
 



 

 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 
ประกอบชุดวิชา ประวัติศาสตรชาติไทย 

 
รายวิชาเลือกบงัคับ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

รหัสรายวิชา สค22020 
 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

คํานํา 
 

  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค22020 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน นี้ เปนสมุดบันทึกสําหรับทํากิจกรรมที่กําหนดไวในชุดวิชา เพื่อใหผูเรียน

ไดทดสอบความรู ความเขาใจ และฝกทักษะประสบการณที่จําเปนในวิชาประวัติศาสตรชาติไทย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กิจกรรมที่กําหนดจะชวยสงเสริมใหผูเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้น     

ในแตละเรื่อง ดังนี้ 

1. คําชี้แจงการใชสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 
2. แบบทดสอบกอนเรียน 
3. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 1  ความภูมิใจในความเปนไทย 
4. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 2  มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 และกรุงธนบุร ี
5. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 3  บทเรียนจากเหตุการณทางประวตัิศาสตร 

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบรุ ี
6. กิจกรรมทายเรื่องหนวยการเรียนรูที่ 4  ความสัมพันธกับตางประเทศ 

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 
7. แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สํานักงาน กศน. หวังวาเมื่อผูเรียนไดศึกษาจากชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย     

พรอมทําแบบทดสอบ ปฏิบัติ และทํากิจกรรม ตามคําแนะนําอยางสมบูรณครบถวนแลว ผูเรียน       

จะประสบความสําเร็จในการศึกษาได 

   

        สํานักงาน กศน. 

        พฤษภาคม 2561 



 

คําชี้แจงการใชสมุดบันทึกกจิกรรมการเรียนรู 
 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูนี้ ใชควบคูกับชุดวิชา ประวัติศาสตรชาติไทย  

รหัสรายวิชา สค22020 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหผูเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด เพื่อใหผูเรียนทราบความรูพื้นฐาน และตรวจคําตอบจากเฉลย

แบบทดสอบกอนเรียนทายเลม หลังจากนั้นผูเรียนศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรู 

และใหทํากิจกรรมทายเรื่องของแตละหนวยการเรียนรูในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียน

สามารถตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลม หากผูเรียนทํากิจกรรมไมถูกตองใหกลับไปทบทวนเนื้อหา

สาระในเรื่องนั้นใหเขาใจแลวทํากิจกรรมเรียนรูซ้ําอีกครั้งจนถูกตอง และเมื่อทํากิจกรรมการเรียนรู

ครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลม 

  ในการทํากิจกรรมการเรียนรูนี้ ผู เรียนตองทํากิจกรรมดวยตนเองใหครบถวน 
ทุกกิจกรรม เพื่อใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุตัวชี้วัดของชุดวิชานี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

            หนา 
 

คาํนาํ 
คาํชี้แจงการใชสมุดบนัทึกกิจกรรมการเรียนรู 
สารบัญ 
แบบทดสอบกอนเรียน     1 
หนวยการเรียนรูที่ 1  ความภูมิใจในความเปนไทย  9 
 เรื่องที่ 1  สถาบันหลักของชาต ิ  9 
 เรื่องที่ 2  บุญคุณของแผนดนิ 11 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2  มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบรุ ี 12 
 เรื่องที่ 1  ความหมาย/นิยาม “มรดกไทย” 12 
 เรื่องที่ 2  ประเพณีไทย 13 
 เรื่องที่ 3  วัฒนธรรมไทย 16 
 เรื่องที่ 4  ศิลปะไทย 17 
 เรื่องที่ 5  การอนรุักษมรดกไทย 19 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3  บทเรียนจากเหตกุารณทางประวตัศิาสตรในสมัยกรุงศรอียุธยา 
                          และกรงุธนบุร ี 20 
 เรื่องที่ 1  สงครามชางเผือก 20 
 เรื่องที่ 2  การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 20 
 เรื่องที่ 3  สงครามยุทธหัตถขีองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  22 
 เรื่องที่ 4  การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  23 
 เรื่องที่ 5 การกอบกูเอกราชของสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช  25 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
หนวยการเรียนรูที่ 4  ความสัมพนัธกับตางประเทศในสมัยกรุงศรอียุธยาและกรุงธนบรุ ี 26 
 เรื่องที่ 1  ความสัมพนัธกับตางประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยา 26 
 เรื่องที่ 2  ความสัมพนัธกับตางประเทศในสมัยกรุงธนบุร ี 29 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 31 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 38 

เฉลย/แนวคาํตอบทายกิจกรรม 39 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 54 

คณะผูจัดทํา 55 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
 

คาํสั่ง ใหผูเรียนเลือกคําตอบทีถ่กูที่สุด แลวทําเครื่องหมาย × หนาขอที่ถกูที่สดุ 

1. พระมหากษัตริยพระองคใดที่ถือเปนปฐมกษัตริยของชนชาติไทย ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย 
ก. พอขุนศรีอินทราทิตย    
ข. พอขุนรามคําแหงมหาราช 
ค. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ง. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) 

 
2. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง  

ก. กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย ปกครองรวม 5 ราชวงศ 
ข. กรุงศรีอยุธยา มีพระมหากษัตริยปกครอง 33 พระองค 
ค. กรุงศรีอยุธยา เปนราชธานีของไทยยาวนานถึง 417 ป 
ง. กรุงศรีอยุธยาถูกปกครองโดยกษัตริยพมา 

 
3. ขอใดบอกความหมายของ “ชาติ” ตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน  

ไดถูกตองที่สดุ 
ก. ชาติ หมายถึง คนและแผนดิน   
ข. ชาติ หมายถึง แผนดินที่กลุมคนอาศัยอยู  
ค. ชาติ หมายถึง การประกอบกันของ 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย 
ง. ชาติ หมายถึง ประเทศ ประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศ ที่มีความรูสึกในเรื่อง 

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตรความเปนมา ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และวัฒนธรรมอยางเดียวกันหรืออยูในปกครองรัฐบาลเดียวกัน  
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4. ขอใดอธิบายการรวมชาติใหเปนปกแผนไดดีที่สุด 
ก. พอขุนผาเมือง รวมกับพอขุนศรอีินทราทิตย รวบรวมไพรพล สถาปนากรุงสุโขทัยให

เปนอาณาจักรของชนชาติไทย 
ข. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจาอูทอง) ผนวกเมืองตาง ๆ เขาดวยกันแลว

สถาปนากรุงศรีอยุธยา เปนราชธานีของชนชาติไทย 
ค. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กอบกูเอกราชบานเมืองและประกาศอิสรภาพใหกรุงศรี

อยุธยา หลังจากที่เสียกรุงศรีครั้งที่ 1 ใหกับพมา  
ง. ถูกทุกขอ 

 
5. พระพุทธศาสนาที่เผยแผเขามาสูชนชาตไิทย ครั้งแรกในสมัยกรุงสุโขทัย เปนนิกายอะไร 

ก. นิกายเถรวาท 
ข. นิกายมหายาน 
ค. นิกายลังกาวงศ  
ง. ทั้ง 2 นิกายคือ เถรวาท และมหายาน 

 
6. ในรัชสมัยใด ที่มีการหลอพระพุทธรูป “พระศรีสรรเพชญ” ซึ่งเปนพระพุทธทองคําที่

ใหญที่สุดในโลก  
ก. ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
ข. ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
ค. ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ง. ในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

 
7. ขอใดไมใชความสําคัญของสถาบันกษัตริยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่มีตอแผนดินไทย 

ก. เปนประมุขแหงรัฐเชิงสัญลักษณเทานั้น  
ข. เปนผูรวบรวมชนชาติไทยใหเปนปกแผน 
ค. เปนผูนําทัพในการออกศึกสงคราม 
ง. เปนศูนยรวมใจของคนในชาติ 
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8. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง  
ก. ชนชาวไทยเสียกรุงศรีอยุธยาใหกับพมา ครั้งที่ 1 เมื่อป พ.ศ. 2121 
ข. ชนชาวไทยเสียกรุงศรีอยุธยาใหกับพมา ครั้งที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2310  
ค. สงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นกอนที่สมเด็จพระนเรศวร จะขึ้นครองราชย 
ง. สมเด็จพระนเรศวร ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง เมื่อป พ.ศ. 2127  

 
9. ขอใดไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

ก. สงคณะทูตไปเจริญไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส  
ข. กอบกูเอกราช หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาใหกับพมา 
ค. กวีเอกนาม ศรีปราชญ แตงหนังสือกําศรวลศรีปราชญ 
ง. แตงตั้งเจาพระยาวิชเยนทร ซึ่งเปนชาวตางชาติใหเขารับราชการ 

 
10. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

ก. ขุนรองปลัดชู เปนทหารเอกของสมเด็จพระเจาตากสิน 
ข. พระสุพรรณกัลยาถูกถวายตัวใหบุเรงนองเพื่อเปนตัวประกัน 
ค. สมเด็จพระสุริโยทัยสิ้นพระชนมบนหลังชางในการตอสูกับพระเจาแปร 
ง. ชาวบานบางระจันตอสูศึกตานกองทัพพมาไดถึง 8 ครั้ง ชวงกอนเสียกรุงศรีอยุธยา  

              ครั้งที่ 2 
 

11.  สถานที่ตอไปนี้เปนมรดกไทยที่ไดขึ้นทะเบียน “มรดกโลก” ยกเวนขอใด 
ก.  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
ข.  เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร 
ค.  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร  
ง.  เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ – หวยขาแขง 
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12. “วันเนา” ของประเพณสีงกรานตตรงกับวันใด 

ก. วันที่ 12 เมษายน 

ข. วันที่ 13 เมษายน 

ค. วันที่ 14 เมษายน  

ง. วันที่ 15 เมษายน 

 

13.  ความหมายของคําวา “บานนอก” ในสมัยอยุธยา ตรงกับคาํใด 

ก. ชนบท 

ข. เมืองนอก  

ค. ตางจังหวัด 

ง. ตางประเทศ 

 

14.  ขอใดคือความสําคญัของหนังสือ “จินดามณ”ี 

ก.  เปนการตูนเลมแรกของไทย 

ข.  เปนนิตยสารเลมแรกของไทย 

ค.  เปนแบบเรียนเลมแรกของไทย  

ง.  เปนราชกจิจานุเบกษาฉบับแรกของไทย 

 

15.  ขอใดเปนศิลปะอยุธยาตอนกลาง 

ก. ปราสาทพระนครหลวง 
ข.  พระเจดียวัดใหญขัยมงคล  
ค.  พระพุทธรูปปางประธานวดัไชยวัฒนาราม 
ง.  พระพุทธรูปปางประธานวัดพุทไธสวรรย 
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16.  พระพุทธรูปองคใหญที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนประติมากรรม              
ในสมัยใด 

  ก.  พระบรมไตรโลกนาถ 
  ข.  พระเจาปราสาททอง 
  ค.  พระเจาตากสินมหาราช 
  ง.  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1   
 

17. การเมืองการปกครองในสมัยกรุงธนบุรี มีลักษณะอยางไร 
 ก.  การปกครองสวนกลาง 
 ข.  การปกครองสวนกลาง, การปกครองสวนหัวเมือง  
 ค.  การปกครองสวนกลาง, การปกครองสวนหัวเมือง, การปกครองสวนเมือง 
      ประเทศราช 
ง.  ไมมีขอใดถูก 

 
18. ขอใดไมใชปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับพมา 

 ก. ตองการแยงชิงความเปนใหญเหนือดินแดนนี้ 
 ข. ตองการขยายอาณาเขตใหกวางใหญ 
 ค. ตองการเขาไปมีอํานาจเหนือลานนา 
 ง. ตองการแกแคนซึ่งกันและกัน  
 

19. กลุมคนในขอใดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีบทบาทในการเมืองการปกครองมากที่สุด 
ก. ไพร 
ข. ขุนนาง  
ค. เจานาย 
ง. พระสงฆ 
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20. เหตุผลที่ราชธานีตองสงเชื้อพระวงศไปปกครองดูแลเมืองหนาดานเพราะอะไร 
 ก.  เพื่อเปนที่ฝกหัดวาราชการงานเมือง 
 ข.  อยูไกลราชธานีจึงมักเกิดกบฏบอยครั้ง 
 ค.  เพื่อชวยกํากับดูแลเมืองประเทศราชอีกชั้นหนึ่ง 
 ง.  เอาไวเปนเมืองปองกันขาศึกกอนที่ขาศึกจะจูโจมมาถึงราชธานี  
 

      21.  ขอใดคือสาเหตุหนึ่งของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 
ก.  นโยบายกีดกันชาวตะวันตก 
ข.  การตั้งตนเปนอสิระของหัวเมืองมอญ 
ค.  ความเหินหางระหวางพระมหากษตัริยกับราษฎร 
ง.  กรุงศรีอยุธยาขาดศูนยรวมอํานาจอนัแทจริงในการปกครอง  
 

22. เหตุการณทีน่ําไปสูการจลาจลในกรุงธนบรุีเปนลาํดับแรกคือเหตกุารณใด 
  ก.  จวนเจาเมืองกรุงเกาถูกปลน  
  ข.  พระยาสรรคนํากําลังเขายึดวัง 
  ค.  การปราบปรามกลุมเจาพระฝาง 
  ง.  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงผนวช 
 

23. ขอใดไมใชเหตุผลของการยายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาที่กรุงธนบุรี 
ก. กรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมเกินกวาจะบูรณะซอมแซม 
ข. กรุงศรีอยุธยามีศัตรูรอบดานแมมีปอมปราการที่มั่นคง 
ค. กรุงศรีอยุธยาสามารถติดตอคาขายทางทะเลกับตางชาติไดอยางสะดวก  
ง. พมารูลูทางภูมิศาสตรของกรงุศรีอยุธยาซึ่งเปนขอเสียเปรียบในการปองกันพระนคร 
 

24. นโยบายตางประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นอยูกับปจจัยใด 
ก. ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
ข. ปจจัยดานการปกครองและศาสนา  
ค. ปจจัยดานการเมืองและเศรษฐกจิ 
ง. ปจจัยดานเศรษฐกจิและการศึกษา 
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25. ขอใดเปนความสัมพนัธที่เห็นไดชัดเจนที่สดุระหวางอาณาจักรกรุงศรีอยุธยากับเขมร 
ก. ความสัมพนัธทางวัฒนธรรม  
ข. ความสัมพันธทางการปกครอง 
ค. ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
ง. ความสัมพนัธทางการเมือง 
 

26. จุดประสงคสําคัญที่สดุที่สมเดจ็พระนารายณมหาราชทรงเจริญสัมพนัธไมตรีกับอังกฤษ  

     คือเรื่องใด 

ก.  การคาระหวางประเทศ 

ข.  การสรางพระราชวังใหม 

ค.  การใหคานอํานาจกับฮอลนัดา  

ง.  การชวยเหลือทางดานวิทยาการสมัยใหม 

 

27. ความสัมพนัธระหวางกรุงศรีอยุธยากับชาตติะวนัตกเปนไปในลักษณะใดเปนสวนใหญ 

ก.  การเมืองนาํการคา 

ข.  การคานาํการเมือง  

ค.  การทูตนําการเผยแพรศาสนา 

ง.  การเผยแพรศาสนานําการทตู 

 

28. ชาตติะวันตกที่เขามาคาขายกับอาณาจักรกรุงศรอียุธยาเปนชาติแรกและเขามาตั้ง

สถานีการคาที่กรุงศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปตตานี มะรดิ ตะนาวศรี คือชาติใด 

ก.  อังกฤษ 

ข.  ฮอลันดา 

ค.  ฝรั่งเศส 

ง.  โปรตุเกส  
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29. ความสัมพนัธกับตางประเทศในสมัยกรุงธนบรุีมีลกัษณะสําคัญอยางไร 

ก.  การปองกันประเทศจากการรุกรานของตางชาติ  

ข.  การปองกันประเทศจากการเผยแพรศาสนา 

ค.  การแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ 

ง.  การแขงขนัทางการคาขาย 

 

30. ประเพณีสงกรานตเปนราชพิธีใหขาราชการไปกราบบังคมเกิดขึ้นในเดือนอะไร 

ก.  เดือน 2  

ข.  เดือน 3 

ค.  เดือน 4 

ง.  เดือน 5 
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หนวยการเรียนรูที่ 1  
ความภูมใิจในความเปนไทย 

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 1  สถาบนัหลักของชาต ิ
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้  

1. ใหอธิบายความหมายของ “ชาติ”  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. ใหอธิบายความเปนมาของชนชาติไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. ใหยกตัวอยางพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยในการรวบรวมชาติ  
มา 1 พระองค 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....................
..................………………………………………………………………………………………………………….............. 
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4. ใหบอกความสําคัญของสถาบันศาสนาที่มีตอสังคมไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. ใหอธิบายความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอคนไทย พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

6. ใหบอกพฤติกรรมที่แสดงถึงความภูมิใจในความเปนไทย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มาอยางนอย 3 พฤติกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....................
..................………………………………………………………………………………………………………….............. 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 บุญคุณของแผนดิน 
กิจกรรมที่ 1 จงจับคูพระราชกรณียกิจ วีรกรรม หรือพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย  

วีรชน กับชื่อพระมหากษัตริยหรือวีรชนใหถูกตอง โดยนําตัวเลขมาไวในชอง
ดานหนา 

 
เชน  สมเด็จพระเจาอูทอง ตรงกับขอที่ 1. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานีของไทย 
 
 สมเด็จพระเจาอูทอง 1. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานีของไทย 
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2. รัชสมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 
 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

3. 
ตอสูศึกตานกองทัพพมาไดถึง 8 ครั้ง ชวงกอนเสีย
กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  

 สมเด็จพระมหินทราธิราช  4. กอบกูเอกราช หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 
 สมเด็จพระธรรมราชาธิราช 5. ถูกถวายใหบุเรงนองเพื่อเปนตัวประกัน 
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

6. 
มีการตั้งสมณวงศในลังกา ที่เรียกวา สยามวงศ 
หรืออุบาลีวงศ 

 สมเด็จพระนารายณมหาราช 7. กอบกูเอกราช หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 
 สมเด็จพระเจาอยูหัว 

พระบรมโกศ 
8. 

รัชสมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  

 สมเด็จพระเจาเอกทัศน 9. สิ้นพระชนมบนหลังชางในการตอสูกับพระเจาแปร 
 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

10. 
ไดรับการแตงตั้งใหเปนกษัตริยครองกรุงศรีอยุธยา
จากบุเรงนอง  

 พระสุริโยทัย 11. รวบรวมพลได 400 คน ตอสูศึกพมา 
 พระสุพรรณกัลยา 12. ปฏิรูปการปกครองแบบจตุสดมภ  
 ขุนรองปลัดชู 

13. 
มีการแตงตั้งคณะทูตไปเจริญไมตรีกับประเทศ
ฝรั่งเศส ในสมัยพระเจาหลุยส ที่ 14 

 ชาวบานบางระจัน 14. สงครามชางเผือก 
  15. สถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี  
  16. ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 
มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบรุ ี

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมาย นิยาม มรดกไทย 
กิจกรรมที่ 1 ตอบคําถามตอไปนี ้
1. จงบอกความหมายของ “มรดกไทย” พรอมยกตัวอยางประกอบ 

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



13 

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ประเพณีไทย 
กิจกรรมที่ 1 จงอธิบายประเพณีไทยตอไปนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบรุีมาพอสังเขป 
 1) พระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค 

......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 2) พิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวัญ 

......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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3) ประเพณีสงกรานต 
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
 
 4) ประเพณีลงแขกทํานา 

......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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5) ประเพณีเดือน 11 การแขงเรือ
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) ประเพณีเดือน 12 พิธีจองเปรียงตามประทีป (ชักโคม) 
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 วัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมที่ 1 จงอธิบายวัฒนธรรมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรดีานตอไปนี้  
                มาพอสังเขป 
 1) ดานการแตงกาย 

......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 2) การใชภาษา 

......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ศิลปะไทย 
กิจกรรมที่ 1 จงบอกศลิปะไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรดีานตอไปนี้ มาพอสังเขป 
 

1) ดานวรรณกรรม 
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
 
 2) ดานสถาปตยกรรม 

......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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3) ดานประติมากรรม 
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 5 การอนุรกัษมรดกไทย 
กิจกรรมที่ 1 จงบอกความภาคภูมิใจในมรดกไทยพรอมยกตัวอยาง อยางนอย 3 ตัวอยาง  

......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 
บทเรียนจากเหตุการณทางประวตัิศาสตรในสมัยกรงุศรีอยุธยาและกรงุธนบุร ี

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 สงครามชางเผือก 
กิจกรรมที่ 1 บอกแนวทางการนาํบทเรียนจากเหตกุารณสงครามชางเผือกที่นาํมาปรับใช 
                ในการดําเนินชีวิต 
           .......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 การเสียกรุงศรอียุธยา ครั้งที่ 1 
กิจกรรมที่ 2.1 เลาเหตุการณการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1  
       ............................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................  
 
กิจกรรมที่ 2.2 บอกแนวทางการนําบทเรียนจากเหตกุารณการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1  

                   ท่ีนํามาปรับใชในการดาํเนินชีวติ               
           .......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 สงครามยุทธหตัถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
กิจกรรมที่ 1 เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นจากภาพนี ้
 
 
 
 
 

 

 

 

       ............................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 4 การเสียกรุงศรอียุธยา ครั้งที่ 2 
กิจกรรมที่ 4.1 เลาเหตุการณการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 4.2  บอกแนวทางการนําบทเรียนจากเหตุการณการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  

                    ที่นํามาปรับใชในการดาํเนินชีวิต 

      .............................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 5 การกอบกูเอกราชของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
กิจกรรมที่ 1 เลาถึงการสถาปนากรุงธนบรุีเปนราชธาน ี
      .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 
ความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยกรงุศรีอยธุยาและกรุงธนบรุ ี

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความสัมพนัธกับตางประเทศในสมัยกรุงศรอียุธยาและกรุงธนบรุ ี
กิจกรรมที่ 1.1 ใหผูเรียนอธิบายความสัมพันธของรฐัเพือ่นบานในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุร ี
 

รัฐเพื่อนบาน ลักษณะความสัมพนัธ 

สุโขทัย 

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

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

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

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

ลานนา 

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

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

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

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

พมา 

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

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

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

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

หัวเมืองมอญ 

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

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

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

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

เขมร 

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

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

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

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

ลานชาง 

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

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

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

....................................................................................................................... 
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รัฐเพื่อนบาน ลักษณะความสัมพนัธ 

ญวน 

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

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

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

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

มลาย ู

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

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

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

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

 
กิจกรรมที่ 1.2 ใหผูเรียนอธิบายความสัมพนัธระหวางอาณาจักรอยุธยากับทวีปเอเชีย 
 

1. การที่กรุงศรีอยุธยาสงคณะทูตและเครื่องบรรณาการไปประเทศจนีเปนประจาํสงผลให
ไทยเปนอยางไร 
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

2. กรุงศรีอยุธยามคีวามสัมพนัธกับญี่ปุนอยางเปนทางการในสมัยของพระมหากษตัริย
พระองคใด 
......................................................................................................................................... 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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3. ความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับญี่ปุนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางเสื่อมลง  
เพราะเหตุใด 
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
 
 
กิจกรรมที่ 1.3 ใหผูเรียนวิเคราะหความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับชาติตะวันตก (ทวีปยุโรป)  

1. ชาติตะวันตกที่เขามาติดตอกับกรุงศรีอยุธยา เพื่อจุดประสงคอะไร 
......................................................................................................................................... 

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

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

2. ชาติตะวันตกเขามาติดตอและมีความสัมพันธกับกรุงศรีอยุธยาไดแกชาติใดบาง 
......................................................................................................................................... 

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

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

3. ใครคือทูตของโปรตุเกสที่มาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................... 
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4. ชาติตะวันตกใดที่มาติดตอกับกรุงศรีอยุธยาเพื่อตองการเผยแพรคริสตศาสนา                    
เพียงอยางเดียว 
......................................................................................................................................... 

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

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

5. ความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับชาติตะวันตกยุติลงดวยสาเหตุใด 
......................................................................................................................................... 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ความสัมพนัธกับตางประเทศในสมัยกรุงธนบุร ี
กิจกรรมที่ 2.1 ใหผูเรียนวิเคราะหความสัมพันธระหวางกรุงธนบุรีกับประเทศเพื่อนบาน                  
                  

1. กรุงธนบุรีทําสงครามกับพมาถึง 10 ครั้ง การรบครั้งไหนเปนการรบครั้งที่สําคัญที่สุด  
......................................................................................................................................... 

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

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

2. เหตุใดสมเด็จพระเจาตากสินมาราชจึงตองยกทัพไปตีเมืองจําปาศักดิ์ 
......................................................................................................................................... 

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

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

3. เหตุใด สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงปลอยใหหัวเมืองมลายูอยูเปนรัฐอิสระ 
......................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................... 
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4. พระยาโยธาถูกตัดศีรษะเสียบประจาร เนื่องจากสาเหตุใด 
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

5. สถานที่ที่กองทัพพมาใชเปนที่เก็บคลังเสบียงทุกครั้งที่เดินทางมารบกับไทย                            
ในสมัยกรุงธนบรุี คือที่ใด 

......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 
กิจกรรมที่ 2.2  ใหผูเรียนวิเคราะหความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยากับ 
   กรุงธนบุรีที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศมา 5 ประเทศ 
 

เชน  ความสัมพันธกับจีนในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดมีการสงคณะทูตไทยไปประเทศจีนหลายครั้ง 
ทําใหประเทศมีความมั่นคง นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากจีนในการติดตอคาขายทําให
เศรษฐกิจเจริญรุงเรือง 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

คาํสั่ง ใหผูเรียนเลือกคําตอบทีถ่กูที่สุด แลวทําเครื่องหมาย × หนาขอที่ถกูที่สดุ 

1. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง  
ก. กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย ปกครองรวม 5 ราชวงศ 
ข. กรุงศรีอยุธยา มีพระมหากษัตริยปกครอง 33 พระองค 
ค. กรุงศรีอยุธยา เปนราชธานีของไทยยาวนานถึง 417 ป 
ง. กรุงศรีอยุธยาถูกปกครองโดยกษัตริยพมา 

 
2. ขอใดอธิบายการรวมชาติใหเปนปกแผนไดดีที่สุด 

ก. พอขุนผาเมือง รวมกับพอขุนศรอีินทราทิตย รวบรวมไพรพล สถาปนากรุงสุโขทัยให
เปนอาณาจักรของชนชาติไทย 

ข. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจาอูทอง) ผนวกเมืองตาง ๆ เขาดวยกันแลว
สถาปนากรุงศรีอยุธยา เปนราชธานีของชนชาติไทย 

ค. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กอบกูเอกราชบานเมืองและประกาศอิสรภาพใหกรุงศรี
อยุธยา หลังจากที่เสียกรุงศรีครั้งที่ 1 ใหกับพมา  

ง. ถูกทุกขอ 
 

3. พระมหากษัตริยพระองคใดที่ถือเปนปฐมกษัตริยของชนชาติไทย ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย 
ก. พอขุนศรีอินทราทิตย    
ข. พอขุนรามคําแหงมหาราช 
ค. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ง. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) 

 
4. ขอใดบอกความหมายของ “ชาติ” ตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน  

ไดถูกตองที่สดุ 
ก. ชาติ หมายถึง คนและแผนดิน   
ข. ชาติ หมายถึง แผนดินที่กลุมคนอาศัยอยู  
ค. ชาติ หมายถึง การประกอบกันของ 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย 
ง. ชาติ หมายถึง ประเทศ ประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศ ที่มีความรูสึกในเรื่อง 

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตรความเปนมา ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และวัฒนธรรมอยางเดียวกันหรืออยูในปกครองรัฐบาลเดียวกัน  



32 

 

5. ขอใดไมใชความสําคัญของสถาบันกษัตริยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่มีตอแผนดินไทย 
ก. เปนประมุขแหงรัฐเชิงสัญลักษณเทานั้น  
ข. เปนผูรวบรวมชนชาติไทยใหเปนปกแผน 
ค. เปนผูนําทัพในการออกศึกสงคราม 
ง. เปนศูนยรวมใจของคนในชาติ 

 
6. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง  

ก. ชนชาวไทยเสียกรุงศรีอยุธยาใหกับพมา ครั้งที่ 1 เมื่อป พ.ศ. 2121 
ข. ชนชาวไทยเสียกรุงศรีอยุธยาใหกับพมา ครั้งที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2310  
ค. สงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นกอนที่สมเด็จพระนเรศวร จะขึ้นครองราชย 
ง. สมเด็จพระนเรศวร ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง เมื่อป พ.ศ. 2127  

 
7. พระพุทธศาสนาที่เผยแผเขามาสูชนชาตไิทย ครั้งแรกในสมัยกรุงสุโขทัย เปนนิกายอะไร 

ก. นิกายเถรวาท 
ข. นิกายมหายาน 
ค. นิกายลังกาวงศ  
ง. ทั้ง 2 นิกายคือ เถรวาท และมหายาน 

 
8. ในรัชสมัยใด ที่มีการหลอพระพุทธรูป “พระศรีสรรเพชญ” ซึ่งเปนพระพุทธทองคําที่

ใหญที่สุดในโลก  
ก. ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
ข. ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
ค. ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ง. ในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

 
9. สถานที่ตอไปนี้เปนมรดกไทยที่ไดขึ้นทะเบียน “มรดกโลก” ยกเวนขอใด 

ก.  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
ข.  เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร 
ค.  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
ง.  เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ – หวยขาแขง 
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10. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
ก.  ขุนรองปลัดชู เปนทหารเอกของสมเด็จพระเจาตากสิน 
ข.  พระสุพรรณกัลยาถูกถวายตัวใหบุเรงนองเพื่อเปนตัวประกัน 
ค.  สมเด็จพระสุริโยทัยสิ้นพระชนมบนหลังชางในการตอสูกับพระเจาแปร 
ง.  ชาวบานบางระจันตอสูศึกตานกองทัพพมาไดถึง 8 ครั้ง ชวงกอนเสียกรุงศรีอยุธยา  
     ครั้งที่ 2 

 
11. ขอใดไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

ก. สงคณะทูตไปเจริญไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส  
ข. กอบกูเอกราช หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาใหกับพมา 
ค. กวีเอกนาม ศรีปราชญ แตงหนังสือกําศรวลศรีปราชญ 
ง. แตงตั้งเจาพระยาวิชเยนทร ซึ่งเปนชาวตางชาติใหเขารับราชการ 

 
12. ขอใดเปนศิลปะอยุธยาตอนกลาง 

ก.  ปราสาทพระนครหลวง 
ข.  พระเจดียวัดใหญขัยมงคล  
ค.  พระพุทธรูปปางประธานวดัไชยวัฒนาราม 
ง.  พระพุทธรูปปางประธานวัดพุทไธสวรรย 

 
13. พระพุทธรูปองคใหญที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนประติมากรรม              

ในสมัยใด 
 ก.  พระบรมไตรโลกนาถ 
 ข.  พระเจาปราสาททอง 
 ค.  พระเจาตากสินมหาราช 
 ง.  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1   
 

14. ความหมายของคําวา “บานนอก” ในสมัยอยุธยา ตรงกับคําใด 

ก.  ชนบท 

ข.  เมืองนอก  

ค.  ตางจังหวดั 

ง.  ตางประเทศ 
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15. “วันเนา” ของประเพณสีงกรานตตรงกับวันใด 

ก.  วันที่ 12 เมษายน 

ข.  วันที่ 13 เมษายน 

ค.  วันที่ 14 เมษายน  

ง.  วันที่ 15 เมษายน 

 

16. การเมืองการปกครองในสมัยกรุงธนบรุี มีลักษณะอยางไร 
ก.  การปกครองสวนกลาง 
ข.  การปกครองสวนกลาง, การปกครองสวนหัวเมือง  
ค.  การปกครองสวนกลาง, การปกครองสวนหัวเมือง, การปกครองสวนเมือง 
     ประเทศราช 
ง.  ไมมีขอใดถูก 
 

17. ขอใดคือความสําคัญของหนังสือ “จินดามณ”ี 

ก.  เปนการตูนเลมแรกของไทย 

ข.  เปนนิตยสารเลมแรกของไทย 

ค.  เปนแบบเรียนเลมแรกของไทย  

ง.  เปนราชกจิจานุเบกษาฉบับแรกของไทย 

 
18. กลุมคนในขอใดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีบทบาทในการเมืองการปกครองมากที่สุด 

ก.  ไพร 
ข.  ขุนนาง  
ค.  เจานาย 
ง.  พระสงฆ 
 

19. ขอใดไมใชปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับพมา 
ก.  ตองการแยงชิงความเปนใหญเหนือดินแดนนี้ 
ข.  ตองการขยายอาณาเขตใหกวางใหญ 
ค.  ตองการเขาไปมีอํานาจเหนือลานนา 
ง.  ตองการแกแคนซึ่งกันและกัน  
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20. นโยบายตางประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นอยูกับปจจัยใด 
ก.  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ปจจัยดานการปกครองและศาสนา  
ค.  ปจจัยดานการเมืองและเศรษฐกจิ 
ง.  ปจจัยดานเศรษฐกจิและการศึกษา 
 

21. จุดประสงคสําคัญที่สดุที่สมเดจ็พระนารายณมหาราชทรงเจริญสัมพนัธไมตรีกับอังกฤษ  

     คือเรื่องใด 

ก.  การคาระหวางประเทศ 

ข.  การสรางพระราชวังใหม 

ค.  การใหคานอํานาจกับฮอลนัดา  

ง.  การชวยเหลือทางดานวิทยาการสมัยใหม 

 
22. เหตุผลที่ราชธานีตองสงเชื้อพระวงศไปปกครองดูแลเมืองหนาดานเพราะอะไร 

ก.  เพื่อเปนที่ฝกหัดวาราชการงานเมือง 
ข.  อยูไกลราชธานีจึงมักเกิดกบฏบอยครั้ง 
ค.  เพื่อชวยกํากับดูแลเมืองประเทศราชอีกชั้นหนึ่ง 
ง.  เอาไวเปนเมืองปองกันขาศึกกอนที่ขาศึกจะจูโจมมาถึงราชธานี  

 
23. ขอใดคือสาเหตุหนึ่งของการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2310 

ก.  นโยบายกีดกันชาวตะวันตก 
ข.  การตั้งตนเปนอสิระของหัวเมืองมอญ 
ค.  ความเหินหางระหวางพระมหากษตัริยกับราษฎร 
ง.  กรุงศรีอยุธยาขาดศูนยรวมอํานาจอนัแทจริงในการปกครอง  

 
24. ขอใดไมใชเหตุผลของการยายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาที่กรุงธนบุรี 

  ก.  กรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมเกินกวาจะบูรณะซอมแซม 
ข.  กรุงศรีอยุธยามีศัตรูรอบดานแมมีปอมปราการที่มั่นคง 
ค.  กรุงศรีอยุธยาสามารถติดตอคาขายทางทะเลกับตางชาติไดอยางสะดวก  
ง.  พมารูลูทางภูมิศาสตรของกรุงศรีอยุธยาซึ่งเปนขอเสียเปรียบในการปองกันพระนคร 
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25. เหตุการณทีน่ําไปสูการจลาจลในกรุงธนบรุีเปนลาํดับแรกคือเหตกุารณใด 
 ก.  จวนเจาเมืองกรุงเกาถูกปลน  
 ข.  พระยาสรรคนํากําลังเขายึดวัง 
 ค.  การปราบปรามกลุมเจาพระฝาง 
 ง.  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงผนวช 
 

26. ความสัมพนัธระหวางกรุงศรีอยุธยากับชาตติะวนัตกเปนไปในลักษณะใดเปนสวนใหญ 

ก.  การเมืองนาํการคา 

ข.  การคานาํการเมือง  

ค.  การทูตนําการเผยแพรศาสนา 

ง.  การเผยแพรศาสนานําการทตู 

 

27. ความสัมพนัธกับตางประเทศในสมัยกรุงธนบรุีมีลกัษณะสําคัญอยางไร 

ก.  การปองกันประเทศจากการรุกรานของตางชาติ  

ข.  การปองกันประเทศจากการเผยแพรศาสนา 

ค.  การแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ 

ง.  การแขงขนัทางการคาขาย 

 
28. ขอใดเปนความสัมพนัธที่เห็นไดชัดเจนที่สดุระหวางอาณาจักรกรุงศรีอยุธยากับเขมร 

ก.   ความสัมพันธทางวัฒนธรรม  
ข.   ความสัมพันธทางการปกครอง 
ค.   ความสัมพนัธทางเศรษฐกจิ 
ง.   ความสัมพันธทางการเมือง 

 

29. ชาตติะวันตกที่เขามาคาขายกับอาณาจักรกรุงศรอียุธยาเปนชาติแรกและเขามาตั้งสถานี

การคาที่กรุงศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปตตานี มะรดิ ตะนาวศรี คือชาติใด 

ก.  อังกฤษ 

ข.  ฮอลันดา 

ค.  ฝรั่งเศส 

ง.  โปรตุเกส  
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30. ประเพณีสงกรานตเปนราชพิธีใหขาราชการไปกราบบังคมเกิดขึ้นในเดือนอะไร 

ก.  เดือน 2  

ข.  เดือน 3 

ค.  เดือน 4 

ง.  เดือน 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

 
1.  ก 11.  ค 21.  ง 
2.  ง 12.  ค 22.  ก 
3.  ง 13.  ข 23.  ค 
4.  ง 14.  ค 24.  ข 
5.  ก 15.  ข 25.  ก 
6.  ง 16.  ง 26.  ค 
7.  ก 17.  ข 27.  ข 
8.  ค 18.  ง 28.  ง 
9.  ข 19.  ข 29.  ก 

10.  ก 20.  ง 30.  ง 
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เฉลย/แนวคําตอบกจิกรรมทายเรื่อง 
หนวยการเรียนรูที่ 1 

ความภูมใิจในความเปนไทย 
 
เฉลยกิจกรรมทายเรื่องที่ 1 สถาบนัหลกัของชาต ิ
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี ้
แนวคาํตอบ 

1. ใหอธิบายความหมายของ “ชาติ”  
หมายถึง ประเทศ ประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศ กลุมชนที่มีความรูสึกในเรื่อง 

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตรความเปนมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
อยางเดียวกันหรืออยูในปกครองรัฐบาลเดียวกัน หรือ 
 ชาติ หมายถึง กลุมคนหรือประชาชนที่มีจุดรวมของการเปนชาติดวย เชน มี
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมที่สืบตอกันมาหรือมีเปาหมายที่ดีสําหรับการรวมเปนชาติเดียวกัน 

 
2. ใหอธิบายความเปนมาของชนชาติไทย 

ความเปนมาของชนชาติไทยมีหลายแนวคิด เชน  
1. กลุมแรกในระยะแรก ๆ นักวิชาการสวนใหญเชื่อวาถิ่นกําเนิดของชนชาติไทย 

อยูในดินแดนเทือกเขาอัลไต แลวอพยพถอยรนลงมาทางตอนใตของประเทศจีน  
2.  กลุมที่สองเชื่อวาถิ่นฐานกําเนิดของชนชาติไทย นาจะอยูทางตอนเหนือของประเทศ
  จีนบริเวณมณฑลเสฉวน ลุมแมน้ําแยงซีเกียงแลวอพยพลงมาทางใต 
3. กลุมที่สามเชื่อวาถิ่นฐานเดิมของคนไทยอยูกระจัดกระจายทางตอนใตของจีนและ
 ทางตอนเหนือของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนบริเวณรัฐอัสสัมของ
 อินเดีย และตอมาอพยพยายถิ่นกระจายออกไป 
 

3. ใหยกตัวอยางพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยในการรวบรวมชาติ มา 1 พระองค  
1. สมเด็จพระเจาอูทอง กษัตริยพระองคแรกของกรุงศรีอยุธยาที่รวมแผนดินและ

สถาปนากรุงศรีอยุธยาในป พ.ศ. 1893 
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กอบกูเอกราชบานเมืองและประกาศอิสรภาพให 

กรุงศรีอยุธยา หลังจากที่เสียกรุงศรีครั้งที่ 1 ใหกับพมา  
 
 
 
 



40 

 

4. ใหอธิบายความสําคัญของสถาบันศาสนาที่มีตอสังคมไทย 
สถาบันศาสนามีความสําคญัตอสังคมไทย อาทิ สรางความเปนปกแผน ความสงบ ความ

สามัคคีใหแกสังคม สรางเสริมและถายทอดวัฒนธรรมแกสังคม ควบคุมสมาชิกใหปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานของสังคม และสนองความตองการทางจิตใจแกสมาชิกเมื่อสมาชิกเผชิญกับปญหา
ตาง ๆ 
 

5. ใหอธิบายความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอคนไทย พรอมยกตัวอยางประกอบ 
สถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาติและเปนสถาบันที่กอบกูและรวม 

ชาติใหเปนปกแผน เชน การกอบกูกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการสราง
กรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  

 
6. ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความภูมิใจในความเปนไทย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 

การรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มาอยางนอย 3 พฤติกรรม 
การแสดงออกงายที่สุดที่แสดงความภูมิใจในความเปนไทย คือ  
1) การยืนตรงเคารพธงชาติและรองเพลงชาติไทยไดถูกตองชัดเจน  
2) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย เชน การพูดถึงแต

สิ่งที่ดีของทั้งสามสถาบัน   
3) ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนาที่เรานับถอื และปกปองชาติและแผนดนิ เห็นอะไรที่

สามารถทําเพื่อชาติเพื่อพระมหากษัตริยได ก็ตองรีบทํา 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 บุญคุณของแผนดิน 
กิจกรรมที่ 1 จงจับคูพระราชกรณียกิจ วีรกรรม หรือพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย  

วีรชน กับชื่อพระมหากษัตริยหรือวีรชนใหถูกตอง โดยนําตัวเลขมาไวในชอง
ดานหนา 

 
เชน  สมเด็จพระเจาอูทอง ตรงกับขอที่ 1. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานีของไทย 
แนวคําตอบ 

1 สมเด็จพระเจาอูทอง 1. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานีของไทย 
12 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2. รัชสมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 
14 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 3. ตอสูศึกตานกองทัพพมาไดถึง 8 ครั้ง ชวงกอนเสีย

กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  
2 สมเด็จพระมหินทราธิราช  4. กอบกูเอกราช หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 
10 สมเด็จพระธรรมราชาธิราช 5. ถูกถวายใหบุเรงนองเพื่อเปนตัวประกัน 
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4, 16 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6. มีการตั้งสมณวงศในลังกา ที่เรียกวา สยามวงศหรือ
อุบาลีวงศ 

13 สมเด็จพระนารายณมหาราช 7. กอบกูเอกราช หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 
6 สมเด็จพระเจาอยูหัวพระบรมโกศ 8. รัชสมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  
8 สมเด็จพระเจาเอกทัศน 9. สิ้นพระชนมบนหลังชางในการตอสูกับพระเจาแปร 

7, 15 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 10. ไดรับการแตงตั้งใหเปนกษัตริยครองกรุงศรีอยุธยา
จากบุเรงนอง  

9 พระศรีสุริโยทัย 11. รวบรวมพลได 400 คน ตอสูศึกพมา 
5 พระสุพรรณกัลยา 12. ปฏิรูปการปกครองแบบจตุสดมภ  
11 ขุนรองปลัดชู 13. มีการแตงตั้งคณะทูตไปเจริญไมตรีกับประเทศ

ฝรั่งเศส ในสมัยพระเจาหลุยส ที่ 14 
3 ชาวบานบางระจัน 14. สงครามชางเผือก 
  15. สถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี  
  16. ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 
มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบรุ ี

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมาย นิยาม มรดกไทย 
กิจกรรมที่ 1 ตอบคําถามตอไปนี ้
1. จงบอกความหมายของ “มรดกไทย” พรอมยกตัวอยางประกอบ 
แนวคําตอบ  

มรดกไทย คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณของความเปนชาติ ไดแก 
      1. โบราณวัตถุ เชน เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปนรูปยักษ เทวดา
ประดับเจดียหรือติดตั้งตามวิหาร  
      2. ศิลปวัตถุ เชน ภาพเขียน รูปปน เครื่องลายคราม เครื่องถม สิ่งที่ทําดวยมือ
อยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลปะ 
     3. โบราณสถาน 
      4. วรรณกรรม   

    วรรณกรรมลายลักษณ ไดแก วรรณกรรมที่บันทึกเปนตัวหนังสือ  
    วรรณกรรมมุขปาฐะ ไดแก วรรณกรรมที่เลาดวยปากไมไดจดบันทึก นิทาน  

ตํานาน เรื่องเลา ขําขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง คําคม  
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     5. ศิลปหัตถกรรม  
        6. นาฏศิลปและดนตรี   
 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ประเพณีไทย 
กิจกรรมที่ 1 จงอธิบายประเพณีไทยตอไปนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบรุีมาพอสังเขป 
 1) พระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค 
แนวคําตอบ 
  1. กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค จัดขึ้นในคราวที่พระมหากษัตริย 
เสด็จพระราชดําเนินไปในการตาง ๆ ทั้งสวนพระองคและที่เปนพระราชพิธี ตลอดจนโอกาส
สําคัญ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการรอยพระบาท            
การอัญเชิญพระพุทธรูปที่สําคัญจากหัวเมืองเขาประดิษฐานในเมืองหลวง การตอนรับ 
ทูตตางประเทศ 
  2. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนพิธีพราหมณ จัดขึ้นเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจ และเปนสิริมงคลแกชาวนา พระมหากษัตริยจะโปรดใหพระอินทกุมาร เปนผูแทน
พระองคในการไถหวาน นางเทพีเปนผูหวานพันธุขาว สวนเสนาบดีกรมนา หรือออกญาพลเทพ 
มีหนาที่จูงโค พระราชพิธีนี้จัดขึ้น ณ ทุงแกว หรือที่นาหลวง เมื่อมีการไถหวานครบ 3 รอบแลว
จะใหพระโคออกกนิของเสีย่งทายดวยของ 3 อยาง คือ ถั่ว 3 อยาง หญา 3 อยาง ถากินสิ่งใด ก็มี
คําทํานายไว 

 3. สงกรานต เปนพระราชพิธีในเดอืน 5 เปนการใหขาราชการพากันไปถวายบังคม
ถือน้ําพิพัฒนสัจจาแลวพระราชทานเบี้ยหวัด ผาป แกขาราชการฝายใน และฝายหนา  
สมัยกรุงศรีอยุธยา พิธีนี้ขยายกวางออกไป มีการสรงน้ําพระพุทธรูป และพระสงฆมีการ 
กอเจดียทราย และจัดฉลองกันอยางสนุกสนาน  
  4. เปนประเพณีอีกประเพณีหนึ่งที่ชาวกรุงศรีอยุธยารักษาเอาไว คือ เมื่อฤดูเกี่ยวขาว
ชาวนาจะชวยกันเก็บเกี่ยว รองรําทําเพลงกันไปบาง ไดทั้งงานไดทั้งความเบิกบานสําราญใจ และ
ไมตรีจิตมิตรภาพ ประเพณีแสดงใหเห็นถึงความพรอมเพรียง ความรักพวกพองของชาวกรุงศรี
อยุธยาเปนการปฏิบัติเขาทํานองสุภาษิตโบราณวา “ถาเหลือกําลังลาก ใหออกปากบอกแขก 
ชวยแบกหาม”   

 5. การแขงเรือ เปนการเสี่ยงทายระหวางพระเจาแผนดินกับพระมเหสี และพระบรม-
วงศานุวงศ เปนพิธีปลอบขวัญกําลังใจแกราษฎรมากกวาจะแขงกันอยางจริงจัง เพราะถาหาก
เรือไกรสรมุขเปนเรือศีรษะราชสีหของพระเจาแผนดินชนะ ทายวาขาวจะไดมาก จะอุดมสมบูรณ 
ราษฎรก็จะไดสบายใจ แตถาหากเรือสมรรถไชยเปนเรือพระมเหสีชนะ ทายวาจะเกิดยุคเข็ญ
เดือดรอน 
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 6. พิธีจองเปรียง เปนการพิธียกโคมขึ้นบูชาพระเปนเจาทั้งสาม คือ พระอิศวร  
พระนารายณ และพระพรหมในศาสนาพราหมณ ครั้นเมื่อพระเจาแผนดินทรงมานับถือ
พระพุทธศาสนาแลว พระราชพิธีนี้จึงเปนการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณีในสวรรค
ชั้นดาวดึงส และพระพุทธบาท ไดกําหนดการยกไววา ถาปใดที่มีอธิกามาส ใหยกโคมขึ้นตั้งแต
วันแรม 14 ค่ํา ถึงวันขึ้น 1 ค่ํา เดือนอาย เปนวันลดโคมหรืออีกนัยหนึ่งกําหนดตามโหราศาสตรวา 
พระอาทิตยถึงราศีพฤศจิก พระจันทรอยูราศีพฤษภเมื่อใด เมื่อนั้นเปนกําหนดที่จะยกโคม หรือ
อีกนัยหนึ่งกําหนดดวยดวงดาวกฤติกา คือ ดาวลูกไก ถาเห็นดาวลูกไกนั้นตั้งแตหัวค่ําจนรุง
เมื่อใดเมื่อนั้นเปนเวลายกโคม 
 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 วัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมที่ 1 จงอธิบายวัฒนธรรมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรดีานตอไปนี้  
                มาพอสังเขป 
 1) ดานการแตงกาย 
แนวคําตอบ 
  1) ดานการแตงกาย 

        1. การแตงกายของคนชั้นสูง คนชั้นสูงแตงกายตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ของราชการ ซึ่งเจานายหรือขาราชการผูใหญทั้งหลายใชกัน และพวกผูดีมีสกุล ผูหญิงทั้งหลาย
ถือเปนแบบอยางเพราะแสดงใหเห็นวาอยูในสังคมชั้นสูง 
              2. การแตงกายของชาวบาน ชาวบานจะนุงโจงกระเบน พวกทางเหนือ 
ผูชายมักไวผมยาว สวนพวกทางใตมักตัดผมใหสั้น สมัยสมเด็จพระนารายณ ผูชายตัดผม 
ทรงมหาดไทย สวนผูหญิงคงไวผมยาว และหมผาสไบ 
          3. การแตงกายเมื่อเกิดสงคราม เมื่อเกิดสงครามผูหญิงอาจตองชวยสูรบ หรือ

ใหการสนับสนุน มีการเปลี่ยนทรงผมตัดผมใหสั้นดูคลายชาย ทะมัดทะแมงเขมแข็งขึ้น  

การนุงหมตองใหรัดกุม แนนไมรุมราม เคลื่อนไหวไดสะดวก หมผาแบบตะเบ็งมาน สวนผูชาย

ไมเปลี่ยนแปลง 

 2) การใชภาษา 

             สําเนียงดั้งเดิมของกรุงศรีอยุธยามีความเชื่อมโยงกับชนพื้นเมืองตั้งแต       

ลุมน้ํายมที่เมืองสุโขทัยลงมาทางลุมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกในแถบสุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี

ซึ่งสําเนียงดังกลาวมีความใกลชิดกับสําเนียงหลวงพระบาง ประชาชนชาวกรุงศรีอยุธยา ทั้ง 

พระเจาแผนดินจนถึงไพรฟา ราษฎร ก็ลวนตรัสและพูดจาในชีวิตประจําวัน หากเปรียบเทียบ

กับสําเนียงกรุงเทพฯ ในปจจุบันนี้ ที่ในสมัยนั้นถือวาเปนสําเนียงบานนอกถิ่นเล็ก ๆ ของราชธานี 

ที่แปรงและเยื้องจากสําเนียงมาตรฐานของกรุงศรีอยุธยา ภาษาดั้งเดิมของกรุงศรีอยุธยาปรากฏ
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อยูในโองการแชงน้ํา ซึ่งเปนรอยกรองที่เต็มไปดวยฉันทลักษณที่แพรหลายแถบแวนแควนสองฝง

ลุมแมน้ําโขงมาแตดึกดาํบรรพ และภายหลังไดพากันเรียกวา โคลงมณฑกคติ เนื่องจากเขาใจวา

ไดรับแบบแผนมาจากอินเดีย ซึ่งแทจริงคือ โคลงลาว หรือ โคลงหา ที่เปนตนแบบของโคลงดั้น

และโคลงสีสุ่ภาพ โดยในโองการแชงน้ําเตม็ไปดวยศัพทแสงพื้นเมืองของไทย - ลาว สวนคําที่มาจาก

บาลี - สันสกฤต และเขมรอยูนอย โดยหากอานเปรียบเทียบก็จะพบวา สํานวนภาษาใกลเคียงกับ

ขอความในจารึกสมัยสุโขทัย และพงศาวดารลานชาง ดวยเหตุที่กรุงศรีอยุธยาตั้งอยูใกลทะเล 

และเปนศูนยกลางการคานานาชาติ ทําใหสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ภาษาใน

กรุงศรีอยุธยาก็ไดรับอิทธิพลของภาษาจากตางประเทศ จึงรับคําในภาษาตาง ๆ มาใช เชนคําวา 

กุหลาบ ที่ยืมมาจากคําวา กุลอบ ในภาษาเปอรเซีย ที่มีความหมายเดิมวา น้ําดอกไม และยืมคําวา

ปาดรื (Padre) จากภาษาโปรตุเกส แลวออกเสียงเรียกเปน บาทหลวง เปนตน 

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ศิลปะไทย 
กิจกรรมที่ 1 จงบอกศิลปะไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีดานตอไปนี้ มาพอสังเขป 
แนวคําตอบ 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
  1. ดานวรรณกรรม ไดแก ลิลิตโองการแชงน้ําแตงขึ้นเพื่อใชในพระราชพิธีถือน้ํา
พิพัฒนสัตยา ลิลิตยวนพาย ลิลิตพระลอ มหาชาติคําหลวง กาพยมหาชาติ และหนังสือจินดามณี
แบบเรียนเลมแรกของคนไทย 
  2. ดานสถาปตยกรรม  

        สมัยอยุธยาตอนตน ไดแก ปรางคประธานวัดพุทไธศวรรย ปรางคประธานวัดมหาธาตุ 
        สมัยอยุธยาตอนกลาง ไดแก พระมหาสถูปสามองค วัดพระศรีสรรเพชญ  

พระเจดียวัดใหญชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        สมัยอยุธยาตอนปลาย ไดแก ปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม ปราสาท- 

พระนครหลวง นอกจากนี้ยังนิยมสรางพระเจดียยอมุมไมสิบสอง เปนลักษณะเฉพาะของ
สถาปตยกรรมอยุธยา 
  3. ดานประติมากรรม  

   ยุคแรก ไดแก พระพุทธรูปองคใหญที่วัดพนัญเชิง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   ยุคที่สอง ไดแก พระรัศมตีามแบบอยางศิลปะสุโขทัย และนิยมทําปางมารวิชัย 

ปางปาเลไลยก ปางประทานอภัย 
   ยุคที่สาม ไดแก พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบราชาธิราช 

สมัยกรุงธนบุรี 
 ดานสถาปตยกรรม  ไดแก วัดอรุณราชวราราม หรือวัดแจง  ปอมวิไชยประสิทธิ์ 
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กิจกรรมทายเรื่องที่ 5 การอนุรกัษมรดกไทย 
กิจกรรมที่ 1 จงบอกความภาคภูมิใจในมรดกไทยพรอมยกตัวอยาง อยางนอย 3 ตัวอยาง 
แนวคาํตอบ 

  ตัวอยางที่ 1 วัดไชยวัฒนารามหรือวัดชัยวัฒนาราม เปนวัดเกาแกสมัยอยุธยา
ตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนวัดสรางขึ้นในสมัยพระเจาปราสาททอง พ.ศ. 2173 
โดยเดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแหงนี้เคยเปนที่อยูของพระราชมารดาที่ไดสิ้นพระชนมไปกอน       
ที่พระเจาปราสาททองไดเสวยราชสมบัติเปนกษัตริย เมื่อพระองคไดเสวยราชสมบัติ พระองค  
จึงไดสรางวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ใหกับพระราชมารดาของพระองค และ       
อีกประการหนึ่งวัดนีอ้าจถูกสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะเหนือเขมร จึงควรอนุรักษไวให
ลูกหลานไดศึกษาประวัติศาสตรตอไป  

  ตัวอยางที่ 2 พระบรมมหาราชวัง เปนที่ประดิษฐานพระพุทธมหารัตนปฏิมากร 
หรือพระแกวมรกต ภายในวัดพระแกวนี้มีสิ่งสําคัญและสวยงามอยูมากมาย เชน พระอุโบสถ
หรือโบสถ สรางในสมัยรัชกาลที่ 1 ตัวอาคารเปนสถาปตยกรรมแบบไทย มีระเบียงเดินไดรอบ
พระอุโบสถ ผนังอุโบสถสวยงามมากเปนลายพุมขาวบิณฑปูนปนปดทองประดับกระจก  
ซุมประตูหนาตาง เปนทรงมณฑปปดทองประดับกระจก บานประตูหนาตางทั้งหมดประดับมุก
โดยฝมือชางในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในพระอุโบสถนี้เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สําคัญ
คูบานคูเมือง เปนที่เคารพนับถือของชาวไทย คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่คนไทย
เรียกกันจนติดปากวา พระแกวมรกต เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งแกะสลักมาจากหยกสีเขียวเขม
ที่มีคาและหายากมาก 

  ตัวอยางที่ 3 วัดอรุณราชวราราม หรือวัดแจง เดิมชื่อวัดมะกอก เปนวัดโบราณ
ที่มีมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา มีความงดงามทางสถาปตยกรรมอันประเมินคาไมได แถมยังตั้งเดน
เปนสงาริมแมน้ําเจาพระยา กลายเปนสัญลักษณความสวยงามประจักษตอสายตาชาวโลก และ
เปนวัดสําคัญคูบานคูเมืองมาชานาน บริเวณโดยรอบพระปรางคใหญวัดอรุณฯ ประกอบดวย
พระปรางคเล็ก 4 องค รอบ 4 ทิศ ภายในมีรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ กําแพงแกวกั้น มีฐาน
ทักษิณ 3 ชั้น มีรูปปนมารและกระบี่แบกฐานสลับกัน นอกจากนั้นมีซุม 4 ซุม มีพระนารายณ-
อวตาร เหนือขึ้นไปเปนยอดปรางค มีเทพพนมนรสิงหเพื่อปราบยักษ 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 
บทเรียนจากเหตุการณทางประวตัิศาสตรในสมัยกรงุศรีอยุธยาและกรงุธนบุร ี

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1  สงครามชางเผือก 
กิจกรรมที่ 1 บอกแนวทางการนาํบทเรียนจากเหตกุารณสงครามชางเผือกที่นาํมาปรับใช   
 ในการดาํเนินชีวิต 

แนวคําตอบ 
  หากมองตามสภาพเหตุการณสงครามครั้งนี้ พมาเปนผูมาหยั่งเชิงลองกําลัง   
กรุงศรีอยุธยากอน จึงใชขออางเรื่องชางเผือก แตเมื่อนํากําลังมาลอมกรุงศรีอยุธยาแลวก็คงจะรูวา
ยากที่จะตีกรุงศรีอยุธยาไดงาย ๆ และหากแมจะพิชิตไดก็จะเกิดความเสียหายอยางมหาศาล 
ดังนั้น หากจะตีกรุงศรอียุธยาใหไดตองกลับไปเตรยีมทัพมาใหดีกวาที่เปนอยู สิ่งที่ทําไดคือไมหักหนา
กรุงศรีอยุธยาจนเกินไป จึงยกเอาแคเงื่อนไขในระดับที่กรุงศรีอยุธยายังรับได เพื่อที่จะสราง
ภาพลักษณเกียรติยศศักดิ์ศรีใหทั้งสองฝาย ทางดานกรุงหงสาวดีก็ไดรับผลประโยชนที่ตองการ 
หรือแมกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเองจะสามารถรักษาตัวเองเอาไวไดแมจะตองเสียอะไรไปบาง แตก็
ไมไดตกเปนประเทศราชและไมถึงขั้นแพสงคราม 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 
กิจกรรมที่ 2.1 เลาเหตุการณการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 
แนวคําตอบ 
    หลังจากเสร็จสิ้นสงครามชางเผือกสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไดปรับปรุงบานเมือง 
เพื่อเตรียมรับศึก รวมทั้งสรางสัมพันธไมตรีกับพระเจาไชยเชษฐาธิราช แหงอาณาจักรลานชาง  
ซึ่งเปนเหตุใหพระมหินทร พระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เกิดความขัดแยงกับ 
พระมหาธรรมราชา เจาผูครองเมืองพิษณุโลก พระมหินทร จึงไดใหพระเจาไชยเชษฐาธิราชสง
กองทัพมาชวยตีเมืองพิษณุโลก แตพระมหาธรรมราชาสามารถปองกันเมืองไวได พระเจาบุเรงนอง
ทรงทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น ทรงสถาปนาพระมหาธรรมราชา เปนเจาประเทศราชของกรุงหงสาวดี
ปกครองเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝายเหนือโดยไมขึ้นตอกรุงศรีอยุธยา จากการขัดแยงระหวาง
พระมหาธรรมราชากับพระมหินทร ทําใหกรุงศรีอยุธยาออนแอลง 
         ในป พ.ศ. 2111 พระเจาบุเรงนองยกทัพใหญมาหมายตีกรุงศรีอยุธยาใหแตกพาย 
กองทัพพมาลอมกรุงศรีอยุธยาอยูหลายเดือน แตก็ยังไมสามารถเขายึดไดเพราะทหารกรุงศรีอยุธยา
ไดตอสูอยางเขมแข็ง เพื่อรอใหถึงฤดูน้ําหลากซึ่งจะทําใหกองทัพพมาตั้งคายอยูไมได ระหวางที่
ศึกมาประชิดกรุงนั้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิประชวรและเสด็จสวรรคตในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2111 พระมหินทร เสด็จขึ้นครองราชยเปนกษัตริย พระนามวา สมเด็จพระมหินทราธิราช
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และทรงตอสูปองกันกรุงศรีอยุธยาตอไป หลังจากนั้นทางพมาไดใชกลอุบายใหพระยาจักรี 
มาเปนไสศึก กรุงศรีอยุธยาจึงเสียแกพมาในป พ.ศ. 2112 
         จากเหตุการณในครั้งนี้ ทําใหสมเด็จพระมหินทราธิราชถูกจับไปเปนเชลยที่หงสาวดี
รวมทั้งขาราชบริพารอีกจํานวนหนึ่ง ทําใหกรุงศรีอยุธยากลายเปนประเทศราชของกรุงหงสาวดี
นับแตนั้นมา ซึ่งนับเปนการสูญเสียอิสรภาพของคนไทยเปนครั้งแรก 
 

กิจกรรมที่ 2.2 บอกแนวทางการนําบทเรียนจากเหตกุารณการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1  
  ที่นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต 
แนวคําตอบ 
   การเสียกรุงครั้งที่ 1 โดยสาเหตุใหญมาจากความรูสึกแตกแยกแบงเขาแบงเรา
ของบรรดาขุนนางผูมีอํานาจของหัวเมืองใหญที่ตางแกงแยงชิงดี กอบโกยอํานาจสูตนเอง 
รวมทั้งการขาดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพลเมือง จึงทําใหไมอาจตานทานกองกําลัง
แสนยานุภาพของขาศึกศัตรูได 

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 สงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
กิจกรรมที่ 1 เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นจากภาพนี ้
แนวคําตอบ 
   ในป พ.ศ. 2135 พระเจานันทบุเรง โปรดใหพระมหาอุปราชา นํากองทัพทหาร 
240,000 คน มาตีกรุงศรีอยุธยาหมายจะชนะศึกในครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวร ทรงทราบวา   
พมาจะยกทัพใหญมาตี จึงทรงเตรียมไพรพลมีกําลัง 100,000 คน เดินทางออกจากบานปาโมก
ไปสุพรรณบุรี ขามน้ําตรงทาทาวอูทอง และตั้งคายหลวงบริเวณหนองสาหราย 
  เชาของวันจันทร แรม ๒ ค่ํา เดือนยี่ ปมะโรง พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวร
และสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงเครื่องพิชัยยุทธ สมเด็จพระนเรศวรทรงชาง นามวา เจาพระยา-
ไชยานุภาพ สวนพระสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงชางนามวา เจาพระยาปราบไตรจักร ชางทรง
ของทั้งสองพระองคนั้นเปนชางชนะงา คือ ชางมีงาที่ไดรับการฝกใหรูจักการตอสูมาแลวหรือ
เคยผานสงครามชนชางชนะชางเชือกอื่นมาแลว ซึ่งเปนชางที่กําลังตกมัน ในระหวางการรบ 
จึงวิ่งไลตามพมาหลงเขาไปในแดนพมา มีเพียงทหารรักษาพระองคและจาตุรงคบาทเทานั้น 
ที่ติดตามไปทัน 
  สมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาทรงพระคชสารอยูใน   
รมไมกับเหลาทาวพระยา จึงทราบไดวาชางทรงของสองพระองคหลงถลําเขามาถึงกลางกองทัพ 
และตกอยูในวงลอมขาศึกแลว แตดวยพระปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวร ทรงเห็นวา
เปนการเสียเปรียบขาศึกจึงไสชางเขาไปใกล แลวตรัสถามดวยคุนเคยมากอนแตวัยเยาววา 
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“พระเจาพี่เราจะยืนอยูใยในรมไมเลา เชิญออกมาทํายุทธหัตถดีวยกนั ใหเปนเกียรติยศไวใน
แผนดินเถิด ภายหนาไปไมมีพระเจาแผนดินที่จะไดยุทธหัตถีแลว” พระมหาอุปราชา ไดยินดังนั้น 
จึงไสชางนามวา พลายพัทธกอ เขาชนเจาพระยาไชยานุภาพเสียหลัก พระมหาอุปราชาทรงฟน
สมเด็จพระนเรศวรดวยพระแสงของาว แตสมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงหลบทัน จึงฟนถูก 
พระมาลาหนังขาด จากนั้นเจาพระยาไชยานุภาพชนพลายพัทธกอเสียหลัก สมเด็จพระนเรศวร
ทรงฟนดวยพระแสงของาวถูกพระมหาอุปราชาเขาที่อังสะขวา สิ้นพระชนมอยูบนคอชาง สวน
สมเด็จพระเอกาทศรถทรงฟนเจาเมืองจาปะโรเสียชีวิตเชนกัน ทหารพมาเห็นวาแพแนแลว  
จึงใชปนระดมยิงใสสมเด็จพระนเรศวรไดรับบาดเจ็บ ทันใดนั้น ทัพหลวงไทยตามมาชวยทัน  
จึงรับทั้งสองพระองคกลบัพระนคร พมาจึงยกทัพกลับกรุงหงสาวดีไป นับแตนั้นมาก็ไมมีกองทัพใด
กลายกทัพมากล้ํากรายกรุงศรีอยุธยาเปนระยะเวลาอีกยาวนาน 
   ในมหายาชะเวงหรือพงศาวดารของพมา ระบุวา การยุทธหัตถีครั้งนี้ ชางทรงของ
สมเด็จพระนเรศวรบุกเขาไปในวงลอมของฝายพมา ฝายพมาก็มีการยืนชางเรียงเปนหนากระดาน 
มีทั้งชางของพระมหาอุปราชา ชางของเจาเมืองชามะโรง ทหารฝายสมเด็จพระนเรศวรก็ระดม
ยิงปนใสฝายพมา เจาเมืองชามะโรงสั่งเปดผาหนาราหูชางของตน เพื่อไสชางเขากระทํายุทธหัตถี 
กับสมเด็จพระนเรศวร เพื่อปองกันพระมหาอุปราชา แตปรากฏวา ชางของเจาเมืองชามะโรง
เกิดวิ่งเขาใสชางของพระมหาอุปราชาเกิดชุลมุนวุนวาย กระสุนปนลูกหนึ่งของทหารฝายสมเด็จ
พระนเรศวรก็ยิงถูกพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนม 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 4 การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 
กิจกรรมที่ 4.1 เลาเหตุการณการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  
แนวคําตอบ 
  หลังจากไดวางเวนจากการศึกสงครามภายนอกมาเปนเวลานาน ทําใหกรุงศรีอยุธยา
ไมไดเตรียมพรอมสําหรับการปองกันพระนคร ในป พ.ศ. 2295 พระเจาอลองพญาขึ้นครองราชย
เปนกษัตริยพมา และมีพระราชประสงคจะขยายอาณาเขต ทรงยกกองทัพมาตี ไมสําเร็จจึงถอย
ทัพกลับไป และสิ้นพระชนมในระหวางทางในป พ.ศ. 2303 พระเจามังระ ซึ่งเปนพระราชโอรส
ของพระเจาอลองพญาขึ้นครองราชย พระองคทรงสั่งเดินทัพเขามา 2 ทาง โดยทัพแรกมอบให 
เนเมียวสีหบดี เปนแมทัพยกทัพมาตีหัวเมืองฝายเหนือของกรุงศรีอยุธยา แลวใหยอนกลับมาตี
กรุงศรีอยุธยาสวนทัพที่ 2 มอบใหมังมหานรธา เปนแมทัพยกทัพมาตีเมืองทวายและกาญจนบุรี
แลวใหมาสมทบกับเนเมียวสีหบดี เพื่อลอมกรุงศรีอยุธยาพรอมกัน กองทัพพมาลอมกรุงอยูนาน 
1 ป 2 เดือน ทําใหราษฎรในเมืองอดอยากและหมดกําลังใจตอสู 
                  ในที่สุดฝายพมาที่ตั้งทัพลอมกรุงศรีอยุธยาอยูนั้นก็สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได
สําเร็จเปนครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2310 
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           จากเหตุการณในครั้งนี้ ทําใหบานเมืองสูญเสียครั้งยิ่งใหญ เพราะพมาไดทําลาย
บานเรือนและวัดตาง ๆ ดวยการจุดไฟเผา รวมทั้งกวาดตอนผูคนไปเปนเชลย และนําทรัพยสมบัติ
ตาง ๆ กลับไปเปนจํานวนมาก กรุงศรีอยุธยาที่เคยเจริญรุงเรืองในอดีตเหลือเพียงซากปรักหักพัง 
 
กิจกรรมที่ 4.2 บอกแนวทางการนําบทเรียนจากเหตุการณการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  
   ที่นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต 
แนวคําตอบ 
  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  เกิดจากเพราะการขาดความสามัคคี ความ
ออนแอของกองทัพ กระทั่งคนในชาติเอง อีกทั้งสวนหนึ่งมาจากการที่ผูบริหารบานเมืองยึดติด
อยูกับการแสวงหาผลประโยชนใสตัวและหลงเพอกับภาพลวงตาของความมั่งคั่งจนมองไมเห็น
ปญหาที่สะสมอยู ถาเปรียบไปก็คลายกับไมใหญท่ีภายนอกดูแข็งแกรงมั่นคง แตภายในผุกรอน
จากแมลงชอนไช ครั้นเมื่อถูกลมพายุพัดก็หักโคนลงอยางงายดาย และที่สําคัญจะเห็นไดจาก
ความเขมแข็งของผูรุกรานคือพมา ซึ่งมีกองกําลังที่ฮึกเหิม พรอมที่จะรบทุกเมื่อ จึงสงผลใหพมา
สามารถตีกรุงศรีอยุธยาและกวาดตอนผูคน พรอมทั้งทําลายสิ่งที่เปนทรัพยสินของชาติไทยไป
อยางนาเสียดาย 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 5 การกอบกูเอกราชของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
กิจกรรมที่ 1 เลาถึงการสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี 
แนวคําตอบ 
    เมื่อพระเจาตากสินทรงขับไลพมาออกไปจากกรุงศรีอยุธยาแลว ก็ทรงรวบรวม
ผูคน และทรัพยสมบัติ ซึ่งสุกี้พระนายกองยังมิไดสงไปยังเมืองพมา และไดนํามาเก็บรักษาไวใน
คายนั้น มีแมทัพนายกอง ขาราชการ และเจานายหลายพระองคในพระราชวงศแหงกรุงศรีอยุธยา
ตกคางถูกคุมขังอยูในคาย พระเจาตากสินไดประทานอุปการะเลี้ยงดูตามสมควร สวนเมืองลพบุรี 
ก็ยอมออนนอม ปรากฏวา ที่ลพบุรีมีพระบรมวงศานวุงศของพระเจาเอกทัศนลี้ภัยมาพํานักอยูมาก 
พระเจาตากสินทรงสั่งใหคนไปอัญเชิญไวยังเมืองธนบุรี และกระทําการขุดพระบรมศพของ
สมเด็จพระเจาเอกทัศนขึ้นมาถวายพระเพลิงตามโบราณราชประเพณี ตอจากนั้นพระเจาตากสิน
ไดเสด็จออกตรวจตราดูความพินาศเสียหายของปราสาทราชมณเฑียรและวัดวาอารามทั้งปวงแลว 
ก็ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหอพยพผูคนเคลื่อนยายลงมาทางใต ตั้งราชธานีขึ้นใหมที่เมืองธนบุรี 
เรียกนามราชธานีนี้วา กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 
ความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยกรงุศรีอยธุยาและกรุงธนบรุ ี

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความสัมพนัธกับตางประเทศในสมัยกรุงศรอียุธยาและกรุงธนบรุ ี
กิจกรรมที่ 1.1 ใหผูเรียนอธิบายความสัมพันธของรัฐเพื่อนบานในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 
 

สมัยกรุงศรอียุธยา 
รัฐเพื่อนบาน ลักษณะความสัมพนัธ 

สุโขทัย 
มีความสัมพันธทางการเมือง (สุโขทัยเปนเมืองประเทศราชของอยุธยาในสมัย
ของสมเด็จพระอินทราชา) 

ลานนา มีความสัมพันธแบบสงคราม (เผชิญหนาทางทหาร) 
พมา แบบศึกสงคราม 

หัวเมืองมอญ ดานการคาและการเมือง 

เขมร 

มีความสัมพันธทางดานการเมือง ดานการทําสงคราม และดานวัฒนธรรม 
อยุธยาไดรับวัฒนธรรมหลายอยางจากเขมร เชน รูปแบบศิลปกรรม ศาสนา
พราหมณ - ฮินดู ภาษา การปกครองแบบจตุสดมภ แนวคิดสมมติเทพที่ยก
ยองฐานะของกษัตริยวาสูงสงประดุจเทพเจา 

ลานชาง ผูกมิตรเชื่อมสัมพันธไมตรีตอกัน 
ญวน การทําสงครามแยงชิงความเปนใหญเหนือเขมร 
มลาย ู ความสัมพันธทางดานการคา และการทําสงคราม 

สมัยกรุงธนบุร ี
พมา ความสัมพันธแบบความขัดแยงการทําสงคราม 

ลานนา เปนเมืองประเทศราชของไทยอยูภายใตการคุมครองของกรุงธนบุรี 
กัมพูชา ความสัมพันธแบบสงคราม 
ลานชาง ความสัมพันธแบบสงคราม 
มลาย ู มีความสัมพันธแบบหวังผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจและการคา 
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กิจกรรมที่ 1.2 ใหผูเรียนอธิบายความสัมพนัธระหวางอาณาจักรกรุงศรีอยุธยากับทวีเอเชีย 

แนวคาํตอบ 

1. การที่กรุงศรีอยุธยาสงคณะทูตและเครื่องบรรณาการไปประเทศจีนเปนประจําสงผลให
ไทยเปนอยางไร 
ตอบ ไทยไดสิทธิพิเศษทางการคากับจีน เพราะคณะทูตไดนําสินคาจากกรุงศรีอยุธยา 
มาขายที่จีน และตอนขากลับก็นําสินคาจากจีนมาขายที่กรุงศรีอยุธยา 

2. กรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธกับญี่ปุนอยางเปนทางการในสมัยของพระมหากษัตริย
พระองคใด 
ตอบ สมเด็จพระเอกาทศรถ 

3. ความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับญี่ปุนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางเสื่อมลง  
เพราะเหตุใด 
ตอบ ชาวญี่ปุนเขามามีสวนเกี่ยวของกับการเมืองการปกครองในอาณาจักรกรุงศรี
อยุธยาและสรางปญหาทางการเมือง อีกทั้งในสมัยพระเจาปราสาททองไดสงคณะทูต 
ไปญี่ปุน แตญี่ปุนไมใหการตอนรับ และญี่ปุนเองมีนโยบายที่จะอยูอยางโดดเดี่ยว 
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กิจกรรมที่ 1.3 ใหผูเรียนวิเคราะหความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับชาติตะวันตก  
 (ทวีปยุโรป) 
แนวคําตอบ 

1. ชาติตะวันตกที่เขามาติดตอกับกรุงศรีอยุธยา เพื่อจุดประสงคอะไร 
ตอบ เพื่อการคา การทูต และการเผยแพรศาสนา 

2. ชาติตะวันตกเขามาติดตอและมีความสัมพันธกับกรุงศรีอยุธยาไดแกชาติใดบาง 
ตอบ โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน 

3. ใครคือทูตของโปรตุเกสที่มาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา 
ตอบ ดูอารเต เฟอรนันเดส 

4. ชาติตะวันตกใดที่มาตดิตอกับกรงุศรอียุธยาเพื่อตองการเผยแพรคริสตศาสนาเพียงอยางเดียว 
ตอบ  ฝรั่งเศส 

5. ความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับชาติตะวันตกยุติลงดวยสาเหตุใด 
ตอบ  1. ชาติตะวันตกบางชาติตองการมีอํานาจเหนือไทย 

2. ชาติตะวันตกกําลังทําสงครามกันอยูจึงไมสนใจที่จะสรางสัมพันธไมตรี 
    กับกรุงศรีอยุธยา 
3. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแกพมา 

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยกรุงธนบุรี 
กิจกรรมที่ 2.1 ใหผูเรียนวิเคราะหความสัมพันธระหวางกรุงธนบุรีกับประเทศเพื่อนบาน 
แนวคําตอบ 

1. กรุงธนบุรีทําสงครามกับพมาถึง 10 ครั้ง การรบครั้งไหนเปนการรบครั้งที่สําคัญที่สุด  
ตอบ ศึกอะแซหวุนกี้ตีเมืองเหนือ (พ.ศ. 2318) 

2. เหตุใดสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงตองยกทัพไปตีเมืองจําปาศักดิ์ 
ตอบ เจาเมืองนางรองคิดกบฏตอไทยและไปขอขึ้นกับเจาโอ ซึ่งเปนเจาเมืองจําปาศักดิ์ 

3. เหตุใด สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงปลอยใหหัวเมืองมลายูอยูเปนรัฐอิสระ 
ตอบ กองทัพมีกําลังไมเพียงพอ จึงไมยกทัพไปปราบ 

4. พระยาโยธาถูกตัดศีรษะเสียบประจาน เนื่องจากสาเหตุใด 
ตอบ พระยาโยธา ขัดรับสั่งสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชโดยการแวะเขาบาน  
(ในการรบกับพมาที่บางแกว ราชบุร ีในขณะเดินทัพ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตรัสวา 
“อยาใหผูใดแวะบานเรือนเด็ดขาด”) 

5. สถานที่ท่ีกองทัพพมาใชเปนที่เก็บคลังเสบียงทุกครั้งที่เดินทางมารบกับไทยในสมัย 
กรุงธนบุรี คือที่ใด 
ตอบ เมืองลานนา 
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กิจกรรมที่ 2.2 ใหผูเรียนวิเคราะหความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยากับ 
 กรุงธนบุรี ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศมา 5 ประเทศ 
 
เชน ความสัมพันธกับจีนในสมัยกรุงศรอียุธยาไดมีการสงคณะทูตไทยไปประเทศจีนหลายครั้ง ทําให
ประเทศมีความมั่นคง นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากจีนในการติดตอคาขายทําใหเศรษฐกิจ
เจริญรุงเรือง 
แนวคาํตอบสมัยกรุงศรีอยธุยา 

1. ประเทศพมา สมัยกรุงศรีอยุธยา ไทยมีความสัมพันธกับพมาในลักษณะของ 
การทําศึกสงคราม ซึ่งสวนใหญพมาจะเปนฝายเขามารุกรานกรุงศรีอยุธยา แตในบางสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ไดดําเนินความสัมพันธกับพมาในลักษณะประนีประนอม เพื่อรักษาความมั่นคงของอาณาจักร  
เปนการรักษาชีวิตและทรัพยสินของคนไทย 

2. ประเทศโปรตุเกส ประเทศโปรตุเกสไดสงทูตมาเจริญสัมพันธไมตรี โดยให 
ชาวโปรตุเกสมาทําการคาและเผยแผศาสนาคริสตในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งยังมีการเชิญชาวโปรตุเกส 
เขามาเปนทหารอาสาในไทย เพื่อชวยรบพมา เปนการแลกเปลี่ยนที่ใหโปรตุเกสเขามาคาขายเกี่ยวกับ
ปนไฟ กระสุนปน และดินปน นอกจากนี้ทหารโปรตเุกสมีความชํานาญในการใชอาวุธเหลานี้อยูแลว 

3. ประเทศฝรั่งเศส ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการสงทูตไปประเทศฝรั่งเศส โดย 
ยอมใหฝรั่งเศสเผยแพรศาสนาคริสตและขยายการคา ตลอดจนไดมีการศึกษาถึงความเจริญใน 
ดานตาง ๆ ของฝรั่งเศส จึงทําใหในสมัยนั้นไดนําความเจริญในดานตาง ๆ เขามาหลายดาน เชน 
การแพทย สรางหอดูดาว ดานการทหารมีการสรางปอมแบบตะวันตก 

4. ประเทศฮอลันดา ความผูกพันระหวางกรุงศรีอยุธยากับฮอลันดาที่มีตอกัน 
เริ่มมีปญหาในสมัยพระเจาปราสาททอง เนื่องจากฮอลันดาไมชวยไทยปราบกบฏ จึงทําใหพระเจา
ปราสาททองตองเขมงวดกับฮอลันดามากขึ้น ซึ่งกรุงศรีอยุธยาเคยใหสิทธิพิเศษในการคาขายมาก 
ความบาดหมางใจเริ่มรุนแรงในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฮอลันดาถึงกับไดสงเรือรบมา 
ปดอาวไทย และเรียกรองสิทธิพิเศษตาง ๆ จากไทยมากมาย เชน การพิจารณาพิพากษาคดี คือ 
ชาวฮอลันดากระทําผิดไมตองขึ้นศาลไทย ทําใหไทยตองสูญเสียผลประโยชน แตดวยความสามารถ
ของไทยก็ยังสามารถรักษาความเปนเอกราชได 
 
แนวคําตอบสมัยกรุงธนบุรี 
ประเทศมลาย ูในสมัยกรุงธนบุร ีมีการออกอุบายขอยืมเงินเมืองตาง ๆ ของมลายู เพือ่ดูทาทีของเมือง
เหลานัน้ แตเมืองเหลานัน้ก็ไมยอมใหขอยืม แตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ก็มิไดยกทพัไปตีหัว
เมืองมลายู เพราะทรงคดิวาเกนิกําลังของพระองค จึงขอรักษาอาณาจักรไวกอน
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

1.  ง 11.  ข 21.  ค 
2.  ง 12.  ข 22.  ง 
3.  ก 13.  ง 23.  ง 
4.  ง 14.  ข 24.  ค 
5.  ก 15.  ค 25.  ก 
6.  ค 16.  ข 26.  ข 
7.  ก 17.  ค 27.  ก 
8.  ง 18.  ข 28.  ก 
9.  ค 19.  ง 29.  ง 

10.  ก 20.  ข 30.  ง 
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คณะผูจัดทํา 

คณะที่ปรกึษา  
นายกฤตชัย  อรุณรตัน   เลขาธิการ กศน. 
นางสาววิเลขา  ลสีุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน.  
นางรุงอรณุ  ไสยโสภณ   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

คณะทํางาน 
นางกมลวรรณ  มโนวงศ  ขาราชการบํานาญ 
นายปวิตร  พุทธิรานนท  โรงเรียนฤทธิณรงครอน กทม. 
นายจริพงศ  ผลนาค   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
นางสารอรพร  อินทรนัฎ  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอบานผือ จังหวดัอุดรธาน ี
นางมัณฑนา  กาศสนุก   ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองแมฮองสอน  

จังหวัดแมฮองสอน 
นางสาวอนงค  ชชูัยมงคล  ศูนยวงเดือนอาคมสรุทัณฑ จังหวัดอุทัยธาน ี
นางสาวพจนีย  สวัสดิร์ัตน  กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
นายโยฑิน  สมโณนนท   กศน.อําเภอสันปาตอง จังหวดัเชียงใหม 
นางมยุรี  ชอนทอง   กศน.อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอาํนาจเจริญ 
นางสาวหทัยรตัน  ศริแิกว  กศน.อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอาํนาจเจริญ 
นางสาววรรณพร  ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นายศุภโชค  ศรีรตันศลิป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางเยาวรตัน  ปนมณีวงศ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางกมลทิพย  ชวยแกว  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาวทพิวรรณ  วงคเรือน   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบแ ละการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสุกัญญา  กุลเลิศพิทยา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววิยะดา  ทองดี  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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คณะทํางาน (ตอ) 
นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางสาวชมพนูท สังขพิชัย   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

คณะบรรณาธกิาร 

นางสาวพิมพาพร  อินทจักร  ขาราชการบํานาญ 
นางสาวชนติา  จติตธรรม  ขาราชการบํานาญ 
นางนพรัตน  เวโรจนเสรีวงศ  ขาราชการบํานาญ 
นางสาวประภารัสมิ์  พจนพิมล  ขาราชการบํานาญ 
นางสาวสุภรณ  ปรชีาอนันต  ขาราชการบํานาญ 
นางสาวชนดิา  ดียิ่ง   ขาราชการบํานาญ 
นางพรทิพย  เข็มทอง   ขาราชการบํานาญ 
นางดษุฎี  ศรีวัฒนาโรทัย  ขาราชการบํานาญ 
นายวิวัฒนไชย  จนัทนสคุนธ  ขาราชการบํานาญ 
นายสมชาย  เดือนเพ็ญ   ผูทรงคุณวุฒิกลุมจังหวัดมรดกโลกทางวัฒนธรรม  

รางวัลวัฒนคณุาธร กระทรวงวัฒนธรรม 2557 

นางสาวจริาภรณ  ตันติถาวร  ผูอํานวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ  
นายจริพงศ  ผลนาค   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
นางสาวอนงค  ชชูัยมงคล  ศูนยวงเดือนอาคมสรุทัณฑ จังหวัดอุทัยธาน ี
นางสาวพจนีย  สวัสดิร์ัตน  กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
นายโยฑิน  สมโณนนท   สํานักงาน กศน.อําเภอสนัปาตอง จังหวดัเชียงใหม 
นางพรทิพย  เอื้อประเสริฐ  สํานักงาน กศน. อําเภอบางแพ จังหวดัราชบุร ี
นางสาวอนงค  เชื้อนนท  กศน.เขตบางเขน  
 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรตันศลิป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 



 




