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คร้ังที ่8 
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของชาติไทย 
เรียบเรียงโดย อ.สมชยั สายสุขสวสัด์ิ 

------------------------------------------------------------- 
ความเป็นมาของชนชาติไทย 
 ในการศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมาของชนชาติไทย สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  แนวทางศึกษาคือ 

1) การศึกษาบนพื้นฐานความเช่ือเก่ียวกบัเช้ือชาติไทย 
2) การศึกษาบนพื้นฐานของหลกัฐานในอดีตท่ีอิงกบัท่ีตั้งของประเทศไทยปัจจุบนั 

 
1) การศึกษาบนพืน้ฐานความเช่ือเกีย่วกบัเช้ือชาติไทย 
 ค าถามพื้นฐานของการศึกษาตามแนวน้ีคือ คนไทยมาจากไหนอนัเป็นค าถามท่ีอิงอยูค่วามเช่ือถึงความ
เป็นเช้ือชาติท่ีบริสุทธ์ิของมนุษย ์จนท าให้เกิดการศึกษาหาความเป็นมาวา่คนเช้ือสายไทยมีพฒันาการตั้งถ่ินฐาน
อยู่ ณ แห่งใดและมีการอพยพไปยงัดินแดนต่าง ๆ เร่ือยมาจนมาอยู่ในดินแดนไทยปัจจุบนั  ซ่ึงมีนักวิชาการท่ี
ศึกษาโดยอิงกบัการหาคนเช้ือสายไทยและไดท้  าการคน้ควา้จนมีการลงความเห็นวา่คนไทยอพยพมาจากแหล่ง
ต่างๆ ดงัน้ี 

1.1) คนไทยมาจากทางตอนเหนือของจีนหรือแถบประเทศมองโกเลียปัจจุบนั 
1.2) อาณาจกัรน่านเจา้เป็นอาณาจกัรของคนไทย 
1.3) คนไทยมาจากจีนตอนกลาง 
1.4) คนไทยมาจากจีนตอนใต ้
1.5) คนไทยมาจากดินแดนชายฝ่ังทะเลของจีนและเวยีดนาม  
1.6) คนไทยมาจากแถบคาบสมุทรบนเกาะชวา 

2) การศึกษาบนพืน้ฐานของหลกัฐานในอดีตทีอ่งิกบัทีต่ั้งของประเทศไทยปัจจุบัน 
 ค าตอบพื้นฐานของการศึกษาตามแนวน้ีคือคนไทยมิได้มาจากไหนแต่คนไทยอยู่ที่น่ีโดยนกัวชิาการกลุ่ม
น้ีศึกษาจากวิชาการดา้นมานุษยวิทยาและโบราณคดี เช่นศึกษาจากโครงกระดูกมนุษยย์ุคก่อนประวติัศาสตร์ท่ี
บา้นเก่า จ.กาญจนบุรีและท่ีบา้นเชียง จ.อุดรธานี  สรุปไดว้า่  โครงกระดูกเหล่าน้ีคลา้ยคลึงกบัโครงกระดูกของ
คนไทยปัจจุบนั  และจากการศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดีในแหล่งต่าง ๆ  บนดินแดนไทยปัจจุบนั  สรุปไดว้่า
ดินแดนประเทศไทยปัจจุบนัมีร่อยรอยการตั้งถ่ินฐานเป็นเวลานานกวา่  4,000 ปีมาแลว้  นบัตั้งแต่พฒันาการตั้ง
ถ่ินฐานชุมชนหมู่บา้นมาจนเป็นชุมชนเมือง ประกอบกบัหลกัฐานโครงกระดูกของมนุษยย์คุก่อนประวติัศาสตร์
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ท่ีพบนั้น เป็นการตั้งถ่ินฐานของชนชาติท่ีมีลักษณะไม่ต่างจากคนไทยปัจจุบัน  และปัจจุบันค าอธิบายตาม
การศึกษาแนวท่ีสองน้ีเป็นท่ีเช่ือถือของนกัวชิาการไทยมากกวา่แนวศึกษาแรก 
พฒันาการแว่นแคว้นในสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทยั 
 ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี  12  เป็นตน้มามีการก่อรูปของแควน้ส าคญัในดินแดนไทย เช่น แควน้ทวารวดี 
(ฝากตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา)  แควน้นครชัยศรี (ฟากตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา) แควน้ตามพรลิงค ์
(นครศรีธรรมราช)  แควน้หริภุญชัย (ล าพูน) และแควน้ศรีจนาศ  (ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ซ่ึงแควน้
เหล่าน้ีมีอายถึุงระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี  13-17 ในขณะเดียวกนัแควน้เหล่าน้ีก็มีความขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่ง
แควน้ต่าง ๆ ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  16-18  ส่งผลใหมี้การก่อรูปของแควน้ทางการปกครองข้ึนมาใหม่อีกในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี  18-19 ไดแ้ก่ 

1) แควน้อโยธยา  พฒันามาจากแควน้ทวารวดี 
2) แควน้สุพรรณภูมิ พฒันามาจากแควน้นครชยัศรีหรือนครปฐมโบราณ 
3) แควน้นครศรีธรรมราช พฒันามาจากแควน้ตามพรลิงค ์
4) แควน้หริภุญชยั สืบเน่ืองต่อมาจากแควน้หริภุญชยัเดิม 
5) แควน้ล้านนา  พฒันามาจากแควน้ใยนก และต่อมาผนวกแควน้หริภุญชัยและดินแดนตอนเหนือ

ของไทย 
6) แควน้สุโขทยั  พฒันาจากดินแดนแถบภาคกลางตอนบน 

 
อาณาจักรสุโขทยั 
 1) ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการตั้งอาณาจักรสุโขทยั 
 1.1) สภาพภูมิศาสตร์ อาณาจกัรสุโขทยัตั้งอยูบ่ริเวณตอนบนของลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ซ่ึงอ านาจทางการ
เมืองของอาณาจกัรเขมรแผข่ยายมาไดไ้ม่มากนกั  ท าใหมี้โอกาสตั้งตนเป็นอิสระ 
 1.2) การเส่ือมอ านาจของอาณาจกัรเขมร การเร่ิมก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยัตรงกบัสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี  
7 หลงัสมยัของพระองคแ์ลว้อาณาจกัรเขมรเส่ือมอ านาจลงเกิดช่องวา่งอ านาจเป็นโอกาสใหก่้อตั้งข้ึนมาได ้
 1.3) ความสามารถของผูป้กครองในระยะแรกเกิดติดต่อสืบเน่ืองกันเช่น พ่อขุนผาเมือง   พ่อขุนศรี
อินทราทิตย ์ และพอ่ขนุรามค าแหง 
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2) การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทยั 
 เกิดข้ึนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  18  มีพฒันาการของแว่นแควน้อยู่  2  ระยะคือ  ระยะแรกขยายตวัจาก
ชุมชนเมืองเชลียงเป็นเมืองศรีสัชนาลยั ระยะท่ีสองยา้ยศูนยก์ลางอ านาจจากศรีสัชนาลยัมาท่ีสุโขทยั โดยมีการ
รวมกลุ่มแวน่แควน้สุโขทยัท่ีกระจายอยูต่ามลุ่มน ้าส าคญัคือ ปิง ยม น่าน ในลกัษณะกลุ่มเมืองดงัน้ี 
 2.1) กลุ่มเมืองศรีสัชนาลยั – สุโขทยับนลุ่มน ้ายม 
 2.2) กลุ่มเมืองสระหลวง – สองแคว บนลุ่มน ้าน่าน 
 2.3) กลุ่มเมืองนครชุม – ก าแพงเพชร บนลุ่มน ้าปิง 
 2.4) กลุ่มเมืองพระบาง (นครสวรรค)์ บริเวณตอนใตข้องดินแดนแควน้สุโขทยั 
 3) การจัดรูปแบบการปกครอง 
 หัวใจส าคญัของการจดัรูปแบบการปกครอง  คือการวางระบบการส่งต่ออ านาจจากเมืองศูนยก์ลาง
ออกไปควบคุมเมืองต่าง ๆ ให้ข้ึนกับเมืองหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคญัก็คือการปกครองแบบเมือง
ลูกหลวง  ซ่ึงมีลกัษณะการจดัล าดบัความส าคญัของเมือง  เพื่อกระจายอ านาจปกครองไปทัว่แว่นแควน้ให้เกิด
ความมัน่ใจในการบริหารอ านาจทางการเมือง  โดยเมืองท่ีไดรั้บการยกฐานะเป็นเมืองลูกหลวงจะประกอบดว้ย
สถานะ  2 ประการ คือ 
 3.1) สถานะทางภูมิศาสตร์ตอ้งเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะทางยทุธศาสตร์ คือ มีคูน ้ า ก าแพงลอ้มรอบท่ีมีความ
มัน่คงแขง็แรง  และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมในทอ้งถ่ินอีกทั้งสามารถป้องกนัขา้ศึกได ้
 3.2) สถานะทางการเมือง  ผูป้กครองเมืองลูกหลวงจะตอ้งเป็นเจา้นายชั้นสูงท่ีกษตัริยไ์วว้างพระทยัแมว้า่
ระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวงจะมีเป้าหมายให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทางการเมืองและสะดวกต่อการ
ควบคุมจากเมืองหลวง แต่ในทางปฏิบติัเมืองลูกหลวงต่างมีอิสระในการปกครองตนเองและมีเมืองบริวารใน
สังกดัอย่างสมบูรณ์  การข้ึนตรงต่อกษตัริยท่ี์เมืองหลวงมีเพียงความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ ผลคือเกิดความไม่
แน่นอนในการปกครอง  เจา้เมืองลูกหลวงมกัเล่ือนฐานะของตนด้วยการเขา้มายึดอ านาจการปกครองท่ีเมือง
หลวง  ซ่ึงมกัเกิดการแยง่ชิงอ านาจกนัตลอดสมยัอาณาจกัรสุโขทยั 
 4) แนวคิดทางการเมืองการปกครองสมัยอาณาสุโขทยั 
 มีศูนยก์ลางอ านาจการปกครองอยู่ท่ีสถาบนักษตัริย ์ซ่ึงพอสรุปพฒันาการของสถาบนักษตัริยต์ลอด
ระยะ  2  ศตวรรษไดด้งัน้ี 
 4.1) ในช่วงสามรัชกาลแรกหรือช่วงอาณาจกัรสุโขทยัตอนตน้มีลกัษณะการปกครองแบบบิดาปกครอง
บุตรกษตัริยจึ์งมกัมีพระนามข้ึนตน้วา่ “พอ่ขนุ” เช่น พอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์พอ่ขนุผาเมือง พอ่ขนุรามค าแหง 
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 4.2) หลงัสมยัพ่อขุนรามค าแหงหรือช่วงกลางสมยัอาณาจกัรสุโขทยั เกิดปัญหาการแย่งชิงอ านาจของ
บรรดาเมืองลูกหลวง  ท าให้สถาบนักษตัริยต์อ้งสร้างความเด็ดขาดศกัด์ิสิทธ์ิจึงมีลกัษณะการปกครองคลา้ยกบั
เทวราชา จึงมกัมีพระนามข้ึนตน้วา่ “พญา” เช่น พญาลิไท  พญาไสสงคราม พญาไสยลือไท  
 4.3) ช่วงกลางรัชกาลพญาลิไทเป็นตน้มา  เร่ิมน าการปกครองโดยธรรมหรือเป็นธรรมราชาท่ีสะทอ้นถึง
อิทธิพลความคิดทางพุทธศาสนาในฐานะเป็นอุดมคติของการปกครอง จึงมกัมีพระนามข้ึนตน้ว่า “พระมหา
ธรรมราชา” เช่น พระมหาธรรมราชา (ลิไท) พระมหาธรรมราชา (บรมปาล) เพื่อจรรโลงความสงบในอาณาจกัร
หลงัเกิดการข้ึนสู่อ านาจและรักษาสถานะกษตัริยท่ี์ชอบธรรมดว้ยหลกัทางศาสนา 
 5) สภาพทางเศรษฐกจิ 
 ดินแดนท่ีตั้งอาณาจกัรสุโขทยัมีพื้นท่ีเหมาะกบัการเกษตรเป็นจ านวนนอ้ย  เน่ืองจากมีล าน ้ าหลกั 3  สาย 
(ปิง  ยม  น่าน)  ท่ีเป็นแม่น ้ าสายเล็กท าให้ตอ้งพึ่งระบบชลประทาน คือการสร้างสรีดภงรคท์  าให้เศรษฐกิจของ
อาณาจกัรจึงมิใช่การพึ่งพาการเกษตร แต่เป็นการพึ่งระบบการคา้ท่ีส าคญัคือการคา้ของป่าซ่ึงมกัเป็นเส้นทาง
การคา้ทางบกบนแผ่นดิน  และในช่วงรุ่งเรืองพึ่งการคา้ทางทะเลโดยน าหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ผลิตผลจาก
ป่าออกสู่หวัเมืองชายทะเล  บนเง่ือนไขท่ีสุโขทยัตอ้งสามารถรักษาอ านาจทางการเมืองควบคุมเส้นทางการคา้สู่
เมืองชายทะเลได ้
 6) สภาพสังคม 
 สังคมสุโขทยัประกอบดว้ยพระมหากษตัริย ์เจา้นาย (พระราชวงศ)์ ขุนนาง พระสงฆ์ ไพร่และขา้ – ทาส 
โดยกลุ่มพระมหากษตัริยแ์ละเจา้นายมกัมีสถานภาพคงท่ี  ส่วนไพร่เป็นกลุ่มท่ีมีการเล่ือนสถานภาพทั้งการได้
เป็นขนุนาง บวชเป็นพระสงฆ ์หรือการขายตวัเป็นขา้ทาส 
 7) การเส่ือมอ านาจของอาณาจักรสุโขทยั 
 7.1) รูปแบบการปกครอง ในระบบเมืองลูกหลวงซ่ึงเป็นแบบกระจายอ านาจ ท าให้ความเขม้แข็งของ
อาณาจกัรจึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงมกัมีปัญหาการแยง่ชิงอ านาจในเมืองหลวง 
 7.2) การควบคุมก าลังคน  ก าลังคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการปกครองอาณาจกัร  แต่กลับมีวิธี
ควบคุมก าลงัคนในลกัษณะหลวม ท่ีมกัตอ้งพึ่งพิงความภกัดีจากเมืองลูกหลวง  ซ่ึงทา้ยสุดก็ไร้ประสิทธิภาพ 
 7.3) สภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของอาณาจกัร  ท่ีปลายสมยัอาณาจกัรถูกขนาบขา้งดว้ยอาณาจกัรลา้นนา
ทางตอนเหนือและอาณาจกัรอยุธยาทางตอนใต ้ประกอบกบัตอ้งพึ่ งพาการคา้มากกว่าการเกษตร  แต่เม่ือถูก
ขนาบดว้ยอาณาจกัรใหญ่ทั้งเหนือและใตจึ้งถูกกีดกั้นหรือควบคุมทางเศรษฐกิจและการเมืองไดง่้าย 
-------------------------------------------------------------------- 
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บทท่ี 8 พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของชาติไทย - อาณาจกัรสุโขทยั 

เอกสารอ้างองิ 
- มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ๒๕๔๕. สังคมศึกษา. ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  
 
ค าถามท้ายการบรรยายคร้ังที่  8 

 
1) การศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมาของชนชาติไทย สามารถแบ่งไดเ้ป็นก่ีแนว อะไรบา้งและมีเหตุผลของ

การแบ่งดงักล่าวอยา่งไร 
2) พฒันาการแวน่แควน้ก่อนสมยัสุโขทยัมีลกัษณะเป็นเช่นใด และยกตวัอยา่งแควน้ท่ีส าคญัดว้ย 
3) จงอธิบายถึงปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการก่อตั้งและการเส่ือมอ านาจของอาณาจกัรสุโขทยั 
4) จงอธิบายถึงลกัษณะการปกครองระบบเมืองลูกหลวงและสถาบนักษตัริยข์องสุโขทยัโดยสังเขป 
5) จงอธิบายสภาพท่ีตั้งของอาณาจกัรสุโขทยักบัสภาพเศรษฐกิจวา่สัมพนัธ์กนัอยา่งไร 


