
                                    เอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอน  

ประกอบกิจกรรมการเรียนแบบประกอบกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มกลุ่มร่วมมือร่วมมือ  
  

เร่ือง  สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เร่ือง  สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  
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  ต าแหน่ง  ครูช านาญการต าแหน่ง  ครูช านาญการ  

  

  โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิโรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต  30ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต  30 



ค าน า 

 

เอกสารประกอบการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมอื   

เล่ม  1  เรื่อง  สถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์  เลม่นี้  เป็นสื่อท่ีใช้ประกอบการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูก้ลุ่มสาระสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี  3  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสถาปนาราชวงศ์จักรี  และปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความมั่นคง  และความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสนิทร์  

โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   

ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  เป็นเรื่องท่ีนักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้ 

และน าความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวติต่อไป  และตรงตาม

เจตนารมณ์ของหลักสูตรการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน  พ.ศ.  2551   

ขอขอบคุณ  ผู้บริหารสถานศกึษา  คณะคร ู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   

และครอบครัว  ที่ให้ค าปรึกษาและเป็นก าลังใจด้วยดีตลอดมา  ก่อให้เกิด

ความส าเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง  ผู้จัดท าหวังว่าเอกสารประกอบ 

การสอนประกอบกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  เล่ม  1  เรื่อง  สถาปนา 

กรุงรัตนโกสนิทร์  จะเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เปน็ประโยชน ์

ต่อครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ทีส่นใจ 

แสงธรรม  วงษ์วัติ 
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ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน 
 

เอกสารประกอบการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมอื

เล่มนี้  ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในสาระท่ี  4  ประวัติศาสตร์  เรื่อง

สถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  เอกสารเล่มนี้ได้

ทดลองใช้กับนักเรียนและได้ผลดีมาแล้ว  นักเรียนสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้เป็นอย่างดี  เอกสารประกอบการสอนประกอบกิจกรรมการ

เรียนแบบกลุ่มร่วมมือชุดนี ้ มีจ านวน  9  เล่ม  ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  สถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์ 

2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี 

3. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 

4. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ 

5. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  สังคมสมัยรัตนโกสนิทร์ 

6. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 

7. เอกสารประกอบการสอนเรือ่ง  ความสัมพนัธร์ะหว่างประเทศสมัยรัตนโกสนิทร์ 

8. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  บทบาทของไทยในสังคมโลก 

9. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  บุคคลส าคัญในสมัยรัตนโกสนิทร์ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนประกอบกิจกรรมการเรียน

แบบกลุ่มร่วมมือชุดนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  ในสาระที่  4  ประวัติศาสตร์ได้เปน็อย่างดี 
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ค าแนะน าการใช้เอกสาร 

                       ประกอบการสอน 

 

 

1.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล 

2.  นักเรียนร่วมกันศกึษาและท าความเข้าใจเนื้อหารายละเอยีดและแบบฝึกทักษะ 

3.  นักเรียนลงมือท าแบบฝึกทักษะโดยครูคอยดูแลให้ค าปรึกษาและเสนอแนะ

เมื่อพบปัญหาหรือไม่เข้าใจ 

 

4.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนร่วมกนัเฉลยและ 

ตรวจแบบฝึกทักษะ 

 

5.  นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล 

6.  สรุปผลคะแนนที่ได้รับในกระดาษค าตอบเพื่อทราบผลการพัฒนาการเรียน 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้

 

สาระที่  4  ประวัตศิาสตร ์

มาตรฐานการเรยีนรู ้

ส  4.3  เข้าใจความเปน็มาของชาตไิทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย         

มีความรัก  ความภูมิใจ  และธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 

 ส  4.3  ม.3/1  วเิคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสนิทร์ในดา้นต่างๆ  

ส  4.3  ม.3/2  วเิคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุ่งเรอืง 

ของไทยในสมัยรัตนโกสนิทร์ 

จุดประสงค์การเรยีนรู ้

 1.  นกัเรียนสามารถวเิคราะหค์วามเปน็มาของการสถาปนากรงุรัตนโกสนิทร์   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุ่งเรอืงของไทยในสมัยรัตนโกสนิทร์ได ้

2.  นกัเรียนสามารถสรุปความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร ์  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมัน่คง  และความเจรญิรุง่เรอืงของไทยในสมัยรัตนโกสนิทร์ได ้

เนื้อหาสาระ 

 1.  การสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์ 

2.  สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรมีาตั้งท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 

3.  เหตุผลของการเลือกท าเลท่ีต้ังฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา 

4.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสนิทร ์
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แบบทดสอบก่อนเรยีน 

เรื่อง  สถาปนากรุงรตันโกสินทร ์

 

ค าชี้แจง  1.  แบบทดสอบฉบับน้ีมจี านวน  10  ข้อ 

             2.  จงกาเครื่องหมาย    หน้าข้อที่เห็นว่าถูกที่สุด  เพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 

  3.  ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ  10  นาที 

1.  ใครเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์จักรี 

ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   

ข.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     

ง.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2.  เพราะเหตุใดกรุงธนบุรีจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นราชธานี 

ก.  ไม่อุดมสมบูรณ์    

ข.  มีท่ีราบกว้างขวาง 

ค.  มีแม่น้ าไหลผ่านน้อย   

ง.  มีพื้นที่คับแคบ ขยายเมืองไม่ได้ 

3.  ใครเป็นผู้เปลี่ยนนามราชธานี “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา 

มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตานสถิต 

สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” เป็น “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์” 

ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ข.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ง.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

4.  กรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีเมื่อใด 

ก.  1  มกราคม  2310    ข.  6  เมษายน  2325 
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5.  วัดที่สร้างคู่กับพระบรมมหาราชวังคือวัดใด 

ก.  วัดอรุณราชวราราม    ข.  วัดสุทัศน์เทพวราราม 

ค.  วัดพระศรรีัตนศาสดาราม   ง.  วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม 

6.  เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจงึทรงย้ายราชธานี 

ก.  เมืองธนบุรไีม่มีทางออกทะเล 

ข.  เมืองธนบุรมีีขนาดใหญ่เกินไป 

ค.  พื้นที่ฝั่งตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์ 

ง.  เมืองธนบุรมีีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง 

7.  ข้อใด  ไม่ใช่  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง  และความเจริญรุ่งเรอืงของไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ 

ก.  พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ 

ข.  มีทางออกทะเลไม่ไกลจากปากน้ า 

ค.  แม่น้ าเจ้าพระยาผ่ากลางเป็นเมืองอกแตก 

ง.  เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างตะวันออกกับตะวนัตก 

8.  กรุงธนบุรเีป็นเสมือน “เมืองอกแตก” ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาอะไร     

ก.  ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน 

ข.  ปัญหาการก่อสร้างราชธานี 

ค.  ปัญหาการแตกความสามัคคี 

ง.  ปัญหาการป้องกันข้าศึกที่มารุกราน 

9.  ที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ทิศใดของแม่น้ าเจ้าพระยา     

ก.  ทศิใต้             ข.  ทศิเหนือ             ค.  ทศิตะวันออก           ง.  ทศิตะวันตก 

10.  วันที่  6  เมษายน  ของทุกปีเป็นวันจักรซีึ่งเป็นวันท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในข้อใด     

ก.  เป็นวันที่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

ข.  เป็นวันประกาศเอกราชและสถาปนาอาณาจักรสยาม 

ค.  เป็นวันที่มีการปราบดาภิเษกปฐมกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์จักรี 

ง.  เป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรุงธนบุรเีป็นกรุงรัตนโกสินทร์ 
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การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

 

ภาพที่  1  รัชกาลที่  1 

ที่มา : https://lifestyle.campus-star.com/   

 knowledge/43034.html  สืบค้นเมือ่  :  7  มกราคม  2559 

 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา 

  โลกมหาราช  เมื่อครัง้ยังด ารงพระยศ  

  เป็น  สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ   

  ภายหลังท่ีได้ทรงเลิกทัพกลับจากกรุง 

  กัมพชูาเพราะในกรุงธนบุรีเกิดการจลาจล   

  เมื่อถงึกรุงธนบุรีบรรดาขุนนางน้อยใหญ่ 

  ทั้งหลายก็พากันอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์  

  เรียกร้องให้แก้ไขวกิฤติการณ์  พร้อมกนั 

  นัน้ก็พากันอันเชิญใหพ้ระองค์เสด็จขึ้น 

  ครองราชย์สมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินไทย 

  สบืต่อไป  เมื่อวันท่ี  6  เมษายน  พ.ศ.

2325  รชักาลท่ี  1  แห่งราชวงศ์จักรี  (วันจักรี)  ภายหลังเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่

ภาวะปกตแิล้ว  รัชกาลท่ี  1  ทรงเห็นว่าก่อนจะประกอบพธิีปราบดาภิเษกเป็น

กษัตริย์เห็นว่าควรจะย้ายราชธานีไปอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา

เสียก่อน โดยบรเิวณที่ทรงเลอืกที่จะสร้างพระราชวังนั้น  เคยเป็นสถานีการค้า

ขายกับชาวต่างประเทศในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  มนีามเดมิว่า 

“บางกอก”  ซึง่ในขณะนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีน  เมื่อได้ทรงชดเชย

ค่าเสียหายให้พอสมควรแล้วทรงให้ชาวจนีย้ายไปอยู่ต าบลส าเพ็ง  แล้วโปรด

เกล้าฯ  ให้สร้างรั้วไม้แทนก าแพงขึ้นและสร้างพลับพลาไม้ขึ้นชั่วคราว  
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หลังจากนั้นในเดือนมถิุนายน  พ.ศ.2325  ขณะท่ีพระองค์ทรงมีพระชนมายุได ้

45  พรรษา  ได้ทรงประกอบพิธีปราบดาภเิษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์

จักร ี ทรงพระนามว่า  “พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธริาชรามาธบิดีฯ”  แต่

ในสมัยปัจจุบันผู้คนนิยมเรียกพระนามว่า  “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช”  และทรงสถาปนาต าแหน่งวังหน้า  (กรมพระราชวังบวร

สถานมงคล)  และต าแหน่งวังหลัง  (กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข) 
 

  ในปี  พ.ศ.2328  

  ก็โปรดฯให้มีการ 

  สมโภชน์พระนคร 

  และกระท าพิธ ี

  ปราบดาภิเษกขึ้น 

  เป็นพระมหากษัตริย์ 

  อกีครั้ง และ 

  พระราชทานนาม 

  พระนครใหม่นี้ว่า  

  “กรุงเทพมหานคร 

บวรรัตนโกสนิทร ์ มหนิทรายุธยา  มหาดิลกภพนพรัตน์  ราชธานีบรุีรมย์อุดม

ราชนิเวศน์มหาสถาน  อมรพิมานอวตาลสถติ  สักกทตัติยวษิณุกรรมประสิทธิ์”  

หรือที่คนยุคปัจจุบันนิยมเรียกว่า  “กรุงรัตนโกสนิทร”์ นั่นเอง  (ครัน้ในสมัย

แผ่นดินพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 4)  ทรงเปลี่ยนสร้อย

ที่ว่า  “บวรรัตนโกสนิทร์”  เปน็  “อมรรัตนโกสินทร์”  นอกนั้นคงเดมิ)  และใน

บริเวณพระบรมมหาราชวัง  ได้สร้างวัดพระแก้ว  (วัดพระศรรีัตนศาสดาราม)  

เป็นวัดท่ีใช้ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาเปน็วัดท่ีไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่  

และเมื่อสร้างพระนครเสร็จสมบูรณ์  ได้มกีารอัญเชิญพระแก้วมรกตมา 

 

ภาพท่ี  2  ภาพวาดพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพฯ 

ที่มา  :  https://www.bloggang.com   

สืบค้นเมื่อ  :  7  มกราคม  2559 
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ประดิษฐานที่วัดนี้  และได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่า  พระพุทธมหามณีรัตน 

ปฏิมากร  เพื่อให้สอดคล้องกับนามของพระนครใหม ่



 

สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์ 

 

 

 

1.  กรุงธนบุรเีป็นเมืองที่มีการสร้างป้อมปราการเอาไว้ท้ังสองฝ่ังแม่น้ า  

โดยเอาแม่น้ าผ่ากลาง  (เรียกว่าเมืองอกแตก)  เหมือนเมืองพิษณุโลก  มี

ประโยชน์ตรงที่อาจเอาเรือรบไว้ในเมืองเมื่อเวลาถูกข้าศกึมาตั้งประชิด 

แต่การรักษาเมืองคนขา้งในจะถ่ายเทก าลังเขา้รบพุ่ง  รักษาหน้าที่ไดไ้ม่

ทันท่วงทีเพราะต้องข้ามแม่น้ า  แต่แม่น้ าเจา้พระยาทั้งกว้างและลกึจะท า

สะพานข้ามกไ็ม่ได ้ ท าให้ยากแก่การรักษาพระนครเวลาข้าศึกบุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  กรุงธนบุรีอยู่ในท้องคุ้งน้ า ท าให้น้ ากัดเซาะตลิ่งพังได้ง่าย 

3.  บริเวณพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช  คับแคบ  

มีวัดขนาบทั้งสองข้าง  คอื  วัดแจ้ง  (วัดอรุณราชวราราม)  กับวัดท้ายตลาด  

(วัดโมฬีโลกยาราม)  ท าให้ยากแก่การขยายพระราชวังให้กว้างออกไป 

ภาพท่ี  3  แผนที่อาณาจักรกรุงธนบุรี 

ที่มา  :  https://klongsarn.wordpress.com  สืบค้นเมื่อ  :  7  มกราคม  2559 
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เหตุผลของการเลือกท าเลที่ตั้งฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา 

ภาพท่ี  4  แผนที่แสดงอาณาเขตของ 

กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่  1 

ที่มา  :  ณรงค์  พ่วงพิศ  และคณะ  (ม.ป.ป.)  
 

 

 
 

 

1.  ทางฝ่ังกรุงเทพฯ

เป็นชัยภูมิเหมาะสม  เพราะ

เป็นหัวแหลม  ถ้าสร้างเมือง  

แต่เพียงฟากเดียว  จะได้

แม่น้ าใหญ่  เป็นคูเมืองทั้ง

ด้านตะวันตก  และด้านใต้  

เพียงแต่ขุดคลองเป็นคูเมือง  

แต่ด้านเหนือ  และด้าน

ตะวันออกเท่านั้น  ถงึแม้ว่า

ข้าศกึจะเขา้มา โจมตี  ก็พอ 

ต่อสู้ได้ 

  2.  เนื่องด้วยทางฝ่ัง

ตะวันออกนี้  พื้นที่นอก 

คูเมืองเดิม  เป็นพื้นที่ลุม่ 

ที่เกิดจากการต้ืนเขินของ

ทะเล  ข้าศกึจะยกทัพมาทางนี้คงท าได้ยาก  ฉะนั้นการป้องกนัพระนครจะได้

มุ่งป้องกันเพียงฝ่ังตะวันตกแต่เพยีงด้านเดียว 

3.  ฝ่ังตะวันออกเป็นพื้นที่ใหม่  สันนิษฐานว่าชุมชนใหญ่ในขณะนัน้  คง

จะมีแต่ชาวจนีที่เกาะกลุ่มกันอยู่  จึงสามารถขยายออกไปได้อย่างกว้างขวาง  

และขยายเมืองได้เรื่อยๆ 

 

 9 



 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง 

ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 

 

 
 

 

1.  ศูนย์กลางของอาณาจักร   

มีเส้นทางออกสู่ทะเล  ท าให้

สะดวกต่อการติดต่อค้าขาย  

เป็นศูนย์กลางทางการค้า  กรุง

รัตนโกสินทร ์ มีท่ีต้ังไมไ่กลจาก

ปากแม่น้ า  มีแม่น้ าเจ้าพระยา

ไหลผ่านเมืองลงสู่ทะเลอ่าวไทย  

ท าให้การติดต่อค้าขายกับ

ต่างประเทศมีความสะดวก   

รวมไปถงึท าเลท่ีต้ัง  อยู่ใน

เส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอนิเดีย  จึงเปน็ศูนย์กลางการค้าระหว่าง

ตะวันออกกับตะวันตก  ท าให้ได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆ  และน ามาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับอาณาจักรได ้

2.  มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน  ท า

ให้มีฝนตกชุก เหมาะแก่การเพาะปลูก 

3.  มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่านออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวไทย  ได้แก่  แม่น้ า   

เจ้าพระยา  ท่าจีน  แม่กลอง  และ

บางปะกง  ท าให้เหมาะแก่การ

เพาะปลูกในพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่ม

แม่น้ า  และเป็นประโยชน์แก่การค้า 

    ภาพที่  6  แม่น้ าไหลออกสู่อ่าวไทย              

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  5  การขนส่งสินค้าทางเรอื 

   ที่มา  :  https://www.youtube.com/ kHDrM  

gtn_hkwatch?  สืบค้นเมื่อ  :  7  มกราคม  2559 

 

 

ที่มา  :  https://www.youtube.com/kHDrM  

gtn_hkwatch?  สืบค้นเมื่อ  :  7  มกราคม  2559 
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    4.  เป็นศูนย์รวมของ 

  การขยายตัวทางด้าน 

  วัฒนธรรม  เพราะใน 

  สมัยโบราณอาณาจกัร 

  ของไทยเป็นจุดพกัเรอื 

  ของพ่อค้าจากดินแดน 

  ต่างๆ  ที่เดนิทางเข้ามา 

  ค้าขายระหว่างดินแดน 

  ซีกโลกตะวันตกและ 

  ซีกโลกตะวันออก  

นับเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของอาณาจักรไทย  สมัยรัตนโกสินทร์  ต้ังแต่

ยุคเริ่มต้นของการสถาปนาและส่งผลดีมาจนถึงปัจจุบัน 

5.  พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี  ซึ่ง

สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง  ทั้งในด้านการป้องกนัราชอาณาจักร  

การส่งเสริมความเจรญิรุ่งเรืองทางด้านต่างๆ  ให้เกิดขึ้นกับบ้านเมอืงและ

ราษฎรของพระองค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  7  ทวิทัศน์ของท่าเรอืของบางกอก 

ที่มา  :  http://www.kingrama3.or.th 

สืบค้นเมื่อ  :  7  มกราคม  2559 

 

ภาพท่ี  8  ด้านซ้ายคอืป้อมมหากาฬ  สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  1   
ปพีุทธศักราช  2326  เปน็ป้อม  1  ใน  14  ป้อมที่โปรดเกล้าฯ   

ให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาพระนคร 
ที่มา  :  https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?  สบืค้นเมื่อ  :  7  มกราคม  2559 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2326
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  มีท่ีต้ังในทางยุทธศาสตร์เหมาะสม  ต าบลบางกอกซึ่งเป็นที่ต้ังของ

กรุงรัตนโกสนิทร์มีลักษณะเป็นแหลม  มีแม่น้ าเป็นก าแพงเกือบครึง่เมือง   

ด้านตะวันออกของเมืองเป็นที่ราบลุ่มทะเลตม  น้ าท่วมเป็นเวลานาน  ในฤด ู

น้ าหลากเป็นดา่นป้องกันข้าศกึได้อย่างดี  การก่อสร้างเมืองมีการสร้างก าแพง

เมืองล้อมรอบอย่างแข็งแรง  มีป้อมปราการโดยรอบ  นอกก าแพงเมืองมีการ

ขุดคูเมืองเป็นแนวป้องกันข้าศกึ  อกีทั้งบริเวณโดยรอบของพระนครเป็นที่ราบ  

ท าให้สามารถขยายเมอืงออกไปได้เรื่อยๆ 

7.  เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร  พื้นที่ทางฝ่ัง

ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยามีดินและน้ าอดุมสมบูรณ ์ สามารถท าการ

เพาะปลูกได้ผลดี  ท าให้เกษตรกรรมเจรญิก้าวหน้า 

ภาพท่ี  9  ภาพเขียนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  

ที่มา  :  https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php? 

สืบค้นเมื่อ  :  7  มกราคม  2559 
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8.  พระปรชีาสามารถของพระมหากษัตริย์  พระบาทสมเด็จพระพทุธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรชีาสามารถ  ดา้นการท าสงครามมาต้ังแต่

สมัยธนบุรี  ครั้นถงึสมยัรัตนโกสินทร์เมื่อพมา่ยกทัพหวังจะเข้ามาโจมตเีพื่อ 

มิให้ไทยต้ังตัวได้  พระองค์และพระราชอนุชา  คอื  สมเด็จพระบวรราชเจ้า

มหาสุรสงิหนาท  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  ก็ทรงยกทัพออกไปป้องกัน

นอกพระนครมิให้กองทัพข้าศกึยกเข้ามาประชิดพระนครได ้ ท าให้กรุง

รัตนโกสนิทร์มีความมัน่คงเป็นราชธานีของไทยมาจนกระท่ังปัจจุบนั 

9.  ประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาภายใน  และถูกคุกคามจากชาตติะวันตก  

ในสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้น  บางช่วงประเทศเพื่อนบ้านของเรามีปญัหา

ภายในจึงไม่มโีอกาสยกทัพมารุกรานไทย  ครั้นถงึสมัยรัชกาลท่ี  3  ประเทศ

ตะวันตกเริ่มเข้ามารุกรานประทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประเทศ

เพื่อนบ้านต่างๆ  จึงต้องแก้ปัญหาของตนเอง  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้หลังจาก 

 

ภาพท่ี  10  สงครามเก้าทัพ  ปีพุทธศักราช  2328 

ที่มา  :  http://www.thainationalmemorial.org/4_1_8.html 

สืบค้นเมื่อ  :  7  มกราคม  2559 
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ปลายรัชกาลที่  3  เป็นต้นมา  ไทยก็มิต้องท าสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน

อกีเลย  ส่งผลให้กรุงรัตนโกสินทร์มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด 



 

 

 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามให้ถูกต้อง          

1.  ราชวงศ์จักรสีถาปนาขึ้นเมื่อใด 

ตอบ  ............................................................................................................................................... 

2.  ปฐมกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์จักรี  มพีระนามว่าอย่างไร  

ตอบ  ............................................................................................................................................... 

3.  รัชกาลที่  1  พระนามเดิมของพระองค์คือ   

ตอบ  ............................................................................................................................................... 

4.  กรุงธนบรุีเปรยีบเสมอืนเมอืงอกแตกซึ่งอาจท าให้เกดิปัญหาใดในอนาคต 

ตอบ  ............................................................................................................................................... 

5.  ที่ตั้งราชธานใีหมอ่ยูท่างทศิใดของแม่น้ าเจ้าพระยา                     

ตอบ  ............................................................................................................................................... 

6.  ราชวงศ์จักรีด ารงอยูไ่ด้จนถึงปัจจุบันรวมเวลาทั้งสิ้นประมาณกี่ป ี

ตอบ  ............................................................................................................................................... 

7.  พระอารามหลวงที่สร้างในเขตพระราชฐานของราชธานีใหม่มีชือ่ว่าอย่างไร 

ตอบ  ............................................................................................................................................... 

8.  จงบอกนามราชธานกีรุงรตันโกสนิทร์   

ตอบ  ............................................................................................................................................... 
           ............................................................................................................................................... 
9.  บรเิวณที่ตั้งพระราชวังใหมส่มยัรตันโกสนิทรเ์ดิมเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของกลุ่มชาติใด  

ตอบ  ............................................................................................................................................... 

10.  รชักาลที ่ 1  มแีนวพระราชด าริเกี่ยวกับการสร้างกรุงรตันโกสนิทร์ให้เหมือนอาณาจกัรใด 

ตอบ  ............................................................................................................................................... 
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แบบฝึกทักษะที่  1 



 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนขดีเส้นใต้ค าตอบท่ีถูกต้อง  

1.  การเสด็จขึน้ครองราชย์ของพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกเปน็อย่างไร 

ตอบ  ( ปราบดาภิเษก  /  บรมราชาภิเษก ) 

2.  การเลอืกท าเลที่ต้ังกรุงรัตนโกสนิทร์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

ค านึงถึงส่ิงใดมากที่สุด 

ตอบ  ( ความเหมาะสมด้านยุทธศาสตร์  /  ความเหมาะสมด้านการปกครอง ) 

3.  การตั้งกรุงรัตนโกสนิทร์  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ทรง

เอาแบบอย่างการสร้างเมืองมาจากเมืองใด 

ตอบ  ( สุโขทัย  /  อยุธยา  /  ธนบรุี ) 

4.  ปัจจัยในข้อใดไมม่สี่วนเกี่ยวข้องต่อการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายัง

กรุงรัตนโกสนิทร ์

ตอบ  ( กรุงธนบรุีตั้งอยู่ใกล้คุ้งน้ า  /  กรุงธนบุรีต้ังอยู่ใกล้กับปากแม่น้ า ) 

5.  ปัจจัยในข้อใดที่ไมใ่ช่ความเหมาะสมในการตั้งราชธานีท่ีกรุงรัตนโกสนิทร์ 

ตอบ  ( เป็นบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  /  ที่ต้ังอยู่ห่างไกลจากทะเล ) 

 

แบบฝึกทักษะที่  2 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติม  ก  หรือ  ข  โดยดคูวามหมายจากกรอบด้านล่าง

แล้วเขียนลงหน้าข้อความให้ถูกต้อง 
 

       ก  คอื  กรุงธนบุรมีีท าเลที่ไม่เหมาะสม  

       ข  คอื  ที่ต้ังราชธานีใหม่มีความเหมาะสม 

 

................  1.  ที่ตั้งราชธานีมีพื้นที่กว้างขวาง  สามารถวางแผนการสร้างเมืองได้สะดวก  

................  2.  ที่ตั้งมีความเหมาะสมในด้านยทุธศาสตร์  สามารถปอ้งกนัข้าศกึได้ดี  

................  3.  ท าเลที่ตั้งยุทธศาสตร์  ข้าศึกมารกุรานได้ง่าย  หรือปอ้งกนัข้าศกึได้ยาก 

................  4.  ทีต่ั้งมีความเหมาะสมทั้งการเกษตรกรรมและการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ 

................  5.  ที่ตั้งอยูใ่นบริเวณทอ้งคุ้งน้ า  อาจถูกน้ าและคลื่นกัดเซาะตลิ่งพังได้ง่าย  

................  6.  ฝั่งตะวันออกเปน็พื้นที่ใหม่  ขยายเมืองได้เรือ่ยๆ 

................  7.  บริเวณพระราชวังคับแคบ  มีวัดขนาบทั้งสองขา้งท าให้ยากแกก่ารขยายพระราชวัง 

................  8.  ทีต่ั้งของพระราชวังคับแคบ  จงึไม่เหมาะสมในการขยายพืน้ที่เขต

พระราชวังในอนาคต 

................  9.  พืน้ทีท่างฝัง่ตะวันออกของแมน่้ าเจา้พระยา  มีดนิและน้ าอดุมสมบูรณ ์ 

สามารถท าการเพาะปลกูได้ผลด ี

................  10.  ด้านตะวันออกของเมอืงเป็นทีร่าบลุ่มทะเลตม  น้ าท่วมเป็นเวลานาน

ในฤดูน้ าหลากเปน็ด่านป้องกันข้าศึกได้ด ี

แบบฝึกทักษะที่  3 
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ค าชี้แจง  จงเขียนเครือ่งหมาย หน้าข้อท่ีถูกต้อง  และเขียน  หน้าข้อท่ีผิด 

................1.  เมือ่แรกสถาปนาราชธานี  มีสร้อยนามพระนครว่า  “อมรรัตน 

โกสินทร”์  ตอ่มารัชกาลที่  4  เปลี่ยนค าสรอ้ยนามพระนครวา่  

“บวรรตันโกสนิทร”์   

................2.  การสร้างกรุงเทพมหานครสร้างขึน้โดยเลยีนแบบราชธานใีนสมยักรุงศรอียุธยา 

................3.  “พระบาทสมเด็จบรมราชาธริาชรามาธบิดี”  เป็นพระนามของ 

 รัชกาลที ่ 1  เมื่อได้รับอญัเชิญเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี   

................4.  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงประกอบพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษกเมือ่วันที ่ 6  เมษายน  พ.ศ.  2325 

................5.  ต าแหน่งวังหลัง  หมายถึง  ต าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข  

................6.  วัดพระศรีรตันศาสดารามเป็นวัดทีส่ร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง   

และไม่มพีระสงฆ์จ าพรรษา  

................7.  รัชกาลที ่ 1  โปรดใหก้รมพระราชวังบวรสถานมงคล  ด ารงต าแหน่งวังหน้า 

................8.  กรุงธนบรุเีปรยีบเสมอืนเมอืงอกแตกอาจเป็นสาเหตุใหร้าษฎรแตกความสามัคคี         

................9.  ที่ตั้งราชธานใีหม่มีความเหมาะสมในดา้นยุทธศาสตร ์ สามารถปอ้งกันขา้ศกึได้ด ี 

................10.  บริเวณพระราชวังเดิมคับแคบ  มีวัดขนาบทั้งสองข้าง คือ  วัดอรุณ-

ราชวราราม  กับวัดโมฬโีลกยาราม  ท าให้ยากแก่การขยายพระราชวัง 

แบบฝึกทักษะที่  4 
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แบบทดสอบหลังเรยีน 

เรื่อง  สถาปนากรุงรตันโกสินทร ์

 

ค าชี้แจง  1.  แบบทดสอบฉบับน้ีมจี านวน  10  ข้อ 

             2.  จงกาเครื่องหมาย    หน้าข้อที่เห็นว่าถูกที่สุด  เพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 

                   3.  ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ  10  นาที 

1.  ใครเป็นผู้เปลี่ยนนามราชธานี “กรุงเทพมหานคร  บวรรัตนโกสินทร์  มหินทรายุธยา 

มหาดิลกภพ  นพรัตนราชธานีบุรรีมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตานสถิต 

สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” เป็น “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์” 

ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ข.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ง.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2.  กรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีเมื่อใด 

ก.  1  มกราคม  2310    ข.  6  เมษายน  2325 

ค.  26  มิถุนายน  2475    ง.  5  ธันวาคม   2475 

3.  วัดที่สร้างคู่กับพระบรมมหาราชวังคือวัดใด 

ก.  วัดอรุณราชวราราม    ข.  วัดสุทัศน์เทพวราราม 

ค.  วัดพระศรรีัตนศาสดาราม   ง.  วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม 

4.  ที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ทิศใดของแม่น้ าเจ้าพระยา     

ก.  ทิศใต้             ข.  ทศิเหนือ             ค.  ทศิตะวันออก           ง.  ทศิตะวันตก 

5.  เพราะเหตุใดกรุงธนบุรีจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นราชธานี 

ก.  ไม่อุดมสมบูรณ์   ข.  มีท่ีราบกว้างขวาง 

ค.  มีแม่น้ าไหลผ่านน้อย           ง.  มีพื้นที่คับแคบ ขยายเมืองไม่ได้ 
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6.  เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจงึทรงย้ายราชธานี 

ก.  เมืองธนบุรไีม่มีทางออกทะเล 

ข.  เมืองธนบุรมีีขนาดใหญ่เกินไป 

ค.  พื้นที่ฝั่งตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์ 

ง.  เมืองธนบุรมีีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง 

7.  วันท่ี  6  เมษายน  ของทุกปีเป็นวันจักรซีึ่งเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในข้อใด     

ก.  เป็นวันที่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

ข.  เป็นวันประกาศเอกราชและสถาปนาอาณาจักรสยาม 

ค.  เป็นวันที่มีการปราบดาภิเษกปฐมกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์จักรี 

ง.  เป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรุงธนบุรเีป็นกรุงรัตนโกสินทร์ 

8.  ข้อใด  ไม่ใช่  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง  และความเจริญรุ่งเรอืงของไทย 

สมัยรัตนโกสินทร์ 

ก.  พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ 

ข.  มีทางออกทะเลไม่ไกลจากปากน้ า 

ค.  แม่น้ าเจ้าพระยาผ่ากลางเป็นเมืองอกแตก 

ง.  เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างตะวันออกกับตะวนัตก 

9.  กรุงธนบุรเีป็นเสมือน “เมืองอกแตก” ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาอะไร     

ก.  ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน 

ข.  ปัญหาการก่อสร้างราชธานี  

ค.  ปัญหาการแตกความสามัคคี 

ง.  ปัญหาการป้องกันข้าศึกที่มารุกราน 

10.  ใครเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์จักรี 

ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   

ข.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     

ง.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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นนทบุร ี: เรอืงแสงการพิมพ์  (2002),  2559. 

วรวิทย์  จันทร์วงศ์  ประสันตา  โสมอินทร์.  สรุปเข้มสังคมศกึษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  ม.1-2-3.  พิมพ์ครั้งที่  1.  นนทบุร ี: ธิงค์  บียอนด์  บุ๊คส์,  2559. 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง  สถาปนากรุงรตันโกสินทร ์

 

 

ข้อที่ ค าตอบ 

1. ก 

2. ง 

3. ค 

4. ข 

5. ค 

6. ค 

7. ค 

8. ค 

9. ค 

10. ก 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง  สถาปนากรุงรตันโกสินทร ์

 

 

ข้อที่ ค าตอบ 

1. ค 

2. ข 

3. ค 

4. ค 

5. ง 

6. ค 

7. ก 

8. ก 

9. ง 

10. ก 
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1.  6  เมษายน  พ.ศ.  2325  

2.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช  หรือ 

     พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธริาชรามาธบิดฯี 

3.  สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 

4.  การป้องกันขา้ศึกที่มารุกรานท าได้ยาก 

5.  อยู่ทศิตะวันออกของแม่น้ าเจา้พระยา  

6.  ประมาณ  235  ปี 

7.  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

8.  กรุงเทพมหานคร  อมรรัตนโกสินทร ์ มหินทรายุธยา   

มหาดิลกภพ  นพรัตนราชธานีบุรีรมย์  อุดมราชนิเวศนม์หาสถาน   

อมรพิมานอวตานสถิต  สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสทิธิ์ 

9.    ชาวจนี 

10.  ให้เหมือนกรุงศรอียุธยา 
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เฉลยแบบฝึกทักษะที่  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ปราบดาภิเษก 

2.  ความเหมาะสมด้านยุทธศาสตร์ 

3.  อยุธยา 

4.  กรุงธนบุรตีัง้อยู่ใกลก้ับปากแม่น้ า 

5.  ที่ต้ังอยู่ห่างไกลจากทะเล 

 

 

 

 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่  2 
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1.     ข 

2.     ข 

3.     ก 

4.     ข 

5.     ก 

6.     ข 

7.     ก 

8.     ก 

9.     ข 

10.    ข 

 

 

 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่  3 
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1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.    

 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่  4 

 27 


