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เพื่อสรางสำนึกความเปนไทยและภูมิใจในความเปนชาติ
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กิจกรรมหลากหลาย

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

กิจกรรมนำไปใช

เปนกิจกรรมทดสอบความรูหลังการเรียน 
เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาที่เรียน

เปนกิจกรรมที่นำความรูและทักษะไปประยุกตใชจริง 
จนทำใหเกิดจิตสำนึกรัก ภูมิใจในความเปนไทย
และสอดคลองกับทักษะศตวรรษที่ ๒๑
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เปนกิจกรรมปฏิบัติที่ชวยเสริมสรางเพื่อใหผูเรียน
เกิดความภูมิใจในชาติไทย และสอดคลองกับ
คานิยม ๑๒ ประการ

กิจกรรมเสริมสรางความภูมิใจในชาติ
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เวลาและเหตกุารณ

สารบัญ



สาระส�าคัญ

เวลาและเหตุการณ์๑
หน่วยการเรียนรู้ที่

 เวลาและเหตุการณ์มีความส�าคัญและเกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตของคนเรา การเรียนรู้เรื่อง
ช่วงเวลาท�าให้เราสามารถอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด



กิจกรรม
น�าสู่การเรียน

เวลา	ช่วงเวลา	และยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์๑

บทที่

ตัวชี้วัด

มฐ. ส ๔.๑ ป.๔/๑

ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ 
เป็นช่วงเวลากี่ปี ลองลากเส้น
ไปหาค�าตอบกันเลยนะครับ

ศตวรรษ

สหัสวรรษ

ทศวรรษ

เวลาในรอบ	
๑,๐๐๐	ป

เวลาในรอบ	๑๐	ป

เวลาในรอบ	
๑๐๐	ป
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	ช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 วนั เวลากบัประวตัศิาสตร์มีความเกีย่วข้องกนั เวลามคีวามส�าคัญ 
ต่อการด�าเนินชีวิตของคนเรา ท�าให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน
เม่ือใด เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหลัง และเข้าใจความสัมพันธ์ของ

เหตุการณ์ได้

เราสามารถน�าความรู้เรื่อง
การแบ่งช่วงเวลาเป็นทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ ไปใช้ 

ในเหตุการณ์ใดได้บ้างคะ

เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตหรืออนาคต

ที่ห่างจากช่วงเวลาปัจจุบันมากๆ เพื่อจะได้เข้าใจ

ตรงกัน มนุษย์จึงได้ก�าหนด 

การแบ่งช่วงเวลาขึ้นมาครับ

 เราเรียนเร่ืองช่วงเวลาทางประวัตศิาสตร์ เพือ่จะได้ทราบว่า เวลา 
มีความส�าคัญและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และเข้าใจการนับ 
ช่วงเวลา ท�าให้เราสามารถอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ทางประวัตศิาสตร์
นั้นๆ อยู่ในช่วงเวลาใด สมัยใด

 การก�าหนดช่วงเวลามีทั้งช่วงเวลาที่ยาวและสั้น คือ 

รอบสิบปี เรียกว่า ทศวรรษ

๑๐ ๑๐๐ ๑,๐๐๐

รอบร้อยปี เรียกว่า ศตวรรษ

รอบพันปี เรียกว่า สหัสวรรษ

ปี 
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พัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรม

๑	 	ตอบค�ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

 เวลามีความส�าคัญกับการด�าเนินชีวิตของคนเราอย่างไรบ้าง

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

๒	 ขีด	✓หน้ำข้อที่ถูก	และกำ	✗	หน้ำข้อที่ผิด

 .................. ๑) ทศวรรษ เป็นการนับเวลาในรอบ ๒๐ ปี

 .................. ๒) ทศวรรษ เริ่มนับเวลาจากปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข ๐ เป็นปีแรก 

   ของทศวรรษ และไปสิ้นสุดที่เลข ๙

 .................. ๓) ค.ศ. ๑๑๐๘ ตรงกับทศวรรษที่ ๑๑๐

 .................. ๔) ค.ศ. ๑๙๕๗ อยู่ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ตามคริสต์ศักราช

๓	 อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้	แล้วตอบค�ำถำม

 “สงครามยุทธหัตถี เป็นสงครามที่เกิดขึึ้นในปี พ.ศ. ๒๑๓๕ ระหว่าง

สมเด็จพระนเรศวรแห่งกรุงศรีอยุธยา กับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า”

 ๑) สงครามยุทธหัตถี เกิดขึ้นในทศวรรษที่ ......................................................................

 ๒) จากเหตกุารณ์สงครามยทุธหตัถถึีงปัจจบุนัรวมเป็นเวลาประมาณ .................  

  ทศวรรษ

 ๓) ใช้ทศวรรษ แทนช่วงเวลาในข้อความที่ก�าหนดให้ด้านบน

  ...............................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................
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๔	 ตอบค�ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

 ๑) ศตวรรษ หมายถึง ....................................................................................................................

 ๒) พุทธศตวรรษที่ ๑๙ คือ ช่วงเวลา พ.ศ. ..................... ถึง พ.ศ. .............................

 ๓) พ.ศ. ๒๕๑๓ ตรงกับพุทธศตวรรษที่ .............................................................................

 ๔) สหัสวรรษ หมายถึง ..................................................................................................................

 ๕) การนับช่วงเวลาสหัสวรรษ ให้นับช่วงปีระหว่าง .....................................................

 ๖) ค.ศ. ๑๒๕๔ อยู่ในช่วงสหัสวรรษที่ ........................ ตามคริสต์ศักราช

 ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ในช่วงสหัสวรรษที่ ....................... ตามพุทธศักราช

๕	 อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้	แล้วตอบค�ำถำม

“สมเดจ็พระปยมหาราชทรงมพีระราช-

ด�าริที่จะยกเลิกการมีทาสในสังคมไทย 

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๘ พระองค์ทรงออก

พระราชบญัญตัเิลกิทาสทัว่ราชอาณาจักร 

ห้ามซื้อขายทาส และบรรดาลูกทาสก็ให้

ปล่อยเป็นไทให้หมด”

  สมเด็จพระปิยมหาราชทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสในพุทธศตวรรษที่

................... ท�าให้ระบบทาสหมดสิ้นไปจากสังคมไทย

เอ! เรื่องทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ มีประโยชน์
ต่อเราอย่างไรบ้างนะ ....................................................................

..................................................................................................................

๕



(ติดข้อความจากหนังสือ นิตยสาร หรืออื่นๆ)

น�าไปใช้
กิจกรรม
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สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจำกหนังสือ	นิตยสำร	หรืออื่นๆ	ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับค�ำว่ำ	

สหัสวรรษ ศตวรรษ ทศวรรษ	น�ำมำติดลงในกรอบ	แล้วตอบค�ำถำม

แบบประเมินพฤติกรรมตามทักษะศตวรรษที่ ๒๑

ทักษะศตวรรษที่	๒๑ พฤติกรรมบ่งชี้
ระดับคุณภำพ

๓ ๒ ๑ ๐

• ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม • วิเคราะห์ข้อมูลได้

• ทักษะชีวิตและการท�างาน • รับผิดชอบงานที่ท�าได้

• ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี • ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้

๑) ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับค�าใด

  สหัสวรรษ   ศตวรรษ 

  ทศวรรษ   อื่นๆ ............................................................................

๒) จากข้อความ ท�าให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาอย่างไร

 ..........................................................................................................................................................................

๓) เมื่อเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาจากข้อมูลนี้ ส่งผลต่อเราอย่างไร

 ..........................................................................................................................................................................
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	 ๑.	 	นักประวัติศาสตร์ก�าหนดช่วงเวลา 
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
เพื่อเหตุผลต่างๆ ยกเว้นเหตุผลใด

 ก. ให้ง่ายต่อการจดจ�า
 ข. เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
 ค. จะได้เข้าใจตรงกันไม่สับสน
 ง. เพือ่รู้ว่าเหตุการณ์ใดเกดิก่อนหลงั
	 ๒.	 	ลายสือไทยถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ ๗๐๐ 

ปีที่แล้ว สอดคล้องกับช่วงเวลาใด
 ก. ๗ ชั่วอายุคน ข. ๗ ศตวรรษ
 ค. ๗ สหัสวรรษ ง. ๗ ทศวรรษ
	 ๓.	 ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ตรงกับทศวรรษใด
 ก. ทศวรรษที่ ๒๐๐๐ 
 ข. ทศวรรษที่ ๒๐๑๐ 
 ค. ทศวรรษที่ ๒๐๒๐ 
 ง. ทศวรรษที่ ๒๑๑๐ 
	 ๔.	ปัจจุบันพระพุทธศาสนามีอายุเข้าสู่ 
  พุทธศตวรรษที่เท่าใด
 ก. พุทธศตวรรษที่ ๒๔
 ข. พุทธศตวรรษที่ ๒๕
 ค. พุทธศตวรรษที่ ๒๖
 ง. พุทธศตวรรษที่ ๒๗
	 ๕.	  “เมื่อ ๕ สหัสวรรษที่แล้ว มนุษย์ยัง

อาศัยอยู่บริเวณถ�้า” จากข้อความ
เป็นเวลานานกี่ปีมาแล้ว

 ก. เมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว 
 ข. เมื่อ ๕๐๐ ปีที่แล้ว 
 ค. เมื่อ ๑,๐๐๐ ปีที่แล้ว 
 ง. เมื่อ ๕,๐๐๐ ปีที่แล้ว

	 ๖.	 	ค�าบอกช่วงเวลาใดที่มีระยะเวลา 
ยาวนานที่สุด

 ก. ๑๐ ปี ข. ๕ ทศวรรษ
 ค. ๓ ศตวรรษ  ง. ๑  สหสัวรรษ
	 ๗.	 	ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นับเป็นปีที่เท่าไร 

ในคริสต์สหัสวรรษที่ ๓
 ก. ปีที่ ๑๑  ข. ปีที่ ๑๒
 ค. ปีที่ ๑๓ ง. ปีที่ ๑๔
	 ๘.	 “สุโขทัยถูกรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยา 
  ในพุทธศตวรรษท่ี ๒๑” จากข้อความ 
  ตรงกับช่วงเวลาใด
 ก. พ.ศ. ๒๑๐๐ - พ.ศ. ๒๑๙๙ 
 ข. พ.ศ. ๑๐๐๑ - พ.ศ. ๒๑๙๙
 ค. พ.ศ. ๒๐๐๑ - พ.ศ. ๒๑๐๐ 
 ง. พ.ศ. ๒๐๐๐ - พ.ศ. ๒๑๐๐
	 ๙.	ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ อยู่ในช่วง
	 	คริสต์ศตวรรษที่เท่าไร
 ก. คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐๑ 
 ข. คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑
 ค. คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
 ง. คริสต์ศตวรรษที่ ๓
	๑๐.	 	ถ้าเราต้องการบอกช่วงเวลาของ

เหตุการณ์ในอดีต ควรบอกด้วย 
วิธีใดจึงจะชัดเจนที่สุด

 ก. ใช้เวลาที่ผู้คนนิยมใช้
 ข. ระบุเป็นช่วงพุทธศตวรรษ
 ค. ก�าหนดขึ้นเองตามสะดวก
 ง. บอกเวลาที่ใกล้เคียงเหตุการณ์

วง	 	ล้อมรอบค�ำตอบที่ถูกต้อง

แบบทดสอบ คะแนนที่ได้

. . . . . . . . . . . . . . .

คะแนนเต็ม	๑๐
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กิจกรรม
น�าสู่การเรียน

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์๒
บทที่

ตัวชี้วัด

มฐ. ส ๔.๑ ป.๔/๒

ให้นักเรียนระบายสีเหลือง
ภาพที่เป็นหลักฐาน

สมัยก่อนประวัติศาสตร์
และระบายสีเขียว
ภาพที่เป็นหลักฐาน

สมัยประวัติศาสตร์นะครับ

เครื่องมือส�าริด

อักษรคูนิฟอร์ม

ขวานหินขัด
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 ๑ การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์

ยงัไม่มตีวัอักษรใช้ มตีวัอกัษรใช้

สมัย
หนิเก่า

เครื่องมือหินกะเทาะ ขวานหินขัด ปล้องแขนส�าริด เครื่องมือเหล็ก

สมยั
หนิใหม่

สมยั
ส�ารดิ

สมยั
เหลก็

ใช้เครือ่งมอืท่ีท�าจากหิน ใช้เครือ่งมอืท่ีท�าจากโลหะ

ยคุสมยัทำงประวติัศำสตร์

สมยัก่อนประวตัศิำสตร์		 สมยัประวตัศิำสตร์

สมยัหนิ สมยัโลหะ

 การรบัรูข้้อมลูเกีย่วกบัการแบ่งยุคสมยัในการศึกษาประวติัศาสตร์ 

จะช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลา

ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

 ดินแดนแต่ละแห่งของโลกเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ไม่พร้อมกัน 

การมีตัวอักษรใช้ท�าให้มนุษย์บันทึกเรื่องราวต่างๆ เป็นข้อมูลและ

ท�าให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวในอดีตจากบันทึกที่เป็นหลกัฐานทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีค้นพบ

ถ้าเราเข้าใจยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
จะช่วยท�าให้เราจ�าแนกอายุหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
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พัฒนาการเรียนรู้ที่
กิจกรรม

๑
๑	 	น�ำอักษรที่อยู่หน้ำข้อควำมที่ก�ำหนดให้	มำเติมหน้ำข้อที่สัมพันธ์กัน

ก. สมัยส�าริด ข. สมัยหิน ค. สมัยเหล็ก ง. สมัยหินเก่า 
จ. สมัยหินใหม่ ฉ. สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ช. สมัยประวัติศาสตร์

 ................ ๑) สมัยที่มนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรใช้  

 ................ ๒) สมัยที่มนุษย์ใช้หินท�าเครื่องมือเครื่องใช้   

 ................ ๓) มนุษย์อาศัยอยู่ตามถ�า้ หาของป่า และล่าสัตว์เป็นอาหาร 

 ................ ๔) มนุษย์เริ่มอยู่รวมกันเป็นกลุ่มท�าการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 

 ................ ๕) สมัยที่มนุษย์น�าทองแดงผสมโลหะอื่นๆ เช่น ตะกั่ว ดีบุก  

   มาท�าเครื่องมือเครื่องใช้  

 ................ ๖) ค้นพบตัวอักษรคูนิฟอร์มของชาวสุเมเรียน  

๒	 เขยีนแผนผังกำรแบ่งยคุสมยัทำงประวตัศิำสตร์ในรปูแบบทีต่นสนใจลงในกรอบ
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