
 



1 

 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 
ประกอบชุดวิชา ประวัติศาสตรชาติไทย 

 
รหัสรายวิชา สค32034  

รายวิชาเลือกบงัคับ ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
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คํานํา 
 

  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนสมุดบันทึกสําหรับทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวในชุดวิชา เพื่อใหผูเรียน
ไดทดสอบความรู ความเขาใจ และฝกทักษะประสบการณท่ีจําเปนในวิชาประวัติศาสตรชาติไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมท่ีกําหนดจะชวยสงเสริมใหผูเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้นใน
แตละเรื่อง ดังนี้ 

 1. คําชี้แจงการใชสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 
 2. แบบทดสอบกอนเรียน 
 3. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 1 ความภูมิใจในความเปนไทย 
 4. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 2 การประยุกตใชวิธีการทางประวัติศาสตร 
 5. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูท่ี 3 พระราชกรณียกิจของพระมหากษตัรยิไทย 
         สมัยรัตนโกสินทร 
 6. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงของชาติไทย 
         สมัยรัตนโกสินทร 
 7. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 5 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร 
 8. แบบทดสอบหลังเรียน 

สํานักงาน กศน. หวังวาเม่ือผูเรียนไดศึกษาจากชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย  
พรอมทําแบบทดสอบ ปฏิบัติ และทํากิจกรรม ตามคําแนะนําอยางสมบูรณครบถวนแลว ผูเรียน 
จะประสบความสําเร็จในการศึกษาได 

 
 

        สํานักงาน กศน. 
        พฤษภาคม 2561 
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คําชี้แจงการใชสมุดบันทึกกจิกรรมการเรียนรู 
 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูนี้ ใชควบคูกับชุดวิชา ประวัติศาสตรชาติไทย  
รหัสรายวิชา สค32034 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหผูเรียนทําแบบทดสอบ
กอนเรียนของชุดวิชาตามท่ีกําหนด เพื่อใหผูเรียนทราบความรูพื้นฐาน และตรวจคําตอบจากเฉลย
แบบทดสอบกอนเรียนทายเลม หลงัจากนั้นผูเรียนศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรู 
และใหทํากิจกรรมทายเรื่องของแตละหนวยการเรียนรูในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียน
สามารถตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลม หากผูเรียนทํากิจกรรมไมถูกตองใหกลับไปทบทวนเนื้อหา
สาระในเรื่องนั้นใหเขาใจ แลวทํากิจกรรมการเรียนรูซ้ําอีกครั้งจนถูกตอง และเม่ือทํากิจกรรมการเรยีนรู
ครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลม 
  ในการทํากิจกรรมการเรียนรูนี้ ผูเรียนตองทํากิจกรรมดวยตนเองใหครบถวนทุกกิจกรรม 
เพื่อใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุตัวชี้วัดของชุดวิชานี้  
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สารบัญ 
 

                หนา 
 

คาํนาํ 
คาํช้ีแจงการใชสมุดบนัทกึกิจกรรมการเรียนรู 
สารบัญ 
แบบทดสอบกอนเรียน          1 
หนวยการเรียนรูที่ 1 ความภูมิใจในความเปนไทย      7 
 กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 สถาบันหลักของชาต ิ      7 
 กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 บทสรุปสถาบันพระมหากษตัริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาต ิ 11 
  

หนวยการเรียนรูที่ 2 การประยุกตใชวิธีการทางประวตัิศาสตร    13 
 กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสาํคัญ และประโยชนของวิธีการ  
    ทางประวัตศิาสตร      13 
 กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 วิธีการทางประวัติศาสตร     14 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 พระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยไทยสมัยรัตนโกสินทร  17 
 กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสนิทร 17 
 กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 คุณประโยชนของบุคคลสาํคัญ     18 
 

หนวยการเรียนรูที่ 4 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร      21 
 กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 ความหมายและความสาํคัญของมรดกไทย   21 
 กิจกรรมทายเรื่องท่ี 2 มรดกไทยสมัยรตันโกสนิทร     
หนวยการเรียนรูที่ 5 การเปล่ียนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร   25 

 กิจกรรมทายเรื่องท่ี 1 เหตุการณสาํคัญทางประวตัิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย 25 
 กิจกรรมทายเรือ่งท่ี 2 ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปรายเหตุการณสําคัญ 
            ทางประวัตศิาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย   34 

แบบทดสอบหลังเรียน          35 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน         41 
เฉลย/แนวคาํตอบกิจกรรมทายเรื่อง        42 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน         60 
คณะผูจัดทํา           61
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แบบทดสอบกอนเรียน 
 
ใหผูเรียนทําเคร่ืองหมาย X หนาขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. พระพุทธเจาทรงบรรลุรูปฌานไดตรัสรูเปนสัมมาสัมพุทธเจาดวยพระองคเอง ในขณะที่พระองค 
มีพระชนมก่ีพรรษา 
ก. 35 พรรษา 
ข. 36 พรรษา 
ค. 37 พรรษา 
ง. 38 พรรษา 

2. ประเทศใดท่ีไมไดอยูในดินแดนท่ีเรียกวา “สุวรรณภูมิ” 
ก. ศรลีังกา 
ข. กัมพูชา 
ค. จีน 
ง. มาเลเซีย 

3. พระเมสสิยาห (Messiah) คําวา “เมสสิยาห” เปนคําท่ีมาจากภาษาอะไร 
ก. บาลี 
ข. เขมร 
ค. กรีก 
ง. ฮีบรู 

4. พระเจาไดประทานบัญญัติใหแกโมเสส เพื่อใหชาวยิวนําไปยึดถือปฏิบัติจาํนวนก่ีประการ 
ก. 6 ประการ 
ข. 8 ประการ 
ค. 10 ประการ 
ง. 12 ประการ 

5. ขอใดคือหนังสือท่ีสมเด็จพระเจาตากสิน ทรงพระราชนพินธหนังสือทางพุทธศาสนาท่ีวาดวย 
 วิธีทํากรรมฐาน 

ก. ลักษณะบุญ 
ข. ตะวันสองหลา 
ค. พุทธธรรม 
ง. ศีล 5 
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6. คําวา “พระคริสต” เปนคาํท่ีมาจากภาษาใด 
ก. ศรลีังกา 
ข. กรีก 
ค. ฮีบร ู
ง. บาล ี

7. ขั้นตอนทางประวัตศิาสตรมีก่ีขั้นตอน อะไรบาง 
ก. 3 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตีความหลักฐาน  
ข. 4 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณคาของหลักฐาน  

การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ 
ค. 5 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณคาของหลักฐาน  

การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงหรือการนาํเสนอ 
ง. 6 ขัน้ตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตคีวามหลกัฐาน การวิเคราะหขอมูล 

การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ การประเมินคณุคาของหลักฐาน 
8. ขั้นตอนสดุทายของวิธีการทางประวตัศิาสตรคือขอใด 

ก. การตีความหลักฐาน  
ข. การวิเคราะหขอมูล 
ค. การประเมินคุณคาของหลักฐาน 
ง. การเรียบเรียงหรือการนําเสนอขัน้ตอน 

9. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. หลักฐานท่ีเปนวัตถ ุคือ หลักฐานท่ีมนุษยแตละยุคแตละสมัยไดสรางขึ้น 
ข. หลักฐานชัน้ตน คือ หลักฐานท่ีเกิดขึน้ในสมยันัน้จริง ๆ โดยบันทึกเก่ียวกับเหตกุารณโดยตรง 
ค. หลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษร คือ หลักฐานท่ีเปนตัวหนังสือโดยมนุษยไดท้ิงรองรอยขีดเขียน

เปนตัวหนังสือประเภทตาง ๆ  
ง. หลักฐานชั้นรอง คือ หลักฐานท่ีมีการบันทึกของผูท่ีเกี่ยวกับเหตุการณโดยตรงเปนหลักฐาน 

ที่สําคัญ และนาเชื่อถือมากที่สุด 
10. ตํานานไทยแบงไดก่ีลกัษณะ 

ก. 3 ลักษณะ 
ข. 4 ลักษณะ 
ค. 5 ลักษณะ 
ง. 6 ลักษณะ  
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11. ปอมพระจลุจอมเกลาสรางขึ้นในปพุทธศักราชใด 
ก. 2424 
ข. 2442 
ค. 2427 
ง. 2472 

12. หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีลักษณะเปนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและราชวงศ
เรียกวาอะไร 
ก. จารึก 
ข. พงศาวดาร 
ค. เอกสารทางราชการ 
ง. บันทึกของชาวตางชาต ิ

13. พระมหากษัตริยพระองคใดทรงเชี่ยวชาญงานดานวรรณกรรม และบทละคร ท่ีทําใหยุคสมัยนั้น
ถือวาเปนยุคทองของวรรณคดี 
ก. พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
ข. พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย 
ค. พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
ง. พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว 

14. พระมหากษตัริยพระองคใดท่ีไดรับการยกยองเปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” 
ก. พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
ข. พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ค. พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ง. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

15. โรงพยาบาลแหงแรก โปรดเกลาฯ ใหกอตั้งขึ้นในรัชสมัยใด 
ก. รัชกาลท่ี 2 
ข. รัชกาลท่ี 3 
ค. รัชกาลท่ี 4 
ง. รัชกาลท่ี 5 
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16. “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม”  
พระปฐมบรมราชโองการแกประชาชนชาวไทย เปนของพระมหากษตัริยในขอใด 
ก. พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัว 
ข. พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดนิทร 
ค. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รชักาลท่ี 9) 
ง. สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

17. รชัสมัยใดที่มีการเปลี่ยนธงชาติไทยซึ่งมีรูปชางเดมิใหเปน “ธงไตรรงค” 
ก. รัชกาลท่ี 4 
ข. รัชกาลท่ี 5 
ค. รัชกาลท่ี 6 
ง. รัชกาลท่ี 7 

18. บุคคลในขอใดไดรับการยกยองเปน บดิาทางโบราณคดีและประวตัิศาสตรไทย 
ก. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
ข. ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน ราชบัณฑิต 
ค. สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส 
ง. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ 

19. รัชกาลใดมิไดจดัเปนยุคทองของการกวีและวรรณคด ี
ก. พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย 
ข. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ค. พระเจาอยูหัวบรมโกศ 
ง. พระนารายณมหาราช 

20. วรรณกรรมสมัยรตันโกสนิทรท่ีไดรับความนิยมมากคือประเภทใด 
ก. บทละครรํา 
ข. บทละครเตน 
ค. บทละครความเศราโศก 
ง. บทละครพดูและบทละครรอง 

21. สถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรคือขอใด 
ก. เจดียทรงดอกบัวตูม  
ข. วัดพุทไธสวรรย 
ค. พระราชวังดุสติ 
ง. วัดราชบูรณะ 
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22. ขอใดคือการอนรุักษมรดกไทยท่ีดีท่ีสดุ 
ก. เรียนรูภูมิปญญาจากคนรุนเกา 
ข. สงเสริมการซื้อสนิคาท่ีเกิดจากภูมิปญญาไทย 
ค. ยกยองผูอนรุักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย 
ง. ใชพืชสมุนไพรเปนสวนประกอบหลักในการประกอบอาหาร 

23. การแผขยายอิทธิพลของชาวตางชาติในยุครัตนโกสินทร ประเพณี และความเชื่อใด มีท่ีมาจาก      
     ประเทศอินเดีย 

ก. ประเพณีปอยสางลอง 
ข. ประเพณีสงกรานต 
ค. การนับถือเจา 
ง. ระบํารองเง็ง  

24. งานดานจติรกรรมท่ีสรางภาพใหเหมือนจรงิไดนําวิทยากรมาจากชาติใด 
ก. โปรตุเกส 
ข. ตะวันตก 
ค. สเปน 
ง. ยุโรป 

25. การกําหนดลักษณะสําคัญในการสถาปนาอาณาจกัรไทยมีปจจัยในขอใด 
ก. ความเขมแข็งของพระมหากษตัริยและประชาชน 
ข. ความเจริญกาวหนาทางประเพณแีละวัฒนธรรม 
ค. สภาพทางภูมิศาสตร 
ง. ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง  

26. ในชวงรัชกาลที่ 4 - 5 มีการปฏริูปบานเมืองของไทยใหเปนอารยแบบชาติตะวันตก 
เกิดจากสาเหตุใด 
ก. สาเหตจุากลงนามในการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง 
ข. สาเหตจุากชาวตางชาติเขามาตดิตอคาขายและตองการแผขยายอํานาจ 
ค. สาเหตจุากประเทศไทยดอยการพัฒนา ดอยความเจรญิ ไมทันสมัย 
ง. สาเหตจุากพระราชอํานาจของพระมหากษตัริยไมมัน่คง 
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27. ความแตกตางระหวางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดนิสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475  
ขอใดทีถู่กตองท่ีสดุ 
ก. ท่ีมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ข. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแตละประเภท 
ค. รูปแบบของการเลือกตั้ง 
ง. หัวหนาฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร 

28. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยจดัการปกครองคลายกับ 
ประเทศอังกฤษ คือสาเหตุในขอใด 
ก. ระบบขุนนางของประเทศอังกฤษกับประเทศไทยมีลักษณะใกลเคียงกัน 
ข. รัฐบาลประเทศอังกฤษมีเอกภาพและเสถียรภาพสูง 
ค. มีสถาบันพระมหากษตัริยเชนเดียวกัน 
ง. กลุมผูนาํในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จการศกึษามาจากประเทศอังกฤษ 

29. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรงใชนโยบายขอใด 
ในการแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา 
ก. การสงเสริมใหใชสนิคาไทย 
ข. การปลดขาราชการออก 
ค. การขอกูเงินตางประเทศ 
ง. การลดคาเงินของไทย 

30. ประเทศไทยขอใหแกไขสนธิสัญญาเบาวริ่งหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ในขอใด 
ก. เขตแดน 
ข. คนในบังคับตางชาต ิ
ค. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
ง. สินคาตองหามบางชนดิ เชน เกลือ และขาว 
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หนวยการเรียนรูท่ี 1 
ความภูมใิจในความเปนไทย 

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 สถาบนัหลักของชาต ิ

คาํช้ีแจง ใหผูเรียนสรุปความหมาย และความสําคัญของชาติ มาพอสังเขป 
เรื่องที่ 1.1 ชาต ิ
กิจกรรมที่ 1) ชาตคิอือะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 2) ชาตสํิาคัญอยางไร 
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กิจกรรมที่ 3) อธิบายความเปนมาของชนชาติไทย 

คําช้ีแจง ใหผูเรียนอธิบายความเปนมาของชนชาติไทยอยางนอย 1 เรื่อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4) อธิบายพระปรีชาสามารถของพระมหากษตัริยไทยกบัการรวมชาต ิ
คาํช้ีแจง ใหผูเรียนยกตวัอยางพระปรชีาสามารถของพระมหากษตัรยิไทยกับการรวมชาตมิา  
    2 ตัวอยาง พรอมเขียนเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงเลอืกพระปรชีาสามารถนัน้ 
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เรื่องที่ 1.2 ศาสนา 
คาํช้ีแจง ใหผูเรียนเขียนอธิบายความสาํคัญของสถาบันศาสนา อยางนอย 2 ตัวอยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ 1.3 พระมหากษัตริย 

คาํช้ีแจง ใหผูเรียนตอบคําถามในประเดน็ตอไปนี ้
 1. ผูเรียนจะสอนลูกหลาน ใหตระหนักถึงความสําคัญของ “พระมหากษัตริย” ไดอยางไร                
จงอธิบาย  
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 2. พระมหากษัตริยของไทยทุกพระองคตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบันทรงเปนศนูยรวมแหงจติใจ
ของคนไทยทุกคนอยางไร จงอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ใหผูเรียนเขียนเรียงความ “พระมหากษตัริยในดวงใจของขาพเจา” มาจํานวน 20 บรรทัด 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 บทสรุปสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาต ิ
คาํช้ีแจง ใหผูเรียนอานเรื่องท่ีกําหนดให และตอบคําถามในประเด็นท่ีกําหนดให 
 1. “เม่ืออานเรื่องที่กาํหนดใหขางลางแลว ทานคิดอยางไร” 

“เราตองรักและภูมิใจในประเทศของเรา แผนดินเกิดของเรา และความเปนคนไทยของเรา 
ถาเราไมรักประเทศของเรา คิดอะไรก็เปนลบไปหมด ตางชาติเขาจะคิดอยางไร ไมมีประเทศไหน 
ในโลก ท่ีไปไหนแลว มีความเอ้ือเฟอ เผื่อแผ ไปขอขาวใครเขากิน ไปขอท่ีพักเขาไดเหมือนเมืองไทย
อีกแลว” 
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2. เม่ืออานเนื้อเพลง “เพลงรกัเมืองไทย” ที่กําหนดใหขางลางแลว ทานรูสึกอยางไร” 

เพลงรักเมืองไทย (เพลงปลุกใจ)  
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย  
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย  
ไมเคยออนนอมเราไมยอมแพใคร  
ไมเคยออนนอมเราไมยอมแพใคร  
ศัตรูใจกลามาแตทิศใด  
ถาขมเหงไทย คงจะไดเห็นด ี 
 
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย  
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย  
เรารักเพื่อนบาน เราไมรานรุกใคร  
เรารักเพื่อนบาน เราไมรานรุกใคร  
แตรักษาสิทธิ์ อิสระของไทย  
ใครทําซ้ําใจ ไทยจะไมถอยเลย  
 
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย  
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย  
ถาถูกขมเหงเราไมเกรงผูใด  
ถาถูกขมเหงเราไมเกรงผูใด  
ดังงูตัวนิดมีพิษเหลือใจ  
เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย  
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 

การประยุกตใชวิธกีารทางประวัตศิาสตร 

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคญั และประโยชนของวิธีการทางประวัตศิาสตร 
กิจกรรมที่ 1.1 จงอธิบายความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.2 จงอธิบายความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร 
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กิจกรรมที่ 1.3 จงอธิบายประโยชนของวิธีการทางประวตัิศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร  
กิจกรรมที่ 2.1 จงสรุปวิธีการทางประวัติศาสตร ทั้ง 5 ข้ันตอน มาพอสังเขป 
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กิจกรรมที่ 2.2 ตัวอยางการใชวิธีการทางประวตัศิาสตรมาใชในการศกึษาประวตัศิาสตรไทย  
คาํช้ีแจง จากการศึกษา กรณีศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับปอมพระจุลจอมเกลา จังหวัดสมุทรปราการ 

ดวยวิธีการทางประวัตศิาสตรใหผูเรียนสรุปสาระสาํคญัการนําวิธีการทางประวัติศาสตร 
มาใชในการศึกษาประวตัิศาสตรไทยโดยสังเขป 
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กิจกรรมที่ 2.3 การใชวิธีการทางประวตัศิาสตรในการศกึษาเรื่องราวทางประวตัิศาสตรทีส่นใจ 
คําช้ีแจง ใหศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนหรือพื้นบาน/ทองถิ่น หรือสถานที่สําคัญ/บุคคลสําคัญ 
 หรือเหตุการณ/เรื่องราวที่สําคัญ ตามความสนใจ จํานวน 1 เรื่อง โดยใชขั้นตอนและวธีิการ
 ทางประวัติศาสตร แลวบันทึกลงในแบบดานลาง 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 
พระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยไทยสมัยรัตนโกสินทร 

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร 
กิจกรรมที่ 1.1 ใหผูเรียนอธิบายพระราชกรณียกิจทีส่ําคัญ ๆ ของพระมหากษัตริยไทย 
   สมัยรัตนโกสินทรดังนี ้
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 
 
 
 
 
 

2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) 
 
 
 
 
 

3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคัญ 
คาํช้ีแจง 1.1 ใหผูเรียนอธิบายความสัมพันธของบุคคลกับคุณประโยชนท่ีมีตอประเทศชาต ิ

บุคคลสาํคญั คณุประโยชนทีมี่ตอประเทศชาต ิ
ทาวสุรนาร ี  

 
 

สมเด็จเจาพระยา 
บรมมหาศรสีรุิยวงศ 
(ชวง บุนนาค) 

 
 

 

 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
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คําช้ีแจง 1.2  ใหผูเรียนวิเคราะหวีรกรรม/คุณประโยชนของบุคคลสําคัญท่ีมีประโยชนตอการ 
          พัฒนาชาติไทย 

1.  ทาวสุรนารี 
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2.  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 
มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร 

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของมรดกไทย 
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนอธิบายความหมายและความสําคัญของมรดกไทย 

1.1 จงใหความหมายของคําวา “มรดกไทย” 
 

 

 

 

 

 

 
1.2 มรดกไทยมีความสําคัญอยางไร 
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กิจกรรมที่ 2 วิเคราะหอิทธิพลของมรดกไทยตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1 ดานสถาปตยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.2 ดานประติมากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.3 ดานจิตรกรรม 
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 2.4 ดานวรรณกรรม 
 

 

 

 

 

 

 
 2.5 ดานดนตรีและนาฏศิลป 

 

 

 

 

 

 

 
 2.6 ดานประเพณีและความเชื่อ 
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กิจกรรมที่ 3 ยกตัวอยางมรดกไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
คําช้ีแจง ใหผูเรียนยกตัวอยางมรดกไทยของกรุงรัตนโกสินทร 
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หนวยการเรียนรูท่ี 5 
การเปล่ียนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร 

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย 

กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1. จงอธิบายถึงปจจัยท่ีควรพิจารณาเปนสิ่งแรกในการสถาปนาแตละอาณาจักร 

 

 

 

 

 

 

2. จงอธิบายความหมายของแตละปจจัยตอไปนี้ ตามความเขาใจของทานท่ีไดเรียนรูมา 

 2.1 ปจจัยทางดานภูมิศาสตร 

 

 

 2.2 ปจจัยทางดานการเมือง 
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3. แมน้ําหลักท่ีสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาหมายถึงแมน้ําสายใดบาง 

 

 

 

 

 

4. จงบอกจุดเดนของปจจัยในการพิจารณาสถาปนากรุงรัตนโกสินทร 
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กิจกรรมที่ 2 สนธิสัญญาเบาวริ่ง 

คําช้ีแจง จงทําเครื่องหมาย หนาขอความท่ีถูกตอง และทําเครื่องหมาย หนาขอความ 

 ท่ีไมถูกตอง 

 1. สนธิสัญญาเบาวริ่ง เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
 รัชกาลท่ี 4  

 2. สนธิสัญญาเบาวริ่ง เปนสนธิสัญญาระหวางประเทศสยามกับเซอรจอหนเบาวริ่ง 
 3. เซอรจอหน เบาวริ่ง เปนชาวอังกฤษ 
 4. สนธิสัญญาเบาวริ่งอนุญาตใหชาวตางประเทศสามารถถือครองท่ีดินไดทุกท่ี 

 ภายในประเทศสยามหากมีความตองการ  

 5. ฝนเปนสินคาที่ตองเสียภาษีขาเขาและตองขายใหกับเจาภาษีเทานั้น 
 6. กงสุลท่ีเกิดตามสนธิสัญญาเบาวริ่ง มีหนาท่ีในการพิจารณาคดีความชาวอังกฤษ 

 และรวมพิจารณาในคดีความท่ีชาวอังกฤษมีคดีความกับชาวไทย  

 7. ขาว เกลือ และปลา เปนสินคาตองหาม หามสงออกนอกประเทศ 
 8. ผลของการทําสนธิสัญญาเบาวริ่งใหสิทธิเสรีภาพในการถือครองท่ีดินแกราษฎรไทย 

 และชาวตางประเทศ  
 9. การขายสินคาท่ีมีคา เชน ไมฝาง ไมกฤษณา งาชาง เปนตน รัฐบาลใหสิทธิ์ราษฎร 

 ซื้อขายไดอยางอิสระ เปนผลมาจากการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง  

 10. จังกอบ ภาษปีา ภาษีปากเรือ เปนภาษีสงออก 
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กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 

คําช้ีแจง ใหเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอใดหมายถึง การลาอาณานิคม 

ก. ความตองการแสดงอํานาจและแสนยานุภาพ 

ข. ความตองการดินแดนเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร 

ค. ความตองการหาศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคาเพื่อทําการคาขาย 

ง. ถูกทุกขอ 

2. การปฏริูปการปกครองเพื่อไมใหประเทศตะวันตกขยายอํานาจเขามาในประเทศไทยตรงแนวคิด 

   ในขอใด 

ก. พัฒนาบานเมืองใหเทาเทียมกับอารยประเทศ 

ข. ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยการรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง การพัฒนากฎหมายให 

 เปนสากล และการริเริ่มสิ่งใหมเขามา เชน การโทรเลข การไปรษณีย เปนตน 

ค. ทรงใหอํานาจขุนนางผูใหญ และเจานายมีบทบาทไดดแูลผลประโยชนตาง ๆ  

 ของประเทศชาต ิ

ง. แบงการปกครองเปนแบบจตุสดมภ 

3. รัชกาลที่ 5 ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองท่ีขึ้น ขอใดถูกท่ีสุด 

ก. ทรงจัดสรรอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนสัดสวน 

ข. ทรงแตงตั้งสภาท่ีปรึกษาราชการแผนดิน และสภาท่ีปรึกษาในพระองค ชวยดูแล   

 และทัดทานอํานาจของพระองค 

ค. ทรงตั้งสมุหเทศาภิบาลคอยดูแลตางพระเนตรพระกรรณ และปกครองแบบ 

มณฑล เมือง อําเภอ ตําบล 

ง. ทรงตั้งสุขาภิบาลเมืองและสุขาภิบาลตําบลใน พ.ศ. 2451 

4. ขอใดเปนเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 

ก. เลิกทาส ยกเลิกจตุสดมภ  สงคนไทยไปศึกษาตางประเทศ 

ข. เลิกทาส ยกเลิกมณฑลเทศาภิบาล  เกิดกบฏคณะ ร.ศ. 130 

ค. เลิกทาส กําเนิดไปรษณียโทรเลข  กําเนิดลูกเสือ 

ง. เลิกทาส กําเนิดไปรษณียโทรเลข  ยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  
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5. ขอใดเปนระบบท่ีสะทอนใหเห็นวากําลังคนเปนทรัพยากรสําคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณ 

ก. ระบบอุปถัมภ 

ข. ระบบไพร 

ค. ระบบศักดินา 

ง. ระบบขุนนาง 

6. เง่ือนไขในขอใดคือความสัมพันธระหวางไพรกับมูลนายในสังคมไทยสมัยโบราณ 

ก. ระบบกฎหมาย 

ข. วัฒนธรรมและกฎหมาย 

ค. ความจงรักภักด ี

ง. คานิยมและประเพณี 

7. ขอใดไมไดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 

ก. การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม 

ข. การปรับปรุงกองทัพใหมีความทันสมัย 

ค. การปฏิรูปการศึกษา 

ง. มีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

8. วิธีการในขอใดท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงใชเพื่อใหประเทศชาติรอดพนจากลัทธิจักรวรรดินิยม 

ก. การปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคโดยเนนการรวมศูนยอํานาจ 

ข. การทํานุบํารุงกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณใหทันสมัย 

ค. การเจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ 

ง. การทรงเปนจอมทัพในการทําสงครามขับไลอริราชศัตรู 

9. ชวงเวลาใดท่ีประเทศไทยเผชิญปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรงเปนครั้งแรก 

ก. หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 

ข. หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ค. หลังวิกฤตการณ ร.ศ.112 

ง. หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ่ง 
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10. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลและสุขาภิบาลในสมัยรัชกาลท่ี 5 สอดคลองกับหลักการบริหาร 

     ราชการแผนดินแบบใด 

ก. การแบงอํานาจ     

ข. การคานอํานาจ 

ค. การกระจายอํานาจ    

ง. การรวมศูนยอํานาจ 

 

กิจกรรมที่ 4 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

จงตอบคําถามตอไปนี ้

1. กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยใชระบอบการปกครองแบบใด 

 

 
 

2. หัวหนาคณะราษฎรท่ีทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 คือใคร 

 

 

 

3. นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือใคร   

 

 

  

4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 ตรงกับรัชกาลใด 
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5. คณะราษฎรมีจํานวนก่ีคนประกอบดวยใครบาง 

 

 

 

 

 

 
 

6. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกใหแก   

   ปวงชนชาวไทยเม่ือใด 

 

 

 

7. แผนการศึกษาแหงชาติ เริ่มใชเม่ือใด และ แบงออกเปนก่ีประเภทอะไรบาง 

 

 
 

8. ประเทศใดท่ีไทยใชเปนตนแบบในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
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9. หลัก 6 ประการของคณะราษฎร มีอะไรบาง 

 

 

 

 

 

 

10. พระราชบัญญัติธรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชั่วคราวท่ีเตรียมขึ้นทูลเกลาถวาย 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรงลงพระปรมาภิไธย มีก่ีฉบับ อะไรบาง 
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กิจกรรมที่ 5 ความเปนชาติไทยในสมัย จอมพล ป. พิบลูสงคราม 

คําช้ีแจง จงทําเครื่องหมาย หนาขอความท่ีถูกตอง และทําเครื่องหมาย หนาขอความ 

 ที่ไมถูกตอง 

 1. ชื่อ “แปลก” เนื่องจากเม่ือแรกเกิดบิดามารดาเห็นวาหูท้ังสองขางอยูต่ํากวานัยนตา 
 ผิดไปจากบุคคลอ่ืน  

 2. จอมพล ป. พิบูลสงครามเกิดในสมัยรัชกาลท่ี 4 
 3. คําขวัญท่ีวา “ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ” เกดิขึน้ในรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 4. รัฐนิยม เปนการทําตามความเห็นของคนสวนใหญ 
 5. นโยบายรัฐนิยม เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 2480 มีท้ังหมด 12 ฉบับ 
 6. รัฐนิยม ฉบับที่ 5 วาดวยเรื่องใหชาวไทยใชเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีทําในประเทศไทย 
 7. รัฐนิยม ฉบับที่ 9 วาดวยเรื่องวัฒนธรรมการแตงกาย 
 8. ชาวไทยผูประกอบการพาณิชย งานอาชีพควรปรับปรุงใหมีมาตรฐานและคุณภาพดีย่ิงขึ้น

 พรอมท้ังดําเนินกิจการดวยความซื่อสัตย เปนท่ีปรากฏในรัฐนิยม ฉบับท่ี 5  
 9.  คนไทยมีทํานองและเนื้อรองเพลงชาติและเคารพธงชาติ ปรากฏในรัฐนิยม ฉบับท่ี 6 
 10. การกําหนดใหคนไทยรูจักหนาท่ีพลเมืองท่ีดี และการเปนพลเมืองท่ีดขีองไทย

 ปรากฏในรฐันิยม ฉบับที่ 6  
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหและอภปิรายเหตกุารณสําคญัทางประวตัิศาสตร 
   ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
คาํช้ีแจง ใหวิเคราะหพรอมอธิบายเหตุการณตอไปนีว้าสงผลตอการพัฒนาชาตไิทย 

1. พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏริูปการศึกษา 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ใหผูเรียนทําเคร่ืองหมาย X หนาขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. พระเจาไดประทานบัญญัติใหแกโมเสส เพื่อใหชาวยิวนําไปยึดถือปฏิบัติจาํนวนก่ีประการ 
ก. 6 ประการ 
ข. 8 ประการ 
ค. 10 ประการ 
ง. 12 ประการ 

2. ประเทศใดท่ีไมไดอยูในดินแดนท่ีเรียกวา “สุวรรณภูมิ” 
ก. ศรลีังกา 
ข. กัมพูชา 
ค. จีน 
ง. มาเลเซีย 

3. พระเมสสิยาห (Messiah) คําวา “เมสสิยาห” เปนคําท่ีมาจากภาษาอะไร 
ก. บาลี 
ข. เขมร 
ค. กรีก 
ง. ฮีบรู 

4. พระพุทธเจาทรงบรรลรุูปฌานไดตรัสรูเปนสัมมาสมัพุทธเจาดวยพระองคเองในขณะทีพ่ระองค 
มีพระชนมก่ีพรรษา 
ก. 35 พรรษา 
ข. 36 พรรษา 
ค. 37 พรรษา 
ง. 38 พรรษา 

5. ขอใดคือหนังสือท่ีสมเด็จพระเจาตากสิน ทรงพระราชนพินธหนังสือทางพุทธศาสนาท่ีวาดวย 
วิธีทํากรรมฐาน 
ก. ลักษณะบุญ 
ข. ตะวันสองหลา 
ค. พุทธธรรม 
ง. ศีล 5 
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6. ขั้นตอนสดุทายของวิธีการทางประวตัศิาสตรคือขอใด 
ก. การตีความหลักฐาน  
ข. การวิเคราะหขอมูล 
ค. การประเมินคุณคาของหลักฐาน 
ง. การเรียบเรียงหรือการนาํเสนอขั้นตอน 

7. ขั้นตอนทางประวัตศิาสตรมีก่ีขั้นตอน อะไรบาง 
ก. 3 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลกัฐาน การตีความหลักฐาน  
ข. 4 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณคาของหลักฐาน  

       การเรียบเรียงหรือการนาํเสนอ 
ค. 5 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณคาของหลักฐาน  

       การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ 
ง. 6 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตคีวามหลักฐาน การวิเคราะหขอมูล      
   การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ การประเมินคุณคาของหลักฐาน 

8. คําวา “พระคริสต” เปนคาํท่ีมาจากภาษาใด 
ก. ศรลีังกา 
ข. กรีก 
ค. ฮีบร ู
ง. บาล ี

9. ปอมพระจลุจอมเกลาสรางขึน้ในปพุทธศักราชใด 
ก. 2424 
ข. 2442 
ค. 2427 
ง. 2472 

10. หลักฐานทางประวัตศิาสตรท่ีมีลกัษณะเปนบันทกึเรื่องราวเก่ียวกับพระมหากษตัริยและราชวงศ
เรียกวาอะไร 
ก. จารึก 
ข. พงศาวดาร 
ค. เอกสารทางราชการ 
ง. บันทึกของชาวตางชาต ิ
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11. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. หลักฐานท่ีเปนวตัถุ คือ หลักฐานท่ีมนษุยแตละยุคแตละสมัยไดสรางขึ้น 
ข. หลกัฐานชัน้ตน คือ หลกัฐานท่ีเกิดขึน้ในสมัยนัน้จรงิ ๆ โดยบันทึกเก่ียวกับเหตุการณโดยตรง 
ค. หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร คอื หลกัฐานท่ีเปนตัวหนังสือโดยมนุษยไดท้ิงรองรอยขดีเขียน

 เปนตัวหนังสือประเภทตาง ๆ  
ง. หลักฐานชั้นรอง คือ หลกัฐานท่ีมีการบันทึกของผูท่ีเก่ียวกับเหตุการณโดยตรงเปนหลักฐานท่ี

 สําคัญ และนาเชื่อถือมากท่ีสุด 
12. ตํานานไทยแบงไดก่ีลกัษณะ 

ก. 3 ลักษณะ 
ข. 4 ลักษณะ 
ค. 5 ลักษณะ 
ง. 6 ลักษณะ  

13. พระมหากษตัริยพระองคใดทรงเชี่ยวชาญงานดานวรรณกรรม และบทละคร ท่ีทําใหยุคสมัยนั้น
ถือวาเปนยุคทองของวรรณคด ี
ก. พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย 
ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
ง. พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว 

14. โรงพยาบาลแหงแรก โปรดเกลาฯ ใหกอตั้งขึ้นในรัชสมัยใด 
ก. รัชกาลท่ี 2 
ข. รชักาลท่ี 3 
ค. รชักาลท่ี 4 
ง. รัชกาลท่ี 5 

15. พระมหากษตัริยพระองคใดท่ีไดรับการยกยองเปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” 
ก. พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ค. พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว 
ง. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
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16. “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการ
แกประชาชนชาวไทย เปนของพระมหากษตัริยในขอใด 
ก. พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัว 
ข. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 
ง. สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

17. สถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร คือขอใด 
ก. เจดียทรงดอกบัวตูม  
ข. วัดพุทไธสวรรย 
ค. พระราชวังดุสิต 
ง. วัดราชบูรณะ 

18. บุคคลในขอใดไดรับการยกยองเปน บดิาทางโบราณคดีและประวตัิศาสตรไทย 
ก. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
ข. ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธนราชบณัฑติ 
ค. สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส 
ง. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ 

19. รัชกาลใดมิไดจดัเปนยุคทองของการกวีและวรรณคด ี
ก. พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย 
ข. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ค. พระเจาอยูหัวบรมโกศ 
ง. พระนารายณมหาราช 

20. วรรณกรรมสมัยรตันโกสนิทรท่ีไดรับความนิยมมากคือประเภทใด 
ก. บทละครรํา 
ข. บทละครเตน 
ค. บทละครความเศราโศก 
ง. บทละครพดูและบทละครรอง 

21. รชัสมัยใดที่มีการเปลี่ยนธงชาติไทยซึ่งมีรูปชางเดมิใหเปน “ธงไตรรงค” 
ก. รัชกาลท่ี 4 
ข. รัชกาลท่ี 5 
ค. รัชกาลท่ี 6 
ง. รัชกาลท่ี 7 
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22. ขอใดคอืการอนรุักษมรดกไทยท่ีดีท่ีสดุ 
ก. เรียนรูภูมิปญญาจากคนรุนเกา 
ข. สงเสริมการซื้อสินคาท่ีเกิดจากภูมิปญญาไทย 
ค. ยกยองผูอนรุักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย 
ง. ใชพืชสมุนไพรเปนสวนประกอบหลักในการประกอบอาหาร 

23. การกําหนดลักษณะสําคัญในการสถาปนาอาณาจกัรไทยมีปจจัยในขอใด 
ก. ความเขมแข็งของพระมหากษตัริยและประชาชน 
ข. ความเจริญกาวหนาทางประเพณแีละวัฒนธรรม 
ค. สภาพทางภูมศิาสตร 
ง. ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเงนิ การคลัง  

24. งานดานจติรกรรมท่ีสรางภาพใหเหมือนจรงิไดนําวิทยากรมาจากชาติใด 
ก. โปรตุเกส 
ข. ตะวันตก 
ค. สเปน 
ง. ยุโรป 

25. การแผขยายอิทธิพลของชาวตางชาติในยุครัตนโกสินทรประเพณี และความเชื่อใด มีท่ีมาจาก      
     ประเทศอินเดีย 

ก. ประเพณีปอยสางลอง 
ข. ประเพณีสงกรานต 
ค. การนับถือเจา 
ง. ระบํารองเง็ง  

26. ในชวงรัชกาลที่ 4 - 5 มีการปฏริูปบานเมืองของไทยใหเปนอารยแบบชาติตะวันตก 
เกิดจากสาเหตุใด 
ก. สาเหตจุากลงนามในการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง 
ข. สาเหตจุากชาวตางชาติเขามาตดิตอคาขายและตองการแผขยายอํานาจ 
ค. สาเหตจุากประเทศไทยดอยการพัฒนา ดอยความเจรญิ ไมทันสมัย 
ง. สาเหตจุากพระราชอํานาจของพระมหากษตัริยไมมั่นคง 
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27. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยจดัการปกครองคลายกับ 
     ประเทศอังกฤษ คือสาเหตุในขอใด 

ก. ระบบขุนนางของประเทศอังกฤษกับประเทศไทยมีลักษณะใกลเคียงกัน 
ข. รัฐบาลประเทศอังกฤษมีเอกภาพและเสถียรภาพสูง 
ค. มีสถาบันพระมหากษตัริยเชนเดียวกัน 
ง. กลุมผูนาํในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จการศกึษามาจากประเทศอังกฤษ 

28. ความแตกตางระหวางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง  
     แผนดนิสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 กับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475  
     ขอใดท่ีถูกตองท่ีสดุ 

ก. ท่ีมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ข. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแตละประเภท 
ค. รูปแบบของการเลือกตั้ง 
ง. หัวหนาฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร 

29. ประเทศไทยขอใหแกไขสนธิสัญญาเบาวริ่งหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ในขอใด 
ก. เขตแดน 
ข. คนในบังคับตางชาต ิ
ค. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
ง. สินคาตองหามบางชนดิ เชน เกลือ และขาว 

30. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรงใชนโยบายขอใด 
     ในการแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา 

ก. การสงเสริมใหใชสนิคาไทย 
ข. การปลดขาราชการออก 
ค. การขอกูเงินตางประเทศ 
ง. การลดคาเงินของไทย 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

 

1. ก 16. ค 
2. ค 17. ค 
3. ง 18. ก 
4. ค 19. ค 
5. ก 20. ง 
6. ข 21. ค 
7. ค 22. ค 
8. ง 23. ข 
9. ง 24. ข 
10. ก 25. ค  
11. ค 26. ข 
12. ข 27. ก 
13. ข 28. ง 
14. ข 29. ข 
15. ง 30. ค  
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เฉลย/แนวคําตอบ กิจกรรมทายเรื่อง 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 

ความภูมใิจในความเปนไทย 
 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 สถาบนัหลักของชาต ิ

คาํช้ีแจง ใหผูเรียนสรุปความหมาย และความสําคัญของชาติ มาพอสังเขป 
เรื่องที่ 1.1 ชาต ิ
กิจกรรมที่ 1) ชาตคิอือะไร 
แนวคําตอบ ชาติ หมายถึง แผนดินท่ีมีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขต มีการปกครองท่ีเปนระบบ
เปนสัดสวนชัดเจน มีผูนําหรือรัฐบาลท่ีใชอํานาจหรือมีอํานาจอธิปไตยที่นํามาใชในการปกครอง
ประชาชน  
 
กิจกรรมที่ 2) ชาติสําคญัอยางไร 
แนวคําตอบ ความสําคัญของชาติ คือ เปนสิ่งท่ีสรางแรงยึดเหนี่ยวที่นําสมาชิกในสังคมมารวมตัวกันผาน
โครงสรางทางสังคม ซึ่งทําใหผูคนตระหนักถึงความรูสึกรวม เชน ธงชาติ ภาษาไทย หรือเพลงชาติไทย 
ลวนเปนสิ่งท่ีมีผลจากการมีสถาบันชาติท้ังสิ้น 
 
กิจกรรมที่ 3) อธิบายความเปนมาของชนชาติไทย 

คําช้ีแจง ใหผูเรียนอธิบายความเปนมาของชนชาติไทยอยางนอย 1 เรื่อง  
แนวคําตอบ ขอมูลของศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ถิ่นเดิมของคนไทยนาจะอยูบริเวณ
มณฑลกวางสี ทางใตของจีน เนื่องจากในเขตดังกลาวเปนพื้นที่กลุมชนท่ีมีความหลากหลายท้ังทาง
วัฒนธรรมและประเพณี 
 
กิจกรรมที่ 4) อธิบายพระปรีชาสามารถของพระมหากษตัริยไทยกบัการรวมชาต ิ
คําช้ีแจง ใหผูเรียนยกตัวอยางพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาติมา  
    2 ตัวอยาง พรอมเขียนเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงเลอืกพระปรชีาสามารถนัน้ 
แนวคําตอบ 1. การสถาปนาอาณาจักรรตันโกสินทรของรัชกาลที่ 1 
เพราะ เปนการสรางความม่ันคงใหบานเมือง และสรางความรูสึกรวมของผูคนดวยการฟนฟู
วัฒนธรรมและพระศาสนาในสมัยอยุธยา การตั้งราชธานีคือกรุงเทพมหานครทําใหผูคนรูสึก
ปลอดภัยและมีท่ีพึ่ง และคลายความหวาดกลัวภัยจากสงครามท่ีเกิดขึ้นมาตั้งแตกอนกรุงศรีอยุธยา
แตก ใน ป พ.ศ. 2310 
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 2. วิกฤตการณ ร.ศ. 112 ในสมัยรัชกาลที่ 5 
เพราะ เปนการทําใหสยามรอดพนจากการตกเปนเมืองขึ้นของชาติตะวันตกอยางแทจริง ตาม
แนวความคิดเสียสวนนอย เพื่อรักษาสวนใหญ หรือ การเสียสวนท่ีมีความสําคัญนอยกวาเพื่อเก็บ
สวนท่ีมีความสําคัญมากกวาไว แมวาดินแดนจะมีนอยลง แตความรูสึกหวงแหนแผนดินและ
ความรูสึกวาถูกรังแกในฐานะประชาชนชาวสยามก็ไดเกิดขึ้นในชวงนี้ 
 
เรื่องที่ 1.2 ศาสนา 
คาํช้ีแจง ใหผูเรียนเขียนอธิบายความสําคัญของสถาบันศาสนาอยางนอย 2 ตัวอยาง 
แนวคําตอบ  1. สถาบันศาสนา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีสามารถทําใหผูนับถือศาสนานั้น ๆ 
ตระหนักถึงคุณงามความดีละเวนการทําความชั่ว 
 2. สถาบันศาสนา ทําใหประเทศชาติมีความมั่นคง เพราะ ถารัฐบาลคือสิ่งท่ีทําใหประเทศ
ม่ันคงทางวัตถุหรือทางโลก สถาบันศาสนาก็ทําใหประเทศมีความม่ันคงทางธรรม คือ การทําให
ผูคนหวงแหนความเปนชาติ และการสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม ตั้งม่ันในความดี 
 
เรื่องที่ 1.3 พระมหากษัตริย 
คาํช้ีแจง ใหผูเรียนตอบคําถามในประเดน็ตอไปนี ้
 1. ผูเรียนจะสอนลูกหลาน ใหตระหนักถึงความสําคัญของ “พระมหากษัตริย” ไดอยางไร 
จงอธิบาย 
แนวคําตอบ พระมหากษัตริย หมายถึง พระเจาแผนดิน ผูเปนพระประมุขของประเทศ มีหนาท่ี
ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้น ใหอยูดีมีสุขตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรม จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ เชน ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปน 
พระประมุข ทรงปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม ตามหลัก
ทศพิธราชธรรม ผูที่รักพระมหากษัตริย จะเปนผูมีความภาคภูมิใจท่ีไดเกิดมาใตรมพระบรม 
โพธิสมภาร มีความเปนอยูอยางรมเย็นเปนสุข มีความรูรักสามัคคีกลมเกลียว รวมน้ําใจไทยท้ังชาติ
ใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ประพฤติตนเปนคนดีถวายเปนพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
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 2. พระมหากษัตริยของไทยทุกพระองคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจ
ของคนไทยทุกคนอยางไร จงอธิบาย 
แนวคําตอบ การท่ีพระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจของคนไทยทุกคนนั้น ตาม
ประวัติศาสตรชาติไทยพระมหากษัตริย ทําหนาท่ีปกครองประเทศดวยความเปนธรรม ปกปอง
คุมครองราชอาณาจักรจากการรุกรานของอนารยชน ทําใหประชาชนดํารงชีวิตอยูอยางรมเย็นเปนสุข 
มีเสรีภาพในการทํามาหากิน ใชชีวิตตามวิถีเครือญาติ ผูกพันกับการทําเกษตร และมีศาสนาเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประชาชนจึงมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริยอยางลึกซึ้ง ม่ันคง  
มีความสามัคคีกลมเกลียวกันเกิดความเปนปกแผนและ เปนพลังสําคัญยิ่ง 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 

การประยุกตใชวิธกีารทางประวัตศิาสตร 

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคญั และประโยชนของวิธีการทางประวัตศิาสตร 
กิจกรรมที่ 1.1 จงอธิบายความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร  
แนวคําตอบ วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึง วิธีการ หรือ ขั้นตอนตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษา
คนควา วิจัยเก่ียวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะอาศัยจากหลักฐานท่ีเปนลายลักษณ
อักษรเปนสําคัญ ประกอบกับหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ภาพถาย แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน หลักฐานทาง
โบราณคดี เปนตน ท้ังนี้เพื่อใหสามารถฟนอดีตหรือจําลองอดีตขึ้นมาใหม ไดอยางถูกตอง  
ตรงประเด็น และทราบเรื่องราวไดอยางใกลเคียงกับความจริงท่ีสุด 
 
กิจกรรมที่ 1.2 จงอธิบายความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร 
แนวคําตอบ วิธีการทางประวัติศาสตรมีความสําคัญ คือ ทําใหเรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ 
ท่ีเกิดขึ้นในประวัติศาสตรมีความนาเชื่อถือ มีความถูกตองเปนจริง หรือใกลเคียงกับความเปนจริง
มากท่ีสุด เพราะได มีการศึกษาอยางเปนระบบ มีขั้นตอน มีความระมัดระวังรอบคอบ 
โดยผูไดรับการฝกฝนในระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตรมาแลว  
 สําหรับการศึกษาประวัติศาสตรนั้น มีปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ อดีตท่ีมีการฟนหรือ 
จําลองขึ้นมาใหมนั้น มีความถูกตอง สมบูรณ และเชื่อถือไดเพียงใด รวมท้ังหลักฐานท่ีเปนลาย
ลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษรท่ีนํามาใชเปนขอมูลนั้น มีความสมบูรณมากนอยแคไหน 
เพราะเหตุการณทางประวัติศาสตรมีอยูมากมายเกินกวาท่ีจะศึกษาหรือจดจําไดหมด แตหลักฐานท่ี
ใชเปนขอมูล อาจมีเพียงบางสวน ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตรจึงมีความสําคัญเพื่อใชเปน
แนวทางสําหรับผูศึกษาประวัติศาสตรหรือผูฝกฝนทางประวัติศาสตรจะไดนําไปใชดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง ไมลําเอียง และเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ 
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กิจกรรมที่ 1.3 จงอธิบายประโยชนของวิธีการทางประวตัิศาสตร 
แนวคําตอบ วิธีการทางประวัติศาสตร มีประโยชนท้ังตอการศึกษาประวัติศาสตร จะทําใหได
เรื่องราวทางประวัติศาสตรท่ีนาเชื่อถือ ประโยชนอีกดานหนึ่ง คือ ผูท่ีไดรับการฝกฝน การใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรจะทําใหเปนคนละเอียด รอบคอบ มีการตรวจสอบเรื่องราวตาง ๆ ท่ีไดศึกษา 
รวมทั้งนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได โดยจะทําใหเปนผูรูจักประเมินเหตุการณตาง ๆ วามีความ
นาเชื่อถือมากนอยเพียงใด หรือกอนท่ีจะเชื่อถือขอมูลของใคร ก็นําวิธีทางประวัติศาสตรไป
ตรวจสอบใหแนชัดกอน 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร  
กิจกรรมที่ 2.1 จงสรุปวิธีการทางประวัติศาสตร ทั้ง 5 ข้ันตอน มาพอสังเขป 
แนวคําตอบ วิธีการทางประวัติศาสตรมีอยู 5 ข้ันตอน คือ 

1. การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา/การตั้งประเด็นที่จะศึกษา  
การศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตรเริ่มจากความสงสัย อยากรู ในคําอธิบาย

เรื่องราวท่ีมีมาแตเดิม ดังนั้น ผูศึกษาจึงเริ่มจากการกําหนดเรื่องหรือประเด็นท่ีตองการศึกษาซึ่งใน
ตอนแรก อาจกําหนดประเด็นท่ีตองการศึกษาไวกวาง ๆ กอน แลวจึงคอยจํากัดประเด็นลงใหแคบ 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในภายหลัง เพราะบางเรื่องขอบเขตของการศึกษาอาจกวางมากทั้ง
เหตุการณ บุคคล และเวลา 

การกําหนดหัวเรื่องอาจเก่ียวกับเหตุการณ ความเจริญ ความเสื่อมของอาณาจักร
และตัวบุคคลในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีความยาวหรือสั้นตามความเหมาะสม ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปน
ชวงเวลาท่ีสําคัญ และยังมีหลักฐานขอมูลที่ผูตองการศึกษาหลงเหลืออยู หัวขอของเรื่องอาจปรับให
มีความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได ถาหากหลักฐานท่ีใชในการศึกษามีนอยหรือไมนาเชื่อถือ 

2. การรวบรวมหลักฐาน/สืบคนและรวบรวมขอมูล 
การรวบรวมหลักฐาน คือ การรวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีจะศึกษา 

ซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร และหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
3. การประเมินคุณคาของหลักฐาน/การวิเคราะหและตีความ ขอมลูทางประวตัศิาสตร 

หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีคนความาไดนั้น กอนท่ีจะทําการศึกษาจะตองมีการ
ประเมินคุณคาวาเปนหลักฐานท่ีแทจริงเพียงใด การประเมินคุณคาของหลักฐานนี้เรียกวา “วิพากษ
วิธีทางประวัติศาสตร 
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4. การวิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมูขอมูล 
   เม่ือทราบวาหลักฐานนั้นเปนของแท มีขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงหรือความจริงใน
ประวัติศาสตรผูศึกษาประวัติศาสตรก็จะตองศึกษาขอมูลหรือขอสนเทศในหลักฐานนั้นวาใหขอมูล
ทางประวัติศาสตรอะไรบาง ขอมูลนั้นมีความสมบูรณเพียงใด หรือขอมูลนั้นมีจุดมุงหมายเบ้ืองตน
อยางไร มีจุดมุงหมายแอบแฝงหรือไม ขอมูลมีความยุติธรรมหรือไม จากนั้นจึงนําขอมูลท้ังหลายมา
จัดหมวดหมู เชน ความเปนมาของเหตุการณ สาเหตุท่ีทําใหเกิดเหตุการณความเปนไปของ
เหตุการณ ผลของเหตุการณ เปนตน 
   เม่ือไดขอมูลเปนเรื่อง เปนประเด็นแลว ผูศึกษาประวัติศาสตรเรื่องนั้นก็จะตอง
หาความสัมพันธของประเด็นตางๆ และตีความขอมูลวามีขอเท็จจริงสวนใดท่ีซอนเรน อําพราง  
ไมกลาวถึงในทางตรงกันขามอาจมีขอมูลกลาวเกินความเปนจริง 
   ในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ผูศึกษาประวัติศาสตรควรมีความละเอียด
รอบคอบ วางตัวเปนกลาง มีจินตนาการ มีความรอบรู โดยศึกษาขอมูลท้ังหลายอยางกวางขวาง 
และนําผลการศึกษาเรื่องนั้นที่มีแตเดิมมาวิเคราะหเปรียบเทียบ รวมท้ังจัดหมวดหมูขอมูลใหเปนระบบ 

5. การเรียบเรียงและการนําเสนอขอมูล/การเรียบเรียง รายงาน ขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร 

การเรียบเรียงหรือการนํา เสนอจัด เปนขั้นตอนสุดทายของวิ ธีการทาง
ประวัติศาสตร ซึ่งมีความสําคัญมาก โดยผูศึกษาประวัติศาสตรจะตองนําขอมูลท้ังหมดมารวบรวม
และเรียบเรียงหรือนําเสนอใหตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องท่ีตนเองสงสัย ตองการอยากรูเพิม่เติม ท้ัง
จากความรูเดิมและความรูใหม รวมไปถึงความคิดใหมท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเทากับเปนการ 
รื้อฟนหรือจําลองเหตุการณทางประวัติศาสตรขึ้นมาใหม อยางถูกตองและเปนกลาง 

ในขั้นตอนการนําเสนอ ผูศึกษาควรอธิบายเหตุการณอยางมีระบบและมีความ
สอดคลองตอเนื่อง เปนเหตุเปนผล มีการโตแยงหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะหแตเดิม โดยมี
ขอมูลสนับสนุนอยางมีน้ําหนัก เปนกลาง และสรุปการศึกษาวาสามารถใหคําตอบท่ีผูศึกษามีความ
สงสัย อยากรูไดเพียงใด หรือมีขอเสนอแนะใหสําหรับผูท่ีตองการศึกษาตอไปอยางไรบาง 

จะเห็นไดวาวิธีการทางประวัติศาสตรเปนวิธีการศึกษาประวัติศาสตรอยางมีระบบ 
มีความระมัดระวัง รอบคอบ มีเหตุผลและเปนกลาง ซื่อสัตยตอขอมูลตามหลักฐานท่ีคนความา  
อาจกลาวไดวา วิธีการทางประวัติศาสตรเหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร จะแตกตางกันก็เพียง
วิธีการทางวิทยาศาสตรสามารถทดลองไดหลายครั้ง จนเกิดความแนใจในผลการทดลอง แต
เหตุการณทางประวัติศาสตรไมสามารถทําใหเกิดขึ้นใหมไดอีก ผูศึกษาประวัติศาสตรท่ีดีจึงเปน 
ผูฟนอดีตหรือจําลองอดีตใหมีความถูกตองและสมบูรณท่ีสุด โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
เพื่อท่ีจะไดเกิดความเขาใจอดีต อันจะนํามาสูความเขาใจในปจจุบัน 
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กิจกรรมที่ 2.2 ตัวอยางการใชวิธีการทางประวตัศิาสตรมาใชในการศกึษาประวตัศิาสตรไทย  
คาํช้ีแจง จากการศึกษา กรณีศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับปอมพระจุลจอมเกลา จังหวัดสมุทรปราการ 

 ดวยวิธีการทางประวัติศาสตรใหผูเรียนสรุปสาระสาํคญัการนําวิธีการทางประวัติศาสตร
 มาใชในการศึกษาประวตัิศาสตรไทยโดยสังเขป 

แนวคําตอบ การศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับปอมพระจุล โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร มีดังนี้  
 ปอมพระจุลจอมเกลา เริ่มสรางเม่ือ พ.ศ. 2427 ในสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สรางขึ้นไว
บริเวณปากแมน้ําเจาพระยาฝงขวาตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
มีวัตถุประสงคเพื่อสกัดก้ันการรุกรานของกองเรือตางชาติท่ีจะรุกล้ําเขามาบริเวณปากแมน้ํา
เจาพระยา 

     ปอมพระจุลจอมเกลามีลักษณะการสรางเปนปอมปนใหญแบบตะวันตก ประกอบดวย   
หลุมปนใหญจํานวน 7 หลุม ติดตั้งปนอารมสตรองขนาด 155 มิลลิเมตร เรียกวา “ปนเสือหมอบ” 
ซึ่งสั่งมาจากประเทศอังกฤษ ภายในประกอบดวยคูหาและหองสําหรับเก็บกระสุนปนใหญ มีการ 
ออกแบบปอมเพื่อลดการสูญเสีย เม่ือถูกโจมตีดวยการยิงจากปนใหญจากฝายตรงขาม                     

          ครั้นเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤติการณ ร.ศ. 112 เม่ือ พ.ศ. 2436 ในชวงที่มหาอํานาจตะวันตก
พยายามคุกคามประเทศไทย ปอมพระจุลจอมเกลามีบทบาทสําคัญในการสกัดก้ันการรุกรานของ
กองเรือฝรั่งเศส จํานวน 3 ลํา ท่ีเขามาบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา เกิดการตอสูกันและทหารท่ี
ปอมพระจุลจอมเกลาสามารถยิงเรือรบฝรั่งเศสจนเกยตื้นได 1 ลํา เรือรบท่ีเหลือของฝรั่งเศสไดรับ
ความเสียหายแตสามารถฝาเขาไปจนถึงกรุงเทพมหานครได  
 ปจจุบันปอมพระจุลจอมเกลาอยูในความดูแลของกองทัพเรือ  โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ซึ่งไดเปดใหประชาชนท่ัวไปเขาไปเท่ียวชมและศึกษาเรื่องราวท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติ 
ตลอดจนชมทัศนียภาพของระบบนิเวศท่ีอยูโดยรอบปอมพระจุลจอมเกลา 
 

กิจกรรมที่ 2.3 การใชวิธีการทางประวตัศิาสตรในการศกึษาเรื่องราวทางประวตัิศาสตรทีส่นใจ 
คําช้ีแจง ใหศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนหรือพื้นบาน/ทองถิ่น หรือสถานท่ีสําคัญ/บุคคลสําคัญ  
           หรือเหตุการณ/เรื่องราวที่สําคัญ ตามความสนใจ จํานวน 1 เรื่อง โดยใชขั้นตอนและ 
            วิธีการทางประวัติศาสตร แลวบันทึกลงในแบบดานลาง 
แนวคําตอบ การกําหนดหัวเรื่องท่ีจะศึกษา สามารถกําหนดไดตามความสนใจของแตละบุคคล

อยางอิสระ โดยอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับประวัติหรือตํานานของในชุมชน/พื้นบาน ของแตละทองถิ่น 

หรือเปนสถานท่ีสําคัญ บุคคลสําคัญ เหตุการณหรือเรื่องราวสําคัญที่เกิดขึ้น ฉะนั้น จึงมีความ

แตกตางกันไป แตขอใหยึดวิธีการทางประวัติศาสตร ท้ัง 5 ขั้นตอน ในการดําเนินกิจกรรม ทั้ง

ผลสรุปสุดทาย ท่ีจะไดเปนคําตอบของประเด็นหรือการกําหนดปญหาในขั้นตอนที่  
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 
พระราชกรณียกจิของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร 

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร 
กิจกรรมที่ 1.1 ใหผูเรียนอธิบายพระราชกรณียกิจทีส่ําคัญ ๆ ของพระมหากษัตริยไทย 

   สมัยรัตนโกสินทรดังนี ้

 

1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 
แนวคําตอบ พระองคทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อทํานุบํารุงบานเมืองใหเจริญรุงเรือง
นานัปการ โดยเฉพาะในดานราชการสงคราม ซึ่งไดรับชัยชนะจากสงครามเกาทัพ ท่ีมียุทธวิธีการรบ
ของกองทัพไทยที่มีกําลังพลนอยกวาขาศึกท่ียกมา นอกจากนี้พระองคโปรดใหชําระพระราชกําหนด
กฎหมายท่ีเรียกวา กฎหมายตราสามดวง นอกจากนี้พระองคโปรดเกลาฯ ใหมีการสังคยานา
พระไตรปฎก 
2.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) 
แนวคําตอบ  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีสําคัญ ๆ คือทรง
เลิกทาส ทรงพระราชดําริเริ่มจัดการศึกษาในทุกระดับ ทรงตั้งโรงเรียนของหลวงขึ้น เพื่อให
การศึกษาแกทุกชั้น  
 พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการปฏิรูประบบการเงินการคลังของ
ประเทศและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน โดยทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน ทรงยกเลิก
ระบบเสนาบดีแบบเดิม แลวแบงราชการเปนกระทรวงจํานวน 12 กระทรวง นอกจากนี้ยังมี 
พระราชกรณียกิจดานการสาธารณูปโภคและสาธารณสุข โปรดเกลาฯ ใหทดลองจัดการสุขาภิบาล
หัวเมืองขึ้นเปนแหงแรกท่ีตําบลทาฉลอม เมืองสมุทรสาคร โปรดเกลาฯ ใหสรางทางรถไฟหลวง  
สายแรกระหวางกรุงเทพฯ -  นครราชสีมา และเริ่มกิจการดานไฟฟา ประปา และโทรเลข สวนดาน 
การสาธารณสุข โปรดเกลาฯ ใหกอตั้งโรงพยาบาลขึ้นเปนแหงแรก พระราชทานนามวา “โรงศิริราช
พยาบาล” ปจจุบันคือ “โรงพยาบาลศิริราช” 
 
 
 
 
 



50 

3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ ๆ ดานการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีแนวพระราชดําริดานการเกษตรท่ีสําคัญ คือ 
“ทฤษฎีใหม” เปนการใชประโยชนจากพื้นท่ีท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

และในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา พระองคได 
พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตใหแกราษฎร 
เปนผลใหเกิดการพัฒนาสังคมและทรัพยากรบุคคลอยางม่ันคง ย่ังยืน และสงบสุข นอกจากนี้
พระองคยังทรงมีพระปรีชาสามารถในศาสตรสาขาตาง ๆ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาท้ังสิ้น ท้ังในดาน
การประดิษฐ ไดแก การประดิษฐ “กังหันชัยพัฒนา” ซึ่งเปนเครื่องกลเติมอากาศแบบทุนลอย 

นอกจากนี้พระองคทรงเชี่ยวชาญในภาษาหลายภาษา ทรงพระราชนิพนธบทความ 
แปลหนังสือ เชน นายอินทรผูปดทองหลังพระ ติโต พระมหาชนก และพระมหาชนก ฉบับการตูน 
เปนตน งานทางดานดนตรี พระองคทรงพระปรีชาสามารถเปนอยางมาก และรอบรูในเรื่องการ
ดนตรีเปนอยางดี พระองคทรงดนตรีไดหลายชนิด เชน แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเปต กีตาร และ
เปยโน และพระองคยังไดประพันธเพลงท่ีมีความหมายและไพเราะหลายเพลงดวยกัน เชน เพลง
พระราชนิพนธแสงเทียน เปนเพลงแรก นอกจากนี้ยังมีเพลง สายฝน ยามเย็น ใกลรุง ลมหนาว ยิ้มสู 
สายลม ค่ําแลว ไกลกังวล  ความฝนอันสูงสุด เราสู และเพลงพรปใหม เปนตน 
 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคญั 
คาํช้ีแจง  1. 1 ใหผูเรียนอธิบายความสัมพนัธของบุคคลกับคณุประโยชนที่มีตอประเทศชาต ิ
 

แนวคาํตอบ 

บุคคลสาํคญั คณุประโยชนทีมี่ตอประเทศชาต ิ
ทาวสุรนาร ี ทานไดรวบรวมครอบครัวชายหญิงชาวเมืองนครราชสีมาเพื่อ 

ตอสูกับขาศึกในคราวท่ีเจาอนุวงศ แหงนครเวียงจนัทนจะยกทัพ 
เขามาตีกรุงเทพฯ โดยผานเมืองนครราชสีมา 

สมเด็จเจาพระยาบรม 
มหาศรีสรุิยวงศ 
(ชวง บุนนาค) 

พระองคไดนําความเจริญของตะวันตกท้ังทางดานศลิปะวิทยาการ 
และเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ท้ังนี้พระองคยังไดสงเสริมใหมีการ 

แปลพงศาวดารจีนเปนภาษาไทย  การสรางถนน ขดุคูคลอง 

การสรางปอมปราการ 
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บุคคลสาํคญั คณุประโยชนทีมี่ตอประเทศชาต ิ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

ทรงตั้งหนวยงานใหมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย เชน กรมตํารวจ 

กรมปาไม กรมพยาบาล ทรงนิพนธงานดานประวัตศิาสตร 

โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมจาํนวนมาก โดยทรงใชวิธีสมัยใหม 
ในการศึกษาคนควาประวตัิศาสตรและโบราณคดี จนไดรับการ 
ยกยองวาเปน บิดาทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตรไทย 

 

คาํช้ีแจง 1.2 ใหผูเรียนวิเคราะหวีรกรรม/คุณประโยชนของบุคคลสาํคัญท่ีมีประโยชนตอการพัฒนา

  ชาติไทย 

1.  ทาวสุรนารี 
แนวคําตอบ ทานคุณหญิงโม (ทาวสุรนารี) เปนภรรยาพระยาปลัดเมืองนครราชสีมา ซึ่งรับราชการ
อยูท่ีนครราชสีมา รวบรวมกําลังคนตอสูกับเจาอนุวงศ ผูครองนครเวียงจันทน ท่ีคิดกบฏตอไทย โดยจะ
ยกทัพไปตีกรุงเทพฯ ทานคุณหญิงโม คิดวางแผนกับผูนําฝายชายและกรมการเมือง ออกอุบายขอ
อาวุธ เชน มีด ขวาน ปน เพื่อจะไดเอาไปลาเนื้อ หาอาหาร แตกลับเอาอาวุธท่ีไดเตรียมมาไปตอสู
กับกองทัพลาว และสามารถฆาฟนศัตรูตายเปนจํานวนมาก จากชัยชนะครั้งนี้ทําใหเจาอนุวงศเกิด
ความกลัว ไมกลายกทัพลงมากรุงเทพฯ ไดถอยทัพและถูกจับตัวมาลงโทษ ณ กรุงเทพฯ 

จากวีรกรรมของคุณหญิงโมท่ีไดรวบรวมชายหญิงชาวเมืองนครราชสีมาตอสูขาศึก
ศัตรูจนไดชัยชนะ จึงเปนเหตุใหเจาอนุวงศไมสามารถยกทัพไปถึงกรุงเทพฯ ได พระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาพระราชทานบําเหน็จความดีความชอบแตงตั้งเปน “ทาวสรุนาร”ี
2.  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
แนวคาํตอบ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

จากผลงานท่ีสําคัญของสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีดังนี ้
ดานการศึกษา ทรงปรับปรุงงานดานการศึกษาใหทันสมัย เชน กําหนดจุดมุงหมาย

ทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ ไดแก ฝกคนเพื่อเขารับราชการ กําหนด
หลักสูตร เวลาเรียนใหเปนแบบสากล มีการตรวจคัดเลือกหนังสือเรียน กําหนดแนวปฏิบัติราชการ
ในกรมธรรมการ และริเริ่มขยายการศึกษาออกไปสูราษฎรสามัญชน เปนตน 
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ดานการปกครอง ทรงมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานระบบการบริหารราชการ
แผนดินสวนภูมิภาคแนวใหม โดยยกเลิกการปกครองท่ีเรียกวา “ระบบกินเมือง” แลวเปลี่ยนเปน
การรวมเมืองใกลเคียงกันตั้งเปน “มณฑล” นอกจากนี้ยังตั้งหนวยงานใหมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อทําหนาท่ีดูแลทุกขสุขราษฎร เชน กรมตํารวจ กรมปาไม กรมพยาบาล เปนตน ซึ่งทรงให
ความสําคัญแกการตรวจราชการเปนอยางมาก เพราะตองการเห็นสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงของ
ราษฎร ดูการทํางานของขาราชการ และเปนขวัญกําลังใจแกขาราชการหัวเมืองดวย 

ดานงานนิพนธ ทรงนิพนธงานดานประวัติศาสตร โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมไว
เปนจํานวนมาก โดยทรงใชวิธีสมัยใหมในการศึกษาคนควาประวัติศาสตรและโบราณคดี จนไดรับ
การยกยองวาเปน บิดาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรไทย 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 

มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของมรดกไทย 
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนอธิบายความหมายและความสําคัญของมรดกไทย 
 1.1 จงใหความหมายของคําวา “มรดกไทย” 

แนวคําตอบ มรดกไทย หมายถึง  1. เอกลักษณท่ีบงบอกความเปนชาติไทยหรือ  
     2. มรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงสัญลักษณของความเปนชาติ 
 
 1.2 มรดกไทยมีความสําคัญอยางไร 

แนวคําตอบ เปนสิ่งที่บงบอกความเปนเอกลักษณของชนชาติไทย เปนสิ่งท่ีแสดงให
เห็นถึงความเจริญรุงเรืองของประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มรดกไทยเปนสิ่งท่ีบงบอกใหรู
ประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติ ของเผาพันธุทองถิ่น รูถึงเกียรติความภาคภูมิใจของคนใน
ชาติและเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

 
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะหอิทธิพลของมรดกไทยตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 ดานสถาปตยกรรม 
แนวคําตอบ เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก บานเรือนเปลี่ยนรูปตึกกออิฐปูนชั้นเดียว 

หลังคาหนาจั่ว มีการวางผังแบบสากล มีการก้ันหองขางหนา หองรับแขก หองนั่งเลน หองรับประทาน
อาหาร การปรับเปลี่ยนอาคารไทยตองปรับเปลี่ยนสถาปตยกรรมใหกับตะวันตก เพื่อความเปนเอกราช
ของไทย 

2.2 ดานประติมากรรม 
แนวคําตอบ ความเจริญดานเทคโนโลยี อารยธรรมของชาตติะวันตกท่ีหลัง่ไหลเขามา

ในประเทศไทยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และการสรางงานประติมากรรม การสราง
งานศิลปกรรมท่ีอยูในความดูแลของราชสํานักเปลี่ยนมาอยูในความดูแลของคณะรัฐบาล มีการ
กอตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร) มีการเรียนการสอนทางดานจิตรกรรม 
และประติมากรรม ทําใหผลงานดานประติมากรรมพัฒนาเขาสูรูปแบบของศิลปะรวมสมัย เปนการ
แสดงออกทางดานการสรางสรรคงานศิลปะที่แสดงออกจึงเปนสัญลักษณท่ีสะทอนถึงเอกลักษณ
ใหมของวัฒนธรรมไทย 
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2.3 ดานจิตรกรรม 
แนวคําตอบ ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีเลาเรื่องราวทางศาสนา ความเชื่อตาง ๆ ไมได

จํากัดอยูในวัดกับวังเหมือนในอดีต แตไดมีการนําไปประดับตกแตงอาคารสถานท่ีเพื่อใชในการ
สื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธอยางแพรหลายผานสื่อตาง ๆ ภาพจิตรกรรม เปนภาพเก่ียวกับ
ศาสนาและเอกลักษณของไทย เปนภาพท่ีมีแนวคิดสะทอนสังคม ตลอดจนเทคนิคในการสรางสรรค
งานจิตรกรรม มีความหลากหลายและมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการนําเสนอ 

2.4 ดานวรรณกรรม 
แนวคําตอบ วรรณกรรมทําใหรูเรื่องราวของประเทศท่ีใกลเคียงกับไทย ทําให

ประชาชนมีความกลาหาญ เชนเรื่องรามเกียรติ์ สามกก เปนตน วรรณกรรมจะเปนบทเรียนกระตุน
ความรูสึกชาตินิยม และใชเปนเครื่องมือ สรางจิตสํานึกความเปนชาติ และความเปนเอกภาพของ
คนไทย 

2.5 ดานดนตรีและนาฏศิลป 
แนวคําตอบ สะทอนภาพชีวิตและสังคมไทยในอดีต มองเห็นภาพสังคมและคานิยม

ของผูคนสมัยตาง ๆ พัฒนาทางดานศิลปะการใชภาษา 
2.6 ดานประเพณีและความเชื่อ 

แนวคําตอบ เปนสิ่งแสดงใหเห็นวัฒนธรรมความเจริญรุงเรอืงของประเทศชาตใินแตละ
ยุคสมัย 
 
กิจกรรมที่ 3 ยกตัวอยางมรดกไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
คําช้ีแจง ใหผูเรียนยกตัวอยางมรดกไทยของกรุงรัตนโกสินทร 
แนวคําตอบ  1. พระท่ีนั่งในพระบรมมหาราชวัง เชน พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ พระท่ีนัง่อัมรนิทรวินจิฉยั 
พระวิหารที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
เปนตน 
 2. โลหะปราสาทวัดราชนัดดา พระปรางควัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร ภเูขาทอง
ท่ีวัดสระเกศ 
 3. ลิลิตตะเลงพาย ไตรภูมิโลกวินิจฉัย สุภาษิตสอนหญิง โคลงสยามานุสสติ ฯลฯ 
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หนวยการเรียนรูท่ี 5 
การเปล่ียนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร 

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย 

กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1. จงอธิบายถึงปจจัยท่ีควรพิจารณาเปนสิ่งแรกในการสถาปนาแตละอาณาจักร 
แนวคําตอบ ปจจัยในการพิจารณาเปนสิ่งแรกในการสถาปนาอาณาจักร ไดแก 
  ปจจัยทางดานภูมิศาสตร 

  ปจจัยทางดานการเมือง 

2. จงอธิบายความหมายของแตละปจจัยตอไปนี้ ตามความเขาใจของทานมาพอสังเขป 
แนวคําตอบ  2.1 ปจจัยทางดานภูมิศาสตรในการจะสถาปนาอาณาจักรเราควรพิจารณาจากพื้นท่ี
และบริเวณโดยรอบวาเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือไมเชน ภูมิอากาศ การทํามาหากิน 
ฯลฯ 
 2.2 ปจจัยทางดานการเมืองในการจะสถาปนาอาณาจักรเราควรพิจารณาจากความไดเปรียบ 

เสียเปรียบของท่ีตั้งท่ีสงผลตอการถูกรุกรานของขาศึก/ศัตรู หรือเปนสมรภูมิการรบ 

3. แมน้ําหลักท่ีสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาหมายถึงแมน้ําสายใดบาง 

แนวคําตอบ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี และแมน้ําปาสัก 

4. จงบอกจุดเดนของปจจัยในการพิจารณาสถาปนากรุงรัตนโกสินทร 

แนวคําตอบ  1. ตั้งบนริมฝงแมน้ําเจาพระยา เหมาะแกการใชเปนเสนทางคมนาคม 

  2. มีพื้นที่ราบลุมกวางใหญ เหมาะแกการเพาะปลูก 

  3. ใกลปากอาวไทย เหมาะสมในการติดตอการคากับชาวตางประเทศ 
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กิจกรรมที่ 2 สนธิสัญญาเบาวริ่ง 

คําช้ีแจง จงทําเครื่องหมาย หนาขอความท่ีถูกตอง และทําเครื่องหมาย หนาขอความ 

 ท่ีไมถูกตอง 

แนวคาํตอบ 

 1. สนธิสัญญาเบาวริ่ง เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
  รัชกาลท่ี 4 
 2. สนธิสัญญาเบาวริ่ง เปนสนธิสัญญาระหวางประเทศสยามกับเซอรจอหนเบาวริ่ง 
 3. เซอรจอหน เบาวริ่ง เปนชาวอังกฤษ 
 4. สนธิสัญญาเบาวริ่งอนุญาตใหชาวตางประเทศสามารถถือครองท่ีดินไดทุกท่ี 

  ภายในประเทศสยามหากมีความตองการ 

 5. ฝนเปนสินคาที่ตองเสียภาษีขาเขาและตองขายใหกับเจาภาษีเทานั้น 
 6. กงสุลท่ีเกิดตามสนธิสัญญาเบาวริ่ง มีหนาท่ีในการพิจารณาคดีความชาวอังกฤษ 
  และรวมพิจารณาในคดีความท่ีชาวอังกฤษมีคดีความกับชาวไทย 
 7. ขาว เกลือ และปลา เปนสินคาตองหาม หามสงออกนอกประเทศ 
 8. ผลของการทําสนธิสัญญาเบาวริ่งใหสิทธิเสรีภาพในการถือครองท่ีดินแกราษฎรไทย 

  และชาวตางประเทศ 

 9. การขายสินคาท่ีมีคา เชน ไมฝาง ไมกฤษณา งาชาง เปนตน รัฐบาลใหสิทธ์ิราษฎร 

  ซื้อขายไดอยางอิสระ เปนผลมาจากการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง 

 10. จังกอบ ภาษีปา ภาษีปากเรือ เปนภาษีสงออก 
 

กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 

คําช้ีแจง  ใหเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

แนวคาํตอบ 

1. ง 2. ข 3. ค 4. ก 5. ข 
6. ก 7. ง 8. ค 9. ข 10. ง 
 

 



57 

กิจกรรมที่ 4 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

จงตอบคําถามตอไปนี ้

1. กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยใชระบอบการปกครองแบบใด 

 แนวคําตอบ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  

 

2. หัวหนาคณะราษฎรท่ีทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 คือใคร 

 แนวคําตอบ พันเอกพหลพลพยุหเสนา     

 

3. นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือใคร   

 แนวคําตอบ นายมโนปกรณนิติธาดา 

 

4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ตรงกับรัชกาลใด 

 แนวคําตอบ รัชกาลท่ี 7 

 

5. คณะราษฎรมีจํานวนก่ีคนประกอบดวยใครบาง 

 แนวคําตอบ จํานวน 7 คน ประกอบดวย 

1. หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) ผูชวยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝรั่งเศส 

2. รอยโทประยูร ภมรมนตรี นักเรียนวิชารัฐศาสตร ประเทศฝรั่งเศส 

3. รอยโทแปลก ขีตตะสังคะ นักเรียนวิชาทหารปนใหญ ประเทศฝรั่งเศส 

4. รอยตรีทัศนัย มิตรภักดี นักเรียนวิชาทหารมา ประเทศฝรั่งเศส 

5. นายปรีดี พนมยงค นักเรียนวิชากฎหมาย ประเทศฝรั่งเศส  

6. นายแนบ พหลโยธิน นักเรียนวิชากฎหมาย ประเทศอังกฤษ 

7. นายตั้ว ลพานุกรม นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร ประเทศสวิตเซอรแลนด 

 

6. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกใหแก

ปวงชนชาวไทยเม่ือใด 

 แนวคําตอบ วันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
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7. แผนการศึกษาแหงชาติ เริ่มใชเม่ือใด และแบงออกเปนก่ีประเภทอะไรบาง 

 แนวคําตอบ  เริ่มใชเม่ือ พ.ศ. 2479 โดยแบงออกเปน 2 ประเภท  

  ไดแก สายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา 

 

8. ประเทศใดท่ีไทยใชเปนตนแบบในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

 แนวคําตอบ  ประเทศอังกฤษ 

 

9. หลัก 6 ประการของคณะราษฎร มีอะไรบาง 

 แนวคาํตอบ 1. จะตองรักษาความเปนเอกราชท้ังหลาย 
  2. จะตองรักษาความปลอดภัยในประเทศ  
  3. จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย  
  4. จะตองใหราษฎรไดมีสิทธิเสมอภาคกัน  
  5. จะตองใหราษฎรไดมีเสรภีาพ มีความเปนอิสระ 
  6. จะตองใหมีการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร 

10. พระราชบัญญัติธรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชั่วคราวท่ีเตรียมขึ้นทูลเกลาถวาย    
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรงลงพระปรมาภิไธย มี ก่ีฉบับ อะไรบาง 

 แนวคาํตอบ  มี 2 ฉบับ  

ไดแก 1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดนิสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 
        2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 
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กิจกรรมที่ 5 ความเปนชาติไทยในสมัย จอมพล ป. พิบลูสงคราม 

คําช้ีแจง จงทําเครื่องหมาย หนาขอความท่ีถูกตอง และทําเครื่องหมาย  หนาขอความ 

 ท่ีไมถูกตอง 

แนวคาํตอบ 

 1. ชื่อ “แปลก” เนื่องจากเม่ือแรกเกิด บิดา มารดา เห็นวาหูท้ังสองขางอยูต่ํากวานัยนตา 

  ผิดไปจากบุคคลอ่ืน 
 2. จอมพล ป. พิบูลสงครามเกิดในสมัยรัชกาลท่ี 4 
 3. คําขวัญท่ีวา “ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ” เกิดขึ้นในรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 4. รัฐนิยม เปนการทําตามความเห็นของคนสวนใหญ 
 5. นโยบายรัฐนิยม เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 2480 มีทั้งหมด 12 ฉบับ 
 6. รัฐนิยม ฉบับที่ 5 วาดวยเรื่องใหชาวไทยใชเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีทําในประเทศไทย 
 7. รัฐนิยม ฉบับที่ 9 วาดวยเรื่องวัฒนธรรมการแตงกาย 
 8. ชาวไทยผูประกอบการพาณิชย งานอาชีพ ควรปรับปรุงใหมมีาตรฐานและคณุภาพดย่ิีงขึน้ 

  พรอมท้ังดําเนินกิจการดวยความซื่อสัตย เปนท่ีปรากฏในรัฐนิยม ฉบับท่ี 5 
 9  คนไทยมทํีานองและเนื้อรองเพลงชาติและเคารพธงชาติ ปรากฏในรัฐนิยม ฉบับท่ี 6 
 10. การกําหนดใหคนไทยรูจักหนาที่พลเมืองที่ดี และการเปนพลเมืองท่ีดีของไทย  

  ปรากฏในรัฐนิยม ฉบับที่ 6 

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหและอภปิรายเหตกุารณสําคญัทางประวตัศิาสตร 
   ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
คาํช้ีแจง ใหวิเคราะหพรอมอธิบายเหตุการณตอไปนีว้าสงผลตอการพัฒนาชาตไิทย 

1. พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏริูปการศึกษา 

แนวคําตอบ ผลการปฏิรูปการศึกษา ทําใหคนไทยบางกลุมท่ีไดรับการศึกษาตามแบบชาติตะวันตก 
เริม่มีกระแสความคิดเก่ียวกับการเมืองสมัยใหม ท่ียึดถือรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ และมีความปรารถนาท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นในประเทศไทย  
 

 

  



60 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ค 16. ค 
2. ค 17. ค 
3. ง 18. ก 
4. ก 19. ค 
5. ก 20. ง 
6. ง 21. ค 
7. ค 22. ค 
8. ข 23. ค 
9. ค 24. ข 
10. ข 25. ข  
11. ง 26. ข 
12. ก 27. ง 
13. ข 28. ก 
14. ง 29. ค 
15. ข 30. ข  
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คณะผูจัดทํา 
 
คณะท่ีปรกึษา  
นายกฤตชัย  อรุณรตัน   เลขาธิการ กศน. 
นางสาววิเลขา  ลสีุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน.  
นางรุงอรณุ  ไสยโสภณ   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

คณะทํางาน 
นางกมลวรรณ  มโนวงศ  ขาราชการบํานาญ 
นายปวิตร  พุทธิรานนท  โรงเรียนฤทธิณรงครอน กทม. 
นายจริพงศ  ผลนาค   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
นางสารอรพร  อินทรนัฎ  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธาน ี
นางมัณฑนา  กาศสนุก   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองแมฮองสอน  

จังหวัดแมฮองสอน 
นางสาวอนงค  ชชูัยมงคล  ศูนยวงเดือนอาคมสรุทัณฑ จังหวัดอุทัยธาน ี
นางสาวพจนีย  สวัสดิร์ัตน  กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
นายโยฑิน  สมโณนนท   กศน.อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
นางมยุรี  ชอนทอง   กศน.อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอาํนาจเจริญ 
นางสาวหทัยรตัน  ศริแิกว  กศน.อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอาํนาจเจริญ 
นางสาววรรณพร  ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นายศุภโชค  ศรีรตันศลิป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางเยาวรตัน  ปนมณีวงศ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางกมลทิพย  ชวยแกว  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสุกัญญา  กุลเลิศพิทยา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวทพิวรรณ  วงคเรือน   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววิยะดา  ทองดี   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวชมพนูท  สังขพิชัย   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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คณะบรรณาธกิาร 

นางสาวพิมพาพร  อินทจักร  ขาราชการบํานาญ 
นางสาวชนติา  จติตธรรม  ขาราชการบํานาญ 
นางนพรัตน  เวโรจนเสรีวงศ  ขาราชการบํานาญ 
นางสาวประภารัสมิ ์ พจนพิมล  ขาราชการบํานาญ 
นางสาวสุภรณ  ปรชีาอนันต  ขาราชการบํานาญ 
นางพรทิพย  เข็มทอง   ขาราชการบํานาญ 
นางดษุฎี  ศรีวัฒนาโรทัย  ขาราชการบํานาญ 
นายวิวัฒนไชย  จนัทนสคุนธ  ขาราชการบํานาญ 
นางสาวชนดิา  ดีย่ิง   ขาราชการบํานาญ 
นายสมชาย  เดือนเพ็ญ   ผูทรงคุณวุฒิกลุมจังหวัดมรดกโลกทางวัฒนธรรม  

รางวัลวัฒนคณุาธร กระทรวงวัฒนธรรม 2557 

นางสาวจริาภรณ  ตันติถาวร  ผูอํานวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ  
นายจริพงศ  ผลนาค   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
นางสาวอนงค  ชชูัยมงคล  ศูนยวงเดือนอาคมสรุทัณฑ จังหวัดอุทัยธาน ี
นางสาวพจนีย  สวัสดิร์ัตน  กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
นายโยฑิน  สมโณนนท   กศน.อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
นางพรทิพย  เอ้ือประเสรฐิ  กศน.อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุร ี
นางสาวอนงค  เชื้อนนท  กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรตันศลิป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

 

 

 

 



 




