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ใบความรู้ 
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

เร่ือง ความหมายของประวัติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ จม ส์  ฮ า ร์ เ ว ย์  ร อบิ น สัน  ให้ ค ว ามหมาย 
ประวัติศาสตร์ว่า “ทุกสิ่งซึ่งเรารู้เกี่ยวกับ 
ทุกสิ่งที่มนุษย์ได้ท า ได้คิด ได้หวัง หรือได้รู้สึก” 
 
 

เลโอโปลด์  ฟอน รันเก อธิบายความหมาย
ประวัติศาสตร์ว่า “ประวัติศาสตร์ได้รับการ    
ยกย่องให้มีหน้าที่พิพากษาอดีต ให้บทเรียน 
แก่ปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต”  

นิ ธิ  เ อี ย วศรี ว งศ์  ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามหมาย
ประวัติศาสตร์ว่า  ประวั ติศาสตร์ คือ 

การศึกษาเพื่ออธิบายอดีตของสังคม

มนุษย์ในมิติของเวลา หรือประวัติศาสตร์ 

คือ การศึกษาเพื่อเข้าใจอดีตของสังคม

มนุษย์ในมิติเวลา 

. 

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

... 

ความหมายโดยสรุป  ประวัติศาสตร์ 
คือ การศึกษาอดีตของสังคมมนุษย์
ที่เปลี่ยนแปลงตามมิติของเวลา โดย
อาศั ยหลั ก ฐ านห รื อ ร่ อ ง รอยที่
หลงเหลือในปัจจุบัน 

ประโยชน์ของประวัติศาสตร์ที่มีต่อตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติ  ประวัติศาสตร์บอกที่มา และ
วิวัฒนาการของตนเอง สังคมและโลก เพื่อให้เข้าใจปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ซึ่งน าไปสู่การด ารงชีวิต
อย่างมีสติรอบคอบ และมีเหตุผล ทั้งยังช่วยให้สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต 
โดยอาศัยข้อมูลจากประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานได้อีกด้วย 
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หลักฐานที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
ได้แก ่จารึก, ปมู 
ต านาน, จดหมายเหตุ, 
บันทึกสว่นบุคคล, 
จดหมายเอกสาร 
การปกครอง, 
หนังสือพิมพ์รายวัน,
นิตยสารร่วมสมยั, 
วารสารร่วมสมัย 

 

หลักฐานชั้นต้น 
หลักฐานปฐมภมูิ (primary source) 

หลักฐานชั้นรอง 
หลักฐานทุติยภูมิ (secondary source) 

ความหมาย หลักฐานชั้นต้น หมายถึง บันทึกหรือ
ค าบอกเล่าของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
โดยตรง หรือผู้ร่วมสมัยกับเหตุการณ์รวมทั้ง
หลักฐานด้านโบราณคดีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน 

 

ความหมาย  หลักฐานชั้ นรอง  หมายถึ ง 
หลักฐานที่จัดท าขึ้นภายหลังเหตุการณ์ทั้ง
ประเภทวัตถุและงานเขียนรวมทั้งพจนานุกรม
และสารานุกรมจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ของ
การศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง 

 
หลักฐานที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
ได้แก่ โครงกระดูก 
แผ่นศิลา โลหะ  
ใบลาน เจดีย์ 
สิ่งก่อสร้างร่วมสมัย 
เป็นต้น ค าบอกเลา่ 
นาฏศิลป์ ดนตรี 
เพลงพื้นบา้น 
 

หลักฐานที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
ได้แก่ บทความ   
งานพิมพ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
พจนานุกรม 
สารานุกรม 
แบบเรียน 

 

หลักฐานที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
ได้แก ่พระบรม- 
ราชานุสาวรยี ์
พระอนุสาวรีย ์
ภาพยนตร์ 

 



๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลายลักษณ์อักษร ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

หลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ 

 

จารึก 
 

 

 

สมัย 

ปูม บันทึก 

จดหมายเหตุร่วมสมัย 

 

 

สมัย 
ต านาน 

 

 

สมัย พงศาวดาร 

 

 

 

สมัย 

วรรณกรรมร่วมสมยั 
 

 

สมัย 
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 

 

 

สมัย 
จดหมาย
เหตุ 

 

 

 

สมัย กฎหมายโบราณ 
 

 

 

สมัย 

หลักฐานด้านภาษา สัทศาสตร์ 
วรรณกรรม 

 

 

 

สมัย 

หลักฐานทาง 

โบราณคด ี

 

 

 

สมัย 

หลักฐานทาง 

ศิลปกรรม 
 

 

สมัย 
หลักฐานทาง 

โสตทัศน์ 

 

 

 

สมัย 

นาฏศิลป์ 
ดนตรี 

 

 

 

สมัย 

ค าบอกเลา่ 

 

 

 

สมัย 
วิทยานิพนธ ์

 

 

 

สมัย 
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เร่ือง ความส าคญัของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ความหมาย ตัวอยา่ง ความส าคญั 

๑. จ า รึ ก  เ ป็ น ก า ร บั น ทึ ก
เรื่องราวในอดีตลงบนวัสดุที่มี
ความคงทน เช่น ศิลา โลหะ 

ศิลาจารึกสมยัสโุขทยั, จารึก
คาถาสั้นๆ เรียกว่าจารึก 
“เยธัมมา”, จารึกที่เมือง
โบราณที่เมืองนครไชยศรี, 
จารึกที่เขางู, จารึกที่ภาคอีสาน, 
จารึกปราสาทพระขรรค ์

จารึกเป็นหลักฐานประเภท 
ลายลักษณอ์ักษรทีม่อีายุยาวนาน
ที่สุดและเก่าแกท่ี่สุดทีพ่บ 
ในประเทศไทย ใชย้ืนยัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
ได้เป็นอย่างดี 

๒. ปูมบันทึกและจดหมายเหตุ
ร่วมสมัย เป็นการบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ในเวลาน้ัน 

จดหมายเหตุวันวลิต,  
จดหมายเหตุของโยส เซาเตน, 
บันทึกการเดินทางไปสยาม
ของเดอ ชัวซี, บันทึกของ 
นิโคลัส  แชร์แวส 

เอกสารโบราณทีส่ าคญั
ประเภทหน่ึงที่ใช้เป็นหลักฐาน
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 
และบันทึกขณะที่มีเหตุการณ์
น้ันเกิดขึ้น มักบอกเวลา
ตามล าดบัเหตุการณ์ 

๓. ต านาน คือ หลักฐาน
ประวัติศาสตรท์ี่มาจากการ 
บอกเล่าสืบต่อกันส่วนใหญ่ 
พบนิทาน นิยาย เรื่องเหลือเชื่อ
ปนอยู่ 

ต านานมูลศาสนา, ต านาน 
ชินกาลมาลปีกรณ,์ ต านาน 
พระแกว้มรกต, ต านานสิงหนวติั, 
ต านานจามเทววีงศ ์

ต านานเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ประเภทบอกเล่า 
ซึ่งสะทอ้นทัศนคติ ความเชื่อ 
ความคิดและสีสันเข้าไปด้วย 
การน ามาใช้ต้องแยกแยะ
ขอ้เท็จจริงทางประวัติศาสตร์กอ่น 

๔. พงศาวดาร เป็นบันทึกที ่
ราชส านักจัดท าขึ้น จะเน้น
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
พระมหากษัตริยต์ามล าดับ
เหตุการณ์ 

พระราชพงศาวดารฉบบัหลวง
ประเสริฐอักษรนิต์ิ, พระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบั
พระจักรพรรดิพงศ์ (จาด),  
พระราชพงศาวดารฉบบัสมเด็จ
พระพนรัตน์, พระราชพงศาวดาร 
ฉบบัหัตถเลขา 

พงศาวดารเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ท าให้รู้
ประวัติศาสตร์เก่ียวกับ
พระมหากษัตริย์และพระราช
กรณียกิจในสมัยต่างๆ ซึ่งมี
ความแม่นย าของข้อมลูเป็นที่
ยอมรับ 
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๕. หลักฐานทางโบราณคดี คือ 
หลักฐานประเภทวัตถุสิ่งของที่
ยังหลงเหลือซากหรือร่องรอย
มาจนถงึปัจจุบัน 

พระพุทธรปู, ธรรมจักร, 
เคร่ืองประดับ, คูน้ า, คันดิน, 
ภาชนะ, เจดีย์, วัด, พระปรางค,์ 
ปราสาท 

หลักฐานทางโบราณคดีให้ข้อมูล
ที่ส าคญัท าให้นักประวัติศาสตร์
ล าดับยุคสมัยได้แม่นย ายิ่งขึน้ 
และหลักฐานประเภทน้ี 
อาจแสดงความคิดทัศนคติ  
ความเจริญทางเทคโนโลย ี
และประเพณ ี

๖. 
 

หลักฐานประเภทศิลปกรรมที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นในอดีต 
เช่น สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จติรกรรม 

พระปรางค์วัดราชบูรณะ,  
พระปรางค์วัดพระรามอยธุยา, 
ช้างบุทองค า, เคร่ืองประดับ
ทองค าฝงัอญัมณ,ี ภาพจิตรกรรม 
ฝีมือภิกษุขรัวอินโข่ง,   
ภาพจิตรกรรมในพระอโุบสถ  

เป็นหลักฐานที่ท าให ้
นักประวัติศาสตร์เห็นข้อมูล
การพัฒนาการ และ 
ความเจริญรุ่งเรืองของมนษุย์
ทางด้านศิลปะ และยังสะทอ้น
ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ
ของมนุษย์ด้วย 
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เร่ือง หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยตา่งๆ 
 

๑. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ก่อนสมัยสุโขทัย ธรรมจักรที่พบที่เมือง
นครปฐมโบราณ 
ศิลาสลักรูปวงล้อพระธรรมจักร กับกวางหมอบเป็นหลักฐาน
ส าคัญที่แสดงว่าเมืองโบราณนครปฐมสมัยทวารวดีนับถือ
พระพุทธศาสนา 
 

๒. หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัย สุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 
ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช สลักในหินชนวนสีเทาด า 
สูง ๑๑๑ เซนติเมตร ใช้อักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
๑๘๒๖ ซึ่งบันทึกเร่ืองราวความเป็นมาของสุโขทัย 
 

๓. หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา เจดีย์ศรีสุริโยทัย 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสร้างเจดีย์ศรีสุริโยทัยขึ้นเป็น
อนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระศรีสุริโยทัยที่สวรรคตจาก
การรบกับพระเจ้าแปรบนหลังช้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ 
 

๔. หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เจดีย์ภูเขา
ทองวัดสระเกศ 
วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) เดิมเป็นวัดเก่าชื่อสะแก ได้รับการ
สถาปนาขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๑ และพระราชทานนามว่า 
“วัดสระเกศ” ส่วนเจดีย์ภูเขาทองน้ันเร่ิมสร้างในสมัยรัชกาล 
ที่ ๓ ทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทองในสมัยอยุธยา 
 

๕. หลักฐานทางประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์สมัย เป ล่ียนแปลง 
การปกครอง หมุดคณะราษฎร 
หมุดทองเหลืองที่พื้นถนนลานพระบรมรูปทรงม้าตรงจุดที่  
พระยาพหลพลพยุหเสนาอ่านประกาศการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เวลาย่ ารุ่ง 
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เร่ือง ข้อจ ากัดของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
๑. ต านานท้องถิ่นนี้กล่าวถงึเรื่องอะไร 

ความเป็นมาของพระเจา้อูท่องหรือสมเด็จพระรามาธบิดี ผู้สร้างอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา เมือ่ พ.ศ. ๑๘๙๓ 
๒. ต านานจัดว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรห์รือไม่ ถ้าเป็นจัดอยู่ในประเภทอะไร 

จัดว่าเป็นหลักฐานปฐมภูมทิี่เป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. การใช้ต านานอ้างอิงทางประวัตศิาสตร์นั้นมีข้อจ ากัดอย่างไร 

ต านานมักจะมีที่มาจากการบอกเล่าสืบกันมานานแล้ว จึงรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร 
ในภายหลัง โดยเหตุที่มาจากเร่ืองเล่า จึงมีนิทาน นิยาย เร่ืองเหลือเชื่อปะปน ต านานที่คัดลอกกัน    
มาหลังๆ มักจะผิดเพี้ยนจากของเดิมมากขึ้นเร่ือยๆ เมื่อน ามาใช้ต้องพยายามแยกแยะ 
เอาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ออกมา 

 
จารึกบนแผ่นหินสมัยทวารวดี 
๑. หลักฐานทางโบราณคดีน้ีใหข้้อมลูเกี่ยวกับเรื่องใดในประวัตศิาสตร์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูป เสาหงส์ วิหาร ตลอดจนแนวอาณาเขตวัดในเมือง
นครปฐมโบราณ 

๒. การใชห้ลักฐานทางโบราณคดมีขี้อจ ากัดอย่างไร 
หลักฐานทางโบราณคดีเป็นหลักฐานประเภทวัตถุที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต เป็นสิ่งที่มนุษย์

โบราณสร้างไว้ นักโบราณคดีจะเป็นผู้ส ารวจขุดหลักฐานประเภทน้ีมาวิเคราะห์และตีความเร่ืองราว
ในอดีต แล้วนักประวัติศาสตร์จะน าผลการศึกษาของนักโบราณคดีไปใช้เป็นข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์อีกต่อหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 

เร่ือง โครงงานทางประวัติศาสตร์ 
ค าชี้แจง : ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเรื่อง โครงงานทางประวัติศาสตร์ แล้วเขียนค าตอบลงในช่องว่าง 
ให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง : ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนเขียนโครงงานทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราว
ที่ตนเองสนใจในท้องถิ่นตามหวัข้อต่อไปนี ้ (อยู่ในดุลยพินิจของครู) 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงงานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง  
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ได้ฝึกฝนทักษะในการศึกษาค้นคว้า และ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจ 

 
 
 

วัตถุประสงค์  
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งฝึกฝน

ทักษะ วิธีการทางประวั ติศาสตร์หรือ
วิธีการสืบค้นเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับสังคม
มนุษย์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ด้วยวิธีการอย่างมีระบบ 

 
 
 
 

องค์ประกอบของโครงงานทางประวัติศาสตร์  
เร่ืองเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ในอดีต ในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

ตามมิติของเวลา และมีร่องรอยหลักฐานให้ศึกษา ผู้ศึกษาต้องสืบค้นให้ชัดเจน
ว่าในประเด็นศึกษานั้น มีใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร เป็นอย่างไร 

 
 
 
 

ความส าคัญของโครงงานทางประวัติศาสตร์  
กิจกรรมที่ฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้ค าถาม 

การอ่าน การสังเกต การส ารวจ และสร้างเสริมคุณธรรมในการด าเนินชีวิต เช่น ความอดทน 
ความซื่อสัตย์ ความเป็นกลาง ความไม่มีอคติ 

 
 



๙ 

 

 

๑. วิธีการทางประวัตศิาสตร์มขีั้นตอนการศึกษาอย่างไรบ้าง 
 ล าดับขั้นตอนทีส่ าคญัของวิธกีารทางประวัติศาสตร์คือ 

๑.๑ การต้ังค าถามเพือ่ก าหนดหัวข้อการศึกษา ซึ่งค าถามส าคญัมีดังน้ี 
        ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ท าไม/อยา่งไร 
๑.๒   การค้นคว้า/รวบรวมขอ้มูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
๑.๓   การวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ การวิพากษ์ภายนอกและการวิพากษ์ภายใน 
๑.๔   การตีความหลักฐาน เพื่อให้รู้ว่าหลักฐานข้อมูลที่แทจ้ริงคืออะไร 
๑.๕   การสังเคราะห์ข้อมูล คือ การรวบรวมและเรียบเรียงข้อเท็จจริงต่างๆ 
๑.๖   การเรียบเรียงและน าเสนอผลการศึกษาตามระเบยีบวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

๒. หลักฐานทางประวัตศิาสตร์แบง่ตามล าดับความส าคัญได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกตามล าดับความส าคญัเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. หลักฐานชั้นต้น หรือหลักฐานปฐมภูมิ คือ หลักฐานที่เกิดร่วมสมัยกับเหตุการณ์ เช่น ค าบอกเล่า

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จารึก จดหมายเหตุ บันทึก 
๒. หลักฐานชั้นรอง หรือหลักฐานทุติยภูมิ คือ  หลักฐานที่จัดท าขึ้นภายหลังเหตุการณ์ เช่น

พระบรมราชานุสาวรีย์ ต านาน บทความ หนังสือ งานนิพนธ์ 
๓. จงยกตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และระบุความส าคัญของหลักฐานดังกล่าว 

ตัวอยา่งของหลักฐานที่เป็นลายลักษณอ์ักษร 
๑. จารึก คือ การบันทึกเร่ืองราวไว้บนวัสดุที่มีความคงทนถาวร เช่น ศิลา โลหะ ถือเป็นหลักฐาน

ลายลักษณ์อักษรที่มีอายุยาวนานที่สุดที่พบในประเทศไทย เช่น “จารึกเยธัมมา” จารึกที่เขางู  
๒. จดหมายเหตุ คือ การบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาน้ัน มักบอกเวลาตามล าดับ

เหตุการณ์ เป็นหลักฐานส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 
๓. พงศาวดาร เป็นบันทึกที่ราชส านักจัดท าขึ้น ซึ่งเป็นเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์

ตามล าดับเหตุการณ์และยุคสมัย ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความแม่นย าของ
ข้อมูลเป็นที่ยอมรับโดยนักประวัติศาสตร์ 

๔. จงยกตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และระบุความส าคัญของหลักฐานดังกล่าว 
ตัวอยา่งหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
๑. หลักฐานทางโบราณคดี คือ หลักฐานวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 

เช่น อาวุธ เคร่ืองประดับ ภาชนะ หลักฐานชนิดน้ีมีความส าคัญต่อนักประวัติศาสตร์ในการ
ตรวจสอบหลักฐานประเภทเอกสารแน่ชัดขึ้น 

๒. หลักฐานทางศิลปกรรม เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  ที่สะท้อนให้เห็น
พัฒนาการของมนุษย์ในอดีต เช่น รูปแบบการสร้างบ้านเรือน การผลิตสิ่งของเพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา 

๓. หลักฐานประเภทโสตทัศน์ เช่น ภาพถ่าย แผนที่ แผ่นเสียง ภาพยนตร์ เป็นหลักฐานที่มีคุณค่า
อย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ 



๑๐ 

 

 

 
๕. นักประวัติศาสตร์มีวิธีการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างไร จงอธิบาย 
 นักประวัติศาสตร์มีวิธีการตรวจสอบหลักฐานได้ โดยการวิพากษ์หลักฐาน ซึ่งมีวธิีการ ๒ ขั้นตอนคือ 

๑. การวิพากษ์หลักฐานภายนอก เป็นการตรวจสอบถึงลักษณะโดยทั่วไปของหลักฐาน เช่น  
ใครเป็นผู้แต่ง เวลาที่เขียน ลักษณะการเขียน 

๒. การวิพากษ์หลักฐานภายในเป็นการตรวจสอบที่เน้นการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นเน้ือหาสาระ
ของเอกสารน้ันๆ ว่ามีความถูกต้องเพียงใด 

 

 
แบบทดสอบการเรียนรู ้

 

๑. ประวัติศาสตรห์มายถึงอะไร 
 การศึกษาอดีตของสังคมมนุษย์ที่เปลีย่นแปลงตามมิติของเวลา 
๒. ทุกข้อเป็นประโยชนโ์ดยตรงของการศึกษาประวตัิศาสตร์ยกเว้นข้อใด 
 รู้กระบวนการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของสิ่งแวดลอ้ม 
๓. องค์ประกอบข้อใดของประวัติศาสตร์ที่ส าคัญน้อยที่สุด   อนาคตของสังคมมนุษย ์
๔. ปัจจยัที่ส าคัญที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร์คือข้อใด  การเคารพข้อเทจ็ริงจากหลักฐาน 
๕. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงมีความส าคัญอย่างไร 
 พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย 
๖. ขั้นตอนแรกของวธิีการทางประวัติศาสตร์คืออะไร 
 การก าหนดหัวข้อการศึกษาประวัติศาสตร์โดยการต้ังค าถาม 
๗. เพื่อให้การศึกษาทางประวัติศาสตร์สมบูรณ์ ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไร 
 การเรียบเรียงและการน าเสนอผลการศึกษา 
๘. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาหลักฐานชั้นต้นของประวัติศาสตร์สุโขทัยจะต้องศึกษาจากหลักฐานใด 
 ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
๙. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาหลักฐานชั้นรองของประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาต้องศึกษาจากหลักฐานใด 
 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

๑๐. หลักฐานทางประวัตศิาสตร์ประเภทใดทีม่ีข้อมูลแม่นย าน่าเชื่อถอืมากที่สุด   พงศาวดาร 
๑๑. ข้อจ ากัดส าคัญของการน าต านานมาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไร 

 ต านานให้ข้อมูลที่นา่เชื่อถอืน้อยกวา่หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรอื่นๆ 
๑๒. ถ้านักเรียนศึกษาพงศาวดารสมยัอยุธยาจะได้ความรู้เร่ืองใดน้อยที่สุด 
  ความเป็นอยูข่องประชาชนในสมัยอยุธยา 
๑๓. พระอภัยมณีเป็นวรรณกรรมร่วมสมัยกับสมัยใด   รัตนโกสินทร ์
๑๔. ถ้านักเรียนต้องการรู้เหตุการณ์และความเคล่ือนไหวทางการเมืองนักเรียนจะต้องศึกษาจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ประเภทใด   หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
 



๑๑ 

 

 

๑๕. หลักฐานในปัจจุบันทีใ่ห้ประโยชน์ในการน ามาใช้ศึกษาประวตัิศาสตร์สูงสุดคืออะไร 
 วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยทางประวัติศาสตร์ 

๑๖. ข้อใดจัดเป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร   ศิลาจารึก 
๑๗. การวิพากษห์ลักฐานภายในของ “หนังสือประวัติศาสตร์ไทย” คืออะไร 

 เน้ือหาสาระให้ข้อมูลใดและถกูต้องหรือไม ่
๑๘. ข้อใดคือค าถามทางประวัตศิาสตร์   ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
๑๙. กิจกรรมใดที่น าหลักการและทฤษฎีที่เรียนรู้จาก “วิธีการทางประวัติศาสตร”์ ไปปฏิบตัจิริง 

 โครงงานทางประวัติศาสตร์ 
๒๐. คุณสมบัติที่ส าคัญน้อยที่สุดของนักประวัติศาสตร์คืออะไร     ผู้มีความสันโดษ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เวลา ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไท 
เร่ือง ความส าคญัของเวลา   หัวข้อแนวการวิเคราะห์ 

๑. เวลาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของมนุษยชาติในอดีตทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ความเชื่อทางศาสนา 

๒. เวลาจะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์หรือเร่ืองราวในอดีตได้ชัดเจน 
๓. เวลาจะช่วยเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันน าไปสู่การคาดคะเนในอนาคต 
๔. มนุษย์ใช้ภูมิปัญญาผลิตเคร่ืองมือบอกเวลาเพื่อสนองความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

เร่ือง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือเครื่องใช้และอื่นๆ วิถีการด าเนินชีวิต 
เคร่ืองมือหินท าจากหินกรวด อาวธุ
ท าจากหินอยา่งง่ายๆ เป็นเคร่ืองมือ
ขุดและสบัตัด 

อยู่กันเป็นครอบครัวขนาดเลก็
เร่ร่อนตามล่าฝูงสัตว์และเก็บพืช
ตามธรรมชาติ อาศัยอยู่ในถ้ าและ
เพิงผา 

เคร่ืองมือหินขนาดเล็กลงประณีตขึ้น 
เคร่ืองปั้นดินเผาผิวเกลี้ยง 

อยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ ่
ยังเร่ร่อนตามแหล่งอาหาร มกีาร
ประกอบพิธีฝังศพ 

เคร่ืองมือหินขดั สิว่ ขวาน เคร่ืองจกัสาน 
ทอผ้า เคร่ืองปั้นดินเผา 

อยู่รวมกันเป็นชุมชน เพาะปลกู
และเลี้ยงสัตว์ รู้จักคา้ขาย มีการ
แบ่งงานกันท า 

 
 
 

เครื่องมือเครื่องใช้และอื่นๆ วิถีการด าเนินชีวิต 
สร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท าจากส าริด 
ภาชนะดินเผาตกแต่งสวยงาม 
มีลวดลายระบายสีแดง 

อยู่รวมกันเป็นชุมชน มีการ
ปกครอง มีความเชื่อ มีการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

สร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ด้วยเหล็ก  
มีการประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
หลากหลายประเภท 

อยู่รวมกันเป็นเมือง บางเมอืง
พัฒนาเป็นอาณาจักร มีการ
ค้าขาย มีระบบการปกครอง 

 
 
 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงเวลา  ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ ปีมาแลว้
.............................................. 

ยุคหิน ช่วงเวลา  ๕๐๐,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว 

ยุคโลหะ ช่วงเวลา   ๔,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว 

ยุคหินเก่า 

ยุคหินกลาง 

ยุคหินใหม่ 

ยุคเหล็ก 

ยุคทองแดง 



๑๓ 

 

 

เร่ือง พัฒนาการของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนสืบค้นพัฒนาการของมนุษย์ที่พบตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ แล้วเขียนค าตอบลงในตาราง
ที่ก าหนดให้ 

แหล่งโบราณคด ี ร่องรอย/หลักฐาน/ลักษณะสังคม 
๑. แหล่งโบราณคดีที่แม่ทะ  

อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
พบเคร่ืองมือหินกะเทาะท ามาจากหินกรวดก าหนดอายุได้
ประมาณ ๕ ถึง ๔ แสนปีมาแล้ว 

๒. แหล่งโบราณคด ี
ถ้ าหลังโรงเรียน  
อ าเภอเมือง จงัหวัดกระบี ่

พบร่องรอยของมนุษย์สมัยก่อนประวั ติศาสตร์ที่ ใช้
เคร่ืองมือหินกะเทาะ ทั้งเคร่ืองมือแกนหินและเคร่ืองมือ
สะเก็ดหินอายุ ๓๗,๐๐๐-๒๗,๐๐๐ ปี การใช้เคร่ืองมือหิน
กะเทาะแบบฮัวบินเนียนอายุ ๙,๐๐๐-๗,๕๐๐ ปี พบภาชนะ
ดินเผา ๖,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปี 

๓ แหล่งโบราณคดีถ้ าหมอเขยีว 
อ าเภอเมือง จงัหวัดกระบี ่

พบร่องรอยการอยู่อาศัยของคนหลายช่วงเวลา มีการใช้
เคร่ืองมือหินหลายลักษณะ ต้ังแต่ช่วง ๒,๕๐๐-๔,๐๐๐ ปี 

๔ แหล่งโบราณคดีถ้ าผแีมน อ าเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแมฮ่่องสอน 

พบเคร่ืองมอืหินแบบฮวับินเนียนท าจากหินกรวดแม่น้ าก าหนด
อายุได้ ๖,๐๐๐ ถึง ๙,๐๐๐ ปีมาแล้ว พบหลักฐานของเมล็ดพืช 
จึงท าให้เกิดข้อสันนิษฐานวา่มีการเร่ิมต้นเพาะปลูก 

๕ แหล่งโบราณคดีบ้านเชยีง  
บ้านเชียงสมัยต้น 

อายุระหว่าง ๔,๓๐๐-๓,๐๐๐ ปี พบหลักฐานโครงกระดูก
มนุษย์ โบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประเพณีฝังศพ พบภาชนะ
เผาสีด า-เทาเข้ม ตกแต่งลายเส้นและมีการพัฒนาภาชนะ 
ดินเผา จนระยะสุดท้ายพบภาชนะก้นกลมระบายสีแดง
เรียกว่าภาชนะแบบบ้านอ้อมแก้ว 

 บ้านเชียงสมัยกลาง อายุระหว่าง ๓,๐๐๐-๒,๓๐๐ ปีมาแล้ว คนในยุคน้ีเร่ิมรู้จัก 
ท าการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  ใช้โลหะท าเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และเคร่ืองประดับ ภาชนะดินเผาที่พบมีขนาดใหญ่
มีการตกแต่งปากภาชนะด้วยการทาสีแดง 

 บ้านเชียงสมัยปลาย มีอายุระหว่าง ๒,๓๐๐-๑,๘๐๐ ปี ใช้เหล็กท าเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้แพร่หลาย 

๖ แหล่งโบราณคดีโนนนกทา 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
โนนนกทาสมัยต้น 

มีอายุระหว่าง ๕,๕๐๐-๔,๕๐๐ ปี รู้จักท าการเพาะปลูก   
เลี้ยงสัตว์ รู้จักใช้ส าริดท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

 โนนนกทาสมัยกลาง มีอายุระหว่าง ๔,๕๐๐-๑,๘๐๐ ปี รู้จักเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
รู้จักใช้ส าริดท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ภาชนะดินเผามีหลายรูปแบบ 

 โนนนกทาสมัยปลาย อายุ ๑,๐๐๐ ปีมาแล้ว พบเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท าด้วยเหล็ก
และเคร่ืองมือเกษตรกรรม 



๑๔ 

 

 

๗ แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า อ าเภอ
เมืองกาญจนบุร ีจงัหวัดกาญจนบุรี 

พบร่องรอยของหมู่บ้านสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีอายุราว 
๔,๐๐๐ ปี มีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มีภาชนะหลายรูปแบบ 

๘ แหล่งโบราณคดีบา้นดอนตาเพชร 
ต าบลพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุร ี

พบโครงกระดูกมนุษย์ เคร่ืองมือเกษตรกรรมท าด้วยเหล็ก
และส าริด พบเคียวเกี่ยวข้าว และเมล็ดข้าวในเน้ือภาชนะ 
ดินเผา มีอาชีพท านา จับปลา ล่าสัตว์ 

๙ แหล่งโบราณคดีบ้านจันเสน  
อ าเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค ์

พบภาชนะดินเผา วัตถุส าริด เคร่ืองมือเหล็ก ลูกปัดท าด้วย
หิน แก้ว กระดูก ชุมชนบ้านจันเสนพัฒนาเป็นเมืองรุ่นแรก 

 
 
เร่ือง วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 

 

 การศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของไทย เริ่มต้นค้นพบเมื่อประมาณ ๕๐ ปีมาแล้ว ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓- 
๒๕๐๕ หลักฐานที่พบคือเครื่องมือหินชนิดต่างๆ พบบริเวณ...............................................................แหล่งโบราณคด ี
ที่ส าคัญ พบเครื่องมือหินกะเทาะที่อ าเภอ...................จังหวัด...............อายุประมาณ ๔-๖ แสนปีมาแล้ว และยัง
พบว่ามนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใช้เครื่องมือหินกะเทาะแบบฮัวบินเนียน ที่ถ้ าหลังโรงเรียนเป็นเพิงผาในเทือกเขา
หินปูน........................................มีการพบแหล่งโบราณคดี.......................................................................  
การค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีท าให้สันนิษฐานได้ว่า กลุ่มคนในยุคนี้ไม่รู้จักการเพาะปลู กและเล้ียงสัตว์ 
ด ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และหาของป่า การเพาะปลูกนั้นพบว่ามีอายุระหว่าง ๔,๓๐๐ และ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้วที่  
...................................................................................และยังมีหลักฐานการฝังศพ โดยน าภาชนะดินเผาฝังร่วมกับ 
โครงกระดูก และมีหลักฐานการใช้ส าริดในประเทศไทยที่............................................................................................. 
มีการพบภาชนะดินเผา มีลักษณะเด่นคือ ภาชนะดินเผาสามขาที่ ............................................................................. 
นอกจากนี้ยังพบเคียวเกี่ยวข้าว เมล็ดข้าวในเนื้อภาชนะดินเผา พบลูกหินมีลายเขียนสีที่..................................... 
..................................................................แหล่งโบราณคดีพบโบราณวัตถุวัฒนธรรมอินเดีย เช่น ดวงตราสัญลักษณ์ 
ตุ๊กตาดินเผา ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เด็กสวมใส่เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย....................................................................................
โบราณวัตถุที่โดดเด่นคือ ภาชนะดินเผาที่ลวดลายประทับรูปสัตว์เหมือนกับโบราณวัตถุที่พบที่ศรีเกษตร  
แว่นแคว้นพม่าโบราณ ท าให้นักวิชาการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์เชื่อว่าที่แห่งนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
และเข้าสู่........................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลุ่มแม่น้ าแควน้อย และแควใหญ ่
แม่ทะ ล าปาง 

อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ถ้ าผีแมน อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

บ้านเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวัดอุดรธาน ี
โนนนกทา เขตบ้านนาดี อ าเภอภูเวยีง จังหวัดขอนแก่น 

ต าบลบา้นเกา่ อ าเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุรี 
บ้านดอนตาเพชร 

ต าบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
บ้านจันเสน อ าเภอตาคล ีจังหวดันครสวรรค ์

สมัยทวารวด ี



๑๕ 

 

 

เร่ือง หลักฐานทางโบราณคดขีองผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 

๑. เคร่ืองมือหินแบบฮัวบินเนียน 
 เคร่ืองมือหินแบบฮัวบินเนียนท าจากหินกรวดแม่น้ า ส่วนใหญ่ 

มีรูปแบบทรงไข่ โดยมีการกะเทาะรอบ บางคร้ังเป็นการกะเทาะ
ห น้ า เดี ย วห รือสองห น้ าขึ้ นอยู่ กั บความ ต้อ งกา รแล ะ
ประสบการณ์ของผู้กะเทาะ 

๒. เคร่ืองปั้นดินเผาบ้านเชียง 
 ภาชนะดินเผามีพัฒนาการยาวนาน ในสมัยหลังเป็นภาชนะ 

ดินเผาทรงกระบอกและก้นกลม คอภาชนะสั้นๆ ตกแต่งด้วย
ลายเชือกทาบทั้งใบ ส่วนบริเวณไหล่ตกแต่งด้วยลายขีดผสม
การระบายสีแดง 

๓. ภาชนะดินเผาแหล่งโบราณคดีบา้นเก่า 
ภาชนะดินเผามีลักษณะเด่นคือ ภาชนะดินเผา ๓ ขา สว่นใหญ ่
มีสีด า สีเทาเขม้ หรือสีน้ าตาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

เร่ือง เชื่อมโยงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยกบัเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สากล 
พุทธศักราช คริสต์ศักราช ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สากล 
พุทธศตวรรษ 

๑๐-๑๖ 
คริสต์ศตวรรษ 

๕-๑๑ 
อาณาจักรทวารวดีปกครองดินแดน
แหลมทอง 

ศาสนาอิสลามเผยแผ่ไปใน
เปอร์เซียและอียิปต์ 

พ.ศ. ๑๗๔๐ ค.ศ. ๑๑๙๗ พุทธศาสนารุ่งเรืองในอาณาจักร
ทวารวดีและพม่า 

พุทธศาสนาเริ่มเสื่อมในอินเดีย 
วิทยาลัยพุทธศาสนาที่นาลันทา 
ถูกท าลาย 

พ.ศ. ๑๗๘๓ ค.ศ. ๑๒๔๐ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ตั้งกรุงสุโขทัย ทหารจีนของกุบไลข่านโจมตีรัสเซีย 
พ.ศ. ๑๘๒๖ ค.ศ. ๑๒๘๓ พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์

อักษรไทย 
จีนโจมตีพม่า จามปา และ
เวียดนาม แต่แพ้สงครามญ่ีปุ่น 

พ.ศ. ๑๘๙๓ ค.ศ. ๑๓๕๐ พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี 

ราชวงศ์หมิงครองประเทศจีน 
ต่อจากพวกมองโกล 

พ.ศ. ๒๑๓๕ ค.ศ. ๑๕๙๒ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงท า
ยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช 

ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลี 

พ.ศ. ๒๓๔๗- 
๒๓๕๘ 

ค.ศ. ๑๘๐๔- 
๑๘๑๕ 

รัชกาลที่ ๑ ทรงตรากฎหมาย 
ตราสามดวง สร้างวัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม 

จักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ต 
ทรงครองอ านาจในฝรั่งเศส อิตาล ี
และอียิปต์ 

พ.ศ. ๒๓๙๔- 
๒๔๑๑ 

ค.ศ. ๑๘๕๑- 
๑๘๖๘ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๔ 

สงครามกลางเมืองในอเมริกา 
สมัยประธานาธิบดีลินคอล์น 

พ.ศ. ๒๔๕๔ ค.ศ. ๑๙๑๑ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงตั้งขบวนการลูกเสือ 
ในสยาม 

ซุนยัตเซนปฏิวัติในจีนสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

พ.ศ. ๒๔๗๕ ค.ศ. ๑๙๓๒ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย 

อิรักเป็นอิสรภาพจากการปกครอง
ของอังกฤษ 

 
เร่ือง การใช้ศักราชแบบต่างๆ ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ไทย 
 ๑๒๐๕ หมายถึง  มหาศักราชหรือ ม.ศ. ๑๒๐๕ 
 ศักราชนี้มีที่มาคือ มหาศักราชผู้ต้ังคือ พระเจ้ากนิษกะ ในพุทธศตวรรษที่ ๖ เมื่อขึ้นเสวยราชย์

แล้วทรงต้ังมหาศักราชขึ้นใน ค.ศ. ๖๒๒ 
 ๑๒๐๕ ศก ตรงกับ พ.ศ.  ๑๘๒๗  ค.ศ. ๑๒๘๔ 
 ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับ  วัน ศกุร์ที่ ๔  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๑๘๙๓ 
               ๖ 
 ช่วงเวลาดังกล่าวเขียนเป็นสัญลกัษณ์แบบไทยคือ  ๖ ฯ ๕ 
 จุลศักราช  ๗๑๒  ตรงกับ พ.ศ.  ๑๘๙๓  ค.ศ. ๑๓๕๐ 
 จุลศักราชมีที่มาคือ  จุลศักราชต้ังขึ้น พ.ศ. ๑๑๘๒  ในพม่าการเทียบจุลศักราชให้ใช้  ๑๑๘๒   

เป็นเกณฑ์ในการบวกลบ ไทยใช้จุลศักราชในการค านวณทางโหราศาสตร์ 



๑๗ 

 

 

 ร.ศ. ๑๑๒  ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
 ร.ศ. มีที่มาคือ  รัตนโกสินทรศกเป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยให้นับปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนา 
กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็น ร.ศ. ๑ และให้เร่ิมใช้ศักราชน้ีในราชการต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน 
ร.ศ. ๑๐๘ 
 เกณฑ์การเทียบรัตนโกสินทรศกกับพุทธศักราช คือ การใช้ตัวเลข ๒๓๒๔ มาเป็นเกณฑ์ในการบวกลบ 

 
เร่ือง ประติมากรรมแสดงศูนย์กลางอาณาจักรต่างๆ 

 
  ๑. พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 
   ศิลปะทวารวดี จังหวัดนครปฐม 
 
  ๒. พระพุทธรูปศิลปะล้านนา 
 
  ๓. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 
   ศิลปะแบบศรวีิชยั 
 
  ๔. พระพิมพจ์ากคูบวั ศิลปะทวารวด ี
   จังหวัดราชบุรี 
 
  ๕. พระพุทธรูปทวารวดี  
 
  ๖. พระพุทธสมัยศรีวชิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

แบบทดสอบการเรียนรู้ 
๑. เวลามีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ และการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร 

เวลามีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และการศึกษาประวัติศาสตร์เน่ืองจากประวัติศาสตร์
คือการศึกษาอดีตของสังคมมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมิติของเวลา ดังน้ันเวลาจะช่วยให้
เข้าใจเหตุการณ์และล าดับเร่ืองราวในอดีตได้ถูกต้อง นอกจากน้ันเวลาจะช่วยเชื่อมโยงอดีตกับ
ปัจจุบันน าไปสู่การคาดคะเนในอนาคต 

๒. ลักษณะเฉพาะของมนุษย์สมัยกอ่นประวัติศาสตรใ์นดินแดนไทยแต่ละชว่งสมยัเป็นอย่างไร 
๑. ยุคหินเก่า เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท าด้วยหินอย่างง่ายๆ มีวิถีการด ารงชีวิตที่เร่ร่อน อาศัยอยู่ตาม

ถ้ าหรือเพิงผา 
๒. ยุคหินกลาง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ยังคงท าด้วยหินมีความประณีตขึ้น เร่ิมอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จัก

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๓. ยุคหินใหม่ มีการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ท าจากหินหลายแบบ รู้จักท าเคร่ืองจักสานและ 

ทอผ้า รู้จักเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ ค้าขายแลกเปลี่ยน ชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
๔. ยุคโลหะ รู้จักประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ด้วยส าริดและเหล็ก มีการท าเคร่ืองปั้นดินเผาที่พัฒนา

อย่างสวยงาม อยู่รวมกันเป็นเมืองและเร่ิมพัฒนาเข้าสู่การเป็นอาณาจักร 
๓. ยุคสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตรใ์นดินแดนไทยอยูช่่วงเวลาใด เพราะเหตุใด 

ยุคสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์หมายถึง ช่วงเวลาในสังคมน้ันยังไม่รู้จักใช้ตัวอักษรแต่มีคนจาก   
ต่างถิ่นรู้จักใช้ตัวอักษรบันทึกเร่ืองราวของสังคมน้ันๆ ไว้ ยุคสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดน
ไทยอยู่ในช่วงเวลาความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรต่างๆ ก่อนสมัยสุโขทัย 

๔. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยมีอะไรบ้าง เลือกและอธิบายหลักฐาน  
ที่เห็นว่าส าคัญจ านวน ๑-๒ หลักฐาน 
๑. จารึก ตัวอักษรที่พบในจารึกมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ซึ่งจารึกเหล่าน้ีจะจารด้วย  “ตัวอักษร

ปัลละวะ” ที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย และสมัยหลังคลี่คลายเป็น “ตัวอักษรหลังปัลละวะ”  
จนพัฒนามาเป็นอักษรไทยแบบต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นแสดงถึงรัฐโบราณที่เกิดในดินแดน
ประเทศไทยคือ อาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรศรีวิชัย รวมทั้งอาณาจักรเจนละในประเทศ
กัมพูชา 

๒. หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ เช่น ในแหล่งโบราณคดีพบตะเกียงโรมันที่
ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ การพบเหรียญซึ่งมีตราประทับและนามทวารวดีอยู่ด้วย
ในการขุดบูรณะจุลประโทนเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ท าให้นักประวัติศาสตร์ทราบว่าบริเวณ 
เมืองเก่าซึ่งมีเจดีย์จุลประโทนเป็นศูนย์กลางน้ัน เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดี 

๕. สมัยประวตัิศาสตร์ในดินแดนไทยแบ่งได้อย่างไรบ้าง และใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 
๕.๑ แบ่งตามศูนย์กลางอ านาจการปกครองเป็น ๕ สมัย คือ 
 (๑)  สมัยก่อนสุโขทัย (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘) 
 (๒)  สมัยสโุขทยั (ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ - ๒๐๐๖) 
 (๓)  สมัยอยธุยา (พ.ศ. ๑๘๙๑ - ๒๓๑๐) 



๑๙ 

 

 

 (๔)  สมัยธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๒๕) 
 (๕)  สมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ปัจจบุัน) 
๕.๒ แบ่งตามระบอบการปกครองเป็น ๒ สมยั คือ 
         (๑)  สมัยสมบูรณาญาสทิธิราชย์ (พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - พ.ศ. ๒๔๗๕) 
 (๒)  สมัยระบอบประชาธปิไตย (พ.ศ. ๒๔๗๕ - ปัจจุบัน) 
 

แบบทดสอบการเรียนรู้ 
๑. จากข้อความว่า “วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒ รัชกาลที่ ๑ ประชวรพระโรคสวรรคต” แสดงความส าคัญ

ของเวลาอย่างไร    เวลาช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์หรือเร่ืองราวในอดีต 
๒. ข้อใดไมใ่ชเ่คร่ืองมือบอกเวลาทีเ่กิดจากธรรมชาติ   นาฬิกาจักรกล 
๓. “เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๕ พ.ศ. ๒๑๘๑ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้ท าการลบศักราชเพื่อเป็น

การแก้เคล็ด เนื่องจากจุลศักราชจะครบ ๑,๐๐๐ ปี”จุลศักราชหมายถึงอะไร  
 ศักราชพม่า ต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๑๘๒ 
๔. “ลุศักราช ๗๑๒ ปีขาล โทศก วันศุกร์ เดือนห้า ขึ้น ๖ ค่ า เพลาสามนาฬิกาเก้าบาท สถาปนากรุง

พระนครศรีอยุธยา” ศักราช ๗๑๒ หมายถึงอะไร     จ.ศ. ๗๑๒ 
๕. “รัชกาลที่ ๕ มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ. ๑๒๑” การเทียบศักราชข้อใด 

ไม่ถูกต้อง    ร.ศ. ๑๒๑ ตรงกับ ทศวรรษที่ ๒๔๕๐ 
๖. การแบ่งยุคสมัยก่อนประวตัิศาสตร์เป็นยุคหินและยุคโลหะใช้ส่ิงใดเป็นเกณฑ์ 
  เทคนิควิธีการและวสัดุในการท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
๗. ยุคหมู่บ้านสังคมเกษตรกรรมตรงกับข้อใด    ยุคหินใหม ่
๘. ปัจจยัใดทีท่ าให้มนษุย์ก้าวเข้าสู่ยุคประวัตศิาสตร์ในช่วงเวลาไม่เท่ากัน 
 การรู้จักประดิษฐ์ตวัอักษรอยูใ่นช่วงเวลาไม่เท่ากัน 
๙. แหล่งโบราณคดีของไทยที่เก่าแก่ที่สุดคือข้อใด   แหล่งโบราณคดีที่บ้านแม่ทะ 

๑๐. แหล่งโบราณคดีใดในประเทศไทยที่พบร่องรอยและหลักฐานมากที่สุด    แหล่งโบราณคดบี้านเชียง 
๑๑. ร่องรอย/หลักฐานลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยคืออะไร     จารึก 
๑๒. “จารึกเยธัมมา” ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตรใ์นเรื่องใด  เหตุการณ์บ้านเมืองสมยัทวารวด ี
๑๓. ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สมยัประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการในสมยัใด     รัชกาลที่ ๗ 
๑๔.  เหตุการณ์ใดทีท่ าให้สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทยส้ินสุดลงอย่างถาวร 

 คณะราษฎรปฏวิัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๗ 
๑๕. ความสัมพันธข์้อใดไม่ถูกต้อง    ราชวงศบ์้านพลูหลวง - ธนบุร ี
๑๖. สมัยรัตนโกสินทรย์ุคปรับปรุงประเทศอยู่ในสมยัรัชกาลใด    รัชกาลที่ ๔ 
๑๗. ปัจจยัส าคัญที่สุดในการตั้งถิ่นฐานของชมุชนโบราณคืออะไร    แหล่งน้ า 
๑๘. ชุมชนโบราณในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีถิ่นฐานอยู่ในบริเวณใด   แอ่งโคราช 



๒๐ 

 

 

๑๙. บริเวณใดในดินแดนภาคใตท้ี่พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชมุชนโบราณมากที่สุด 
  ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก 

๒๐. นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรบัว่าประเทศไทยก้าวสู่สมัยประวตัิศาสตร์ในช่วงเวลาใด 
  พุทธศตวรรษที่ ๑๒ 

 

 
แนวความคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยมีถิ่นก าเนิดอยู่บริเวณภาคใต้ของจีน ได้รับการยอมรับมากที่สุดเพราะ
ประเด็นที่ค้นพบทางด้านภาษาและวัฒนธรรมรวมทั้งการค้นคว้าทางชาติพันธุ์ วิทยาและข้อมูลทาง
โบราณคดีที่ปรากฏร่องรอยของกลุ่มชนไทย 
    
เร่ือง ทรรศนะของนักประวัติศาสตร์ที่มีต่อการต้ังถิ่นฐานของมนุษยใ์นดินแดนไทย 
 

ชื่อนักประวัติศาสตร์ ทรรศนะ แนวคิด 
- ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ 
- ขุนวิจติรมาตรา 

๑.  ถิ่นเดิมของชนชาติไทย 
อยู่แถบเทือกเขาอัลไต 

ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยูใ่น
บริเวณตอนกลางของประเทศจีน 
ถูกจีนรุกรานจึงอพยพลงใต้มา
ตามล าดับแล้วต้ังอาณาจักรน่านเจ้า
ใน พ.ศ. ๑๑๐๐ หลังจากน้ันถกูจีน
ยึดครองจึงอพยพลงมาในดินแดน
ประเทศไทย 

- ศาสตราจารยแ์ตเรียน   
 เดอ ลา คูเปอร ี
- สมเด็จฯ กรมพระยาด ารง    

ราชานุภาพ 
- หลวงวจิิตรวาทการ 

๒. ถิ่นเดิมของชนชาติไทย 
อยู่บริเวณตอนกลางของจีน 

ชนชาติไทยเป็นเชือ้สายมองโกล 
ถิ่นเดิมน่าจะอยู่ในเขตอบอุ่นเหนือ
ต่อมาเคลื่อนย้ายเข้าสูจ่ีน ต้ัง
อาณาจักรเรียกว่าอา้ยลาว เมือ่ชาวจีน
เข้มแข็งและแย่งชิงพื้นที่ท าใหต้้อง
อพยพต่อลงไปสู่ดินแดนทางตอนใต้ 

- อาร์ชิบัลด์ รอสส์ คอลคูน 
- ศาสตราจารยว์ิลเลียม เจ. 

เกดนีย์ 
- ศาสตราจารยข์จร            

สุขพาณิช 
- พันตรี เอช. อาร์. เดจีส์ 

๓. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่
บริเวณตอนใตข้องจีน 

อาร์ชบิัลด์ รอสส์ คอลคูน เชื่อว่า 
ชนชาติไทยมีถิ่นก าเนิดทางตอนใต้
ของจีน ต่อมานักวชิาการหลายคน
มีความเห็นตรงกันว่าชนชาติไทย 
มีถิ่นฐานอยู่ในเขตจีนตอนใต ้
แถบกวางตุ้ง กวางสี ยูนนาน 
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- ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด 
แสงวิเชยีร 

- ดร.ควอริตช์ เวลส์ 

๔. ถิ่นเดิมของชนชาติไทย 
อยู่ในประเทศไทยปจัจบุัน 

เชื่อวา่ชนชาติไทยเป็นชนชาติมลายู
ได้อพยพจากทางใต้ของแหลมมลายู
ขึ้นไปทางเหนือจนถึงตอนใต้ของจีน
แล้วอพยพกลบัลงมาอีกคร้ัง 

- รูท เบเนดิกต ์
- นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ 

๕. ถิ่นเดิมของชนชาติไทย 
อยู่ ในคาบสมุทรมลายู 
และหมู่เกาะอินโดนีเซีย 

จากการขุดพบกะโหลกศีรษะและ
โครงกระดูกมนุษย์โบราณ 
ในดินแดนไทยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กันแล้วเห็นวา่ไม่มีลกัษณะทีแ่ตกต่าง
ส าคญัๆ จากโครงกระดูกของคนไทย
สมยัปัจจุบัน จึงสันนิษฐานวา่คนไทย
อยู่ในประเทศไทยเมื่อ ๔,๐๐๐ ปี
มาแลว้ 

 

 
 

เร่ือง ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ในดินแดนไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ภูมิอากาศ 
ในดินแดนประเทศ
ไทยมีลมมรสุม ๒ 
ชนิด คือลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้
น าความชื้นและฝน
มาจากมหาสมุทร
อินเดีย และลม
มรสุมตะวันออก 
เฉียงเหนือน า
ความหนาวเย็น  
ท าใหภู้มภิาคน้ี
เหมาะแก ่
การเพาะปลูก 

๒. ลักษณะภูมิประเทศ
ดินแดนไทยม ี
ภูมปิระเทศเป็นที่ราบ 
ที่ราบสูง เป็นเขา ห้วย 
หนอง คลอง บึง 
แม่น้ า ทะเลสาบ ทะเล 
เกาะ ท าให้เหมาะ 
แก่การต้ังถิ่นฐาน 
ของมนุษย ์

๓. ดินและน้ า ดินแดน
ไทยมีดินอุดมสมบูรณ์ 
เช่น ที่ดินตะกอน  
มีแหล่งน้ าจืด และ
แม่น้ าล าธาร ส าหรับ
บริโภคเพาะปลูก และ
เป็นเส้นทางคมนาคม 
โดยเฉพาะแม่น้ า
เจ้าพระยา 

ปัจจัยทางกายภาพ 

การตั้งถิ่นฐานของ 
มนุษย์ในดินแดนไทย 

ปัจจัยทางสังคม  หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต รวมถึงเชื้อชาติ ความคิดความเชื่อ  
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม การด าเนินชีวิต
ด้านภาษา มีกติกาควบคุมสมาชิกในสังคม ก่อให้เกิดระบบจารีตประเพณี  กฎหมาย ปัจจัย
ทางสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ เช่นเดียวกับปัจจัยทางกายภาพ 

๔. ป่าไม้และแร่ธาตุ 
ดินแดนไทยมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ เช่น  
ป่าไม้ และแร่ธาตุต่าง  ๆ
ได้แก่ ทองแดง ดีบุก 
เหล็ก ซึ่งมนุษย์น ามา
ประดิษฐ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ เคร่ืองประดับ 
และอาวุธ 
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เร่ือง เมืองโบราณในดินแดนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ความเป็นมาของแคว้นตามพรลิงค์ คือ 
แคว้นตามพรลิงค์ต้ังขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๗ เมื่อถึงพุทธศตวรรษ
ที่  ๑๘ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นนครศรีธรรมราช มีอิทธิพลครอบคลุม 
แหลมมลายู ศาสนามีทั้งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน และนิกายเถรวาท 
 

ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี คือ 
อาณาจักรในภาคกลางของดินแดนประเทศไทยศูนย์กลางอ านาจอาจอยู่ที่
เมืองนครปฐมโบราณ หรือเมืองอู่ทอง หรือเมืองลพบุรี อาณาจักรทวารวดี 
มีกษัตริย์ปกครอง มีหลักฐานยืนยัน ได้แก่ เหรียญเงิน มีค าจารึกว่า ศรีทวารวติ 
ศวรปุณยะ ซึ่งแปลว่า บุญของผู้เป็นเจ้าแห่งทวารวดี นอกจากน้ี ยังพบ
หลักฐานโบราณวัตถุที่แสดงถึงพิธีกรรมของกษัตริย์ 

ความเป็นมาของอาณาจักรศรีวชิัย คือ 
อาณาจักรศรีวิชัยเดิมเป็นชุมชนโบราณที่ต้ังอยู่ริมฝั่งทะเลจึงเหมาะที่จะเป็น
เมืองเก่าและพักจอดเรือ ต่อมากลายเป็นศูนย์กลางค้าที่ส าคัญเพราะอยู่ใน
เส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีน ในระยะแรกนับถือพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 

ความเป็นมาของอาณาจักรลพบุรี คือ 
เมืองละโว้หรือลวปุระเป็นเมืองส าคัญในสมัยทวารวดี ต้ังอยู่ ในจุด
ยุทธศาสตร์โดยมีเส้นทางติดต่อกับเมืองในลุ่มแม่น้ าป่าสัก ที่ราบสูงโคราช
และเขตตะวันตกของทะเลสาบเขมร ท าให้ ละโว้ เป็นศูนย์รวมของ
ทรัพยากรจากบ้านเมืองโดยรอบ พุทธศตวรรษที่ ๑๖ ได้รับอิทธิพลทาง
การเมืองและวัฒนธรรมของเขมร ท าให้เกิด “ศิลปะรปูแบบลพบุรี” 
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เร่ือง ต านานการสถาปนารัฐไทย 
ต านานมีความส าคัญทางประวตัศิาสตร์อย่างไร 

ต านานเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มาจากการบอกเล่าสืบกันมานาน แล้วถูกรวบรวม
เป็นลายลักษณ์อักษรภายหลัง ส่วนใหญ่พบนิทาน นิยาย เร่ืองเหลือเชื่อปนอยู่ในต านานเพื่อสร้าง
สีสันของเร่ืองราว 

การใช้ต านานเป็นหลักฐานในการอ้างอิงมีข้อจ ากัดอย่างไร 
เน่ืองจากต านานเป็นเร่ืองราวกับเทพนิยายและเหตุการณ์ในอดีตซึ่งบันทึกไว้ด้วยวัสดุพวก 

ใบลานและพับสา ต านานส่วนมากมักจะมีข้อบกพร่องในเร่ืองช่วงเวลา เช่น วัน เดือน ปี คลาดเคลื่อน 
ทั้งน้ีเป็นเพราะมีการคัดลอกที่ส่งผ่านกันมา การใช้ต านานเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
จ าเป็นต้องแยกแยะข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มาใช้ให้ได้ และต้องระมัดระวังในการตรวจสอบ
เร่ืองช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 

 
เร่ือง  หลักฐานของอาณาจักรทวารวด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสมาจากเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน พระโพธิสัตว์ปูนปั้นจากเมืองคูบัว
จังหวัดราชบุรี 
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เร่ือง เหตุการณ์ส าคัญของไทย 

 
 
 

จ านวนปี  
พ.ศ. ๑๗๕๐ 

พ.ศ. ๑๘๐๐ 

พ.ศ. ๒๐๐๐ 

พ.ศ. ๒๔๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. ๑๗๘๓ 

พ.ศ. ๑๘๙๓ 

พ.ศ. ๒๑๑๒ 

พ.ศ. ๒๓๑๐ 

พ.ศ. ๒๓๒๕ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ 

พ.ศ. ๒๔๘๙ 

พ.ศ. ๑๘๒๖ 

พ.ศ. ๑๙๘๑ 

พ.ศ. ๒๑๒๗ 

พ.ศ. ๒๓๑๐ 

พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓ 

พ.ศ. ๒๔๘๒ 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ตั้งกรุงสุโขทัย 
 

 พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

 เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  ๑ 
สมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช 

 กรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่า
ครั้งที่ ๒ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรง
สถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานี 

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์เป็น
รัชกาลที่ ๙ 

 เปลี่ ยนแปลงการปกครอง 
เป็นระบอบประชาธิปไตย 

พ่อขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทย 

กรุงสุโขทัยถูกรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยา 
 

สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้อิสรภาพของ
ชาติไทยและทรงสถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธาน ี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครองราชยเ์ป็นรัชกาลที่ ๕ 

เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทย 
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แบบทดสอบการเรียนรู้ 
๑. แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของชนชาติไทย แนวคิดใดน่าเชื่อถือและมีหลักฐานสนับสนุนมากที่สุด จงแสดง

ความคิดเห็น  
 แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยมีถิ่นก าเนิดในบริเวณภาคใต้ของจีนได้รับการยอมรับมากที่สุด 
เพราะประเด็นที่ค้นพบทางด้านภาษาและวัฒนธรรมรวมทั้งการค้นคว้าทางชาติพันธุ์ วิทยาและ
ข้อมูลทางโบราณคดีของกลุ่มชนในดินแดนน้ันที่ปรากฏร่องรอยของกลุ่มชนชาติไทย แต่อย่างไร  
ก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนท าให้สรุปได้ว่าชนชาติไทยมีถิ่นเดิมที่ใด 

๒. อาณาจักรสุโขทยัมีปจัจัยแวดล้อมในการก่อตัง้อาณาจักรอยธุยาอย่างไร 
อาณาจักรสุโขทัยต้ังขึ้นเป็นปึกแผ่นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จากหลักฐานทางโบราณคดี

พบว่าตรงที่ลาดเชิงเขาหลวง กรุงสุโขทัยเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีก าแพงเมืองท าด้วยดิน ๓ ชั้น 
ขนาดเมืองโดยประมาณกว้าง ๑,๖๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ทั้งยังเป็นอาณาจักรที่มีเส้นศูนย์กลาง
สามารถติดต่อกับจีน อินเดีย ลังกา พุกาม (พม่า) ขอม จึงมีความเจริญรุ่งเรืองในการขาย ต่อมา 
มีการขยายตัวเมืองออกไปยังลุ่มน้ ายม – น่าน และปิง รวมทั้งลุ่มน้ าป่าสัก ท าให้มีการขาดน้ าโดย
สร้างคันดินเก็บกักน้ าที่เรียกว่า ถนนพระร่วง ในตัวเมืองมีตระพังหลายแห่งจึงเป็นศูนย์กลางความ
มั่นคงทั้งเศรษฐกิจ การปกครองและสังคม ส่วนอาณาจักรอยุธยาสถาปนาขึ้นใน พ.ศ. ๑๘๙๓ โดย
พระเจ้าอู่ทองพาไพร่พลมาต้ังราชธานีคือ หนองโสน (บึงพระราม) และอาศัยปัจจัยหลักคือ ดินแดน
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ าหลายสาย เช่น บางปะกง ลพบุรี ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง 
จึงท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขยายอ านาจ
ขึ้นไปตอนบนครอบครองอาณาจักรสุโขทัย โดยยุทธวิธีต้ังเมืองพิษณุโลกให้เป็นราชธานีที่สอง    
ส่งพระอุปราชหรือราชโอรสขึ้นไปปกครองประจวบกับปลายสมัยสุโขทัยเกิดการแตกแยกแย่งชิง
ราชสมบัติ อยุธยาจึงเข้าไปปกครองอาณาจักรสุโขทัย มีการอภิเษกระหว่างราชวงศ์อยุธยากับ
ราชวงศ์สุโขทัย อยุธยาจึงเป็นอาณาจักรมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นป้องกันการรุกรานข้าศึกได้ทุกด้าน 

๓. อาณาจักรรัตนโกสินทรม์ีชัยภูมิได้เปรียบกว่าอาณาจักรธนบุรีอยา่งไร 
๑. พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีคับแคบ มีวัดขนาบอยู่  ๒ ข้างคือ วัดแจ้งและวัดท้ายตลาด ท าให้ 

ไม่สามารถขยายเขตพระราชวังได้ 
๒. กรุงธนบุรีต้ังอยู่บนท้องคุ้งของแม่น้ าเจ้าพระยา น้ ากัดเซาะตลิ่งพังทลายได้ง่าย จึงไม่เหมาะ

แก่การสร้างเมือง 
๓. กรุงรัตนโกสินทร์ ต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมมีธรรมชาติเป็นด่านป้องกันข้าศึกศัตรู 

๔. พระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทส าคัญในการสถาปนาอาณาจักรไทยมีใครบ้าง และเพราะ เหตุใดจึงสถาปนา
อาณาจักรได้ส าเร็จ 
๑. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สถาปนากรุงสุโขทัย ใน พ.ศ. ๑๗๘๓ 
๒. พระเจ้าอู่ทอง สถาปนากรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๑๘๙๓ 
๓. พระเจ้าตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรี ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ 
๔. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ 



๒๖ 

 

 

พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์สร้างบ้านแปลงเมืองได้ส าเร็จด้วยพระปรีชาสามารถ ความกล้าหาญ 
ความเสียสละ ความอดทน และความรักชาติไทย 

๕. อาณาจักรในดินแดนไทยมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของรัฐไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน คืออาณาจักรใด และ
เพราะเหตุใด 
 อาณาจักรไทยในดินแดนไทย มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของรัฐไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันคือ 
อาณาจักรทวารวดี เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญทั้งทางด้านศิลปะ ศาสนาที่แสดงความเชื่อ 
การเกษตรกรรม การค้าขาย และภูมิปัญญาด้านอื่นๆ ที่ยังคงตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับ
อาณาจักรน้ีเจริญรุ่งเรืองในลุ่มน้ าเจ้าพระยาและแผ่ขยายอิทธิพลครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ของไทย 
 

 

แบบทดสอบการเรียนรู้ 
 

๑. เพราะเหตุใดแนวคิดเรื่องถิ่นก าเนิดชนชาติไทยในบริเวณเทือกเขาอัลไตจงึไม่ได้รบัการยอมรบั 
   เทือกเขาอัลไตอากาศหนาวเย็นแห้งแล้งไม่เหมาะแก่การด ารงชีพของคนไทย 
๒. แนวความคิดใดเก่ียวกับเร่ืองถิ่นก าเนิดชนชาติไทยทีไ่ด้รับการสนับสนุนมากที่สุด 
 ถิ่นก าเนิดของชนชาติไทยอยูใ่นบริเวณตอนใต้ของจีน 
๓. แนวความคิดใดเก่ียวกับเร่ืองถิ่นก าเนิดชนชาติไทยทีไ่ด้รับการยอมรับน้อยที่สุด 
 ถิ่นก าเนิดของชนชาติไทยอยูใ่นคาบสมทุรมลาย ู
๔. อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของดินแดนโบราณในประเทศไทยน้อยที่สุด

คืออะไร   ระบบการค้าขาย 
๕. ลุ่มน้ าเจ้าพระยามีความส าคัญตอ่การตั้งถิ่นฐานของอาณาจักรใด    อาณาจักรทวารวด ี
๖. การขุดพบปฏิมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร แสดงว่าอาณาจักรโบราณแห่งนี้นับถือศาสนาใด 
 พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน 
๗. การพบหลักฐานเทวรูปของพระวิษณุ เมืองตักโกละ แสดงถึงความเชื่อในศาสนาใด 
 ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู 
๘. รูปแบบศิลปะแบบทวารวดียคุตน้ได้รับอิทธิพลมาจากอะไร    พระพุทธศาสนาจากอินเดีย 
๙. เพราะเหตุใดจึงสันนิษฐานว่ามีการผลิตข้าวเป็นจ านวนมากในสมัยทวารวดี 
 อิฐที่ท าขึ้นในสมัยนีม้ีข้าวแกลบเป็นสว่นผสม 

๑๐. เสมาจากเมืองฟ้าแดดสงยางเปน็หลักฐานทางประวัตศิาสตร์ในเรื่องใด 
 ศิลปะทวารวดขียายสูภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๑. นักโบราณคดีเชื่อว่าอาณาจักรศรีวิชัยมีการปกครองรูปแบบใด    สหพันธรัฐ 
๑๒. นักโบราณคดีเชื่อว่าบริเวณเมืองไชยา-นครศรธีรรมราชน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรใด 

 อาณาจักรศรีวิชัย 
๑๓. อิทธิพลทางวัฒนธรรมของขอมปรากฏเด่นชัดในดินแดนไทยสมยัโบราณในรูปแบบใด 

 ปราสาทหินแบบลพบุรี 
๑๔.  หลักฐานทางโบราณคดขีองเมืองหริภุญชัยแสดงความเชื่อในศาสนาใด   พระพุทธศาสนา 



๒๗ 

 

 

๑๕. “ถนนพระร่วง” แสดงถึงภมูิปญัญาของสุโขทยัในด้านใด   การชลประทาน 
๑๖. ต้นเค้าการรวมตัวของเมืองระยะแรกของสุโขทยัปรากฏอยูใ่นรูปแบบใด   ระบบเมอืงคู่ 
๑๗. การปกครองแบบพ่อปกครองลูกสมัยสุโขทัยมีผลท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้การ

ปกครองมีลักษณะใด   ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
๑๘. ข้อมูลใดถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกบัอาณาจักรอยุธยา 

 กษัตริย์ทรงเป็นเทวราชามฐีานะสูงส่งมอี านาจเด็ดขาด 
๑๙. ข้อใดคือปจัจยัส าคัญที่ท าให้อาณาจักรอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า 

 ความแตกสามัคคีของประชาชน 
๒๐. พระเจ้าตากสินทรงมีคุณูปการทีส่ าคัญที่สุดต่อแผ่นดินไทยอย่างไร   กู้เอกราชของชาติจากพม่า 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย : สถาบันพระมหากษัตริย์และพัฒนาการ 
เร่ือง ความส าคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความเป็นสถาบันสูงสุด  สถาบันพระมหากษัตริย์มี
ความส าคัญที่สุด และคงคู่สังคมไทยมาตลอด 
หลายร้อยปี ต้ังแต่สมัยสุโขทัยซึ่งพระมหากษัตริย์ 
ทรงอยู่ในฐานะปิตุราชา สมัยอยุธยาพระมหากษตัริย ์
อยู่ในฐานะเทวราชา จนปัจจุบันพระองค์ทรงเป็น
ประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
 

ความเป็นศูนย์รวมจิตใจ พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของไทยทั้งชาติตลอดมา
พระองค์ทรงปกป้องอธิปไตย และน าความ
เจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นสู่อาณาประชาราษฎร์ 
ประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันน้ี
ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย 

ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
พระมหากษัตริย์สร้างความเป็นปึกแผ่นให้
บ้านเมือง มีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นๆ ท าให้สังคมไทยมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากสังคมอื่นๆ ทางโบราณ
ราชประเพณ ี
 

การ เป็ นป ระมุ ข สู ง สุ ด  รั ฐธรรม นูญแห่ ง
ราชอาณาจั กร ไทยทุ กฉบั บก าหนดให้
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติทรงเป็น
พุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก ตลอดจน
ด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
 



๒๘ 

 

 

 
เร่ือง พระมหากษัตริย์ไทย 
 
 

ข้อความ 
สมัย 

สุโขทัย 

สมัย 

อยุธยา 

สมัยธนบุรีและ

รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

สมัย 

ปัจจุบัน 

๑. พระมหากษัตริย์มีอ านาจสูงสุดเด็ดขาด     
๒. พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะปิตุราชา     
๓. พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะธรรมราชา     
๔. พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเทวราชา     
๕. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทย     

๖. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชาติ
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

    

๗. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์
อัครศาสนูปถัมภก 

    

๘. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทาง
องค์กรต่างๆ 

    

๙. โองการของพระมหากษัตริย์ถือเป็นกฎหมาย     
๑๐. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าชีวิต     
๑๑. พระมหากษตัริยท์รงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทัง้ชาต ิ     

๑๒. พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่
เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 

    

๑๓. พระมหากษัตริยท์รงไว้ซึ่งฐานะในการสถาปนา
ฐานันดรศกัดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

    

๑๔. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก
และความสามัคคีของคนในชาติ 

    

๑๕. พระมหากษัตริย์ทรงบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้
พลเมืองทุกด้าน 

    

 

 
 
 
 



๒๙ 

 

 

เร่ือง ลักษณะสังคมไทย 
วิเคราะห์สังคมสมยัสโุขทยั 

๑.  สังคมของเมืองสุโขทัยนั้นเป็นสังคมที่มีเสรีภาพผู้คนด ารงชีวิตด้วยความกตัญญูและมีความผูกพันกันเป็นอย่างด ี
๒.  คนสุโขทัยมีเสรีภาพในการเล่นดนตรี เล่นกีฬา และรื่นเริง 
๓.  คนในสมัยสุโขทัยศรัทธาในพระพทุธศาสนาและมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและท าบุญสุนทานตามฐานะของตน 
๔.  คนสุโขทัยมีเสรีภาพทางด้านการท ามาหากิน 
๕.  คนสุโขทัยมีความกตัญญูต่อบิดามารดามีความผูกพันในครอบครัวเอาใจใส่เล้ียงดูกัน 

วิเคราะห์สังคมสมยัอยุธยา 
ลักษณะของสังคมสมัยอยุธยาเป็นแบบเจ้าขุนมูลนายมีการจัดระบบที่มีผลให้เกิดการแบ่งชนชั้น  

ในสังคมเป็น ๒ ระบบอย่างชัดเจนคือ ระบบไพร่และระบบศักดินา 
ระบบไพร่ เป็นวิธีการที่รัฐควบคุมแรงงานของประชาชนตามระดับชั้นโดยให้มูลนายระดับต่างๆ 

ควบคุมไพร่ทุกคนต้องขึ้นทะเบียนสังกัดกับหัวหน้าตน 
ระบบศักดินา สังคมศักดินาอยุธยามีการจัดระเบียบทางสังคมด้วยการจ าแนกฐานะสังคมของ

ประชาชนตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ าสุดโดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อภิสิทธิ์และสิทธิต่างๆ ที่บุคคลในแต่ละ
ระดับชั้นในสังคมทุกชนชั้นของสังคมอยุธยาต่างยอมรับสภาพของตนเอง และปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

เร่ือง การปกครองของไทย 
โครงสร้างการปกครองสมยัอยุธยาตอนปลาย-สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง : ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการปฏิรูปการเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ แล้วเขียนค าตอบ
ลงในแผนผังมโนทัศน์ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารราชการส่วนกลาง 
ทรงยกเลิกระบบจตุสดมภ์ ให้จัดต้ังกระทรวงขึ้นมา ๑๒ กระทรวง มีเสนาบดีเป็นผูบ้ังคับบัญชา 

และรับผิดชอบ 
 

พระมหากษัตริย์ 

การปกครองส่วนรวม การปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองส่วนท้องถิ่น 

สมุหกลาโหม 
รับผิดชอบ 
ฝ่ายทหาร 

สมุหนายก 
รับผิดชอบ 
ฝ่ายพลเรือน 

บ้าน 

 

หัวเมืองชั้นใน 
 

หัวเมืองชั้นนอก 
 

ประเทศราช 
 

จตุสดมภ ์

วัง 

(ธรรมาธิกรณ)์ 
 

ต าบล 
 

แขวง 

เวียง 

(นครบาล) 
 

คลัง 

(โกษาธบิดี) 
 

นา 

(เกษตราธิการ) 
 

การบริหารราชการแผ่นดิน 
ในสมยัรัชกาลที่ ๕ 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ให้จัดการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
สุขาภิบาล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารท้องถิ่น 
 

การบริหารราชการส่วนภมูิภาค 
ยกเลิกระบบหัวเมืองเดิม แบ่งเขตการปกครอง
เป็นมณฑล, เมือง, อ าเภอ, ต าบล, หมู่บ้าน 
 



๓๑ 

 

 

 
เร่ือง เหตุการณ์ส าคัญของการเมืองไทย 
 

 
 
 

ช่วงเวลา พ.ศ.  
พ.ศ. ๒๓๐๐ 

 

พ.ศ. ๒๔๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๐๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. ๒๓๔๗ 

พ.ศ. ๒๓๖๘ 

พ.ศ. ๒๔๔๘ 

พ.ศ. ๒๔๖๔ 

พ.ศ. ๒๕๑๖ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พ.ศ. ๒๓๒๕ 

พ.ศ. ๒๓๙๘ 

พ.ศ. ๒๔๓๕ 

พ.ศ. ๒๔๕๔ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

     รัชกาลที่  ๑ ทรงรวบรวม
และช าระกฎหมายตราสามดวง 

     รั ช ก า ล ที่  ๓  ท ร ง ท า
สนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ 

     รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศเลิกทาส 
 

     รั ช ก า ลที่  ๖  ท ร ง ต ร า 
พระราชบัญญัติประถมศึกษา 

                          วันมหาวิปโยค ๑๔ ต.ค. ๑๖ 
ประชาชนปฏิวัติเพื่อโค่นล้มเผด็จการทหาร 

 
                         เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
โดย “ม็อบมือถือ” ชุมนุมขับไล่  
พลเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี 
จึงเกิดการปราบปรามประชาชน 
 
                        พรรคไทยรักไทยชนะ
การเลือกตั้ง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
เป็นนายกรัฐมนตรีน านโยบาย 
ประชานิยมมาใช้ 
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ  
ขึ้นครองราชย์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
 

รัชกาลที่ ๔ ทรงท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ 
 

รัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูปการปกครอง 
 
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เกิดกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ 
 
ประเทศไทยปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ในสมัยรัชกาลที่ ๗ 

เกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ประชาชน 
ถูกปราบปราม ทหารเร่ิมมีอ านาจทางการเมืองอีกครั้ง 

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 
๑๖ (รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน) ให้วุฒิสภามาจาก 
การเลือกตั้ง 
 
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอ านาจการปกครอง 
ทหารกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง 
 



๓๒ 

 

 

เร่ือง การปฏิวัติเพื่อเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ าซึ่งรัฐบาล 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ท าให้เกิด
ความเดือดร้อนและล าบาก 

 

๒. ความไม่เป็นธรรมทางสังคม 

มีความเหลื่อมล้ าต่ าสูงทางสังคม ขณะที่
ชนชั้นปกครองมีชีวิตสุขสบาย ประชาชน
ทั่วไปไม่มีสิทธิเสรีภาพมีความเป็นอยู่
อย่างแร้นแค้น 

 ๓. จิตส านึกของคนรุ่นใหม ่
เ น่ืองจากการปฏิ รูปการศึกษาท าให้ 
คนไทยส่วนหน่ึงไปเรียนที่ประเทศตะวันตก
และ เ ลื่ อ ม ใ สกา รปกครอ ง ร ะบอบ
ประชาธิปไตย 
 

๔. ความเคล่ือนไหวของส่ือมวลชน 
สื่อมวลชนเร่ิมชี้ให้เห็นถึงความต้องการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองและปฏิเสธ 
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

 

โดยคณะราษฎร ซึ่งประกอบด้วย 
ทหารบก ทหารเรือ ข้าราชการพลเรือนและราษฎรจ านวนหน่ึง ยึดอ านาจการปกครองจาก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

หลัก ๖ ประการ 
ของคณะราษฎร 

๑. ต้องการรักษาความเป็นเอกราช
ทั้งหลาย 

 

๒. จะต้องรักษาความปลอดภยัในประเทศ 
 

๖. จะให้การศึกษาอย่างเต็มที่
แก่ราษฎร 
 

๕. จะต้องให้ราษฎรได้มีอสิรภาพ เสรีภาพ 
 

๓. ต้องการรักษาความสุขสมบูรณ์
ของราษฎรทางเศรษฐกจิ 
 

๔. จะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอกันทางกฎหมาย 

 



๓๓ 

 

 

 
 

ผลกระทบของการปฏวิัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่มีต่อสังคมไทย 
๑. การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สิ้นสุดลงอย่างถาวรท าให้ประเทศไทยเร่ิมพัฒนา

เข้าสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒. มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศสืบเน่ืองมาจนถึงทุกวันน้ี 
๓. เกิดสถาบันทางการเมืองท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการใช้อ านาจอธิปไตย 
๔. เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ถืออ านาจรัฐจากสถาบันพระมหากษัตริย์สู่กลุ่มการเมืองใหม่ 
๕. การสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ของระบบศักดินาโดยมีการยกเลิกราชทินนามของขุนนาง 

 
แบบทดสอบการเรียนรู้ 

 

๑. พระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงในพระราชอ านาจของสถาบันพระมหากษัตริย์มีอย่างไรบ้าง 
๑. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการเป็นพระราช

พิธีส าคัญสืบเน่ืองมาจากลัทธิพราหมณ์ตามคติความเชื่อแบบสมมุติเทพที่เน้นความส าคญัของ
พระมหากษัตริย์ดุจเทพเจ้า ในพระราชพิธีน้ีจะประกอบด้วยการสรงพระมุรธาภิเษกและทรงรับ
เคร่ืองศักดิ์สทิธิ์สูงส่งต่างๆ ตามแบบพราหมณ์ 

๒. พระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระราชพิธีอันเป็นมงคลแสดงความซื่อสัตย์จงรักภักดี
ของขุนนางโดยการดื่มน้ าสาบานตนต่อพระพุทธรูป 

๒. สาเหตุและผลกระทบของการปฏิรูปสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างไร จงอธิบาย 
สาเหตุ   
๑. การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกซึ่งท าให้ไทยเสียบูรณภาพเหนือดินแดนของไทย

และเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตโดยผลของสนธิสัญญาเบาว์ริง 
๒. การเมืองภายในขณะน้ันตกอยู่ภายใต้อ านาจของผู้ส าเร็จราชการคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรม 

มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๓.  อิทธิพลของการศึกษาจากตะวันตกเคลื่อนไหวต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนเกิด

เหตุการณ์ ร.ศ. ๑๓๐ 
๔.  พระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๕ ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาติบ้านเมือง 
ผลกระทบ 
๑. ท าให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก 
๒. พระมหากษัตริย์ทรงมีอ านาจสูงสุดทั้งในทางทฤษฎแีละปฏิบัติขุนนางถูกลดทอนอ านาจลง 
๓. การบริหารราชการแผ่นดินมีระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. สาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นอย่างไร จงอธิบาย 
สาเหตุการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ 



๓๔ 

 

 

๑. สภาวะความตกต่ าทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้น าความ
เดือดร้อนสู่ราษฎรถ้วนหน้า 

๒. ความไม่เป็นธรรมทางสังคมเน่ืองจากชนชั้นสูงมีความหรูหราฟุ่มเฟือยชนชั้นราษฎร์มี
ความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น 

๓. ความต่ืนตัวทางการเมืองแบบตะวันตกของคนรุ่นใหม่ซึ่งได้มีโอกาสไปศึกษายัง
ต่างประเทศชื่นชมแนวความคิดแบบประชาธิปไตย 

๔. ความเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ผลกระทบ 

๑. ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สิ้นสุดลงอย่างถาวร 
๒. มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
๓. เกิดสถาบันทางการเมืองที่ท าหน้าที่แทนประชาชน 
๔. เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ถืออ านาจรัฐจากพระมหากษัตริย์มาเป็นกลุ่มการเมืองใหม่ 
๕. ประชาชนเร่ิมได้รับสิทธิเสรีภาพมากขึ้น 

๔. การยกเลิกระบบไพร่ และทาสในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีผลกระทบอย่างไรบ้าง 
ผลกระทบของการยกเลิกระบบไพร่และทาส 

การยกเลิกระบบไพร่ ระบบทาส นอกจากจะท าให้ประชาชนมีอิสรภาพ  เสรีภาพและ
ความเสมอภาคในการด ารงชีวิตยังท าให้อ านาจของมูลนายในการควบคุมไพร่พลสิ้นสุดลง ส าหรับ 
การปฏิ รูปการศึกษาถือว่าเป็นการพัฒนาคน ซึ่งเมื่อคนมีคุณภาพแล้วประเทศชาติก็จะ
เจริญก้าวหน้าไปด้วย 

๕. การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมยัธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์เป็นอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
การฟื้นฟพูระพุทธศาสนาในสมัยธนบุรี 

๑. พระเจ้าตากสินทรงสถาปนาสงัฆมณฑลและแต่งต้ังสังฆราช 
๒. ทรงรวบรวมและสังคายนาพระไตรปิฎกโดยรวบรวมคมัภีร์พระวิสทุธิมรรคมาคัดลอกไวใ้น

กรุงธนบุรี 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

๑.  พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้นทรงสร้างวัดและปฏิสังขรณ์วัดเป็นจ านวนมาก 
๒.  รวบรวมและสังคายนาพระไตรปิฎก ตรากฎหมายพระสงฆ์ สังคายนาบทสวดมนต์ 

ปรับปรุงการสอบพระปริยัติธรรมใหม่ ส่งสมณทูตไปลังกา เป็นต้น 
 

 

๑. ข้อแตกต่างที่เด่นชัดมากที่สุดของพระมหากษัตรยิ์อยุธยาและกษัตริย์สุโขทัยคืออะไร 
   สถานภาพของกษัตริย ์
๒. “พระมหาธรรมราชา” ปรากฏในสมัยใดเป็นครั้งแรก    สมัยสุโขทัย 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์สุโขทัยกบัราษฎรอยูใ่นลักษณะใด    บิดาปกครองบุตร 
๔. พระราชอ านาจของกษตัริย์อยธุยาอยู่ในลักษณะใด   มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในฐานะเทวราชา 



๓๕ 

 

 

๕. ข้อใดไม่ถูกต้องเกีย่วกับพระราชพิธบีรมราชาภิเษก 
 พระราชพิธีเสดจ็ขึ้นครองราชเฉพาะวิธีการปราบดาภิเษก 
๖. ข้อใดเป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริยต์ามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
  การพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
๗. ความสัมพันธข์้อใดไม่ถูกต้องตามหลักทศพิธราชธรรม   ตปะ-ความซื่อตรง 
๘. ในสมัยใดที่สังคมไทยไม่ไดแ้บ่งชนชั้นอย่างเป็นทางการ   สมยัปัจจบุัน 
๙. ลักษณะของสังคมในสมัยสโุขทยัเป็นอย่างไร 
 ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้คนของสุโขทยัเป็นระบบเครือญาต ิ

๑๐. ข้อใดคือปจัจยัส าคัญที่สุดที่ท าให้การควบคมุผู้คนในสมัยอยุธยามีประสิทธิภาพสูงมาก 
 ระบบศักดินาและระบบไพร่ 

๑๑. ศิลปกรรมในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ัวมีลักษณะเด่นอย่างไร 
 ศิลปกรรมที่ได้รับอิทธพิลจีน 

๑๒. ข้อใดคือปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม   อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก 

๑๓.  พระราชกรณียกิจที่ส าคัญในการปูพื้นฐานเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสมัยรัชกาลที่ ๕ คืออะไร 
 การเลิกทาสและระบบไพร ่

๑๔. รัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูปการปกครองส่วนกลางด้วยวธิีใด    จัดต้ังกระทรวง ๑๒ กระทรวง 
๑๕.  จุดมุ่งหมายส าคัญที่สุดของกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ คืออะไร 

 ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 
๑๖. ข้อใดไมใ่ชผ่ลกระทบของการปฏิรูประบบกฎหมายของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 ท าใหอ้ านาจและบารมขีองขนุนางกลุ่มเก่าหมดสิ้นลง 
๑๗.  พระมหากษัตริยพ์ระองค์สุดท้ายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คือพระองค์ใด   รัชกาลที่ ๗ 
๑๘. นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ยกเวน้ข้อใด    กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ 
๑๙. ผลถาวรของการปฏวิัติเพื่อเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ คืออะไร 

 สิ้นสุดการปกครองระบอบสมบูรณาญาสทิธิราชย์อย่างถาวร 
๒๐. นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่ มีที่มาจากการปฏิวัติเพื่อเปล่ียนแปลงการปกครอง          

พ.ศ. ๒๔๗๕ คือใคร    พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
 

 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  บรรพบุรุษไทยกับการพัฒนาชาติไทย และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไท 



๓๖ 

 

 

เร่ือง พระราชกรณียกิจทีส่ าคญัของพระมหากษัตริย์ไทย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับพระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นความส าคัญต่อการสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
โดยส่งทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศหลายคร้ังดังน้ี 
พ.ศ. ๒๒๑๑  ส่งทูตสยามไปอิหร่าน 
พ.ศ. ๒๒๐๗-พ.ศ. ๒๒๒๑  ส่งทูตสยามไปจีน 
พ.ศ. ๒๒๒๗  ส่งออกขุนพิชัยวาทิตและออกขุนพินิจ เป็นทูตไปเฝ้าพระเจ้าชาลส์ที่ ๒ แห่ง
อังกฤษ และพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝร่ังเศส 
 นอกจากน้ันใน พ.ศ. ๒๒๒๓ ทรงอนุญาตให้ฝร่ังเศสเข้ามาต้ังสถานีการค้าที่อยุธยาเพื่อ
สร้างสัมพันธไมตรีกับฝร่ังเศส เพื่อถ่วงดุลอ านาจกับฝร่ังชาติอื่นที่ก าลังขยายอิทธิพลทาง
การค้าและการทหารในภูมิภาคน้ี 

 

 

พ่อขนุศรอีินทราทติย ์

ทรงส่งเสริมการเกษตรและการค้าขาย 
สร้างท านบเก็บน้ าเรียกว่า “สรีดภงส”์  
เพื่อระบายน้ าเข้าไปภายในเมืองสุโขทัย
นอกจากนั้น ยังส่งเสริมการท าภาชนะดินเผา 
“สังคโลก” 

ทรงประดิษฐ์ตวัอักษรไทยเมื่อ พ.ศ. 
๑๘๒๖ ซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรขอม 
โดยจัดสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์
ไว้ในบรรทัดเดียวกัน 

พระองค์ทรงปกครอง
บ้านเมืองแบบพอ่ปกครองลกู
ให้สิทธเิสรีภาพกับ 
ประชาชนในด้านต่างๆ 

เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าเฝ้าร้องทุกข์ โดยแขวน
กระดิ่งไว้ที่ปากประตวูัง
ชาวเมืองที่มีความทุกข์
ร้อนสามารถมาร้องทุกข์ได้ 

ทรงท านุบ ารุงศาสนาให้
เจริญรุ่งเรือง โปรดให้สร้าง
แท่นมนังคศิลาเพื่อนิมนต์
พระสงฆ์มาแสดงธรรม 

นางเสือง 



๓๗ 

 

 

 
เร่ือง พระราชกรณียกิจในด้านสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
  

พระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรม 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้รับยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดี

พระองค์ทรงเป็นยอดกวีได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่เป็นบทกลอนจ านวนมาก และทรงพระราช
นิพนธ์บทละคร เช่น รามเกียรต์ิ อุณรุท และอิเหนา 
 

พระปรีชาสามารถด้านปฏิมากรรม 
พระองค์ทรงขึ้นหุ่นพระพักตร์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกพระประธานใน 

พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม นอกจากเป็นช่างขึ้นหุ่นแล้วพระองค์ยังเป็นนักแกะสลักฝีมือยอดเยี่ยม 
เช่น ทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารพระศรีศากยมุณี วัดสุทัศนเทพวนาราม 
 

พระปรีชาสามารถด้านดนตรี 
เคร่ืองดนตรีที่ทรงถนัดและโปรดปรานคือ ซอสามสาย ซอคู่พระหัตถ์มีนามว่า “ซอสายฟ้าฟาด” 

นอกจากน้ันทรงพระราชนิพนธ์เพลง “บุหลันลอยเลื่อน” และเพลง “ทรงพระสุบิน” 
 
๑. พระราชกรณียกิจด้านการปกครอง ทรงวางพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยโดยทรงสร้างเมืองดุสิตธานี 

เพื่อเป็นเมืองทดลองในการฝึกการปกครองตนเอง โดยดัดแปลงธรรมนูญการปกครองเทศบาล  
ของอังกฤษตราขึ้นเป็นธรรมนูญลักษณะการปกครองนคราภิบาลดุสิตธานี 

๒. พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติโดยประกาศพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาภาคบังคับในปี ๒๔๖๔ และสร้างโรงเรียนขึ้นแทนวัด เช่น โรงเรียนมหาดเล็กหลวง
ต่อมาสถาปนาเป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

๓. พระราชกรณียกิจด้านวรรณกรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรีชาสามารถ 
ด้านอักษรศาสตร์มีพระราชนิพนธ์มากมายล้วนแต่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เช่น สารคดี ๑๙๔ เร่ือง ร้อยกรอง 
๑๕๑ เร่ือง โขนละคร ๑๘๗ เร่ือง ประชาชนไทยจึงถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาธีรราชเจ้า” 

 
ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทรเป็น วีรสตรีไทย ที่มีความกล้าหาญต่อสู้กับกองทัพของ พม่า ที่ยก

มาตีเมือง ถลาง ใน พ.ศ. ๒๓๒๘ พระเจ้า ปะดุง กษัตริย์พม่าได้ยกกองทัพมาตีเมืองไทย โดยจัดเป็นกองทัพ
ใหญ่จ านวน เก้า ทัพ เพื่อเข้าโจมตีหัวเมืองของไทยหลายด้านด้วยกัน ทัพที่ ๑ มีทหารจ านวน ๑๐,๐๐๐ คน  
เข้าตีหัวเมืองชายทะเลปักษ์ใต้ ตีได้เมือง ตะกั่วทุ่ง และ ตะกั่วป่า แล้วเข้าล้อมเมืองถลาง ปัจจุบันคือเมือง 
ภูเก็ต ขณะนั้นเจ้าเมืองถลาง ถึงแก่กรรม จึงไม่มีผู้น าต่อสู้ คุณหญิงจัน ภรรยาเจ้าเมือง และน้องสาวคือ  
นางมุก จึงรวบรวมผู้คนป้องกันรักษาเมืองอย่างเข้มแข็ง พม่าล้อมเมืองถลางอยู่เดือนกว่า แต่ไม่สามารถตีได้  



๓๘ 

 

 

จึงยกทัพกลับ เมื่อเสร็จศึกสงครามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานบ าเหน็จ
ความชอบแต่งตั้งคุณหญิงจันเป็น ท้าวเทพกระษัตรี และนางมุกเป็น ท้าวศรีสุนทร 
 

 

 
เร่ือง ประวัติและผลงานของบรรพบุรุษไทย 
 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมารดา เจ้าจอมมารดาชุ่ม 
ประสูติเมื่อวันที ่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๐๕ 
ผลงานทางด้านการปกครอง 
 ทรงเป็นก าลังส าคัญในการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๕๘ ทรงแบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นหมู่บ้าน, ต าบล, 
อ าเภอ และเป็นผู้ริเร่ิมก่อต้ังสุขาภิบาลหัวเมือง ทรงเป็นนักปกครองที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ราษฎร
ผลงานทางด้านการศึกษา 

ทรงจัดการศึกษาแห่งชาติตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เช่น ทรงดูแล
การจัดต้ังโรงเรียนส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลเข้ารับราชการตลอดจนการจัดต้ังโรงเรียน
ราษฎร์ นอกจากน้ันยังตรวจตราให้การเล่าเรียนแพร่หลายกว้างขวางขึ้น 
ผลงานทางด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และวรรณคดี 

งานพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพมีทั้งวรรณคดี กวีนิพนธ์ โบราณคดี 
ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร ต านาน จดหมายเหตุต่างๆ รวม ๕๙๔ เร่ือง ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงด ารง
ต าแหน่งสภานายกหอสมุดส าหรับพระนคร และทรงได้รับการขนานพระนามว่า “พระบิดาแห่ง
ประวัติศาสตร์ไทย” 
 

 
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์

จากข้อความนี้แสดงถึงบทบาททางการเมืองการปกครองของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ในสมัยนั้นอย่างไร 
 สมเด็จเจ้าพระยามีอ านาจทางการเมืองมาก และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากรัชกาลที่ ๓ 
และในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นข้าราชการที่มีต าแหน่งสูงสุดในเวลาน้ัน เป็นที่โปรดปรานและรับใช้ใกล้ชิด
เบื้องพระยุคลบาทมาก เมื่อรัชกาลที่ ๔ สิ้นพระชนม์ สมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอที่ประชุมคณะเสนาบดี
เพื่อแต่งต้ังเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ขณะที่พระองค์ทรงพระเยาว์ที่ประชุมมีมติให้ทา่น
เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งมีอ านาจสิทธิขาดในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

 



๓๙ 

 

 

เร่ือง บุคคลส าคญัที่ยูเนสโกประกาศเกียรติคุณ 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้รับการยกย่องเป็น นายช่างใหญ่
แห่งกรุงสยาม องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ถวายเกียรติคุณ 
ให้เป็นบุคคลส าคัญของโลก ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี - ประสูติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข   

ทรงก ากับกรมหมอ ดูแลรักษาโรคภัยของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ทรงนิพนธ์ต ารา
สรรพคุณยาของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท เล่ม ๑, ๒ ซึ่งเป็นต าราสมุนไพรเล่มแรก เป็นแพทย์ 
องค์แรกที่ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการแพทย์สหรัฐอเมริกาและยุโรป 

๑. ด้านที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน  ทรงเป็นประธานกรรมการฝ่ายไทยในการเจรจาแก้สนธิสัญญาเบาว์ริง 
๒. ด้านการศึกษาและวรรณกรรม   

 ทรงนิพนธ์หนังสือจินดามณี เล่ม ๒ นิพนธ์วรรณกรรม เช่น นิราศพระประธม โคลงสุภาษิต  
พระราชพงศาวดาร ฉบับหัตถเลขา โคลงฤๅษีดัดตน 

 

 
 
 

ผลงานด้าน
วรรณคด ี

ผลงานด้าน
ศิลปกรรมและ 
ดุริยางคศิลป์ 

ผลงานด้าน
สถาปัตยกรรม 

ต าแหนง่
ราชการ 

สาส์นสมเด็จ 

บทละครสังข์ทอง 

กาพย์เห่เรือ 

บทละครคาว ี

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เริ่มแรก 

บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตน 

ศาสดาราม 

เพลงสรรเสริญเสือป่า 

เขียนภาพสุริยปุราคา 
เป็นรูปลักษณะรัศม ี

พระเมรุมาศพระบรมศพสมเด็จ 
พระศรีพัชรินทรา 

แม่พระธรณีบบีมวยผม 

ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
ในรัชกาลที่ ๕ 

พระเมรุมาศพระบรมศพ 

เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ 

อภิรัฐมนตรีสภา 

อุโบสถวัดเบญจมบพิตร 

เสนาบดีกระทรวงกลาโหม 



๔๐ 

 

 

แบบทดสอบการเรียนรู้ 
๑. มหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทยัคอืใครและมีผลงานส าคญัอย่างไร 

พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ผลงานส าคญั 
๑. สร้างความเจริญให้สโุขทยัทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 
๒. ทรงประดิษฐ์อักษรไทย 

๒. มหาราชแห่งอาณาจักรอยุธยา ผู้ซึ่งรับวิทยาการความเจริญจากตะวันตกคือใคร และมีผลงานส าคัญด้านใด 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ผลงานส าคญั 
๑. ตรากฎหมายส าคัญหลายฉบบั เช่น พระอยัการ ลักษณะรับฟ้องเพิม่เติม 
๒. การเจริญสมัพันธไมตรีกับต่างประเทศ 
๓. น าความรู้ทางด้านวิทยาการตะวันตกมาปรับปรุงกองทัพและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม 
๔. ทรงนิพนธ์วรรณคดีหลายเร่ือง เช่น สมุทรโฆษค าฉันท์ พาลสีอนน้อง 

๓. ผู้ที่สถาปนาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยคือใคร 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว 

๔.  “นายช่างใหญแ่ห่งกรุงสยาม” คอืสมญานามของใครและมีผลงานด้านใดบ้าง 
นายชา่งใหญ่แห่งกรุงสยาม หมายถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

๑. ทรงมีส่วนร่วมในการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
๒. ออกแบบสร้างอุโบสถวัดเบญจมบพิตร รูปปั้นแมพ่ระธรณีบีบมวยผม เป็นต้น 

๕. “พระบิดาแห่งประวัตศิาสตร์ไทย” หมายถึงใครและมีผลงานด้านใดบ้าง 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

ผลงาน 
๑. เป็นก าลังในการปฏิรูปการปกครองสมัยรชักาลที่ ๕ 
๒. รับภาระจัดการศึกษาของชาติตามแบบตะวันตก 
๓. สร้างสรรค์งานนิพนธ์ทางวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเป็นจ านวนมาก 

๖. ใครเป็นผู้แต่งหนงัสือเรื่อง นิราศลอนดอน และเพราะเหตุใดจึงแต่งขึ้น 
 หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) แต่งขึ้นในโอกาสที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ล่ามหลวงไปกับคณะราชทูตไทยยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

๗. ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองคใ์นสมัยรัชกาลที่ ๕ คือใครและมีผลงานด้านใดบ้าง 
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ชว่ง  บุนนาค) 

ผลงาน 
๑. เป็นผู้ส าเร็จราชการในสมยัต้นของรัชกาลที่ ๕ 

  ๒. ทรงสนับสนุนวชิาการสมยัใหม่ เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์และการพิมพ์ 



๔๑ 

 

 

๘. ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕-๖ ที่มีบทบาทด้านการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่
เสมอภาคคือใคร และมีผลงานด้านใดบ้าง 
 พระยากัลยาณไมตรี (ดร. ฟรานซิส บี. แซร์) มีบทบาทส าคัญในการขอแก้ไขความไม่เป็นธรรม
ในสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ จนไทยได้รับสิทธิทางภาษีอากรคืนมา 

๙. ผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี มีอะไรบ้าง 
ผลงาน 

๑. ก่อตั้งคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
๒. เป็นประติมากรที่มีผลงานที่งดงามและมีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก เช่น พระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ พระบรมรูปพระเจ้าตากสิน 
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เป็นต้น 

๓. น าศิลปไทยไปแสดง ณ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ 
๑๐. “พระผู้เป็นศิลปินแห่งชาต”ิ หมายถึงใครและมีผลงานด้านใดบ้างจึงได้รับการยกย่องดังกล่าว 

พระผู้เป็นศิลปินแห่งชาติ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีผลงานทางศิลปะ  
เป็นจ านวนมากทั้งงานด้านจิตรกรรม การถ่ายภาพ และวรรณกรรม เป็นต้น 

 
แบบทดสอบการเรียนรู้ 

 

๑.  “ในปากประตูมีกะด่ิงอันเนื่งแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้าหน้าปก...” ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับเร่ืองใดในสมัยสุโขทัย 
   ก. การให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
๒.  “เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี..พ่อขุนรามค าแหง..หาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึ่งมีเมื่อพ่อขุน

ผู้นัน้ใส่ไว้” ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับเร่ืองใด    การประดิษฐ์อักษรไทย 
๓. “สรีดภงส”์ แสดงถึงพระปรีชาสามารถของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชในเรื่องใด   การชลประทาน 
๔. ยุคทองแห่งวรรณคดีไทยในสมัยอยุธยาอยู่รัชสมัยใด    สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
๕. ข้อใดไม่ใช่ผลงานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้รับยกย่องว่าอย่างไร    ยุคทองของวรรณคดีไทย 
๗. “ส้ินแผ่นดิน ส้ินรสสุคนธา วาสนาเราก็ส้ินเหมือนกล่ินปทุม” สุนทรภู่หมายถึงแผ่นดินรัชสมัยใด 
 รัชกาลที่ ๒ 
๘. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความเปล่ียนแปลงใดที่ส าคัญที่สุดต่อวิทยาการด้านต่างๆ 
 การพิมพ์หนังสือภาษาไทยเป็นคร้ังแรก 
๙. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอย่างไร 
  การต้ัง “ดุสิตธานี” 

๑๐. เพราะพระปรีชาสามารถด้านใดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประชาชนชาวไทยจึง
ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาธีรราชเจ้า”     ด้านวรรณกรรม 



๔๒ 

 

 

๑๑. ผลงานส าคัญของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสคืออะไร 
 การต้ังมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๑๒. “ต าราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท เล่ม ๑-๒” เกี่ยวข้องกับเร่ืองใด 
  การจ าแนกสรรพคุณสมุนไพรไทยตามแบบวิทยาศาสตร์ 

๑๓. ผลงานด้านใดของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ที่โดดเด่นที่สุด  
 ด้านศิลปวรรณกรรม 

๑๔. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพได้รับสมญานามว่าอย่างไร 
 พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย 

๑๕. ผลงานใดของหม่อมราโชทัยที่โดดเด่นที่สุด 
 แต่งหนังสือเร่ือง “นิราศลอนดอน” 

๑๖. จากพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๕ “...เจ้านายทั้งปวงก็ตกอยู่ในอ านาจสมเด็จเจ้าพระยาจะต้องรักษาตัว
รักษาชีวิต...” สมเด็จเจ้าพระยา หมายถึงใคร   สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

๑๗.  ข้อใดไม่ใช่เกียรติคุณและผลงานของพระสังฆราชปาล เลอกัวซี 
 น าเคร่ืองพิมพ์ดีดภาษาไทยเข้ามาใช้เป็นคร้ังแรก 

๑๘.  ผลงานส าคัญที่สุดของพระยากัลยาณไมตรีคืออะไร 
 แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทยกับประเทศต่างๆ 

๑๙. ผู้มีความสามารถและพัฒนาศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยคือใคร  ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
๒๐. ข้อใดไม่ใช่ผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   พระพุทธชินราช ณ จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

**************** 


