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• ยุคหิน
• ยุคโลหะ

สมัยกอนประวัตศิาสตร

• สมยัอาณาจกัรโบราณ
• สมัยสุโขทัย
• สมัยอยุธยา
• สมัยธนบุรี
• สมัยรัตนโกสินทร

สมยัประวัตศิาสตร

• ตัวอยางที่ปรากฏ
 ในศิลาจารึก
• ตัวอยางที่ปรากฏ
 ในพระราชพงศาวดาร

ตัวอยางการใชเวลา
และศักราช

• การใชยุคสมัย
 เปนชื่อหนังสือ
• การใชยุคสมัย
 เพื่ออธิบายความ
• การใชยุคสมัย   
 ประกอบบทความ

ตัวอยางการใชยุคสมัย

 เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร มีความสําคัญตอการศึกษาเรื่องราวของมนุษยที่เกิดข้ึน

ในอดีต ซึ่งจะชวยใหเขาใจความตอเนื่องของเหตุการณตางๆ ในการแบงยุคสมัยนักประวัติศาสตรไดถือ

เอาลักษณะเดนของเหตกุารณเปนเกณฑ รวมทัง้นาํศกัราชมาใชเพือ่ระบเุวลาใหชดัเจน ซึง่จะชวยใหจดจาํ

และเขาใจประวัติศาสตรไดดีขึ้น

หนวยการเรียนรูที่ 1  เวลาและยุคสมัย

ทางประวัติศาสตรไทย

• ความหมายของประวัติศาสตร
• ความสําคัญของประวัติศาสตร

• ความสําคัญของเวลา
• ความสําคัญของยุคสมัย

• การนับศักราช
 - พุทธศักราช (พ.ศ.) - มหาศักราช (ม.ศ.)
 - จุลศักราช (จ.ศ.)  - รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)
• การเทียบศักราช
 - เกณฑการเทียบศักราช

ความหมายและความสําคัญ
ของประวัติศาสตรไทย

ความสําคัญของเวลา 
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร

การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตรไทย

การแบงยคุสมยัทางประวตัศิาสตรไทย ตวัอยางเวลาและยคุสมยัทีป่รากฏ
ในหลกัฐานทางประวตัศิาสตรไทย

เวลา ยคุสมยั และศกัราชในประวตัศิาสตรไทย

เวลา

และยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรไทย



2

1. ม.ศ. + = พ.ศ.

2. พ.ศ. - 1,181 = ........................

3. + 1,181 = พ.ศ.

4. พ.ศ. - = ค.ศ.

5. ร.ศ. + 2,324 = ........................

6. - 2,324 = ร.ศ.

7. ค.ศ. + = พ.ศ.

8. พ.ศ. - = จ.ศ.

9. + 1,122 = พ.ศ.

10. พ.ศ. - = ม.ศ.

กิจกรรมที่ 1.1 พิจารณาเส้นเวลาแสดงช่วงเวลาการก�าเนิดศักราชที่ส�าคัญ 
 แล้วระบุศักราชลงในช่องว่าง 

กิจกรรมที่ 1.2 เติมศักราชและตัวเลขอธิบายหลักเกณฑ์การเทียบศักราช
 ในช่องว่าง

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

5

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

10

1 500 1000 1500 2000 2500 3000

................. เริ่มหลัง พ.ศ. 1181 ปี
................. เริ่มหลัง พ.ศ. 2324 ปี

................. เริ่มหลัง พ.ศ. 621 ปี

................. เร่ิมหลงั พ.ศ. 1122 ปี

................. เริ่มหลัง พ.ศ. 543 ปี

ปัจจบุนั

พ.ศ.

กิจกรรมฝกทักษะการคิด
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(พ.ศ. 1792-2394)

สมัยใหม่หรือ

สมัยปรับปรุงประเทศ

(พ.ศ. 2394-2475)

...................................... หรือ

สมัยประชาธิปไตย

(พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน)

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

(พ.ศ. 1792-2475)

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

(พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน)

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

(พ.ศ. 1792-2006)

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

(พ.ศ. 1893-2310)

สมัยธนบุรี 

(พ.ศ. 2310-2325)

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

(พ.ศ. 2325-ปัจจุบัน)

แบ่งตามราชอาณาจักร
หรือราชธานี

แบ่งตามลักษณะ 
การปกครอง

แบ่งตามลักษณะ 
สากล

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

(700,000-10,000 ปีมาแล้ว)

ยุคหินใหม่

(10,000-4,000 ปีมาแล้ว)

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

(4,000-2,500 ปีมาแล้ว)

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

(2,500 ปีมาแล้ว)

แบ่งตามลักษณะ 
เครื่องมือหิน

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

แบ่งตามลักษณะ 
เครื่องมือโลหะ

กิจกรรมที่ 1.3 เติมชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยลงในแผนผัง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

10
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กิจกรรมที่ 1.4 พิจารณาภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วระบุแหล่งที่พบ 
และยุคสมัย ลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กัน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

10

1.

หลักฐานที่พบ แหล่งที่พบ ยุคสมัย

1. กลองมโหระทึก ..................................................................................... .........................................

2. เครื่องมือเหล็ก ..................................................................................... .........................................

3. เครื่องมือหินกะเทาะ ..................................................................................... .........................................

4. เครื่องปันดินเผาลายเขียนสี ..................................................................................... .........................................

5. ขวานหินขัด ..................................................................................... .........................................

2.

5.

4.

3.

1. กลองมโหระทึก

2. เครื่องมือเหล็ก

3. เครื่องมือหินกะเทาะ

4. เครื่องปันดินเผาลายเขียนสี

5. ขวานหินขัด
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กิจกรรมตามตัวชี้วัด

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

10

กิจกรรมที่ 1.1 อธิบายสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย จากภาพหลักฐาน
ที่ก�าหนด (ส 4.1 ม.4-6/1)

ภาพ ....................................................................................................................................................................

ยุค ...................... ช่วงระยะเวลา . .....................................................................................................
ลักษณะส�าคัญของยุค
.................................................................................................................................................................................

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

ภาพ ....................................................................................................................................................................

ยุค ...................... ช่วงระยะเวลา . .....................................................................................................
ลักษณะส�าคัญของยุค
.................................................................................................................................................................................

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

ภาพ ....................................................................................................................................................................

ยุค ...................... ช่วงระยะเวลา . .....................................................................................................
ลักษณะส�าคัญของยุค
.................................................................................................................................................................................

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

ภาพ ....................................................................................................................................................................

ยุค ...................... ช่วงระยะเวลา . .....................................................................................................
ลักษณะส�าคัญของยุค
.................................................................................................................................................................................

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

ภาพ ....................................................................................................................................................................

ยุค ...................... ช่วงระยะเวลา . .....................................................................................................
ลักษณะส�าคัญของยุค
.................................................................................................................................................................................

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

1.

2.

3.

4.

5.

4.



6

     1. หลักฐานจากภาพมีชื่อเรียกว่าอะไร และมี

      ลักษณะส�าคัญอย่างไร

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

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

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

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

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

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

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

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

2. หลักฐานดังกล่าวสร้างขึ้นในช่วงเวลาใดของประวัติศาสตร์ไทย

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

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

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

3. หลักฐานดังกล่าวมีความส�าคัญอย่างไรกับยุคสมัยนั้น

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

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

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

4. นักเรียนคิดว่าหลักฐานนี้มีผลสืบเนื่องมาถึงยุคปัจจุบันอย่างไร

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

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

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

5. หลักฐานข้างต้นมีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างไร

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

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

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

กิจกรรมที่ 1.2 พิจารณาภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย แล้วตอบค�าถาม
(ส 4.1 ม.4-6/1)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

10

     

      ลักษณะส�าคัญอย่างไร

      

      

      

      

      

      

      



7

กิจกรรมที่ 1.3 อ่านเหตุการณ์ส�าคัญ จากนั้นบอกสมัยและเทียบศักราชทาง
ประวัติศาสตร์ไทย แล้วน�าหมายเลขหน้าเหตุการณ์ไปเติม 
ในเส้นเวลา (ส 4.1 ม.4-6/1)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

20

เส้นเวลาล�าดับเหตุการณ์

เหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย สมัย ตรงกับ พ.ศ.

 1. “...กว่าฝร่ังเศสจะถอนก�าลงัออกไปกต่็อเมือ่มกีารท�าสัญญา 
เม่ือวันที่ 23 มีนาคม ร.ศ. 125 ซ่ึงท�าให้ไทยต้องเสีย 
พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณให้ฝรั่งเศส...”

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

 2. “...เสวยราชในเมืองศรีสัชชนาไลย สุโขทัยได้ยี่สิบสอง เข้า 
มหาศกัราช 1283 ปีฉล ูจงึให้ไปอญัเชญิมหาสามสีงัฆราช...”

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

 3. “ศกัราช 712 ขาลศก ...แรกสถาปนากรงุพระนครศรอียธุยา” ......................................... .............................

 4. “1205 ศก ปีมะแม พ่อขุนรามค�าแหง หาใคร่ใจในใจ 
  แลใส่ลายสือไทยนี้...”

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

 5. “...ในหนังสือค�าให้การของขุนหลวงหาวัด ระบุไว้ว่า 
  เมื่อจุลศักราช 960 สมเด็จพระนเรศวรสวรรคต...”

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

 6. “ลศัุกราช 1059 ปีฉล ูนพศก ขณะนัน้สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ- 
เจ้าพระขวัญพระชนม์ค�ารบ 13 พรรษา...”

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

 7. “ตั้งแต่ประพาสต้นคราว ศก 123 แล้ว สมเด็จพระพุทธเจ้า-
หลวงยังเสด็จประพาสท�านองเดียวกันอีกหลายคราว...”

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

 8. “ชื่อเมืองธนบุรีนั้นเห็นจะใช้ช่ือเดิมตั้งแต่เมื่อแรกสร้าง
ปรากฏในพระราชก�าหนดเก่า ซึ่งตราไว้เมื่อปีกุน จุลศักราช 
1069...”

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

 9. “จลุศกัราช 1172 พระเจ้ากรงุเวยีดนามยาลองแต่งให้ราชทตู
ญวนเข้ามากรุงเทพฯ...”

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

 10. “ศักราช 954 มะโรงศก...ถึงวัน 2 ฯ 2 ค�่า เวลารุ่งแล้ว 5 
นาฬิกา 3 บาท เสด็จทรงช้างต้นพญาไชยานุภาพ เสด็จ 
ออกรบมหาอุปราชา...”

......................................... .............................
2
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กิจกรรมที่ 1.4 อ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถาม
 (ส 4.1 ม.4-6/1)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

10

1. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กล่าวถึงเวลาและยุคสมัยใด

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

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

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

2. ยุคสมัยนี้ มีลักษณะเด่นอย่างไร

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

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

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

3. ข้อความดังกล่าวคือเหตุการณ์ใด

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

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

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

4. เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร

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

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

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

5. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

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

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

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

 ในพระราชพงศาวดาร กรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ มีความว่า “ศักราช 946 วอกศก... ยกทัพหลวง

เสด็จไปถึงเมืองแครง...” 

 และพระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจมิ) มคีวามว่า “ฝ่ายสมเดจ็พระนเรศวร 

เป็นเจ้า เสดจ็ยกพยุหแสนยากรไปถงึเมืองแครง ณ วนัพฤหัสบด ีเดอืน 6 ขึน้ 10 ค�า่... พกัพลอยูใ่กล้อาราม 

พระมหาเถรคันฉ่องแล้วตรัสให้ข่าวไปถึงพระเจ้าหงสาวดีว่า ยกทัพมาถึงเมืองแครงแล้ว... สมเด็จ 

พระนเรศวรเป็นเจ้ากต็รสัแก่มขุมาตยาโยธาทหารทัง้ปวงว่า เราหาความผิดมิได้ ซึง่พระเจ้าหงสาวดคีดิร้าย 

ต่อเราก่อนนัน้ อนัแผ่นดนิพระมหานครศรอียธุยา กบัแผ่นดนิเมอืงหงสาวดขีาดจากทางพระราชไมตรีกัน... 

ครั้น ณ วันศุกร์ เดือน 6 แรม 3 ค�า่ เพลา 11 ทุ่ม...จึงเสด็จพยุหยาตราทัพออกจากเมืองแครง...”
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 ชื่อเหตุการณ์  .......................................................................................................................................................

เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกเหตุการณ์ข้างต้น และเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

สืบค้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทย 1 เหตุการณ์ แล้วจัดท�าเส้นเวลา พร้อมตอบค�าถาม
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อ่านข้อความ แล้วตอบค�าถามข้อ 1.-2.

 “อนึ่งมีในจดหมายแต่ก่อนว่า ศกราช 645 มแมศก พญาร่วงเจ้า ได้เมืองศรีสัชนาไลย ได้แต่ง

หนงัสือไทย แล จ ได้แต่งรปูก็ด ีแต่งแม่อักษรก็ดมิีได้ว่าไว้แจ้ง อนึง่แม่หนงัสอืแต่ ก กา กน ฯลฯ ถงึเกอย 

เมืองขอมก็แต่งมีอยู่แล้ว เห็นว่าพญาร่วงเจ้าจะแต่งแต่รูปอักษรไทย”

1.  จากข้อความข้างต้น เป็นศักราชที่ไทยได้รับแบบอย่างมาจากชาติใด และตรงกับ พ.ศ. ใด 

  1. จีน : พ.ศ. 1767

  2.  พม่า : พ.ศ. 1826

  3. ลังกา : พ.ศ. 1266

  4. อินเดีย : พ.ศ. 1792

  5. เปอร์เซีย : พ.ศ. 1841

2.  จากข้อความดังกล่าวแสดงให้ถึงความส�าคัญ ของเวลาในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อย่างไร 

  1. ช่วยให้จดจ�าเหตุการณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

  2. ช่วยระบุเหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ ในอดีต

  3. ช่วยให้ทราบสาเหตุของเหตุการณ์ในอดีต

  4.  ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ

  5. ช่วยให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ

3.  ข้อใดกล่าวถึงการนับศักราชได้ถูกต้องที่สุด 

  1. มหาศักราชใช้ในการบันทึกพงศาวดารเท่านั้น

  2. ร.ศ. 1 เริ่มนับเมื่อปีที่รัชกาลที่ 5 ทรงขึ้นครองราชย์

  3. พงศาวดารไทยสมัยอยุธยาจารึกเหตุการณ์ด้วยพุทธศักราช

  4.  การนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศกเริ�มใช้ในสมัยรัชกาลท่ี 5

  5. พุทธศักราชเริ่มใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย

4.  ข้อใดกล่าวถึงความต่อเนื่องของเวลาทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

  1.  เวลาเป็นของมีค่า    

  2.  อดีตย�้าเตือนปัจจุบัน

  3.  เวลาวารีไม่เคยคอยใคร    

  4.  ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ�งท่ีเราก�าหนดได้

  5. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับกาลเวลา

ตอนที่ 1 วงกลมเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรูที่ 1

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
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