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ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน 

 
1. ในการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ต้องการให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ือ 

ฝึกทักษะ การแสวงหาความรู้ พัฒนาความคิดจากการอ่าน แล้วทดสอบความรู้ของ
ตนเอง จากเรื่องที่อ่านในแต่ละตอน 

2. ให้นักเรียนตั้งใจอ่านและท าความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมของ  แต่ละ 
ตอนโดยไม่ข้ามไปตอนอ่ืน 

3. อย่าท้อใจ  เมื่อนักเรียนตอบผิดหรือได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด           
ให้นักเรียน กลับไปอ่านทบทวนกิจกรรมใหม่ จนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 

4. การท ากิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนนักเรียนไม่ต้องรีบร้อนหรือ 
แข่งขันเพราะข้อความที่นักเรียนอ่านแล้วปฏิบัติไม่ใช่ข้อทดสอบ 

5. เมื่อนักเรียนเกิดปัญหาในขณะศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
6. ในแต่ละตอนให้ปรึกษา และขอค าแนะน ากับครูผู้สอน 
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วิธีการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
  
 นักเรียนควรท าความเข้าใจในหัวข้อต่าง ๆ และควรปฏิบัติดังนี้ 
   
 1. ศึกษาหัวข้อเรื่องของแต่ละตอน 
 2.  ศึกษาสาระส าคัญ 
 3. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ ลงในกระดาษค าตอบ 
 5. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 6.  ศึกษาเนื้อหาทีละตอน 
 7. ท ากิจกรรมในแต่ละตอน 
 8. ตรวจค าตอบจากเฉลยทุกครั้งหลังจากท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 9. ศึกษาบทสรุป 
 10. ท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 10 ข้อ ลงในกระดาษค าตอบ 
 11. ตรวจค าตอบแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลย 
 12. อย่าท้อใจ เมื่อนักเรียนตอบผิดหรือได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด          
ให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนกิจกรรมใหม่ 
 13. นักเรียนที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ควรดูเฉลยก่อน   
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เอกสารประกอบการเรียน 

รายวิชา 14102 ประวัติศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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มาตรฐาน  
 ส  4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความ 
สัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 
ตัวช้ีวัด  
 ส 4.2 ป 4/1 อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ก่อนยุคประวัติศาสตร์และ
ยุคประวัติศาสตร์ โดยสังเขป  

ส 4.2 ป. 4/2 ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย 
 
สาระการเรียนรู้ 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุฯลฯ  แสดงถึงการ 
ตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายพัฒนาการของมนุษย์ในสมัยประวัติศาสตร์ได้ 
 2. สืบค้นข้อมูลเรื่องการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในสมัยประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทยได้ 
 3. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้เรื่องแหล่งโบราณคดีในสมัยประวัติศาสตร์ที่พบในประเทศไทย 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที่ 2  เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
 

    ค าชี้แจง   
     1. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นชนิดเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

     2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน  ในกระดาษค าตอบที่ตรงกับค าตอบที่ถูกท่ีสุด 
 
  1. อาณาจักรที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าโขง คือ 
    ก. อาณาจักรฟูนัน 
    ข. อาณาจักรล้านนา 
    ค.  อาณาจักรทวารวดี 
    ง. อาณาจักรหริภุญชัย 
  2.   อาณาจักรที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางของประเทศไทย คือ 
    ก. อาณาจักรละโว้ 
    ข. อาณาจักรล้านนา 
    ค. อาณาจักรหริภุญชัย 
    ง. อาณาจักรทวารวดี 
  3.   อาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ คือ 
    ก. อาณาจักรตามพรลิงค์ 
    ข. อาณาจักรโคตรบูร 
    ค. อาณาจักรหริภุญชัย 
    ง. อาณาจักรละโว้ 
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4.   อาณาจักรที่ครอบคลุมจนถึงหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย คือ 

    ก. อาณาจักรตามพรลิงค์ 
    ข. อาณาจักรโคตรบูร 
    ค. อาณาจักรหริภุญชัย 
    ง. อาณาจักรศรีวิชัย 
  5. อาณาจักรที่ครอบคลุมไปถึงประเทศลาว คือ 
    ก. อาณาจักรศรีวิชัย 
    ข. อาณาจักรหริภุญชัย 
    ค. อาณาจักรโคตรบูร 
    ง. อาณาจักรตามพรลิงค์ 
  6. อาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย คือ 
    ก. อาณาจักรหริภุญชัย 
    ข. อาณาจักรละโว้ 
    ค. อาณาจักรล้านนา 
    ง. อาณาจักรทวารวดี 
  7. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญสมัย ทวารวดี คือ 
    ก. พระธาตุพนม 
    ข. พระบรมธาตุไชยา 
    ค. พระปรางค์สามยอด 
    ง. พระปฐมเจดีย์ 
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  8. สิ่งที่เป็นหลักฐานแสดงว่า อาณาจักรละโว้ รับเอาวัฒนธรรมขอมเข้ามา 
   ผสมผสาน คือ  
    ก. การก่อสร้างเจดีย์เจ็ดยอด 
    ข. การก่อสร้างพระปรางค์สามยอด 
    ค. การก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ 
    ง. การก่อสร้างพระบรมธาตุ 
  9. อาณาจักรใด ที่มีการพิจารณาคดีความโดยใช้แบบจารีตนครบาล เช่น  
   ด าน้ าพิสูจน์ 
    ก. อาณาจักรทวารวดี 
    ข. อาณาจักรล้านนา 
    ค. อาณาจักรฟูนัน 
    ง. อาณาจักรโคตรบูร 
  10. ประชาชนที่สืบเชื้อสายมาจากชาวรามัญหรือมอญ คือ 
     ก. อาณาจักรตามพรลิงค์ 
    ข. อาณาจักรศรีวิชัย 
    ค. อาณาจักรฟูนัน 
    ง. อาณาจักรโคตรบูร 
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อาณาจักรโบราณในภาคเหนอืของดินแดนไทย 

 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นภาคเหนือของไทย ท าให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึง
พัฒนาการของมนุษยชาติ ในดินแดนไทย 
มาตรฐาน  

ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านวามสัมพันธ์  
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
           ส 4.2  ป 4/ 1  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
           ส 4.2 ป4/2  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย 
 
สาระการเรียนรู้ 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงการตั้งหลักแหล่ง ที่ตั้ง อาณาเขต และพัฒนาการในด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณในภาคเหนือของดินแดน
ไทย  
 -อาณาจักรหริภุญชัย 
 -อาณาจักรล้านนา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายการการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ
ของดินแดนไทยได้ถูกต้อง 

2) ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในภาคเหนือของดินแดนไทยได้ถูกต้อง 
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รูปภาพท่ี 1  แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของอาณาจักรหริภญุชัย                                              
ที่มา :http://www.photoontour.com/thai_history/Hariphunchai 
_Kingdom.htm 

 

รูปภาพท่ี 2  พระนางจามเทว ี
ที่มา:https://jamadevi.wordpress .com 

 
อาณาจักรโบราณในภาคเหนือของดินแดนไทย 

ใบความรู้ที ่1   เร่ือง อาณาจักรหริภุญชัย 
 

   อาณาจักรหริภุญชัย  ตั้งอยู่บริเวณ
ภาคเหนือของไทย  เมื่อราวพุทธศตวรรษ
ที่ 17-19   ได้เริ่มเจริญรุ่งเรืองโดยการ
รวมตัวของผู้คนหลายเผ่าหลายตระกูล
กระจายกันอยู่โดยมีเผ่ามอญเป็นคนกลุ่ม 
 ใหญ่ และเริ่มพัฒนาจนมาเป็นสังคม 
 เมือง  โดยมีเมืองล าพูนเป็นศูนย์กลาง
อาณาจักรหริภุญชัย  ในบริเวณท่ีลุ่มตอน
ใต้สุดของที่ราบเชียงใหม่มีล าน้ าขนาบ 2 
สาย คือ ล าน้ าปิง(สายเก่า) ทางตะวันตก 

ล าน้ าแม่กวง ทางตะวันออก  
การปกครอง ระบบราชาธิปไตย 

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
ต านานจามเทวีวงศ์โบราณ ได้บันทึก 
ไว้ว่า   ฤๅษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมือง 
หริภุญชัยขึ้นในปี พ.ศ. 1310  ทูลเชิญ

พระนางจามเทวี ซึ่งเป็น 
เจ้าหญิงจากอาณาจักรละโว้ ขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัย  
 ต่อมา พ.ศ. 1824 พญามังรายมหาราชผู้สถาปนา
อาณาจักรล้านนา ได้ยกกองทัพเข้ายึดเอาเมืองหริภุญชัย 
อาณาจักรหริภุญชัยจึงสิ้นสุดลงหลังจากรุ่งเรืองมา 618 ปี  
มีพระมหากษัตริย์ ครองเมือง 49 พระองค์ 
 เมืองหลวง เมืองหริภุญชัย (จังหวัดล าพูน)  
 วัฒนธรรม  ชาวหริภุญชัยสืบเชื้อสายมาจากมอญ  
มีภาษาเป็นของตนเอง ปัจจุบันบางหมู่บ้านจังหวัดล าพูนยัง 
พูดภาษามอญโบราณและอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญโบราณ 

http://www.photoontour.com/thai_history/Hariphunchai%20_Kingdom.htm
http://www.photoontour.com/thai_history/Hariphunchai%20_Kingdom.htm
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1310
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1824
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
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รูปภาพที3่  อนุสาวรีย์พระนางจามเทว ี 
ที่มา:http://www.naiboran.com/ar
ticle/article13.php 
 

 รูปภาพท่ี 4   ห้องศิลาจารึกเป็นห้องโถงเปิดโล่ง 

ที่มา :  www.finearts.go.th/hariphunchaimuseum/ 
 
 
 

 
วิถีชีวิต ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนับถือ

ศาสนาพุทธ ในรัชกาลของพระนางจามเทวีนั้น นครหริภุญชัยมี
ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง  ประชาราษฎรต่างอยู่ร่วมกันด้วยความ
ร่มเย็นเป็นสุข พระพุทธศาสนาได้รับการท านุบ ารุงอย่างดียิ่ง   
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์  

1. ต านานจามเทวีวงศ์โบราณ 
2. ศิลาจารึกหริภุญชัย  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17  

จ านวน 7 หลัก พบในจังหวัด 
ล าพูน ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย มีการ
จารึกด้วยอักษรมอญโบราณ และบางทีขึ้นต้นจารึกเป็นภาษาบาลี
แล้วแปลเป็นภาษามอญ หรือบางหลักจารึกท้ังภาษามอญและ
ภาษาบาลีรวมกันไป แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ภาษามอญเป็นภาษา
ติดต่อในกลุ่มชนชั้น  และการทีใ่ช้ภาษาบาลีรวมด้วย ทั้งยังแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชนโบราณที่จังหวัด
ล าพูน ในช่วงพุทธศตวรรษที่17 นั้นนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก(ลัทธิเถรวาท)  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. โบราณสถานของอาณาจักรหริภุญชัย  
   3.1 พระธาตุหริภุญชัย เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงปราสาท สูง 12 ศอก มีซุ้มทวาร เข้า- ออก 

ทะลุกันได้ทัง้สี่ด้าน มีปราสาทศิลาแลงสี่เหลี่ยมอยู่มุมละองค์ 
       3.2 สุวรรณเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนชั้นละ 3 ซุ้ม 
ลดหลั่นกันไปจ านวน  5 ชั้น    
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รูปภาพที ่6   เจดีย์กู่กดุหรือสุวรรณจังโกฏ            
ที่มา:http://images.palungjit.org/f547 
 

รูปภาพที ่ 5   พระธาตุหรภิุญชัย จังหวดัล าพูน 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 
 

        3.3 พระเจดีย์เชียงยัน เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมทรงปราสาท 5 ยอด   มีซุ้มจระน า
ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ทั้ง 4 ด้าน โดยถัดจากเรือนขึ้นไปเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ประดับด้วยลวดลาย
ปูนปั้นสวยงาม 

    3.4  เจดีย์กู่กุดหรือสุวรรณจังโกฏ เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง องค์เจดีย์มีลักษณะ
เป็นทรงเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น แต่ละชั้นมีพระพุทธปางประทานอภัยประทับยืนอยู่ตาม
ซุ้มด้านละ  3 องค์ ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งหมด  60 องค์ ภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี 
ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย 

    3.5  รัตนเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงปราสาท ในผังแปดเหลี่ยม    มีเรือนธาตุในผังแปดเหลี่ยม 
ซ้อนกัน 2 ชั้น พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในซุ้มจระน าชั้นที่ 1 เป็นพระพุทธรูปประทับยืนยกพระ
หัตถ ์เรือนธาตุชั้นที่ 1   ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง  แสดงปางสมาธิ  
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รูปภาพที่ 7 แผนที่แสดงอาณาจักรล้านนา 
ที่มา :  https://sites.google.com 

 

 
อาณาจักรโบราณในภาคเหนือของดินแดนไทย 

ใบความรู้ที ่2   เร่ือง อาณาจักรล้านนา 
 
        อาณาจักรล้านนา ตั้งอยู่ภาคเหนือ   
ตอนบนของประเทศไทย  รวม 8 จังหวัด   
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง  
เชียงราย  พะเยา   แพร่  น่าน และ
แม่ฮ่องสอน  ตลอดจน สิบสองปันนา 
เมืองเชียงรุ่ง  มณฑลยูนนาน ภาค
ตะวันออกของพม่า ฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตกของแม่น้ าสาละวิน  
   

 
 

 อาณาเขต  ทิศเหนือจรดเมืองเชียงรุ่ง     ทิศใต้จรดเมืองตากและจรดด้านเหนือของ
อาณาจักรสุโขทัย  ทิศตะวันตกเลยลึกเข้าไปในฝั่งตะวันตกของแม่น้ าสาละวิน   ทิศตะวันออกจรด 
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าโขง   
 การปกครอง    อาณาจักรล้านนาก่อตั้งขึ้นโดย“พระยามังรายมหาราช”มีศูนย์ 
กลางการปกครองที่นครพิงค์เชียงใหม่ การปกครองเป็นแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มี
กฎหมายที่ใช้ปกครอง เรียกว่า “มังรายศาสตร์” 
 เมืองหลวง คือ เมืองเชียงใหม่ 
 วัฒนธรรม   อาณาจักรล้านนามีตัวอักษรของตนเองใช้ถึง 3 แบบ คือ อักษรธรรมล้านนา 
(อักษรตัวเมือง) ซึ่งนิยมใช้แพร่หลายมากที่สุด, อักษรฝักขาม(ดัดแปลงมาจากตัวอักษรไทยสมัยพ่อขุน
รามค าแหง) และอักษรขอมเมือง ด้านศาสนา นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ที่ได้รับจาก
สุโขทัยและพม่า     
 วิถีชีวิต ล้านนา หมายถึง ดินแดนที่มีนานับล้านหรือมีที่นาเป็นจ านวนมาก ดังนั้นประชาชน
ด ารงชีพด้วยการเกษตรและการท านาเป็นส่วนใหญ่  
 

https://sites.google.com/
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รูปภาพที ่8    เงินท้อก  ของอาณาจักรล้านนา รูปแบบต่างๆ 
ที่มา : https://www4.eduzones.com/natthakun/179690 

ด้านเศรษฐกิจ อาณาจักรล้านนามี
ความเจริญรุ่งเรืองมากเนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญ
ทางกายภาพทางภูมิประเทศ การคมนาคมที่
สะดวก โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางใน
การค้าขาย มีการท าการค้าภายในอาณาจักร
และรัฐต่างๆ ที่ใกล้เคียง ได้แก่ เมืองลิ เมือง
ปั่น เมอืงนาย เมืองมีด เชียงตุง เชียงรุ่ง หลวง
พระบาง สุโขทัย อยุธยา เมาะตะมะ รวมทั้ง
เมืองหงสาวดี เป็นต้น มีการใช้เงินตราเป็น
สื่อกลางในการซื้อขาย โดยใช้เงินรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เงินเจียง เงินท้อก เงินไซซี เป็นต้น โดยเฉพาะ
เงินท้อกถือเป็นเงินปลีกย่อยที่มีความนิยมใช้จ่ายภายในอาณาจักรล้านนา  
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยลายลักษณ์อักษร โบราณสถาน และโบราณวัตถุ 
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้เรื่องราว 
ความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาเป็นอย่างดี  

2. โบราณสถาน ซึ่งพบเป็นจ านวนมาก สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
2.1 สถูปเจดีย์หรือพระธาตุ สร้างขึ้นส าหรับบรรจุทั้งพระบรมสารีริกธาตุ  

อรหันตธาตุ และอัฐิธาตุของกษัตริย์ มีด้วยกัน ๒ รูปแบบใหญ่ คือ 
2.1.1 สถูปเจดีย์ทรงมณฑป หรือ 

ทรงปราสาท ในระยะแรกศิลปกรรมหริภุญชัยมีอิทธิพลต่อ 
ศาสนสถานล้านนา เจดีย์รูปแบบอิทธิพล 
หริภุญชัย มีลักษณะส าคัญคือ เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมตั้งซ้อน
ลดหลั่นกันข้ึนไปเป็นชั้น แต่ละชั้นแต่ละด้านมีจระน า
ส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนยอดเป็นทรงระฆัง
หลายลูกซ้อนต่อเนื่องกันเป็นชุด เจดีย์กลุ่ม 
นี้ที่ส าคัญ เช่น  เจดีย์กู่ค า  วัดเจดีย์สี่เหลี่ยม อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

รูปภาพที ่9  เจดีย์กู่ค า วัดเจดีย์สี่เหลีย่ม 

ที่มา:http://artontheway.blogspot.com
/2016/04/blog-post.html 
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2.1.2 เจดีย์ทรงกลมหรือทรงลังกาหรือทรงระฆัง เจดีย์ทรงนี้มีวิวัฒนาการมา 
ตลอดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๑   และได้กลายเป็นแบบแผนของเจดีย์
ล้านนาโดยเฉพาะ ระยะแรกลักษณะเจดีย์ปรับปรุงมาจากเจดีย์แบบหนึ่งในศิลปะพุกาม มีลักษณะคือ 
ฐานบัวในผังกลมสามฐานซ้อนลดหลั่นกันรองรับองค์ ระฆังใหญ่ ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังค์สี่เหลี่ยม และ
ส่วนยอดคือปล้องไฉนและปลี เจดีย์ในระยะนี้เช่น เจดีย์ที่วัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ   เจดีย์เจ็ดยอด   
วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง  จังหวัดเชียงใหม่      
 

 
 

 
 

 
 
 
 
๒. โบสถ์และวิหาร  สมัยล้านนามีลักษณะคล้ายกัน แต่ความส าคัญจะเน้น 

ที่วิหารมากกว่าคือจะมีขนาดใหญ่ มักตั้งอยู่หน้าสถูปเจดีย์หรือพระธาตุ ลักษณะโบสถ์และวิหารเกิด
จากการผสมผสานระหว่างรูปแบบศิลปะพ้ืนบ้านและรูปแบบศิลปะต่างถิ่นจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะ
ตน เช่น อุโบสถน้อยวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน  วิหารวัดพันเตา วัดบุปผาราม (สวนดอก) วิหาร
ลายค าวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ วิหารน้ าแต้ม วัดพระธาตุล าปางหลวง จังหวัดล าปางเป็นต้น และ
ยังมีวิหารแบบพิเศษที่ก่อด้วยศิลาแลงที่รู้จักกันดีคือ  วิหารเจ็ดยอด วัดมหาโพธาราม เมืองเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที ่11   เจดยี์เจ็ดยอด วัดโพธาราม 
ที่มา :http://www.thailovetrip.com/view-
bangkok.php?id_view=108 

 

รูปภาพที ่10 เจดีย์ที่วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki 
 

รูปภาพที ่12  วหิารลายค า วัดพระสิงห ์เชียงใหม่ 
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp8/cem 
/cem605.html 
 

รูปภาพที ่13  วหิารน้ าแต้ม วัดพระธาตลุ าปางหลวง 
ที่มา : http://thai-history-art-  
tourism.blogspot.com 

http://www.thailovetrip.com/view-bangkok.php?id_view=108
http://www.thailovetrip.com/view-bangkok.php?id_view=108
http://kanchanapisek.or.th/kp8/cem%20/cem605.html
http://kanchanapisek.or.th/kp8/cem%20/cem605.html
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1. 

 
ใบงานที ่1 

เร่ือง อาณาจักรโบราณในภาคเหนือของดินแดนไทย 
 
ตอนที ่1    ใหน้กัเรียนดูรูปภาพ แลว้ตอบค าถาม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่2    ใหน้กัเรียนโยงเส้นจบัคู่ใหถู้กตอ้งตรงกนั ( 5 คะแนน ) 

 
 

อาณาจกัรลา้นนา 

เมืองล าพนู 

เจดียเ์จด็ยอด 

เมืองเชียงใหม่ 
อาณาจกัรหริภุญชยั 

พระนางจามเทว ี

พระเจดียสุ์วรรณจงัโกฏิ 

1) โบราณสถานน้ี คือ   
      

2) โบราณสถานน้ีเก่ียวขอ้งกบัอาณาจกัร 
      

1) โบราณสถานน้ี คือ   
      

2) โบราณสถานน้ีเก่ียวขอ้งกบัอาณาจกัร…… 

………………  ………………………… 

2. 
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อาณาจักรโบราณในภาคกลางของดินแดนไทย 

 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นภาคกลางของไทย ท าให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึง
พัฒนาการของมนุษยชาติ ในดินแดนไทย 
มาตรฐาน  

ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านวามสัมพันธ์  
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
           ส 4.2  ป 4/ 1  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
           ส 4.2 ป4/2  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย 
 
สาระการเรียนรู้ 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงการตั้งหลักแหล่ง อาณาเขต  และพัฒนาการด้านการเมือง
การปกครองเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ของอาณาจักรโบราณในภาคกลางของดินแดนไทย  
 -อาณาจักรทวารดี 
 -อาณาจักรละโว้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายการการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในภาคกลาง 
ของดินแดนไทยได้ถูกต้อง 

2) ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในภาคกลางของดินแดนไทยได้ถูกต้อง 
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รูปภาพที ่14  แผนที่แสดงอาณาจักรทวาราวด ี
ที่มา : http://www.photoontour.com/thai_history/ 
        Thawarawadee_kingdom_Sub01.htm  

 
อาณาจักรโบราณในภาคกลางของดินแดนไทย 

ใบความรู้ที่ 3 : อาณาจักรทวาราวดี 
 

 อาณาจักรทวารวดี เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่
ระหว่างอาณาจักรศรีเกษตร(ปัจจุบันอยู่ในประเทศพม่า)
และอาณาจักรอิศานปุระ อยู่ในประเทศกัมพูชา ดังนั้น
อาณาจักรทวารวดีจึงตั้งอยู่ในดินแดนประเทศไทย และ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย 
ประชาชนของทวารวดีส่วนใหญ่เป็น ชาวมอญ อพยพ
มาจากแถบตะวันตกของจีนลงมาทางใต้ตามล าน้ าโขง
และแม่น้ าสาละวิน เข้าสู่พม่าตอนล่าง และดินแดนลุ่ม
น้ าเจ้าพระยา  อาณาจักรทวารวดีมีศูนย์กลางอยู่ที่ใดไม่
ปรากฏชัด อาจอยู่ที่นครปฐม   ราชบุรี หรือ สุพรรณบุรี 

ทั้ง 3 แห่งนี้มีร่องรอย เมืองโบราณ ศิลปวัตถุ  
โบราณสถาน แบบทวารวดีเหมือนๆ กัน แต่มีการ
สันนิษฐานว่าอาจมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐม 
เพราะพบเหรียญที่นครปฐมมีจารึกภาษาสันสกฤตว่า 

“ศรีทวารวตีศวรปุณย”   แปลว่า “การบุญของผู้ใหญ่ศรีทวารวดี”   
 การปกครอง ระบบราชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 เมอืงหลวง  ไม่ปรากฏแน่ชัด   
 วัฒนธรรม  ประชาชนของทวารวดีส่วนใหญ่เป็น ชาวมอญ อพยพมาจากแถบตะวันตกของ
จีนลงมาทางใต้ตามล าน้ าโขงและแม่น้ าสาละวิน เข้าสู่พม่าตอนล่าง และดินแดนลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
ศิลปวัฒนธรรมของทวารวดีส่วนใหญ่เป็นไปในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจดหมายเหตุจีนได้ระบุว่า 
อาณาจักรทวารวดีนี้มีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสูง  และยังได้แผ่อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่
รับมาจากอินเดียไปทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  
รวมถึงต านานมูลศาสนา และต านานจามเทวีวงศ์โบราณ ซึ่งเป็นหลักฐานของไทยก็กล่าวถึงความ
ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรทวารวดีไว้เช่นกัน   
  
  

http://www.photoontour.com/thai_history/
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รูปภาพที ่16   พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
ที่มา :  http://www.prachachat.net/news_detail. 

รูปภาพที ่15 วงล้อธรรมจกัรกับกวาง 
             หมอบสลักจากหิน 
ที่มา: http://thaigoodview.com 
       /node/157202 

  
 วิถีชีวิต   ในสมัยทวารวดีมีการส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค  ประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเลี้ยงสัตว์  การประมง  อีกท้ังยังมีฝีมือด้านงานช่างด้านต่าง ๆ ท าการค้าขายกับ
ต่างชาติ  เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์  ในบริเวณลุ่มแม่น้ าส าคัญ  เช่น  บริเวณท่ีราบ 
ลุ่มแม่น้ ากลอง  ลุ่มแม่น้ าพรรณบุรี ลุ่มแม่น้ าสัก และการค้าขายกับเมืองใกล้เคียง โดยเฉพาะกับ
ชาวต่างชาติโดยทางทะเล เช่น อินเดีย อาหรับ จีน  และคาบสมุทรภาคใต้ ยังมีชาวต่างชาติ เช่น จีน
และอินเดีย น าเรือเข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐานชั่วคราว ผลติผลที่ส าคัญ คือ ข้าว ของป่า และแร่ธาตุ 
เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ทางน้ าออกทางทะเลได้สะดวกจะเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการค้าขาย ส่วนเมืองที่
อยู่ลึกเข้าไปจะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเพ่ือส่งมายังเมืองท่าอีกทีหนึ่ง  
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์   

1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ จดหมายเหตุจีนได้ระบุว่า อาณาจักรทวารวดีนี้ 
มีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสูงมีความเจริญทางด้านการค้ามาก   ต านานมูลศาสนา และ
ต านานจามเทวีวงศ์ซ่ึงเป็นหลักฐานของไทยกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรทวารวดีไว้เช่นกัน 

2. ศิลปกรรมประติมากรรม ระยะแรก เลียนแบบศิลปะ 
อินเดีย ต่อมาผสมผสานอิทธิพลพื้นเมืองจนเป็นแบบเฉพาะของทวารวดี 
ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับพุทธศาสนา เช่น รูปวงล้อพระธรรมจักรกับ
กวางหมอบสลักจากหิน ที่นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  พระพุทธรูป
ประทับนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรมจังหวัดราชบุรี  

 
 
 
 
 
     3. สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา หลักฐาน
ที่ส าคัญ คือ โบราณสถานขนาดใหญ่ในสมัยทวารวดี
และปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน คือ  พระปฐมเจดีย์
(องค์เก่า) ที่จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงองค์ปฐมเจดีย์ 

      องค์ปัจจุบันสร้างครอบเจดีย์ศิลปะทวาราวดีเอาไว้ 
 
 

http://thaigoodview.com/
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รูปภาพที ่17 แผนที่แสดงอาณาเขตอาณาจักรละโว ้
ที่มา  :http://www.siam1.net/article 

รูปภาพที ่18 พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุร ี
ที่มา :http://www.thaigoodview.com/ 

 
อาณาจักรโบราณในภาคกลางของดินแดนไทย 

ใบความรู้ที่ 4 : อาณาจักรละโว้ 
 
 อาณาจักรละโว้ เป็นอาณาจักรโบราณ   
ในดินแดนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา   ฝั่งตะวันออกมี
ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโว้ (จังหวัดลพบุรี) มีความ
เจริญรุ่งเรืองใน   ยุคเดียวกับอาณาจักรทวารวดี   
แต่ต่อมาเมื่อขอมหรือเขมรโบราณขยายอ านาจเข้า
มาในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้ละโว้
ต้องตกเป็นประเทศราชของขอม และยอมรับใน
อารยธรรมของชนชาติขอมในที่สุด  
 การปกครอง   ระบบราชาธิปไตย  
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 เมืองหลวง คือ เมืองละโว้ (ลพบุรี)  
 วัฒนธรรม อารยธรรมของชนชาติขอม 
 วิถีชีวิต ที่ตั้งของอาณาจักรละโว้อยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ าหลาย
สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา ป่าสัก และลพบุรี เป็นเส้นทางคมนาคม ทีส่่งเสริมการค้าขาย
ระหว่างเมืองต่าง ๆ มีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าต่างชาติ ท าให้ละโว้มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ จากหลักฐาน
ทางด้านโบราณคดีพบว่า ผู้คนส่วนใหญ่ในดินแดน
ละโว้เป็นชาวมอญ ได้แก่ จารึกภาษามอญโบราณบน
เสาหินแปดเหลี่ยมและจารึกบนพระพุทธรูปปาง
ประทานพรที่ลพบุรี และต านาน      จามเทวีวงศ์ ที่
เรียกชาวละโว้ว่า“ชาวรามัญ” เป็นต้น หลักฐานซึ่ง
แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของขอมที่ผสมผสานอยู่ เช่น 
พระปรางค์สามยอด ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งอาณาจักรละโว้
รับเอาอิทธิพลการสร้างปรางค์มาจากขอมเป็นต้น 
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ใบงานที่ 2 

เรื่อง อาณาจักรโบราณในภาคกลางของดินแดนไทย 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพ แล้วตอบค าถาม  (คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่ 2  ใหน้กัเรยีนตอบค ำถำมต่อไปนี้   
 

1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาณาจักรทวารวดี คือ   
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรละโว้ คือ  
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................... .................. 

 
 

1) โบราณสถานในภาพนี้คืออะไร      
2) ภาพนี้เก่ียวข้องกับอาณาจักรใด      
3) อาณาจักรนี้มีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่บริเวณใด  
                     
  
 

1) โบราณวัตถุในภาพนี้คืออะไร   ............ 
2) ภาพนี้เก่ียวข้องกับอาณาจักรใด   …………  
3) อาณาจักรนี้มีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่บริเวณใด
 ………………………………………………………………………… 

1. 

2. 
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อาณาจักรโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนไทย 

 
 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นภาคกลางของไทย ท าให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึง
พัฒนาการของมนุษยชาติ ในดินแดนไทย 
มาตรฐาน  

ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านวามสัมพันธ์  
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
           ส 4.2  ป 4/ 1  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
           ส 4.2 ป4/2  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย 
สาระการเรียนรู้ 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงการตั้งหลักแหล่ง อาณาเขต  และพัฒนาการด้านการเมือง
การปกครองเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ของอาณาจักรโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ดินแดนไทย  
 -อาณาจักรฟูนัน 
 -อาณาจักรโคตรบูร 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายการการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนไทยได้ถูกต้อง 

2) ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนไทย 
ได้ถูกต้อง 
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รูปภาพที ่19 แผนที่แสดงอาณาจักรฟูนัน 
ที่มา : http://e-shann.com/?p=11574 

 
อาณาจักรโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนไทย 

ใบความรู้ที่ 5 :  อาณาจักรฟูนัน 
 

 อาณาจักรฟูนัน   ศูนย์กลางอาณาจักร
ฟูนัน อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง  ปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งประเทศกัมพูชา เวียดนามตอนใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย บางตอนของลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยา และภาคใต้ของไทย ลงมาถึง
แหลมมลายู ฟูนานรวมตัวกันเป็นรัฐแรกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรัฐที่รุ่งเรืองอยู่
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 1 – 6 

การปกครอง   มีลักษณะการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์  พระมหากษัตริย์มี สถานภาพ
เป็นสมมติเทพ    พระราชาองค์แรก คือ   โกฑัญญะ                                                   
มีเชื้อสายมาจากชาวอินเดีย   

  
 เมืองหลวง ชื่อ วยาธปุระ แปลว่า เมืองของกษัตริย์นายพราน 
 วัฒนธรรม   เป็นแบบผสมกันระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมืองและวัฒนธรรมอินเดีย  ชุมชนมี
ความเป็นอยู่ที่มีระเบียบ มีคุณธรรม  การพิจารณาคดีความใช้แบบจารีตนครบาล เช่น ล้วงหยิบแหวน
ทองเหลือง หรือไข่ในน้ าเดือด ใช้โซ่ร้อนจัดคล้องมือแล้วเดินไป 7 ก้าว หรือด าน้ าพิสูจน์ มีตัวอักษรใช้
ลักษณะคล้ายกับอักษรของพวก “ฮู้” (ใช้อักษรแบบอินเดีย) ปรากฏค าลงท้ายพระนามกษัตริย์ฟูนันว่า
“วรมัน” ภาษาสันสกฤต ซึ่งนิยมใช้อยู่ในวรรณะกษัตริย์ของอินเดีย อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียมีอยู่มาก
ในชนระดับสูง ทั้งแบบการปกครอง สังคม วัฒนธรรม ส่วนชาวบ้านทั่วไปยังยึดมั่นในขนบประเพณี
สังคมดั้งเดิมของตนอยู่ 
 วิถีชีวิต   อาณาจักรฟูนันมีระบบชลประทานภายในแผ่นดิน ประชาชนในการด ารงชีพด้วย
การเกษตร โดยใช้น้ าจากระบบชลประทานที่พัฒนาเป็นอย่างดี จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก และมีการ
แกะสลักเครื่องประดับ การสลักหิน  มีการค้าทองค า ค้าเงิน ค้าไหน ท าแหวน สร้อยมือทองค า ถ้วย
ชามเงิน  มีเมืองท่าส าหรับจอดเรือและค้าขายต่างประเทศ จึงมีรายได้จากการค้าขาย การเดินเรือด้วย 
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รูปภาพที ่ 21 เหรียญเงินในสมัยฟูนัน 
ที่มา : http://www.nuks.nu.ac.th/ 

รูปภาพที ่20  ทับหลังหินทรายแกะสลกั ทีจ่ันทบุร ี 
ที่มา :  http://planaonao.blogspot.com/ 
        2013/04/blog-post_26.html 

 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์  

1. สถาปัตยกรรม     ลักษณะสถาปตัยกรรม ของอาณาจักรฟูนัน เป็นแบบวัฒนธรรมอินเดีย ส่วนใหญj 
สร้างด้วยไม้ จึงมีเหลืออยู่น้อยมาก ที่ยังพบเห็นได้ในปัจจุบัน  
คือ  บริเวณเมืองออกแก้ว  โบราณสถานของกัมพูชา
สมัยก่อนนครวัต      หลักฐานทางโบราณคดีที่พบใน
ประเทศไทย คือ   ทับหลังหินทรายแกะสลัก   ทับหลัง
ยุคปาปวน  และศิลาจารึกขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๒ 
นับเป็นหลักฐานศิลปขอมโบราณท่ีเก่าแก่ที่สุด  ซ่ึงพบ 
ที่ วัดทองทั่ว-ไชยชุมพล   ต าบลพะเนียด   อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี (เดิมชื่อ จันทบูน) และพบจารึกวัดทอง
ทั่ว เป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ด้วย 

 

 

2. ประติมากรรม  ชาวฟูนันได้รับอิทธิพลทางด้าน 
วัฒนธรรมจากอินเดีย  เช่น  พระพุทธรูปแบบคุปตะ   
ภาพปั้นพระวิษณุสวมมาลาทรงกระบอก     หลักฐานของ
อาณาจักรฟูนันที่ขุดค้นพบในประเทศไทยได้แก่ เหรียญเงิน
สมัยฟูนัน ขุดพบที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี    
เครื่องประดับ พระพุทธรูป  แม่พิมพ์ ตราประทับ  เหรียญ  
กษาปณ ์ พบบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และแม่น้ ามูล  ทีเ่มือง
ส าคัญต่างๆ   คือ  จันเสน(นครสวรรค์)  อู่ทอง(สุพรรณบุรี)  นคร
ชัยศรี(นครปฐม)   ศรีมโหสถ(ปราจีนบุรี)   โนนสูง (นครราชสีมา)  
ศรีเทพ(เพชรบูรณ์)   และละโว้ (ลพบุรี)  โดยเฉพาะที่เมืองอู่ทอง 
และศรีมโหสถ ทั้งสองเมืองอาจเป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อ
ค้าขายทางทะเลเพราะปรากฏร่องน้ าใหญ่ที่เรือเดินทะเลสามารถเขา้จอดได้ 
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รูปภาพที ่22 แผนที่แสดงอาณาเขตอาณาจักรโคตรบรู 
ที่มา : http://www.nakhonphanom.go.th/ 
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ใบความรู้ที่ 6  อาณาจักรโคตรบูร 
 
 อาณาจักรศรีโคตรบูร ก่อตั้งขึ้น
ตรงดินแดน 2 ฝั่งแม่น้ าโขง ได้แก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักร
สยาม โดยเริ่มตั้งแต่อุดรธานี หนองคาย 
นครพนม อุบลราชธานี นครราชสีมา 
เพชรบูรณ์  และพ้ืนที่ใกล้เคียง  คือ 
ภาคตะวันตก กับภาคเหนือของลาว  
โดยเริ่มตั้งแต่นครจ าปาศักศิ์ ไปจรด 
กรุงเวียงจันทน์  
 การปกครอง  ระบบราชาธิปไตย 
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 เมืองหลวง สันนิษฐานว่า เดิมที
เมืองหลวง คือ เมืองนครพนม (จังหวัด
นครพนม) แต่ภายหลังได้สร้างเมืองหลวงใหม่ มีนามว่า “มรุกขนคร” ตั้งอยู่บริเวณเมืองท่าแขก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 วัฒนธรรม ประชาชนของราชอาณาจักรโคตรบูร นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมาก โดยเห็น
ได้จากการก่อสร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุ พร้อมทั้งมีประเพณีเกี่ยวเนื่องกับศาสนา และมีความเชื่อ
พ้ืนเมืองเรื่องการ 
นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และการบูชาพญานาค 
 วิถีชีวิต ประชาชนด ารงชีพด้วยการเกษตร แต่มีการค้าขายบริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขง โดยอาศัย
การคมนาคมทางน้ า บริเวณที่ราบที่ดอน ใช้เกวียน 
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รูปภาพที ่23    พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ที่มา  : http://www.nkppao.com/ 

 

 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์  ทางโบราณคดีที่ส าคัญ คือ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนอก) ของพระพุทธเจ้า   ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา 
ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่24    ปราสาทหินพนมรุ้ง 
ที่มา https://www.pailaew.com/ 
 

รูปภาพที ่25    ปราสาทหินพิมาย 
ที่มา http://learning.eduzones.com/67518/ 
 

http://learning.eduzones.com/67518/
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ใบงานที่ 3  เรื่อง อาณาจักรโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนไทย 

 
 ค าชี้แจง   ให้นักเรียนดูภาพ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ 2  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1.  อำณำจกัรโคตรบูรมอีำณำเขตครอบคลุม จงัหวดัใดในประเทศไทยปจัจบุนั 
       
      ………. 
        
 
2. อาณาจักรฟูนันได้รับวัฒนธรรมใดมาจากอินเดียในเรื่องใดบ้าง 
       
      ………. 
        
 

 
 
 

1) โบราณสถานในภาพนี้คืออะไร      

2) ภาพนี้เกี่ยวข้องกับอาณาจักรใด      

3) อาณาจักรนี้มีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่บริเวณใด 
       
                 

 

1) โบราณวัตถุในภาพนี้คืออะไร     

2) ภาพนี้เกี่ยวข้องกับอาณาจักรใด  ……. ……………….  

3) ภาพนี้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร 

โบราณด้านใด       
  

1. 

2. 
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อาณาจักรโบราณในภาคใต้ของดินแดนไทย 

 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นภาคใต้ของไทย ท าให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึง
พัฒนาการของมนุษยชาติ ในดินแดนไทย 
มาตรฐาน  

ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านวามสัมพันธ์  
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกดิขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
           ส 4.2  ป 4/ 1  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
           ส 4.2 ป4/2  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย 
สาระการเรียนรู้ 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงการตั้งหลักแหล่ง อาณาเขต  และพัฒนาการด้านการเมือง
การปกครองเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ของอาณาจักรโบราณในภาคใตข้องดินแดนไทย  
 -อาณาจักตามพรลิงค์ 
 -อาณาจักรศรีวิชัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายการการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในภาคใตข้อง 
ดินแดนไทยได้ถูกต้อง 

2) ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในภาคใต้ของดินแดนไทยได้ถูกต้อง 
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รูปภาพที ่26     แผนทีแ่สดงอาณาจกัรตามพรลิงค์ 
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/c 

 
อาณาจักรโบราณในภาคใต้ของดินแดนไทย 

ใบความรู้ที่ 7  อาณาจักรตามพรลิงค์ 
 

       อาณาจักรตามพรลิงค์ มีศูนย์กลางอยู่ 
ทีน่ครศรีธรรมราชในปัจจุบันอยู่ทางด้านเหนือ
ของอาณาจักรลังกาสุกะ   (บริเวณปัตตานี) มี
อาณาเขตทางตะวันออกและตะวันตกจรดทะเล
อันดามันถึงบริเวณที่เรียกว่าทะเลนอก ซึ่งเป็น
บริเวณจังหวัดกระบี่ ในปัจจุบัน  
       การปกครอง การปกครองแบบเทวราช 
มีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพ กษัตริย์ส าคัญ 
คือ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช สถาปนาราชวงศ์
ปทุมวงศ์ข้ึน แผ่อิทธิพลไปทั่วคาบสมุทรภาคใต้ 
  

เมืองหลวง  เมืองหลวงของอาณาจักรมีการโยกย้ายหลายครั้งตามล าดับดังนี้ 
1. เมืองบ้านท่าเรือ (ติดเขตต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช) 

เป็นที่ตั้งเมืองยุคแรก เมืองบ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสมในการติดต่อค้าขายทางทะเลมาก  
แต่เป็นเมืองขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ท านาเพาะปลูกได้น้อย  

2. เมืองพระเวียง (ติดเขตต าบลศาลามีชัย อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช)  
เป็นที่ตั้งเมืองหลวงในยุคที่สองเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้น อยู่ในท าเลที่มีพ้ืนที่ท านาและเพาะปลูกมากขึ้น 
สามารถเลี้ยงพลเมืองที่เพ่ิมข้ึนได้  

3. เมืองนครศรีธรรมราช (บริเวณที่ตั้งศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน)  
เป็นที่ตั้งเมืองยุคที่สาม เป็นเมืองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น  
 
 
 
 
 
    

รูปภาพที ่27   ก าแพงเมืองนครศรีธรรมราช 
ที่มา:https://nakhonsithammaratcity.wordpress.com
/ 
 

http://www.thaigoodview.com/library/c
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://nakhonsithammaratcity.wordpress.com/
https://nakhonsithammaratcity.wordpress.com/
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รูปภาพที ่28    เจดยี์พระบรมธาต ุ   จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v= N52h8bfF-zs 
 

 
วัฒนธรรม  อาณาจักรตามพรลิงค์ มีผู้นับถือศาสนาด้วยกัน 2 ศาสนา คือ 
      1. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  เมืองตามพรลิงค์เคยตกอยู่ในอ านาจของอาณาจักรฟูนัน  

ซึ่งได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย ท าให้ศาสนาฮินดู-พราหมณไ์ด้เข้ามาเผยแผ่ ชุมชนผู้นับถือศาสนา
พราหมณ์ในสมัยนั้นอยู่บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชด้านทิศตะวันตก   

      2. พระพุทธศาสนา  อาณาจักรตามพรลิงค์ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นหลักครอง 
อาณาจักร เมื่อคณะสมณฑูตจาก พระเจ้าอโศกมหาราช  น าหลักธรรมพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่
อย่างเป็นทางการ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศไ์ปยังอาณาจักรสุโขทัยและดินแดนทั่วแหลมมลายูด้วย 
 วิถีชีวิต  ประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่ายๆ  มีวิถีชีวิตแบบชาวน้ า  ด ารงชีพด้วยการเพาะปลูก 
และจับสัตว์น้ า  มีผลผลิตท้องถิน่มีขี้ผึ้ง ไม้กฤษณา ไม้มะเกลือ ก ามะถัน งาช้าง และนอระมาด   
ในระยะแรกเมืองตามพรลิงค์อยู่ใต้อ านาจของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรศรีวิชัย   ต่อมาได้เจริญ 
รุ่งเรืองข้ึนอาณาจักรตามพรลิงค์กลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  มีเมืองท่าท าการค้าขายกับนานาชาต ิโดยเฉพาะจีน อินเดีย และอาหรับ 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์  

1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้แก่ 1) ต านานเมืองนครศรีธรรมราช   2) ต านาน 
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช   3) วรรณกรรมเรื่องพระนิพพานสูตรทุกส านวน   4) ศิลาจารึก   
5) พงศาวดารต่างๆ    6) คัมภีร์มหานิเทศของอินเดีย เป็นต้น  จากหลักฐานต่างๆ ท าให้สันนิษฐานได้ว่า 
อาณาจักรตามพรลิงค์เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองติดตอ่กันมาหลายสมัย 
 2.  โบราณสถานและโบราณวัตถทุี่ส าคัญ  ได้แก่ 
           2.1  เจดีย์พระบรมธาตุ   
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   องค์เจดีย์เป็นศิลปะแบบ
ลังกา ทรงระฆังคว่ า รอบพระมหาธาตุ มีองค์
เจดีย์ 158 องค ์แตล่ะเมืองหมุนเวียนกันดูแล
องค์พระบรมธาตุเจดีย์  มีการส่งดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองบูชาพระบรมธาตุฯ อย่างสม่ าเสมอ  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87


เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา14102 ประวัติศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เล่มท่ี 2  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 

 

 
 

29 

รูปภาพท่ี 30  โบราณสถาน “เขาคา” จุดที่ 1และ2 

https://ttspace2.wordpress.com/2015/04/02/nakho
nsithammarat/ 
 

รูปภาพที ่29     พระพุทธสหิิงค์ 
ที่มา :  https://nakhonsithammaratcity.    
         wordpress.com/ 

      2.2  พระพุทธสิหิงค์  ประดิษฐาน ณ หอพระพุทธสิหิงค์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ขัดสมาธิเพชรแบบขนมต้ม   มีพระพักตร์กลม  อมยิ้ม  
พระอุระอวบอ้วน  ประทับนั่งในท่าขัดสมาธิเพชร  เป็น
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต านานของพระพุทธสิหิงค์ กล่าวว่า พระพุทธสิหิงค์ สร้าง 
ที่ประเทศลังกา เมื่อ พ.ศ.๗๐๐ พ่อขุนรามค าแหงแห่งกรุง
สุโขทัยได้ ทรงขอให้พระเจ้าศรีธรรมโศกราช จัดส่งราชทูต 
ไปลังกาขอพระพุทธรูปองค์นี้มาบูชา และได้อัญเชิญมา
ประดิษฐานที่นครศรีธรรมราช  

 

2.3 ร่องรอยโบราณสถาน"เขาคา"  
พบอยู่บนเขาคา ต าบลส าเภา อ าเภอสีชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้สันนิษฐานไดว้่า 
ชุมชนบริเวณนี้นับถือศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีการ
เดินทางเข้ามาเผยแผ่ในยุคสมัยนั้น  

2.2  หอพระนารายณ์  ภายใน 
ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์สลักจากหิน
ทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบ 
และพระหัตถ์ขวาทรงสังข์ไม่ปรากฏหลักฐานแสดงยุคสมัยและรูปแบบสถาปัตยกรรมในการก่อสร้าง 

    2.3  หอพระอิศวรและเสาชิงช้า   โบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ เป็นที่ประดิษฐาน 
เทวรูปอิศวรหลายองค์ ปางต่างๆ กัน  เทวรูปทั้งหมดนี้หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ นับว่าเก่าแก่มีค่ายิ่งนัก 
 
 
 
 
 

 

 

รูปภาพที ่ 31    หอพระนารายณ์ (ซ้าย)  หอพระอิศวรและเสาชิงช้า (ขวา)  
ที่มา : https://nakhonsithammaratcity.wordpress.com/ 

 

https://nakhonsithammaratcity.wordpress.com/
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รูปภาพที ่32      แผนที่แสดงอาณาเขตอาณาจักรศรีวิชยั 
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/1613 
 

อาณาจักรโบราณในภาคใต้ของดินแดนไทย 
ใบความรู้ที่ 8   อาณาจักรศรีวิชัย 

    
 อาณาจักรศรีวิชัย  ศูนยก์ลาง 

ของอาณาจักรอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง เกาะสุ
มาตรา ประเทศอินโดนีเซียและมีอาณา
เขตครอบคลุม  มลายู เกาะชวา เกาะสุ
มาตรา ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุน
ดา และบริเวณภาคใต้ของประเทศ
ไทย พ้ืนที่อาณาจักรแบ่งได้สามส่วน คือ
ส่วนคาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา และ
หมู่เกาะชวา   
 การปกครอง ระบบราชาธิปไตย 
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

เมืองหลวง  ศูนยก์ลางของ
อาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง 
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และมีเมืองส าคัญอีกหลายแห่ง เช่น เมืองจัมบี  เมืองไชยา เป็นต้น
ปัจจุบันเมืองไชยา เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในทางใต้ของ
ภูมิภาคนี้ เชื่อกันว่าเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยในสมัยโบราณ โดยมีหลักฐานทั้งโบราณวัตถุ
และโบราณสถานจ านวนมาก  
 วัฒนธรรม เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา   โดยมีพระพุทธศาสนา 
เดนิทางเข้ามาเผยแพร่ทางเมืองไชยา พุทธศาสนาแบบมหายานจึงเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรศรีวิชัย 
ส่วนประชาชนทางใต้ของแหลมมลายูส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งได้อิทธิพลมาจากพ่อค้ามุสลิม
อาหรับ ที่เดินทางผ่านเพื่อไปยังประเทศจีน  ศาสนาอิสลามได้เผยแผ่ไปยัง  มะละกา กลันตัน ตรัง
กานู  ปาหัง และปัตตานีจนกลายเป็นรัฐอิสลามไปในที่สุด 
 วิถีชีวิต อาณาจักรศรีวิชัยเป็นอาณาจักรที่มีอ านาจทางทะเลตอนใต้ จึงเป็นศูนย์กลางความ
เจริญรุ่งเรืองทางการค้าทางทะเล มีเมืองท่าค้าขายที่ส าคัญ   ส าหรับเมืองไชยาโบราณ เดิมเป็นเมืองที่
มีขนาดใหญ่กว่าเมืองตามพรลิงค์(เมืองนครศรีธรรมราช) มีชุมชนเมืองเก่า ศิลาจารึกภาษาสันสกฤต 
เมืองไชยา ระบุว่า ศรีวิชัยเป็นเมืองท่าค้าพริก ดีปลีและพริกไทยเม็ด โดยมีต้นหมากและต้นมะพร้าว
จ านวนมาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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รูปภาพที ่33  พระบรมธาตุไชยา สุราษฏรธ์าน ี
ที่มา :http://kanchanapisek.or.th 
 

รูปภาพที่ 34     พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 
ที่มา:http://akaraphontangramea.blogspot.com/ 

รูปภาพที ่35    หม้อดินเผาและคนทีดินเผา  
ที่มา :  http://kanchanapisek.or.th   

รูปภาพที ่36    เงินตราศรีวิชยั  
ที่มา : http://www2.bot.or.th/ 
 

 หลักฐานทางประวัติศาสตร์  โบราณวัตถุและโบราณสถานที่ส าคัญมีดังนี ้
1. พระบรมธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นเจดีย์เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยม 

ทรงมณฑป   ตั้งอยู่บนอุโมงค์ที่บรรจุหีบศิลาใบใหญ่ใส่พระบรมธาตุ องค์เจดีย์เป็นรูปสีขระ แปลว่า 
แบบภูเขา คือ เจดีย์ที่มียอดจ านวนมาก   

2. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  สลักด้วยศิลา  เป็นประติมากรรมศิลปะแบบศรีวิชัย   
พบที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประติมากรรมที่น่าจะเก่าท่ีสุด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เครื่องมือเครื่องใช้มีเครื่องปั้นดินเผาท า 

เป็นภาชนะหม้อไห  ใช้สีเขียนลวดลายและท าเป็นแบบลูก
จันทร์นูนขึ้นมาประดับลวดลายอ่ืนๆ  มีลูกปัดท าเป็น
เครื่องประดับ 

      
 

   
4. มีเงินกลมใช้ เรียกว่า นะโม และเงินเหรียญ ชนิดหนา 

 ใช้แลกเปลี่ยนด้วย  มีตราดอกจันทร์อยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมี  
 ตัวอักษรสันสกฤตเขียนไว้ว่า “วร” ประดับอยู่ 
 

  

http://kanchanapisek.or.th/
http://akaraphontangramea.blogspot.com/
http://kanchanapisek.or.th/
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ใบงานที่ 4 

อาณาจักรโบราณในภาคใต้ของดินแดนไทย 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย   หน้าข้อความทีเ่ป็นจริง  และ 

  กาเครื่องหมาย   หน้าข้อความท่ีเป็นเท็จ ( 5 คะแนน ) 
 
  1. อาณาจักรศรีวิชัย เป็นอาณาจักรในอดีตที่ตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ 
   ของประเทศไทย   
  2. ในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช อาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองท่ีสุด 
  3. อาณาจักรตามพรลิงค์ มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน 
   มีอาณาเขตทางตะวันออกและตะวันตกจรดทะเลอันดามัน 
  4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์อาณาจักรศรีวิชัย คือ เจดีย์พระบรมธาตุ  
  5. อาณาจักตามพรลิงค์เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
   แบบลังกาวงศ์ไปยังอาณาจักรสุโขทัย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที่ 2  เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
 

    ค าชี้แจง   
     1. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นชนิดเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

     2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน  ในกระดาษค าตอบที่ตรงกับค าตอบที่ถูกท่ีสุด 
 
1. อาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย คือ 
  ก. อาณาจักรหริภุญชัย 
  ข. อาณาจักรละโว้ 
  ค. อาณาจักรล้านนา 
  ง. อาณาจักรทวารวดี 
2. อาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ คือ 
  ก. อาณาจักรตามพรลิงค์ 
  ข. อาณาจักรโคตรบูร 
  ค. อาณาจักรหริภุญชัย 
  ง. อาณาจักรละโว้ 
3. อาณาจักรที่ครอบคลุมจนถึงหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย คือ 
  ก. อาณาจักรตามพรลิงค์ 
  ข. อาณาจักรโคตรบูร 
  ค. อาณาจักรหริภุญชัย 
  ง. อาณาจักรศรีวิชัย 
4. ประชาชนที่สืบเชื้อสายมาจากชาวรามัญหรือมอญ คือ 
   ก. อาณาจักรตามพรลิงค์ 
  ข. อาณาจักรศรีวิชัย 
  ค. อาณาจักรฟูนัน 
  ง. อาณาจักรโคตรบูร 
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5. อาณาจักรที่ครอบคลุมไปถึงประเทศลาว คือ 
  ก. อาณาจักรศรีวิชัย 
  ข. อาณาจักรหริภุญชัย 
  ค. อาณาจักรโคตรบูร 
  ง. อาณาจักรตามพรลิงค์ 
6. อาณาจักรที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าโขง คือ 
  ก. อาณาจักรฟูนัน 
  ข. อาณาจักรล้านนา 
  ค.  อาณาจักรทวารวดี 
  ง. อาณาจักรหริภุญชัย 
7. อาณาจักรที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางของประเทศไทย คือ 
  ก. อาณาจักรละโว้ 
  ข. อาณาจักรล้านนา 
  ค. อาณาจักรหริภุญชัย 
  ง. อาณาจักรทวารวดี 
8. อาณาจักรใด ที่มีการพิจารณาคดีความโดยใช้แบบจารีตนครบาล เช่น ด าน้ าพิสูจน์ 
  ก. อาณาจักรทวารวดี 
  ข. อาณาจักรล้านนา 
  ค. อาณาจักรฟูนัน 
  ง. อาณาจักรโคตรบูร 
9. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญสมัย ทวารวดี คือ 
  ก. พระธาตุพนม 
  ข. พระบรมธาตุไชยา 
  ค. พระปรางค์สามยอด 
  ง. พระปฐมเจดีย์ 
10. สิ่งที่เป็นหลักฐานแสดงว่า อาณาจักรละโว้ รับเอาวัฒนธรรมขอมเข้ามา ผสมผสาน คือ  
  ก. การก่อสร้างเจดีย์เจ็ดยอด 
  ข. การก่อสร้างพระปรางค์สามยอด 
  ค. การก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ 
  ง. การก่อสร้างพระบรมธาตุ 
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