
ว ร ร ณ ค ดี
ส มั ย สุ โ ข ทั ย

วิ ช า  ป ร ะ วั ติ ว ร ร ณ ค ดี ไ ท ย  

( ท  3 0 2 0 1 )



1. ลักษณะของวรรณคดีสุโขทัย

วรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดและมีการบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ทุกวันนี้ปรากฏหลักฐานเพียง
สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาเท่านั้น ทั้งนี้เป็นเพราะ

อักษรไทยเพิ่งเริ่มในสมัยพ่อขุนรามค าแหง และ
การเขียนหนังสือในสมัยนั้นจะใช้ กระดาษข่อย 

หรือ ใบลาน จึงสูญหายไปได้ง่าย



ลักษณะของวรรณคดีสุโขทัย (ต่อ)

วรรณคดีในสมัยสุโขทัยจะแต่งมีเนื้อหา
ลักษณะเป็น “บรรยายสภาพบ้านเมือง” 
และ “อบรมสั่งสอนศีลธรรม” ซึ่งล้วนเป็น
วรรณคดีประยุกต์ คือ ไม่มุ่งให้ความบันเทิง 
และแต่งเป็นร้อยแก้วส่วนใหญ่ ถ้อยค าที่ใช้
ในการแต่งจะใช้ค าไทยโบราณ ทั้งยังมีค า
บาลี - สันสกฤต เขมร มาปะปนอยู่ด้วย 



วรรณคดีสมัยสุโขทัยมี 4 เรื่อง

ศิลาจารึก 
หลัก 1

ไตรภูมิพระ
ร่วง

สุภาษิตพระ
ร่วง

ต ารับทา้วศรี
จุฬาลักษณ์



คนไทยศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยอดีตจากอะไร 
ใช้หลักฐานอะไรทีส่ะท้อนให้เห็นอดีต



เ ห ตุ ก า ร ณ์
บ้ า น เ มื อ ง

ส มั ย สุ โ ข ทั ย



2. เหตุการณ์บ้านเมืองสมัยสุโขทัย

สมัยต้นพุทธศตวรรษที่ 18 
อาณาจักรมีความเจริญรุ่งเรืองมาก 
ซึ่งความเจริญได้แผ่ขยายอิทธิพล
ครอบคลุมดินแดนสุวรรณภูมิ 

ดินแดนสุวรรณภูมิ
ตามรูปศัพท์แปลว่า “แผ่นดินทองค า”
หมายถึง แผนดินมีความอุดมสมบูรณ์    
** ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาโบราณ

สุวรรณภูมิ หมายถึงอะไร ?



“สุวรรณภูมิ” ในเอกสารชาวฮั่นหรือชาวจีนโบราณเรียกว่า “จินหลิน”
ซึ่งมีความหมายว่า “แผ่นดินทอง” เช่นกัน หลักฐานเหล่านี้น าไปสู่การ

ตีความของนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ซึ่งตีความว่า สุวรรณภูมิ ก็คือดินแดน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



เหตุการณ์บ้านเมืองสมัยสุโขทัย (ต่อ)

2.1 ก าเนิดขุนศรีอินทราทิตย์
ก่อนสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย “เมือง

สุโขทัย” และ “เมืองศรีสัชนาลัย” มีพ่อ
ขุนศรีนาวน าถุมเป็นผู้ปกครอง เมื่อสิ้น
รัชกาลพวกขอมได้เข้ามามีอ านาจปกครอง
เมืองทั้งสอง “พ่อขุนบางหาว” ซึ่งเป็นเจ้า
เมืองบางยาง และ “พ่อขุนผาเมือง” ซึ่ง
เป็นลูกของพ่อขุนศรีนาวน าถุม รวมคนเพ่ือ
ยึดเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยจาก
ขอมลงได้

ผลลัพธ์หลังยึดเมืองคืนได้ 
“พ่อขุนผาเมือง” ยกเมืองสุโขทัยให้ “พ่อ
ขุนบางหาว” และยังแต่งต้ังให้เป็นกษัตริย์
ของอาณาจักรสุโขทัย ทรงพระนามว่า 
“พ่อขุนศรีอินทราทิตย”์



เหตุการณ์บ้านเมืองสมัยสุโขทัย (ต่อ)

2.2 ก าเนิดพ่อขุนรามค าแหง
“พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” ถือเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์พระร่วง มีความสัมพันธ์

อันดีคือเป็นพระสหายกับ “พ่อขุนผาเมือง” มาโดยตลอด ทั้งยังมีเครือญาติการทาง
สมรส “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” ได้พระมเหศี คือ นางเสือง เวลาต่อมาลูกชายก็ได้สืบทอด
เสวยราชสมบัติปกครองอาณาจักร คือ พ่อขุนบานเมือง และพ่อขุนรามค าแหงมหาราช
ซึ่งพ่อขุนรามค าแหงยังเป็นผู้ให้ก าเนิดอักษรไทยด้วย



เหตุการณ์บ้านเมือง
สมัยสุโขทัย (ต่อ)

อาณาจักรสุโขทัยเมื่อเริ่มแรกสถาปนายังมี
อาณาเขตไม่กว้าง จ านวนพลเมืองก็ยังไม่มาก 
ทั้งยังอยู่ในภาวะก่อร่างสร้างตัว

การปกครองดูแลประชาชนจึงเป็นแบบ
ครอบครัว ลักษณะเสมือนพ่อปกครองลูก 

2.3 การเมืองการปกครอง



เมื่อถึงสมัยพ่อขุนรามค าแหงปกครองบ้านเมือง 
ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก คือ จ านวน
ประชากรมากขึ้น ทั้งความสัมพันธ์ของผู้น ากับ
ประชาชนก็แตกต่างไปจากเดิม เพราะมีการ
เพ่ิมพูนอ านาจพระมหากษัตริย์ให้สูงขึ้น

การปกครองของพ่อขุนรามค าแหงซึ่งมีฐานะ
เป็น “ธรรมราชา” ในสมัยน้ันใช้หลักธรรม
ทางพุทธศาสนาปกครองบ้านเมือง คือ 
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ



ทศพิธราชธรรม 10 ประการ

1. ทาน คือ การให้ 2. ศีล คือ ความประพฤติที่ดี
งาม ทั้ง กาย วาจา และใจ 

3. บริจาค คือ การเสียสละ
ความสุขส่วนตนเพื่อความสุข

ส่วนรวม 

4. ความซื่อตรง คือ การ
สุจริตต่อหน้าที่การงานของ
ตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กร

หรือหลักการของตน 

5. ความอ่อนโยน คือ การมี
อัธยาศัยอ่อนโยน 



ทศพิธราชธรรม 10 ประการ (ต่อ)

6. ความเพียร คือ ความเพียรพยายามในการท าความสุขเพื่อส่วนรวม 

7. ความไม่โกรธ คือ การไม่แสดงอาการโกรธ 

8. ความไม่เบียดเบียน คือ การด าเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง ไม่เน้นประโยชน์ส่วน
ตน และการเบียดเบียนผู้อื่นและท าลายส่ิงแวดล้อม 

9. ความอดทน คือ การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูก
กระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม 

10. ความเที่ยงธรรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็น
หลัก



2.4 สภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย

สภาพเศรษฐกิจของสุโขทัยมีความเจริญ 
อยู่ดีกินดี ปัจจัยที่ท าให้เศรษฐกิจดี คือ 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เหมาะแก่
การเกษตร มีแม่น้ าใหญ่ 4 สาย คือ 

แม่น ้ำปิง แม่น ้ำวัน แม่น ้ำยม แม้น ้ำน่ำน
“ปิง วัง ยม น่ำน”



นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ 
แต่ที่ส าคัญที่สุด คือ ‘กษัตริย์ทรงมีความ
ปรีชาสามารถท านุบ ารุงบ้านเมืองในด้าน
ต่าง ๆ’ เช่น สร้างเขื่อน สร้างที่กักน้ าไว้
ใช้เพราะปลูก 

และนอกจากความสามารถของกษัตริย์
แล้ว ประชาชนในอาณาจักรยังหมั่นเพียร
ในศาสนา และมีความสามัคคีปองดองกัน 
สังคมในสมัยนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


