


                                     ชดุการเรยีนท ี1 เรอืงการสถาปนาอาณาจักรอยธุยา     1 
  

 

 
ในการใชชุ้ดการเรียนเรือง อาณาจกัรอยธุยา สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม วิชาประวติัศาสตร์ นักเรียนควรปฏิบติัตามขนัตอน
ดงันี 

1. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 10 ขอ้ 

2. ศึกษาทาํความเขา้ใจเนือหาตามบตัรเนือหาทีมีในชุดการเรียน 

3. ตอบคาํถามในบตัรคาํถามและปฏิบติักิจกรรมตามบตัรกิจกรรมทีมีในชุดการ
เรียนให้ครบตามความเหมาะสมของเวลาและเนือหาทีเรียน ไม่ดูคาํตอบจาก
เฉลยก่อนทาํกิจกรรม 

4. ตรวจคาํตอบแต่ละบตัรคาํถามและบตัรกิจกรรมจากเฉลยหรือแนวคาํตอบ 
และควรบนัทึกสรุปความรู้ทีได ้

5. หลงัจากทาํกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแลว้ ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงั
เรียนจาํนวน 10 ขอ้ 

6. ตรวจคาํตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนจากเฉลย 

7. นักเรียนควรนาํผลการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาหาความกา้วหน้าใน
การเรียน โดยยดึถือเกณฑค์วามกา้วหนา้ร้อยละ 25 
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1. นกัเรียนอธิบายประวติัความเป็นมาและปัจจยัเกือหนุนในการก่อตงั
อาณาจกัรอยธุยาเป็นราชธานีได ้

2. นกัเรียนแสดงเหตุผลสนบัสนุนไดว้า่ สถาบนัพระมหากษตัริยมี์
บทบาทสาํคญัในการสร้างอาณาจกัรอยธุยา 

3. นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของพระมหากษตัริยใ์นการสร้างและ
พฒันาชาติใหมี้ความเจริญและมนัคงสืบต่อมา 
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แบบทดสอบกอ่นเรยีน ชุดการเรยีนท ี1 
เรอืง การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 

 

   คาํชีแจง  ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบทถีูกทสีดุเพยีงขอ้เดยีว 
 
1.  ขอ้ใดมิใช่สาเหตุทีพระเจา้อู่ทองทรงเลือกกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี 
   ก.  มีปราการธรรมชาติอยูแ่ลว้ 
   ข.  สภาพพืนทีมีความอุดมสมบูรณ์ 
   ค.  มีป้อมปราการทีสร้างขึนพร้อมอยูแ่ลว้ 
   ง.  มีทีตงัชุมชนเป็นเมืองอยูแ่ลว้ 
2.  สภาพชุมชนแถบลุ่มแม่นาํเจา้พระยาตอนล่างก่อนการสถาปนาอาณาจกัรอยธุยามีลกัษณะ  
     สอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
   ก.  เป็นทีตงัของอาณาจกัรขอม 
   ข.  เป็นกลุ่มชนใตอ้าํนาจขอม 
         ค.  อยูร่วมกนัเป็นชุมชนขนาดเลก็ 
     ง.  เป็นชนเผา่อิสระอยูร่วมกนัหลายเผา่ 
3.  ก่อนการสถาปนาเป็นอาณาจกัรอยธุยา ดินแดนแห่งนีเคยเป็นทีตงัของแควน้หรืออาณาจกัรใดมา 
     ก่อน 
   ก.  ศรีวิชยั - เจนละ 
   ข.  ทวาราวดี - เชียงแสน 
   ค.  ลา้นนา - หริภุญชยั 
   ง.  สุวรรณภูมิ- ละโว ้    
4.  กรุงศรีอยธุยาเหมาะสาํหรับการเป็นเมืองหลวงอยา่งไร 
   ก.  อยูใ่กลท้ะเล 
   ข.  เป็นทีราบอุดมสมบูรณ์ 
   ค.  มีแม่นาํสามสายลอ้มรอบ 
   ง.  มีภูเขากนัเขตแดนทางตะวนัตก  
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5.  เหตุใด การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา จึงไม่ถูกต่อตา้นจากอาณาจกัรสุโขทยั 
   ก.  กษตัริยอ์ยธุยาเป็นเชือพระวงศข์องสุโขทยั 
   ข.  เห็นวา่เป็นคนไทยเหมือนกนั 
   ค.  อยธุยายอมส่งบรรณาการให ้
   ง.  สุโขทยักาํลงัอ่อนแอ 
6.  จากการศึกษาประวติัศาสตร์ ทาํใหเ้รารู้วา่มีการอพยพของกลุ่มประชากรอยูเ่สมอ นกัเรียนคิดวา่  
      เพราะเหตุใดประชากรจากดินแดนต่าง ๆ จึงอพยพมาอยูใ่นดินแดนอยธุยากนัมาก 
   ก.  ถูกชนชาติอืนรุกราน 
   ข.  เป็นดินแดนทีมีความอุดมสมบูรณ์ 
   ค.  มีการรบพุง่แยง่ชิงอาํนาจกนัอยูเ่สมอ 
   ง.   เพราะถูกขบัไล่มาจากดินแดนใกลเ้คียง 
7.  อิทธิพลในขอ้ใดทีเปลียนแปลงฐานะของกษตัริยจ์ากคนธรรมดาเป็นสมมติเทพ 
   ก.  อิทธิพลมาจากพวกมอญ และพม่า 
   ข.  เพือความสะดวกในการปกครองประเทศ 
   ค.  สืบทอดวิวฒันาการของสถาบนักษตัริยส์มยัสุโขทยั 
   ง.  ขนบธรรมเนียมของกมัพชูาและศาสนาพราหมณ์ 
8.  ขอ้ใด ไม่ใช่ สาเหตุของการแยง่ราชสมบติัของกษตัริยใ์นสมยัอยธุยา 
   ก.  ประชาชนใหก้ารสนบัสนุนต่อขนุนาง 
   ข.  ความอ่อนแอของกษตัริยบ์างพระองค ์
   ค.  การแสวงหาอาํนาจและบารมีของเจา้นาย 
   ง.  การใชพ้ระราชอาํนาจของกษตัริยม์ากเกินไป 
9.  การแยง่ชิงราชบลัลงักก์นับ่อย ๆ ในสมยัอยธุยาก่อใหเ้กิดผลเสียอยา่งไรในบา้นเมือง 
   ก.  ผูค้นลม้ตายและหลบหนีเขา้ป่ากนัมาก 
   ข.  เศรษฐกิจและเงินตราหมุนเวยีนตลอดเวลา 
   ค.  ประชาชนแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าและฆ่าฟันกนั 
   ง.  บนัทอนกาํลงัอาํนาจทางทหารและผูที้มีความสามารถ 
 
 
 



                                     ชดุการเรยีนท ี1 เรอืงการสถาปนาอาณาจักรอยธุยา     5 
  

 
10. ขอ้ใดเป็นปัจจยัทีสาํคญัทีสุดทีทาํใหก้ารสถาปนากรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีไดส้าํเร็จ 
        ก.  กษตัริยมี์ความเดด็ขาด 
        ข.  คนไทยมีความสามคัคีกนั 
        ค.  อาณาจกัรใกลเ้คียงเสือมอาํนาจ 
        ง.  ไดรั้บความช่วยเหลือจากอาณาจกัรใกลเ้คียง 

 
 
 
 

 
 

ทาํไม่ไดก้ไ็ม่เป็นไร ไม่ตอ้งกงัวลนะจะ๊  
เรียนก่อนนะจะ๊ รับรองทาํไดแ้น่ๆ เลย 
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เรือง การก่อตงัอาณาจักรอยุธยา 

 
ภาพเกาะกรุงศรีอยธุยาทีเขียนโดยบาทหลวงชาวฝรังเศส ชือคูร์ตอแลง 

เขา้มาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
ทีมาของภาพ : thaimisc.pukpik.com 

 

อาณาจกัรอยธุยามีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นปึกแผน่มนัคงยาวนานถึง 417 ปี เนืองจาก    
มีลกัษณะทาํเลทีตงัเหมาะสม มีแม่นาํ 3สายไหลผ่านไดแ้ก่แม่นาํเจา้พระยา แม่นาํป่าสักและแม่นาํ
ลพบุรี พืนดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ทงัยงัอยู่ไม่ไกลจากปากอ่าว จึงมีความ
เจริญทางดา้นการคา้ทงัภายในและภายนอกประเทศ  จากปัจจยัดงักล่าวเป็นสิงสาํคญัทีช่วยเกือหนุน 
และเป็นพืนฐานในการพฒันาความเจริญดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม 
ประกอบกบัความมีพระปรีชาสามารถของพระมหากษตัริยแ์ละบรรพบุรุษไทยทีไดท้รงวางรากฐาน
ทางการเมือง การปกครอง  จนทาํใหมี้ความเจริญมนัคงสืบมา คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความ
เพียรพยายามของบรรพบุรุษในการสร้างและพฒันาชาติไทย 
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จากหลกัฐานทางโบราณสถานและโบราณวตัถุบริเวณลุ่มแม่นาํเจา้พระยาตอนล่าง 
ก่อนการก่อตงัอาณาจกัรอยธุยาเคยเป็นบริเวณทีมีความเจริญเป็นปึกแผน่  
มีแควน้สุพรรณภูมิและแควน้ละโวเ้ป็นผูน้าํต่อมาในปลายพุทธศตวรรษที 19 พระเจา้อู่ทอง
ไดท้รงเป็นผูน้าํในการรวมแควน้สุพรรณภูมิและแควน้ละโวเ้ขา้ดว้ยกนั และไดท้รงสร้าง
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีขึนทีตาํบลหนองโสน (บึงพระราม) สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี เมือ พ.ศ. 1893 พระราชทานนามพระนครใหม่นีว่า กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา   
ซึงในขณะนนัอาณาจกัรสุโขทยัเริมเสือมอาํนาจลง 

พระราชประวติัของสมเดจ็พระรามาธิบดีที 1 (พระเจา้อู่ทอง) ผูท้รงสร้าง 
กรุงศรีอยุธยานัน มีเรืองราวกล่าวไวต่้างกนัจึงไม่อาจระบุไดแ้น่นอนว่าพระองคท์รงเป็น 
เชือพระวงศข์องผูใ้ด และมีถินทีอยูม่าจากทีใด ยงัคงตอ้งสืบคน้หลกัฐานทีแน่นอนกนัต่อไป 

 

 
 

กรุงศรีอยุธยา ค.ศ. 1687  ปีสุดท้ายรัชสมยัพระนารายณ์   
ทีมาของภาพ : เมืองโบราณ ฉบบัเมืองประวติัศาสตร์อยธุยา ปีที 20 ฉบบัที 3 ก.ค.- ก.ย. 2537 
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เรือง การก่อตงัอาณาจักรอยุธยา 

   

                     ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนีใหช้ดัเจน 
 
1. กษตัริยพ์ระองคแ์รกของกรุงศรีอยธุยาทรงพระนามวา่      
2. กรุงศรีอยธุยาสถาปนาขึนในปี พ.ศ.        
3. กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีของไทยไดย้าวนานถึง     ปี 
4. กรุงศรีอยธุยามีแม่นาํลอ้มรอบไดแ้ก่        
5. นามของราชธานีใหม่ คือ         
6. การทีกรุงศรีอยธุยามีแม่นาํไหลผา่นทาํใหเ้กิดประโยชน์ คือ  

            
7. เพราะเหตุใดประชากรจึงอพยพจากหวัเมืองต่าง ๆ เขา้มาอาศยับริเวณกรุงศรีอยธุยา 

จาํนวนมาก           
8. หากขา้ศึกยกทพัมารุกรานกรุงศรีอยธุยาจะประสบปัญหาอยา่งไรบา้ง 

            
9. เพราะเหตุใด คนไทยจึงนิยมสร้างบา้นเรือนอยูริ่มแม่นาํ 

            
10. เพราะเหตุใดอยธุยาจึงเป็นเมืองทีมงัคงัรํารวย  
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เรือง การก่อตงัอาณาจักรอยุธยา 

       ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนีใหช้ดัเจน               
 

1. กษตัริยพ์ระองคแ์รกของกรุงศรีอยธุยาทรงพระนามวา่     สมเดจ็พระรามาธิบดีที 1  
2. กรุงศรีอยธุยาสถาปนาขึนในปี พ.ศ.  1893      
3. กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีของไทยไดย้าวนานถึง  417   ปี 
4. กรุงศรีอยธุยามีแม่นาํลอ้มรอบไดแ้ก่ 1.แม่นาํเจา้พระยา    2. แม่นาํป่าสกั    

  3. แม่นาํลพบุรี          
5. นามของราชธานีใหม่ คือ  กรุงเทพทวาราวดีศรีอยธุยา    
6. การทีกรุงศรีอยธุยามีแม่นาํไหลผา่นทาํใหเ้กิดประโยชน์ คือ  

   1. เหมาะแก่การเกษตรกรรม          2.  เหมาะแก่การคา้ขายกบัต่างประเทศ   
7. เพราะเหตุใดประชากรจึงอพยพจากหวัเมืองต่าง ๆ เขา้มาอาศยับริเวณกรุงศรีอยธุยา 

จาํนวนมาก  เนืองจากความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีสามารถทาํการเกษตรกรรมไดดี้และการ 
ทีมีแม่นาํลาํคลองไหลผา่นหลายสายจึงมีแหล่งอาหารเหมาะกบัการตงับา้นเรือนทีอยูอ่าศยั 

8. หากขา้ศึกยกทพัมารุกรานกรุงศรีอยธุยาจะประสบปัญหาอยา่งไรบา้ง 
1. ในฤดูนาํหลากนาํจะท่วมขงัรอบตวัเมืองทาํใหข้า้ศึกยกทพัเขา้มาไม่สะดวก    
2. การกกัตุนเสบียงอาหารของขา้ศึกทาํไดล้าํบาก       
3. ขา้ศึกตอ้งยกทพัขา้มแม่นาํลาํคลองซึงทาํไดย้ากลาํบาก ทางอยธุยาสามารถเตรียมตวั  
    ตงัรับขา้ศึกไดท้นั         

9. เพราะเหตุใด คนไทยจึงนิยมสร้างบา้นเรือนอยูริ่มแม่นาํ 
สะดวกแก่การคมนาคมขนส่งเพราะในสมยันนัส่วนใหญ่ใชก้ารคมนาคมทางนาํเป็นหลกั 

10. เพราะเหตุใดอยธุยาจึงเป็นเมืองทีมงัคงัรํารวย  
เพราะเป็นศนูยก์ลางการคา้ขายกบัต่างชาติซึงมีนานาชาติเขา้มาคา้ขายมากมาย ประกอบ 
กบักรุงศรีอยธุยามีสินคา้ทีต่างชาติตอ้งการมากมาย      
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ปัจจยัทเีออือาํนวยปัจจยัทเีออือาํนวย  

ต่อการสถาปนากรุงศรีอต่อการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานียุธยาเป็นราชธานี  
 

1. ความอุดมสมบูรณ์ของพืนที เนืองจากมีแม่นาํ 3 สายไหลผ่านพืนทีเป็นทีราบ
เหมาะแก่การเพาะปลูก มีสัตว์นํานานาพนัธ์สําหรับเป็นอาหาร จึงเหมาะแก่การสร้าง
บา้นเมือง 

2. เป็นศูนยก์ลางคมนาคม จากทีตงัทีมีสภาพเป็นเกาะ มีแม่นาํ 3 สายลอ้มรอบทาํให้
กลายเป็นศูนยก์ลางคมนาคมทางนาํ การติดต่อคา้ขายกับหัวเมืองฝ่ายเหนือ อีกทงัตงัอยู ่    
ไม่ไกลจากทะเล เรือเดินทะเลสามารถเขา้มาคา้ขายกบัอยธุยาได ้ส่งผลทาํใหอ้ยธุยาเป็นเมือง
ทีมงัคงั 

3. ความมนัคงทางยุทธศาสตร์ กรุงศรีอยุธยามีสภาพเป็นเกาะมีแม่นาํ และลาํคลอง
ลอ้มรอบ จึงเป็นแนวป้องกนัการบุกรุกของขา้ศึกได ้เนืองจากกองทพัขา้ศึกโจมตีลาํบาก 
โดยตอ้งยกทพัขา้มแม่นาํ เมือถึงฤดูนาํหลาก นาํจะท่วมฝังนอกพระนคร ทาํให้ขา้ศึกไม่
สามารถตงัทพัต่อไปได ้

4. ช่องว่างทางการเมือง ในช่วงเวลาทีพระเจา้อู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็น      
ราชธานีนนัเป็นเวลาทีอาณาจกัรสุโขทยัและขอมซึงเรืองอาํนาจอยู่ก่อนไดเ้สือมอาํนาจลง 
ทาํใหอ้าณาจกัรอยธุยาสามารถขยายอาณาเขตสร้างความมนัคงแก่ราชอาณาจกัรได ้

จากปัจจัยดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัจจัยทีสําคญัมีส่วนเสริมสร้างความมันคงให้แก่      
กรุงศรีอยุธยาในฐานะเป็นเมืองหลวงหรือศูนยก์ลางการปกครอง มีความเจริญมนัคงทาํให้
ความจริญกา้วหนา้ดา้นอืน ๆ ตามมา  ดงันนัอาณาจกัรอยธุยาโดยรวมจึงมีความเขม้แขง็ใน
ช่วงเวลาทียาวนาน 

 
 
 



                                     ชดุการเรยีนท ี1 เรอืงการสถาปนาอาณาจักรอยธุยา     11 
  

 

ปัจจยัทเีออือาํนวยปัจจยัทเีออือาํนวย  

ต่อการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีต่อการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

ใหน้กัเรยีนศกึษาและสรปุปจัจยัททีาํใหส้ถาปนากรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีสาํเรจ็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
                                                         
 
                                                      
 
 

ความอุดมสมบูรณ์ของ
พืนทีตงั 

เป็นศนูยก์ลาง 
การคมนาคม 

ความมนัคงทางยทุธศาสตร์ 

ช่องวา่งทางการเมือง 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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ปัจจยัทเีออือาํนวยปัจจยัทเีออือาํนวย  

ต่อการสถาต่อการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

ใหน้กัเรยีนศกึษาและสรปุปจัจยัททีาํใหส้ถาปนากรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีสาํเรจ็ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
                                                         
 
                                                      
 
 
 

เนืองจากมีแม่นาํ  3 สายไหลผา่นพืนทีเป็นทีราบเหมาะแก่
การเพาะปลูกและมีสัตวน์าํนานาพนัธ์สําหรับเป็นอาหาร 
จึงเหมาะแก่การสร้างบา้นเมือง 

จากทีตงัทีมีสภาพเป็นเกาะ มีแม่นาํ 3 สายลอ้มรอบทาํให้
กลายเป็นศูนยก์ลางคมนาคมทางนาํ การติดต่อคา้ขายกบั
หัวเมืองฝ่ายเหนือ อีกทงัตงัอยูไ่ม่ไกลจากทะเล เรือเดิน
ทะเลสามารถเข้ามาค้าขายกับอยุธยาได้ ส่งผลทําให้
อยธุยาเป็นเมืองทีมงัคงั 

กรุงศรีอยุธยามีสภาพเป็นเกาะมีแม่นํา และลําคลอง
ล้อมรอบ จึงเป็นแนวป้องกันการบุกรุกของข้าศึกได ้
เนืองจากกองทพัขา้ศึกโจมตีลาํบาก โดยตอ้งยกทพัขา้ม
แม่นาํ เมือถึงฤดูนาํหลาก นาํจะท่วมฝังนอกพระนคร  
ทาํใหข้า้ศึกไม่สามารถตงัทพัต่อไปได ้

ในช่วงเวลาทีพระเจา้อู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานีนนัเป็นเวลาทีอาณาจกัรสุโขทยัและขอมซึง
เรืองอาํนาจอยู่ก่อนได้เสือมอาํนาจลงทาํให้อาณาจกัร
อยุธยาสามารถขยายอาณาเขตสร้างความมันคงแก่
ราชอาณาจกัรได ้

ความอุดมสมบูรณ์ของ
พืนทีตงั 

เป็นศนูยก์ลาง 
การคมนาคม 

ความมนัคงทางยทุธศาสตร์ 

ช่องวา่งทางการเมือง 
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เรือง  พระมหากษตัริย์แห่งอาณาจกัรอยุธยา 
 
 
 
 
 

   
 
 

ทีมาของภาพ   www:personinhistory.exteen.com 
ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระรามาธิบดที ี1  

(พระเจ้าอู่ทอง) 
พระมหากษตัริยไ์ทยในสมยัอยุธยาอยู่ในฐานะองคส์มมติเทพ พระองคมี์บทบาทมากกว่า

การปกครองอาณาจกัรเพียงอย่างเดียวหากทรงเป็นทงัแม่ทพัออกสู้รบในยามมีศึกสงครามและ
บริหารประเทศคอยดูแลทุกข์สุขของราษฎร พระองค์มีอาํนาจสูงสุดตามคติความเชือซึงได้รับ
อิทธิพลจากอินเดียถ่ายทอดผ่านขอม ความเชือดงักล่าว ทาํให้ฐานะของกษตัริยไ์ทยในสมยัอยุธยา
ประดุจดงัเทพเจา้อวตารลงมาจุติยงัโลกมนุษย ์ทีประทบัของพระมหากษตัริยจึ์งตอ้งงดงามวิจิตร
ตระการตา เปรียบดงัทีประทบัของเทพเจา้ หรือแมก้ระทงัภาชนะในการใส่อาหารก็ตอ้งงดงามไม่
เหมือนใคร  การทีพระมหากษตัริยท์รงมีอาํนาจเป็นลน้พน้ก่อใหเ้กิดการผลดัเปลียนกนัขึนปกครอง
แผน่ดินจากกษตัริยห์ลายราชวงศ ์เป็นผลจากการช่วงชิงอาํนาจระหว่างกนั จึงทาํใหอ้ยธุยามีกษตัริย์
ปกครองทงัสิน 33พระองค ์ 5 ราชวงศด์งันี 
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ลาํดบัวงศ์ของกษตัริย์สมยัอยุธยา 
วงศ์อู่ทอง (สุพรรณภูมิ)                   วงศ์เชียงราย(หรือศรีวชัิย)                  วงศ์ไตรตรึงส์ (หรือฝาง) 
 ท้าวอู่ทอง  (ไม่แน่ชัด)                       ท้าวศรีวชัิย   (ไม่แน่ชัด)                             ท้าวตรัยตรึงส์ 
                                                          พระเจ้าศิริชัยเชียงแสน                            ธิดาท้าวตรัยตรึงส์                  
                                                                   (แสนปม)                                              (ไม่แน่ชัด) 
 
พระบรมราชาทหีนึง    อนุชาขุนหลวงพะงัว     มเหสีพระรามาธิบดีท ี1           พระรามาธิบดีท ี1 
 (ขุนหลวงพะงัว) 
 
พระเจ้าทองลนั (จัน)     พระอนิทราชาท ี1 (นครินทราธิราช)                    ราเมศวร            
                                                       (เจ้านครินทร์) 
 
เจ้าอ้ายพระยา     เจ้ายพีระยา    พระบรมราชาทสีอง (เจ้าสามพระยา)             พระเจ้ารามราชาธิราช 
                                                    
 
                         พระอนิทราชา                                          พระบรมไตรโลกนาถ 

                                                                          (พระราเมศวร) 
 

                   พระบรมราชาทสีาม          พระอนิทราชา     พระรามาธิบดที ี2(พระเชษฐา) 
 
พระบรมราชาท ี4             พระชัยราชา                                  พระมหาจักรพรรดิ 
(พระอาทติยวงศ์ หรือ                                                              (พระเฑียรราชา)                              
 สมเด็จหน่อพุทธางกรู 
                                                          พระยอดฟ้า 
 
                                                          พระศรีศิลป์ 
 

พระรัษฎาธิราชกมุาร    ราเมศวร    วสุิทธิกษัตริย์    มหินทร์      เทพกษัตริย์  ศรีเสาวราช  แก้วฟ้า                                
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วงศ์สุโขทยั 
 

   สมเด็จพระสรรเพชญ์ท ี1 
     (พระมหาธรรมราชา) 
 
พระสุพรรณกลัยา(สุวรรณเทว)ี            พระนเรศวรมหาราช                 พระเอกาทศรถ 
 
         เจ้าฟ้าสุทศัน์     เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์    พระอนิทราชา   พระศรีศิลป์   พระองค์ทอง 
                                  พระสรรเพชญ์ทสีี      สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 
   
                    พระเชษฎฐาธิราช                 พระพนัปีศรีศิลป์          พระอาทติยวงศ์ 
 

วงศ์ปราสาททอง 
 
 
พระเจ้าปราสาททอง (เจ้าพระยากลาโหม)                                             พระศรีสุธรรม 
 
 
เจ้าฟ้าชัย             สมเด็จพระนารายณ์              กรมหลวงโยธาทพิ         เจ้าฟ้าอภัยทศ 
 
                             
                            กรมหลวงโยธาเทพ               เจ้าฟ้าศรีสุวรรณ 
                                  (ราชธิดา)                            (ราชธิดา) 
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ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 
 

 พระเพทราชา (ขา้หลวงเดิม) 
      ลูกของพระนมพระนารายณ์มหาราช 

 
ขนุหลวงสรศกัดิ 
                 พระแม่เจา้นางพระยา(ฉิม) 
                                         เจา้ฟ้าพระขวญั 
                                                       พระเจา้สามอยา่ง 
                                                                    พระองคเ์จา้จีน 
 สมเดจ็พระภูมินทราชา                                             พระองคเ์จา้ดาํ 
   (ขนุหลวงทา้ยสระ)                                                               พระองคเ์จา้แกว้   พระองคเ์จา้บุญนาค 
       เจา้ฟ้านเรนทร์        สมเดจ็พระบรมโกษฐ ์ 
       เจา้ฟ้าอภยั                    (พระบณัฑูรนอ้ย)           
    -  เจา้ฟ้าปรเมศร์                                       เจา้ฟ้าหญิง  
      เจา้ฟ้าเทพ(ราชธิดา)                                                 พระองคเ์จา้แกว้  
                                                                                                                  พระองคเ์จา้ทบัทิม 
เจา้ฟ้าธรรมาธิเบศร์ 
(กรมขนุเสนาพิทกัษ)์ 
                 เจา้ฟ้าเอกทศัน ์
           (กรมขนุอนุรักษม์นตรี) 
                               เจา้ฟ้าอุทุมพร 
                              (กรมขนุพรพินิต) 
                                                   กรมหมืนเทพพิพิธ 
                         กรมหมืนจิตตสุ์นทร 
                                                                                        กรมหมืนสุนทรเทพ 
                                                                                                                               กรมหมืนเสพยภ์กัดี
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เรือง  พระมหากษตัริย์แห่งอาณาจกัรอยุธยา 

    ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนีใหช้ดัเจน   

1.กษตัริยอ์ยธุยามีบทบาทอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. หากไม่มีกษตัริยใ์นสมยัอยธุยา นกัเรียนคิดวา่บา้นเมืองในสมยันนัจะเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 3. นกัเรียนคิดวา่ สถาบนักษตัริยมี์ความจาํเป็นต่อการปกครองหรือไม่ เพราะเหตุใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4. พระมหากษตัริยใ์นสมยัอยธุยาพระองคใ์ด ทีนกัเรียนยกยอ่งมากทีสุด  เพราะเหตุใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

5. เพราะเหตุใดกษตัริยใ์นสมยัอยธุยาจึงมีหลายพระองคแ์ละหลายราชวงศ ์

.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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เรือง  พระมหากษตัริย์แห่งอาณาจกัรอยุธยา 

ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนีใหช้ดัเจน 

1.กษตัริยอ์ยธุยามีบทบาทอยา่งไร 

แนวคาํตอบ พระมหากษตัริยใ์นสมยัอยธุยาอยูใ่นฐานะองคส์มมติเทพ ทรงมีอาํนาจสูงสุดในการ
ปกครองแผน่ดิน  เป็นแม่ทพัออกรบเมือยามเกิดศึกสงคราม และเป็นผูค้อยดูแลทุกขสุ์ขของราษฎร 

2. หากไม่มีกษตัริยใ์นสมยัอยธุยา นกัเรียนคิดวา่บา้นเมืองในสมยันนัจะเป็นอยา่งไร 

แนวคาํตอบ ประชาชนไม่มีสิงยดึเหนียวจิตใจ ทุกคนทาํตามใจตนเอง ผูมี้อาํนาจจะแสวงหา
ผลประโยชน์โดยไม่คาํนึงถึงผูอื้น หากเกิดเหตุการณ์ร้ายขึนอาจรุกลามใหญ่โตขึนได ้

3. นกัเรียนคิดวา่ สถาบนักษตัริยมี์ความจาํเป็นต่อการปกครองหรือไม่ เพราะเหตุใด 

แนวคาํตอบ จาํเป็นอยา่งมาก มิฉะนนับา้นเมืองอาจแตกแยก มีการแยง่ชิงความเป็นใหญ่และ
แสวงหาผลประโยชน์มากเกินไป การมีสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นสิงดี เป็นศูนยร์วมจิตใจของคน
ไทย 

4. พระมหากษตัริยใ์นสมยัอยธุยาพระองคใ์ด ทีนกัเรียนยกยอ่งมากทีสุด เพราะเหตุใด 

แนวคาํตอบ เช่นพระนเรศวรมหาราช พระองคท์รงกอบกูเ้อกราชคืนมาจากพม่า ทาํใหไ้ทยไม่ตอ้ง
เป็นเมืองขึนของพม่า ทรงกลา้หาญ อดทน  มีพระสติปัญญาเป็นเลิศ 

5. เพราะเหตุใดกษตัริยใ์นสมยัอยธุยาจึงมีหลายพระองคแ์ละหลายราชวงศ ์

แนวคาํตอบ เนืองจากอาํนาจของกษตัริยมี์มากทีสุดจึงทาํใหทุ้กคนทีมีโอกาส ถือโอกาสชิงราช
บลัลงัก ์นาํมาซึงการเปลียนแปลง ราชวงศแ์ละองคพ์ระมหากษตัริย ์  
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เรือง พระเจ้าอู่ทองกบัการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา 
สมเด็จพระเจา้อู่ทอง ทรงเป็นปฐมกษตัริยข์องกรุงศรีอยุธยา เสด็จพระราชสมภพ เมือปี 

พ.ศ.๑๘๗๕ ทรงสถาปนาอยธุยาเป็นราชธานี เมือปี พ.ศ.๑๘๙๓ ปีขาล โทศก ณ วนัศุกร์ เดือนห้า
เพลาสามนาฬิกา เกา้บาท ไดรั้บถวายพระนามว่า สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตร พระ     
เจา้อยูห่วั กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยธุยา ฯ ทรงครองราชยร์ะหว่างปี พ.ศ.๑๘๙๓ - ๑๙๑๒  
           สมเด็จพระเจา้อู่ทองทรงตงักรุงศรีอยุธยา ณ ชยัภูมิทีเอืออาํนวยทงัในดา้นความมนัคง
ปลอดภยัจากขา้ศึกและความอยู่ดีกินดีของชาวอยุธยา คือตงัอยู่บนดินดอนสามเหลียมทีมีแม่นาํ
ลอ้มรอบ ตวัเมืองมีลกัษณะเป็นเกาะ สะดวกในการป้องกนัตวัเมืองจากผูเ้ขา้มารุกราน และพืนที
เหมาะแก่การเกษตรกรรม เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการคมนาคม อนัเนืองจากมีแม่นาํสามสาย
คือ แม่นาํเจา้พระยา แม่นาํป่าสัก และแม่นาํลพบุรี ไหลมาบรรจบกนั ควบคุมเส้นทางคมนาคมทาง
นาํของบรรดาบา้นเมืองที อยูเ่หนือขึนไปทีจะออกสู่ทะเล 

ในดา้นการแผข่ยายพระราชอาณาเขต ในปี พ.ศ.๑๘๙๕ ไดท้รงโปรดเกลา้ ฯ ใหย้กทพัไปตี
นครธม ราชธานีของขอม ไดส้าํเร็จ นบัเป็นการทาํสงครามครังแรกของกรุงศรีอยธุยา ต่อมาในปี 
พ.ศ.๑๘๙๗ ไดท้รงโปรดเกลา้ ฯ ให้ยกทพัไปยดึเมืองชยันาท ซึงเป็นเมืองหนา้ด่านของอาณาจกัร
สุโขทยั  เป็นผลใหพ้ระเจา้ลิไทไดส่้งราชทูตมาขอเป็นไมตรีกบักรุงศรีอยธุยา และขอเมืองชยันาท
คืน นอกจากขอมและสุโขทยัแลว้ พระองคไ์ดท้รงสร้างสมัพนัธไมตรีกบัชาวต่างชาติ เพือประโยชน์
ทางการคา้และการเมือง โดยไดท้รงแต่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรี และการคา้กบั 
จีน อินเดีย เปอร์เซีย ลงักา ชวา มลายแูละญวน  
           สมเดจ็พระเจา้อู่ทอง เสดจ็สวรรคต เมือปี พ.ศ.๑๙๑๒ พระชนมายไุด ้๕๕ พรรษา 
 
 
สิงควรรู้   

การนบัเวลาในสมยัโบราณนนั หน่วยนาทีเรียกเป็นบาท ใน 1 ชวัโมงมี 10 บาท เท่ากบั
บาทละ 6 นาที พระเจา้อู่ทองทรงสถาปนาอยธุยาเป็นราชธานี เมือปี พ.ศ. 1893 ปีขาล โทศก 
ณ วนัศุกร์ เดือนหา้เพลาสามนาฬิกา เกา้บาท นนั หมายความวา่ เวลา สามนาฬิกาหา้สิบสีนาที 
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เรือง พระเจ้าอู่ทองกบัการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา 

                                   ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนีใหช้ดัเจน 

1. พระเจา้อู่ทองทรงสถาปนาอยธุยาเป็นราชธานีขึน เมือใด 
................................................................................................................................................ 

2. เพราะเหตุใดพระเจา้อู่ทองจึงเลือกตงักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี 
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

3. กรุงศรีอยธุยาประกอบดว้ยแม่นาํลอ้มรอบไดแ้ก่แม่นาํใดบา้ง 
............................................................................................................................................... 

4. เหตุผลทีทาํใหอ้ยธุยาเป็นศนูยก์ลางการคา้คืออะไร 
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

5. ในสมยัพระเจา้อู่ทอง พระองคไ์ดเ้จริญสมัพนัธไมตรีกบัชาติใดบา้ง
................................................................................................................................................ 

6. สงครามครังแรกของกรุงศรีอยธุยาคือ.................................................................................... 
7. ชาติทีอยธุยาทาํสงครามเพือขยายอาณาเขตคือ ...................................................................... 
8. พระเจา้อู่ทองทรงมีพระนามอีกพระนามวา่ 

.............................................................................................................................................. 
 
 

  

 

พระเจา้อู่ทองทรงมีความสาํคญักบัคนไทยเป็นอยา่งมาก... 
เพราะพระองคท์าํใหค้นไทยมีอาณาจกัรทีมนัคงและเป็น
พืนฐานของอาณาจกัรไทยจนถึงปัจจุบนั 
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เรือง พระเจ้าอู่ทองกบัการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา 

                                   ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนีใหช้ดัเจน 

1. พระเจา้อู่ทองทรงสถาปนาอยธุยาเป็นราชธานีขึน เมือใด 
ทรงสถาปนาอยธุยาเป็นราชธานี เมือปี พ.ศ.๑๘๙๓ ปีขาล โทศก ณ วนัศุกร์ เดือนหา้เพลา
สามนาฬิกา เกา้บาท  ( สามนาฬิกา หา้สิบสีนาที ) 

2. เพราะเหตุใดพระเจา้อู่ทองจึงเลือกตงักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี 
เพราะมีชยัภูมิทีเอืออาํนวยทงัในดา้นความมนัคงปลอดภยัจากขา้ศึกและความอยูดี่กินดีของ
ประชาชน คือตงัอยูบ่นดินดอนสามเหลียมทีมีแม่นาํลอ้มรอบ ตวัเมืองมีลกัษณะเป็นเกาะ 
สะดวกในการป้องกนัตวัเมืองจากผูเ้ขา้มารุกราน และพืนทีเหมาะแก่การเกษตรกรรม อีกทงั
เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการคมนาคมอีกดว้ย  

3. กรุงศรีอยธุยาประกอบดว้ยแม่นาํลอ้มรอบไดแ้ก่แม่นาํใดบา้ง 
ประกอบดว้ยแม่นาํเจา้พระยา แม่นาํป่าสกั และแม่นาํลพบุรี 

4. เหตุผลทีทาํใหอ้ยธุยาเป็นศนูยก์ลางการคา้คืออะไร 
เนืองจากอยธุยามีแม่นาํสามสายไหลผา่นลอ้มรอบ สามารถควบคุมเสน้ทางคมนาคมทางนาํ
ของบรรดาบา้นเมืองที อยูเ่หนือขึนไปทีจะออกสู่ทะเล  อีกทงัทีตงัอยูไ่ม่ไกลจากทะเล  และ
มีสินคา้ทีต่างชาติตอ้งการมากมายเช่น เครืองเทศ ของป่าต่าง ๆ ทาํใหอ้ยธุยากลายเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้ทีสาํคญัในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์

5. ในสมยัพระเจา้อู่ทอง พระองคไ์ดเ้จริญสมัพนัธไมตรีกบัชาติใดบา้ง 
จีน อินเดีย เปอร์เซีย ลงักา ชวา มลายแูละญวน 

6. สงครามครังแรกของกรุงศรีอยธุยาคือ  การยกทพัไปตีนครธม ราชธานีของขอม ไดส้าํเร็จ  
7. ชาติทีอยธุยาทาํสงครามเพือขยายอาณาเขตในสมยัพระเจา้อู่ทองคือ  ขอมและสุโขทยั 
8. พระเจา้อู่ทองทรงมีพระนามอีกพระนามวา่  

สมเดจ็พระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตร พระเจา้อยูห่วั กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรี
อยธุยา ฯ ( สมเดจ็พระรามาธิบดีที 1 ) 
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ผลทีเกิด
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

 
เรืองการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 

         ใหน้กัเรยีนเขา้กลุม่และรว่มกนัวเิคราะหค์วามมนัคงและความเจรญิรุง่เรอืง
ของอาณาจกัรอยธุยาลงในแผนภาพ 

 

 

 

 

                  ทาํเลทตีัง                                       พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ 

 

อาณาจกัรอยุธยา 

 

ประชากร 

 

 

 

 

 

ผลทีเกิด
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ผลทีเกิด
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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แนวคาํตอบผลทีเกิด 
ทาํใหเ้ป็นแหล่งเพาะปลูกขา้วทีสาํคญั   สามารถติดต่อ
คา้ขายไดท้งัภายในภายนอกราชอาณาจกัร ช่วยป้องกนั
ขา้ศึกศตัรูไดใ้นช่วงฤดูนาํหลาก
.........................................................................................

 
เรืองการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 

        ใหน้กัเรยีนเขา้กลุ่มและรว่มกนัวเิคราะหค์วามมนัคงและความเจรญิรุง่เรอืง
ของอาณาจกัรอยธุยาลงในแผนภาพ 

 
 

   

 

 

                  ทาํเลทตีัง                                       พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ 

 

อาณาจกัรอยุธยา 

 

ประชากร 

 

 

 

 

 

แนวคาํตอบผลทีเกิด  
พระมหากษตัริยท์รงเป็นนกัรบ นกับริหาร นกัปกครอง 
บา้นเมืองไพร่ฟ้าประชาชนกจ็ะเป็นสุข ร่มเยน็ และ
รุ่งเรือง
........................................................................................

แนวคาํตอบ ผลทีเกิด 
ทาํใหมี้การอพยพมาตงัถินฐานของชนหลายกลุ่ม เป็นผลใหมี้การ
แต่งงานปะปนสายเลือดกบัหญิงอยธุยา จนกลายเป็นส่วนหนึงของ
ประชากรอยธุยา การทีมีประชากรมากในอดีตถือวา่ดี เพราะในการ
สู้รบ หรือการก่อสร้าง จาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานคนมาก หากอาณาจกัร
ใดมีประชากรมากอาณาจกัรนนักย็งิใหญ่  ในอดีตจึงมีการกวาด
ตอ้นคนไปเป็นเชลย
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เรืองการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา 
         ใหน้กัเรยีนเขา้กลุม่และรว่มกนัอภปิรายเปรยีบเทยีบถงึความสาํคญัของ

สถาบนัพระมหากษตัรยิร์ะหวา่งสมยัอยธุยากบัสมยัปจัจุบนั 
ในการสรา้งและพฒันาชาตไิทยใหเ้จรญิรุง่เรอืงสบืมา 
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เรืองการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ใหน้กัเรยีนเขา้กลุม่และรว่มกนัอภปิรายเปรยีบเทยีบถงึความสาํคญัของ

สถาบนัพระมหากษตัรยิร์ะหวา่งสมยัอยธุยากบัสมยัปจัจุบนั 
ในการสรา้งและพฒันาชาตไิทยใหเ้จรญิรุง่เรอืงสบืมา 

แนวคาํตอบ 
พระมหากษตัริยใ์นสมยัอยธุยาทรงมีอาํนาจสูงสุด ทรงเป็นผูน้าํในทุก ๆ เรือง 

แมก้ระทงัทรงเป็นแม่ทพัในการออกรบกบัขา้ศึก ทาํนุบาํรุงบา้นเมืองใหมี้ความ 

เจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ดา้น เช่น เศรษฐกิจ การคา้ พทุธศาสนาและ ศิลปวฒันธรรม 

ท่ามกลางความมีอาํนาจของพระองคก์มี็หลกัธรรมที พระมหากษตัริยทุ์กพระองคย์ดึถือปฏิบติัใน 

เรืองการปกครองประชาชนกคื็อทศพิธราชธรรม 10 ประการ ดงันนัจะเห็นไดว้า่พระมหากษตัริย ์

ทรงมีพระราชภาระกิจมากมายแต่กท็รงไวซึ้งความดีงามตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา   และ 

พระมหากษตัริยทุ์กพระองคก์ไ็ดถื้อปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั จึงทาํใหพ้ระมหากษตัริยอ์ยธุยามี 

ส่วนสาํคญัในการเสริมสร้างความเจริญและความเป็นปึกแผน่ใหก้บับา้นเมืองมาอยา่งต่อเนืองตลอด 

ระยะเวลา 417 ปี  เมือเปรียบเทียบกบัพระมหากษตัริยใ์นปัจจุบนั ถึงแมใ้นปัจจุบนัพระมหากษตัริยจ์ะ
ไม่ไดมี้อาํนาจเท่ากบัในสมยัอยธุยา แต่พระองคก์็ทรงทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา และยงัคงดูแลทุกข์
สุขของประชาราษฎร์อยา่งสมาํเสมอ 



                                     ชดุการเรยีนท ี1 เรอืงการสถาปนาอาณาจักรอยธุยา     26 
  

แบบทดสอบหลงัเรยีน ชุดการเรยีนท ี1 
เรอืง การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 

 

   คาํชีแจง  ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบทถีูกทสีดุเพยีงขอ้เดยีว 
 
1.  ก่อนการสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา ดินแดนในแถบนีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
   ก.  เป็นกลุ่มชนใตอ้าํนาจขอม 
   ข.  เป็นทีตงัของอาณาจกัรขอม 
         ค.  อยูร่วมกนัเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
     ง.  เป็นกลุ่มชนอิสระ ตงัอยูห่ลายกลุ่ม 
2.  ขอ้ใดคือสาเหตุทีพระเจา้อู่ทองทรงเลือกกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี 
   ก.  มีปราการธรรมชาติเป็นภูเขายากทีขา้ศึกจะเขา้โจมตีได ้
   ข.  สภาพพืนทีมีความอุดมสมบูรณ์มีแม่นาํไหลผา่นถึง 3 สาย 
   ค.  มีป้อมปราการทีสร้างขึนพร้อมสาํหรับป้องกนัอาณาจกัรอยูแ่ลว้ 
   ง.  มีทีตงัอยูไ่กลจากชุมชนใหญ่ เป็นดินแดนทีมีความสงบปราศจากการรุกราน 
3.  ขอ้ใดแสดงใหเ้ห็นวา่กรุงศรีอยธุยาตงัอยูใ่นจุดยทุธศาสตร์อนัเหมาะสม 
   ก.  อยูใ่กลท้ะเล 
   ข.  เป็นทีราบอุดมสมบูรณ์ 
   ค.  มีแม่นาํสามสายลอ้มรอบ 
   ง.  มีภูเขากนัเขตแดนทางตะวนัตก 
4.  ขอ้ใด คือสาเหตุทีสาํคญัทีสุดของการแยง่ราชสมบติัของกษตัริยใ์นสมยัอยธุยา 
   ก.  ขนุนางใหก้ารสนบัสนุนต่อเจา้นาย 
   ข.  ความอ่อนแอของกษตัริยบ์างพระองค ์
   ค.  การใชพ้ระราชอาํนาจของกษตัริยม์ากเกินไป 
   ง.  การแสวงหาอาํนาจและบารมีของเจา้นายและขนุนาง 
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5.  เพราะเหตุใดการแยง่ชิงราชบลัลงักก์นับ่อย ๆ ในสมยัอยธุยาจึงก่อใหเ้กิดความอ่อนแอในการ 
    ป้องกนัอาณาจกัร 
   ก.  บนัทอนกาํลงัอาํนาจทางทหารและผูที้มีความสามารถ 
   ข.  ประชาชนแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าและฆ่าฟันกนัเอง 
   ค.  เศรษฐกิจและเงินตราหมุนเวยีนตลอดเวลา 
   ง.  ผูค้นลม้ตายและหลบหนีเขา้ป่ากนัมาก 
6.  เพราะเหตุใดอาณาจกัรสุโขทยัจึงไม่ต่อตา้นการสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 
   ก.  สุโขทยัมีกาํลงัไม่เขม้แขง็พอ 
   ข.  อยธุยายอมส่งบรรณาการให ้
   ค.  สุโขทยัเห็นวา่เป็นคนไทยเหมือนกนั 
   ง.  กษตัริยอ์ยธุยาเป็นเชือพระวงศข์องสุโขทยั 
7.  แควน้สาํคญัทีตงัอยูใ่นพนืทีก่อนการสถาปนาอาณาจกัรอยธุยาคือแควน้ใด 
   ก.  ขอม และทวาราวดี 
   ข.  ทวาราวดี เชียงแสน 
   ค.  สุพรรณภูมิ  ลพบุรี 
   ง.   ลา้นนา หริภุญชยั  
8.  ความเชือในลทัธิเทวราชาในสมยัอยธุยาไดรั้บอิทธิพลมาจากขอ้ใด 
   ก.  อิทธิพลมาจากพวกมอญ และพม่า 
   ข.  อิทธิพลจากจีนในเรืองโอรสสวรรค ์
   ค.  ขนบธรรมเนียมของกมัพชูาและศาสนาพราหมณ์ 
   ง.  สืบทอดววิฒันาการของสถาบนักษตัริยส์มยัสุโขทยั 
9. การสถาปนากรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีไดส้าํเร็จ นกัเรียนคิดวา่เป็นผลมาจากขอ้ใดมากทีสุด 
        ก.  คนไทยมีความสามคัคีกนั 
        ข.  พระกษตัริยมี์ความเดด็ขาด 
        ค.  อาณาจกัรใกลเ้คียงเสือมอาํนาจลง 
        ง.  ไดรั้บความช่วยเหลือจากอาณาจกัรใกลเ้คียง 
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10.  นกัเรียนคิดวา่ปัจจยัในขอ้ใดทีดึงดูดผูค้นจากทีต่าง ๆ เขา้มาอาศยัอยูใ่นกรุงศรีอยธุยาจาํนวนมาก  
       เป็นผลใหอ้าณาจกัรอยธุยาเป็นอาณาจกัรทีมนัคง และยงิใหญ่  
   ก.  การเป็นบา้นเมืองทีมีความสงบสุข 
   ข.  เป็นดินแดนทีมีความอุดมสมบูรณ์ 
   ค.  เป็นดินแดนทีมีแร่ทองคาํจาํนวนมหาศาล 
   ง.   เพราะผูค้นในดินแดนต่าง ๆ ถูกเนรเทศและขบัไล่มา 

 
 

 
 

 

ยากไหมครับ ... ไม่ยากเลยใช่ไหม
คร๊าบ ... ถา้ทาํยงัไม่ไดล้องกลบัไป
ศึกษาในชุดการเรียนชุดที 1 ใหม่
นะครับ รับรองทาํไดแ้น่นอน..... 
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ก่อนเรียน                                             หลงัเรียน 
1. ค     1.   ง 

2. ค     2.   ข 

3. ง     3.   ค 

4. ค     4.   ง 

5. ง     5.   ก 

6. ข     6.   ก 

7. ง     7.   ค 

8. ก     8.   ค 

9. ง     9.   ก 

10. ข     10. ข 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ชุดการเรียนท ี1 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 

เฉลยเฉลย 
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ชุดการเรียนท ี1  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 

 
ชือ – นามสกลุ ....................................................................ชนั   .................. เลขที ................ 

             ทดสอบก่อนเรียน              ทดสอบหลงัเรียน 
 

สรุปผลการเรียน 
ประเมินผล ก่อนเรียน หลงัเรียน รวม พฒันา 

เตม็ 10 10   

ได้     

ขอ้ คาํตอบ คะแนน  ขอ้ คาํตอบ คะแนน 
1    1   
2    2   
3    3   
4    4   
5    5   
6    6   
7    7   
8    8   
9    9   
10    10   
รวม    รวม   
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