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ชุดวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
รหัสรายวิชา สค12024
รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
ชุดวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสรายวิชา สค12024 รายวิชาเลือกบังคับ
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชุดวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับความภูมิใจ ในความเป็นชาติไทย พระมหากษัตริย์ไทย
และบรรพบุรุษในสมัยสุโขทัย มรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
สมัยสุโขทัย และชุดวิชานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึ ง ความเป็ น มาของชาติ ไ ทยในดิ น แดนที่ ป ระเทศไทยที่ ด ารงอยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น เวลา
ยาวนานตราบจนปัจจุบัน ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษในสมัยต่าง ๆ ที่ช่วยลงหลัก
ปักฐาน ปกปักรักษาถิ่นที่อยู่และสร้างสรรค์อารยธรรมอันดีสืบทอดแก่ชนรุ่นหลัง
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณ
ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา ที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ประกอบการนาเสนอเนื้อหา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาชุดวิชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กศน. และนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างเห็นคุณค่าต่อไป

สานักงาน กศน.
พฤษภาคม 2561
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คาแนะนาการใช้ชุดวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ชุ ด วิ ช า ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย รหั ส รายวิ ช า สค12024 ใช้ ส าหรั บ ผู้ เรี ย น
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 โครงสร้างของชุดวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้ างของหน่วยการ
เรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรม เรียงลาดับตามหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน
ส่ ว นที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย เฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลยกิจกรรม เรียงลาดับตามหน่วยการเรียนรู้
วิธีการใช้ชุดวิชา
ให้ผู้เรียนดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียดเพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนต้อง
เรียนรู้เนื้อหาเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้
2. วางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาและจัดเวลาให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษา
ชุดวิ ชา เพื่ อให้ สามารถศึก ษารายละเอีย ดของเนื้ อหาได้ ครบทุก หน่ว ยการเรียนรู้ พร้อ มทา
กิจกรรมตามที่กาหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามที่กาหนดเพื่อทราบพื้นฐานความรู้
เดิมของผู้เรียน โดยให้ทาลงในสมุดบันทึก กิจกรรมการเรียนรู้ และตรวจสอบคาตอบจากเฉลย
แบบทดสอบท้ายเล่ม
4. ศึก ษาเนื้อ หาชุด วิช าในแต่ล ะหน่ว ยการเรีย นรู้อ ย่า งละเอีย ดให้เ ข้า ใจ
ทั้งในชุดวิชาและสื่อประกอบ (ถ้ามี) และทากิจกรรมที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน
5. เมื่อทากิจกรรมแล้วเสร็จแต่ละกิจกรรม ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคาตอบได้
จากแนวตอบ/เฉลยท้ายเล่ม หากผู้เรียนยังทากิจกรรมไม่ถูกต้องให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหา
สาระในเรื่องนั้นซ้าจนกว่าจะเข้าใจ
6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบ
หลังเรียนและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่มว่าผู้เรียนสามารถทาแบบทดสอบได้ถูกต้ อง
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ทุกข้อหรือไม่ หากข้อใดยังไม่ถูกต้องให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ให้เข้าใจ
อีกครั้งหนึ่ง ผู้เรียนควรทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
ควรได้คะแนนไม่น้ อยกว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบทั้ง หมด (หรือ 24 ข้อ จาก 30 ข้อ )
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสอบปลายภาคผ่าน
7. หากผู้เรียนได้ทาการศึกษาเนื้อหาและทากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียน
สามารถสอบถามและขอคาแนะนาได้จากครูหรือแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมอื่นๆ
หมายเหตุ : การทาแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนและกิจกรรมท้ายเรื่อง ให้ทาและบันทึก
ลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป้ ระกอบชุดวิชา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เผยแพร่ความรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและศึกษาจากผู้รู้
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้เรียนต้องวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้
1. ระหว่างภาค วัดผลจากการทากิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายระหว่าง
เรียนรายบุคคล
2. ปลายภาค วัดผลจากการทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
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โครงสร้างชุดวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สาระการพัฒนาสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมือง การปกครองในท้องถิ่น ประเทศ นามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ เพื่อความมั่นคงของชาติ
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
2. บอกความเป็นมาของชาติไทย
3. อธิบายเสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย
4. บอกและยกตัวอย่าง บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา
ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
5. บอกชื่อพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสุโขทัย
6. บอกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระมหากษัตริย์ไทย
ในสมัยสุโขทัย
6.1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
6.2 พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
6.3 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)
7. บอกวีรกรรมของบรรพบุรุษสมัยสุโขทัย
8. บอกและยกตัวอย่างวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
9. บอกแนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
10. แสดงความคิดเห็นในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยสู่การปฏิบัติได้
อย่างน้อย 1 เรื่อง
11. อธิบายวิธีการบริหารจัดการน้าสมัยสุโขทัย
12. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ การอยู่กับน้าในสมัยโบราณกับชีวิตประจาวัน
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สาระสาคัญ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบั นหลักของชาติไทย เราต้องศึกษาถึงความ
เป็นมา พระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตฺริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทั ย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ ชุดวิชาในระดับประถมศึกษาเน้นเนื้อหาสมัยสุ โขทัย ให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับ
พระมหากษั ต ริย์ พระราชประวั ติ และพระราชกรณีย กิจ ที่ ส าคั ญ ของพระมหากษั ต ริย์ ไ ทย
วี ร กรรมของบรรพบุ รุ ษ มรดกทางวั ฒ นธรรม ประเพณี ต่ า ง ๆ ดนตรี สถาปั ต ยกรรม
ประติมากรรม เสรีภาพในการนับถือศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสานึก และสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการน้าในสมัยสุโขทัย
ขอบข่ายเนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย
พระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษในสมัยสุโขทัย
มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

สื่อประกอบการเรียนรู้
1. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสรายวิชา สค12024
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง)
กิจกรรมเรียนรู้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน และตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนด และตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
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การประเมินผล
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
2. ทากิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3. เข้ารับการทดสอบปลายภาค
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย
สาระสาคัญ
การศึกษาประวัติศาสตร์ จะช่วยให้มนุษย์เกิดสานึกในการค้นคว้าสืบค้นข้อมูลที่
เชื่อมโยงอดี ตและปัจจุบัน ก่อให้เกิดความภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกในชาตินิยม ตลอดจน
ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้จากอดีตเพื่อเป็นบทเรียนสาหรับปัจจุบัน องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์
จะทาให้เข้าใจถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหา การศึกษาประวัติศาสตร์
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่ง สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต น ามาเป็ น บทเรี ย นเพื่ อ ทบทวนแก้ ปั ญ หาในอนาคต โดยเฉพาะเรื่ อ งความรั ก
ความสามัค คี ที่ต้อ งมี จุด รวม คือ ความรั ก ต่ อ สถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ ซึ่ งเป็ น
ศูนย์รวมใจให้คนในชาติมีความจงรักภักดี เมื่อเรียนรู้เรื่องประวั ติศาสตร์แล้วจะทาให้คนไทย
รักกัน ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เกิดสันติสุข
และท้ายสุดคือให้คนไทยเป็นมิตรกับคนทั่วโลก ใช้ความเป็นไทยที่เป็นมิตรกับประเทศที่มีปัญหา
สร้างความเข้าใจกันรักกัน ไม่สร้างความแตกแยกของคนในชาติ ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ย่อมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเรา
การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ทาให้ได้รู้ถึงความเสียสละเลือดเนื้อ
การกอบกู้บ้านเมืองของบรรพชน ทาให้รู้ถึงชาติภูมิ วิ ถีชีวิต บรรพชนของตนเอง ที่จะทาให้เกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจในบ้านเมืองที่พระมหากษัตริย์ได้สร้างบ้านสร้างเมืองมาด้วยชีวิต และ
สร้างสมวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดกันมาสู่ลูกหลาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุ รี
และสมัยรัตนโกสินทร์ จนถึงในสังคมปัจจุบัน
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
2. บอกความเป็นมาของชาติไทย
3. อธิบายเสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย
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4. บอกและยกตัวอย่างบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา
ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
ความเป็นมาของชาติไทย
เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย
บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์
1) สมัยสุโขทัย
2) สมัยอยุธยา
3) สมัยธนบุรี
4) สมัยรัตนโกสินทร์

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 30 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสรายวิชา สค12024
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
ปัจ จุบั นสั งคมไทยมีก ารเปลี่ย นแปลงจากอดี ตถึ งปั จจุ บัน นั บแต่ช นชาติ ไทย
ได้ตั้งถิ่นฐานมั่นคงในผืนแผ่นดินไทย บรรพบุรุษของเราได้ร่วมกันรักษาเอกราชและอธิปไตย
การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จะทาให้เกิดความรักความภูมิใจในชาติบ้านเมืองของตน ให้เรา
รู้ถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้สร้างบ้านเมืองมา รักษาชาติบ้านเมืองไว้ด้วยชีวิต สร้างสม
วัฒนธรรมอันดีงามมาสู่รุ่นลูกหลาน จึงก่อให้เกิดความภูมิใจ รักและหวงแหน อนุรักษ์และ
สืบสานสิ่งที่ดีงามไปยังลูกหลานของเราต่อไป

ตัวอย่างตานาน พื้นบ้าน พื้นเมือง ที่นามาจัดพิมพ์เผยแพร่
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
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ความหมายของชาติ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของชาติไว้ว่า
กลุ่ ม ชนที่ มี ค วามรู้ สึ ก ในเรื่ อ งเชื้ อ ชาติ ศาสนา ภาษา ประวั ติ ศ าสตร์ ความเป็ น มาของ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และวั ฒ นธรรมเดี ย วกั น หรื อ อยู่ ในปกครองของรั ฐบาลเดี ย วกั น
นอกจากนี้ ยังหมายถึง แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แน่นอน มีการปกครอง
เป็นสั ดส่ว น มีผู้ นาเป็น ผู้ ปกครองประเทศและประชาชนทั้ง มวล ด้วยกฎหมายที่ ประชาชน
ในชาติกาหนดขึ้น เช่น ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข มี ศ าสนาพุ ท ธเป็ น ศาสนาประจ าชาติ มี วั ฒ นธรรม และจารี ต ประเพณี
เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติของตนเอง สืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นเวลายาวนาน ผู้ที่มีความรักชาติ
จะช่วยกันปกป้องรักษาชาติไม่ให้ศัตรูมารุกรานหรือทาลาย เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อไป

ภาพเขียนประกอบโคลงภาพพระราชพงศาวดารเรื่อง สงครามยุทธหัตถีระหว่าง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดี
เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ที่มาภาพ : https://thaienews.blogspot.com/2016/01/blog-post_90.html)

ความหมายของศาสนา
ศาสนา ตามความหมายของพจนานุ ก รม
ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึ ง ลั ท ธิ
ความเชื่ อ ของมนุ ษ ย์ อั น มี ห ลั ก คื อ แสดงก าเนิ ด และ
ความสิ้นสุดของโลก อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการ
หนึ่ ง แสดงหลั ก ธรรมเกี่ ย วกั บ บุ ญ บาปอั น เป็ น ไปใน
ฝ่า ยศี ลธรรมประการหนึ่ ง พร้อ มทั้ ง ลั ทธิ พิ ธี ที่ก ระทา

คนเชื้อสายจีนในไทย

(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
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ตามความเห็นหรือตามคาสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ
นอกจากนี้ ศาสนา หมายถึ ง คาสอนของพระศาสดาแต่ละพระองค์ ศาสนา
ทุกศาสนามีไว้เพื่อให้มนุษย์ละชั่วประพฤติดี ผู้ที่นับถือศาสนาจะเป็นผู้ นาคาสอนของแต่ละ
ศาสนาไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ ในชี วิ ต ประจ าวั น ละความชั่ ว ทาความดี แ ละทาจิ ตใจให้ ส ะอาด
ปราศจากความเศร้าหมอง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่ วนผู้ ที่ไม่ นาค าสอนของ
ศาสนาไปประพฤติปฏิบัติจะเป็นผู้ที่มีกิเลส ปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงมาครอบงา
จิตใจ

สังคมอิสลาม
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

ความหมายของพระมหากษัตริย์
ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง
ราชา พระเจ้าแผ่นดิน คนในวรรณะที่ 2 แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี 4 วรรณะ ได้แก่ วรรณะพราหมณ์
วรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทร
พระมหากษัตริย์ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นประมุ ขของประเทศ มีหน้าที่
ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้น ให้อยู่ดีมีสุขตามกฎหมาย ตามครรลองธรรม จารีต
ประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ
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สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

ความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจาเป็นที่บุคคลนั้ นต้องทราบและมีความ
เข้ า ใจประวั ติ ค วามเป็ น มาหรื อ วิ วั ฒ นาการของสั ง คมของตนเองในเรื่ อ งเหตุ ก ารณ์ ห รื อ
ปรากฎการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษยชาติในอดีต อันจะเป็นบทเรียนหรือแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสาหรับอนาคต
การเรียนรู้ป ระวั ติ ศาสตร์ ชาติ ไทย ทาให้ เราทราบว่ าแผ่น ดิ นไทยที่ เราอาศั ย
อยู่นั้นเป็นแผ่นดินที่ประเสริฐที่สุดที่มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจ
ของคนในชาติ
คุณค่าความสาคัญของชาติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระองค์ได้ให้
คาจากัดความของชาติไว้ว่า “การที่จะเป็นชาติได้ ต้องมีองค์ประกอบ 2 สิ่ง ได้แก่ คนและ
แผ่นดิน ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นชาติไม่ได้ เช่น ถ้าแผ่นดินใดไม่มีคนอาศัยอยู่ จะจัดว่าเป็น
ที่รกร้าง แต่หากมีแต่คนไม่มีผืนแผ่นดินจะเรียกว่าผู้อพยพหรือชนกลุ่มน้อยที่มาอาศัยแผ่น ดิน
ผู้อื่นกับชนต่างเผ่าหรือเชื้อชาติอื่นที่มีจานวนมากกว่า”
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ความสาคัญของสถาบันชาติ
1. เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนในชาตินั้น ๆ
2. มี ป ระเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามที่ สื บ ทอดจากรุ่ น สู่ รุ่ น ศิ ล ปะแขนงต่ า ง ๆ
ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนและความเป็นไทย
3. มี ภ าษา มี ข นบธรรมเนี ย ม อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ร วมถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ที่ แ สดงถึ ง
ความเป็นชาติ
4. มีประวัติศาสตร์ อารยธรรม มี บันทึกเรื่องราวความเป็นมาของคนในชาติ
จากอดีตถึงปัจจุบันที่แสดงถึงความเป็นชาติ
5. คนในชาติมีความภาคภูมิใจ ประพฤติตนอยู่ในจารีตอันดีงาม และมีความสุข
สงบเกิดขึ้นในชาติบ้านเมือง
ความสาคัญของสถาบันศาสนา
ศาสนาเป็นสถาบันที่สาคัญของคนในชาติ ไม่ว่าศาสนาใด ล้วนแต่มีลักษณะร่วม
ที่สาคัญ คือ สอนให้คนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจาใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้ง
ยังเป็นทีย่ ึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีหลักในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง และปลอดภัย ดังนั้น ศาสนา
จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ ความสาคัญของศาสนา ได้แก่
1. ศาสนามีคาสั่งสอนให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ
2. ศาสนาเป็นที่เกิดแห่งศีลธรรม จรรยา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ ดีงาม
เป็นเครื่องประกอบให้เกิดความสามัคคี มีเอกลักษณ์ อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามเป็น
ของตนเอง
3. ศาสนาเป็นเครื่องบาบัดทุกข์ และบารุงสุขให้แก่มนุษย์ ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ทาให้มีความสงบสุขในชีวิต
4. ศาสนาช่ วยให้ชีวิตครอบครัวอบอุ่ น เป็นพลังให้มนุษย์สามารถเผชิญชีวิ ต
ด้วยความกล้าหาญ
5. ศาสนาช่วยยกระดับจิตใจให้เป็นผู้ควรแก่การเคารพนับถือ ช่วยสร้างจิตสานึก
ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในสังคม
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6. ศาสนาช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน ช่วยขจัดช่องว่างทางสังคม สร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้น เป็นรากฐานแห่งความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา
ชุมชน และสร้างความสงบสุข ความมั่นคงให้แก่ชุมชน
7. ศาสนาช่วยให้คนในชาติมีความสามัคคีปรองดอง ความสุขสงบและสันติสุข
ของชีวิต คือ หมดทุกข์โดยสิ้นเชิงได้
8. ศาสนาเป็น มรดกล้าค่ าของมนุ ษยชาติ เป็ น ความหวั งและวิ ถี ทางสุด ท้ าย
ในการอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ

พระธาตุหริภญ
ุ ชัย จังหวัดลาพูน
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
(ที่มาภาพ : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=12546)

ศาสนาคริสต์
(ที่มาภาพ : https://sites.google.com/site/christianityjubb/home)

9

ประโยชน์ของศาสนา
เมื่อมนุษย์ได้นาหลักศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถี ชีวิตของตนอย่างสม่าเสมอ
แล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ดังนี้
1. ช่วยทาให้คนมีจิตใจสูง มีหลักคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจทาเรื่องที่ดีและไม่ดี
2. ช่วยให้คนมีที่ยึดเหนี่ยว มีที่พึ่งทางใจ อันนาไปสู่คุณธรรมจริยธรรม ช่วยให้มี
หลักในการดาเนินชีวิต ให้มีความอดทนและความหวัง เกิดเสถียรภาพและความสงบสุขในสังคม
3. ช่วยให้คนมีจิตใจสะอาด ไม่กล้าทาความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
4. ช่วยให้มนุษย์ที่ประพฤติตาม พ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน และช่วยให้
ประสบความสงบสุขทางจิตใจอย่างเป็นลาดับขั้นตอนจนบรรลุเป้าประสงค์สูงสุดของชีวิต
5. ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามสามั ค คี ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ท าให้ อ ยู่ ร่ ว มกั น เป็ น
หมู่คณะได้อย่างมีความสุข
ความสาคัญของพระมหากษัตริย์ไทย
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศตลอดมา โดยเริ่มมี
บันทึกในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธ ยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์
จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ดังนั้น
พระมหากษัตริย์จึงมีความสาคัญ ดังนี้
1. ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติด้วยความกล้าหาญ และเสียสละ ให้เกิดการ
รวมชาติเป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2. เป็นสถาบันที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ผู้ใดหรือใครจะมา
ล่วงเกินพระราชอานาจไม่ได้
3. ทรงปกครองประเทศชาติบ้านเมืองด้วยหลักธรรม มีทศพิธราชธรรมปกครอง
ประชาชนให้มีความสุข ทานุบารุงบ้านเมือง ศาสนา และสังคมมาจนถึงปัจจุบัน
4. เป็นศูนย์รวมของความรักความสามัคคี รวมน้าใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็น
น้าหนึ่งใจเดียวกัน ประพฤติตนเป็นคนดี มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
5. เป็นผู้แทนของประเทศในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
6. เป็ น ผู้ อ นุ รัก ษ์ สื บ ทอดพระราชพิ ธี ส าคั ญ ของประเทศไทยให้ ถู ก ต้ อ งตาม
แบบแผนราชประเพณี และมีการบันทึกไว้เป็นแบบแผนมาจนถึงปัจจุบัน
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7. ทรงส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ
8. ทรงเปิด ความสัม พัน ธ์ก ับ ประเทศตะวัน ตก วางรากฐานในการยอมรับ
ศิลปวัฒนธรรมแบบตะวันตก และปรับปรุงประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศ
ให้ชาวต่างชาติเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่ทันสมัย
9. เป็นผู้นาในการปฏิรูปด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ การคลัง
ด้านสังคม โดยเฉพาะการเลิกทาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ทรงปฏิรูปการศึกษา
และส่งเสริมให้ราษฎรมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง
10. สร้างความปรองดองของคนในชาติยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์และไม่มี
ผู้ใดสามารถแก้ปัญหาได้
11. พระราชทานแนวพระราชดาริเพื่อแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ เช่น
พระราชดาริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติตน
คุณค่าของความเป็นชาติไทย
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน การตั้งถิ่นฐานชุมชนของชนชาติในสมัย
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์ มี การสู้ รบ กอบกู้ อิสรภาพ การทานุบ ารุง ศาสนา
การเจริญสัมพันธไมตรี การค้าขายกับต่างประเทศ ก่อให้ เกิดอารยธรรมประเพณีต่าง ๆ ขึ้น
แล้วสืบทอดผ่านช่วงเวลาและยุคสมัยดังกล่าว โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นาในการปกครอง
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ บารุงศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และ
ยังเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพื่อมุ่ง สร้างความเจริญ พัฒนาประชาราษฎร์ให้อยู่ ดีมีสุข ยังความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติและคุณค่าของความเป็นชาติไทย ดังนี้
1. มีภาษาไทยเป็นภาษาของตนเอง ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด
2. มีวัฒนธรรมประเพณีแต่ละภูมิภาคที่งดงามและโดดเด่น
3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก
4. ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ของประเทศไทย มี ก ารคมนาคมทางบก ทางน้ า และ
ทางอากาศทาให้ได้เปรียบในด้านการค้า และติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศ
5. มีประวัติศาสตร์ มีอารยธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
อันงดงาม
6. ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด
7. มีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม
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นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความน่าภาคภูมิใจที่นับเป็นประเทศเดียวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รอดพ้นวิกฤตในสมัยการล่าเมืองขึ้น ของชาติตะวันตก ไม่ต้องตกเป็น
เมืองขึ้นของชาติมหาอานาจ แม้ว่าต้องผ่านเหตุการณ์ความสูญเสียไปบ้าง แต่ก็สามารถรักษา
เอกราชของชาติไว้ได้ ความเป็นประเทศไทยจึงเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่า ซึ่งคนไทยทุกคนควร
ศึ ก ษาและทราบถึ ง ความเป็ น มาของตน เพื่ อ เข้ า ใจในสิ่ ง ดี ๆ ของตนที่ แ ม้ แ ต่ ช าวต่ า งชาติ
ส่วนใหญ่ยังยอมรับในสิ่ง ที่ดี อันเป็นมรดกของคนไทย เราจึงควรเรียนรู้ และช่วยกันสืบสาน
หรือนาเรื่องเหล่านั้นบอกเล่าและสืบสานให้คนรุ่นหลังสืบไป

หม้อสามขา
พบที่แหล่งโบราณคดีบา้ นเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
ภาชนะเขียนสีวัฒนธรรมบ้านเชียง

หลุมขุดค้นที่วัดโพธิ์ศรีในจังหวัดอุดรธานี
ใบเสมาสลักภาพพิมพาพิลาป
พบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์

(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบขุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 ความเป็นมาของชาติไทย
ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันมีร่องรอยของการอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน
และมีพัฒนาการเป็นบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้ ผู้คนที่อยู่อาศัย มีหลายเชื้อชาติ มีทั้งผู้ที่อยู่สืบต่อ
กันมาในดินแดนแผ่นดินไทยและผู้ที่อพยพโยกย้ายเข้ามาลงหลักปักฐาน ด้วยแผ่นดินนี้ให้ชีวิต
และความสุขแก่ตนและครอบครัวนับตั้งแต่ อดีตที่เรายังไม่มีตัวหนังสือ เราพบร่องรอยจาก
หลักฐานการใช้ชีวิตของผู้คนยุคนั้นที่เรียกว่า “หลักฐานทางโบราณคดี” จนถึงสมัยที่มีตัวหนังสือ
ทาให้ทราบเรื่องราวได้อย่างชัดเจนขึ้น การอพยพโยกย้ายเพื่อมาตั้งถิ่นฐานนี้เป็นไปตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่แสวงหาสถานที่ที่ดี และเหมาะสมในการดารงชีพ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติเด่น
ประการหนึ่งของสังคมไทยคือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนที่อาจมีความแตกต่างกันทาง
เชื้อชาติ ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และอื่น ๆ ทุกคนจะหลอมรวมกันเป็นไทย และอยู่รวมกัน
ได้ เป็ นอย่ างดี แต่ กว่ าจะรวมเลื อดเนื้ อชาติ เชื้ อไทยได้ สั งคมไทยก็ ผ่ านประสบการณ์ ในการ
หล่อหลอมมาอย่างยากลาบาก ด้วยคุณูปการของบรรพบุรุษในการสร้างสรรค์ ฝ่าฟันความขัดแย้ง
ภายใน และการป้องกันภัยจากภายนอก สังคมไทยเป็นสังคมที่มีรากฐานแห่งอารยธรรมมาอย่าง
ยาวนาน เราทราบได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์

(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
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ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยูี่กึ่งกลางแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านตะวันออก
เปิดสู่ทะเลจีนใต้ ด้านตะวันตกออกสู่มหาสมุทรอินเดีย จึงอยู่ท่ามกลางเส้นทางสัญจรสาคัญ
ดินแดนนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและจุดแวะพักการเดินทางโดยเรือระหว่างอินเดียกับจีนมาตั้งแต่
สมัยโบราณ ดังปรากฏหลักฐานลายลักษณ์อักษรทั้งของชาวโรมัน และชาวอินเดีย กล่าวถึง
การเดินทางมาสู่ดินแดนแถบนี้ของพ่อค้าจากทิศตะวันตกมาตั้งแต่สมัยต้นพุทธกาล และในเวลา
ต่ อ มา จดหมายเหตุ จี น ได้ ก ล่ าวถึ ง เมื อ งต่ า ง ๆ ที่ เชื่ อ ว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณภาคใต้ ข อง
ประเทศไทยในปัจ จุบัน ช่ วงเวลานี้มั กเรี ยกกันว่ า สมัย แรกเริ่ มประวั ติศาสตร์ หรือ เมื่อ ราว
2,000 ปีที่ผ่านมา
การติดต่อเช่นนี้ ทาให้เกิดการแพร่หลายของอารยธรรมจากดินแดนห่างไกลมาสู่
ดินแดนโบราณในประเทศไทย รวมทั้งเกิดชุมชนใหม่ ๆ ขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการค้าขายตาม
จุดแวะผ่านของพ่อค้าชาวต่างประเทศเหล่านี้ ส่งผลให้ชุมชนพัฒนาเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่
จากทาเลที่ ตั้ งดั งกล่า ว ผู้ คนในดิ นแดนประเทศไทยปั จจุ บัน จึง ติ ดต่ อค้ าขาย
แลกเปลี่ยน และรับอารยธรรมของชาติต่าง ๆ ที่เดินทางเข้ามาเป็นเวลาช้านาน รวมทั้งผู้คนต่าง
ภูมิภาคอพยพเคลื่อนย้าย เข้ามาตั้งรกราก ณ ดินแดนแห่งนี้ นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศ าสตร์
สืบเนื่องมาในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น จนกระทั่งสุโขทัย และอยุธยาถือกาเนิดขึ้น ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 18 และ 19 จนถึงปัจจุบันตามลาดับ ความหลากหลายเหล่านี้ ผสมผสานกัน
เป็นบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรม กลายเป็นสังคมและวัฒนธรรมที่เรียกว่า “ไทย” หรือ
“สยาม” ดังที่เป็นในปัจจุบัน
สังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนประเทศไทยนั้น มีพัฒนาการที่สืบเนื่อง
กันมา มีการผสมผสานของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งชาวพื้นเมืองดั้งเดิม ชาวอินเดีย ชาวจีน
และชาวตะวั น ตกที่ ไ ด้ อพยพเคลื่ อนย้ า ยเข้ า มาตั้ ง ถิ่น ฐาน ณ ดิ น แดนประเทศไทยในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาอัน ยาวนานนับ พัน ๆ ปี แต่ที่สาคัญ คือ ผู้ค นในดิ น แดนไทยได้ส่ งผ่ านสิ่ง ที่เรีย กว่ า
“ภู มิ ปั ญ ญา” จากคนรุ่ น หนึ่ ง ไปสู่ ค นอี ก รุ่ น หนึ่ ง ผ่ า นมาหลายชั่ ว คน นั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์สู่สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น จนหลอมรวมเป็น “คนไทย” ในปัจจุบัน
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แผนที่เส้นทางการค้าทางทะเลและเมืองท่าโบราณในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

ความเป็นมาของผู้คนบนแผ่นดินไทย
หากถามว่าคนไทยในปัจจุบันคือใคร มีรู ปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร มาจากไหน
คงเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้ถูกต้องชัดเจนได้ เนื่องจากทาเลที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของ
ดินแดนประเทศไทย ทาให้ดินแดนแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยมาแต่ดั้งเดิม และมีคนอพยพเคลื่อนย้าย
เข้ ามาตั้ง ถิ่น ฐานยาวนานนั บ พัน ปี ผู้ ที่ไ ด้ชื่ อ ว่า “คนไทย” ในปัจ จุบั น เป็ นกลุ่ มคนที่ มี ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติผสมผสานมายาวนาน บ้างก็มีเชื้อชาติมอญ ลาว เขมร อินเดีย เปอร์เซีย
จีน บ้างก็มีเชื้อชาติทางตะวันตก เช่น อังกฤษ โปรตุเกส และอื่น ๆ
การผสมผสานระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ นั้น ไม่ได้เกิดขึ้ นในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด
เท่านั้น แต่เกิดขึ้นตลอดเวลา เชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสืบ เนื่องมาในสมัย
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
อย่ างไรก็ ดี สิ่ ง หนึ่ ง ที่ แ สดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ห รื อ ลั ก ษณะเฉพาะของคนไทย คื อ
“ภาษาไทย” คนไทยก็ คื อ คนที่ ใ ช้ ภ าษาไทยในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ในชี วิ ต ประจ าวั น
จากการศึกษาของนักวิชาการพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า นอกจากคนไทยในประเทศไทยแล้ว ยังพบ
กลุ่มคนไท หรือไต ตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู่เป็นวงกว้างในเอเซีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งในแคว้นอัสสัม ประเทศอินเดีย สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลกวางสี
ในประเทศจีน และในประเทศเวียดนาม ซึ่งรู้จักในชื่อต่าง ๆ กัน ในแต่ละท้องถิ่น เช่น ไทลื้อ
ไทใหญ่ ไทน้อย ไทเขิน ไทอัสสัม ไทอาหม ผู้ไท ไทดา ไทขาว ไทยวน เป็นต้น
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ส่ ว น “คนไทย” ที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทยปั จ จุ บั น เป็ น กลุ่ ม ชนที่ เ กิ ด จากการ
ผสมผสานของชนชาติไท-ไต กับบรรดาชนเผ่าอื่น ๆ หรือชนชาติอื่นที่เป็นชนพื้นเมืองเดิมอยู่แล้ว
และพวกที่เคลื่อนย้ายเข้ามาใหม่ การอพยพเคลื่อนย้ายของคนไทนั้น เป็นไปในลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไปหลายระลอก คนไทยในดินแดนประเทศไทยนั้น เมื่อดูจากภาษาไทยที่ใช้อาจกล่าวได้ว่า
มี ก ารอพยพเคลื่ อ นย้ า ยครั้ ง ใหญ่ เ ข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานในบริ เ วณประเทศไทย เมื่ อ ประมาณ
พุ ท ธศตวรรษที่ 18 ส่ ว นผู้ ค นที่ อ าศั ย ในดิ น แดนประเทศไทยก่ อ นหน้ า นี้ ในสมั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ หรือสมั ยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 ไม่อ าจรู้ได้แน่ชั ดว่าเป็นคน
เชื้อชาติใด
กาเนิดรัฐไทย
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ ของบ้านเมืองในดินแดน
ประเทศไทยอันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสองอาณาจักรใหญ่คือ อาณาจักรกัมพูชา
และอาณาจักรจามปา ซึ่งอยู่ในเขตเวียดนามภาคกลาง ซึ่งมีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 ส่งผล
ให้เกิดการรวมกลุ่มของบ้านเมืองที่เป็นพันธมิตรกันขึ้นใหม่ แคว้นที่มีกาลังเข้มแข็งกว่าได้ขยาย
อาณาเขตมายังบริเวณที่มีการขัดแย้งกัน และประการสุดท้ายคือ เป็นครั้งแรกที่ได้พบ “จารึก
อั ก ษร และภาษาไทย ” ซึ่ ง เป็ น
ห ลั ก ฐ า น ยื น ยั น อ ย่ า ง แ น่ ชั ด ว่ า
กลุ่ ม คนไทยได้ ก่ อ ตั้ ง บ้ า นเมื อ งขึ้ น
บริ เ วณดิ น แดนประเทศไทยใน
ปั จ จุ บั น ก ลุ่ มค นไ ท ยนี้ น่ าจ ะ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม คนไทยใน
มณฑลยู น นานทางตอนใต้ ข องจี น
ปราสาทสต๊อกก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
ซึ่ ง อพยพเคลื่ อ นย้ า ยลงมาและได้
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
ผสมผสาน กั บ ค น พื้ น เ มื อ ง เ ดิ ม
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
ดังปรากฏร่องรอยในตานานปรัมปรา
ของล้านนา
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บ้ า นเมื อ งของกลุ่ ม คนไทยที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ไ ด้ แ ก่ “ล้ า นนา” และ “สุ โ ขทั ย ”
ในภาคเหนือ ส่วนในภาคกลางมีกลุ่มบ้านเมืองที่พัฒนาขึ้นมาจากบ้านเมืองเดิม ได้แก่ “อโยธยา”
มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโว้ หรือเมืองลพบุรีในปัจจุบั น “สุพรรณภูมิ” มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง
สุพรรณภูมิ หรือเมืองสุพรรณบุรีในปัจจุบัน ส่วนในภาคใต้ที่สาคัญได้แก่ “นครศรีธรรมราช”
ต่อมาในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 19 “อโยธยา” กับ “สุพรรณบุรี” ได้รวมกัน
เป็น “อยุธยา” ครั้นถึงพุทธศตวรรษที่ 20 อยุธยาได้ผนวก “สุโขทัย” ไว้ในฐานะหัวเมืองหนึ่ง
ในพระราชอาณาเขต ส่วน “ล้านนา”
ยังคงดารงเป็นบ้านเมืองสืบมากว่า
5 0 0 ปี บ า ง ช่ ว ง เ ป็ น หั ว เ มื อ ง
ประเทศราชของไทย จนถึงรัชสมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
จึ ง ได้ ผ นวกเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ปราสาทเมืองต่า จังหวัดบุรีรมั ย์
พระราชอาณาจั ก รสยามอย่ า ง
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
แท้จริง

ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ความเป็นมาของชาติไทย
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป้ ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย
ศาสนาเป็นสิ่งที่สาคัญมากในการเป็นชาติ เป็นประเทศ เพราะไม่ว่าศาสนาใด
ก็ตาม ล้วนแต่มีลักษณะสาคัญ คือ สอนคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรมประจาใจ อยู่ในสังคมได้อย่าง
สันติสุข และเป็นที่ยึ ดเหนี่ยวทางจิตใจ มีหลักในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง เมื่อศาสนิกชนเป็น
คนดี แ ล้ ว สั ง คมย่ อ มปราศจากความเดื อดร้ อ น สิ่ งส าคั ญ คื อ ในประเทศไทยมี ศาสนาเป็ น
เครื่องส่งเสริมความมั่นคงในการปกครองประเทศ พระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดมั่นและดาเนิน
นโยบายในการปกครองประเทศด้วยหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ทรงนาหลักธรรมมาใช้ใน
การทรงงาน และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง
ประเทศไทยได้ บัญญัติเกี่ยวกับ การรับรองเสรี ภาพในการนับ ถือศาสนาไว้ใน
รัฐธรรมนูญไทยฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ได้บั ญญัติเกี่ยวกับการรับรอง
เสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศาสนาไว้ ใ นมาตรา 13 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช 2475 หมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม ความว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาหรือลัทธิใด ๆ และย่อมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความนับถือของตน เมื่อไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมของประชาชน”
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ได้ บั ญ ญั ติ ห ลั ก การ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของชาวไทยไว้ในมาตรา 38 ความว่า “บุคคลย่อม
มีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตนเมื่อไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิใ ห้รัฐ
กระทาการใด ๆ อั นเป็น การริด รอนสิ ทธิห รือ เสี ยประโยชน์อั นควรมิ ควรได้เพราะเหตุ ที่ถื อ
ศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น”
จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติหลักการ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของชาวไทยไว้ในมาตรา 31 ความว่า “บุคคลย่อม
มีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรม
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ตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อ
ความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
เสรี ภ าพการนั บ ถื อ ศาสนาใน
ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีการปกครองรูปแบบใด
ก็ให้ความสาคั ญแก่ เสรีภาพในการนับ ถือศาสนา
ของประชาชน โดยยึดหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้
1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
เป็นสิทธิตามธรรมชาติ จะล่วงละเมิดมิได้ และ
เป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคน ต้องให้การรับรองและ
คุ้มครอง
วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
ไม่มีใครจะใช้เสรีภาพอยู่เหนือผู้อื่น ทุกคนมีสิทธิ
และหน้าที่เท่าเทียมกัน รัฐจะต้องทาหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม
เนื่ อ งจากเรื่อ งสิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศาสนาเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ
ต่อสังคม การจัดระเบียบความเรียบร้อยของประชาชน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จึงเป็น
สิ่งสาคัญที่รัฐจะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างศาสนาต่าง ๆ หากไม่ได้รับความสนใจจาก
ภาครัฐแล้ว ปัญหาดังกล่าวอาจทาให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างศาสนาขึ้นได้
พระมหากษัตริย์กับการให้เสรีภาพทางศาสนา
ตลอดสมั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา ธนบุ รี และรั ต นโกสิ น ทร์ พระมหากษั ต ริ ย์
พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมมือกันทานุบารุงพระพุทธศาสนา
ให้ เจริญ รุ่ง เรืองเป็ นล าดับ มา ถึ งแม้ว่ าพระมหากษั ตริ ย์จ ะทรงเป็ น พุทธมามกะ แต่แทบทุ ก
พระองค์ ก็ มิ ไ ด้ ท รงกี ด กั น ศาสนาอื่ น เลย ทรงมี น้ าพระทั ย กว้ า งขวาง อุ ป ถั ม ภ์ ศ าสนาอื่ น
ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกตามสมควร ดังเช่น
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มีการนาความเจริญมาให้กรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้
พระราชทานที่ดินให้สร้างวัดทางคริสตศาสนา ในปี พ.ศ. 2224 และได้จัดคณะทูตเดินทางไป
ฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี และเมื่อปี พ.ศ. 2228 เชอวาเลียร์
เดอ โชมองต์ เป็ น หั ว หน้ า คณะทู ต ได้ เ ข้ า เฝ้ า สมเด็ จ พระนารายณ์ ทู ล ขอให้ ท รงเข้ า รี ต
แต่พระองค์ทรงปฏิเสธด้วยพระปรีชาสามารถว่า “การที่ผู้ใดจะนับถือศาสนาใดนั้น ย่อมแล้วแต่
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พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์จะบันดาลให้เป็นไป ถ้าคริสตศาสนาเป็นศาสนาดีจริงแล้ว แลเห็นว่า
พระองค์สมควรที่จะเข้าเป็นคริสตศาสนิกแล้วไซร้ สักวันหนึ่ งพระองค์จะถูกดลใจให้เข้ารีต
จนได้”
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีขันติธรรมทางศาสนาอย่างยิ่ง ถึงกับ
ให้มิชชันนารีอเมริกันเข้าไปเผยแผ่คริสตศาสนาในวัดบวรนิเวศวิหารได้ พระองค์ทรงประกาศให้
เสรีภาพแก่ราษฎรในการนับถือศาสนา พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามและศาสนาอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามลัทธิธรรมเนียมของตนได้โดยเสรี และทรงอุปถัมภ์บารุง
ทั้ งพระญวน พระจี นที่ นั บถื อพุ ทธศาสนาลั ทธิ มหายาน มิ ได้ ทรงรั งเกี ยจเดี ยดฉั นท์ แ ต่ ป ระการใด
และเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบริจาคพระราชทรัพย์สร้างมัสยิด
อิสลาม และพระราชทานที่ดินติดต่อกับมัสยิดนั้น เพื่อเป็นที่สร้างโรงเรียนสาหรับผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิ ส ลาม นอกจากนี้ ยั ง ได้ พ ระราชทานทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์ แ ก่ นั ก สอนคริ ส ตศาสนา
ทั้ ง นิ ก ายโปรเตสแตนต์ แ ละคาทอลิ ก เพื่ อ สร้ า งและบ ารุ ง อุ ด หนุ น การจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นและ
พระราชทานที่ดินให้สร้างโบสถ์ของสภาคริสตจักรริมถนนสาทร พระราชทานเงินอุดหนุนแก่
โรงพยาบาลของคณะมิชชันนารีหลายแห่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้เสรีภาพทางศาสนาแก่ราษฎร
เช่น เดี ยวกับ พระมหากษัต ริ ย์ องค์ก่ อน ๆ หนังสื อพิ มพ์ ดีทรอย์ ใ นสหรัฐอเมริ กา ได้ก ล่า วถึ ง
การศาสนาในเมืองไทยตอนหนึ่งว่า “ในประเทศสยามมีการให้เสรีภาพทางศาสนาอย่างแท้จริง
นั ก สอนศาสนาชาวต่ า งประเทศได้ รั บ ความคุ้ ม ครองและได้ รั บ ความปลอดภั ย อย่ า งเต็ ม ที่
ทั่วทั้งพระราชอาณาจักร” การให้เสรีภาพทางศาสนาของไทยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการเมืองของนักล่าอาณานิคมเป็นอย่างมากในสมัยนั้น

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 4 บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
4.1 สมัยสุโขทัย
อาณาจักรสุโขทัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีนาวนาถม
และเริ่มชัดเจนมากขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางหาว พ.ศ. 1781 – 1822)
แต่ความเป็นจริงแล้วประชาคมสุโขทัยน่าจะมีประวัติศาสตร์มาก่อนหน้านี้มาก แต่เราไม่พบ
หลั ก ฐานที่ ยื น ยั น ความเป็ น อิ ส ระได้ ราชวงศ์ พ่ อ ขุ น ศรี อิ น ทราทิ ต ย์ (พระร่ ว งหรื อ สุ โ ขทั ย )
ได้ปกครองอาณาจักรสุโขทัย มีกษัตริย์ปกครอง 9 พระองค์ สืบต่อมาเป็นเวลา 200 ปี ก็ถูกรวมเข้ากับ
อาณาจักรอยุธยา
อาณาจั ก รสุ โขทั ยเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ด ในสมั ยของพ่ อขุ นรามค าแหงมหาราช
(พ.ศ. 1822 – 1841) อานาจของอาณาจักรสุโขทัยในช่วงสมัยของพระองค์มั่นคงมาก ได้ทรง
แผ่อาณาเขตออกไปโดยรอบ วัฒนธรรมไทยได้เจริญขึ้นทุกสาขา ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1
ซึ่ ง เจริ ญ ทั้ ง ด้ านประวั ติ ศ าสตร์ การสงคราม ภู มิ ศ าสตร์ กฎหมาย ประเพณี การปกครอง
การเศรษฐกิจ การสังคม ปรัชญาพระพุทธศาสนา การประดิษฐ์อักษรไทย และอื่น ๆ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์
ด้านการเมืองการปกครอง
1. มีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ด้วยการทาสงครามสู้รบกับขอมด้วย
ความเสียสละเลือดเนื้อเพื่อสร้างบ้านเมือง
2. มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก โดยให้ผู้ที่เดือดร้อนไปสั่นกระดิ่ง
หน้าประตูเมือง ซึ่งเป็นการนาทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครองบ้านเมือง
3. มีการขยายอาณาเขตการปกครอง โดยการเผยแผ่ศาสนาไปตามแคว้นต่าง ๆ
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ด้านศาสนาและการศึกษา
1. มีการนิ มนต์ พระภิกษุสงฆ์จาก
นครศรี ธรรมราช มาแสดงธรรมให้ประชาราษฎร์ในวันพระ
2. มีการอัญเชิญพระไตรปิฎกมาจากเมือง
นครศรีธรรมราช และนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจา
บ้านเมือง
3. จัดทาศิลาจารึก เพื่อบันทึกเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในสมัยนั้น ๆ
ศิลาจารึกหลักที่ 1
4. ประดิษฐ์อักษรไทยที่เรียกว่า “ลายสือไทย”
จารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
ทาให้มีภาษาไทยใช้จนถึงปัจจุบัน
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
5. มีการแต่งหนังสือ “ไตรภูมิพระร่วง”
ซึ่งเป็นวรรณกรรมเล่มแรกของไทย
ด้านเศรษฐกิจและการค้า
1. สร้างทานบกักเก็บน้าที่เรียกว่า “สรีดภงส์” เพื่อการบริหารจัดการน้าในการ
ป้ อ งกั น น้ าท่ ว ม และการกั ก เก็ บ น้ าใช้ เ พื่ อ การเกษตร ท าให้ เ ศรษฐกิ จ ด้ า นการเกษตร
มีความอุดมสมบูรณ์
2. มี ก ารส่ ง เสริ ม การค้ า ขายด้ ว ยการไม่ เ ก็ บ ภาษี ที่ เ รี ย กว่ า “จกอบ” ท าให้
การค้าขายเจริญรุ่งเรืองซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรสุโขทัย
3. มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เช่น จีน ลังกา มอญ เพื่อทาการค้า
และมีการนาสินค้าจากจีนมาขายและส่งสินค้าไปขายที่จีน

สรีดภงส์ หรือทานบพระร่วง
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
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4.2 สมัยอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา คือ สมเด็จ
พระรามาธิบดี ที่ 1 หรือเรียกกัน ว่า พระเจ้า อู่ทอง กรุงศรี อยุธยา ตั้ งอยู่ในบริเวณที่ มีแม่น้ า
3 สายล้อมรอบคือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และแม่น้าลพบุรี เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมทั้งใน
ด้านความมั่นคง และเป็นเมืองที่เหมาะแก่
การติ ด ต่ อ ค้ า ขาย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น
อาณาจั ก รที่ มี ค วามส าคั ญ มาก มี ค วาม
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งสื บ ต่ อ กั น มาเป็ น เวลา
417 ปี
ในช่วงสถาปนากรุงศรีอยุธยา สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง ซึ่งเป็น
ปากน้าบางกะจะ
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
กษัตริย์พระองค์แรก ได้สถาปนากรุงศรี
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
อยุธยาเป็นราชธานี และมีพระมหากษัตริย์
ปกครองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง 33 พระองค์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ลาดับต่อ ๆ มาทรงสืบสาน
พระราชกิจดังนี้
1. ด้านการรวบรวมความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (พระสรรเพชญ์ที่ 2) ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่า และ
ได้ทาสงครามกับศัตรู ทั้งพม่าและเขมร จนราชอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคง ขยายดินแดน
ได้อย่างกว้างขวาง และในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงผนวกสุโขทัยเข้ากับอยุธยา

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุรโิ ยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
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2. ด้านการเมืองการปกครอง ในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้จัดระเบียบการปกครอง
ที่เรียกว่า จตุสดมภ์ เป็นเสมือนเสาหลักในการค้าจุนความมั่นคงแก่บ้านเมือง คือ ตาแหน่งเวียง
วัง คลัง นา และจัดความสาคัญของหัวเมือง แบ่งเป็นหัวเมืองชั้นใน คือเมืองที่อยู่ใกล้เมืองหลวง
เป็นเมืองชั้นจัตวา เช่น ธนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร นครนายก เป็นต้น หัวเมืองชั้นนอก คือหัว
เมืองที่อยู่ ไกลออกไป เป็น ชั้นเอก โท ตรี ตามขนาดและความส าคัญ เมือ งประเทศราช คื อ
เมืองขึ้นของอยุธยา เช่น ทวาย ตะนาวศรี เมืองเหล่านี้ต้องส่งบรรณาการให้อยุธยา
3. การติดต่อสัมพันธ์กับชาติตะวันตก มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขาย ได้แก่
ชาวโปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น ซึ่งในการติดต่อยังได้รับวิทยาการสมัยใหม่ ด้วย
เช่น การก่อสร้าง อาวุธยุทโธปกรณ์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นต้น

พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงหลั่งทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
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4.3 สมัยธนบุรี
กรุ ง ธนบุ รี ได้ ส ถาปนาขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.
2310 ก่ อนเสี ย ก รุ ง ศรี อยุ ธ ยา ประ มา ณ
3 เดื อ น โดยสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช
ซึ่ ง เป็ น ทหารคนส าคั ญ ของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
ได้รวบรวมกาลังคนประมาณ 1,000 คน ตีฝ่า
วงล้อมกาลังของพม่าออกไป รวบรวมกาลังพล
ค่ายโพธิ์สามต้น
อยู่ที่เมืองระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และตั้ง
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
มั่นรวมกาลั งพล เสบี ยงอาหารที่เมืองจัน ทบุ รี
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว จึงนากาลังไป
ตีค่ายพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น ซึ่งมีสุกี้พระนายกองรักษาค่ายอยู่ สามารถตีค่ายพม่าแตก และยึด
อานาจคืนจากพม่าได้สาเร็จ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 ใช้เวลาเพียง 7 เดือน ในการ
กอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาได้ แล้วจึงปราบดาเป็นพระมหากษัตริย์

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

เนื่องจากเมืองหลวงอยุธยาถูกทาลายเสียหายมาก ยากแก่การบูรณะ สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จึงได้สถาปนาให้กรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่ พระราชกรณียกิจสาคัญของ
พระองค์ มีดังนี้
1. การทาศึกสงครามป้องกันพระราชอาณาจักร และขยายอานาจไปทาง
ตะวันออกของประเทศ คือ ลาว กัมพูช า และเวียดนามบางส่วน ตลอดระยะเวลาได้แสดง
พระปรีชาสามารถในการรบ โดยมีทหารคนสาคัญเป็นกาลังในการสู้รบ ได้แก่ พระยาพิชัยดาบหัก
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ที่ มี ค วามกล้ า หาญในการรบจนดาบหั ก เมื่ อครั้ งป้ องกั นเมื องพิ ชั ย ในปี พ.ศ. 2316 สมเด็ จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จ
พระบวรเจ้ามหาสุรสิงหนาท นับเป็นสมัยแห่งการทาสงครามอย่างแท้จริง
2. สร้างพระราชวังกรุงธนบุรี ให้เป็น
พระราชวังหลวง เป็นสถานที่ประทับและว่าราชการ
ปรับปรุงป้อมวิไชยเยนทร์ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
ป้อมวิไชยประสิ ทธิ์ ตาแหน่งที่ตั้ งของพระราชวั ง
เป็นจุดสาคัญทางยุทธศาสตร์ สามารถสังเกตการณ์
ได้ในระยะไกล และใกล้เส้นทางคมนาคมการเดินทัพ
พระราชวังเดิม สมัยธนบุรี
ที่สาคัญซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

3. ด้านการปกครอง หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก กฎหมายบ้านเมืองกระจาย
สูญหายไปมาก จึงสืบเสาะ ค้น หา รวบรวม ชาระกฎหมายให้เหมาะสมแก่กาลสมัย ฉบับใด
ไม่ เหมาะสมก็ โ ปรดให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก เพื่ อ ให้ ร าษฎรได้ รั บผลประโยชน์ มากขึ้ น
ออกพระราชกาหนดสักเลก พ.ศ. 2316 เพื่อสะดวกในการควบคุมกาลังคน
4. ด้านเศรษฐกิจ จากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ
อย่างร้ายแรง พระองค์จึงงดเก็บส่วยอากร 3 ปี เมื่อเข้ารัชกาลใหม่ ทรงทานุบารุงการค้าขาย
ทางเรืออย่างเต็มที่ ส่งเสริมการนาสินค้าพื้นเมืองไปขายที่ประเทศจีน และทรงพยายามผูกไมตรี
กับประเทศจีน เพื่อประโยชน์ในด้านความมั่นคงของชาติ และประโยชน์ในด้านการค้า
5. ด้านศาสนา ให้ตรากฎหมายว่าด้วยวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ในปี พ.ศ. 2316
ถื อ เป็ น กฎหมายพระสงฆ์ ฉ บั บ แรกของไทย และบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด วาอารามต่ า ง ๆ เช่ น
วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิ หาร วัด ระฆังโฆสิต ารามวรมหาวิห าร โปรดเกล้า ให้เขียนภาพ
“สมุดภาพไตรภูมิ” เป็นสมุดภาพขนาดใหญ่ของไทย เขียนด้วยสีลงในสมุดทั้ง 2 ด้าน โดยฝีมือ
ช่างเขียน 4 คน ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ ณ หอสมุดแห่งชาติ
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สมุดไตรภูมิพระร่วง
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

4.4 สมัยรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงทาการปราบดาภิเษก
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระองค์
ได้ทรงสร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นทางตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา ด้วยเห็นว่ากรุงธนบุรีมีพื้นที่
คับแคบ ไม่สามารถขยายเมืองได้ เมืองหลวงใหม่มีชื่อว่า “กรุงเทพมหานคร” พระมหากษัตริย์
ในราชวงศ์จักรีได้ปกครองกรุงรัตนโกสินทร์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 10 พระองค์ ซึ่งทุก
พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณทานุบารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ดังนี้

พระบรมรูปพระมหากษัตริยไ์ ทย สมัยรัตนโกสินทร์ที่ปราสาทพระเทพบิดร
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
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พระบรมมหาราชวัง
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

1. ด้านการเมืองการปกครอง ในต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การปกครองของไทย
ยั ง เป็ น ระบอบสมบู รณาญาสิ ทธิ ราชย์ พระมหากษั ต ริ ย์ ทรงมี พ ระราชอ านาจสู ง สุ ด ในการ
ปกครองประเทศ ทรงไว้ซึ่งอาญาสิทธิ์เหนือผู้อื่นทั้งปวงในอาณาจักร แต่พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปประเทศให้มีความเป็นสากล
ยิ่งขึ้น คื อ การรวบรวมอานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ยกเลิกระบบการปกครองเดิม ตั้งเป็น กระทรวง
ต่าง ๆ ยกเลิกระบบไพร่ และเลิกทาส ทาให้ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างได้รับสิทธิเสรีภาพมากขึ้น
มีการรับวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่นารูปแบบมาจากตะวันตก จึงนับได้ว่าเริ่มเข้าสู่สมัยใหม่
จนสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เกิดการปฏิวัติการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญให้สิทธิและเสรีภาพแก่ทุกคนเท่าเทียมกัน สามารถเลื่อนฐานะ
ทางสังคม สามัญชนมีบทบาทในการปกครองบริหารประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รัช กาลที่ 9 ได้ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพของพระมหากษั ต ริ ย์
นั ก พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยที่ มุ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แห่ ง มหาชนชาวสยาม ผ่ า นโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ เ น้ น การพั ฒ นา
แบบยั่งยืน ซึ่งเหมาะสมและสอดรับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย
2. ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่รัตนโกสินทร์
ตอนต้น มาจนถึงปัจจุบัน ได้ประมวลองค์ประกอบทางเศรษฐกิจที่ สาคัญได้ 3 ประการ คื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า ที่มาของรายได้ แผ่นดินและรายได้ประชาชาติ ระบบเงิน ตรา
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าให้จัดตั้ง
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ธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรก ชื่อ ว่าสยามกัมมาจล ปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด มีการตั้ง
โรงกษาปณ์ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อทาหน้าที่ผลิตธนบัตร ทาให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวทางการค้ า
ต่ อ มาสงครามโลกระหว่ างปี พ.ศ. 2472 – 2475 ทาให้ เศรษฐกิ จ ตกต่ าทั่ ว โลก ราคาข้ า ว
ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกตกต่า สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคขาดแคลน มีราคาแพง การเงินแผ่นดิน
เริ่ มขาดดุ ล จวบจนรั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช รั ชกาลที่ 9
ได้พระราชทานแนวพระราชดาริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ให้เป็นแนวทางการดาเนินชีวิต
และปฏิบัติตนตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ โดยเน้นการพึ่งตนเองเป็น
หลัก ทรงเตือนสติ และชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตในช่วงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อัญเชิญแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 –
2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) แนวพระราชดาริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็น
แนวทางปฏิบัติจนกระทั่งปัจจุบัน

ถนนเจริญกรุง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2404 – 2405
ถนนบารุงเมือง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2406
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

3. ด้านการศึกษา ระบบการศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะคล้ายสมัย
กรุงศรีอยุธยา คือ มีวัดและวังเป็นสถาบันทางการศึกษา ถ้า จะเข้าศึกษาที่วัดต้องบวชเรียน
โดยมีพระสงฆ์และราชบัณฑิตสอนวิชาสามัญ มีการเรียนช่างต่าง ๆ ในครัวเรือนและวงศ์ตระกูล
เช่น ช่างทอง ช่างหล่อ สาหรับหญิงจะศึกษาในครัวเรือน ส่วนในวัง เรียนวิชาเย็บ ปักถักร้อย
การบ้านการเรือน แต่ไม่นิยมให้ผู้หญิงเรียนมากนัก
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ต่ อ มาในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของราษฎรโดยทรงปฏิ รู ป การศึ ก ษา และ
ส่ ง เสริ ม ให้ ร าษฎรมี โ อกาสเข้ า รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง
ทรงจั ด ตั้ ง โรงเรีย นหลวงแห่ ง แรกในพระบรมมหาราชวั ง
และขยายทั่ ว ประเทศ มี โ รงเรี ย นเกิ ด ขึ้ น จ านวนมาก
ทั้งโรงเรียนหลวง โรงเรียนสาหรับสตรี โรงเรียนฝึกหัดครู
โรงเรียนนายร้อยทหารบก โรงเรียนราชแพทยาลัย โรงเรียน
หมอบรัดเล ผู้นาการพิมพ์และวิชาการ
กฎหมาย เป็ น ต้ น นั บ เป็ น การจั ด ระบบการศึ ก ษาของ
แพทย์สมัยโบราณเข้ามาเผยแพร่
ประเทศครั้งแรกซึ่งพัฒนาจนถึงปัจจุบันโดยพระมหากษัตริย์
ในสังคมไทยเป็นคนแรก
ทุกพระองค์ ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคล (ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
เป็นอย่างมาก เช่น การออกกฎหมายภาคบังคับให้คนไทย
ทุกคน ต้องเข้ารับการศึกษาและส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงการศึกษาได้ในหลายรูปแบบ
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การทานุบารุง ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงให้
ความสนพระทัยเป็นอย่างมาก
ในรั ช สมั ย รั ช กาลที่ 1 โปรดให้ รื้ อ ฟื้ น พระราชพิ ธี ส าคั ญ ครั้ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
มาจัดทาให้ถูกต้องตามแบบแผน และมีการบันทึกไว้ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธี
พืชมงคล พระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นช่วงที่บ้านเมืองค่อนข้างสงบสุข สมัยนี้ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางวรรณคดีถือว่าเป็นยุคทอง พระองค์ได้ทรงพระราช
นิพนธ์งานวรรณกรรมและบทละครต่าง ๆ เช่น เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน (บางตอน) บทละคร
เรื่ อ งอิเหนา ซึ่ ง ได้ รับ การยกย่อ งจากวรรณคดี สโมสร ว่ า เป็น ยอดแห่ ง บทละครร า มี ก วี ที่มี
ชื่อเสียง เช่น สุนทรภู่ หรือพระศรีสุนทรโวหาร
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รัชสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม
และพระพุทธรูป มีการเปลี่ยนแปลง ด้านศิลปกรรม
เช่น การสร้างหลังคาโบสถ์ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
และการนิยมประดับกระเบื้องเคลือบชามจีน อันเป็น
ลั ก ษณะผสมผสานแบบจี น เช่ น วั ด ราชโอรสาราม
นอกจากนี้ ยัง ทรงเกรงว่าต่อไปวิทยาการต่าง ๆ ของ
ไทยจะสูญหายไป จึงโปรดให้คัดเลื อกและจารึกตารา
วิชาการต่าง ๆ รวมถึงตารายา ต่าง ๆ ไว้ในแผ่นศิลาอ่อน
ตาราแพทย์แผนไทยที่จารึก
ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ประดับบนเสา ผนังศาลาราย รวมถึงรูปฤาษีดัดตน เมื่อ
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
ครั้งปฏิสังขรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นับเป็น
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
การสงวนรักษาวิทยาการต่าง ๆ ของไทยได้เป็นอย่างดี
รัชสมัยรัชกาลที่ 4 หลังจากได้มีการจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่ คือธรรมยุติกนิกาย
ทรงวางระเบียบแบบแผนของพระนิกายใหม่ที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างวัด
และสร้างพระพุทธรูปที่มีลักษณะใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น เช่น พระสัมพุทธพรรณี พระนิรันตราย
พระพุทธอังคีรส รวมถึงพระสยามเทวาธิราช ด้วยมีพระราชดาริ ว่า ประเทศไทยมีเหตุการณ์
ที่จ ะต้ องเสีย อิส รภาพหลายครั้ง แต่ มี เหตุใ ห้ รอดพ้ นภยั นตรายได้ เสมอมา คงจะมี เทพยดา
ศักดิ์สิทธิ์คอยอภิบาลรักษาอยู่ สมควรที่จะทารูปเทพยดาองค์นั้นขึ้นสักการะบูชา
รั ช สมั ย รั ช กาลที่ 9 พระองค์ ท รงตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย ทรงมีพระราชดาริให้ฟื้นฟูพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกเมื่อมีการ
เปลี่ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เช่ น พระราชพิธี สงกรานต์ พระราชพิธีแ รกนาขวั ญ
ทรงห่วงใยปัญหาการใช้ภาษาไทย อั นเป็นผลมาจากคนไทยส่วนมากขาดสานึกในคุณค่าของ
ภาษาประจ าชาติ จนคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ห็ น ชอบประกาศให้ วั น ที่ 29 กรกฎาคมของทุ ก ปี
เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ”
5. ด้านการติด ต่อ เจริญ สัม พัน ธไมตรีกับ ต่า งประเทศ การดาเนิน งานด้า น
การต่างประเทศ โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 4 และ 5 ในยุคอาณานิคมของชาวตะวันตก พระองค์ได้
ตระหนัก ถึงความเป็นมหาอานาจของชาติตะวั นตก การต่อต้ านโดยใช้กาลัง จึงเป็น ไปไม่ไ ด้
จึงต้องใช้วิธีการอื่นแทน ซึ่งพอสรุปได้ 3 ประการ คือ
1) การผ่อนหนักเป็นเบา โดยการยอมทาสนธิสัญญาเสียเปรียบ คือ สนธิสัญญา
เบาริง กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 4 แม้ทรงทราบดีว่าเสียเปรียบ แต่ก็พยายามให้
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เสียเปรียบน้อยที่สุด และยอมเสียดินแดน โดยการเสียสละดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดน
ส่วนใหญ่ของชาติเอาไว้ ซึ่งเสียให้แก่ชาติตะวันตก 2 ชาติ คือ ฝรั่งเศส และอังกฤษ
2) การปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อป้องกันภัยคุกคาม
ของประเทศมหาอานาจตะวันตก เช่น ปรับปรุงกฎหมายให้ราษฎรมีโอกาสถวายฎีการ้องทุกข์
ออกหนังสือแถลงข่าวของทางราชการ เรียกว่า ราชกิจจานุเบกษา ปรั บปรุงระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยจัดให้มีการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางโดยยกเลิก
จตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) และใช้การบริหารงานแบบกระทรวง
3) การผูกมิตรกับประเทศมหาอานาจในยุโรป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้
คณะผู้เจรจาฝ่ายสยามกับราชฑูตปรัสเซีย
เมอสิเยอร์ เดอ มงติญญี ราชทูตฝรั่งเศส เฝ้าที่ท้องพระโรง
(ประเทศเยอรมนี)
พระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2406
ในการทาสนธิสญ
ั า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2405
(ที่มาภาพ : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี
และรัตนโกสินทร์
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษในสมัยสุโขทัย
สาระสาคัญ
บรรพบุรุษของไทยในทุกยุคทุกสมัย ได้ร่วมกันรักษาเอกราชและอธิปไตยของ
ประเทศให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ มั่ น คง ส่ ง ผ่ า นเจตนารมณ์ ใ ห้ มี ค วามเป็ น ชาติ จ วบจนทุ ก วั น นี้
ซึ่งองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้ดารงความเป็นชาติ ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกปัก
รัก ษาแผ่น ดิ นมาตั้ ง แต่ ส มัย สุโ ขทัย เป็น ต้ น มา มี การก่อ ตั้ง บ้ านเมือ ง รวบรวมไพร่ พล โดยมี
พระมหากษั ต ริย์ แ ห่ ง ราชอาณาจั ก รสุ โ ขทั ย ในราชวงศ์ พ ระร่ ว ง พ่ อ ขุ น ศรี อิ น ทราทิ ต ย์ เป็ น
ปฐมกษัตริย์ และยังมีพระมหากษัตริย์สืบสันตติวงศ์ อีก 8 พระองค์ อันได้แก่ พ่อขุนรามคาแหง
พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ซึ่งแต่ละพระองค์ในยุคนั้น ๆ มีความเสียสละ กอบกู้บ้านเมือง
ทานุบารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญ เพื่อความสุขของประชาราษฎร์ สร้างสัมพันธไมตรีกับแคว้น
ต่าง ๆ มีการศึกษาประวัติศาสตร์ที่จะนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการรักชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งดารงไว้ในการเป็นประเทศ
ตัวชี้วัด
1. บอกชื่อพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสุโขทัย
2. บอกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระมหากษัตริย์ไทย
ในสมัยสุโขทัย
2.1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2.2 พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
2.3 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)
3. บอกวีรกรรมของบรรพบุรุษสมัยสุโขทัย
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสุโขทัย
เรื่องที่ 2 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระมหากษัตริย์
สมัยสุโขทัย
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2.1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2.2 พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
2.3 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)
เรื่องที่ 3 วีรกรรมของบรรพบุรษุ สมัยสุโขทัย
พ่อขุนผาเมือง
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 10 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสรายวิชา สค12024
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
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เรื่องที่ 1 พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสุโขทัย
พระมหากษัตริย์ไทยแห่งอาณาจักรสุโขทัย ทุกพระองค์เป็นกษัตริย์ราชวงศ์
พระร่วง มีจานวน 9 พระองค์ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

พระนาม
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ่อขุนบานเมือง
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
พญาเลอไท
พญางั่วนาถม
พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)
พระมหาธรรมราชาที่ 2
พระมหาธรรมราชาที่ 3
(พญาไสลือไทย)
พระมหาธรรมราชาที่ 4
(พญาบานเมืององค์ที่ 2)

ปีที่ขึ้นครองราชย์
พ.ศ. 1792
ไม่ปรากฏ
พ.ศ. 1822
พ.ศ. 1841
พ.ศ. 1866
พ.ศ. 1890
พ.ศ. 1911
พ.ศ. 1942

ปีที่สิ้นสุดรัชสมัย
ไม่ปรากฏ
พ.ศ. 1822
พ.ศ. 1841
พ.ศ. 1866
พ.ศ. 1890
พ.ศ. 1911
พ.ศ. 1942
พ.ศ. 1962

พ.ศ. 1962

พ.ศ. 1981

1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นผู้ก่อตั้งต้นราชวงศ์พระร่วง ที่ปลดแอกอานาจ
จากอาณาจักรขอม และได้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นในปี พ.ศ. 1792 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
มีเชื้อสายที่มาอย่างไรไม่เป็นที่ปรากฎชัด ในประวัติศาสตร์หรือพงศาวดารต่าง ๆ มักกล่าวถึง
แต่ เ พี ย งว่ า พระองค์ เ ป็ น เจ้ า เมื อ งบางยางมาก่ อ น และเป็ น พระสหายกั บ พ่ อ ขุ น ผาเมื อ ง
เจ้าเมืองราด
2. พ่อขุนบานเมือง พระราชกรณียกิจไม่ค่อยปรากฏ ทราบจากการตี ความ
ในศิ ล าจารึก สุ โ ขทั ย หลั ก ที่ 1 ว่ าเป็ น สมั ย รวบรวมเมื อ งของชาวไทยเข้ า มารวมกั บ สุ โ ขทั ย
โดยพระอนุชา คือ พ่อขุนรามคาแหงเป็นกาลังสาคัญ แต่ยังมิได้ขยายอาณาเขตไปยังดินแดนของ
ชนชาติอื่น ช่วงรัชกาลนี้สั้นมาก จึงมิได้ฟื้นฟูทางด้านศาสนา ประชาชนนับถือลัทธิผีสางเทวดา
กับพุทธศาสนานิกายมหายานแบบขอมที่ครองเมืองลพบุรี
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3. พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ขึ้นครองราชย์ เป็นยุคที่สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมาก
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการประดิษฐ์อักษรไทย
ในปี พ.ศ. 1826 ดั ด แปลงมาจากอั ก ษรขอม เป็ น การแสวงหาวิ ธี ก ารที่ จ ะท าให้ ไ ด้ ม า
ซึ่งเอกลักษณ์ข องชาวไทย เพื่อให้แตกต่างไปจากขอม ซึ่งมีอิทธิพลครอบงาขณะนั้น รวมทั้ง
รูปแบบสถาปัตยกรรม ขนบประเพณี และการปกครอง โดยเฉพาะการขยายพระราชอาณาเขต
ออกไปกว้างขวาง ทรงใช้พระราโชบายในการรวมเมืองต่าง ๆ และใช้รูปแบบการปกครอง
แบบพ่อปกครองลูก แบบกระจายอานาจ และแบบทีค่ ล้ายกับประชาธิปไตย
4. พญาเลอไท เป็นโอรสของพ่อขุนรามคาแหงที่เป็นอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย
และส่งไปเป็นทูตเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน เมื่อพระองค์กลับจากภารกิจที่จีน ขึน้ เป็นกษัตริย์
ตามสิทธิ์ในการสืบทอดตาแหน่ง และเมื่อล่วงมาถึงสมัยนี้ วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไปมาก
โดยเฉพาะระบบการปกครองแบบใกล้ ชิ ด ประชาชน แบบพ่ อ กั บ ลู ก ที่ เ คยวางไว้ ใ นสมั ย
พ่อขุนรามคาแหง เริ่มหย่อนยานลง พญาเลอไทจึงไม่สามารถสานต่อความรุ่งเรืองของสุโขทัยได้
5. พญางั่ ว น าถม เป็ น โอรสของพ่ อ ขุ น บานเมื อ ง ขึ้ น ครองราชย์ เมื่ อ ปี
พ.ศ. 1882 ได้แต่งตั้งพญาลิไท ซึ่งเป็นโอรสของพญาเลอไทไปเป็นอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย
พญางั่วนาถมไม่มีความสามารถในการปกครองเมือง เนื่องจากเมืองต่าง ๆ ได้ถอนตัวออกไปจาก
สุโขทัยเป็นจานวนมาก อานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเสื่อมลงเมื่อพญางั่วนาถมสวรรคต
ใน พ.ศ. 1890
6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก
ทรงมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพบ้านเมืองโดยใช้ศาสนาเป็นสื่อ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระพุทธรูปสาคัญขึ้น 4 องค์ คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือ
และทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง พระองค์เสด็จออกผนวชเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
ในสงคราม พระมหาธรรมราชาที่ 1 ย้ายไปประทับที่เมืองสองแคว เพื่อป้องกันเขตแดนของ
สุโขทัยแก่พระเจ้าฟ้างุ้ม พระเจ้าอู่ทอง และย้ายเมืองสองแคว (พิษณุโลก) มาตั้งที่ริมฝั่งแม่น้าน่าน
เหนือตัวเมืองเดิมขึ้นมาประมาณ 10 กิโลเมตร เพราะชัยภูมิเหมาะสม ประทับอยู่ที่เมืองสองแคว
7 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 1905 ถึง พ.ศ. 1912 และได้สวรรคต ณ ที่แห่งนั้น
7. พระมหาธรรมราชาที่ 2 เป็นโอรสของพญาลิไท ทรงเป็นกษัตริย์ที่ใฝ่ในการ
ทานุบารุงพระพุทธศาสนา แต่ในช่วงนี้อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราช
ที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) กษัตริย์อยุธยาในเวลานั้น พยายามรวบรวมเมื องต่าง ๆ ไว้ในอานาจ
ได้นาทัพมาตีสุโขทัยหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1914 จนถึง พ.ศ. 1921 พระมหาธรรมราชาที่ 2
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ไม่สามารถต้านทานทัพอยุธยาได้ พระองค์จึ งขอยุติศึกโดยยอมอ่อนน้อมต่ออยุธยา และเป็น
รัฐบรรณาการของอยุ ธ ยาตั้ งแต่ปี นั้ น จึ งนั บ เป็ นกษั ตริ ย์ องค์สุ ด ท้า ยของสุโ ขทั ย ในช่ วงที่ มี
เอกราชโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 1931 พระมหาธรรมราชาที่ 2 พยายามปลดแอกอานาจจาก
อยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ทราบข่าวว่าพระมหาธรรมราชาที่ 2 คิดจะแข็งเมือง
จึงนาทัพมาตีแต่ระหว่างทางพระองค์เกิดล้มป่วยและได้สวรรคตลง สงครามระหว่างอาณาจักร
สุ โ ขทั ย และอาณาจั ก รกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาจึ ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น การปกครองบ้ า นเมื อ งสมั ย นี้ เ ป็ น
ความพยายาม รักษาสถานภาพเดิมไว้ให้ มากที่สุด จนปี พ.ศ. 1943 พระมหาธรรมราชาที่ 2
ได้สวรรคต พญาไสลือไทพระราชโอรสขึ้นครองราชย์สมบัติต่อมา
8. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พญาไสลือไท) ขึ้นเป็นกษัตริย์สุโขทัยต่อจาก
พระมหาธรรมราชาที่ 2 ในสมัยของพระองค์ สุโขทัยได้กลายเป็นรัฐกันชนให้ ระหว่างอาณาจักร
อยุธยากับล้านนา ซึ่งต่างฝ่า ยต่างพยายามจะขยายอานาจออกไปให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งสุโขทัย
ก็เล่นบทรัฐกันชนได้ดีในช่วงเวลาหนึ่ง แต่พระราชกรณียกิจไม่ปรากฎหลักฐานมากนัก แต่ทรง
สนพระทัยทางด้านศาสนา ในปี พ.ศ. 1962 พระองค์ได้เสด็จสวรรคต
9. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (พญาบานเมืององค์ที่ 2) ทรงเป็นพระราชโอรส
ของพระมหาธรรมราชาที่ 3 หรือ อี ก พระนามหนึ่ ง คื อ บรมปาล ก่ อ นขึ้ น ครองราชย์ ไ ด้ ทา
สงครามแย่ งชิ งราชสมบั ติ กั บพญารามค าแหง พระอนุ ชา กษั ตริ ย์ อยุ ธยาในช่ วงเวลานั้ นคื อ
พระอินทราชา ได้เสด็จยกกองทัพมาที่เมืองพระบาง ทั้งสองพี่น้องเกรงพระบารมี ได้ออกมา
อ่อนน้อมและยินยอมให้พระอินทราชาเข้ามาแทรกแซง ในการไกล่เกลี่ยครั้งนั้น ได้ทรงอภิเษก
ให้พญาบานเมืองขึ้นเป็นกษัตริย์เนื่องจากเป็นเชษฐา ปกครองเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของอาณาจักรสุโขทัย ส่วนพญารามนั้นให้เป็นอุปราชปกครองเมืองสุโขทัย และศรีสัชนาลัย
ซึ่งเป็นเมืองหลวงรอง
เมื่ อ ระงั บ การจลาจลเรี ย บร้ อ ย พระอิ น ทราชาทรงสู่ ข อพระราชธิ ด าของ
พญาไสลือไท ให้อภิเษกสมรสกับเจ้าสามพระยา โอรสของพระองค์ นับเป็นพระราโชบายในการ
ปกครองหัวเมืองทางเหนือที่แยบยลของพระอินทราชา ซึ่งต่อมาภายหลัง ที่พระโอรสประสูติ
เจ้ าสามพระยาได้ ส่ ง พระโอรสซึ่ ง มี เ ชื้ อ สายพระร่ ว งขึ้ น ไปครองกรุ ง สุ โ ขทั ย พญาบานเมื อ ง
ปกครองอาณาจักรอยู่ 19 ปี จึง ได้สวรรคตลงในปี พ.ศ. 1981 นับเป็นกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง
ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย เป็นองค์สุดท้าย
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสุโขทัย
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย
จากหลั ก ศิ ล าจารึ ก สุ โ ขทั ย หลั ก ที่ 2 เป็ น ที่ ม าของประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย
โดยกล่ า วว่ า ดิ น แดนสุ โ ขทั ย และศรี สั ช นาลั ย นั้ น มี ชุ ม ชนตั้ ง อยู่ เป็ น หลั ก แหล่ ง เป็ น นครรั ฐ
มีที่ตั้ งศู นย์ อานาจการปกครองที่ ถาวร ศู นย์ อานาจการปกครองที่ เชลี ยงและสุ โขทัย ตั้ งอยู่
บริเวณใกล้วัดพระพายหลวงเมืองเก่าสุโขทัย ส่วนที่ศรีสัชนาลัย น่าจะอยู่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วั ด พระปรางค์ ) ซึ่ ง นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ห ลายคนมี ม ติ ว่ า มี ผู้ น ากลุ่ ม มวลชนที่
พูดภาษาไทยที่เป็นผูน้ ากลุ่มชนที่สุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นกษัตริย์ที่มีอานาจแพร่หลาย
ออกไปจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชกรณียกิจที่สาคัญ ดังนี้
2.1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
เป็ น องค์ ป ฐมกษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ราชวงศ์ พ ระร่ ว ง เดิ ม ชื่ อ ว่ า พ่ อ ขุ น บางกลางหาว
เป็ น พระสหายสนิ ท ของพ่ อ ขุ น ผาเมื อ ง เจ้ า เมื อ งราด ได้ น ากลุ่ ม คนไทยยึ ด เมื อ งสุ โ ขทั ย
จากขอมสบาดโขลญลาพง (พ.ศ. 1762 – 1781)
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงจัดการปกครองบ้านเมือง ดังนี้
1) การจัดการทางสังคมวัฒนธรรม คนสุโขทัยยอมรับศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
บางอย่างจากอาณาจักรขอม ทั้งลัทธิศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เมื่อเป็น
อาณาจักรแล้ว รับลัทธิศาสนาพุทธหินยาน และพระพุทธสิหิงค์มาแผ่ขยายให้ทั่วราชอาณาจักร
2) การแผ่อาณาเขต และการสร้างบ้านแปลงเมือง
นับตั้งแต่เริ่มอาณาจักรใหม่ของสุโขทัย ตามหลักศิลาจารึก หลักที่ 1 กล่าวไว้ว่า
มีการรบราแย่งชิงผู้คน และอานาจกัน ในสมัยนั้น มีการขยายอาณาเขตโดยรวมเมืองต่าง ๆ
มาเข้ากับเมืองสุโขทัย ในสมัยขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ชนชาวไทยกลุ่มหนึ่งยกทัพมาตีเมืองตาก
ซึ่งเป็น เมือ งขึ้ นของสุ โขทัย พ่อขุน รามคาแหงพระราชโอรสของพ่อขุ นศรีอิน ทราทิต ย์ได้ทา
ยุทธหัตถีจนรบชนะ โดยมีหลักฐานน่าเชื่อถือว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเริ่มสร้างกาแพงเมือง
สุโขทัย ริมแม่น้าลาพัน ปัจจุบันคือ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ห่างจาก
ลาน้ายม 12 กิโลเมตร
อาณาจักรสุโขทัย
ทิศเหนือ
จรดเมืองแพร่
ทิศใต้
จรดเมืองนครสวรรค์
ทิศตะวันตก
จรดเมืองตาก
ทิศตะวันออก
จรดเมืองเพชรบูรณ์
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2.2 พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระนาม
เดิมว่า ขุนรามราช เมื่อมีพระชนมายุได้ 19 ปี ได้ช่วยพระราชบิดาออกสู้รบในการสงคราม
กั บ ขุ น สามชน เจ้ า เมื อ งฉอด จนรบชนะ จึ ง ได้ พ ระนามว่ า “พระรามค าแหง” เสด็ จ ขึ้ น
ครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วง ในปี พ.ศ. 1822 ในรัชสมัยของพระองค์
บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวาง จนประชาชนได้รับความสุขที่เรียกว่า
“ไพร่ฟ้าหน้าใส”
ในสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก (ราชาธิปไตย)
พระองค์ใช้พระราชอานาจด้วยความเป็นธรรม และให้เสรีภาพแก่ประชาชน แต่ ก็ทรงสอดส่อง
ความเป็นอยู่ของราษฎร ใครทุกข์ร้อนก็สามารถร้องทุกข์ได้ โดยได้โปรดให้แขวนกระดิ่งไว้ที่
ประตูพระราชวัง ดังหลักศิลาจารึก หลักที่ 1 ที่ว่า “…ในปากประตูมีกระดิ่งแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้า
หน้าปก กลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มักจักกล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ ไปลั่น
กระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคาแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถาม สวนความแก่มันด้ วยซื่อ
ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จงึ ชม”
พระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
1. ทรงทาสงครามขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง
ทิศเหนือ
อาณาเขตถึงเมืองหลวงพระบาง เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองปัว
ทิศใต้
อาณาเขตถึงฝั่งทะเลสุดเขตมลายู โดยมีเมืองต่าง ๆ คือ
เมืองคณฑี เมืองพระบาง เมืองแพรก เมืองสุพรรณบุรี (อู่ทอง)
เมืองราชบุรี เมืองเพชรบุรี และเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก อาณาเขตถึงเมืองเวียงจันทน์ และเมืองเวียงคา
ทิศตะวันตก อาณาเขตถึงเมืองฉอด และเมืองหงสาวดี
2. ทรงโปรดให้สร้างพระแท่นศิลาขึ้น เรียกว่า “พระแท่นมนังศิลาบาตร” ตั้งไว้
กลางดงตาล เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์แสดงธรรมในวันธรรมสวนะ และทรงใช้ประทับว่าราชการ
และอบรมสั่งสอนประชาราษฎร์ในวันธรรมดา
พระแท่ น ที่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า งอยู่ ห ลายร้ อ ยปี ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า
เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 17 มกราคม ปี พ.ศ. 2376 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวช
ได้เสด็จธุดงค์ไปนมัสการเจดีย์สถานต่าง ๆ แล้วตรัสสั่งให้ชะลอพระแท่นมนัง ศิลาบาตรไปก่อ
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เป็นแท่นไว้ที่วัดราชาธิราช ซึ่งต่อมาพระองค์ทรงลาผนวช จึงโปรดให้ชะลอไปไว้ที่วัดพระศรีรัตน
ศาสดารามในปัจจุบัน
3. ทรงโปรดให้สร้างทานบกักเก็บน้าที่เรียกว่า “สรีดภงส์” โดยก่อสร้างทานบ
เพื่อเก็บกักน้า โดยมีลารางระบายน้าส่งเข้าตัวเมือง เพื่อเก็บกักน้าไว้ในสระน้าใหญ่และเล็ก
หลายสระ โดยเฉพาะสระน้าตามวัดวาอารามต่าง ๆ ซึ่งมีสระใหญ่หรือตระพังแทบทุกวัด
4. ทรงส่งเสริมการค้าขายด้วยการไม่เก็บภาษี ที่เรียกว่า “จกอบ” (อ่านว่า จัก –
กอบ) จากหลักศิลาจารึก หลักที่ 1 ที่ว่า "..เมื่อชั่วพ่อขุนรามคาแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ามีปลา
ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง
ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทอง ค้า…" จากข้อความนี้แสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเกษตร ด้านการค้า
5. ทรงประดิษฐ์อักษรไทย เรียกว่า “ลายสือไทย” ทรงประดิษฐ์อักษรไทยไว้ใน
ศิลาจารึก เมื่อปี พ.ศ. 1826 ซึ่งแต่ก่อนนั้น ชนชาติไทยเอาแบบของอักษรคฤณภ์ของอินเดีย
มาใช้ ต่อมาได้รับอิทธิพลมาจากอักษรมอญและขอม จึงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้น เพื่อกาจัด
อิทธิพลวัฒนธรรมของขอม และสร้างสรรค์ลักษณะเอกลักษณ์ความเป็นภาษาไทยให้โดดเด่นขึ้น
6. ทรงเลื่อมใสและส่งเสริมพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ และ
ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์เป็นศาสนาประจาบ้านเมือง ทรงโปรดให้นิมนต์พระสงฆ์
ลังกาวงศ์ที่รอบรู้พระไตรปิฏกมาจากเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นสังฆราช เพื่อสั่งสอนความรู้
ทางธรรมแก่ประชาชนสุโขทัย ดังจารึกที่ว่า “คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน
พ่ อ ขุ น รามค าแหง เจ้ า เมื อ งสุ โ ขทั ย นี้ ทั้ ง ชาวแม่ ช าวเจ้ า ท่ ว ยปั่ ว ท่ ว ยนาง ลู ก เจ้ า ลู ก ขุ น
ทั้งหลาย ทั้งผู้ชายผูห้ ญิง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออก
พรรษากรานกฐิน เดือนหนึ่งจึงแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม้
มีหมอนนั่งหมอนนอน บริพารกฐิน โอยทานแล่ปี แล้ญิบล้านไปสูดญัติกฐิน เถิงอรัญญิกพู้น...”
7. ทรงโปรดให้จารึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ในศิลาจารึกสุโขทัย
หลักที่ 1 ระบุถึงอาณาเขตของบ้านเมือง ได้แก่ “...มีเมืองกว้างช้างหลาย ปราบเบื้องตะวันออก
รอดสรลวง สองแคว ลุมบาจาย สคา เท้าฝั่งของเถิงเวียงจันทน์ เวียงคาเป็นที่แล้วเบื้องหัวนอน
รอดคนทีพระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝั่งทะเลเป็นที่แล้วเบื้อง
ตะวันตกรอดเมืองฉอด เมืองหงสาวดี สมุทรหาเป็น แดนเบื้องตีนนอน รอดเมืองแพร่ เมืองมาน
เมืองน่าน เมืองพลัว พ้นฝั่งของเมืองชวา...”
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8. ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในด้านการเมือง ศาสนา และการค้า
ดังนี้
ลังกา มีความสัมพันธ์ในเรื่องศาสนา โดยรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
แบบลั งกาวงศ์ม าถื อ ปฏิ บั ติ หลั ง จากได้ ส่ งทู ต ไปพร้ อ มกับ ทู ต ของนครศรี ธ รรมราช เพื่ อ ขอ
พระศรีหลปฏิมาหรือพระพุทธสิหิงค์จากลังกามาสักการะบูชาที่กรุงสุโขทัย
มอญ ในสมัยพ่อขุนรามคาแหงนี้ มีพระเจ้าฟ้ารั่ว (มะกะโท) กษัตริย์มอญได้เข้า
มาสวามิภักดิ์ และยอมเป็นประเทศราช
จีน ในสมัยพ่อขุนรามคาแห่งมหาราชนั้น ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้ากุบไลข่าน
หรือหงวนสีโจ๊วฮ่องเต้ ได้ส่งทูตไปจีนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน ถึง 2 ครั้ง และได้ทาถ้วยชาม
ที่เรียกว่า “เครื่องสังคโลก” จาหน่ายในสุโขทัย โดยตั้งเตาทาที่เมืองสุโขทัย และเมืองศรีสัชนาลัย
เตาที่ทาเครื่องสังคโลก เรีย กว่า “เตาทุเรียง” นับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญในสมัยกรุง
สุโขทัย และสินค้าที่ซื้อมาขายจากจีน ได้แก่ ผ้าไหมแพรพรรณ เครื่องถ้วยชาม นอกจากนี้ยังมี
การหล่อปั้นพระพุทธรูป เทวรูป การทาเครื่องทอง เครื่องเงิน เป็นต้น
2.3 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)
เป็นพระโอรสของพญาเลอไทย ในสมัยพญางั่วนาถม ได้ขึ้นครองราชย์ เมื่อปี
พ.ศ. 1882 ได้แต่งตั้งพญาลิไทไปปกครองเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นเมืองอุปราช ในปี พ.ศ. 1890
เกิดการจลาจลสู้รบแย่งชิงราชสมบัติ พญาลิไทยกทัพจากเมืองศรีสัชนาลัยมายังเมืองสุโขทัย
ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า พระมหาธรรมราชาที่ 1 พระองค์นับเป็นกษัตริย์ที่
มีพระปรีชาสามารถอย่างมากเช่นเดียวกับพ่อขุนรามคาแหง พระอัยกา แต่เหตุการณ์บ้านเมือง
ไม่เปิดโอกาสให้พระองค์สามารถจะขยับขยายอานาจให้อาณาจักรสุโขทัยกลับมาแผ่ไพศาล
ดังเช่นสมัยของพระอัยกาได้อีก พระองค์จึงเลือกสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ แบบนครพัน (ใกล้เมืองเมาะตะมะ) ไปยังดินแดนต่าง ๆ
พระราชกรณียกิจที่สาคัญ มีดังนี้
1. ขยายอาณาเขต ทรงขยายอาณาเขตออกไปเกือบถึงครึ่งหนึ่ง
ของสมัยพ่อขุนรามคาแหงไว้ ดังนี้
ทิศเหนือ
อาณาเขตถึง เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองปัว เมืองหลวงพระบาง
ทิศใต้
อาณาเขตถึง เมืองชากังราว เมืองนครชุม เมืองบางพาน
เมืองพระบาง และเมืองปากยม
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ทิศตะวันออก อาณาเขตถึง เมืองราด เมืองสรวงสองแคว เมืองลุมบาจาย
และเมืองสะค้า
ทิศตะวันตก อาณาเขตถึง เมืองเชียงทอง
2. การปกครอง ทรงนาหลักทศพิธราชธรรมมาเป็นหลักในการปกครองประชาชน
การเรียกพระนามของกษัตริย์สุโขทัยจึงเปลี่ยนเป็นมหาธรรมราชา
3. การทานุบารุงศาสนา ทรงออกผนวช 1 พรรษา ระหว่างครองราชย์และ
อาราธนาพระสังฆราชจากเมืองนครพันของมอญมาเป็นอุปัชฌาย์ ทรงส่ง พระสงฆ์ ไปเผยแผ่
ในล้านนา ล้านช้าง น่าน อยุธยา และทรงสร้างพระพุทธรูป ทองคาหนักที่สุดในโลก ปัจจุบันอยู่
วัดไตรมิตรวิทยาราม
4. การสร้างวรรณกรรม ทรงมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกเป็นอย่างดี
ได้พระราชนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วง ใน พ.ศ. 1888 เป็นวรรณกรรมเล่มแรกของไทย
5. ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ทรงให้ ส ร้ า งท านบกั้ น น้ า ตั้ ง แต่ เ มื อ งพิ ษ ณุ โ ลกถึ ง
เมืองสุโขทัย เพื่อนาน้าไปใช้ในการเพาะปลูก
6. การปรับปรุงการเขียนหนังสือไทย ทรงปรับปรุงการเขียนสระจากที่วางสระ
ไว้แนวเดียวกับพยัญชนะตามแบบพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มาเป็นวางสระไว้ข้างหน้า ข้างหลัง
ข้างบน และข้างล่างพยัญชนะ ลักษณะเดียวกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระมหากษัตริย์
สมัยสุโขทัย
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 วีรกรรมของบรรพบุรุษสมัยสุโขทัย
พ่อขุนผาเมือง
ในพุทธศตวรรษที่ 18 กลุ่มชนสุโขทัยมีกษัตริย์ที่มีอานาจแพร่หลายออกไปจน
เป็นที่ยอมรับ กษัตริย์ขอมจึงยอมยกธิดาให้อภิเษกกับ พระราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนาถม
เจ้าเมืองเชลียง ซึ่งมีพระโอรส 2 องค์ ได้แก่ พ่อขุนผาเมือง และพระยาคาแหงพระราม
เมื่อสิ้นรัชสมัยของพ่อขุนศรีนาวนาถม สุโขทัยเกิดความไม่สงบ พ่อขุนผาเมืองได้
อภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรขอม ชื่อนางสุขรมหาเทวี ได้ มอบพระขรรค์ไชยศรี และเฉลิม
พระนามว่า “ศรีอินทรบดินทราทิตย์” จากกษัตริย์ขอมให้กับพ่อขุนบางกลางหาว
พ่ อ ขุ น ผาเมื อ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ ในการก่ อ ตั้ ง อาณาจั ก รสุ โ ขทั ย
เป็นผู้พิชิตศึกรบชนะขอมสบาดโขลญลาพง และยึดเมืองไว้ให้ก่อนที่พ่อขุนบางกลาวหาว จะนา
ทัพมาช่วยปราบปราม แทนที่พระองค์จะใช้สิทธิ์เข้าครอบครองสุโขทัย กลับยกให้พระสหาย
พร้อมทั้งอภิเษกและมอบนาม “ศรีอินทรบดินทราทิตย์ ” ให้ด้วย เมื่อมอบเมืองให้พระสหาย
แล้วพ่อขุนผาเมืองยังคงช่วยราชการที่สุโขทัย จนสถานการณ์ปกติ จึงเดินทางกลับเมืองราด
จากนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับพ่อขุนผาเมืองอีกเลย

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 วีรกรรมของบรรพบุรุษสมัยสุโขทัย
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
สาระสาคัญ
มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา
และวรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม ศาสนา ความเชื่อและพิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์
และดนตรี โบราณวัตถุ โบราณสถานในสมัยสุโขทัย ในเรื่อง ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน
เล่นไฟ พนมเบี้ย พนมหมาก พนมดอกไม้ ลายสือไทย ไตรภูมิพ ระร่วง เครื่องสังคโลก ประเพณี
กินสี่ถ้วย ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านสมัยสุโขทัย สถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมสมัยสุโขทัย
และแนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
ตัวชี้วัด
1. บอกและยกตัวอย่างวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
2. บอกแนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
3. แสดงความคิดเห็นในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
สู่การปฏิบัติได้อย่างน้อย 1 เรื่อง
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
1.1 ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
1.2 พนมเบี้ย พนมหมาก พนมดอกไม้
1.3 ลายสือไทย
1.4 ไตรภูมิพระร่วง
1.5 เครื่องสังคโลก
1.6 ประเพณีกินสีถ่ ้วย (ไข่กบ นกปล่อย มะลิลอย อ้ายตื้อ)
1.7 ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านสมัยสุโขทัย

44

1.8 สถาปัตยกรรมและประติมากรรมสมัยสุโขทัย
1) เจดีย์สมัยสุโขทัย
2) พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
เรื่องที่ 2 แนวทางในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 30 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสรายวิชา สค12024
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
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เรื่องที่ 1 มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย ที่สะท้อนถึงวิถีชี วิต และความเป็นอยู่ สภาพ
บ้านเมืองในสมัยสุโขทัย ในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและวรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม
ศาสนา ความเชื่อและพิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน นาฎศิลป์และดนตรี โบราณวัตถุ โบราณสถาน
เป็นต้น มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยที่น่าสนใจ มีดังนี้
1.1 ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
สมั ย สุ โ ขทั ย ได้ รับ อิ ทธิ พ ลทางวั ฒ นธรรมจากอารยธรรมขอม มี ก ารพบภาพ
จาหลักที่ปราสาทบายน ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีรูปบุคคลกาลังลอยวัสดุในน้า ซึ่งน่าจะมี
ความเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องการลอยประทีปในสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ ยังพบชามสังคโลก
สมัยสุโขทัย ที่มีรูปกระทง เป็นลายบนชามสังคโลกอีกด้วย
สมัยสุโขทัย ไม่ได้เรียกว่า ลอยกระทง แต่ใช้คาว่า เผาเทียน เล่นไฟ เป็นถ้อยคา
ที่ปรากฎในศิลาจารึก หลักที่ 1 ด้านที่ 2 กล่าวถึง ประเพณีและพิธีกรรมในสมัยพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช ประชาชนมีการทาพิธีกรานกฐินตามวัดต่าง ๆ แล้วพากันมายัง เมืองสุโขทัย ทางประตู
เมืองทั้ง 4 ด้าน ที่กลางเมืองสุโขทัยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ผู้คนต่างมากราบไหว้ และเผาเทียน
เล่นไฟ ซึ่งเผาเทียน หมายถึง การจุดเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับ การจุดธูป ส่วนเล่นไฟ
หมายถึง การจุดดอกไม้ไฟ
จากศิลาจารึก หลักที่ 1 คาว่า เผาเที ยน เล่ นไฟ คงหมายถึ ง ประเพณี และ
พิธีกรรมในงานเฉลิมฉลองไหว้พระในศาสนสถานสาคัญที่อยู่กลางเมืองสุโขทัย เชื่อมโยงกับ
ประเพณีกรานกฐิน ที่มีวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 เป็นวันสุดท้าย ตามพุทธบัญญัติ
1.2 พนมเบี้ย พนมหมาก พนมดอกไม้
พนมเบี้ย พนมหมาก และพนมดอกไม้ เป็นคาที่ปรากฎในศิลาจารึก หลักที่ 1
ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 13 – 17 จารึกไว้ดังนี้
“เมื่อออกพรรษา กรานกฐิน เดือนณึ่งจึ่งแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย มีพนม
หมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนโนน บริพารกฐินโอยทาน แล่ปีแล้ญิบล้าน ไปสูดญัติกฐิน
ถึงอรัญญิกพู้น”
จากข้อความในศิลาจารึก แสดงให้ทราบว่า พนมเบี้ ย พนมหมาก และพนม
ดอกไม้ เป็ น เครื่ อ งไทยธรรมส าหรั บ ถวายพระสงฆ์ ใ นพิ ธี ก รานกฐิ น หรื อ พิ ธี ถ วายผ้ า กฐิ น
ตามประเพณีในพุทธศาสนา ภายหลังเทศกาลออกพรรษาแล้ว
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พนมเบี้ย พนมหมาก และพนมดอกไม้ คือ เบี้ย หมาก และดอกไม้ ที่จัดแต่งเป็น
เครื่องไทยธรรมสาหรับถวายพระภิกษุ หรือพระสงฆ์ตามธรรมเนียม โดยนาเบี้ย หมาก ดอกไม้
จัดแต่งบนภาชนะ ให้มีรูปทรงลักษณะเป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัว หรือทาเป็นรูปกรวยยอด
เรียวแหลม

(ที่มาภาพ : https://board.postjung.com/929339.html)

ปัจจุบัน พนมเบี้ย พนมหมาก ได้หมดบทบาทตามความศรัทธาประเพณีนิยม
ในพุทธศาสนา เนื่องจากเบี้ยไม่ได้เป็นวัตถุกลางในการซื้อขาย หมากพลูไม่ได้เป็นเครื่องขบเคี้ยว
ในความนิยมสาหรับคนปัจจุบัน ส่วนพนมดอกไม้ ยังพอติดอยู่กับความเชื่อ และความนิยมในคน
ปัจจุบันพอสมควร แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนในส่วนวัสดุ วิธีการทา และโอกาสที่ใช้ไปจากขนบนิยม
และธรรมเนียมเดิม ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
1.3 ลายสือไทย
ลายสื อ ไทย หมายถึ ง ตั ว หนั ง สื อ ไทย หรื อ อั ก ษรไทย ซึ่ ง พ่ อ ขุ น รามค าแหง
มหาราช กษัต ริย์พ ระองค์ที่ 3 แห่ ง อาณาจั ก รสุ โ ขทั ย ทรงคิ ดประดิ ษ ฐ์ขึ้ น ในปี พ.ศ. 1826
ดังปรากฏในจารึก หลักที่ 1 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหง ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 8 – 11 ความว่า
“เมื่อก่อนลายสือไทยนั้นบ่มี 1205 ศกปีมะแม พ่อขุนรามคาแหงหาใคร่ใจในใจ
แลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้...”
ความในจารึกดังกล่าว สื่อชัดเจนว่า ก่อน พ.ศ. 1826 ยังไม่มีลายสือไทย หรือ
อักษรไทยปรากฏใช้
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ลายสือไทยที่พ่อขุนรามคาแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์
ขึ้นนั้น ลักษณะรูปสัณฐานของเส้นอักษร และอักขรวิธีที่ใช้
เป็นเอกลักษณ์ มีปรากฏเฉพาะในจารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึก
พ่อขุนรามคาแหงมหาราชเป็นหลักแรก ลักษณะของลายสือ
ไทย แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพ่อขุนรามคาแหง
มหาราชที่ทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงวินิจฉัย
และทรงปรุงแต่งรูปแบบอักษรให้มีลักษณะบ่งบอกความเป็น
(ที่มาภาพ : https://www.baanjomyut.com/ ไทยอย่ างแท้จ ริง และเป็น แบบอย่างให้ คนในชาติ ไ ด้ เรี ยนรู้
library_2/king_ramkhamhaeng_inscription
ศึกษา และใช้สืบทอดต่อมา
/
พ่อขุนรามคาแหงมหาราชทรงกาหนดให้มี วิธีเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
อยู่ในบรรทัดเดียว เป็นอักษรตัวตรง คือ เส้นอักษรลากขึ้นลงเป็นเส้นตรง ส่วนเส้นลากขวางโค้ง
มนเล็กน้อย รูปอักษรจึงมีทรงสี่เหลี่ยม หรือที่เรียกว่า อักษรตัวเหลี่ยม

(ที่มาภาพ : https://www.dek-d.com/board/view/1237110/)

อิทธิพลของลายสือไทย ได้เผยแพร่ไปสู่อาณาจักรข้างเคียงเพียงช่วงระยะเวลา
สั้น ๆ ประมาณหนึ่งศตวรรษ จากนั้นลักษณะของรูปแบบอักษรก็ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม
การใช้ภูมิภาคนั้น ๆ จนปรากฏเป็นรูปอักษรแบบใหม่ขึ้นแทนลายสือไทย เช่น ในอาณาจักร
ล้านนาได้เปลี่ยนไปเป็นอักษรไทยล้านนา หรืออักษรฝักขาม และในอาณาจักรศรีอยุธยาได้
เปลี่ยนไปเป็นอักษรไทยอยุธยา และสืบต่อมาเป็นอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
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1.4 ไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วง เป็นชื่อที่สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงตั้งชื่ อไว้
จึงรู้จักแพร่หลาย และเรียกชื่อนี้มากกว่าจะเรียกชื่ อว่า ไตรภูมิกถา ตามที่ระบุไว้ในบานแพนก
หรือสารบาญเรื่อง
ไตรภูมิพระร่วงเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไท เมื่อปี
พ.ศ. 1888 ครั้งยังทรงเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเวลา
ถึง 6 ปี เนื่องจากเป็นหนังสือที่ศึกษาและเรียบเรียงสาระสาคัญจากคัมภีร์ที่พระอรรถกถาจารย์
ได้รจนาไว้ มีจานวนถึง 32 คัมภีร์ แสดงถึงพระจริยาวัตรในการศึกษาพระธรรมและพระราช
อุตสาหะที่ฝักใฝ่ในธรรมะของพระพุทธองค์
ไตรภู มิ พ ระร่ ว งจึ ง มี ธ รรมะที่ ค รอบคลุ ม พระไตรปิ ฎ ก ทั้ ง พระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก
พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ทรงพระราชนิพนธ์โดยเรียบเรียงให้เห็น “ความเป็นจริง”
ในทุกแง่ทุกมุม จึงได้รับยกย่องว่าเป็นวรรณคดีชิ้นเอกของไทย มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อคนไทย
และสั ง คมไทยมากว่ า 700 ปี สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า พระมหาธรรมราชาลิ ไ ท ทรงเป็ น กษั ต ริ ย์
นักปราชญ์ และนักปกครองแห่งกรุงสุโขทัย คนไทย และสังคมไทย มีความสงบสุข ด้วยเหตุ
ปัจจัยจากอิทธิพลของไตรภูมิพระร่วง และมีอิทธิพลต่อด้านภาษา ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์
การหล่อหลอมค่านิยม อุดมคติ อุดมการณ์ และศีลธรรมจริยธรรม
พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงมีพระราชประสงค์ในการแต่งเรื่องนี้ ดังที่ระบุไว้ใน
บานแพนกว่ า “ไตรภู มิ ก ถานี้ มูน ใส่ เพื่ อ ใดสิ้ น ใส่ เพื่ อ มี อ รรถพระอภิ ธ รรมจะใคร่เทศนาแก่
พระมารดาท่านอันหนึ่ง เมื่อจาเริญพระธรรมโสด” สรุปได้ว่า
1. เพือ่ เผยแพร่พระอภิธรรม ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อเป็นบทเรียนพระอภิธรรมแก่พระราชมารดาของพระองค์
อนึ่ ง นัก วิ ชาการได้ ศึก ษาวิ เคราะห์ไ ตรภูมิ พ ระร่ว งเชิ งประวั ติศ าสตร์ และมี
ความเห็นว่า จุดประสงค์ของการแต่ง คือ เพื่อสร้างบารมีก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ และแสดงให้
ประจักษ์ว่าทรงเป็น “จักรพรรดิราช”
1.5 เครื่องสังคโลก
สังคโลกหรือเครื่องสังคโลก เป็นคาที่ชาวไทยรู้จักกันดีในนามของวัตถุโบราณที่มี
คุ ณ ค่ า ยิ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ถ้ ว ยชามสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ เครื่ อ งประดั บ สถาปั ต ยกรรม สิ่ ง ผลิ ต
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อันเนื่องมาจากความเชื่อในพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบขี้เถ้าที่ผลิตขึ้นใน
สมัยสุโขทัย
เครื่องสังคโลกที่จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันแบ่งตามเตาเผา มีอยู่ 3 แหล่ง ดังนี้
1. เครื่องสังคโลกเตาสุโขทัยหรือเรียกว่า เตาทุเรียงสุโขทัย ปัจจุบันอยู่ในบริเวณ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย ตั้งอยู่แนวคูเมือง เรียกว่า
แม่โจน เป็นเตาก่อด้วยอิฐ กว้าง 2 – 3 เมตร ยาว 5 – 6 เมตร ลักษณะเป็นเตาขุดลงไปในดิน
ครึ่งหนึ่ง ก่อโค้งเป็นประทุนเกวียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน เป็นที่ใส่ไฟตอนหนึ่ง ที่วางถ้วยชาม
ตอนหนึ่ง และปล่องไฟตอนหนึ่ง
เครื่องสังคโลกที่ได้จากเตาสุโขทัย เป็นภาชนะถ้วยโถโอชามที่เป็นของใช้สอย
เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นจากเตาทุเรียงแหล่งนี้คือ เครื่องปั้นเคลือบลวดลาย
สีดาหรือน้าตาล เนื้อดินค่อนข้างหยาบ ชุบน้าดินสีขาว ลวดลายสีเขียวอ่อน การเรียงถ้วยชาม
เข้าเตาเผาแห่งนี้จะใช้กี๋ ซึ่งเป็นจานที่มีขาเป็นปุ่ม 5 ปุ่ม วางคั่นระหว่างชามต่อชาม ฉะนั้น
ภายในชามของเตาสุโขทัย จึงมีรอย 5 จุดปรากฏอยู่เป็นส่วนมาก
2. เครื่องสังคโลกเตาทุเรียงป่ายาง ปัจจุบันอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัยบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ายมเหนือแก่งหลวง ห่างจากกาแพงเมืองเพียง 500 เมตร
เครื่องสังคโลกที่ได้จากเตาเผาแหล่งนี้เป็นสังคโลกดี ทั้งลวดลาย น้ายาเคลือบ
สวยงาม รูปแบบพิเศษกว่าเตาเผาแหล่งอื่น แยกเป็นเตาเผารูปยักษ์ นาค มังกร และเตาเผารูป
ตุ๊กตา สันนิษฐานว่าเตานี้จะเป็นเตาหลวงที่ทาขึ้นใช้เฉพาะบุคคลชั้นสูง
3. เครื่องสังคโลกเตาทุเรียงเกาะน้อย ปัจจุบันอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย ตาบลหนองอ้อ อาเภอศรีสัชนาลัย เตาเกาะน้อยนี้อยู่ถัดเตาป่ายางไปทางเหนือ
ประมาณ 4 กิโลเมตร
เครื่องสังคโลกที่ได้จากแหล่งนี้เป็นภาชนะถ้วยชาม จาน จานเชิง โถ ขวด สีของ
เครื่องสังคโลกมีหลายสี เช่น สีน้าตาล สีเหลืองอ่อน สีเขียวไข่กา สีขาวมีลวดลายที่เขียนด้วย
สีที่เข้มกว่า เขียนลงในภาชนะที่ยังดิบอยู่ ชุบเคลือบแล้วจึงเผา ซึ่งเชื่อกันว่าใช้เถ้าจากต้นก่อ
(มะก่อตาหมูและไม้กอง) ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีในสุโขทัยและภาคเหนือ
ชนิดและประเภทของเครื่องสังคโลก
ถ้าพิจารณาวัสดุและความแข็ง อาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดเนื้ออ่อนหรือ
เนื้อดินและชนิดเนื้อแข็งหรือเนื้อหิน
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1. ชนิดเนื้ออ่อนหรือเนื้อดิน ได้แก่ ภาชนะที่เนื้อดินมีความพรุนตัวค่อนข้างมาก
สามารถดูดซึมน้าได้ ใช้ความร้อนในการเผาด้วยอุณหภูมิ ต่ากว่า 600 องศาเซลเซียส มีเนื้อดิน
สีส้มอมแดง ผิวด้านนอกไม่เคลือบ แต่บางชิ้นมีการขัดผิวให้มันแล้วชุบน้าดินสีแดง การตกแต่ง
ลวดลายที่พบมากเป็นลายเชือกทาบ และลายขูดหรือลายขีดลงไปในเนื้อดิน
2. ชนิดเนื้อแข็งหรือเนื้อหิน ได้แก่ ภาชนะที่ มีเนื้อแน่น แข็ง น้าและของเหลว
ไม่ ส ามารถไหลซึ ม ผ่ า นได้ เวลาเคาะมี เ สี ย งกั ง วาน ใช้ ค วามร้ อ นในการเผาด้ ว ยอุ ณ หภู มิ
อยู่ระหว่าง 600 - 1,100 องศาเซลเซียส สังคโลกเนื้อหิน มีทั้งเคลือบขี้เถ้า การตกแต่งลายทั้ง
ขูดขีดลายลงไปในเนื้อดินและการปะติดลวดลายลงไปบนผิ ว รูปทรงที่พบ ได้แก่ ครก สาก ไห
ปากผายคอยาว โอ่งต่าง ๆ สังคโลกประเภทนี้พบมากที่เตาบ้านเกาะน้อย
2.1 ประเภทไม่ เ คลื อ บน้ ายา ส่ ว นมากมี เ นื้ อ ดิ น สี เ ทาและสี เ ทาอมม่ ว ง
ผิวค่อนข้างด้าน มีบางชิ้นที่ผิวออกมันและมีร่องรอยคล้ายเคลือบน้ายาเป็นจุดประ ซึ่งเป็นการ
เคลือบเองโดยธรรมชาติระหว่างการเผา ที่เรียกว่าเคลือบขี้เถ้า การตกแต่งลายมีทั้งขูดขีดลาย
ลงไปในเนื้อดิน และการปะติดลวดลายลงไปบนผิว รูปทรงที่พบได้แก่ ครก สาก ไห ปากผาย
คอยาว โอ่งต่าง ๆ สังคโลกประเภทนี้พบมากที่เตาบ้านเกาะน้อย
2.2 ประเภทผิวเคลือบน้ายา (อุณหภูมิการเผาเกิน 1,200 องศาเซลเซียส)
แบ่งตามลักษณะของสีและการตกแต่งลวดลายได้ดังนี้
2.2.1 ชนิดเคลือบน้ายาสีเขียว มีตั้งแต่สีเขียว สีฟ้า สีเงินอมฟ้า สีเขียว
มรกต สีทั้งหมดนี้จัดอยู่ในตระกูล เซลาดอน มีทั้งลวดลาย และไม่มีลวดลาย พวกมีลวดลายก็คือ
มีลวดลายบนภาชนะแล้วเอาไปเคลือบน้ายา ผลิตมากที่เตาป่ายาง และเตาเกาะน้อย
2.2.2 ชนิดเคลือบสีน้าตาล สีของน้ายาเคลือบมีสีน้าตาลอ่อน จนถึง
น้าตาลเข้ม ใช้เคลือบภาชนะหลายชนิด เช่น ครก คณฑี ตะเกียง ไหขนาดเล็ก - ใหญ่ โอ่ง ตุ๊กตา
ขนาดเล็ก ผลิตที่เตาป่ายางและเตาเกาะน้อย
2.2.3 ชนิดตกแต่งลวดลายด้วยการขูดลงไปในเนื้อดิน แล้วเคลือบสองสี
ส่วนใหญ่เป็นลายพันธุ์ไม้เลื้อย แล้วนาไปชุบน้าละลายดินชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะชุบน้าเคลือบ สีอ่อน
เป็นพื้น เช่น สีครีมขาว เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีภาชนะเขียนลายใต้เคลือบ คือ การเขียนลายก่อนชุบเคลือบ
แล้วนาไปเผา ลวดลายที่เขียนจะมีสีน้าเงินเข้ม ดา น้าตาล สังคโลกชนิดนี้จะงดงามมาก และมี
ราคาแพง
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เครื่องสังคโลก เตาสังคโลก

ลวดลายที่ปรากฏในถ้วยชามสังคโลก
เครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัย มีลวดลายเฉพาะตัว โดยเฉพาะลวดลายที่พบมากใน
ถ้วย จาน ชาม ตามคาอธิบายของคุณบุญชู -น้าค้าง ทิมเอม กล่าวว่าลวดลายที่พบมาก ได้แก่
กงจั ก ร ปลา ดอกไม้ โดยเฉพาะลายปลา เป็น แบบเฉพาะของชาวสุ โ ขทั ย ไม่ ไ ด้ มี แ ต่ เพี ย ง
แบบปลาอย่างเดียว มีลายสัตว์น้าทุกชนิด เช่น หอย กุ้ง ปู ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ
เมืองสุโขทัยดังคาที่ว่า “ในน้ามีปลา ในนามีข้าว”
เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย เป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ เป็นความงามที่ขึ้นอยู่
กับความวิจิตรบรรจง สีที่เด่นและถือว่ามีความงดงามมากของเครื่องเคลือบสุโขทัยก็คือ สีเขียว
ไข่กาหรือที่เรียกว่าเซลาดอน ลวดลายจะเขียนด้วยสีดาหรือสีที่มีน้าหนักค่อนข้างแก่สีเดียวกับ
ภาชนะ คุณสมบัติเช่นนี้ย่อมมีอยู่ในเครื่องปั้นดินเผาชั้นฝีมือโดยเฉพาะเท่านั้น
เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยสามารถแข่งขันกับงานเครื่องปั้นดินเผาของจีนในตลาด
ต่างประเทศได้อย่างดีในสมัยนั้น ประเทศญี่ปุ่นสะสมเครื่องปั้นดินเผาของไทยเราไว้มาก และถือ
ว่าเป็นของชั้นสูงที่มีค่ายิ่ง แม้ในปัจจุบันก็ ยังเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก หลักฐานที่ชี้ชัดว่าสุโขทัย
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไปจาหน่ายต่างประเทศ จากการค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2518 พบเรือสินค้า
สมัยสุโขทั ยบรรทุก เครื่องสั งคโลกจมทะเลลึก ที่อ่าวไทย พบเครื่ องสังคโลกเป็นจ านวนมาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญโบราณคดี ข องรั ฐบาลเดนมาร์ ก และนั ก ประดาน้ าไทยได้ ล งไปส ารวจ มอบให้
กรมศิลปากรเก็บรักษาไว้ 2,000 กว่าชิ้น ล้วนแต่มีสภาพสวยงามและสมบูรณ์
เครื่องสังคโลกหรือเครื่องปั้นดินเผาของสุโขทัย ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูส่งเสริม
ให้แพร่หลายและเจริญรุ่งเรือง โดยที่คนไทยควรจะอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนได้ชื่นชม และประจักษ์
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ชัดถึ งความเฉลี ยวฉลาดของบรรพบุรุ ษ ที่ สื่อ ให้เห็น ถึง ดิน แดนแห่ง อารยธรรมยิ่ งใหญ่ ที่ เรา
ภาคภูมิใจ
1.6 ประเพณีกินสี่ถ้วย (ไข่กบ นกปล่อย มะลิลอย อ้ายตื้อ)
ตามประวัติศาสตร์ มีหลักฐานการจารึกชื่อขนมไทยในแท่งศิลาจารึก ขนมที่ปรากฏ
คือ ไข่ ก บ นกปล่ อ ย มะลิ ล อย อ้ ายตื้ อ ซึ่ ง ไข่ก บ หมายถึ ง เม็ ด แมงลั ก นกปล่ อ ย หมายถึ ง
ลอดช่อ ง มะลิล อย หมายถึง ข้าวตอก อ้ า ยตื้ อ หมายถึ ง ข้ า วเหนีย วดา ทั้ ง 4 ชนิ ด ใช้ น้ า
กระสายอย่างเดียวกันคือน้ากะทิและน้าตาลโตนด
มี ธ รรมเนี ย มที่ จ ะท าขนม 4 อย่ า งเลี้ ย งใน
งานแต่ ง งาน เรี ย กว่ า ขนมสี่ ถ้ ว ย มี ชื่ อ เป็ น
ปริ ศ นาว่ า “ไข่ ก บ นกปล่ อ ย มะลิ ล อย
อ้ายตื้อ” ซึ่ง ไข่กบ ก็คือ ขนมเม็ดแมงลัก ที่มี
รูปร่างเหมือ นไข่ก บ นกปล่อย คือ ลอดช่อ ง
ไทย ซึ่งเวลากดลงจากพิมพ์จะเหมือนปล่อย
นกจากกรง มะลิลอย คือ ข้าวตอกรูปร่างขาว ๆ
(ที่มาภาพ : https://www.wongnai.com/restaurants/237377Tmเหมือนดอกมะลิ อ้ายตื้อ คือ ข้าวเหนียวดานึ่ง
เสน่ห์จันทน์/photos/ 1e5018af6fae4c968601b75dcf138908)
สุ ก กิ น แล้ ว อิ่ ม ตื้ อ หนั ก ท้ อ ง ขนมพวกนี้
ราดน้ากะทิเคี่ยวกับน้าตาลโตนด
พิธี กรรมการสร้างครอบครั วใหม่ห รือ พิธี มงคลสมรสของชาวอาณาจัก รสุ โขทั ย
แต่อดีตมีความละเอียดปราณีต ดังนี้
1. ก่ อ นจั ด พิ ธี ม งคลสมรส เจ้ า ภาพจะต้ อ งขึ้ น ไปบนเรื อ นของญาติ ผู้ ใ หญ่
แล้ว นั่งพั บเพียบให้ เรีย บร้อย บอกวัต ถุป ระสงค์ ของการมาในครั้ง นี้ว่ า “ขอเรีย นเชิญไปนั่ ง
การมงคลด้วยกัน ” ญาติผู้ใหญ่และสัมพันธชนก็จะทราบได้ทันทีว่า เจ้าภาพเชิญไปร่วมงาน
มงคลสมรส พร้อมทั้ งถามวั น เดื อ นปี ที่จัด พิ ธี ถ้ าเป็ นการจั ด งานที่เรื อนหอของฝ่ า ยเจ้ าบ่ าว
เรียกตามภาษาบาลีว่า อาวาหมงคล ถ้าเป็นการจัดงานที่เรือนหอของฝ่ายเจ้าสาว เรียกตาม
ภาษาบาลีว่า วิวาหมงคล
2. เมื่อญาติผู้ใหญ่และสัมพันธชน จะบอกลูกหลานและเครือญาติมิตรสหายว่าจะ
ไปไหน หรือมีคนถามว่าจะไปไหน จะมีคาตอบว่า “ไปกินสี่ถ้วย” หมายถึง ได้รับเชิญไปร่วมงาน
มงคลสมรส เมื่อตรวจดูในหนังสือดรรชนีค้นคาศิลาจารึกสุโขทัยแล้ว ไม่มีคาว่า กินสี่ถ้วย แต่มิได้
หมายความว่า ไม่มีพิธีกรรมการมงคลสมรสแบบนี้ในสมัยสุโขทัย เพราะคาว่า กินสี่ถ้วยเป็น
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ตัวชี้วัดหนึ่งของคนพูดภาษาไทยสยามสาเนียงสุโขทัย ในชุมชนที่อยู่นอกเหนือพื้นที่จั งหวัด
สุโขทัย เช่น ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง เพชรบูรณ์ ชุมชนรอบ ๆ วัดพระมหาธาตุเมืองฝาง
สวางคบุรี ตาบลผาจุก อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาบลทุ่งยั้ง อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งชุม ชนตัว อย่างนี้พูด ภาษาไทยสยามสาเนี ยงสุ โขทัย และมีพิธี กรรมมงคลสมรสที่ เรี ยกว่ า
“กินสี่ถ้วย” ต่างไปจากพิธีมงคลสมรสของชาวล้านนา ชาวล้านช้าง หรือชาวจีน และชาวอินเดีย
1.7 ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านสมัยสุโขทัย
มีคาที่พบในจารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ด้านที่ 2 บรรทัด
ที่ 18 – 19 กล่าวว่า “ด้วยเสียงพาดเสียงพิณ เสียงเลื้อนเสียงขับ”
ในกลุ่มคาคู่แรก คือ “เสียงพาดเสียงพิณ” แยกออกได้เป็น 2 คา คือ เสียงพาดหรือ
เสียงพาทย์ เป็นเสียงเครื่องดนตรีประกอบเครื่องตี และเสียงพิณ เป็นเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องดีด กลุ่มคาคู่หลัง คือ “เสียงเลื้อนเสียงขับ” แยกได้ออกเป็น 2 คา เช่นเดียวกัน หมายถึง
การร้องเพลง 2 ประเภท กล่าวคือ เสียงเลื้อน หมายถึง การเล่นเพลงตอบโต้โดยใช้ไหวพริบ
ปฏิภาณ และความรู้รอบตัว สร้างบทเพลงแบบกลอนสด ร้องตอบโต้กัน มีลูกคู่ในฝ่ายของ
คนร้องประกอบ ไม่ต้องการเครื่องดนตรีนอกจากการให้จังหวะโดยการปรบมือ ส่วน เสียงขับ
หมายถึง การร้องเพลงร่วมกับดนตรีที่เรียกกันทั่วไปในปัจจุบันว่า ร้องส่ง
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้ให้ความหมายว่า เลื้อน หมายถึง
ร้องเอื้อน หรือ ขับ หมายถึง ร้องเป็นเนื้อ
เครื่องดนตรีไทยในสมัยสุโขทัย ได้แก่ วงแตรสังข์ ที่ใช้ บรรเลงในพระราชพิธีต่าง ๆ
ประกอบด้วย แตรงอน ปี่ ไฉนแก้ว กลองชนะ บัณเฑาะว์ และมโหระทึก วงปี่พาทย์เครื่องห้า
ประกอบด้วย ปี่ใน ฆ้องวง ตะโพน กลองทัด และฉิ่ง นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดนตรี เช่น พิณ และ
ซอสามสาย อยู่ในสมัยนั้นอีกด้วย

(ที่มาภาพ : https://thaimusicyoume.wordpress.com)
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มังคละเภรี
สันนิษฐานว่า มังคละเภรี คงเข้ามาเผยแพร่ในอาณาจักรสุโขทัย สมัยพญาลิไท
(ประมาณ 600 ปีที่ผ่านมา) โดยมาพร้อมกับชาวศรีลังกา มังคละเภรี เป็นวงดนตรีที่ชาวศรีลังกา
ใช้ประโคมบาเรอ พระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วของพระพุทธองค์ อันเป็นปูชนียวัตถุสาคัญที่สุด
ของศรีลังกา
ดนตรีพื้นบ้านมังคละ เป็นการละเล่นพื้นบ้าน มาตั้งแต่ยุคสุโขทัยเป็นราชธานี เป็น
ดนตรีที่สืบทอดทางพระพุทธศาสนาจากศรีลังกา เข้าสู่นครศรีธรรมราชและสุโขทัย การละเล่น
มังคละมีหลักฐานในศิลาจารึก หลักที่ 1 ว่า “เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนม
ดอกไม้... ไปสูดญัติกฐินเถิงอรัญญิกพู้น... เท้าห้อลานดบงคกลอง ด้วยเสียงพาทย์ เสียงพิณ
เสียงเลื้อน เสียงขับ...”
คาว่ า “ด บงคกลอง” (อ่า นว่ า ดาบง คากลอง) เป็ นค าโบราณที่มี ใช้ ตั้ง แต่ สมั ย
สุโขทัย แปลว่า เป็นการประโคม หรือตีกลองที่ขึงด้วยหนัง
ค าว่ า “มั ง คละ” แปลว่ า มงคล หรื อ สิ่ ง ที่
เจริญก้าวหน้า
ก ล อ ง มั ง ค ล ะ จึ ง เ ป็ น ด น ต รี ที่ เ ป็ น ม ง ค ล
เครื่อ งดนตรีมัง คละประกอบด้ว ย กลองสองหน้ า
จานวน 2 ใบ กลองมังคละ (จ๊กโกร๊ด) 1 ใบ ฆ้องโหม่ง
จานวน 3 ใบ ปี่ชวา 1 เลา ฉาบเล็ก 1 คู่ ฉาบใหญ่
1 คู่ และอาจจะมีกรับไม้อีก 1 คู่ ก็ได้
(ที่มาภาพ : https://sites.google.com/site/
watkungtaphao/kitchakam/mungkala/
ปัจจุบัน มังคละ มักใช้แห่ในงานมงคล เช่น
sawangkabury)
งานบวช ทอดกฐิ น เป็ น ต้ น “วงกลองมั ง คละ”
ถ้าใช้ในงานศพ เช่น ประโคมศพ แห่อัฐิธาตุ จะใช้เฉพาะปี่ กลองสองหน้า และฆ้อง เรียกว่า
“วงปี่กลอง”เป็นต้น
1.8 สถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมสมัยสุโขทัย
สุโขทัยเป็นรัฐ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 18
โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระพายหลวง ต่อมาในสมัยพ่อขุน ศรีอินทราทิตย์ได้มีการย้ายเมืองมา
ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเมืองโบราณสุโขทัยที่รู้จักกันในปัจจุบัน โดยมีศูนย์กลางคือวัดมหาธาตุ
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จากหลักฐานด้านจารึกให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองสาคัญในแคว้นสุโขทัย
มีทั้ง หมด 5 เมื อง คือ เมื องศรีสั ชนาลัย เมื องสร ลวง สองแควหรือ พิษ ณุโลก เมือ งสุโ ขทั ย
เมืองชากังราว (กาแพงเพชร) และเมืองพิชัย โดยมีเมืองสุโขทัยเป็นเมืองของผู้นาที่จะเข้ามา
ปกครองดินแดนเหล่านี้
ศิลปะสุโขทัยเริ่มตั้งแต่เมื่อแคว้นสุโขทัยรับพระพุทธศาสนาเถรวาทจากลังกา ตั้งแต่
สมัยพ่อขุนรามคาแหงเมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะสุโขทัยจัดได้ว่าเป็นศิลปะไทยที่งดงามที่สุด
และมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง โดยเฉพาะพระพุทธรูปสุโขทัยซึ่งมีลักษณะเด่นคือ พระรัศมีเป็น
เปลวเพลิง ขมวดพระเกศาเป็นก้นหอย พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์
อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายจีวรเป็น
ลายเขี้ยวตะขาบ นอกจากนี้ในสมัยสุโขทัยยังนิ ยมทาพระพุทธรูปตามอิริยาบททั้งสี่คือ ยืน เดิน
นั่ง และนอน ศิลปะสุโขทัยไม่เพียงแต่ทากันในแคว้นสุโขทัยเท่านั้นแต่ได้ส่งอิทธิพลให้แก่ศิลปะ
อยุธยา แม้ว่าจะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแล้วก็ตาม
สุ โ ขทั ย นอกจากจะมี พ ระพุ ท ธรู ป ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของตั ว เองแล้ ว ยั ง มี
สถาปั ต ยกรรมที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว เองอี ก ด้ ว ยคื อ เจดี ย์ ท รงพุ่ ม ข้ า วบิ ณ ฑ์ หรื อ เจดี ย์ ท รง
ดอกบัวตูม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์พบโดยทั่วไปในเมืองสาคัญ
สมัยสุโขทัย เช่น ที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบที่วัดสวนดอก
จัง หวัด เชีย งใหม่ ซึ่ ง ขึ้น ไปพร้อมกั บพุ ทธศาสนานิ กายเถรวาทที่พ ระมหาธรรมราชาลิไ ทส่ ง
พระสุมนเถระขึ้นไปเผยแผ่ศาสนา
1) เจดีย์สมัยสุโขทัย
เจดีย์สมัยสุโขทัย ได้รับอิทธิพลแบบอย่างมาจากแหล่งต่าง ๆ กัน เช่น อินเดีย
ลังกา ขอม มอญ และช่างจากสกุลช่างทางใต้ คื อเมืองนครศรีธรรมราช และไชยา ช่างสุโขทัย
ได้พยายามดัดแปลงรูปแบบ ให้มีลักษณะแบบอย่างผสมกลมกลืนเป็นของตนเอง คือถือหลัก
รู้จักรับและปรับปรุง จึงเป็นผลให้ศิลปกรรมสุโขทัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่รู้จักของชาวโลก
ทั่วไป ซึ่งบ่งบอกถึงศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อพระพุทธศาสนา และแนวความคิดสร้างสรรค์
ในทางสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้าแบบกับของชนชาติใด
เจดี ย์ สุ โ ขทั ย จ าแนกได้ ต ามลั ก ษณะของรู ป ทรงดั ง ที่ มะลิ โคกสั น เที ย ะ
ได้จาแนกไว้ ดังนี้
1. เจดีย์ทรงดอกบัวตูม
2. เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา
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3. เจดีย์ผสมแบบลังกาและศรีวิชัย
4. เจดีย์แบบลังกาผสมปรางค์
5. เจดีย์ทรงมณฑปภายในตั้งพระพุทธรูปองค์เดียว และพระพุทธรูป 4 อิริยาบท
6. เจดีย์แบบเบ็ดเตล็ด
ในบรรดาเจดีย์ทั้งหมดเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเป็นเจดีย์ที่มีปรากฏในสมัยสุโขทัย
เป็นจานวนมาก เป็นเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุโขทัย
เจดีย์ทรงดอกบัวตูม
เจดี ย์ ท รงดอกบั ว ตู ม มี รู ป ทรงเด่ น สง่ า งาม
ฐานชั้นล่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อน ลดหลั่นกัน 3 หรือ 4 ชั้น ถัดขึ้น
ไปเป็ น ฐานแว่ น ฟ้ า ซ้ อ นกั น ค่ อ นข้ า งสู ง รองรั บ เรื อ นธาตุ
โดยเฉพาะพระเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ สุโขทัย มีฐานสูงใหญ่
การจัดแผนผังพิเศษผิดกับเจดีย์องค์อื่น ๆ และวัดเจดีย์เจ็ดแถว
เมืองศรีสัชนาลัย ส่วนยอดของดอกบัวตูม บางแห่งยังมีร่องรอย
ของกลี บ บั ว ปั้ น 8 กลี บ เหลื อ อยู่ เช่ น เจดี ย์ วั ด ตระพั ง เงิ น
เจดีย์วัดช้างล้อม และเจดีย์รายที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย
ลวดลายประดับตรงส่วนฐานของดอกบัวทั้ง 4 ทิศ ของพระเจดีย์
บางองค์ ล ายหน้ า ราหู หรือ หน้ ากาล หรื อ เกี ย รติ มุ ข ปรากฏอยู่ (ที่มาภาพ : https://www.bloggang.com/
ทาเป็นซุ้มเล็ก ๆ ประดิษ ฐานพระพุท ธรูป ทั้ง 4 ทิศ เช่น เจดีย์ mainblog.php?id=chubbylawyer&mon
th=29-06-2016&group=44&gblog=6)
รายวัดมหาธาตุ สุโขทัย ส่วนทางดอกบัวตูมองค์ประธานใน
วัดเจดีย์เจ็ดแถวนั้น ตรงมุขของดอกบัวตูมมีกลีบบัวมุมละ 3 กลีบ เรียงอยู่ระหว่างหน้าราหู
ที่กลีบบัวมีรูปครุฑปั้นปูนประดับอยู่ทุกกลีบและยังอยู่ในสภาพชัดเจนดี แสดงให้เห็นว่ารูปครุฑ
พาหนะของพระนารายณ์ซึ่งเคยพบเห็นประดับเป็นครุฑแบกอยู่ตามมุม พระปรางค์สุโขทัยนั้น
ได้นามาใช้ประดับยอดเจดีย์ทรงดอกบัวตูมมุมละ 3 ตัว รวม 12 ตัว
นั ก โบราณคดี และนั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ย กย่ อ งว่ า เจดี ย์ ท รงดอกบั ว ตู ม
เป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้ (Pure Sukhothai Style) ที่ศิลปินสุโขทัยคิดแบบอย่าง
ของตนขึ้น เจดีย์แบบนี้นิยมสร้างไว้ตามเมืองต่าง ๆ ในสุโขทัยเท่านั้น ไม่มีการสร้างต่อในสมัย
กรุงศรีอยุธยา แสดงว่าศิลปะแบบนี้ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นอานาจของอาณาจักรสุโขทัย
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2) พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
พระพุทธรูปสุโขทัยอาจแบ่งได้เป็น 4 หมวด ด้วยกันคือ
1. หมวดใหญ่
2. หมวดกาแพงเพชร
3. หมวดพระพุทธชินราช
4. หมวดเบ็ดเตล็ดหรือหมวดวัดตะกวน
1. พระพุทธรูปหมวดใหญ่

(ที่มาภาพ : https://sites.google.com/site/wadsakhayniprathesthiy/home/wad-tirmitr-withya-ram-wrwihar)

พระพุ ทธรูป สุ โ ขทั ย หมวดใหญ่ มี อ ยู่ ทั่ว ไป เป็ น ลั ก ษณะศิ ล ปะสุ โ ขทั ย โดยเฉพาะ
มีลักษณะคือ พระรัศมีเป็นเปลว ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม
(ตามแบบลักษณะมหาบุรุษจากอินเดีย) พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก
ครองจีวรห่มเฉียง ชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ นิยมสร้างแบบ ปางมารวิชัย
ประทับขัดสมาธิราบ ฐานเป็นหน้ากระดานเกลี้ยง
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2. พระพุทธรูปหมวดกาแพงเพชร

(ที่มาภาพ : http://gotoknow.org/blog/vatin-history/334463)

มีลักษณะพระพักตร์ตอนบนกว้าง พระหนุเสี้ยม อยู่เป็นจานวนมาก แต่ค้นพบน้อย
รูปตัวอย่างเป็นเศียรพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์สถานพระนคร กรุงเทพมหานคร
3. พระพุทธรูปหมวดพระพุทธชินราช

(ที่มาภาพ : http://gotoknow.org/blog/vatin-history/334463)

พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระองค์ค่อนข้างอวบอ้วน นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่มีปลายเสมอกัน
มีลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการอยู่มาก หมวดนี้เชื่อกันว่าคงเริ่มสร้างครั้งแผ่นดินพระเจ้า
ลิไท ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 หรือหลังกว่านั้น
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4. พระพุทธรูปหมวดเบ็ดเตล็ด หรือหมวดวัดตะกวน

(ที่มาภาพ : http://gotoknow.org/blog/vatin-history/334463)

หมวดเบ็ดเตล็ด หรือหมวดวัดตะกวน เป็นหมวดพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่มีศิลปะ
แบบล้านนาและลังกาเข้ามาปะปนอยู่มาก บางองค์ มีลักษณะชายสังฆาฏิหรือจีวรสั้นพระนลาฏ
แคบ แต่ พ ระองค์ แ ละฐานมั ก เป็ น แบบสุ โ ขทั ย ที่ เ รี ย กว่ า แบบวั ด ตะกวนนั้ น เพราะได้ พ บ
พระพุ ทธรูปแบบสุ โขทั ยและแบบแปลก ๆ เหล่ า นี้ที่วัด ตะกวนในเมือ งสุโ ขทั ย เป็ นครั้ งแรก
พระพุทธรูปแบบนี้บางองค์อาจเป็นพระพุทธรูปรุ่นแรกของศิลปะแบบสุโขทัยก็เป็นได้

กิจกรรมท้ายเรือ่ งที่ 1 มรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 แนวทางในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
ค าว่ า “สื บ สาน” มี ทั้ ง สื บ และสาน ค าว่ า สื บ ในความหมายหนึ่ ง หมายถึ ง
สืบสาว คือ ย้อนลงไปในความเป็นมาเพื่อหาเหตุปัจจัยในอดีต และการย้อนลงไปหาที่เรียกว่า
สืบสาว นั้น มี 2 ด้าน ด้านหนึ่ง คือ สืบสาวในเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อหาความเป็นมาในอดีต
ว่าวัฒนธรรมนี้เกิดสืบเนื่องมาจากอะไร ต้นตออยู่ที่ไหน สืบต่ อกันมาอย่างไร ทุกอย่างที่มีอยู่
มีความเป็นมาที่สืบสาวไปในอดีตได้ ถ้าชนชาติใดมีปัญญา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากฐาน
ที่มาในประวัติศาสตร์แห่งวัฒนธรรมของตน ชาตินั้นก็มีทางที่จะทาให้วัฒนธรรมของตนเจริญ
งอกงามได้ แต่ในบางสังคม คนมีความมืดมัวไม่รู้จักสืบสาว หาความเป็นมาแห่งวัฒนธรรมของ
ตนในอดีต ก็จะทาให้วัฒนธรรมมืดมัวไปด้วย
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทาความเจริญ งอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมชาวเขา เป็นต้น
ความมุ่งหมายของมรดกทางวัฒนธรรม
1. เพื่อปลูกฝังมรดกทางวัฒนธรรม
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มรดกทางวัฒนธรรม
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
4. เพื่อเป็นการฝึกให้สามารถนาไปปฏิบัติได้
แนวทางการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
1. ค้นคว้า วิจัย ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การอนุรักษ์โดยการปลูกจิตสานึก และสร้างจิตสานึกที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์
3. การฟื้ น ฟู โ ดยเลื อ กสรรมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ก าลั งสู ญ หาย หรื อ ที่ สู ญ หายไป
แล้วมาทาให้มีคุณค่า และมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต
4. การพั ฒ นาโดยริเริ่ม สร้ างสรรค์ และปรั บ ปรุ งมรดกทางวัฒ นธรรมในยุ คสมั ย
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
5. การถ่ายทอดโดยนามรดกทางวัฒนธรรมมาเลือกสรร กลั่นกรอง ด้ว ยเหตุและผล
อย่างรอบคอบ และรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมรับรู้
6. การส่งเสริมกิจกรรมโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรม
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7. การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนโดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 แนวทางในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
สาระสาคัญ
การบริหารจัดการน้าในสมัยสุโขทัย เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบริหาร
จัดการน้า และการอยู่กับสายน้าสมัยโบราณ ที่มีความสาคัญในเรื่อง การเลือกที่ตั้งในการสร้าง
บ้ า นแปงเมื อ ง การตั้ งถิ่ นฐานบ้ านเรื อน การใช้ ทรั พยากรน้ าจากธรรมชาติ การทดน้ ามาใช้
ในเมือง วิธีการควบคุมน้าด้วยระบบชลประทาน ประโยชน์ของการชลประทาน แหล่งน้าที่บริเวณ
รอบเมืองสุโขทัย เช่น การชลประทานในเขตชุมชนวัดพระพายหลวง และการชลประทานในเขต
เมืองสุโขทัย
ตัวชี้วัด
1. อธิบายวิธีบริหารจัดการน้าสมัยสุโขทัย
2. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การอยู่กับน้าในสมัยโบราณกับชีวิตประจาวัน
ขอบข่ายเนื้อหา
1. ความเป็นมาของประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้า
2. การอยู่กบั น้าสมัยโบราณ
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 10 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสรายวิชา สค12024
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
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เรื่องที่ 1 ความเป็นมาของประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้า

สมั ย สุ โ ขทั ย ตั้ ง เมื อ งในเขตพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยาตอนบน ปรากฏ
แนวคู น้ าคั น ดิ น ล้ อ มรอบเป็ น ก าแพงเมื อ งทั้ ง 4 ด้ า น ขนาดก าแพงเมื อ งด้ า นทิ ศ เหนื อ และ
ทิศใต้ ยาวประมาณ 1,800 เมตร ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก กว้างประมาณ 1,600
เมตร พื้นที่ประมาณ 1,810 ไร่ เมืองสุโขทัยตั้งอยู่ที่ลาดเชิงเขา มีเขาประทักษ์อยู่ทางทิศใต้และ
ทิศตะวันตก ทาหน้าที่เป็นหลังคารับน้าก่อนจะไหลลงสู่ที่ลาดลงมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนขอบเขตของพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาทางด้านทิศเหนือบริเวณนี้จะปรากฏภูเขาเล็ก ๆ
โผล่ขึ้นมา ไม่สูงมากนัก เป็นพื้นที่ราบกว้างสม่าเสมอต่อเนื่องไปตลอด จนถึงด้านทิศใต้ของพื้นที่
ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ที่อยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย ด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้ง
เมืองสุโขทัย และต่อเนื่องไปสู่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ายมที่อยู่ห่างออกไปราว 12 กิโลเมตร ด้านทิศ
เหนือและทิศตะวันออกของเมือง เป็นที่ลุ่มต่ากว่าเมืองได้ใช้เป็นที่ทาไร่ ทาสวน และทานา จึงมี
ผู้คนอาศัยอยูห่ นาแน่นมากกว่าด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา มีคลองแม่ลาพัน
ซึ่ง เกิ ด จากภู เขาในเขตเมื อ งล าปางไหลมารวมกั บ ล าน้ ายมที่ ท่า ธานี ผ่ านแนวก าแพงเบื้ อ ง
ตะวันออก
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แม้ว่าลาน้ายมจะเป็นลาน้าที่มีความสาคัญต่อเมืองสุโขทัยและเมืองอื่น ๆ
ที่ใกล้เคียง น่าจะเลือ กเป็นที่ตั้งของเมือง แต่ผู้ที่สร้างชุมชนสมัยสุโขทัยก็ไม่ได้เลือกเช่นนั้น
เพราะเหตุผลว่า พื้นที่ลาดของภูเขาที่มีความสูงพอดีกับขอบอ่างที่เป็นที่ลุ่มแบบรูปพัดเชิงเขา
ได้ชัยภูมิที่เหมาะกว่าการที่จะไปตั้งเมืองอยู่ในอ่างที่เป็นที่ลุ่มต่าทาให้น้าท่วมถึงตลอดเวลา
จนเป็นทะเลหลวง
ในการเลือ กที่ตั้ งเมือ งที่ห่ างไกลจากล าน้ าเช่ นนี้ ไม่ ได้ เป็น อุป สรรคต่ อการใช้
เส้นทางคมนาคมจากเมืองไปสู่เส้นทางสัญจรใหญ่ เพราะทางด้านตะวันออกของชุมชนมีลาน้า
ลาพันไหลเลียบมาตามไหล่ตะพักของเขาประทักษ์ไปลงสู่ลาน้ายม ที่สามารถใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมได้ดี และยังมีสายน้าอื่นที่ไหลลงมากจากเทือกเขาต่างๆ ทางด้านทิศตะวันตก ผ่านที่
ราบซึ่งใช้เป็นที่การเกษตรไปสู่ลาน้ายม ทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งไปสู่ลาน้า
ใหญ่ได้เช่นกัน
จากการเลือกที่ตั้งของเมืองสุโขทัยบนชั้นเชิงลาดของภูเขาที่มีฐานตัวเมืองเป็ น
ดินภูเขาที่มีความแข็งและร่วนมาก ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้เพาะปลูกได้ เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่
ทาให้แหล่งน้าใต้ดินภายในบริเวณเมืองต่ากว่า 5 เมตรจากผิวดิน นอกจากจะได้รับพัฒนาการ
นาน้ามาใช้ด้วยวิธีอื่น ได้แก่ การสร้างสรีดภงส์ (สรีดภงส์ อ่านว่า สะ-หรีด-พง เป็นคานาม
แปลว่า เขื่อน หรือ อ่างเก็บน้า ทานบ) และฝายกั้นน้าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ส่วนพื้นที่สร้าง
เมืองหรือชุมชนเหมาะแก่การตั้งชุมชน เพราะเมืองสุโขทัยได้แยกเอาพื้นที่ทานา ทาไร่ ออกไป
อยู่ในส่วนอื่น จากที่ตั้งของเมืองซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางของการปกครองและที่อยู่อาศั ยตลอดจน
การประกอบกิจกรรมทางด้านการศาสนาและค้าขาย
ในสมัยสุโขทัยมีการเลือกทาเลที่ตั้งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย การเลือกภูมิประเทศ
จะอยู่ใกล้ลาน้า สะท้อนให้เห็นว่าคนสุโขทัยมีแนวคิดเป็นอย่างเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงภูมิรู้
ในเรื่องระบบชลประทานแบบเหมืองฝายซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันน้าท่วม กั้นเก็บน้าไว้ใช้
ในการเกษตร รวมทั้ งเป็ นแนวป้ องกั นภัย สงครามที่คุ้ นเคยสืบ ต่อกั นมานาน จึง เกิด เป็ น
ภูมิปัญญาในการบริหารจัดการสร้างบ้านแปงเมืองสมัยโบราณ จะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้า เพื่อใช้
ในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านชาวเมือง แต่ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งน้านั้นเป็นแหล่งน้าแบบใด
แหล่งน้านิ่ง เช่น หนอง บึง ทะเลสาบ สระน้า หรือ ตระพัง (ตระพัง หมายถึง
แอ่ง บ่อ หนอง กระพัง ตระพั ง หรือ สะพัง เรียกบ่อที่เกิดขึ้ นเอง หรือสระน้าที่ขุดลงไปใน
พื้นดิน) บาราย คือ สระน้าที่มีคันดินล้อมรอบ
แหล่งน้าไหล หรือ อ่างเก็บน้าที่สร้างขึ้น ประเภทลาน้าหรือแม่น้า
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สมัยโบราณการเลือกพื้นที่ตั้งเมืองอยู่ ณ บริเวณใดนั้น จะต้องพิจารณาจุดแข็ง
ทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป็นหลัก ประกอบด้วย สภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ การเป็น
ชัยภูมิที่ดีในทางทหาร และที่สาคัญ บ้านเมือ งต้องมีความปลอดภัยจากน้าท่วมในฤดูน้าหลาก
และไม่ขาดแคลนน้าใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง การเลือกหาพื้นที่ตั้งเมืองให้ตรงตามลักษณะ
ดังกล่าว จะต้องอาศัยภูมิความรู้ทางภูมิศาสตร์และความเข้าใจที่ละเอียดทางด้านระบบสังคม
สมัยโบราณ จะเชื่อมโยงเป็นระบบด้วยการจัดความสัมพันธ์ ระหว่าง คน กับ ธรรมชาติและ
อานาจเหนือธรรมชาติ เพราะการสร้างบ้ านแปงเมืองถื อเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง
ของมนุษย์ ทั้งด้านอานาจการเมือง การปกครอง การค้าขายแลกเปลี่ยน และการทามาหากิน
หากจะย้ายไปสร้างเมืองใหม่ที่ใดอีกก็เป็นไปด้วยเหตุภัยสงคราม หรือภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงจน
เมืองพังทลายเสียหายมากเท่านั้น
ส่วนการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่เมืองสุโขทัยโบราณนั้น มักจะพบอยู่บริเวณลาน้า
เล็ก ๆ และมีพื้น ที่รับน้ าที่ เป็น หนอง บึง และเลี้ย งชีพ ด้ว ยการเกษตรเป็ นหลัก ดัง นั้น จึง มี
2 ปัจจัย ในการเลือกตั้งถิ่นฐาน คือ
1. แหล่งน้า คือ ปัจจัยสาคัญที่สุดสาหรับการทาเกษตร โดยอาณาบริเวณสมัย
สุโขทัยมีลาน้าขนาดใหญ่ผ่านถึง 3 สาย คือ ลาน้าปิง ลาน้ายม ลาน้าน่าน โดยลาน้าทั้ง 3 สาย
นี้ไหลลงไปรวมกันที่เมืองนครสวรรค์ ช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อการเกษตร แต่ในฤดูแล้ง
จะมีปัญหาเพราะน้าน้อย ส่วนในหน้าน้าหลากจะไหลล้นตลิ่งในปริมาณสูง ทาให้สองฟากของ
แม่น้าที่เหมาะแก่การเกษตรกรรมไม่สามารถเพาะปลูกได้
2. สภาพพื้นที่ดิน คือ ปัจจัยสาคัญรองลงมาจากสภาพพื้นที่น้า การตั้งถิ่นฐาน
ของชุ ม ชนโบราณบนพื้ น ที่ รับ น้ า เช่ น ล าน้ าเล็ ก ๆ หรื อ หนอง บึ ง ธรรมชาติ ต ามฤดู ก าล
ก่อให้เกิดพื้นที่ 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างเขาลงมาตามที่ราบลุ่มแม่น้า พื้นที่บริเวณ
ลุ่มน้าใกล้เคียงกัน และพื้นที่ราบลุ่มน้า เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทาการเกษตรมากที่สุด พื้นที่นี้
ครอบคลุมบริเวณเมืองพิษณุโลก
สมั ย สุ โ ขทั ย บ้ า นเมื อ งมี ค วามร่ ม เย็ น อุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ ว ยมี พื้ น ที่ ใ นการท า
การเกษตรและมีผลผลิตเพียงพอในการเลี้ยงประชาชนที่มีจานวนไม่มากนัก มีระบบชลประทาน
แบบเหมือง ฝาย คันดิน ทานบ เขื่อน นาน้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อใช้อุปโภคบริโภค สาหรับ
ชาวบ้านชาวเมือง คือ
1. สรีดภงส์ 1 (ทานบพระร่วง1) (สรีดภงส์ อ่านว่า สะ-หรีด-พง เป็นคานาม
แปลว่า เขื่อน หรือ อ่างเก็บน้า ทานบ) สรีดภงส์ตั้งอยู่ห่างตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
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พบแนวคันดินเชื่อมต่อระหว่างเขากิ่วอ้ายมาและเขาพระบาทใหญ่ มีการขุดดินจากด้านใน
เพื่อนามาปรับถมเป็นคันดินกั้นน้า รับน้าจากเทือกเขาประทักษ์ เขาค่าย เขาเจดีย์งาม ที่เป็น
พื้นที่หลังคารับน้า ไหลลงมาเป็น ลาธาร หรือ โซก ต่างๆ เช่น โซกพระร่วงลองพระขรรค์
โซกเรือตามอญ โซกอ้ายก่าย โซกน้าดิบชะนาง โซกชมพู่ โซกพม่าฝนหอก
2. สรีดภงส์ 2 (ทานบกั้นน้าโคกมน) ตั้งอยู่ที่บ้านมนต์คีรี ห่างจากกาแพงเมือง
ด้านทิศใต้ไปตามแนวคันดินกั้นน้า ประมาณ 7.6 กิโลเมตร จะไปบรรจบคันดินที่กันน้าโคกมนที่
กั้นเขานายา ตรงกลางทานบเจาะขาดเป็นช่องระบาย กว้างประมาณ 3 - 4 เมตร เพื่อระบายน้า
เป็ น แนวโค้ งโดยกั้น ทางทิ ศ ตะวั น ออกเขานายาและเขากุ ด ยายชี คั น ดิ นหายไปตรงบริ เวณ
เหมืองยายอึง่
3. เหมืองยายอึ่ง เป็นลาธารขนาดใหญ่ รับน้าจากลาธารเล็ก ๆ 12 สาย ที่ไหล
มาจากเทือกเขาโป่งสะเดา เขาคุยบุนนาคและเขาอีลม น้าจากเหมืองยายอึ่งจะไหลเลียบลาธาร
เขาอ้อมออกไปในที่ราบลุ่มผ่านหน้าผาเขาแดง ซึ่งจากเขาแดงจะมีลาธารอีกสาย คือ น้าโคก หรือ
บ่อน้าผุด
4. ท่อปู่พระญาร่วง รับน้าจากแม่น้าปิง เข้ามาเลี้ยงทุ่งนา อาเภอพรานกระต่าย
(จังหวัดกาแพงเพชร) และอาเภอคีรีมาศ อาเภอกงไกรลาศ (จังหวัดสุโขทัย)
5. น้าโคก ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่กล่าวว่า “เบื้องหัวนอน มีป่าม่วง
ป่าขาม มีน้าโคก มีพระขพุงผี น้าโคกหรือบ่อน้าผุด ตั้งอยู่ถัดลงมาทางทิศใต้ของเหมืองยายอึ่ง
เป็นแหล่งน้าที่ไหลมาจากใต้ดิน ทาให้เกิดลาธารไหลไปรวมกับเหมืองยายอึ่ง ก่อนไหลไปรวมกัน
ที่สรีดภงส์ 2 (ทานบกั้นน้าโคกมน) เมื่อปริมาณน้ามีมากเกินไป ทางหนึ่งจะระบายออกที่ปากท่อ
กลางทานบอีกทางหนึ่งจะไหลออกไปตามเหมืองยายอึ่ง ไปบรรจบกับทานบกั้นน้า เพื่อใช้ใน
การเกษตรกรรมตามชุมชนริมถนนพระร่วง
6. ทรากน้าตกที่เกิดจากเทือกเขาประทักษ์ ทีส่ าคัญมี 2 แห่ง คือ
6.1 โซกเป็ด (ธารน้า) เป็นแหล่งต้นน้าที่มีน้าซึมผ่านทรายชื้นเปียกไปตาม
แนวลาธาร ทรายที่อยู่พื้นลาธารมีสีดาอมน้าตาลคล้ ายขี้เป็ดอยู่ทั่วไป อาจเกี่ยวกับที่มาของ
ชื่อแหล่งโดยชาวบ้านอาจเคยเรียกว่า โซกขี้เป็ด แล้วกร่อนเหลือเพียง โซกเป็ด น้าจากโซกเป็ดนี้
จะไหลไปสู่ทานบกั้นน้า แล้วระบายไหลออกไปรวมกับคลองยาง
6.2 โซกขีเหล็ก (ธารน้า) ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของโซกเป็ด น้าจากโซกขี้เหล็กจะ
ไหลไปหาทานบกั้นน้า และไหลไปรวมกับเหมืองยายอึ่งต่อไป
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ในส่วนการทดน้ามาใช้ในและนอกเมืองเก่าสุโขทัย จะมีสระเก็บน้า ประมาณ
175 สระ มีทั้งแบบขุดลงไปในดิน และกรุผ นังด้ว ยอิฐหรื อศิลาแลง บ่ อที่ลึก ที่สุดอยู่ บริเวณ
ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช มี คลองส่งน้าจากบริเวณเมืองชั้นในทางทิศเหนือ
ของวัดมหาธาตุ ส่งน้าจากตระพังตระกวน (บ่อน้า) ข้ามมายังตระพังสอ (บ่อน้า) โดยคูเมืองและ
กาแพงเมืองสุโขทัยวางตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคันดินเป็นกาแพง 3 ชั้น และคูน้า 3 ชั้น
ทาหน้าที่เป็นแนวป้องกันข้าศึกและเป็ นคันบังคับน้ามาใช้ประโยชน์ โดยเป็นน้าที่ไหลมาจาก
คลองเสาหอด้านทิศตะวันตกมายังบริเวณคูเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งคงมีท่อเชื่อมสู่
คูเมืองชั้นใน

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ความเป็นมาของประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้า
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 การอยู่กับน้าสมัยโบราณ

สภาพทางภูมิศาสตร์และแหล่งที่ตั้งของสมัยสุโขทัยเป็นพื้นที่ลาดเอียงเพราะเป็น
พื้นที่เชิงเขาทาให้ไม่สามารถกักเก็บน้าได้ตามธรรมชาติ จึงจาเป็นต้องพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้งสาหรับการเกษตร อุปโภคบริโภค ผู้คนในสมัยสุโขทัยจึงได้สร้างอ่างกักเก็บน้าขึ้น
โดยการสร้างทานบเชื่อมระหว่างเขาเพื่อกักเก็บน้า เรียกตามจารึกว่า “สรีดภงส์” (เขื่อน หรือ
ทานบ) รวมทั้ง “ตระพัง” (การขุดบ่อหรือสระ) ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 “เบื้องหัวนอน
เมืองสุโขทัย มีกุ ฎิวิหารปู่ครูอยู่ มีสรีดภงส์ ป่ามะพร้าว ป่าล่ าง มีป่ามะม่วง ป่าขาม มีน้าโคก
มีพระขพุ งผี เทพดาในเขาอัน นั้น ” หมายถึง เมืองสุโ ขทัย ทางทิศ ใต้ นั้นได้มี การสร้ างทานบ
ที่เรียกว่า “สรีดภงส์” เพื่อบังคับน้าจากคลองเสาหอให้ไหลไปทางท่อดินเผาขนาดต่างๆ ผ่าน
เข้าไปในกาแพงเมือง ไหลลงไปในตระพังขนาดใหญ่กลางเมืองสุโขทัย
การสร้างชลประทานของเมืองสุโขทัย เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านเกษตรกรรม
และการคมนาคม เพราะชาวสุโขทัยใช้น้าที่มาทางท่อของพระยาร่วงสาหรับการเกษตรจาก
เหมืองฝาย โดยไม่ต้องอาศัยน้าฝนแต่เพียงอย่างเดียว รวมถึงประโยชน์ ทางด้านอุปโภคและ
บริโภคภายในเมืองสุโขทัย เพราะชาวสุโขทัยจะขุด “ตระพัง” (การขุดบ่อหรือสระ) จานวนมาก
ไว้กักเก็บน้าไว้ใช้ในการดาเนินชีวิต ภูมิปัญญาทางด้ านการบริหารจัดการน้าทาให้เมืองสุโขทัย
มีน้าใช้ตลอดปี ผืนแผ่นดินมีความสมบูรณ์ มีผลผลิตที่สามารถเลี้ยงชาวเมืองได้
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วิธีการควบคุมน้าของเมืองสุโขทัย
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นลักษณะชลประทานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คนเป็นจานวน
มาก และต้องการการดูแลบารุงรักษาอยู่เสมอ (ชลประทานมาจากคาว่า ชล แปลว่า น้า +
ประทาน แปลว่ า ให้ หมายถึ ง การจั ด สรรน้ าในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ประโยชน์ ห ลายอย่ า ง
แก่ ประชาชน) ให้ มี น้ าไว้ ใช้ อ ย่ างเพี ย งพอและสม่ าเสมอตลอดปี เช่ น การสร้ า งเหมื อ งฝาย
สาหรับกักเก็บน้าในฤดูฝนซึ่งเกินความต้องการ เป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัย และสามารถเก็บ
น้าไว้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง เป็นต้น
การพัฒนาแหล่งน้าในการชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม มีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
ในการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกหรือเรียกว่า การชลประทาน
มีหลากหลายวิธีที่ได้รับการพัฒนาในการกักเก็บน้าไว้ใช้ ดังนี้
1. การทดน้า คือ การสร้างเขื่อนหรือฝายกั้นให้ระดับน้าเหนือเขื่อนสูงขึ้นจนถึง
ระดับพื้นที่เพาะปลูก
2. การส่งน้า คือ การขุดคูคลอง หรือ การวางท่อส่งน้า เพื่อกระจายปริมาณน้า
ให้ทั่วถึงพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร
3. การเก็บกักรักษาน้า คือ การสร้างทานบ การสร้างประตูกักน้า หรือแม้แต่
การพรวนดิน คลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดินให้มากที่สุด
4. การระบายน้า คือ การขุดคูคลองเพื่ อระบายน้าออกจากพื้นที่เพาะปลูก
เพื่อการเก็บเกี่ยวและขนย้ายผลผลิตออกจากพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร
5. การป้องกันอุทกภัย คือ การระบายน้าด้วยการสร้างคันกั้นน้าและอาจมีท่อ
ระบายน้าประกอบ
ประโยชน์ของการชลประทาน
จากการพิจารณาถึงวิธีการต่างๆ ของการชลประทานแล้ว เห็นได้ว่า การชลประทาน
ก่อให้เกิดประโยชน์มีมากมายหลายประการ ได้แก่
1. บรรเทาการเกิดอุทกภัย
2. กักเก็บน้าไว้ใช้ตลอดปีทั้ง เพื่อการเพาะปลูกทางการเกษตรและการอุปโภค
บริโภคของประชาชน
3. ทาให้เกิดการใช้น้าอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีปริมาณเพียงพอ
อย่างสม่าเสมอในฤดูเพาะปลูก และระบายน้าทิ้งได้ทันการเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
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4. ใช้ทางน้าเป็นเส้นทางคมนาคมได้ตลอดทั้งปี
5. ทาให้สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้น
แหล่งน้าที่อยู่บริเวณรอบเมืองสุโขทัย แบ่งออก เป็น 2 บริเวณ คือ
1. การชลประทานในเขตชุมชนวัดพระพายหลวง
ชุมชนวัดพระพายหลวงมีรูปแบบการสร้างเมืองทรงเรขาคณิต แสดงให้เห็นว่า
เป็ น ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รับ การจั ด ระเบี ย บอย่ า งดี เชื่ อ ว่ า อิ ทธิ พ ลการสร้ า งเมื อ งแบบนี้ ไ ด้ รั บ มาจาก
กลุ่มผู้นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งมีความชานาญในการจัดรูปผังเมืองและการชลประทานเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวคิดทางศาสนา
ในขณะที่พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่หลักทางเศรษฐกิจของชุมชน การสร้างฝายน้าล้น
และอ่างเก็บน้า ได้สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันน้าไม่ให้ไหลท่วมพื้นที่ชุมชน และกักเก็บ
น้าไว้ใช้ในการเกษตรกรรม
จากการสารวจได้พบร่องน้าที่ไหลมาจากช่องโซกม่วงกล้วยและเขาสะพานหิน
ทางทิศเหนือ เข้าสู่มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชุมชน และร่องน้า
ที่ไหลผ่านช่องเขาสะพานหินกับเขาเจดีย์งามจะไหลเข้ าสู่ชุมชนวัดพระพายหลวงเช่นกัน จาก
ระดับความสูงของแหล่งต้นน้าที่มีความชันค่อนข้างมาก ทาให้น้าที่ไหลลงมามีความรุนแรง
จึงต้องมีการสร้างคันดินเพื่อชะลอความเร็วของน้าในบริเวณทิศตะวันตกของวัดศรี
2. การชลประทานในเขตเมืองสุโขทัย
การสร้างเมืองใหม่ในบริ เวณไม่ห่างไกลจากที่ตั้งชุ มชนเดิม อาจเกิดจากการ
ขยายตัวของชุมชน หรือที่ตั้งเมืองเก่าอาจเกิดจากปัญหาภาวะทางธรรมชาติที่อาจเกิดความ
ไม่เหมาะสมในทางใดทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สถาปนิกและวิศวกรของชุมชนเมืองสุโขทัยอาจใช้
ประสบการณ์ จ ากที่ ตั้ ง เมื อ งเดิ ม คื อ ชุ ม ชนวั ด พระพายหลวง สร้ า งเมื อ งสุ โ ขทั ย ให้ ส มบู ร ณ์
แหล่งน้าและเส้นทางน้าต่างๆ ทาขึ้นอย่างมีระบบ เพื่อเก็บน้ามาไว้ภายในเมืองได้อย่างกล้าหาญ
และชาญฉลาด โดยมีการชลประทานเพื่อการอุปโภคบริโภค การชลประทานเพื่อการเกษตร
และการชลประทานแบบเหมืองฝายของเมืองสุโขทัย

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การอยู่กับน้าสมัยโบราณ
(ให้ผู้เรียนทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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คณะผู้จัดทา
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นางนพรัตน์ เวโรจน์เสรีวงศ์
นางสาวประภารัสมิ์ พจนพิมล
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นางพรทิพย์ เข็มทอง
นางดุษฎี ศรีวัฒนาโรทัย
นายวิวัฒน์ไชย จันทน์สุคนธ์
นางสาวชนิดา ดียิ่ง
นายสมชาย เดือนเพ็ญ
นางสาวจิราภรณ์ ตันติถาวร
นายจิรพงศ์ ผลนาค
นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล
นางสาวพจนีย์ สวัสดิ์รัตน์
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ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
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