
L O G O 

“ อาณาจักรสุโขทยั ” 

โดย ครูสายพนิ  วงษารัตน์ 



L O G O การเมืองการปกครองสมยัสุโขทยั 

  ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยห์รือราชาธิปไตยเป็น
รูปแบบการปกครองท่ีองค์พระมหากษตัริยท์รงเป็นผูใ้ช้อ  านาจอธิปไตย  ซ่ึงเป็นอ านาจ
สูงสุดในการปกครองและทรงใชอ้  านาจน้ีในการออกกฎหมาย เรียกวา่ “อ านาจนิติบญัญติั”  
ทรงบริหารกิจการบา้นเมืองเรียกอ านาจน้ีว่า  อ านาจบริหารราชการแผ่นดิน  และทรง
พิจารณาอรรถคดีทรงพิพากษาและตดัสินคดีความต่างๆ  ทุกวนัธรรมะสวนะดว้ยพระองค์
เอง เรียกอ านาจน้ีว่า อ านาจตุลาการ จะเห็นได้ว่าพระมหากษตัริยท์างใช้อ  านาจน้ีเพียง
พระองคเ์ดียว และทรงใชอ้  านาจบนพื้นฐานของหลกัธรรม ประชาชนอยูร่่มเยน็เป็นสุข 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O การเมืองการปกครองสมยัสุโขทยั 

  ในสมยัอาณาจกัรสุโขทยัมีลกัษณะการปกครองโดยใชค้ตินิยมในการ
ปกครองแบบครอบครัวหรือพ่อปกครองลูก มาเป็นหลักในการบริหาร
ประเทศ  คติการปกครองสมยัอาณาจกัรสุโขทยัเรียกวา่การปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูก หรือการปกครองแบบบิดาปกครองบุตร โดยในสมัยนั้ น
พระมหากษัต ริ ย์ใกล้ชิ ดกับประชาชนมาก  ประชาชนต่างก็ เ รี ยก
พระมหากษตัริยท่ี์ใกลชิ้ดประชาชนวา่  “พ่อขุน” 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O 

 มีลกัษณะเด่นที่ส าคัญดังต่อไปนี ้

  
 พ่อขุนเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยโดยมรูีปแบบปกครองประชาชนบนพืน้ฐานความรัก             

 ความเมตตาประดุจบดิาพงึมต่ีอบุตร 

 พ่อขุนอยู่ในฐานะผู้ปกครองและประมุขของประเทศทีม่อี านาจสูงสุดแต่เพยีงผู้เดยีว 

 ประชาชนมสิีทธิและเสรีภาพในการด าเนินชีวติพอสมควร ดงันั้นจะเห็นไดจ้ากศิลาจารึก
อธิบายวา่  “...ใครใคร่คา้ คา้ เอามา้มาคา้เอาขา้วมาขาย...” 

 รูปแบบการปกครองเป็นไปแบบเรียบง่าย 

การเมืองการปกครองสมยัสุโขทยั 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O 

 มีลกัษณะเด่นที่ส าคัญดังต่อไปนี ้(ต่อ) 

  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ปกครอง  

 ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองกบัประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครอง 

 มกีารพจิารณาคดโีดยใช้หลกัประกนัความยุติธรรม  

 ทรงปกครองบ้านเมืองแบบเปิดเผยบนพระแท่นในวันธรรมดา  

การเมืองการปกครองสมยัสุโขทยั 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O 

  หลักการของระบอบธรรมราชาธิปไตย คือ ความเช่ือท่ีว่า   พระราช
อ านาจของกษตัริยจ์ะตอ้งถูกก ากบัดว้ยหลกัธรรมะ ประชาชนจึงจะอยูเ่ยน็เป็น
สุข เม่ือส้ินพระชนมก์็จะไดไ้ปสู่สวรรคจึ์งรียกวา่ สวรรคต ธรรมส าคญัท่ีก ากบั        
พระราชจริยวตัรคือ ทศพิธราชธรรม 10 ประการและจกัรวรรดิวตัร 12 ประการ 
และมีหลกัการปกครองปรากฏในไตรภูมิพระร่วงท่ีพระมหาจกัรพรรดิราชจะ
ใชส้ั่งสอนทา้วพระยาทั้งหลายใหป้ฏิบติัตามอีกมาก 

การเมืองการปกครองสมยัสุโขทยั 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O การจดัระเบยีบการปกครองในสมัยสุโขทยั 

  ในสมยัสมเด็จพ่อขุนรามค าแหงมหาราชทางจดัระเบียบการปกครองอาณาจกัรกรุง
สุโขทยัโดยแบ่งลกัษณะอาณาจกัรหรือเมืองออกเป็นชั้นๆ โดยถืออาณาจกัรกรุงสุโขทยัเป็น
ศูนยก์ลางและไดแ้บ่งการปกครองออกเป็น 4 ชั้นดงัน้ี 

 ช้ันที่ 1 ได้แก่ เมืองหลวงหรือราชธานี  หมายถึงอาณาจกัรสุโขทยั เป็นศูนยก์ลางในการ
ปกครองประเทศมีอ านาจเด็ดขาดครอบคลุมออกไปถึงเมืองอุปราชและเมืองลูกหลวงหรือ
เมืองหนา้ด่าน อ านาจการสัง่การทั้งหมดอยูท่ี่อาณาจกัรสุโขทยั 

 ช้ันที่ 2 ได้แก่ เมืองอุปราช หรือเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่าน หมายถึง เมืองท่ีตั้งอยู่ราย
รอบส่ีทิศรอบๆ อาณาจกัรสุโขทยั  ซ่ึงเมืองหน้าด่านแต่ละเมืองมีระยะห่างจากเมืองหลวง 
โดยใชป้ระมาณจากการเดินทางโดยทางเทา้ใชเ้วลาไม่เกินสองวนั เมืองหน้าด่านหรือเมือง
อุปราชเป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนเพื่อฝึกหดัให้เช่ือพระวงศท่ี์มีความสามารถมีความช านาญในการ
ปกครองบา้นเมือง และเมืองอุปราชก็ใชใ้นแง่ของเมืองยทุธศาสตร์โดยใชเ้ป็นเมืองหนา้ด่าน
ของเมืองหลวงหรือราชธานีอีกดว้ย 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O การจดัระเบยีบการปกครองในสมัยสุโขทยั 

    
 ช้ันที่ 3ได้แก่ เมืองพระยามหานคร  หมายถึง เมืองใหญ่ ๆท่ีตั้งอยูห่่างราชธานีออกไปและมี

ประชาชนในเมืองเป็นคนไทย  พระมหากษตัริยจ์ะทรงแต่งตั้งให้เจา้นายหรือเช้ือพระวงศ์
หรือขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ไปปกครอง  เมืองพระยามหานครจดัวา่เป็นหวัเมืองชั้นนอก  เช่น  อู่
ทอง  ราชบุรี  เพชรบุรี  ตะนาวศรี  เพชรบูรณ์  เป็นตน้ฯ 

 ช้ันที่ 4 ได้แก่ เมอืงประเทศราช หรือเมอืงออกหรือเมอืงขึน้ หมายถึง ประเทศท่ียอมอ่อนนอ้ม
ต่ออาณาจกัรกรุงสุโขทยัเป็นเมืองท่ีเขา้มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยการส่งดอกไมเ้งิน
ดอกไมท้องมาให้ รวมไปถึงถวายเคร่ืองราชบรรณาการเป็นประจ าทุกปีหรืออาจทุกสามปี 
โดยเมืองเหล่าน้ียงัปกครองกนัเอง ใหเ้จา้เมืองหรือราชวงศข์องเมืองนั้น ๆ ท าการปกครองกนั 
แต่ในยามท่ีมีศึกสงครามเมืองประเทศราชหรือเมืองข้ึนก็ตอ้งส่งกองทพัมาช่วย หรืออาจส่ง
เสบียง อาหาร เคร่ืองยทุธ์และปัจจยัต่างๆ ท่ีจ  าเป็นแก่อาณาจกักรุงสุโขทยั 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

สภาพทางเศรษฐกจิ   
  เศรษฐกิจของสุโขทยัเป็นแบบเกษตรกรรมเพราะมีพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์มากเป็นแบบยงั

ชีพท่ีเล้ียงตนเองได ้ผลผลิตส าคญั คือ ขา้ว ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ในน ้ามีปลา ในนามีข้าว” แต่ไม่มี
การส่งขา้วออกไปขาย มีแต่เตรียมเสบียงอาหารไวไ้ม่ให้ขาดแคลน แมใ้นยามศึกสงคราม 
นอกจานั้นกย็งัมีการปลูกพืชอ่ืนๆ อีกมากมายมีตลาดการคา้หรือตลาดนดัเรียกวา่ ตลาดปสาน 
และสุโขทยัยงัมีการสร้างระบบชลประทาน สร้างเข่ือนหรือท านบกั้นน ้า เรียกวา่ “สรีดภงค์” 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

สภาพทางเศรษฐกจิ   
  ในดา้นการคา้ขายเปิดโอกาสใหค้า้ขายไดอ้ยา่งเสรี มีเงินตราท่ีใช ้คือ เงินพดดว้ง เบ้ีย

หอยต่างๆ ในการแลกเปล่ียนสินคา้ การคา้มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสินคา้มากมาย 
แต่ท่ีมีช่ือเสียงมาก คือ เคร่ืองสงัคโลก ท่ีพบเตาเผามากมายในหลายเมือง  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

ด้านการเกษตร   
   การเกษตรอาณาจกัรสุโขทยัมีสภาพพื้นท่ีราบท่ีใชใ้นการเพาะปลูกแบ่งอย่างกวา้งๆ 

ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าและท่ีราบเชิงเขาบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีส าคญั คือ ท่ีราบลุ่ม
แม่น ้ ายมและแม่น ้ าน่าน และเน่ืองจากล าน ้ ายมและล าน ้ าน่านมีปริมาณน ้ าจ  านวนมากไหลบ่า
มาจากภูเขาทางภาคเหนือ ท าให้การระบายน ้ าลงสู่แม่น ้ าเจา้พระยาตอนล่างไม่ทนัยงัผลให้มี
น ้าท่วมท่ีราบลุ่มแม่น ้ายมและแม่น ้าน่านน้ี  ซ่ึงบริเวณน้ีควรจะมีการเพาะปลูกไดดี้ กลบัไดผ้ล
ไม่ดีเท่าท่ีควรท าใหเ้กษตรในอาณาจกัรสุโขทยัตอ้งใชร้ะบบชลประทานเขา้มาช่วยดว้ย 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

ด้านการเกษตร   
  ดา้นรัฐบาลได้สนับสนุนให้ประชาชนท าการเพาะปลูกด้วยกายยกกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

ให้แก่ผูห้ักร้างถางพงท าการเกษตรในผืนดินต่างๆ และท่ีดินนั้นยงัเป็นมรดกตกทอดมาถึง
ลูกหลานไดอี้กดว้ย  ดงัปรากฏในความตอนหน่ึงของศิลาจารึกหลกัท่ี 1 วา่ 

 
“ สร้างป่าหมากผ่าพลูทัว่เมอืงนีทุ้กแห่ง ป่าพร้าวกห็ลายในเมอืงนีป่้าลาง                       

   กห็ลายในเมอืงนี.้....ใครสร้างได้ไว้แก่มนั ”    

“ ไพร่ฟ้าหน้าใส ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ล้มตายหายหว่า เหย้าเรือนพ่อเช้ือเส้ือค ามันช้าง
ขอ ลูกเมยีเยยีข้าวไพร่ฟ้าข้าไทป่าหมากป่าพลูพ่อช้ือมนัไว้แก่ลูกมนัส้ิน ” 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

สภาพทางสังคม    
 การจดัระเบียบสงัคมไทยในสมยัสุโขทยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
 1. ชนชั้นผูป้กครอง ไดแ้ก่ พระมหากษตัริย ์พระบรมวงศานุวงศ ์และขนุนางขา้ราชการ 
 2. ราษฎร ไดแ้ก่ ไพร่หรือไพร่ฟ้า และทาส ส่วนชาวต่างชาติสมยัน้ีกมิ็ไดรั้งเกียจท่ี 
     จะเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูแ่ละจากนั้นพระสงฆย์งัไดรั้บการยกยอ่งใหสู้งกวา่คน 
     ธรรมดาดว้ย 

ลกัษณะทางสังคม    
 สงัคมสุโขทยัประกอบดว้ยชนชั้นต่างๆ ดงัน้ี 
 1.พระมหากษตัริย ์
 2.เจา้นายและขนุนาง 
 3.พระสงฆ ์
 4.ประชาชน 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

ทางวฒันธรรม    
 ลกัษณะทางวฒันธรรม    
  วฒันธรรมแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญของบา้นเมืองโดยไดรั้บวฒันธรรมมาจากอินเดีย

หลายอย่างผสมผสานกับพุทธศาสนา จนกลายเป็นรากฐานของมรดกของไทยมาจนถึง
ปัจจุบนั เช่น ประเพณีต่างๆ ไดแ้ก่ พิธีวนัวิสาขบูชา พิธีท าบุญเขา้พรรษา ออกพรรษา การ
ทอดกฐิน พิธีจองเปรียง(ลอยพระประทีป) ซ่ึงท ากนัให้วนัเพ็ญเดือน 12 เดิมเป็นพิธีของ
พราหมณ์ หรือปัจจุบันเรียกว่า การเผาเทียนเล่นไฟ พิธีจรดพระนังคัล พิธีสงกรานต ์
ตรีย  าปวาย(การโลชิ้งชา้) เป็นตน้ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

    
 ลกัษณะทางศาสนา  

 สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้นิมนต์
พระสงฆจ์ากนครศรีธรรมราชน าพุทธศาสนาแบบ
เถรวาส(หินยาน) ลัทธิสังกาวงศ์มาเผยแผ่ยงักรุง
สุโขทยั และรับนบัถือสืบต่อมา สมยัพระมหาธรรม
ราชาท่ี 1(ลิไทย) พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก ไดมี้
การพระราชนิพนธ์หนังสือทางศาสนาข้ึน ช่ือว่า 
ไตรภูมิพระร่วง(เตภูมิกถา) และยงัส่งพระไปเผยแผ่
พุทธศาสนายงัดินแดนอาณาจกัรใกลเ้คียงอีกด้วย 
และสมัยสุโขทัยนั้ นถือว่าวดัเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในทุกๆ ดา้น 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

ด้านการค้า    
  พระมหากษตัริยใ์นสมยัสุโขทยัทางสนบัสนุนการคา้ขาย ยกเวน้การเก็บภาษีผ่านด่าน

ท่ีเรียกว่า “จงักอบ” หรือ “จกอบ” เปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบอาชีพได้โดยเสรี ดงั
ปรากกฎในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ว่า “...เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงววัไปเคา้ข่ีมา้
ไปขาย ใครใคร่คา้มา้ คา้ ใครใครคา้ชา้ง คา้” 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

ด้านการค้า    
          การค้าในประเทศ 
  การติดต่อคา้ขายระหวา่งเมืองต่างๆ ภายในอาณาจกัรอาศยัแม่น ้าล  าคลองและทาง

เกวยีน ถนนพระร่วงซ่ึงเช่ือมโยงเมืองศรีสชันาลยั สุโขทยั และเมืองก าแพงเพชรระยะเวลา
ประมาณ 123 กิโลเมตร ช่วยใหก้ารติดต่อสะดวกยิง่ข้ึน ลกัษณะการคา้แบบ “จูงววัไปค้า  

       ขีม้่าไปขาย” คงจะใชว้วัต่าง มา้ต่าง หรือชา้งต่าง เป็นพาหนะน าผลิตผลไปจ าหน่ายท่ีกรุง
สุโขทยั มีตลาดส าหรับประชาชนจากทอ้งถ่ินต่างๆ ไดแ้ลกเปล่ียนสินคา้กนัในยา่นชุมชน
เรียกวา่ “ปสาน” มีลกัษณะเป็นหอ้งเรียงกนัเป็นแถว การคา้ส่วนใหญ่เป็นการแลกเปล่ียน
สินคา้กนั 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

ด้านการค้า    
          การค้ากับต่างประเทศ 
  เน่ืองจากท่ีตั้งของกรุงสุโขทยัอยูลึ่กเขา้ไปในแผน่ดิน และอยูห่่างจากทะเล จึงตอ้งใช้

เส้นทางการคา้ท่ีส าคญั 2 เส้นทาง คือ 
 - เส้นทางจากกรุงสุโขทยั ผา่นเมืองก าแพงเพชร เมืองตาก ไปยงัเมืองเมาะตะมะ ซ่ึงเป็นเมือง  
        ท่าส าคญัในขณะนั้น พอ่คา้จากสุโขทยัจะซ้ือขายแลกเปล่ียนกบัพอ่คา้จากอินเดีย เปอร์เซีย 
         และอาหรับ 
 - เส้นทางจากสุโขทยัสู่อ่าวไทย โดยล่องเรือผา่นแม่น ้าเจา้ประยา และล าน ้าสาขาต่างๆ  
         เส้นทางน้ีใชติ้ดต่อคา้ขายกบัพอ่คา้จีน มลาย ูอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
  สินคา้ท่ีส่งออกไปขายต่างประเทศไดแ้ก่ผลผลิตของป่า เช่น คร่ัง ก ายาน ยางรัก น ้าผึ้ง 

ขนสตัว ์หนงัสตัว ์ไมฝ้าง ไมก้ฤษณา และเคร่ืองสงัคโลกดว้ย ส่วนสินคา้ขาเขา้ไดแ้ก่ ผา้แพร 
ผา้ไหม ผา้ต่วน เคร่ืองเหลก็ และอาวธุต่างๆ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

วรรณกรรม    
  สมยัพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช ทรงคิดประดิษฐต์วัอกัษรไทยข้ึน เม่ือปี พ.ศ.1826 

เรียกวา่ ลายเสือไทย โดยดดัแปลงมาจากอกัษรขอมและมอญมาเป็นอกัษรไทย ซ่ึงวธีิเขียน 
พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์จะอยูบ่รรทดัเดียวกนั ต่อมาจึงดดัแปลงมาเป็นแบบปัจจุบนั 

วรรณกรรมทีส่ าคัญ 
 1. ศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช หรือศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ดา้น ศิลาจารึก 

เก่ียวกบัการประดิษฐต์วัอกัษรไทย ประวติัพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช ความอุดมสมบูรณ์ของ
สุโขทยั การเมืองการปกครองเศรษฐกิจ สงัคมต่างๆ ของสุโขทยั 

 2. ไตรภูมิพระร่วง หรือ เตภูมิกตา พระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย) เป็น
หนงัสือเก่ียวกบัพทุธศาสนา 

 3.ต ารับนางนพมาศ แต่งโดยนางนพมาศหรือทา้วศรีจุฬาลกัษณ์ ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเร่ืองของสตรีสมยัสุโขทยั 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม สมัยสุโขทยั 

ศิลปกรรม    
   สมยัสุโขทยั ศิลปกรรมมีแรงบนัดาลใจมาจากพุทธศาสนา ซ่ึงในระยะแรกๆ ก็ไดรั้บ

อิทธิพลมาจากขอม แต่ต่อมากด็ดัแปลกงเป็นแบบของสุโขทยัเอง ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
  1.สถาปัตยกรรม ได้แก่ เจดียแ์บบสุโขทยัแท ้ยอดเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือดอก

บวัตูม และเจดียท์รงกลมแบบลงักา หรือแบบโอ่งคว  า่ หรือทรงระฆงัคว  า่ 
  2.ประติมากรรม นิยมหล่อพระพุทธรูปดว้ยส าริด(ทองแดงผสมดีบุก) ซ่ึงมีลกัษณะ

อ่อนชอ้ย งดงามประณีตมาก ท่ีส าคญั คือพระพทุธรูปปางลีลา 
  3.จิตรกรรม  เป็นภาพลายศิลปกรรมมีแรงบันดาลใจมาจากพุทธศาสนา ซ่ึงใน

ระยะแรกๆ ก็ไดรั้บอิทธิพลมาจากขอม แต่ต่อมาก็ดดัแปลงเป็นแบบของสุโขทยัเองเส้นและ
ภาพสีฝุ่ น เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชาดก ตามฝาผนงัตามวดัต่างๆ ใชสี้กลุ่มด าแดงเรียกวา่ สีเอกรงค ์
เช่น ท่ีวดัเจดียเ์จด็แถว เมืองศรีสชัชนาลยั 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O การศึกษาสมยัสุโขทยั 

  เป็นการศึกษาแบบสืบทอดวฒันธรรมประเพณี เป็นมาอย่างไร ก็ถ่ายทอดกนัต่อมาใน
ลกัษณะเดิมการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของราษฎรจะตอ้งขวนขวายหาเอง การศึกษายคุน้ีมีวงัและวดั
เป็นศูนยก์ลางชุมชน สถานศึกษาส่วนใหญ่คือบา้น สถานศึกษาอ่ืนไดแ้ก่ส านักสงฆ์ ส านัก
ปราชญร์าชบณัฑิต และราชส านกั 

  พระมหากษตัริยท่ี์มีพระราชกรณียกิจ อนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาของประเทศ
ไทยในสมยัต่อมามี 2 พระองค ์คือ พระเจา้รามค าแหง และพระมหาธรรมราชาลิไท ซ่ึงกล่าวถึง
เป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

  1.ประกาศใหพ้ทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
  2.การประดิษฐอ์กัษรไทย พ.ศ.1826 พอ่ขนุรามค าแหงไดคิ้ดประดิษฐอ์กัษรไทยข้ึนใหม่ 
  3.การประดิษฐถ์ว้ยชามสงัคโลก 
  4.การส่งเสริมทางประติมากรรมและศิลปกรรม 
  5.การบ ารุงพทุธศาสนาในรัชการพระยาลิไท ในรัชสมยัน้ีพทุธศาสนาไดรั้บการท านุ

    บ ารุงมากยิง่ข้ึน 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O การศึกษาสมยัสุโขทยั 

การศึกษาในสมยัสุโขทยั(พ.ศ.1781 พ.ศ.1921) มลีกัษณะการจัด ดงันี ้

 1.รูปแบบการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ “ฝ่ายอาณาจักร” แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง เป็นการจดัการศึกษาส าหรับผูช้ายท่ีเป็นทหาร เช่น มวย กระบ่ี กระบอง
และอาวธุต่างๆ ตลอดจนวธีิการบงัคบัมา้ ชา้ง ต าราพิชยัยทุธ์ซ่ึงเป็นวชิาขั้นสูงของผูท่ี้จะเป็นแม่ทพั
นายกอง และส่วนท่ีสอง พลเรือน เป็นการจดัการศึกษา ใหแ้ก่พลเรือน  ผูช้ายเรียนคมัภีร์ไตรเวท
โหราศาสตร์ เวชกรรม ฯลฯ ส่วนพลเรือนผูห้ญิงใหเ้รียนวชิาช่างสตรี การปัก การยอ้ม การเยบ็ การ
ถกัทอ นอกจากเนน้มีการอบรมบ่มนิสยั กิริยามารยาท การท าอาหารการกินเพื่อเตรียมตวัเป็น
แม่บา้นแม่เรือนท่ีดีต่อไป “ฝ่ายศาสนาจักร” เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาการจดั
การศึกษาในสมยัสุโขทยัจึงเป็นการจดัการศึกษาท่ีเนน้พทุธศาสนา และศิลปะศาสตร์ สมยัน้ีพอ่ขนุ
รามค าแหงไดน้ าช่างชาวจีนเขา้มาเผยแพร่การท าถว้ยชามสงัคโลกใหแ้ก่คนไทย 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O การศึกษาสมยัสุโขทยั 

2.สถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในสมยัน้ี ประกอบดว้ย 
 (1)บ้าน เป็นสถาบนัสังคมพื้นฐานท่ีช่วยท าหนา้ท่ีในการถ่ายทอดความรู้ดา้นอาชีพตาม
บรรพบุรุษ การก่อสร้างบา้นเรือนศิลปะการป้องกนัตวัส าหรับลูกผูช้ายและการบา้นการเรือน เช่น 
การจีบพลู การท าอาหาร และการทอผา้ส าหรับลูกผูห้ญิง เป็นตน้ 
 (2)ส านักสงฆ์ เป็นสถานศึกษาท่ีส าคญัของราษฎรทัว่ไป เพื่อหน้าท่ีขดัเกลาจิตใจและ
แสวงหาธรรมะต่างๆ 
 (3)ส านักราชบัณฑิต เป็นบา้นของบุคคลท่ีประชาชนยกยอ่งวา่มีความรู้สูง บางคนก็เป็น
ขนุนางมียศถาบรรดาศกัด์ิ บางคนกเ็ห็นบวชเรียนแลว้จึงมีความรู้ แตกฉานในแขนงต่างๆ 
 (4)พระราชส านัก เป็นสถานศึกษาของพระราชวงศ ์และบุตรหลานของขุนนางในราช
ส านกัมีพราหมณ์หรือบณัฑิตเป็นครูสอน 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O การศึกษาสมยัสุโขทยั 

 

         3.วชิาทีส่อน ไม่ไดก้ าหนดตายตวั พอแบ่งออกไดด้งัน้ี 
 (1)วิชาความรู้สามัญ สันนิษฐานว่าในช่วงต้นสุโขทยัใช้ภาษาบาลี และสันสฤตใน
การศึกษา ต่อมาในสมยัหลงัจากท่ีพ่อขนุรามค าแหงไดท้รงประดิษฐ์อกัษรไทยข้ึนใชเ้ม่ือ พ.ศ.1826 
จึงมีการเรียนภาษาไทยกนั 
 (2)วชีาชีพ เรียนกนัตามแบบ อยา่งบรรพบุรุษ ตระกลูใดมีความช านาญดา้นใดลูกหลาน
จะมีความถนัดและประกอบอาชีพตามแบบอย่างกนัมา เช่น ตระกูลใดเป็นแพทยก์็จะสอนบุตร
หลานใหเ้ป็นแพทย ์
 (3)วิชาจริยศึกษา  สอนให้เคารพนับถือบรรพบุรุษ การรู้จักกตัญญูรู้คุณการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และการรู้จกัท าบุญใหท้าน ถือศีลในระหวา่งเขา้พรรษาเป็นตน้ 
 (4)วิชาศิลปะป้องกันตัว เป็นการสอนให้รู้จกัการใช้อาวุธ การบงัคับสัตว์ท่ีใช้เป็น
พาหนะในการออกศึกและต าราพิชยัยทุธ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



L O G O 

สรุป 
 กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ได้ครองราชย์สืบต่อกันมาเป็นเวลาราว 200 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 
1780 – พ.ศ. 1981 แต่ในราวปี พ.ศ. 1983 กลุ่มคนไทยทางตอนใต้กรุงสุโขทัย ได้สถาปนาอาณาจักร
บริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่างขึน้ โดยมีพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นปฐมกษัตริย์
ของอาณาจักรอยุธยา 
 อาณาจักรอยุธยาซ่ึงมีท าเลที่ตั้งดี มีกษัตริย์ที่เข้มแข็งได้ขยายเพิ่มขึ้นตามล าดับและ
สามารถยึดครองอาณาจักรสุโขทัยเป็นประเทศราชได้ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 และต่อมาใน
ปี พ.ศ.1981 กไ็ด้รวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรอยุธยา 
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