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1.	 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป	 (ส	 4.3	

ม.1/1)	

2.	 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ	 (ส	4.3	ม.1/2)	

3.	 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน	

(ส	4.3	ม.1/3)

ตัวชี้วัดชั้นปี 

การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย	

เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย	

ลักษณะทางสังคมสุโขทัย	

พัฒนาการของ
ชาติไทย

พัฒนาการของชาติไทย

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ของไทยก่อนสมัยสุโขทัย

จนถึงสมัยสุโขทัย การตั้งถิ่นฐานในสมัย	
ก่อนประวัติศาสตร์	

การพัฒนาสังคมเป็นเมือง	
ในสมัยประวัติศาสตร์	

แคว้นที่สำคัญใน	
พุทธศตวรรษที่	 13-17	

พัฒนาการของแคว้นที่สำคัญ
ในพุทธศตวรรษที่	 18	พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย	

ศิลปวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย	

ผลงานด้านภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย	

อารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อรัฐไทย	

ในสมัยสุโขทัย	



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

233

ลักษณะภาชนะดินเผาลายเขียนสี

แบบบ้านเชียงพบที่บ้านเชียง 

อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี

พัฒนาการของ
ชาติไทย

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย 
ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัย 



	 จากการขุดค้นทางโบราณคดีในดินแดนประเทศไทยทำให้นักประวัติศาสตร์พบว่า	 ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในลักษณะของชุมชนเกษตรหลายแห่ง	 ชุมชนเหล่านั้น

บางแห่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง	 รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นได้ตอนปลายสมัยโลหะ	 ใช้ภูมิปัญญา

พัฒนาการดำรงชีวิต	 ขยายตัวจากชุมชนหมู่บ้านเป็นสังคมเมืองในระหว่างพุทธศตวรรษที่	 8-12	

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 สืบเนื่องต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่	

18	จึงมีการสถาปนาสุโขทัยเป็นศูนย์อำนาจ	

	 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก่อนสมัยสุโขทัยอาจแบ่งอย่างกว้างๆ	 ได้เป็น	 2	 ช่วง	 คือ								

ช่วงแรกเป็นการตั้งถิ่นฐานพัฒนาเป็นชุมชนหมู่บ้านในสมัยก่อนประวัติศาสตร์	 และในช่วงต่อมาได้

พัฒนาเป็นสังคมบ้านเมืองและขยายเป็นแคว้นในสมัยประวัติศาสตร์จนถึงพุทธศตวรรษที่	 18	



 การตั้งถิ่นฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 



	 จากการสำรวจทางโบราณคดี	 พบร่องรอยหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์เป็นชุมชนหมู่บ้านกระจายกันอยู่ทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ	ของดินแดนประเทศไทย	ดังนี้	

 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนหมู่บ้านจำนวนมากกว่าและ

เก่าแก่กว่าภาคอื่น	 แต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบวัฒนธรรมเป็นของ

ตนเอง	 เช่น	

	 	 1.1	 กลุ่มชุมชนหมู่บ้านในบริเวณลุ่มแม่น้ำ

สงครามตอนบนที่	 ตำบลบ้านเชียง	 อำเภอหนองหาน	

จังหวัดอุดรธาน ี มีหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นพิธีกรรมสำคัญ

ในการฝังศพ	 ซึ่งจะมีภาชนะดินเผาและ	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้ที่

ทำด้วยสำริดและเหล็กรวมอยู่ด้วย	 ซึ่งเป็นคติความเชื่อเกี่ยว

กับชีวิตหลัง	 ความตาย	 นอกจากนั้นคนที่บ้านเชียงเป็นชุมชนที่

รู้จักปลูกข้าว	 ทอผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่ม	 รู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาสี

ดำ	 สีเทา	 และสีนวล	 ที่มีลวดลายเขียนสีแดงเป็นลักษณะ

เฉพาะ	 แหล่งอารยธรรมบ้านเชียงได้รับการประกาศจากคณะ
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อนุกรรมการมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ										

(ยูเนสโก)	 ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม	 ใน	พ.ศ.	 2535	

  1.2	 ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมา	 มีวัฒนธรรมการ

ทำภาชนะดินเผาปากผาย	 (ปากแตร)	สีดำ	 รู้จักใช้สำริด	ทอผ้า	 รู้จักถลุงเหล็ก	และต้มเกลือ	














ลักษณะภาชนะดินเผาปากแตรแบบบ้านปราสาทพบที่บ้านปราสาทอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



  1.3	 ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำชีตอนล่าง	 แถบจังหวัดบุรีรัมย	์ ร้อยเอ็ด	 สุรินทร์	 และ

ยโสธร	 มีร่องรอยชุมชนหมู่บ้านระยะแรก	 รู้จักทำภาชนะดินเผาเคลือบน้ำโคลนสีแดง	 มีการฝังศพ

แบบเหยียดยาวและเก็บกระดูกผู้ตายไว้ในไหขนาดใหญ่ฝังรวมกับภาชนะที่ใช้ในการเซ่นศพ	

 2. ภาคกลาง	 มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานในเขตลุ่มแม่น้ำต่างๆ	 ทั่วไป	 เช่น	 ในบริเวณลุ่มแม่น้ำ

ลพบุรี-ป่าสัก	 ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงลพบุรีและสระบุรี	 พบหลักฐานการตั้งชุมชนก่อน

ประวัติศาสตร์ที่สามารถถลุงแร่ทองแดงและเหล็ก	 และเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล้

ภูเขาที่เป็นแหล่งแร่ทองแดงและเหล็ก	 เช่น	 ในแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค	 อำเภอเมือง	 จังหวัด

ลพบุรี	 นักโบราณคดีพบแม่พิมพ์ดินเผาสำหรับหล่อขวานและที่บ้านดอนตาเพชร	 อำเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี	พบภาชนะสำริดที่มีส่วนผสมของดีบุกสูง	 เป็นต้น	

 3. ภาคใต้ ซึ่งเป็นเขตคาบสมุทร	 นักโบราณคดีค้นพบหลักฐานประเภทหินขัด	 และภาชนะ

ดินเผาแบบ	 3	 ขา	 ตามบริเวณเชิงเขาและถ้ำ	 แต่ไม่พบหลักฐานการตั้งหลักแหล่งของผู้คนเป็น

ชุมชนหมู่บ้าน	

 4. ภาคเหนือ ไม่พบหลักฐานชัดเจนว่ามีสังคมหมู่บ้านระยะแรกเริ่ม	

	 ชุมชนหมู่บ้านสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆ	 เหล่านี้	 มีลักษณะคล้ายกัน	 คือ	 เป็น

ชุมชนที่ตั้งบนพื้นที่ราบใกล้ลำน้ำ	 มีแหล่งฝังศพเป็นหลักฐานที่บอกความสืบเนื่องของวัฒนธรรมและ

บอกระบบความเชื่อของกลุ่มชน	 มีเครื่องปั้นดินเผาเป็นหลักฐานที่บอกความเป็นกลุ่มชนใน

วัฒนธรรมเดียวกัน	 และการใช้โลหะเป็นหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษหรือแสดงว่ามีการติดต่อ

กับคนกลุ่มอื่น	 ชุมชนหมู่บ้านในระยะแรกเริ่มนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ลำพังโดดๆ	 แต่กระจายกันเป็นกลุ่มอยู่ใน

ท้องถิ่นเดียวกัน	
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 การพัฒนาสังคมเป็นเมืองในสมัยประวัติศาสตร์ 


 เมือง	 คือ	 ชุมชนที่เติบโตขึ้นจากหมู่บ้าน	 เป็นชุมชนขนาดใหญ่	 มีอาณาบริเวณครอบคลุม

หลายหมู่บ้านซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 โดยชุมชนหมู่บ้านแห่งใด

แห่งหนึ่งอาจถูกยกขึ้นเป็นศูนย์กลาง	 และมีพัฒนาการโครงสร้างทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการ

ปกครองที่ซับซ้อนขึ้น	

	 จากการสำรวจหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า	 พัฒนาการจากชุมชนหมู่บ้านเป็นสังคมเมือง	

หรือเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น	 ปรากฏชัดเจนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	 7-8	

เป็นต้นมา	 ในบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลและบริเวณลุ่มแม่น้ำสำคัญ	 เช่น	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน-แม่

กลองทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา	 ซึ่งสามารถติดต่อกับดินแดนภายนอกทางทะเล	

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญ	 ได้แก่	 เมืองอู่ทองในเขตอำเภออู่ทอง	 จังหวัด

สุพรรณบุรี	 ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำท่าจีน	 และเมืองศรีมโหสถ	 ในเขตอำเภอโคกปีบ	 จังหวัดปราจีนบุรี	 ซึ่งอยู่

ในบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา	

	 ลักษณะของเมืองที่เกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทยช่วงต้นสมัยประวัติศาสตร	์ คือ	 เป็นแหล่งที่มี

ชุมชนน้อยใหญ่กระจายกันอยู่ทั่วไป	มีระบอบการปกครอง	 ระบบความเชื่อ	 ขนบธรรมเนียมประเพณี

พิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย	 ประชาชนมี	 2	 ชนชั้น	 คือ	 ผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้

ปกครองเมืองเหล่านี้	 ทำหน้าที่เป็นเสมือนแม่ข่ายขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ไทยไปยังบริเวณโดยรอบ	 ขณะเดียวกันก็รับวัฒนธรรมจากภายนอกโดยเส้นทางการค้าทางด้าน

ตะวันตก	 เช่น	 ที่มะริดและตะนาวศรี	 แล้วเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม	 เกิดวัฒนธรรมรูปแบบ

ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตน	



 แคว้นที่สำคัญในพุทธศตวรรษที่ 13-17 


	 ความเติบโตของชุมชนที่พัฒนาขึ้นเป็นเมืองและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

วัฒนธรรม	 ที่ขยายเข้าสู่ชุมชนอื่นทั้งใกล้และไกล	 ทำให้เกิดความจำเป็นในการจัดระบบทางสังคมที่

มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นแคว้น	

	 ในช่วงพุทธศตวรรษที	่ 11-12	 เมืองที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยได้รับอารยธรรมจากภายนอก

โดยเฉพาะอินเดียเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อของตนและขยายอิทธิพลจากบริเวณ

ชายฝั่งทะเลเข้าสู่ดินแดนตอนใน	 พัฒนาสังคมเป็นแคว้นและเจริญรุ่งเรืองขึ้นในพุทธศตวรรษ	 ที่	 13-

17	 คือ	 แคว้นทวารวดี	 แคว้นตามพรลิงค์	 และแคว้นหริภุญชัย	 (รายละเอียดทั้ง	 3	 แคว้น	 กล่าวแล้ว

ในหน่วยการเรียนรู้ที่	 8)	
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 พัฒนาการของแคว้นที่สำคัญในพุทธศตวรรษที ่ 18 



	 ในพุทธศตวรรษที่	 18	 ปรากฏความขัดแย้งระหว่างแคว้นต่างๆ	 ในดินแดนประเทศไทยและ

ดินแดนใกล้เคียง	 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 มีการปรับเปลี่ยน

พัฒนาแคว้นต่างๆ	ที่มีอยู่แต่เดิม	 เกิดแคว้นใหม่ๆ	ขึ้นใน	2	ลักษณะ	คือ	

	 	 -	 แคว้นที่พัฒนาขึ้นมาจากแคว้นเดิม	 ได้แก่	 แคว้นอโยธยา	 สุพรรณภูมิ	 นครศรีธรรมราช	

และหริภุญชัย	

	 	 -	 แคว้นอิสระและสามารถพัฒนาสังคมเป็นศูนย์กลางอำนาจที่มั่นคง	 ได้แก	่ ล้านนา	 และ

สุโขทัย	

	 แคว้นสำคัญในพุทธศตวรรษที่	 18	 ได้แก่	

 1. แคว้นอโยธยา	 ข้อมูลจากพงศาวดารเหนือระบุว่า	 อโยธยาเป็นแคว้นที่ย้ายศูนย์กลางการ

ปกครองมาจากเมืองละโว้ประมาณพุทธศตวรรษที่	 18	 อาจเป็นเพราะอโยธยาอยู่ใกล้ทะเลมากกว่า

ละโว้	 ที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำสายใหญ่	 คือ	 แม่น้ำเจ้าพระยา	 ลพบุรี	 และป่าสัก	 จึงกลาย

เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่มีความสำคัญขึ้น	 (เมืองอโยธยาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของตัวเมืองอยุธยา

ในปัจจุบัน)	การเปลี่ยนตำแหน่งของเมืองสำคัญทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อแคว้นเป็นอโยธยา	

	 การมีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย	 ทำให้มีการเดินทางไปมาหาสู่กันของผู้คนหลากหลาย

เผ่าพันธุ์และหลากหลายอาชีพ	 มีผลต่อองค์ประกอบประชากรของอโยธยาและการผสมผสาน

กลมกลืนทางเชื้อชาติ	

	 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของแคว้นอโยธยาสืบทอดมาจากเมืองละโว้ซึ่งอยู่ใน						

อิทธิพลทวารวดี	 จึงเป็นสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา	 ในระยะแรกมีทั้งนิกายเถรวาทและมหายาน

ปะปนกัน	แต่ในระยะต่อมาได้รับพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์	

	 ความรุ่งเรืองของแคว้นอโยธยาปรากฏในศิลปกรรมทางศาสนา	 มีการก่อสร้างสถูปเจดีย์ขนาด

ใหญ่หลายแห่ง	 เช่น	 เจดีย์วัดใหญ่

ชัยมงคล	 พระพุทธรูปพระไตรรัตนนายกที่

วัดพนัญเชิง	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา	 ทุนทรัพย์และความ

ก้าวหน้าของวิทยาการในช่วงเวลาก่อน

การสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง	 26	ปี	


เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 2. แคว้นสุพรรณภูมิ	 ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่ราบลุ่ม	

แม่น้ำท่าจีน-แม่กลอง-เพชรบุรี	 และแม่น้ำน้อยซึ่งเคยเป็นแคว้นนครชัยศรีมาแต่เดิม	 แต่ได้ย้าย

ศูนย์กลางการปกครองจากเมืองนครชัยศรีมาตั้งอยู่ที่เมืองสุพรรณภูม	ิ (ปัจจุบันนี้คือสุพรรณบุรี)	

	 สาเหตุของการย้ายศูนย์กลางการปกครองสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับความสะดวกในการคมนาคม

ติดต่อค้าขายระหว่างแผ่นดินภายในกับดินแดนโพ้นทะเล	 ทั้งนี้เพราะเมืองนครชัยศรีอยู่ในบริเวณ

แม่น้ำตื้น	 เรือใหญ่เข้าไม่สะดวก	 ส่วนสุพรรณภูมิอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณ	 ซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่	 ติดต่อกับ

อ่าวไทยและบ้านเมืองภายในได้สะดวกกว่า	

	 สุพรรณภูมิเป็นแคว้นรุ่งเรืองแคว้นหนึ่งในสมัยพุทธศตวรรษที่	 19	 เมืองสำคัญของแคว้น	 เช่น	

เพชรบุรี	 ราชบุรี	 ล้วนเจริญขึ้นแทนที่เมืองเก่า	 เพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคม	

โดยเฉพาะเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองท่าสำคัญคุมเส้นทางติดต่อกับแคว้นนครศรีธรรมราช	

	 พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของแคว้นสุพรรณภูมิสืบเนื่องมาจากเมืองนครชัยศรีจึงนับถือ

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นสำคัญ	 งานศิลปกรรมที่โดดเด่น	 เช่น	 พระพุทธรูปที่วัดป่าเลไลยก์	

จังหวัดสุพรรณบุรี	 และบรรดาพระสถูปเจดีย์ที่เมืองแพรกศรีราชาหรือสรรค์บุรี	 ในเขต	 จังหวัด

ชัยนาท	 แต่มีหลักฐานการแผ่อิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายมหายานด้วยเหมือนกัน	 เช่น										

พระปรางค์แบบลพบุรี	 ที่วัดมหาธาตุราชบุรี	 ปราสาทวัดกำแพงแลง	 จังหวัดเพชรบุรี	 และปราสาท

เมืองสิงห์	 ที่จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นต้น	




















พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีบริเวณภาคใต้ จังหวัดนครปฐม



 3. แคว้นนครศรีธรรมราช	 เป็นแคว้นเดียวกับแคว้นตามพรลิงค์ที่มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	

13	 ตำนานพระธาตุนครศรีธรรมราชระบุขอบเขตครอบคลุมเมือง	 12	 เมือง	 เรียกว่า	 เมือง	 12								

นักษัตร	 เมืองที่อยู่เหนือสุดของแคว้นนี้คือเมืองชุมพรและใต้สุดอยู่ที่เมืองกลันตัน	
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	 เมื่อพวกโจฬะหรือทมิฬในอินเดียภาคใต้ยึดครองบ้านเมืองในคาบสมุทรทางภาคใต้ของดิน

แดนประเทศไทยได้ในพุทธศตวรรษที่	 16	 และใช้นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการปกครอง	 ทำให้

นครศรีธรรมราชเป็นแคว้นที่มีอำนาจ	สามารถปราบปรามเมืองอื่นๆ	 ในแหลมมลายูไว้ในอำนาจได้	

	 แคว้นนครศรีธรรมราชปกครองโดยระบบ

กษัตริย์	 มีความสัมพันธ์ทั้งในด้านสังคมและ

วัฒนธรรมกับแคว้นอื่นทั้งใกล้และไกล	 ปรากฏใน

คัมภีร์มหาวงศ์	 พงศาวดารของลังกา	 และจารึกของ

ลังการะบุว่าพระเจ้าจันทรภาณุ	 กษัตริย์องค์หนึ่ง

ของแคว้นนครศรีธรรมราชทรงมีความสัมพันธ์ทาง

เครือญาติกับกษัตริย์ลังกา	










พระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะศรีวิชัย

พบที่วัดเวียงอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี



	 ความรุ่งเรืองของแคว้นนครศรีธรรมราชทำให้แคว้นนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางของระบบความเชื่อ

ต่างๆ	 ทั้งในศาสนาฮินดู	 และพระพุทธศาสนาทั้งนิกายมหายานและเถรวาท	 มีหลักฐานจากโบราณ-

สถาน	 โบราณวัตถุเกี่ยวกับความเชื่อดังกล่าวหลายยุคสมัยปะปนกัน	 ศิลาจารึกหลักที่	 1	 ของสุโขทัย

ระบุว่า	 นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังสุโขทัย	 เนื่องจากแคว้น

นครศรีธรรมราชรับนับถือศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์	 พระสงฆ์จากเมืองนครศรีธรรมราชได้								

เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาแล้วนิมนต์พระสงฆ์จากลังกามาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใน

นครศรีธรรมราช	แล้วแพร่หลายไปยังอาณาจักรสุโขทัย	ล้านนา	และหัวเมืองอื่นๆ	

 4. แคว้นล้านนา	 เริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อขุนมังรายเชื้อสายลวจังกราชย้ายราชธานีจากเชียงแสนมา

เชียงรายทรงรวบรวมบ้านเมืองต่างๆ	 ทางตอนเหนือเข้าด้วยกัน	 เมื่อได้แคว้นหริภุญชัยมาอยู่ใต้

อำนาจแล้วสร้างเมืองขึ้นบริเวณที่ราบเชิงดอยสุเทพ	 และให้ชื่อว่า	 นพบุรีศรีนครพิงค์	 เชียงใหม่	 โดย

มีพระยางำเมืองแห่งเมืองพะเยา	 และพ่อขุนรามคำแหงแห่งเมืองสุโขทัยช่วยพิจารณาชัยภูมิและวาง

ผังเมืองใน	พ.ศ.	 1839	
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	 การตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดี	 สามารถติดต่อกับบ้านเมืองทั้งทางตอนเหนือและทางตอนใต้	 ทำให้

ล้านนาสามารถควบคุมเส้นทางการค้าและหัวเมืองต่างๆ	 ในภาคเหนือตอนบนได้	 ทำให้เชียงใหม่มี

ความสำคัญ	 กลายเป็นศูนย์กลางทางการเมือง	 การปกครอง	 เศรษฐกิจ	 และวัฒนธรรมของ	 ล้านนา

ในเวลาต่อมา	

	 ที่ตั้งของแคว้นล้านนา	 หรือเขตวัฒนธรรมล้านนามีขอบเขตพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือ

ตอนบนของไทย	 มีพื้นที่ครอบคลุม	 8	 จังหวัด	 คือ	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 ลำปาง	 ลำพูน	 แพร่	 น่าน	

พะเยา	และแม่ฮ่องสอน	

	 แคว้นล้านนาในระยะแรกยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาที่แคว้นหริภุญชัยได้สืบทอดไว้	 ต่อมา

พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ได้ถูกวางรากฐานในล้านนาโดยมีศูนย์กลางที่วัดสวนดอก	 จึงทำให้

เมืองเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์	 ส่วนหริภุญชัยก็ยังคงมี

ความสำคัญในฐานะศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายพื้นเมือง	

	 แคว้นล้านนาในรัชสมัยพระเจ้ามังรายขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางถึงเชียงตุง					

เชียงรุ่ง	 และสิบสองปันนา	 สถาปนาความมั่นคงด้วยหลักการควบคุมกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ	

จัดระบบงานอย่างเป็นขั้นตอน	 อันเป็นที่มาของมังรายศาสตร์	 (กฎหมายของพระเจ้ามังราย)	 ซึ่งเป็น

หลักปกครองที่สำคัญ	 สร้างสัมพันธไมตรีกับดินแดนใกล้เคียง	 คือ	 พะเยา	 หัวเมืองมอญ	 พม่า	 และ

จีน	พัฒนารูปแบบการปกครอง	 เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมเป็นปึกแผ่น	

	 แคว้นล้านนาดำรงความเป็นอิสระด้านการเมืองและวัฒนธรรมสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน	 จน

สิ้นอำนาจ	 ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองใน	 พ.ศ.	 2101	 หลังจากนั้นก็แตกแยกเป็น

บ้านเล็กเมืองน้อย	 ประสบปัญหาการแย่งชิงอำนาจ	 จนถึง	 พ.ศ.	 2317	 จึงตกอยู่ใต้อำนาจกรุงธนบุรี	

มีฐานะเป็นประเทศราชของไทยสืบมาจนรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

 5. แคว้นสุโขทัย	 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแถบที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง	 ยม	 และน่าน	 จาก

หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี	 บริเวณแถบนี้	 ก่อนพุทธศตวรรษที่	 18	 เป็นเขตว่างเปล่า

จากอำนาจการเมือง	 ต่อมาในพุทธศตวรรษที่	 18	 ได้มีการสร้างเมืองขึ้น	 2	 แห่ง	 ทางฝั่งตะวันตกของ

แม่น้ำยม	 คือ	 เมืองสุโขทัยและเมืองเชลียง	 มีพระพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน	

	 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสุโขทัยยุคแรกๆ	 คือ	

ศิลาจารึกหลักที่	 2	 กล่าวถึง	 เมืองสำคัญในแคว้นสุโขทัยยุคเริ่มแรก	 ได้แก่	 เมืองสระหลวง	 สองแคว	

สุโขทัย	ศรีสัชนาลัย	ตาก	ฯลฯ	

	 เมื่อผู้ปกครองแคว้นสุโขทัยคนแรก	 คือ	 พ่อขุนศรีนาวนำถุมสิ้นพระชนม์	 ขอมสบาดโขลญ						

ลำพงก็เข้ายึดอำนาจการปกครองไว้ได้	 พ่อขุนผาเมือง	 ราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุม	 และพระ
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สหายคือพ่อขุนบางกลางหาว	 เจ้าเมืองบางยาง	 ช่วยกันยึดเมืองสุโขทัยคืนได้	 พ่อขุนผาเมืองจึงมอบ

เมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวปกครอง	 เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัย	 (ราชวงศ์พระร่วง)	

สืบทอดอำนาจปกครองต่อมา	

	 ข้อมูลจากศิลาจารึกหลักที่	 1	 ชี้ให้เห็นว่า	 สุโขทัยตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าที่สำคัญ	 ระหว่าง

ที่ราบลุ่มแม่น้ำในภาคกลาง	 ภาคเหนือ	 และลุ่มแม่น้ำโขง	 เศรษฐกิจการค้าจึงเป็นที่มาแห่งความ

มั่งคั่งของสุโขทัย	

	 แคว้นสุโขทัยเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคงขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 ซึ่งเป็นทั้งนักปกครอง

และนักรบที่เก่งกล้าสามารถ	 ทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองขึ้น	 ทั้งด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

วัฒนธรรม	





พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 
 

	 อาณาจักรโบราณบนผืนแผ่นดินไทยมีทั้งที่เป็นอาณาจักรของชนชาติต่างๆ	 เช่น	 มอญ	 เขมร	

และทั้งที่เป็นอาณาจักรของคนไทย	 บางอาณาจักรพัฒนาขึ้นมาจากการเป็นเมืองที่มีอำนาจทางการ

เมืองเข้มแข็งหรือการรับอารยธรรมจากต่างชาติ	 เช่น	 อินเดีย	 เข้ามาปรับใช	้ เช่น	 การรับคติเรื่อง					

สมมติเทพ	 ทำให้ผู้ปกครองได้รับการยกย่องเสมือนเป็นเทพเจ้า	 และการรับนับถือศาสนาเดียวกัน	

เช่น	 พระพุทธศาสนาจากอินเดีย	 ทำให้เกิดการเคารพนับถือและสร้างวัฒนธรรมที่มีรูปแบบเดียวกัน

หรือร่วมกันในกลุ่มชน	 พัฒนาสู่การเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ที่มีความเจริญทางอารยธรรมของ

อาณาจักรโบราณเหล่านี้	 ได้สืบทอดต่อมาจนเมื่อมีคนไทยตั้งบ้านเมืองของตนขึ้นที่ลุ่มแม่น้ำยม	

จังหวัดสุโขทัย	



การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 



ความเป็นมาก่อนการสถาปนาเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี 


	 อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกของคนไทยที่ได้รับการสถาปนาขึ้นใน	 พ.ศ.	 1792	 ก่อน

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนั้น	 ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนตั้งแต่อดีต	 ทั้งชุมชนชาว

มอญ	 ละว้า	 ลาว	 และสยาม	 โดยชื่อเหล่านี้ปรากฏในจารึกหลายหลักที่พบในภาคเหนือ	 ภาคกลาง
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และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ที่ระบุว่าชุมชนดังกล่าวได้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคเหนือตอน

ล่าง	 นอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยศาสนสถานคือพระปรางค์ที่วัดพระพายหลวง	 จังหวัดสุโขทัย	

แสดงให้เห็นว่าสุโขทัยมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ

แบบขอมเหมือนกับที่วัดพระมหาธาตุ	 จังหวัดลพบุรี	 นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานอีก	 2	 แห่ง	 คือ	 ศาล

ตาผาแดงและวัดศรีสวาย	 ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน	 แสดงให้เห็นว่าชุมชนบริเวณสุโขทัยแต่เดิม

เป็นหมู่บ้านและเป็นเมืองมาก่อน	

โดยได้ตั้งหลักแหล่งบริเวณที่ราบลุ่ม

แม่น้ำ	 ต่อมาภายหลังจึงได้ยกฐานะ

เป็นแคว้นและกลายเป็นศูนย์กลาง

ของอาณาจักรสุโขทัย	



พระปรางค์ วัดพระพายหลวง

จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณ

ก่อนการสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี





การสถาปนาเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี 


	 ก่อนที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์แห่งราชวงศ์พระร่วงจะปกครองสุโขทัย	 ศิลาจารึกวัดศรีชุมหลักที่	

2	 บอกให้ทราบว่า	 เดิมสุโขทัยมีผู้นำคนไทยชื่อพ่อขุนศรีนาวนำถุมปกครองอยู่ที่เมืองเชลียง	 ซึ่งอยู่

ห่างจากศรีสัชนาลัยไปทางตะวันออกประมาณ	 2	 กิโลเมตร	 และห่างจากสุโขทัยไปทางเหนือ

ประมาณ	 53	 กิโลเมตร	 ดินแดนของพ่อขุนศรีนาวนำถุมครอบคลุมศรีสัชนาลัย-สุโขทัย	 ทางทิศเหนือ

ไปถึงเมืองลำพูน	 ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปถึงเมืองฉอด	 ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงเชียงแสน

และพะเยา	แต่ละเมืองมีอิสระในการปกครองและหลายเมืองมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติ	 	

	 หลังจากพ่อขุนศรีนาวนำถุมสิ้นพระชนม์	 ขอมสบาดโขลญลำพงซึ่งอาจเป็นขุนนางขอมได้ยึด

เมืองศรีสัชนาลัย-สุโขทัย	 พระโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุม	 คือ	 พ่อขุนผาเมือง	 เจ้าเมืองราดกับ

สหาย	 คือ	 พ่อขุนบางกลางหาว	 ได้ช่วยกันปราบขอมสบาดโขลญลำพงได้	 โดยพ่อขุนผาเมืองยึดได้

สุโขทัย	 พ่อขุนบางกลางหาวยึดได้ศรีสัชนาลัย	 แต่พ่อขุนผาเมืองได้ยกเมืองสุโขทัยให้แก่พ่อขุนบาง

กลางหาวปกครอง	 มอบพระนามที่ได้รับจากกษัตริย์ขอมว่า	 ศรีอินทราบดินทราทิตย์	 และอภิเษกให้

พ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์สุโขทัยเมื่อ	 พ.ศ.	 1792	 พระนามว่า	 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์	 ปฐม

กษัตริย์แห่งสุโขทัย	
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	 การสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี	 สาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากการที่กรุงสุโขทัยมีทำเลที่ตั้ง

เหมาะสมในการติดต่อกับชุมชนภายนอก	 เนื่องจากสุโขทัยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมที่ไหลผ่านออกสู่

ทะเลที่อ่าวไทย	 สามารถติดต่อค้าขายกับผู้คน

บริเวณหัวเมืองเหนือตอนบน	 เช่น	 หริภุญชัย	

เชียงใหม่	 และบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา							

ตอนกลาง	 ตลอดจนบริเวณภาคใต้ผ่าน

นครศรีธรรมราชจนถึงฝั่งทะเลทางด้านตะวัน

ออก	 ติดต่อกับบริเวณแม่น้ำโขง	 เป็นต้น	 จึง

ทำให้สุโขทัยเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งทางบก

และทางน้ำได้เป็นอย่างด	ี อาณาจักรสุโขทัยจึง

เจริญรุ่งเรืองในเวลาไม่นานนัก	

                                                        ภาพถ่ายทางอากาศเขตเมืองเก่าสุโขทัย

รายพระนามพระมหากษัตริย์อาณาจักรสุโขทัย 
 

	 อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรือง	 โดยมีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงปกครองทั้งหมด	

9	พระองค์	 ซึ่งมีพระนามดังนี้	



 พระนามพระมหากษัตริย์ ปีที่ครองราชย์โดยประมาณ ปีที่สวรรคตโดยประมาณ 



	 1.	พ่อขุนศรีอินทราทิตย์	 พ.ศ.	 1792	 ไม่ปรากฏ	

	 2.	พ่อขุนบานเมือง	 ไม่ปรากฏ	 พ.ศ.	 1822	

	 3.	พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 พ.ศ.	 1822	 พ.ศ.	 1841	

	 4.	พระยาเลอไทย	 พ.ศ.	 1841	 ไม่ปรากฏ	

	 5.	พระยางั่วนำถุม	 ไม่ปรากฏ	 พ.ศ.	 1890	

	 6.	พระมหาธรรมราชาที่	 1	 (ลิไทย)	 พ.ศ.	 1890	 ระหว่าง	พ.ศ.	 1911-1917	

	 7.	พระมหาธรรมราชาที่	 2	 ระหว่าง	พ.ศ.	 1911-1917	 พ.ศ.	 1943	

	 8.	พระมหาธรรมราชาที่	 3	 (ไสยลือไทย)	 พ.ศ.	 1943	 พ.ศ.	 1962	

	 9.	พระมหาธรรมราชาที่	 4	 (บรมปาล)	 พ.ศ.	 1962	 พ.ศ.	 1981	





หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

243

ระบบการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
 

	 จากการที่อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้นั้น	 สาเหตุส่วนหนึ่งมา

จากการมีระบบการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น	 ระบบการเมืองการ

ปกครองสมัยสุโขทัยแบ่งออกเป็น	2	ช่วง	ดังนี้	

 1. สมัยสุโขทัยตอนต้น (พ.ศ. 1792-1841) เริ่มตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จนถึงสมัย

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 เป็นช่วงต้นของการสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีและการวางรากฐาน

การปกครองให้มั่นคง	การปกครองสมัยนี้จะมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือแบบปิตุลาธิปไตย	

กล่าวคือ	 พระมหากษัตริย์กับราษฎรจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเหมือนพ่อกับลูก	 ราษฎรจะให้

ความเคารพนับถือพระมหากษัตริย์ประดุจบุตรเคารพบิดา	 จึงมีการเรียกขานกษัตริย์ว่า	พ่อขุน	 ส่วน

พระมหากษัตริย์ปกครองดูแลราษฎรอย่างใกล้ชิดเหมือนพ่อดูแลลูกและปกครองด้วยเมตตาธรรม	

ดังจะเห็นได้จากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดเกล้าฯ	 ให้แขวนกระดิ่งไว้ที่หน้าประตูเมือง	 เพื่อให้

ราษฎรที่มีเรื่องทุกข์ร้อนมาสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระองค์ได้ทุกเมื่อ	ดังข้อความในศิลาจารึกว่า	

 “ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่น ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความ

เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้า

เมืองได้ยินเรียก เมื่อถามส่วนความแก่มันด้วยซื่อ”

 2. สมัยสุโขทัยตอนปลาย (พ.ศ. 1841-1981)	 เริ่มตั้งแต่สมัยพระยาเลอไทยจนถึงสมัยพระ

มหาธรรมราชาที่	 4	 ลักษณะการปกครองของสุโขทัยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 คือ	 จากการ

ปกครองแบบพ่อปกครองลูกมาเป็นแบบธรรมราชา	 ทั้งนี้เนื่องจากพระพุทธศาสนาได้เข้ามามี

บทบาทและมีอิทธิพลอย่างมากในการปกครอง	 โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้หลักธรรมที่สำคัญ	 คือ	

หลักทศพิธราชธรรมเป็นแนวทางในการปกครอง	 ดังจะเห็นได้จากพระนามของพระมหากษัตริย์ใน

ช่วงหลังที่ได้เปลี่ยนจากพ่อขุนมาเป็นพระมหาธรรมราชา	 ต่อมาเมื่อสุโขทัยได้รับอิทธิพลทางความ

คิดจากศาสนาพราหมณ์	 -	 ฮินดูผ่านทางขอมเข้ามาใช้	 รูปแบบการปกครองได้เปลี่ยนมาเป็นแบบ		

สมมติเทพหรือเทวราชา	 ทำให้ฐานะของพระมหากษัตริย์เปรียบประดุจเทพเจ้า	 พระมหากษัตริย์		

ทรงเป็นทั้งเจ้าชีวิตและพระเจ้าแผ่นดิน	ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงพระองค์เดียว	



รูปแบบการปกครอง 
 

	 การปกครองในสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบกระจายอำนาจจากราชธานีไปสู่หัวเมืองต่างๆ	

ซึ่งมีรูปแบบการปกครองที่สำคัญ	ดังนี้	
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 1. เมืองราชธานี เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นที่ประทับของพระมหา-

กษัตริย์	

 2. เมืองลูกหลวง	 คือ	 เมืองที่	 พระมหากษัตริย์มอบให้พระราชโอรสหรือพระนัดดาไป

ปกครองดูแล	 เพื่อทำหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านของเมืองราชธานี	 เป็นที่สะสมเสบียงอาหารและกำลัง

คนไว้สำหรับป้องกันราชธานี	 เมืองลูกหลวงที่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด	 คือ	 ทิศเหนือ	 ได้แก่	 เมือง

ศรีสัชนาลัย	 (อำเภอศรีสัชนาลัย	 จังหวัดสุโขทัย)	 ทิศตะวันออก	 ได้แก่	 เมืองสระหลวง	 (พิจิตร)	 สอง

แคว	 (พิษณุโลก)	ทิศตะวันตก	 ได้แก่	 เมืองชากังราว	 (กำแพงเพชร)	

 

 

 

 

 

 

 

 
เมืองศรีสัชนาลัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงทางภาคเหนือของสุโขทัยจากซากโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่

แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองสำคัญที่รองมาจากเมืองสุโขทัย



 3. เมืองชั้นนอก คือ	 เมืองที่อยู่ห่างจากราชธานีและเมืองหน้าด่านออกไป	บรรดาหัวเมืองชั้น

นอกเหล่านี้บางครั้งเมื่อพระมหากษัตริย์อ่อนแอหรือเปลี่ยนรัชกาล	 หัวเมืองชั้นนอกบางเมืองอาจตั้ง

ตัวเป็นอิสระ	 ดังเช่นหลังจากสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไปแล้ว	 บรรดาเมืองต่างๆ	 อย่างเช่น	

เมืองเชียงทอง	 (ตาก)	และเมืองพระบาง	 (นครสวรรค์)	ต่างก็ตั้งตนเป็นอิสระ	 เป็นต้น	 	

 4. เมืองประเทศราช	 คือ	 เมืองที่อยู่ห่างจากกรุงสุโขทัยมากและไม่ได้รวมเข้ากับสุโขทัย	 แต่

ยอมอ่อนน้อมเพื่อความปลอดภัย	 เมืองเหล่านี้มีอำนาจในการปกครองตนเอง	 โดยได้รับความ

คุ้มครองจากสุโขทัย	 เช่น	 เมืองเมาะตะมะ	 เมืองเวียงจันทน์	 เมืองเวียงคำ	 เมืองฉอด	 เป็นต้น	

 

ความเสื่อมและการสูญเสียอำนาจของสุโขทัย 


	 หลังสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 สุโขทัยเริ่มอ่อนแอลง	 ประกอบกับอยุธยายกทัพมาโจมตี

สุโขทัยหลายครั้ง	 ใน	 พ.ศ.	 1921	 สุโขทัยจึงตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา	 ต่อมาราว	 พ.ศ.	 1931	
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สุโขทัยเป็นอิสระจากอยุธยาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 แต่ก็ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาอีกจนกระทั่ง

ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเมื่อ	พ.ศ.	 1981	

	 ความเสื่อมอำนาจของสุโขทัยเกิดจากสาเหตุหลายประการ	 ได้แก่	

 1. ความอ่อนแอทางการเมืองของผู้นำ ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งเป็นพระมหา-

กษัตริย์ที่มีความเข้มแข็ง	 อาณาจักรสุโขทัยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและขยายอาณาเขตออกไป

อย่างกว้างขวาง	 แต่หลังสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้ว	 อาณาจักรสุโขทัยเริ่มอ่อนแอลง	

ทำให้บรรดาหัวเมืองต่างๆ	 ที่เคยขึ้นกับสุโขทัยเริ่มตั้งตนเป็นอิสระ	 ดังจะเห็นได้จากพระยาเลอไทยซึ่ง

เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไม่สามารถปราบปรามหัวเมืองหงสาวดีที่ตั้งตนเป็น

อิสระ	 รวมทั้งไม่สามารถจะตีเมืองทวายและตะนาวศรีกลับคืนมาจากหงสาวดีได	้ หรือในกรณีที่

พระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาตั้งตัวเป็นอิสระและได้ส่งกองทัพยึดเมืองชัยนาทได้ในสมัยพระมหา

ธรรมราชาที่	 1	 ทางสุโขทัยก็ไม่สามารถที่จะยกทัพไปปราบปรามได้	 ต้องส่งทูตไปเจรจาขอเมืองคืน	

เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	ทำให้เมืองอื่นๆ	 ไม่เกรงอำนาจของสุโขทัยอีกต่อไป	

 2. เกิดความขัดแย้งภายใน	 ในสมัยสุโขทัยได้เกิดปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างพระ-

ราชวงศ์	 เช่น	 เมื่อพระมหาธรรมราชาที่	 3	 สิ้นพระชนม์	 พระยารามกับพระยาบาลซึ่งเป็นพระ-

ราชโอรสได้ทำสงครามแย่งชิงราชสมบัติ	 กลายเป็นสงครามกลางเมือง	 จนทำให้พระอินทราชาแห่ง		

กรุงศรีอยุธยาขึ้นมาแก้ปัญหา	 โดยให้พระยาบาลครองเมืองสองแคว	 (พิษณุโลก)	 ซึ่งขณะนั้นเป็น

ราชธานีของอาณาจักรสุโขทัยและพระยารามครองเมืองสุโขทัย	 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้สุโขทัย

เกิดความอ่อนแอและแตกแยกภายในมากขึ้น	

 3. การตัดขาดทางการค้า	 เนื่องจากอาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอำนาจลง	 ทำให้เมืองต่างๆ	

พยายามแข็งเมืองและแยกตัวเป็นอิสระ	 โดยเฉพาะอยุธยาที่แยกตัวเป็นอิสระ	 ทำให้เส้นทางการค้า

ที่ออกสู่ทะเลของอาณาจักรสุโขทัยถูกปิดกั้นไปด้วย	 หรือการประกาศตนเป็นอิสระของหัวเมืองมอญ	

ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการค้าที่ออกสู่ทะเลทางด้านเมาะตะมะถูกปิดกั้น	 เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้การค้า

ของสุโขทัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเครื่องสังคโลกที่เคยทำรายได้ให้กับสุโขทัยต้องสิ้นสุดลง	 ความ

มั่นคงของสุโขทัยจึงต้องลดลงไปด้วย	



เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 

 

	 เนื่องจากที่ตั้งของสุโขทัยเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางการค้าที่สำคัญ	 ส่งผลให้เศรษฐกิจมี

ความเจริญรุ่งเรือง	 ดังนั้นการพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของสุโขทัยจึงต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมว่ามี

ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง	 เพื่อจะได้เข้าใจเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยได้อย่าง

แท้จริง	
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ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
 

	 ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย	 ได้แก่	

 1. สภาพทางภูมิศาสตร์ อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบเชิงเขาที่มี

แม่น้ำ	 3	 สายไหลผ่าน	 คือ	 แม่น้ำปิง	 ผ่านเมืองตากและชากังราว	 แม่น้ำยม	 ผ่านสุโขทัยและ

ศรีสัชนาลัย	 แม่น้ำน่าน	 ผ่านทุ่งยั้ง	 (อุตรดิตถ์)	 สองแคว	 (พิษณุโลก)	 และสระหลวง	 (พิจิตร)	 แม่น้ำ

ทั้ง	 3	 สายนี้มีสภาพน้ำน้อยในฤดูแล้ง	 แต่ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำป่าจากหุบเขาไหลเข้าท่วมพื้นที่เป็น

บริเวณกว้าง	 ทำให้บริเวณนี้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก	 แต่ด้วยภูมิปัญญาของคนสุโขทัยที่คิดหาวิธี

จัดการเกี่ยวกับน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูก	 จึงสร้างทำนบดินเพื่อกักเก็บน้ำในแอ่งร่องเขา	 ที่เรียกว่า	

สรีดภงส์ ปัจจุบันเรียกว่า	 ทำนบพระร่วง	 ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองสุโขทัย	 นอกจากนี้

บริเวณนอกเมืองและใกล้เคียงจะมีแนวคันดินที่เรียกว่า	 ถนนพระร่วง	 เป็นแนวยาวเชื่อมต่อระหว่าง

เมืองสุโขทัย	 เมืองกำแพงเพชรทางตอนใต้	 และเมืองศรีสัชนาลัยทางตอนเหนือ	 สำหรับกระจายน้ำ

ไว้ใช้ในการเกษตรทำให้สามารถเพาะปลูกได้	 รวมทั้งกักเก็บน้ำไม่ให้ท่วมในฤดูฝน	

 2. ที่ตั้งของอาณาจักร จากการที่หัวเมืองต่างๆ	 ของอาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำยม	

แม่น้ำน่าน	 และแม่น้ำปิงทางตะวันตก	 ทำให้มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับดินแดนบริเวณลุ่มแม่น้ำ

เจ้าพระยาที่ออกสู่ทะเล	 และจากการขยายอาณาเขตไปทางตะวันออกและตะวันตก	 ทำให้มีการ	

ติดต่อกับเมืองชายทะเลทางด้านตะวันตกและแม่น้ำโขงทางตะวันออก	 ขณะเดียวกันก็สามารถออก

สู่ทะเลทางด้านทิศใต้	 ทำให้อาณาจักรสุโขทัยสามารถติดต่อกับดินแดนภายนอกอาณาจักรได้เป็น

อย่างดี	



ลักษณะทางเศรษฐกิจ 


	 หลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจารึกสมัยสุโขทัยแสดงให้เห็นว่า	 พื้นฐานทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยขึ้น

อยู่กับการเกษตรกรรม	การพาณิชยกรรม	และการหัตถกรรม	ดังนี้	

 1. เกษตรกรรม	 พื้นฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอาชีพ	

เกษตรกรรม	 โดยเป็นการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองเป็นหลัก	 พืชที่ปลูก	 คือ	 ข้าว	 โดยปลูกตามที่ราบลุ่ม

แม่น้ำและตามริมแม่น้ำ	 และพืชอื่นๆ	 เช่น	 มะม่วง	 มะพร้าว	 มะขาม	 หมาก	 พลู	 ตาลโตนด

หากผลิตได้มาก	ชาวเมืองจะนำมาขายตามตลาดนัดหรือตลาดปสาน	

	 บริเวณที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกจะอยู่รอบตัวเมืองสุโขทัยทางเหนือและทางตะวันออก	 ซึ่ง

เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลำพัน	 (หรือคลองแม่ลำพัน)	 ไหลผ่าน	 ส่วนทางใต้และทางตะวันตกเป็นเทือก
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เขา	 ทำให้บริเวณภายในเมืองสุโขทัยขาดแคลนน้ำ	

โดยเฉพาะในหน้าแล้ง	 ชาวสุโขทัยจึงหาทางแก้

ปัญหาขาดแคลนน้ำโดยสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเป็น

ทำนบดินหรือเรียกว่า	 สรีดภงส์	 และขุดสระ	 ที่เรียก

ว่า	 ตระพัง	 ขึ้นหลายแห่งเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค

บริโภค	






สระน้ำหรือตระพัง วัดสระศรี จังหวัดสุโขทัย

เป็นระบบชลประทานที่ใช้เก็บน้ำไว้ใช้ของชาวสุโขทัย



 

 2. การพาณิชยกรรม	 การค้าขายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำให้สุโขทัยมีความเป็นปึกแผ่นและมี

เศรษฐกิจดี	 โดยมีทั้งการค้าขายภายในอาณาจักรกับการค้าขายกับดินแดนอื่นๆ	 ที่ใกล้เคียง	 และ

การค้าขายภายนอกอาณาจักร	 โดยเฉพาะการค้ากับจีน	

 	 -	 การค้าภายในอาณาจักร	 จะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค	

โดยมีตลาดปสานเป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทต่างๆ	 ที่สำคัญ	 ได้แก่	 ผ้า	 เครื่องถ้วยชาม	 เครื่อง

จักสาน	 มีด	 ส่วนการค้ากับดินแดนอื่นๆ	 ที่ใกล้เคียงนั้น	 มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของสุโขทัยมาก	

เพราะสุโขทัยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมบริเวณลุ่มแม่น้ำยม	 แม่น้ำน่าน	 แม่น้ำปิงทาง

ตะวันตก	 และแม่น้ำป่าสักทางตะวันออก	 ซึ่งสามารถติดต่อกับเมืองต่างๆ	 โดยรอบได้	 โดยทางเหนือ

มีเส้นทางติดต่อถึงลุ่มแม่น้ำโขง	 ทางใต้มีเส้นทางผ่านลุ่มแม่น้ำปิง	 แม่น้ำเจ้าพระยาลงไปถึง

นครศรีธรรมราช	 ทางตะวันตกมีเส้นทางติดต่อกับเมืองพุกาม	 (พม่า)	 และหัวเมืองมอญ	 ซึ่งออกสู่

ทะเลเบงกอลที่ติดต่อกับลังกาและอินเดียได้	 การตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าเช่นนี้	 มีส่วนทำให้สุโขทัย

ติดต่อค้าขายกับดินแดนอื่นๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้ทางการยังส่งเสริมการค้าให้ดำเนินไป												

อย่างเสรี	 อนุญาตให้พ่อค้าต่างถิ่นนำสินค้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนได้	 โดยไม่เก็บภาษีผ่านด่านหรือ

จังกอบ	 (จกอบ)	 ดังมีจารึกในศิลาจารึก	 หลักที่	 1	 ว่า “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัว

ไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจะใคร่ค้าช้างค้า ใครจะใคร่ค้าม้าค้า ใครจะใคร่เงือนค้าทองค้า”

 	 -	 การค้าขายภายนอกอาณาจักร	 เป็นการค้าขายกับจีน	 ชวา	 มลายู	 อินเดีย	 ลังกา	

อาหรับและมอญ	 ที่สำคัญ	 คือ	 จีน	 โดยพ่อค้าจีนได้นำผ้าไหมและเครื่องถ้วยชามมาขาย	 แต่เป็นที่

นิยมในหมู่คนชั้นสูงมากกว่าชาวบ้านทั่วไป	 ส่วนสินค้าที่จีนต้องการ	 ได้แก่	 เครื่องประดับจากอาหรับ	

ซึ่งสุโขทัยเป็นพ่อค้าคนกลางและสินค้าพื้นเมือง	 เช่น	ของป่าชนิดต่างๆ 
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 3. การหัตถกรรม	 การหัตถกรรมของสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือที่

เรียกว่า	 เครื่องสังคโลก	 นั้น	 ได้มีการพบเตาเผาสังคโลกจำนวนมากในเขตเมืองสุโขทัย	 เมือง

ศรีสัชนาลัย	 และบริเวณใกล้เคียง	 จึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นสินค้าออกที่สำคัญของสุโขทัย	 ซึ่งแต่

เดิมคงเป็นการผลิตเพื่อใช้ภายในอาณาจักรและในหัวเมืองใกล้ๆ	 และสันนิษฐานว่าคนไทยน่าจะได้

รับวิธีการทำลวดลายเครื่องสังคโลกจากจีน	 เพราะลวดลายที่ปรากฏอยู่บนเครื่องสังคโลกเป็นศิลปะ

จีนสมัยปลายราชวงศ์ซ้องหรือซ่ง	 บางหลักฐานยัง

กล่าวว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนำช่างปั้นจากจีน

เข้ามาเป็นจำนวนมาก	 ทำให้การผลิตเครื่องสังคโลก

ของสุโขทัยเจริญขึ้น	 	






เครื่องสังคโลกถือเป็นสินค้าออกที่สำคัญของสุโขทัย



ลักษณะสังคมสมัยสุโขทัย 


	 สังคมสมัยสุโขทัยแบ่งคนออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ	 	

 1. ชนชั้นปกครอง	ประกอบด้วย	

	 	 1.1	 พระมหากษัตริย์ คือ	 ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองของอาณาจักร	 ในระยะแรก

พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยเปรียบเหมือนบิดาของราษฎร	 ต่อมาพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็น		

ธรรมราชา	ส่วนความเป็นสมมติเทพปรากฏในช่วงปลายสมัยแต่ไม่ชัดเจนเท่ากับในสมัยอยุธยา	

  1.2	 พระราชวงศ์หรือเจ้านาย	 เป็นผู้มีเชื้อสายร่วมกับพระมหากษัตริย์	 มีหน้าที่ช่วย

เหลือราชการแทนพระมหากษัตริย์	 โดยพระมหากษัตริย์จะส่งพระราชวงศ์หรือเจ้านายไปปกครอง

ดูแลหัวเมืองต่างๆ	ที่สำคัญ	

  1.3	 ขุนนาง	 คือ	 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ้านเมือง	 ปกครองผู้คนและเป็นผู้นำกำลังไพร่พล

ออกทำสงครามตามพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์	

 2. ชนชั้นผู้ถูกปกครอง ประกอบด้วย	

 	 2.1	 ไพร่หรือไพร่ฟ้า	 หมายถึง	 ราษฎรสามัญชน	ซึ่งมีอิสระในการดำเนินชีวิตของตนเอง

แต่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานให้ทางราชการตามกำหนด	 ไพร่มีทั้งไพร่ที่เป็นของหลวงหรือของพระเจ้า-	

แผ่นดินและไพร่ที่ขึ้นอยู่กับเจ้านายหรือคนอื่นๆ	ยกเว้นพระเจ้าแผ่นดิน	
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	 	 2.2	 ทาส	 คือ	 กลุ่มคนที่ไม่มีอิสระและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตของตนเองและต้องเสีย

สละแรงงานให้กับนาย	 ในสมัยสุโขทัยมีหลักฐานในศิลาจารึกว่าในสมัยพระมหาธรรมราชาที่	 1									

(ลิไทย)	มีทาสซึ่งอย่างน้อยคงเป็นทาสเชลยและมีทาสในลักษณะอย่างอื่นอีก 

	 ในระหว่างทั้งสองชนชั้นนี้	 ยังมีพระสงฆ์ทำหน้าที่ทางศาสนาและเป็นตัวเชื่อมระหว่างทั้งสอง

ชนชั้น	



ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย 



	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรสุโขทัย	 แบ่งออกเป็น	 2	 ลักษณะ	 คือ	 ความ

สัมพันธ์กับดินแดนที่อยู่ใกล้เคียงหรือรัฐเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบ	 กับความสัมพันธ์กับดินแดน

ที่อยู่ห่างไกลออกไปหรือรัฐที่อยู่ห่างไกล	 โดยมีรูปแบบการติดต่อสัมพันธ์แตกต่างกัน	ดังนี้	



ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับรัฐเพื่อนบ้าน 


	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับรัฐเพื่อนบ้าน	 เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคง	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ

การค้า	 และป้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกรุกรานจากรัฐเพื่อนบ้าน	 อันได้แก่	 ล้านนา	 อยุธยา	

นครศรีธรรมราช	และหัวเมืองมอญ	

 1. ความสัมพันธ์กับล้านนา	 ในช่วงต้นสมัยสุโขทัย	 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นไมตรี

กับล้านนาในลักษณะมหามิตรกับพ่อขุนเม็งรายแห่งล้านนาและพ่อขุนงำเมืองแห่งแคว้นพะเยา	 เพื่อ

รวมพลังทางทหารในลักษณะ	 3	 ประสานร่วมกันป้องกันการรุกรานของพวกมองโกล	 ความสัมพันธ์

อันดีของ	 3	 รัฐ	 (สุโขทัย-พะเยา-ล้านนา)	 จะเห็นได้จากการที่พระมหากษัตริย์ทั้ง	 3	 พระองค์ทรงร่วม

กันเลือกชัยภูมิและวางผังเมืองเชียงใหม่ของล้านนา	 ผลจากความสัมพันธ์อันดีนี้ทำให้สุโขทัย

ปลอดภัยจากการถูกโจมตีทางด้านเหนือและสุโขทัยสามารถขยายตลาดการค้าสู่ล้านนามีการแลก

เปลี่ยนสินค้ากัน	

	 ตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาที่	 1	 (ลิไทย)	 เป็นต้นมา	 อำนาจทางทหารของสุโขทัยเสื่อมลง	

และล้านนาเริ่มแผ่อำนาจลงมาทางใต้	 โดยยกกำลังมายึดเมืองตากซึ่งอยู่ใต้อำนาจสุโขทัย	 ขณะ

เดียวกันอยุธยาก็แผ่อิทธิพลขึ้นมายึดเมืองพิษณุโลก	 สุโขทัยต้องระมัดระวังในการดำเนินนโยบาย

ต่างประเทศ	 เหตุการณ์ที่พระสุมนเถระ	 พระสงฆ์ชาวสุโขทัยจาริกขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกาย

เถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ที่เมืองเชียงใหม่	 เมื่อ	 พ.ศ.	 1912	 ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยและล้าน

นาดีขึ้น	 เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีให้คืนดีดังเดิม	
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พระบรมราชานุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ ประดิษฐานที่

ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

พ่อขุนเม็งรายแห่งล้านนา พ่อขุนรามคำแหง

มหาราช แห่งเมืองสุโขทัย และพ่อขุนงำเมือง

แห่งเมืองพะเยา

	 ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่	 2	 อำนาจทาง

ทหารของสุโขทัยยิ่งอ่อนแอลงและเกรงว่าล้านนา

อาจคิดขยายอำนาจเข้าครอบครองสุโขทัย	 สุโขทัยจึง

ส่งกองทัพเข้าโจมตีกองทัพล้านนาเพื่อตัดทอนกำลัง	

ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับล้านนาเปลี่ยน

จากมิตรเป็นศัตรูกันจนกระทั่งสุโขทัยถูกผนวกเข้ากับ

อยุธยา	

 2. ความสัมพันธ์กับอยุธยา สุโขทัยอยู่ใน

ฐานะเสียเปรียบเนื่องจากอยุธยา	 สถาปนาขึ้นใน

พ.ศ.	 1893	 อันเป็นช่วงที่สุโขทัยเริ่มอ่อนแอทาง

ทหาร	 จึงใช้ความสัมพันธ์ในลักษณะของการเจรจา

ทางการทูต	 สร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติเพื่อ

ป้องกันตนเอง	

	 สุโขทัยดำเนินการเจรจากับอยุธยาในสมัยพระ

มหาธรรมราชาที่	 1	 (ลิไทย)	 เนื่องจากสมเด็จพระ

รามาธิบดีที่	 1	 (อู่ทอง)	 ของอยุธยายกกองทัพไปตี

เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองสำคัญของสุโขทัยได้ใน	 พ.ศ.	 1893	 แต่ภายหลังก็คืนเมืองพิษณุโลกให้

กับสุโขทัยเพื่อเห็นกับไมตรีที่มีมาก่อน	

	 ความอ่อนแอในสมัยสุโขทัยตอนปลาย	 ทำให้อยุธยาเข้ามามีบทบาทในสุโขทัยมากขึ้น	 ความ

สัมพันธ์ระหว่าง	 2	 รัฐนี้จึงอยู่ในภาวะที่สุโขทัยยอมรับอำนาจของอยุธยา	 และมีการผูกสัมพันธ์เชิง

เครือญาติกันโดยพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่	 3	 (ไสยลือไทย)	 ได้อภิเษกสมรสกับเจ้า

สามพระยาโอรสของกษัตริย์อยุธยา	

	 สุโขทัยถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอยุธยาใน	 พ.ศ.	 1981	 เนื่องมาจากเกิดความไม่

สงบภายในอาณาจักรสุโขทัย	 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถของอยุธยาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระราชโอรส	

ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชขึ้นครองอยุธยา	 ส่วนพระองค์เสด็จขึ้นครองเมืองพิษณุโลกแทน	

เพื่อจะปกครองดูแลสุโขทัยอย่างใกล้ชิด	 ผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการปกครองสุโขทัยครั้งนี้	 ทำให้

สุโขทัยกลายเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอยุธยาอย่างสมบูรณ์	 โดยมีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองราชธานี

ของอยุธยาจนกระทั่งสิ้นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	

 3. ความสัมพันธ์กับนครศรีธรรมราช	 สุโขทัยมีความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาและ

วัฒนธรรมกับนครศรีธรรมราช	 โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดเกล้าฯ	 ให้นิมนต์พระสงฆ์ลัทธิ

ลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สุโขทัย	 จนทำให้พระพุทธศาสนามั่นคง

มากในสมัยสุโขทัย	
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 4. ความสัมพันธ์กับหัวเมืองมอญ	 หัวเมืองมอญประกอบด้วย	 เมืองมะริด	 ทวาย	ตะนาวศรี	

เมืองสะเทิม	 และเมืองพัน	 เมืองเหล่านี้มีฐานะเป็นเมืองท่าด้านอ่าวเมาะตะมะ	 สุโขทัยจึงขยาย

อำนาจเข้าควบคุมหัวเมืองเหล่านี้	 เพื่อเป็นเมืองท่าติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติจากอินเดีย	

ลังกา	 และอาหรับ	 นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ทางศาสนาโดยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1

(ลิไทย)	 ซึ่งโปรดเกล้าฯ	 ให้คณะสงฆ์จากสุโขทัยภายใต้การนำของพระสุมนเถระและพระอโนมทัสสี

เถระ	 เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยกับคณะสงฆ์มอญแล้วนำกลับมาเผยแผ่ในสุโขทัย	 อีกทั้งยัง

โปรดเกล้าฯ	 ให้อาราธนาพระมหาสามีสังฆราชซึ่งได้บวชเรียนจากลังกาและพำนักอยู่ที่เมืองพัน	 ให้

เข้ามาอยู่ที่สุโขทัยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย	

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับรัฐที่อยู่ห่างไกล 


	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับรัฐที่อยู่ห่างไกล	 อันได้แก่	 จีนและลังกา	 ส่วนใหญ่เป็นการ

ติดต่อค้าขายและเป็นการติดต่อกันด้านศาสนา	

 1. ความสัมพันธ์กับจีน	 มีลักษณะเป็นการค้าแบบรัฐบรรณาการ	 สุโขทัยจะจัดส่งคณะทูต

พร้อมเครื่องบรรณาการไปถวายกษัตริย์จีน	 ซึ่งจีนอนุญาตให้พ่อค้าที่นั่งไปในเรือของคณะทูตซื้อขาย

สินค้ากับจีนได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเสียภาษี	 และเมื่อคณะทูตเดินทางกลับก็จะได้รับสิ่งของที่จีน

จัดให้นำมายังสุโขทัยด้วย	 เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ทำให้สุโขทัยได้รับประโยชน์ทั้งจาก

การค้าและการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ด้านการเดินเรือ	 นอกจากนั้นยังมีส่วนในการพัฒนาเครื่อง

สังคโลกเพื่อส่งเป็นสินค้าออกด้วย	

 2. ความสัมพันธ์กับลังกา	 เป็นความสัมพันธ์ด้าน

พระพุทธศาสนา	 ทั้งนี้ เนื่องจากสุโขทัยยอมรับนับถือ

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์	 โดยมีหลัก-

ฐานปรากฏในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ระบุว่า	 พ่อขุนศรี-

อินทราทิตย์ได้เสด็จไปเมืองนครศรีธรรมราช	 ครั้งนั้น

พระองค์ ได้ ส่ งทู ต ไปลั งกาพร้ อมกับคณะทูต เมื อง

นครศรีธรรมราชเพื่อขอพระพุทธสิหิงค์มาสักการะที่สุโขทัย	

โดยเสด็จออกรับคณะทูตด้วยพระองค์เอง	 แล้วอัญเชิญมา

ประดิษฐานที่สุโขทัย	

พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากลังกาผ่านเมืองนครศรีธรรมราช

ปัจจุบันประดิษฐานณพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
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	 ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่	 1	 (ลิไทย)	 ได้โปรดเกล้าฯ	 ให้พิมพ์รอยพระพุทธบาทจากลังกา

มาจารึกลงบนแผ่นศิลาแล้วนำไปประดิษฐานบนยอดเขาสุมนกูฏบริเวณเมืองสุโขทัย	 ความสัมพันธ์

ระหว่างสุโขทัยกับลังกามีผลให้พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงถาวรในดินแดนสุโขทัย	

เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน	



ศิลปวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย 



	 ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัยที่สำคัญ	 ได้แก่	 พระพุทธ-

ศาสนา	ศิลปกรรม	อักษรและวรรณกรรม	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้	



พระพุทธศาสนา 


	 ในสมัยสุโขทัยประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่พ่อขุนรามคำแหง

มหาราชทรงนำมาเผยแผ่แทนพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่นับถือกันมาแต่เดิม	 โดยได้นิมนต์	

พระสงฆ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพระธรรมวินัยจากนครศรีธรรมราชมาสอนพระธรรมวินัยแด่	

พระสงฆ์ในสุโขทัย	

	 ต่อมาพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระมหาธรรมราชาที่	 1	 (ลิไทย)	

เนื่องจากพระองค์เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและทรงมีความรู้ในพระธรรมอย่างสูง	 ดังจะเห็น

ได้จากพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถา	 ตลอดทั้งการส่งสมณทูตไปเผยแผ่ศาสนาใน

อาณาจักรใกล้เคียง	 เป็นต้น	

	 จากความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 จึงมีการสร้างวัดและพระพุทธรูปที่มี

ลักษณะที่งดงาม	 ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน	 เป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญ	 และเป็นศูนย์กลาง

การศึกษาเล่าเรียน	ตลอดจนเป็นสถานที่ทำบุญทำทานและประเพณีต่างๆ	



ศิลปกรรม 


	 ศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา	 ในระยะแรกได้รับ

อิทธิพลจากขอม	 ต่อมาได้ดัดแปลงให้เป็นแบบของตนเอง	 คือ	 “แบบของสุโขทัย”	 ซึ่งมีความงดงาม

และมีลักษณะเฉพาะตัว	สำหรับศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ	ดังนี้	
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ภาพลายเส้นเรื่องชาดกในอุโมงค์วัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัย

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

เจดีย์ทรงกลมวัดช้างล้อม

เมืองศรีสัชนาลัย

เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมวัดพระพายหลวง

จังหวัดสุโขทัย

 1. สถาปัตยกรรม	 ได้แก่	 สิ่งก่อสร้างซึ่งมีบางอย่างที่ได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นบ้างและ

สามารถพัฒนามาเป็นของตัวเองที่เป็นแบบสุโขทัยโดยเฉพาะ	 ได้แก่	

  1.1	 เจดีย์ทรงดอกบัวตูม	 มีลักษณะเป็นเจดีย์ที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจำนวน	 3	 ชั้นตั้งซ้อน

กัน	 องค์เจดีย์มีลักษณะทรงกลม	 ปลายเจดีย์จะมีรูปทรงแบบบัวตูม	 ที่เรียกว่า	 “ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์”	

เช่น	 เจดีย์ที่วัดเจ็ดแถว	 อำเภอศรีสัชนาลัย	 จังหวัดสุโขทัย	 เจดีย์กลางวัดมหาธาตุ	 เมืองสุโขทัย	

เป็นต้น	

 	 1.2	 เจดีย์ทรงกลม	 บางทีเรียกเจดีย์ทรงลังกาหรือทรงระฆังคว่ำ	 เป็นเจดีย์บนฐานที่ยก

สูงขึ้นมาจากพื้น	 โดยทำเป็นฐานเขียงหลายชั้นเพื่อให้ประชาชนเดินเวียนเทียนในวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา	 ที่สำคัญ	 เช่น	 เจดีย์วัดช้างล้อม	 อำเภอศรีสัชนาลัย	 เจดีย์วัดสระศรี	 จังหวัดสุโขทัย	

เป็นต้น	

	 	 1.3	 เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม	 มีลักษณะเป็นเจดีย์ที่ฐานทำเป็นสี่เหลี่ยมและมีเรือนธาตุเจดีย์

แบ่งย่อยออกเป็น	 5	 ชั้น	 เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมในเมืองสุโขทัยไม่ค่อยมีให้เห็นมากนัก	มีที่เหลืออยู่	 ได้แก่	

เจดีย์สี่เหลี่ยม	ที่วัดพระพายหลวงและวัดมหาธาตุ	 จังหวัดสุโขทัย	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. จิตรกรรม	 มรดกด้านจิตรกรรม

สมัยสุโขทัยมักไม่ค่อยพบเห็นมากนัก	 ที่มีอยู่ก็

ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา	 จิตรกรรม

สมัยสุโขทัยจะมีลักษณะเป็นระเบียบ	 ไม่ซับ

ซ้อน	 เขียนด้วยสีแดง	 ขาว	 ดำ	 และเหลือง	

นิยมตัดเส้นให้เห็นชัดเจน	 เช่น	ภาพวาดที่ผนัง

อุโมงค์วัดศรีชุม	จังหวัดสุโขทัย	 เป็นต้น	
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พระพุทธรูปปางลีลา 

เป็นประติมากรรมสมัยสุโขทัย 

ที่มีความงดงามอ่อนช้อยสวยงาม

พระศรีศากยมุนีวัดสุทัศน์เทพวราราม

พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่นิยม

สร้างมากในสมัยสุโขทัย

 3. ประติมากรรม ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลังกา	 โดยนำ

รูปแบบจากลังกามาผสมผสานให้เข้ากับความเชื่อและความนิยม

ของชาวสุโขทัย	 จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 งานประติมากรรม	

ส่วนใหญ่นิยมสร้างพระพุทธรูป	 4	 อิริยาบถ	 คือ	 นั่ง	 นอน	 ยืน	 และ

เดิน	 พระพุทธรูปที่นิยมสร้างมาก	 คือ	 พระพุทธรูปปางมารวิชัย	

พระพุทธรูปที่จัดว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากที่สุดในสมัยสุโขทัย	

คือ	พระพุทธรูปปางลีลา	



 

 

 

 

อักษรและวรรณกรรม 


	 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ตัวอักษรหรือลายสือไทยขึ้นใช้เมื่อ	 พ.ศ.	 1826	 ถือเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของสุโขทัย	 ที่แสดงความเป็นอิสรภาพของชาติบ้านเมืองและบ่งบอก	

ถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน	 สันนิษฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงดัดแปลงตัวอักษรมาจาก

รูปแบบอักษรมอญและอักษรขอม	 อักษรไทยระยะแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นมีสระ	 พยัญชนะ	 และ

วรรณยุกต์อยู่ในบรรทัดเดียวกัน	 รูปวรรณยุกต์มีเฉพาะไม้เอกกับไม้จัตวา	 ภายหลังได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ	 เช่น	 ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่	 1	 (ลิไทย)	 ได้เพิ่มวรรณยุกต์โทและ

เปลี่ยนตำแหน่งสระจากที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังพยัญชนะ	 นำมาไว้ข้างบนและข้างใต้พยัญชนะ

ดังเช่นปัจจุบัน	 กล่าวได้ว่า	 ตัวอักษรของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นต้นแบบตัวอักษรไทยที่ใช้กัน

อยู่ในปัจจุบัน	

	 การประดิษฐ์ตัวอักษรไทยในสมัยสุโขทัยได้ทำให้เกิดวรรณกรรมต่างๆ	 ที่สำคัญ	 ได้แก่	 ศิลา

จารึกหลักที่	 1	 ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตสำหรับ

คนรุ่นหลังและไตรภูมิพระร่วง	 ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่	 1	 ที่กล่าวถึง	 ภพ-ภูมิ	
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และอธิบายสรรพสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลตามความเชื่อของคนไทยสมัยนั้นทั้งภูตผีปีศาจ	 เทวดา	 มนุษย์	

สัตว์	 เป็นต้น	 ให้เป็นหมวดหมู่ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 โดยมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

เป็นองค์ประกอบสำคัญ	 ไตรภูมิพระร่วงสอนให้คนตั้งอยู่ในศีลธรรม	 ผลจากการประกอบกรรมดี

กรรมชั่วที่ปรากฏในวรรณกรรมนี้	 คือการกำหนดกรอบจริยธรรมทางสังคมของสังคมสุโขทัยอันมีผล

ให้สังคมสุโขทัยสงบสุขและสามารถสร้างสรรค์พัฒนาสังคมด้านอื่นๆ	 ให้ก้าวหน้าขึ้น	



อารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อรัฐไทยในสมัยสุโขทัย 



	 ประเทศไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม	 เช่น	 ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เป็น

ของตนเอง	 โดยได้สร้างสมความเจริญขึ้นภายในกลุ่มคนไทยและรับอารยธรรมจากภายนอกมาผสม

ผสาน	 ทั้งรับมาโดยตรง	 ผ่านทางพ่อค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขาย	 ผ่านทางนักบวชในศาสนาต่างๆ	

ที่เดินทางมาเผยแผ่ศาสนา	และรับผ่านเพื่อนบ้าน	 เช่น	 เขมร	มอญ	 เป็นต้น	

	 การรับอารยธรรมต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย	 และสืบเนื่องต่อ

มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ที่มีการตั้งรัฐไทยในดินแดนต่างๆ	 เช่น	 ทางเหนือ	 ได้แก่	 ล้านนาและ

สุโขทัย	ทางภาคกลาง	 ได้แก่	 สุพรรณบุรี	 ละโว้	 อยุธยา	และทางใต้	 คือ	นครศรีธรรมราช	 เป็นต้น	

	 อารยธรรมต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมของไทยมาก	 คือ	 อารยธรรม

อินเดียและอารยธรรมจีน	



อารยธรรมอินเดีย 


	 ชาวอินเดียเข้ามาติดต่อกับดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์	 โดยมีการติดต่อแลกเปลี่ยนสิ่งของและค้าขายกันระหว่างพ่อค้าชาวอินเดียและชนพื้น

เมืองทั้งทางบกและทางทะเล	 พ่อค้าชาวอินเดียรู้จักดินแดนแถบนี้ว่าเป็นดินแดนแห่งทองคำจึงเรียก

ชื่อว่า	 “สุวรรณภูมิ”	

	 สินค้าที่พ่อค้าชาวอินเดียนำเข้ามาขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเครื่องประดับที่ทำจากแก้ว

หินมีค่า	 และผ้า	 ส่วนสินค้าที่พ่อค้าอินเดียซื้อจากชนพื้นเมือง	 คือ	 เครื่องเทศ	 ภาชนะสำริด	 และ

ทองคำ	 การติดต่อค้าขายระหว่างพ่อค้าชาวอินเดียกับชนพื้นเมืองดำเนินเรื่อยมาตลอดเวลาและมี

ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างกัน	 	

	 อารยธรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อไทยมีหลายประการ	 ทั้งด้านศาสนา	 การเมืองการปกครอง

อักษรศาสตร์	 ศิลปกรรม	 และชีวิตความเป็นอยู่	 อารยธรรมเหล่านี้แพร่ขยายจากอินเดียผ่านทาง
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พ่อค้าชาวอินเดียและพ่อค้าต่างชาติที่เข้ามาติดต่อค้าขาย	และผ่านทางการเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์-

ฮินดูและพระพุทธศาสนา	 อารยธรรมอินเดียที่ไทยรับมาใช้นั้นบางอย่างก็รับมาโดยตรง	 บางอย่างรับ

ผ่านประเทศเพื่อนบ้าน	

	 อารยธรรมอินเดียที่รัฐไทยในสมัยสุโขทัยรับมาใช้ที่สำคัญ	 ได้แก่	

 1. ด้านการปกครอง	 ก่อนสมัยสุโขทัยนั้น	 ไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดียด้านการปกครองมา

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	 1	 สืบเนื่องมาจนถึงสมัยสุโขทัย	 โดยการรับแนวคิดเรื่องสมมติเทพจากศาสนา

พราหมณ์-ฮินดูที่ผู้ปกครองไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา	 แต่เป็นผู้ที่เทพเจ้าให้ลงมาปกครองบ้านเมือง	 ทรงมี

อำนาจสูงสุดที่คนทั่วไปต้องเคารพและเชื่อฟังจึงมีการปฏิบัติต่างๆ	 เพื่อแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของ	

พระมหากษัตริย์และมีกฎเกณฑ์ที่ต่างจากคนทั่วไป	 เช่น	 การใช้คำราชาศัพท์	 การแสดงความเคารพ

ต่อพระมหากษัตริย์ด้วยการหมอบกราบ	 การห้ามมองพระพักตร์	 และห้ามกล่าวพระนามของ								

พระมหากษัตริย์	 เป็นต้น	

	 การปกครองของไทยในสมัยสุโขทัยแต่เดิมเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก	 เพราะบ้าน

เมืองยังไม่ใหญ่โต	 ประชากรยังมีน้อย	 และมีคำเรียกพระมหากษัตริย์ว่า	 “พ่อขุน”	 ซึ่งหมายถึงผู้เป็น

ใหญ่เหนือขุนนางทั้งหลาย	 ซึ่งก็คือเจ้าเมืองต่างๆ	 ที่อยู่ภายใต้อำนาจนั่นเอง	 ต่อมาเมื่อพระพุทธ-

ศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์แพร่ขยายไปทั่วดินแดนต่างๆ	 ที่เป็นรัฐไทยและรัฐชาติอื่นที่อยู่

ใกล้เคียง	 ทำให้พระมหากษัตริย์สุโขทัยได้นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	 คือ	 ทศพิธราชธรรม								

มาใช้ในการปกครอง	 ทำให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นธรรมราชา	 คำเรียกพระมหากษัตริย์เปลี่ยนจาก

คำว่า	 พ่อขุน	 เป็น	 ธรรมราชา	 เช่น	 พระมหาธรรมราชาที่	 1	 (ลิไทย)	 ต่อมาเมื่อสุโขทัยติดต่อกับ

อาณาจักรอยุธยาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	 ทำให้พระมหากษัตริย์สุโขทัยได้รับคติความเชื่อ

เรื่องสมมติเทพจากอาณาจักรอยุธยามาปรับใช้ด้วย	

 2. ด้านสังคมวัฒนธรรมและศิลปกรรม	 อารยธรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อสังคมวัฒนธรรม

ไทยและศิลปกรรมมีหลายด้าน	 บางอย่างไทยก็รับมาโดยไม่ปรับแก้ไข	 บางอย่างได้ถูกนำมา	

ปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย	 เช่น	 	

	 	 2.1	 ศาสนา	 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำคัญของชาติไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในศิลา

จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 กล่าวถึงการที่สุโขทัยรับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท	 ลัทธิลังกา

วงศ์มาจากเมืองนครศรีธรรมราช	 พระพุทธศาสนาในสุโขทัยรุ่งเรืองมากและได้เผยแผ่ไป	 ยัง

อาณาจักรอื่น	 เช่น	 พญากือนา	 แห่งอาณาจักรล้านนา	 ทรงรับพระพุทธศาสนาจากสุโขทัย	 แทน

พระพุทธศาสนานิกายมหายานที่นับถืออยู่เดิม	 รวมทั้งได้รับการเผยแผ่ไปยังเมืองอโยธยา	 หลวง		

พระบาง	และเมืองน่าน	 เป็นต้น	

	 	 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนไทยมีพัฒนาการมายาวนานและต่อเนื่องจนฝังราก

ลึกอยู่ในสังคมไทย	 และมีการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาหลายด้าน	 ทั้ง
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ประติมากรรม	 สถาปัตยกรรม	 วรรณกรรม	 และจิตรกรรม	 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อผู้ที่นับถือ

มากในด้านการดำเนินชีวิต	 เช่น	 การฟังธรรมในวันธรรมสวนะ	 การจุดประทีปโคมไฟเพื่อเป็น								

พุทธบูชา	 การเรียนหนังสือที่วัด	 การใช้หลักพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต	 เช่น	 ความเชื่อ							

เรื่องกรรม	 ทำดีได้ดี	 ทำชั่วได้ชั่ว	 มีการสร้างสถูป	 เจดีย์	 พระพุทธรูป	 เป็นต้น	 ซึ่งงานศิลปะที่

เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้รับการยกย่องว่ามีแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและงดงาม

มากในสมัยสุโขทัย	 คือ	 เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูมและพระพุทธรูปปางลีลา	 นอกจาก

นี้วรรณกรรมที่สำคัญในสมัยสุโขทัยคือไตรภูมิพระร่วง	 ก็ได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่สอนให้

คนทำด	ีละเว้นความชั่ว	

	 	 2.2	 ภาษา	 การรับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาจากอินเดียทำให้ไทยได้รับ

ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเข้ามาเพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ	 ต่อมาได้ประยุกต์ภาษาบาลีและ

สันสกฤตเข้ากับภาษาพื้นเมือง	 จนกลายเป็นภาษาเฉพาะของแต่ละกลุ่ม	 ตัวอักษรของอินเดีย								

ยังถูกนำมาใช้เป็นแบบแผนในการคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้น	 เช่น	 ตัวอักษรเขมรและมอญที่														

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงนำมาปรับให้เป็นตัวอักษรไทย	 รวมทั้งตัวอักษรฝักขามของอาณาจักร

ล้านนาด้วย	

	 	 ก่อนพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจะประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นใช้เมื่อ	 พ.ศ.	 1826	 นั้นเรื่องราว

ของคนไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไร	 มาจากที่ไหน	 มีความเจริญรุ่งเรืองอะไรบ้าง	 ก่อนที่จะมาตั้ง

หลักแหล่งอยู่บนผืนแผ่นดินไทย	 ยังไม่มีหลักฐานยืนยันให้แน่ชัด	 บางเรื่องก็เป็นเพียงการเล่า

สืบทอดต่อกันมาในชุมชนในครอบครัวเท่านั้น	 และเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วคน	 เรื่องราวก็มีการ

เสริมแต่งหรือคลาดเคลื่อนไป	 ทำให้ไม่ทราบเรื่องราวที่ถูกต้องแน่นอน	 แต่เมื่อพ่อขุนรามคำแหง

มหาราชประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นใช้	 โดยดัดแปลงตัวหนังสือมาจากอักษรขอมหวัดซึ่งมีพื้นฐานมา

จากตัวอักษรของอินเดีย	 ทำให้คนไทยมีตัวหนังสือใช้และเริ่มมีการบันทึกเรื่องราวลงบนศิลาจารึก

บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบมาจนถึงปัจจุบัน	 ตลอดจนบันทึกความรู้ทางวิชาการ	 ศิลป-

วัฒนธรรม	วรรณกรรมของบรรพบุรุษไว้ไม่ให้สูญหาย	และเป็นมรดกของชาติสืบต่อมายังคนรุ่นหลัง	



อารยธรรมจีน 


	 อารยธรรมจีนเป็นอารยธรรมตะวันออกที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่มากอารยธรรมหนึ่ง	 ชาวจีนเข้ามา

ติดต่อกับไทยนานแล้ว	 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอารยธรรมอินเดียแล้ว	 อารยธรรมจีนมีอิทธิพลต่อไทย

น้อยกว่าอินเดีย	 ซึ่งอารยธรรมจีนที่มีอิทธิพลต่อรัฐไทยในสมัยสุโขทัย	 ที่สำคัญคือ	 การผลิต

เครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายตามแบบจีน	 ที่เรียกว่า	 เครื่องสังคโลก	 ซึ่งเป็นศิลปกรรมในสมัยราชวงศ์

ซ่ง	 (ซ้อง)	 ของจีน	 การผลิตเครื่องสังคโลกของสุโขทัยถือเป็นอุตสาหกรรมในท้องถิ่นที่สำคัญมาก	
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เพราะพบแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกหรือเตาทุเรียงจำนวนมากในสุโขทัยและศรีสัชนาลัย	 เครื่อง

สังคโลกของสุโขทัยถูกส่งไปขายยังที่ต่างๆ	 ได้แก่	 พม่า	 ญี่ปุ่น	 หมู่เกาะสุมาตรา	 และหมู่เกาะชวา				

ดังพบในหลักฐานเรือบรรทุกเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยจมอยู่ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยและมหาสมุทร

แปซิฟิก	 ผลิตภัณฑ์เครื่องสังคโลกมีหลายรูปแบบทั้งถ้วยชาม	 แจกัน	 กระปุก	 ตุ๊กตา	 คนโท	 คนฑี	 ไห	

และชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม	




















ไหหนึ่งในผลิตภัณฑ์เครื่องสังคโลกที่ผลิตมากในสมัยสุโขทัย



ผลงานด้านภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย 



	 สมัยสุโขทัย	 มีผลงานทางด้านภูมิปัญญาไทยหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ

คนไทยในการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตในด้านต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 ผลงานด้านภูมิปัญญาไทยที่

สำคัญในสมัยสุโขทัย	 ได้แก่	

 1. การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ	 จากร่องรอยของเมืองสุโขทัยชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาของ

ผู้นำของอาณาจักรสุโขทัย	 ที่ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นสภาพที่อยู่อาศัยแบบเมืองโดยมี

การวางแผนอย่างเป็นระบบ	 เมืองสุโขทัยมีการกล่าวถึงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของชุมชนเมืองที่มี

การวางผังเมืองและมีคูน้ำล้อมรอบเท่าที่เคยพบมาในประเทศไทย	 โดยผังเมืองสุโขทัยจะมีรูปร่าง

สี่เหลี่ยมผืนผ้า	มีการจัดสร้างกำแพงเมือง	ถนน	ศาสนสถาน	สระน้ำ	และทางน้ำอย่างเป็นระเบียบ	

	 ลักษณะพิเศษของเมืองสุโขทัย	 คือการสร้างกำแพงดิน	 3	 ชั้น	 ที่เรียกว่า ตรีบูร	 ซึ่งเป็น

ลักษณะร่วมของเมืองใหญ่ๆ	 ในเขตแคว้นสุโขทัยและเมืองทางภาคเหนือในเขตแคว้นล้านนาไทย	

นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าตรีบูรมีประโยชน์สำหรับชุมชนเมือง	 2	 ประการ	 คือ	 เป็นที่ระบายน้ำ	
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เนื่องจากเมืองสุโขทัยตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเชิงเขา	 การสร้างตรีบูรทำให้มีคูน้ำถึง	 2	 ชั้น	 สำหรับรับน้ำ

จากภูเขาเข้ามาไว้ในคูเมือง	 จากนั้นจึงระบายน้ำไปยังสระและตระพัง	 ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่

ภายในตัวเมือง	 นอกจากนี้ตรีบูรยังมีประโยชน์ในการป้องกันข้าศึกควบคู่ไปด้วย	 กำแพงและคูน้ำที่

ติดต่อกันจะเป็นเสมือนเครื่องกีดขวางข้าศึกไปในตัว	 ซึ่งลักษณะเฉพาะของผังเมืองสุโขทัยนี้ถือเป็น

ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสุโขทัย	 การใช้ระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำในเขตเมือง

สุโขทัย	ทำให้สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนน้ำได้	

 2. การจัดการชลประทาน	 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของสุโขทัยเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ

ทำให้เกิดปัญหาในการเพาะปลูก	 เนื่องจากจะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	 ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะ

เอาชนะปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งด้วยการสร้างที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี	 ปัจจุบันนี้เรียก

ว่าระบบการชลประทาน	 โดยวิธีการชักน้ำจากที่สูงเข้ามาภายในตัวเมือง	 โดยการสร้างทำนบดินเพื่อ

กักน้ำหรือ	 สรีดภงส์	 จากทำนบจะบังคับน้ำให้ไหลผ่านทางท่อน้ำดินเผาสู่คูเมือง	 ต่อจากคูเมืองจะ

กระจายน้ำเข้าสู่ตระพังต่างๆ	 ในตัวเมือง	 ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำเป็นระยะๆ	 จากนั้นจะไหลลงสู่บ่อน้ำ

รูปกลมกรุด้วยอิฐ	 และสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก	 เพื่อกักน้ำที่ไหลขึ้นมาจากตระพังอีกทีหนึ่ง	

นอกจากนี้สุโขทัยยังมีระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมบริเวณนอกเมืองและบริเวณใกล้

เคียง	 โดยการทำแนว	 คันดินที่เรียกกันว่าถนนพระร่วง	 เป็นแนวยาวเชื่อมต่อระหว่างเมืองสุโขทัยกับ

เมืองกำแพงเพชรทางตอนใต้	 และเมืองศรีสัชนาลัย	 ทางตอนเหนือ	 ซึ่งผลจากการศึกษาภาพจาก

ผังเมืองสุโขทัย



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

260

ดาวเทียมและหลักฐานในจารึกหลักที่	 13	 พ.ศ.	 2053	 ที่ฐานพระอิศวรสำริดในเมืองกำแพงเพชร	 ที่

กล่าวถึงพอปู่พระยาร่วง	 สรุปว่าเป็นแนวคลองชลประทาน	 ขุดนำน้ำจากแม่น้ำปิงที่เมืองกำแพงเพชร

ไปยังเมืองสุโขทัย	 และจากด้านตะวันตกของเมืองศรีสัชนาลัยมารวมกับคลองที่ขุดจากด้านใต้	 แล้ว

ระบายน้ำตามคลอง	 แม่ลำพันลงสู่แม่น้ำยม	 สันนิษฐานว่าถนนพระร่วงมีความสำคัญ	 2	 ประการ	

คือ	 เป็นเส้นทางการคมนาคมและเป็นการทำระบบชลประทาน	






















สรีดภงส์หรือที่กักเก็บน้ำที่ไหลไปตามคูน้ำของเมืองสุโขทัย 

ตระพังเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ใช้สำหรับกักเก็บน้ำไว้ไช้ภายในเมืองสุโขทัย



	 การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง	 ด้วยการสร้างถนนพระร่วง	 ตระพัง	 และสรีดภงส์	

ถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สำคัญที่มาจากการคิดสร้างสรรค์โดยคนในสมัยสุโขทัย	

 3. การทำเครื่องปั้นดินเผา	 คนไทยรู้จักการใช้ดินเหนียวมาปั้นเป็นภาชนะต่างๆ	 แล้วนำไป

เผาจนแกร่งสำหรับการใช้งานได้	 ซึ่งมีการสืบทอดต่อมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์	 แต่เมื่อมาถึง

สมัยสุโขทัยคนไทยเริ่มรู้จักการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาให้มีความสวยงาม	 เครื่องเคลือบดินเผานี้เรียก

ว่า	 เครื่องสังคโลก	 การทำเครื่องสังคโลกของชาวสุโขทัยนี้เริ่มตั้งแต่การรู้จักใช้ดินเหนียวและดินขาว

ที่มีคุณภาพในการปั้น	 แล้วนำยางไม้มาประกอบในการผลิตน้ำยาเคลือบภาชนะเพื่อให้ดูสวยงาม	

หลังจากนั้นนำเข้าเตาเผาที่เรียกว่า	 เตาทุเรียง	 เพื่อทำการเผาเครื่องปั้นดินเผาให้เกิดความแข็งก่อน

นำมาใช้งาน	

	 แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่รู้จักกันดี	มีอยู่	 3	แห่ง	 ได้แก่	

	 	 1)	 เตาทุเรียงสุโขทัย	 เครื่องสังคโลกที่ได้จากแหล่งนี้ส่วนใหญ่เป็นภาชนะถ้วยโถโอชามที่

เป็นของใช้ที่เคลือบลวดลายสีดำหรือสีน้ำตาล	 เนื้อดินค่อนข้างหยาบ	 ชุบน้ำดินสีขาวลวดลายสีดำ

แล้วเคลือบด้วยน้ำเคลือบใสสีเขียวอ่อน	
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	 	 2)	 เตาทุเรียงป่ายาง	 เครื่องสังคโลกที่ได้

จากแหล่งนี้มีลวดลายน้ำยาเคลือบสวยงาม	 รูปแบบ

พิเศษกว่าเตาเผาแหล่งอื่น	 แยกเป็นเตาเผารูปยักษ์	

นาค	 มังกร	 และเตารูปตุ๊กตา	 สันนิษฐานว่าน่าจะ

เป็นเตาหลวง	

  3)	 เตาทุเรียงเกาะน้อย	 เครื่องสังคโลกที่

ได้จากแหล่งนี้เป็นภาชนะถ้วยชาม	 จาน	 เชิง	 โถ	

ขวด	 สีของเครื่องสังคโลกมีหลายสี	 เช่น	 สีน้ำตาล	 สี

เหลืองอ่อน	 สีเขียวไข่กา	 สีขาวมีลวดลายที่เขียนด้วย

สีขาวแต่เข้มกว่า	 เป็นต้น	

	 เครื่องสังคโลกในสมัยสุ โขทัยมีลวดลาย		

เฉพาะตัว	 ลวดลายที่พบมากในจานและชามคือ	

ลายกงจักร	 ปลา	 ดอกไม้	 โดยเฉพาะปลาเป็นแบบ

เฉพาะของชาวสุโขทัย	 นอกจากนี้ยังมีกุ้งหอย	 ปู

คล้ายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของสุโขทัย	 ที่กล่าว

ว่า	 “ในน้ำมีปลา	 ในนามีข้าว”	



กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3 



	 1.	 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม	 จับสลากเพื่อจัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยตาม

หัวข้อต่อไปนี้	 ให้มีสีสันสวยงามและมีเนื้อหาสรุปสั้นๆ	ที่น่าสนใจ	

	 	 	 1)	 	การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย	 2)	 สภาพทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย	

	 	 	 3)	 	ลักษณะทางสังคมสมัยสุโขทัย	 4)	 ลักษณะศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย	

	 2.	 แบ่งกลุ่มนักเรียนให้แต่ละกลุ่มจับสลากเลือกรัฐเพื่อนบ้านของอาณาจักรสุโขทัยที่มี

ความสัมพันธ์ด้วย	 เมื่อจับสลากได้แล้วให้นักเรียนร่วมกันศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ของสุโขทัยกับรัฐเพื่อนบ้านเหล่านั้น	 แล้วส่งตัวแทนออกมารายงานหน้า								

ชั้นเรียน	

	 3.	 	เชิญวิทยากรหรือผู้รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยมาให้ความรู้แก่นักเรียน	 แล้ว

ให้จดสรุปสาระสำคัญๆ	ลงในสมุดส่งเป็นรายงาน	

	 4.	 ให้นักเรียนช่วยกันหาภาพเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่สำคัญในสมัยสุโขทัย	 แล้วนำมาจัดป้าย

นิเทศประกอบคำบรรยายในชั้นเรียน	
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คำถามท้ายหน่วย 


	 1.	 	การขุดค้นพบโบราณวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	 ในดินแดนประเทศไทย	 แสดงว่า

บรรพบุรุษไทยอยู่ในดินแดนประเทศไทยใช่หรือไม่	 จงอธิบาย	

	 2.	 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย	 ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของชนชาติไทยใน

ปัจจุบันทั้งหมดหรือไม	่ เพราะเหตุใด	

	 3.	 	ในสมัยสุโขทัยมีพัฒนาการการเมืองการปกครองที่เด่นชัดอะไรบ้าง	จงอธิบาย	

	 4.	 	กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่มีผลต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย	

	 5.	 	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยสุโขทัยเป็นไปในลักษณะใดบ้าง	 อธิบายมาพอ

เข้าใจ	

	 6.	 	ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนสมัยนั้นอย่างไร	

	 7.	 นักเรียนสามารถนำภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตใน

ปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง	




