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วิเคราะห์เนื้อหา 
 

 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร  กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                         
เวลาเรียนจํานวน ๘๐ ช่ัวโมง/ปี 

 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาถึงสาระการเรียนรู้  จุดประสงค์  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน       
และตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้อง 

 วิเคราะห์  สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก                

ความภูมิใจ และธํารงความเป็นไทย 
 ตัวช้ีวัด  บอกประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญสมัยสุโขทัย (ส ๔.๓ ป ๔/๒) 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง   บุคคลสําคญัในสมัยสุโขทัย 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การพัฒนาอาณาจักรสุโขทัย  จํานวน  ๑๐ ช่ัวโมง                              

เรื่อง ประวัติและผลงานของบุคคลสําคญัในสมัยสุโขทัย  จํานวน  ๓ ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๙ 
  

 
 
 
 
 

 
๑. สาระสําคญั 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช และพระมหาธรรมราชาที่ ๑(ลิไทย)              
เป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทยัมีพระราชกรณียกิจที่สําคญัที่ได้สร้างสรรค์        
ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นให้อาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ และส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน 
 

๒. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ดั 
    สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ 
    มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มคีวามรัก                
                           ความภูมิใจ และธํารงความเป็นไทย 
    ตัวชี้วัด  บอกประวัติและผลงานของบุคคลสําคญัสมัยสุโขทัย (ส ๔.๓ ป ๔/๒) 
 
๓. สาระการเรียนรู ้

 บุคคลสําคญัสมัยสุโขทัย 
๑. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
๒. พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
๓. พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) 

 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
และพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) (K) 
 ๒. มีความสนใจอยากศึกษาค้นคว้าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช และพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) (A) 
 ๓. เล่าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
และพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) (P) 
 
 

๕. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย         สนทนาพูดคุย บันทึก และนําเสนอผลงานเก่ียวกับบุคคล 
 ศิลปะ              การตกแต่งระบายสีแผนที่ความคิดเก่ียวกับบุคคลสําคญัสมัยสุโขทัย 
 คณิตศาสตร์        ทักษะการจําแนก จัดกลุม่ และทักษะการเขียนแผนผังความคิด 
 การงานอาชีพฯ   สืบค้นข้อมลูเก่ียวกับบุคคลสําคัญสมัยสุโขทัย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    รายวชิา ส ๑๔๑๐๑         
ชื่อหน่วยการเรียนรู้      อาณาจักรสุโขทัย      เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยสโุขทัย       
ชั้นประถมศกึษาปีท่ี ๔   ปีการศึกษา ๒๕๕๗   เวลา ๓ ชั่วโมง                        



 

๖. กิจกรรมท่ี ๑ (เวลา ๑ ชั่วโมง) 
   ขั้นที่ ๑ การสร้างความสนใจ 
      ๑.๑  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ๑.๒ ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิแสดงพระนามพระมหากษตัริย์สมัยสุโขทยั แล้วซักถามนักเรียน 
เพ่ือทบทวนความรู้ด้วยคําถาม เช่น  

     ๑) กษัตริย์เหลา่น้ีอยู่ในราชวงศ์อะไร 
      ๒) กษัตริย์พระองค์ใดเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์น้ี 
     ๓)กษัตริย์พระองค์ใดมีผลงานโดดเด่นและประชาชนชาวไทยในปัจจุบันรู้จักมากที่สุด 
   ๑.๓ ครูเฉลยคําตอบและให้ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเช่ือมโยงไปสู่เนื้อหาเรื่อง บุคคลสําคัญสมัย

สุโขทัย 
     ขั้นที่ ๒ สํารวจและคน้หา 

 ๒.๑ ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ๓–๔ คนให้แต่ละกลุ่มรว่มกันศึกษาเน้ือหาเรื่อง                
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จากสือ่การเรียนรู้ที่เตรียมมาเช่น วีดีทัศน์และใบงาน  จากน้ันให้ทําใบงานที่ ๑       
เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

 ๒.๒ ครใูห้นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เก่ียวกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และช่วยกันเฉลยคําตอบ 
        ขั้นที่ ๓ อธิบาย 
   ๓.๑ ครูสุม่นักเรียนหน่ึงกลุ่มให้ส่งตัวแทนกลุ่ม ๑ คน ออกมานําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
   ๓.๒ เมื่อนําเสนอเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้นําเสนอจากเน้ือหาที่เพ่ือนออกไป
รายงานหน้าช้ันเรียน เฉลยคาํตอบร่วมกัน พร้อมทั้งกล่าวชมเชยนักเรียนในการทํากิจกรรม 
        ขั้นที่ ๔ ขยายความรู้ 
       ให้นักเรียนนําความรู้เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์      
ไปถ่ายทอดหรือบอกเล่าแก่ผูอ่ื้น 
    ขั้นที่ ๕ การประเมินผล 
        ๕.๑  ซักถามความรู้เรื่อง บุคคลสําคญัสมยัสุโขทัย คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
   ๕.๒  ตรวจใบงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 

๗. กิจกรรมท่ี ๒ (เวลา ๑ ชั่วโมง) 
   ขั้นที่ ๑ การสร้างความสนใจ 
      ๑.๑  ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับประวัติและพระราชกรณียกิจพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

   ๑.๒ ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิแสดงพระนามพระมหากษตัริย์สมัยสุโขทยั แล้วซักถามนักเรียน 
เพ่ือทบทวนความรู้ด้วยคําถาม เช่น  

         -นําภาพกษัตริย์ในสมัยสโุขทัยชูให้นักเรยีนดู  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนตอบคําถามจากภาพ
ว่าเป็นใคร 

    ๑.๓ ใช้คําถามเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาเร่ือง พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
     ขั้นที่ ๒ สํารวจและคน้หา 

 ๒.๑ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ๓–๔ คนให้แต่ละกลุ่มรว่มกันศึกษาเน้ือหาเรื่อง                      
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช จากสื่อการเรียนรู้ที่เตรียมมาเช่น วีดีทัศน์และใบงาน  จากน้ันให้ทําใบงานที่ ๒ 
เรื่อง พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

 ๒.๒ ครใูห้นักเรียนทําใบงานที่ ๒ เก่ียวกับพ่อขุนรามคําแหงมหาราชและช่วยกันเฉลยคําตอบ 



 

        ขั้นที่ ๓ อธิบาย 
   ๓.๑ ครูสุม่นักเรียนหน่ึงกลุ่มให้ส่งตัวแทนกลุ่ม ๑ คน ออกมานําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
   ๓.๒ เมื่อนําเสนอเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้นําเสนอจากเน้ือหาที่เพ่ือนออกไป
รายงานหน้าช้ันเรียน เฉลยคาํตอบร่วมกัน พร้อมทั้งกล่าวชมเชยนักเรียนในการทํากิจกรรม 
        ขั้นที่ ๔ ขยายความรู้ 
       ให้นักเรียนนําความรู้เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
ไปถ่ายทอดหรือบอกเล่าแก่ผูอ่ื้น 
    ขั้นที่ ๕ การประเมินผล 
        ๕.๑  ซักถามความรู้เรื่อง บุคคลสําคญัสมยัสุโขทัย คือพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
   ๕.๒  ตรวจใบงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 
 

๘. กิจกรรมท่ี ๓  (เวลา ๑ ชั่วโมง) 
   ขั้นที่ ๑ การสร้างความสนใจ 
      ๑.๑  ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับประวัติและพระราชกรณียกิจพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) 

   ๑.๒ ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิแสดงพระนามพระมหากษตัริย์สมัยสุโขทยั แล้วซักถามนักเรียน 
เพ่ือทบทวนความรู้ด้วยคําถาม เช่น  

         -นําภาพกษัตริย์ในสมัยสโุขทัยชูให้นักเรยีนดู  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนตอบคําถามจากภาพ
ว่าเป็นใคร 

    ๑.๓ ใช้คําถามเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาเร่ือง พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) 
     ขั้นที่ ๒ สํารวจและคน้หา 

 ๒.๑ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ๓–๔ คนให้แต่ละกลุ่มรว่มกันศึกษาเน้ือหาเรื่อง                      
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) จากสื่อการเรียนรู้ที่เตรียมมาเช่น วีดีทัศน์และใบงาน  จากน้ันให้ทําใบงานที่ 
๓ เรื่อง พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) 

 ๒.๒ ครใูห้นักเรียนทําใบงานที่ ๓ เก่ียวกับพ่อขุนรามคําแหงมหาราชและช่วยกันเฉลยคําตอบ 
        ขั้นที่ ๓ อธิบาย 
   ๓.๑ ครูสุม่นักเรียนหน่ึงกลุ่มให้ส่งตัวแทนกลุ่ม ๑ คน ออกมานําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
   ๓.๒ เมื่อนําเสนอเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้นําเสนอจากเน้ือหาที่เพ่ือนออกไป
รายงานหน้าช้ันเรียน เฉลยคาํตอบร่วมกัน พร้อมทั้งกล่าวชมเชยนักเรียนในการทํากิจกรรม 
        ขั้นที่ ๔ ขยายความรู้ 
       ให้นักเรียนนําความรู้เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาที่ ๑   
(ลิไทย) ไปถ่ายทอดหรือบอกเล่าแก่ผู้อ่ืน 
    ขั้นที่ ๕ การประเมินผล 
        ๕.๑  ซักถามความรู้เรื่อง บุคคลสําคญัสมยัสุโขทัย คือ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) 
   ๕.๒  ตรวจใบงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 



 

๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
๑. แผนภูมิพระนามพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย 
๒. ใบงาน เรื่อง บุคคลสําคญัสมัยสุโขทัย 
๓. ใบความรู ้
๔. วีดีทัศน์ 
 

๑๐. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เรือ่ง บุคคล  
    สําคัญสมัยสุโขทัย 
2. ตรวจใบงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤตกิรรมในการ  
    ทํางานเป็นรายบุคคลในด้าน  
    ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้    
    รักความเป็นไทย ฯลฯ 

 ประเมินพฤตกิรรมในการ  
    ทํางานเป็นรายบุคคลและเป็น  
    กลุ่มในด้านการส่ือสาร การคิด  
    การแก้ปญัหา ฯลฯ 

 
๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บรหิาร 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้บริหาร 
(นายวิทยา  นนท์นภา) 

ตําแหนง่  ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบา่ 
วนัท่ี.........เดือน......................พ.ศ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บันทกึหลังสอน 
ผลการสอน
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

ปัญหา/และอุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)..................................................ครูผู้สอน 
(นางกาญจนา  วิชานนท์) 
ตําแหนง่  ครู  ชํานาญการ 

วนัท่ี........เดือน.........................พ.ศ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 
เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
(สรุปย่อๆ) 

พระนาม ได้แก่ 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
...................................................................... 

พระโอรสพระธิดา 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

........... 

พระราชกรณียกิจ ที่เด่นชัด 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
...................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

ข้อมูลส่วนพระองค์ 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมที่ ๒ 
เรื่อง พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
 (สรุปย่อๆ) 

 

วีรกรรมสําคัญ 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
............................................................................. 
............................................................................. 

พระราชกรณียกิจ ที่เด่นชัด 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
...................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

พระราชประวัติ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมที่ ๓ 
เรื่อง พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย) 

พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย) 
 (สรุปย่อๆ) 

พระราชกรณยีกิจ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

พระราชประวัติ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
.. 



 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
  

พระบรมนามาภิไธย: พ่อขุนบางกลางหาว (เจ้าเมืองบางยาง) 
พระปรมาภิไธย: กํามรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์ 

ราชวงศ์: ราชวงศ์พระร่วง 
ระยะครองราชย์: 29 ปี 

  
ข้อมูลส่วนพระองค ์

พระมเหสี: พระนางเสือง 
พระราชโอรส/ธิดา: มีพระราชโอรสและพระธิดารวม 5 พระองค์  

       พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือพระนามเต็ม กํามรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์ พระนามเดิม พ่อขุนบาง
กลางหาว (ไม่ใช่ กลางท่าว) ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งประวัติศาสตร์ไทย ครองราชสมบัติ ต้ังแต่ พ.ศ. 1792 
(คํานวณศักราชจากคัมภีร์สุรยิยาตรตามข้อเสนอของ ศ. ประเสริฐ ณ นครและ พ.อ.พิเศษ เอ้ือน มณเฑียร
ทอง) แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการสวรรคตหรือสิ้นสุดการครองราชสมบัติปีใด มผีู้สันนิษฐานที่มาของพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ จากคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ว่าบ้านเดิมของพระองค์อาจอยู่ที่ "บ้านโคน" ในจังหวัด
กําแพงเพชร  
 
พระนาม  
1.บางกลางหาว 
2.ศรีอินทราทติย์ 
3.อรุณราช 
4.ไสยรังคราช หรือสุรังคราช หรือไสยนรงคราช หรือรังคราช 
5.พระร่วง หรือโรจนราช 
        สําหรับพระนามแรก คือ พ่อขุนบางกลางหาวน้ัน เป็นพระนามด้ังเดิมเมื่อครั้งเป็นเจ้าเมืองบางยาง   
พระนามน้ีไม่มีปัญหาอะไรมากนัก และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า พ่อขุนบางกลางหาวเป็นพระนามสมัย
เป็นเจ้าเมืองบางยางโดยแท้จริง 
       พระนามที่สองนั้น เป็นพระนามท่ีใช้กันทางราชการ เป็นพระนามท่ีเช่ือกันว่าทรงใช้เมื่อราชาภิเษกแล้ว 
คําว่าศรีอินทราทิตย์น้ัน ไมมปัีญหา เพราะมีบ่งอยู่ในศิลาจารึก แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ คําที่นําหน้า คําว่า "ศรี
อินทราทิตย์" เพราะเรียกแตกต่างกันไปว่า ขุนศรีอินทราทิตย์บ้าง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์บ้าง พระเจ้าศรี
อินทราทิตย์บ้าง และบางทีก็เรียกพระเจ้าขุนศรีอินทราทิตย์ 
  
พระราชกรณยีกิจ 
       พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เมื่อครั้งยังเป็นพ่อขุนบางกลางหาวได้ร่วมกับพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดแห่ง
ราชวงศ์ศรีนาวนําถุม รวมกําลังพลกัน กระทํารัฐประหารขอมสบาดโขลญลําพง โดยพ่อขุนบางกลางหาวตี
เมืองศรีสัชนาลัยและเมืองบางขลงได้ และยกทั้งสองเมืองให้พ่อขุนผาเมอืง ส่วนพ่อขุนผาเมืองตีเมืองสุโขทัย
ได้ ก็ได้มอบเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลาวหาว พร้อมพระขรรค์ชัยศรีและพระนาม "ศรีอินทรบดินทราทิตย์" 
ซึ่งได้นํามาใช้เป็นพระนาม ภายหลังได้คลายเป็น ศรีอินทราทิตย์ การเข้ามาครองสุโขทัยของพระองค์ ส่งผล



 

ให้ราชวงศ์พระร่วงเข้ามามีอิทธิพลในเขตนครสุโขทัยเพ่ิมมากขึ้น และได้แผ่ขยายดินแดนกว้างขวางมาก
ออกไป แต่เขตแดนเมืองสรลวงสองแคว ก็ยังคงเป็นฐานกําลังของราชวงศ์ศรีนาวนําถุมอยู่ 
       ในกลางรัชสมัย ทรงมีสงครามกับขุนสามชน เจา้เมืองฉอด ทรงชนช้างกับขุนสามชน แต่ช้างทรง
พระองค์ ได้เตลิดหนีดังคําในศิลาจารึกว่า "หนีญญ่ายพ่ายจแจ" ขณะนั้นพระโอรสองค์เล็ก ทรงมีพระปรีชา
สามารถ ได้ชนช้างชนะขุนสามชน ภายหลังจึงทรงเฉลิมพระนามพระโอรสว่ารามคําแหง 
       ในยุคประวัติศาสตร์ชาตินิยม มีคติหน่ึงที่เช่ือกันว่า พระองค์ทรงเป็นผู้นําชนชาติไทย ต่อสู้กับอิทธิพล
ขอมในสุวรรณภูมิ ทรงได้ชัยชนะและประกาศอิสรภาพต้ังราชอาณาจักรสุโขทัยขึ้น และทรงเป็นปฐมกษัตริย์
แห่งราชอาณาจักรไทย แต่ภายหลัง คติดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่จริง เพราะพระองค์ไม่ได้เป็นปฐม
กษัตริย์ อีกทั้งยังมีพ่อขุนศรีนาวนําถุม ครองสุโขทัยอยู่ก่อนแล้ว 
  
พระราชวงศ ์ 
       พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มพีระราชโอรสและพระธิดารวม 5 พระองค์ ได้แก่ 
1.พระราชโอรสองค์โต (ไม่ปรากฏนาม) เสยีชีวิตต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์ 
2.พ่อขุนบานเมือง 
3.พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช (พระนามขณะที่ยังทรงพระเยาว์ไม่ปรากฏ) 
4.พระธิดา (ไม่ปรากฏนาม) 
5.พระธิดา (ไม่ปรากฏนาม) 
  
      แม้ไมท่ราบแน่นอนว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ในปีใด แต่ภายหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว พ่อขุน
บานเมืองผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ได้สบืราชสมบัติแทน 
 
 
ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประวัติและผลงานของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัย 
     ในสมัยสุโขทัย  มีพระมหากษัตริย์ที่ถอืว่าเป็นบุคคลสําคัญอยู่หลายพระองค์ที่ได้สร้างผลงานอันมีคุณค่า
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและมีผลดีต่ออาณาจักรที่เราควรศึกษาในช้ันน้ี  ได้แก่ 
     พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
          1.  พระราชประวัติ 
               พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กับพระนางเสือง     
ทรงมีพระนามเดิมว่า  ราม  พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3  ของอาณาจักร
สุโขทัย  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 1822  ต่อจากพ่อขุนบานเมือง  ซึ่งเป็นพระเชษฐา  (พ่ีชาย) 
          2.  วีรกรรมสําคัญ 
               พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถในด้านการทําศึกสงคราม
ต้ังแต่ยังไม่ได้ครองราชย์  ดังจะเห็นได้จากเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 19 พรรษา  พระองค์ได้เสด็จตามพระ
ราชบิดา      ไปทําสงครามแย่งชิงเมืองตากกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด  และรบชนะขุนสามชน  พระบิดาจึง
เฉลิมพระนาม        ให้ว่า  รามคําแหง 
          3.  พระราชกรณียกิจ 
               อาณาจักรสุโขทยัในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  มีความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
มาก  เน่ืองมาจาก      พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของพระองค์  ดังน้ี 
               1.  ด้านการเมืองการปกครอง  พระองค์ทรงใช้รูปแบบการปกครองแบบ  พ่อปกครองลูกลูก
กล่าวคือ  พระองค์ทรงดูแลเอาใจใสใ่นทุกขส์ุขของราษฎร์เหมือนพระองค์เป็นพ่อ  ส่วนราษฎรหรือไพร่ฟ้า       
คือลูก  เมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนก็ให้มาสัน่กระด่ิงที่หน้าประตูวัง  แล้วพระองค์ก็จะเสด็จออกมารับฟัง
เรื่องราว  เพ่ือทรงตัดสินปัญหาด้วยพระองค์เอง 
                    นอกจากน้ี  พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงทําสงครามขยายอาณาเขตออกไปอย่าง
กว้างขวางมากกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสมัยสุโขทัย 
               2.  ด้านเศรษฐกิจ  พระองค์ทรงโปรดให้สร้างทํานบกักเก็บนํ้าที่เรียกว่า  ทาํนบาพระร่วง 
หรือสรีดภงค์  เพ่ือใช้กักเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  นอกจากน้ี  พระองค์ทรงให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการ
ค้าขายได้อย่างมีอิสระเสรี  ไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านจาการาษฎร  ที่เรียกว่า จกอบ  ทําให้การค้าขายขยาย
ออกไปอย่างกว้างขวาง  และทรงโปรดให้สรา้งเตาเผาเครื่องสังคโลกเป็นจํานวนมาก  เพ่ือผลิตสินค้าออกไป
ขายยังดินแดนใกล้เคียง 
               3.  ด้านศิลปวัฒนธรรม  พระองค์ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย  ที่เรียกว่า  ลายสือไทย  และได้มี
การพัฒนามาเป็นลําดับจนถึงอักษรไทยในปัจจุบัน  ทําให้คนไทยมีอักษรไทยาใช้มาจนถงึทุกวันน้ี  โดยโปรด
ให้จารึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ สมัยสุโขทัยลงบนศิลา  เมื่อ พ.ศ. 1826  เรียกว่า  ศิลาจารึกหลักที่ 1 
                    พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงเป็นผู้นําในการสร้างศรัทธาให้ประชาชนเลื่อมใสใน                
พระพุทธศานา  พระองค์ทรงนิมนต์พระสงฆ์นิกายเถรวาท  ลัทธิลังกาวงศ์  จากเมืองนครศรีธรรมราชที่
กลับมาจากลังกา  มาเผยแผค่ําสอนทางพระพุทธศาสนาแก่ราษฎร  ซึ่งทําให้ชาวสุโขทัยเกิดความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาและแสดงออกมาในรูปแบบศิลปกรรมด้านต่าง ๆ เช่น  การสร้างพระพุทธรูป  วัด  เจดีย์      
เป็นต้น  ทําให้พระพุทธศาสนาวางรากฐานมั่นคงในอาณาจักรสุโขทัย  จนกระทั่งกลายเป็นศาสนาประจํา
ชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน  



 

 
ประวัติและผลงานของพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย) 

 

ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัย 
     ในสมัยสุโขทัย  มีพระมหากษัตริย์ที่ถอืว่าเป็นบุคคลสําคัญอยู่หลายพระองค์ที่ได้สร้างผลงาน                        
อันมีคุณค่า  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและมีผลดีต่ออาณาจักรที่เราควรศึกษาในช้ันน้ี  ได้แก่ 
     พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 
          1.  พระราชประวัติ 
               พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)  ทรงเป็นพระราชโอรสของพระยาเลอไทยก่อนที่จะเสด็จ                  
ขึ้นครองราชสมบัติ  พระองค์ได้ไปปกครองดูแลเมืองศรีสชันาลัย  ซึ่งอยู่ในฐานะเมืองลกูหลวง 
          2.  พระราชกรณียกิจ 
               (1)  ด้านการเมืองการปกครอง  พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)  ได้รวบรวมเมืองต่าง ๆ เข้ามา          
เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรสุโขทัย  โดยครอบคลุมเมืองระหว่างลุ่มแม่นํ้าปิง  แม่นํ้าน่าน  และแควป่าสัก 
ได้แก่   เมืองเชียงทอง (ตาก)  กําแพงเพชร  พระบาง (นครสวรรค์)  ปากยม (พิจิตร)  สองแควสระหลวง 
(พิษณุโลก)  ขึ้นไปจึงถึงเมืองราด  เมืองสะค้า  และเมืองลุมบาจาย  นอกจากน้ียังทรงย้ายไปประทับที่              
เมืองพิษณุโลก  เพ่ือป้องกันการขยายอํานาจของอาณาจักรอยุธยาอีกด้วย 
                    พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)  ทรงนําหลักการปกครองแบบธรรมราชา  ที่
พระมหากษัตริย์     จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครองอาณาจักร
สุโขทัย 
               (2)  ด้านศาสนา  พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)  ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรือง     
 โดยพระองค์ทรงผนวชและจําพรรษาอยู่ที่วัดป่ามะม่วง  และยังทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง  หรือ  
เตรภูมิกถา  ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  และนับว่าเป็นวรรณคดีเรื่องแรกของไทย 
  
ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  : 
เอกรินทร ์ สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.4 . พิมพ์ครัง้ที ่2 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน ์ 

 


