
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ครผูู้สอน น.ส.จีรพร  ทองเวียง 

                        อาณาจักรโบราณในภาคต่างๆ ในดินแดนประเทศไทย 

อาณาจักรโบราณในภาคกลาง 

1) อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 11-16)  เป็นอาณาจักรสมัยประวัติศาสตร์ท่ีมีหลักฐานแน่นนอนแห่งแรก

บนผืนแผ่นดินไทย เรื่องราวของทวารวดีปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางของหลวงจีนอ้ีจิง ท่ีเรียกชื่อในบันทึกว่า 

“โถ-โล-โป-ต้ี” ต้ังอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาและอาจมีศูนย์กลางอยู่ท่ีจังหวัดนครปฐม เพราะพบเหรียญท่ี

นครปฐมมีจารึกภาษาสันสกฤตว่า “ศรีทวารวตีศวรปุณย” แปลว่า “การบุญของผู้ใหญ่ศรีทวารวดี” ในการขุดค้น

ทางโบราญคดีท่ีเมืองนครชัยศรี (นครปฐม) ได้พบหลักฐานสมัยทวารวดีจํานวนมาก เช่น ธรรมจักรศิลา พระพุทธรูป

ศิลาขนาดใหญ่ประทับนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรมรวมถึงโบราญสถานขนาดใหญ่ 

นอกจากนี้ยังมีการค้นพบจารึกโบราณท่ีเขียนด้วยภาษามอญได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท 

ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนแบบแผนในการปกครองจากอินเดีย เกิดการผสมผสานจนเป็นอารยธรรมทวารวดีท่ี

แพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆของไทย ทางด้านศาสนาได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาโดยเฉพาะนิกายเถรวาทจนทําให้

ทวารวดีกลายเป็นอาณาจักรของชาวพุทธให้ความสําคัญต่อการทําบุญ ท้ังสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี

สําคัญในสมัยทวารวดีและยังปรากฏให้เห็นจนปัจจุบัน คือ พระปฐมเจดีย์(องค์เก่า) ท่ีจังหวัดนครปฐม 

 

2) อาณาจักรละโว้ (พุทธศตวรรษท่ี12-18) ศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน ละโว้เป็นเมืองสําคัญ

หนึ่งในสมัยทวารวดี ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีแม่น้ําสําคัญ 3 สายไหลผ่านคือ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําป่าสัก และแม่น้ํา

ลพบุรีทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีเส้นทางติดต่อกับเมืองในลุ่มแม่น้ําป่าสัก ท่ีราบสูงโคราช และเขตติดต่อกับ

ทะเลสาบเขมร เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้ละโว้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมี

เศรษฐกิจดี เม่ือพวกขอมหรือเขมรขยายอิทธิพลเข้ามาในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ละโว้ได้กลายเป็นเมืองประเทศราช

ของขอมและได้รับอารยธรรมของขอมด้วย 

ด้านเศรษฐกิจ อาชีพสําคัญของชาวละโว้คือการเกษตร เพรามีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์และมีการติดต่อค้าขายกับ

ชุมชนต่างถ่ิน เช่น จีน อินเดีย หลักฐานท่ีแสดงถึงการติดต่อค้าขาย เช่น เครื่องถ้วยจีน และละโว้ยังได้ส่งทูตไปยัง

เมืองจีน โดยจดหมายเหตุจีนในพุทธศตวรรษท่ี17-19 เรียกละโว้ว่า “เมืองหลอหู”ละว้าภายใต้อิทธิพลขอม 

พระพุทธศาสนานิกายมหายานและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้เข้ามามีบทบาทในละโว้แทนพระพุทธศาสนานิกายเถร

วาท โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 (พ.ศ.1724-1861) มีการสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมตาม

ความเชื่อในศาสนาเหล่านี้ เช่น พระปรางค์สามยอด ปรางค์แขก เทวรูปพระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร  



เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ครผูู้สอน น.ส.จีรพร  ทองเวียง 

อาณาจักรโบราณในภาคเหนือ 

1) อาณาจักรโยนกเชียงแสน(พุทธศตวรรษท่ี 12-19) มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองเชียงแสน (อําเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย) เรื่องราวของอาณาจักรโยนกเชียงแสน ปรากฏอยู่ในตํานานสิงหนวัติกุมารและตํานานลวจังกราช กล่าวถึง

เจ้าชายสิงหนวัติกุมาร ผู้สืบเชื้อสายเจ้านายไท จากมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีน ได้อพยพผู้คนลงมาประมาณ

พุทธศตวรรษท่ี 13 มาก่อต้ังเมืองท่ีเชียงแสน ชื่ออาณาจักรโยนกเชียงแสน ต่อมาพวกขอมเข้ายึดครองอาณาจักร

โยนกเชียงแสน และขับไล่ผู้ปกครองเดิมออกไป พระเจ้าพรหมกุมารเชื้อสายของกษัตริย์โยนกเชียงแสนสามารถกอบ

กู้เอกราช และสร้างเมืองใหม่ข้ึนท่ีเวียงชัยปราการ แต่หลังพระเจ้าพรหม พวกขอมท่ีเมืองสะเทินในพม่ายกทัพมา

รุกราน พระเจ้าไชยสิริโอรสของพระเจ้าพรหมจึงพาผู้คนอพยพหนีมาสร้างเมืองใหม่ท่ีกําแพงเพชร จนกระท่ังในพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 อาณาจักรโยนกเชียงแสนจึงถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา 

2) อาณาจักรหริกุญชัย (พุทธศตวรรษท่ี 13-19) ต้ังอยู่ท่ีเมืองหริกุญชัยหรือจังหวัดลําพูนในปัจจุบัน ตํานานจาม

เทวีวงค์หรือตํานานเมืองหริกุญชัยกล่าวว่า ฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริกุญชัย และขอให้กษัตริย์ละโว้ส่งเชื้อสาย

พระวงศ์มาปกครอง ละโว้จึงส่งพระนางจามเทวีผู้เป็นพระราชธิดามาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งหริกุญชัย จนถึงปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 17 พระอาทิตยราชได้ปกครองหริกุญชัย และได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา ทรงสร้างพระธาตุหริกุญชัย สร้างวัดทําให้บ้านเมืองมีความสงบสุข 

3) อาณาจักรล้านนา(พุทธศตวรรษท่ี 19-25) มีศูนย์อยู่ท่ีเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่(จังหวัดชียงใหม่) ผู้ก่อต้ัง
อาณาจักรล้านนา คือ พระยามังรายมหาราช(พ.ศ. 1804-1854) ซ่ึงเดิมปกครองเมืองเชียงแสน ขณะนั้นใน
ภาคเหนือมีอาณาจักรน้อยใหญ่หลายแห่ง เช่น หริกุญชัย เขลางค์ (ลําปาง) โยนกเชียงแสน พระยามังรายมหาราช
สามารถปราบปรามและรวบรวมแว่นแค้วนต่างๆ ในภาคเหนือเข้าด้วยกันเป็นอาณาจักรล้านนาและต้ังราชธานีแห่ง
ใหม่ข้ึนท่ีเวียงกุมกาม แต่ประทับอยู่ไม่นานก็ย้ายเมืองอยู่ท่ีเชียงใหม่ใน พ.ศ.1839 อาณาจักรล้านนามีความ
เจริญรุ่งเรืองหลายด้าน ท่ีสําคัญดังนี้ 

3.1) ด้านภาษา ล้านนามีตัวอักษรใช้สามแบบ คือ อักษรธรรมล้านนาหรืออักษรตัวเมือง อักษรฝักขามท่ี
ดัดแปลงมาจากตัวอักษรของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และอักษรขอมเมืองหรืออักษรไทยนิ เทศ 
           3.2) ด้านการปกครอง สามารถขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางโดยรวบรวมหัวเมืองต่างๆเข้าเป็น
ส่วน หนึ่งของอาณาจักรล้านนาซ่ึงปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีกฎหมายท่ีใช้ปกครองเรียกว่า            
“มังรายศาสตร์” 

3.3) ด้านศาสนา พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์จากสุโขทัยและพม่ามีการสังคายนาพระไตรปิฎกใน พ.ศ.
2020 เป็นครั้งท่ี 8 มีการสร้างวัดหลายแห่ง เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) เป็นต้น 

 
 

 



เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ครผูู้สอน น.ส.จีรพร  ทองเวียง 

อาณาจักรโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) อาณาจักรโคตรบูรณ์(พุทธศตวรรษท่ี 12-16) มีศูนย์กลางอยู่ท่ีนครพนมมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคตะวะ

นออกเฉียงเหนือตลอดจนดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขง  เรื่องราวของอาณาจักรโคตรบูรณ์ปรากฏอยู่ ใน         

“ตํานานอุรังคธาตุ”  ท่ีกล่าวถึงความเป็นมาของชุมชนในอาณาจักร และประวัติการสร้างพระธาตุพนม อาณาจักร

โคตลบูรณ์ได้รับอิทธิพลจากอินเดียมีการปกครองโดยกษัตริย์นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามแบบทวารวดี

และมีความเชื่อพ้ืนเมืองเรื่องการนับถือสิ่งศักด์ิสิทธิ์และการบูชาพญานาค   ศาสนสถานท่ีสําคัญของอาณาจักร คือ 

พระธาตุพนม 

2) อาณาจักรอิศานปุระ(พุทธศตวรรษท่ี 12-18) หรืออาณาจักรขอมรุ่งเรืองข้ึนในสมัยพระเจ้าอิศานวรมัน 

เรื่องราวของอาณาจักรอิศานปุระหรือเจนละ ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุจีนราชวงศ์ต่างๆและในยันทึกของราชทูตจีน 

ชื่อ โจว ต้ากวน เขียนบันทึกเรื่องราวของอาณาจักรเจนละไว้ในชื่อ “บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจน

ละ” สมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 เป็นยุคท่ีอาณาจักรขอมเป็นปึกแผ่นและเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวิทยาการสูงสุด 

มีการสร้าง ศาสนสถานเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ข้ึนหลายแห่ง เช่น ปราสาทนครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาท

หินพิมายจังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตํ่า จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น อาณาขอมได้เผยแพร่อารยธรรมไป

ยังรัฐท่ีอยู่ใกล้เคียงหลายด้าน ท้ังด้านการปกครอง ได้แก่ การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ความเป็นสมมติ

เทพของกษัตริย์ ระบบขุนนางการปกครองแบบจตุสดมภ์ และกฎหมายพระธรรมศาสตร์ 

ด้านศาสนาและความเชื่อได้แก่ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนานิกายอาจริยวาทหรือมหายาน    

ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่น ปราสาทหิน เทวรูปพระโพธิ์สัตว์ ศิวลึงค์ พระพุทธรูปปางนาค

ปรก ความเชื่อเรื่องพญานาค เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ครผูู้สอน น.ส.จีรพร  ทองเวียง 

อาณาจักรโบราณในภาคใต้ 

1) อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษท่ี 7-14) มีอาณาเขตควบคลุมพ้ืนท่ีในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา      

มีศูนย์กลางอยู่ท่ีอําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พัฒนาข้ึนมาจากการเป็นเมืองท่าสําคัญท่ีมีการติดต่อกับต่างชาติ     

โดยเฉพาะจีนและ อินเดียแต่มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับจีนมากกว่าโดยส่งทูตไปเมืองจีนถึง 6 ครั้ง เป็นศูนย์กลาง

สําคัญของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน จากการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานี พบ

ประติมากรรมสําริดพระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร และสถูปจําลองรูปทรงต่างๆจํานวนมาก 

2) อาณาจักรตามพรลิงค์ (พุทธศตวรรษท่ี 13-18) มีศูนย์กลางอยู่ท่ีนครศรีธรรมราช มีหลักฐานท่ีกล่าวถึงต้ังแต่

พุทธศตวรรษท่ี 8 โดยเอกสารอินเดียโบราณกล่าวถึงอาณาจักรตามพรลิงค์ในชื่อ “ตมลิง” “ตัมพลิงค์” เอกสารจีน

สมัยราชวงศ์ถัง เรียกว่า “ถ่ามเหร่ง”สมัยราชวงศ์ซ่งเรียกว่า “ต่านหม่าลิ่ง” ต่อมาเรียกว่า “อาณาจักร

นครศรีธรรมราช”   

ด้านศาสนา พุทธศตวรรษท่ี 18 พระเจ้าจันทรภานุศรีธรรมาโศกราชทรงยกทัพไปโจมตีลังกา 2 ครั้ง เพ่ือ

แย่งชิงพระทันตธาตุจากลังกา ทําให้อิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังวงศ์และศิลปะแบบลังกาเข้า

มาเผยแผ่และฝังรากลึกอยู่ในอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศาสนวัตถุท่ีสําคัญ คือ พระบรมธาตุ จังหวัด

นครศรีธรรมราชพระพุทธรูปประทับยืนสําริดปางประธานธรรม ทําให้นครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางสําคัญ

ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย ซ่ึงพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชได้นําพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์

ไปเผยแผ่ยังกรุงสุโขทัยต้ังแต่สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

3) อาณาจักรศรีวิชัย(พุทธศตวรรษท่ี 13-19) มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 

มีอิทธิพลครอบคลุมต้ังแต่เกาะชวาในอินโดนีเซีย ข้ึนมาถึงอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อนึ่ง มีนักวิชาการบาง

ท่านเชื่อว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ท่ีอําเภอไชยา  

ด้านศาสนา ในระยะแรกอาณาจักรศรีวิชัยท่ีไชยานับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนานิการ

มหายาน ต่อมานับถือพระพุทธศาสนานิการเถรวาทจากทวารวดี และพระพุทธศาสนา ลัทธิลังกาวงศ์จาก

นครศรีธรรมราชดังปรากฏศาสนสถานและศาสนาวัตถุในศาสนาต่างๆ เช่น พระบรมธาตุไชยา อําเภอไชยา 

พระพุทธรูปปางนาคปรกสําริด ท่ีวัดหัวเวียงอําเภอไชยา เทวรูปพระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร วัดศาลาทึง  อําเภอไชยา 


