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 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  

เล่มท่ี 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  

ค าน า  
 
 

 ในปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ 
ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ การจัดท าเอกสารประกอบ 
การเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เป็นแนวทางหนึ่งท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ
ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยดูแลและคอยแนะน า 
 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  สร้างขึ้นจ านวน 8 เล่ม เน้นให้นักเรียน
เรียนรู้ได้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
และมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนต้องเรียนรู้อย่างเป็นระบบจึงจะส่งผล
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จะเป็น
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยพัฒนานักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนและผู้ท่ีสนใจ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 
 

     ชัญญานุช  อิ่นค ามา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค 
 

 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  

เล่มท่ี 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  
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 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  

เล่มท่ี 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  

ค าชี้แจง 
 

 

 

 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีจุดประสงค์ในการจัดท า 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในเร่ือง อาณาจักรสุโขทัย จัดท าขึ้นท้ังหมดจ านวน 8  เล่ม ดังนี้   
  เล่มท่ี 1  เรื่อง  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
  เล่มท่ี 2  เรื่อง  พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
  เล่มท่ี 3  เรื่อง  พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย 
  เล่มท่ี 4  เรื่อง  พัฒนาการด้านสังคมของอาณาจักรสุโขทัย 
  เล่มท่ี 5  เร่ือง  พัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 
  เล่มท่ี 6  เรื่อง  พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
            ของอาณาจักรสุโขทัย 
  เล่มท่ี 7  เรื่อง  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย 
  เล่มท่ี 8  เรื่อง  ความเสื่อมอ านาจของอาณาจักรสุโขทัย 
 ลักษณะของเอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แต่ละเล่มประกอบด้วยกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดท าขึ้น
นี้จะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ในเรื่อง อาณาจักรสุโขทัย ตลอดจนท าให้
นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และมีความพร้อมในการเข้าสูก่ารเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
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 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  

เล่มท่ี 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  

ค าแนะน าส าหรับคร ู 

 

 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีขั้นตอน       
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
 1. ครูชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เล่มท่ี 1 เร่ือง  
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ให้นักเรียนทราบ  
 2. ใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเอกสารประกอบการเรียนเล่มท่ี 1 
เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  
 3. ใหน้ักเรียนศึกษาใบความรู้ในเอกสารประกอบการเรียน เล่มท่ี 1 เร่ือง  
การสถาปนา อาณาจักรสุโขทัย ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน  
 4. ใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เอกสารประกอบการเรียนเล่มท่ี 1 
เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เพ่ือประเมินผลหลังเรียน 
 5. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และบันทึกผล 
 6. ครูตรวจและบันทึกผลการท างานของนักเรียนลงในแบบเก็บคะแนน 
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 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  

เล่มท่ี 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  

ค าแนะน าส าหรับนกัเรียน  

 

 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีขั้นตอนให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. นักเรียนฟังค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
จากครูผู้สอนให้เข้าใจ 
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เอกสารประกอบการเรียนเล่มท่ี 1 
เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
 3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ในเอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  
เล่มท่ี 1 เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน ตั้งแต่หน้าแรก
จนถึงหน้าสุดท้าย 
 4. เมื่อพบค าชี้แจงหรือค าถามในแต่ละใบงาน ให้นักเรียนอ่านอย่างละเอียดและ
ท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 
 5. ส่งใบงานเพ่ือให้ครูผู้สอนตรวจบันทึกผล 
 6. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกใบงานแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียนเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 
 7. การผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบและใบงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
 8. เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ใช้เวลาในการเรียน 2 ชั่วโมง 
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 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  

เล่มท่ี 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  

สาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 ดินแดนของประเทศไทยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรขอม
เจริญรุ่งเรือง มีการแผ่ขยายอิทธิพลครอบคลุมดินแดนสุวรรณภูมิ อาณาจักรขอมเสื่อมอ านาจ
ลงในปลายพุทธศตวรรษที่ 18 กลุ่มคนไทยท่ีเคยกระจัดกระจายและเคยตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของขอม พยายามตั้งตัวเป็นอิสระ ก้าวขึ้นสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย        
เป็นราชธานี และพัฒนาความเจริญในด้านต่าง ๆ สืบมา 
 
 
 
 

1.  อธิบายการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได้ (K) 
2.  บอกเหตุการณ์ส าคัญในการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได้ (K) 
3.  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได้ (P) 
4.  มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระส าคัญ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  

เล่มท่ี 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 10 ข้อ              คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง   ของกระดาษค าตอบ 
    ท่ีก าหนดให้โดยเลือกข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 
1.  รายชื่อใดไม่ใช่พระนามของกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย 
 ก.  พ่อขุนศรีนาวน าถุม 
 ข.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 ก.  สมเด็จพระยาเลอไทย  
 ง.  สมเด็จพ่อขุนบานเมือง 
2.  ปัจจัยภายนอกท่ีเกื้อหนุนต่อการสถาปนากรุงสุโขทัยคือข้อใด 
 ก.  คนไทยรักอิสระ 
 ข.  คนไทยมีผู้น าท่ีเข้มแข็ง 
 ค.  ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง 
 ง.  ขอมขยายอ านาจและอาณาเขตออกไปไกล 
3. เหตุใดการสร้างปราสาทหรือเทวสถานของขอมจึงท าให้ขอมเส่ือมอ านาจลง 
 ก.  เพราะดวงเมืองของขอมขัดต่อเทวสถาน 
 ข.  เพราะต้องใช้แรงงานและเงินจ านวนมากในการสร้าง 
 ค.  เพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการสร้างเทวสถาน 
 ง.  เพราะคนไทยสามารถแทรกซึมเป็นคนงานมาเป็นไส้ศึกได้ 
4.  ข้อใดคือหลักฐานส าคัญที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 ก.  ศิลาจารึก 
 ข.  ต าราเรียน 
 ค.  จดหมายเหตุ 
 ง.  บันทึกต านาน  
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5.  พ่อขุนผาเมืองมีความส าคัญต่ออาณาจักรสุโขทัยอย่างไร 
 ก.  เป็นบุตรของพ่อขุนศรี 
 ข.  เป็นผู้ร่วมท าสงครามขับไล่ขอม   
 ค.  เป็นบุตรเขยของอาณาจักรขอม 
 ง.  เป็นผู้ต้านอิทธิพลของพ่อขุนบางกลางหาว 
6.  การสถาปนากรุงสุโขทัยเกิดจากวิธีใด 
 ก.  กลุ่มคนไทยรวมตัวต่อต้านอิทธิพลของพม่า 
 ข.  กลุ่มคนไทยและมอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 
 ค.  กลุ่มคนไทยรวมตัวตั้งตนเป็นอิสระไม่ยอมอยู่ใต้อ านาจขอม 
 ง.  กษัตริย์ขอมมอบอ านาจให้พ่อขุนผาเมืองมาสถาปนากรุงสุโขทัย 
7.  ข้อใดเป็นพระนามเดิมของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
 ก.  ขุนศรรีาม 
 ข.  ขุนสามชน 
 ค.  ขุนรามราช 
 ง.  ขุนศรีสัชนาลัย 
8.  เมืองท่ีมีพัฒนาการมาจากเมืองเชลียงคือข้อใด 
  ก.  ตาก 
  ข.  สุโขทัย 
  ค.  ศรีสัชนาลัย 
  ง.  ก าแพงเพชร 
9.  ผู้ทรงนิพนธ์ เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง คือพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 
 ก.  พระยาเลอไทย 
 ข.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 ค.  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
 ง.  พระมหาธรรมราชา (ลิไทย) 
10. ข้อใดคือหลักฐานท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
  ก.  จารึกวัดศรีชุม 
  ข.  พงศาวดารหริภุญไชย 
  ค.  ต านานเมืองเงินยางเชียงแสน 
  ง.  จารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
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ใบความรู้ 
    เรื่อง  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
    การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
 
 อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ ายม เป็นแหล่งรวม
ของศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง และมีประวัติศาสตร์ท่ียาวนานกว่า  200 ปี ก่อนท่ี 
จะถูกผนวกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาใน พ.ศ. 2006 
 ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย จากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักท่ี 2 ท่ีค้นพบ 
ท่ีวัดศรีชุม ได้พบข้อความท่ีบันทึกไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 17 ว่ามีคนไทยกลุ่มหนึ่งภายใต้
การน าของพ่อขุนศรีนาวน าถุม ได้สร้างศูนย์กลางอ านาจของชุมชนขึ้นที่เมืองเชลียง        
ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ ายมบริเวณท่ีล าน้ าไหลโค้งขนาบสองด้าน ต่อมาพ่อขุนศรี
นาวน าถุมได้ขยายอ านาจจากเมืองเชลียงเข้าไปในเมืองสุโขทัยท่ีตั้งอยู่บริเวณห้วยแม่โจน
แล้วปกครองเมืองท้ังสองในเวลานั้น ปรากฏชื่อในหลักศิลาจารึกท่ี 2 ว่า “นครสองอัน” 
ซึ่งหมายถงึเมืองสุโขทัยและเมืองเชลียงอันเป็นนครหรือเมืองส าคัญขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่
บริเวณลุ่มแม่น้ ายม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพท่ี 1.1 แผนท่ีตั้งเมืองเชลียงเก่า 
    ท่ีมา : http://monkeynumber4.blogspot.com  (2558 : ออนไลน์) 
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 จากศิลาจารึกวัดศรีชุมหลักที่ 2  กล่าวว่าเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยในสมัยของ 
พ่อขุนศรีนาวน าถุม มีความสัมพันธ์กับเมืองตาก เมืองล าพูน เมืองเชียงแสน เมืองพะเยา 
ตลอดจนถึงเมืองต่าง ๆ แถบลุ่มแม่น้ าโขง ถึงแม้ว่าในตอนนั้นพ่อขุนศรีนาวน าถุม จะมี
อ านาจอยู่ท่ีเมืองศรีสัชชนาลัย แต่ก็ไม่มีความมั่นคงทางการเมือง ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถ
ควบคุมเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นเมืองคู่กันท่ีตั้งอยู่ทางด้านใต้และมีอาณาเขตกว้างขวางกว่า 
ได้เท่าใดนัก คร้ันเมื่อพ่อขุนศรีนาวน าถุมสิ้นพระชนม์ลง จึงเป็นเหตุให้ชนชาติเขมรท่ีอาศัย
อยู่ในเมืองสุโขทัยซึ่งมีต าแหน่งเพียงโขลญล าพงได้รวบรวมก าลังพรรคพวกตนยึดเมืองสุโขทัย 
ไว้ได้ นับเป็นการส้ินสุดอ านาจทางการปกครองของพ่อขุนศรีนาวน าถุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.2  วัดพระพายหลวง ท่ีตั้งชุมชนเดิมของแว่นแคว้นสุโขทัย 
     ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ. (2556 : 55) 
 
 พ่อขุนผาเมืองเป็นเจ้าเมืองราด พระราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวน าถุม อภิเษกสมรส 
กับนางสุขรมมหาเทวี พระราชธิดาของกษัตริย์เขมรและได้รับพระราชทานพระแสงขรรค์
ชัยศรีซึ่งเป็นเครื่องแสดงอ านาจอาญาสิทธิ์และได้รับพระราชทานนามจากกษัตริย์เขมรว่า 
กมรเตง อัญศรีอิทรบดินทราทิตย ์ได้ร่วมมือกับพอ่ขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง พระสหาย
พร้อมด้วยประชาชนผู้กล้าหาญของชาติไทย น าก าลังคนไทยขับไล่ขอมสบาดโขลญล าพง
ออกไปจากเมืองสุโขทัยได้ส าเร็จในปี พ.ศ. 1781 แต่ด้วยเหตุที่พ่อขุนผาเมืองมีมเหสี 
เป็นธิดาของกษัตริย์ขอม แม้จะท าการชิงอ านาจได้ ก็เกรงข้อครหาว่าขุนผาเมืองนั้น 
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จะชิงอ านาจกลับไปให้กษัตริย์เขมร คือ พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ดังนั้นจึงพระราชทาน          
พระแสงขรรค์ชัยศรีและพระนามท่ีได้รับจากกษัตริย์เขมรแก่พ่อขุนบางกลางหาวและ
สถาปนาขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 1792 เป็นปฐมกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์พระร่วง 
ทรงพระนามว่า “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพท่ี 1.3  ศิลาจารึกวัดศรีชุม 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ. (2556 : 61) 
 ต่อมาพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้มีโอรส 2 พระองค์ เสวยราชสมบัติในอาณาจักร 
สุโขทัยต่อจากพระองค์ คือ พ่อขุนบานเมือง กับพ่อขุนรามค าแหงมหาราช อาณาจักร 
สุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตลอดมีราชวงศ์ปกครองสุโขทัยสืบต่อมาเป็นเวลาประมาณ 
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200 ปี โดยมีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงปกครองถึง 9 พระองค์ ล าดับรัชกาล 
ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับ รายพระนามพระมหากษัตริย์ ปีที่ครองราชย์ ปีที่สวรรคต 

1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ราว พ.ศ. 1792 ไม่ปรากฏหลักฐาน 
2 พ่อขุนบานเมือง ไม่ปรากฏหลักฐาน ราว พ.ศ. 1822 
3 พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ราว พ.ศ. 1822 พ.ศ. 1841 
4 พระยาเลอไทย พ.ศ. 1841 พ.ศ 1866 
5 พระยางั่วน าถุม พ.ศ. 1866 พ.ศ.1890 
6 พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย) พ.ศ. 1890 พ.ศ.1911 
7 พระมหาธรรมราชาท่ี 2 พ.ศ. 1911 พ.ศ. 1942 
8 พระมหาธรรมราชาท่ี 3 (ไสลือไทย) พ.ศ. 1943 พ.ศ. 1962 
9 พระมหาธรรมราชาท่ี 4 (บรมปาล) พ.ศ. 1962 พ.ศ. 1981 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ. (2556 : 47) 
 
        ปัจจัยที่เกื้อหนุนตอ่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี 
 
 

 ในพุทธศตวรรษท่ี 18 เป็นช่วงเวลาท่ีอาณาจักรสุโขทัยได้รับการสถาปนาเป็นราช
ธานี อาณาจักรสุโขทัยกลายเป็นอาณาจักรท่ีมีความเข้มแข็ง มีความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
รวดเร็ว เนื่องมาจากปัจจัยเกื้อหนุน 2 ประการคือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้ 
 ปัจจัยภายใน  

1. ความเหมาะสมในท าเลที่ตั้งของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง 
สมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม มีแม่น้ ายมไหลผ่าน ท าให้การคมนาคมสะดวก 
สามารถติดต่อกับหัวเมืองต่าง ๆ ได้โดยง่าย อีกท้ังสุโขทัยยังตั้งอยู่ห่างไกลศูนย์กลางอ านาจ
ของขอม ท าให้สุโขทัยสามารถแยกตนเป็นอิสระได้ง่าย 

2. สุโขทัยมีผู้น าที่มีความเข้มแข็ง ในสมัยการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย ผู้น าท่ีมี 
ความสามารถ มีความรอบคอบและเฉลียวฉลาด ท้ังยังกล้าหาญและเข้มแข็งนั้นมีด้วยกัน 
2  พระองค์ คือ พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาว โดยทั้ง 2 พระองค์ได้ร่วมมือกัน 
ขับไล่ขอมออกจากสุโขทัย ให้คนไทยได้รับอิสรภาพไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของใคร 

3. คนไทยมีความรักในอิสระ เพราะนิสัยคนไทยไม่ชอบโดนกดขี่ข่มเหงหรือ     
ถูกบังคับ จึงเป็นสาเหตุให้คนไทยในอาณาจักรสุโขทัยแยกตนเป็นอิสระได้ส าเร็จ  
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โดยการร่วมมือกันของพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมออกไป 
 
 ปัจจัยภายนอก 
 ปัจจัยภายนอกที่เกื้อหนุนต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย คือ  
 1. ขอมมักจะรุกรานและแผ่อ านาจเข้าไปในอาณาจักรอื่น ๆ ต้องท าสงคราม 
รบพุ่งเป็นระยะเวลายาวนาน  โดยเฉพาะกับอาณาจักรจามปา กษัตริย์ขอมต้องท าสงคราม
ยึดเย้ือหลายรัชกาล ต้องเสียก าลังคน เสบียงอาหาร  ทรัพยากรและขาดการท านุบ ารุง 
บ้านเมือง ท าให้ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประชาชนท้อแท้เบื่อหน่าย 
  2.  การที่ขอมขยายอาณาเขตออกไปไกล  ท าให้ไม่สามารถรักษาอ านาจ 
ไว้ได้อย่างถาวร แม้จะแก้ปัญหาโดยตั้งเมืองใหญ่ให้เป็นศูนย์อ านาจ เช่น ลพบุร ีสุโขทัย  
แต่การปกครองก็มิได้มีประสิทธิภาพในท่ีสุดก็ไม่สามารถรักษาอ านาจของคนในดินแดน
ชาติอื่นท่ีตนยึดครองไว้ได้ 
 3.  การสร้างปราสาทหรือเทวสถาน ไว้ประดิษฐานศิวลึงค์ เพ่ือการบูชา 
และการสร้างสาธารณูปโภคของกษัตริย์แต่ละพระองค์ ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งท่ีท าให้ขอม 
เส่ือมอ านาจ เพราะต้องใช้แรงงาน ใช้ทรัพยากรและเสบียงอาหารจ านวนมากมาย   
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจท าให้ต้องเก็บภาษีจากประชาชนมากขึ้น ประชาชนจึงไม่
ร่วมมือกับทางราชการ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ อาณาจักรขอมจึงเส่ือมลง เปิดโอกาสให้คนไทย
ได้ร่วมกันก าจัดอ านาจอิทธิพลของขอมได้ส าเร็จ 
 
 
     พระมหากษัตริย์องค์ส าคัญของอาณาจักรสุโขทัย 
 
 

 พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยหลายพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจท่ีเสริมสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักร ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร 
และอาณาจักรปรากฏหลักฐานอย่างเด่นชัด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ได้ทรงเล่าพระราชประวัติของพระองค์ด้วย
พระองค์เองงว่า “พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง กูมีพี่น้อง 
ท้องเดียวกันห้าคน ผู้ชายสามผู้หญิงโสง พี่เผื่อผู้อ้ายตายจากเผือ เตียม แต่ยังเล็ก...”  
ข้อความดังกล่าวไม่ระบุว่าทรงพระราชสมภพเมื่อใด นักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่า 
พระองค์พระราชสมภาพประมาณปีจอ จุลศักราช 600 (พ.ศ. 1781) หรือปีกุล จุลศักราช 
601 (พ.ศ. 1782) เพราะตามพงศาวดารเมืองเหนือ เช่น พงศาวดารโยนกกล่าวว่า  
พ่อขุนรามค าแหงมหาราชเป็นพระสหายรุ่นราวคราวเดียวกับ พ่อขุนมังราย เจ้าเมือง
เชียงใหม่และพ่อขุนง าเมือง เจ้าเมืองพะเยา และเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกัน คือทรงศึกษา
อยู่ในส านักสุกกทันตฤาษี ณ เมืองละโว้ (ลพบุรี) พงศาวดารและจดหมายเหตุเมืองเหนือ
ระบุว่า พ่อขุนมังรายสมภาพในปีกุน จุลศักราช 601 (พ.ศ. 1782) และ พ่อขุนง าเมือง
สมภพในปีจอจุลศักราช 600 (พ.ศ. 1781)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         ภาพท่ี 1.4  อนุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย 
         ท่ีมา : http://place.thai-tour.com/sukhotha. (2556 : ออนไลน์) 
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                พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทรงมีพระนามเดิมว่าขุนรามราช เมื่อทรงพระชนมายุ
ได้ 19 ปี ได้ช่วยพระราชบิดาออกสู้รบในการสงครามกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด ซึ่งยกทัพ
มาตีเมืองตาก ทรงเป็นนักรบท่ีเข้มแข็งสามารถเข้าชนช้างชนะขุนสามชน พวกเมืองฉอด 
จึงแตกพ่ายไป พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงให้พระนามแก่ขุนรามราช “พระรามค าแหง”   
ซึ่งหมายความว่า “พระรามผู้เข้มแข็ง” หรือ “เจ้ารามผู้เข้มแข็ง” ดังข้อความความในตอน
หนึ่งในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ท่ีว่า “...เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้าขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่ี
เมืองตาก พ่อกูไปรบ ขุนสามชนหัวซ้าย ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อนเข้า 
ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกู หนีญญ่ายพายจแจ๋น กูบ่หนี กูขี่ช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้าง
ด้วยขุนสามชน ตนก็พุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ขุนสามชนพ่ายหนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกู
พระรามค าแหง...”   
               พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทรงเป็นกุลบุตรท่ีดีอยู่ในโอวาทของพระราชบิดา 
พระราชมารดา และทรงเป็นพระอนุชาท่ีจงรักภักดีต่อขุนบานเมืองพระเชษฐา ดังข้อความ
ในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ท่ีว่า “...กูบ าเรอพ่อกู กูบ าเรอแก่แม่กู กูได้ตัวเนื้อปลา กูเอามา 
แก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยกินดี กูเอามาแก่พ่อกู กูไปท่บ้านท่เมือง  
ได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นางได้เงือนได้ทองกูเอามาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตาย ยังพี่กู กูพร่ าบ าเรอ
แก่พี่กู...” 
               พ่อขุนรามค าแหงมหาราช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นรัชกาลท่ี 3 แห่ง
ราชวงศ์พระร่วงในราวปี พ.ศ. 1822 รัชสมัยของพระองค์ บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง 
ยิ่งกว่ารัชกาลใด ๆ ในราชวงศ์พระร่วงราชอาณาเขตแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางประชาชน
ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้าท่ีเรียกกันว่า “ไพร่ฟ้าหน้าใส” การพาณิชย์เจริญก้าวหน้า
ทรงท านุบ ารุงศิลปวิทยาการให้เจริญรุ่งเรืองหลายประการ 
 2. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
  ชีวิตในเยาว์วัยของผู้สถาปนากรุงสุโขทัย อันเป็นองค์ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ 
พระร่วงพระองค์นี้ไม่เป็นท่ีปรากฏชัด ณ ท่ีแห่งใด ในศิลาจารึก ต านาน พงศาวดารและ
จดหมายเหตุต่าง ๆ ก็ไม่ได้กล่าวถึงปฐมวัยของผู้น าคนไทยผู้นี้ไว้ที่ใด คงมีเพียงหนังสือ 
ชินกาลมาลีปกรณ์ ซึ่งพระเถระแห่งล้านนาไทย ชื่อ พระรัตนปัญญาเถระ แต่งขึ้น 
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2061 – 2071 พูดถึงอย่างย่อ ๆ ว่า “...เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้วได้ 1800 ปี จุลศักราช 618 มีกษัตริย์องค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า โรจราช 
ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองสุโขทัย ประเทศสยาม ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของชมพูทวีป... 
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ได้ยินว่า ท่ีต าบลบ้านโค ยังมีชายคนหนึ่งรูปงาม มีก าลังมากท่องเท่ียวอยู่ในป่า มีนาง
เทพธิดาองค์หนึ่ง เห็นชายคนนั้นแล้วใคร่จะร่วมสังวาสด้วย จึงแสดงมายาหญิง  
ชายคนนั้นก็ร่วมสังวาสกับนางเทพธิดาองค์นั้น เนื่องจากการร่วมสังวาสของเขาท้ังสองนั้น
จึงเกิดบุตรชายคนหนึ่งและบุตรชายคนนั้นมีก าลังมาก รูปงาม เพราะฉะนั้นชาวบ้านท้ังปวง
จึงพร้อมใจกันท าราชาภิเษกบุตรชายคนนั้น บุตรชายซึ่งครองราชสมบัติในเมืองสุโขทัยนั้น 
ปรากฎพระนามในครั้งนั้นว่า โรจราช ภายหลังปรากฏพระนามว่า พระเจ้าล่วง...”   
พระเจ้าโรจราชสมัย พ.ศ. 1800 นั้น คือ พ่อขุนบางกลางหาว ปฐมกษัตริย์ราชวงพระร่วง 
ในศิลาจารึกเรียกว่า ศรีอินทราทิตย์บ้านโค นั้นอาจเป็นบ้านโคน หรือเมืองบางคนทีในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร พระเจ้าล่วงก็คือ พระร่วง 
               แม้จะเป็นหลักฐานท่ีค่อนข้างเล่ือนลอย ไม่ว่าระยะเวลา สถานท่ีหรือตัวบุคคล 
แต่ชินกาลมาลีปกรณ์ เขียนขึ้นหลังเหตุการณ์นั้นประมาณ 200 ปี ซึ่งไม่ใช่ระยะเวลาท่ีห่าง
จนเกินไปนัก จึงน่าจะมีเค้าความเป็นจริงปะปนอยู่บ้างแม้อาจไม่ใช่ท้ังหมด พ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ ปรากฏชัดในประวัติศาสตร์สุโขทัย หลายหลักโดยเฉพาะหลักท่ี 2 หรือหลัก
วัดศรีชุม กล่าวว่า ก่อนท่ีจะได้เป็นกษัตริย์ครองสุโขทัยนั้น ได้เป็นผู้น าคนไทยกลุ่มหนึ่งมีชื่อ
ว่าพ่อขุนบางกลางหาว และเมื่อระหว่างปี พ.ศ. 1762 - 1781 ได้ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมือง 
ผู้น าคนไทยท่ีส าคัญอีกคนหนึ่ง น าก าลังทหารเข้ายึดเมืองสุโขทัยจากขอมสบาดโขลญล าพง 
แล้วสถาปนาสุโขทัยเป็นอาณาจักรของคนไทย           
                เช่ือกันว่า อาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยในรัชสมัยนี้ ทางทิศเหนือจดเมือง
แพร่ทิศใต้จดนครสวรรค์ (พระบาง) ทิศตะวันตกจดเมืองตาก ทิศตะวันออกจดจังหวัด
เพชรบูรณ์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สวรรคตในปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด 
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          ภาพท่ี 1.5  อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
          ท่ีมา : http://info.dla.go.th. (2556 : ออนไลน์) 
 
 3. พระมหาธรรมราชาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ 1)  
      พระมหาธรรมราชาลิไท เป็นโอรสของพ่อขุนเลอไท และเป็นนัดดาของ 
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระราชประวัติในช่วงปฐมวัย ไม่ปรากฎ ณ ที่ใด แต่เมื่อ 
ทรงพระเจริญวัยแล้วศิลาจารึกสุโขทัยหลายหลักกล่าวถึงเร่ืองราวของพระองค์แม้จะ 
ไม่สมบูรณ์แต่ก็พอทราบเร่ืองราวได้ว่า พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ได้ทรงศึกษาศิลปศาสตร์
แขนงต่าง ๆ ท่ีผู้ปกครองในขณะนั้นต้องเรียนต้องศึกษาได้อย่างแตกฉาน และช านิช านาญ
ยิ่ง และทรงปกครองเมืองศรีสัชนาลัย ในฐานะองค์อุปราชหรือรัชทายาทเมืองสุโขทัย  
เมื่อปี พ.ศ. 1882  และขณะที่ด ารงพระราชสริยยศเป็นรัชทายาท ท่ีเมืองศรีสัชนาลัยนี่เอง 
ได้ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่องไตรภูมิพระร่วง วรรณคดีชิ้นแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 
1888 หนังสือเรื่องนี้แม้ผู้รจนาได้กล่าไว้ในบางแผนกว่า เพ่ือจะเทศนาแก่พระมารดา 
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ของพระองค์ แต่เป็นประกาศนียบัตรท่ีแสดงถึงพระปรีชาสามารถในความรอบรู้เร่ือง
พระพุทธศาสนาอย่างยอดเย่ียมเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีก้าวล้ าหน้าสมบูรณ์แบบ เพราะท่ีมี
ข้ออ้างอิงท่ีเป็นระบบโดยทรงค้นคว้ามาจากคัมภีร์ต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา ถึง 34 เรื่อง  
ไตรภูมิพระร่วง นอกจากจะให้เนื้อหาสาระทางพระพุทธศาสนา อันเป้าหมายของผู้รจนา
แล้ว ยังให้ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภูมิศาสตร์ 
ของโลกท่ีคนไทยรู้จักกันในสมัยนั้นถือการแบ่งทวีปท้ัง 4 อันมี ชมพูทวีป บุพวิเทหะ  
อุตรกุรุและกมรโคยาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพท่ี 1.6  รูปปั้นพระมหาธรรมราชาท่ี 1 วัดบรมธาตุนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 
         ท่ีมา : http://info.dla.go.th. (2556 : ออนไลน์) 
               หลังจากทรงเป็นรัชทายาทครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ 8 ปี จึงเสด็จมาครอง
สุโขทัยเมื่อปี พ.ศ. 1890 โดยต้องใช้ก าลังทหารเข้ามายึดอ านาจเพราะท่ีสุโขทัยหลังส้ิน
รัชกาลพ่อขุนงัวน าถมแล้วเกิดการกบฏการสืบราชบัลลังก์ไม่เป็นไปตามครรลองครองธรรม 
เมื่อกลับมาครองราชสมบัติสุโขทัยแล้ว พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญของพระมหากษัตริย์
พระองค์นี้ คือ การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ เพราะสุโขทัย
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หลังรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชแล้วบ้านเมืองแตกแยกแคว้นหลายแคว้นใน
ราชอาณาจักรแยกตัวออกห่างไป ไม่อยู่ในบังคับบัญชาสุโขทัยต่อไป 
   พญาลิไททรงคิดจะรวบรวมให้กลับคืนดังเดิม แต่ก็ทรงท าไม่ส าเร็จ นโยบาย
การปกครองท่ีใช้ศาสนาเป็นหลักรวมความเป็นปึกแผ่นจึงเป็นนโยบายหลักในรัชสมัยนี้ 
ทรงสร้างเจดีย์ท่ีนครชุม (เมืองก าแพงเพชร) สร้างพระพุทธชินราชท่ีพิษณุโลก และเมื่อ 
พ.ศ. 1805 ทรงออกผนวช การท่ีทรงออกผนวช นับว่าท าความมั่นคงให้พุทธศาสนา 
มากขึ้น ดังกล่าวแล้วว่า หลังรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชแล้ว บ้านเมืองแตกแยก 
วงการสงฆ์เองก็แตกแยก แต่ละส านักแต่ละเมืองก็ปฏิบัติแตกต่างกันออกไป เมื่อผู้น าทรงมี
ศรัทธาแรงกล้าถึงขั้นออกบวช พสกนิกรท้ังหลายก็คล้อยตามหันมาเลื่อมใสตามแบบอย่าง
พระองค์ กิตติศัพท์ของพระพุทธศาสนาในสุโขทัยจึงเลื่องลือไปไกล พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่
หลายรูปได้ออกไปเผยแพร่ธรรมในแคว้นต่าง ๆ เช่น อโยธยา หลวงพระบาง เมืองน่าน 
พระเจ้ากือนา แห่งล้านนาไทย ได้นิมนต์พระสมณะเถระไปจากสุโขทัย เพ่ือเผยแพร่ธรรม
ในเมืองเชียงใหม่ 
                พระมหาธรรมราชาท่ี 1 หรือพญาลิไท มีมเหสีชื่อพระนางศรีธรรม  
มีโอรสสืบพระราชบัลลังก์ต่อมาคือ พระมหาธรรมราชาท่ีสอง  ปีสวรรคตของกษัตริย์
พระองค์นี้ไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด แต่คงอยู่ในระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 1921 – 1927 
 สรุปได้ว่า อาณาจักรสุโขทัยก่อนท่ีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ราชวงศ์พระร่วง          
จะปกครองเมืองสุโขทัยนั้น พ่อขุนศรีนาวน าถุมได้ปกครองอยู่เมืองเชลียง  ดินแดนของ 
พ่อขุนศรีนาวน าถุมครอบคลุมไปถึงศรีสัชนาลัยและสุโขทัย ล าพูน เมืองฉอด  แต่ละเมือง 
มีอิสระในการปกครองและหลายเมืองมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติ เมื่อพ่อขุนศรี
นาวน าถุมสิ้นพระชนม์ ขอมสบาดโขลญล าพง ซึ่งเป็นขุนนางขอมได้ยึดเมืองศรีสัชนาลัย 
และสุโขทัย พระโอรสของพ่อขุนศรีนาวน าถุม คือ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดกับสหาย 
คือ พ่อขุนบางกลาวหาวได้ช่วยกันปราบขอมสบาดโขลญล าพง ยึดเมืองสุโขทัยและเมือง
ศรีสัชนาลัยได้ และมอบให้พ่อขุนบางกลางหาวปกครองเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งสุโขทัย 
ใช้พระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ การสถาปนาสุโขทัยเป็นราชธานี สาเหตุหนึ่งน่าจะมา
จากการท่ีสุโขทัยมีท าเลท่ีตั้งเหมาะสมในการติดต่อกับชุมชนภายนอก มีแม่น้ าไหลผ่าน 
จึงท าให้สุโขทัยเป็นศูนย์กลางการค้าท้ังทางบกและทางน้ าได้เป็นอย่างดี อาณาจักรสุโขทัย 
เจริญรุ่งเรืองในเวลาต่อมา 
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ใบงานที่ 1.1 

เรื่อง  การสถาปนากรุงสุโขทัย 

 

 

 
 
 

ค าชี้แจง  หลังจากศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ท่ี 1 แล้วให้จับคู่ข้อความท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
        โดยน าตัวอักษร (ก, ข, ค...) ด้านขวามือมาใส่หน้าล าดับข้อ (1, 2, 3...) 
     ด้านซ้ายมือ (10 คะแนน)  
 

      1.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์   ก.  เมืองสุโขทัยและเมืองเชลียง 
      2.  พ่อขุนนาวน าถุม    ข.  เมืองศรีสัชนาลัย 
      3.  นครสองอัน    ค.  เมืองฉอด 
     4.  พ่อขุนผาเมือง    ง.  อาณาจักรขอม 
      5.  โขลญล าพง    จ.  เมืองสุโขทัย 
      6.  การสร้างปราสาทและเทวสถาน 
      จ านวนมาก    ฉ.  ขุนนางขอม 
       7.  ขุนสามชน     ช.  เมืองเชลียง 
      8.  วัดศรีชุม     ซ.  เมืองบางคนที 
     9.  บ้านโคน     ฌ. ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง 
      10. พระยาลิไทย    ญ. เมืองราด 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน 

เกณฑ์ผ่านการประเมินผล  นักเรียนท าได้ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป  
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ใบงานที่ 1.2 

เรื่อง  การสถาปนากรุงสุโขทัย 

 

 

 
 

ค าชี้แจง  หลังจากศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ท่ี 1 แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) 
 

1.  พระแสงขรรค์ชัยศรี ถือเป็นเครื่องหมายแสดงสิ่งใด 
 ตอบ.............................................................................................................................   
2.  ใครคือผู้ท่ีครองเมืองบางยาง  
 ตอบ.............................................................................................................................   
3.  พระยาลิไทยมีพระมเหสีพระนามว่าอะไร 
 ตอบ.............................................................................................................................   
4.  พระยาลิไทยมีนโยบายในการปกครองโดยใช้อะไรเป็นหลักในการปกครอง 
 ตอบ.............................................................................................................................   
5. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดการปกครองสมัยก่อนจึงใช้ศาสนาเป็นหลักในการปกครอง 
 ตอบ.............................................................................................................................   
6. พระโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์คือใคร 
 ตอบ.............................................................................................................................   
7. ราชวงศ์พระร่วงมีพระมหากษัตริย์ปกครองสุโขทัยกี่พระองค์ 
 ตอบ.............................................................................................................................   
8.  ผู้ท่ีประทานพระแสงขรรค์ชัยศรีแก่พ่อขุนผาเมืองคือใคร  
 ตอบ.............................................................................................................................   
9.  พ่อขุนมังราย และพ่อขุนง าเมือง เป็นพระสหายกับพระองค์ใดในราชวงศ์พระร่วง 
 ตอบ.............................................................................................................................   
10.  เพราะเหตุใดพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงให้ชื่อขุนรามราช เป็น รามค าแหง 
 ตอบ.............................................................................................................................   
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน 

เกณฑ์ผ่านการประเมินผล  นักเรียนท าได้ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 10 ข้อ              คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง   ของกระดาษค าตอบ 
    ท่ีก าหนดให้โดยเลือกข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ข้อใดคือหลักฐานส าคัญที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 ก.  ศิลาจารึก 
 ข.  ต าราเรียน  
 ค.  จดหมายเหตุ  
 ง.  บันทึกต านาน  
2.  รายชื่อใดไม่ใช่พระนามของกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย 
 ก.  พ่อขุนศรีนาวน าถุม 
 ข.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 ก.  สมเด็กพระยาเลอไทย 
 ง.  สมเด็จพ่อขุนบานเมือง 
3.  ปัจจัยภายนอกท่ีเกื้อหนุนต่อการสถาปนากรุงสุโขทัยคือข้อใด 
 ก.  คนไทยรักอิสระ 
 ข.  คนไทยมีผู้น าท่ีเข้มแข็ง 
 ค.  ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง 
 ง.  ขอมขยายอ านาจและอาณาเขตออกไปไกล 
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4. เหตุใดการสร้างปราสาทหรือเทวสถานของขอมจึงท าให้ขอมเส่ือมอ านาจลง 
 ก.  เพราะดวงเมืองของขอมขัดต่อเทวสถาน 
 ข.  เพราะต้องใช้แรงงานและเงินจ านวนมากในการสร้าง 
 ค.  เพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการสร้างเทวสถาน 
 ง.  เพราะคนไทยสามารถแทรกซึมเป็นคนงานมาเป็นไส้ศึกได้ 
5.  การสถาปนากรุงสุโขทัยเกิดจากวิธีใด 
 ก.  กลุ่มคนไทยรวมตัวต่อต้านอิทธิพลของพม่า 
 ข.  กลุ่มคนไทยและมอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 
 ค.  กลุ่มคนไทยรวมตัวตั้งตนเป็นอิสระไม่ยอมอยู่ใต้อ านาจขอม 
 ง.  กษัตริย์ขอมมอบอ านาจให้พ่อขุนผาเมืองมาสถาปนากรุงสุโขทัย 
6.  ข้อใดเป็นพระนามเดิมของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
 ก.  ขุนศรีราม 
 ข.  ขุนสามชน 
 ค.  ขุนรามราช 
 ง.  ขุนศรีสัชนาลัย 
7.  พ่อขุนผาเมืองมีความส าคัญต่ออาณาจักรสุโขทัยอย่างไร 
 ก.  เป็นบุตรของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 ข.  เป็นผู้ร่วมท าสงครามขับไล่ขอม   
 ค.  เป็นบุตรเขยของอาณาจักรขอม 
 ง.  เป็นผู้ต้านอิทธิพลของพ่อขุนบางกลางหาว 
8.  เมืองท่ีมีพัฒนาการมาจากเมืองเชลียงคือข้อใด 
  ก.  ตาก 
  ข.  สุโขทัย 
  ค.  ศรีสัชนาลัย 
  ง.  ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 



ผ 
 

 เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย  

เล่มท่ี 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  

9. ข้อใดคือหลักฐานท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
  ก.  จารึกวัดศรีชุม 
  ข.  พงศาวดารหริภุญไชย 
  ค.  ต านานเมืองเงินยางเชียงแสน 
  ง.  จารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
10.  ผู้ทรงนิพนธ์ เร่ือง ไตรภูมิพระร่วง คือพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 
 ก.  พระยาเลอไทย 
 ข.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 ค.  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
 ง.  พระมหาธรรมราชา (ลิไทย) 
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เฉลยใบงานที่ 1.1 

เรื่อง  การสถาปนากรุงสุโขทัย 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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ข้อ เฉลย 

1. ก 

2. ง 

3. ข 

4. ก 

5. ข 

6. ค 

7. ค 

8. ข 

9. ง 

10. ก 
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ค าชี้แจง  หลังจากศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ท่ี 1 แล้วให้จับคู่ข้อความท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
        โดยน าตัวอักษร (ก, ข, ค...) ด้านขวามือมาใส่หน้าล าดับข้อ (1, 2, 3...) 
     ด้านซ้ายมือ (10 คะแนน)  
 

    ฌ  1.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์   ก.  เมืองสุโขทัยและเมืองเชลียง 
    ช  2.  พ่อขุนนาวน าถุม    ข.  เมืองศรีสัชนาลัย 
    ก  3.  นครสองอัน    ค.  เมืองฉอด 
    ญ  4.  พ่อขุนผาเมือง    ง.  อาณาจักรขอม 
    ฉ  5.  โขลญล าพง    จ.  เมืองสุโขทัย 
    ง  6.  การสร้างปราสาทและเทวสถาน 
      จ านวนมาก    ฉ.  ขุนนางขอม 
    ค   7.  ขุนสามชน     ช.  เมืองเชลียง 
    จ  8.  วัดศรีชุม     ซ.  เมืองบางคนที 
    ซ  9.  บ้านโคน     ฌ. ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง 
    ข  10. พระยาลิไทย    ญ. เมืองราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน 

เกณฑ์ผ่านการประเมินผล  นักเรียนท าได้ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป  
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เฉลยใบงานที่ 1.2 

เรื่อง  การสถาปนากรุงสุโขทัย 

 
 

 

 
 

ค าชี้แจง  หลังจากศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ท่ี 1 แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) 
 

1.  พระแสงขรรค์ชัยศรี ถือเป็นเครื่องหมายแสดงสิ่งใด 
 ตอบ  แสดงอ านาจอาญาสิทธิ์ 
2.  ใครคือผู้ท่ีครองเมืองบางยาง  
 ตอบ  พ่อขุนบางกลางหาว 
3.  พระยาลิไทยมีพระมเหสีพระนามว่าอะไร 
 ตอบ  พระนางศรีธรรม 
4.  พระยาลิไทยมีนโยบายในการปกครองโดยใช้อะไรเป็นหลักในการปกครอง 
 ตอบ  พระพุทธศาสนา 
5. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดการปกครองสมัยก่อนจึงใช้ศาสนาเป็นหลักในการปกครอง 
 ตอบ  อาศัยความเชื่อเร่ืองบาปบุญคุณโทษเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวผู้คน 
6. พระโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์คือใคร 
 ตอบ  พ่อขุนบานเมือง และพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
7. ราชวงศ์พระร่วงมีพระมหากษัตริย์ปกครองสุโขทัยกี่พระองค์ 
 ตอบ  9 พระองค์ 
8.  ผู้ท่ีประทานพระแสงขรรค์ชัยศรีแก่พ่อขุนผาเมืองคือใคร  
 ตอบ  พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 
9.  พ่อขุนมังราย และพ่อขุนง าเมือง เป็นพระสหายกับพระองค์ใดในราชวงศ์พระร่วง 
 ตอบ  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
10.  เพราะเหตุใดพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงให้ชื่อขุนรามราช เป็น รามค าแหง 
 ตอบ  ชนช้างกับพ่อขุนสามชนแล้วชนะ 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน 

เกณฑ์ผ่านการประเมินผล  นักเรียนท าได้ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป  
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ข้อ เฉลย 

1. ก 

2. ก 

3. ง 

4. ข 

5. ค 

6. ค 

7. ข 

8. ข 

9. ก 

10. ง 
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เล่มที่ 1 เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
ชื่อ......................  .....................................เลขที่................ชั้น.............................................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

รวม........................................คะแนน 
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ชื่อ...........................................................เลขที่................ชั้น.............................................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

รวม........................................คะแนน 
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