
                                            

                   หนังสืออ่านเพิม่เตมิ 

 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์  ส21105  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เล่มที่ 1 อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
 
 

 
 
 
 
 
                 
 
       
 

      

   

   โดย  นางสาววราภรณ์  แสงใส                        

           ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ 

           โรงเรียนเสอเพลอพทิยาคม  อ าเภอกุมภวาป ี จังหวัดอุดรธานี 

           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

 



    ค าน า    

  

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้อ่ืน ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
หรือสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ส าหรับ หนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระที่ 4  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย  
เล่มท่ี 1 อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ได้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  โดยใช้เป็นสื่อการสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้
ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบองค์ความรู้เอง ครูเป็นผู้มีหน้าที่อ านวยความสะดวกท าให้ผู้เรียนมีความรู้ประสบ
ผลส าเร็จได้ ซึ่งสื่อการสอนที่จะตอบสนองหลักการดังกล่าวมีหลายประเภท หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้ 
เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และครูสามารถใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมนี้ใน
การสอนซ่อมเสริม ใช้สอนแทนครูที่ไม่มา หรือใช้ประกอบการสอนของครูในชั้นเรียน และสามารถให้
นักเรียนใช้ศึกษานอกเวลาเรียนได้อีกด้วย 

ผู้จัดท าได้จัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้ขึ้น เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาระที่  4 
ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพ่ือให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้  

ผู้จัดท าหวังอย่างยิ่งว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ส าหรับครู นักเรียน และผู้ที่
สนใจต่อไป 

             

       
 
         
                                                                         
                                                                            นางสาววราภรณ์  แสงใส 
                   
 

 

 

 

 

 
 

 

 



สารบัญ 
เรื่อง                         หน้า 
ค าชี้แจง        ก 
ขั้นตอนการอ่านหนังสือเพิ่มเติม              ข 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้   ค 

           อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย      ๑ 
  แบบทดสอบก่อนเรียน       ๒ 
  กระดาษค าตอบ        ๔ 
   อาณาจักรทวารวดี      ๕ 
   อาณาจักรละโว้       ๖ 
   อาณาจักรหริภุญชัย      ๗ 
   อาณาจักรโยนกเชียงแสน      ๘ 
   อาณาจักรล้านนา       ๙ 
   อาณาจักรอิศานปุระ      ๑๐ 
   อาณาจักรโคตรบูรณ์      ๑๑ 
   อาณาจักรกาลังสุกะ      ๑๒ 
   อาณาจักรตามพรลิงค์      ๑๓ 
   อาณาจักรศรีวิชัย       ๑๔ 
  สรุปใบความรู้อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย    ๑๕  

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 1               1๘  
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ ๒      ๑๙ 
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ ๓      ๒๐ 
แบบทดสอบหลังเรียน                ๒๑ 
ภาคผนวก        ๒๓ 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน     ๒๔ 
เฉลยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ ๑     ๒๕ 
เฉลยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ ๒     ๒๖  
เฉลยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ ๓     ๒๗  
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน     ๒๘ 
บรรณานุกรม       ๒๙ 
 

 
 

                                   
 
 
 



                                                                                      ก         

ค าชี้แจง 

หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  รายวิชา ประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ได้จัด 
สร้างข้ึนโดยก าหนดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผล
การเรียนได้ด้วยตนเองตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กิจกรรมเสริม
การเรียนรู้พร้อมทั้งมีการเฉลยค าตอบ โดยก าหนดเนื้อหาเป็น  9 เล่ม ประกอบด้วย 
 

  เล่มที่ 1  อาณาจักโบราณในดินแดนไทย 
  เล่มที่ 2  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
  เล่มที่ 3  พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 

   เล่มที่ 4  พัฒนาการด้านการเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย  
   เล่มที่ 5  พัฒนาการด้านสังคมสมัยสุโขทัย  
   เล่มที่ 6  พัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย  
   เล่มที่ 7  พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย 
   เล่มที่ 8  การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย 
   เล่มที่ 9  การเสื่อมอ านาจของอาณาจักรสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

    
  
 



                     ข 

ขั้นตอนการอ่านหนังสือเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร)์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑  
 

 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสร้างข้ึนส าหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนจะได้รับประโยชน์ถ้าท า
ตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด ดังนี้  

 1.   อ่านสาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนลงมือท า  ห้ามขีด
เขียนความใดๆ ลงในหนังสือ 

2.   ท าแบบทดสอบก่อนเรียนในกระดาษค าตอบที่เตรียมให้ พร้อมตรวจค าตอบเพ่ือเป็นการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานของนักเรียน 

 3.   ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาให้เข้าใจตามล าดับโดยไม่ต้องรีบร้อน 
 4.   ท ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเขียนลงในกระดาษค าตอบและตรวจค าตอบจากเฉลยแต่

ละกิจกรรมด้วยตนเอง 
 5.   ถ้าตอบผิดไม่ต้องหมดก าลังใจให้กลับไปศึกษาใหม่อีกครั้ง 
6.   นักเรียนจะต้องตั้งใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์ และมีวินัย ไม่ควรเปิดเฉลยค าตอบเพื่อตอบค าถาม เพราะจะ

ไม่ช่วยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจ 
   7.   ไม่จ าเป็นจะต้องศึกษาให้เสร็จในทันทีทันใด ควรศึกษาไปตามความสามารถของตนเอง 
   8.   เมื่อศึกษาจบแล้วให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนวัดความรู้ความเข้าใจที่ได้รับลงในกระดาษค าตอบ 
พร้อมตรวจค าตอบเปรียบเทียบกับการท าแบบทดสอบก่อนเรียนให้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ พร้อมส่ง
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมตามก าหนดเวลาและให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 



                                                                                                                  ค 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เขา้ใจความเป็นมาชองชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 

ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย  
ตัวช้ีวัด 
          ส ๔.๓ ม.๑/๑  อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
สาระส าคัญ 
 ก่อนที่ไทยจะตั้งอาณาจักรข้ึนนั้นดินแดนประเทศไทยปัจจุบันได้มีหลายชนชาติตั้งหลักแหล่งอยู่
ในบริเวณนี้มาก่อนแล้ว ชนชาติเหล่านี้ได้สร้างความเจริญของตนและรับการถ่ายทอดอารยธรรมจาก
ต่างชาติมาประยุกต์ใช้ เมื่อชนชาติไทยตั้งอาณาจักรข้ึนปกครองแทนอาณาจักรเดิม ชาวไทยก็ได้รับ 
อารยธรรมบางอย่างนั้นด้วย 
สาระการเรียนรู้ 

อาณาจักรโบราณในประเทศไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ๑.  เล่าประวัติอาณาจักรโบราณท่ีเคยอยู่ในดินแดนของประเทศไทยได้  
๒. บอกศิลปะและวัฒนธรรมที่ส าคัญ ๆ ของอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยได้  
๓. ชื่นชมและภาคภูมิใจบรรพบุรุษที่ช่วยอนุรักษ์โบราณสถานไทยไว้ได้ 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย               ๑ 

   

  

 

     
                                            หริภุญชัย        โยนก 
   ทวารวดี            ละโว้                               เชียงแสน            ล้านนา            
  

 

 

 

อาณาจักรโบราณในดินแตนไทย 

 

 

 

          อิศานปุระ                                                                  ลังกาสุกะ                                     
                                                    โคตรบูรญ์                                        ตามพรลิงค์ 
                                                                                              ศรีวิชัย               
                                              
                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

ถ้าเพื่อนๆ 
พร้อมแล้วเข้าสู่
บทเรียนกันเลย
....ครับ..... 



                                                           หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                  ๒ 

 

                                              แบบทดสอบก่อนเรียน 

      เรื่อง  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 

         ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย (X) ลงใน 
                       กระดาษค าตอบ 
           1.  ผลงานของอาณาจักรใดที่ท าให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกมาได้จวบจนปัจจุบัน 
                          ก. โยนกเชียงแสน                                      
                          ข. ทวารวดี 
                          ค. หริภญุชัย                                            
                          ง. ตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช) 
           2.  ความเชื่อพ้ืนบ้านของอาณาจักรโคตรบูรณ์ มีการนับถือสัตว์ชนิดใดในต านาน 
                          ก. พญานาค                                               
                          ข. ปลาฝา(ตะพาบน้ า) 
                          ค. มังกรไฟ                                               
                          ง. พญาเต่างอย 
           3.  เรื่องราวของพระนางจามเทวีวงศ์มีความเก่ียวข้องกับการสถาปนาอาณาจักรใด 
                          ก. สุพรรณภูมิ                                            
                          ข. อิศานปุระ 
                          ค. หริภญุชัย                                               
                          ง. โยนกเชียงแสน 
           4.  ข้อใดสรุปลักษณะเด่นของอาณาจักรล้านนาได้ดีที่สุด 
                          ก. นับถอืพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท     
                          ข. ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
                          ค. มีการโยกย้ายราชธานีใหม่หลายครั้ง      
                          ง. ใช้ตัวอักษรและมีวัฒนธรรมแบบล้านนา 
           5.  ราษฎรของละโว้สืบมาจากเชื้อสายในข้อใด 
                          ก. จีน       
                          ข. มอญ 
                          ค. พม่า        
                          ง. อินเดีย 
            
 
 
 



                                                     หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย             ๓ 
               
           6. เหตุผลที่ท าให้อาณาจักรโบราณมักตั้งอยู่ริแม่น้ าคือข้อใด 
                           ก. สะดวกในการเพาะปลูกและการคมนาคม 
                           ข. ช่วยป้องกันอันตรายจากข้อศึก 
                           ค. เพื่อให้ส าเภาล่องเข้ามาได้ง่าย 
                           ง. ผู้คนนิยมใช้เรือเป็นพาหนะ 
           7. ศานสถานกับอาณาจักรข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน 
                           ก. พระธาตุพนม – โคตรบูรณ์   
                           ข. เจดีย์วัดป่าสัก – ละโว้ 
                           ค. พระบรมธาตุไชยา – ศรีวิชัย  
                           ง. พระปฐมเจดีย์ – ทวารวดี 
           8. หลักฐานใดที่ท าให้เชื่อว่าอาณาจักรทวารวดีมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัด นครปฐม 
                           ก. แผ่นศิลาจารึกภาษามอญ   
                           ข. พระพุทะรูปปางนาคปรก 
                           ค. พระปรางค์วัดมหาธาตุ   
                           ง. เจดยี์วัดป่าสัก 
           9. กฎหมายที่ใช้ในการปกครองอาณาจักรล้านนา มีชื่อเรียกว่าอะไร 
                           ก. กฎหมายตราสามดวง    
                           ข. กฎหมายจตุสดมภ์ 
                           ค. กฎหมายมังรายศาสตร์   
                           ง. กฏหมายกฎหมายลักษณะอาญา 
          10. อาณาจักรที่มีผู้หญิงปกครองคืออาณาจักรใด 
                           ก.  ลังกาสุกะ 
                           ข.  หรภิุญชัย 
                          ค.  ตามพรลิงค์ 
                           ง.  โยนกเชียงแสน 
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         กระดาษค าตอบ 
                       เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
 
                  
                  ชื่อ..........................................นามสกุล...............................เลขที่............ชั้น.......... 
                                         (   ) ก่อนเรียน   (   )  หลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                คะแนนที่ได้........................................ 
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    1. อาณาจักรทวาราวดี พุทธศตวรรษที่ 11–16 
 
   1. ความเป็นมา  มีหลักฐานปรากฏในบันทึกของหลวงจี้อิงที่เรียกว่า “โด-ไล-โป-ต้ี” เป็นอาณาจักรอยู่
ระหว่างอาณาจักรศรีเกษตรกับอาณาจักรอิศานปุระมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐม  
        2. วัฒนธรรมของทวาราวดี  
             2.1 ด้านการปกครอง  หลักฐานที่พบ แผ่นศิลาจารึกโบราณเขียนด้วยภาษามอญ ท าให้สันนิษฐานว่า
คนมอญเป็นเจ้าของอารยธรรมทวาราวดี มีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ซึ่งได้รับแบบแผนการปกครองมาจาก
อินเดีย  
             2.2 ด้านศาสนาและประเพณี  ได้รับ อิทธิพลศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนาผ่านทางอินเดียมี
ความเจริญรุ่งเรืองมากเก่ียวกับพุทธศาสนาหลักฐานที่พบธรรมจักรศิลา พระพุทธรูปส าริดทองค า เสาหินแปด
เหลี่ยม ใบเสมา พระเจดีย์จุลประโทน 

 
     

     หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
     อาณาจักรทวารวดี  

    ที่มา www.kru.thai.com    
                            สืบค้นเมื่อวันที ่๒๖/๐๖/๖๐                      

 
 
      ธรรมจักรศิลาจุลประโทนเจดีย์                   พระพุทธรูปศิลาขาวที่วัดพระปฐมเจดีย์ 
                                                                  จังหวัดนครปฐม 
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                                    2. อาณาจักรละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 12-18) 

 
1. ความเป็นมา อาณาจักรละโว้มีศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรีมีแม่น้ า 3 สายไหลผ่านคือ แม่น้ าเจ้าพระยา  

แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี ท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมสะดวก  
        2. วัฒนธรรมของทวาราวดี  
            2.1 อาณาจักรละโว้เคยอยู่ใต้การปกครองของทวาราวดีและขอม  มีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์
ซึ่งรับวัฒนธรรมจากอินเดียและเมื่อขอมมาปกครองมีการใช้กฎหมายระบบตุลาการ  
            2.2 ด้านศาสนาและประเพณี  ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีความจริญ-รุ่งเรืองในละโว้
หลักฐานที่พบ เช่น พระปรางค์สามยอด ปรางค์แขก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เทวรูปพระนารายณ์ ในจังหวัด
ลพบุรี 

 
 
                                                                                             ทบัหลงั สมยัลพบุรี อิทธิพล   

                                                                                                                                                ศิลปะขอมแบบนครวดั  พบท่ี 

                                                                                                                                                ประสาทศีขรภูมิ จงัหวดัรินทร์ 

                                                                                                                                            ท่ีมา www.kru.thai.com (๒๖/๐๖/๖๐)  
  

 

 

                               

 

 

 

 

        

                                                                                     พระปรางคส์ามยอด จงัหวดัลพบุรี 

                                                     ท่ีมา : ประวติัศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ .รศ.ดร.ไพฑูรย ์ มีสกลุ  หนา้ ๕๓ 

                                                                                                    (๒๖/๐๖/๖๐) 

 

http://www.kru.thai.com/
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                      3.อาณาจักรหริภุญชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-19) 

 
๑. ความเป็นมา ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ าปิงตอนบน 

คือจังหวัดล าพูนปัจจุบัน ตามต านานได้เล่าไว้ว่าพระนางจามเทวี 
พระธิดาของกษัตริย์ละโว้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของหริภุญชัย  
เป็นผู้วางรากฐานทางวัฒนธรรมของหริภุญชัย และบริเวณใกล้เคียง  
  2. วัฒนธรรมของหริภุญชัย  
  2.1 ด้านการปกครอง พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุด 
ด้านการปกครองอาณาจักรหริภุญชัยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก  
ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช (ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ.2547 : 69)                       
บ้านเมืองสงบสุขจนปลายศตวรรษที่ 19 จึงถูกรวบเข้าเป็นส่วนหนึ่ง                        พระบรมรูปพระนางจามเทวี                 
ของอาณาจักรล้านนา    ปฐมกษัตริย์แห่งหรภิุญชัย 

                                                                                                                         ที่มา : www.oknation.net/ (26/6/60)   

  2.2 ด้านศาสนาและประเพณี  พระมหากษัตริย์ทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  
ท าให้หริภุญชัยกลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาทางภาคเหนือซึ่งมีหลักฐานจนถึงปัจจุบันเช่นเจดีย์กู่กุด เจดีย์
ช้างยืน วัดพระธาตุหริภุญชัย 

                   
               เจดียก์ู่กุดวดัจามเทวี จ.ล าพนู                                                                                                  พระธาตุหริภุญชยั  จงัหวดัล าพนู  

ท่ีมา : GEOGRAPHIG ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๗๔ พ.ศ. ๒๕๔๗                                                     ท่ีมา : GEOGRAPHIG ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๗๔ พ.ศ.๒๕๔๗  

                         หนา้ ๒๓๕ (๒๖/๖/๖๐                                                                                                             หนา้ ๒๒๖(๒๖/๖/๖๐) 
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                                          4.อาณาจักรโยนกเชียงแสน(พุทธศตวรรษที่12-19)
  
  1. ความเป็นมา จากต านานผู้สร้างโยนกเชียงแสน 
คือสิงหนวัติกุมาร เป็นกลุ่มคนไทยที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีน 
ได้มาก่อตั้งเมือง  “นาคพันธุ์สิงหนวัตินคร” บริเวณลุ่มแม่น้ าโขง  
แม่น้ ากกปัจจุบันคือ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ปัจจุบัน  
       2. วัฒนธรรมของอาณาจักรโยนกเชียงแสน  
           2.1 ด้านการปกครอง เจ้าชายสิงหนวัติได้ขยายอาณาเขตไปอย่าง 
กว้างขวางและเรียกชื่ออาณาจักรใหม่ว่า “โยนกเชียงแสน” ต่อมาถูกขอม 
ยึดครอง พระเจ้าพรหมกุมาร สามารถกอบกู้เอกราชได้สร้างเมืองใหม่ข้ึน                          
ที่เวียงไชยปราการ มีความเจริญรุ่งเรืองมีศิลปะเฉพาะตนเรียกว่า                   พระบรมราชานุสาวรยี์พระเจ้าพรหม 
“ศิลปะเชียงแสน” จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรโยนก                    ประดษิฐานท่ีจังหวัดเชียงราย                                                 
เชียงแสนจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา                ที่มา : www.oknation.net/ (26/๐6/60)            

 

          
    อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช                  พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ เป็น ศิลปะเชียงแสน  
  ที่มา : forums.๒๑๒๐afe.com/(๒๖/๐๖/๖๐)              ที่มา : www.oknation.net/ (๒๖/๐๖/๖๐) 
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          5.อาณาจักรล้านนา (พุทธศตวรรษที่ 19-25) 

 

   1. ความเป็นมา  อาณาจักรล้านนา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1800  
บริเวณท่ีราบเมืองเชียงใหม่และ เมืองล าพูนปัจจุบัน โดยพ่อขุนเม็งราย 
เจ้าเมืองเชียงราย  
       2. วัฒนธรรมของล้านนา  
          2.1 ด้านการปกครอง  เป็นการปกครองแบบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชมีกษัตริย์เป็นประมุข ได้รวบรวมก าลังคน 
ไปตีเมืองต่างๆ และตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  
โดยมีพระสหายสนิท พญาง าเมืองเจ้าเมืองพะเยา                                                
และพ่อขุนรามค าแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัย ไปช่วยเลือ ท าเลที่ตั้งเมืองใหม่                พระบรมราชานุสาวรีย์ 
ใช้กฎหมายมังรายศาสตร์ปกครองอาณาจักรจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5                      พระยามังรายมหาราช                        
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงผนวกล้านนาให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทย                      ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา 
                                                                                               ที่มา : www.oknation.net/ (26/๐6/60) 
          2.2 ด้านศาสนาและประเพณี  พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์จากสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองใน
อาณาจักรล้านนา มีการสร้างวัด เจดีย์ พระพุทธรูปมากมาย ที่พบเห็นในปัจจุบัน เช่น ก าแพงเมือง พระธาตุดอยสุ
เทพ พระพุทธรูปต่างๆ วัดเจดีย์หลวง วัดโพธารามหาวิหาร 
 
 
                              
 
                                                                                                             พระบรมนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
                                    ที่มา : www.thatphanom.com/(๒๖/๖/๖๐) 
 
 
 
                                                                                                          
                                                              
  

 
                                                               

 

http://www.thatphanom.com/(๒๖/๖/๖๐)
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        6.อาณาจักรอิศานปุระ พุทธศตวรรษที่ 12 -18         
 

          
 1. ความเป็นมา เป็นอาณาจักรขอมมีดินแดนบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง ซึ่งเป็น
ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งอาณาจักรคือ พระเจ้าอิศานวรมัน หลักฐานของอาณาจักรอิศานปุระจะมี
ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุจีน และบันทึกของราชทูตจีน  
  2. วัฒนธรรมของอิศานปุระ  
     2.1 ด้านการปกครอง มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช กษัตริย์เป็น สมมุติเทพ การปกครองแบบ
จตุสดมภ์ มีกฎหมายพราหม์ธรรมศาสตร์  
     2.2 ด้านศาสนาและประเพณี นับถือศาสนาพราหมณ์- ฮินดู และพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีการสร้าง
ปราสาทหินขนาดใหญ่หลายแห่งเช่น ปราสาทนครธม ปราสาทตาพรม และในเขตประเทศไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ า จ.บุรีรัมย์ 
ปราสาทศรีขรภูมิ พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี ปราสาทวัดสิงค์ จ.กาญจนบุรี 
 

 
 

  

 

 

                                                                                                                                     อโรคยาศาลาหรือสุขศาล  สถานพยาบาล 

                                                                                                                                     ผูป่้วยในชุมชน เช่น ปราสาทตาเมือนโตจ๊ 

                                                                                                                       http://www.bloggang.com/viewblog.php(๒๖/๖/๖๐ 

 

 

 

          ปราสาทหินพนมรุ้งจงัหวดับุรีรัมย ์ 

http://www.bloggang.com/viewblog.php(๒๖/๖/๖๐ 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          ธรรมศาลา สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีพกั 

                                                                                                                                     ส าหรับคนเดินทาง เช่น ปราสาทตาเมือน  

                                                                                                                     http://www.bloggang.com/viewblog.php(๒๖/๖/๖๐ 

 

http://www.bloggang.com/viewblog.php(๒๖/๖#/๖๐
http://www.bloggang.com/viewblog.php(๒๖/๖/
http://www.bloggang.com/viewblog.php(๒๖/๖/
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                                       7.อาณาจักรโคตรบูรณ์ พุทธศตวรรษที่ 12-16 
                                        

                                     1. ความเป็นมา  มีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนม ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง  
         บริเวณเมืองแขกเก่าในประเทศลาวปัจจุบันอาณาจักรโคตรบูรณ์ปรากฏอยู่ในต านานอุรังคธาตุ  
   2. วัฒนธรรมของโคตรบูรณ์  
      2.1 ด้านการปกครอง ได้รับอิทธิพลจากอินเดียมีกษัตริย์ปกครองประเทศต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของล้านช้าง  
      2.2 ด้านศาสนาและประเพณี นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีความเชื่อเรื่องการบูชาพญานาคนับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ศาสนสถานที่ส าคัญ คือพระธาตุพนม ซึ่งบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า 

  
 

   พระธาตุพนม จงัหวดันครพนม  

                                                                                                               www.dhammajak.net/board/viewtopic.phpt=๑๔๕๑๖  

                                                                                                                                                 (๒๖/๖/๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             แผนท่ีอาณาจกัรโคตรบูรณ์ 
 

www.dhammajak.net/board/viewtopic.phpt=๑๔๕๑๖ 

                                      (๒๖/๖/๖๐) 

 

 

 

 

 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.phpt=๑๔๕๑๖
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         8.อาณาจักรลังกาสุกะ พุทธศตวรรษที่7-14 
 
            
 1. ความเป็นมา มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา 
มีศนูย์กลางอยูท่ี ่อ. ยะรัง จ.ปัตตานี  

     2. อารยธรรมของลังกาสุกะ  
         2.1 ด้านการปกครอง  มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองประเทศ มีเมืองท่า มีการติดต่อค้าขายกับจีนและอินเดีย 
แต่ใกล้ชิดกับจีนมากกว่าเพราะเคยส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนถึง 6 ครั้ง  
         2.2 ด้านศาสนาและประเพณี  เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายมหายานและศาสนาพราหมณ์ – 
ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย หลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่ อ.ยะรัง จ. ปัตตานี เป็นรูปหล่อพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร 
สถูปจ าลองรูปทรงต่างๆ จ านวนมากท าเพ่ือส่งออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร                        ธรรมจักรศิลาทราย พบที่เมืองโบราณยะรัง  
http://๒๐๓.๑๕๘.๒๕๓.๕//unt๓/๓๒hom๒๐artsamai.htm              อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
      (๒๖/๐๖/๖๐)           (๒๖/๐๖/๖๐) 
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                    9. อาณาจักรตามพรลิงค์ พุทธศตวรรษที1่3–18 
       

 
๑.  ความเป็นมา เป็นอาณาจักรโบราณท่ีเก่าแก่แห่งหนึ่งในดินแดนภาคใต้ของไทย  

               มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราช  
         2. อารยธรรมของตามพรลิงค์  
              2.1 ด้านการปกครอง  มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง ในศิลาจารึกที่วัดหัวเวียง  
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระเจ้าจันทรภานุรังศรีธรรมโศกราช (ณรงค์ พ่วงพิศ 
และคณะ. :2547) ที่ได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นอาณาจักรที่ม่ันคงเป็นปึกแผ่น  
              2.2 ด้านศาสนาและประเพณี  แต่เดมินับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานและพราหมณ์ – ฮินดู  
ดังหลักฐานที่ปรากฏ เช่น ศิวลึงค ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ต่อมาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาเผยแพร่
เป็นแห่งแรกในดินแดนไทย ซึ่งได้เผยแพร่ ไปยังอาณาจักรสุโขทัยและล้านนา หลักฐานที่พบ เช่น พระบรมธาตุ
เจดีย์ วัดมหาธาตุ  จ.นครศรีธรรมราช 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   พระบรมธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช        พระวิษณุ พบที่หอพระนารายณ์  
  www.fisheries.go.th/sf-nakhonsri/web๒/index.p...       อ าเภอเมือง  จ.นครศรีธรรมราช 
             (๒๖/๐๖/๖๐)                              (๒๖/๐๖/๖๐) 
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                     10.อาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-19) 
 

   1. ความเป็นมา ศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่อาเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี บ้างก็ว่าอยู่ที่เมือง
ปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ร่องรอยที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองคือ มหาสถูปบุโรพุทโธ เกาะ
ชวา ประเทศอินโดนีเซีย  

     2. อารยธรรมของศรีวิชัย  
        2.1 ด้านการปกครอง อาณาจักรศรีวิชัยมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลมี
อิทธิพลทางด้านศิลปะแบบศรีวิชัยมากกว่าอ านาจทางการเมือง  
        2.2 ด้านศาสนาและประเพณี ในระยะแรกนับถือศาสนาพราหมณ์- ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ต่อมานับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราช ดังปรากฏศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุในศาสนาต่างๆ เช่น พระบรมธาตุไชยา จ. สุราษฎร์ธานี พระพุทธรูปปางนาคปรกส าริด ที่วัดเวียง  
อ.ไชยา เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร วัดศาลาทงึ  อ. ไชยา 
 
 

                พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พบท่ี 
                 วัดพระบรมธาตุไชยา จ. สุราษฎร์ฯ 
                ท่ีมา www.kru.thai.com ๒๖/๖/๖๐  

 
  

  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                           
      พระบรมธาตุไชยา จ. สุราษฏร์ธานี                                   พระพุทธรูปนาคปรก 
  www.travel-is.com/forum/view.phpqID=๓๙๘&page                         จ ากวัดเวียง จ. สุราษฏร์ธานี 
         (๒๖/๖/๖๐)                                            ท่ีมา www.kru.thai.com 
                                                                 ๒๖/๖/๖๐  
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                                  สรุป 
    เรื่อง  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
 
 
อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) 
• เป็นอาณาจักรที่มีหลักฐานแน่นอนแห่งแรกบนพ้ืนแผ่นดินไทย สันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐม 
• หลักฐานสมัยทวารวดี เช่น ธรรมจักรศิลาจุลประโทนเจดีย์ และฐานอาคารที่วัดพระเมรุ 
• ทวารวดีได้รับอิทธิพลอินเดีย เช่น การปกครองโดยกษัตริย์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนา 
                         อาณาจักรละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 12-18) 

                    • ช่วงแรกละโว้รับวัฒนธรรมจากอินเดีย เช่นแนวคิดเรื่องการปกครองโดยกษัตริย์  
                                มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม 
                              • มีการนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายาน รวมทั้งความเชื่อเรื่องการ 
                                นบัถือบรรพบุรุษและยกย่องสตรี 
                              • อาชีพส าคัญ คือ การเกษตร 
                              • มีการติดต่อค้าขายกับชุมชนต่างถิ่น 
อาณาจักรโยนกเชียงแสน (พุทธศตวรรษที่ 12-19) 
• สันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงแสน (อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) 
• ปรากฏอยู่ในต านานสิงหนวัติกุมารและต านานลวจังกราช 
• ถูกขอมยึดครองอาณาจักร 
• พระเจ้าพรหมกุมาร สามารถกู้เอกราช และสร้างเมืองใหม่ข้ึนที่เวียงไชยปราการ 
• ถูกมอญในพม่ารุกราน จึงสร้างเมืองใหม่ที่ก าแพงเพชร 
• พุทธศตวรรษที่ 19 ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของล้านนา 
 อาณาจักรหริภุญชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-19)  
                           • สันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดล าพูน 
                            • ต านานจามเทวีวงศ์กล่าวว่า ฤๅษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัย 
                            • พระนางจามเทวีเป็นปฐมกษัตริย์ 
                            • สันนิษฐานว่าชาวเมืองหริภุญชัยเป็นชาวมอญจากละโว้ 
                            • หริภุญชัยตกอยู่ภายใต้อ านาจละโว้หลายครั้ง 
                            • ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาก 
                            • พ.ศ. 1835 หริภุญชัยถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของล้านนา 
 
 
 
 



ยังมีต่อหน้าถัดไปสู้ๆ...ครับเพื่อนๆ 

            หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                     ๑๖ 
                                                  

                                                      อาณาจักรล้านนา (พุทธศตวรรษที ่19-25) 
                                      • มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่) 
                                      • ผู้ก่อตั้งอาณาจักร คือ พระยามังรายมหาราช 
                                      • แรกเริ่มตั้งราชธานีที่เวียงกุมกาม ต่อมาย้ายเมืองไปอยู่เชียงใหม่ใน พ.ศ. 1839 
                                      • ความเจริญรุ่งเรืองของล้านนา  เช่น กฎหมายมังรายศาสตร์ อักษรธรรมล้านนา 
                                        หรืออักษรตัวเมือง วัดเจดีย์หลวง 
อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที ่7-23) 
• ศูนย์กลางอยู่ที่อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
• พัฒนาขึ้นจากการเป็นเมืองท่าส าคัญมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน 
• มีอารยธรรมรุ่งเรือง และมีสถาบันกษัตริย์ปกครองมายาวนาน 
• เป็นศูนย์กลางส าคัญของพระพุทธศ าสนานิกายมหายาน 
• มีการนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย 

อาณาจักรตามพรลิงค์ (พุทธศตวรรษที่ 13-18) 
                              • มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราช 
                              • เจริญรุ่งเรืองมาจากการเป็นเมืองท่าของพ่อค้าอินเดีย 
                              • เป็นศูนย์กลางการค้าและการเมืองในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ 
                              • นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
                              • ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 ได้รับอิทธิพลพระพุทธศ าสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ 
                              • เป็นศูนย์กลางส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
อาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-19) 
• มีศูนย์กลางที่เมืองปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา 
• ระยะแรกเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการค้าทางทะเลระหว่างจีนและอินเดีย 
• ต่อมาอ านาจเริ่มเสื่อมลง เพราะจีนแต่งเรือส าเภาออกไปค้าขายกับเมืองต่างๆ 
• เมื่อจีนเข้ามาค้าขายโดยตรงท าให้เกิดเมืองใหม่หลายแห่งในคาบสมุทรตอนใต้ของไทย เช่น ไชยา 
                            อาณาจักรโคตรบูรณ์ (พุทธศตวรรษที่ 12-16) 
                              • มีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนม ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและดินแดนฝั่งซ้าย 
                                แม่น้ าโขง 
                              • นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามแบบทวารวดี และมีความเชื่อพ้ืนเมืองเรื่อง 
                                การบูชาพญานาค 
                              • พระธาตุพนม เป็นศาสนสถานที่ส าคัญของอาณาจักร 
                              • ต่อมาโคตรบูรณ์ตกเป็นเมืองขึ้นของล้านช้าง 
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                                อาณาจักรอิศานปุระ (พุทธศตวรรษท่ี 12-18) 
                                  • มีอ านาจและเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 
                                  • สร้างปราสาทหินขนาดใหญ่มากมาย 
                                  • เผยแพร่อารยธรรมไปยังรัฐข้างเคียงหลายด้าน เช่น การปกครองแบบสมบูรณาญา- 
                                    สิทธิราชย์ความเป็นสมมติเทพของกษัตริย์ การปกครองแบบจตุสดมภ์ 
                                    กฎหมายพระธรรมศาสตร์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
 
 
 
 

 
  
 
  

          กิจกรรมถดัไป “เชิญเด็กๆ  
     ท าใบทดสอบความรู้..... 

      กันต่อ เลยค่ะ.... 
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 



                                                            หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดนิแดนไทย                 ๑๘ 

 
 

   กิจกรรมท่ี ๑ 
                                                    

                                เรื่อง  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
           ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย (/) หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง และใส่เครื่องหมาย (X) 
                         หน้าข้อความท่ีผิด 

****************************************** 

        ………. ๑. อาณาจักรทวารวดีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ 
                    แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี 
        ......... ๒. สร้างปราสาทหินขนาดใหญ่มากมาย  ใช้กฎหมายพระธรรมศาสตร์ เป็นของอาณาจักรอิศานปุระ  
        ......... ๓. พระธาตุหริภุญชัยสร้างขึ้นในอาณาจักรหริภุญชัย 
        ......... ๔. มังรายศาสตร์ เป็นกฎหมายที่ใช้ในอาณาจักรล้านนา 
        ......... ๕. เป็นแหล่งก าเนิดศิลปะสกุลช่างเชียงแสนที่สวยงามหมายถึงอาณาจักรโยนกเชียงแสน 
        ......... ๖. ศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี คืออาณาจักละโว้ 
        ......... ๗. เจดีย์พระธาตุพนม สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรโคตรบูรณ์ 
        ......... ๘. เป็นอาณาจักรแรกที่น าแบบการปกครองแบบเทวราชามาใช้คืออาณาจักรลังกาสุกะ 
        ......... ๙. สันนฐิานว่าวา่อยู่ที่เมืองปาเล็มบัง ร่องรอยที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองคือ มหาสถูปบุโรพุทโธ 
                    ประเทศอินโดนีเซีย คืออาณาจักรศรีวิชัย 
       ........ ๑๐. เป็นศูนย์กลางการค้าและการเมืองในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนา 
                    พุทธในประเทศไทย คืออาณาจักรศรีวิชัย 
 
 
 
                                                 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                    ๑๙ 

 
  

    กิจกรรมท่ี ๒ 
                   
 

                                                 เรื่อง  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
 
       ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบอกชื่ออาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ตามเขตภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย  
                      ในปัจจุบันมาให้ถูกต้อง 
 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต ้

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                    ๒๐ 

 

     กิจกรรมท่ี ๓ 

เรื่อง  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 

                 ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนจับคู่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (10 คะแนน)  

.........1. อิทธิพลทางวัฒนธรรมพลของอินเดียมีต่ออาณาจักรทวาราวดี  ก. บันทึกในจดหมายเหตุจีน 

........2.  มีแม่น้ าไหลผ่าน 3 สาย ท าให้การคมนาคมการติดต่อ  ข. การบูชาพญานาค   
           ค้าขายสะดวกมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  ค. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 
........3. เป็นพระสหายที่ดีต่อกันให้การช่วยเหลือและป้องกันอาณาเขตต่อกัน ง. ด้านการปกครอง ศาสนา 
........4. สิงหนวัติกุมาร           พราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ                                                                                  
........5. หลักฐานที่ท าให้ทราบว่าอาณาจักรอีศานปุระมีความสัมพันธ์  จ. หลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของ  
          กับต่างประเทศ                    ศาสนาพุทธในอดีตบนเกาะชวา
........6. มรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากอาณาจักรตามพรลิงค์                ฉ. ผู้สร้างอาณาจักรโยนกเชียงแสน 
          มาสู่กรุงสุโขทัย                ช. สุราษฏร์ธานี 
.......7.  มหาสถูปบุโรพุทโธ               ซ. อาณาจักรละโว้ 
........8. ศูนย์กลางความเจริญของอาณาจักรศรีวิชัยในปัจจุบัน                     ฌ. อาณาจักรล้านนา    
........9. พระปรางค์สามยอด                ญ. ลพบุรี 
.......10. ความเชื่อและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดของประชาชน 
           แถบลุ่มแม่น้ าโขงที่มีมาครั้งอาณาจักรโคตรบูรณ์จนถึงปัจจุบัน   
 
 
 

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

 
 
 

 
 

 

 

 



                             หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                   ๒๑ 
  
  

    แบบทดสอบหลังเรียน 
                                                                   

          เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
          ค าช้ีแจง  นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย(X)  ลงใน 
                          กระดาษค าตอบ 
           ๑. ผู้คนในอาณาจักรในดินแดนไทยโบราณมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เหมือนกันคือข้อใด 
                           ก. ใช้ตัวภาษาบาลีสันสกฤต 
                           ข. สืบเชื้อสายเดียวกัน 
                           ค. ใช้ตวัอักษรมอญโบราณ 
                           ง. นับถือพระพุทธศาสนา 
           ๒.  ศาสนสถานกับอาณาจักรโบราณทีไ่ม่สัมพันธ์กัน คือข้อใด 
                          ก. พระธาตุพนม – โคตรบูรณ์   
                          ข. เจดยี์วัดป่าสัก – ละโว้ 
                          ค. พระบรมธาตุไชยา – ศรีวิชัย   
                          ง. พระปฐมเจดีย์ – ทวารวดี 
          ๓.  หลักฐานที่ท าให้เชื่อว่าอาณาจักรทวารวดีมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐม คือข้อใด 
                          ก. พระปรางค์วัดมหาธาตุ  
                          ข. พระพุทะรูปปานาคปรก 
                          ค. แผ่นศิลาจารึกภาษามอญ                  
                          ง. เจดีย์วัดป่าสัก 
           ๔.  กฎหมายที่ใช้ในการปกครองอาณาจักรล้านนา มีชื่อเรียกว่าอะไร 
                          ก. กฎหมายลักษณะอาญา  
                          ข. กฎหมายจตุสดมภ์ 
                          ค. กฎหมายตราสามดวง                    
                          ง. กฎหมายมังรายศาสตร์           
          ๕.  อาณาจักรที่มีผู้หญิงปกครองคืออาณาจักรใด 
                          ก. หรภิญุชัย  
                          ข.  ตามพรลิงค์ 
                          ค.  ลังกาสุกะ 
                          ง.  โยนกเชียงแสน 
 
 
 
 



                                           หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรือ่ง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                      ๒๒ 
            
 ๖.  ผลงานที่ท าให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกมาได้จวบจนปัจจุบัน เป็นของอาณาจักรใด 
                          ก. โยนกเชียงแสน                             
                          ข. ตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช) 
                          ค. ทวารวดี                                     
                          ง. หริภญุชัย 
           ๗.  ความเชื่อพ้ืนบ้านของอาณาจักรโคตรบูรณ์ ในต านานมีการนับถือสัตว์ชนิดใด 
                          ก. พญาเต่างอย                               
                          ข. ปลาฝา(ตะพาบน้ า) 
                          ค. มังกรไฟ                                     
                          ง. พญานาค 
           ๘.  เรื่องราวของพระนางจามเทวีวงศ์มีความเก่ียวข้องกับการสถาปนาอาณาจักรใด 
                          ก. สุพรรณภูมิ                                            
                          ข. หริภญุชัย                                               
                          ค. อิศานปุระ        
                          ง. โยนกเชียงแสน 
           ๙.  อาณาจักรศรีวิชัยจึงมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เพราะสาเหตุในข้อใด 
                          ก. พ่อค้านิยมมาตั้งถิ่นฐาน     
       ข. ช านาญในการเดินเรือส าเภา 
                          ค. มีของป่าส่งเป็นสินค้าออก 
                          ง. เป็นเมืองท่าค้าขาย 
           ๑๐.  อาณาจักรโคตรบูรณ์ ได้รับอิทธิพลด้านการปกครองมาจากข้อใด 
                          ก. อินเดีย 
       ข. ขอม 
                          ค. จีน 
        ง. มอญ 
 

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

" 
 
 
 
 
 
 



                                                    หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                  ๒๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                      ๒๔ 
   

                                                   เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
                              เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 

 
                

        ชื่อ..........................................นามสกุล........................................เลขที่............ชั้น.......... 
                                   
                                       (   ) ก่อนเรียน     (   )  หลังเรียน 
 
 
 

 
 
  1.   ง  ๖.   ก 
  2.   ก  ๗.   ข 
  3.   ค  ๘.   ก 
  4.   ง  ๙.   ค 
  5.   ข  1๐. ข 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  

  

  

 



                      หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย              ๒๕ 

  

   เฉลยกิจกรรมท่ี ๑ 
        เรื่อง  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
           ค าชี้แจง : ให้นักเรยีนใส่เครื่องหมาย (/) หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและใส่เครื่องหมาย (X) 
                        หน้าข้อความท่ีผิด 

....x…. ๑. อาณาจักรทวารวดีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน  
             ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี 

          ...../.... ๒. สร้างปราสาทหินขนาดใหญ่มากมาย ใช้กฎหมายพระธรรมศาสตร์เป็นของอาณาจักรอิศานปุระ  

          ....x.... ๓. พระธาตุหริภุญชัยสร้างขึ้นในอาณาจักรหริภุญชัย 

          ..../.... ๔. มังรายศาสตร์ เป็นกฎหมายที่ใช้ในอาณาจักรล้านนา 

          ..../.... ๕. เป็นแหล่งก าเนิดศิลปะสกุลช่างเชียงแสนที่สวยงามหมายถึงอาณาจักรโยนกเชียงแสน 

          ....x... ๖. ศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี คืออาณาจักละโว้ 

          ..../.... ๗. เจดีย์พระธาตุพนม สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรโคตรบูรณ์ 

          ....x.... ๘. เป็นอาณาจักรแรกท่ีน าแบบการปกครองแบบเทวราชามาใช้คืออาณาจักรลังกาสุกะ 

          ..../.... ๙. สันนิฐานวา่ว่าอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง ร่องรอยที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองคือ มหาสถูปบุโรพุทโธ 
                      ประเทศอินโดนีเซีย คืออาณาจักรศรีวิชัย 
          ...x...๑๐. เป็นศูนย์กลางการค้าและการเมืองในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนา 
                      พุทธในประเทศไทย คืออาณาจักรศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 



                                                        หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                   ๒๖ 
 
 

   เฉลยกิจกรรมท่ี 2 
 

   เรื่อง  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
 

     ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนบอกชื่ออาณาจักรโบราณในดินแดนไทยที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ 
                    ไทยในปัจจุบัน 

 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้

 

1. อาณาจักรหริภุญชัย         
๒. อาณาจักรโยนกเชียงแสน             
๓. อาณาจักรล้านนา            
……………………….................. 

 

 

๑. อาณาจักรทวารวดี   
๒. อาณาจักรละโว้  
…………………………....... 

 

 

๑.อาณาจักรอิศานปุระ                                         
๒. อาณาจักรโคตรบูรญ์ 
 
....................................                                         

 
 

 

๑. อาณาจักรลังกาสุกะ                                     
๒. อาณาจักรตามพรลิงค์ 
๓. อาณาจักรศรีวิชัย               
……………………………… 

 

 
  

 
 

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

 
 

 
 

 
 
 



 
                                               หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                   ๒๗ 

 
 

  เฉลยกิจกรรมท่ี ๓ 
 

เรื่อง  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
 

        ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนจับคู่ประโยคที่มีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้องสมบูรณ์ (10 คะแนน) 
  

         ….ง…1. อิทธิพลทางวัฒนธรรมพลของอินเดียมีต่ออาณาจักรทวาราวดี ก.บันทึกในจดหมายเหตุจีน 
         …ฌ…2. มีแม่น้ าไหลผ่าน 3 สาย ท าให้การคมนาคมการติดต่อ           ข.การบูชาพญานาค   
                   ค้าขายสะดวกมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก      ค.พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 
         …ฑ..3. พระปรางค์สามยอด               ง.ด้านการปกครอง ศาสนา 
         …ฉ…4. สิงหนวัติกุมาร        พราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ                                                                                  
         …ก...5. หลักฐานที่ท าให้ทราบว่าอาณาจักรอีศานปุระมีความสัมพันธ์   จ.หลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของ  
                   กับต่างประเทศ                ศาสนาพุทธในอดีตบนเกาะชวา 
         ...ค..6. มรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากอาณาจักรตามพรลิงค์        ฉ.ผู้สร้างอาณาจักรโยนกเชียงแสน 
                  มาสู่กรุงสุโขทัย              ช.สุราษฏร์ธานี 
         …จ..7. มหาสถูปบุโรพุทโธ              ฌ.อาณาจักรละโว้ 
         …ช..8. ศูนย์กลางความเจริญของอาณาจักรศรีวิชัยในปัจจุบัน           ญ.อาณาจักรล้านนา    
         …ญ..9. เป็นพระสหายที่ดีต่อกันให้การช่วยเหลือและป้องกัน           ฑ.ลพบุรี 
                   อาณาเขตต่อกัน 
         …ข..10. ความเชื่อและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาชน 
                     แถบลุ่มแม่น้ าโขงท่ีมีมาครั้งอาณาจักรโคตรบูรณ์จนถึงปัจจุบัน   
 
 
 

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



      ตอบถูก 8 ข้อขึ้นไป  

     ถือว่าผ่านเกณฑ์นะค่ะ 

                                                   หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย                ๒๘ 
 
 

 

           เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
          เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 

 
 

     ชื่อ..........................................นามสกุล........................................เลขที่............ชั้น.......... 
                                   
                                           (   ) ก่อนเรียน     (   )  หลังเรียน 
 
 
 
 
 
         1.   ง  ๖.   ข 
         2.  ข  ๗.   ง 
         3.  ค  ๘.   ข 
         4.  ง  ๙.   ข 
         5.  ก  1๐. ก 
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