


 





อาณาจักรสุโขทยั ก่อตั้งขึน้ประมาณ พ.ศ.1792  
โดย พ่อขุนบางกลางหาว กบั พ่อขุนผาเมอืง 



การ์ตูน อาณาจักรสุโขทัย.flv


 1)  ขอมเส่ือมอ านาจลง เน่ืองจากพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 สวรรคต 

 2)  ความเข้มแขง็ของผูน้ าและความสามคัคีของคนไทย 
 3)  ท าเลท่ีตัง้กรงุสโุขทยัเหมาะสม อยู่บนฝัง่แมน่ ้ายม   
      การคมนาคมสะดวก 



1)  พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์       

2)  พ่อขนุบานเมือง 

3)  พ่อขนุรามค าแหงมหาราช 

4)  พระยาเลอไทย  

5)  พระยางัว่น าถมุ   

6)  พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย) 

7)  พระมหาธรรมราชาท่ี 2       

8)  พระมหาธรรมราชาท่ี 3 (ไสยลือไทย) 

 9) พระมหาธรรมราชาท่ี 4 (บรมปาล) 
 



การปกครองในช่วงแรก สุโขทัยปกครองแบบพ่อปกครองลูก  กษัตริย์มีค า 

น าหน้าพระนามว่า “พ่อขุน” ผู้คนเดือดร้อนสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวัง  

พ่อขุนรามค าแหงมหาราช จะเสด็จออกตัดสินด้วยพระองค์เอง 



 การปกครองแบบพ่อปกครองลูก  

-  พอ่ขนุ อยูใ่นฐานะผูป้กครอง มีอ  านาจสูงสุดเดด็ขาดหรือ   

   อธิปไตย 

-  พอ่ขนุใชอ้  านาจอธิปไตยน้ี ปกครองประชาชนบนพ้ืนฐานของ 

   ความรัก ความ เมตตา ประดุจบิดาพึงมีต่อบุตร                                                                                        

-  ผูป้กครองกบัประชาชนผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองอยูใ่นฐานะเท่าเทียม 

  กนัต่างกอ็ยูใ่นฐานะมนุษย ์

การเมืองการปกครอง : สมัยสุโขทัยตอนต้น 



เมืองพระยามหานคร 
เมืองหลวง เมืองลูกหลวง 

เมืองประเทศราช 



เมืองหลวง  ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ 

เมืองลกูหลวง  ปกครองโดยราชโอรส 

เมืองพระยามหานคร  ปกครองโดยขุนนางช้ันผู้ใหญ่ 

เมืองประเทศราช  ปกครองโดยเจ้าเมืองน้ันๆ แต่ต้องส่งเร่ืองราชบรรณาการ  

แลว้เขาจะปกครองอยา่งไรกนันะ   
ใครรู้บา้งช่วยอธิบายใหท้ราบ

หน่อยครับ 

ผมรู้ครับ ฮ่ะ ฮ่ะ คุณยาย
เคยเล่าให้ฟัง 



การจดัแบ่งส่วนการปกครอง 

การแบ่งส่วนการปกครองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1.  การปกครองส่วนกลาง   เป็นการปกครองในราชธานีหรือ
เมืองหลวง คือ สุโขทัยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร 

 2. การปกครองส่วนภูมิภาค  เป็นการปกครองเมืองต่างๆ 
นอกเมืองหลวงออกไป แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 



 2.1 เมืองลูกหลวง หรือเมืองหน้าด่าน ระยะทางเดินเท้า 2 
วันจากเมืองหลวง พระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งเจ้านายเชื้อพระวงศ์
ไปปกครอง อยู่รอบราชธานีทั้ง 4 ทิศ คือ    

                 -  ทิศเหนือ ได้แก่  เมืองศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก) 

                 -  ทิศใต้ ได้แก่ เมืองสระหลวง (พิจิตร) 

                 -  ทิศตะวันออก ได้แก่ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) 

                 -  ทิศตะวันตก  ได้แก่ เมืองนคร (ก าแพงเพชร) 



 2.2  เมืองพระยามหานคร พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งเจ้า
เมืองไปปกครองดูแล ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มีหลายเมือง
เช่น เมืองพระบาง เชียงทอง บางพาน    เป็นต้น  

 2.3  เมืองประเทศราช  เจ้าเมืองเดิมปกครองแต่ต้องส่งเครื่อง 
ราชบรรณาการมาถวายต่อกษัตริย์สุโขทัย และส่งทัพและเสบียงไปช่วย
ในยามสงคราม  ในสมัยพ่อขุนรามค าแหง ได้แก่  เมืองแพร่  น่าน 
นครศรีธรรมราช    มะละกา   เวียงจันทร์    หลวงพระบาง   ทวาย   
เมาะตะมะ  และ เมืองหงสาวดี  



 การเมืองการปกครองช่วงนี้ได้รับอารยธรรมตะวันออกมาจาก 
แหล่งต่างๆ เช่น อินเดีย ลังกา มอญ เขมร จึงมีการปกครองแบบ  
“ธรรมราชา ” ค าน าหน้าพระนามพระมหากษัตริย์เปลี่ยนจาก  
“พ่อขุน” มาเป็น “พระยา” (พญา) หรือ “พระมหาธรรมราชา” 
 

สมัยพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย)  จึงให้
ความส าคัญของความเป็น  “ธรรมราชา” 

การเมืองการปกครอง : สมัยสุโขทัยตอนปลาย 



แผนที่แสดงอาณาจกัรสุโขทัย       
สมยัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

สุโขทัย 

นครศรีธรรมราช 

ขอม 

ญวน 

จีน ล้านนา 



1.การสถาปนา
สโุขทยั 

5.ความสมัพนัธก์บั
ต่างประเทศ 

3.เศรษฐกิจ
สมยัสโุขทยั 

4.สงัคมสมยั
สโุขทยั 

6.การเสือ่ม
อ านาจ 

2.การปกครอง
สมยัสุโขทยั 





 พื้นฐานทางเศรษฐกิจอยูท่ี่การเกษตรเป็นหลกั และมี
การคา้กบัเคร่ืองสงัคโลกเป็นองคป์ระกอบ  
ชลประทาน 

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



สุโขทยัสร้างสรีดภงส์ หรือท านบพระร่วงซ่ึงเป็นเข่ือนดินขนาด
ใหญ่ไวท้างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องตวัเมืองเพื่อกกัเก็บน ้ าไวใ้ชใ้น
ฤดูแลง้   มีการสร้างเหมืองฝาย และขดุคลองส่งน ้ าเป็นแนวยาวผา่น
ศรีสัชนาลยั-สุโขทัย- ก  าแพงเพชร เกิดเป็นผืนดิน    กวา้งใหญ่
ส าหรับเพาะปลกู  



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



เคร่ืองสังคโลก 

เป็นสินคา้ท่ีสุโขทยัรับช่วงมา
จากจีน  สุโขทยัส่งเคร่ืองสงัค
โลกไปขายโดยล่องแม่น ้าไป
ออกทะเลท่ีเมาะตะมะ  และอ่าว
ไทย  ซ่ึงท ารายไดใ้หอ้าณาจกัร
มากพอสมควร   



  
เตาทีใ่ชเ้ผาเครือ่งสงัคโลกเรยีกวา่ 
 “เตาทเุรียง” การเผาจะใชค้วาม 
รอ้นสงู  สงัคโลกเป็นภาชนะดนิเผาเคลอืบ   
มกีารเขยีนสบีนถว้ยชาม  แลว้เคลอืบ 
อยา่งสวยงาม 



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



1. มีแม่น ้า ปิง วงั ยม และ น่าน ไหลผา่น 
2. มีการจดัระบบชลประทาน มี ท านบกกัเกบ็น ้า(สรีดภงส)์ 
   ขดุสระน ้า(ตระพงั) รอบเมืองสโุขทยั และเมืองส าคญั 

 

 



1. สินค้าออกท่ีส าคญัคือ เคร่ืองสงัคโลก  พริกไทย น ้าตาล งาช้าง 
2. สินค้าเข้าท่ีส าคญั คือ ผา้ไหม  ผา้ทอ  อญัมณี 
3. ตลาดปสาน  คือ ตลาดประจ าหมู่บา้น เป็นท่ีแลกเปล่ียนสินค้า 
4. จกอบ(จงักอบ) คือ ภาษีผา่นด่าน ซ่ึงไม่มีการเกบ็  ท าให้มี
ปริมาณสินค้ามาก  ราคาถกู 
 



   งานหตัถกรรมท่ีมีช่ือเสียงของสโุขทยัคือ การท า
เครื่องปัน้ดินเผาเครื่องสงัคโลกท่ีเผาโดยใช้เตาทเุรียงซ่ึงท่ี
มีผลิตมากคือ  ถ้วยชาม  รองลงมาคือ แจกนั คนโฑ และ
ตุก๊ตาต่างๆ 

   
เคร่ืองสังคโลก 

เคร่ืองสังคโลก 





1. เจดียแ์บบสโุขไทยแท้ ฐานเป็นส่ีเหล่ียมสามชัน้ ตัง้ 
ซ้อนกนั องคเ์จดียเ์ป็นทรงกลม ยอดเจดียพ์ุ่มข้าว
บิณฑ(์ดอกบวัตมู) 

2. เจดียท์รงกลมแบบลงักา( คล้ายระฆงั) 
3. เจดียแ์บบศรีวิชยั  ฐานเป็นส่ีเหล่ียม องคร์ะฆงัสงู 



   มีลกัษณะเด่นคือ  พระเกศมีรศัมีเปลวเพลิง  พระเกศาขมวดเป็น
ก้นหอย พระพกัตรร์ปูไข่  พระนาสิกแหลมงุ้ม พระโอษฐย้ิ์ม
เลก็น้อย พระองัสะใหญ่  ครองจีวรห่มเฉลียง ชายจีวรยาวจรด

พระนาภี   



 กลุ่มคนในสงัคมสมยัสดุขทยั  แบง่ออกเป็น  6  กลุ่ม ได้ดงัน้ี 
 

กษตัริย ์ มีอ านาจสงูสดุในอาณาจกัร   

พระราชวงศ ์ ผูม้เีชือ้สายรว่มกบักษตัรยิ ์ มหีน้าทีช่ว่ยเหลอืราชการแทนกษตัรยิ ์ โดยกษตัรยิจ์ะสง่ไปปกครองตามหวั
เมอืงตา่ง ๆ  เมอืงลูกหลวง 

ขนุนาง ผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลบา้นเมอืง  และปกครองราษฎรตามพระบรมราชโองการ 

ไพร่ ราษฎรสามญั  มอีสิรเสรใีนการด ารงชวีติ  โดยจะถกูขุนนางเกณฑแ์รงงานเป็นครัง้คราว 

ข้า ผูร้บัใชห้รอืผูต้ดิตามชนชัน้ปกครอง 

นักบวชทาง
ศาสนา 



           พระพทุธรปูปางลลีา 
   เป็นอาการกรยิาทีพ่ระพทุธเจา้ทรง
เสดจ็ลงจากสวรรค ์หลงัจากทรง
โปรดพระมารดาของพระองค ์

    ทีส่วรรคชัน้ดาวดงึส ์ 



สมยัสุโขทยั พบภาพจิตกรรมทั้งลายเส้นและภาพสีฝุ่นตาม 
ฝาผนัง  สีนิยมใช้เป็นสีกลุ่มด าแดง  ทีเ่รียกว่า “สีเอกรงค์” 





 เป็นพระราชนิพนธ ์ของพระมหาธรรมราชา 
ท่ี 1 (ลิไทย) ซ่ึงเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา   
มุ่งเน้น ให้ท าความดี ช้ีให้เหน็ถึงบาปบญุ  
นรก  สวรรค ์



ประเพณีลอยกระทง  

พระราชพิธีจองเปรียงต่อมาภายหลงัจึง
เรียกวา่ลอยกระทงทรงประทีป และถา้
เป็นพิธีของชาวบา้นราษฎรทัว่ไป
เรียกวา่ ลอยกระทง 

ประเพณีกรานกฐินเดือนสิบสอง  

ท่ีเก่ียวเน่ืองในวนัทางศาสนาพทุธ คือ
วนัออกพรรษา ชาวสุโขทยัจะพากนั
มาร่วมขบวนแห่ เพื่อน าองคก์ฐินไป
ยงัวดัอรัญญิก เพื่อร่วมถวายผา้กฐิน  



1) ความไม่เข้มแขง็ของกษตัริยส์โุขทยับางพระองค ์
2) การแย่งชิงอ าอาจกนัเองในหมู่ผูน้ าของสโุขทยั 
3) การประกาศตนเป็นอิสระของอาณาจกัรอยธุยา 
4) การตัง้ตนเป็นอิสระของหวัเมืองมอญ 



จ าไว้นะคะในฐานะทีเ่ราเป็นคนไทย ไม่ว่าจะอยู่
ในแผ่นดนิของราชวงศ์ไหนกข็อให้เราปฏิบตัิตน
เป็นคนดขีองสังคม ของแผ่นดนิ เพือ่ทดแทน
พระคุณของแผ่นดนิกนันะคะ 

แม้ว่าอาณาจกัรสุโขทยัจะเจริญรุ่งเรือง
ได้นานถึง 200 ปี ด้วยเหตุปัจจยัหลายๆ
อย่างข้างต้น ท าให้อาณาจกัรสุโขทยัต้อง
ล่มสลายลงในทีสุ่ด 



 

•       1. บุคคลใดคือผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

2. อาณาจักรสุโขทัยหลังสมัยพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบใด 

 

• 3. ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีหน้าที่ปกครอง "เมืองลูกหลวง"  



      4. กษัตริย์ที่ทรงเรืองอ านาจมาก    

         ที่สุดของอาณาจักรสุโขทัย 

5. ลักษณะการปกครองของ 

    สุโขทัยตอนต้นเป็นแบบ 

  6. กษัตริย์ที่ปกครองสุโขทัยมีกี่พระองค ์



1. แม่ลูกน้ าบอกลูกสาวว่า "พรุ่งนี้จะไปตลาดปสานแต่เช้ามืด" 
นักเรียนคิดว่าแม่ลูกน้ าจะไปท าอะไรที่ตลาดปสาน 

      ก. ไปช าระภาษีอากร  
      ข. ไปสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ 
      ค.  ไปซ้ือกับข้าวและของใช้ต่างๆในบ้าน  
      ง. ไปน าเครื่องสังคโลกออกจากเตาเผา 
 



2.  จากข้อความในศิลาจารึก "ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า 
ใครจักใคร่ค้าเงินค้า ทองค้า" แสดงให้เห็นถึงลักษณะการค้าขายของ
สุโขทัยว่าเป็นอย่างไร 
 ก. อาชีพหลักของราษฎรคือการค้าขาย 
 ข. รัฐสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และค้าทองค า 
 ค. มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างเสรี 
 ง. ราษฎรสามารถท าการค้าขายได้อย่างอิสระ 
 



3.   สินค้าส่งออกที่ส าคัญกับการค้าขายกับต่างประเทศ ได้แก่ 
      ก. มะนาว  ข้าวสาร  
      ข. ไม้ฝาง  งาช้าง  
      ค.  เครื่องประดับ 
      ง. อ้อย  มันส าปะหลัง 
 



4.  สินค้าน าเข้าสมัยสุโขทัย เป็นสินค้าประเภทใด 
      ก. ผ้าไหม  เครื่องประดับ 
      ข. ถ้วยชาม 
      ค.  ของป่าหายาก 
      ง. พริกไทย 
 



4.  พื้นฐานทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยประกอบด้วย 
      ก. เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  และหัตถกรรม 
      ข. เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม 
      ค.  เกษตรกรรม 
      ง. เป็นเศรษฐกิจแบบการค้าและมุ่งหวังผลก าไร 
 



อยู่ทางด้านเหนือของสุโขทยั  พญาเมง็รายแห่งล้าน
นานเป็นเพ่ือนสนิทกบัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

พระเจ้าฟ้าร่ัว(มะกะโท) มฐีานะเป็นราชบุตรเขยของพ่อขุนราม
มหาราช เมือ่ส้ินสมยัพ่อขุนรามฯ กแ็ยกตัวเป็นอสิระ 
 



พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทรงน าพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
จากนครศรีธรรมราชมาประดษิฐานในกรุงสุโขทยั 

 มคีวามสัมพนัธ์กบัสุโขทยัทางด้านวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท  ลทัธิลงักาวงศ์ 

มคีวามสัมพนัธ์กบัสุโขทยัในลกัษณะการค้าในระบบบรรณาการ 



การสร้างความสมัพนัธก์บัดินแดนอ่ืนๆ 
     1) อาณาจกัรลา้นนา : ดา้นการเมอืงและศาสนา 
     2) อาณาจกัรมอญ : ดา้นการเมอืงและการคา้ 
     3) แควน้นครศรธีรรมราชและประเทศลงักา :  

          ดา้นศาสนา 
     4) ประเทศจนี : ดา้นการเมอืง การทตู การคา้ และ 

           งานสงัคโลก 


