
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดมหาธาตุ อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
 

แหล่งมรดกโลกเมืองประวติัศาสตรส์ุโขทัยและเมืองประวติัศาสตร์ที่เกี่ยวเน่ือง 
 

คุณค่าโดดเด่นระดับสากล 

 แหล่งมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวเนื่อง ตั้งอยู่บริเวณ
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย และเมืองประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ซึ่งในอดีตเมืองประวัติศาสตร์ทั้ง ๓ แห่งนี้ มีความสัมพันธ์
กันอย่างแนบแน่น ขอบเขตพื้นท่ีท่ีได้รับการประกาศเป็นแหล่ งมรดกโลกครอบคลุมพื้น ท่ีอุทย าน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร มีพื้นท่ีรวม
ทัง้หมดประมาณ ๑๑,๘๕๒ เฮกตาร์  

เมืองสุโขทัยเป็นศูนย์กลางอ านาจทางการปกครองในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ - ๑๙ เมืองศรีสัชนาลัย
เป็นศูนย์กลางทางศาสนา ซึ่งมีวัดวาอารามตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นจ านวน
มาก นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกเคร่ืองปั้นดินเผา ส่วนเมืองก าแพงเพชรตัง้อยู่บนแนวพรมแดน



ทางใต้ มีความส าคัญด้านการทหารในการปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานของต่างชาติ ทัง้ ๓ เมืองนี้มี
ระบบการบริหารจัดการและการจัดการน ้าซึ่งเช่ือมต่อกันด้วยถนนพระร่วงท่ีสร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ 
 เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองก าแพงเพชร มีการใช้ภาษา อักษร ระบบการปกครอง 
กฎหมาย ท่ีเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ทัง้ ๓ เมืองนี้ มีโบราณสถานและประติมากรรมอันวิจิตรจ านวนมาก ซึ่งเป็น
หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการเร่ิมต้นของศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย ท่ีรู้จักกันว่า “ศิลปะสุโขทัย” 
 ราชส านักสุโขทัยมีการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา จึงส่งผลให้ช่วงเวลานั ้นพุทธศาสนามีความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง มีวัดวาอารามท่ีงดงามจ านวนมาก ส่วนมากก่อสร้างด้วยอิฐ และประดับด้วยปูนปั้น 
พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยแสดงถึงความงามตามอุดมคติหรือมหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้า และพระธรรม
ค าสอนของพระพุทธองค์ ร่องรอยของศาสนสถานท่ีหลงเหลืออยู่เป็นท่ีรับรู้อย่างซาบซึ้งถึงความส าเร็จใน
อดีตของการสร้างสรรค์ศิลปะของชาวเมืองสุโขทัยและเมืองท่ีเก่ียวเนื่อง ในสมัยสุโขทัยได้มีการประดิษฐ์และ
พัฒนาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยหลายประการ ส่วนมากมีความเก่ียวเนื่องกับอาณาจักรสุโขทัยและ    
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช กษัตริย์ท่ีถือว่าเป็นผู้ก่อตัง้รัฐไทย 
 ประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนัง และเคร่ืองประดับตกแต่งศาสนสถานโบราณจ านวนมาก มี
ความส าคัญท่ีเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองประวัติศาสตร์ทั้ง ๓ แห่ง ศิลปะและสถาปัตยกรรม ของ
เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองก าแพงเพชร ได้รับการศึกษาโดยนักประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างกว้ าง
ขวางและจัดจ าแนกเป็นหมวดหมู่ศิลปะท่ีมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะตัว อันสืบทอดมาจากศิลปะ
เขมร และศิลปะในดินแดนอื่น ๆ ท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก่อน โบราณสถานท่ีเป็นพุทธศาสนสถานและพระพุทธรูป
ของทัง้ ๓ เมืองนี้ เป็นผลงานช้ินเอกท่ีสร้างสรรค์ขึ้นในศิลปะสุโขทัย  

ศิลาจารึกท่ีค้นพบจากแหล่งมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวเนื่อง  
เป็นตัวอย่างหลักฐานท่ีแสดงถึงความเก่าแก่ของตัวอักษรไทย ท่ีได้บันทึกรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ 
ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ ศาสนา สถาบันทางสังคม และลักษณะการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
 นอกเหนือจากนี้ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยยังเป็นแหล่งริเร่ิมระบบชลประทานของอาณาจักรสุโขทัย  
โดยการปรับเปลี่ยนลักษณะภูมิประเทศด้วยวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการน ้า อาทิ การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน ้า 
สระน ้า และคูคลอง เพื่อการระบายน ้าในฤดูน ้าหลาก การใช้ประโยชน์จากน ้าเพื่อการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 
และพิธีกรรมต่าง ๆ และการจัดสรรน ้าให้แก่ประชากรท่ีอยู่อาศัยภายในเมือง ส าหรับการใช้น ้า ใน
ชีวิตประจ าวัน เส้นทางคมนาคม และคูเมืองท่ีเป็นปราการของเมือง ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้รับการสืบทอด
มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และกษัตริย์ไทยเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในพระปรีชาสามารถด้านการจัดการ
น ้าและระบบชลประทาน 
 อาณาจักรสุโขทัยเป็นรัฐท่ีมีเอกลักษณ์ด้านการเมืองการปกครองท่ีมีความเสมอภาคบนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ท่ีมีอิทธิพลต่อสถาบันทางสังคม ศาสนา และการใช้กฎหมาย อาณาจักร
สุโขทัย มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจจากผลผลิตทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการ



ส่งออกเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีมีคุณภาพสูง องค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลให้อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเ รือง
อย่างมาก กล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์ไทย หรือรุ่งอรุณแห่งความสุข 

 

คุณสมบติัตามเกณฑ์มรดกโลก 

เกณฑ์ข้อที่  ๑ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวเนื่อง แสดงให้เห็นถึง
ผลงานช้ินเอกทางสถาปัตยกรรมยุคแรกของไทย 

เกณฑ์ข้อที่ ๓ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวเนื่อง เป็นตัวแทนของการ
สร้างสรรค์ศิลปะและสถาปัตยกรรม ภาษาและวรรณกรรม ศาสนา และกฎหมายของรัฐไทยแห่งแรก 

 

ความครบถ้วน 
 การขุดค้นทางโบราณคดีท าให้พบหลักฐานด้านโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างและแผนผังของเมือง
ประวัติศาสตร์แต่ละเมือง แสดงถึงความครบถ้วนของทั้ง ๓ เมือง ท่ีมีลักษณะร่วมกันทางด้านวิศวกรรม  
ในการดัดแปลงภูมิประเทศ และการสร้างสิ่งก่อสร้างประเภทอ่างเก็บน ้า คูคลอง และถนน ท่ีเช่ือมโยงทัง้ ๓ 
เมืองเข้าด้วยกัน รวมถึงความเช่ือมโยงทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ภายใต้การควบคุมของอาณาจักรสุโขทัย 
 ความครบถ้วนของแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ ยังได้สะท้อนผ่านงานศิลปะและสถาปัตยกรรม ภาษาและ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในศิลาจารึก รวมถึงวัตถุทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ท่ีค้นพบจากการขุดค้นทาง
โบราณคดีในเมืองประวั ติศาสตร์ ทั้ง ๓ แห่ง ซึ่งหลักฐานท่ีค้นพบบางส่ วนได้น าม าเก็บรักษาไ ว้ ท่ี
กรุงเทพมหานครเพื่อการปกป้องคุ้มครองจากการถูกท าลาย เช่น การอัญเชิญพระพุทธรูปจ านวน ๒,๑๒๘ 
องค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ และการค้นพบศิลาจารึกและ
พระแท่นมนังคศิลาอาสน์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔  
 เมืองประวัติศาสตร์ทัง้ ๓ แห่ง ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยการประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์  
ซึ่งรวมกันเป็นพื้นท่ีมรดกโลก ได้รับการควบคุมดูแลพื้นท่ีโดยจะไม่มีการพัฒนาท่ีนอกเหนือไปจากการ
ปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ และสื่อความหมายของแหล่งมรดกโลกตามท่ีได้ก าหนดไว้ ภายในพื้นท่ีแหล่งมรดก
โลก มีการจ ากัดการสัญจร และควบคุมกิจกรรมภายในอุทยานประวัติศาสตร์อย่างเข้มงวด เช่น การปรับปรุง
ลักษณะภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ และข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์จากโบราณสถาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ศาสนาสถาน และวัดในพุทธศาสนา เพื่อรักษาความครบถ้วนทางโบราณคดี โบราณสถาน และความสัมพันธ์
ระหว่างแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานแต่ละแหล่ง  
 
 



ความแท้ 
 ความแท้ของเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวเนื่อง มีความเช่ือมโยงร่วมกัน
ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ความแท้ทางสถาปัตยกรรมท่ีเห็นได้จากศาสนสถานและวัดวาอารามในพุทธศาสนา ซึ่ง
ยังคงได้รับการรักษาด้วยธรรมเนียมประเพณีมาตั้งแต่สมัยเร่ิมสร้าง มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๑,๐๐๐ ปี
ของเมืองประวัติศาสตร์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานท่ียังคงใช้งานในปัจจุบันหรือโบราณสถานร้าง ล้วน
แล้วแต่ได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์โดยกรมศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจในการพิ ทักษ์
รักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 การขุดค้นทางโบราณคดีท าให้ทราบถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น
ในพื้นท่ี โดยเฉพาะการส่งออกเคร่ืองสังคโลกท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก นักโบราณคดี ได้มีการ
ก าหนดค่าอายุของโบราณวัตถุท่ีพบด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่ง
อื่น ๆ 
 ความแท้ในพื้นท่ีของแหล่งมรดกโลก ยังพบได้จากการดัดแปลงลักษณะภูมิประเทศเพื่อวัตถุประสงค์
ท่ีหลากหลาย อาทิ การสร้างปราการของเมือง การสร้างถนนและคูคลองเพื่อใช้เป็นเส้นทางติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างเมือง และการจัดการทรัพยากรน ้า ได้แก่ การสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน ้า ซึ่งมีวิธีการก าหนดค่าอายุ
สมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการศึกษาทางบรรพชีวินวิทยา  
 ในปัจจุบันยังคงมีการใช้งานถนน คูคลอง และเขื่อนกัน้น ้าสมัยโบราณ ประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา
ยังคงได้รับการธ ารงรักษาไว้ ดังจะเห็นได้ว่ามีการจัดงานประเพณีตามเทศกาลต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการใช้
อักษรไทยท่ีสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ ได้มีวิวัฒนาการมาจากอักษรท่ีประดิษฐ์ขึ้นในสมัยสุโขทัยโดยกษัตริย์ไทย
ท่ีได้รับการนับถือว่าเป็นผู้ก่อตัง้รัฐไทย 

 

ที่มาข้อมูล : http://whc.unesco.org/en/list/574 

ที่มาภาพ : https://www.freepik.com/free-photo/buddha-statue-wat-mahathat-temple-precinct-
sukhothai-historical-park_13181237.htm#page=1&query=sukhothai&position=12 

แปลและเรียบเรียง  โดย ณัฐริณีย์ พร้อมวงศ์ 

ตรวจและปรบัแก้  โดย ดร. ภัทรวรรณ พงศ์ศิลป์ 


