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โดย 
ครยูพุา    ชืน่จติ 

กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา   ศาสนา และวฒันธรรม 
โรงเรยีนสามรอยยอดวทิยาคม 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร



 
 

บทเรยีนโปรแกรมการตนู 
เรือ่ง  อาณาจกัรสโุขทยั 

ตอนที ่ 1 
การสถาปนาและความเสือ่มของอาณาจกัรสโุขทยั 

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยพุา  ชืน่จติ 
คบ. (สงัคมศกึษา) 

 
 
 
 

กลุมสาระดารเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โรงเรยีนสามรอยยอดวทิยาคม อาํเภอสามรอยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร



 

 

 
 

คาํนํา 
 บทเรียนโปรแกรมการตูนเลมนี้ผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา  ส31101  เรื่องอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง  และตรงกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความ
สมบูรณท้ังดานสติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ท่ีมุงเนนให
ผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 
 ขาพเจาจึงผลิตสื่อบทเรียนโปรแกรมการตูนชุดนี้ซึง่มีท้ังหมด 5 ตอนดังนี ้
 ตอนท่ี 1  -  การสถาปนาและความเสื่อมอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 2  -  การเมืองการปกครองและกฎหมายสมยัสุโขทัย 
 ตอนท่ี 3  -  สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 4  -  สภาพสังคม และวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 5  -  ความสัมพันธระหวางประเทศ สมัยสุโขทัย 
 เมื่อผูเรียนศึกษาบทเรยีนโปรแกรมการตูนเลมนี้แลวผูเรียนจะมีความรูคู
คุณธรรม เพราะไดปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเปนระบบ  ทําใหพัฒนาความรูของ
ตนใหสูงขึ้น และเต็มตามศักยภาพของตน 
 ขาพเจาหวังวาบทเรียนโปรแกรมการตูนเลมนี้ คงเปนประโยชนอยางยิ่ง
แกผูเรียนและผูสอน 
 
        
 
 

นางยุพา    ชื่นจิต

ก 



 
 

สารบญั 
         หนา 
  คํานํา           ก 
 สารบัญ          ข 
 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย         8 
 กษัตริยในราชวงศพระรวง สมยัสุโขทัยตอนตน     28 
 กษัตริยในราชวงศพระรวง สมยัสุโขทัยตอนปลาย     40 
 ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย      51 
 ทบทวน              61 
  บรรณานุกรม         69 
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คาํแนะนาํการใชบทเรยีนโปรแกรมการตนูสาํหรบัคร ู
 

                เม่ือครูผูสอนนําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใชควรปฏิบัติดังน้ี 
        1.  ทดสอบความรูกอนเรียน  เพื่อวัดระดับพื้นฐานความรูของนักเรียนแตละคน 
        2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 
                 ควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู 
       3.  หลังจากสอนเน้ือหาแลวใหนักเรียน ตอบคําถามเพื่อประเมินความรูแตละเร่ือง 
      4.  ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน  เม่ือเรียนจบเพื่อทบทวนความรู 
       5.  ทดสอบความรูหลังเรียน  หลังจากท่ีนักเรียน เรียนจบเลม 
       6.  ใชเปนส่ือการสอนของครู 
       7.  ใชเปนแบบเรียนท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู  และซอมเสริมความรูตนเอง 
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คาํแนะนาํการใชบทเรยีนโปรแกรมการตนูสาํหรบันกัเรยีน 
 

       เม่ือนักเรียนนําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใชควรปฏิบัติดังน้ี 
   1.  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู 
   2.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวตรวจคําตอบในเฉลยหนาถัดไป 
   3.  ศึกษาบทเรียนตามลําดับขั้น และตอบคําถามทุกขอของแตละกรอบ 
       แลวตรวจคําตอบจากคําเฉลยในหนาถัดไป  ถาผิดใหศึกษาทบทวน 
       อีกจนกวาจะเขาใจ 
   4.  ขณะท่ีศึกษาบทเรียน และตอบคําถาม หามดูคําเฉลยกอน เม่ือตอบเสร็จแลว 
       จึงดูคําเฉลยเพื่อตรวจคําตอบ 
   5.  เม่ือศึกษาจบทุกกรอบของบทเรียนแลว จึงทําแบบทดสอบหลังเรียน 
       แลวตรวจคําตอบในเฉลยหนาถัดไป 
   6.  ตอบคําถามในกระดาษคําตอบเทาน้ัน  
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แบบทดสอบกอนเรียน 

 เร่ืองการสถาปนาและความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย      สาระประวัติศาสตร  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1    เวลา  10  นาที   

______________________________________________
1. พระมหากษัตริยท่ีครองราชยพระองคแรกของอาณาจักร สุโขทัยคือใคร 

  ก. พอขุนผาเมือง     ข. พอขุนบานเมือง 
  ค. พอขุนศรีอินทราทิตย    ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช 

2. พอขุนศรีอินทราทิตยทรงมีพระนามเดิมวาอะไร 
  ก. พอขุนผาเมือง     ข. พอขุนสามชน 
  ค. พอขุนกลางบางหาว    ง. พระมหาธรรมราชาท่ี 1 

3. “ ขอมสบาดโขลญลําพง”  หมายถึงใคร 
  ก. ขาหลวงของเขมร    ข. ขาหลวงของพมา 
  ค. ขาหลวงของไทย    ง. ขาหลวงของอาณาจักรใกลเคียง 

4. ขอใดคือปจจัยท่ีเอ้ือตอการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
     ก. พมาเร่ิมเส่ือมอํานาจ  
     ข. ขอมเร่ิมเส่ือมอํานาจ 

      ค. พระมหาธรรมราชาท่ี 4  ทรงมีพระปรีชาสามารถมาก 
     ง. พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงนําทัพไปสูกับขอมจนไดรับชัยชนะ 

5. กษัตริยราชวงศพระรวงมีอยู ท้ังหมดก่ีพระองค 
      ก. 6   พระองค       ข. 7   พระองค 
       ค. 8   พระองค       ง. 9   พระองค 
6. พระมหากษัตริยท่ีทรงโปรดใหจารึกเร่ืองราวตางๆ ลงในหลักศิลาจารึกหลักท่ี 1 คือใคร 
     ก. พอขุนบานเมือง       ข. พอขุนศรีนาวนําถม                                
     ค. พอขุนศรีอินทราทิตย       ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช 
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7. ขอใดไมใชสาเหตุท่ีทําใหอาณาจักรสุโขทัยเส่ือมสลาย 

     ก. เกิดการแยงชิงราชสมบัติกันเอง 
     ข. พระมหากษัตริยบางพระองคออนแอ 
     ค. การประกาศตนเปนอิสระของลาวและพมา 
     ง. มีการปกครองแบบกระจายอํานาจซ่ึงควบคุมไมท่ัวถึง 

8. อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นและเส่ือมสลายในชวงป พ.ศ.ใด   
     ก. 1680 -1826       ข. 1722 -1890 
     ค. 1841 -1962       ง. 1792 -1982 

9. อาณาจักรสุโขทัยถูกผนวกเขากับอาณาจักรอยุธยาโดยสมบูรณในสมัยของ 
    พระมหากษัตริยพระองคใดแหงอยุธยา 
     ก. เจาสามพระยา        ข. พอขุนบานเมือง 
     ค. สมเด็จพระอินทราชา       ง. พระบรมไตรโลกนาถ 
10.อาณาจักรสุโขทัยเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาในสมัยของ 
    พระมหากษัตริยพระองคใด 
     ก. พอขุนศรีอินทราทิตย       ข. พระมหาธรรมราชาท่ี 1 
     ค. พระมหาธรรมราชาท่ี 2      ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช 
 
 
 
                    
 

    ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

 
   1.    ค. 
   2.    ค. 
   3.    ก. 
   4.    ข. 
   5.    ง. 

   6.   ง. 
   7.   ค. 
   8.   ง. 
   9.   ง. 
  10.  ข. 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
                ถูก 1 - 4 ขอ   ตองแกไข เรงทําความเขาใจกับบทเรียนใหมากๆ นะคะ 
                ถูก 5 - 7 ขอ   พอใช       ควรศึกษาเพิ่มเติมอีก 
                ถูก 8 - 9 ขอ      ดี          ผานเกณฑยินดีดวยคะ 
                แตทดสอบหลังเรียนตองรักษาระดับหรือใหไดดีกวาน้ีนะคะ 
                 ถูก 10 ขอ       ดีมาก     คุณเยี่ยมมากครูขอปรบมือให 
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สาระการเรยีนรู 

 
           1.  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
           2.  กษัตริยราชวงศพระรวง  สมัยสุโขทัยตอนตน 
           3.  กษัตริยราชวงศพระรวง  สมัยสุโขทัยตอนปลาย 
           4.  ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย 
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จดุประสงคการเรยีนรู 

 
      1.  วิเคราะหปจจัยท่ีเอ้ือตอการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได 
      2.  อธิบายพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของพระมหากษัตริยในสมัยสุโขทัยได 
      3.  วิเคราะหปจจัยท่ีนําไปสูความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัยได 
      4.  มีความภาคภูมิใจในความเปนมาของชนชาติไทย 
      5.  มีความรับผิดชอบและความซ่ือสัตยตอตนเอง 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

       เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
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 แบบฝกหัดท่ี 1 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณาขอความในแตละขอโดยใสเคร่ืองหมาย ( / ) หนาขอท่ีตอบ    
             ถูกและใสเคร่ืองหมาย ( X ) หนาขอท่ีตอบผิด 
 
  __________  1. อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรแรกของคนไทย 
  __________  2. ผูนําคนไทยท่ีชวยพอขุนศรีอินทราทิตยสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
                       คือพอขุนผาเมือง 
  __________  3. กษัตริยพระองคแรกของราชวงคพระรวงคือพอขุนรามคําแหงมหาราช 
  __________  4. อาณาจักรสุโขทัย สถาปนาเปนราชธานีในป พ.ศ. 1792 
  __________  5. พอขุนศรีอินทราทิตย มีพระนามเดิมวา พอขุนบางกลางหาว 
  __________  6. “ขอมสบาดโขลญลําพง” เปนตําแหนงขาหลวงของกรุงสุโขทัย 
  __________  7.  สาเหตุท่ีเลือกสุโขทัยเปนราชธานี เพราะมีทําเลท่ีตั้งเหมาะกับการติดตอ 
                        คาขายกับเมืองตางๆ  ท้ังทางบกและทางนํ้า 
  __________  8. จังหวัดกําแพงเพชร เดิมเปนท่ีตั้งของอาณาจักรสุโขทัย 
  __________  9. สุโขทัยสถาปนาขึ้นหลังจากพระเจาชัยวรมันท่ี 7 ส้ินพระขนม 
  _________  10. ปจจัยท่ีสําคัญในการสถาปนาสุโขทัยไดสําเร็จคือ ไทยมีผูนําท่ีเขมแข็ง 
                        และประชาชนรักความอิสระ 
                       
 
 
 
 
 
 
 

                                                       ตรวจคําตอบหนาตอไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดท่ี 1 
 

1.       / 
2.       / 
3.        X 
4.       / 
5.       / 

6.        X 
7.      / 
8.       X 
9.        / 
10.      / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         
ศึกษากรอบตอไปคะ 
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แบบฝกหัดท่ี 2 
       คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําขอความท่ีกําหนดให ไปเติมลงในชองวางแตละขอใหไดใจ 
                    ความถูกตองสมบูรณ 
 
             พอขุนศรีอินทราทิตย         พอขุนบานเมือง   พอขุนรามคําแหงมหาราช 
                  ขุนสามชน       จังกอบ                สรีดภงส 
                     1792                  1826               ธรรมราชา 
                พอปกครองลูก                ส่ันกระดิ่ง    พระแทนมนังคศิลาอาสน 

 
1.  ___________________เปนกษัตริยพระองคแรกของสุโขทัย 
2.  พระเชษฐาของพอขุนรามคําแหงมหาราช  คือ_________________________ 
3. ____________________เจาเมืองฉอดยกทัพมาตีเมืองตากของสุโขทัยแตตอง 
     แพสงครามเพราะไทยมีพระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง 
4.  โอรสของพอขุนศรีอินทราทิตยท่ีเสด็จออกรบกับพระบิดาในการทําสงคราม 
     กับเจาเมืองฉอดในขณะท่ียังทรงพระเยาว คือ________________________ 
5. ___________________คือ คันดินท่ีสรางขึ้นเพื่อก้ันนํ้าหรือบังคับทิศทาง 
    ของนํ้าใหไหลไปตามทางท่ีตองการ 
6.  พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐอักษรไทยในป พ.ศ. _____________ 
7.  ________________เปนสถานท่ีพระสงฆใชแสดงธรรม 
8.  ในสมัยสุโขทัยตอนตน กษัตริยปกครองประชาชนแบบ__________________ 
9.  ประชาชนในสมัยสุโขทัยตอนตนสามารถรองทุกขถวายฎีกาไดโดยการ_______         
     หนาประตูวัง 

      10.  พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงยกเวนไมใหมีการเก็บภาษีผานดานท่ีเรียกวา           
                _______________________       ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดท่ี 2 
 

1.   พอขุนศรีอินทราทิตย 
2.   พอขุนบานเมือง 
3.   ขุนสามชน 
4.   พอขุนรามคําแหงมหาราช 
5.   สรีดภงส 

6.    1826 
7.    พระแทนมนังคศิลาอาสน 
8.    พอปกครองลูก 
9.    ส่ันกระดิ่ง 
10.   จังกอบ 
 

 
 
 
 
                                   
                                     
 
 
                                                               
 
                                      เม่ือตอบถูกแลว 
                                                              อานตอไปคะ 
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แบบฝกหัดท่ี 3 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนพิจารณาขอความท่ีกําหนดใหดานขวามือแลวนําไปเขียนลงหนาขอ 
      ท่ีมีความสัมพันธกับดานซายมือ 
 
_______1.  หลักธรรมท่ีพระมหาธรรมราชาท่ี 1 นํามาใช     ก. พญาลิไทย 
               ในการปกครองประเทศ                ข. พญาบาลเมือง 
_______2.  ปกครองประชาชนแบบธรรมราชา                     ค. นรก - สวรรค 
_______3.  พระมหากษัตริยองคสุดทายของอาณาจักร         ง. ทศพิธราชธรรม 
         สุโขทัย          จ. พระมหาธรรมราชาท่ี 4 
_______4.  วรรณกรรมเลมแรกทางพระพุทธศาสนา      ฉ. ประวัติพระพุทธเจา 
_______5.  ทรงเสด็จออกผนวช ระหวางครองราชย      ช. ไตรภูมิพระรวง 
_______6.  เปนเร่ืองราวท่ีเขียนไวในไตรภูมิพระรวง      ซ. สองแคว 
_______7.  เมืองท่ีพระมหาธรรมราชาท่ี 1 ทรงสราง     ฌ. สระหลวง 
        เหมืองสงนํ้าไปยังสุโขทัยเพื่อใชในการเพาะปลูก   ญ. พระมหาธรรมราชาท่ี 1 
_______8.  เปนพระนามเดิมของพระมหาธรรมราชาท่ี 4      ฎ. พ.ศ. 2006 
_______9.  ปท่ีสุโขทัยถูกผนวกเขากับอยุธยา       ฐ.ศรีเทพพระมหาธรรมราชาท่ี 2 
______10.  เมืองท่ีพญาลิไทยปกครองกอนขึ้นเปนกษัตริย      ฑ. ศรีสัชนาลัย 
         องคท่ี 6 แหงราชวงคพระรวง        ฒ. เกิด – แก – เจ็บ - ตาย 
 
                                                                   
                                                          เชิญตรวจดูคําตอบหนาตอไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดท่ี 3 
 

1.  ทศพิธราชธรรม 
2.  พญาลิไทย 
3.  พระมหาธรรมราชาท่ี 4 
4.  ไตรภูมิพระรวง 
5.  พระมหาธรรมราชาท่ี 1 

6.  นรก – สวรรค 
7.  สองแคว 
8.  พญาบาลเมือง 
9.  พ.ศ. 2006 

  10.  ศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        ศึกษากรอบตอไปคะ 
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แบบฝกหัดท่ี 4 
       คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณาขอความในแตละขอโดยใสเคร่ืองหมาย  (/) หนาขอท่ี  
                    ตอบถูก และใสเคร่ืองหมาย (X) หนาขอท่ีตอบผิด 
     _____ 1.  ในสมัยสุโขทัยตอนปลายเกิดการแยงชิงอํานาจกันในหมูผูนํา 
     _____ 2.  กษัตริยราชวงศพระรวงตอนปลายไมมีความเขมแข็ง 
     _____ 3.  สมัยสุโขทัยตอนปลายพระมหากษัตริยทรงสนพระทัยเร่ืองพระพุทธศาสนา    
                    มากกวาการปองกันประเทศ 
     _____ 4.  หลังจากพอขุนรามคําแหงมหาราชสวรรคต หัวเมืองตางๆ แยกตัวเปนอิสระ 
     _____ 5.  อาณาจักรสุโขทัยถูกผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของอาณาจักรอยุธยา 
  ในป พ.ศ. 2000 
     _____ 6.  สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหอาณาจักรสุโขทัยเส่ือมคือ ตกเปนเมืองประเทศราช 
                     ของลานนา 
     _____ 7.  การขยายอิทธิพลของอาณาจักรอยุธยา และมอญเปนสาเหตุใหอาณาจักร     
                     สุโขทัยเส่ือม 
     _____ 8.  การประกาศตนเปนอิสระของเมืองมอญทําใหอาณาจักรสุโขทัยถูกปดลอม                 
                     ทางออกทะเลดานทิศตะวันตก 
     _____ 9.  การแผขยายอํานาจของลังกาทําใหอาณาจักรสุโขทัยออนแอลง 
     _____10.  การปกครองแบบกระจายอํานาจทําใหสวนกลางไมสามารถดูแลหัวเมือง               
                      ตางๆ ไดอยางท่ัวถึง 
 
                                                               ดูเฉลยหนาตอไปคะ 
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                                             เฉลยแบบฝกหัดท่ี 4 
 

   1.    /  
   2.     / 
   3.     / 
   4.     / 
   5.     X 

   6.     X 
   7.     X 
   8.      /   
   9.     X 
   10.    /  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                         ตรวจคําตอบแลวอานทบทวน 

                                       หนาถัดไปนะคะ 
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 อาณาจักรสุโขทัย 
สถาปนาขึ้นในป พ.ศ. 1792 
และลมสลายในป พ.ศ. 1981 
และผนวกเขาเปนสวนหนึ่ง 
ของอาณาจักรอยุธยา 
ในป พ.ศ. 2006 

ปจจัยการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
    -อยูในทําเลท่ีเหมาะสม  
    -ขอมเส่ือมอํานาจ 
    -มีผูนําท่ีเขมแข็ง 
    -ประชาชนรกัความเปนอิสระและรัก 
     ความสงบ 
  
 

พระมหากษัตริยในราชวงศพระรวง 
มี 9 พระองค เรียงลําดับดังตอไปนี ้
1. พอขุนศรีอินทราทิตย 
2. พอขุนบานเมือง 
3. พอขุนรามคําแหงมหาราช 
4. พญาเลอไทย 
5. พญาง่ัวนําถม 
6. พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย) 
7. พระมหาธรรมราชาท่ี  2 
8. พระมหาธรรมราชาท่ี  3 (ไสลือไทย) 
9. พระมหาธรรมราชาท่ี  4 (บรมปาล) 

ปจจัยท่ีทําใหอาณาจักรสุโขทัยเส่ือม 
-การแยงชิงอํานาจระหวาง 
 เช้ือพระวงศ 
-ความไมเขมแข็งของพระมหากษัตริย 
 ในราชวงศพระรวงตอนปลาย 
-การขยายอิทธิพลของอาณาจักร 
 อยุธยา และอาณาจักรลานนา 
-การถูกตัดเสนทางการคากับเมือง 
 ตางๆและตางชาต ิ
-ประชาชนขาดความสามัคคกีัน 

พระมหากษัตริยในราชวงศพระรวง 
 พอขุนศรีอินทราทิตย พระราชกรณยีกิจท่ีสําคัญคือ 

        -รวมมือกับพอขุนผาเมือง ในการกอบกูเอกราชคืนจากขอม 
        -ทรงสถาปนากรงุสุโขทัยเปนราชธานีและทรงเปนตนราชวงศพระรวง 
        -ทรงรวบรวมอาณาจกัรตางๆ เขาเปนอาณาจกัรสุโขทัยและทําให 
         อาณาจักรสุโขทัยเปนปกแผน 

ทบทวน 
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 พอขุนรามคําแหงมหาราช  พระราชกรณยีกิจที่สําคัญคือ 

   -ทรงประดิษฐอักษรไทยที่ชือ่วา “ลายสือไทย” 
   -ทรงใหสรางพระแทนนมังคศิลาอาสนไวในดงตาล เพือ่ใชเปนที่แสดงธรรม 
   -ทรงนําพระพทุธศาสนาจากนครศรีธรรมราชมาเผยแผในอาณาจักรสุโขทยั 
   -ทรงโปรดใหจารึกเร่ืองราวตางๆ ลงในศิลาจารึกหลักที่ 1  
   -ทรงโปรดใหสรางเตาเผาถวยชาม เคร่ืองเคลือบเพื่อเปนสินคาออก  
     ไปขายตางเมืองเรียกวา “เตาทุเรียง”  
   -ทรงขยายอาณาเขต อาณาจักรสุโขทยัออกไปอยางกวางขวาง 
   -ทรงใหยกเวนการเก็บภาษผีานดานเรียกวา “จังกอบ” 
   -ทรงใหสรางทํานบก้ันนํ้า (สรีดภงส) 
   -ทรงปกครองราษฎรแบบ “พอปกครองลูก” (ปตาธิปไตย) 
 
 
 
 

 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พระราชกรณยีกิจที่สําคัญคือ 
 -ทรงขยายอาณาเขตอาณาจักรสุโขทยัออกไปเกือบคร่ึงหน่ึงของ 
   สมยัพอขุนรามคําแหงมหาราช 
 -ทรงปกครองราษฎรแบบ “ธรรมราชา” 
 -ทรงสงเสริมพระพุทธศาสนาอยางเตม็ที่จนอาณาจักรสโุขทัยเปนศูนยกลาง 
   ทางพระพทุธศาสนา 
 -ทรงเสด็จยออกผนวชในขณะที่ขึ้นครองราชย 
 -ทรงนิพนธวรรณกรรมทางศาสนา เร่ืองไตรภมูิพระรวง ซ่ึงเปนวรรณกรรม 
   เลมแรกของไทย 
 -ทรงใหมีการสรางเหมืองก้ันนํ้าเพื่อใชในการเกษตร ตั้งแตสองแควถงึสุโขทัย 
   เรียกวา “พนัง” 
 -ทรงปรับปรุงการเขยีนอักษรไทย โดยนําสระมาวางไวขางหนา ขางหลัง ขางบน 
   และขางลางเหมือนสมัยปจจุบัน 

 
 
 

ทําแบบฝกหัดหนาตอไปคะ 
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แบบฝกหัดทบทวน 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําขอความในกรอบขางบนน้ีไปเติมลงในชองวางขางลางใหได 
                   ใจความท่ีถูกตองสมบูรณ 
 
        พอขุนรามคําแหงมหาราช    พอขุนศรีอินทราทิตย    พระมหาธรรมราชาท่ี 4 
 
         พระแทนมนังคศิลาอาสน  อักษรไทย            พระมหาธรรมราชาท่ี 1 
 
          ส่ันกระดิ่งหนาประตูวัง       ไตรภูมิพระรวง          1792 
 
            พอขุนบานเมืองและ      พอขุนผาเมืองและ                  1879 
            พอขุนบางกลางหาว     พอขุนบางกลางหาว 
 

อาณาจักรสุโขทัยสถาปนาขึ้นในป พ.ศ. ____(1)_____ โดยมีผูนําคนไทย
ชื่อ_______(2)_____ไดรวมกันขับไลขอมออกไปจากดินแดนไทยและยึดสุโขทัยกลับ 
คืนมา  โดยมี_____(3)______เปนปฐมกษัตริยพระองคแรกของราชวงศพระ
รวง______(4)______เปนพระมหากษัตริยท่ีทรงมีพระปรีชาสามารถมากพระองคได
ประดิษฐ ______(5)______ซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและ
สราง_____(6)________เพื่อใชเปนท่ีแสดงธรรม ถาประชาชนไดรับความเดือดรอน
สามารถรองทุกขไดโดย ______(7)______ พระมหากษัตริยท่ีสําคัญอีกพระองคหน่ึง
คือ______(8)______พระองคไดสรางวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเลมแรกของไทย
คือ_____(9)_______ สุโขทัยเส่ือมและลมสลายในสมัยของ_______(10)________ 
 

                                                            ดูเฉลยในหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวน 
 

     1. 1792 
2.  พอขุนผาเมืองและ 
    พอขุนบางกลางหาว 
3.  พอขุนศรีอินทราทิตย 
4.  พอขุนรามคําแหงมหาราช 
5.  อักษรไทย 

     6.  พระแทนมนังคศิลาอาสน 
7.  ส่ันกระดิ่งหนาประตูวัง 
8.  พระมหาธรรมราชาท่ี 1 
9.  ไตรภูมิพระรวง 

  10.  พระมหาธรรมราชาท่ี 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                     ตอบถูกหมดไหมเอย ถาไมถูกขอใด  

ยอนกลับไปอานทบทวนใหมนะคะ 
  แลวทําแบบทดสอบหลังเรียนตอไป 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ืองการสถาปนาและความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย    สาระประวัติศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1       เวลา  10  นาที 
1. กษัตริยราชวงศพระรวงมีอยูท้ังหมดก่ีพระองค 
     ก. 6   พระองค      ข. 7   พระองค 
     ค. 8   พระองค      ง. 9   พระองค 
2. อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นและเส่ือมสลายในชวงป พ.ศ.ใด   

      ก. 1680 -1826      ข. 1722 -1890 
      ค. 1841 -1962      ง. 1792 -1982 
3. พระมหากษัตริยท่ีครองราชยพระองคแรกของอาณาจักร สุโขทัยคือใคร 
     ก. พอขุนผาเมือง      ข. พอขุนบานเมือง 
     ค. พอขุนศรีอินทราทิตย     ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช 
4. พระมหากษัตริยท่ีทรงโปรดใหจารึกเร่ืองราวตางๆ ลงในหลักศิลาจารึกหลักท่ี 1  

คือใคร 
     ก. พอขุนบานเมือง       ข. พอขุนศรีนาวนําถม 
     ค. พอขุนศรีอินทราทิตย       ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช 
5. อาณาจักรสุโขทัยเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาในสมัยของพระมหากษัตริย   
พระองคใด 
     ก. พอขุนศรีอินทราทิตย       ข. พระมหาธรรมราชาท่ี 1 
     ค. พระมหาธรรมราชาท่ี 2      ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช 
6. พอขุนศรีอินทราทิตยทรงมี พระนามเดิมวาอะไร 
     ก. พอขุนผาเมือง        ข. พอขุนสามชน 
     ค. พอขุนกลางบางหาว       ง. พระมหาธรรมราชาท่ี 1 
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7. ขอใดคือปจจัยท่ีเอ้ือตอการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

 ก. พมาเร่ิมเส่ือมอํานาจ  
 ข. ขอมเร่ิมเส่ือมอํานาจ 

ค. พระมหาธรรมราชาท่ี 4 ทรงมีพระปรีชาสามารถมาก 
ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช  ทรงนําทัพไปสูกับขอมจนไดรับชัยชนะ 

8. อาณาจักรสุโขทัยถูกผนวกเขากับอาณาจักรอยุธยาโดย สมบูรณในสมัยของ 
พระมหากษัตริยพระองคใด แหงอยุธยา 
        ก. เจาสามพระยา       ข. พอขุนบานเมือง 
        ค. สมเด็จพระอินทราชา      ง. พระบรมไตรโลกนาถ 
9. ขอใดไมใชสาเหตุท่ีทําให อาณาจักรสุโขทัยเส่ือมสลาย 
        ก. เกิดการแยงชิงราชสมบัติกันเอง 
        ข. พระมหากษัตริยบางพระองคออนแอ 
        ค. การประกาศตนเปนอิสระของลาวและพมา 
        ง. มีการปกครองแบบกระจายอํานาจซ่ึงควบคุมไมท่ัวถึง 
10. “ ขอมสบาดโขลญลําพง”   หมายถึงใคร 
       ก. ขาหลวงของเขมร      ข. ขาหลวงของพมา 
       ค. ขาหลวงของไทย      ง. ขาหลวงของอาณาจักรใกลเคียง 

 
        

       ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

   1.   ง 
   2.   ง 
   3.   ค 
   4.   ง 
   5.   ง 

   6.   ค 
   7.   ข 
   8.   ง 
   9.   ค 
  10.  ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
       ถูก 1-4 ขอ  ตองแกไข  กลับไปศึกษาใหมนะคะ  

 ถูก 5-7 ขอ  พอใช   ควรศึกษาเพิ่มเติมอีก 
ถูก 8-10 ขอ  ดี   ผานเกณฑยินดีดวยคะ 

         ถูก 10 ขอ  ดีมาก  คุณเยี่ยมมากครูขอปรบมือให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 



 

 

 
 
 

                          พยายามทํานะคะ ถาไมผานเกณฑการประเมิน 
                  กลับไปอานอีกคร้ังแลวทําใหมนะคะ 
                        “ความพยายามอยูท่ีไหน  ความสําเร็จอยูท่ีน่ัน” 
                                    ครูขอเปนกําลังใจใหคะ 

 
 

 
 

 
 
 

                                                ศึกษาเร่ืองการเมืองการปกครอง 
                                                และกฎหมายของอาณาจักรสุโขทัย 
                                                 ในตอนท่ี 2 ตอไปนะ          
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