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● àÇÅÒ ÂØ¤ÊÁÑÂ áÅÐÈÑ¡ÃÒªã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â ò 

●  ¡ÒÃáº‹§ÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â ô

● µÑÇÍÂ‹Ò§àÇÅÒáÅÐÂØ¤ÊÁÑÂ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ËÅÑ¡°Ò¹

  ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â ñô

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ò
¡ÒÃÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â ñù

●  ¤ÇÒÁËÁÒÂ ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ áÅÐ»ÃÐâÂª¹�¢Í§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ

  ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� òð

●  ¢Ñé¹µÍ¹¢Í§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� òñ 

● ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â òõ

●  µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¹íÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÁÒãªŒ

  ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â óó

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ó 
ÇÔà¤ÃÒÐË�»ÃÐà´ç¹ÊíÒ¤ÑÞ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â ó÷

●  á¹Ç¤Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§ª¹ªÒµÔä·Â óø

●  ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃâºÃÒ³ã¹´Ô¹á´¹ä·ÂáÅÐÍÔ·¸Ô¾Å·ÕèÁÕµ‹ÍÊÑ§¤Áä·Â ôõ

● »˜¨¨ÑÂ·ÕèÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃÊ¶Ò»¹ÒÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â ôù

● ¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»ºŒÒ¹àÁ×Í§ã¹ÊÁÑÂÃÑª¡ÒÅ·Õè õ õñ

● ä·Â¡Ñº¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁÊ§¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑé§·Õè ñ öò

● ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ ¾.È. òô÷õ öó

● ä·Â¡Ñº¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁÊ§¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑé§·Õè ò ÷ñ

● º·ºÒ·¢Í§ÊµÃÕä·Â ÷ò

● º·ºÒ·¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªÒµÔä·Â ÷ö

● ÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁµÐÇÑ¹ÍÍ¡áÅÐµÐÇÑ¹µ¡·ÕèÁÕµ‹ÍÊÑ§¤Áä·Â øñ
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Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ô 
¼Å§Ò¹¢Í§ºØ¤¤ÅÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ªÒµÔä·Â øù

●  ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�·ÕèÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ªÒµÔä·Â ùñ

●  ¾ÃÐºÃÁÇ§ÈÒ¹ØÇ§È�·ÕèÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ªÒµÔä·Â ñòò

●  ¢Ø¹¹Ò§áÅÐªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ·ÕèÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

  ªÒµÔä·Â ñóð

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè õ 
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â ñôñ

●  ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â ñôò

●  ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â ñôõ

●  ¡ÒÃÊ×º·Í´áÅÐà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

  áÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â ñô÷

●  µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â

  ã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ñôø

●  »˜¨¨ÑÂáÅÐºØ¤¤Å·ÕèÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

  áÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â·ÕèÁÕ¼Åµ‹ÍÊÑ§¤Áä·Â»˜¨¨ØºÑ¹ ñöó

●  ºØ¤¤Å·ÕèÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ

  áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â«Öè§ÁÕ¼Åµ‹ÍÊÑ§¤Áä·Â»˜¨¨ØºÑ¹ ñöö
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สาระการเรียนรูแกนกลาง

■  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย

■  ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์
ที่มีปรากฏในหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์ (เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓)

■ ความส�าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

■  ตระหนักถึงความส�าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ (ส ๔.๑ ม.๔-๖/๑)



สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นเวลาท่ีมนุษย์ยังไม่มีตัว
อักษรใช้ มนุษย์จะอาศัยอยู่ตามถ�้าหรือเพิงผา และ
ด�ารงชีวิตด้วยการหาของป่า ล่าสัตว์

๑.	 เวลา	ยุคสมัย	และศักราชในประวัติศาสตร์ไทย
	๑.๑	ความหมาย	และความส�าคัญของประวัติศาสตร์ไทย

	 ประวัติศาสตร์	 คือ	 การศึกษาเรื่องราวหรือประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีตจากหลักฐาน

ต่างๆ	 ซึ่งเรื่องราวประสบการณ์ของมนุษย์ครอบคลุมทุกเรื่องทุกด้านที่มนุษย์ได้ท�า	 ได้คิด	 

ได้สร้างสรรค์	 และการกระท�านั้นได้ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 ดังนั้น	 การศึกษา

ประวัติศาสตร์จึงมีความส�าคัญ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ไทย	 เพราะจะท�าให้รู้สึกถึงความ 

เป็นชาต	ิรากเหง้าของตน	เพือ่เข้าใจและเกดิความภาคภมูิใจในชาต	ิเหน็ข้อบกพร่อง	ความผดิพลาด	 

ความส�าเรจ็	ความดีงาม	และความเสยีสละของบรรพบรุษุ	ซึง่เป็นบทเรยีนทีม่ค่ีาทีส่ามารถน�ามาเป็น

แนวทางปฏบิติัในปัจจบัุนเรยีกว่าเป็นการศึกษาอดตี	เพือ่เข้าใจปัจจบุนั	และเป็นแนวทางในอนาคต

	๑.๒	ความส�าคัญของเวลา	และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
	 การศึกษาประวติัศาสตร์มีความเกีย่วข้องกบัเวลา	เพราะประวตัศิาสตร์เป็นเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้

มาแล้ว	 และท�าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอดีตในช่วงเวลาต่างๆ	 ถึงปัจจุบัน	 ในประวัติศาสตร์ 

มีเหตุการณ์ต่างๆ	 เกิดขึ้นมากมายหลายร้อย	 หลายพันปี	 นักประวัติศาสตร์จึงก�าหนดช่วงเวลา 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน	 เช่น	 การแบ่งเวลาเป็นช่วง	 ๑๐	ปี	 หรือทศวรรษ	 ๑๐๐	ปี	 หรือ

ศตวรรษ	 ๑๐๐๐	 ปี	 หรือสหัสวรรษ	 การก�าหนดเวลาเป็นปีศักราช	 เช่น	 พุทธศักราช	(พ.ศ.) 

คริสต์ศักราช	(ค.ศ.)	 ฮิจเราะห์ศักราช	(ฮ.ศ.)	 และก�าหนดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์	 เช่น	 สมัย 

ก่อนประวัติศาสตร์	 (หมายถึง	 เวลาที่มนุษย์ยังไม่มี 

ตัวอกัษรใช้)	สมยัประวัตศิาสตร์	(หมายถงึ	เวลาท่ีมนษุย์

เริ่มคิดประดิษฐ์ตัวอักษรใช้แล้ว)		

	 ความส�าคัญของการก�าหนดช่วงเวลาและยุค

สมัยทางประวัติศาสตร์	 คือ	 ท�าให้รู้ว่าเหตุการณ์ใน

ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมานานเท่าใด	 ท�าให้ง่ายต่อการ

ล�าดับเหตุการณ์และเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นใน

ประวัติศาสตร์ว่า	เหตุการณ์ใดเกิดก่อน	เกิดหลัง	ช่วย 

ให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลของเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในที่ต่างๆ	ซึ่งจะท�าให้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ	ได้

ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้เวลายังใช้ใน

การบันทึกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ	ที่เกิดขึ้นมาแล้ว
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หลักเกณฑ์การเทียบศักราช

ม.ศ.	 +	 ๖๒๑	 =	 พ.ศ. พ.ศ.	 -	 ๖๒๑	 =	 ม.ศ.

จ.ศ.	 +	 ๑๑๘๑	 =	 พ.ศ.	 พ.ศ.	 -	 ๑๑๘๑	 =	 จ.ศ.

ร.ศ.	 +	 ๒๓๒๔	 =	 พ.ศ.			 พ.ศ.		-		 ๒๓๒๔	 =	 ร.ศ.

	 	 ๒)	การเทียบศักราช ศักราชแบบต่างๆ	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น	 สามารถ 

น�ามาเปรียบเทียบให้เป็นศักราชแบบเดียวกัน	โดยสามารถดูจากตารางข้างล่าง	ดังต่อไปนี้

๑.๓	การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย
 ๑)	การนับศักราช ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเราจะพบว่ามีการใช้ศักราช 

หลายแบบ	 ดังนั้น	 เพื่อให้สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง	 เราจึงควรท�าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับวิธีการนับศักราชแบบต่างๆ	ดังนี้	

 พุทธศักราช	(พ.ศ.) เป็นศักราชทางพระพุทธศาสนา 

นิยมใช้กันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา

เป็นศาสนาประจ�าชาติ ส�าหรับประเทศไทยได้เร่ิมใช้

พุทธศักราชมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช และน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น

แบบอย่างของทางราชการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๕ รัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา 

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

 จุลศักราช	 (จ.ศ.) เป็นศักราชที่กษัตริย์ของพม่า

สมัยอาณาจักรพุกามทรงมีพระราชด�าริขึ้นภายหลัง 

พุทธศักราช ๑,๑๘๑ ป ี จากนั้นได ้แพร ่หลาย 

เข้ามาโดยผ่านทางอาณาจักรล้านนา ซึ่งจะนิยมใช้กัน

มากในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ไม่ว่าจะเป็น

สมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น และล้าน

นา ส�าหรับการเทียบจุลศักราชเป็นพุทธศักราช ให้

บวกด้วย ๑๑๘๑

 มหาศักราช	 (ม.ศ.) เป็นศักราชที่พระเจ้ากนิษกะ 

กษัตริย์อินเดียทางตอนเหนือมีพระราชด�าริขึ้น จากนั้น

จึงแพร่หลายไปท่ัวอินเดียและประเทศท่ีได้รับอิทธิพล 

ทางอารยธรรมจากอินเดีย ส�าหรับประเทศไทยได้รับ 

มหาศักราชผ่านทางขอมหรือเขมร ปรากฏหลักฐาน 

อยู ่ในหลักศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ส�าหรับการเทียบ 

มหาศักราชเป็นพุทธศักราช ให้บวกด้วย ๖๒๑

 รัตนโกสินทร์ศก	(ร.ศ.) เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริให้บัญญัติขึ้น 

โดยเริ่มใช้ในช่วงกลางรัชสมัยของพระองค์ ดังปรากฏ 

อยู่ในเอกสารราชการ และเลิกใช้ ร.ศ. ในต้นสมัย 

รัชกาลท่ี ๖ โดยเริ่มนับปีท่ีสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นราชธานี คือ พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็น ร.ศ. ๑ ส�าหรับ

การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็นพุทธศักราช ให้บวกด้วย 

๒๓๒๔
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สมัย ลักษณะการแบ่ง ช่วงระยะเวลา

สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์

๑.	แบ่งตามลักษณะ	

	 เครื่องมือหิน

๑.๑	 ยุคหินเก่า	(ประมาณ	๗๐๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ปีมาแล้ว)

๑.๒	 ยุคหินใหม	่(ประมาณ	๑๐,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	ปีมาแล้ว)๑

๒.	แบ่งตามลักษณะ	

	 เครื่องมือโลหะ

๒.๑	 ยุคส�าริด	(ประมาณ	๔,๐๐๐	-	๒,๕๐๐	ปีมาแล้ว)

๒.๒	ยุคเหล็ก	(ประมาณ	๒,๕๐๐	ปีมาแล้ว)

สมัย

ประวัติศาสตร์

๑.	แบ่งตาม 

	 ราชอาณาจักร	

	 หรือราชธานี

๑.๑	 สมัยสุโขทัย	(ราว	พ.ศ.	๑๗๙๒	-	พ.ศ.	๒๐๐๖)

๑.๒	 สมัยอยุธยา	(พ.ศ.	๑๘๙๓	-	พ.ศ.	๒๓๑๐)

๑.๓	 สมัยธนบุร	ี(พ.ศ.	๒๓๑๐	-	พ.ศ.	๒๓๒๕)

๑.๔	 สมัยรัตนโกสินทร	์(พ.ศ.	๒๓๒๕	-	ปัจจุบัน)

๒.	แบ่งตามลกัษณะ 

	 การปกครอง

๒.๑	 สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย	์(พ.ศ.	๑๗๙๒	-	พ.ศ.	๒๔๗๕)

๒.๒	สมัยประชาธิปไตย	(พ.ศ.	๒๔๗๕	-	ปัจจุบัน)

๓.	แบ่งตามหลักสากล ๓.๑	 สมัยโบราณ	(พ.ศ.	๑๗๙๒	-	พ.ศ.	๒๓๙๔)

๓.๒	 สมยัใหม่	หรอืสมยัปรบัปรงุประเทศ	

	 (พ.ศ.	๒๓๙๔	-	พ.ศ.	๒๔๗๕)

๓.๓	สมัยปัจจุบัน	หรือสมัยประชาธิปไตย	(พ.ศ.	๒๔๗๕	-	ปัจจุบัน)

ตารางแสดงการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

๒.	การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
	 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น	 มักเป็นแบบผสมระหว่าง

หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลกับหลักเกณฑ์ของไทย	 โดยหลักเกณฑ์การ 

แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล	 จะก�าหนดให้สมัยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเริ่มขึ้นเม่ือ

มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้	 คือ	 อักษรคูนิฟอร์ม	 ของชาวเมโสโปเตเมีย	 เม่ือประมาณ	

๕,๕๐๐	 ปีล่วงมาแล้ว	 โดยเรียกว่า	 “สมัยประวัติศาสตร์”	 ส�าหรับช่วงเวลาก่อนที่มนุษย์จะมี 

ตัวอักษรใช้	 เรียกว่า	 “สมัยก่อนประวัติศาสตร์”	 นอกจากนี้ยังได้แบ่งเรื่องราวของมนุษย์ในสมัย

ประวัติศาสตร์ออกเป็นยุคสมัยต่างๆ	 ได้แก่	 ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ	 ประวัติศาสตร์สมัยกลาง	

ประวัติศาสตร์สมัยใหม	่และประวัติศาสตร์ร่วมสมัยหรือยุคร่วมสมัย

	 ส�าหรับหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยของไทยจะคล้ายคลึงกับแบบสากลตรงที่แบ่งเป็น 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์	 และสมัยประวัติศาสตร์	 โดยในสมัยประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งย่อยลงไปอีก	 

อาจใช้ราชธานีหรือลักษณะการปกครองเป็นตัวก�าหนดก็ได้	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

	 ๑	
ศัพทานุกรมโบราณคดี.	 ส�านักโบราณคดี	 กรมศิลปากร.	 ๒๕๕๐.	 หน้า	 ๔๙๕.	 ยุคหินกลางพบในยุโรป	 แอฟริกา 

และหลายภูมิภาคของเอเชีย	ยกเว้นไทย	และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ขวานหิน พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านพลีควาย อ�าเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา

ภาชนะดินเผา พบที่โคกพนมดี อ�าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

ยุคหิน หลักฐานทางประวัติศาสตร์

๑. ยุคหินเกา มีอายุระหว่าง	๗๐๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ปี

มาแล้ว	 มนุษย์ยุคหินเก่ารู ้จักใช้เครื่องมือหินกรวด

กะเทาะหน้าเดยีว	ส�าหรับใช้สบั	ตัด	หรือขดุ	ซึง่เคร่ือง-	

มือหินดังกล่าวพบได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย	

เช่น	 ที่บ้านแม่ทะและบ้านดอนมูล	 จังหวัดล�าปาง	

ที่แหล่งโบราณคดีผาบุ้ง	 อ�าเภอฮอด	 จังหวัดเชียงใหม่	

ท่ีบ ้านเก่า	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ที่ถ�้าหลังโรงเรียน

ทับปริก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	เป็นต้น

๒. ยุคหินใหม	 มีอายุระหว่าง	 ๑๐,๐๐๐	 - ๔,๐๐๐	 ปี

มาแล้ว	 จากการขุดค้นทางโบราณคดี	 พบหลักฐาน

เครื่องมือหินขัดที่มีลักษณะด้านหนึ่งคม	 ด้านหนึ่งมน	

และมีผวิเรยีบ	 นอกจากน้ียงัพบภาชนะดนิเผาแบบต่างๆ	

ทัง้แบบมีขาและไม่มขีาอกีด้วย	 ส�าหรบัหลกัฐานยุคหินใหม่	

สามารถพบได้หลายแห่งทั่วทุกภาคของประเทศไทย

เช่น	ที่บ้านเก่า	จังหวัดกาญจนบุรี	ที่บ้านเชียง	จังหวัด

อุดรธานี	 ที่โคกพนมดี	 อ�าเภอพนัสนิคม	 จังหวัดชลบุรี	

เป็นต้น

	๒.๑	สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
	 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยเป็นสมัยที่ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรบนผืน

แผ่นดินไทย	การแบ่งยุคสมัยจะนิยมแบ่งตามนักโบราณคดี	ซึ่งก�าหนดจากการที่มนุษย์ในยุคนั้นๆ	

รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการด�ารงชีวิต	 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยสามารถแบ่งออก

เป็น	๒	ยุคใหญ่ๆ	ดังนี้

  ๑)	ยุคหิน นับเป็นยุคสมัยเริ่มแรกของมนุษย์	แบ่งออกเป็น	๒	ยุค	ดังนี้

ขวานหินขัด พบที่โคกพนมดี อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เครื่องมือหินกะเทาะ พบที่ถ�้าหลังโรงเรียนทับปริก
อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่

๕



ยุคโลหะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

๑. ยุคสําริด	มีอายุระหว่าง	๔,๐๐๐-๒,๕๐๐	ปีมาแล้ว	มนุษย์

ในยุคนี้รู ้จักน�าโลหะส�าริดที่มีส่วนผสมของทองแดงกับดีบุก	 หรือ

ตะกั่วมาท�าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้	 เช่น	 ขวาน	 มีด	 ใบหอก	 กลอง

ส�าริด	 เครื่องประดับประเภทก�าไลแขนส�าริด	 แหวนส�าริด	 ลูกปัด

เป็นต้น	 โดยขุดพบหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้ส�าริดได้ในพ้ืนท่ีหลาย

แห่งของประเทศไทย	เช่น	ทีบ้่านโคกพลบั	จงัหวัดราชบรุ	ีทีบ้่านนาดี	

ที่บ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี	เป็นต้น

	 โดยเฉพาะการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง	 นอกจากจะพบ

เครื่องมือส�าริดแล้ว	 ยังพบเศษภาชนะดินเผาซ่ึงมีรูปทรงแปลกตา

และมีลวดลายเขียนด้วยสีแดงอย่างสวยงาม	 เชื่อว่าแหล่งอารยธรรม

บ้านเชียงเป็นแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มี

ความเจริญอยู่ในระดับสูงแห่งหนึ่งที่ปรากฏในดินแดนประเทศไทย

๒. ยุคเหล็ก	 เริ่มเม่ือประมาณ	 ๒,๕๐๐	 ปีล่วงมาแล้ว	 มีการ

พบเครื่องมือที่ท�าด้วยเหล็ก	 ซึ่งมีความแข็งแรง	 และใช้ประโยชน์ได้

มากกว่าส�าริดในหลายที่	เช่น	ที่บ้านดอนตาเพชร	จังหวัดกาญจนบุรี	

พบเสียม	 มีดขอ	 ใบหอก	 หัวธนู	 ที่บ้านหนองนาตูม	 อ�าเภอโนนสูง	

จังหวัดนครราชสีมา	 พบใบหอก	 เสียม	 ที่บ้านใหม่ชัยมงคล	 อ�าเภอ

ตาคลี	จังหวัดนครสวรรค์	พบขวานเหล็ก	เสียมเหล็ก	เป็นต้น

	 ในยุคเหล็ก	 ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เจริญขึ้น	 สังคมมีความซับซ้อน

มากขึ้น	 มีชนชั้นทางสังคม	 และมีการติดต่อค้าขายกับต่างแดน	

แต่ในช่วงแรกของยุคเหล็กยังไม่ปรากฏหลักฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร

	 	 ๒)	ยุคโลหะ แบ่งออกเป็น	๒	ยุคย่อย	ดังนี้

ขวานส�าริด พบที่บ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานี

เครื่องมือเหล็ก พบที่บ้านดอนตาเพชร 
อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

  ภาชนะดินเผาแบบสามขา ยุคหินใหม่ อายุประมาณ 

๔,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ปมาแล้ว พบที่บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยคณะส�ารวจก่อนประวัติศาสตร์ไทยเดนมาร์ก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

พบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับภาชนะของมนุษย์ยุคหินใหม่ที่ต�าบล

ลุงชานหรือหลงชาน ในมณฑลชานตุง ประเทศจีน

 ÁØÁ¹‹ÒÃÙŒ

ภาชนะดินเผาสามขา	
พบที่มณฑลชานตุง	

ประเทศจีนภาชนะดินเผาสามขา
พบที่บ้านเก่า	จังหวัดกาญจนบุรี

๖
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ลูกปดโบราณคนพบใหมทางภาคใตของประเทศไทย

 จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร 

โดยความร่วมมือของนักโบราณคดีชื่อดังจากสถาบันต่างๆ 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการขุดพบหลักฐาน

ทางโบราณคดี คือ ลูกปดโบราณที่เป็นลูกปดหิน แก้วโมเสก 

ลูกปดทองค�า อัญมณี อุปกรณ์ผลิต รวมถึงเงินตรานานาชาติ 

ในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ระนอง 

สรุาษฎร์ธานี พงังา และกระบ่ี นักโบราณคดจีากสถาบันต่างๆ ลงความเหน็ตรงกนัว่า บรเิวณดงักล่าวเคยเป็นศนูย์ผลิต

และจ�าหน่ายเครื่องประดับและอัญมณีในระดับภูมิภาคตั้งแต่เมื่อราว ๒,๐๐๐ ปมาแล้ว

ลูกปดแก้วสลับสี พบที่ภาคใต้ของประเทศไทย

๒,๐๐๐ ป ปลวงมาแลว๔,๐๐๐ ป๖,๐๐๐ ป๘,๐๐๐ ป๑๐,๐๐๐ ป

มนุษย์รู้จักน�าโลหะส�าริดมาท�าเครื่องมือ
เครื่องใช้	เช่น	ขวาน	มีด	ใบหอก	กลองส�าริด	
เป็นต้น	ดังพบกลองมโหระทึก	ที่บ้านโคกพลับ	
อ�าเภอบางแพ	จังหวัดราชบุรี

มนุษย์รู้จักน�าเหล็กมาท�าเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ	เช่น	เสียม	มีดขอ	
ใบหอก	หัวธน	ูเป็นต้น	ดงัพบเคร่ืองมือ	
เหล็ก	ที่บ้านใหม่ชัยมงคล	อ�าเภอตาคลี	
จังหวัดนครสวรรค์

มนุษย์รู้จักท�าเครื่องมือหินขัด	
ท�าเครื่องปั้นดินเผาทั้งแบบ
มีขาและไม่มีขา	เช่น	ภาชนะ
ดินเผาสามขา	พบที่บ้านเก่า	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี

มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือหิน
กะเทาะ	โดยในระยะแรกมี
ลักษณะหยาบ	เช่น	
เครื่องมือหินกะเทาะ	
พบที่แหล่งโบราณคดี
ผาบุ้ง	อ�าเภอฮอด	
จังหวัดเชียงใหม่

ยุคสําริด	
๔,๐๐๐-
๒,๕๐๐	ป

ยุคเหล็ก	
๒,๕๐๐	ป

ยุคหินใหม่	
๑๐,๐๐๐-๔,๐๐๐	ป

ยุคหินเก่า	
๗๐๐,๐๐๐-๑๐,๐๐๐	ป

เสนเวลา แสดงลาํดบัยคุสมยักอนประวตัศิาสตร ไทย

๗



เหรยีญเงินด้านหนึง่มอีกัษรจารกึเป็นภาษาสนัสกฤตว่า 
“ศรีทวารวตี ศวรปุณยะ” อีกด้านเป็นลายหม้อน�้า 
พบที่จังหวัดนครปฐม

ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๒ หรือศิลาจารึกวัดศรีชุม 
พบที่วัดศรีชุม อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

๒.๒	สมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
	 หลักฐานเกี่ยวกับการเริ่มสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสมัยที่เริ่มมีตัวอักษรใช้ในดินแดน

ประเทศไทยที่เก่าแก่ที่สุด	คือ	ศิลาจารึก	ซึ่งพบในหลายๆ	ที่ที่มีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน	 เช่น	

ที่ศรีเทพ	จังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ซับจ�าปา	จังหวัดลพบุรี	

แต่จารึกที่ปรากฏศักราชชัดเจนท่ีสุด	 พบที่ปราสาท

เขาน้อย	 จังหวัดสระแก้ว	 ระบุศักราช	 ๕๕๙	 ซึ่งเป็น

มหาศักราช	 หรือตรงกับ	 พ.ศ.	 ๑๑๘๐	 จารึกด้วย

อักษรปัลลวะ	 เป็นภาษาสันสกฤตและเขมร	 ส�าหรับ

สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยนิยมแบ่งดังนี้

  ๑)	สมัยอาณาจักรโบราณ	 หรือสมัย

ก่อนสุโขทัย	 ดินแดนที่ต้ังของประเทศไทยในปัจจุบัน	

ในอดีตมีอาณาจักรต้ังอยู ่หลายอาณาจักร	 แต่จาก

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์	อาณาจกัรเก่าแก่ทีสุ่ดน่าจะ

อยู่บริเวณภาคกลางของดินแดนไทย	 คือ	 อาณาจักร

ทวารวดี	 (พุทธศตวรรษที่	 ๑๑	-	๑๖)	 ซึ่งมีศูนย์กลาง

ในเขตจังหวัดนครปฐม	 โดยพบเหรียญเงินที่มีจารึกว่า	

“ศรีทวารวตี	ศวรปุณยะ”	ส�าหรับอาณาจักรโบราณอื่นๆ	

เช่น	 ละโว้	 (พุทธศตวรรษที่	 ๑๒	-	๑๘)	 ตามพรลิงค์

(พุทธศตวรรษที่	 ๑๓	-	๑๘)	 ศรีวิชัย	(พุทธศตวรรษที่

๑๓	-	๑๙)	เป็นต้น

  ๒)	 สมัยสุโขทัย	(ราว	พ.ศ.	๑๗๙๒	-	

๒๐๐๖)	 เริ่มตั้งแต่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย	 จน

สุโขทัยรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา	

สมัยสุโขทัยเป็นช่วงที่มีการสร้างสรรค์อารยธรรม

หลายประการ	เช่น	การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย	การรับ

นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท	 การจัดระเบียบ

การปกครอง	 การสร้างสรรค์ศิลปะแบบสุโขทัย	 เช่น

เจดย์ีทรงดอกบวัตูม	(หรอืทรงพุม่ข้าวบณิฑ์)	พระพทุธรปู

ปางลีลา	เป็นต้น

๘



จิตรกรรมฝาผนังแสดงเหตุการณ์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงหล่ังน�้าทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ
ไม่ขึ้นกับกรุงหงสาวดีของพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๗ ใน
พระวิหารวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา

พระบรมรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) 
ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ ประดิษฐาน ณ หน้าศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเดิม

๓)	 สมัยอยุธยา	 (พ.ศ.	 ๑๘๙๓	-	 ๒๓๑๐)	 เมื่ออาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอ�านาจ	

คนไทยทางลุ่มน�้าเจ้าพระยาได้ต้ังอาณาจักรใหม่	 คือ	 อยุธยา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๑๘๙๓	 ซึ่งยืนยาวถึง

๔๑๗	ปี	จนถึง	พ.ศ.	๒๓๑๐	อยุธยาจึงเสื่อมอ�านาจลง

	 	 สมัยอยุธยาเป็นสมัยที่มีการสร้างความ

เป็นปึกแผ่นของคนไทย	 มีการสร้างสมมรดกของชาติ

ที่ส�าคัญในทุกๆ	 ด้าน	 ทั้งนี้นักประวัติศาสตร์ได้แบ่ง

สมัยอยุธยาออกเป็นสมัยย่อยๆ๒	อีก	ดังนี้

(๑) สมยักำรวำงรำกฐำนอ�ำนำจและเสรมิ 

สรำงควำมมั่นคง (พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๑๙๙๑)	 คือ	 สมัย

สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี	 ๑	 (อู่ทอง)	 ถึงสมัยสมเด็จ

พระบรมราชาธิราชที่	 ๒	(เจ้าสามพระยา)	 ซึ่งถือเป็น

ช่วงเวลาเริ่มต้น	อาณาจักรยังมีขนาดเล็ก	การบริหาร

จึงเป็นการพยายามท�าให้อาณาจักรม่ันคงเข้มแข็ง

โดยการเป็นพันธมิตรกับขอมหรือเขมรในระยะแรก

ต่อมาเม่ือขอมเปลี่ยนท่าทีจากการเป็นมิตรหรือเอาใจ

ออกห่าง	 อยุธยาจึงยกทัพไปตีขอม	 นอกจากนั้นยังมี

การตดิต่อค้าขายกบัต่างประเทศโดยเฉพาะกับจีน

(๒) สมัยท่ีมีอ�ำนำจทำงกำรเมืองและมี

ควำมรุงเรืองทำงเศรษฐกิจ (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๒๓๑)

คือ	 สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงสมัย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 เป็นช่วงเวลาที่อยุธยา

มีการปกครองทีม่ัน่คงเป็นระบบยิง่ขึน้	และมกีารติดต่อ

ค้าขายกับต่างชาติอย่างกว้างขวาง	 ทั้งในทวีปเอเชีย

และยุโรป	 แม้ว่าไทยจะเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่

๑	 แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ	 และก็สามารถฟื้นตัว

ได้อย่างรวดเรว็	สมยันีม้กีษัตรย์ิทีย่ิ่งใหญ่หลายพระองค์	

ได้แก่	 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 สมเด็จพระ-

นเรศวรมหาราช	และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

๒	วุฒชิยั	มลูศลิป.	“กรงุศรีอยธุยา”	ในสารานกุรมประวตัศิาสตรไ์ทย	เลม่	๑	อกัษร	ก	ฉบบัราชบณัฑติยสถาน.	กรงุเทพฯ	:

ราชบัณฑิตยสถาน	๒๕๔๙	หน้า	๑๘๐-๑๘๖.

๙



สมุดภาพไตรภูมิ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่เขียนขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  (๓) สมัยเสื่อมอ�ำนำจ (พ.ศ. ๒๒๓๑ - ๒๓๑๐)	คือ	 จากสมัยสมเด็จพระเพทราชา 

ถึงสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร ์(พระเจ้าเอกทัศ)	ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่อยุธยามีความเข้มแข็ง

น้อยลง	 เนื่องจากเกิดกบฏภายใน	 มีการแย่งชิงอ�านาจกันหลายครั้ง	 และถูกข้าศึกโจมตีจนเสีย 

กรุงศรีอยุธยาครั้งที่	๒	ซึ่งเป็นการสิ้นสุดสมัยอยุธยา

	 	 การแบ่งเป็นสมัยย่อยข้างต้นท�าให้เห็นลักษณะส�าคัญของประวัติศาสตร์อยุธยาได้

ชัดเจน	และเข้าใจได้ด	ี แต่มีนักประวัติศาสตร์บางท่านก็จัดแบ่งในลักษณะอื่นด้วย	 เช่น	แบ่งตาม

ราชวงศ์ที่ปกครอง	ดังนี้

สมัย ช่วงเวลา

๑.	สมัยราชวงศ์อู่ทอง พ.ศ.	๑๘๙๓	-	๑๙๑๓	และ	พ.ศ.	๑๙๓๑	-	๑๙๕๒

๒.	สมัยราชวงศ์สุพรรณภูม	ิ พ.ศ.	๑๙๑๓	-	๑๙๓๑	และ	พ.ศ.	๑๙๕๒	-	๒๑๑๒	

๓.	สมัยราชวงศ์สุโขทัย	 พ.ศ.	๒๑๑๒	-	๒๑๗๓	

๔.	สมัยราชวงศ์ปราสาททอง	 พ.ศ.	๒๑๗๓	-	๒๒๓๑

๕.	สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง พ.ศ.	๒๒๓๑	-	๒๓๑๐

	 	 การแบ่งดังกล่าวข้างต้น	 ท�าให้เห็นได้ชัดว่าอยุธยาอยู่ภายใต้การปกครองของ 

ราชวงศ์ใดบ้าง	 ราชวงศ์ใดปกครองยาวนานที่สุด	 และอาจเปรียบเทียบว่าในสมัยราชวงศ์ใดที ่

อยุธยารุ่งเรืองหรือเสื่อมอ�านาจ

  ๔)	สมัยธนบุรี 	 (พ .ศ . 	๒๓๑๐	-	

๒๓๒๕)	 เป็นสมัยกอบกู้อิสรภาพของบ้านเมืองหลัง

จากเสียกรุงศรีอยุธยา	 เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๓๑๐	 เพ่ือท�าให้

บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมีอ�านาจขึ้นมาใหม่	 มีการฟื้นฟู

พระพุทธศาสนา	ศิลปกรรม	วรรณกรรม	เช่น	สมเด็จ

พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดฯ	 ให้เขียนสมุดภาพไตรภูม	ิ 

ทรงให้ฟื้นฟูละครหลวงขึ้นใหม่	ทรงประพันธ์บทละคร

รามเกียรติ์	 ในด้านเศรษฐกิจ	 ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ ์

กับจีนเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและการฟื ้นฟู

เศรษฐกิจ	 นอกจากนี้ในสมัยธนบุรียังเป็นสมัยที่มีการ

ท�าสงครามกับพม่าเกือบตลอดเวลา	และขยายอ�านาจ

ไปยังล้านนา	ล้านช้างอีกด้วย
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