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สารบัญ

ประวัติศาสตร์ “สุโขทัย” ที่เพิ่งสร้าง

ค�ำน�ำผู้เขียน	 (๑๐)

๑	บทน�ำ		 ๓

๒	สืบร่องรอยบรรพ์	:	ควำมคิดและควำมรู้
เกี่ยวกับ	“อดีต”	ของสุโขทัย	ก่อน	พ.ศ.		๒๔๕๐	 ๑๕
  ต�านานพระร่วง : เรื่องเล่าของวีรบุรุษผู้มีบุญ ๑๗

  “ธรรม” และ “โลกย์” : ต้นรัตนโกสินทร์ 

   กับอดีตอันรุ่งเรืองของสุโขทัย  ๒๑

  รัชกาลที่ ๔ กับการสืบค้นเรื่อง “โบราณ” ๓๐ 

 การแสวงหาความรู้เรื่องสุโขทัย สมัยรัชกาลที่ ๕ ๔๓

๓	สร้ำงชำติ	:	กำรสร้ำงประวัติศำสตร์สุโขทัย
พ.ศ.		๒๔๕๐-๒๔๙๕		 ๖๗ 

  ก�าเนิดใหม่ของประวัติศาสตร์สุโขทัย ๖๘

  เรื่องพระร่วง : จากต�านานสู่ประวัติศาสตร์  ๙๓



๔	สร้ำงอุดมคติ	:	กำรสร้ำงควำมเป็นไทย
	ในประวัติศำสตร์สุโขทัย	พ.ศ.		๒๔๕๐-๒๔๙๕	 ๑๑๙ 

  ศิลาจารึก : ภาพสะท้อนสังคมอุดมคติ

   และความภาคภูมิใจของชาติ ๑๒๑

  พ่อขุน-พ่อปกครองลูก : ประชาธิปไตยแบบไทยๆ  ๑๓๒

  ก่อนจะเป็น “รุ่งอรุณแห่งความสุข” :
    ประวัติศาสตร์ของค�าและความหมาย ๑๔๖

  งามอย่างไทยแท้ : ประวัติศาสตร์ของ “ศิลปะสุโขทัย” ๑๕๔

๕	ส่งเสริมและโต้แย้ง	:	กำรสร้ำงประวัติศำสตร์
สุโขทัย		พ.ศ.		๒๔๙๖-๒๕๓๔	 ๑๘๑ 

  ประวัติศาสตร์นิพนธ์สุโขทัยกระแสหลัก  ๑๘๓

  ประวัติศาสตร์นิพนธ์สุโขทัยกระแสรอง ๒๐๐

๖	สุโขทัยที่จับต้องได้	:	
กำรประดิษฐ์สร้ำง	“สุโขทัย”	ภำยนอกต�ำรำ
ประวัติศำสตร์	 ๒๒๗
  การบูรณะโบราณสถานและการสร้างอุทยาน

   ประวัติศาสตร์สุโขทัย ๒๒๘

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค�าแหง ๒๓๙

  พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ๒๔๗

  เทศกาลและประเพณีประดิษฐ์ ๒๕๔

๗	บทสรุป	 ๒๖๗

บรรณำนุกรม	 ๒๗๕



 ค�าถามหนึ่งที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องตอบอยู่เสมอคือ “ท�า 

วทิยานพินธ์เรือ่งอะไร” เมือ่ตอบออกไปแล้ว ปฏกิริยิาคนถามกจ็ะแตก 

ต่างกันไป ข้ึนอยู่กับความน่าสนใจของหัวข้อนั้นๆ ส�าหรับผู้เขียนมัก 

ได้รับสีหน้าประหลาดใจพร้อมค�าถามในท�านองที่ว่า “สุโขทัยยังจะมี 

อะไรให้ศึกษาอีกหรือ” ผู้เขียนได้แต่ยิ้มแล้วตอบว่าถ้าหากไม่มีจะเอา 

มาท�าวิทยานิพนธ์ได้อย่างไร

 หากจะว่าไปแล้ว การศึกษาเรื่องราวของสุโขทัยอาจแบ่งได ้

ตามลักษณะการศึกษาและช่วงเวลาออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ สุโขทัยใน 

ฐานะอาณาจักร/รัฐจารีต ศึกษา “สุโขทัย” ที่เป็นอาณาจักร/รัฐใน 

สมยัพทุธศตวรรษที ่๑๘-๒๐ จนถึงเมือ่ถูกรวมเข้ามาอยู่ในราชส�านัก

อยุธยาและกรุงเทพฯ สมัยต้นรัตนโกสินทร์ งานในกลุ่มนี้มักเป็นสาขา 

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และจารึกโบราณ ซึ่ง 

มีการศึกษาไว้มากกว่ากลุ่มอื่น

 สุโขทัยสมัยใหม่-ปัจจุบัน มีขอบเขตการศึกษาตั้งแต่การตั้ง 

มณฑลเทศาภิบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕ จนถึงปัจจุบัน ในฐานะที่เป็น “เมือง” “จังหวัด”

หรือศึกษาเรื่องอ่ืนๆ โดยใช้สุโขทัยเป็นพื้นท่ีวิจัย ท�าให้งานกลุ่มนี้ม ี

อยูใ่นหลายสาขาวชิา เช่น ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ มานุษยวิทยา คตชิน 

วิทยา ภาษาศาสตร์ เป็นต้น

 สุดท้าย สุโขทัยในเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์ ศึกษางานเขียน 

ค�าน�าผู้เขียน

ประวัติศาสตร์ “สุโขทัย” ที่เพิ่งสร้าง
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ประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยเฉพาะงานในกลุ่มสุโขทัยสมัยจารีต งานส่วน 

หนึ่งเป็นการรวบรวมงานเขียนทางวิชาการเพื่อประเมินสถานภาพ 

ความรู้ อีกส่วนหนึ่งเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์การศึกษาประวัติศาสตร์ 

สุโขทัย  งานวิชาการประเภทน้ีมีน้อย และงานของผู้เขียนจัดอยู่ใน 

กลุ่มดังกล่าวนี้ 

 สุโขทัยมีค�าขวัญซึ่งรวมเอาจุดเด่นของจังหวัดไว้ คือ

 

  “มรดกโลกล�้ำเลิศ	 ก�ำเนิดลำยสือไทย

	 	 เล่นไฟลอยกระทง	 ด�ำรงพระพุทธศำสนำ

	 	 งำมตำผ้ำตีนจก	 สังคโลก	ทองโบรำณ

	 	 สักกำรแม่ย่ำ	พ่อขุน	 รุ่งอรุณแห่งควำมสุข”

	

	 เม่ือพิจารณาค�าขวัญแล้วจะพบว่าเอกลักษณ์และของดีของ 

จังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่มีต้นเค้ามาจากประวัติศาสตร์ของ “กรุง 

สุโขทัย” ส่ิงเหล่านี้มิได้เกิดเอง แต่ผ่านการสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค ์

บางประการ หนังสือเล่มนี้จะให้ค�าตอบว่ามันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร 

ในบริบทไหน และมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

 หากย้อนกลับไปตอบค�าถามที่ว่า “สุโขทัยยังจะมีอะไรให้ศึกษา 

อีกหรือ” ผู้เขียนคงจะบอกเพิ่มเติมไปว่าสุโขทัยยังมีอะไรให้ศึกษาอีก 

มาก แล้วแต่มุมมองและการตีความหลักฐาน และจะมีเร่ือยๆ ถ้าไม่ 

ยึดติดกับประวัติศาสตร์ฉบับทางการ ผู้เขียนยังคงเห็นงานวิชาการ 

เกี่ยวกับสุโขทัยในแง่มุมและในพื้นที่การศึกษาใหม่ๆ ออกมาเสมอ 

การศึกษาของผู้เขียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่าน้ัน และไม่ใช่เร่ืองใหม่ๆ 

สดๆ แต่เนื่องจากงานทางด้านประวัติศาสตร์นิพนธ์สุโขทัยมักเป็น 

ภาษาอังกฤษ ส่วนที่เป็นภาษาไทยก็มิได้เผยแพร่ในวงกว้าง  ดังนั้น

จึงเป็นโอกาสอันดีที่หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์ออกมา ผู้เขียนตระหนักดี 

ว่างานชิน้นียั้งมข้ีอผดิพลาดบ้าง อาจเป็นเพราะความโง่เขลาหรือสะเพร่า

อะไรก็ตามที  ท้ังหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนและขอน้อมรับ 

เอาไว้เพียงผู้เดียว
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 กว่าท่ีวิทยานิพนธ์เรื่อง “รุ่งอรุณแห่งความสุข” : การสร้าง 

ประวัติศาสตร์ “สุโขทัย” พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๓๔ จะปรับปรุงใหม่ 

มาเป็นหนังสือ ผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือและความเมตตากรุณา 

จาก ดร. วิลลา วิลัยทอง ผู้คอยสนับสนุนและให้ก�าลังใจลูกศิษย์อยู่ 

เสมอ  ขอบพระคุณแรงผลักดันของ รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ และ 

ผศ. สุวิมล รุ่งเจริญ ที่ได้ให้โอกาสผู้เขียนได้เดินบนเส้นทางสายประวัติ 

ศาสตร์ที่รักและใฝ่ฝันมาตลอด  ขอบพระคุณ ดร. ธนาพล ลิ่มอภิชาต 

เสนอข้อคิดดีๆ ให้ผู้เขียนกลับไปคิด ขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ 

วิทยานิพนธ์ ได้แก่ รศ. ดร. สมเกียรติ วันทะนะ ผศ. ดร. จุฬิศพงศ์ 

จุฬารัตน์ และ ดร.  ดินาร์ บุญธรรม ที่กรุณาให้ค�าแนะน�าและความคิด 

เห็นอันเป็นประโยชน์ รวมทั้ง ศ. ดร. ธงชัย วินิจจะกูล ซึ่งเป็นที่ปรึกษา 

เมือ่ครัง้ผูเ้ขยีนเข้าร่วมโครงการ Asian Graduate Student Fellowship 

2012 ของ Asia Research Institute, National University of 

Singapore การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์นับเป็น 

ประสบการณ์อันมีค่าในชีวิต ขอบพระคุณ คุณอพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ 

บรรณาธิการหนังสือผู้อดทนกับความเกเรของผู้เขียน รวมทั้งผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท�าให้หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์จนมาอยู ่ในมือคุณ

ผู้อ่าน

 ขอบคุณเหล่ารุ่นพี่ เพื่อนๆ และน้องๆ ที่คอยให้ก�าลังใจและ 

ความช่วยเหลือทางวิชาการ ทั้งในห้องสมุด ห้องสัมมนา ตลอดจนใน 

วงสุราที่มักครื้นเครงไปด้วยเสียงหัวเราะ และมักจะมีผู ้โยนค�าถาม 

หรือข้อสังเกตทางประวัติศาสตร์มากลางวงให้ผู้เขียนได้เก็บไปขบคิด 

เสมอๆ เช่นนี้เองท�าให้การเรียนประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ และท�าให้รู้ว่า 

ยังมีเรื่องอีกมากมายให้ศึกษาอย่างไม่จบสิ้น 

 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวนระลึกถึงเม่ือครั้งยังเรียนปริญญาตรี เคย 

ได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัย 

ใหม่ เมือ่อาจารย์ท่านนัน้ทราบว่าผูเ้ขยีนเป็นลกูสาวคนเดยีวของครอบ 

ครัวและเลือกเรียนวิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์กล่าวด้วยความตกใจ 

ว่าพ่อแม่ของคุณอนุญาตให้เรียนสาขานี้ได้อย่างไร ไม่กลัวลูกสาวจะ 
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ตกงานหรอกหรือ  ผู้เขียนตอบไปเพียงว่าอยากเรียน ทางบ้านก็ไม่ว่า 

อะไร อาจารย์ถึงกับกล่าวว่าพ่อแม่ของคุณ “กล้า” มากจริงๆ  ตอน 

นัน้ผูเ้ขยีนได้แต่หัวเราะเพราะจนค�าพดูและอ่อนด้อยประสบการณ์  มา 

ถึงตอนนี้ หลังจากล้มลุกคลุกคลานมาพอสมควร ท้อแท้บ้างเป็นบาง 

ครั้งในการเดินทางต่อไปบนเส้นทางสายนี้ ผู้เขียนถึงได้เข้าใจค�าพูด 

ของอาจารย์ท่านนั้นมากขึ้น  แท้จริงแล้วความรัก ความเข้าใจ และ 

การสนับสนุนในทุกวิถีทางให้ลูกท�าตามความฝันของตนเอง ได้เรียน 

ในสาขาวิชาที่ใครหลายคนดูถูกดูแคลน แม้น�ามาประกอบอาชีพก็ไม่ 

สามารถท�าเงินได้เป็นกอบเป็นก�าอย่างอาชีพอื่นๆ อาจนับได้ว่าเป็น 

ความกล้าอย่างหนึง่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่  กราบขอบพระคณุ “ปาป๊า-

มาม้า” วิรัช-วรมน ต้ังค้าวานิช  ทั้งหมดที่ผ่านมาท�าให้ลูกสาวคนนี้ 

ตระหนักได้ว่าครอบครัวและเพื่อนเป็นส่ิงส�าคัญที่สุดในชีวิตคนเรา
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วัดพระพายหลวง 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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	 เมื่อกล่าวถึง	“สุโขทัย”	นอกจากจะท�าให้นึกถึง 

จังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศ 

ไทยแล้ว	สุโขทัยยังเป็นยุคสมัยทางประวัติศาสตร ์

เป็นราชธานีแห่งแรกของไทย	ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา 

กรุงธนบุรี	และกรุงรัตนโกสินทร์	มีอายุอยู ่ในช่วง 

พุทธศตวรรษที่	๑๘-๒๐ มีกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง 

เป ็นผู ้ปกครอง	มีพ ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป ็นปฐม

กษัตริย์	มีกษัตริย์พระองค์ส�าคัญ	คือ	พ่อขุนราม 

ค�าแหงซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสือไทย 

ทั้งยังเป็นผู้สร้างศิลาจารึกหลักที่	๑		หลักฐานส�าคัญ 

ชิ้นหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย	ทั้งยัง 

บทน�ำ

๑


