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สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู
ประกอบชุดวิชา ประวัติศาสตรชาติไทย
รหัสรายวิชา สค32034
รายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนสมุดบันทึกสําหรับทํากิจกรรมที่กําหนดไวในชุดวิชา เพื่อใหผูเรียน
ไดทดสอบความรู ความเขาใจ และฝกทักษะประสบการณที่จําเปน ในวิช าประวัติศาสตรช าติไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมที่กําหนดจะชวยสงเสริมใหผูเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้นใน
แตละเรื่อง ดังนี้
1. คําชี้แจงการใชสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู
2. แบบทดสอบกอนเรียน
3. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 1 ความภูมิใจในความเปนไทย
4. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 2 การประยุกตใชวิธีการทางประวัติศาสตร
5. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 3 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไ ทย
สมัยรัตนโกสินทร
6. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของชาติไทย
สมัยรัตนโกสินทร
7. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 5 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร
8. แบบทดสอบหลังเรียน
สํานักงาน กศน. หวัง วาเมื่อผูเ รียนได ศึกษาจากชุด วิช าประวัติศ าสตรช าติไทย
พรอมทําแบบทดสอบ ปฏิบัติ และทํากิจกรรม ตามคําแนะนําอยางสมบูรณครบถว นแลว ผูเรียน
จะประสบความสําเร็จในการศึกษาได
สํานักงาน กศน.
พฤษภาคม 2561
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คําชี้แจงการใชสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู
สมุ ด บั น ทึ ก กิ จ กรรมการเรีย นรูนี้ ใช ค วบคู กั บ ชุด วิ ช า ประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทย
รหัสรายวิชา สค32034 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหผูเรียนทําแบบทดสอบ
กอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด เพื่อใหผูเรียนทราบความรูพื้นฐาน และตรวจคําตอบจากเฉลย
แบบทดสอบกอนเรียนทายเลม หลังจากนั้นผูเรียนศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรู
และใหทํากิจ กรรมทายเรื่องของแตละหนวยการเรียนรูในสมุด บันทึกกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียน
สามารถตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลม หากผูเรียนทํากิจกรรมไมถูกตองใหกลับไปทบทวนเนื้อหา
สาระในเรื่องนั้นใหเขาใจ แลวทํากิจกรรมการเรียนรูซ้ําอีกครั้งจนถูกตอง และเมือ่ ทํากิจกรรมการเรียนรู
ครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลม
ในการทํากิจกรรมการเรียนรูนี้ ผูเรียนตองทํากิจกรรมดวยตนเองใหครบถวนทุกกิจกรรม
เพื่อใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุตัวชี้วัดของชุดวิชานี้
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แบบทดสอบกอนเรียน
ใหผูเรียนทําเครื่องหมาย X หนาขอที่ถกู ตองทีส่ ุดเพียงขอเดียว

1. พระพุทธเจาทรงบรรลุรูปฌานไดตรัสรูเปนสัมมาสัมพุทธเจาดวยพระองคเอง ในขณะที่พระองค
มีพระชนมกี่พรรษา
ก. 35 พรรษา
ข. 36 พรรษา
ค. 37 พรรษา
ง. 38 พรรษา
2. ประเทศใดทีไ่ มไดอยูในดินแดนที่เรียกวา “สุวรรณภูม”ิ
ก. ศรีลังกา
ข. กัมพูชา
ค. จีน
ง. มาเลเซีย
3. พระเมสสิยาห (Messiah) คําวา “เมสสิยาห” เปนคําที่มาจากภาษาอะไร
ก. บาลี
ข. เขมร
ค. กรีก
ง. ฮีบรู
4. พระเจาไดประทานบัญญัติใหแกโมเสส เพื่อใหชาวยิวนําไปยึดถือปฏิบตั ิจาํ นวนกี่ประการ
ก. 6 ประการ
ข. 8 ประการ
ค. 10 ประการ
ง. 12 ประการ
5. ขอใดคือหนังสือที่สมเด็จพระเจาตากสิน ทรงพระราชนิพนธหนังสือทางพุทธศาสนาที่วาดวย
วิธีทํากรรมฐาน
ก. ลักษณะบุญ
ข. ตะวันสองหลา
ค. พุทธธรรม
ง. ศีล 5
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6. คําวา “พระคริสต” เปนคําที่มาจากภาษาใด
ก. ศรีลังกา
ข. กรีก
ค. ฮีบรู
ง. บาลี
7. ขั้นตอนทางประวัตศิ าสตรมีกขี่ ั้นตอน อะไรบาง
ก. 3 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตีความหลักฐาน
ข. 4 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณคาของหลักฐาน
การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ
ค. 5 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณคาของหลักฐาน
การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ
ง. 6 ขัน้ ตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตีความหลักฐาน การวิเคราะหขอ มูล
การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ การประเมินคุณคาของหลักฐาน
8. ขั้นตอนสุดทายของวิธีการทางประวัตศิ าสตรคือขอใด
ก. การตีความหลักฐาน
ข. การวิเคราะหขอมูล
ค. การประเมินคุณคาของหลักฐาน
ง. การเรียบเรียงหรือการนําเสนอขัน้ ตอน
9. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. หลักฐานที่เปนวัตถุ คือ หลักฐานที่มนุษยแตละยุคแตละสมัยไดสรางขึ้น
ข. หลักฐานชัน้ ตน คือ หลักฐานที่เกิดขึน้ ในสมัยนัน้ จริง ๆ โดยบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณโดยตรง
ค. หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร คือ หลักฐานที่เปนตัวหนังสือโดยมนุษยไดทิ้งรองรอยขีดเขียน
เปนตัวหนังสือประเภทตาง ๆ
ง. หลักฐานชั้นรอง คือ หลักฐานที่มีการบันทึกของผูที่เกี่ยวกับเหตุการณโดยตรงเปนหลักฐาน
ที่สําคัญ และนาเชื่อถือมากที่สุด
10. ตํานานไทยแบงไดกี่ลกั ษณะ
ก. 3 ลักษณะ
ข. 4 ลักษณะ
ค. 5 ลักษณะ
ง. 6 ลักษณะ
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11. ปอมพระจุลจอมเกลาสรางขึ้นในปพุทธศักราชใด
ก. 2424
ข. 2442
ค. 2427
ง. 2472
12. หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีลักษณะเปนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริยแ ละราชวงศ
เรียกวาอะไร
ก. จารึก
ข. พงศาวดาร
ค. เอกสารทางราชการ
ง. บันทึกของชาวตางชาติ
13. พระมหากษัตริยพระองคใดทรงเชี่ยวชาญงานดานวรรณกรรม และบทละคร ที่ทําใหยุคสมัยนั้น
ถือวาเปนยุคทองของวรรณคดี
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
14. พระมหากษัตริยพระองคใดที่ไดรับการยกยองเปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย”
ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
15. โรงพยาบาลแหงแรก โปรดเกลาฯ ใหกอตั้งขึ้นในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 2
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5
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16. “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสขุ แหงมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการแกประชาชนชาวไทย เปนของพระมหากษัตริยในขอใด
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ข. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
ง. สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
17. รัชสมัยใดที่มีการเปลี่ยนธงชาติไทยซึ่งมีรูปชางเดิมใหเปน “ธงไตรรงค”
ก. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 5
ค. รัชกาลที่ 6
ง. รัชกาลที่ 7
18. บุคคลในขอใดไดรับการยกยองเปน บิดาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรไทย
ก. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ข. ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน ราชบัณฑิต
ค. สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ง. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ
19. รัชกาลใดมิไดจดั เปนยุคทองของการกวีและวรรณคดี
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ค. พระเจาอยูหัวบรมโกศ
ง. พระนารายณมหาราช
20. วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรที่ไดรับความนิยมมากคือประเภทใด
ก. บทละครรํา
ข. บทละครเตน
ค. บทละครความเศราโศก
ง. บทละครพูดและบทละครรอง
21. สถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรคือขอใด
ก. เจดียทรงดอกบัวตูม
ข. วัดพุทไธสวรรย
ค. พระราชวังดุสติ
ง. วัดราชบูรณะ
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22. ขอใดคือการอนุรักษมรดกไทยที่ดีที่สดุ
ก. เรียนรูภูมิปญญาจากคนรุน เกา
ข. สงเสริมการซื้อสินคาที่เกิดจากภูมิปญญาไทย
ค. ยกยองผูอนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย
ง. ใชพืชสมุนไพรเปนสวนประกอบหลักในการประกอบอาหาร
23. การแผขยายอิทธิพลของชาวตางชาติในยุครัตนโกสินทร ประเพณี และความเชื่อใด มีที่มาจาก
ประเทศอินเดีย
ก. ประเพณีปอยสางลอง
ข. ประเพณีสงกรานต
ค. การนับถือเจา
ง. ระบํารองเง็ง
24. งานดานจิตรกรรมทีส่ รางภาพใหเหมือนจริงไดนําวิทยากรมาจากชาติใด
ก. โปรตุเกส
ข. ตะวันตก
ค. สเปน
ง. ยุโรป
25. การกําหนดลักษณะสําคัญในการสถาปนาอาณาจักรไทยมีปจจัยในขอใด
ก. ความเขมแข็งของพระมหากษัตริยและประชาชน
ข. ความเจริญกาวหนาทางประเพณีและวัฒนธรรม
ค. สภาพทางภูมศิ าสตร
ง. ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
26. ในชวงรัชกาลที่ 4 - 5 มีการปฏิรูปบานเมืองของไทยใหเปนอารยแบบชาติตะวันตก
เกิดจากสาเหตุใด
ก. สาเหตุจากลงนามในการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง
ข. สาเหตุจากชาวตางชาติเขามาติดตอคาขายและตองการแผขยายอํานาจ
ค. สาเหตุจากประเทศไทยดอยการพัฒนา ดอยความเจริญ ไมทันสมัย
ง. สาเหตุจากพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไมมนั่ คง
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27. ความแตกตางระหวางสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475
ขอใดทีถ่ ูกตองที่สดุ
ก. ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ข. จํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในแตละประเภท
ค. รูปแบบของการเลือกตั้ง
ง. หัวหนาฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร
28. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยจัดการปกครองคลายกับ
ประเทศอังกฤษ คือสาเหตุในขอใด
ก. ระบบขุนนางของประเทศอังกฤษกับประเทศไทยมีลักษณะใกลเคียงกัน
ข. รัฐบาลประเทศอังกฤษมีเอกภาพและเสถียรภาพสูง
ค. มีสถาบันพระมหากษัตริยเชนเดียวกัน
ง. กลุมผูนาํ ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ
29. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงใชนโยบายขอใด
ในการแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา
ก. การสงเสริมใหใชสนิ คาไทย
ข. การปลดขาราชการออก
ค. การขอกูเงินตางประเทศ
ง. การลดคาเงินของไทย
30. ประเทศไทยขอใหแกไขสนธิสัญญาเบาวริ่งหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในขอใด
ก. เขตแดน
ข. คนในบังคับตางชาติ
ค. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ง. สินคาตองหามบางชนิด เชน เกลือ และขาว
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หนวยการเรียนรูที่ 1
ความภูมใิ จในความเปนไทย
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 สถาบันหลักของชาติ
คําชี้แจง ใหผูเรียนสรุปความหมาย และความสําคัญของชาติ มาพอสังเขป
เรื่องที่ 1.1 ชาติ
กิจกรรมที่ 1) ชาติคอื อะไร

กิจกรรมที่ 2) ชาติสําคัญอยางไร
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กิจกรรมที่ 3) อธิบายความเปนมาของชนชาติไทย
คําชี้แจง ใหผูเรียนอธิบายความเปนมาของชนชาติไทยอยางนอย 1 เรื่อง

กิจกรรมที่ 4) อธิบายพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาติ
คําชีแ้ จง ใหผูเรียนยกตัวอยางพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาติมา
2 ตัวอยาง พรอมเขียนเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงเลือกพระปรีชาสามารถนัน้
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เรื่องที่ 1.2 ศาสนา
คําชี้แจง ใหผูเรียนเขียนอธิบายความสําคัญของสถาบันศาสนา อยางนอย 2 ตัวอยาง

เรื่องที่ 1.3 พระมหากษัตริย
คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามในประเด็นตอไปนี้
1. ผูเรียนจะสอนลูกหลาน ใหตระหนักถึงความสําคัญของ “พระมหากษัตริย” ไดอยางไร
จงอธิบาย
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2. พระมหากษัตริยข องไทยทุกพระองคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั ทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจ
ของคนไทยทุกคนอยางไร จงอธิบาย

3. ใหผูเรียนเขียนเรียงความ “พระมหากษัตริยใ นดวงใจของขาพเจา” มาจํานวน 20 บรรทัด
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 บทสรุปสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาติ
คําชี้แจง ใหผูเรียนอานเรื่องที่กําหนดให และตอบคําถามในประเด็นที่กําหนดให
1. “เมื่ออานเรื่องที่กาํ หนดใหขา งลางแลว ทานคิดอยางไร”
“เราตองรักและภูมิใจในประเทศของเรา แผนดินเกิดของเรา และความเปนคนไทยของเรา
ถาเราไมรักประเทศของเรา คิด อะไรก็เปนลบไปหมด ตางชาติเขาจะคิดอยางไร ไมมีประเทศไหน
ในโลก ทีไ่ ปไหนแลว มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ ไปขอขาวใครเขากิน ไปขอที่พักเขาไดเหมือนเมืองไทย
อีกแลว”
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2. เมื่ออานเนื้อเพลง “เพลงรักเมืองไทย” ที่กําหนดใหขา งลางแลว ทานรูสกึ อยางไร”
เพลงรักเมืองไทย (เพลงปลุกใจ)
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย
ไมเคยออนนอมเราไมยอมแพใคร
ไมเคยออนนอมเราไมยอมแพใคร
ศัตรูใจกลามาแตทิศใด
ถาขมเหงไทย คงจะไดเห็นดี
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย
เรารักเพื่อนบาน เราไมรานรุกใคร
เรารักเพื่อนบาน เราไมรานรุกใคร
แตรักษาสิทธิ์ อิสระของไทย
ใครทําซ้ําใจ ไทยจะไมถอยเลย
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพื่อไทย
ถาถูกขมเหงเราไมเกรงผูใด
ถาถูกขมเหงเราไมเกรงผูใด
ดังงูตัวนิดมีพิษเหลือใจ
เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย
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หนวยการเรียนรูที่ 2
การประยุกตใชวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัตศิ าสตร
กิจกรรมที่ 1.1 จงอธิบายความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร

กิจกรรมที่ 1.2 จงอธิบายความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร
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กิจกรรมที่ 1.3 จงอธิบายประโยชนของวิธกี ารทางประวัติศาสตร

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร
กิจกรรมที่ 2.1 จงสรุปวิธีการทางประวัติศาสตร ทั้ง 5 ขั้นตอน มาพอสังเขป
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กิจกรรมที่ 2.2 ตัวอยางการใชวิธกี ารทางประวัตศิ าสตรมาใชในการศึกษาประวัตศิ าสตรไทย
คําชี้แจง จากการศึกษา กรณีศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปอมพระจุลจอมเกลา จังหวัดสมุทรปราการ
ดวยวิธีการทางประวัตศิ าสตรใหผูเรียนสรุปสาระสําคัญการนําวิธีการทางประวัติศาสตร
มาใชในการศึกษาประวัติศาสตรไทยโดยสังเขป
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กิจกรรมที่ 2.3 การใชวิธีการทางประวัตศิ าสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรทสี่ นใจ
คําชี้แจง ใหศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนหรือพื้นบาน/ทองถิ่น หรือสถานที่สําคัญ/บุคคลสําคัญ
หรือเหตุการณ/เรื่องราวที่สําคัญ ตามความสนใจ จํานวน 1 เรื่อง โดยใชขั้นตอนและวิธกี าร
ทางประวัติศาสตร แลวบันทึกลงในแบบดานลาง
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หนวยการเรียนรูที่ 3
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
กิจกรรมที่ 1.1 ใหผูเรียนอธิบายพระราชกรณียกิจทีส่ ําคัญ ๆ ของพระมหากษัตริยไทย
สมัยรัตนโกสินทรดังนี้
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)

3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคัญ
คําชีแ้ จง 1.1 ใหผูเรียนอธิบายความสัมพันธของบุคคลกับคุณประโยชนที่มตี อประเทศชาติ
บุคคลสําคัญ
คุณประโยชนทมี่ ตี อ ประเทศชาติ
ทาวสุรนารี
สมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสรุ ิยวงศ
(ชวง บุนนาค)
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
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คําชี้แจง 1.2 ใหผูเรียนวิเคราะหวีรกรรม/คุณประโยชนของบุคคลสําคัญที่มีประโยชนตอการ
พัฒนาชาติไทย
1. ทาวสุรนารี
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2. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
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หนวยการเรียนรูที่ 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

24

กิจกรรมที่ 3 ยกตัวอยางมรดกไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
คําชี้แจง ใหผูเรียนยกตัวอยางมรดกไทยของกรุงรัตนโกสินทร
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หนวยการเรียนรูที่ 5
การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. จงอธิบายถึงปจจัยที่ควรพิจารณาเปนสิ่งแรกในการสถาปนาแตละอาณาจักร

2. จงอธิบายความหมายของแตละปจจัยตอไปนี้ ตามความเขาใจของทานที่ไดเรียนรูมา
2.1 ปจจัยทางดานภูมิศาสตร

2.2 ปจจัยทางดานการเมือง
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3. แมน้ําหลักที่สําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาหมายถึงแมน้ําสายใดบาง

4. จงบอกจุดเดนของปจจัยในการพิจารณาสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
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กิจกรรมที่ 2 สนธิสัญญาเบาวริ่ง
คํา ชี้แจง จงทําเครื่องหมาย หนา ขอ ความที่ถูกตอ ง และทําเครื่อ งหมาย หนา ข อความ
ที่ไมถูกตอง
1. สนธิสัญญาเบาวริ่ง เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4
2. สนธิสัญญาเบาวริ่ง เปนสนธิสัญญาระหวางประเทศสยามกับเซอรจอหนเบาวริ่ง
3. เซอรจอหน เบาวริ่ง เปนชาวอังกฤษ
4. สนธิสัญญาเบาวริ่งอนุญาตใหชาวตางประเทศสามารถถือครองที่ดินไดทุกที่
ภายในประเทศสยามหากมีความตองการ
5. ฝนเปนสินคาที่ตองเสียภาษีขาเขาและตองขายใหกับเจาภาษีเทานั้น
6. กงสุลที่เกิดตามสนธิสัญญาเบาวริ่ง มีหนาที่ในการพิจารณาคดีความชาวอังกฤษ
และรวมพิจารณาในคดีความที่ชาวอังกฤษมีคดีความกับชาวไทย
7. ขาว เกลือ และปลา เปนสินคาตองหาม หามสงออกนอกประเทศ
8. ผลของการทําสนธิสัญญาเบาวริ่งใหสิทธิเสรีภาพในการถือครองที่ดินแกราษฎรไทย
และชาวตางประเทศ
9. การขายสินคาที่มีคา เชน ไมฝาง ไมกฤษณา งาชาง เปนตน รัฐบาลใหสิทธิ์ราษฎร
ซื้อขายไดอยางอิสระ เปนผลมาจากการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง
10. จังกอบ ภาษีปา ภาษีปากเรือ เปนภาษีสงออก
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กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
คําชี้แจง ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดหมายถึง การลาอาณานิคม
ก. ความตองการแสดงอํานาจและแสนยานุภาพ
ข. ความตองการดินแดนเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร
ค. ความตองการหาศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคาเพื่อทําการคาขาย
ง. ถูกทุกขอ
2. การปฏิรูปการปกครองเพื่อไมใหประเทศตะวันตกขยายอํานาจเขามาในประเทศไทยตรงแนวคิด
ในขอใด
ก. พัฒนาบานเมืองใหเทาเทียมกับอารยประเทศ
ข. ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยการรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง การพัฒนากฎหมายให
เปนสากล และการริเริ่มสิ่งใหมเขามา เชน การโทรเลข การไปรษณีย เปนตน
ค. ทรงใหอํานาจขุนนางผูใหญ และเจานายมีบทบาทไดดแู ลผลประโยชนตาง ๆ
ของประเทศชาติ
ง. แบงการปกครองเปนแบบจตุสดมภ
3. รัชกาลที่ 5 ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ขึ้น ขอใดถูกที่สุด
ก. ทรงจัดสรรอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเปนสัดสวน
ข. ทรงแตงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน และสภาที่ปรึกษาในพระองค ชวยดูแล
และทัดทานอํานาจของพระองค
ค. ทรงตั้งสมุหเทศาภิบาลคอยดูแลตางพระเนตรพระกรรณ และปกครองแบบ
มณฑล เมือง อําเภอ ตําบล
ง. ทรงตั้งสุขาภิบาลเมืองและสุขาภิบาลตําบลใน พ.ศ. 2451
4. ขอใดเปนเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 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. ขอใดเปนระบบที่สะทอนใหเห็นวากําลังคนเปนทรัพยากรสําคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณ
ก. ระบบอุปถัมภ
ข. ระบบไพร
ค. ระบบศักดินา
ง. ระบบขุนนาง
6. เงื่อนไขในขอใดคือความสัมพันธระหวางไพรกับมูลนายในสังคมไทยสมัยโบราณ
ก. ระบบกฎหมาย
ข. วัฒนธรรมและกฎหมาย
ค. ความจงรักภักดี
ง. คานิยมและประเพณี
7. ขอใดไมไดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
ก. การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม
ข. การปรับปรุงกองทัพใหมีความทันสมัย
ค. การปฏิรูปการศึกษา
ง. มีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
8. วิธีการในขอใดที่รัชกาลที่ 5 ทรงใชเพื่อใหประเทศชาติรอดพนจากลัทธิจักรวรรดินิยม
ก. การปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคโดยเนนการรวมศูนยอํานาจ
ข. การทํานุบํารุงกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณใหทันสมัย
ค. การเจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ
ง. การทรงเปนจอมทัพในการทําสงครามขับไลอริราชศัตรู
9. ชวงเวลาใดที่ประเทศไทยเผชิญปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรงเปนครั้งแรก
ก. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
ข. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ค. หลังวิกฤตการณ ร.ศ.112
ง. หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ่ง
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10. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลและสุขาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 สอดคลองกับหลักการบริหาร
ราชการแผนดินแบบใด
ก. การแบงอํานาจ
ข. การคานอํานาจ
ค. การกระจายอํานาจ
ง. การรวมศูนยอํานาจ
กิจกรรมที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
จงตอบคําถามตอไปนี้
1. กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยใชระบอบการปกครองแบบใด

2. หัวหนาคณะราษฎรที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 คือใคร

3. นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือใคร

4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 ตรงกับรัชกาลใด

31

5. คณะราษฎรมีจํานวนกี่คนประกอบดวยใครบาง

6. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกใหแก
ปวงชนชาวไทยเมื่อใด

7. แผนการศึกษาแหงชาติ เริ่มใชเมื่อใด และ แบงออกเปนกี่ประเภทอะไรบาง

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

10. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราวที่เตรียมขึ้นทูลเกลาถวาย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงลงพระปรมาภิไธย มีกี่ฉบับ อะไรบาง

33

กิจกรรมที่ 5 ความเปนชาติไทยในสมัย จอมพล ป. พิบลู สงคราม
คํา ชี้แจง จงทําเครื่องหมาย หนา ขอ ความที่ถูกตอ ง และทําเครื่อ งหมาย หนา ข อความ
ที่ไมถูกตอง
1. ชื่อ “แปลก” เนื่องจากเมื่อแรกเกิดบิดามารดาเห็นวาหูทั้งสองขางอยูต่ํากวานัยนตา
ผิดไปจากบุคคลอื่น
2. จอมพล ป. พิบูลสงครามเกิดในสมัยรัชกาลที่ 4
3. คําขวัญที่วา “ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ” เกิดขึน้ ในรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
4. รัฐนิยม เปนการทําตามความเห็นของคนสวนใหญ
5. นโยบายรัฐนิยม เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 2480 มีทั้งหมด 12 ฉบับ
6. รัฐนิยม ฉบับที่ 5 วาดวยเรื่องใหชาวไทยใชเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทําในประเทศไทย
7. รัฐนิยม ฉบับที่ 9 วาดวยเรื่องวัฒนธรรมการแตงกาย
8. ชาวไทยผูประกอบการพาณิชย งานอาชีพควรปรับปรุงใหมีมาตรฐานและคุณภาพดียิ่งขึ้น
พรอมทั้งดําเนินกิจการดวยความซื่อสัตย เปนที่ปรากฏในรัฐนิยม ฉบับที่ 5
9. คนไทยมีทํานองและเนื้อรองเพลงชาติและเคารพธงชาติ ปรากฏในรัฐนิยม ฉบับที่ 6
10. การกําหนดใหคนไทยรูจักหนาที่พลเมืองที่ดี และการเปนพลเมืองที่ดขี องไทย
ปรากฏในรัฐนิยม ฉบับที่ 6
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปรายเหตุการณสาํ คัญทางประวัติศาสตร
ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
คําชีแ้ จง ใหวิเคราะหพรอมอธิบายเหตุการณตอไปนีว้ าสงผลตอการพัฒนาชาติไทย
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูปการศึกษา
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แบบทดสอบหลังเรียน
ใหผูเรียนทําเครื่องหมาย X หนาขอที่ถกู ตองทีส่ ุดเพียงขอเดียว

1. พระเจาไดประทานบัญญัติใหแกโมเสส เพื่อใหชาวยิวนําไปยึดถือปฏิบตั ิจาํ นวนกี่ประการ
ก. 6 ประการ
ข. 8 ประการ
ค. 10 ประการ
ง. 12 ประการ
2. ประเทศใดทีไ่ มไดอยูในดินแดนที่เรียกวา “สุวรรณภูม”ิ
ก. ศรีลังกา
ข. กัมพูชา
ค. จีน
ง. มาเลเซีย
3. พระเมสสิยาห (Messiah) คําวา “เมสสิยาห” เปนคําที่มาจากภาษาอะไร
ก. บาลี
ข. เขมร
ค. กรีก
ง. ฮีบรู
4. พระพุทธเจาทรงบรรลุรูปฌานไดตรัสรูเปนสัมมาสัมพุทธเจาดวยพระองคเองในขณะทีพ่ ระองค
มีพระชนมกี่พรรษา
ก. 35 พรรษา
ข. 36 พรรษา
ค. 37 พรรษา
ง. 38 พรรษา
5. ขอใดคือหนังสือที่สมเด็จพระเจาตากสิน ทรงพระราชนิพนธหนังสือทางพุทธศาสนาที่วาดวย
วิธีทํากรรมฐาน
ก. ลักษณะบุญ
ข. ตะวันสองหลา
ค. พุทธธรรม
ง. ศีล 5
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6. ขั้นตอนสุดทายของวิธีการทางประวัตศิ าสตรคือขอใด
ก. การตีความหลักฐาน
ข. การวิเคราะหขอมูล
ค. การประเมินคุณคาของหลักฐาน
ง. การเรียบเรียงหรือการนําเสนอขั้นตอน
7. ขั้นตอนทางประวัตศิ าสตรมีกขี่ ั้นตอน อะไรบาง
ก. 3 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตีความหลักฐาน
ข. 4 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณคาของหลักฐาน
การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ
ค. 5 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณคาของหลักฐาน
การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ
ง. 6 ขั้นตอน การกําหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การตีความหลักฐาน การวิเคราะหขอมูล
การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ การประเมินคุณคาของหลักฐาน
8. คําวา “พระคริสต” เปนคําที่มาจากภาษาใด
ก. ศรีลังกา
ข. กรีก
ค. ฮีบรู
ง. บาลี
9. ปอมพระจุลจอมเกลาสรางขึน้ ในปพุทธศักราชใด
ก. 2424
ข. 2442
ค. 2427
ง. 2472
10. หลักฐานทางประวัตศิ าสตรที่มีลกั ษณะเปนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและราชวงศ
เรียกวาอะไร
ก. จารึก
ข. พงศาวดาร
ค. เอกสารทางราชการ
ง. บันทึกของชาวตางชาติ
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11. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. หลักฐานที่เปนวัตถุ คือ หลักฐานที่มนุษยแตละยุคแตละสมัยไดสรางขึ้น
ข. หลักฐานชัน้ ตน คือ หลักฐานที่เกิดขึน้ ในสมัยนัน้ จริง ๆ โดยบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณโดยตรง
ค. หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร คือ หลักฐานที่เปนตัวหนังสือโดยมนุษยไดทงิ้ รองรอยขีดเขียน
เปนตัวหนังสือประเภทตาง ๆ
ง. หลักฐานชั้นรอง คือ หลักฐานที่มีการบันทึกของผูทเี่ กี่ยวกับเหตุการณโดยตรงเปนหลักฐานที่
สําคัญ และนาเชื่อถือมากที่สุด
12. ตํานานไทยแบงไดกี่ลกั ษณะ
ก. 3 ลักษณะ
ข. 4 ลักษณะ
ค. 5 ลักษณะ
ง. 6 ลักษณะ
13. พระมหากษัตริยพระองคใดทรงเชี่ยวชาญงานดานวรรณกรรม และบทละคร ที่ทําใหยุคสมัยนั้น
ถือวาเปนยุคทองของวรรณคดี
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
14. โรงพยาบาลแหงแรก โปรดเกลาฯ ใหกอตั้งขึ้นในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 2
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5
15. พระมหากษัตริยพระองคใดที่ไดรับการยกยองเปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย”
ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
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16. “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการ
แกประชาชนชาวไทย เปนของพระมหากษัตริยในขอใด
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ข. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
ง. สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
17. สถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร คือขอใด
ก. เจดียทรงดอกบัวตูม
ข. วัดพุทไธสวรรย
ค. พระราชวังดุสิต
ง. วัดราชบูรณะ
18. บุคคลในขอใดไดรับการยกยองเปน บิดาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรไทย
ก. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ข. ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธนราชบัณฑิต
ค. สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ง. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ
19. รัชกาลใดมิไดจดั เปนยุคทองของการกวีและวรรณคดี
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ค. พระเจาอยูหัวบรมโกศ
ง. พระนารายณมหาราช
20. วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรที่ไดรับความนิยมมากคือประเภทใด
ก. บทละครรํา
ข. บทละครเตน
ค. บทละครความเศราโศก
ง. บทละครพูดและบทละครรอง
21. รัชสมัยใดที่มีการเปลี่ยนธงชาติไทยซึ่งมีรูปชางเดิมใหเปน “ธงไตรรงค”
ก. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 5
ค. รัชกาลที่ 6
ง. รัชกาลที่ 7
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22. ขอใดคือการอนุรักษมรดกไทยที่ดีที่สดุ
ก. เรียนรูภูมิปญญาจากคนรุนเกา
ข. สงเสริมการซื้อสินคาที่เกิดจากภูมิปญญาไทย
ค. ยกยองผูอนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย
ง. ใชพืชสมุนไพรเปนสวนประกอบหลักในการประกอบอาหาร
23. การกําหนดลักษณะสําคัญในการสถาปนาอาณาจักรไทยมีปจจัยในขอใด
ก. ความเขมแข็งของพระมหากษัตริยและประชาชน
ข. ความเจริญกาวหนาทางประเพณีและวัฒนธรรม
ค. สภาพทางภูมศิ าสตร
ง. ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
24. งานดานจิตรกรรมทีส่ รางภาพใหเหมือนจริงไดนําวิทยากรมาจากชาติใด
ก. โปรตุเกส
ข. ตะวันตก
ค. สเปน
ง. ยุโรป
25. การแผขยายอิทธิพลของชาวตางชาติในยุครัตนโกสินทรประเพณี และความเชื่อใด มีที่มาจาก
ประเทศอินเดีย
ก. ประเพณีปอยสางลอง
ข. ประเพณีสงกรานต
ค. การนับถือเจา
ง. ระบํารองเง็ง
26. ในชวงรัชกาลที่ 4 - 5 มีการปฏิรูปบานเมืองของไทยใหเปนอารยแบบชาติตะวันตก
เกิดจากสาเหตุใด
ก. สาเหตุจากลงนามในการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง
ข. สาเหตุจากชาวตางชาติเขามาติดตอคาขายและตองการแผขยายอํานาจ
ค. สาเหตุจากประเทศไทยดอยการพัฒนา ดอยความเจริญ ไมทันสมัย
ง. สาเหตุจากพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไมมั่นคง
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27. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยจัดการปกครองคลายกับ
ประเทศอังกฤษ คือสาเหตุในขอใด
ก. ระบบขุนนางของประเทศอังกฤษกับประเทศไทยมีลักษณะใกลเคียงกัน
ข. รัฐบาลประเทศอังกฤษมีเอกภาพและเสถียรภาพสูง
ค. มีสถาบันพระมหากษัตริยเชนเดียวกัน
ง. กลุมผูนาํ ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ
28. ความแตกตางระหวางสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475
ขอใดที่ถูกตองที่สดุ
ก. ที่มาของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ข. จํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในแตละประเภท
ค. รูปแบบของการเลือกตั้ง
ง. หัวหนาฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร
29. ประเทศไทยขอใหแกไขสนธิสัญญาเบาวริ่งหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในขอใด
ก. เขตแดน
ข. คนในบังคับตางชาติ
ค. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ง. สินคาตองหามบางชนิด เชน เกลือ และขาว
30. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงใชนโยบายขอใด
ในการแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา
ก. การสงเสริมใหใชสนิ คาไทย
ข. การปลดขาราชการออก
ค. การขอกูเงินตางประเทศ
ง. การลดคาเงินของไทย
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
1. ก
2. ค
3. ง
4. ค
5. ก
6. ข
7. ค
8. ง
9. ง
10. ก
11. ค
12. ข
13. ข
14. ข
15. ง

16. ค
17. ค
18. ก
19. ค
20. ง
21. ค
22. ค
23. ข
24. ข
25. ค
26. ข
27. ก
28. ง
29. ข
30. ค
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เฉลย/แนวคําตอบ กิจกรรมทายเรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ 1
ความภูมใิ จในความเปนไทย
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 สถาบันหลักของชาติ
คําชี้แจง ใหผูเรียนสรุปความหมาย และความสําคัญของชาติ มาพอสังเขป
เรื่องที่ 1.1 ชาติ
กิจกรรมที่ 1) ชาติคอื อะไร
แนวคําตอบ ชาติ หมายถึง แผนดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขต มีการปกครองที่เปนระบบ
เปนสัดสวนชัดเจน มีผูนําหรือรัฐบาลที่ใชอํานาจหรือมีอํานาจอธิปไตยที่นํามาใชในการปกครอง
ประชาชน
กิจกรรมที่ 2) ชาติสําคัญอยางไร
แนวคําตอบ ความสําคัญของชาติ คือ เปนสิ่งที่สรางแรงยึดเหนี่ยวที่นําสมาชิกในสังคมมารวมตัวกันผาน
โครงสรางทางสังคม ซึ่งทําใหผูคนตระหนักถึงความรูสึกรวม เชน ธงชาติ ภาษาไทย หรือเพลงชาติไทย
ลวนเปนสิ่งทีม่ ีผลจากการมีสถาบันชาติทั้งสิ้น
กิจกรรมที่ 3) อธิบายความเปนมาของชนชาติไทย
คําชี้แจง ใหผูเรียนอธิบายความเปนมาของชนชาติไทยอยางนอย 1 เรื่อง
แนวคําตอบ ขอมูลของศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ถิ่นเดิมของคนไทยนาจะอยูบริเวณ
มณฑลกวางสี ทางใตของจีน เนื่องจากในเขตดังกลาวเปนพื้นที่กลุมชนที่มีความหลากหลายทั้งทาง
วัฒนธรรมและประเพณี
กิจกรรมที่ 4) อธิบายพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาติ
คําชี้แจง ใหผูเรียนยกตัวอยางพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาติมา
2 ตัวอยาง พรอมเขียนเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงเลือกพระปรีชาสามารถนัน้
แนวคําตอบ 1. การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทรของรัชกาลที่ 1
เพราะ เปน การสรา งความมั่น คงใหบา นเมือ ง และสรา งความรู สึก รวมของผู ค นดวยการฟน ฟู
วัฒนธรรมและพระศาสนาในสมัย อยุธ ยา การตั้ง ราชธานีคื อกรุง เทพมหานครทํา ใหผูค นรูสึ ก
ปลอดภัยและมีที่พึ่ง และคลายความหวาดกลัวภัยจากสงครามที่เกิดขึ้นมาตั้งแตกอนกรุงศรีอยุธยา
แตก ใน ป พ.ศ. 2310
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2. วิกฤตการณ ร.ศ. 112 ในสมัยรัชกาลที่ 5
เพราะ เปนการทําใหสยามรอดพนจากการตกเปนเมืองขึ้นของชาติต ะวัน ตกอยางแทจริง ตาม
แนวความคิดเสียสวนนอย เพื่อรักษาสวนใหญ หรือ การเสียสวนที่มีความสําคัญนอยกวาเพื่อเก็บ
สวนที่มี ค วามสํา คัญ มากกวาไว แมว าดิน แดนจะมี นอ ยลง แต ค วามรูสึก หวงแหนแผน ดิน และ
ความรูสึกวาถูกรังแกในฐานะประชาชนชาวสยามก็ไดเกิดขึ้นในชวงนี้
เรื่องที่ 1.2 ศาสนา
คําชี้แจง ใหผูเรียนเขียนอธิบายความสําคัญของสถาบันศาสนาอยางนอย 2 ตัวอยาง
แนวคําตอบ 1. สถาบันศาสนา เปน เครื่องยึดเหนี่ยวจิต ใจที่สามารถทําใหผูนับถือ ศาสนานั้น ๆ
ตระหนักถึงคุณงามความดีละเวนการทําความชั่ว
2. สถาบันศาสนา ทําใหประเทศชาติมีความมั่นคง เพราะ ถารัฐบาลคือสิ่งที่ทําใหประเทศ
มั่นคงทางวัตถุหรือทางโลก สถาบันศาสนาก็ทําใหประเทศมีความมั่นคงทางธรรม คือ การทําให
ผูคนหวงแหนความเปนชาติ และการสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม ตั้งมั่นในความดี
เรื่องที่ 1.3 พระมหากษัตริย
คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามในประเด็นตอไปนี้
1. ผูเรียนจะสอนลูกหลาน ใหตระหนักถึงความสําคัญของ “พระมหากษัตริย” ไดอยางไร
จงอธิบาย
แนวคําตอบ พระมหากษัตริย หมายถึง พระเจาแผนดิน ผูเปน พระประมุขของประเทศ มีหนาที่
ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้น ใหอยูดีมีสุขตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรม จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ เชน ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปน
พระประมุข ทรงปกครองแผน ดิน โดยธรรม เพื่อประโยชนสุข แหงมหาชนชาวสยาม ตามหลัก
ทศพิ ธราชธรรม ผูที่รั กพระมหากษัต ริย จะเป น ผู มีค วามภาคภูมิ ใ จที่ ได เกิ ด มาใตรมพระบรม
โพธิสมภาร มีความเปนอยูอยางรมเย็นเปนสุข มีความรูรักสามัคคีกลมเกลียว รวมน้ําใจไทยทั้งชาติ
ใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ประพฤติตนเปนคนดีถวายเปนพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
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2. พระมหากษัตริยของไทยทุกพระองคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทรงเปนศูนยร วมแหงจิตใจ
ของคนไทยทุกคนอยางไร จงอธิบาย
แนวคํ า ตอบ การที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ศู น ย ร วมแห ง จิ ต ใจของคนไทยทุก คนนั้ น ตาม
ประวัติศ าสตรช าติไทยพระมหากษัต ริย ทําหนาที่ปกครองประเทศดว ยความเปนธรรม ปกปอ ง
คุมครองราชอาณาจักรจากการรุกรานของอนารยชน ทําใหประชาชนดํารงชีวิตอยูอยางรมเย็นเปนสุข
มีเสรีภาพในการทํามาหากิน ใชชีวิต ตามวิถีเครือญาติ ผูกพันกับการทําเกษตร และมีศาสนาเปน
เครื่องยึด เหนี่ยวจิตใจ ประชาชนจึงมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัต ริ ยอยางลึกซึ้ง มั่นคง
มีความสามัคคีกลมเกลียวกันเกิดความเปนปกแผนและ เปนพลังสําคัญยิ่ง
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หนวยการเรียนรูที่ 2
การประยุกตใชวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัตศิ าสตร
กิจกรรมที่ 1.1 จงอธิบายความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร
แนวคําตอบ วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึง วิธีการ หรือ ขั้นตอนตาง ๆ ที่ใ ชในการศึกษา
คนควา วิจัยเกี่ยวกับ เรื่องราวทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะอาศัยจากหลักฐานที่เปนลายลักษณ
อักษรเปนสําคัญ ประกอบกับหลักฐานอื่น ๆ เชน ภาพถาย แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน หลักฐานทาง
โบราณคดี เป น ต น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ส ามารถฟน อดี ต หรื อ จํา ลองอดี ต ขึ้ น มาใหม ได อ ย า งถู ก ต อ ง
ตรงประเด็น และทราบเรื่องราวไดอยางใกลเคียงกับความจริงที่สุด
กิจกรรมที่ 1.2 จงอธิบายความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร
แนวคํา ตอบ วิธีการทางประวัติศ าสตรมีค วามสํ า คัญ คือ ทํา ใหเรื่ องราว กิจกรรม เหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรมีความนาเชื่อถือ มีความถูกตองเปน จริง หรือใกลเคียงกับความเปนจริง
มากที่ สุ ด เพราะได มี ก ารศึ ก ษาอย า งเป น ระบบ มี ขั้ น ตอน มี ค วามระมั ด ระวั ง รอบคอบ
โดยผูไดรับการฝกฝนในระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตรมาแลว
สําหรับการศึกษาประวัติศาสตรนั้น มีปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ อดีตที่มีการฟนหรือ
จําลองขึ้นมาใหมนั้น มีค วามถูกตอง สมบูร ณ และเชื่อ ถือไดเพียงใด รวมทั้งหลัก ฐานที่เปนลาย
ลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษรที่นํามาใชเปนขอมูลนั้น มีความสมบูร ณมากนอยแคไหน
เพราะเหตุการณทางประวัติศาสตรมีอยูมากมายเกินกวาที่จะศึกษาหรือจดจําไดหมด แตหลักฐานที่
ใชเปน ขอมูล อาจมีเพียงบางสวน ดัง นั้น วิธีการทางประวัติศ าสตรจึงมีค วามสํา คัญเพื่อ ใชเปน
แนวทางสํ าหรับผูศึ ก ษาประวัติ ศ าสตรหรื อผูฝกฝนทางประวัติ ศ าสตรจะไดนําไปใชดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง ไมลําเอียง และเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ
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กิจกรรมที่ 1.3 จงอธิบายประโยชนของวิธกี ารทางประวัติศาสตร
แนวคํา ตอบ วิธีการทางประวัติศ าสตร มีประโยชนทั้งตอการศึกษาประวัติศ าสตร จะทําใหได
เรื่องราวทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือ ประโยชนอีกดานหนึ่ง คือ ผูที่ไดรับการฝกฝน การใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรจะทําใหเปนคนละเอียด รอบคอบ มีการตรวจสอบเรื่องราวตาง ๆ ที่ไดศึกษา
รวมทั้งนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได โดยจะทําใหเปนผูรูจักประเมินเหตุการณตาง ๆ วามีความ
นาเชื่อ ถือ มากน อยเพี ยงใด หรื อก อนที่จ ะเชื่อ ถือข อมู ล ของใคร ก็นํ าวิธี ทางประวัติ ศ าสตรไ ป
ตรวจสอบใหแนชัดกอน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร
กิจกรรมที่ 2.1 จงสรุปวิธีการทางประวัติศาสตร ทั้ง 5 ขั้นตอน มาพอสังเขป
แนวคําตอบ วิธีการทางประวัติศาสตรมีอยู 5 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา/การตั้งประเด็นที่จะศึกษา
การศึกษาเรื่องราวในประวัติศ าสตรเริ่มจากความสงสัย อยากรู ในคําอธิบาย
เรื่องราวที่มีมาแตเดิม ดังนั้น ผูศึกษาจึงเริ่มจากการกําหนดเรื่องหรือประเด็นที่ตองการศึกษาซึ่งใน
ตอนแรก อาจกําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาไวกวาง ๆ กอน แลวจึงคอยจํากัด ประเด็นลงใหแ คบ
เพื่ อให เกิ ด ความชั ด เจนในภายหลั ง เพราะบางเรื่ องขอบเขตของการศึก ษาอาจกว า งมากทั้ ง
เหตุการณ บุคคล และเวลา
การกําหนดหัวเรื่องอาจเกี่ยวกับเหตุการณ ความเจริญ ความเสื่อมของอาณาจักร
และตัวบุคคลในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีความยาวหรือสั้นตามความเหมาะสม ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปน
ชวงเวลาที่สําคัญ และยังมีหลักฐานขอมูลที่ผูตองการศึกษาหลงเหลืออยู หัวขอของเรื่องอาจปรับให
มีความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได ถาหากหลักฐานทีใ่ ชในการศึกษามีนอยหรือไมนาเชื่อถือ
2. การรวบรวมหลักฐาน/สืบคนและรวบรวมขอมูล
การรวบรวมหลักฐาน คือ การรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะศึกษา
ซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร และหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร
3. การประเมินคุณคาของหลักฐาน/การวิเคราะหและตีความ ขอมูลทางประวัตศิ าสตร
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่คนความาไดนั้น กอนที่จะทําการศึกษาจะตองมีการ
ประเมินคุณคาวาเปนหลักฐานที่แทจริงเพียงใด การประเมินคุณคาของหลักฐานนี้เรียกวา “วิพากษ
วิธีทางประวัติศาสตร
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4. การวิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมูขอมูล
เมื่อทราบวาหลักฐานนั้นเปนของแท มีขอมูลที่เปน ขอเท็จจริงหรือความจริงใน
ประวัติศาสตรผูศึกษาประวัติศาสตรก็จะตองศึกษาขอมูลหรือขอสนเทศในหลักฐานนั้นวาใหขอมูล
ทางประวัติศาสตรอะไรบาง ขอมูลนั้นมีความสมบูรณเพียงใด หรือขอมูลนั้นมีจุดมุงหมายเบื้องตน
อยางไร มีจุดมุงหมายแอบแฝงหรือไม ขอมูลมีความยุติธรรมหรือไม จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหลายมา
จัด หมวดหมู เช น ความเปน มาของเหตุ การณ สาเหตุที่ ทํ า ใหเ กิ ด เหตุ การณค วามเป น ไปของ
เหตุการณ ผลของเหตุการณ เปนตน
เมื่อไดขอมูลเปนเรื่อง เปนประเด็นแลว ผูศึกษาประวัติศาสตรเรื่องนั้นก็จะตอง
หาความสัมพัน ธของประเด็นตางๆ และตีค วามขอมูลวา มีขอเท็จจริงสวนใดที่ซอนเรน อําพราง
ไมกลาวถึงในทางตรงกันขามอาจมีขอมูลกลาวเกินความเปนจริง
ในการวิเคราะห สัง เคราะหขอ มูล ผูศึกษาประวัติศ าสตรค วรมีค วามละเอียด
รอบคอบ วางตัวเปน กลาง มีจินตนาการ มีความรอบรู โดยศึกษาขอมูลทั้งหลายอยางกวางขวาง
และนําผลการศึกษาเรื่องนั้นที่มีแตเดิมมาวิเคราะหเปรียบเทียบ รวมทั้งจัดหมวดหมูขอมูลใหเปนระบบ
5. การเรียบเรียงและการนําเสนอขอมูล/การเรียบเรียง รายงาน ขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร
การเรี ย บเรี ย งหรื อ การนํ า เสนอจั ด เป น ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของวิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร ซึ่งมีความสําคัญมาก โดยผูศึกษาประวัติศาสตรจะตองนําขอมูลทั้งหมดมารวบรวม
และเรียบเรียงหรือนําเสนอใหตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องที่ตนเองสงสัย ตองการอยากรูเพิม่ เติม ทั้ง
จากความรูเดิมและความรูใหม รวมไปถึงความคิดใหมที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเทากับเปนการ
รื้อฟนหรือจําลองเหตุการณทางประวัติศาสตรขึ้นมาใหม อยางถูกตองและเปนกลาง
ในขั้นตอนการนําเสนอ ผูศึกษาควรอธิบายเหตุการณอยา งมีร ะบบและมีความ
สอดคลองตอเนื่อง เปนเหตุเปนผล มีการโตแยงหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะหแตเดิม โดยมี
ขอมูลสนับสนุนอยางมีน้ําหนัก เปนกลาง และสรุปการศึกษาวาสามารถใหคําตอบที่ผูศึกษามีความ
สงสัย อยากรูไดเพียงใด หรือมีขอเสนอแนะใหสําหรับผูที่ตองการศึกษาตอไปอยางไรบาง
จะเห็นไดวาวิธีการทางประวัติศาสตรเปนวิธีการศึกษาประวัติศาสตรอยางมีระบบ
มีความระมัด ระวัง รอบคอบ มี เหตุผลและเปน กลาง ซื่อสัตยต อขอมูลตามหลัก ฐานที่คนความา
อาจกลาวไดวา วิธีการทางประวัติศาสตรเหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร จะแตกตางกันก็เพียง
วิธีการทางวิท ยาศาสตรสามารถทดลองไดห ลายครั้ง จนเกิด ความแนใจในผลการทดลอง แต
เหตุก ารณทางประวัติศาสตรไมสามารถทําใหเกิดขึ้น ใหมไดอีก ผูศึก ษาประวัติศาสตรที่ดีจึงเปน
ผูฟน อดีต หรือจําลองอดีต ใหมีค วามถูก ตองและสมบูร ณที่สุด โดยใชวิธีการทางประวัติศ าสตร
เพื่อที่จะไดเกิดความเขาใจอดีต อันจะนํามาสูความเขาใจในปจจุบัน
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กิจกรรมที่ 2.2 ตัวอยางการใชวิธกี ารทางประวัตศิ าสตรมาใชในการศึกษาประวัตศิ าสตรไทย
คําชี้แจง จากการศึกษา กรณีศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปอมพระจุลจอมเกลา จังหวัดสมุทรปราการ
ดวยวิธีการทางประวัติศาสตรใหผูเรียนสรุปสาระสําคัญการนําวิธีการทางประวัติศาสตร
มาใชในการศึกษาประวัติศาสตรไทยโดยสังเขป
แนวคําตอบ การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปอมพระจุล โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร มีดังนี้
ปอมพระจุลจอมเกลา เริ่มสรางเมื่อ พ.ศ. 2427 ในสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สรางขึ้นไว
บริเวณปากแมน้ําเจาพระยาฝงขวาตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
มีวัต ถุประสงคเพื่ อสกัด กั้น การรุกรานของกองเรือ ตา งชาติ ที่จะรุกล้ํ าเขามาบริเวณปากแมน้ํ า
เจาพระยา
ปอมพระจุลจอมเกลา มีลักษณะการสรางเปน ปอมปน ใหญแ บบตะวัน ตก ประกอบดว ย
หลุมปนใหญจํานวน 7 หลุม ติดตั้งปนอารมสตรองขนาด 155 มิลลิเมตร เรียกวา “ปนเสือหมอบ”
ซึ่งสั่งมาจากประเทศอังกฤษ ภายในประกอบดวยคูหาและหองสําหรับเก็บกระสุน ปนใหญ มีการ
ออกแบบปอมเพื่อลดการสูญเสีย เมื่อถูกโจมตีดวยการยิงจากปนใหญจากฝายตรงขาม
ครั้นเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤติการณ ร.ศ. 112 เมื่อ พ.ศ. 2436 ในชวงที่มหาอํานาจตะวันตก
พยายามคุกคามประเทศไทย ปอมพระจุลจอมเกลามีบทบาทสําคัญในการสกัดกั้นการรุกรานของ
กองเรือฝรั่งเศส จํานวน 3 ลํา ที่เขามาบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา เกิด การตอสูกันและทหารที่
ปอมพระจุลจอมเกลาสามารถยิงเรือรบฝรั่งเศสจนเกยตื้นได 1 ลํา เรือรบที่เหลือของฝรั่งเศสไดรับ
ความเสียหายแตสามารถฝาเขาไปจนถึงกรุงเทพมหานครได
ปจจุบันปอมพระจุลจอมเกลา อยูใ นความดูแลของกองทัพเรือ โดยฐานทัพ เรือกรุงเทพ
ซึ่งไดเปดใหประชาชนทั่วไปเขาไปเที่ยวชมและศึกษาเรื่องราวที่สําคัญทางประวัติศาสตรข องชาติ
ตลอดจนชมทัศนียภาพของระบบนิเวศที่อยูโดยรอบปอมพระจุลจอมเกลา
กิจกรรมที่ 2.3 การใชวิธีการทางประวัตศิ าสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรทสี่ นใจ
คําชี้แจง ใหศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนหรือพื้นบาน/ทองถิ่น หรือสถานที่สําคัญ/บุคคลสําคัญ
หรือเหตุการณ/เรื่องราวที่สําคัญ ตามความสนใจ จํานวน 1 เรื่อง โดยใชขั้นตอนและ
วิธีการทางประวัติศาสตร แลวบันทึกลงในแบบดานลาง
แนวคําตอบ การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา สามารถกําหนดไดต ามความสนใจของแตละบุค คล
อยางอิสระ โดยอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับประวัติหรือตํานานของในชุมชน/พื้นบาน ของแตละทองถิ่น
หรือเปน สถานที่สําคัญ บุค คลสําคัญ เหตุก ารณหรือเรื่อ งราวสําคัญที่เกิดขึ้น ฉะนั้น จึงมีค วาม
แตกตางกันไป แตข อใหยึด วิธีการทางประวัติศาสตร ทั้ง 5 ขั้นตอน ในการดํา เนิน กิจกรรม ทั้ง
ผลสรุปสุดทาย ที่จะไดเปนคําตอบของประเด็นหรือการกําหนดปญหาในขั้นตอนที่
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หนวยการเรียนรูที่ 3
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
กิจกรรมที่ 1.1 ใหผูเรียนอธิบายพระราชกรณียกิจทีส่ ําคัญ ๆ ของพระมหากษัตริยไทย
สมัยรัตนโกสินทรดังนี้
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
แนวคํ า ตอบ พระองคท รงบํา เพ็ ญพระราชกรณี ยกิ จเพื่อ ทํา นุบํ ารุ งบ านเมื องให เจริญ รุง เรื อ ง
นานัปการ โดยเฉพาะในดานราชการสงคราม ซึ่งไดรับชัยชนะจากสงครามเกาทัพ ที่มียุทธวิธีการรบ
ของกองทัพไทยที่มีกําลังพลนอยกวาขาศึกที่ยกมา นอกจากนี้พระองคโปรดใหชําระพระราชกําหนด
กฎหมายที่เรีย กวา กฎหมายตราสามดวง นอกจากนี้พ ระองคโปรดเกลาฯ ใหมี การสัง คยานา
พระไตรปฎก
2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)
แนวคําตอบ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่สําคัญ ๆ คือทรง
เลิกทาส ทรงพระราชดําริ เริ่ม จัด การศึก ษาในทุก ระดั บ ทรงตั้ งโรงเรีย นของหลวงขึ้ น เพื่อให
การศึกษาแกทุกชั้น
พระราชกรณียกิจที่สํา คัญอีกประการหนึ่งคือการปฏิรูประบบการเงิน การคลังของ
ประเทศและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน โดยทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน ทรงยกเลิก
ระบบเสนาบดีแ บบเดิม แลวแบงราชการเปน กระทรวงจํานวน 12 กระทรวง นอกจากนี้ยัง มี
พระราชกรณียกิจดานการสาธารณูปโภคและสาธารณสุข โปรดเกลาฯ ใหทดลองจัด การสุขาภิบาล
หัวเมืองขึ้นเปนแหงแรกที่ตําบลทาฉลอม เมืองสมุทรสาคร โปรดเกลาฯ ใหสรา งทางรถไฟหลวง
สายแรกระหวางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา และเริ่มกิจการดานไฟฟา ประปา และโทรเลข สวนดาน
การสาธารณสุข โปรดเกลาฯ ใหกอตั้งโรงพยาบาลขึ้นเปนแหงแรก พระราชทานนามวา “โรงศิริราช
พยาบาล” ปจจุบันคือ “โรงพยาบาลศิริราช”
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3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
พระราชกรณีย กิจ ที่สํ า คัญ ๆ ด านการพัฒ นาที่ สํา คัญ คือ การบริห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีแนวพระราชดําริดานการเกษตรที่สําคัญ คือ
“ทฤษฎีใหม” เปนการใชประโยชนจากพื้นที่ที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
และในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา พระองคได
พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตใหแ กราษฎร
เปน ผลใหเกิด การพัฒนาสัง คมและทรัพ ยากรบุค คลอยางมั่น คง ยั่ง ยืน และสงบสุข นอกจากนี้
พระองคยังทรงมีพระปรีชาสามารถในศาสตรสาขาตาง ๆ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาทั้งสิ้น ทั้งในดาน
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 และพระองคยังไดประพันธเพลงที่มีความหมายและไพเราะหลายเพลงดวยกัน เชน เพลง
พระราชนิพนธแสงเทียน เปนเพลงแรก นอกจากนี้ยังมีเพลง สายฝน ยามเย็น ใกลรุง ลมหนาว ยิ้มสู
สายลม ค่ําแลว ไกลกังวล ความฝนอันสูงสุด เราสู และเพลงพรปใหม เปนตน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคัญ
คําชี้แจง 1. 1 ใหผูเรียนอธิบายความสัมพันธของบุคคลกับคุณประโยชนที่มีตอประเทศชาติ
แนวคําตอบ
บุคคลสําคัญ
ทาวสุรนารี
สมเด็จเจาพระยาบรม
มหาศรีสรุ ิยวงศ
(ชวง บุนนาค)

คุณประโยชนทมี่ ตี อ ประเทศชาติ
ทานไดรวบรวมครอบครัวชายหญิงชาวเมืองนครราชสีมาเพื่อ
ตอสูกับขาศึกในคราวที่เจาอนุวงศ แหงนครเวียงจันทนจะยกทัพ
เขามาตีกรุงเทพฯ โดยผานเมืองนครราชสีมา
พระองคไดนําความเจริญของตะวันตกทั้งทางดานศิลปะวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ทั้งนี้พระองคยังไดสงเสริมใหมีการ
แปลพงศาวดารจีนเปนภาษาไทย การสรางถนน ขุดคูคลอง
การสรางปอมปราการ
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บุคคลสําคัญ
คุณประโยชนทมี่ ตี อ ประเทศชาติ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ ทรงตั้งหนวยงานใหมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย เชน กรมตํารวจ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กรมปาไม กรมพยาบาล ทรงนิพนธงานดานประวัตศิ าสตร
โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมจํานวนมาก โดยทรงใชวิธีสมัยใหม
ในการศึกษาคนควาประวัติศาสตรและโบราณคดี จนไดรับการ
ยกยองวาเปน บิดาทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตรไทย
คําชี้แจง 1.2 ใหผูเรียนวิเคราะหวรี กรรม/คุณประโยชนของบุคคลสําคัญที่มีประโยชนตอการพัฒนา
ชาติไทย
1. ทาวสุรนารี
แนวคําตอบ ทานคุณหญิงโม (ทาวสุรนารี) เปนภรรยาพระยาปลัดเมืองนครราชสีมา ซึ่งรับราชการ
อยูที่นครราชสีมา รวบรวมกําลังคนตอสูกับเจาอนุวงศ ผูครองนครเวียงจันทน ที่คิดกบฏตอไทย โดยจะ
ยกทัพไปตีกรุงเทพฯ ทานคุณหญิงโม คิดวางแผนกับผูนําฝายชายและกรมการเมือง ออกอุบายขอ
อาวุธ เชน มีด ขวาน ปน เพื่อจะไดเอาไปลาเนื้อ หาอาหาร แตกลับเอาอาวุธที่ไดเตรียมมาไปตอสู
กับกองทัพลาว และสามารถฆาฟนศัตรูตายเปนจํานวนมาก จากชัยชนะครั้งนี้ทําใหเจาอนุวงศ เกิด
ความกลัว ไมกลายกทัพลงมากรุงเทพฯ ไดถอยทัพและถูกจับตัวมาลงโทษ ณ กรุงเทพฯ
จากวีรกรรมของคุณหญิงโมที่ไดร วบรวมชายหญิงชาวเมืองนครราชสีมาตอสูขาศึก
ศัตรูจนไดชัยชนะ จึงเปนเหตุใหเจาอนุวงศไมสามารถยกทัพไปถึงกรุง เทพฯ ได พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาพระราชทานบําเหน็จความดีความชอบแตงตั้งเปน “ทาวสุรนารี”
2. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
แนวคําตอบ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
จากผลงานทีส่ ําคัญของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีดังนี้
ดานการศึกษา ทรงปรับปรุงงานดานการศึกษาใหทันสมัย เชน กําหนดจุด มุงหมาย
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ ไดแก ฝกคนเพื่อเขารับราชการ กําหนด
หลักสูตร เวลาเรียนใหเปนแบบสากล มีการตรวจคัดเลือกหนังสือเรียน กําหนดแนวปฏิบัติร าชการ
ในกรมธรรมการ และริเริ่มขยายการศึกษาออกไปสูราษฎรสามัญชน เปนตน
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ดานการปกครอง ทรงมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานระบบการบริหารราชการ
แผนดินสวนภูมิภาคแนวใหม โดยยกเลิกการปกครองที่เรียกวา “ระบบกินเมือง” แลวเปลี่ยนเปน
การรวมเมืองใกลเคียงกันตั้งเปน “มณฑล” นอกจากนี้ยังตั้งหนวยงานใหมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย
เพื่อทํา หนาที่ดูแลทุกขสุข ราษฎร เชน กรมตํา รวจ กรมปาไม กรมพยาบาล เปน ตน ซึ่ง ทรงให
ความสําคัญแกการตรวจราชการเปนอยางมาก เพราะตองการเห็นสภาพความเปนอยูที่แทจริงของ
ราษฎร ดูการทํางานของขาราชการ และเปนขวัญกําลังใจแกขาราชการหัวเมืองดวย
ดานงานนิพนธ ทรงนิพนธงานดานประวัติศาสตร โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมไว
เปนจํานวนมาก โดยทรงใชวิธีสมัยใหมในการศึกษาคนควาประวัติศาสตรและโบราณคดี จนไดรับ
การยกยองวาเปน บิดาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรไทย
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หนวยการเรียนรูที่ 4
มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของมรดกไทย
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนอธิบายความหมายและความสําคัญของมรดกไทย
1.1 จงใหความหมายของคําวา “มรดกไทย”
แนวคําตอบ มรดกไทย หมายถึง 1. เอกลักษณที่บงบอกความเปนชาติไทยหรือ
2. มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณของความเปนชาติ
1.2 มรดกไทยมีความสําคัญอยางไร
แนวคําตอบ เปนสิ่งที่บงบอกความเปนเอกลักษณของชนชาติไทย เปนสิ่งที่แ สดงให
เห็นถึงความเจริญรุงเรืองของประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มรดกไทยเปนสิ่งที่บงบอกใหรู
ประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติ ของเผาพันธุทองถิ่น รูถึงเกียรติความภาคภูมิใจของคนใน
ชาติและเปนสิ่งที่กอใหเกิดความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะหอิทธิพลของมรดกไทยตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 ดานสถาปตยกรรม
แนวคําตอบ เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก บานเรือนเปลี่ยนรูปตึกกออิฐปูนชั้นเดียว
หลังคาหนาจั่ว มีการวางผังแบบสากล มีการกั้นหองขางหนา หองรับแขก หองนั่งเลน หองรับประทาน
อาหาร การปรับเปลี่ยนอาคารไทยตองปรับเปลี่ยนสถาปตยกรรมใหกับตะวันตก เพื่อความเปนเอกราช
ของไทย
2.2 ดานประติมากรรม
แนวคําตอบ ความเจริญดานเทคโนโลยี อารยธรรมของชาติตะวันตกทีห่ ลัง่ ไหลเขามา
ในประเทศไทยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และการสรางงานประติมากรรม การสราง
งานศิลปกรรมที่อยูในความดูแลของราชสํานักเปลี่ยนมาอยูในความดูแลของคณะรัฐ บาล มีการ
กอตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร) มีการเรียนการสอนทางดานจิต รกรรม
และประติมากรรม ทําใหผลงานดานประติมากรรมพัฒนาเขาสูรูปแบบของศิลปะรวมสมัย เปนการ
แสดงออกทางดานการสรางสรรคงานศิลปะที่แ สดงออกจึงเปนสัญลักษณที่สะทอนถึงเอกลักษณ
ใหมของวัฒนธรรมไทย
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2.3 ดานจิตรกรรม
แนวคําตอบ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เลาเรื่องราวทางศาสนา ความเชื่อตาง ๆ ไมได
จํากัด อยูในวัดกับวังเหมือนในอดีต แตไดมีการนําไปประดับตกแตงอาคารสถานที่เพื่อใชในการ
สื่อสาร โฆษณาประชาสัมพัน ธอยางแพรหลายผานสื่อตาง ๆ ภาพจิต รกรรม เปน ภาพเกี่ยวกับ
ศาสนาและเอกลักษณของไทย เปนภาพที่มีแนวคิดสะทอนสังคม ตลอดจนเทคนิคในการสรางสรรค
งานจิตรกรรม มีความหลากหลายและมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการนําเสนอ
2.4 ดานวรรณกรรม
แนวคํา ตอบ วรรณกรรมทํา ใหรูเรื่อ งราวของประเทศที่ใ กลเ คียงกับไทย ทําให
ประชาชนมีความกลาหาญ เชนเรื่องรามเกียรติ์ สามกก เปนตน วรรณกรรมจะเปนบทเรียนกระตุน
ความรูสึกชาตินิยม และใชเปนเครื่องมือ สรางจิตสํานึกความเปนชาติ และความเปนเอกภาพของ
คนไทย
2.5 ดานดนตรีและนาฏศิลป
แนวคําตอบ สะทอนภาพชีวิตและสังคมไทยในอดีต มองเห็นภาพสังคมและคานิยม
ของผูคนสมัยตาง ๆ พัฒนาทางดานศิลปะการใชภาษา
2.6 ดานประเพณีและความเชื่อ
แนวคําตอบ เปนสิ่งแสดงใหเห็นวัฒนธรรมความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติในแตละ
ยุคสมัย
กิจกรรมที่ 3 ยกตัวอยางมรดกไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
คําชี้แจง ใหผูเรียนยกตัวอยางมรดกไทยของกรุงรัตนโกสินทร
แนวคําตอบ 1. พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง เชน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระทีน่ งั่ อัมรินทรวินจิ ฉัย
พระวิหารที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เปนตน
2. โลหะปราสาทวัดราชนัดดา พระปรางควัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ภูเขาทอง
ที่วัดสระเกศ
3. ลิลิตตะเลงพาย ไตรภูมิโลกวินิจฉัย สุภาษิตสอนหญิง โคลงสยามานุสสติ ฯลฯ
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หนวยการเรียนรูที่ 5
การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. จงอธิบายถึงปจจัยที่ควรพิจารณาเปนสิ่งแรกในการสถาปนาแตละอาณาจักร
แนวคําตอบ ปจจัยในการพิจารณาเปนสิ่งแรกในการสถาปนาอาณาจักร ไดแก
ปจจัยทางดานภูมิศาสตร
ปจจัยทางดานการเมือง
2. จงอธิบายความหมายของแตละปจจัยตอไปนี้ ตามความเขาใจของทานมาพอสังเขป
แนวคําตอบ 2.1 ปจจัยทางดานภูมิศาสตรในการจะสถาปนาอาณาจักรเราควรพิจารณาจากพื้นที่
และบริเวณโดยรอบวาเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือไมเชน ภูมิอากาศ การทํามาหากิน
ฯลฯ
2.2 ปจจัยทางดานการเมืองในการจะสถาปนาอาณาจักรเราควรพิจารณาจากความไดเปรียบ
เสียเปรียบของที่ตั้งที่สงผลตอการถูกรุกรานของขาศึก/ศัตรู หรือเปนสมรภูมิการรบ
3. แมน้ําหลักที่สําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาหมายถึงแมน้ําสายใดบาง
แนวคําตอบ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี และแมน้ําปาสัก
4. จงบอกจุดเดนของปจจัยในการพิจารณาสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
แนวคําตอบ 1. ตั้งบนริมฝงแมน้ําเจาพระยา เหมาะแกการใชเปนเสนทางคมนาคม
2. มีพื้นที่ราบลุมกวางใหญ เหมาะแกการเพาะปลูก
3. ใกลปากอาวไทย เหมาะสมในการติดตอการคากับชาวตางประเทศ

56

กิจกรรมที่ 2 สนธิสัญญาเบาวริ่ง
คํา ชี้แจง จงทําเครื่องหมาย หนา ขอ ความที่ถูกตอ ง และทําเครื่อ งหมาย หนา ข อความ
ที่ไมถูกตอง
แนวคําตอบ






1. สนธิสัญญาเบาวริ่ง เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4
2. สนธิสัญญาเบาวริ่ง เปนสนธิสัญญาระหวางประเทศสยามกับเซอรจอหนเบาวริ่ง
3. เซอรจอหน เบาวริ่ง เปนชาวอังกฤษ
4. สนธิสัญญาเบาวริ่งอนุญาตใหชาวตางประเทศสามารถถือครองที่ดินไดทุกที่
ภายในประเทศสยามหากมีความตองการ








5. ฝนเปนสินคาที่ตองเสียภาษีขาเขาและตองขายใหกับเจาภาษีเทานั้น
6. กงสุลที่เกิดตามสนธิสัญญาเบาวริ่ง มีหนาที่ในการพิจารณาคดีความชาวอังกฤษ
และรวมพิจารณาในคดีความที่ชาวอังกฤษมีคดีความกับชาวไทย
7. ขาว เกลือ และปลา เปนสินคาตองหาม หามสงออกนอกประเทศ
8. ผลของการทําสนธิสัญญาเบาวริ่งใหสิทธิเสรีภาพในการถือครองที่ดินแกราษฎรไทย
และชาวตางประเทศ
9. การขายสินคาที่มีคา เชน ไมฝาง ไมกฤษณา งาชาง เปนตน รัฐบาลใหสิทธิ์ราษฎร
ซื้อขายไดอยางอิสระ เปนผลมาจากการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง
10. จังกอบ ภาษีปา ภาษีปากเรือ เปนภาษีสงออก

กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
คําชี้แจง ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
แนวคําตอบ
1. ง
2. ข
3. ค
4. ก
6. ก
7. ง
8. ค
9. ข

5. ข
10. ง
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กิจกรรมที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
จงตอบคําถามตอไปนี้
1. กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยใชระบอบการปกครองแบบใด
แนวคําตอบ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
2. หัวหนาคณะราษฎรที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 คือใคร
แนวคําตอบ พันเอกพหลพลพยุหเสนา
3. นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือใคร
แนวคําตอบ นายมโนปกรณนิติธาดา
4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ตรงกับรัชกาลใด
แนวคําตอบ รัชกาลที่ 7
5. คณะราษฎรมีจํานวนกี่คนประกอบดวยใครบาง
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 รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกใหแก
ปวงชนชาวไทยเมื่อใด
แนวคําตอบ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
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7. แผนการศึกษาแหงชาติ เริ่มใชเมื่อใด และแบงออกเปนกี่ประเภทอะไรบาง
แนวคําตอบ เริ่มใชเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยแบงออกเปน 2 ประเภท
ไดแก สายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา
8. ประเทศใดที่ไทยใชเปนตนแบบในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
แนวคําตอบ ประเทศอังกฤษ
9. หลัก 6 ประการของคณะราษฎร มีอะไรบาง
แนวคําตอบ 1. จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย
2. จะตองรักษาความปลอดภัยในประเทศ
3. จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย
4. จะตองใหราษฎรไดมสี ิทธิเสมอภาคกัน
5. จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสระ
6. จะตองใหมีการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร
10. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราวที่เตรียมขึ้นทูลเกลาถวาย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงลงพระปรมาภิไธย มี กี่ฉบับ อะไรบาง
แนวคําตอบ มี 2 ฉบับ
ไดแก 1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475
2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475
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กิจกรรมที่ 5 ความเปนชาติไทยในสมัย จอมพล ป. พิบลู สงคราม
คํา ชี้แจง จงทําเครื่องหมาย หนาขอความที่ถูก ตอง และทําเครื่องหมาย  หนา ขอความ
ที่ไมถูกตอง
แนวคําตอบ












1. ชื่อ “แปลก” เนื่องจากเมื่อแรกเกิด บิดา มารดา เห็นวาหูทั้งสองขางอยูต่ํากวานัยนตา
ผิดไปจากบุคคลอื่น
2. จอมพล ป. พิบูลสงครามเกิดในสมัยรัชกาลที่ 4
3. คําขวัญที่วา “ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ” เกิดขึ้นในรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
4. รัฐนิยม เปนการทําตามความเห็นของคนสวนใหญ
5. นโยบายรัฐนิยม เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 2480 มีทั้งหมด 12 ฉบับ
6. รัฐนิยม ฉบับที่ 5 วาดวยเรื่องใหชาวไทยใชเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทําในประเทศไทย
7. รัฐนิยม ฉบับที่ 9 วาดวยเรื่องวัฒนธรรมการแตงกาย
8. ชาวไทยผูประกอบการพาณิชย งานอาชีพ ควรปรับปรุงใหมมี าตรฐานและคุณภาพดียงิ่ ขึน้
พรอมทั้งดําเนินกิจการดวยความซื่อสัตย เปนที่ปรากฏในรัฐนิยม ฉบับที่ 5
9 คนไทยมีทํานองและเนื้อรองเพลงชาติและเคารพธงชาติ ปรากฏในรัฐนิยม ฉบับที่ 6
10. การกําหนดใหคนไทยรูจักหนาที่พลเมืองที่ดี และการเปนพลเมืองที่ดีของไทย
ปรากฏในรัฐนิยม ฉบับที่ 6

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปรายเหตุการณสาํ คัญทางประวัตศิ าสตร
ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
คําชี้แจง ใหวิเคราะหพรอมอธิบายเหตุการณตอไปนีว้ าสงผลตอการพัฒนาชาติไทย
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูปการศึกษา
แนวคําตอบ ผลการปฏิรูปการศึกษา ทําใหคนไทยบางกลุมที่ไดรับการศึกษาตามแบบชาติตะวันตก
เริม่ มีกระแสความคิดเกี่ยวกับการเมืองสมัยใหม ที่ยึดถือรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ และมีความปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นในประเทศไทย
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1. ค
2. ค
3. ง
4. ก
5. ก
6. ง
7. ค
8. ข
9. ค
10. ข
11. ง
12. ก
13. ข
14. ง
15. ข

16. ค
17. ค
18. ก
19. ค
20. ง
21. ค
22. ค
23. ค
24. ข
25. ข
26. ข
27. ง
28. ก
29. ค
30. ข
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คณะผูจัดทํา
คณะที่ปรึกษา
นายกฤตชัย อรุณรัตน
นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ
นางรุงอรุณ ไสยโสภณ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
นางกมลวรรณ มโนวงศ
นายปวิตร พุทธิรานนท
นายจิรพงศ ผลนาค
นางสารอรพร อินทรนัฎ
นางมัณฑนา กาศสนุก
นางสาวอนงค ชูชัยมงคล
นางสาวพจนีย สวัสดิร์ ัตน
นายโยฑิน สมโณนนท
นางมยุรี ชอนทอง
นางสาวหทัยรัตน ศิรแิ กว
นางสาววรรณพร ปทมานนท
นายศุภโชค ศรีรตั นศิลป
นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ
นางกมลทิพย ชวยแกว
นางสุกัญญา กุลเลิศพิทยา
นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน
นางสาววิยะดา ทองดี
นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน
นางสาวชมพูนท สังขพิชัย

ขาราชการบํานาญ
โรงเรียนฤทธิณรงครอน กทม.
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน
ศูนยวงเดือนอาคมสุรทัณฑ จังหวัดอุทัยธานี
กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
กศน.อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
กศน.อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
กศน.อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุม พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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คณะบรรณาธิการ
นางสาวพิมพาพร อินทจักร
นางสาวชนิตา จิตตธรรม
นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ
นางสาวประภารัสมิ์ พจนพิมล
นางสาวสุภรณ ปรีชาอนันต
นางพรทิพย เข็มทอง
นางดุษฎี ศรีวฒ
ั นาโรทัย
นายวิวัฒนไชย จันทนสคุ นธ
นางสาวชนิดา ดียิ่ง
นายสมชาย เดือนเพ็ญ
นางสาวจิราภรณ ตันติถาวร
นายจิรพงศ ผลนาค
นางสาวอนงค ชูชัยมงคล
นางสาวพจนีย สวัสดิร์ ัตน
นายโยฑิน สมโณนนท
นางพรทิพย เอื้อประเสริฐ
นางสาวอนงค เชื้อนนท

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ผูทรงคุณวุฒิกลุมจังหวัดมรดกโลกทางวัฒนธรรม
รางวัลวัฒนคุณาธร กระทรวงวัฒนธรรม 2557
ผูอํานวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ศูนยวงเดือนอาคมสุรทัณฑ จังหวัดอุทัยธานี
กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
กศน.อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
กศน.อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรตั นศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

