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คานา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21105 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
นักเรี ย นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้จัดทาได้สร้างขึ้นเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มุ่งหวังจะแก้ปัญ หานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากในห้องเรียนมีนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน
กิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนได้เรียนตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ ได้จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เพื่อปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสม และนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาทีละตอน โดยมีกิจกรรมให้
นักเรียนได้ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบ การเชื่อมโยง การให้เหตุผลและการนาเสนอผลงาน
พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องของงานจึงเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนรู้ผลทันที
ผู้จัดทาหวังว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21105 ชุดที่ 1 เรื่อง
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย จะเป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมี
เจตคติที่ ดีต่อ การเรี ย นประวั ติศ าสตร์ อย่ างไรก็ต ามหากมีข้อ บกพร่อ งหรื อข้อ ผิ ดพลาดประการใด
ผู้จัดทามีความยินดีและขอขอบพระคุณยิ่งหากได้รับคาแนะนาที่ควรจะแก้ไขจากผู้ใช้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน นักเรียนและผู้ที่
สนใจศึกษาต่อไป
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คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
ชุดที่ 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อแก้ปัญหาการไม่มีสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีเป้าหมายในการค้นคว้าที่ชัดเจน

คาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2. นักเรียนทุกคนต้องศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาอย่างละเอียด
3. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดให้อย่างเคร่งครัด
และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
4. ก่อนเริ่มเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
5. ถ้านักเรียนคนใดสงสัยหรือมีปัญหาที่ไม่เข้าใจ สามารถขอคาแนะนาจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา
6. เมื่อนักเรียนศึกษาหรือทากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัยจบแล้วให้นักเรียนแต่ละคนทาแบบทดสอบหลังเรียน
7. เวลาที่ใช้ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
จานวน 1 ชั่วโมง
8. หากนักเรียนยังมีข้อสงสัยหรือเรียนไม่ทันเพื่อน สามารถนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้
นอกเวลาเรียนได้
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บทบาทของนักเรียน
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน แต่ละกลุ่มให้เลือกประธาน และเลขานุการ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามลาดับขั้น
อย่างระมัดระวัง
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบคาสั่ง ใบความรู้ใน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดอย่างละเอียด
4. นักเรียนทุกคนทากิจกรรมตามใบกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
5. นักเรียนควรมีการบริหารการทางานกลุ่มเป็นอย่างดี หากมีปัญหาใดๆ ควรปรึกษาครูผู้สอน
ทุกครั้งและควรแบ่งบทบาทหน้าที่กันไว้ชัดเจน
6. ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวแทนกลุ่มจะต้องนาเสนอผลงานกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน และเก็บผลงานของนักเรียนเข้าแฟ้มสะสมงาน
7. ทุกกิจกรรมการเรียนรู้มีเวลาจากัด นักเรียนควรปฏิบัติงานให้ทันเวลา ไม่ควรปล่อยทิ้งสะสมงาน
ให้ค้าง เนื่องจากผลงานของแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ จะเป็นองค์ความรู้สาหรับกิจกรรม
การเรียนรู้ในลาดับถัดไป
8. ในการทากิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้หรือช่วยกันศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และทากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ
9. เมื่อเรียนจบแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเก็บอุปกรณ์การเรียนเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยทุกครั้ง
10. หลังจากนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแล้ว ให้ทุกคนทาแบบทดสอบหลังเรียน
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน
11. นักเรียนควรมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ขณะดาเนินกิจกรรม
การ เรียนรู้ทุกครั้ง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

รหัสวิชา ส21105
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 10 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

ช

สาระสาคัญ
อาณาจักรสุโขทัย หรือรัฐสุโขทัยเป็นอาณาจักรหนึ่งของชนชาติไทยที่มีสภาพภูมิศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน ก่อตั้งขึ้นโดยการประกาศตั้งตนเป็นอิสระไม่ยอมตกอยู่ภายใต้
อานาจอาณาจักรขอมในปี พ.ศ. 1792 รวมทั้งสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ปกครองกรุงสุโขทัย และดารงอยู่ได้ติดต่อกันถึง 200 ปีเศษ มีกษัตริย์
ปกครองสืบ ต่อกันมาถึง 9 พระองค์ และมีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุ มดินแดนต่าง ๆ มากมาย
โดยเฉพาะในสมัยของ
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธารงความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ม.1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความเป็นมาก่อนการสถาปนาเมืองสุโขทัยเป็นราชธานีได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่นาไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได้
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บัตรคาสัง่ ชุดที่ 1
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
คาสั่ง ประธานอ่านใบคาสั่งให้สมาชิกในกลุ่มทราบ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประธานกลุ่มแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
ซึ่งประกอบด้วย ใบคาสั่ง แบบทดสอบก่อนเรียน บัตรความรู้ บัตรกิจกรรม และ
แบบบันทึกผลการทากิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียน ให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
2. สมาชิกทุกคนในกลุ่มทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. สมาชิกทุกคนร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
4. สมาชิกทุกคนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยการตรวจคาตอบจากใบเฉลยกิจกรรม
และให้คะแนนข้อที่ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน
5. ประธานให้ทุกคนอ่านคาถามหลังทากิจกรรม แล้วให้สมาชิกทุกคนตอบคาถามลงใน
แบบบันทึกผลการทากิจกรรม
6. สมาชิกทุกคนตรวจคาตอบจากแนวคาตอบใบบันทึกผลการทากิจกรรม และเฉลยคาถาม
หลังทากิจกรม มอบกระดาษคาตอบให้กับเลขานุการกลุ่มเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
7. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคนเก็บใบคาสั่ง บัตรความรู้ บัตรกิจกรรม
แนวคาตอบใบบันทึกผลการทากิจกรรม และเฉลยคาถามหลังทากิจกรมเข้าซอง
เก็บสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างให้เรียบร้อย ส่วนแบบบันทึกผลการทากิจกรรมให้นักเรียน
เก็บเข้าแฟ้มสะสมงาน
8. สมาชิกทุกคนในกลุ่มทาแบบทดสอบหลังเรียน โดยครูเป็นผู้เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เลขานุการกลุ่มบันทึกคะแนน
9. นักเรียนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยปฏิบัติกิจกรรมตามลาดับขั้นตอนของการเรียนรู้
ที่กาหนดและไม่อ่านใบเฉลยก่อนปฏิบัติกิจกรรม
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แบบทดสอบก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. อาณาจักรสุโขทัยถือกาเนิดขึ้นมาได้อย่างไร
ก. กลุ่มคนไทยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยเลือกทาเลที่มีความอุดมสมบูรณ์
ข. ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้าจึงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นเมืองขึ้นมา
ค. กลุ่มคนไทยตั้งตนเป็นอิสระ เพื่อให้หลุดพ้นจากการยึดครองของอาณาจักรขอม
ง. อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สถาปนาขึ้นมาเป็นรัฐไทย แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวาย
2 . ข้อใดคือกษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์พระร่วง
ก. พ่อขุนผาเมือง-พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย)
ข. พ่อขุนบานเมือง-พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)
ค. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์-พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
ง. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์-พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)
3. ขอมสบาดโขลญลาพง คือใคร
ก. นายทหารขอมที่กดขี่ข่มเหงประชาชนชาวไทย
ข. ข้าหลวงขอมที่ได้รับคาสั่งให้มาปกครองดูแลสุโขทัย
ค. ขุนนางชาวเขมรที่มีความจงรักภักดีต่ออาณาจักสุโขทัย
ง. ข้าราชการชาวเขมรที่ให้การสนับสนุนประชาชนคนไทย
4. อาณาเขตของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชทางด้านทิศเหนือครอบคลุมถึงเมืองใด
ก. หงสาวดี
ข. สระหลวง
ค. หลวงพระบาง
ง. เวียงจันทร์ เวียงคา
5. ผู้ที่ร่วมกันขับไล่ขอมแล้วตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นคือใคร
ก. พ่อขุนมังราย และพ่อขุนผาเมือง
ข. พ่อขุนรามคาแหง และพ่อขุนผาเมือง
ค. พ่อขุนผาเมือง และพ่อขุนบางกลางหาว
ง. พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนรามคาแหง
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6. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ก. มีผู้นาที่เข้มแข็ง
ข. ขอมเสื่อมอานาจ
ค. มีชาวต่างชาติคอยช่วยเหลือ
ง. บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์
7. เหตุผลอะไรที่ทาให้ขอมเสื่อมอานาจลงจนเป็นเหตุให้ไทยสามารถตั้งอาณาจักรสุโขทัยได้
ก. กษัตริย์อ่อนแอ
ข. กองทัพอ่อนแอ
ค. การเกิดโรคระบาด
ง. ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ
8. อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนอยู่หลายประการ
ยกเว้น ข้อใด
ก. ผู้นามีความสามารถ
ข. ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้า
ค. อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ คือ จีน และขอมให้การสนับสนุน
ง. การเพาะปลูกได้ผลดี เพราะมีระบบชลประทานที่ดี
9. ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยคือข้อใด
ก. มีผู้นาที่เข้มแข็ง
ข. รักความเป็นอิสระ
ค. อยู่ในทาเลที่เหมาะสม
ง. การสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
10. ข้อใดเรียงลาดับเหตุการณ์ของการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได้ถูกต้อง
1. พ่อขุนผาเมืองสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองสุโขทัย
2. พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนม์
3. พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวรวมกาลังไพร่พลขับไล่ขอม
4. อาณาจักรต่าง ๆ เริ่มแยกตัวเป็นอิสระ
ก. 1 , 2 , 3 , 4
ข. 2 , 4 , 3 , 1
ทาเสร็จแล้ว...
ค. 3 , 2 , 1 , 4
ไปศึกษาเนื้อหา
ง. 2 , 3 , 4 , 1
เลยนะครับ
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บัตรความรู้ที่ 1
ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี
ก่อนที่อาณาจักรสุโขทัยจะสถาปนาขึ้นในปลายปีพุทธศตวรรษที่ 18 ดินแดนสุวรรณภูมิไม่ได้
มีเฉพาะชนชาติไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เท่านั้น แต่ยังมีชนชาติอื่นที่มีอานาจครอบครองดินแดนบริเวณนี้
อยู่ด้วยเช่นกัน คือ
ทางเหนือ มีอาณาจักรโยนกเชียงแสน และอาณาจักรหริภุญชัย
ทางภาคตะวันออก มีอาณาจักรมอญ และอาณาจักรพุกาม
ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณาจักรกัมพูชา
ทางภาคใต้ มีอาณาจักรนครศรีธรรมราช และอาณาจักรศรีวิชัย
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17
อาณาจักรต่าง ๆ ในดินแดนแถบนี้ตกอยู่
ภายใต้อานาจของขอม แต่ในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 18 อาณาจักรขอมได้
เสื่อมอานาจลงอาณาจักรต่าง ๆ ที่อยู่
ภายใต้อานาจขอมต่างพากันตั้งตนเป็น
อิสระ และหนึ่งในนั้น คือ อาณาจักร
สุโขทัย

แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ที่มา : พลับพลึง คงชนะ และ มยุรี เกตุแดง, 2550, หน้า 134.
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บัตรกิจกรรมที่ 1
คาชี้แจง ให้นักเรียน เลือก คาตอบในวงเล็บที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว

1. อาณาจักรที่อยู่ทางเหนือของอาณาจักรสุโขทัยคืออาณาจักรใด ?
( อาณาจักรพุกาม / อาณาจักรหริภุญชัย / อาณาจักรกัมพูชา )
2. ก่อนการสถาปนาอาณาจักสุโขทัย ดินแดนในสุวรรณภูมิอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของชนชาติใด
( ชนชาติจีน / ชนชาติพม่า / ชนชาติขอม )
3. ดินแดนต่าง ๆ ในสุวรรณภูมิต่างตั้งตนเป็นอิสระ เพราะเหตุใด ?
( ขอมเริ่มเสื่อมอานาจลง / จีนถอนกาลังออกไป / พม่าย้ายเมืองหลวง)
4. อาณาจักรสุโขทัยสถาปนาขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่เท่าใด ?
( พุทธศตวรรษที่ 17 / พุทธศตวรรษที่ 18 / พุทธศตวรรษที่ 19 )

ไม่ยากเลย...เสร็จแล้ว
ไปตรวจคาตอบ
หน้าต่อไปเลยนะครับ
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1

1. อาณาจักรที่อยู่ทางเหนือของอาณาจักรสุโขทัยคืออาณาจักรใด
( อาณาจักรพุกาม / อาณาจักรหริภุญชัย / อาณาจักรกัมพูชา )
2. ก่อนการสถาปนาอาณาจักสุโขทัย ดินแดนในสุวรรณภูมิอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของชนชาติใด
( ชนชาติจีน / ชนชาติพม่า / ชนชาติขอม )
3. ดินแดนต่าง ๆ ในสุวรรณภูมิต่างตั้งตนเป็นอิสระ เพราะเหตุใด
( ขอมเริ่มเสื่อมอานาจลง / จีนถอนกาลังออกไป / พม่าย้ายเมืองหลวง)
4. อาณาจักรสุโขทัยสถาปนาขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่เท่าใด
( พุทธศตวรรษที่ 17 / พุทธศตวรรษที่ 18 / พุทธศตวรรษที่ 19 )

เก่งจัง.....นะครับ
ถูกทุกหมดข้อเลย

10

บัตรความรู้ที่ 2
ปัจจัยที่นาไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสมัยสุโขทัย
1. ปัจจัยภายใน
1.1 ทาเลที่ตั้ง สุโขทัยตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า ได้แก่ แม่น้าปิง วัง ยมและน่าน ทาให้
สุโขทัยสามารถติดต่อกับแคว้นและอาณาจักรที่อยู่ใกล้เคียงได้สะดวก เป็นเส้นทางการค้าที่สาคัญ
และมีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่มีเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีทางด้านตะวันตก และเทือกเขา
เพชรบูรณ์ทางด้านตะวันออก ทาให้มีความปลอดภัย และมีความอุดมสมบูรณ์
1.2 มีผู้นาที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง การที่คนไทย
มีผู้นาที่เข้มแข็งมีความสามารถทาให้มีขวัญและกาลังใจดีสามารถเอาชนะและขับไล่ขอมได้
1.3 รักความเป็นอิสระ คนไทยมีนิสัยรักอิสระไม่ชอบถูกกดขี่ข่มเหง เมื่อพ่อขุนผาเมือง และ
พ่อขุนบางกลางหาวร่วมมือกันขับไล่ขอม จึงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนไทยด้วยดี
2. ปัจจัยภายนอก
ขอมเริ่มเสื่อมอานาจลง เนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นกษัตริย์ขอมสิ้นพระชนม์ ทาให้
สุโขทัยปราศจากศัตรูที่เข้มแข็ง
จากปัจจัยดังกล่าวทาให้สุโขทัยสามารถพัฒนามีความเจริญและยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา

สภาพพื้นที่ของสุโขทัย เป็นที่ราบลุม่ แม่น้าเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน
ที่มา : http://picdb.thaimisc.com/n/nanothep/28-15.jpg?n
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บัตรกิจกรรมที่ 2

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย ถูก () หน้าข้อความที่เห็นว่าถูก
และทาเครื่องหมาย ผิด () หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด

...……..1. อาณาจักรสุโขทัยติดต่อกับอาณาจักรต่าง ๆ สะดวก เพราะตั้งอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเล
...……..2. แม่น้าที่ไหลผ่านทางด้านตะวันออกของสุโขทัย คือ แม่น้าน่าน
...……..3. อาณาจักรสุโขทัยมีความปลอดภัย เพราะที่ตั้งมีเทือกเขาล้อมรอบอยู่
เกือบทุกด้าน
...……..4. สุโขทัยตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนบน

ทากิจกรรม
ทบทวนความเข้าใจ
ก่อนนะครับ
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2

ตรวจคาตอบ
บัตรกิจกรรมที่ 2
1.
2.
3.
4.






ถูกทุกข้อเลย...เก่งจริง ๆ
ศึกษาบัตรความรู้ที่ 3 ต่อไป
เลยนะครับ
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บัตรความรู้ที่ 3
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี
ก่อนที่จะมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมานั้น สุโขทัยเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความเจริญ
รุ่งเรืองมาก่อน จากศิลาจารึกหลักที่ 2 (วัดศรีชุม) สรุปความได้ว่าเมืองสุโขทัยแต่เดิมมีผู้นาคนไทย
ชื่อ พ่อขุนศรีนาวนาถุม เป็นเจ้าเมือง เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ ขอมสบาดโขลญลาพง นากาลัง
เข้ายึดกรุงสุโขทัยไว้ได้
หลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนม์ พวกขอมเริ่มเสื่อมอานาจลงในราว พ.ศ. 1780
อาณาจักรต่างๆ เริ่มแยกตัวเป็นอิสระได้มีผู้นาคนไทย 2 คน คือ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด
และพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง ได้ร่วมมือกันรวบรวมกาลังขับไล่ขอม และตั้งตนเป็น
อิสระพร้อมกับสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และสถาปนา พ่อขุนบางกลางหาว เป็นกษัตริย์
ปกครองกรุงสุโขทัยทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นับเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งกรุงสุโขทัย

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมบรมกษัตริย์กรุงสุโขทัย
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/terchershow/trang/rootjarin_ch/aboutme.html
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บัตรกิจกรรมที่ 3

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์

1. ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เคยตกอยู่ใต้อานาจของใคร
ตอบ………….…………………………..……………………
2. ในราว พ.ศ. 1780 พวกขอมเริ่มเสื่อมอานาจลงเพราะสาเหตุใด
ตอบ………….…………………………………..……………
3. ผู้นาที่รวบรวมกาลังขับไล่ขอมออกจากดินแดนสุโขทัย คือใคร
ตอบ………….………………………………………….……
4. พ่อขุนบางกลางหาวเป็นเจ้าเมือง ปกครองเมืองใด
ตอบ………….………………………………………….……

ง่ายมาก ๆ เลยครับ
รีบตรวจคาตอบ
หน้าต่อไปดีกว่านะครับ
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3

ข้อ 1. ตอบ ขอมสบาดโขลญลาพง

.

ข้อ 2. ตอบ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนม์

ใ

ข้อ 3. ตอบ พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง

ใ

ข้อ 4. ตอบ เจ้าเมืองบางยาง

.

ถูกทุกข้อเลย
ศึกษาต่อไป
เลยนะครับ
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บัตรความรู้ที่ 4
พระกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย
การสถาปนาเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี ทาให้คนไทยในแคว้นอื่นๆ ที่เคยตั้งตัวเป็นอิสระ
ได้ยอมเข้ามาอยู่ในอานาจของสุโขทัย จนกลายเป็นอาณาจักรที่สาคัญและดารงอยู่ได้ติดต่อกัน
ถึง 200 ปีเศษ มีกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงปกครองสุโขทัยสืบต่อกันมาถึง 9 พระองค์
รายพระนามกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยหรือราชวงศ์พระร่วงที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย
ปีที่เริ่มครองราชย์
รายพระนามกษัตริย์
ปีที่สวรรคต
(โดยประมาณ)
1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ.ศ. 1792
ไม่ปรากฎ
2. พ่อขุนบานเมือง
ไม่ปรากฎ
พ.ศ. 1822
3. พ่อขุนรามคาแหง
พ.ศ. 1822
พ.ศ. 1841
4. พญาเลอไท
พ.ศ. 1841
ประมาณ พ.ศ. 1866
5. พญางั่วนาถม
ประมาณ พ.ศ. 1866
พ.ศ. 1890
6. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)
พ.ศ. 1890
พ.ศ. 1911
7. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท)
พ.ศ. 1911
ประมาณ พ.ศ. 1942
8. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลือไท)
พ.ศ. 1943
พ.ศ. 1962
9. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 ( บรมปาล)
พ.ศ. 1962
ประมาณ พ.ศ. 1981

พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
ที่มา : http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4415.html
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บัตรกิจกรรมที่ 4

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว

1. พระมหากษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัยมีทั้งหมดกี่พระองค์
ก. 7 พระองค์
ข. 8 พระองค์
ค. 9 พระองค์
ง. 10 พระองค์
2. พระมหากษัตริย์กษัตริย์องค์สุดท้ายในสมัยสุโขทัย คือพระองค์ใด
ก. พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
ข. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ค. พระมหาธรรมราชาที่ 3(ไสลือไทย) ง. พระมหาธรรมราชาที่ 4(บรมปาล)
3. อาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีของไทยเป็นระยะเวลากี่ปี
ก. 15 ปี
ข. 200 ปี
ค. 250 ปี
ง. 400 ปี
4. กษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรสุโขทัยคือกษัตริย์พระองค์ใด
ก. พ่อขุนศรีอินทราทิเพื
ตย์อ่ น ๆ ช่ วยตอบหน่
ข. อพ่ยได้
อขุนไรามค
หมครัาแหงมหาราช
บว่า
ค. พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)
ง. พระมหาธรรมราชาที่ 4(บรมปาล)

ทาเสร็จแล้ว
เชิญตรวจคาตอบ
หน้าต่อไปเลยครับ
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 4

1. ค

2. ง

3. ข

4. ก

เยี่ยมมาก ...
ตอบถูกทุกข้ออีกแล้ว
ศึกษาเนื้อหาต่อไปเลยนะครับ
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บัตรความรู้ที่ 5
อาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย
อาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยเปลี่ยนแปลงไปตามอานาจทางการเมืองของผู้ปกครอง ดังนี้
1. อาณาเขตเมื่อแรกสถาปนา
ในสมัยพ่อขุนศริอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัยมีขนาดค่อนข้างเล็ก ศูนย์กลาง คือ
เมืองสุโขทัยและเมืองคู่แฝด คือ ศรีสัชนาลัยหรือเชลียง บนแนวลาน้ายม เมืองบริวารส่วนใหญ่จะอยู่
ตอนล่างของลุ่มแม่น้ายม แม่น้าน่าน และตอนบนของลุ่มแม่น้าป่าสัก
2. สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
อาณาจักรสุโขทัยมีความเข้มแข็งอย่างมาก เนื่องจากมีความมั่นคงทางการเมืองภายใน
ความสามารถด้านการศึกและนโยบายการทูตที่หลักแหลม มีคนไทยและต่างชาติเข้ามาสวามิภักดิ์
และยอมเป็นประเทศราชของสุโขทัย
อาณาเขตขยายไปอย่างกว้างขวาง
3. หลังสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
อาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย
เริ่มลดขนาดลงอย่างรวดเร็ว เพราะการ
แย่งชิงอานาจในหมู่เจ้านายจนเกิด
สงครามกลางเมืองประกอบกับเมือง
อยุธยามีอานาจเข้มแข็งขึ้นเริ่มรุกราน
ขยายอิทธิพลเข้ามาในดินแดนสุโขทัย

แผนที่อาณาจักรสุโขทัย สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
ที่มา : http://sukhothaisongs.blogspot.com
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บัตรกิจกรรมที่ 5

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์

1. อาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยในระยะแรกมีลักษณะอย่างไร
ตอบ........................................................................................
2. อาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตกกว้างขวางมากที่สุดในสมัยใด
ตอบ........................................................................................
3. อาณาเขตของสุโขทัยตอนปลายลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะสาเหตุใด
ตอบ........................................................................................
4. เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดของสุโขทัย คือเมืองใด
ตอบ........................................................................................

เพื่อนๆ ช่วยตอบคาถาม
ก่อนนะครับ
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 5

ข้อ 1. ตอบ

มีขนาดอาณาเขตค่อนข้างเล็ก

ข้อ 2.

ตอบ

สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

ข้อ 3.

ตอบ การแย่งชิงอานาจภายในและการขยายอิทธิพลของอยุธยา

ข้อ 4.

ตอบ เมืองศรีสัชนาลัย หรือเชลียง

เก่งจัง...ทาได้ทุกข้อเลย
นะครับ
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บัตรสรุปเนื้อหา

การสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสุโขทัยมีทาเล
ที่ตั้งเหมาะในการติดต่อกับชุมชนภายนอก โดยสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไป สุโขทัยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ายม
มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่านที่ราบแห่งนี้ ดังนั้นสุโขทัยจึงมีที่ตั้งเหมาะสม แก่การเป็นศูนย์กลางที่ติดต่อ
กับแคว้นและอาณาจักรที่อยู่ใกล้เคียงได้ ในบริเวณเมืองหลวงมีลาน้าและสระน้าขนาดใหญ่ เป็น
ประโยชน์ในการเป็นแหล่งอาหาร นอกจากนี้ภูมิประเทศที่มีเทือกเขาโดยรอบทาให้การตั้งถิ่นฐาน
มีความปลอดภัย
ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 อาณาจักรขอมมีอานาจครอบครองดินแดนต่าง ๆ
รวมทั้งสุโขทัยก็ตกอยู่ภายใต้อานาจของขอม หลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนม์ อาณาจักร
ขอมเริ่มเสื่อมอานาจลง อาณาจักรต่าง ๆ แยกตัวเป็นอิสระ สุโขทัยโดยหัวหน้าคนไทย 2 คน คือ
พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาว รวมกาลังไพร่พลขับไล่ขอมให้ออกไปจากดินแดนไทย และ
สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในราว พ.ศ. 1792 มีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์
สุโขทัยหรือราชวงศ์พระร่วง และอาณาจักรสุโขทัยดารงอยู่ได้ติดต่อกันถึง 200 ปีเศษ มีกษัตริย์
ปกครองสุโขทัยสืบต่อกันมาถึง 9 พระองค์ และมีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมดินแดน
ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในสมัยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว
มาลองทาแบบทดสอบหลัง
เรียนกันเถอะ
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แบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. อาณาจักรสุโขทัยถือกาเนิดขึ้นมาได้อย่างไร
ก. กลุ่มคนไทยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยเลือกทาเลที่มีความอุดมสมบูรณ์
ข. ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้าจึงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นเมืองขึ้นมา
ค. กลุ่มคนไทยตั้งตนเป็นอิสระ เพื่อให้หลุดพ้นจากการยึดครองของอาณาจักรขอม
ง. อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สถาปนาขึ้นมาเป็นรัฐไทย แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวาย
2 . ข้อใดคือกษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์พระร่วง
ก. พ่อขุนผาเมือง-พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย)
ข. พ่อขุนบานเมือง-พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)
ค. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์-พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
ง. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์-พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)
3. ขอมสบาดโขลญลาพง คือใคร
ก. นายทหารขอมที่กดขี่ข่มเหงประชาชนชาวไทย
ข. ข้าหลวงขอมที่ได้รับคาสั่งให้มาปกครองดูแลสุโขทัย
ค. ขุนนางชาวเขมรที่มีความจงรักภักดีต่ออาณาจักสุโขทัย
ง. ข้าราชการชาวเขมรที่ให้การสนับสนุนประชาชนคนไทย
4. อาณาเขตของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชทางด้านทิศเหนือครอบคลุมถึงเมืองใด
ก. หงสาวดี
ข. สระหลวง
ค. หลวงพระบาง
ง. เวียงจันทร์ เวียงคา
5. ผู้ที่ร่วมกันขับไล่ขอมแล้วตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นคือใคร
ก. พ่อขุนมังราย และพ่อขุนผาเมือง
ข. พ่อขุนรามคาแหง และพ่อขุนผาเมือง
ค. พ่อขุนผาเมือง และพ่อขุนบางกลางหาว
ง. พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนรามคาแหง
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6. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ก. มีผู้นาที่เข้มแข็ง
ข. ขอมเสื่อมอานาจ
ค. มีชาวต่างชาติคอยช่วยเหลือ
ง. บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์
7. เหตุผลอะไรที่ทาให้ขอมเสื่อมอานาจลงจนเป็นเหตุให้ไทยสามารถตั้งอาณาจักรสุโขทัยได้
ก. กษัตริย์อ่อนแอ
ข. กองทัพอ่อนแอ
ค. การเกิดโรคระบาด
ง. ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ
8. อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนอยู่หลายประการ
ยกเว้น ข้อใด
ก. ผู้นามีความสามารถ
ข. ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้า
ค. อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ คือ จีน และขอมให้การสนับสนุน
ง. การเพาะปลูกได้ผลดี เพราะมีระบบชลประทานที่ดี
9. ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยคือข้อใด
ก. มีผู้นาที่เข้มแข็ง
ข. รักความเป็นอิสระ
ค. อยู่ในทาเลที่เหมาะสม
ง. การสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
10. ข้อใดเรียงลาดับเหตุการณ์ของการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได้ถูกต้อง
1. พ่อขุนผาเมืองสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองสุโขทัย
2. พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนม์
3. พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวรวมกาลังไพร่พลขับไล่ขอม
4. อาณาจักรต่าง ๆ เริ่มแยกตัวเป็นอิสระ
ก. 1 , 2 , 3 , 4
ข. 2 , 4 , 3 , 1
ค. 3 , 2 , 1 , 4
ง. 2 , 3 , 4 , 1
เสร็จแล้วไปตรวจคาตอบ
หน้าต่อไป....เลยนะครับ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
ชุดที่ 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

คาตอบ
ง
ข
ก
ค
ข

เก่งจัง จบชุดที่ 1 แล้ว
ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2
ต่อไป เลยนะครับ

ข้อ
6.
7.
8
9.
10.

คาตอบ
ข
ค
ก
ง
ค
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