
เรื่อง เวลาและยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตรไ์ทย
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1หน่วยการเรียนรูท่ี้
องคค์วามรูใ้หม่ทางประวติัศาสตร์



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
เรื่อง  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
ม.4-ม.6/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัย                        

ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
ม.4-ม.6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการ               

ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
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การนับศกัราชและการเทียบศกัราช
ในประวติัศาสตรไ์ทย



พุทธศักราช

(พ.ศ.)

มหาศักราช

(ม.ศ.)

จุลศักราช

(จ.ศ.)

รัตนโกสินทร์ศก

(ร.ศ.)
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พุทธศักราช

(พ.ศ.)

เป็นศักราชทางพระพุทธศาสนา นิยมใช้กัน
ในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ าชาติ เช่น ไทย ลาว พม่า 
กัมพูชา

ประเทศไทยเริ่มใช้ พ.ศ. ตั้งแต่สมัยอยุธยา
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

มีการน า พ.ศ. มาใช้อย่างทางราชการ ตั้งแต่  พ.ศ. 2455 ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จุดเริ่มต้นการนับ พ.ศ. มี 2 แบบ คือ
➢ แบบไทย ลาว เขมร  เริ่ม พ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว 1 ปี
➢ แบบลังกา พม่า อินเดีย เริ่ม พ.ศ. 1 ในปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 
(จึงมี พ.ศ.มากกว่า ไทย ลาว เขมร 1 ปี)
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มหาศักราช

(ม.ศ.)

เป็นศักราชที่พระเจ้ากนิษกะ 
แห่งราชวงศก์ุษาณะ
มีพระราชด าริขึ้น

แพร่หลายไปทั่วอินเดีย และประเทศที่ได้รับ
อิทธิพลทางอารยธรรมจากอินเดีย

ประเทศไทยได้รับ ม.ศ. ผ่านทางอารยธรรมของเขมร 
ซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 

ส าหรับการเทียบมหาศักราช (ม.ศ.) เป็น พุทธศักราช (พ.ศ.) ให้บวกด้วย 621
ม.ศ. + 621 = พ.ศ. พ.ศ. - 621 = ม.ศ.
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จุลศักราช

(จ.ศ.)

เป็นศักราชที่กษัตริย์ของพม่า                                 
สมัยอาณาจักรพุกาม                                
ทรงมีพระราชด าริขึ้น ภายหลัง
พุทธศักราช 1181 ปี 

แพร่หลายเข้าในมาโดยผ่านทางอาณาจักรล้านนา                
ซึ่งนิยมใช้กันมากในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
ไม่ว่าจะเป็นสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น                    
และล้านนา

ส าหรับการเทียบจุลศกัราช (จ.ศ.) เป็น พุทธศักราช (พ.ศ.) ให้บวกด้วย 1181
จ.ศ. + 1181 = พ.ศ. พ.ศ. - 1181 = จ.ศ.
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รัตนโกสินทร์ศก

(ร.ศ.)

เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     
มีพระราชด าริให้บัญญัติขึ้น

เริ่มใช้ในช่วงกลางรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 
(ดังปรากฏในเอกสารทางราชการ)                          
และเลิกใช้ในต้นสมัยรัชกาลที่ 6 

เริ่มนับ ร.ศ. จากปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานี คือ พ.ศ. 2325 
เป็น ร.ศ. 1

ส าหรับการเทียบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เป็นพุทธศักราช (พ.ศ.) ให้บวกด้วย 2324
ร.ศ. + 2324 = พ.ศ. พ.ศ. – 2324 = ร.ศ.
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หลักเกณฑ์การเทียบศักราช โดยค านวณหาเกณฑ์บวกลบเฉพาะพุทธศักราช 
(พ.ศ.) มีดังนี้ 

➢ พุทธศักราช          มากกว่า         คริสต์ศักราช       543  ปี 
➢ พุทธศักราช          มากกว่า         มหาศักราช       621  ปี 
➢ พุทธศักราช          มากกว่า         จุลศักราช         1181  ปี
➢ พุทธศักราช          มากกว่า         รัตนโกสินทร์ศก 2324  ปี
➢ พุทธศักราช          มากกว่า         ฮิจเราะห์ศักราช   1122  ปี

หลักเกณฑ์การเทียบศักราช 



ส 31102  ประวัติศาสตร์ไทย

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัย

ประวัติศาสตร์
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สมัยก่อนประวัติศาสตร์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร
ขึ้นใช้  จึงยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  ดังนั้น การศึกษา
เรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์  จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์และตีความจาก
หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ  เช่น  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เครื่องประดับที่ท าจากหิน  
โลหะ และโครงกระดูกมนุษย์

http://my.dek-d.com/newpkr/writer/viewlongc.php?id=773842&chapter=2beforehistory.myreadyweb.com
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ยุคส าริด

ยุคเหล็ก

สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์

ยุคหิน
ยุคหินเก่า

ยุคหินใหม่

ยุคโลหะ
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ยุคหิน 

▪ เริ่มเมื่อประมาณ 700,000 ถึง 4,000 ปี ล่วงมาแล้ว  แบ่งเป็น 2 ยุคย่อย ดังนี้

ยุคหินเก่า (700,000 – 10,000 ปีมาแล้ว ) เป็นช่วงเวลาแรก ๆ ของ
มนุษยชาติ มนุษย์ในยุคหินเก่า จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ด ารงชีวิตอย่าง
เร่ร่อน ล่าสัตว์และหาของป่ากินเป็นอาหาร มักอาศัยอยู่ตามถ้ าหรือเพิงผา     

สมัย / ช่วงเวลา เครื่องมือเครื่องใช้

ยุคหินเก่า ➢ เครื่องมือหินท าจากหินกะเทาะหยาบๆ
➢ อาวุธท าจากหินอย่างง่ายๆ เป็นเครื่องมือใช้ ขุด สับ 

หรือตัด
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ที่มา : http://www.lib.ubu.ac.th/html/ub_info/
education/ubon_past.html

พบที่ ถ้ าตาลาว ต าบลไทรงาม อ าเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา :http://www.laksanathai.com/book2/p095.aspx 

พบที่อ าเภอร้องกวาง และอ าเภอสอง
ในจังหวัดแพร่
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http://www.greatarchaeology.com/peking_man.htmhttp://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9550000103106

มนุษย์ปักกิ่ง
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มนุษย์นแีอนเดอร์ทัล

http://atcloud.com/stories/61181

https://www.pinterest.com/pin/564216659536022483/

หุบเขาแอนเดอร์ ประเทศเยอรมัน



ยุคหินใหม่ (6,000 – 4,000 ปีมาแล้ว มนุษย์ยุคหินใหม่มีความเจริญ
มากกว่ายุคก่อน ๆ รู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง  รู้จักการเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  
ท าภาชนะดินเผา ทั้งแบบมีขาและไม่มีขา
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สมัย / ช่วงเวลา เครื่องมือเครื่องใช้

ยุคหินใหม่ ➢ เครื่องมือท าด้วยหินขัดเป็นมันเรียบ เช่น ขวานหินขัด
ใช้ส าหรับตัดเฉือนแบบมีดหรือต่อด้ามเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือขุดหรือถาก 

➢ เครื่องจักรสาน ทอผ้า
➢ เครื่องปั้นดินเผา



ส าหรับหลักฐานยุคหินใหม่ สามารถพบได้หลายแห่งทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย เช่น ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  ที่บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี    
ที่บ้านหนองแช่เสา ต าบลหินกอง จังหวัดราชบุรี  ที่โคกพนมดี อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี เป็นต้น
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http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/2011/04/

หม้อ 3 ขาในวัฒนธรรมหลงซาน

https://panupong088.wordpress.com/2013/02/25/

ภาชนะดินเผาสามขา 
ทีบ่้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
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http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/2012/01/suwan13012555/

เบ็ดตกปลาท าจากกระดูกสัตว์ และขวานหินขัด
จากบ้านโคกพนมดี อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

http://www.dailynews.co.th/regional/276415

พบที่บ้านควนหวายแดง
อ.คลองท่อม จ.กระบี่
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ยุคโลหะ 
เป็นช่วงที่มนุษย์มีพัฒนาการด้านการท าเครื่องมือเครื่องใช้  โดยรู้จักการน าแร่ธาตุมา

ถลุงและหลอมใช้หล่อท าเป็นอาวุธหรือเครื่องมือและเครื่องประดับ ต่าง ๆ แบ่งสมัยได้ตามวัตถุของ
โลหะ คือ

ยุคส าริด (4,000 – 2,500 ปีมาแล้ว) มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีกว่ายุคหิน 
อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น รู้จักปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์
เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักใช้โลหะส าริด(ทองแดงผสมดีบุก) มาท าเครื่องมือ
เครื่องใช้ เช่น ขวาน ใบหอก มีด กลองส าริด และเครื่องประดับ นอกจากนี้ยัง
พบภาชนะดินเผาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีการเขียนลวดลายที่สวยงามอีกด้วย

กลองมโหระทึกส าริด
ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

http://www.oknation.net/blog/grunakorn/2015/04/26/entry-2

กลองมโหระทึก
วัฒนธรรมดงเซิน

https://th.wikipedia.org/wiki/
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แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
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ยุคเหล็ก (2,500 – 1,500 ปีมาแล้ว) ผู้คนมีการด ารงชีวิตด้วยการท า
เกษตรกรรม  มีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็น                 
ลายลักษณ์อักษร  เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักน าเหล็กมาท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้  
ซึ่งมีคุณภาพดีแข็งแกร่งกว่าส าริด

ท่ีมา http://www.finearts.go.th/bankaomuseum/index.php/

เครื่องมือเครื่องใช้ที่ท าจากโลหะ ประเภทเหล็ก  ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า
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สมัยประวัติศาสตร์

สมัยประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่ปรากฏหลักฐานที่เป็น                                                                              
ลายลักษณ์อักษร ซ่ึงหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดใน
ดินแดนไทย คือ ศิลาจารึก ในหลายพื้นที่พบศิลาจารึกที่อยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ที่ศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ซับจ าปา 
จังหวัดลพบุรี  ส่วนจารึกที่ปรากฏศักราชที่ชัดเจนที่สุด คือ                            
จารึ กอั กษรปั ลลวะ ซึ่ ง เป็ นภาษาสันสกฤตและ เขมร                                  
ระบุมหาศักราช 559 ตรงกับพุทธศักราช 1180
พบที่ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book
=16&chap=4&page=t16-4-infodetail04.html
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สมัยอาณาจักร
โบราณ

สมัยสุโขทัย

สมัยอยุธยา

สมัยธนบุรี
สมัย

รัตนโกสินทร์
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นับช่วงเวลาก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย เช่น อาณาจักรทวารวดี 
อาณาจักรละโว้  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น ศิลาจารึก เหรียญจารึก          
รัฐโบราณเหล่านี้มีการสร้างสรรคอ์ารยธรรมภายใน และมีการรับและแลกเปลี่ยน       
อารยธรรมจากภายนอก เช่น การรับพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู                      
การติดต่อค้าขายกับพ่อค้าต่างแดน เป็นต้น

สมัยอาณาจักรโบราณ

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ในสมัยศรีวิชัย

อักษรมอญ” บนศิลาจารึกแห่งนครหรภิุญชัย

http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/411005

http://www.bloggang.com/
mainblog.php?id=kengnan&month=02-10-2008&group=7&gblog=1
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สโุขทยั
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เริ่มต้ังแต่การสถาปนากรุงสุโขทัย เม่ือ พ.ศ. 1792  
จนสุโขทัยถูกรวมเข้ากับอยุธยาใน พ.ศ. 2006 

สมัยสุโขทัยเป็นช่วงที่มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
หลายประการ เช่น ตัวหนังสือ การนับถือพระพุทธศาสนา                       
การสร้างสรรค์ศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง 
เช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พระพุทธรูป
ปางลีลา เป็นต้น

สมัยสุโขทัย
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ทีมา  http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2009/07/E8073161/E8073161.html

วัดตระพังเงิน  จ.สุโขทัย
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ทีมา  http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2009/07/E8073161/E8073161.html
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อยุธยา
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ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 – 2310 สามารถแบ่งออกเป็นสมัยย่อยได้อีก                    
โดยแบ่งตามสมัยของราชวงศ์และแบ่งตามลักษณะส าคัญของประวัติศาสตร์ 

สมัยอยุธยา

แบ่งตามราชวงศ์
ที่ปกครอง 

แบ่งตามลักษณะส าคญั
ของประวัติศาสตร์
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ราชวงศ์อู่ทอง ( พ.ศ. 1893 – 1913 และ พ.ศ. 
1931 – 1952)

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ( พ.ศ. 1913 – 1931 และ 
พ.ศ. 1952 – 2112)

ราชวงศ์สุโขทัย (พ.ศ. 2112 – 2173)

ราชวงศ์ปราสาททอง (พ.ศ. 2173 - 2231)

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ. 2231 –2310)

➢ แบ่งตามราชวงศ์ที่ปกครอง 
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1.สมัยการ
วางรากฐานและ
การสร้างความ

มั่นคง  

2.สมัยแห่งความ
มั่นคงและการเมือง
และเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ

3.สมัยเสื่อม
อ านาจ  

➢ แบ่งตามลักษณะส าคญัของประวัติศาสตร์
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1.สมัยการ
วางรากฐานและ
การสร้างความ

มั่นคง  

เริ่มตั้งแต่การตั้งอาณาจักรในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(อู่ทอง)  ใน พ.ศ. 1893

จนถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) 
ใน พ.ศ. 1991

เป็นช่วงที่อาณาจักรมีขนาดเล็ก ต่อมาได้ขยายอ านาจไป
โจมตีอาณาจักรขอม  จึงได้รับวัฒนธรรมขอมเข้ามา 

มีการท าการค้ากับต่างชาติ เช่น จีน
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เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1991 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ใน พ.ศ. 2231

เป็นช่วงที่ระบบการปกครอง มีระเบียบแบบแผน 
มีความมั่นคง มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติอย่าง
กว้างขวาง

2.สมัยแห่งความ
มั่นคงและการเมือง
และเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ
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เริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2231 ในสมัยของพระเพทราชา

ถึง พ.ศ. 2310 สมัยของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์
หรือพระเจ้าเอกทัศ

เป็นสมัยที่มีกบฏภายใน มีการแย่งชิงอ านาจกันส่งผลให้
ราชส านักอ่อนแอและถูกข้าศึกโจมตีจนเสียกรุงครั้งที่2

3.สมัยเสื่อม
อ านาจ  
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ธนบุร ี



ตั้งแต่ พ.ศ. 2310 – 2325 เป็นสมัยของ                                      
การฟื้นฟู กอบกู้อิสรภาพของบ้านเมืองหลังจากการ                            
เสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2310 เพื่อท าให้บ้านเมือง
เป็นปึกแผ่น หลังจากกอบกู้เอกราช รวบรวมไทยให้เป็น
ปึกแผ่น และตั้งกรุงธนบุรี เป็นราชธานีแล้วไทยต้อง      
ท าสงครามกับพม่า  เพื่อป้องกันอาณาจักรอีกถึง  9  ครั้ง  
โดยสามารถป้องกันบ้านเมืองไว้ได้ส าเร็จ  หลังจากนั้น                     
มีการขยายอาณาจักรไปทางเขมร และลาว (จ าปาศักดิ์
และเวียงจันทร์)  มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ศิลปกรรม 
วรรณกรรม  ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนเพื่อประโยชน์                      
ทางการค้าและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
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สมัยธนบุรี

http://news.voicetv.co.th/thailand/7787.html

https://th.wikipedia.org/wiki/
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รตันโกสนิทร ์
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สมัยรัตนโกสินทร์

• 1.สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

• 2. สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ   

• 3.สมัยประชาธิปไตย   



1.สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2325 – 2394   อยู่ในช่วงสมัย
รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 เป็นช่วงของการฟื้นฟูบ้านเมืองในทุกๆด้าน  ทั้งด้านการเมือง
การปกครอง  ด้านสังคมและวัฒนธรรม
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สมัยรัตนโกสินทร์

news.phuketindex.com

th.wikipedia.org

http://doodeejaaaa.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

กฎหมายตราสามดวง

สามก๊ก

วัดอรุณราชวราราม
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สมัยรัตนโกสินทร์

2. สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ   ตั้งแต่ 2394 – 2475
อยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 7  เป็นช่วงที่มีการติดต่อกับต่างชาติ                                            
มีการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย

http://board.postjung.com/613760.html
http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1613
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3.สมัยประชาธิปไตย   ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน เป็นช่วงที่มีการปกครอง
แบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง

สมัยรัตนโกสินทร์

http://thaienews.blogspot.com/2015/06/blog-post_518.html

http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/05/30/entry-1

http://www.manager.co.th/Politics/
ViewNews.aspx?NewsID=9480000137269

http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=665751&chapter=5
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