
โดย 

ครูสายพนิ  วงษารัตน์ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เชียงราย  เขต 36 



โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



อาณาจักรสุโขทยั ก่อตั้งขึน้ประมาณ พ.ศ.1792  
โดย พ่อขุนบางกลางหาว กบั พ่อขุนผาเมอืง 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



 1)  ขอมเส่ือมอ ำนำจลง เน่ืองจำกพระเจ้ำชยัวรมนัท่ี 7 สวรรคต 

 2)  ควำมเข้มแขง็ของผูน้ ำและควำมสำมคัคีของคนไทย 
 3)  ท ำเลท่ีตัง้กรงุสโุขทยัเหมำะสม อยู่บนฝัง่แม่น ้ำยม   
      กำรคมนำคมสะดวก 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



1)  พ่อขนุศรีอินทรำทิตย ์       

2)  พ่อขนุบำนเมือง 

3)  พ่อขนุรำมค ำแหงมหำรำช 

4)  พระยำเลอไทย  

5)  พระยำงัว่น ำถมุ   

6)  พระมหำธรรมรำชำท่ี 1 (ลิไทย) 

7)  พระมหำธรรมรำชำท่ี 2       

8)  พระมหำธรรมรำชำท่ี 3 (ไสยลือไทย) 

 9) พระมหำธรรมรำชำท่ี 4 (บรมปำล) 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



กำรปกครองในช่วงแรก สโุขทยัปกครองแบบพ่อปกครองลกู  
กษตัริยมี์ค ำน ำหน้ำพระนำมว่ำ “พ่อขนุ” ผูค้นเดือดร้อนสัน่ 
กระด่ิงท่ีหน้ำประตวูงั พ่อขนุรำมค ำแหงมหำรำช จะเสดจ็ออก 
ตดัสินด้วยพระองคเ์อง 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



 การปกครองแบบพ่อปกครองลกู  

-  พอ่ขนุ อยูใ่นฐานะผูป้กครอง มีอ านาจสูงสุดเดด็ขาดหรือ   

   อธิปไตย 

-  พอ่ขนุใชอ้  านาจอธิปไตยน้ี ปกครองประชาชนบนพื้นฐานของ 

   ความรัก ความ เมตตา ประดุจบิดาพึงมีต่อบุตร                                                                                    

-  ผูป้กครองกบัประชาชนผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองอยูใ่นฐานะเท่าเทียม 

  กนัต่างกอ็ยูใ่นฐานะมนุษย ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



เมอืงพระยามหานคร 
เมอืงหลวง เมอืงลูกหลวง 

เมอืงประเทศราช 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



เมืองหลวง  ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ 

เมืองลกูหลวง  ปกครองโดยราชโอรส 

เมืองพระยามหานคร  ปกครองโดยขุนนางช้ันผู้ใหญ่ 

เมืองประเทศราช  ปกครองโดยเจ้าเมืองน้ันๆ แต่ต้องส่งเร่ืองราชบรรณาการ  

ผมรู้ครับ ฮ่ะ ฮ่ะ คุณยาย
เคยเล่าให้ฟัง 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



การจดัแบ่งส่วนการปกครอง 

การแบ่งส่วนการปกครองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1.  การปกครองส่วนกลาง       เป็นการปกครองใน
ราชธานีหรือเมืองหลวง คือ สุโขทยัเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองของอาณาจกัร 

 2. การปกครองส่วนภูมิภาค  เป็นการปกครองเมือง
ต่างๆ นอกเมืองหลวงออกไป แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



 2.1 เมืองลูกหลวง หรือเมืองหน้าด่าน ระยะทางเดนิ
เท้า 2 วนัจากเมอืงหลวง พระมหากษตัริย์จะแต่งตั้งเจ้านาย
เช้ือพระวงศ์ไปปกครอง อยู่รอบราชธานีทั้ง 4 ทิศ คอื    

                 -   ทศิเหนือ ได้แก่  เมืองศรีสัชนาลยั (สวรรคโลก) 

                 -  ทิศใต้ ได้แก่ เมืองสระหลวง (พจิติร) 

                 -  ทศิตะวนัออก ได้แก่ เมืองสองแคว (พษิณุโลก) 

                 -  ทิศตะวนัตก  ได้แก่ เมืองนคร (ก าแพงเพชร) 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



 2.2  เมืองพระยามหานคร พระมหากษตัริยจ์ะทรง
แต่งตั้งเจา้เมืองไปปกครองดูแล ในสมยัพอ่ขนุรามค าแหง
มหาราช มีหลายเมืองเช่น เมืองพระบาง เชียงทอง บางพาน    
เป็นตน้  

 2.3  เมืองประเทศราช  เจา้เมืองเดิมปกครองแต่ตอ้งส่ง
เคร่ือง ราชบรรณาการมาถวายต่อกษตัริยสุ์โขทยั และส่งทพัและ
เสบียงไปช่วยในยามสงคราม  ในสมยัพอ่ขนุรามค าแหง ไดแ้ก่  
เมืองแพร่  น่าน นครศรีธรรมราช     มะละกา   เวยีงจนัทร์     
หลวงพระบาง     ทวาย   เมาะตะมะ  และ เมืองหงสาวดี  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



 กำรเมืองกำรปกครองช่วงน้ีได้รบัอำรยธรรมตะวนัออกมำจำก 

แหล่งต่ำงๆ เช่น อินเดีย ลงักำ มอญ เขมร จึงมีกำรปกครองแบบ  
“ธรรมรำชำ ” ค ำน ำหน้ำพระนำมพระมหำกษตัริยเ์ปล่ียนจำก  
“พ่อขนุ” มำเป็น “พระยำ” (พญำ) หรือ “พระมหำธรรมรำชำ” 
 

สมยัพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย)  จึงใหค้วามส าคญั 
ของความเป็น  “ธรรมราชา” 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



แผนทีแ่สดงอาณาจักรสุโขทยั       
สมยัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

สุโขทยั 

นครศรีธรรมราช 

ขอม 

ญวน 

จีน ล้านนา 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



อยู่ทำงด้ำนเหนือของสุโขทยั  พญำเมง็รำยแห่งล้ำน
นำนเป็นเพ่ือนสนิทกบัพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช 

พระเจ้าฟ้าร่ัว(มะกะโท) มฐีานะเป็นราชบุตรเขยของพ่อขุนราม
มหาราช เมื่อส้ินสมยัพ่อขุนรามฯ กแ็ยกตวัเป็นอสิระ 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทรงน าพระพทุธศาสนานิกายเถรวาท
จากนครศรีธรรมราชมาประดษิฐานในกรุงสุโขทยั 

 มีความสัมพนัธ์กบัสุโขทยัทางด้านวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา
นิกายเถรวาท  ลทัธิลงักาวงศ์ 

มีความสัมพนัธ์กบัสุโขทยัในลกัษณะการค้าในระบบบรรณาการ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอยูท่ี่การเกษตรเป็นหลกั และมี
การคา้กบัเคร่ืองสังคโลกเป็นองคป์ระกอบ  
ชลประทาน 

บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ า โดยเฉพาะแม่น ้ า
ยม และแม่น ้ าน่าน แต่น ้ ามักท่วม ให้
ผลผลิตน้อย ส่วนบริเวณท่ีราบเชิงเขา 
เป็นท่ีดอน ไม่มีน ้ า  ดว้ยเหตุน้ี สุโขทยั
จึงต้องสร้างระบบชลประทานเพื่อ
ควบคุมน ้าใหใ้ชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



สุโขทยัสร้างสรีดภงส์ หรือท ำนบ
พระร่วง ซ่ึงเป็นเข่ือนดินขนาด
ใหญ่ไวท้างทิศตะวนัตกเฉียงใต้
ของตวัเมืองเพ่ือกักเก็บน ้ าไวใ้ช้
ในฤดูแลง้   มีการสร้างเหมืองฝาย 
และขุดคลองส่งน ้ าเป็นแนวยาว
ผ่ า น ศ รี สั ช น า ลั ย -สุ โ ข ทั ย - 
ก าแพง เพชร  เ กิด เ ป็นผืน ดิน    
กวา้งใหญ่ส าหรับเพาะปลูก  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



พืชส าคญั  คือ  ขา้ว  มะม่วง  มะพร้าว มะขาม  ขนุน หมากพลู  
พืชไร่ และไมผ้ลอ่ืนๆ แต่ผลิตไดป้ริมาณนอ้ย   บางปี สุโขทยั
ตอ้งซ้ือขา้วจากแถบลพบุรีไปเล้ียงประชากรในอาณาจกัร 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



เคร่ืองสังคโลก 

เป็นสินคา้ท่ีสุโขทยัรับช่วงมาจาก
จีน  สุโขทยัส่งเคร่ืองสังคโลกไป
ขายโดยล่องแม่น ้าไปออกทะเลท่ี
เมาะตะมะ  และอ่าวไทย  ซ่ึงท า
รายไดใ้หอ้าณาจกัรมากพอสมควร   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



  
เตาทีใ่ชเ้ผาเครือ่งสงัคโลกเรยีกวา่ 
 “เตาทุเรยีง” การเผาจะใชค้วาม 
รอ้นสงู  สงัคโลกเป็นภาชนะดนิเผาเคลอืบ   
มกีารเขยีนสบีนถว้ยชาม  แลว้เคลอืบ 
อยา่งสวยงาม 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



ในสมยัสโุขทยั มกีารผลติเงนิ 
พดดว้งเป็นครัง้แรก  มาตราเงนิใช ้
ต าลงึ  บาท  สลงึ  สว่นตราทีป่ระทบั 
ไดแ้ก่..ตราชา้ง  สงัข ์ ราชสหี ์ฯลฯ   
นอกจากน้ียงัใชเ้บีย้เป็นเงนิตราดว้ย 
ซึง่เบีย้ทีนิ่ยม  คอื เบีย้จัน่ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



1. มีแม่น ้ำ ปิง วงั ยม และ น่ำน ไหลผำ่น 
2. มีกำรจดัระบบชลประทำน มี ท ำนบกกัเกบ็น ้ำ(สรีดภงส)์ 
   ขดุสระน ้ำ(ตระพงั) รอบเมืองสโุขทยั และเมืองส ำคญั 

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



1. สินค้ำออกท่ีส ำคญัคือ เคร่ืองสงัคโลก  พริกไทย น ้ำตำล งำช้ำง 
2. สินค้ำเข้ำท่ีส ำคญั คือ ผำ้ไหม  ผำ้ทอ  อญัมณี 
3. ตลำดปสำน  คือ ตลำดประจ ำหมู่บำ้น เป็นท่ีแลกเปล่ียนสินค้ำ 
4. จกอบ(จงักอบ) คือ ภำษีผำ่นด่ำน ซ่ึงไม่มีกำรเกบ็  ท ำให้มี
ปริมำณสินค้ำมำก  รำคำถกู 
 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



   งำนหตัถกรรมท่ีมีช่ือเสียงของสโุขทยัคือ กำรท ำ
เครือ่งปัน้ดินเผำเครือ่งสงัคโลกท่ีเผำโดยใช้เตำทุเรียงซ่ึงท่ี
มีผลิตมำกคือ  ถ้วยชำม  รองลงมำคือ แจกนั คนโฑ และ
ตุก๊ตำต่ำงๆ 

   
เคร่ืองสังคโลก 

เคร่ืองสังคโลก 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



1. เจดียแ์บบสโุขไทยแท้ ฐำนเป็นส่ีเหล่ียมสำมชัน้ ตัง้ 
ซ้อนกนั องคเ์จดียเ์ป็นทรงกลม ยอดเจดียพ์ุ่มข้ำว
บิณฑ(์ดอกบวัตมู) 

2. เจดียท์รงกลมแบบลงักำ( คล้ำยระฆงั) 
3. เจดียแ์บบศรีวิชยั  ฐำนเป็นส่ีเหล่ียม องคร์ะฆงัสงู 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



   มีลกัษณะเด่นคือ  พระเกศมีรศัมีเปลวเพลิง  พระเกศำขมวด
เป็นก้นหอย พระพกัตรร์ปูไข่  พระนำสิกแหลมงุ้ม พระโอษฐ์
ย้ิมเลก็น้อย พระองัสะใหญ่  ครองจีวรห่มเฉลียง ชำยจีวรยำว

จรดพระนำภี   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



           พระพทุธรปูปำงลีลำ 
   เป็นอำกำรกริยำท่ีพระพทุธเจ้ำ
ทรงเสดจ็ลงจำกสวรรค ์หลงัจำก
ทรงโปรดพระมำรดำของ
พระองค ์

    ท่ีสวรรคชัน้ดำวดึงส ์ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



สมยัสุโขทยั พบภาพจิตกรรมทั้งลายเส้นและภาพสีฝุ่นตาม 
ฝาผนัง  สีนิยมใช้เป็นสีกลุ่มด าแดง  ทีเ่รียกว่า “สีเอกรงค์” 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



 เป็นพระรำชนิพนธ ์ของพระมหำธรรมรำชำ 
ท่ี 1 (ลิไทย) ซ่ึงเก่ียวกบัพระพทุธศำสนำ   
มุ่งเน้น ให้ท ำควำมดี ช้ีให้เหน็ถึงบำปบญุ  
นรก  สวรรค ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



ประเพณีลอยกระทง  

พระราชพิธีจองเปรียงต่อมาภายหลงัจึง
เรียกวา่ลอยกระทงทรงประทีป และถา้
เป็นพิธีของชาวบา้นราษฎรทัว่ไป
เรียกวา่ ลอยกระทง 

ประเพณีกรานกฐินเดอืนสิบสอง  

ท่ีเก่ียวเน่ืองในวนัทางศาสนาพทุธ คือ
วนัออกพรรษา ชาวสุโขทยัจะพากนั
มาร่วมขบวนแห่ เพ่ือน าองคก์ฐินไป
ยงัวดัอรัญญิก เพ่ือร่วมถวายผา้กฐิน  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



1) ควำมไมเ่ข้มแขง็ของกษตัริยส์โุขทยับำงพระองค ์
2) กำรแย่งชิงอ ำอำจกนัเองในหมูผู่น้ ำของสโุขทยั 
3) กำรประกำศตนเป็นอิสระของอำณำจกัรอยธุยำ 
4) กำรตัง้ตนเป็นอิสระของหวัเมอืงมอญ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 



จ าไว้นะคะในฐานะทีเ่ราเป็นคนไทย ไม่ว่าจะอยู่
ในแผ่นดินของราชวงศ์ไหนกข็อให้เราปฏิบัติตน
เป็นคนดีของสังคม ของแผ่นดิน เพือ่ทดแทน
พระคุณของแผ่นดนิกนันะคะ 

แม้ว่าอาณาจกัรสุโขทยัจะเจริญรุ่งเรือง
ได้นานถึง 200 ปี ด้วยเหตุปัจจยัหลายๆ
อย่างข้างต้น ท าให้อาณาจกัรสุโขทยัต้อง
ล่มสลายลงในทีสุ่ด 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 


