
พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

 ก่อนจะเล่าถึงพ่อขุนรามคำาแหง ขอเสนอเร่ืองราวพ่อขุนศรี- 

อินทราทิตย์พอสังเขปก่อนดังนี้

 ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ แผ่นดินลุ่มแม่นำา้เจ้าพระยาอยู่ภายใต้ 

การปกครองของขอม ซึ่งเป็นต้นตระกูลเขมรแห่งลุ่มนำ้าโขง มี

หวัหนา้คนไทยชือ่พอ่ขนุศรนีาวนำาถม ครองเมอืงสโุขทยั มลีกูชาย

คือพ่อขุนผาเมือง ครองเมืองราด (ปัจจุบันคือบริเวณหนึ่งในเขต

ทุ่งยั้ง อำาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)

กษัตริย์พระองค์ที่ ๓ ในราชวงศ์พระร่วง อาณาจักรสุโขทัย

ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๒๑-๑๘๖๐
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 พ่อขุนผาเมืองมีสหายคือพ่อขุนบางกลางหาว และทั้งสอง

ยังมีความสัมพันธ์เป็นญาติกันทางการแต่งงาน โดยในพระราช-

นิพนธ์เรื่อง เที่ยวเมืองพระร่วง โดยล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ทรงเล่าว่า 

พ่อขุนศรีนาวนำาถมได้ยกธิดาช่ือนางเสืองให้แต่งงานกับพ่อขุนบาง- 

กลางหาว

 ตอ่มาเมือ่พอ่ขนุศรนีาวนำาถมสิน้พระชนม ์ขอมสมาดโขลน-

ลำาพงยึดสุโขทัยได้ เป็นผลให้พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาว 

ยกพลจากเมืองราดและเมืองบางยาง เข้าตีสุโขทัยรวมท้ังศรีสัชนาลัย 

ได้กลับคืน พร้อมกับยังขับไล่พวกขอมออกไปด้วย

 พ่อขุนผาเมืองจึงอัญเชิญพ่อขุนบางกลางหาวครองเมือง

สุโขทัย และถวายพระนามว่า “กำามรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์” 

แก่พ่อขุนบางกลางหาว หรือที่โดยทั่วไปเรียกกันว่า “พ่อขุนศรี-   

อินทราทิตย์”

 ส่วนพ่อขุนผาเมืองนั้นมีตำาแหน่งเป็นราชบุตรเขยกษัตริย์

ขอม โดยกษตัรยิข์อมยอมยกพระราชธดิาพระนามวา่ สขิรมหาเทว ี

พร้อมกับถวายพระขรรค์ไชยศรีเป็นเกียรติยศอีกด้วย

พ่อขุนรามคำาแหง

 ประวัติพ่อขุนรามคำาแหงนั้นอาศัยหลักฐานสำาคัญ คือ   

ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ ซึ่งมีเนื้อหาชัดเจน ใช้ภาษากะทัดรัด 

ได้ใจความ ลีลาภาษาน่าอ่าน ข้อความเริ่มต้นที่มักรู้จักกันดี คือ 
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“พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง ตูมีพี่

น้องท้องเดียวห้าคน ผู้ชายสาม ผู้หญิงโสง พี่เผือผู้อ้าย ตายจาก

เผือเตียมแต่ยังเล็ก”

 อธิบายศัพท์

 ตู  =  สรรพนามบุรุษท่ี ๑ พหูพจน์ แปลว่า พวกข้า, 

   พวกเรา  

 โสง  =  สอง

 เผือ  =  สรรพนามบุรุษที่ ๑ แปลว่า ข้า, ฉัน 

 อ้าย  =  ลูกชายคนที่ ๑ หรือคนหัวปี (ลูกสาวคนแรก

   เรียก เอื้อย)

 เตียมแต่ =  ตั้งแต่

 สรปุความวา่ พอ่ขุนศรอีนิทราทติยก์บันางเสอืงมลีกู ๕ คน 

เป็นชาย ๓ คน หญิง ๒ คน ลูกคนโตเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก

ความหมายคำาว่า “รามคำาแหง”

 พระนาม “รามคำาแหง” เป็นฐานันดรศักดิ์ที่พ่อขุนศรี-      

อินทราทิตย์พระราชบิดาพระราชทาน เพื่อเป็นบำาเหน็จความชอบ

ในการชนช้างชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด

 คำาว่า “ราม” เป็นคำาไทยแท้ ตรงกับคำาว่า “ฮาม” ภาษาถิ่น

อีสาน หมายถึง ความงาม ความรุ่งเรือง
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 นอกจากน้ีคำาว่า “ราม” ในคำาไทยโบราณยังหมายถึง ปานกลาง 

ขนาดกลาง เช่นที่มีปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหงว่า “มี

พระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม” หมายถึง มีพระพุทธรูป 

องค์ใหญ่ มีพระพุทธรูปองค์กลาง (หมายถึงขนาดกลาง)

 ในที่นี้พ่อขุนรามคำาแหงเป็นลูกชายคนกลาง จึงได้นามว่า 

“ราม” ส่วน “คำาแหง” (คำาวิเศษณ์) หมายถึง กล้าแข็ง เข้มแข็ง เก่งกล้า

พ่อขุนผู้มีความกตัญญู

 สิ่งประเสริฐสุดที่พ่อขุนรามคำาแหงยึดมั่นอย่างน่ายกย่อง 

คือ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ คือ พ่อ แม่ พี่ชาย ได้แก่ 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นางเสือง และพ่อขุนบานเมือง ดังศิลาจารึกว่า

 

  “เมื่อชั่วพ่อกู กูบำ�เรอแก่พ่อกู กูบำ�เรอแก่แม่กู

  กูได้ตัวเนื้อตัวปล� กูเอ�ม�แก่พ่อกู 

  กูได้หม�กส้มหม�กหว�น อันใดกินอร่อยกินดี 

  กูเอ�ม�แก่พ่อกู 

  กูไปตีหนังวังช้�งได้ กูเอ�ม�แก่พ่อกู 

  กูไปท่บ้�นท่เมือง ได้ช้�งได้งวง

  ได้ปั่วได้น�ง ได้เงือนได้ทอง กูเอ�ม�เวนแก่พ่อกู

  พ่อกูต�ยยังพี่กู กูพรำ่�บำ�เรอแก่พี่กู ดังบำ�เรอแก่พ่อกู

  พี่กูต�ยจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม”
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 อธิบายศัพท์

 เมื่อชั่ว  =  เมื่อครั้ง, เมื่อสมัย   

 บำาเรอ  =  ปรนนิบัติ

 ตัวเนื้อตัวปลา  =  สัตว์บกสัตว์นำ้า 

 หมากส้มหมากหวาน  = ผลไม้เปรี้ยว ผลไม้หวาน

 ตีหนังวังช้าง  = คล้องช้าง, จับช้าง 

 ได้ปั่วได้นาง  = ได้ผู้ชายได้ผู้หญิง

 ท่บ้านท่เมือง = ตีบ้านตีเมือง  

 เงือน  =  เงิน

 เวน  =  มอบให้, ถวาย   

 ทั้งกลม  =  ทั้งหมดทั้งสิ้น

พระราชกรณียกิจ

 พ่อขุนรามคำาแหงขึ้นครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๒๑ สวรรคต  

พ.ศ. ๑๘๖๐ ทรงครองราชย์ยาวนานถึง ๔๐ ปี ทรงบำาเพ็ญพระราช- 

กรณียกิจสร้างสรรค์อาณาจักรและศาสนจักรด้วยความม่ันพระทัย 

เปน็ผลใหบ้า้นเมอืงสโุขทยัมคีวามเจรญิรุง่เรอืง แมเ้วลาผา่นไปกวา่ 

๗๓๕ ป ีแตร่อ่งรอยแหง่พระราชกรณยีกจิยงัเปน็ทีก่ลา่วขานสดดุ ี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความจากศิลาจารึกของพระองค์ที่บอกเล่า

ถึงผู้คนและผลงานยุคนั้น ถือได้ว่าเป็นมรดกสำาคัญทางประวัติ-

ศาสตร์ชาติไทยจนถึงยุคปัจจุบัน
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 พระราชกรณยีกจิของพอ่ขนุรามคำาแหงนัน้มหีลายประการ 

ขอประมวลและนำาเสนอดังนี้

 การสงคราม

 การประดิษฐ์อักษรไทย

 การพระพุทธศาสนา

 การปกครอง

 การเกษตรและการค้าขาย

 การให้ความยุติธรรม

 การติดต่อกับต่างประเทศ

การสงคราม

 พ่อขุนรามคำาแหงทรงพระปรีชาสามารถในการสงคราม  

ทรงเป็นนักรบตั้งแต่พระชนมายุ ๑๙ พรรษา พระองค์ทรงช้างศึก

พร้อมด้วยพระราชบิดาเข้าทำาสงครามกับขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด 

ที่ยกทัพมาตีเมืองตากซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสุโขทัย ศิลา

จารึกบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามครั้งนั้นไว้อย่างระทึกใจว่า

 

 “เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้�เข้� ขุนส�มชนเจ้�เมืองฉอด

ม�ท่เมืองต�ก พ่อกไูปรบขนุส�มชนหวัซ�้ย ขนุส�มชนขบัม�

หัวขว� ขุนส�มชนเกลื่อนเข้� ไพร่ฟ้�หน้�ใสพ่อกูหนีญญ่�ย
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พ่�ยจแจน๋ กบู่หนกีขูีช่�้งเบกพล กขูบัเข�้กอ่นพ่อก ู... ตัวชื่อ

ม�สเมืองแพ้ ขุนส�มชนพ่�ยหนี พ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระร�ม

คำ�แหง”

 อธิบายศัพท์

 หัวซ้าย  =  ด้านซ้าย

 หัวขวา  =  ด้านขวา

 ไพร่ฟ้าหน้าใส  =  ทหาร, ประชาชน

 เบกพล  =  เบิกพล

 แพ้  = ชนะ (คำาไทยโบราณ)

 การรบครั้งนั้น ขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด มาตีเมืองตาก   

พ่อขุนรามคำาแหงกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงช้างออกรบ       

พระบิดานำาทัพไปด้านซ้าย ขณะเดียวกันขุนสามชนเคลื่อนพลมา

ด้านขวา ทำาให้ทหารพระบิดาต่างแตกหนีกระจัดกระจาย แต่พ่อขุน- 

รามคำาแหงไม่หนี ได้ไสช้างเบิกพลหรือแหวกวงล้อมข้าศึกเข้าไป

ก่อนพระบิดา และกระทำายุทธหัตถีกับขุนสามชน โดยพ่อขุนราม- 

คำาแหงทรงช้างช่ือมาสเมือง ปรากฏว่าพ่อขุนรามคำาแหงมีชัยชนะ    

ในที่สุดทัพขุนสามชนแตกพ่ายหนีไป วีรกรรมครั้งนั้นเป็นเหตุให้

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขนานพระนามพระโอรสว่า “พระราม

คำาแหง”
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 ดว้ยความเปน็ผูน้ำาชาตทิีก่ลา้หาญ ไมย่อมพา่ยแพแ้กข่า้ศกึ 

พระบารมีเป็นที่ประจักษ์ตลอดรัชกาล อาณาเขตเมืองสุโขทัยจึง

กว้างขวาง ดังข้อความในศิลาจารึก

 

 “เบื้องตะวันออก รอด (ไปถึง) สรลวง (สระหลวง 

สันนิษฐ�นว่�คือเมืองพิจิตร) สองแคว (พิษณุโลก) ลุมบ�จ�ย 

(สันนิษฐ�นว่�อยู่แถวลุ่มนำ�้สัก) สค� เท้� (ถึง) ของ (แม่นำ�้ 

โขง) ไปถึงเวียงจันทน์ เวียงคำ� เป็นที่แล้ว

 เบื้องหัวนอน (ทิศใต้) รอดคนที (บ้�นโคน เขต

กำ�แพงเพชร) พระบ�ง (นครสวรรค์) แพรก (สรรคบุรี เขต

ชัยน�ท) สุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) ร�ชบุรี เพชรบุรี           

ศรีธรรมร�ช (นครศรีธรรมร�ช) ฝั่งทะเลสมุทรเป็นท่ีแล้ว 

(อ่�วไทย)

 เบื้องตะวันตก รอดเมืองฉอด (เมืองโบร�ณริมแม่นำ้�

เมย แถบอำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก) เมือง...น หงส�วดี 

สมุทรห�เป็นแดน

 เบื้องตีนนอน (ทิศเหนือ) รอดเมืองแพร่ เมืองม่�น 

(เมืองโบร�ณอยู่ระหว่�งแพร่กับน่�น) เมืองน... เมืองพลัว 

(อำ�เภอปัว จังหวัดน่�น ปัจจุบัน) ฝั่งของ (แม่นำ้�โขง) เมือง

ชว� (หลวงพระบ�ง) เป็นที่แล้ว”
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 สรุปอาณาเขตทัง้ ๔ ทศิทีต่ดิตอ่กบัเมอืงทีไ่กลทีส่ดุ นบัจาก

เมืองสุโขทัย

การประดิษฐ์อักษรไทย

 “เมื่อกอ่นล�ยสือไทยนีบ่้มี ๑๒๐๕ ศกปีมะแม พ่อขนุ

ร�มคำ�แหง ห�ใคร่ใจในใจแลใส่ล�ยสือไทยน้ี ล�ยสือไทยน้ี    

จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้”

เหนือ
เมืองชวา (หลวงพระบาง)

ใต้
นครศรีธรรมราช

ตะวันตก
หงสาวดี

ตะวันออก
เวียงจันทน์/เวียงคำา

(ฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขง)
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 ขอ้ความจากศลิาจารกึสโุขทยัขา้งตน้กลา่วถงึ “ลายสอืไทย” 

หรอืหนงัสอืไทย วา่เปน็ตวัหนงัสอืแบบพอ่ขนุรามคำาแหงซึง่ไมเ่คย

ปรากฏมาก่อน เมื่อมหาศักราช ๑๒๐๕ หรือพุทธศักราช ๑๘๒๖ 

ปีมะแม “พ่อขุนรามคำาแหง หาใคร่ใจในใจ” หมายถึง พ่อขุน

รามคำาแหง ครุน่คดิในใจเพือ่เขยีนหรอืจารกึตามแบบของพระองค ์

และ “ขุนผู้นั้น” หมายถึง พ่อขุนรามคำาแหง “ใส่ไว้” อาจหมายถึง

ประดิษฐ์ไว้ หรือกำาหนดไว้

 ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ (George Cedès) กล่าวไว้ใน 

“ตำานานอักษรไทย” (จากหนังสือ มรดกพ่อขุนรามคำาแหง 

วรรณกรรมเรื่องแรกของไทย โดย พิทูร มลิวัลย์) ตอนหนึ่งว่า 

สมยัพอ่ขุนรามคำาแหงนัน้ ไทยมอีกัษรใชก้อ่นแลว้ คอื อกัษรมอญ 

เขมร อักษรดังกล่าวน้ีรวมท้ังอักษรไทยเผ่าต่างๆ ได้รับอิทธิพลจาก 

อักษรปัลลวะ-อักษรคฤนถ์ จากอินเดียใต้

 รูปร่างอักษรไทยพ่อขุนรามคำาแหงส่วนใหญ่มีลักษณะไม่ต่าง 

จากอกัษรมอญ เขมร มากนกั แตค่วามแตกตา่งทีส่ำาคญัคอืวธิกีาร

เขียน เช่น อักษรมอญ เขมร มีตัวซ้อนที่เรียกว่าสังโยค พ่อขุน-

รามคำาแหงเลิกวิธีสังโยคน้ีมาเขียนบรรทัดเดียวกัน ดังตัวอย่าง

พ่อขุนรามคำาแหง ไทยปัจจุบันเขมรมอญ
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ตัวอย่างลายสือพ่อขุนรามคำาแหง

 

ตัวอย่างตัวหนังสือไทยปัจจุบัน

 พ่อขุนรามคำาแหงทรงมีคุณูปการต่อชาติไทยอย่างยิ่ง ที่ได้

ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นให้ประชาชนทุกคนได้ใช้สื่อสาร นำาไปสู่การ

สร้างสรรค์ความเจริญแก่ประเทศมาจนทุกวันนี้

การพระพุทธศาสนา

 พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยได้รับแบบอย่างจากนิกายลังกา- 

วงศ์แห่งนครศรีธรรมราช โดยพระสงฆ์นักปราชญ์จากเมือง

นครศรธีรรมราชเดนิทางมาเปน็พระสงัฆราชเมอืงสโุขทยั ทำาใหก้าร

ศึกษาพระปริยัติธรรมในเมืองสุโขทัยเจริญรุ่งเรือง ดังข้อความใน

ศิลาจารึก

 “พ่อขนุร�มคำ�แหงกระทำ�โอยท�นแกม่ห�เถร สังฆร�ช 

ปร�ชญเ์รยีนจบปิฎกไตร หลวกกว่�ปู่ครใูนเมืองนี ้ทุกคนลุก

แต่เมืองศรีธรรมร�ชม�”
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 อธิบายศัพท์

 กระทำาโอยทาน  = ให้ทาน 

 หลวก  = ฉลาดหลักแหลม

 พ่อขุนรามคำาแหงทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนเจริญ

รุ่งเรืองทุกด้าน เช่น สร้างวัดวาอารามและพระพุทธรูป ดังศิลา 

จารึกกล่าวว่า “กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง       

มีพระอัฏฐารศ (พระพุทธรูปยืน อัฏฐารศ แปลว่า สิบแปด หมายถึง 

พระพทุธรปูยนืสงู ๑๘ ศอก และหมายถงึคุณสมบตั ิ๑๘ ประการ

ของพระพุทธเจ้า๑) มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม      

มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม (ราม หมายถึง ขนาดกลาง)”

๑ 
คุณสมบัติสิบแปดประการของพระพุทธเจ้า ในมูลฎีกาคัมภีร์วิภังคปกรณ์

 ๑. มพีระญาณหยัง่รูป้รุโปรง่ในสว่นอดตี
 ๒. มีพระญาณหยั่งรู้ปรุโปร่งในส่วน
  ปัจจุบัน
 ๓. มีพระญาณหยั่งรู้ปรุโปร่งในส่วน
  อนาคต 
 ๔. กายกรรมของพระองค์มีพระญาณ
  เป็นหลัก ดำาเนินตามพระญาณ
 ๕. วจีกรรมของพระองค์มีพระญาณ
  เป็นหลัก ดำาเนินตามพระญาณ
 ๖. มโนกรรมของพระองค์มีพระญาณ
  เป็นหลัก ดำาเนินตามพระญาณ
 ๗. ไมม่คีวามเสือ่มถอยฉนัทะ คอื ความ
  พอใจในกุศล

๘. ไม่มีความเสื่อมถอยในการแสดง
  พระธรรมเทศนา
๙. ไม่มีความเสื่อมถอยในพระวิริยภาพ
๑๐. ไม่มีความเสื่อมสมาธิ
๑๑.  ไม่มีความเสื่อมปัญญา
๑๒. ไม่มีความเสื่อมวิมุตติ
๑๓. ไม่มีกิริยาอาการเล่นๆ  
๑๔. ไม่มีการพลาดพลั้ง
๑๕. ไม่มีสิ่งใดที่ทรงหยั่งรู้มิได้  
๑๖. ไม่มีความผลุนผลันรีบด่วน
๑๗. ไม่มีพระหฤทัยดำาริในสิ่งไร้สาระ 
๑๘. ไม่มีความเมินเฉยขาดวิจารณญาณ
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 รอบเมืองสุโขทัยมีพุทธสถาน พุทธรูป และทะเล ป่าเขา

ลำาเนาไพร ดังข้อความในศิลาจารึก

 

 “เบ้ืองตะวันโอก (ทิศตะวันออก) เมืองสุโขทัยนีมี้พิห�ร 

มีปู่ครู (ภิกษุอ�วุโส) มีทะเลหลวง มีป่�หม�กป่�พลู มีไร่      

มีน�...”

 “เบ้ืองตีนนอน (ทิศเหนอื) เมืองสุโขทัยนีมี้ตล�ดปส�น 

(ปส�น ม�จ�กคำ�เปอร์เซีย แปลว่� ตล�ดร้�นค้�) มีพระอจนะ 

(ชื่อพระพุทธรูป) มีป่�หม�กพร้�ว ป่�หม�กล�ง มีไร่มีน�...”

 “เบือ้งหวันอน (ทศิใต)้ เมอืงสโุขทยันีม้ีกีฎุ ีพหิ�ร ปูค่ร ู

มีสรีคภงส (ทำ�นบ) มีป่�พร้�ว มีป่�ม่วง มีป่�ข�ม มีนำ้�โคก 

(นำ�้ตก) มีพระขพุง (ชื่อภูเข�) ผเีทพด�ในเข�อนันัน้ เป็นใหญ่

กว่�ทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ ไหว้ดีพลีถูก 

เมืองนี้เท่ียง เมืองนี้ดี ผิไหว้บ่ดีพลีบ่ถูก ผีในเข�อ้ันบ่คุ้ม      

บ่เกรง เมืองนี้ห�ย (ฉิบห�ย)”

 นอกจากชาวสุโขทัยจะเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา

แลว้ ยงัมคีวามเชือ่ในสิง่เหนอืธรรมชาต ิเชน่ นบัถอืผหีรอืเทพยดา

ประจำาภูเขาขพุงดังกล่าว
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 ประการสุดท้าย พ่อขุนรามคำาแหงยังทรงส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิ ประเพณีการทำาบุญเข้า

พรรษา-ออกพรรษา ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ 

(เข้าใจว่าเป็นประเพณีลอยกระทง) ซึ่งต่อเนื่องกับวันออกพรรษา

ดังข้อความในศิลาจารึก

 “ฝูงท่วย (หมู่ประช�ชน) มีศรัทธ�ในพระพุทธศ�สน� 

ทรงศีลเมือพรรษ�ทุกคน เมือออกพรรษ�กร�นกฐินเดือน

หนึ่งจึงแล้ว เมือกร�นกฐินมีพนม (พุ่ม) เบี้ย มีพนมหม�ก 

มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่ง หมอนโนน (นอน) มีบริพ�รกฐิน 

โอยท�น (ให้ท�น) แล่ปีแล้ญิบล้�น (๒ ล้�นเบี้ย) ... เมือง

สุโขทัยนี้มีส่ีป�กประตูหลวงเท้ียรย่อมคนเสียดกันเข้�ม�ดู

ท่�นเผ�เทียนท่�นเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดั่งจักแตก ...”

การปกครอง

 เมอืงสโุขทยัสมยันัน้แบง่การปกครองเปน็หวัเมอืงชัน้ในและ

หัวเมืองชั้นนอก หัวเมืองชั้นในคือบริเวณราชธานี ได้แก่ เมือง

สุโขทัย และเมืองลูกหลวงอันได้แก่ ศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก)   

สองแคว (พิษณุโลก) สระหลวง (พิจิตร) และกำาแพงเพชร ส่วน

หัวเมืองชั้นนอกที่อยู่ห่างราชธานีมากแบ่งออกเป็นเมืองพระยา

มหานคร ซึ่งเมืองหลวงจะแต่งตั้งเจ้าเมืองไปปกครอง ขึ้นตรงต่อ
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ราชธานี กับหัวเมืองประเทศราช ซึ่งเจ้าเมืองไม่ได้รับการแต่งตั้ง

จากสุโขทัย ต่างปกครองตนเอง เช่น นครศรีธรรมราช เมาะตะมะ 

และหงสาวดี

 การปกครองภายในเมืองสุโขทัยนั้น พ่อขุนรามคำาแหง    

เอาพระทัยใส่ดูแลราษฎรอย่างใกล้ชิดดังพ่อปกครองลูก ทำาให้ 

บ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข มีรับสั่งให้ “ช่างฟันขะดารหิน” หรือ

สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาตรไว้ในดงตาล เพื่อใช้เป็นธรรมาสน์ 

สำาหรบัพระเถระนัง่เทศนาสัง่สอนประชาชนทุกวนัธรรมสวนะ และ

บางโอกาสทรงใชเ้ปน็ทีป่ระทบัสำาหรบัปรกึษางานราชการบา้นเมอืง

 ดังกล่าวแล้วว่า พ่อขุนรามคำาแหงทรงปกครองบ้านเมือง

แบบพ่อปกครองลูก ผู้ใดมีความเดือดเนื้อร้อนใจก็เปิดโอกาสให้

เข้าเฝ้าถวายฎีกาได้สะดวก เพียงลั่นกระดิ่งหน้าประตูพระราชวัง 

พระองคก์จ็ะออกมารบัฟงัคำารอ้งทกุข ์และสอบสวนพจิารณาดว้ย

ความยุติธรรม ดังข้อความในศิลาจารึกว่า

 “ในป�กประตูมีกระด่ิงอันหน่ึงแขวนไว้ห้ัน ไพร่ฟ้�หน้�ปก 

กล�งบ้�นกล�งเมือง มีถ้อยมีคว�ม เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่�ว 

คำ�เถงิขนุบ่ไร้ ไปล่ันกระดิง่อนัท่�นแขวนไว้ พ่อขนุร�มคำ�แหง

เจ้�เมือง มีถ้อยมีคว�ม เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่�วเถิงขุนบ่ไร้ 

ไปล่ันกระดิง่อนัท่�นแขวนไว้ พ่อขนุร�มคำ�แหงเจ�้เมืองไดยิ้น

เรียกเมือถ�ม สวนคว�มแก่มันด้วยซื่อ ไพร่เมืองสุโขทัยน้ีจ่ึงชม”
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 เมื่อพ่อขุนรามคำาแหงได้ยินเสียงกระดิ่งแล้ว พระองค์ก็จะ

เสดจ็ออกมาพบราษฎรทีม่เีรือ่งฟอ้งรอ้งหรอืมคีวามเจบ็ทอ้งขอ้งใจ 

(ปัจจุบันใช้ว่าเดือดเนื้อร้อนใจ) และสอบสวนไต่ถามด้วยความ

เที่ยงธรรม ทำาให้ชาวเมืองสุโขทัยพากันชื่นชม

การเกษตรและการพาณิชย์

 เมอืงสโุขทยัสมยัพอ่ขนุรามคำาแหงมพีืน้ฐานเศรษฐกจิสำาคญั

คือการเกษตรและการค้า การเกษตรนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังศิลาจารึกกล่าวว่า “เม่ือช่ัวพ่อขุนรามคำาแหง 

เมืองสุโขทัยนี้ดี ในนำ้ามีปลา ในนามีข้าว” ข้อความสั้นๆ นี้มีความ

หมายกว้างไกลมาก นอกจากนี้ยังมีสวนผลไม้นานาพันธุ์           

ดังข้อความในศิลาจารึกว่า “เมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม สร้างป่าหมาก   

ป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลาง (ภาษา

อสีาน หมายถงึ มะพรา้วชนดิหนึง่, ภาษาไทยใหญ ่หมายถงึ ขนนุ) 

กห็ลายในเมอืงนี ้หมากมว่งกห็ลายในเมอืงนี ้หมากขามกห็ลายใน

เมืองนี้”

 ด้านการพาณิชย์ก็มีการส่งเสริมเป็นอย่างดี ไม่มีการเก็บ

ภาษี เปิดการค้าเสรี มีตลาดปสาน (มาจากคำาเปอร์เซียว่า บาซาร์) 

ดังศิลาจารึกว่า “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ (ภาษีผ่านด่าน) ในไพร่ลูท่าง

(สะดวกสบาย) เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า 

ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า”
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 ผลติผลหตัถกรรมทีเ่ปน็สนิคา้สำาคญัอยา่งหนึง่คอื ถว้ยชาม

สังคโลก ดังที่พบเตาเผาที่เรียกว่า “เตาทุเรียง” มากกว่า ๒๐๐ เตา

ที่ศรีสัชนาลัย รวมถึงเศษถ้วยชามดินเผาดังกล่าว

 เมื่อปี ๒๕๑๗ มีการศึกษาโบราณคดีใต้นำ้า พบซากเรือ

โบราณบรรทุกเครือ่งชามสงัคโลกจมอยูแ่ถบเกาะสาก จงัหวดัชลบรุ ี

หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สมัยสุโขทัยมีการค้าขายเครื่อง

ถ้วยชามสังคโลกกับต่างประเทศอีกด้วย

การให้ความยุติธรรม

 ในศลิาจารกึพอ่ขุนรามคำาแหงบอกเลา่ถงึการใหเ้สรภีาพและ

ความยตุธิรรมไวห้ลายตอน ซึง่เปน็กฎหมายทีใ่หเ้สรภีาพและความ

ยุติธรรมอย่างเต็มที่ เช่น

 ๑. กฎหมายวา่ดว้ยมรดกตกทอดแกล่กูหลาน ดงัขอ้ความ

ศิลาจารึกว่า “เหย้าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำามัน (พ่อที่ล่วงลับไปแล้ว)  

ช้างขอลูกเมียเยียข้าว (ฉางข้าว) ไพร่ฟ้าข้าไท (ประชาชน, บริวาร) 

ป่าหมากป่าพลูพ่อเชื้อมัน ไว้แก่ลูกมันสิ้น”

 ๒. กฎหมายว่าด้วยสิทธิในที่ดิน ดังข้อความศิลาจารึกว่า 

“สร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ 

ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็

หลายในเมืองนี้ ใครสร้างได้ไว้แก่มัน” หมายถึง เวลานั้นที่ดิน      

ที่รกร้างว่างเปล่าคงมีอยู่ทั่วไป ผู้ใดบุกเบิกหักร้างถางพงจนเป็น

เรือกสวนผลไม้ ผู้นั้นย่อมมีสิทธิในผืนที่ดินนั้น
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 ๓. กฎหมายห้ามเก็บภาษีผ่านด่าน ดังข้อความศิลาจารึก

วา่ “เจา้เมอืงบเ่อาจกอบในไพรล่ทูา่ง” หมายถงึ ไมเ่กบ็ภาษรีะหวา่ง

ทางหรือภาษีผ่านด่าน ทำาให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย

 ๔. กฎหมายวา่ดว้ยเสรภีาพในการคา้ขาย ดงัขอ้ความศลิา

จารึกว่า “เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใคร

จักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือน (เงิน) ค้าทองค้า” หมายถึง 

สุโขทัยยุคพ่อขุนรามคำาแหงให้เสรีภาพในการค้าอย่างเต็มที่ ไม่

ผูกขาดการค้าแต่อย่างใด

 ๕. กฎหมายวา่ดว้ยคณุสมบตัติลุาการ คอืไมเ่หน็แกอ่ามสิ

สินจ้าง ดังข้อความศิลาจารึก “ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุน ผิแลผิดแผก

แสกว้างกันสวนดูแท้แล้จึงแล่งความแก่ขาด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลักมัก  

ผู้ซ่อน เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พิน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด” หมายถึง 

เม่ือราษฎรหรือลูกเจ้าลูกขุนเกิดผิดใจกันแตกแยกกัน ต้องสอบสวน 

ให้ได้ความชัดเจนก่อน จึงตัดสินแก่เขาด้วยความเที่ยงธรรม ไม่

เขา้ขา้งโจรหรอืไมช่อบพอกบัผูเ้บยีดบงั เหน็ทรพัยท์า่นแลว้ไมย่นิด ี

เห็นสินท่านแล้วไม่ยินร้าย หรือพูดแบบสมัยปัจจุบันว่าไม่คิด

คอร์รัปชันนั่นเอง

การติดต่อกับต่างประเทศ

 รัชสมัยพ่อขุนรามคำาแหงมีการติดต่อกับประเทศต่างๆ   

เช่น จีน มอญ ศรีลังกา เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี มีทั้งการเผยแผ่     

พุทธศาสนาและค้าขาย
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 จีน

 พระเจนจีนอักษร (สุดใจ) ได้แปลเอกสารจีน ความว่า 

พอ่ขุนรามคำาแหงเคยเสดจ็ไปเมอืงจนีถงึ ๒ ครัง้ แตจ่ากการสำารวจ

จดหมายเหตจุนีโดยนกัวชิาการ ปรากฏวา่พอ่ขนุรามคำาแหงไมเ่คย

เสด็จไปเมืองจีนด้วยพระองค์เอง มีเพียงส่งทูตไปเจริญสัมพันธ- 

ไมตรีเท่านั้น เช่น พ.ศ. ๑๘๒๕ พระเจ้ากรุงจีนในราชวงศ์หงวน 

(ราชวงศ์กุบไลข่านที่เป็นมงโกล) ทรงพระนามว่า สีโจ๊วฮ่องเต้     

ให้ขุนนางชื่อ หงจือจี เป็นราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย

 หลักฐานสำาคัญที่บ่งชี้ว่าสมัยนั้นมีการติดต่อกับจีน คือ   

เตาทุเรียงโบราณสมัยสุโขทัย และเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์ 

หงวน ซึ่งขุดพบที่วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย ทั้งหมดล้วน

ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน

 ถ้วยชามสังคโลกซึ่งเป็นเครื่องเคลือบสวยงามของสุโขทัย

บรรทุกเรือส่งไปขายต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ริวกิว ชวา และ

สุมาตรา

 มอญ

 สมัยสุโขทัยได้มีความสัมพันธ์กับเมืองมอญอย่างกระชับ

แนน่แฟน้ โดยกษตัรยิม์อญพระองคห์นึง่นามวา่พระเจา้ฟา้รัว่ เปน็

พระราชบุตรเขยของพ่อขุนรามคำาแหง
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 กษัตริย์พระองค์นี้เดิมเป็นสามัญชน ชื่อ มะกะโท เป็นชาว

เมาะตะมะ ตอ่มาเขา้รบัราชการในเมอืงสโุขทยัและหลงรกัพระธดิา

พ่อขุนรามคำาแหง ด้วยความกลัวเกรงพระราชอาญาจึงพากันหนี

ไปเมาะตะมะ จนกระทั่งมะกะโทได้เป็นใหญ่ในเมืองมอญแล้ว 

พอ่ขนุรามคำาแหงจงึพระราชทานนามวา่ “พระเจา้ฟา้รัว่” ให ้พระเจา้

ฟา้รัว่นีเ้ปน็ผูห้นึง่ทีม่คีวามจงรกัภกัดตีอ่พอ่ขนุรามคำาแหงจนตลอด

ชีวิต พระองค์สวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๑๘๔๙

 ศรีลังกา

 ศรีลังกากับสุโขทัยมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากศรีลังกา

นับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นลัทธิ 

ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีพระมหาเถระหลายรูปที่แตกฉาน

ในพระไตรปิฎก พระภิกษุสุโขทัยได้รับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์

เข้ามาในสมัยพ่อขุนรามคำาแหง เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๒ โดยรับผ่านมา

จากพระมหาเถระชาวนครศรีธรรมราช

 ตอ่มาพอ่ขนุรามคำาแหงไดส้ง่ทตูไปศรลีงักา เพือ่ขอองคพ์ระ

สิงหลปฏิมาหรือพระพุทธสิหิงค์มาสักการบูชาที่เมืองสุโขทัย

 พ่อขุนรามคำาแหงมหาราชทรงสร้างสรรค์ความเจริญแก่

ชาตอิยา่งใหญห่ลวง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อกัษรไทยทีพ่ระองคท์รง

ประดิษฐ์นั้น คนไทยยังได้ใช้กันมาตราบจนปัจจุบัน


