
โดย  บรรจง     อาทิตย์สาม



อาณาจักรสุโขทัยได้ประกาศตนเป็นอิสระไม่ยอมตกอยู่ใต้อ านาจของขอมดังนั้นการสร้าง
ระเบียบแบบแผนทางการปกครองขึ้นใหม่  เพื่อให้เกิดความสงบเรยีบร้อย  ความมั่นคงแก่
ประชาชนจึงเปน็สิ่งจ าเป็น  ไม่ว่าจะเป็นการกระจายอ านาจการบรหิารจากราชธานีไปสู่หัว
เมืองต่างๆ  หรือการยอมรับแนวคิดในเรื่องธรรมราชาจากพระพุทธศาสนามาใช้

สาระส าคัญ

ตัวชี้วัด

ส  4.3 (ม.  1/2 , 3)
-  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ
-  วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยสมัยสุโขทัย  และสังคมไทยในปัจจุบัน



       สวัสดีคะเพื่อนๆ  วันนี้  เรา
กลับมาพบกันอกีแล้วเช่นเคย  ในเรื่อง
ที่  2  มีเนื้อหาท่ีมีความส าคัญ  และ
เรื่องราวน่าสนใจมากทีเดียว



       ขอให้ทุกคนสนกุสนานกบั
บทเรียน  เรื่อง  ลักษณะการเมืองการ
ปกครองสมัยสุโขทัยเปิดศึกษาต่อไป
ได้เลยคะ



ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
แบ่งเป็น  2  ระยะ  ดังนี้

1.  สมัยสุโขทัยตอนต้น
เริ่มจากรัชสมัยพ่อขุนศรีอนิทราทิตย์ไปถึงสิ้น

รัชสมัยพ่อขุนรามค าแห่งมหาราช

2.  สมัยสุโขทัยตอนปลาย
เริ่มจากรัชสมัยพระยาเลอไทยไปจนกระทั้ง

อาณาจักรสุโขทัยหมดอ านาจลง





       ถ้าอยากทราบค าตอบต้อง
ศึกษาเนื้อหาต่อไป  แต่เพื่อนๆ  
ต้องลองตอบค าถามในกรอบที่  5  
ก่อนนะคะ

       การเมืองการปกครองใน
แต่ละสมัยจะแตกต่างกันมาก
ไหมครับ  อยากรู้จังเลยครับ



ช่วยตอบค าถามด้วยคะ

1.  สมัยสุโขทัยตอนต้นอ านาจการปกครองของพระมหากษัตริย์

    มีลักษณะแบบใด
2.  อ านาจสิทธิขาดในแผ่นดินสมยัสุโขทัยเป็นของใคร



ค าถาม



                                                                            ไปต่อกรอบที่  7  

       หมายความว่าในสมัย
สุโขทัยตอนต้นพระมหากษัตริย์มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมาก  ทุก
คนเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน   
สงสัยจะต้องไปตรวจค าตอบก่อน
ละครับ





ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎร
มีลักษณะเด่นที่สุด  คือ  การปกครองแบบพ่อปกครองลูก  (ปิตุราชา)  ประชาชน

เรียกขานนามพระมหากษัตริย์ว่า  “พ่อขุน”  อ านาจสิทธิขาดในแผน่ดินเป็นของ
พระมหากษัตริยแ์ต่เพียงผู้เดียว  เพราะสุโขทัยเป็นอาณาจักรเล็กมปีระชากรน้อย  การ
ปกครองมีความใกล้ชิดกับราษฎรเป็นพิเศษ

ดังจะเห็นได้จากการแขวนกระดิ่งไว้ท่ีประตูวังเพื่อใหร้าษฎรไปสัน่กระดิ่งรอ้งทุกข์
และพระองค์จะทรงรบัเรื่องราวการร้องทุกข์ไปพิจารณาด้วยตนเอง

ในสมัยพ่อขุนราค าแหงมหาราชนับเป็นช่วงที่มีการวางรากฐานการปกครองอย่างม่ังคง




       สรุปลักษณะส าคัญ
ของการปกครองในสมัย
สุโขทัยตอนต้นได้ดังนี้



การปกครองที่มีแนวโน้มเข้าได้กับหลักการประชาธิปไตยมดีังนี้

ราษฎรยื่นเรือ่งราวร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง

ราษฎรมีเสรีภาพในการค้าขาย

พระมหากษัตริย์ทรงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การที่อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรือง  มั่นคงได้น้ัน  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการมี
ระบบการเมืองการปกครองที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น





 ตอบค าถามกันก่อนจ๊ะ

1.  ลักษณะใดเปน็การแสดงถึงการปกครองทีม่ีแนวโนม้เป็นประชาธิปไตย
      ในสมัยสุโขทัยตอนต้น

2.  การปกครองแบบพ่อปกครองลูกมีขอ้ดีอย่างไร

3.  การปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้นได้ผลดีเพราะเหตุใด

ไม่ยากเลยใช่ไหม  เติมให้เสร็จ  แต่อย่าเผลอดูค าตอบก่อนล่ะ





เด็กดีต้องมีความซื่อสัตยต์่อตนเอง
ไม่ต้องกลัวเสียคะแนน  เพราะท าผิดก็ไม่มีผลอะไร

                                                              ไปศึกษากรอบที่  13  เลยจ๊ะ  

       ท าสมาธิดีๆ  นะ  เดี๋ยวจะ
สับสน  แล้วตั้งใจศึกษาต่อไป     
เราก าลังจะเข้าสู่เรื่องราวส าคัญ 
กว่านี้แล้ว





 

ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  มีอาณาเขตการปกครองมากที่สุด
โดยได้ขยายอาณาเขต  ดังนี้

      ทิศตะวันออก ขยายอาณาเขตถึงเมืองเวียงจันทร์  เวียงค า
      ทิศตะวันตก ขยายอาณาเขตถึงเมืองหงสาวดีและตะนาวศรี
      ทิศเหนือ ขยายอาณาเขตถึงเมืองแพร่  น่าน  หลวงพระบาง
      ทิศใต้ ขยายอาณาเขตถึงเมืองเพชรบุรี  ราชบุรี

กับนครศรีธรรมราช



อาณาเขตการปกครอง



 ค าถาม : ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  อาณาเขต
 ทางทิศใต้ขยายไปถึงเมืองใด



 

       เพื่อนๆ  อย่าพึ่งเหนื่อยนะคะ  
ช่วยกันตอบค าถามก่อน

16



        1.  การปกครองเขตราชธานี
คือ  กรุงสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการปกครองและเปน็ที่ประทับของพระมหากษัตริย์
       ทรงดูแลการปกครองและการบรหิาร

          2.  การปกครองเมืองลูกหลวง  หรือหัวหน้าด่าน
คือ  เมื่อที่ตั้งอยู่รายรอบกรุงสุโขทัย  มีบรรดาโอรสกษัตริย์หรือเจ้านายเชื้อพระวงศ์

ดูแลและรักษาเมืองหน้าด่านท้ัง  4  ด้าน  เป็นที่สะสมเสบียงอาหารและก าลังผู้คนใช้ส าหรบั
ป้องกันเมอืงหลวงโดยรับนโยบายจากสุโขทัยโดยตรง



การแบ่งเขตการปกครอง

สมัยพ่อขนุรามค าแหงมหาราชมอีาณาเขตกว้างขวางมากท่ีสุดจากอ านาจทางการเมือง
และพระบารมีจากการท าสงคราม



 เมืองลูกหลวงของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช
ท่ีปรากฏมีอยู่  4  เมือง  คือ
ทิศเหนือ  ได้แก่  เมืองศรีสชันาลัย  มีฐานะเป็นเมืองอุปราชโดยมรีัชทายาทไป
    ปกครองก่อนจะขึน้ครองราชย์สมบัติ
ทิศใต้  ได้แก่  เมืองสระหลวง  (จังหวัดพิจิตร)
ทิศตะวันออก  ได้แก่  เมืองสองแคว  (จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศตะวันตก  ได้แก่  เมืองนครชุมหรอืซากังราว  (จังหวัดก าแพงเพชร) 

         การปกครองเป็นแบบกระจายอ านาจการบริหารจากราชธานีออกสู่หัวเมืองต่างๆ





เชิญตอบค าถามกันก่อนจ๊ะ
1.  ศูนย์กลางการปกครอง  การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักร
     รวมอยู่ที่ใด

2.  เมืองลูกหลวงมีความส าคัญอยา่งไร

3.  โดยทั่วไปผู้ที่จะปกครองเมืองลูกหลวง  คือผู้ใด

4.  รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัยเป็นแบบใด

       เพื่อนคนเก่ง  ท าเสร็จทั้ง  
4  ข้อ  แล้วเปิดไปดูเฉลยได้เลยคะ



 

 

 3.  เมืองพระยามหานคร
เป็นหัวเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงและเมืองหน้าด่านออกไป  เรียกว่า  หัวเมือง

ชั้นนอก  ผู้ปกครอง  ได้แก่  เจ้านายหรือ  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปปกครอง  มีอ านาจในการ
ปกครองตนเอง  แต่ต้องขึ้นตรงตอ่พระมหากษัตริย์



เฉลยกรอบที่  18 
 1.  เมืองหลวง     2.  เป็นที่สะสมเสบียงอาหารและก าลังผู้คนส าหรบัป้องกนัเมืองหลวง
3.  โอรสกษัตริย์หรือเจ้านายเชื้อพระวงศ์    4.  แบบกระจายอ านาจการบริหาร



 

 4.  เมืองประเทศราช
คือ  เมืองที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง  ยอมอ่อนน้อมต่ออาณาจักรสุโขทัยเพื่อความ

ปลอดภัยของตนเอง  มิได้ยอมรบัอ านาจอย่างแท้จริง
ก าหนดให้เจ้าเมืองนั้นๆ  ปกครองกันเอง  มีสิทธิขาดในบ้านเมืองของตน  แต่ต้อง

ถวายเครื่องราชบรรณาการตามก าหนด
เมืองประเทศราชในสมัยพ่อขนุรามค าแหง  สันนิษฐานว่ามีหลายเมือง  เช่น  เมือง

เวียงจันทร์  หงสาวดี  หลวงพระบาง

ค าถาม  :  เมืองพระยามหานครมลีักษณะอย่างไร 



      ถ้าเมืองสุโขทัยมขี้าศกึ
รุกราน  เมืองประเทศราชต้อง
เกณฑ์ไพร่พลมาช่วยรบด้วย  

เฉลยกรอบที่  20
   เมืองที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงและเมืองหน้าด่านออกไป  เรียกว่า  
หัวเมืองชั้นนอก  ผู้ปกครองมีอ านาจการปกครองตนเอง



 

 
ผ่านมาหลายหัวข้อแล้ว.....  ยังสนุกอยู่เลย  ไม่รู้สึกเหนือ่ยด้วย  เพื่อนๆ  คง

เหมือนกนันะคะ  ขอสรุปการแบง่เขตการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น  เพื่อเป็นการ
ทบทวนดังนี้ครับ

การปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น
แบ่งออกเปน็  4  ส่วน  ดังนี้

1.  การปกครองเขตราชธานี
2.  การปกครองเมืองลูกหลวง
3.  การปกครองเมืองพระยามหานคร
4.  หัวเมืองประเทศราช



 

ตอบค าถามกันสักนิด

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถกูตอ้ง  และท าเครื่องหมาย  
หน้าข้อความท่ีเห็นว่าผิด

..........  1.  ต าแหน่งพระยามหานครเทียบได้กับต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน

..........  2.  เมืองพระยามหานครมีรูปแบบการปกครองเหมือนกับเมืองประเทศราชของ
 สุโขทัย

..........  3.  ผู้ปกครองเมืองประเทศราช  คือ  ขุนนาง

..........  4.  เมืองประเทศราชในสมัยพ่อขนุรามค าแหง  คือ  เวียงจันทร์

..........  5.  สิ่งที่เมืองประเทศราชต้องปฏิบตัิต่อสุโขทัยในยามสงคราม  คือ  เกณฑ์ไพร่พลมา
 ช่วยรบ



     

หัวข้อสุดท้ายแล้วคะ ....แต่ต้องตรวจค าตอบ
      ก่อนศึกษากรอบต่อไปนะ

      หลังจากสมัยพ่อขนุ
รามค าแหงมหาราชแล้วลักษณะ
การปกครองของอาณาจักร
สุโขทัยเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมเข้าสู่
ยุคสุโขทัยตอนปลาย



เฉลยกรอบที่  23  1.  2.  3 
4. 5   

      เป็นอย่างไรบ้าง  ตอบ
ได้หรือเปล่าลองตรวจค าตอบกัน
ดีกว่าว่าจะถูกกี่ข้อ   

      พลาดอีก
แล้ว  แต่ไม่เป็นไรไปศึกษากรอบ
ต่อไปก่อนนะเพื่อนๆ  ตามมาได้
เลย  



 

 

สมัยสุโขทยัตอนปลาย

ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎร์

ลักษณะการปกครองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชดั  สันนิษฐานไดว่า
อาจเป็นเพราะมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึน้  ท าให้ความสัมพันธร์ะหว่างพระมหากษัตริย์
กับราษฎรเริ่มน้อยลง

สมัยพระมหาธรรมราชาที่  1  (พระยาลิไท)  พระพุทธศาสนาได้เขา้มามีอิทธิพลใน
การปกครอง  ใช้หลักธรรมซึ่งเปน็ข้อควรปฏิบัติส าหรับพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักร  
แสดงถึงความเป็น  ธรรมราชา  หรือ  ราชาผู้ประพฤติธรรม    ธรรม  ดังกล่าวเรียกว่า  
ทศพิธราชธรรม  หรือ  ธรรม  10  ประการ



 

 

นอกจากนั้นยังรับอิทธิพลทางความคิดจากศาสนา  พราหมณ์ – ฮินดู  
ผ่านมาทางขอมเข้ามาใช้เป็น  รูปแบบการปกครองแบบ  สมมติเทพ  ฐานะของ
พระมหากษัตริย์ทรงเปรียบประดุจดังเทพเจ้า  จึงถือว่าเป็นเจ้าชีวิตมีอ านาจ
เด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวแต่ความเชื่อในการปกครองน้ียังไม่เด่นชัดเหมือนใน
สมัยอยุธยา

พักเหนื่อยแล้วมาตอบค าถามกันคะ...



      เป็นอย่างไรบ้าง  อ่านแล้ว
ตอบได้หรือเปล่า...นะ  ลองมา
วิเคราะห์ค าถามกันอีกขอ้นะคะ   

      ถ้าตอบถูก  ยอดเยี่ยมมาก  
ตรวจค าตอบจากเฉลยในกรอบที่  29  
นะคะ  



 

 

  อาณาเขตการปกครอง
หลังสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชผ่านไปแล้ว  อาณาจักรสุโขทัย
เร่ิมไม่มั่นคงประกอบกับบรรดาหัวเมืองต่างๆ  ก็เร่ิมตั้งตนเป็นอิสระ  
จึงท าให้อาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตเหลือน้อยลง

เฉลยกรอบที่  27  การปกครองทีพ่ระมหากษัตริย์ใช้ธรรมะเปน็หลกัปกครอง
เฉลยกรอบที่  28  ฐานะของพระมหากษัตริย์  ประดุจดังเทพเจ้า  ถือว่าเป็นเจ้า

             ชีวิตมีอ านาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว



 

แบบแผนการปกครอง

การปกครองเขตราชธานี  การปกครองเมืองลูกหลวงและการปกครอง  
หัวเมืองประเทศราชในสมัยสุโขทัยตอนปลายน้ี  ยังคงด าเนินการตามแบบอย่าง
ในสมัยสุโขทัย

ดังนั้นสมัยสุโขทัยตอนปลายความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับ
ราษฎร์ท่ีเด่นชัดจะมีทั้งการปกครอง  ลักษณะบิดาปกครองบุตร  และความเป็น
ธรรมราชา  โดยยังคงมีอ านาจสิทธิขาด  ในการปกครอง  ส่วนอาณาเขต
การปกครองและแบบแผนการปกครองยังคงมีลักษณะเหมือนสุโขทัยตอนต้น



      เพื่อเป็นการทบทวนความรู้  
ให้เพื่อนๆ  ท าแบบทดสอบย่อยหลัง
การเรียนได้เลยคะ  แล้วพบกันใหม่  
เรื่องที่  3  นะคะ  

เฉลยกรอบที่  30  หัวเมืองต่างๆ  เริ่มตั้งตนเปน็อิสระหลังสิน้สมัยพอ่ขุน
             รามค าแหงมหาราช

ยินดดี้วยที่ผ่านมาถึงหน้าสุดท้าย



 
แบบทดสอบย่อยหลังเรียน

ค าชีเ้จง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว
1. ข้อใดไม่ใชล่ักษณะเด่นของการปกครองสมัยสุโขทัย

ก.  ฐานะของประมขุ เรียกว่า “สมเด็จ”
ข.  การอบรมสั่งสอนประชาชนสามรถท าได้โดยตรง
ค.  พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัว
ง.  ราษฎรเล่าความทุกข์ความสุขให้ผู้ปกครองทราบโดยตรง

2.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกบัทศพิธราชธรรม
ก.  เป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนา
ข.  เป็นหลักปฏิบัตขิองผู้ปกครองแผ่นดิน
ค.  เป็นการจัดระเบียบบรหิารราชการของแผ่นดนิ

ง.  เป็นการจ ากัดการใช้อ านาจของพระมหากษัตริย์



 
3. “ธรรมราชา” หมายความว่าอย่างไร

ก.  การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ
ข.  การปกครองที่พระมหากษัตรยิ์มีพระราชอ านาจสูงสุด
ค.  พระมหากษัตริย์ทรงปกครองโดยอาศัยพราหมณ์เป็นผู้ใช้อ านาจ
ง.  พระมหากษัตริย์ทรงปกครองโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

4. การปกครองแบบพอ่ปกครองลกูของสุโขทัยมีข้อดอีย่างไร
ก.  การละเมิดกฎหมายน้อยลง
ข.  ขุนนางตั้งใจปัญหาบ้านเมืองได้รวดเร็ว
ค.  สามารถแกป้ัญหาบ้านเมืองไดร้วดเร็ว

              ง.  กษัตริย์กับราษฎรมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นสามารถแกป้ัญหาบ้านเมืองได้รวดเร็ว
5.  ข้อใดคือรูปแบบการปกครองหัวเมืองของสุโขทัย

ก.  เมืองลูกหลวง – เมืองชั้นใน – เมืองชั้นนอก
ข.  เมืองลูกหลวง – เมืองหน้าด่าน – เมืองชั้นใน
ค.  เมืองชั้นใน – เมืองชั้นนอก – เมืองประเทศราช
ง.  เมืองชั้นใน – เมืองประเทศราช – เมืองชั้นนอก



 
6. ศูนย์กลางการปกครองการศาสนาและศลิปวัฒนธรรมอยู่ที่ใด

ก.  เมืองหลวง
ข.  เมืองลูกหลวง
ค.  เมืองประเทศราช
ง.  เมืองพระยามหานคร

7. เมืองลูกหลวงมีความส าคัญอย่างไร
ก.  เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรไทย
ข.  เป็นเมืองที่เจ้าเมืองปกครองโดยอิสระ
ค.  เป็นเมืองที่อยู่รอบเมืองหลวงทั้ง 4 ทิศ
ง.  เป็นเมืองที่ให้โอรสไปปกครองเท่านั้น

8.  การแบ่งเมืองเขตการปกครองอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างไร
ก.  แบ่งเป็น 3 ชั้น
ข.  แบ่งเป็น 4 ทิศ
ค.  แบ่งเป็น 4 ชั้น
ง.  แบ่งเป็นชั้นนอกชั้นใน



 9. การปกครองแบบพอ่ปกครองลูกได้ผลดีในสมัยสุโขทัยตอนต้นเพราะเหตุใด
ก.  สภาพแวดล้อมอ านวย
ข.  ประชาชนยังมีจ านวนน้อย
ค.  ไม่มีตัวอย่างการปกครองอื่นเปรียบเทียบ
ง.  ประชาชนเพิ่มพน้จากการปกครองของขอมจึงพอใจ

10.  รูปแบบการปกครองในสมัยสุโขทัยเป็นแบบใด
ก.  แยกพื้นที่เป็นมณฑล
ข.  รวมอ านาจไว้ท่ีราชธานี
ค.  กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
ง.  เป็นอิสระไมข่ึ้นกบัสุโขทัย

11. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกี่ยวกับเมืองประเทศราช
ก.  ยามมีศึกสงครามต้องส่งกองทัพมาช่วย
ข.  เมืองประเทศราชเป็นเมืองทีอ่ยู่นอกราชอาณาจักร
ค.  พระมหากษัตริยข์องสุโขทัยเป็นผู้ปกครองด้วยตนเอง
ง.  เมืองประเทศราชจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายต่อสุโขทัย



 

 
12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนปลาย

ก.  พระมหากษตัริย์มีอ านาจสูงสดุการปกครองบ้านเมือง
ข.  พระมหากษัตริย์มีความสัมพนัธ์กับราษฎรเสมือนบิดากับบุตร
ค.  พระมหากษัตริย์ทรงยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารบ้านเมอืง
ง.  เป็นรูปแบบการปกครองแบบสมมติเทพพระมหากษัตริย์เปรียบเหมือนพระเจ้า



 

 

 เฉลย

1.  ก
2.  ง
3.  ง
4.  ง
5.  ค
6.  ก

7. ค
8. ค
9. ข

           10.  ค
           11.  ค
           12.  ข 

      เจอคนเก่งของ
ห้องเราแล้ว  เฮ


