


สวัสดีครับ  วันนี้เพื่อนๆ  จะได้ไปเที่ยวอาณาจักร
ของคนไทยพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวให้ได้ทราบกัน  
แล่วอย่างลืมสนุกกับ  การตอบค าถามนะครับ

กรอบที่  1



อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรเริ่มแรกที่มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนว่าคนไทยเป็นผู้สถาปนา
ขึ้นมา  เป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งอย่างเป็นปึกแผ่น  ก่อนหน้าที่จะสถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรนั้นสุโขทัยเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนเนื่องจากมีปัจจัยที่ความเหมาะสมหลาย
ประการและพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง  เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ความมั่นคงเข้มแข็งให้กับคนไทยที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง                                                        

ส 4.3 =ม.1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ 

สาระส าคัญ

ตัวชี้วัด

ส  4.3 (ม.  1/2 , 3)
-  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ
-  วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยสมัยสุโขทัย  และสังคมไทยในปัจจุบัน



       ท าไมพวกเราต้อง
ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง
อาณาจักรสุโขทัยด้วย
ครับ

       เพราะสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกของ
คนไทยที่ ได้มีการบันทึกไว้ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ดังนั้นเราจึงต้องเรียน
เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชนชาติ
ไทย  และภาคภูมิใจเกี่ยวกับชาติตนเอง

กรอบที่  2



ก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องราวของอาณาจักร
สุโขทัยเพื่อนๆ  ทราบไหมว่าท าไมจึงเรียก
อาณาจักรสุโขทัยนี้ว่าเป็นอาณาจักรที่
สมบูรณ์

กรอบที่  3



องค์ประกอบของการเป็นอาณาจักรที่สมบูรณ์

1.  มีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมอ านาจ
2.  มีแบบแผนการปกครองและอาณาเขตการปกครอง
3.  มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
4.  มีสถาบันทางศาสนาน าไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรม

กรอบที่  4



การสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

ก่อนการสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  ดินแดนในท่ีราบประกอบด้วยท่ี
ราบลุ่มแม่น้ าปิง  วัง  ยม  และน่าน  ไหลผ่านจากเหนือลงใต้สู่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  
และออกสู่ทะเลแห่งนี้มีเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย  เป็นดินแดนของคนไทย
ปกครองโดยพ่อขุนศรีนาวน าถม  ต่อมาเมื่อสิ้นพระชนม์ลง  ขอมเข้ายึดสุโขทัยไว้  
แต่ต่อมาขอมเร่ิมเสื่อมอ านาจและคนไทยมีความรักความเป็นอิสระสองผู้น าไทย  
คือ  พ่อขุนผาเมือง  แห่งเมืองราด  พ่อขุนบางกลางหาว  แห่งเมืองบางยาง  เข้ายึด
กรุงสุโขทัยคืนมาได้  พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองกรุงสุโขทัยเป็นปฐมกษัตริย์
ราชวงศ์พระร่วง  พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ในราวปี  พ.ศ.  1792

กรอบที่  5



ฝึกคิดฝึกท า
ช่วยกันตอบค าถามนะจ๊ะ.........

1.  เมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยก่อนจะสถาปนาเป็นอาณาจักรมีผู้ใด
ปกครอง

2.  ก่อนท่ีจะสถาปนาเป็นอาณาจักรสุโขทัยบริเวณนี้เคยตกอยู่ใต้อ านาจ
ของชนชาติใด

3.  เพราะอะไรคนไทยจึงรวมพลังกันไม่ยอมถูกดขี่ข่มเหง

กรอบที่  6



1.  พ่อขุนศรีนาวน าถม
2.  ขอม
3.  คนไทยรักความเป็นอิสระ

เพเพื่อนๆ  ตอบถูกใช่ไหม  เก่งอย่างนี้
ให้ตอบค าถามต่อนะครับ

เฉลยกรอบที่  6

กรอบที่  7



    ศิลาจารึกหลักที่  1  
จารึกพ่อขุนรามค าแหง

        หลักศิลาจารึกเป็นหลักฐาน
        ส าคัญในการศึกษาเร่ืองราว
         เก่ียวกับอาณาจักรสุโขทัย

เพลองตอบค าถามก่อนก่อนครับ
รอบคอบหน่อย  แล้วเปิดไปดูเฉลยก่อน

กรอบที่  8



ค าถาม
เพื่อนๆ  ต้องพยายามท าให้ถูกนะครับ  เสร็จแล้วเปิดไปดูเฉลยหน้า

1.  ก่อนสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี  คนไทย
     ตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณใด

     ก.  ชายฝ่ังทะเล
ข.  ที่ราบลุ่มแม่น้ า
ค.  เทือกเขาสูงภาคเหนือ
ง.   ที่ราบสูงภาคตะวันตก

กรอบที่  9



2.  ผู้ที่ขับไล่ขอมแล้วสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้น  
                                                    คือใคร

     ก.  พ่อขุนมังรายและพ่อขุนผาเมือง
ข.  พ่อขุนรามค าแหงและพ่อขุนผาเมือง
ค.  พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาว
ง.   พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนรามค าแหง

3.  ราชวงศ์ของกษัตริย์สุโขทัย  คือราชวงศ์ใด
ก.  ราชวงศ์จักรี
ข.  ราชวงศ์วรมัน
ค.  ราชวงศ์สุโขทัย
ง.  ราชวงศ์พระร่วง

                                                                                                                  

เพคิดให้ดี  นะเพื่อนๆ  ท า
ให้เรียบร้อย อย่าใจร้อน

กรอบที่ 10



4.  ประวัติศาสตร์สุโขทัยส่วนใหญ่ได้จากข้อมูลใด
     ก.  พงศาวดาร

ข.  โบราณวัตถุ
ค.  โบราณสถาน
ง.   หลักศิลาจารึก

เพรวดเร็วขึ้นไหมครับ  ตอบค าถามในข้อสุดท้ายนี้แล้ว  
คงเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมตรวจค าตอบได้เลยครับ.......

กรอบที่  11



  

กรอบที่ 12

เฉลยกรอบ 9, 10 อยู่ตรงนีน้ะจ๊ะ

1.  ข 3.  ง2.  ค

ดูค าตอบข้อ 4 เปิดหน้าต่อไปครบั



    



เพ  ไชโย...ตอบถูกหมดเลย  ท าถูกหมดทุกข้อไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าเรา
มีความตั้งใจ  เพื่อให้เข้าใจมากกว่านี้เราไปศึกษาหัวข้อต่อไปกนัเถอะ

กรอบที่ 13

เฉลยกรอบที่ 11
4.  ง



ก่อนที่จะศึกษากรอบต่อไปเพื่อนๆ  อย่างลืมว่าก่อนที่
จะสถาปนากรุงสุโขทัยป็นศูนย์กลางการปกครองนั้น  สุโขทัย
เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความเจริญมาก่อน  และการสถาปนาเมือง
สุโขทัยเป็นราชธานีท าให้คนไทยในแคว้นอื่นๆ  ที่เคยตั้งตนเป็น
อิสระได้ยอมเข้ามาอยู่ในอ านาจของสุโขทัย

เพต่อไปจะไดศ้ึกษาถึงเรื่องปัจจัยท่ีเอื้อต่อ  
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเปน็ราชธานี

กรอบที่ 14



ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสถาปนากรุงสุโขทัย

1.  ขอมเร่ิมเสื่อมอ านาจ
ในราวปี  พ.ศ.  1792  พระราชอ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่  7  ซึ่งเป็นกษัตริย์ของ

สิ้นสุด  ท าให้สุโขทัยปราศจากศัตรูอันเข้มแข็งและไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะถูกยกทัพมาปราบราม
ในช่วงสร้างราชธานี
2.  ความเข้มแข็งของผู้น า

ผู้น าที่มีความสามารถ  กล้าหาญและมีจิตใจที่เสียสละต่อส่วนรวมสูงได้รวบรวมคน
ไทย  สามารถประกาศตนเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของใคร

กรอบที่  15



ปัจจัยที่เอื้อต่อการสถาปนากรุงสุโขทัย
3.  ความสามัคคีของคนไทย

คนไทยผนึกก าลังกันและมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้ศัตรู  มีขวัญและ
ก าลังใจดี   มีความเช่ือมั่นว่าจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้
4.  นิสัยท่ีรักความเป็นอิสรเสรีของคนไทย

คนไทยไม่ชอบอยู่ใต้อ านาจและไม่ชอบการกดขี่บังคับใคร  จึงได้รับความร่วมมือร่วม
ใจจากคนไทยทุกคนด้วยดี  จนท าให้สุโขทัยเป็นอิสระได้ในที่สุด
5.  สภาพท าเลท่ีตั้งมีความอุดมสมบูรณ์

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ ายมสามารถติดต่อกับเมืองอื่นๆ  ได้สะดวกทั้งทางบกและทางน้ าเป็น
ชุมทางการค้าและการเพาะปลูก  ท าให้ผู้คนเข้ามาอาศัยกันเป็นชุมชนท่ีค่อนข้างหนาแน่น

กรอบที่  16



1. การท่ีมีผู้น าคนไทยคือพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ขับไล่ขอมได้
ส าเร็จถือว่าท้ังสองท่านเป็นผู้น าเช่นไร

2. ปัจจัยใดที่ท าให้กรุงสุโขทัยกลายเป็นแหล่งชุมชนท่ีหนาแน่น

ตอบให้เสร็จเรียบร้อยกอ่นเปิดไปดูเฉยกรอบตอ่ไป.....

กรอบที่  17

ค าถาม



ถ้ายังไม่เข้าใจพักเหนื่อยซักครู  แล้วตั้งสมาธิดีๆ  
กลับไปทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาอีกครั้งใหม่
เนื้อหาท่ีจะเรียนต่อไป  คือ  รายพระนาม
พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง

เพราชวงศ์พระร่วงปกครองกรุงสุโขทัย
ราวปี  พ.ศ.  1792 - 1982

กรอบที่ 18



                                                                              

พ่อขุนราค าแหงมหาราช
กษัตริย์ผู้สร้างสรรค์ความเจริญให้กรุงสุโขทัย

กรอบที่  19

เฉลยกรอบที่  16
1. มีผู้น าท่ีเข้มแข็ง
    และกล้าหาญ
2. สภาพท าเลท่ีตั้งมี
    ความอุดมสมบูรณ์



                                                                              

กรอบที่  20

รายพระนามพระมหากษัตริย์องค์ท่ี  1 - 5

พ่อขุนศรี
อินทราทิตย์

พระยาบาล
เมือง

พระยางั่ว
น าถม

พระยาเลอ
ไทย

พ่อขุน
รามค าแหง
มหาราช

รายพระนามพระมหากษัตริย์องค์ท่ี  6 - 9

พระมหาธรรม
ราชาที่  4
(บรมปาล)

พระมหาธรรม
ราชาที่  3
(ไสลือไท)

พระมหาธรรม
ราชาที่  2

พระมหาธรรม
ราชาที่  1 
(ลิไท)



    

เพ  ศึกษากรอบ
ต่อไปได้เลยครับ

กรอบที่ 21

จากรายพระนาม
กษัตริย์ซ่ึงครอง
กรุงสุโขทัยมีกษัตริย์องค์
ส าคัญที่มีพระราชกรณียกิจ
ที่เป็นประโยชนต์่อบ้านเมอืง
และต่อชุมชน



1.  ทรงสถาปนากรุงสุโขทัยข้ึนเป็นราชธานี  และเป็นผู้ตั้งราชวงศ์พระร่วง
2.  ทรงเป็นผู้น าท่ีท าให้คนไทยหันมาร่วมมือกันต่อต้านอ านาจขอม
     และท าให้หัวเมืองต่างๆ  ท่ีมีคนไทยปกครองหันมายอมรับสุโขทัยเป็น
     ศูนย์กลางอ านาจของคนไทย

กรอบที่  22

1.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พระราชกรณียกิจที่ส าคัญมีดังนี้



ด้านเศรษฐกิจ 
ทรงส่งเสริมการค้าด้วยการไม่เก็บภาษีท าให้การด าเนินการค้าเป็นไปอย่างเสรี

ด้านวัฒนธรรม
ทรงประดิษฐ์อักษรไทยใน พ.ศ. 1826 เรียกว่า ลายสือไทย  โปรดให้มีการจารึก 

ลงบนศิลาจารึก  เรื่องบางส่วนท่ีเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ลงในศิลาจารึก

กรอบที่  23

2. พ่อขุนรามค าแหงมหาราช

พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญมีดังนี้

โปรดให้สร้างพระแทน่ศิลาตั้งไว้กลางดงตาลส าหรับให้พระภิกษุสงฆ์ขึ้นแสดง
พระธรรมเทศนาในวันพระ  น าหลักธรรมมาอบรมสั่งสอนประชาชน



ด้านการเมือง 

ทรงท าสงครามขยายอาณาเขตไปอย่างขวางโปรด
      ใหแ้ขวนกระดิ่งท่ีประตูพระราชวังเพื่อให้
     ประชาชนไปสั่นกระดิ่งรอ้งทกุข์

                            

แผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตอาณาจักรสุโขทัย  ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช

กรอบที่  24

จากพระราชกรณียกิจดังกล่าว
ประชาชนจึง

พร้อมใจกันขนานพระนาม
พระองค์ท่านว่า  

“พ่อขนุรามค าแหงมหาราช”



 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับรู้ในพระไตรปิฎก  เพราะเคยทรงผนวช
เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา  ทรงให้มีการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างดี

 พระราชนิพนธ์ของพระองค์
ทางด้านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนา  คือ
ไตรพระร่วง  หรือไตรภูมิกถา

กรอบท่ี  25

3. พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไท)

พักเหนื่อยดื่มน้ า
ก่อนนะครบั



               

                                      

........... 1.  พระมหาธรรมราชาที่  2  ทรงสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

........... 2.  พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญของพ่อขุนศรีอนิทราทิตย ์ คือ
  การท านุบ ารุงศาสนาให้เจริญ

........... 3.  การประดิษฐ์อักษรไทยเป็นพระราชกรณียกิจของพ่อขนุ
 รามค าแหงมหาราชท่ีเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย

........... 4.  การน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามาอบรมสั่งสอน
  เป็นนโยบายท่ีพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยน ามาใช้สร้าง
  ความเป็นระเบียบและสงบสขุแก่ราษฎร

........... 5.  พระยาลิไทพระกษัตรยิ์กรุงสุโขทัยมีความสามารถด้านการท านุ
  บ ารุงศาสนา

กรอบที่  26

ให้เพื่อนๆ  เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูก
เขียนเครื่องหมาย  หนา้ข้อที่ผิด



 ..... ตอบไม่ได้ให้เพื่อนๆ  กลับไปอ่านใหม่อีกรอบ

กรอบที่  27

เฉลยกรอบที่ 25 – 26

1.   3.   2. 

5. 4. 



 

พบกันใหม่  เรื่องที่  2  นะครับ.....

กรอบที่  28

ขอแสดงความยินดีกบัเพื่อนๆ  ทกุคนที่มีความ
ซื่อสัตย์และมีความพยายามจนส าเร็จเพื่อเป็น
การทบทวน  ให้ทุกคนท าแบบประเมินผลย่อย

หลังเรียน....นะครับ



 

 

ตอนที่  2  ให้นักเรียนอ่านข้อความข้างล่างแล้วเขียนเครื่องหมาย หน้าข้อความทีถู่ก
                  และเขียน หน้าข้อความที่ผดิ

  .........ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยส่วนใหญ่ได้จากข้อมูลในหลักศิลาจารึก
  .........พระมหาธรรมราชาที่ 2 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย
  .........พระราชกรณียกิจส าคัญที่สุดของพระยาลิไท คือ การท านุบ ารุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
  .........พ่อขุนรามค าแหงโปรดให้สร้างแท่นหินไว้กลางดงตาลเพ่ือว่าราชการ
  .........การประดิษฐ์อักษรไทยเป็นพระปรีชาสามารถของพ่อขุนรามค าแหงในด้านทางเป็นนักปราชญ์
  .........อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนศรอีินทราทิตย์
  .........พ่อขุนผาเมืองเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเพราะเป็นผู้ท าให้สุโขทัยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุด
  .........การริเริ่มให้มีการค้าเสรีแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ในด้านเศรษฐกิจ
  .........พระมหาธรรมราชาที่  4  ทรงนิพนธ์หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
  .........บทบาทที่ส าคัญที่สุดของพระมหากษัตริย์ไทย  คือดูแลราษฎรให้มีความสุข 

แบบประเมินผลย่อยหลังเรียน
    เรื่องที ่ 1  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย                                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1



 

 

ตอนที่  2  ให้นักเรียนอ่านข้อความข้างล่างแล้วเขียนเครื่องหมาย หน้าข้อความทีถู่ก
                  และเขียน หน้าข้อความที่ผดิ

  ........ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยส่วนใหญ่ได้จากข้อมูลในหลักศิลาจารึก
  .......พระมหาธรรมราชาที่ 2 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย
  ........พระราชกรณียกิจส าคัญที่สุดของพระยาลิไท คือ การท านุบ ารุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
  .......พ่อขุนรามค าแหงโปรดให้สร้างแท่นหินไว้กลางดงตาลเพ่ือว่าราชการ
  ........การประดิษฐ์อักษรไทยเป็นพระปรีชาสามารถของพ่อขุนรามค าแหงในด้านทางเป็นนักปราชญ์
  ........อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนศรอีินทราทิตย์
  .....พ่อขุนผาเมืองเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเพราะเป็นผู้ท าให้สุโขทัยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุด
  ........การริเริ่มให้มีการค้าเสรีแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ในด้านเศรษฐกิจ
  .......พระมหาธรรมราชาที่  4  ทรงนิพนธ์หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
  ........บทบาทที่ส าคัญที่สุดของพระมหากษัตริย์ไทย  คือดูแลราษฎรให้มีความสุข 

แบบประเมินผลย่อยหลังเรียน
    เรื่องที ่ 1  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย                                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1



 

 

ตอนที่  2  ใหน้ักเรียนเลือกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว

  1. อาณาจักรสุโขทัยถือก าเนิดมาได้อย่างไร
ก.  ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้าจึงรวมตัวกันเป็นเมืองขึ้นมา
ข.  กลุ่มคนไทยรวมตัวกันเป็นอิสระเพ่ือให้หลุดพ้นจาการยึดครองจากขอม
ค.  กลุ่มคนไทยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยเลือกท าเลที่มีความอุดมสมบูรณ์
ง.  อาณาจักรที่สถาปนาขึ้นมาเป็นรัฐไทย    แตต่้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวาย

2. ขั้นแรกที่ผู้น าคนไทยได้กระท าในการสถาปนาราชธานีแห่งใหม่  คือ
ก.  ขับไล่อิทธิพลจากขอม
ข.  บูรณะฟ้ืนฟูกรุงสุโขทัย
ค.  ส่งคณะทูตไปประเทศจีน
ง.  ย้ายราชธานีไปสร้างใหม่

แบบประเมินผลย่อยหลังเรียน
    เรื่องที ่ 1  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย                                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1



 

 

 3. การกระท าที่ผู้น าคนไทยได้กระท าในการสถาปนาราชธานี  คือข้อใด
ก.  การรู้จักสร้างปัญหา
ข.  การรู้จักขจัดปัญหา
ค.  การยอมรับสภาพปัญหา
ง.  ความร่วมมือในการแก้ปัญหา

4. ประวัตศิาสตร์สุโขทัยส่วนใหญ่ได้จากข้อมูลในข้อใด
ก.  พงศาวดาร
ข.  โบราณวัตถุ
ค.  โบราณสถาน
ง.  หลักศิลาจารึก

5.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยภายในที่ท าให้สุโขทัยพ้นจากการปกครองขอมได้ส าเร็จ
ก.  ผู้คนมีก าลังใจดี
ข.  มีอาวุธที่เหนือกว่า
ค.  ผู้น าการต่อสู้ที่เข้มแข็ง
ง.  มีเสบียงอาหารที่อุดมสมบูรณ์



 

 

 6. สุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะมีปัจจัยเกื้อหนุน  อยู่หลายประการ  ยกเวนข้อใด
ก.  ผู้น ามีความสามารถ
ข.  ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการค้า
ค.  อาณาจักรจีนและขอมให้การสนับสนุน
ง.  การเพาะปลูกได้ผลดีเพราะมีระบบชลประทานที่ดี

7. พระราชกรณียกิจเรื่องใดของพ่อขุนรามค าแหง  ที่แสดงให้เห็นว่าชาติไทยมอีารยธรรมสูง
ก.  การประดิษฐ์อักษร
ข.  การอุปถัมภ์หัวเมืองต่างๆ
ค.  การแขวนกระดิ่งไว้ประตูวัง
ง.  การเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภก

8.  พ่อขุนศรอีินทราทิตยม์ีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างไร
ก.  เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ข.  รวมอาณาจักรสุโขทัยเข้าด้วยกัน
ค.  ส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับผู้อ่ืน
ง.  สถาปนากรุงสุโขทัยและตั้งราชวงศ์พระร่วง



 

 

 9. ข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระยาลิไท
ก.  ท าสงครามแผ่ขยายอาณาเขต
ข.  ส่งเสริมการท าสังคโลก
ค.  ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ง.  การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง

10.  นโยบายใดที่พ่อขุนรามค าแหงน ามาสร้างความเป็นระเบียบและความสงบสุขให้แก่ราษฎร
ก.  การปกครองแบบธรรมราชา
ข.  การขยายอาณาเขตให้กว้างขวาง
ค.  การออกกฎหมายการปกครองที่เข้มงวด
ง.  การน าค าสอนของพระพุทธศาสนามาอบรมสั่งสอนราษฎร





 

 

เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน
1. ข
2. ข
3. ง
4. ง
5. ข
6. ค
7. ก
8. ง
9. ค
10. ง


