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การนับศักราชและการแบงยุคสมัย 
ทางประวัติศาสตรสากลและไทย 

การนับและเทียบศักราช เกณฑการแบงยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรสากลและไทย 

เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร 
ท่ีใชในการแบงยุคสมัยทาง 
ประวัติศาสตรสากลและไทย 

การเปรียบเทียบยุคสมัยระหว าง
ประวัติศาสตรสากลและไทย 

เ ห ตุ ก า ร ณ สํ า คั ญ ท่ี แ ส ด ง ถึ ง
ความสัมพันธและความตอเนื่องของ
กาลเวลา 

หนวยการเรียนรูที่ 1 

ชุดที่ 1 
เร่ือง : การนับศักราชและการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากลและไทย 
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เอกสารประกอบการเรียน 

หนวยการเรยีนรูท่ี 1 สูกาลเวลาทางประวัติศาสตร 
ชุดท่ี 1 การนับศักราชและการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากลและไทย 

สาระสําคัญ 
 การเรียนรูประวัติศาสตร เราควรเรียนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามลําดับเวลาท่ีเกิดข้ึน เพื่อทํา
ความเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติ ต้ังแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตร ซ่ึงแบงเปนยุคหินและ           
ยุคโลหะ สวนยุคประวัติศาสตรท่ีเปนสากล แบงเปนสมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และ             
สมัยปจจุบันหรือรวมสมัย ทํานองเดียวกันประวัติศาสตรไทย ก็มีการแบงยุคสมัย คลายกับ
ประวัติศาสตรสากล โดยมีท้ังสวนท่ีเหมือนและแตกตางกัน อยางไรก็ตามประวัติศาสตรของ
มนุษยชาติในแตละดินแดนจะเปนตัวกําหนดกาลเวลา และยุคสมัยของตนตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึน               
ในดินแดนนั้น  โดยมีศักราช  แบบตางๆ  เชน  คริสตศักราช  ฮิจเราะหศักราช  พุทธศักราช 
รัตนโกสินทรศักราช เปนเกณฑในการจัดเวลา 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. เขาใจความสําคัญของการใชเหตุการณทางประวัติศาสตร เพื่อเปนเกณฑในการแบงยุคสมัย  
2. สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบ การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร สากลและไทย 
3. การใชศักราชเปนเกณฑในการนับเวลาและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายการเทียบศักราชในประวัติศาสตรสากลและไทยได 
 2. อธิบายเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากลและไทยได 
 3. อธิบายยุคสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรได 
 4. อธิบายเหตุการณสําคัญท่ีใชในการแบงยุคสมัยในประวัติศาสตรสากลและไทยได 
 5. วเิคราะหและเปรียบเทียบเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรสากลและไทยได 
 6. ยกตัวอยางเหตุการณสําคัญท่ีแสดงถึงความตอเนื่องของกาลเวลาได 
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เนื้อหาสาระ 
 1. การนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตรสากลและไทย 
 2. เกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากลและไทย 
     2.1 ยุคกอนประวัติศาสตร 
     2.2 ยุคประวัติศาสตร 
 3. เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีใชในการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากลและ
ประวัติศาสตรไทย 
 4. การเปรียบเทียบยุคสมัยท่ีสําคัญระหวางประวัติศาสตรสากลและประวัติศาสตรไทย 
 5. ตัวอยางเหตุการณสําคัญท่ีแสดงความสัมพันธ และความตอเนื่องของกาลเวลา 
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การนับศักราช 
 การนับเวลาทางประวัติศาสตรไมวาจะเปนประวัติศาสตรไทย ประวัติศาสตรสากล หรือ
ประวัติศาสตรของดินแดนตางๆ ตองอาศัยการนับเวลาท่ี เรียกวา ศักราช ซ่ึงแตละดินแดนจะใช
ศักราชตางกัน ตามเหตุการณทางประวัติศาสตรของดินแดนนั้นๆ 

การนับศักราชและประโยชน 
 ศักราช หมายถึง เวลาท่ีกําหนดข้ึนอยางเปนทางการ ซ่ึงเร่ิมตนต้ังแตเหตุการณสําคัญอยาง
ใดอยางหนึ่งท่ีถือเปนหลักต้ังศักราชและเรียงลําดับตอกันมา 
 ประโยชนของศักราช ศักราชใชเปนเกณฑท่ีทําใหทุกคนเขาใจชวงเวลาท่ีตรงกันและ
สามารถลําดับเวลาและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามลําดับกอนหลังไมสับสน การนับศักราชซ่ึงใชเปน
เคร่ืองมือในการลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนทางประวัติศาสตรในปจจุบันมีการใชกันอยูหลายแบบ ดังท่ี 
ผองศรี จั่นหาว และคณะ (2547 : 252) ไดแบงศักราชไวเปน 2 แบบ คือ แบบสากล และแบบไทย 
 ผูศึกษาวิชาประวัติศาสตร นอกจากจําเปนตองรูเร่ืองเวลาในปฏิทินแลว ยังตองรูวิธีการนับ
ชวงเวลาดวย เพราะบางคร้ังอาจอานพบชวงเวลาแบบตางๆ  ในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ หรือ
ส่ือชนิดอ่ืน เชน โทรทัศน อินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังตองรูจักการเทียบศักราช ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีถูก
กําหนดข้ึนอยางเปนทางการ โดยกําหนดเวลาตามท่ีเกิดเหตุการณสําคัญใดเหตุการณหนึ่งเปนเวลา
เร่ิมตน แลวนับตอกันไปตามลําดับ ท้ังนี้เพื่อใหคนในสังคมนั้นเขาใจชวงเวลาตรงกันไดงายท่ีสุด 
สังคมในสมัยกอนนิยมต้ังศักราชโดยการกําหนดจุดเร่ิมตนมาจากเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับศาสดาใน
ศาสนาตางๆ เชน พระพุทธเจา พระเยซู และพระมุฮัมหมัด ดังนั้น สังคมท่ีนับถือศาสนาตางกันจึง
มักใชศักราชตางกัน 
 ในปจจุบันสังคมสวนใหญยอมรับวาคริสตศักราชเปน ศักราชกลาง (Common Era) ท่ีใชกัน
ท่ัวโลก ท้ังนี้ เนื่องจากการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีของ
ชาวตะวันตก แตขณะเดียวกัน สังคมท่ีมีรากฐานจากอดีตอันยาวนานยอมมีศักราชท่ีใชในสังคมของ
ตนสืบเนื่องกันมาแตดั้งเดิมและยังคงใชอยูตอไป เชน สังคมไทย เปนตน ดวยเหตุนี้ การรูวิธีเทียบ
ศักราชแบบตางๆ จึงจําเปนเพื่อประโยชนในการติดตอส่ือสารระหวางผูท่ีใชศักราชตางกัน 
 
 

การนับเวลาการเทียบศักราชสากลและศักราชไทย 
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นักเรียนไดเรียนรูมาแลววา การนับศักราชไทยท่ีใชกันอยูในปจจุบัน คือ พุทธศักราช ซ่ึงเปน
ศักราชของพระพุทธศาสนา แตการเร่ิมนับ พ.ศ. ในเมืองไทยมีความแตกตางกับบางประเทศ เชน              
ศรีลังกา พมา เพราะท่ีเมืองไทยเร่ิมนับ พ.ศ. 1 หลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว 1 ป  
คือ ปแรกนับเปน พ.ศ. 0 (ศูนย) เม่ือครบ 1 ป จึงเร่ิมนับ พ.ศ. 1 ขณะท่ีศรีลังกา พมา เร่ิมนับเปน พ.ศ. 1 
หลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน สําหรับการนับเวลากอนพุทธศักราชนับเปนกอน พ.ศ. 
 ศักราชท่ีนิยมใชกันในประเทศไทย มีอยูหลายประเภท ดังนี้ 
 1. มหาศักราช (ม.ศ.) เปนศักราชท่ีเกาแกท่ีพระเจากนิษกะแหงอินเดียเปนผูต้ังข้ึน  เม่ือ พ.ศ. 
621 (ค.ศ. 78)  บางคนจึงเรียกวา กนิษกศักราช มหาศักราชแพรหลายในอินเดีย ตอมาจึงกระจายเขามายัง
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาณาจักรท่ีใชมหาศักราช ไดแก อาณาจักรในชวา (ในประเทศ
อินโดนีเซียในปจจุบัน) พมา กัมพูชา และไทย ท้ังนี้จะเห็นไดจากจารึกท่ีพบในดินแดนไทยรุนแรกๆ 
และจารึกสมัยสุโขทัย สังคมไทยใชมหาศักราชในสมัยสุโขทัยเนื่องจากมีการถายทอดวัฒนธรรม
อินเดียผานมาทางกัมพูชาจนถึงอยุธยา การเทียบพุทธศักราชเปนมหาศักราช ใหลบดวย 621 (2550 - 
621 เปน ม.ศ. 1929) 
 2. จุลศักราช (จ.ศ.) เปนศักราชเกาแกท่ีกษัตริยพมาต้ังข้ึนภายหลังพุทธศักราช 1181 ป 
เรียกวา ศักราชพุกาม ตอมาภายหลังจุลศักราชจึงแพรหลายเขามาในดินแดนไทย เนื่องจากการ
ถายทอดวัฒนธรรมผานทางพุกาม ซ่ึงเคยเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่สําคัญใน
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุลศักราชจึงไดแพรหลายอยูในอาณาจักรสุโขทัยตอมาจนถึง   สมัย
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร จนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรด
เกลาฯ ใหเลิกใชจุลศักราชเพ่ือเปล่ียนไปใชรัตนโกสินทรศก พรอมกับการใชวันทางสุริยคติ เพื่อให
สอดคลองกับปฏิทินสากล การเทียบพุทธศักราชเปนจุลศักราชใหลบดวย 1181 (2550-1181 เปน จ.
ศ. 1369) 
 3. รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เปนศักราชท่ีต้ังข้ึนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
โดยนับตามปท่ีกอต้ังกรุงรัตนโกสินทรเปน ร.ศ. 1 พรอมท้ังโปรดเกลาฯ ใหเลิกใชจุลศักราช การใช
รัตนโกสินทรศกถือวาเปนการต้ังรัชศักราชใหมคร้ังเดียวในประวัติศาสตรไทย โดยถือวาเปนการ
ระลึกถึงการต้ังกรุงรัตนโกสินทร  และอาจมีความหมายวา เปนการต้ังราชวงศใหม  การใช   
รัตนโกสินทรศก มักใชในเอกสารราชการและเปนศักราชในพระราชนิยม แตตอมาพระบาทสมเด็จ-
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหเลิกใชรัตนโกสินทรศก แลวใชพุทธศักราชแทน ดังปรากฏ   

การนับศักราชไทย 
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ในพระราชบัญญัติเร่ืองประกาศวิธีนับ วัน เดือน ป เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2455 (ร.ศ.131)   การ
เทียบพุทธศักราชเปนรัตนโกสินทรศก ใหลบดวย 2324 (2550-2324 เปน ร.ศ. 226) 

4. พุทธศักราช (พ.ศ.) เปนศาสนพุทธศักราชท่ีประเทศซ่ึงประชาชนสวนใหญนับถือ
พระพุทธศาสนาใชเปนเกณฑการนับเวลา โดยกําหนดจากปท่ีพระพุทธเจาปรินิพพาน แตบางประเทศมี
การนับตางกัน เชน ประเทศศรีลังกา พมา และกัมพูชา จะเร่ิมนับพุทธศักราชท่ี 1 ต้ังแตปท่ีพระพุทธเจา
ปรินิพพาน แตในประเทศไทยน้ันเร่ิมนับจากปท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานลวงไปแลวครบ 1 ป เปน พ.ศ. 1 
การใชพุทธศักราชปรากฏในเอกสารราชการไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงอยุธยา ตอมาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหมีการเปล่ียนแปลงการนับเวลาทางราชการ
ใหมใหสอดคลองกับสากลนิยม จึงประกาศใหใชพุทธศักราชอยางเปนทางการ ใน พ.ศ. 2455 ทรงให
เหตุผลวาพุทธศักราชสามารถเช่ือมอดีต ปจจุบัน และอนาคตได จึงยังคงใชในสังคมไทยจนถึงปจจุบัน 
รวมท้ังในประเทศท่ีคนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 พุทธศักราชที่ 1 เริ่มนับปที่พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน  

ท่ีมา : http://lib.vit.src.ku.ac.th/activity/visakhabucha/visakha03.jpg 



 
8 

 

ครูกรณี นิพัทธชุติ  กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางปฏิทิน การนับศักราชแบบไทย 

ท่ีมา : http://www.mahamodo.com/modo/calendar/images/2552.gif 

 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางปฏิทิน การนับศักราชแบบไทย 

ท่ีมา : http://www.thaiabc.com/calendar/51fulla.gif 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการนับศักราชแบบไทย 
 

ชื่อศักราช มูลเหตุในการตั้งศักราช จุดเร่ิมตนในการนับศักราช   การใชในประเทศไทย 
พุทธศักราช 

(พ.ศ.) 
 
 
 

การเสด็จปรินิพพานของ
พระพุทธเจา ในวันข้ึน 15 
คํ่าเดือน 6 

มี 2 แบบ 
    1. แบบไทย-ลาว-เขมร 
        เร่ิม พ.ศ. 1 เม่ือ          
        พระพุทธเจาเสด็จ  
        ปรินิพพานไปแลว 1 ป  
    2. แบบลังกา-พมา-อินเดีย 
         เร่ิมพ.ศ. 1 เม่ือปท่ี       
         พระพุทธเจาเสด็จ  
       ปรินพิพานเลย 
         (จึงมี พ.ศ. มากกวา     
         ไทย-ลาว-เขมร) 

1.เร่ิมตนนับพุทธศักราช 
มาต้ังแตสมัยพระนารายณ
มหาราช 
2. ใชอยางเปนทางการ 
สมัยรัชกาลท่ี 6 
3. สมัยจอมพล ป. เร่ิม
พุทธศักราช วนัท่ี             
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
เหมือนคริสตศักราช 
 

มหาศักราช 
(ม.ศ.) 

พ ร ะ เ จ า ก นิ ษ ก ะ แ ห ง
อินเดียต้ังข้ึน 

1. เร่ิมต้ังแต พ.ศ. 621  
2. ไทยรับมาจากเขมร 
3. ใชคํานวณทางโหราศาสตร 

1. เขมรรับมาจากอินเดีย
ผานทางพราหมณ –พอคา 
2. ใชในสมัยสุโขทัย จนถึง
อยุธยาตอนกลาง 
3. พบมากในศิลาจารึก 

จุลศักราช 
(จ.ศ.) 

โปปะสอระหนั กษัตริย
พมาต้ังข้ึน 

1. เร่ิมต้ังแต พ.ศ. 1181 
2. ใชคํานวณทางโหราศาสตร 
3. บอกเวลาในจารึก และ
พงศาวดาร 

1. ไทยรับมาจากพมา 
2 .  ใช ต้ั งแต ล านนา  -
สุโขทัย 
3. อยุธยา - รัชกาลท่ี 5 

รัตนโกสินทรศก 
       (ร.ศ.) 

 รัชกาลท่ี 5 ทรงต้ังข้ึน ปท่ีมีการตั้งกรุง
รัตนโกสินทร พ.ศ. 2325 

1. เร่ิมใชสมัย ร.5 
2. เลิกใชสมัย ร.6 
3.  มีเฉพาะไทยเทานั้น 
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 1. คริสตศักราช (ค.ศ.) เปนศักราชสากลท่ีนิยมกันมากท่ีสุดในโลกปจจุบัน คริสตศักราช 
ซ่ึงเปนศักราชของคริสตศาสนา เร่ิมนับเม่ือพระเยซูซ่ึงเปนศาสดาของคริสตศาสนาประสูติ คือ ปท่ี
พระเยซูประสูติ นับเปนคริสตศักราช 1 (ค.ศ. 1) หรือ A.D. 1 A.D. ยอมาจากคําวา “Anno Domini” 
ในภาษาละติน ตรงกับภาษาอังกฤษวา “in the year of the Lord” หรือ “ปแหงพระเจา” สําหรับการ
นับศักราชกอนพระเยซูประสูติ นับเปนปกอนคริสตศักราชหรือปกอน ค.ศ. ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
“B.C.” ซ่ึงยอมาจากคําวา “Before Christ” หรือกอนพระเยซูประสูติ การนับ ค.ศ. เลขปจะเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ เชน 1, 2, 3, ... 200, ... 1560, ...2004 แตการนับปกอน ค.ศ. เลขปจะใกลเขามาหาปพระเยซู
ประสูติเร่ือยๆ เชน 500 ปกอน ค.ศ. , 10 ป กอน ค.ศ. เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   ภาพท่ี 4 กําเนิดพระเยซู ศาสดาแหงคริสตศาสนา 

ท่ีมา : http://www.weareimpact.com/files/images/rohden_franz_von_gerburt_christi.preview.jpg 

การนับศักราชสากล 
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  ในระยะแรกการใชคริสตศักราชยังไมแพรหลาย จนกระท่ังถึงสมัยสันตะปาปา จอหน ท่ี 13 
(John  XIII ค.ศ. 965-972) จึงเร่ิมใชคริสตศักราชอยางเปนทางการ แตปจจุบันคนท่ัวโลกนิยมใช
คริสตศักราชเปนศักราชกลาง  ดังนั้นคนสวนใหญจึงคุนเคยกับการนับชวงเวลาตามแบบ
คริสตศักราช การเทียบพุทธศักราชเปนคริสตศักราชใหลบดวย 543 (2550-543 เปน ค.ศ. 2007) 
 2. ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) เปนศาสนศักราชอิสลามท่ีเร่ิมตนนับปท่ีนบีมุฮัมหมัดอพยพออกจาก
เมืองเมกกะไปยังเมดินะเปน ฮ.ศ. 1 ซ่ึงตรงกับ พ.ศ. 1165 หรือ ค.ศ. 622 เนื่องจากปฏิทินอิสลามนับเปน
ปฏิทินทางจันทรคติอยางแทจริง ทําใหฮิจเราะหศักราชมีความคลาดเคล่ือนไปจากปฏิทินทางสุริยคติ 
การเปรียบเทียบฮิจเราะหศักราชกับ ศักราชอ่ืนๆ ทําไดคอนขางยาก เพราะคริสตศักราชและพุทธศักราช
จะใชระบบสุริยคติ ปจจุบันการเทียบพุทธศักราชเปนฮิจเราะหศักราช ใหลบดวย 1122 (2550-1122 เปน 
ฮ.ศ. 1428) 
     ความรูเกี่ยวกับชวงเวลาตามปฏิทินอิสลาม ทําใหเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการปฏิบัติ
พิธีกรรมของมุสลิมไดดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอักษรอารบิก ที่หมายถึง พระอัลเลาะห ศาสดาแหงศาสนาอิสลาม 

ท่ีมา : http://www.freehandmades.com/shop/f/freehandmade/img-lib/spd_20070311213343_b.jpg 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการนับศักราชแบบสากล 
 

ชื่อศักราช มูลเหตุในการตั้งศักราช ความสําคัญ 
คริสตศักราช 

(ค.ศ.) 
1. นับต้ังแตปท่ีพระเยซูประสูติ (ค.ศ. 1) 
2. เร่ิมนับวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
3. กอนพระเยซูประสูติ เรียกวา กอน
คริสตศักราช ภาษาอังกฤษใชคําวา B.C. 
(Before Christ) (บีฟอร-ไครัส) 
4. สําหรับ ค.ศ. ภาษาอังกฤษใช A.D.  
Anno Domini (ปแหงพระผูเปนเจา)  

1. เปนศักราชสากลท่ีใชกันท่ัว
โลก 
2. บางทีเรียกวา ศักราชกลาง 
(Common  Era) เพราะมีความ
เปนสากลที่สุด 

ฮิจเราะหศักราช 
(ฮ.ศ.) 

นับต้ังแตปท่ีทานศาสดามุฮัมหมัดอพยพจาก
เมืองเมกกะ (เมืองท่ีประสูติ) ไปเมืองเมดินะ 
เพื่อเผยแผและประกาศศาสนาอิสลาม (ฮ.ศ.1) 

1 .  เ ปน ศักราชของศาสนา
อิสลาม 
2. เปนปท่ีทําใหศาสนาอิสลาม
เปนท่ีรูจักท่ัวโลก 

ภาพท่ี 6 คัมภีรอัลกุรอาน เปนหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 

ท่ีมา : http://2.bp.blogspot.com/_o3sw6kP1Va4/Rzh_NUgWYWI/AAAAAAAAA Bw/gD9Pm-HdVpI/s1600-
h/7743d0a4fe.jpg 
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ภาพท่ี 7 ตัวอยางปฏิทินการนับศักราชแบบสากล 

ท่ีมา : http://i36.tinypic.com/25rm69h.gif 



 
14 

 

ครูกรณี นิพัทธชุติ  กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

นอกจากการนับศักราชแบบไทยและสากลดังกลาวมาแลว ยังมีหลักเกณฑในการเทียบศักราช 
เพื่อทําใหเขาใจเร่ืองวันเวลา และสามารถลําดับเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมใหตรงกันแลวยังทํา
ใหเขาใจวิถีชีวิตของคนในสังคม อีกท้ังสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองดวย  

  

  

. 

 

  
 
 

ขอใหระลึกดวยวา ค.ศ. เร่ิมนับเม่ือพระเยซูประสูติ แต พ.ศ. เร่ิมนับเม่ือพระพุทธเจาเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ถาถามวา พระพุทธเจาประสูติกอนพระเยซูกี่ป หรือพระชนมายุกี่ป ตองนํา
พระชนมายุของพระพุทธเจาบวกกับ 543 คือ 80+543 = 623 จึงเปนคําตอบท่ีถูกตอง 

ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
 เปนการนับเวลาอยางกวางๆ เปนการบอกชวงเวลา โดยไมระบุศักราช 
 1. ทศวรรษ (Decade) หมายถึง ครบรอบ 10 ป เชน  
     1.1 ทศวรรษท่ี 1990 (1990 s หรือ 90 ’s) หมายถึง ค.ศ. 1990-1999 
     1.2 ทศวรรษท่ี 2540 ตามพุทธศักราช หมายถึง พ.ศ. 2540-2549 
 บางคร้ังมีการใชทศวรรษตามความหมายถึงชวงเวลา 10 ป บอกถึงการเกิดเหตุการณหนึ่งใน
ประวัติศาสตร เชน ทศวรรษแรกหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองไทย หมายถึง พ.ศ. 2475-2484 
 2. ศตวรรษ (Century) หมายถึง ครบรอบ 100 ป เชน คริสตศตวรรษท่ี 1 หมายถึง ค.ศ. 1-
100 และพุทธศตวรรษท่ี 20 หมายถึง พ.ศ. 1901-2000 
 3. สหัสวรรษ (Millenium) หมายถึง ครบรอบ 1,000 ป เชนสหัสวรรษท่ี 1 ตามคริสตศักราช 
หมายถึง ค.ศ. 1-1000 

สรุป  การนับและเทียบศักราชแบบตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลว ทําใหทราบชวงเวลาใน
ประวัติศาสตรไดตรงกัน 

       การเทียบศักราชแบบไทย  
 ร.ศ.  + 2324  =  พ.ศ.   พ.ศ.  -  2324   =  ร.ศ. 
 จ.ศ.  + 1181  =  พ.ศ.  พ.ศ.  -  1181   =  จ.ศ. 
 ม.ศ.  + 621    =  พ.ศ.   พ.ศ.  -  621     =  ม.ศ. 

      การเทียบศักราชสากลกับศักราชไทย 
    หลักเกณฑท่ีใชกันในปจจุบัน คือ  

ค.ศ.  +  543  =  พ.ศ.  หรือ  พ.ศ.  -  543  =  ค.ศ. 

การเทียบศักราช 
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แนวคิดในการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

จุดเร่ิมตนของยุคสมัยทางประวัติศาสตรและโบราณคดี คือ การกําเนิดของมนุษยชาติ และ
ตอเนื่องมาจนถึงยุคปจจุบัน เวลาทางประวัติศาสตรไมสามารถจํากัดขอบเขตไดแนนอน เหตุการณ
สําคัญใดท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอสังคมมนุษย ถึงแมจะเปนปรากฏการณท่ีเพิ่งเกิดข้ึนไมนาน    
ก็ ถือว า เปนประวั ติศาสตร  อดีตในทางประวั ติศาสตร ย อนกลับไปได ไกล ท่ี สุด เท า ท่ี                           
นักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีสามารถสอบคนเร่ืองราวไดจากหลักฐานท่ีเกี่ยวของเทาท่ีมีการ
พบหลักฐานในปจจุบันทําใหยอนเวลากลับไปไดนับเปนหลายลานป ดังนั้น เพื่อการศึกษาคนควา
เร่ืองราวเกี่ยวกับมนุษยในอดีต จึงมีการแบงยุคสมัยในอดีตออกเปน 2 ยุคกวางๆ โดยใชหลักฐาน
ประเภทลายลักษณอักษรเปนตัวกําหนด คือ  

    1. ยุคกอนประวัติศาสตร 
    2. ยุคประวติัศาสตร 
นักประวัติศาสตรใหความสําคัญกับยุคสมัยทางประวัติศาสตรเปนอยางมาก ท้ังนี้ เพราะ

เง่ือนไขของเวลาจะเปนส่ิงท่ีบอกและเขาใจเหตุการณของมนุษยชาติ อยางลึกซ้ึง 
พลับพลึง คงชนะ (2546 : 8) ยุคสมัย คือ ชวงเวลาท่ีกําหนดขึ้นเพื่อเปนเคร่ืองมือในการทํา

ความเขาใจเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ท่ีเช่ือมโยงสงผลถึงเหตุการณท่ีตามมา 
สอดคลองกับแนวคิดของ ผองศรี จั่นหาว และคณะ (2547: 246) ท่ีวายุคสมัยทางประวัติศาสตรในแต
ละดินแดนจะมีความแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับวิวัฒนาการและเหตุการณทางประวัติศาสตรของดนิแดน
นั้นๆ ท้ังนี้เนื่องจากความเปนไปในทางประวัติศาสตรของแตละดินแดน ไมไดเปนเร่ืองเฉพาะของตน
เทานั้น หากยังตองมีความเกี่ยวพันกับตางแดนดวย 

 

 

 

 
 
 

เกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทย และเหตุการณ
สําคัญในการแบงยุคสมัย 
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 พลับพลึง คงชนะ (2546 : 9) และ ผองศรี จั่นหาว และคณะ ไดใหขอสังเกตไววา การแบง
ยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล1แบงไดหลายแบบ แตนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร ไดแบง
ยุคสมัยทางประวัติศาสตรตามหลักฐาน แบงเปน 2 สมัย ดังนี้ 
 1. สมัยกอนประวัติศาสตร 

    สมัยกอนประวัติศาสตรเปนชวงเวลาท่ีมนุษยยังไมมีการประดิษฐอักษรเพื่อใชในการ
ส่ือสาร ถาหากเราจะศึกษาเร่ืองราวของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจะตองอาศัยจากเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช โครงกระดูก เมล็ดพืช ซากสัตว ตลอดจนภาพวาดตามฝาผนังถํ้า เปนตน สําหรับสมัยกอน
ประวัติศาสตรสามารถแบงออกเปน ยุคหินและยุคโลหะ 

    1. ยุคหิน แบงยอยตอไปไดอีกเปนยุคหินเกา หินกลาง และหินใหม ซ่ึงแบงตามระดับ
ประสิทธิภาพ หรือความสําเร็จของการประดิษฐเคร่ืองมือเคร่ืองใช ดังนี้ 
 1.1 ยุคหินเกา เร่ิมข้ึนเม่ือประมาณ 2,000,000-8,000 ปกอนคริสตศักราช มนุษยยุคนี้

ดํารงชีวิตดวยการเก็บผลไม ลาสัตวปาเปนอาหาร พักอาศัยอยูในถํ้าหรือกระทอม อยูรวมกันเปน  

กลุมเล็กๆ รูจักนําหินมาทําเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอาวุธ โดยการกะเทาะหินใหแหลมคม เพื่อใชในการ

ตัด ขุด เจาะ ท่ีเรียกวา หินกะเทาะ รูจักมีภาษาพูดท่ีใชส่ือสารภายในกลุม มีการฝงศพและประกอบ

พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย นอกจากนี้ยังรูจักสรางงานศิลปะบนผนังถํ้า เชน ภาพสัตวบนฝาผนังถํ้า อัล

ตามิราในประเทศสเปน เปนตน 

 

 

 

 

                                                        
1
 ประวัติศาสตรสากล โดยท่ัวไปหมายถึง ประวัติศาสตรของชาติตางๆ ในโลกตะวันตก ไดแก ชาติในทวีปยุโรป และอเมริกาซ่ึง

ชวงเวลาในประวัติศาสตรสากลยอนหลังไปยาวนานหลายพันป ดังน้ัน เพื่อความสะดวกในการศึกษา นักประวัติศาสตรจึงไดแบงยุค

สมัยออกเปนสองชวงระยะเวลาคือ สมัยกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตร (รศ.วีณา คณะหนา 2 เอี่ยมประไพ. อจท.) 

 

การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล และเหตุการณสําคัญ 
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 ภาพท่ี 9 ภาพจําลองการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคหินเกา 

ท่ีมา : http://service.christian.ac.th/ncc/History_Nakhonpathom/Image/1.jpg 

ภาพท่ี 8 ภาพเขียนกระทิงเรียงกันเปนขบวน ขุดคนพบภายในถ้ําอัลตามิรา ( Alta mira) ทางตอนใตของสเปน  

ท่ีมา : http://tnahra.files.wordpress.com/2008/11/replica20altamira.jpg 
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 1.2 ยุคหินกลาง มีอายุประมาณ 8,000 ปกอนคริสตศักราช เร่ิมเม่ือยุคน้ําแข็งสมัยหิน
เกาผานไป ปาไมอุดมสมบูรณข้ึนและมีอากาศอบอุนมากข้ึน มนุษยจึงเร่ิมออกจากถํ้าท่ีอาศัยเดิมมา
สรางท่ีพักนอกถํ้า เคร่ืองมือหินก็รูจักประดิษฐใหสะดวกในการใชงานมากขึ้น มีการทําขวานหิน 
ธนูในการลาสัตว รูจักใชเคร่ืองมือในการจับปลา รูจักเล้ียงสัตว ทําเกษตรกรรมอยางงาย และรูจักนํา
ดินเหนียวมาทําเปนภาชนะตางๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3 ยุคหินใหม มีอายุประมาณ 8,000-4,000 ปกอนคริสตศักราช มนุษยในยุคนี้รูจัก
ผลิตอาหารไวบริโภคแทนการหาจากธรรมชาติเพียงอยางเดียว รูจักเพาะปลูก พืชท่ีปลูกใน
ระยะแรกๆ คือ ขาวสาลีและขาวบารเลย ต้ังถ่ินฐานอาศัยอยูรวมกันเปนชุมชน ดังพบรองรอยใน
บริเวณเมโสโปเตเมียหรือดินแดนระหวางแมน้ําไทกริสกับยูเฟรตีส มีการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ใหประณีตสวยงาม และสะดวกในการใชสอยมากข้ึน รูจักนําหินทรายมาทําเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใช     
ท่ีมีคมยุคนี้บางคร้ังเรียกวา “ยุคหินขัด” 
     นอกจากนี้ มนุษยยุคหินใหมยังรูจักทอผา ทําเคร่ืองปนดินเผา มีการนําสัตว เชน หมู แกะ 
แพะ มา วัว มาเล้ียงเพื่อเปนอาหาร รวมท้ังเปนเพื่อน ลาสัตว และใชงาน 

 

ภาพท่ี 10 เครื่องมือหิน หลักฐานรองรอยที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตรของมนุษยชวงกอนประวัติศาสตร 

ท่ีมา : http://www.soc.cmu.ac.th/~nac/lanna/chapter03/c03_p02.html 
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2. ยุคโลหะ สามารถแบงยอยออกไดเปน 2 ยุค คือ ยุคสําริด และยุคเหล็ก ตามลักษณะโลหะท่ี
นํามาใชในยุคสมัยนั้นๆ  
 2.1 ยุคสําริด พบหลักฐานวาเม่ือประมาณ 4,000 ป กอนคริสตศักราช มนุษยรูจักใช
โลหะสําริดซ่ึงเปนโลหะผสมระหวางดีบุกและทองแดง ซ่ึงมีประโยชนในการนํามาสรางอาวุธและ
เคร่ืองใช แทนหิน เชน ขวาน หัวธนู ภาชนะ ตลอดจนเคร่ืองประดับไดดีกวาในยุคกอนๆ  
 2.2 ยุคเหล็ก ประมาณ 3,500 ป กอนคริสตศักราช มนุษยมีความสามารถในการนํา
เหล็กมาทําอาวุธและเคร่ืองใช ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกวาโลหะชนิดอ่ืน จึงเปนการเปล่ียนแปลงการ
ทําสงครามและการเกษตรกรรม ทําใหไดเปรียบกวาชุมชนอ่ืน 
 มนุษยในยุคโลหะมีการพัฒนาการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมือง โดยเปล่ียนจากชุมชนเกษตรกรรมขนาดใหญมาเปนเมือง 
ซ่ึงเปนศูนยกลางการเกษตรกรรม   การเมือง    และสังคม   และการท่ีเมืองขยายตัวมากข้ึนทําใหเกดิ 
ชนช้ันตางๆ เพราะในเมืองจําเปนตองมีผูทําหนาท่ีหลายๆ ดานแตกตางกันไป มนุษยเร่ิมมีการ
รวมกลุมกันเปนชุมชนเมืองและพัฒนาไปสูนครรัฐ 
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การจําแนกยุคกอนประวัติศาสตร 

แบงตามลักษณะเครื่องมือเครื่องใช แบงตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคม 

ยุคโลหะ 
สมัยลา
สัตว 

สมัย
เกษตร 
กรรม 

สมัย 
สังคม
เมือง 

ยุคหิน 

ยุคหินเกา 

  ยุคหินกลาง 

ยุคหินใหม 

ยุคสําริด 

ยุคเหล็ก 

   แผนผังที่ 1 สรุปการจําแนกยุคกอนประวัติศาสตร
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2. สมัยประวัตศิาสตร 
     สมัยประวัติศาสตรเร่ิมตนเม่ือมนุษยรูจักประดิษฐตัวอักษรขึ้นใชบันทึกเร่ืองราวตางๆ 
การเขาสูสมัยประวัติศาสตรในแตละสวนของโลกก็เร่ิมไมพรอมกัน โดยสมัยประวัติศาสตรสากล
เร่ิมตนเม่ือพวกสุเมเรียน ซ่ึงอาศัยอยูแถบลุมแมน้ําไทกริสและยูเฟรติสหรือดินแดนเมโสโปเตเมีย 
(ซ่ึงก็คือประเทศอิรักในปจจุบัน) ไดประดิษฐตัวอักษรรูปล่ิมหรืออักษรคูนิฟอรมข้ึนเม่ือประมาณ 
3,500 ปกอนคริสตศักราช 
     สําหรับการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากลแบงออกเปน 4 สมัยใหญๆ ดังนี้ 

    1. ประวัติศาสตรสมัยโบราณ (3,500 ปกอนคริสตศักราช-ค.ศ. 476) เร่ิมต้ังแตชาว               
สุเมเรียนประดิษฐตัวอักษรรูปล่ิมหรืออักษรคูนิฟอรม และส้ินสุดเม่ือจักรวรรดิโรมันตะวันตกลม
สลาย เพราะถูกพวกอารยชนเยอรมันรุกรานในป ค.ศ. 476 ประวัติศาสตรในชวงนี้ครอบคลุม
ระยะเวลาประมาณ 4,000 ป ทําใหมีการกอตัวของอารยธรรมตะวันตกในดินแดนตางๆ ท้ังทวีป
เอเชีย แอฟริกา และยุโรป โดยเร่ิมต้ังแตอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อียิปต กรีก และโรมัน 

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
      เมโสโปเตเมีย (Mesopotamia แปลวา ดินแดนระหวางแมน้ํา) คือ ดินแดนอุดมสมบูรณ

ท่ีอยูระหวางแมน้ําสองสาย คือ ไทกริส และยูเฟรติส น้ําในแมน้ําสองสายน้ีไดมาจากหิมะบน
เทือกเขาอารเมเนียท่ีละลายในฤดูรอน น้ําจะพัดพาเอาโคลนตะกอนมาทับถมทําใหพื้นท่ีลุมแมน้ํา
อุดมสมบูรณ สงผลใหมีชนกลุมตางๆ ผลัดกันแยงชิงเขาครอบครองบริเวณน้ีทําใหเกิดอารยธรรม
ตางๆ มากมาย ดังเชน 
 1. สุเมเรียน (Sumerians) พวกสุเมเรียนเขามาต้ังถ่ินฐานในดินดอนสามเหล่ียม
ปากแมน้ําไทกริสและยูเฟรติส เม่ือประมาณ 4,000 ปกอนคริสตกาล 
     1.1 ในราว 3,200 ปกอนคริสตกาล ชาวสุเมเรียนประดิษฐตัวอักษรข้ึน จัดเปนการ
ประดิษฐตัวอักษรคร้ังแรกของมนุษยชาติ และถือเปนการเร่ิมยุคประวัติศาสตร 
      1.2 ตัวอักษรที่ชาวสุเมเรียนประดิษฐข้ึน เรียกวา อักษรรูปล่ิม หรือคูนิฟอรม 
(Cuneiform) โดยใชกานออสลักลงบนแผนดินเหนียวท่ียังออนตัว แลวนําไปตากแดด อบหรือเผาใหแหง 
     1.3 สถาปตยกรรมท่ีโดดเดนของชาวสุเมเรียน คือ ซิกกูแรต (Ziggurat) เปนวิหาร
บูชาเทพเจาหรือวัด รูปรางคลายพีระมิด 
     1.4 ชาวสุเมเรียนมีความชํานาญเร่ืองการทําเคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองสําริด รูจักสราง
เรือแลนไปตามแมน้ํา มีฝมือในการแกะสลัก มีความเจริญทางคณิตศาสตร มีการประดิษฐปฏิทินทาง
จันทรคติ มีการสรางรถลากท่ีมีลอเปนพาหนะและรถศึก 
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ภาพท่ี 11 อักษรรูปล่ิมหรืออักษรคูนิฟอรมของชาวสุเมเรียนที่อาศัยอยูในดินแดนเมโสโปเตเมียจารึกลงบนแผนดินเดียว 

ท่ีมา : http://mail.thaigoodview.com/files/u1213/_fcu.jpg 

ภาพท่ี 12 ซิกกูแรต หรือวัดชาวสุเมเรียน เปนวิหารสําหรับบูชาเทพเจา 

ท่ีมา :  http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/a3(1).jpg 
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2. บาบิโลเนีย (Babylonia) 
 2.1 เปนอาณาจักรของพวกเซไมทกลุมหนึ่ง (Semite Tribe: ชนเผาท่ีเรรอนใน
ทะเลทราย) ต้ังอยูทางใตของเมโสโปเตเมีย เม่ือประมาณ 2,300 ปกอนคริสตกาล 
 2.2 ผลงานสําคัญ ไดแก ประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี (The Code of 
Hammurabi) เปนประมวลกฎหมายท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก ใชหลัก “ตาตอตา ฟนตอฟน ขาตอขา” 
กลาวคือใหทดแทนความผิดดวยการกระทําอยางเดียวกัน เชน ถาบุคคลใดทําลายดวงตาผูอ่ืน เขาก็
ตองถูกทําลายดวงตาเชนเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. อัสซีเรีย (Assyrian Empire) 
 3.1 พวกอัสซีเรียต้ังอารยธรรมของตนเองทางภาคเหนือของลุมแมน้ําไทกริส-             
ยูเฟรติส แลวคอยขยายลงมาทางใตจนสามารถต้ังตนเปนใหญในลุมแมน้ําไทกริส-ยูเฟรติส                       
เม่ือประมาณ 1,300 ปกอนคริสตกาล 
 3.2 พวกอัสซีเรียมีกองทัพท่ีเขมแข็ง มีระเบียบวินัย มีอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพ       
ทําดวยเหล็ก 
 3.3 มีความเจริญดานศิลปะในดานการแกะสลักภาพนูนตํ่าท่ีเรียกวา บาสรีลิฟ 
(Bas-relief) ซ่ึงมักเปนภาพเกี่ยวกับสงครามและการลาสัตว 

ภาพท่ี 13 ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี เปนกฎหมายที่เกาแกที่สุดในโลก 

ท่ีมา :  http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson424_files/Babi001.jpg 
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 3.4 มีการรวบรวมงานเขียนของนักปราชญนักคิดในสมัยนั้นไวในหองสมุดท่ี 
นิเนเวห (Nineveh) เปนหองสมุดท่ีใหญท่ีสุดในยุคนั้น เปนท่ีเก็บแผนจารึกถึง 22,000 แผน  

 4. คาลเดีย หรือนิวบาบิโลเนีย (Chaldea or New-babylonia) 
 4.1 พวกคาลเดียน (Chaldeans) ไดสถาปนาบาบิโลนเปนเมืองหลวงอีกคร้ัง เม่ือ 
612 ปกอนคริสตกาล มีช่ือเรียกวา นิวบาบิโลเนีย 
 4.2 มีการสรางพระราชวังและมหาวิหารขนาดใหญโตริมฝงแมน้ํายูเฟรติส และมี
การสรางสวนขนาดใหญ เรียกวา สวนลอยแหงบาบิโลน (The Hanging Garden of Babylon) แสดง
ใหเห็นถึงระบบชลประทานท่ีดี และสวนนี้ยังจัดเปนหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ 
 4.3 ในป 539 ปกอนคริสตกาล พระเจาไชรัสมหาราชแหงเปอรเซีย เขายึดบาบิโลน 
และผนวกเขากับจักรวรรดิเปอรเซีย เปนการส้ินสุดประวัติศาสตรของดินแดนนี้ 

 
 
 

ภาพท่ี 14 ภาพสลักนูนตํ่าแสดงใหเห็นถึงความเจริญดานศิลปกรรมของกรีกโบราณ 

ท่ีมา :  http://www.foriknowtheplans.com/assets/photos/bas_relief_sample.jpg 
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 อารยธรรมอียิปต 
     อารยธรรมอียิปตเกิดข้ึนบริเวณลุมแมน้ําไนล ทางเหนือของทวีปแอฟริกา ราว 3,200 ป
กอนคริสตกาล มรดกทางอารยธรรมท่ีสําคัญของอียิปต มีดังนี้ 
 1. อียิปตปกครองดวยกษัตริย เรียกวา ฟาโรห มีการจัดระเบียบสังคมออกเปน 3 กลุม 
คือ กลุมผูปกครอง ไดแก ฟาโรห และเช้ือพระวงศ กลุมพระและขุนนาง และกลุมประชาชนท่ัวไป 
 2. ชาวอียิปตนับถือเทพเจาหลายองค เทพเจาสูงสุด คือ สุริยเทพ เรียกวา เร (Re) 
และชาวอียิปตยังมีความเช่ือเร่ืองชีวิตหลังความตาย 
 3. ชาวอียิปตประดิษฐตัวอักษรข้ึนใช เรียกวา เฮียโรกลิฟฟก (Heiroglyphic) มี
ลักษณะเปนอักษรภาพใชจารึกเร่ืองราวตางๆ บนแผนดิน หรือบันทึกลงในกระดาษปาปรุส ซ่ึงทํามา
จากเยื่อของตนออชนิดหนึ่งท่ีข้ึนบริเวณลุมแมน้ําไนล 
 4. ดานสถาปตยกรรม มีงานสถาปตยกรรมท่ีมีช่ือเสียง และแสดงถึงความรูใน
ดานการคํานวณ คือ พีระมิด (Pyramid) ซ่ึงเปนสุสานฝงพระศพฟาโรห และมีการสรางตัวสฟงซ 
(Sphinx) ซ่ึงมีลักษณะตัวเปนสิงโตหนาเปนคน  
 5. มีความเชื่อเร่ืองชีวิตหลังความตาย จึงมีการทํามัมม่ี ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความ
เจริญทางการแพทย 
 

ภาพท่ี 15 สวนลอยแหงกรุงบาบิโลนจัดเปนหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ 

ท่ีมา :  http://www.thaigoodview.com/files/u1213/_fhangbabylon.jpg 
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ภาพท่ี 16 อักษรภาพเฮียโรกลิฟฟก ใชจารึกเรื่องราวตางๆ ของอียิปต 

ท่ีมา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Bookdead.jpg/270px-Bookdead.jpg 

ภาพท่ี 17 พีระมิดและสฟงซสุสานฝงสพของฟาโรห 

ท่ีมา : http://www.mysteriousclub.com/pic/116.jpg  
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อารยธรรมกรีก-โรมัน 
    อารยธรรมกรีก-โรมัน เจริญข้ึนทางใตของทวีปยุโรป บริเวณชายฝงทะเลเมดิเตอรเร

เนียน และถือเปนตนกําเนิดของอารยธรรมตะวันตก 
 1. กรีก 
     1.1 อารยธรรมกรีกโบราณ เจริญข้ึนเม่ือราว 800 ปกอนคริสตกาล บนคาบสมุทร
บอลขาน ชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในดินแดนซ่ึงเปนท่ีต้ังของประเทศกรีซในปจจุบัน 
     1.2 การปกครองของกรีกโบราณแบงออกเปนนครรัฐตางๆ มีศูนยกลางอยูท่ี
นครรัฐเอเธนสและนครรัฐสปารตา โดยนครรัฐเอเธนสเจริญดานการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
ปรัชญา ศิลปะ และวิทยาการตางๆ สวนสปารตาเจริญดานวิทยาการเกี่ยวกับการทหาร ชอบความ
กลาหาญเด็ดเดี่ยวในดานการรบ 
     1.3 ชาวกรีกเปนผูมีความรอบรู ชอบคิด ชอบซักถาม ชอบแสวงหาเหตุผล มี
สุนทรียภาพในดานความงาม สามารถสรางสรรคส่ิงท่ีงดงาม 
     1.4 กรีกเปนตนแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีลักษณะเปน
ประชาธิปไตยโดยทางตรง แตประชาธิปไตยในกรีกก็เปนไปในวงจํากัด เฉพาะผูชายเทานั้นท่ีมีสิทธ์ิ
ในการปกครอง สวนผูหญิงและทาสไมมีสิทธ์ิ 
     1.5 ชาวกรีกนับถือเทพเจาหลายองค ซ่ึงเช่ือวาประทับอยูบนเทือกเขาโอลิมปส 
ซ่ึงอยูทางเหนือของกรีก มีเทพเจาซุส (Zevs) เปนเทพเจาสูงสุด          
                              1.6 สถาปตยกรรมท่ีโดดเดนของกรีก คือ การสรางวิหารท่ีมีเสาเรียงราย เชน 
วิหารพาเธนอนบนอะโครโปลิส (ศูนยกลางนครรัฐท่ีต้ังบนเนินสูงชัน เปนท่ีต้ังของวิหารบูชาเทพ
เจาประจําเมือง) ใจกลางนครรัฐเอเธนส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 วิหารพาเธนอน สถาปตยกรรมที่มีช่ือเสียงของกรีก ใชบูชาเทพเจา 

ท่ีมา : http://www.superior-tours.com/www/royalorchid/images/greece.jpg 
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     1.7 งานประติมากรรมของกรีกเปนรูปปนเทพเจาหรือวีรบุรุษกรีก มีท้ัง
แกะสลักจากหินออนและหลอจากสําริด งานประติมากรรมของกรีกมีลักษณะเดนท่ีสะทอนใหเห็น
ลักษณะมนุษยนิยม มีอารมณ ทาทาง การเคล่ือนไหว และสัดสวนท่ีเหมือนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

       1.8 ในดานวรรณกรรม กรีกมีกวีท่ีสําคัญ คือ โฮเมอร ซ่ึงไดประพันธมหากาพย
เร่ืองอีเลียด (Iliad) และโอดีสซี (Odyssey)  
     1.9 กรีกมีนักคิดนักปราชญท่ีสําคัญมี 3 ทาน คือ โสคราตีส เพลโต และอริสโตเติล 
     1.10 นอกจากนีก้รีกยังเปนตนกําเนิดของกีฬาโอลิมปค เนื่องมาจากในสมัย
กรีกโบราณ จะมีการแขงขันกีฬาเพื่อถวายแดเทพเจาทุกๆ 4 ป  กีฬาท่ีแขงมีหลายประเภท   เชน    
วิ่งแขง   กระโดดไกล   มวยปลํ้า   แขงรถเทียมมาเปนตน 
 ในสมัยของพระเจาอะเล็กซานเดอรมหาราช หรือท่ีเรียกวา “ยุคเฮเลนิสติก”กรีก
สามารถขยายอาณาเขตไปถึงเอเชียไมเนอร เปอรเซีย อียิปต จนถึงอินเดีย และหลังสมัยพระเจาอะ
เล็กซานเดอรมหาราช กรีกก็แตกแยกออกเปนอาณาจักรตางๆ และตกอยูภายใตการยึดครองของ
โรมันในศตวรรษท่ี 2 กอนคริสตศักราช 

ภาพท่ี 19 ประติมากรรมของกรีก ซึ่งมีลักษณะทาทางและอารมณที่เหมือนจริง 

ท่ีมา : http://www.baanjomyut.com/library/greece_art/03.html 
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 2. โรมัน 
 2.1 ชาวโรมันเปนกลุมคนท่ีอพยพเขามาอยูบริเวณคาบสมุทรอิตาลี ชายฝง 
เมดิเตอรเรเนียน ตามตํานานของชาวโรมันเช่ือวากรุงโรมสถาปนาข้ึนเม่ือ 753 ปกอนคริสตศักราช 
 2.2 กรุงโรมมีแมน้ําไทเบอรไหลผาน และอยูไมหางจากทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
ทําใหการคาขายทางทะเลสะดวก สงผลใหโรมเปนศูนยกลางการคาในแถบอิตาลี รวมท้ังการขยาย
อํานาจโดยใชกําลังก็เปนไปโดยสะดวก 
 2.3 โรมันไดรับอิทธิพลความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมกรีกมาเปนสวน
ใหญ ท้ังดานปรัชญา วิทยาศาสตร และศิลปะ แตศิลปกรรมและสถาปตยกรรม โรมันเนนเพื่อสนอง
การปกครองประเทศและประโยชนใชสอย แตถาในดานความคิดสรางสรรคและสุนทรียภาพแลว
ยังเทียบกับกรีกไมได 
 2.4 ดานสถาปตยกรรม โรมันพัฒนาวิทยาการดานนี้ตอจากกรีก มีการสราง
ซุมประตูโคง หลังคาโคง และหลังคาโดมคร่ึงวงกลม เชน วิหารแพนธีออน (Pantheon) ซ่ึงมี
ลักษณะดานหนาเหมือนวิหารพาเธนอน (Pathenon) ของกรีก แตตอนบนเปนหลังคาโดมขนาดใหญ  
สถาปตยกรรมที่โดดเดนอีกแหง คือ คอลอสเซียม (Colosseum) เปนอัฒจันทรวงกลมมีท่ีนั่ง
โดยรอบเปนช้ันๆ มีเวทีแสดงการตอสูของพวกนักสู (Gladiator) อยูเบ้ืองลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพท่ี 20 วิหารแพนทีออน และคอลอสเซียม สถาปตยกรรมที่สําคัญของโรมัน ต้ังอยูที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  

ท่ีมา : http://www.southeastasiatour.net/web/myfile/tour/ID_221_header2.jpg 



 
30 

 

ครูกรณี นิพัทธชุติ  กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

 2.5 ในดานวรรณกรรม กวีท่ีมีช่ือเสียง คือ เวอรจิล ไดประพันธมหากาพย     อี
เนียด (aeneid) วาดวยความเปนมาของกรุงโรม สดุดีความยิ่งใหญของโรมัน 
 ความเจริญของอาณาจักรโรมันแบงออกไดเปน 2 ยุค คือ สมัยสาธารณรัฐ (ประมาณ 509-27 ป
กอนคริสตศักราช) และสมัยจักรวรรดิ (ประมาณ 27 ปกอนคริสตศักราช-ค.ศ. 395) เปนสมัยท่ี
อาณาจักรโรมันสงบสุข เรียกวา สมัยสันติภาพแหงกรุงโรม โดยมีออกัสตัสเปนจักรพรรดิพระองคแรก
และทําใหโรมันมีความเจริญรุงเรืองมาก 
 โรมันไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมกรีกและไดพัฒนาจนกลายเปนอารยธรรมของตนเอง ท่ี
สําคัญ เชน ดานกฎหมาย มีการจัดทํากฎหมายสิบสองโตะ ซ่ึงเปนรากฐานของประมวลกฎหมาย
ของประเทศตางๆ ท่ัวโลก  
 จักรวรรดิโรมันตะวันตกส้ินสุดเพราะการโจมตีของพวกอนารยชนเยอรมัน เผาวิสิกอธ  
เม่ือ ค.ศ. 476 อยางไรก็ดี จกัรวรรดิโรมันตะวนัออกหรือไบแซนไทน ซ่ึงมีศูนยกลางท่ีกรุงคอนส -
แตนติโนเปล     (ตามช่ือของพระเจาคอนสแตนติน   ผูสถาปนาจักวรรดิ   สวนไบแซนไทน  มาจาก 
ไบแซนติอุม-Byzantium ซ่ึงเปนช่ือเดิมของกรุงคอน สแตนติโนเปล) รุงเรืองตอมาจนถึง ค.ศ. 1453 
 การส้ินสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ซ่ึงมีศูนยกลางท่ีกรุงโรม ถือวาเปนการส้ินสุด
ประวัติศาสตรสากลสมัยโบราณ    

2. ประวัติศาสตรสมัยกลาง (ค.ศ. 476-1453) ประวัติศาสตรยุคกลางของยุโรปเร่ิมตนเม่ือ
อาณาจักรโรมันลมสลาย เม่ือ ค.ศ. 467 เปนผลใหดินแดนตางๆ ท่ีเคยอยูภายใตอาณาจักรโรมันได
แตกแยกเปนแควนเล็ก แควนนอย มีกษัตริยและขุนนางปกครองเปนอิสระ ในชวงเวลานี้ นัก
ประวัติศาสตร เรียกวา ยุคมืด (Dark Ages) ท้ังนี้เพราะเปนยุคท่ีคนขาดเสรีภาพ เนื่องจากศาสนจักร
ซ่ึงมีพระสันตะปาปา (Pope) เปนผูนําศาสนา มีอํานาจครอบคลุมวิถีชีวิตของคนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู
ภายในท่ีดินของขุนนาง ท่ีเรียกวา แมเนอร (Manor) บาทหลวงในแมเนอรตางๆ เปนผูอบรมส่ังสอน
ศีลธรรมและทําพิธีกรรมทางศาสนา บาทหลวงจึงมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนใน
สมัยกลางเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้พลเมืองท่ีอาศัยอยูในแมเนอรตางๆ ท่ีสวนใหญเปนขาติดท่ีดิน 
(Serf) อยูภายใตการปกครองโดยขุนนางตามระบอบฟวดัล (Feudalism) หรือระบบศักดินา
สวามิภักดิ์ ซ่ึงเปนระบบท่ีกษัตริยไดใหอํานาจแกขุนนางปกครองคนท่ีอยูในแควนของตนเองอยาง
เต็มท่ี นับเปนการปกครองแบบกระจายออกจากศูนยกลางโดยท่ีกษัตริยไมมีอํานาจกาวกายการ
ปกครองภายในแตละแควน อยางไรก็ตามยุคกลางของยุโรปไดสรางสรรคอารยธรรมท่ีสําคัญ คือ 
ระบบเศรษฐกิจแบบแมเนอรมีลักษณะแบบพ่ึงตนเอง ในยุคนี้มีคุณธรรมท่ีเปนลักษณะเดน คือ 
คุณธรรมแบบวีรคติของอัศวินคือการใหเกียรติสุภาพสตรีและชวยเหลือผูท่ีออนแอกวา ผูท่ีเปน
อัศวินตองมีคุณสมบัติของนักรบท่ีมีความกลาหาญและซ่ือสัตย เปนตน ในขณะท่ียุคกลางของยุโรป
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ท่ีถูกเรียกวายุคมืดนั้น แตในความเปนจริงแลวยุคกลางของยุโรปเปนยุคท่ีการศึกษาเฟองฟู ดังจะ
เห็นไดจากมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงในยุโรปปจจุบัน เชน มหาวิทยาลัยโบโลญา ในอิตาลี 
มหาวิทยาลัยปารีส ในฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยออกซฟอรด และเคมบริดจ ในอังกฤษไดกอต้ังข้ึนในยุคนี้ 
นอกจากนี้ศิลปะ สถาปตยกรรม ท่ีเกี่ยวกับศาสนาก็ไดเฟองฟูข้ึนดวยเชนกัน ประวัติศาสตรยุคกลาง
ของยุโรป ยังมีเหตุการณสําคัญ คือ การทําสงครามครูเสด (Crusade War ระหวาง ค.ศ. 1096-1291) 
ระหวางผูนับถือศาสนาคริสตกับผูนับถือศาสนาอิสลาม เรียกวา มุสลิม เพื่อยึดกรุงเยรูซาเลมและ
สถานศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนาตลอดจนจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจ ในคร้ังนั้นชาวยุโรปซ่ึงประกอบดวย
อัศวิน  นักจาริกแสวงบุญ พอคา เปนตน ไดเดินทางออกจากแมเนอรของตนไปทําสงครามใน
ดินแดนตะวันออกกลางทําใหโลกทัศนของชาวยุโรปกวางขวางขึ้น ชาวยุโรปไดพบความเจริญท้ัง
ทางดานวิทยาศาสตร เกษตร หัตถกรรม และวัฒนธรรม จึงทําใหชาวยุโรปสนใจศึกษา  ศิลป
วิทยาการ  กรีกและโรมัน  ความเปล่ียนแปลงนี้กอให เกิดขบวนการฟนฟู ศิลปวิทยาการ 
(Renaissance) ข้ึนในปลายสมัยกลางของยุโรป  ขณะเดียวกันชาวยุโรปยังตองการติดตอคาขายและ
เผยแผศาสนาคริสต ทําใหเกิดการสํารวจเสนทางทะเลจนทําใหคริสโตเฟอร โคลัมบัส (Christopher 
Columbus) พบทวีปอเมริกา เม่ือ ค.ศ. 1492 ซ่ึงถือวายุโรปเขาสูสมัยใหม การกําหนดชวงเวลาส้ินสุด
ประวัติศาสตรยุโรปยุคกลาง นักประวัติศาสตรบางกลุมอาจใชเกณฑในชวงเวลาท่ีกรุงคอนสแตนติ-
โนเปล ถูกพวกออตโตมันเติรกโจมตีเม่ือ ค.ศ. 1453 เปนปท่ีส้ินสุดยุคกลาง แตนักประวัติศาสตร
บางกลุมใชชวงเวลาท่ีคริสโตเฟอร โคลัมบัส (Christopher Columbus) เดินเรือพบทวีปอเมริกา  เม่ือ
ป ค.ศ. 1492 เปนเกณฑเพื่อแบงประวัติศาสตรยุคกลางกับยุคใหม 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพท่ี 21 สงครามครูเสดเปนสงครามศาสนาที่เกิดขึ้นระหวางผูนับถือศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม 

ท่ีมา : http://www.usask.ca/antiquities/Collection/Constantine_1.JPG 
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3. ประวัติศาสตรสมัยใหม (ค.ศ. 1453-1945) เร่ิมตนในชวงท่ีมีการฟนฟูศิลปวิทยาการกําลัง
เจริญรุงเรือง ซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนแปลงมากมายในยุโรป จนกระท่ังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในป 
ค.ศ. 1945 ประวัติศาสตรสมัยใหมตอนตนไดรับอิทธิพลจากการฟนฟูศิลปวิทยาการ ซ่ึงเร่ิมใน
ดินแดนอิตาลีเปนแหงแรก การฟนฟูศิลปวิทยาการ หมายถึง ความสนใจศึกษาความรูของอารย-
ธรรมกรีกและโรมันอีกคร้ัง ซ่ึงถือวาเปนจุดเปล่ียนสําคัญเพราะทําใหมนุษยเ ร่ิมเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเองมากขึ้น หรือเรียกวา มนุษยนิยม โดยรูจักใชเหตุผลในการศึกษาหาความรู
ดานตางๆ และจากการประดิษฐแทนพิมพของโยฮันน กูเตนเบิรก ไดสงเสริมใหความคิดใหม
ขยายตัวออกไปกวางขวาง โดยเฉพาะนําไปสูการปฏิรูปศาสนาของนิกายโปรเตสแตนตและการ
จัดต้ังนิกายลูเทอร โดยมารติน ลูเทอร ในตนคริสตศตวรรษท่ี 16  
 เม่ือมนุษยมีกระบวนการคิดท่ีมีเหตุผลมากข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 17 จึงเปนท่ีมาของยุคแหง
การรูแจง ซ่ึงมีนักปราชญสําคัญหลายคนที่สรางองคความรูจากการใชเหตุผล คนควา ทดลองและ
สังเคราะหเปนทฤษฎีท่ีมีประโยชนตอโลกปจจุบัน เชน เซอรไอแซค นิวตัน คนพบกฎแรงโนมถวง 
รวมท้ังเกิดการแสดงทรรศนะใหมๆ ทางการเมืองของ นักปรัชญา เชน จอหน ล็อก, ฌอง ชาคส รุสโซ, 
มองเตสกิเออ, วอลแตร เปนตน ซ่ึงไดกระตุนใหเกิดการปฏิวัติของชาวอเมริกัน ค.ศ. 1776 และการ
ปฏิวัติฝร่ังเศสในป ค.ศ. 1789 ในเวลาตอมา 
 ความกาวหนาทางภูมิปญญายังกอใหเกิดความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจอีกดวย ดังจะเห็น
ไดจากการนําความรูใหมๆ ทางวิทยาศาสตรมาชวยดานเกษตรกรรม จนนําไปสูการปฏิวัติ
เกษตรกรรมและการปฏิวัติอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหชาติ
ตางๆ ในทวีปยุโรปพากันแสวงหาตลาดและวัตถุดิบมากข้ึน อันกอใหเกิดลัทธิจักรวรรดินิยมในชวง
ปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 โดยการแขงขันกันขยายอํานาจ และเขาครอบครองดินแดนตางๆ จนใน
ท่ีสุดชาติยุโรปไดเกิดความขัดแยงกันเองเพราะตางมุงกอบโกยผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ไมสามารถเจรจาตกลงกันได จึงรวมตัวกันเปนกลุมพันธมิตรสูรบกันในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ประวัติศาสตรสมัยใหมส้ินสุดในป ค.ศ. 1945 เม่ือยุโรปประสบกับความ
หายนะในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
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4. ประวัติศาสตรสมัยปจจุบันหรือรวมสมัย (ค.ศ. 1945-ปจจุบัน) เร่ิมต้ังแตการส้ินสุดสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 จนกระท่ังถึงปจจุบัน 
 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
มากกวาประเทศอ่ืนๆ แตท้ัง 2 ฝายกลับมีอุดมการณทางการเมืองตางกัน สหรัฐอเมริกาเปนผูนําฝาย
เสรีประชาธิปไตย สวนสหภาพโซเวียตเปนผูนําฝายคอมมิวนิสต ทําใหเกิดการสรางเขตอิทธิพลใน
ภูมิภาคตางๆ จึงเรียกชวงเวลานี้จนถึง ค.ศ. 1991 วา สมัยสงครามเย็น 
  สงครามเย็นส้ินสุดลงเม่ือผูนําสหภาพโซเวียตไดนําประเทศเขาสูแนวทางเสรีนิยมและทุน
นิยมเชนเดียวกับชาติตะวันตกอ่ืนๆ สงผลใหประเทศบริวารของสหภาพโซเวียตไดสลายตัวลงและ
เปล่ียนช่ือเปนสหพันธรัฐรัสเซีย 
 หลังจากสงครามเย็น ความขัดแยงในโลกปจจุบันสวนใหญมีสาเหตุจากความขัดแยงทาง
เช้ือชาติ ศาสนาในภูมิภาคตางๆ นอกจากนี้ โลกคริสตศตวรรษท่ี 21 ดูเหมือนจะแคบลงเพราะความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการติดตอส่ือสารถึงกันไดภายในเวลาอันรวดเร็ว สงผล
ใหวิถีชีวิตของมนุษยเปล่ียนแปลงไปดวย โดยมนุษยมีชีวิตท่ีสุขสบายมากข้ึน ขณะเดียวกันการ
เติบโตทางวิทยาศาสตรและการเพิ่มจํานวนของประชากรโลกก็ไดสงผลกระทบตอทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังเกิดปญหาใหมๆ ตามมาดวยเชนกั 

ภาพท่ี 22 การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเปนการสิ้นสุดประวัติศาสตรสมัยใหม 

ท่ีมา : http://www.marinerthai.com/sara/yama002.jpg 
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การแบงสมัยประวัติศาสตรสากลดังกลาวขางตนจัดอยูในหลักเกณฑการแบงตามความเจริญทางอารย
ธรรมของมนุษย ซึ่งนักประวัติศาสตรใชหลักเกณฑการแบงในลักษณะอื่นอีก เชน แบงตามการเริ่มตนของ
เหตุการณสําคัญ เชน สมัยการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม แบงตามการเริ่มหรือสิ้นสุด
ของจักรวรรดิหรืออาณาจักรสําคัญ เชน สมัยจักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิไบแซนไทน จักรวรรดิออตโต-มัน 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 23 จานดาวเทียมเปนเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหมที่ทําใหมนุษยสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว 

ท่ีมา : http://www.kathreinindochina.com/images/konnect_intro1.jpg 
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ยุคสมัยตางๆ ในประวัติศาสตรสากล 

สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม สมัยปจจุบัน 
- เร่ิมประมาณ 3,500 ป
กอนค.ศ. ท่ีเร่ิมมีการ
ประดิษฐตัวอักษร 
จนถึง  ค.ศ.476               
- เปนชวงกําเนิดและ
พัฒนาการของอารย-
ธรรมตางๆ ท่ีสําคัญ 
เชน เมโสโปเตเมีย 
อียิปต อินเดยี จีน กรีก 
โรมัน                                      
- ส้ินสุดสมัยโบราณ
เม่ือจักรวรรดโิรมันลม
สลาย เพราะการ
รุกรานของพวก   
อนารยชน  
 
 
                                       

- เร่ิมเม่ือ ค.ศ. 476 
หลังจากจกัรวรรดิ
โรมันลมสลายจนถึง 
ค.ศ. 1453 เม่ือกรุง
คอนสแตนติโนเปลถูก
พวกเติรกตีแตก 
-  เรียกอีกอยางวา   
“ยุคมืด” เพราะความ
เจริญเส่ือมถอย 
- ศาสนาคริสตเขามามี
อิทธิพลตออาณาจักร
และการดําเนนิชีวิต
ของผูคนเปนอยางมาก 
- มีศึกสงครามและการ
รุกรานบอยคร้ัง 
บานเมืองระสํ่าระสาย 
ขุนนางทองถ่ินมี
อํานาจมากนําไปสู
ระบบศักดนิา
สวามิภักดิ์  

- เร่ิมเม่ือ ค.ศ. 1453 จนถึง 
ค.ศ. 1945 เม่ือสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง 
-  เปนยุคสมัยท่ีเร่ิมตนจาก
การฟนฟู ศิลปวิทยาการ
กรีกโรมัน เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา “สมัยฟนฟู
ศิลปวิทยาการ”  
- มีการสํารวจทางทะเล 
คนพบเสนทางเดินเรือมา
เอเชียคนพบทวีปอเมริกา
เรียกอีกอยางวา “สมัยแหง
การคนพบและการสํารวจ” 
- มีการปฏิวัติวทิยาศาสตร
และปฏิวัติอุตสาหกรรม 
- ประเทศในทวีปยุโรปออก
แสวงอาณานิคม เกิดสมัย
จักรวรรดินยิม 
- เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
และสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

- เร่ิมเม่ือ ค.ศ. 1945 
หลังส้ินสุด
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 
จนถึงปจจุบัน 
- โลกแบงออกเปน 2 
ข้ัวมหาอํานาจอยาง
ชัดเจน คือ 
สหรัฐอเมริกา (โลก
เสรี)และสหภาพโซ
เวียต(โลกสังคมนิยม) 
เกิดเปนภาวะสงคราม
เย็น 
-   สหภาพโซเวียต 
ลมสลายใน ค.ศ. 1991 
สงครามเย็นส้ินสุดลง 
เกิดเปนโลกท่ีมี
มหาอํานาจชาติเดียวท่ี
โดดเดนท่ีสุด คือ 
สหรัฐอเมริกา 

สรุปยุคสมัยตางๆ ในประวัตศิาสตรสากล 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปยุคสมัยตางๆ ในประวตัิศาสตรสากล  
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การศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของดินแดนประเทศไทยปจจุบันแบงยุคสมัยตาม

หลักฐานทางโบราณคดีท่ีคนพบและใชหลักเกณฑเดียวกับการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล
โดยแบงกวางๆ ออกเปนสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร 

 1. สมัยกอนประวัติศาสตร 
     การแบงยุคสมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย มีหลักเกณฑเดียวกับสมัยกอน
ประวัติศาสตรสากล แตระยะเวลาท่ีแบงไมตรงกัน เพราะพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนไมเทากัน หลักฐาน
สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยจัดวามีความสําคัญเพราะแสดงใหเห็นวาเคยมีมนุษยอาศัยอยู
บริเวณนี้มาแตเดิม 
     สมัยกอนประวัติศาสตรไทยเปนสมัยท่ียังไมปรากฏบันทึกเปนลายลักษณอักษรบนผืน
แผนดินไทย สมัยกอนประวัติศาสตรนิยมแบงเปนยุคหินกับยุคโลหะ 

    1. ยุคหิน แบงเปน 
          1.1 ยุคหินเกา เร่ิมเม่ือประมาณ 700,000 ปลวงมาแลว โดยการพบเคร่ืองมือ หินกรวด
กะเทาะหนาเดียว เพื่อสับ ตัด หรือขุด ประกอบอาหาร แหลงท่ีพบ เชน ท่ีบานแมทะ บานดอนมูล 
จังหวัดลําปาง เปนตน การดํารงชีวิตและความเจริญของผูคนใน ยุคหินเกาบนผืนแผนดินไทยก็
ทํานองเดียวกับในประวัติศาสตรสากล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย และเหตุการณสําคัญ 

ภาพท่ี 24 เครื่องมือหินกะเทาะในยุคหินเกา 

ท่ีมา : http://4.bp.blogspot.com/_t8dZJ1ykJqk/SgtkHVTNB5I/AAAAAAAACKo/N8OalPszDhg/s400/IMG_2766.jpg 
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   1.2 ยุคหินใหม เร่ิมเม่ือประมาณ 4,300 ปลวงมาแลว ไดมีการพบเคร่ืองมือหินขัด ดาน
หนึ่งคม ดานหนึ่งมน และมีผิวเรียบเพื่อใหมีความถนัดในการจับและพบเคร่ืองปนดินเผาท้ังแบบมี
ขาและไมมีขา แหลงท่ีพบ เชน บานเชียง จังหวัดอุดรธานี และบานเกา จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน 
การดํารงชีวิตและความเจริญของผูคนในยุคหินใหมบนผืนแผนดินไทยก็ทํานองเดียวกับใน
ประวัติศาสตรสากล 

    การแบงชวงเวลาสมัยกอนประวัติศาสตร นักประวัติศาสตรอาศัยผลงานของนัก
โบราณคดี และมีนักโบราณคดีบางคนแบงรายละเอียดออกเปนยุคหินเกา ยุคหินกลางและยุคหิน
ใหม แตโดยท่ัวไปนิยมแบงเปนยุคหินเกากับยุคหินใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  2. ยุคโลหะ แบงยอยออกไดดังนี้ 
 2.1 ยุคสําริด เร่ิมเม่ือ 3,500 ปลวงมาแลว มีการพบเคร่ืองมือท่ีทําดวยสําริดหลายแบบ 

ท้ังท่ีเปนอาวุธ เชน มีด ใบหอก ขวาน เคร่ืองประดับ และท้ังท่ีเปนแหวน กลองสําริด แหลงขุดพบท่ี
สําคัญ เชน บานเชียง จังหวัดอุดรธานี บานโคกพลับ จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ท่ีบานเชียงยังพบ
เคร่ืองปนดินเผาลายเขียนสี รูปรางแปลกและสวยงาม อยางไรก็ดี ผูคนของบานเชียงในยุคสําริดยัง
ไมพบการใชอักษร 

 

ภาพท่ี 25 โครงกระดูกและเครื่องปนดินเผา ขุดพบที่แหลงโบราณคดีบานเกา จังหวัดกาญจนบุรี  

ท่ีมา : http://203.144.136.10/service/mod/heritage/nation/oldcity/kanchanaburi04.jpg 
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ภาพท่ี 27 ภาพจําลองการดํารงชีวิตของมนุษยยุคโลหะ 

ท่ีมhttp://4.bp.blogspot.com/_kuLweJcASyw/RouKBswYJGI/AAAAAAAAAA0/LJEhJmU9-
PM/s320/iron_age_model.jpg 

ภาพท่ี 26 หอกและขวานปลองสําริด จากแหลงโบราณคดีบานเชียง อายุในราว 2,000 ป 

ท่ีมา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/192/7192/images/Bronze/Br6.jpg 
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2.2 ยุคเหล็ก เร่ิมเม่ือประมาณ 2,500 ปลวงมาแลว มีการพบเครื่องมือท่ีทําดวยเหล็ก ซ่ึงมี
ความแข็งแรงทนทาน และใชประโยชนไดมากกวาสําริดในหลายท่ี เชน ท่ีบานดอนตาเพชร จังหวัด
กาญจนบุรี พบเสียม มีดขอ ใบหอก หัวธนู ท่ีบานหนองนาตูม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
พบใบหอก เสียม เปนตน 

 

 
                            
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เสรมิสาระ 

 จากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว จังหวัดลพบุรี โดยความรวมมือ
ของนักโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมศิลปากรระหวาง พ.ศ. 2544-2546   
พบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีใชในการถลุงแรทองแดง อันอาจเช่ือมโยง
กับแหลงโบราณคดีใกลเคียงเขาวงพระจันทร ท่ีมีการพบรองรอยการถลุงแรทองแดง ท้ังยัง
คนพบเคร่ืองมือ เคร่ืองใชสําริดรวมกับ การฝงศพ ทําใหสันนิษฐานไดวาแหลงโบราณคดี
บานโปงมะนาวอยูในยุคสําริด และมีการแยกแหลงท่ีใชฝงศพโดยเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจาก
แหลงโบราณคดีอ่ืนๆ ท่ีพบในสมัยเดียวกันท่ีพบรองรอยฝงศพและ ต้ังครัวเรือนในพื้นท่ี
เดียวกัน 
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2. สมัยประวัติศาสตร 
     สําหรับการกําหนดชวงเวลาสมัยประวัติศาสตรไทย มีขอสันนิษฐานจากหลักฐานท่ี
ปรากฏตัวอักษรอายุเกาแกท่ีสุด คือ จารึกปราสาทเขานอย จังหวัดสระแกว ระบุศักราช 559           
(มหาศักราช) ซ่ึงตรงกับ พ.ศ. 1180 นอกจากน้ันยังพบจารึกสมัยใกลเคียงกันหลายแหงแตศักราช      
ท่ีระบุไมชัดเจน 

  สมัยประวัติศาสตรไทยสามารถแบงออกเปนสมัยยอยๆ ได ดังนี ้
     1. สมัยโบราณหรือสมัยกอนสุโขทัย ( เร่ิมต้ังแต   พ.ศ. 1180 - 1792 ซ่ึงเปนปท่ีสถาปนา
กรุงสุโขทัย ) โดยกลาวถึงอาณาจักรท่ีต้ังอยูบนดินแดนไทยในระยะแรกๆ เชน ทวาราวดี ละโว          
ตามพรลิงค โยนกเชียงแสน เปนตน 
     2. สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1792-2006) เร่ิมจากปท่ีพอขุนศรีอินทราทิตยข้ึนครองราชยและ
สถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานีเม่ือ พ.ศ. 1792 จนถึงปท่ีกรุงสุโขทัยถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของ
อาณาจักรอยุธยาใน พ.ศ. 2006 
     3. สมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) เร่ิมจากปท่ีสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจาอูทอง)    
ข้ึนครองราชยและสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีเม่ือ พ.ศ. 1893 จนถึงปสุดทายของสมัย 
สมเด็จพระเจาเอกทัศใน พ.ศ. 2310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพท่ี 28 พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา 

ท่ีมา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Phrajaouthong06.jpg/246px-
Phrajaouthong06.jpg 
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  4. สมัยธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) เร่ิมจากปท่ีสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชข้ึนครองราชยและ
สถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีเม่ือ พ.ศ. 2310 จนถึง พ.ศ. 2325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
5. สมัยรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325-ปจจุบัน) เร่ิมจากปท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก-มหาราช
ข้ึนครองราชยและสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานี เม่ือ พ.ศ. 2325 จนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 29 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ผูสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี 

ท่ีมา : http://province.moph.go.th/suphanburi/office/sutho/kingut.JPG 
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การแบงสมัยประวัติศาสตรไทยดังกลาวขางตนจัดเปนการแบงตามอาณาจักรหรือราชธานีท่ี
ปกครอง อยางไรก็ดีไดมีนักประวัติศาสตรบางทานมีหลักเกณฑการแบงในลักษณะอ่ืนอีก เชน แบงตาม
ราชวงศ (เชน ราชวงศพระรวง ราชวงศอูทอง) แบงตามรัชกาล (เชน สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช  
สมั ยสม เด็ จพระน เรศวรมหาราช )  แบ งตามการ เป ล่ี ยนแปลงทางการ เมื อง  (ได แก                               
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย สมัยประชาธิปไตย) แบงตามรัฐบาลบริหารประเทศ (เชน สมัยรัฐบาล         
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) เปนตน 

     5.1 แบงตามพระราชวงศ ใชเกณฑการแบงชวงเวลาต้ังแตพระมหากษัตริยใน
ราชวงศนั้นข้ึนครองราชยตอมาตามลําดับ จนถึงพระมหากษัตริยองคสุดทายแหงราชวงศนั้น เชน 
ในสมัยอยุธยามี 5 ราชวงศ คือ อูทอง สุพรรณภูมิ สุโขทัย ปราสาททอง และบานพลูหลวง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแหง กรุงรัตนโกสินทร 

ท่ีมา :  http://www.ninekaow.com/wbs/pictures/00/1179017271.jpg 
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ตารางท่ี 4 การแบงตามพระราชวงศ 
 

ยุคสมัย ชวงระยะเวลาของราชวงศ พระนามพระมหากษัตริยองคแรกและองคสุดทาย 
สมัยราชวงศอูทอง พ.ศ. 1893-1913 และ 

พ.ศ. 1931-1952 
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (อูทอง) จนถึง 
พระรามราชา 

สมัยราชวงศ
สุพรรณภูมิ 

พ.ศ. 1893-1913 และ 
พ.ศ. 1931-1952 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขุนหลวงพระง่ัว) 
จนถึงสมเด็จพระมหินทราธิราช 

สมัยราชวงศ
สุโขทัย 

พ.ศ. 2112-2172  
 

สมเด็จพระมหาธรรมราชา จนถึง 
พระอาทิตยวงศ 

สมัยราชวงศ
ปราสาททอง 

พ.ศ. 2172-2231 สมเด็จพระเจาปราสาททอง จนถึง 
สมเด็จพระนารายณมหาราช 

สมัยราชวงศบาน
พลูหลวง 

พ.ศ. 2231-2310  
 

สมเด็จพระเพทราชา จนถึง  
สมเด็จพระเจาเอกทัศ 

 
 5.2 แบงตามรัชสมัย โดยใชเกณฑการขึ้นครองราชยของพระมหากษัตริยแตละ
พระองค จนกระท่ังส้ินสุดรัชสมัย เนื่องจากพระมหากษัตริยเปนผูนําบานเมือง การเปล่ียนรัชสมัย
ยอมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง 

ตารางท่ี 5 การแบงตามรัชสมัย 

ยุคสมัย ชวงระยะเวลา เหตุการณท่ีใชเปนเกณฑ 
รัชสมัยพระมหาธรรมราชาท่ี 4             
(บรมปาล) 

พ.ศ. 1962-1981 ปการครองราชย ในสมัยพระมหา
ธรรมราชาท่ี 4 จนถึงปสวรรคตซ่ึงถือ
วาเปนปส้ินสุดรัชสมัย 

รัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช พ.ศ. 2199-2231 ปการข้ึนครองราชย ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราชถึงปสวรรคตซ่ึงถือวา
เปนปส้ินสุดรัชสมัย 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา –
เจาอยูหัว 

พ.ศ. 2411-2453 ปข้ึนครองราชย ในสมัยพระบาท-   
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงป
สวรรคต ซ่ึงถือวาเปนปส้ินสุดรัชกาล 
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5.3 การแบงตามเวลาของการเปนราชธานี ท้ังนี้เนื่องจากราชธานีเปนศูนยกลางการปกครอง และ
บริหารราชการแผนดิน โดยเร่ิมจากสมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร 

ตารางท่ี 6 การแบงตามเวลาของการเปนราชธานี 
 

ยุคสมัย ชวงระยะเวลา 

สมัยกอนสุโขทัย ประมาณ พ.ศ. 800 เปนตนมา 

สมัยสุโขทัย พ.ศ. 1792-2006 
สมัยอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 
สมัยธนบุรี พ.ศ. 2310-2325 
สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325-เปนตนมา 

 
 5.4 แบงตามระยะเวลาของระบอบการปกครอง เปนเกณฑการแบงอยางกวางๆ คือ 

ตารางท่ี 7 การแบงตามระยะเวลาของระบอบการปกครอง 
 

ยุคสมัย ชวงระยะเวลา 
  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย   ระยะเวลาสมัยกอนสุโขทัยถึง พ.ศ. 2475 
  สมัยประชาธิปไตย   พ.ศ. 2475 เปนตนมา 

 การที่นักเรียนไดเรียน เร่ืองการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย ก็เพื่อใหไดเปรียบเทียบ
กับการแบงยุคสมัยในประวัติศาสตรสากล จะทําใหเกิดความเขาใจประวัติศาสตรไดดียิ่งข้ึน 
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ประวัติศาสตรสากลเร่ิมตนกอนประวัติศาสตรไทย การเปรียบเทียบประวัติศาสตรไทยกับ

ประวัติศาสตรสากลไดแสดงใหเห็นสมัยประวัติศาสตรท่ีสําคัญ พอสังเขปดังนี้ 
 

ประวัติศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทย 
สมัยโบราณ 
        อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
        อารยธรรมอียิปต 
        อารยธรรมกรีก 
        อารยธรรมโรมัน 
       ส้ินสุดสมัยโบราณเม่ือ ค.ศ. 476 (พ.ศ.1019)  

สมัยโบราณหรือสมัยกอนสุโขทัย 
 
 
 
         อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษท่ี 7-14) 
         อาณาจักรทวาราวดี (พุทธศตวรรษท่ี 11-16) 

สมัยกลาง ค.ศ. 476-1453 (พ.ศ. 1019-1996)    
        จักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือ จักรวรรดิไบ
แซนไทน 
         
        
        ส้ินสุดสมัยกลาง เม่ือ ค.ศ. 1453 (พ.ศ. 1996) 

 
       อาณาจักรละโว (พุทธศตวรรษท่ี12-18) 
        อาณาจักรโยนกเชียงแสน(พุทธศตวรรษท่ี12-19) 
        อาณาจักรตามพรลิงค (พุทธศตวรรษท่ี13-18) 
สมัยสุโขทัย (พ.ศ.1792-2006) 
สมัยอยุธยา (พ.ศ.1893-2310) 
(สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ.1991-2031) 

สมัยใหม ค.ศ. 1453-1945 (พ.ศ. 1996-2488)  
        ฟนฟูศิลปวิทยา 
        การสํารวจทางทะเล 
        การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
        จักรวรรดินิยม 
        สงครามโลกคร้ังท่ี 1-2  
        ส้ินสุดสมัยใหม ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) 

 
สมัยธนบุรี (พ.ศ.2310-2325) 
สมัยรัตนโกสินทร (พ.ศ.2325-ปจจุบัน) 
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
ยุคปรับปรุงประเทศ 
เปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย 
ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2488 

สมัยปจจุบัน/รวมสมยั ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)-ปจจุบัน  
        สงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991 (พ.ศ.2488-
2543) ยุคเทคโนโลยีการส่ือสาร 

 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช-
มหาราช (พ.ศ.2489-ปจจุบัน) 

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบยุคสมัยท่ีสําคัญระหวางประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล 

การเปรียบเทียบยุคสมัยสําคัญระหวางประวัติศาสตรสากลกับประวัติศาสตรไทย 
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 จากตารางเปรียบเทียบยุคสมัยสําคัญระหวางประวัติศาสตรสากลกับประวัติศาสตรไทยจะ
เห็นวา 
 1. ประวัติศาสตรสากลเร่ิมตนสมัยโบราณกอนไทย ชวงหลังของประวัติศาสตรสากลสมัย
โบราณจะตรงกับอาณาจักรไทยชวงตนๆ 
 2. การเร่ิมประวัติศาสตรสากลสมัยกลาง จะเปนชวงท่ีอาณาจักรไทยรุนแรกๆ เจริญรุงเรือง 
เม่ือส้ินประวัติศาสตรสากล สมัยกลาง จะตรงกับชวงเวลาเกือบสุดทายของสมัยโบราณ กับ         
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แหงสมัยอยุธยา 
 3. ประวัติศาสตรสากลสมัยใหมจะตรงกับชวงเวลาสวนใหญของสมัยอยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร จนกระท่ังส้ินสุดของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
 4. ประวัติศาสตรสากล สมัยปจจุบันหรือรวมสมัย ตรงกับสมัยประชาธิปไตยของไทย หรือ
สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
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นักเรียนควรเขาใจวาการแบงยุคสมัยในประวัติศาสตรออกเปนสมัยโบราณ สมัยกลาง 

สมัยใหม และสมัยปจจุบัน หรือรวมสมัย เพื่อใหเกิดความเขาใจงายและเห็นเหตุการณสําคัญทาง

ประวัติศาสตรในชวงเวลาตางๆ กัน แตการแบงยุคสมัยท่ีกลาวมาไมไดทําใหประวัติศาสตรขาด

ตอนจริงๆ แตประวัติศาสตรยังมีความสัมพันธ และตอเนื่องของกาลเวลาดังนี้                                                           

 ประวัติศาสตรไทย 
 เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทย ท่ีนํามาเปนตัวอยางความตอเนื่องของกาลเวลา คือ 
การส้ินสุดประวัติศาสตรสมัยอยุธยาและการเร่ิมสมัยธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร 

กรุงศรีอยุธยาถูกขาศึกโจมตีเม่ือ พ.ศ. 2310 บานเมืองถูกไฟไหม ผูคนทุกชนช้ันท้ังหญิงชาย
ถูกกวาดตอน บางสวนหลบหนีเพื่อความอยูรอด ทรัพยสมบัติถูกยึด บานเมือง อยูในสภาพจลาจล 
แตกแยก ถือเปนการส้ินสุดความรุงเรืองของสมัยอยุธยาท่ีมีตอเนื่องถึง 417 ป 
 แมวากรุงศรีอยุธยาจะถูกทําลายลงอยางยอยยับ แตมรดกทางอารยธรรมของกรุงศรีอยุธยาก็
ยังมีความสําคัญตอสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทรจนกระท่ังปจจุบัน 
 สมัยธนบุรีซ่ึงมีการยายราชธานีมาท่ีกรุงธนบุรีและเปนสมัยท่ีเต็มไปดวยการทําสงครามแต
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชก็ทรงพยายามทําใหกรุงธนบุรีเปนเหมือนสมัยอยุธยา ท้ังการปกครอง 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม แตพระองคทรงทําไดไมเต็มท่ี เพราะมีขอจํากัดท้ัง
สภาพแวดลอมและเวลา 
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราช-
ธานีแหงใหม แมจะเปนคนละสมัย ราชธานีเปล่ียนไป แตกรุงศรีอยุธยาก็ยังเปนยุคทอง พระองค
ทรงพระราชสมภพในปลายสมัยอยุธยาและทรงเห็นความรุงเรืองของกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น พระองค
จึงทรงใหราชธานีแหงใหมเหมือนเม่ือคร้ังบานเมืองดีเหมือนกับกรุงศรีอยุธยา และการจัดการ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจก็เหมือนกับสมัยอยุธยา มีการสังคายนา พระไตรปฎก ชําระกฎหมาย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานวา 

“ต้ังใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนาจะปองกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนแลมนตรี” 
ดังนั้น สมัยอยุธยาแมจะส้ินสุดลง แตมรดกของสมัยอยุธยาก็ยังคงมีความสัมพันธตอเนื่อง

ถึงสมัยธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร นอกจากน้ี ความสัมพันธของยุคสมัยทางประวัติศาสตร
ไทยยังเห็นไดจากทุกสมัย และบางลักษณะยังคงมีอยูจนกระท่ังปจจุบัน  

ตัวอยางเหตุการณสําคัญท่ีแสดงความสัมพันธและความตอเนื่องของกาลเวลา 
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ภาพท่ี 31 กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่ 2 เปนการสิ้นสุดสมัยอยุธยา 

ท่ีมา :  http://www.amulet1.com/showimg.php?img=detail&id=94 

ตัวอยางภาพท่ีแสดงถึงความสัมพันธและความตอเนื่องของกาลเวลา 

ภาพท่ี 32 อนุสาวรียพระเจาตากสินมหาราช ผูกอบกูอิสรภาพและกอต้ังกรุงธนบุรีเปนราชธานี 

ท่ีมา :  http://sunsite.au.ac.th/ThaiInfo/TourismInThailand/Thailand76/East/chanthaburi/graphic/ taksin.jpg 
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สวนอีกตัวอยางหน่ึงท่ีแสดงถึงความสัมพันธและความตอเนื่องของกาลเวลาใน

ประวัติศาสตรไทย คือ ยุคปรับปรุงประเทศ 
ยุคปรับปรุงประเทศอยูในชวงป พ.ศ. 2394-2475 หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวางนี้มีการปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
ทุกดานท้ังการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ ซ่ึงทําใหไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยาง
มากมาย และทํานองเดียวกันยุคปรับปรุงประเทศยังสงผลตอเนื่องกับสมัยตอมาเชนกัน 
 การปรับปรุงประเทศ เกิดข้ึนจากปจจัยสําคัญ คือ เพื่อความเจริญและความอยูรอดของ
บานเมืองในยุคจักรวรรดินิยม เพราะในเวลานั้นอังกฤษ ฝร่ังเศสไดขยายอํานาจเขามายึดครอง
ประเทศเพ่ือนบานของไทย อีกท้ังคุกคามไทยโดยตรง ดวยการปรับปรุงบานเมืองดานตางๆ และ
การเรียนรูภาษา วิทยาการ ของชาติตะวันตกจึงมีความสําคัญ แตการดําเนินการดังกลาว ไดเร่ิมตนมา
ต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เพราะมีเจานายและขุนนางบางคนเร่ิมเรียน
ภาษาอังกฤษและวิทยาการของชาติตะวันตก จากพวกหมอสอนศาสนา และมิชชันนารีท่ีเขามาเผย-
แผคริสตศาสนาในไทย ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงจางนางแอนนา-เลียว
โนเวนส มาสอนภาษาอังกฤษแกพระราชโอรส พระราชธิดา และมีคนไทยบางคนไปศึกษาท่ี
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา อีกท้ังมีหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันต้ังโรงเรียนสอนภาษาและวิทยาการ
สมัยใหมแกคนไทยควบคูกับการออกหนังสือพิมพและพิมพหนังสือเลม การเรียนรูภาษาและ
วิทยาการของชาติตะวันตกแพรหลายมากข้ึนในสมัยตอๆ มา ควบคูกับการปฏิรูปประเทศ 

ภาพท่ี 33 กรุงรัตนโกสินทร แสดงถึงความตอเน่ืองทางประวัติศาสตร 

ท่ีมา :  http://pirun.ku.ac.th/~b4704494/pic1.gif 
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การปรับปรุงและปฏิรูปการปกครองรวมท้ังความสามารถทางการทูตของผูนํา ทําใหบานเมืองของ
เราเจริญ เปนประเทศสมัยใหม และสามารถรักษาเอกราชไวได 
 ทํานองเดียวกัน การปรับปรุง การปฏิรูปประเทศ เม่ือดําเนินมาถึง พ.ศ. 2475 ซ่ึงถือวา เปน
สมัยเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ก็มีความสัมพันธตอเนื่อง เพราะ 
     1. ผูนําในการเปล่ียนแปลงการปกครองคือบุคคลท่ีเปนผลผลิตของสมัยปรับปรุงประเทศ 
     2. การปรับปรุง การปฏิรูปประเทศหลายดาน มีการพัฒนามาถึงปจจุบัน 

 
 

 

 

  

 

 

 

ประวัติศาสตรสากล 
เหตุการณในประวัติศาสตรสากลท่ีนํามาเปนตัวอยางท่ีแสดงถึงความสัมพันธและความ

ตอเนื่องของกาลเวลาคือ ยุคจักรวรรดินิยม หรือการลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก 
 โดยท่ัวไปนักประวัติศาสตรกําหนดวายุคจักรวรรดินิยม  หรือลัทธิจักรวรรดินิยม 
(lmperialism) เกิดข้ึนระหวาง ค.ศ. 1870-1914 (พ.ศ.2413-2457) ซ่ึงเปนชวงเวลาของประเทศใน
ทวีปยุโรป ท่ีสําคัญ เชน อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน และตอมามีสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน แสวงหาดินแดน
เพื่อยึดเปนอาณานิคมในระยะเวลา 44 ป ประเทศตางๆ ในทวีปแอฟริกา เอเชียมากมายตกเปนอาณา
นิคมของชาติตะวันตก ประเทศไทยก็ถูกคุกคามอยางรุนแรงดวย เม่ือถึง พ.ศ. 2457 ไดเกิด
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ประเทศมหาอํานาจท้ังหลายสูรบกันเองยุคจักรวรรดินิยมจึงส้ินสุดลง 
 ยุคจักรวรรดินิยม เปนยุคหนึ่งท่ีสําคัญในประวัติศาสตรสากลสมัยใหม แตยุคนี้ไมไดเกิดมา
ในทันที และทํานองเดียวกันการส้ินสุดก็ยังมีเหตุการณตอเนื่อง 

ภาพท่ี 34 การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือเปนจุดเริ่มตนของสังคมไทยและตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน 

ท่ีมา :  http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/357/14357/images/King-5/king8.jpg 
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 ยุคจักรวรรดินิยมเกิดข้ึนมาจากปจจัยหลายประการ ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ และพลังทาง
สังคม ซ่ึงทําใหประเทศในทวีปยุโรป มีอํานาจเขมแข็งมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจมีความรุงเรือง 
แตการมีอํานาจและความม่ังค่ังดังกลาวเกิดข้ึนมาเพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมทํานองเดียวกับสมัย
การปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีเปนผลของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
 ดังนั้น จึงเห็นวา สมัยทางประวัติศาสตรสมัยหนึ่ง มีความสัมพันธตอเนื่องกับสมัย
ประวัติศาสตรอ่ืนๆ ประดุจลูกโซจนแยกไมออก ถาขาดสมัยหนึ่งอาจไมเกิดสมัยตอมาก็ไดเชน          
ถาไมมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ก็คงไมมียุคจักรวรรดินิยม เปนตน 
 โดยท่ัวไปถือวายุคจักรวรรดินิยมส้ินสุดเม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ซ่ึงทําใหมหาอํานาจ
ท้ังหลายหยุดการลาอาณานิคม แตอาณานิคมท้ังหลายท่ีเปนอยูก็ยังคงเปนอาณานิคมตอมาอีกหลาย
ป หลายชาติเร่ิมเรียกรองเอกราช แตสวนใหญจะไดเอกราชหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงเห็นวา         
แมส้ินสุดยุคจักรวรรดินิยมแตก็ยังมีความสัมพันธกับเหตุการณตอมาอยางมาก 
 ดังนั้นยุคสมัยทางประวัติศาสตรจึงมีท้ังการส้ินสุด การเร่ิมตน และความสัมพันธตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 35 ความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทวีปยุโรปและพัฒนา   
อยางตอเน่ืองจนเกิดยุคจักรวรรดินิยม 
ท่ีมา :  http://www.atom.rmutphysics.com/CHARUD/oldnews/234/computer/P002A.jpg 
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สรุป 

ศักราชเปนการบอก เวลา ของแตละชนชาติ วาผานไปนานเทาใด ซ่ึงมีความสําคัญมากใน
การศึกษาประวัติศาสตร ศักราชท่ีใชกันอยูในปจจุบันจะเกี่ยวของกับศาสดาของแตละศาสนาชาติ-
ตะวันตกนิยมใชคริสตศักราช ประเทศไทยใชพุทธศักราช ประเทศท่ีผูคนนับถือศาสนาอิสลามนิยม
ใชฮิจเราะหศักราช อยางไรก็ตาม การใชศักราชแบบตางๆ ก็มีการเปรียบเทียบกันอยางชัดเจน 

สวนการแบงยุคทางประวัติศาสตรไทย สมัยกอนประวัติศาสตรยึดตามหลักเกณฑของ
ประวัติศาสตรสากล สมัยประวัติศาสตรมีหลักเกณฑในการแบงหลายรูปแบบ เชน แบงตาม
อาณาจักรหรือราชธานี แบงตามราชวงศ แบงตามรัชกาล แบงตามลักษณะการเมืองการปกครอง 
รวมท้ังสามารถลําดับเหตุการณ เปรียบเทียบเหตุการณทางประวัติศาสตรสากลและไทยไดอยาง
ถูกตอง และสามารถแสดงใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลง ความสัมพันธและความตอเนื่องของ
กาลเวลาได 
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กิจกรรม 
หนวยการเรยีนรูที่ 1 ชุดที่ 1 

        เร่ือง : การนับศักราชและการแบงยคุสมัยทาง  
                     ประวัติศาสตรสากลและไทย 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายการเทียบศักราชในประวัติศาสตรสากลและไทยได 
 2. อธิบายเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากลและไทยได 
 3. อธิบายยุคสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรได 
 4. อธิบายเหตุการณสําคัญท่ีใชในการแบงยุคสมัยในประวัติศาสตรสากลและไทยได 
 5. วิเคราะหและเปรียบเทียบเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรสากลและไทยได 
 6. ยกตัวอยางเหตุการณสําคัญท่ีแสดงถึงความตอเนื่องของกาลเวลาได 

 
 
 

    

1. การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325 ตรงกับคริสตศักราชท่ีเทาไร 
............................................................................................................................................................. 
2. การนับเวลาของชนชาติตางๆ มีความแตกตางกัน แตการนับเวลาของพุทธศักราช คริสตศักราช
และศาสนาอิสลาม มีจุดรวมท่ีเหมือนกันคืออะไร   
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
3. การเส่ือมสลายของลัทธิคอมมิวนิสตในประเทศสหภาพโซเวียตอยูในประวัติศาสตรยุคใด 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ ใหถูกตองและสมบูรณ 

กิจกรรม 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 ชุดท่ี 1 

เร่ือง : การนับศักราชและการแบงยุคสมัยทาง ประวัติศาสตรสากลและไทย 

กิจกรรมท่ี 1 : ฝกทักษะการพัฒนาองคความรู 

คําชี้แจง 
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ครูกรณี นิพัทธชุติ  กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

4. ในประวัติศาสตรสมัยใหมมีเหตุการณใดท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจารีตและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ท่ีเรียกวาสถานการณสงครามเย็น (Cold war) หมายความวาอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. การแบงยุคในสมัยกอนประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตรแตกตางกันอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
.7. ถานักโบราณคดีขุดคนพบหัวธนูท่ีทําดวยโลหะ นักโบราณคดีทานนั้นควรสันนษิฐานวาอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
.8. “ในยุคปลายสมัยกลาง ชีวิตผูคนเร่ิมหนัมาสูทางโลกมากข้ึน” ขอความนี้สะทอนใหเห็นสภาพ
ของสังคมหรือประเทศตางๆ ในยุคสมัยกลางอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
9. ถานักประวติัศาสตรจะศึกษาประวติัศาสตรโบราณของพมา และลานนาจะตองมีความเขาใจใน
ศักราชใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ครูกรณี นิพัทธชุติ  กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

10. การมีความเขาใจในการนับศักราชตางๆ มีประโยชนในเร่ืองใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
11. ประวัติศาสตรสากลสมัยใหมจะตรงกบัชวงเวลาสวนใหญของไทยในสมยัใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
12. ใหนักเรียนยกตัวอยางเหตุการณท่ีแสดงถึงความสัมพันธ และความตอเนื่องของกาลเวลา โดย
สรุปมา 1 ตัวอยาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมท่ี 2 : ฝกทักษะการวิเคราะห 

ใหนักเรียนนําหมายเลขหนาเหตุการณตางๆ มาจัดใหอยูในยุคสมัย 
ใหถูกตอง 

คําชี้แจง 

1. มนุษยอยูตามถํ้า   10. สงครามอิรัก  
2. เร่ิมการถลุงเหล็ก   11. ใชเหล็กทําเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
3. เร่ิมทําเคร่ืองประดับตกแตง  12. ศาสนจักรมีอํานาจ 
4. อาณาจักรกรีกโบราณ   13. การลมสลายของสหภาพโซเวียต 
5. อาณาจักรโบราณในไทย  14. การคนพบทวีปอเมริกา 
6. อาณาจักรสุโขทัย   15. การฟนฟทูางการคาและสังคม 
7. สงครามเวียดนาม   16. อาณาจักรโรมันลมสลาย 
8. ลาสัตวเปนอาชีพ   17. สมัยอาณาจักรอยุธยา 
9. ปฏิวัติอุตสาหกรรม   

1. ยุคหิน 
..................................................... 
2. ยุคโลหะ 
..................................................... 
 

ยุคกอนประวัติศาสตร 

1. ยุคโบราณ 
............................................. 
2. ยุคกลาง 
............................................. 
3. ยุคสมัยใหม 
............................................. 
4. ยุคสมัยปจจุบัน 
............................................. 

ยุคประวัติศาสตร 


