
 
 

ลักษณะโครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยในสมัยกรุงสุโขทยั 
Structure and Principle of Thai Public Administration  

in Sukhothai Period 
 

สุรศักดิ์  ชะมารัมย์ 

 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

Email : surasakchamaram@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
  บทความนี้มุ่งน าเสนอเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยในสมัยกรุงสุโขทัย โดยเริ่ม
ตั้งแต่ลักษณะสภาพทั่วไปของบ้านเมืองในสมัยกรุงสุโขทัยในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง จากน้ันเป็น
เรื่องโครงสร้างการบริหารราชการ รวมตลอดทั้งหลักการบริหารราชการ ซึ่งครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ คือ หลักการใช้
อ านาจบริหาร นโยบายการบริหารราชการ หลักการบริหารราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ     
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเชิงลึกและกว้างส าหรับผู้สนใจต่อไป 
ค าส าคัญ: การบริหารราชการไทย, สมัยกรุงสุโขทัย 
 

Abstract 
 This article aimed at presenting structure and principle of Thai Public Administration in Sukhothai 
Period. It started with exploration the characteristics of general conditions of Sukhothai Kingdom in social, 
economic and political dominance. Then, it focused on the structure of public administration as well as its 
principles. The issues covered in the using of administrative power, administrative policy, principles of public 
administration and related laws for public administration, which will be important fundamental for those who 
are interested in that information for deeply and wisely studying in the future. 
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1. บทน า 
 อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่ม
แม่น้ ายม เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน โดยได้รับการสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.1762 อันที่จริง
เมืองสุโขทัยเป็นเมืองเก่าแก่ และมีความเจริญรุ่งเรือง       
มาก่อน ผลจากการตีความในศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 2 
มีข้ อสรุปว่า  เมื องสุ โขทัยแต่ เดิ มมีผู้ น าคน ไทย ช่ือ         
พ่อขุนศรีนามน าถม เป็นเจ้าเมืองปกครองอยู่ ครั้นเมื่อ   
พ่อขุนศรีนามน าถมสิ้นพระชนม์แล้ว ขอมสบาดโขลญล าพง 
หรือขอมสมาดโขลญล าพง ซึ่งเป็นนายทหารขอมที่เป็น
ใหญ่ร่วมสมัยกับพ่อขุนศรีนามน าถมได้น าก าลังเข้ายึด
เมื อ งสุ โขทั ย ได้  ท างฝ่ าย ไทยก็ ได้ เต รี ยมการเพื่ อ           

ยึดเมืองสุโขทัยกลับคืนจากขอมสบาดโขลญล าพง      
โดยมีผู้น าคนไทย 2 คน ต่อไปนี้  พ่อขุนบางกลางหาว       
เจ้าเมืองบางยาง และพ่ อขุนผาเมือง เจ้า เมืองราด         
ซึ่งเป็นสหายสนิทกัน และมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ   
ได้ร่วมมือกันและรวมก าลังเข้าชิงเมืองสุโขทัยจากขอม
กลับคืนมาได้แล้ว พ่อขุนผาเมืองจึงได้น ากองทัพออกจาก
เมืองสุโขทัย เพื่อให้กองทัพของพ่อขุนบางกลางหาว     
เข้าเมือง พร้อมกันนั้นก็ทรงสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาว
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองเมืองสุโขทัย และถวายนาม
พระองค์ที่ได้รับจากกษัตริย์ขอม คือ ศรีอินทรบดินทราทิตย์ 
ให้เกียรติแก่พ่อขุนบางกลางหาว พร้อมทั้งพระขรรค์ชัยศรี 
แต่ พ่ อ ขุ น บ างกล างห าวท รงใช้พ ระน าม ให ม่ ว่ า             
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พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงแห่ง   
ก รุ งสุ โข ทั ย  นั บ ตั้ ง แ ต่ ปี  พ .ศ .1762 เป็ น ต้ น ม า           
เมืองสุโขทัยได้กลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัย 
โดยมีอาณาเขตขยายกว้างขวางออกไปจากเดิม และมีหัว
เมืองต่าง ๆ ที่คนไทยรวมตัวกันอยู่ เป็นส่วนหนึ่ งใน
ราชอาณาจักรที่ตั้งขึ้นใหม่ [1] 
 ส าหรับเนื้อหาสาระของบทความช้ินนี้  ผู้ เขียนมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่
ส าคัญของการจัดโครงสร้างการบริหารราชการและ
หลั กการบริห ารราชการ ไทย ในสมั ยกรุ งสุ โขทั ย           
อันประกอบไปด้วยสภาพทั่วไปของบ้านเมืองในสมัยกรุง
สุโขทัยในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 
โครงสร้างการบริหารราชการ รวมตลอดทั้งหลักการ
บริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัยในด้านหลักการใช้
อ านาจบริหาร นโยบายการบริหารราชการ หลักการ
บริหารราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการ ซึ่งในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังจะได้อธิบาย
เป็นล าดับดังนี้ 
 
2. สภาพทั่วไปของบ้านเมืองในสมัยกรุงสุโขทัย 
 กรุงสุโขทัย กล่าวได้ว่าเมื่อแรกเริ่มตั้งขึ้นใหม่ในสมัย
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีอาณาเขตเพียงเล็กน้อย และมี
ขอบเขตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่
กับความสามารถและความเข้มแข็งของกษัตริย์ที่ปกครอง
รวมทั้งสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้น ในสมัยพ่อ
ขุนรามค าแหงนับได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชา
สามารถ ในด้ านต่ าง  ๆ  จน ได้ รั บ การยกย่ อ งเป็ น 
“มหาราช” ในเวลาต่อมา ซึ่งในสมัยพระองค์ได้ขยาย
อาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้
อาณาเขตดังนี้ [2] 
 ทิศเหนือ มี เมืองต่าง ๆ คือ เมืองแพร่ เมืองน่าน 
เมืองพลัว (ปัว) จนไปถึงเมืองหลวงพระบาง 
 ทิศใต้ มีเมืองต่าง ๆ คือ เมืองคนที (ก าแพงเพชร) 
เมืองพระบาง (นครสวรรค์)  เมืองแพรก (ชัยนาท) เมือง
สุพรรณภูมิ เมืองเพชรบุรี เมืองนครศรีธรรมราช จนไปถึง
ฝั่งทะเลสุดเขตแดนแหลมมลายู 
 ทิศตะวันตก มี เมืองต่าง ๆ คือ เมืองสระหลวง 
(พิจิตร) เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) เมืองลุมบาจาย    
(หล่มเก่า) เมืองสระคา จนไปถึงเมืองเวียงจันทน์และ   
เมืองเวียงค า 

 ทิศตะวันออก มีเมืองหงสาวดี เมืองฉอด จนถึงฝั่ง
ทะเลอ่าวเบงกอล  
 ส าหรับสภาพทั่วไปของบ้านเมืองในสมัยกรุงสุโขทัย
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองมี
ลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
2.1 สภาพทางด้านสังคมสมัยกรุงสุโขทัย 
 สภาพทางด้านสังคมสมัยกรุงสุโขทัยมีลักษณะการ
แบ่งล าดับช้ันของสังคมไว้อย่างหลวม ๆ เพียงเพื่อจะให้มี
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในแต่ละสังคม
เท่านั้น ลักษณะทางสังคมสมัยกรุงสุโขทัยสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ [3] 
 2.1.1 กษัตริย์หรือผู้น า โดยกษัตริย์หรือผู้น าสมัยต้น
สุโขทัยนั้น แม้ว่าจะมีพระบรมเดชานุภาพ เช่น พ่อขุน
รามค าแหง ก็ยังไม่มีลักษณะกษัตริย์ ยังคงเป็นขุนหรือเจ้า
เมือง ใช้สรรพนามแทนตนว่า “กู” การด ารงฐานะเป็นไป
ตามความเชื่อแบบธรรมราชา คือ ต้องเป็นปราชญ์รู้ธรรม
เทศนาสั่งสอนประชาชนและอุปถัมภ์ศาสนา ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงกษัตริย์หรือผู้น ากับประชาชนมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันมาก ส่วนกษัตริย์หรือผู้น าหลังสมัยพ่อขุน
รามค าแหง เริ่มใช้วิธีการปกครองแบบมีแบบแผนมากขึ้น 
ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับประชาชนห่างกัน
กว่าเดิม ส าหรับอ านาจของกษัตริย์สุโขทัย มาจาก 2 ทาง
ด้วยกันคือ ความเป็นนักรบ กล่าวคือ ทรงน าไพร่พล   
ออกรบด้วยพระองค์เอง และอีกทางหนึ่งเป็นกษัตริย์หรือ
ผู้น าตามความเช่ือแบบธรรมราชา เพื่อทรงไว้ซึ่งฐานะ
ความเป็นผู้น าของประชาชนในสังคมพุทธศาสนา โดยที่
อ านาจทั้ งสองทางนี้ ได้สนับสนุนให้สถานภาพของ  
กษัตริย์สุโขทัยราชวงศ์พระร่วงมั่นคงมากข้ึนโดยล าดับ  
 2.1.2 สงฆ์ พุทธศาสนา สถานภาพของกษัตริย์ และ
สังคมสมัยสุโขทัยมีความเกี่ยวพันธ์กันมาก สัญลักษณ์ของ
ศาสนาในสังคมแสดงออกทางวัดและสงฆ์ เป็นแหล่ง     
ซึ่งคนไม่ว่าฐานะใดเข้ามาเคารพพระศาสนาและฟังค าสั่ง
สอนของสงฆ์ได้ทัดเทียมกัน โดยสงฆ์จะท าหน้าที่เป็นคน
กลางในการเชื่อมกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
 2.1.3 ขุนนางข้าราชการ เป็นกลุ่มที่ อยู่ ระหว่าง
กษัตริย์กับประชาชน  
 2.1.4 ประชาชน ในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็น
ข้าราชการ พระราชวงศ์ และฝ่ายปกครอง โดยประชาชน
ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะไพร่ แรงงานกลุ่มคนซึ่งอยู่ต่ าสุดใน
ชนช้ันนี้คือ ข้าทาส   
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 จากโครงสร้างของชนช้ันหรือการจัดล าดับกลุ่มต่าง ๆ 
ของสังคมในสมัยกรุงสุโขทัย หากกล่าวโดยย่อก็จะเห็นว่า
ประกอบไปด้วย 2 ช้ันชนใหญ่  ๆ คือชนช้ันปกครอง 
ประกอบด้วย กษัตริย์หรือผู้ น า  สงฆ์  และขุนนาง
ข้าราชการ และอีกชนช้ันคือ ชนช้ันที่ถูกปกครอง ได้แก่ 
ประชาชนท่ัวไปนั่นเอง 
2.2 สภาพทางด้านเศรษฐกิจในสมัยกรุงสุโขทัย 
 พื้ น ฐานทางเศรษฐกิจในสมั ยกรุ งสุ โขทั ยอยู่ ที่
การเกษตรเป็นหลัก โดยมีการค้าและการท าเครื่องสังคม
โลกเป็นองค์ประกอบส าคัญ และจากการศึกษาของ
นักวิชาการหลายท่าน พบว่าเศรษฐกิจในสมัยกรุงสุโขทัย
มิได้มีความอุดมสมบูรณ์ เท่ากับในสมัยอยุธยา ทั้งนี้
เนื่ องมาจากสภาพภู มิ ศาสตร์  และท าเลที่ ตั้ งของ         
กรุ งสุ โขทั ย ไม่ เอื้ อต่ อการ เพาะปลู กและการเป็ น
ศูนย์การค้า [4] ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ด้วยระบบการเกษตรแบบพึ่ งพาธรรมชาติ  โดยการ
เพาะปลูกส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าและที่ราบ
เชิงเขา เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ ายมและแม่น้ าน่าน ส าหรับพืช
ที่นิยมปลูกกันมากได้แก่ ข้าว รองลงมาคือ มะม่วง 
มะพร้าว มะขาม ขนุน หมากพลู พืชไร่ และผลไม้อื่น ๆ 
โด ยที่ เน้ น ก ารบ ริ โภ ค ภ าย ใน อ าณ าจั ก ร เท่ านั้ น 
นอกจากนั้น ในสมัยสุโขทัยก็ยังมีการสร้างเขื่อนดินหรือ
ท านบกักเก็บน้ าเพื่อใช้ประโยชน์ทางชลประทานซึ่งศิลาจารึก
เรียกว่า “สรีดภงส์” หรือ “ท านบพระร่วง” ซึ่งสร้างอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองสุโขทัย ส าหรับ
การค้าสมัยสุโขทัยมีอยู่ 2 ลักษณะคือ การค้าระหว่าง
เมืองต่าง ๆ ภายในอาณาจักร และการค้าระหว่าง
ประเทศหรืออาณาจักรใกล้เคียง ลักษณะการค้าด าเนิน  
ไปโดยเสรี หรือกล่าวได้ว่า สภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ดังข้อความในศิลาจารึก  
หลักท่ี 2 "…ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใคร
จักใคร่ค้าเงินค้า ทองค้า" นอกจากนั้น ในสมัยนี้มีการ
ด าเนินนโยบายปลอดภาษีในการค้าขาย ดังข้อความที่
ป รากฏ ใน ศิ ล าจารึ กห ลั กที่  2 ว่ า  "เมื่ อ ช่ั วพ่ อขุ น
รามค าแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี...เจ้าเมืองบ่เอาจังกอบในไพร่
ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย..." หมายความว่า      
ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงเป็นสมัยปลอดภาษีในการ
ค้าขาย 
 
 

2.3 สภาพทางด้านการเมืองการปกครองในสมัย      
กรุงสุโขทัย 
 หากพิจาณาในด้านการเมืองการปกครองแล้วก็จะ
พบว่า การเมืองการปกครองในสมัยกรุงสุโขทัยมีลักษณะ
เด่นท่ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ 
 2.3.1 การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร เป็นรูปแบบ
การปกครองที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในสมัยกรุงสุโขทัย
ตอนต้น กล่าวคือ ตั้งแต่ในรัชสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
จนถึงรัชสมัยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช รูปแบบการ
ปกครองดังกล่าวเป็นรูปแบบที่อาศัยการปกครองแบบ
ครอบครัว โดยขยายการปกครองบ้ าน เมื องแบบ
ครอบครัวใหญ่คือ มีลักษณะพ่อปกครองลูก กษัตริย์
เปรียบเสมือนพ่อของครอบครัวใหญ่ ซึ่งเรียกว่า “พ่อขุน” 
นัยส าคัญของการปกครองเยี่ยงนี้คือ พ่อจะให้ความ
เมตตาต่อลูกซึ่ งเป็นประชาชนให้มีความสุข ดั งนั้น             
จึ งมี ความใกล้ ชิดกันมากกว่ าระบบที่ กษั ตริย์ เป็ น       
สมมติเทพ [5] อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ปกครองในสมัย 
สุ โขทั ย  มี ค วามสั มพั นธ์ ใกล้ ชิ ดกั บประชาชนนั้ น        
เนื่องด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองประการคือ ประการแรก 
ลักษณ ะสั งคมสุ โขทัยยั งเรียบ ง่ายไม่ สลับซับซ้อน      
เพราะจ านวนประชากรไม่มากนัก จึงเป็นสังคมเล็ก ๆ      
ที่ ป ระกอบด้ วยประชาชนมีความสัมพันธ์กันทาง
ครอบครัวและเครือญาติ และประการที่สอง ผู้ปกครอง    
มีฐานะมิได้แตกต่างจากประชาชนมากนัก จึงอ านวยให้
เกิดรูปแบบการปกครองแบบพ่อกับลูก  กล่ าวคื อ 
พระมหากษัตริย์เปรียบได้กับหัวหน้าครอบครัวหรือบิดา
ในครอบครัว กษัตริย์ของสมัยสุโขทัยตอนต้นจึงมักเรียก
พระองค์ว่า “กู” และใช้พระนามว่า “พ่อขุน” เช่น        
พ่อขุนศรีอินทราทิ ตย์  พ่ อขุนรามค าแหง เป็ นต้น           
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับ
ประชาชนที่แฝงด้วยลักษณะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน 
(บางท่านเรียกการปกครองนี้ว่า การปกครองแบบพ่อขุน) 
[6] 
 อย่างไรก็ตาม การที่พ่อขุนรามค าแหงให้ประชาชน
เข้ า เฝ้ าอย่ างใกล้ ชิด  เพื่ อพิ จารณ าความทุกข์ของ         
ทวยราษฎร์และเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการตามที่เราได้
ทราบจากศิลาจารึกนั้น คงกระท าได้ในแวดวงแคบ ๆ 
และเฉพาะรัฐเล็ก ๆ แต่หลังจากสามรัชกาลไปแล้ว ระบบ
ดังกล่าวนี้ก็คลายความเข้มข้นลง เพราะอิทธิพลของ    
ลัทธิเทวสิทธิ์จากขอมซึ่งปรากฏในศิลาจารึกหลกัต่อ ๆ ไป 
ผู้ปกครองเปลี่ยนจากพ่อขุนเป็นพญาไป [5] 
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 2.3.2 การปกครองแบบธรรมราชา ฐานะขององค์
พระมหากษัตริย์หลังรัชกาลพ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้
เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มบ้ าง ค าน าหน้ าพระนาม
เปลี่ยนเป็น พญา เช่น  พญาเลอไท พญาง่ัวน าถม 
นั บ ตั้ ง แ ต่ ส มั ย พ ร ะ ม ห าธ ร ร ม ร าช า ที่  1 จ น ถึ ง              
พระมหาธรรมราชาที่ 4 เน้นความเป็นธรรมราชามากขึ้น  
ค าน าหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
ขึ้นต้นว่า “พระมหาธรรมราชา” พระมหาธรรมราชาที่ 1 
เป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัยแบบธรรม
ราชา การปกครองที่อาศัยหลักพระพุทธศาสนานี้ เรียกว่า 
“การปกครองแบบธรรมราชา” พระมหากษัตริย์แบบ
ธรรมราชาต้องทรงอยู่ ในทศพิธราชธรรม ความจริง
แนวความคิดเรื่องธรรมราชานี้มีแทรกอยู่ทั่วไปในนโยบาย
ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ งอ า ณ า จั ก ร ต่ า ง  ๆ  ที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งอาณาจักรสุโขทัยก่อนรัชสมัย
พระมหาธรรมราชาที่ 1 ด้วย แต่นับได้ว่าพระมหาธรรม
ราชาที่ 1 ทรงน าแนวความคิดเรื่องธรรมราชามาปฏิบัติ
ให้เป็นระบบอย่างจริงจัง [1] 
 อาจกล่าวได้ว่า การที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรง
น าแนวความคิดเรื่องธรรมราชามาใช้ในการปกครอง
บ้านเมืองนั้น ก็ เพราะต้องการน าพาประชาชนของ
พระองค์ข้ามพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
ซึ่งเป็นแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับองค์
พระมหากษัตริย์จากฐานะของมหาชนสมบัติเป็นฐานะ
ของพระโพธิสัตว์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน 
 
3. โครงสร้างการบริหารราชการในสมัยกรุง
สุโขทัย 
 การจัดระเบียบบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น 
พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นผู้ปกครองอาณาจักรด้วย
พระองค์เอง โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการช้ัน
ผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วยเหลือในการปกครองต่างพระเนตรพระ
กรรณ และรับผิดชอบโดยตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์ ใน
การจัดระเบียบการปกครอง เนื่องจากสมัยพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชได้มีการขยายอาณาเขตออกไปอย่าง
กว้างขวาง โดยรวมเอาหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าไว้ในการ
ปกครองด้วย ท าให้เป็นการยากที่พระมหากษัตริย์จะทรง
ท าก ารป ก ค รอ งหั ว เมื อ งต่ า ง  ๆ  ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง              

จึงจ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบการปกครอง โดยแปลง
ลักษณะเมืองออกเป็นช้ัน ๆ ดังนี้ [7] 
 3.1 การบริหารราชการส่วนกลาง มีเมืองสุโขทัยเป็น    
ราชธานี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองโดยตรง 
นับเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศที่มีอ านาจ
ครอบคลุมไปถึงเมืองอุปราช เมืองลูกหลวง และเมืองหน้า
ด่านต่าง ๆ 
 3.2 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือการ
ปกครองหัวเมืองต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ 
 3.2.1 เมืองลูกหลวง เมืองลูกหลวงนี้  บางทีก็
เรียกว่าเมืองอุปราชหรือเมืองหน้าด่าน โดยถือเอา
ต าแหน่งของเจ้าผู้ปกครองเมืองนั้น ๆ เป็นส าคัญ เมืองใด
ที่ผู้ปกครองเป็นอุปราช ซึ่งราชเป็นพระราชโอรสของ
พระมหากษัตริย์ที่ปกครองกรุงสุโขทัย หรืออาจเป็นพระ
เชษฐาหรือ พระอนุชาก็ได้ เรียกว่า เมืองอุปราช ส าหรับ
เมืองที่ผู้ปกครองเป็นพระราชโอรสหรือเครือญาติแต่ไม่ได้
เป็นอุปราช เรียกว่า เมืองลูกหลวง เมืองที่ผู้ปกครองเป็น     
เจ้าเมืองเดิมหรือเกี่ยวดองด้านอภิเษกสมรสกับกษัตริย์
ของกรุงสุโขทัย เรียกว่า เมืองหน้าด่าน ซึ่งเป็นเมืองสะสม
เสบียงอาหารและก าลังผู้คนไว้ส าหรับป้องกันเมืองหลวง 
เมืองลูกหลวงเหล่านี้อยู่ห่างจากราชธานีเฉลี่ยประมาณ 
50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทัพในสมัยนั้นประมาณ    
2 วัน เมืองลูกหลวงของอาณาจักรสุโขทัยที่ปรากฏแน่ชัด
มี 4 เมือง คือ 
 ทิศเหนือ ได้แก่ เมืองศรีสัชนาลยั (สวรรคโลก) 
 ทิศใต้ ได้แก่ เมืองสระหลวง (พิจิตร) 
 ทิศตะวันออก ได้แก่ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) 
 ทิศตะวันตก ได้แก่ เมืองนครชุมหรือชากังราว 
(ก าแพงเพชร) 
 3.2.2 เมืองท้าวพระยามหานคร เป็นเมืองใหญ่ ๆ 
ที่อยู่ห่างไกลจากกรุงสุโขทัยและอยู่รอบนอกของเมือง
ลูกหลวง บางเมืองมีเจ้าปกครองเป็นเช้ือสายของเจ้าเมือง
เดิม บางเมืองผู้ปกครองทางกรุงสุโขทัยก็จะทรงแต่งตั้ง
เจ้านาย เช้ือพระวงศ์ และข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ที่ทรงวาง
พระราชหฤทัยไปปกครองต่างพระเนตรพระกรรณ เมือง
ท้าวพระยามหานครเหล่านี้จะมีเมืองเล็ก  ๆ ที่อยู่ ใน
บริเวณใกล้เคียงอยู่ในการปกครองมากบ้าง น้อยบ้าง ใน
กรณีที่เกิดศึกสงครามจะมีการรวบรวมราษฎรในแต่ละ
เมือง ไปช่วยราชธานีในการรบ ส าหรับเมืองท้าวพระยาม
หานครนี้ถือเป็นหัวเมืองช้ันนอก เมืองท้าวพระยามหา
นครในสมัยสุโขทัยมีอยู่หลายเมือง ได้แก่ นครสวรรค์ 
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เชียงทอง บางพาน บางฉลอง ชัยนาท กาญจนบุรี ชุมพร 
ปราณบุรี กุยบุรี เป็นต้น 
 3.2.3 เมืองประเทศราช เป็นเมืองที่อยู่นอกพระ
ราชอาณาจักร เมืองเหล่านี้มักจะมิได้รับการยอมรับ
อ านาจของกรุงสุโขทัยอย่างจริงใจ เพียงแต่ยอมเข้ามา
สวามิภักดิ์  เนื่องจากแพ้สงครามหรือเกรงพระบรม         
เดชานุภาพ โดยปกติทางกรุงสุโขทัยจะปล่อยให้หัวเมือง
ประเทศราชท าการปกครองกันเองโดยอิสระ แต่จะต้อง
ส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายเป็นรายปี หรือเมื่อเกิด
ศึกสงครามขึ้น หัวเมืองเหล่านี้จะต้องส่งกองทัพและ
เสบียงอาหารมาช่วย โดยต่างมีพันธะที่ต้องช่วยเหลือกัน
และกัน เมืองประเทศราชในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชมีหลายเมือง ได้แก่  เมื องแพร่  เมื องน่ าน        
เมืองนครศรีธรรมราช เมืองมะละกา เมืองยะโฮร์ เมืองเช่า 
เมืองเวียงจันทน์ เมืองเวียงค า เป็นต้น 
 ในส่วนการปกครองในแตล่ะเมืองนั้นมักจะมีการ
จัดแบ่งออกเป็น 3 หน่วยคือ [5]  
 1.หมู่บ้าน ประกอบด้วยจ านวนหลังคาเรือน
จ านวนหนึ่ง อยู่กันเป็นหย่อม ๆ มักจะมีความสัมพันธ์กัน
ทางสายโลหิต มีหัวหน้าปกครอง 
 2.ต าบล คือ หน่วยที่ ใหญ่กว่าหมู่บ้าน โดยการ
รวมกันของหลาย ๆ หมู่บ้าน มีหัวหน้าปกครอง 
 3.เมือง หรือบางครั้งก็เรียกช่ืออื่นคือ แขวง ซึ่ง
เป็นการจับกลุ่มหรือรวมกลุ่มของหน่วยที่สอง เมืองจะ
เป็นที่อยู่ของเจ้าเมือง และจะเป็นศูนย์ของการปกครอง
บริหาร 
 

 
รูปที่ 1 แผนผังแสดงการปกครองหัวเมืองในสมัยสุโขทัย 
ที่มา: ทินพันธุ์ นาคะตะ [7] 
 

 หากวิเคราะห์วิธีแบ่งโครงสร้างการบริหารราชการใน
สมัยกรุงสุโขทัยที่จัดให้มีเมืองลูกหลวงรายล้อมราชธานี
สุโขทัยนั้น จะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะเหมือนก าแพงช้ัน 3 
ช้ันคือ เมืองลูกหลวงเปรียบเสมือนกับก าแพงช้ันที่  1 
เมืองท้าวพระยามหานครเป็นเสมือนก าแพงช้ันที่  2      
และ เมื องประ เทศราชเป็ น เสมื อนก าแพงช้ันที่  3           
ซึ่งรูปแบบการจัดแบ่งเขตการปกครองเช่นนี้คงใช้สืบต่อ
กันมาจนถึงในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
แห่งกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่จะได้มีการจัดระเบียบราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคใหม่ขึ้นมา และได้มีการยกเลิกเมือง
ลูกหลวงไปในทีสุ่ด 
 
4. หลักการบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัย 
 ในสมัยกรุงสุ โขทัยมีหลักการใช้อ านาจบริหาร 
นโยบายการบริหารราชการ หลักการบริหารราชการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ ดังน้ี  
4.1 หลักการใช้อ านาจบริหารในสมัยกรุงสุโขทัย การใช้
อ านาจในการบริหารราชการสมัยกรุงสุโขทัย แบ่งออก
ได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ คือ   
 4.1.1 หลักการรวมอ านาจการบริหาร เป็นการใช้
อ านาจในการบริหารราชการแบบรวมอ านาจไว้ที่พ่อขุน
หรือพระมหากษัตริย์ซึ่งจะมีอ านาจในการปกครองอย่าง
เด็จขาดทั้งมวลทั้งด้านพลเรือนและทหาร แต่ก็ทรงใช้
อ านาจอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
โดยมีข้าราชการหรือลูกขุนทั้งปวงด าเนินการต่างประ
เนตรพระกรรณทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หลักการนี้
ปรากฏใช้ในการบริหารราชธานี และยังรวมไปถึงเมือง
อุปราช เมืองลูกหลวง และเมืองหน้าด่านต่าง ๆ  
 4.1.2 หลักการแบ่งอ านาจการบริหาร เป็นการใช้
อ านาจในการบริหารราชการแบบที่ส่วนกลางแบ่งอ านาจ
การตัดสินใจไปให้หัวเมืองต่าง ๆ ด าเนินการในบางเรื่อง 
โดยมีอ านาจในการบริหารงานเอง มีอ านาจทั้งทางด้าน
ทหารและพลเรือน อีกทั้งยังสามารถออกข้อบังคับ และ
ระเบียบต่าง ๆ บังคับใช้ภายในเมืองของตนเองโดยที่ไม่
ต้องขออนุญาตจากเมืองหลวง หลักการนี้ปรากฏใช้ใน
การบริหารเมืองท้าวพระยามหานคร และเมืองประเทศ
ราช 
 อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ในสมัยสุโขทัยนั้นยังไม่มีการ
กระจายอ านาจการบริหารเกิดขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าว รสคนธน์ รัตนเสริมพงศ์ [8] ได้ให้ความเห็นที่
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น่าสนใจว่า พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทัยมิได้มีพระ
บรมราโชบายท่ีจะกระจายอ านาจการบรหิารบ้านเมอืงแต่
ประการใด การที่ต้องทรงปล่อยให้เจ้าเมืองมีอ านาจการ
บริหารจัดการในเมืองช้ันนอกนั้น เป็นเพราะการรวมตัว
กันของเมืองต่าง ๆ ในอาณาจักรสุโขทัยยังไม่แน่นเฟ้น 
อ านาจปกครองของสุโขทัยแข็งแกร่งอยู่เฉพาะในส่วนของ
ราชธานีและเมืองช้ันใน ส่วนเมืองช้ันนอก และเมือง
ประเทศราชรวมกันเข้ากับอาณาจักรอย่างหลวม ๆ ทาง
สุโขทัยไม่มีบทบาทในการจัดการบริหารเมืองเหล่านี้ 
เนื่องจากไม่มีอ านาจเพียงพอท่ีจะรวมอ านาจไว้ท้ังหมด 
4.2 นโยบายการบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัย 
 ในสมัยกรุงสุโขทัยการบริหารบ้านเมืองมุ่งเน้นการ
ปกป้องอาณาเขตและเพื่อให้เกิดความมั่นคงเป็นปึกแผ่น
ของราชอาณาจักรและประชาชนมีความสามัคคีอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข พระมหากษัตริย์จึงใช้นโยบาย
ด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหารบ้านเมืองมีดังนี้ [4] 
 4.2.1 การใช้ประโยชน์จากลัทธิวิญญาณนิยม หรือ
การนับถือผี การนับถือผีนี้เป็นลักษณะทั่วไปของสังคม
แรกเริ่มที่วิวัฒนาการของอารายธรรมไม่ซับซ้อน การนับ
ถือผีเป็นความเช่ือของคนไทยแต่โบราณทุกเมืองต่างมีผี
ประจ าเมืองของตนเอง และผีนี้ก็เป็นความเช่ือร่วมกันที่
จะท าให้ประชาชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้ง
ท าให้ผู้ปกครองอยู่ในทศพิธราชธรรมมากข้ึน ในสมัยกรุง
สุโขทัยได้ใช้ประโยชน์จากลัทธินี้อย่างมากในการบริหาร
บ้านเมือง ดังปรากฏข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 
ว่า “เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้...มีน้ าโคก มีพระขพุง ผี
เทพดาในเขาอันนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใด
ถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ว ไหว้ดีพลีถูกเมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผี
ไหว้บ่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขาอันนั้นคุ้มบ่เกรง เมืองนี้หาย” 
 4.2.2 การใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยในการ
ปกครอง พระพุทธศาสนามีพระสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอน
และเผยแพร่ค าสอนไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง 
สามารถสร้างความเช่ือร่วมกันในหมู่ประชาชนได้เป็น
อย่ างดี  และยั งเป็ น เห ตุ ผ ลม ากกว่ าการนั บถื อผี 
พระมหากษัตริย์ที่ครองอาณาจักรสุโขทัยได้เล็งเห็น
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นเครื่องช่วยใน
การปกครอง จึงสนับสนุนบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่าง
เต็มที่ สิ่งก่อสร้างทางศาสนาในสมัยสุโขทัยจึงปรากฏใน
รู ป ข อ ง วั ด ว า อ า ร า ม  เจ ดี ย์  ห รื อ ป ร า ง ค์ ท า ง
พระพุทธศาสนา วัดได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
เป็นที่รวมของประชาชน ขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์ก็

ได้ประโยชน์จากการที่ประชาชนตั้งหลักแหล่งอยู่เป็นที่
เป็นทางและสามารถควบคุมได้โดยผ่านองค์การของ
พระพุทธศาสนาคือ คณะสงฆ์ ซึ่งมีองค์การเป็นล าดับขั้น
ควบคุมกันตั้งแต่เมืองหลวง ซึ่งมีสังฆราชเรื่อยลงไปจนถึง
เจ้าอาวาสในวัดเล็กๆ ตามต าบลและหมู่บ้านต่าง ๆ  
 4.2.3 การใช้หลักธรรมราชาเป็นเครื่องช่วยในการ
ปกครอง ตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยเป็นต้นมา 
ได้มีการน าเอาหลักการธรรมราชามาเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งในการปกครอง หลักธรรมราชาเน้นกิจกรรมที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การสร้างพระพุทธบาท        
และการสร้างศาสนสถานตามเมืองต่าง ๆ แล้วชักชวน
ประชาชนให้เลื่อมใสศรัทธา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้
หลักการไม่เบียดเบียนและท าข้อตกลงต่าง ๆ โดยสันติวิธี 
(กรณีพระมหาธรรมราชาลิไทยเจรจาขอเมืองชัยนาทคืน
จากกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา แทนที่จะใช้อ านาจแย่ง
เมืองคืน)  
 4.2.4 นโยบายเอาใจใส่ต่อหัวเมืองต่าง ๆ นโยบายนี้
ใช้มากในสมัยพ่อขุนรามค าแหง ดังปรากฏในข้อความ
หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า “ปลูกเลี้ยงฝูงลูกบ้านลูกเมือง
นั้นชอบด้วยธรรมทุกคน” จากการให้ความยุติธรรมเสมอ
ภาค และการให้ความช่วยเหลือ “สร้างบ้านแปงเมือง” 
ท าให้หั วเมื องต่ าง ๆ  ยินยอมสวามิภั กดิ์ ต่ อพ่อขุน
รามค าแหงและได้ลดปัญหาความขัดแย้งทางด้าน
การเมืองลง 
 4.2.5 นโยบายการสร้างเมืองหน้าด่านให้มั่ นคง
แข็งแรง เพื่อช่วยในการป้องกันเมืองหลวง และเพื่อเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับหัวเมืองต่าง ๆ การปรับปรุง
การคมนาคมนับว่ามีส่วนส าคัญยิ่ง มีการสร้างถนน      
พระร่วงที่ เช่ือมเมืองต่อเมืองท าให้ เกิดความสะดวก        
ในการติดต่อ ควบคุม และอาจมีประโยชน์ในการขยาย
พระราชอาณาเขตด้วย 
4.3 หลักการบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัย 
 หลักการบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัยตามที่
ปรากฏในหลักศิลาจารึก ซึ่ง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เห็นว่า
เป็นหลักการของระบอบประชาธิปไตยนั้นมีดังนี้ [9] 
 4.3.1 หลักเสมอภาค ปรากฏตามหลักศิลาจารึก
ว่า “ปลูกเลี้ยงฝูงลูกบ้านลูกเมืองนั้นชอบด้วยธรรมทุก
คน” เป็นการยืนยันว่าประชาชนทุกคนมีความเสมอภาค
ที่จะได้รับการ “ปลูกเลี้ยง” (อุปการะ บ าบัดทุกข์) 
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 4.3.2 หลักเสรีภาพ ปรากฏตามหลักศิลาจารึกว่า
กรุงสุโขทัยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนไว้หลายประการ 
เช่น 
 1) สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ดั ง
ปรากฏความในหลักศิลาจารึกว่า “ใครจักใคร่ค้าช้างค้า 
ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า” ซึ่ง
ยืนยันว่าให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการท าการค้าขาย 
 2) สิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน ปรากฏความตาม
หลักศิลาจารึกว่า “สร้างป่าหมาก ป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุก
หนแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ 
หมวกม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ 
ใครสร้างได้ ไว้แก่มัน” ซึ่ งยืนยันว่าประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพในทรัพย์สิน ใครสร้างสวนผลไม้ใบอันใดไว้ก็เป็น
กรรมสิทธิ์ของคนนั้น นอกจากนั้นยังรองรับให้ทรัพย์สิน
ของเจ้ามรดกท่ีตายไปตกทอดแก่ทายาทอีกด้วย 
 4.3.3 หลักภราดรภาพ คือ การให้ความช่วยเหลือ
กันฉันพี่น้องโดยช่วยสงเคราะห์ให้พ้นจากความทุกข์ 
ความยากไร้ ความเจ็บไข้ได้ป่วย การไร้ทางท ามาหากิน
เพื่อด ารงชีพ เป็นต้น การบริหารราชการสมัยกรุงสุโขทัย
ก็ยึดหลักการนี ้
4.4 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัการบริหารราชการในสมัย
กรุงสุโขทัย 
 สังคมสุโขทัยมีระเบียบแบบแผนและระเบียบแบบ
แผนส่วนใหญ่ได้รับมาพร้อมกับพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เมื่อ
พระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามา คติความเช่ือตามแบบ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก็ได้แพร่เข้ามาด้วย ซึ่งนอกจาก
พิธีกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น 
ธรรมศาสตร์รวมอยู่ด้วย สมัยกรุงสุโขทัยได้มีการตรา
กฎหมายในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม กฎหมายที่ตราขึ้นใช้ในสมัย
กรุงสุโขทัยนั้นมีลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมายอาญาว่า
ด้วยลักษณะโจร กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและ
มรดก กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดคีวาม และกฎหมาย
ว่าด้วยการถวายฎีกา เป็นต้น โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วย
การถวายฎีกา ท่ีพระมหากษัตริย์เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้ากราบบังคมทูลร้องทุกข์หรือร้องฎีกาต่อองค์
พระประมุขได้ทุกเมื่อโดยสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้บริเวณ
ประตูวัง ดังข้อความตอนหนึ่งในหลักศิลาจารึกสุโขทัย
หลักท่ี 1 ว่า  
 “...ในปากประตูมีกะดิ่ง (ของเดิม) อันณึ่ง (ของเดิม) 
แขวนไว้หั้น (ของเดิม) ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลางเมือง 

มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึง เจ้าถึงขุนบ่ไร้ 
ไปสั่นกะดิ่ง (ของเดิม) อันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามค าแหง 
เจ้าเมืองได้ยินเรียกเมือ (ของเดิม) ถามสวนความแก่มัน
ด้วยชื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม...”  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กฎหมายในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นมีข้อสังเกตอันเป็นจุดเด่น
หลายประการ เช่น ไม่เก็บภาษีสินค้าต่างๆ ระหว่างทาง
คือ ห้ามเก็บภาษีผ่านด่านตามเส้นทางต่างๆ ภายในประเทศ 
ให้เสรีภาพในการประกอบอาชีพทางการค้าอย่างเต็มที่ 
อนุญาตให้ราษฎรท าการค้าโดยเสรี[1] 
  
5. บทสรุป 
 สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีการจัดโครงสร้างและ
หลักการบริหารราชการไทยภายในอาณาจักรที่มีลักษณะ
ค่อนข้างจะชัดเจนคือ มีการจัดโครงสร้างการบริหาร
ราชการที่แบ่งออกเป็นการบริหารราชการส่วนกลางที่มี
เมืองสุโขทัยเป็นราชธานี เป็นศูนย์กลางอ านาจทางการ
ปกครอง และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือการ
ปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ที่มีการจัดแบ่งออกเป็น 3 ช้ัน คือ 
เมืองลูกหลวง เมืองท้าวพระยามหานคร และเมือง
ประเทศราช นอกจากนี้ ในสมัยกรุงสุโขทัยมีหลักการใช้
อ านาจบริหารในลักษณะของการรวมอ านาจการบริหาร 
และการแบ่งอ านาจการบริหารเป็นส าคัญ ส่วนการ
กระจายอ านาจการบริหารไม่พบในสมัยนี้  
 การบริหารราชการมีนโยบายหลักการบริหารที่ส าคัญ
ได้แก่  การใช้หลักธรรมราชาเป็นเครื่องช่วยในการ
ปกครอง นโยบายเอาใจใส่ต่อหัวเมืองต่าง ๆ และนโยบาย
การสร้างเมืองหน้าด่านให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อช่วยในการ
ป้องกันเมืองหลวง การบริหารราชการเน้นหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตยได้แก่ หลักเสมอภาค หลักเสรีภาพ 
และหลักภราดรภาพ ยิ่งกว่านั้น ยังมีการใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องส าหรับการบริหารราชการ ได้แก่ กฎหมายว่า
ด้วยการถวายฎีกาที่พระมหากษัตริย์ เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้ากราบบังคมทูลร้องทุกข์หรือร้อง
ฎีกาต่อองค์พระประมุขได้ทุกเมื่อโดยสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้
บริเวณประตูวัง ไม่เก็บภาษีสินค้าต่าง ๆ ระหว่างทาง 
รวมถึงการให้เสรีภาพในการประกอบอาชีพทางการค้า
อย่างเต็มที่ เป็นต้น 
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