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●  คําสําคัญ ๙๑
●  บรรณานุกรม ๙๒

สารบัญ

หนวยการเรียนรูที่  ๑  วัน เวลา และเหตุการณ  ๑
บทที่ ๑   ศักร�ชในชีวิตประจำ�วัน  ๒

บทที่ ๒  เรื่องร�วสำ�คัญของโรงเรียนและชุมชน  ๑๐

หนวยการเรียนรูที่  ๒  ปจจัยที่มีผลตอการตั้งถิ่นฐาน   
     และพัฒนาการของชุมชน  ๒๐

บทที่ ๑   ถิ�นฐ�นไทย  ๒๑

หนวยการเรียนรูที่  ๓  บุคคลสําคัญของชาติไทย  ๕๓      

๓๗ บทที่ ๑   พระมห�กษัตริย์ผู้สถ�ปน�อ�ณ�จักรไทย  ๕๔

บทที่ ๒   ร่มเกล้�ช�วไทย  ๖๕

บทที่ ๓   บรรพบุรุษไทย  ๘๒



หน่วยการเรยีนรูที้่

 เปาหมายการเรียนรู้ประจ�าหน่วยที่ ๑

 ๑. เทียบศักราชที่ส�าคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน (มฐ. ส ๔.๑ ป.๓/๑)

 ๒. แสดงล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญของโรงเรยีนและชมุชนโดยระบหุลกัฐานและแหล่งข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง (มฐ. ส ๔.๑ ป.๓/๒)
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ภาพน�้าท่วม อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
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พ.ศ. ๑ ค.ศ. ๑

ค.ศ. ๒๐๑๒พ.ศ. ๒๕๕๕

แนวคิดส�าคัญ
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๑. พ.ศ. ปัจจุบัน ตรงกับ ค.ศ. ใด

๒. ศักราชเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร

ñ

กิจกรรมน�าสู่การเรียน

๒
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 ในการบอกเล่าเรื่องราวหรือจดบันทึกเรื่องต่าง ๆ  นิยมบอก
วัน เดือน ปี เพื่อให้รู้ว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ค�าบอกปีหรือศักราช
ที่ใช้กนัอยู่ในชวีติประจ�าวนั ได้แก่ พทุธศกัราช หรอื พ.ศ. และครสิต์
ศกัราช หรอื ค.ศ. ส่วนในประเทศทีน่บัถอืศาสนาอสิลามมกัใช้ฮจิเราะห์
ศักราช หรือ ฮ.ศ.

๑  ที่มาของศักราช
 ศักราชหรือค�าบอกปีที่เห็นในปฏิทินไทย ส่วนใหญ่จะมีอยู่ ๒
ศักราช คือ พุทธศักราช หรือ พ.ศ. และคริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. 

พุทธศักราช หรือ พ.ศ. เป็นศักราชที่นิยมใช้ในประเทศที่นับถือ
พระพุทธศาสนา โดยประเทศไทยเริ่มนับปีท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จ
ปรินิพพาน (ตาย) ครบ ๑ ปี เป็น พ.ศ. ๑

คริสต์ศักราช  หรือ  ค.ศ. เป็นศักราชที่นิยมใช้ในโลกตะวันตก 
ซึ่งนับถือคริสต์ศาสนา โดยได้เริ่มนับปีที่พระเยซูประสูติ (เกิด) เป็น 
ค.ศ. ๑
 นอกจากนี้ ในประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีการใช้ 
ศักราชของศาสนาอิสลามด้วย เรียกว่า ฮิจเราะห์ศักราช หรือ ฮ.ศ. 
ซึ่งนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยได้เริ่มนับปีที่ท่าน
นบีมุฮัมมัดกระท�าฮิจเราะห์ (การอพยพโยกย้าย) คือ ออกจากเมือง
เมกกะไปยังเมืองเมดีนา เป็น ฮ.ศ. ๑

๓



แผนผังแสดงช่วงเวลาการก�าเนิดศักราชที่ส�าคัญ

๑ ๕๐๐ ๑๐๐๐ ๑๕๐๐ ๒๐๐๐ ๒๕๐๐

ค.ศ. ๑

ฮ.ศ. ๑ นบีมุฮัมมัดอพยพจากเมืองเมกกะไปเมืองเมดีนา  
(ตรงกับปี พ.ศ. ๑๑๖๕)

ปัจจบุนั

พ.ศ. ๑ พระพุทธเจ้าปรินิพพานครบ ๑ ปี

พระเยซูประสูติ (ตรงกับปี พ.ศ. ๕๔๔)

 ปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันส่วนใหญ่จะบอก พ.ศ. และ ค.ศ. 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

▲	 ปฏิทินในประเทศไทยส่วนใหญ่จะบอกทั้งพุทธศักราชและคริสต์ศักราช
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กจิกรรมพฒันาการเรยีนรูท้ี ่๑

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò »‚à¡Ô´
¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹µÃ§¡Ñº ¾.È. ã´ 

áÅÐµÃ§¡Ñº ¤.È. ã´

 ๑. ให้นักเรียนจัดท�าปฏิทินที่ระบุทั้งพุทธศักราชและคริสต์ศักราช คนละ ๑ เดือน

  จากนั้นน�ามาแสดงที่หน้าชั้น และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องก่อนน�าไปใช้

 ๒. ร่วมกันอภิปรายว่า ในชีวิตประจ�าวันของนักเรียนเกี่ยวข้องกับการใช้ พ.ศ. 

  และ ค.ศ. หรือไม่ อย่างไร

๑. ปฏิทินมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างไรบ้าง
๒. การเรียนรู้เรื่องศักราชมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
๓. เพราะเหตุใด ในปฏิทินของไทยจึงบอกทั้ง พ.ศ. และ ค.ศ.

ค�าถามจุดประกาย?

๒  วิธีการเทียบศักราชแบบต่าง ๆ

 การใช้ศักราชที่แตกต่างกันอาจท�าให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้น
จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าปีที่เราใช้เป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. นอกจากนี้
การรู้วิธีเทียบศักราชจะช่วยให้ทราบว่า พ.ศ. ใด ตรงกับ ค.ศ. ใด

๑)  การเทียบพุทธศักราชเปนคริสต์ศักราช
   พระพุทธศาสนาก�าเนิดก่อนคริสต์ศาสนา ๕๔๓ ปี ดังน้ัน
ในการเทียบพุทธศักราชให้เป็นคริสต์ศักราช ให้ลบด้วย ๕๔๓ เช่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๕๔๓ เท่ากับ ค.ศ. ๒๐๐๘

๕



  ๒)  การเทียบคริสต์ศักราชเปนพุทธศักราช
   ถ้าต้องการทราบว่า ค.ศ. นีต้รงกับ พ.ศ. ใด ให้บวกด้วย ๕๔๓ 
เช่น ค.ศ. ๒๐๐๐ + ๕๔๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๕๔๓

การเปลี่ยน พ.ศ. เป็น ค.ศ. ➡	 พ.ศ. XXXX  - ๕๔๓ = ค.ศ. XXXX

 การเปลี่ยน ค.ศ. เป็น พ.ศ. ➡	 ค.ศ. XXXX  + ๕๔๓ = พ.ศ. XXXX

เมื่อทราบวิธีเทียบศักราชแล้ว เราสามารถเทียบ พ.ศ. กับ ค.ศ. 
ของปีต่าง ๆ  ได้ เช่น

พ.ศ. ๑๗๙๒ - ๕๔๓  ตรงกับ  ค.ศ. ๑๒๔๙
ค.ศ. ๑๒๔๙ + ๕๔๓  ตรงกับ  พ.ศ. ๑๗๙๒

พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๕๔๓  ตรงกับ  ค.ศ. ๑๓๕๐
ค.ศ. ๑๓๕๐ + ๕๔๓  ตรงกับ  พ.ศ. ๑๘๙๓

พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๕๔๓  ตรงกับ  ค.ศ. ๑๗๘๒
ค.ศ. ๑๗๘๒ + ๕๔๓  ตรงกับ  พ.ศ. ๒๓๒๕

พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๕๔๓  ตรงกับ  ค.ศ. ๑๙๓๒
ค.ศ. ๑๙๓๒ + ๕๔๓  ตรงกับ  พ.ศ. ๒๔๗๕

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๕๔๓  ตรงกับ  ค.ศ. ๒๐๑๑
ค.ศ. ๒๐๑๑ + ๕๔๓  ตรงกับ  พ.ศ. ๒๕๕๔

 การเปลี่ยน ค.ศ. เป็น พ.ศ. 

พ.ศ. XXXX  - ๕๔๓ = ค.ศ. XXXX

ค.ศ. XXXX  + ๕๔๓ = พ.ศ. XXXX

พ.ศ. XXXX  - ๕๔๓ = ค.ศ. XXXX

ค.ศ. XXXX  + ๕๔๓ = พ.ศ. XXXX

๖



กจิกรรมพฒันาการเรยีนรู้ที ่๒

 ๑. เปรียบเทียบพุทธศักราชปัจจุบันให้เป็นคริสต์ศักราช

 ๒. เปรียบเทียบพุทธศักราชต่อไปนี้ให้เป็นคริสต์ศักราช

  ๑) พ.ศ. ๒๐๐๐ ๒) พ.ศ. ๑๖๗๘ ๓) พ.ศ. ๑๘๙๕

 ๓. เปรียบเทียบคริสต์ศักราชต่อไปนี้ให้เป็นพุทธศักราช

  ๑) ค.ศ. ๒๐  ๒) ค.ศ. ๑๑๒๕ ๓) ค.ศ. ๑๙๙๙

๑. เพราะเหตุใด ข้อมูลที่บอกเหตุการณ์ของชาวยุโรปจึงใช้คริสต์ศักราช
๒. เพราะเหตุใด บันทึกเหตุการณ์ส่วนใหญ่ของไทยจึงระบุเป็นพุทธศักราช

ค�าถามจุดประกาย?

๓  ตัวอย่างการเทียบศักราชในชีวิตประจ�าวันของเรา
 ในชีวิตประจ�าวัน เราเห็นการใช้ พ.ศ. และ ค.ศ. ปนกันในสื่อ 
ต่าง ๆ  เช่น ปฏิทิน หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา หากศึกษาเรื่องราว 
ต่าง ๆ  ท้ังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ครอบครัวของเรา โรงเรียน
และชุมชนของเราแล้ว การรับรู ้ว่าเรื่องที่ส�าคัญ ๆ  นั้นเกิดเมื่อปี
ศักราชใด ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวที่เกิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ 
เรียงล�าดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหลังได้ถูกต้อง
 ตัวอย่างการเทียบศักราชในชีวิตประจ�าวันของเรา

พ.ศ. ตรงกับ ค.ศ. เรื่องราวหรือเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้น

๒๕๔๓ ๒๐๐๐ - ปีเกิดของเรา

๒๕๔๖ ๒๐๐๓
- คุณย่าเสียชีวิต
- เข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาล
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กจิกรรมพฒันาการเรยีนรูท้ี ่๓

 ๑.  สอบถามพ่อแม่ว่า มีเหตุการณ์ส�าคัญใดเกิดขึ้นในครอบครัวบ้าง และเกิดขึ้นใน 

ปีใด แล้วบันทึกลงในสมุด

 ๒. เรียงล�าดับเหตุการณ์ที่ก�าหนดให้ตามล�าดับก่อนและหลัง

  ๑) ปรานีเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘

  ๒) เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๔ วิชัยจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

  ๓) ปรานีเข้าท�างานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑

  ๔) ลูกชายของปรานีเกิดเมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๒

  ๕) น�้าท่วมบ้านปรานีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

พ.ศ. ตรงกับ ค.ศ. เรื่องราวหรือเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้น

๒๕๔๗ ๒๐๐๔ - น้องชายของเราเกิด

๒๕๔๘ ๒๐๐๕
- น�้าท่วมโรงเรียนตอนเรียนชั้นอนุบาล ๓
- ได้รางวัลหนูน้อยสุขภาพดี

๒๕๔๙ ๒๐๐๖
- ไฟไหม้ร้านค้าที่ตลาดใกล้บ้าน
- อาคารใหม่ของโรงเรียนสร้างเสร็จ

๒๕๕๐ ๒๐๐๗
- นั่งรถไฟไปเที่ยวเชียงใหม่กับพ่อแม่และน้องชาย
- ไปเยี่ยมคุณตาที่ต่างจังหวัด และมีเพื่อนเล่นใหม่ชื่อหนูแดง

๒๕๕๑ ๒๐๐๘
- พ่อย้ายไปท�างานทีจั่งหวัดสงขลา แม่กบัพวกเรายังอยู่ทีบ้่านเดิม
- มีผู้อ�านวยการโรงเรียนคนใหม่

๒๕๕๒ ๒๐๐๙ - พ่อย้ายกลับมาท�างานที่เดิม ครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน

๑. เพราะเหตุใด เราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเทียบศักราช
๒. ถ้าให้เทียบศักราชปีเกิดของสมาชิกในครอบครัว นักเรียนจะเทียบได้หรือไม่    
 และมีวิธีการเทียบอย่างไร
๓. การเรียนรู้ เรื่อง การเทียบศักราชมีประโยชน์ต่อการล�าดับเหตุการณ์ หรือไม่ เพราะเหตุใด

ค�าถามจุดประกาย?
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