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● คําสําคัญ                                                                                                     ๘๓
● บรรณานุกรม                                                                                                 ๘๔
● อภิธานศัพท                                                                                                  พิเศษ
                                                                                                                               ๑

หนวยการเรียนรูที่  ๑  เวลาและเหตุการณ                          ๑
บทที่ ๑   เวล� ช่วงเวล� และยุคสมัยท�งประวัติศ�สตร        ๒

บทที่ ๒  ยุคสมัยท�งประวัติศ�สตร          ๑๐  

บทที่ ๓   ก�รศึกษ�ประวัติศ�สตรท้องถิ�น       ๑๙

หนวยการเรียนรูที่  ๒  การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย     ๒๘   

        ในดินแดนไทย ๒         

บทที่ ๑   ก�รตั้งถิ�นฐ�นและก�รดำ�รงชีวิตของมนุษยในดินแดนไทย    ๒๙

บทที่ ๒  พัฒน�ก�รของมนุษยสมัยประวัติศ�สตรในดินแดนไทย         ๔๑

สารบัญ

หนวยการเรียนรูที่  ๓  ความเปนมาของชาติไทย                                 ๕๑
บทที่ ๑   พัฒน�ก�รของสมัยสุโขทัย      ๕๒  

บทที่ ๒   บุคคลสำ�คัญสมัยสุโขทัย       ๖๕

บทที่ ๓  ภูมิปญญ�สมัยสุโขทัย          ๗๓



เปาหมายการเรียนรู้ประจําหน่วยที่	๑
เม่ือเรียนจบหน่วยน�	้ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปน�้
๑. นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

[มฐ.	ส	๔.๑	ป.๔/๑]
๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ
 โดยสังเขป [มฐ.	ส	๔.๑	ป.๔/๒]
๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติ
 ความเป็นมาของท้องถิ่น [มฐ.	ส	๔.๑	ป.๔/๓]

หนวยการเรียนรูที่
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กิจกรรมนําสูการเรียน
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วัน เวลากับประวัติศาสตร ์มีความเกี่ยวข ้องกัน เพราะ

ประวัติศาสตร์คือการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ เราศึกษา

ประวัติศาสตร์เพื่อให้รู้ว่ามนุษย์ในอดีตมีความคิด ความเชื่อ และ

การกระท�าอย่างไร และอะไรส่งผลให้มนุษย์ท�าเช่นนั้น ในทุกๆ วันมี

เหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้ตลอดเวลา เหตกุารณ์ส�าคญัในประวตัศิาสตร์

จึงมมีากมายตลอดช่วงเวลาหลายร้อย หลายพนัปี  นกัประวตัศิาสตร์

จงึก�าหนดช่วงเวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ เพือ่ให้ง่ายแก่การ

จดจ�าและเพื่อให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ตรงกัน

๑.		ความสําคัญของเวลากับประวัติศาสตร	
เวลามีความส�าคัญและเก่ียวข้องกับการด�าเนินชีวิตของคนเรา

เวลาท�าให้เรารูว่้าเหตกุารณ์ต่างๆ เกดิขึน้เมือ่ใด เหตกุารณ์ใดเกดิขึน้

ก่อนหลงั และท�าให้เราสามารถเข้าใจความสมัพนัธ์ของเหตกุารณ์ได้

เช่น เหตกุารณ์ทีเ่กดิก่อนมผีลต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิทหีลงั ในการศกึษา

ประวัติศาสตร์เราต้องบอกเล่าเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้ค�า

ทีร่ะบชุ่วงเวลา เพือ่ให้รู้ว่าเหตุการณ์นัน้ๆ เกดิขึน้ในช่วงเวลาใด หรอื

เพ่ือให้รู ้ว่าในช่วงเวลาน้ันๆ มีเหตุการณ์ส�าคัญใดเกิดขึ้น ดังนั้น 

เวลาและประวัติศาสตร์จึงมีความเกี่ยวข้องกัน



▲ แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบช่วงเวลาทั้ง ๓ แบบ

สหัสวรรษ	(๑,๐๐๐	 ป)

ศตวรรษ	(๑๐๐	 ป)

ทศวรรษ	(๑๐	 ป)

ทศวรรษที่	๒๕๖๐ หมายถึง เวลาระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

ทศวรรษที่	๑๙๘๐ หมายถึง เวลาระหว่าง ค.ศ. ๑๙๘๐ - ๑๙๘๙

๒.			ความรู้เกี่ยวกับทศวรรษ	ศตวรรษ	สหัสวรรษ

๒.๑	 ทศวรรษ	 หมายถึง เวลาในรอบ	 ๑๐	 ป เริ่มนับจากปีที่

ขึ้นต้นด้วยเลข ๐ เป็นปีแรกของทศวรรษ และไปสิ้นสุดที่ ๙ เช่น

การกล่าวถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วระบุเวลาที่ชัดเจน

หรือระบุช่วงเวลากว้างๆ ไว้ด้วย ท�าให้สามารถจดจ�าเหตุการณ์นั้น

ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งท�าให้เรียงล�าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง และท�าให้

เกิดความเข้าใจว่าในแต่ละช่วงเวลามีเหตุการณ์ส�าคัญใดเกิดขึ้นบ้าง     

 การก�าหนดช่วงเวลามีทัง้ช่วงเวลาทีย่าว คอื รอบพันปี เรยีกว่า

สหัสวรรษ รอบร้อยปี เรียกว่า ศตวรรษ	 และช่วงเวลาสั้น คือ

ในรอบสิบปี เรียกว่า ทศวรรษ

ปัจจุบันเราอยู่ในทศวรรษที่ ๖๐ ทางพุทธศักราช หมายถึง     

ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

๔



กจิกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ ๑

ศตวรรษที่	๑๐ คือ เวลาในช่วงปีที่ ๙๐๑ - ๑๐๐๐

ศตวรรษที่	๙ คือ เวลาในช่วงปีที่ ๘๐๑ - ๙๐๐

ศตวรรษที่	๒ คือ เวลาในช่วงปีที่ ๑๐๑ - ๒๐๐

ศตวรรษที่	๑ คือ เวลาในช่วงปีที่ ๑ - ๑๐๐

ตัวอย่าง	 การใช้ทศวรรษ  

	เมื่อสองทศวรรษที่แล้ว โทรศัพท์มือถือยังมีราคาแพง

  แต่ปัจจุบันมีราคาถูกลงมาก 

  หมายถึง เมื่อ ๒๐ ปีที่แลว	 	

	โรงเรียนจัดงานฉลองครบรอบ	๕	ทศวรรษ

	 	 หมายถึง โรงเรียนจัดงานฉลองที่มีอายุครบ ๕๐ ปี

	หนังสือพิมพ์รายงานว่าในทศวรรษนี้ราคาน�้ามันสูงขึ้น

  มากที่สุด 

  หมายถึง ในช่วง ๑๐ ปีนี้

สบืค้นข้อมูลทีร่ะบเุวลาเป็นทศวรรษจากแหล่งข้อมลูต่างๆ แล้วน�ามา

คัดลอกลงในสมุด จากนั้นออกมาอ่านให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้น

๒.๒	 ศตวรรษ	 หมายถึง เวลาในรอบ	 ๑๐๐	 ป เริ่มนับจากปี 

ที่ขึ้นต้นด้วยเลข ๑ เป็นปีแรกของศตวรรษ จนถึงปีที่ ๑๐๐  เช่น

๕



เมื่อจะกล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ต้องการระบุปี

พุทธศักราช (พ.ศ.) หรือปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) โดยละเอียดนั้น        

นักประวัติศาสตร์จะใช้พุทธศตวรรษและคริสต์ศตวรรษก�ากับไว้แทน 

รวมทั้งใช้ค�าว่าต้นศตวรรษ  กลางศตวรรษ และปลายศตวรรษด้วย 

เพื่อระบุเวลาให้ใกล้เคียงยิ่งขึ้น  ดังตัวอย่าง

	 	ลายสือไท หรือ ตัวอักษรไทยประดิษฐ์ขึ้นในสมัยสุโขทัย

  ปัจจุบันตัวอักษรไทยมีอายุกว่า ๗	ศตวรรษ	แล้ว

  หมายถึง ตัวอักษรไทยมีอายุมากกว่า ๗๐๐ ปี แล้ว	

	 	กรุงสุโขทัยตั้งขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่	๑๘ และถูกรวม

  เป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาในต้นพุทธศตวรรษที่	๒๑

  หมายถึง กรุงสุโขทัยตั้งขึ้นในราว พ.ศ. ๑๗๙๒ 

  (พุทธศตวรรษที่ ๑๘ คือ ระหว่าง พ.ศ. ๑๗๐๑ - ๑๘๐๐)    

  และรวมเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๐๐๖ 

  (พุทธศตวรรษที่ ๒๑ คือ ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๐๑ - ๒๑๐๐)

 	กรุงเทพฯ ตั้งขึ้นในพุทธศตวรรษที่	๒๔

  หมายถึง กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ อยู่ใน

  พุทธศตวรรษที่ ๒๔ หรือ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๐๑ - ๒๔๐๐  

 	ชาวยุโรปค้นพบทวีปอเมริกาเมื่อ ๕	ศตวรรษ	ที่แล้ว

  หมายถึง ชาวยุโรปค้นพบทวีปอเมริกาเมื่อ ๕๐๐ ปี ที่แล้ว	

	 ตัวอย่าง	 การใช้ศตวรรษ 
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สหัสวรรษที่	๓ คือ ระหว่างปี ๒๐๐๑ - ๓๐๐๐

สหัสวรรษที่	๒ คือ ระหว่างปี ๑๐๐๑ - ๒๐๐๐

สหัสวรรษที่	๑ คือ ระหว่างปี ๑ - ๑๐๐๐

กจิกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ ๒

เขียนอธิบายว่าเหตุการณ์ที่ก�าหนดให้ อยู่ในช่วงเวลาใด

-  กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุยืนยาวกว่า ๒ ศตวรรษแล้ว

-  ศตวรรษหน้า คาดว่าทุกครอบครัวจะมีคอมพิวเตอร์ใช้

๒.๓	สหัสวรรษ	หมายถึง เวลาในรอบ	๑,๐๐๐	ป เช่น

	 	 	ตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่	๑๙ ชาติตะวันตกขยายอ�านาจ

   ไปยังทวีปเอเชียและแอฟริกาอย่างมาก

   หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๕๐ - ๑๙๐๐ เพราะข้อความ

   ระบุว่า กลางคริสตศตวรรษ

	เมื่อ	๕	สหัสวรรษที่แล้ว โลกยังอยู่ในยุคหิน

  หมายถึง เมื่อ ๕๐๐๐ ปีที่แลว

	 	พระพุทธศาสนามีอายุเกือบ	๓	สหัสวรรษแล้ว

  หมายถึง พระพุทธศาสนามีอายุเกือบ ๓๐๐๐ ปีแล้ว     

  (พ.ศ. ๒๕๕๑ หมายถึง เป็นปที่ ๒๕๕๑ ของพระพุทธศาสนา)

	 ตัวอย่าง	 การใช้สหัสวรรษ

๗



ตัวอย่างการใช้คําบอกช่วงเวลาในสื่อต่างๆ

ตัวอย่างจากปายโฆษณา

ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษ	!
 ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าส่งออกครั้งใหญ่

ที่สุดของประเทศไทย รวมผู้ประกอบการกว่าแสนราย   

สินค้าทุกประเภท ทุกรายการนับล้านชิ้น จัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๙ วัน ๙ คืน ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองทองธานี

ตัวอย่างจากหนังสือ

หนังสือประวัติศาสตร์ ป.๔ หัวข้อ พัฒนาการของสุโขทัย

สมัยพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ระบวุ่า เวลาเกอืบ	๒	ทศวรรษ	

ที่พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงครองราชสมบัติ กรุงสุโขทัย

มีความเจริญในด้านต่างๆ และมีความเข้มแข็งมากที่สุด

ในสมัยสุโขทัย (พอขุนรามคําแหงมหาราช	 ครองราชย

ระหวาง	พ.ศ.	๑๘๒๒	-	๑๘๔๑	รวม	๑๙	ป)

ตัวอย่างจากข่าวโทรทัศน

 ผู้ประกาศข่าวรายงานว่า รัฐบาลอังกฤษคาดว่าการจัดกีฬาโอลิมปก

ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ค.ศ. ๒๐๑๒ ที่ก�าลังจะมาถึง จะช่วยให้

เศรษฐกิจอังกฤษเติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ	 ๒๐๑๐

(ทศวรรษ	๒๐๑๐	คือ	ชวงระหวาง	ค.ศ.	๒๐๑๐	-	๒๐๑๙)

๘




