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ยุคสมัยทางประวัติศาสตร

ยุคหินเกา ยุคหินกลาง ยุคหินใหม ยุคสําริด ยุคเหล็ก

เรรอนอยูตามถํ้า
และเพิงผา ใชหิน

และเครื่องปนดินเผา
อยางหยาบ ลาสัตว
หาของปาเปนอาหาร

ตั้งหลักแหลง
เปนหมูบาน เพาะปลูก

เลี้ยงสัตว ทอผา
ทําเครื่องปนดินเผา
มีลวดลายสวยงาม

รวมกันอยูเปน
ชุมชน หรือ เมือง
จัดการปกครอง
แบงงานกันทํา 

แลกเปลี่ยนสิ่งของ

ยุคสังคม ลาสัตว
และหาของปา

ยุคหมูบาน
สังคมเกษตรกรรม

ยุคสังคมเมือง

สมัยกอนประวัติศาสตร (Prehistory)

๔,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ปมาแลว

พระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพฯ

อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย

พระปรางคสามยอด
จังหวัดลพบุรี

พัฒนาการของเทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องใช พัฒนาการทางสังคม

สมัยกอนสุโขทัย

สมัยสุโขทัย

สมัยอยุธยา

สมัยธนบุรี

สมัยรัตนโกสินทร

พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘

พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๑

พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๔

พุทธศตวรรษที่ ๒๔

พทุธศตวรรษที ่๒๔ - ปจจบัุน

ประวัติศาสตรไทย ภูมิภาค/รัฐอื่นๆ

สมัยประวัติศาสตร (History)

สมัยโบราณ

สมัยจักรวรรดิ

สมัยใหม

สมัยปจจุบัน

ประมาณ ๑,๗๖๖-๒๑๑ ปกอน ค.ศ. 

๒๑๑ ปกอน ค.ศ.-ค.ศ. ๑๙๑๒ 

ค.ศ. ๑๙๑๒-๑๙๔๙ 

ค.ศ. ๑๙๔๙-ปจจุบัน 

ประวัติศาสตรจีน

สมัยโบราณ

สมัยกลาง

สมัยใหม

สมัยปจจุบัน

๓,๕๐๐ ปกอน ค.ศ.

คริสตศตวรรษที่ ๕ - ๑๕

คริสตศตวรรษที่ ๑๕ - ๒๐

ครสิตศตวรรษท่ี ๒๐ - ปจจุบัน

ประวัติศาสตรสากล

ยุคโลหะยุคหิน

๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปมาแลว

๑๐๐



ยุคสมัยทางประวัติศาสตร

ยุคหินเกา ยุคหินกลาง ยุคหินใหม ยุคสําริด ยุคเหล็ก

เรรอนอยูตามถํ้า
และเพิงผา ใชหิน

และเครื่องปนดินเผา
อยางหยาบ ลาสัตว
หาของปาเปนอาหาร

ตั้งหลักแหลง
เปนหมูบาน เพาะปลูก

เลี้ยงสัตว ทอผา
ทําเครื่องปนดินเผา
มีลวดลายสวยงาม

รวมกันอยูเปน
ชุมชน หรือ เมือง
จัดการปกครอง
แบงงานกันทํา 

แลกเปลี่ยนสิ่งของ

ยุคสังคม ลาสัตว
และหาของปา

ยุคหมูบาน
สังคมเกษตรกรรม

ยุคสังคมเมือง

สมัยกอนประวัติศาสตร (Prehistory)

๔,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ปมาแลว

พระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพฯ

อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย

พระปรางคสามยอด
จังหวัดลพบุรี

พัฒนาการของเทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องใช พัฒนาการทางสังคม

สมัยกอนสุโขทัย

สมัยสุโขทัย

สมัยอยุธยา

สมัยธนบุรี

สมัยรัตนโกสินทร

พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘

พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๑

พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๔

พุทธศตวรรษที่ ๒๔

พทุธศตวรรษที ่๒๔ - ปจจบัุน

ประวัติศาสตรไทย ภูมิภาค/รัฐอื่นๆ

สมัยประวัติศาสตร (History)

สมัยโบราณ

สมัยจักรวรรดิ

สมัยใหม

สมัยปจจุบัน

ประมาณ ๑,๗๖๖-๒๑๑ ปกอน ค.ศ. 

๒๑๑ ปกอน ค.ศ.-ค.ศ. ๑๙๑๒ 

ค.ศ. ๑๙๑๒-๑๙๔๙ 

ค.ศ. ๑๙๔๙-ปจจุบัน 

ประวัติศาสตรจีน

สมัยโบราณ

สมัยกลาง

สมัยใหม

สมัยปจจุบัน

๓,๕๐๐ ปกอน ค.ศ.

คริสตศตวรรษที่ ๕ - ๑๕

คริสตศตวรรษที่ ๑๕ - ๒๐

ครสิตศตวรรษที ่๒๐ - ปจจบุนั

ประวัติศาสตรสากล

ยุคโลหะยุคหิน

๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปมาแลว

ประวัติศาสตร์ไทย ๑๐๑



ยุคหินเกา

ยุคสังคมเมือง

๓,๕๐๐ ปกอน ค.ศ.

สมัยโบราณ

สมัยกลางสมัยใหมสมัยปจจุบัน

ยุคสังคมลาสัตวและหาของปา ยุคหมูบานสังคม
เกษตรกรรม

ยุคหินกลาง ยุคหินใหม ยุคสําริด ยุคเหล็ก

ยุคหิน 
(๕๐๐,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปมาแลว)

ยุคโลหะ
(๔,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ปมาแลว)

สมัยประวัติศาสตรไทย

สมัยกอนประวัติศาสตร ประวัติศาสตรสากล

๕ แสนป

    มาแลว

๑ หมื่นป

    มาแลว

๖ พันป

    มาแลว

๔ พันป

    มาแลว

๒,๕๐๐ ป

    มาแลว

๑,๕๐๐ ป

    มาแลว

ศตวรรษที่ ๖๑๓
ศตวรรษที่

๑๔
ศตวรรษที่

๑๕
ศตวรรษที่

๑๘
ศตวรรษที่

๒๐
ศตวรรษที่

๒๑
ศตวรรษที่

คริสตศตวรรษที่ ๕

สมัยธนบุรี
(พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๒๕)

สมัยอยุธยา
(พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐)

สมัยสุโขทัย
(พ.ศ. ๑๗๙๒ - ๒๐๐๖)

สมัยกอนสุโขทัย
(กอนพุทธศตวรรษที่ ๑๘)

สมัยรัตนโกสินทร
(พ.ศ. ๒๓๒๕ - ปจจุบัน)

การเปรียบเทียบประวัติศาสตรสากล           กับประวัติศาสตรไทย

๑๐๒



ยุคหินเกา

ยุคสังคมเมือง

๓,๕๐๐ ปกอน ค.ศ.

สมัยโบราณ

สมัยกลางสมัยใหมสมัยปจจุบัน

ยุคสังคมลาสัตวและหาของปา ยุคหมูบานสังคม
เกษตรกรรม

ยุคหินกลาง ยุคหินใหม ยุคสําริด ยุคเหล็ก

ยุคหิน 
(๕๐๐,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปมาแลว)

ยุคโลหะ
(๔,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ปมาแลว)

สมัยประวัติศาสตรไทย

สมัยกอนประวัติศาสตร ประวัติศาสตรสากล

๕ แสนป

    มาแลว

๑ หมื่นป

    มาแลว

๖ พันป

    มาแลว

๔ พันป

    มาแลว

๒,๕๐๐ ป

    มาแลว

๑,๕๐๐ ป

    มาแลว

ศตวรรษที่ ๖๑๓
ศตวรรษที่

๑๔
ศตวรรษที่

๑๕
ศตวรรษที่

๑๘
ศตวรรษที่

๒๐
ศตวรรษที่

๒๑
ศตวรรษที่

คริสตศตวรรษที่ ๕

สมัยธนบุรี
(พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๒๕)

สมัยอยุธยา
(พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐)

สมัยสุโขทัย
(พ.ศ. ๑๗๙๒ - ๒๐๐๖)

สมัยกอนสุโขทัย
(กอนพุทธศตวรรษที่ ๑๘)

ประวัติศาสตรสากล



สมัยรัตนโกสินทร
(พ.ศ. ๒๓๒๕ - ปจจุบัน)

การเปรียบเทียบประวัติศาสตรสากล           กับประวัติศาสตรไทย

ประวัติศาสตร์ไทย ๑๐๓



104

หลักฐานทางประวัติศาสตร

หลักฐานชั้นตน
(Primary sources)

หลักฐานชั้นรอง
(Secondary sources)

หลักฐานปฐมภูมิ
หลักฐานที่เกิด

พรอมเหตุการณหรือ
ผูเห็นเหตุการณ

บันทึกไว

หลักฐานทุติยภูมิ
หลักฐานที่เกิด
หลังเหตุการณ
หรือศึกษาจาก
หลักฐานชั้นตน

เจดียจุลประโทน
จังหวัดนครปฐม

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร

วัดหลง จังหวัดสุราษฎรธานี

เงินดอกจันทร
สมัยศรีวิชัย

เครื่องประดับ

จารึกวัดเสมาเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธรรมจักร
และกวางหมอบ

เหรียญเงิน
สมัยทวารวดี

ประติมากรรมสมัยทวารวดี

วัดหลง จังหวัดสุราษฎรธานี

ปราสาทพนมรุง
จังหวัดบุรีรัมย

พระปรางคสามยอด
จังหวัดลพบุรี

เทวรูป

ปราสาทหินพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

เทวรูป

จารึกเขมรโบราณ

ประติมากรรมสมัยทวารวดี

เครื่องประดับ

จารึกเยธมฺมา

104



ประวัติศาสตรไทย 10๕

หลักฐานทางประวัติศาสตร

หลักฐานชั้นตน
(Primary sources)

หลักฐานชั้นรอง
(Secondary sources)

หลักฐานปฐมภูมิ
หลักฐานที่เกิด

พรอมเหตุการณหรือ
ผูเห็นเหตุการณ

บันทึกไว

หลักฐานทุติยภูมิ
หลักฐานที่เกิด
หลังเหตุการณ
หรือศึกษาจาก
หลักฐานชั้นตน

เจดียจุลประโทน
จังหวัดนครปฐม

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร

วัดหลง จังหวัดสุราษฎรธานี

เงินดอกจันทร
สมัยศรีวิชัย

เครื่องประดับ

จารึกวัดเสมาเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธรรมจักร
และกวางหมอบ

เหรียญเงิน
สมัยทวารวดี

ประติมากรรมสมัยทวารวดี

วัดหลง จังหวัดสุราษฎรธานี

ปราสาทพนมรุง
จังหวัดบุรีรัมย

พระปรางคสามยอด
จังหวัดลพบุรี

เทวรูป

ปราสาทหินพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

เทวรูป

จารึกเขมรโบราณ

ประติมากรรมสมัยทวารวดี

เครื่องประดับ

จารึกเยธมฺมา

ประวัติศาสตรไทย 10๕



1๐๖

  “พอกูชื่อศรีอินทราทิตย แมกูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง 
ตูพี่นองทองเดียวหาคน ผูชายสาม ผูหญิงสอง 

พี่เผือผูอายตายจากเผือเตียมแตยังเล็ก  เมื่อกูขึ้นใหญไดสิบเกาเขา 
ขุนสามชนเจาเมืองฉอดมาทเมืองตาก พอกูไปรบขุนสามชนหัวซาย 
ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อนเขา ไพรฟาหนาใสพอกู 
หนีญญายพายจะแจน กูบหนี กูขี่ชางเบกพล กูขับเขากอนพอกู 

กูตอชางดวยขุนสามชน ตนกูพุงชางขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ 
ขุนสามชนพายหนี พอกูจึงขึ้นชื่อกู ชื่อพระรามคำแหง 

เพื่อกูพุงชางขุนสามชน”

แผนที่กรุงศรีอยุธยา

จิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยา
ณ วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

กฎหมายตราสามดวง

พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ ๒

ประชุมประกาศ
รัชกาลที่ ๔

พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๕ 

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดกรุงเทพฯ

ตำราภาพไตรภูมิ

จดหมายเหตุ
ราชวงศชิง (ชิงสือลู)

จดหมายเหตุความทรงจำ
ของกรมหลวงนรินทรเทวี

พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา

ศิลาจารึกอักษรไทย

เพื่อกูพุงชางขุนสามชน”

แผนที่กรุงศรีอยุธยา

จิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยา
ณ วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี
จิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยา
ณ วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี
จิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยา

พระราชพงศาวดาร

คำใหการชาวกรุงเกา

จดหมายเหตุลาลูแบร
ราชอาณาจักรสยาม

ขุนสามชนเจาเมืองฉอดมาทเมืองตาก พอกูไปรบขุนสามชนหัวซาย 

ศิลาจารึกอักษรไทยศิลาจารึกอักษรไทย

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1๐๖



ประวัติศาสตร์ไทย 1๐๗

  “พอกูชื่อศรีอินทราทิตย แมกูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง 
ตูพี่นองทองเดียวหาคน ผูชายสาม ผูหญิงสอง 

พี่เผือผูอายตายจากเผือเตียมแตยังเล็ก  เมื่อกูขึ้นใหญไดสิบเกาเขา 
ขุนสามชนเจาเมืองฉอดมาทเมืองตาก พอกูไปรบขุนสามชนหัวซาย 
ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อนเขา ไพรฟาหนาใสพอกู 
หนีญญายพายจะแจน กูบหนี กูขี่ชางเบกพล กูขับเขากอนพอกู 

กูตอชางดวยขุนสามชน ตนกูพุงชางขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ 
ขุนสามชนพายหนี พอกูจึงขึ้นชื่อกู ชื่อพระรามคำแหง 

เพื่อกูพุงชางขุนสามชน”

แผนที่กรุงศรีอยุธยา

จิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยา
ณ วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

กฎหมายตราสามดวง

พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ ๒

ประชุมประกาศ
รัชกาลที่ ๔

พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๕ 

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดกรุงเทพฯ

ตำราภาพไตรภูมิ

จดหมายเหตุ
ราชวงศชิง (ชิงสือลู)

จดหมายเหตุความทรงจำ
ของกรมหลวงนรินทรเทวี

พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา

ศิลาจารึกอักษรไทย
(หนาที่ ๑) 

เตาและเครื่องสังคโลก

ของกรมหลวงนรินทรเทวี

พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี

จดหมายเหตุ
ราชวงศชิง (ชิงสือลู)
จดหมายเหตุ
ราชวงศชิง (ชิงสือลู)
จดหมายเหตุ

คำใหการชาวกรุงเกา

จดหมายเหตุลาลูแบร
ราชอาณาจักรสยาม

พระราชพงศาวดาร

กฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวง

พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๕ พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๕ พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๕ 

กฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวง

ประชุมประกาศ
รัชกาลที่ ๔
ประชุมประกาศ
รัชกาลที่ ๔
ประชุมประกาศ

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประวัติศาสตร์ไทย 1๐๗



มองโกเลีย

จีน

ไทย

หมูเกาะมลายู

 

เทือกเขาอัลไต หรือแถบเอเชียกลางในประเทศมองโกเลีย

• ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด (William Clifton Dodd)
 The Thai Race : Elder Brother of the Chinese
• ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) : หลักไทย

ไมเปนที่ยอมรับของนักวิชาการในปจจุบันเพราะ
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไมเอื้ออำนวย
การอพยพตองผานทะเลทรายกวางใหญและทุรกันดารมาก

๑

๔ ๓

๒

๑

๒

๓

๔

๕

ภาคกลางของจีน

• ศาสตราจารยแตเรียง เดอ ลาคูเปอรี (Terrlen de la couperie)
 The Cradle of the Shan Race
• หลวงวิจิตรวาทการ : งานคนควาเรื่องชนชาติไทย
• พระบริหารเทพธานี : พงศาวดารของชาติไทย
• พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) : เรื่องของชาติไทย

สวนใหญไมยอมรับเพราะหลักฐานไมเพียงพอ

ตอนใตของจีน ตอนเหนือของเวียดนาม

• อารชิบอลด รอสส คอลคูน (Archibald Ross Colqhoun)
• ศาสตราจารยวิลเลียม เจ. เกดนีย (William J. Gedney)
• ศาสตราจารยขจร  สุขพานิช
• ศาสตราจารยเจียงอิ้งเหลียง : ประวัติชนเชื้อชาติไท
• เฉินหลวี่ฟาน : วิจัยปญหาแหลงกำเนิดของชาติไทย
• ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร

สวนใหญยอมรับเพราะมีหลักฐานดานมานุษยวิทยา
และภาษาศาสตรสนับสนุน

ประเทศไทยปจจุบัน

• ดร.ควอริช เวลส (Quaritch Wales)
• ศาสตราจารย นายแพทยสุด  แสงวิเชียร
• ศาสตราจารยชิน  อยูดี
• ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม และ สุจิตต  วงษเทศ

ยังไมเปนขอยุติเพราะหลักฐานที่พบระบุไมไดวา
เปนชนชาติไทย

คาบสมุทรมลายูและหมูเกาะตางๆ

• รูธ  เบเนดิกต (Ruth Benedict) : คนไทยมี
 เชื้อสายมลายูและอพยพจากทางใตขึ้นเหนือ
• นายแพทยสมศักดิ์  พันธุสมบุญ : 
 งานวิจัยเกี่ยวกับหมูเลือด และลักษณะของยีน

ไมไดรับการยอมรับ เพราะไมมีหลักฐานสนับสนุน

๔๔
ประเทศไทยปจจุบันประเทศไทยปจจุบัน

• ดร.ควอริช เวลส (Quaritch Wales)

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกา
รตั้ง

ถิ่นฐ
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าร
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าม
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ปจจัยทางภูมิศ

าสต
ร

ปจ
จัย

ทา
งส

ังค
ม

ที่ตั้งยุทธศาสตร/การคา
ที่ราบลุมแมนํ้า

ทรัพยากรธรรมชาติ

รากฐาน
ความเจริญ

กําลังคน

ในดินแ
แด

นไ
ทย

การตั้งถิ่น
ฐา

น

ที่ตั้งยุทธศาสตร/การคา
ที่ราบลุมแมนํ้า

ทรัพยากรธรรมชาติ

รากฐาน

กําลังคนกําลังคน

ผูนําที่มี
ความสามารถ

๕

ประเด็นปญหาที่ยังหาขอยุติไมได1๐๘



มองโกเลีย

จีน

ไทย

หมูเกาะมลายู

 

เทือกเขาอัลไต หรือแถบเอเชียกลางในประเทศมองโกเลีย

• ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด (William Clifton Dodd)
 The Thai Race : Elder Brother of the Chinese
• ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) : หลักไทย

ไมเปนที่ยอมรับของนักวิชาการในปจจุบันเพราะ
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไมเอื้ออำนวย
การอพยพตองผานทะเลทรายกวางใหญและทุรกันดารมาก

๑

๔ ๓

๒

๑

๒

๓

๔

๕

ภาคกลางของจีน

• ศาสตราจารยแตเรียง เดอ ลาคูเปอรี (Terrlen de la couperie)
 The Cradle of the Shan Race
• หลวงวิจิตรวาทการ : งานคนควาเรื่องชนชาติไทย
• พระบริหารเทพธานี : พงศาวดารของชาติไทย
• พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) : เรื่องของชาติไทย

สวนใหญไมยอมรับเพราะหลักฐานไมเพียงพอ

ตอนใตของจีน ตอนเหนือของเวียดนาม

• อารชิบอลด รอสส คอลคูน (Archibald Ross Colqhoun)
• ศาสตราจารยวิลเลียม เจ. เกดนีย (William J. Gedney)
• ศาสตราจารยขจร  สุขพานิช
• ศาสตราจารยเจียงอิ้งเหลียง : ประวัติชนเชื้อชาติไท
• เฉินหลวี่ฟาน : วิจัยปญหาแหลงกำเนิดของชาติไทย
• ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร

สวนใหญยอมรับเพราะมีหลักฐานดานมานุษยวิทยา
และภาษาศาสตรสนับสนุน

ประเทศไทยปจจุบัน

• ดร.ควอริช เวลส (Quaritch Wales)
• ศาสตราจารย นายแพทยสุด  แสงวิเชียร
• ศาสตราจารยชิน  อยูดี
• ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม และ สุจิตต  วงษเทศ

ยังไมเปนขอยุติเพราะหลักฐานที่พบระบุไมไดวา
เปนชนชาติไทย

คาบสมุทรมลายูและหมูเกาะตางๆ

• รูธ  เบเนดิกต (Ruth Benedict) : คนไทยมี
 เชื้อสายมลายูและอพยพจากทางใตขึ้นเหนือ
• นายแพทยสมศักดิ์  พันธุสมบุญ : 
 งานวิจัยเกี่ยวกับหมูเลือด และลักษณะของยีน

ไมไดรับการยอมรับ เพราะไมมีหลักฐานสนับสนุน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกา
รตั้ง

ถิ่นฐ
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แล
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ม

ที่ตั้งยุทธศาสตร/การคา
ที่ราบลุมแมนํ้า

ทรัพยากรธรรมชาติ

รากฐาน
ความเจริญ

กําลังคน

ในดินแ

แด
นไ

ทย

การตั้งถิ่น
ฐา

น

ผูนําที่มี
ความสามารถ

๕

ประเด็นปญหาที่ยังหาขอยุติไมได

ประวัติศาสตร์ไทย 1๐๙



๑

๔

๕

๒
๓

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๘
ศูนยกลางอยูที่เมืองลําพูน และลําปาง

นับถือศาสนาพุทธเถรวาท

มีความสัมพันธกับละโวและทวารวดี

สูญเสียอํานาจเพราะรวมเปนสวนหนึ่ง
 ของอาณาจักรลานนาใน พ.ศ. ๑๘๓๕

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖
ศูนยกลางอยูที่เมืองนครปฐมโบราณ 

เมืองอูทองหรือเมืองลพบุรี

อาจเปนชาวมอญ สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธเถรวาท

เสื่อมโทรมลงเพราะการแผขยายอํานาจของ
 อาณาจักรเขมร 

ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๖

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๘
ศูนยกลางอาณาจักรอยูบนเกาะสุมาตรา

ศูนยกลางการคาขายทะเลและขยายอํานาจ
 มาถึงภาคใตของไทย (อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี)

เสื่อมโทรมลงในพุทธศตวรรษที่ ๑๖
 เพราะจีนคาขายโดยตรง

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๗ - ๑๘
ศูนยกลางอยูที่เมืองนครศรีธรรมราช

เดิมนับถือศาสนาพราหมณ - ฮินดู
 ในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นับถือ

พุทธเถรวาทจากลังกาวงศ

ตกอยูภายใตอํานาจของสุโขทัย 
และอยุธยาตามลําดับ

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๘
มีพัฒนาการมาจากฟูนันและเจนละ

ศูนยกลางอยูที่เมืองยโศธรปุระ
และเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา

นับถือศาสนาพราหมณ - ฮินดู พุทธศาสนามหายาน

สูญสิ้นอํานาจเพราะการแผขยายอํานาจ
  ของอาณาจักรอยุธยา ตกเปนเมืองขึ้นของอยุธยา

  ในป พ.ศ. ๑๙๗๔

ทวารวดี

หริภุญชัย

ศรีวิชัย
ตามพรลิงค

เขมรโบราณ

๓

๑

๔ ๕

๒

๔
 มาถึงภาคใตของไทย (อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี)

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖
ศูนยกลางอยูที่เมืองนครปฐมโบราณ 

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖
ศูนยกลางอยูที่เมืองนครปฐมโบราณ 

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖

เสื่อมโทรมลงเพราะการแผขยายอํานาจของ
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๑

๔

๕

๒
๓

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๘
ศูนยกลางอยูที่เมืองลําพูน และลําปาง

นับถือศาสนาพุทธเถรวาท

มีความสัมพันธกับละโวและทวารวดี

สูญเสียอํานาจเพราะรวมเปนสวนหนึ่ง
 ของอาณาจักรลานนาใน พ.ศ. ๑๘๓๕

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖
ศูนยกลางอยูที่เมืองนครปฐมโบราณ 

เมืองอูทองหรือเมืองลพบุรี

อาจเปนชาวมอญ สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธเถรวาท

เสื่อมโทรมลงเพราะการแผขยายอํานาจของ
 อาณาจักรเขมร 

ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๖

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๘
ศูนยกลางอาณาจักรอยูบนเกาะสุมาตรา

ศูนยกลางการคาขายทะเลและขยายอํานาจ
 มาถึงภาคใตของไทย (อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี)

เสื่อมโทรมลงในพุทธศตวรรษที่ ๑๖
 เพราะจีนคาขายโดยตรง

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๗ - ๑๘
ศูนยกลางอยูที่เมืองนครศรีธรรมราช

เดิมนับถือศาสนาพราหมณ - ฮินดู
 ในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นับถือ

พุทธเถรวาทจากลังกาวงศ

ตกอยูภายใตอํานาจของสุโขทัย 
และอยุธยาตามลําดับ

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๘
มีพัฒนาการมาจากฟูนันและเจนละ

ศูนยกลางอยูที่เมืองยโศธรปุระ
และเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา

นับถือศาสนาพราหมณ - ฮินดู พุทธศาสนามหายาน

สูญสิ้นอํานาจเพราะการแผขยายอํานาจ
  ของอาณาจักรอยุธยา ตกเปนเมืองขึ้นของอยุธยา

  ในป พ.ศ. ๑๙๗๔

ทวารวดี

หริภุญชัย

ศรีวิชัย
ตามพรลิงค

เขมรโบราณ

๓

๑

๔ ๕

๒

๒ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๘ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๘ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๘
มีพัฒนาการมาจากฟูนันและเจนละ

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๘
มีพัฒนาการมาจากฟูนันและเจนละ

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๘

และเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา

นับถือศาสนาพราหมณ - ฮินดู พุทธศาสนามหายาน

สูญสิ้นอํานาจเพราะการแผขยายอํานาจ
  ของอาณาจักรอยุธยา ตกเปนเมืองขึ้นของอยุธยา

สูญสิ้นอํานาจเพราะการแผขยายอํานาจ
  ของอาณาจักรอยุธยา ตกเปนเมืองขึ้นของอยุธยา

สูญสิ้นอํานาจเพราะการแผขยายอํานาจ
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งป
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ยม

าน น

กัสาป

ายะรพาจเ

ชี

ลูม

แมน้ำโขง

      อาณาจักรธนบุรี
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี

พ.ศ. ๒๓๑๐ : สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช กูเอกราชจากพมา
   และสถาปนากรุงธนบุรี

พ.ศ. ๒๓๑๓ : รวบรวมบานเมืองเปนปกแผน
พ.ศ. ๒๓๒๕ : เกิดการจลาจลจึงถูกปราบดาภิเษกเปลี่ยนแปลง
   อำนาจการปกครอง

• สมุดภาพไตรภูมิ

     อาณาจักรรัตนโกสินทร 
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

พ.ศ. ๒๓๒๕ : สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
   “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช”

พ.ศ. ๒๔๓๕ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวปฏิรูปประเทศ
   และสังคมไทย รักษาอธิปไตยของชาติ
   มีพัฒนาการสืบตอมาถึงปจจุบัน

• ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร 
• ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย

    อาณาจักรอยุธยา
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. ๑๘๙๓ : พระเจาอูทอง (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑)
   สถาปนากรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. ๑๙๙๘ : สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปฏิรูปการปกครอง
   ตรา “ศักดินา” และ “กฎมณเฑียรบาล”
พ.ศ. ๒๒๒๘ : สมเด็จพระนารายณมหาราชสงคณะทูตไปฝรั่งเศส
พ.ศ. ๒๓๑๐ : กรุงศรีอยุธยาพายแพแกกองทัพพมาครั้งที่ ๒

• ศูนยกลางการคาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
• การควบคุมกำลังคน
• ศิลปกรรมอยุธยา

    อาณาจักรสุโขทัย
จารึกวัดศรีชุม

ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ : พอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมือง
   ขับไลขอมสบาดโขลญลำพงออกไป
   สถาปนาพอขุนศรีอินทราทิตย ครองกรุงสุโขทัย

พ.ศ. ๑๘๒๖ : พอขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐลายสือไท
พ.ศ. ๑๘๘๘ : พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) นิพนธไตรภูมิพระรวง
พ.ศ. ๒๐๐๖ : ถูกผนวกเขากับอยุธยาอยางสมบูรณ

• เครื่องสังคโลก
• ระบบชลประทาน
•  ศิลปกรรมสุโขทัย

     อาณาจักรลานนา
จารึกลานนา / ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม / ชินกาลมาลีปกรณ

พ.ศ. ๑๘๓๙ : พอขุนมังรายสรางนครเชียงใหม 

• ประดิษฐอักษรธรรมลานนา (คำเมือง, อักษรยวน) 
• ประมวลกฎหมาย “มังรายศาสตร”
• ศิลปกรรมลานนา  

• ตกเปนเมืองขึ้นพมา พ.ศ. ๒๑๐๑
• เปนเมืองขึ้นอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๓๑๗ (สมัยธนบุรี)
• รวมเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย
 ในรัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร

งปป

อาณาจักรสุโขทัย

ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ : พอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมือง
   ขับไลขอมสบาดโขลญลำพงออกไป
ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ : พอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมือง
   ขับไลขอมสบาดโขลญลำพงออกไป
ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ : พอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมือง
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งป
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ยม

าน น

กัสาป

ายะรพาจเ
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ลูม

แมน้ำโขง

      อาณาจักรธนบุรี
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี

พ.ศ. ๒๓๑๐ : สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช กูเอกราชจากพมา
   และสถาปนากรุงธนบุรี

พ.ศ. ๒๓๑๓ : รวบรวมบานเมืองเปนปกแผน
พ.ศ. ๒๓๒๕ : เกิดการจลาจลจึงถูกปราบดาภิเษกเปลี่ยนแปลง
   อำนาจการปกครอง

• สมุดภาพไตรภูมิ

     อาณาจักรรัตนโกสินทร 
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

พ.ศ. ๒๓๒๕ : สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
   “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช”

พ.ศ. ๒๔๓๕ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวปฏิรูปประเทศ
   และสังคมไทย รักษาอธิปไตยของชาติ
   มีพัฒนาการสืบตอมาถึงปจจุบัน

• ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร 
• ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย

    อาณาจักรอยุธยา
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. ๑๘๙๓ : พระเจาอูทอง (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑)
   สถาปนากรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. ๑๙๙๘ : สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปฏิรูปการปกครอง
   ตรา “ศักดินา” และ “กฎมณเฑียรบาล”
พ.ศ. ๒๒๒๘ : สมเด็จพระนารายณมหาราชสงคณะทูตไปฝรั่งเศส
พ.ศ. ๒๓๑๐ : กรุงศรีอยุธยาพายแพแกกองทัพพมาครั้งที่ ๒

• ศูนยกลางการคาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
• การควบคุมกำลังคน
• ศิลปกรรมอยุธยา

    อาณาจักรสุโขทัย
จารึกวัดศรีชุม

ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ : พอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมือง
   ขับไลขอมสบาดโขลญลำพงออกไป
   สถาปนาพอขุนศรีอินทราทิตย ครองกรุงสุโขทัย

พ.ศ. ๑๘๒๖ : พอขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐลายสือไท
พ.ศ. ๑๘๘๘ : พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) นิพนธไตรภูมิพระรวง
พ.ศ. ๒๐๐๖ : ถูกผนวกเขากับอยุธยาอยางสมบูรณ

• เครื่องสังคโลก
• ระบบชลประทาน
•  ศิลปกรรมสุโขทัย

     อาณาจักรลานนา
จารึกลานนา / ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม / ชินกาลมาลีปกรณ

พ.ศ. ๑๘๓๙ : พอขุนมังรายสรางนครเชียงใหม 

• ประดิษฐอักษรธรรมลานนา (คำเมือง, อักษรยวน) 
• ประมวลกฎหมาย “มังรายศาสตร”
• ศิลปกรรมลานนา  

• ตกเปนเมืองขึ้นพมา พ.ศ. ๒๑๐๑
• เปนเมืองขึ้นอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๓๑๗ (สมัยธนบุรี)
• รวมเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย
 ในรัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร

งปป

อาณาจักรสุโขทัย

ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ : พอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมือง
   ขับไลขอมสบาดโขลญลำพงออกไป
ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ : พอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมือง
   ขับไลขอมสบาดโขลญลำพงออกไป
ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ : พอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมือง
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ทศพิธราชธรรม

จักรวรรดิวัตร ๑๒

ราชสังควัตถุ ๔

สถาบันพระมหากษัตริยไทย

พระมหากษัตริย พอขุน

นิติบัญญัติ - รัฐสภา

บริหาร - นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

ตุลาการ - ศาล

อํานาจอธิปไตย : ลงพระปรมาภิไธย

พระราชอํานาจ

ธรรมราชา/ธรรมิกราช

สมมติเทพพระมหากษตัรยิภายใตรฐัธรรมนญู

สถาบันพระมหากษัตริยไทย

สถาบันพระมหากษัตริย

พระมหากษัตริย

พระบรมวงศานุวงศ

พระราชประเพณี

กฎหมาย

พระบรมมหาราชวััง

สัญลักษณ

องคกร

ขัตติยะ - ผูปกปองภัย

พระโพธิสัตว - ผูดับทุกขเข็ญของราษฎร

พระเจาแผนดิน

เจาชีวิต

ใกลชิดราษฎร

สั่นกระดิ่งรองทุกข

สถาบันพระพุทธศาสนาคํ้าจุนสังคมไทย

ดูแลทุกข - สุขราษฎร

กฎมณเฑียรบาล

พระนามสะทอน พระนารายณอวตาร

เครื่องราชกกุธภัณฑ

เครื่องราชูปโภค

พระบรมมหาราชวัง

คําราชาศัพท

องคพระประมุขประเทศ

พุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก

เหนือความรับผิดชอบทางการเมือง
ผูใดจะละเมิดมิได

• การยับยั้งวิกฤตทางการเมือง
• การเปดประชุมรัฐสภา
• การยุบสภาผูแทนราษฎร
• การตราพระราชกฤษฎีกา
• ประกาศใชและยกเลิก
 กฎอัยการศึก
• การทําหนังสือสนธิสัญญา
 สงบศึก สัญญานานาประเทศ
• ประกาศสงครามเมื่อไดรับ
 ความเห็นชอบจากสภา
• การพระราชทานอภัยโทษ

๑๑๔

เน
ื้อห

าท
ี่สา

มา
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เป
ดแ
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ิเค
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ทศพิธราชธรรม

จักรวรรดิวัตร ๑๒

ราชสังควัตถุ ๔

สถาบันพระมหากษัตริยไทย

พระมหากษัตริย พอขุน

นิติบัญญัติ - รัฐสภา

บริหาร - นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

ตุลาการ - ศาล

อํานาจอธิปไตย : ลงพระปรมาภิไธย

พระราชอํานาจ

ธรรมราชา/ธรรมิกราช

สมมติเทพพระมหากษตัรยิภายใตรฐัธรรมนญู

สถาบันพระมหากษัตริย

พระมหากษัตริย

พระบรมวงศานุวงศ

พระราชประเพณี

กฎหมาย

พระบรมมหาราชวััง

สัญลักษณ

องคกร

ขัตติยะ - ผูปกปองภัย

พระโพธิสัตว - ผูดับทุกขเข็ญของราษฎร

พระเจาแผนดิน

เจาชีวิต

ใกลชิดราษฎร

สั่นกระดิ่งรองทุกข

สถาบันพระพุทธศาสนาคํ้าจุนสังคมไทย

ดูแลทุกข - สุขราษฎร

กฎมณเฑียรบาล

พระนามสะทอน พระนารายณอวตาร

เครื่องราชกกุธภัณฑ

เครื่องราชูปโภค

พระบรมมหาราชวัง

คําราชาศัพท

องคพระประมุขประเทศ

พุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก

เหนือความรับผิดชอบทางการเมือง
ผูใดจะละเมิดมิได

• การยับยั้งวิกฤตทางการเมือง
• การเปดประชุมรัฐสภา
• การยุบสภาผูแทนราษฎร
• การตราพระราชกฤษฎีกา
• ประกาศใชและยกเลิก
 กฎอัยการศึก
• การทําหนังสือสนธิสัญญา
 สงบศึก สัญญานานาประเทศ
• ประกาศสงครามเมื่อไดรับ
 ความเห็นชอบจากสภา
• การพระราชทานอภัยโทษ

ประวัติศาสตรไทย ๑๑๕



สังคม

๒๔๑๑ ๒๔๑๔ ๒๔๑๖ ๒๔๑๗ ๒๔๑๘ ๒๔๒๕ ๒๔๒๖ ๒๔๒๗ ๒๔๒๘ ๒๔๓๐ ๒๔๓๑ ๒๔๓๔ ๒๔๓๕ ๒๔๓๖ ๒๔๓๗ ๒๔๓๙ ๒๔๔๐ ๒๔๔๑ ๒๔๔๒ ๒๔๔๓ ๒๔๔๔ ๒๔๔๕ ๒๔๔๖ ๒๔๔๗ ๒๔๔๘ ๒๔๔๙ ๒๔๕๐ ๒๔๕๑ ๒๔๕๒ ๒๔๕๓พ.ศ.

การเมือง

ครองราชย ตั้งกรม
มหาดเล็ก

ทดลองเลือกต้ังผูใหญบาน กำนัน

เสียเมืองเง้ียวท้ัง ๕ และ
กะเหร่ียงตะวันออก

เสียแควน
สิบสองจุไท

หนังสือพิมพดรุโณวาท

วิกฤติการณวังหนา ยกเลิกวังหนา

• สภาที่ปรึกษาราชการ
 แผนดิน
• สภาที่ปรึกษาใน
 พระองค

เริ่มปฏิรูป
การปกครอง
สวนกลาง

เสียดินแดน
ฝงซาย
แมน้ำโขง

เริ่มมณฑล
เทศาภิบาล
๑. พิษณุโลก
๒. ปราจีนบุรี
๓. นครราชสีมา

พ.ร.บ. การปกครอง
ทองที่ ร.ศ. ๑๑๖

เสียดินแดน
ฝงขวาแมน้ำโขง

สุขาภิบาลกรุงเทพ

การปกครองสวนกลางแบงเปน
๑๒ กรม/กระทรวง

เสียมณฑลบูรพา เสียรัฐไทรบุรี

สวรรคตประกาศใช
กฎหมายอาญา

หอรัษฎากร
พิพัฒน

พ.ร.บ. กรม
พระคลัง
มหาสมบัติ

ปฏิรูปการคลัง

พ.ร.บ. พิกัด
เกษียณอายุ
ลูกทาสลูกไท
๒๔๑๗

โรงเรียน
นายทหาร
มหาดเล็ก

เริ่มกอสราง
ทางรถไฟ
กรุงเทพ -
นครราชสีมา

เปดทางรถไฟ
สายกรุงเทพ -
นครราชสีมา

เสด็จประพาส
ยุโรป ครั้งที่ ๑

เสด็จประพาส
ยุโรป ครั้งที่ ๒

เปดเสนทาง
สายกรุงเทพ -
สมุทรปราการ

เปดรถไฟ
กรุงเทพ -
อยุธยา

เลิกเกณฑแรงงาน
ใหไพรเสียปละ ๖ บาท

ตั้งกรม
ศึกษาธิการ

โอนไพรสม
ไมมีนาย
เปนไพรหลวง

ตั้งธนาคาร
ฮองกงเซี่ยงไฮ
ของอังกฤษ

แยกพระราชทรัพย
สวนพระองค

๑ บาท = ๑๐๐ สตางค

โรงเรียนหลวง
วัดมหรรณพาราม

พ.ร.บ. ลักษณะ
การเกณฑทหาร
ร.ศ. ๑๒๔

พ.ร.บ. เลิกทาส

กรมไปรษณีย

จัดระเบียบ
งบประมาณ
แผนดินครั้งแรก

พ.ร.บ. ธนบัตร
ร.ศ. ๑๒๑

พ.ร.บ. มาตรฐานทองคำบุคคลัภย
(Book Club)

วิเคราะหเหตุการณสำคัญ

พระราชพิธี
บรมราชา
ภิเษก

สังคม

พ.ร.บ. พิกัด
เกษียณอายุ
ลูกทาสลูกไท
๒๔๑๗

แบงกสยามกัมมาจล
ทุนจำกัด

ปจจัยภายนอก
• การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก 

• สถานการณความเปนไปของประเทศตางๆ 
• การสรางรัฐชาติ (Nation State)

ปจจัยภายใน
• ความมั่นคงในพระราชอำนาจ

ของสถาบันกษัตริย 
• ความลาสมัย และความซ้ำซอน

ของหนวยราชการ
และระบบการปกครอง

 การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมเจริญตามแบบตะวันตก 

ไทยสามารถรักษาเอกราช
ของประเทศไวได 

รูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เปนรากฐานการปกครอง

ในสมัยปจจุบัน 

ท
ำไมจึงเกิดเหตุการณนั้น

ขึ้น

HowWhy
Who What

Where When

เหตุ ผล ผลของเหตุการณนั้นเปนอย
าง

ไร

การเปลี่ยนแปลง

การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี ๕

๑๑๖



สังคม

๒๔๑๑ ๒๔๑๔ ๒๔๑๖ ๒๔๑๗ ๒๔๑๘ ๒๔๒๕ ๒๔๒๖ ๒๔๒๗ ๒๔๒๘ ๒๔๓๐ ๒๔๓๑ ๒๔๓๔ ๒๔๓๕ ๒๔๓๖ ๒๔๓๗ ๒๔๓๙ ๒๔๔๐ ๒๔๔๑ ๒๔๔๒ ๒๔๔๓ ๒๔๔๔ ๒๔๔๕ ๒๔๔๖ ๒๔๔๗ ๒๔๔๘ ๒๔๔๙ ๒๔๕๐ ๒๔๕๑ ๒๔๕๒ ๒๔๕๓พ.ศ.

การเมือง

ครองราชย ตั้งกรม
มหาดเล็ก

ทดลองเลือกต้ังผูใหญบาน กำนัน

เสียเมืองเง้ียวท้ัง ๕ และ
กะเหร่ียงตะวันออก

เสียแควน
สิบสองจุไท

หนังสือพิมพดรุโณวาท

วิกฤติการณวังหนา ยกเลิกวังหนา

• สภาที่ปรึกษาราชการ
 แผนดิน
• สภาที่ปรึกษาใน
 พระองค

เริ่มปฏิรูป
การปกครอง
สวนกลาง

เสียดินแดน
ฝงซาย
แมน้ำโขง

เริ่มมณฑล
เทศาภิบาล
๑. พิษณุโลก
๒. ปราจีนบุรี
๓. นครราชสีมา

พ.ร.บ. การปกครอง
ทองที่ ร.ศ. ๑๑๖

เสียดินแดน
ฝงขวาแมน้ำโขง

สุขาภิบาลกรุงเทพ

การปกครองสวนกลางแบงเปน
๑๒ กรม/กระทรวง

เสียมณฑลบูรพา เสียรัฐไทรบุรี

สวรรคตประกาศใช
กฎหมายอาญา

หอรัษฎากร
พิพัฒน

พ.ร.บ. กรม
พระคลัง
มหาสมบัติ

ปฏิรูปการคลัง

พ.ร.บ. พิกัด
เกษียณอายุ
ลูกทาสลูกไท
๒๔๑๗

โรงเรียน
นายทหาร
มหาดเล็ก

เริ่มกอสราง
ทางรถไฟ
กรุงเทพ -
นครราชสีมา

เปดทางรถไฟ
สายกรุงเทพ -
นครราชสีมา

เสด็จประพาส
ยุโรป ครั้งที่ ๑

เสด็จประพาส
ยุโรป ครั้งที่ ๒

เปดเสนทาง
สายกรุงเทพ -
สมุทรปราการ

เปดรถไฟ
กรุงเทพ -
อยุธยา

เลิกเกณฑแรงงาน
ใหไพรเสียปละ ๖ บาท

ตั้งกรม
ศึกษาธิการ

โอนไพรสม
ไมมีนาย
เปนไพรหลวง

ตั้งธนาคาร
ฮองกงเซี่ยงไฮ
ของอังกฤษ

แยกพระราชทรัพย
สวนพระองค

๑ บาท = ๑๐๐ สตางค

โรงเรียนหลวง
วัดมหรรณพาราม

พ.ร.บ. ลักษณะ
การเกณฑทหาร
ร.ศ. ๑๒๔

พ.ร.บ. เลิกทาส

กรมไปรษณีย

จัดระเบียบ
งบประมาณ
แผนดินครั้งแรก

พ.ร.บ. ธนบัตร
ร.ศ. ๑๒๑

พ.ร.บ. มาตรฐานทองคำบุคคลัภย
(Book Club)

วิเคราะหเหตุการณสำคัญ

พระราชพิธี
บรมราชา
ภิเษก

แบงกสยามกัมมาจล
ทุนจำกัด

ปจจัยภายนอก
• การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก 

• สถานการณความเปนไปของประเทศตางๆ 
• การสรางรัฐชาติ (Nation State)

ปจจัยภายใน
• ความมั่นคงในพระราชอำนาจ

ของสถาบันกษัตริย 
• ความลาสมัย และความซ้ำซอน

ของหนวยราชการ
และระบบการปกครอง

 การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมเจริญตามแบบตะวันตก 

ไทยสามารถรักษาเอกราช
ของประเทศไวได 

รูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เปนรากฐานการปกครอง

ในสมัยปจจุบัน 

ปจจัยภายนอกปจจัยภายนอก
 การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก 

 การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
 การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก 

 สถานการณความเปนไปของประเทศตางๆ 

 ความมั่นคงในพระราชอำนาจ

 ความลาสมัย และความซ้ำซอน รูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เปนรากฐานการปกครอง

รูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เปนรากฐานการปกครอง

รูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

ท
ำไมจึงเกิดเหตุการณนั้น

ขึ้น

HowWhy
Who What

Where When

เหตุ ผล ผลของเหตุการณนั้นเปนอย
าง

ไร

การเปลี่ยนแปลง

การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี ๕

ประวัติศาสตรไทย ๑๑๗



สังคม

๒๔๑๑ ๒๔๑๔ ๒๔๑๖ ๒๔๑๗ ๒๔๑๘ ๒๔๒๕ ๒๔๒๖ ๒๔๒๗ ๒๔๒๘ ๒๔๓๐ ๒๔๓๑ ๒๔๓๔ ๒๔๓๕ ๒๔๓๖ ๒๔๓๗ ๒๔๓๙ ๒๔๔๐ ๒๔๔๑ ๒๔๔๒ ๒๔๔๓ ๒๔๔๔ ๒๔๔๕ ๒๔๔๖ ๒๔๔๗ ๒๔๔๘ ๒๔๔๙ ๒๔๕๐ ๒๔๕๑ ๒๔๕๒ ๒๔๕๓พ.ศ.

การเมือง

ครองราชย ตั้งกรม
มหาดเล็ก

ทดลองเลือกต้ังผูใหญบาน กำนัน

เสียเมืองเง้ียวท้ัง ๕ และ
กะเหร่ียงตะวันออก

เสียแควน
สิบสองจุไท

หนังสือพิมพดรุโณวาท

วิกฤติการณวังหนา ยกเลิกวังหนา

• สภาที่ปรึกษาราชการ
 แผนดิน
• สภาที่ปรึกษาใน
 พระองค

เริ่มปฏิรูป
การปกครอง
สวนกลาง

เสียดินแดน
ฝงซาย
แมน้ำโขง

เริ่มมณฑล
เทศาภิบาล
๑. พิษณุโลก
๒. ปราจีนบุรี
๓. นครราชสีมา

พ.ร.บ. การปกครอง
ทองที่ ร.ศ. ๑๑๖

เสียดินแดน
ฝงขวาแมน้ำโขง

สุขาภิบาลกรุงเทพ

การปกครองสวนกลางแบงเปน
๑๒ กรม/กระทรวง

เสียมณฑลบูรพา เสียรัฐไทรบุรี

สวรรคตประกาศใช
กฎหมายอาญา

หอรัษฎากร
พิพัฒน

พ.ร.บ. กรม
พระคลัง
มหาสมบัติ

ปฏิรูปการคลัง

พ.ร.บ. พิกัด
เกษียณอายุ
ลูกทาสลูกไท
๒๔๑๗

โรงเรียน
นายทหาร
มหาดเล็ก

เริ่มกอสราง
ทางรถไฟ
กรุงเทพ -
นครราชสีมา

เปดทางรถไฟ
สายกรุงเทพ -
นครราชสีมา

เสด็จประพาส
ยุโรป ครั้งที่ ๑

เสด็จประพาส
ยุโรป ครั้งที่ ๒

เปดเสนทาง
สายกรุงเทพ -
สมุทรปราการ

เปดรถไฟ
กรุงเทพ -
อยุธยา

เลิกเกณฑแรงงาน
ใหไพรเสียปละ ๖ บาท

ตั้งกรม
ศึกษาธิการ

โอนไพรสม
ไมมีนาย
เปนไพรหลวง

ตั้งธนาคาร
ฮองกงเซี่ยงไฮ
ของอังกฤษ

แยกพระราชทรัพย
สวนพระองค

๑ บาท = ๑๐๐ สตางค

โรงเรียนหลวง
วัดมหรรณพาราม

พ.ร.บ. ลักษณะ
การเกณฑทหาร
ร.ศ. ๑๒๔

พ.ร.บ. เลิกทาส

กรมไปรษณีย

จัดระเบียบ
งบประมาณ
แผนดินครั้งแรก

พ.ร.บ. ธนบัตร
ร.ศ. ๑๒๑

พ.ร.บ. มาตรฐานทองคำบุคคลัภย
(Book Club)

วิเคราะหเหตุการณสำคัญ

พระราชพิธี
บรมราชา
ภิเษก

เปดทางรถไฟ
สายกรุงเทพ -
นครราชสีมา

เสด็จประพาส
ยุโรป ครั้งที่ ๑

แยกพระราชทรัพย
สวนพระองค

แบงกสยามกัมมาจล
ทุนจำกัด

ปจจัยภายนอก
• การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก 

• สถานการณความเปนไปของประเทศตางๆ 
• การสรางรัฐชาติ (Nation State)

ปจจัยภายใน
• ความมั่นคงในพระราชอำนาจ

ของสถาบันกษัตริย 
• ความลาสมัย และความซ้ำซอน

ของหนวยราชการ
และระบบการปกครอง

 การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมเจริญตามแบบตะวันตก 

ไทยสามารถรักษาเอกราช
ของประเทศไวได 

รูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เปนรากฐานการปกครอง

ในสมัยปจจุบัน 

ท
ำไมจึงเกิดเหตุการณนั้น

ขึ้น

HowWhy
Who What

Where When

เหตุ ผล ผลของเหตุการณนั้นเปนอย
าง

ไร

การเปลี่ยนแปลง

การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี ๕

๑๑๘



สังคม

๒๔๑๑ ๒๔๑๔ ๒๔๑๖ ๒๔๑๗ ๒๔๑๘ ๒๔๒๕ ๒๔๒๖ ๒๔๒๗ ๒๔๒๘ ๒๔๓๐ ๒๔๓๑ ๒๔๓๔ ๒๔๓๕ ๒๔๓๖ ๒๔๓๗ ๒๔๓๙ ๒๔๔๐ ๒๔๔๑ ๒๔๔๒ ๒๔๔๓ ๒๔๔๔ ๒๔๔๕ ๒๔๔๖ ๒๔๔๗ ๒๔๔๘ ๒๔๔๙ ๒๔๕๐ ๒๔๕๑ ๒๔๕๒ ๒๔๕๓พ.ศ.

การเมือง

ครองราชย ตั้งกรม
มหาดเล็ก

ทดลองเลือกต้ังผูใหญบาน กำนัน

เสียเมืองเง้ียวท้ัง ๕ และ
กะเหร่ียงตะวันออก

เสียแควน
สิบสองจุไท

หนังสือพิมพดรุโณวาท

วิกฤติการณวังหนา ยกเลิกวังหนา

• สภาที่ปรึกษาราชการ
 แผนดิน
• สภาที่ปรึกษาใน
 พระองค

เริ่มปฏิรูป
การปกครอง
สวนกลาง

เสียดินแดน
ฝงซาย
แมน้ำโขง

เริ่มมณฑล
เทศาภิบาล
๑. พิษณุโลก
๒. ปราจีนบุรี
๓. นครราชสีมา

พ.ร.บ. การปกครอง
ทองที่ ร.ศ. ๑๑๖

เสียดินแดน
ฝงขวาแมน้ำโขง

สุขาภิบาลกรุงเทพ

การปกครองสวนกลางแบงเปน
๑๒ กรม/กระทรวง

เสียมณฑลบูรพา เสียรัฐไทรบุรี

สวรรคตประกาศใช
กฎหมายอาญา

หอรัษฎากร
พิพัฒน

พ.ร.บ. กรม
พระคลัง
มหาสมบัติ

ปฏิรูปการคลัง

พ.ร.บ. พิกัด
เกษียณอายุ
ลูกทาสลูกไท
๒๔๑๗

โรงเรียน
นายทหาร
มหาดเล็ก

เริ่มกอสราง
ทางรถไฟ
กรุงเทพ -
นครราชสีมา

เปดทางรถไฟ
สายกรุงเทพ -
นครราชสีมา

เสด็จประพาส
ยุโรป ครั้งที่ ๑

เสด็จประพาส
ยุโรป ครั้งที่ ๒

เปดเสนทาง
สายกรุงเทพ -
สมุทรปราการ

เปดรถไฟ
กรุงเทพ -
อยุธยา

เลิกเกณฑแรงงาน
ใหไพรเสียปละ ๖ บาท

ตั้งกรม
ศึกษาธิการ

โอนไพรสม
ไมมีนาย
เปนไพรหลวง

ตั้งธนาคาร
ฮองกงเซี่ยงไฮ
ของอังกฤษ

แยกพระราชทรัพย
สวนพระองค

๑ บาท = ๑๐๐ สตางค

โรงเรียนหลวง
วัดมหรรณพาราม

พ.ร.บ. ลักษณะ
การเกณฑทหาร
ร.ศ. ๑๒๔

พ.ร.บ. เลิกทาส

กรมไปรษณีย

จัดระเบียบ
งบประมาณ
แผนดินครั้งแรก

พ.ร.บ. ธนบัตร
ร.ศ. ๑๒๑

พ.ร.บ. มาตรฐานทองคำบุคคลัภย
(Book Club)

วิเคราะหเหตุการณสำคัญ

พระราชพิธี
บรมราชา
ภิเษก

แบงกสยามกัมมาจล
ทุนจำกัด

ปจจัยภายนอก
• การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก 

• สถานการณความเปนไปของประเทศตางๆ 
• การสรางรัฐชาติ (Nation State)

ปจจัยภายใน
• ความมั่นคงในพระราชอำนาจ

ของสถาบันกษัตริย 
• ความลาสมัย และความซ้ำซอน

ของหนวยราชการ
และระบบการปกครอง

 การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมเจริญตามแบบตะวันตก 

ไทยสามารถรักษาเอกราช
ของประเทศไวได 

รูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เปนรากฐานการปกครอง

ในสมัยปจจุบัน 

ท
ำไมจึงเกิดเหตุการณนั้น

ขึ้น

HowWhy
Who What

Where When

เหตุ ผล ผลของเหตุการณนั้นเปนอย
าง

ไร

การเปลี่ยนแปลง

การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี ๕

ประวัติศาสตรไทย ๑๑๙



สนธิสัญญา

• คนในบังคับอังกฤษ สามารถพำนักในกรุงเทพฯ หรือในทองถิ่นในระยะการเดินทางภายใน ๒๔ ชั่วโมง
• สนธิสัญญาจะแกไขหรือยกเลิกไมไดภายใน ๑๐ ป หากแกไขตองแจงลวงหนา ๑ ป 
 และไดรับการยินยอมจากทั้งสองฝาย

ผลดี
๑.  ผลดีทางดานการเมืองระหวางประเทศ
๒.  เปนหลักในการทำสัญญากับประเทศอื่นๆ
๓.  เปลี่ยนระบบการคาผูกขาดมาเปนการคาเสรี 
  การคาภายในและภายนอกเจริญและขยายตัวมาก
๔.  ขาวและไมสักกลายเปนสินคาออก
  ที่สำคัญที่สุดของไทย
๕.  สงเสริมใหไทยรับอิทธิพล
  ตะวันตกมากขึ้น

ผล

การสงเสริมการศึกษา
ตั้งแตรัชกาลที่ ๕ เปนตนมา 
กลุมชนชั้นสูง และ
สามัญชนไดศึกษา
ตางประเทศ รับแนวคิด
การปกครองแบบตะวันตก

อิทธิพลตะวันตกในประเทศไทย 
และหนังสือพิมพทำใหชาวไทย
รับรูแนวคิดทางการเมือง และ
วิพากษวิจารณการปกครอง

การเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศอื่น 

เชน จีน ตุรกี รัสเซีย ญี่ปุน

เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก 
และวิธีแกปญหาของ
รัชกาลที่ ๗

ขอบกพรองของ
การปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย

การพัฒนาประเทศ
ตามแบบตะวันตก
ตั้งแตรัชกาลที่ ๕ - ๗

ไทยเปลี่ยนแปลง
การปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย
เปนประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

ขุนนางในระบบ
เจาขุนมูลนาย 
สูญเสียอำนาจและ
สิทธิประโยชน
ที่เคยมีมาแตกอน

สถาบันพระมหากษัตริย
สิ้นสุดพระราชอำนาจ

ในการปกครองเกิดการขัดแยง
ทางการเมืองระหวาง
กลุมผลประโยชนตางๆ 
ซึ่งตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

ประชาชนไดรับสิทธิ
และเสรีภาพ ตลอดจน

ความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะทาง
ดานการศึกษาการกระจายอำนาจ

สูทองถิ่นมากขึ้น

ขอบกพรองของ

การเปลี่ยนแปลง

เชน จีน ตุรกี รัสเซีย ญี่ปุน

การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก 

ทรงเปนประมุข

สถาบันพระมหากษัตริย

• ไทยเรียกเก็บภาษีขาเขาในอัตรารอยละ ๓ เทานั้น 
 สวนภาษีขาออกตามพิกัดสินคาที่แนบทายสัญญา
• ไทยสงวนสิทธิ์หามนำขาว เกลือ และปลา
 ออกนอกประเทศในยามขาดแคลน

๑.  การคุกคามของจักวรรดินิยมตะวันตก
๒. นโยบายของรัชกาลที่ ๔ ดาน
  การตางประเทศที่ยอมทำสัญญา
  ตามความตองการของตะวันตก
  เพื่อลดความตึงเครียดทางการเมือง
  ระหวางประเทศ

สาเหตุ

ผลเสีย
๑.  ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
๒.  ไทยไมมีสิทธิ์ในการควบคุมการคา
  และการเก็บภาษีศุลกากร

เบาวริ่ง

สาระสำคัญของสนธิสัญญาเบาวริ่ง
• พอคาอังกฤษสามารถทำการคาไดอยางเสรี 
 ซื้อขายโดยตรงกับราษฎร
• คนในบังคับของอังกฤษไดรับสิทธิสภาพ
 นอกอาณาเขต (Extraterritoriality)
 และเสรีภาพดานศาสนา

การเปลี่ยนแปลง

๒๔๗๕
การปกครอง

๑

๑

๒

๒

๓

๓

๔

๖

๕

๔

๕

๖

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษ
และประเทศสยาม (Treaty of Friendship and
Commerce between the British Empire
and Kingdom of Siam)

๓

๑๒๐



สนธิสัญญา

• คนในบังคับอังกฤษ สามารถพำนักในกรุงเทพฯ หรือในทองถิ่นในระยะการเดินทางภายใน ๒๔ ชั่วโมง
• สนธิสัญญาจะแกไขหรือยกเลิกไมไดภายใน ๑๐ ป หากแกไขตองแจงลวงหนา ๑ ป 
 และไดรับการยินยอมจากทั้งสองฝาย

ผลดี
๑.  ผลดีทางดานการเมืองระหวางประเทศ
๒.  เปนหลักในการทำสัญญากับประเทศอื่นๆ
๓.  เปลี่ยนระบบการคาผูกขาดมาเปนการคาเสรี 
  การคาภายในและภายนอกเจริญและขยายตัวมาก
๔.  ขาวและไมสักกลายเปนสินคาออก
  ที่สำคัญที่สุดของไทย
๕.  สงเสริมใหไทยรับอิทธิพล
  ตะวันตกมากขึ้น

ผล

การสงเสริมการศึกษา
ตั้งแตรัชกาลที่ ๕ เปนตนมา 
กลุมชนชั้นสูง และ
สามัญชนไดศึกษา
ตางประเทศ รับแนวคิด
การปกครองแบบตะวันตก

อิทธิพลตะวันตกในประเทศไทย 
และหนังสือพิมพทำใหชาวไทย
รับรูแนวคิดทางการเมือง และ
วิพากษวิจารณการปกครอง

การเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศอื่น 

เชน จีน ตุรกี รัสเซีย ญี่ปุน

เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก 
และวิธีแกปญหาของ
รัชกาลที่ ๗

ขอบกพรองของ
การปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย

การพัฒนาประเทศ
ตามแบบตะวันตก
ตั้งแตรัชกาลที่ ๕ - ๗

ไทยเปลี่ยนแปลง
การปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย
เปนประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

ขุนนางในระบบ
เจาขุนมูลนาย 
สูญเสียอำนาจและ
สิทธิประโยชน
ที่เคยมีมาแตกอน

สถาบันพระมหากษัตริย
สิ้นสุดพระราชอำนาจ

ในการปกครองเกิดการขัดแยง
ทางการเมืองระหวาง
กลุมผลประโยชนตางๆ 
ซึ่งตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

ประชาชนไดรับสิทธิ
และเสรีภาพ ตลอดจน

ความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะทาง
ดานการศึกษาการกระจายอำนาจ

สูทองถิ่นมากขึ้น

• ไทยเรียกเก็บภาษีขาเขาในอัตรารอยละ ๓ เทานั้น 
 สวนภาษีขาออกตามพิกัดสินคาที่แนบทายสัญญา
• ไทยสงวนสิทธิ์หามนำขาว เกลือ และปลา
 ออกนอกประเทศในยามขาดแคลน

ผลดี
๑.  ผลดีทางดานการเมืองระหวางประเทศ
๒.  เปนหลักในการทำสัญญากับประเทศอื่นๆ
๓.  เปลี่ยนระบบการคาผูกขาดมาเปนการคาเสรี 
  การคาภายในและภายนอกเจริญและขยายตัวมาก
๔.  ขาวและไมสักกลายเปนสินคาออก
  ที่สำคัญที่สุดของไทย
๕.  สงเสริมใหไทยรับอิทธิพล
  ตะวันตกมากขึ้น

ผล
ผลดี
๑.  ผลดีทางดานการเมืองระหวางประเทศ
๒.  เปนหลักในการทำสัญญากับประเทศอื่นๆ
๓.  เปลี่ยนระบบการคาผูกขาดมาเปนการคาเสรี 
  การคาภายในและภายนอกเจริญและขยายตัวมาก
๔.  ขาวและไมสักกลายเปนสินคาออก

ผล
๑.  การคุกคามของจักวรรดินิยมตะวันตก
๒. นโยบายของรัชกาลที่ ๔ ดาน
  การตางประเทศที่ยอมทำสัญญา
  ตามความตองการของตะวันตก
  เพื่อลดความตึงเครียดทางการเมือง
  ระหวางประเทศ

สาเหตุ

๑.  ผลดีทางดานการเมืองระหวางประเทศ

ผลเสีย
๑.  ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
๒.  ไทยไมมีสิทธิ์ในการควบคุมการคา
  และการเก็บภาษีศุลกากร

เบาวริ่ง

สาระสำคัญของสนธิสัญญาเบาวริ่ง
• พอคาอังกฤษสามารถทำการคาไดอยางเสรี 
 ซื้อขายโดยตรงกับราษฎร
• คนในบังคับของอังกฤษไดรับสิทธิสภาพ
 นอกอาณาเขต (Extraterritoriality)
 และเสรีภาพดานศาสนา

การเปลี่ยนแปลง

๒๔๗๕
การปกครอง

๑

๑

๒

๒

๓

๓

๔

๖

๕

๔

๕

๖

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษ
และประเทศสยาม (Treaty of Friendship and
Commerce between the British Empire
and Kingdom of Siam)

ประวัติศาสตรไทย ๑๒๑



บุคคลสําคัญของไทยที่ไดรับการยกยองจากยูเนสโก

พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา
นภาลัย
กวีนิพนธ : 
• รามเกียรติ์ 
 ไดรับยกยองวาเปน
 ละครรำยอดเยี่ยม 
• ไกรทอง สังขทอง 
 ไชยเชษฐ หลวิชัยคาวี 
 มณีพิชัย บทพากยโขน

ประติมากรรม : 
• ปนหุนพระพักตร
 พระประธาน
 ในพระอุโบสถ
 วัดอรุณราชวรารามฯ 
• แกะสลักบานประตู
 พระวิหารวัดสุทัศน
 เทพวรารามฯ แกะหนา
 หุนหนาพระยารักใหญ
 และพระยารักนอย

ดนตรี : 
• ซอสามสาย 
 พระราชทานนามวา 
 “ซอสายฟาฟาด” 
• เพลงพระราชนิพนธ 
 “บุหลันลอยเลื่อน” 
 (เพลงทรงสุบิน)
 ฯลฯ

พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา
เจาอยูหัว
พระพุทธศาสนา : 
ตั้งธรรมยุติกาวงศ 
เปนนิกายใหม
ในพระพุทธศาสนา

พระราชนิพนธ : 
• ตำนานเรื่อง
 พระแกวมรกต 
 เรื่องปฐมวงศ 
• ชุมนุมพระบรมราโชบาย 
 ๔ หมวด คือ
  หมวดวรรณคดี 
 โบราณคดี ธรรมคดี 
 และตำรา ฯลฯ

ดาราศาสตร : 
การคำนวณการเกิด
สุริยุปราคาเต็มดวง
เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑
 
วิทยาศาสตร : 
ไดรับการยกยองเปน 
“พระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย”

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว
การปกครอง : 
ปฏิรูปประเทศให
เจริญกาวหนา
ทั้งดานการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
ทำใหชาติไทยรอดพน
จากการเปนอาณานิคม
ของชาติตะวันตก

พระราชนิพนธ : 
ไกลบาน เงาะปา 
จดหมายเหตุรายวัน 
กาพยเหเรือ 
นิทราชาคริต ฯลฯ

พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว
การปกครอง : 
ตั้งกองเสือปา และ
ปรังปรุงสังคมไทยให
ทันสมัยแบบตะวันตก 
เชน นามสกุล ธงไตรรงค 
คำนำหนานาม การใช
เวลาตามแบบสากล

พระราชนิพนธ : 
• บทละครพูดเรื่อง 
 หัวใจนักรบ 
 มัทนะพาธา 
 พระรวง 
 วิวาหพระสมุทร 
• บทโขนรามเกียรติ์ 
• วรรณกรรม
 เมืองไทยจงตื่นเถิด 
 ลัทธิเอาอยาง ฯลฯ 

พระราชสมัญญาวา
“สมเด็จพระมหา
ธีรราชเจา”

พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพล
อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร
การพัฒนา : 
• ปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง
• ทฤษฎีใหม, แกมลิง,
 หญาแฝก ฯลฯ
• โครงการพัฒนา
 อันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ
• ศูนยศึกษาการพัฒนา
 อันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ ๖ ศูนย
นวัตกรรม : 
• ฝนหลวง, 
 กังหันน้ำชัยพัฒนา
การศึกษา : 
รางวัลสมเด็จ
เจาฟามหิดล,
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน,
มูลนิธิอานันทมหิดล,
โรงเรียนพระดาบส
ศิลปกรรม :
เพลงพระราชนิพนธ 
๔๘ เพลง, 
ภาพจิตรกรรม,
ออกแบบเรือใบ
พระราชนิพนธ : 
พระราชานุกิจ
รัชกาลท่ี ๘,
พระมหาชนก ฯลฯ
ทรงไดรับสมัญญาวา 
“อัครศิลปน”

สมเด็จ
พระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี

สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก
การแพทย 
การสาธารณสุข 
และการศึกษา : 
ไดรับการการถวาย
สมญานามวา

• พระประทีปแหง
 การอนุรักษสัตวน้ำ
 ของไทย

• พระบิดาแหง
 การแพทยไทย

• พระบิดาแหง
 การสาธารณสุขของไทย

สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ 
เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ
สถาปตยกรรม : 
• ออกแบบพระอุโบสถ
 วัดเบญจมบพิตร

จิตรกรรม : 
ภาพเขียนเพดาน
พระที่นั่งบรมพิมาน,
ไดรับสมญานามวา 
“นายชางใหญ
แหงกรุงสยาม” 

ประติมากรรม : 
พระบรมรูปหลอพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช
ที่เชิงสะพาน
พระพุทธยอดฟา,

พระนิพนธ : 
โคลงประกอบภาพ
จิตรกรรมภาพ
พระราชพงศาวดาร,
โคลงรามเกียรติ์

ดุริยางคศิลป 
และ นาฏศิลป : 
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี 
(คำรอง) ฯลฯ

สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ 
กรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ
การปกครอง : 
เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยคนแรก

พระนิพนธ : 
สาสนสมเด็จ,
ไทยรบพมา ฯลฯ 
จัดตั้งหอจดหมายเหตุ 
หอพระสมุด และ
ราชบัณฑิตยสภา

ไดรับยกยองเปน 
• พระบิดาแหง
 ประวัติศาสตรและ
 โบราณคดีไทย 
• พระบิดาแหง
 มัคคุเทศกไทย

พระเจาบรมวงศเธอ 
กรมหลวงวงศา
ธิราชสนิท

จากการเปนอาณานิคม เวลาตามแบบสากล

พระราชนิพนธ : 

 หญาแฝก ฯลฯ

 อันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ

 อันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ ๖ ศูนย

การเพทยพยาบาล 
การสาธารณสุข : 
หนวยแพทยอาสา
สมเด็จพระศรี
นครินทรา
บรมราชชนนี
(พอ.สว.)
• มูลนิธิขาเทียม
 ในสมเด็จ
 พระศรีนครินทรา
 บรมราชชนนี

• มูลนิธิถันยรักษใน
 โรงพยาบาลศิริราช

การอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม :
โครงการพัฒนา
ดอยตุง 
ชาวไทยภูเขา
ถวายพระสมัญญาวา 
“แมฟาหลวง”

 กังหันน้ำชัยพัฒนา

พระนิพนธ : 
นิราศพระประธม,
เพลงยาวสามชาย, 
พงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขา,
จินดามณี เลม ๒ ฯลฯ

ตำราสรรพคุณยา
สมุนไพรไทย
คำประพันธแผนหิน
ในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม

การแพทย : 
แพทยไทย
พระองคแรกที่ไดรับ
ประกาศนียบัตร
จากสถาบันการแพทย
ของยุโรป

๑๒๒



บุคคลสําคัญของไทยที่ไดรับการยกยองจากยูเนสโก

พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา
นภาลัย
กวีนิพนธ : 
• รามเกียรติ์ 
 ไดรับยกยองวาเปน
 ละครรำยอดเยี่ยม 
• ไกรทอง สังขทอง 
 ไชยเชษฐ หลวิชัยคาวี 
 มณีพิชัย บทพากยโขน

ประติมากรรม : 
• ปนหุนพระพักตร
 พระประธาน
 ในพระอุโบสถ
 วัดอรุณราชวรารามฯ 
• แกะสลักบานประตู
 พระวิหารวัดสุทัศน
 เทพวรารามฯ แกะหนา
 หุนหนาพระยารักใหญ
 และพระยารักนอย

ดนตรี : 
• ซอสามสาย 
 พระราชทานนามวา 
 “ซอสายฟาฟาด” 
• เพลงพระราชนิพนธ 
 “บุหลันลอยเลื่อน” 
 (เพลงทรงสุบิน)
 ฯลฯ

พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา
เจาอยูหัว
พระพุทธศาสนา : 
ตั้งธรรมยุติกาวงศ 
เปนนิกายใหม
ในพระพุทธศาสนา

พระราชนิพนธ : 
• ตำนานเรื่อง
 พระแกวมรกต 
 เรื่องปฐมวงศ 
• ชุมนุมพระบรมราโชบาย 
 ๔ หมวด คือ
  หมวดวรรณคดี 
 โบราณคดี ธรรมคดี 
 และตำรา ฯลฯ

ดาราศาสตร : 
การคำนวณการเกิด
สุริยุปราคาเต็มดวง
เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑
 
วิทยาศาสตร : 
ไดรับการยกยองเปน 
“พระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย”

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว
การปกครอง : 
ปฏิรูปประเทศให
เจริญกาวหนา
ทั้งดานการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
ทำใหชาติไทยรอดพน
จากการเปนอาณานิคม
ของชาติตะวันตก

พระราชนิพนธ : 
ไกลบาน เงาะปา 
จดหมายเหตุรายวัน 
กาพยเหเรือ 
นิทราชาคริต ฯลฯ

พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว
การปกครอง : 
ตั้งกองเสือปา และ
ปรังปรุงสังคมไทยให
ทันสมัยแบบตะวันตก 
เชน นามสกุล ธงไตรรงค 
คำนำหนานาม การใช
เวลาตามแบบสากล

พระราชนิพนธ : 
• บทละครพูดเรื่อง 
 หัวใจนักรบ 
 มัทนะพาธา 
 พระรวง 
 วิวาหพระสมุทร 
• บทโขนรามเกียรติ์ 
• วรรณกรรม
 เมืองไทยจงตื่นเถิด 
 ลัทธิเอาอยาง ฯลฯ 

พระราชสมัญญาวา
“สมเด็จพระมหา
ธีรราชเจา”

พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพล
อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร
การพัฒนา : 
• ปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง
• ทฤษฎีใหม, แกมลิง,
 หญาแฝก ฯลฯ
• โครงการพัฒนา
 อันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ
• ศูนยศึกษาการพัฒนา
 อันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ ๖ ศูนย
นวัตกรรม : 
• ฝนหลวง, 
 กังหันน้ำชัยพัฒนา
การศึกษา : 
รางวัลสมเด็จ
เจาฟามหิดล,
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน,
มูลนิธิอานันทมหิดล,
โรงเรียนพระดาบส
ศิลปกรรม :
เพลงพระราชนิพนธ 
๔๘ เพลง, 
ภาพจิตรกรรม,
ออกแบบเรือใบ
พระราชนิพนธ : 
พระราชานุกิจ
รัชกาลท่ี ๘,
พระมหาชนก ฯลฯ
ทรงไดรับสมัญญาวา 
“อัครศิลปน”

สมเด็จ
พระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี

สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก
การแพทย 
การสาธารณสุข 
และการศึกษา : 
ไดรับการการถวาย
สมญานามวา

• พระประทีปแหง
 การอนุรักษสัตวน้ำ
 ของไทย

• พระบิดาแหง
 การแพทยไทย

• พระบิดาแหง
 การสาธารณสุขของไทย

สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ 
เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ
สถาปตยกรรม : 
• ออกแบบพระอุโบสถ
 วัดเบญจมบพิตร

จิตรกรรม : 
ภาพเขียนเพดาน
พระที่นั่งบรมพิมาน,
ไดรับสมญานามวา 
“นายชางใหญ
แหงกรุงสยาม” 

ประติมากรรม : 
พระบรมรูปหลอพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช
ที่เชิงสะพาน
พระพุทธยอดฟา,

พระนิพนธ : 
โคลงประกอบภาพ
จิตรกรรมภาพ
พระราชพงศาวดาร,
โคลงรามเกียรติ์

ดุริยางคศิลป 
และ นาฏศิลป : 
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี 
(คำรอง) ฯลฯ

สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ 
กรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ
การปกครอง : 
เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยคนแรก

พระนิพนธ : 
สาสนสมเด็จ,
ไทยรบพมา ฯลฯ 
จัดตั้งหอจดหมายเหตุ 
หอพระสมุด และ
ราชบัณฑิตยสภา

ไดรับยกยองเปน 
• พระบิดาแหง
 ประวัติศาสตรและ
 โบราณคดีไทย 
• พระบิดาแหง
 มัคคุเทศกไทย

พระเจาบรมวงศเธอ 
กรมหลวงวงศา
ธิราชสนิท

การเพทยพยาบาล 
การสาธารณสุข : 
หนวยแพทยอาสา
สมเด็จพระศรี
นครินทรา
บรมราชชนนี
(พอ.สว.)
• มูลนิธิขาเทียม
 ในสมเด็จ
 พระศรีนครินทรา
 บรมราชชนนี

• มูลนิธิถันยรักษใน
 โรงพยาบาลศิริราช

การอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม :
โครงการพัฒนา
ดอยตุง 
ชาวไทยภูเขา
ถวายพระสมัญญาวา 
“แมฟาหลวง”

พระนิพนธ : 
นิราศพระประธม,
เพลงยาวสามชาย, 
พงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขา,
จินดามณี เลม ๒ ฯลฯ

ตำราสรรพคุณยา
สมุนไพรไทย
คำประพันธแผนหิน
ในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม

การแพทย : 
แพทยไทย
พระองคแรกที่ไดรับ
ประกาศนียบัตร
จากสถาบันการแพทย
ของยุโรป

ประวัติศาสตรไทย ๑๒๓



พลตรี
พระเจาวรวงศเธอ
กรมหมื่นนราธิป
พงศประพันธ

ศาสตราจารย
พระยาอนุมานราชธน 
(ยง เสฐียรโกเศศ)

หมอมหลวงปน  
มาลากุล

อดีตนายกรัฐมนตรีไทย
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙

งานนิพนธ : 
สี่แผนดิน, พมาเสียเมือง, 
จากญี่ปุน, หลายชีวิต,
ไผแดง ฯลฯ
ศิลปนแหงชาติ
สาขาวรรณศิลป

พลตรีหมอมราชวงศ
คึกฤทธิ์  ปราโมช

สมเด็จพระ
มหาสมณเจา 
กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส
พระสังฆราช
พระองคที่ ๗
แหงกรุงรัตนโกสินทร
พระนิพนธ : 
ปฐมสมโพธิกถา,
ลิลิตตะเลงพาย,
ตำราโคลงกลบท,
รายยาวพระเวสสันดร
ชาดก ฯลฯ

พุทธศิลป : 
ออกแบบพระพุทธรูป
ปางตางๆ

ทานพุทธทาส
ภิกขุ 
(พระธรรม
โกศาจารย)
งานนิพนธ : 
พุทธธรรม, 
ตามรอยพระอรหันต, 
คูมือมนุษย,
พระพุทธเจาสอนอะไร,
แกนพุทธศาสตร,
ภาษาคน - 
ภาษาธรรม ฯลฯ

สุนทรภู 
(พระสุนทรโวหาร)
กวีที่ไดรับยกยองเปน
เชกสเปยรแหงประเทศไทย
งานนิพนธ : 
นิราศภูเขาทอง, 
นิราศสุพรรณ,
เพลงยาวถวายโอวาท,
กาพยพระไชยสุริยา,
นิราศพระบาท,
พระอภัยมณี 
ซึ่งไดรับการยกยองวา 
เปนยอดของวรรณคดี
ประเภทกลอนนิทาน
ฯลฯ

นายเอื้อ สุนทรสนาน
นายกุหลาบ 
สายประดิษฐ 
(ศรีบูรพา)
นักเขียน นักประพันธ 
นักหนังสือพิมพ
งานนิพนธ : 
แลไปขางหนา,
จนกวาเราจะพบกันอีก,
ลูกผูชาย, สงครามชีวิต,
ขางหลังภาพ 
บทความและ
เรื่องสั้นจำนวนมาก

ศาสตราจารย 
ดร.ปรีดี พนมยงค 
(หลวงประดิษฐ
มนูธรรม)

ผูนำ
คณะราษฎรสายพลเรือน 
ผูกอการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
และรัฐบุรุษ
• ผูสำเร็จราชการ
 แทนพระองค
 ในรัชกาลที่ ๘
 (พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๘)
• อดีตนายกรัฐมนตรี
 ของประเทศไทย 
 (พ.ศ. ๒๔๘๙)
• สถาปนามหาวิทยาลัย
 วิชาธรรมศาสตรและ
 การเมือง และ
 ดำรงตำแหนงเปน
 ผูประศาสนการคนแรก
 และคนเดียว
 ของมหาวิทยาลัย
• หัวหนาขบวนการเสรีไทย

งานนิพนธ : 
• ความเปนมาของชื่อ 
 “ประเทศสยาม” กับ 
 “ประเทศไทย”
• อนาคตของเมืองไทย
 กับสถานการณ
 ของประเทศเพื่อนบาน
 ฯลฯ

บุคคลสําคัญของไทยที่ไดรับการยกยองจากยูเนสโก

การทูต : 
• อดีตประธานสมัชชา
 องคการสหประชาชาติ,
 หัวหนาคณะผูแทน
 เจรจาสันติภาพฝายไทย 
 ในกรณีพิพาทอินโดจีน
• นายกราชบัณฑิตยสถาน

งานนิพนธ : 
การบัญญัติศัพทใน
พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๔๙๓

งานนิพนธ : 
ตำนานศุลกากร,
อาหรับราตรี,
ประเพณีเนื่องใน
การแตงงาน และ
ประเพณีในการปลูกเรือน,
นิรุกติศาสตร,
ประเพณีเบ็ดเตล็ด,
วัฒนธรรม ฯลฯ 
ไดรับยกยองวาเปน
นักปราชญและ
นักการศึกษาของไทย

ไดรับการยกยองวาเปน
นักการศึกษาผูยิ่งใหญ
• อดีตรัฐมนตรีวาการ
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 และรัฐมนตรีวาการ
 กระทรวงวัฒนธรรม
• ผูกอตั้งโรงเรียน
 เตรียมอุดมศึกษา
• จัดตั้งโรงเรียนฝกหัด
 ครูชั้นสูง (มหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒ)
• สถาปนา
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พระราชวังสนามจันทร
• ยูเนสโก ยกยองเปน  
 “นักการศึกษาดีเดน
 ของโลก”, ศิลปนแหงชาติ
 สาขาวรรณศิลป 
 ประจำป ๒๕๓๐

• นักรอง นักดนตรี 
 นักประพันธเพลง และ
 หัวหนาวงดนตรี
 สุนทราภรณ
• เพลงวันลอยกระทง 
 วันปใหม วันสงกรานต 
 ขวัญใจเจาทุย ฯลฯ
• ศิลปนตัวอยาง 
 สาขาผูประพันธเพลง 
 ป ๒๕๒๓
• รางวัลแผนเสียงทองคำ
 พระราชทาน ฯลฯ

• นายกราชบัณฑิตยสถาน

งานนิพนธ : 

ไดรับยกยองวาเปน
นักปราชญและ
นักการศึกษาของไทยพจนานุกรม

ฉบับ

บัณฑิตราชยสถาน 

พ.ศ. ๒๔๙๓

สี่แผนดิน, พมาเสียเมือง, 
จากญี่ปุน, หลายชีวิต,

ลิลิตตะเลงพ
าย

๑๒๔



พลตรี
พระเจาวรวงศเธอ
กรมหมื่นนราธิป
พงศประพันธ

ศาสตราจารย
พระยาอนุมานราชธน 
(ยง เสฐียรโกเศศ)

หมอมหลวงปน  
มาลากุล

อดีตนายกรัฐมนตรีไทย
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙

งานนิพนธ : 
สี่แผนดิน, พมาเสียเมือง, 
จากญี่ปุน, หลายชีวิต,
ไผแดง ฯลฯ
ศิลปนแหงชาติ
สาขาวรรณศิลป

พลตรีหมอมราชวงศ
คึกฤทธิ์  ปราโมช

สมเด็จพระ
มหาสมณเจา 
กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส
พระสังฆราช
พระองคที่ ๗
แหงกรุงรัตนโกสินทร
พระนิพนธ : 
ปฐมสมโพธิกถา,
ลิลิตตะเลงพาย,
ตำราโคลงกลบท,
รายยาวพระเวสสันดร
ชาดก ฯลฯ

พุทธศิลป : 
ออกแบบพระพุทธรูป
ปางตางๆ

ทานพุทธทาส
ภิกขุ 
(พระธรรม
โกศาจารย)
งานนิพนธ : 
พุทธธรรม, 
ตามรอยพระอรหันต, 
คูมือมนุษย,
พระพุทธเจาสอนอะไร,
แกนพุทธศาสตร,
ภาษาคน - 
ภาษาธรรม ฯลฯ

สุนทรภู 
(พระสุนทรโวหาร)
กวีที่ไดรับยกยองเปน
เชกสเปยรแหงประเทศไทย
งานนิพนธ : 
นิราศภูเขาทอง, 
นิราศสุพรรณ,
เพลงยาวถวายโอวาท,
กาพยพระไชยสุริยา,
นิราศพระบาท,
พระอภัยมณี 
ซึ่งไดรับการยกยองวา 
เปนยอดของวรรณคดี
ประเภทกลอนนิทาน
ฯลฯ

นายเอื้อ สุนทรสนาน
นายกุหลาบ 
สายประดิษฐ 
(ศรีบูรพา)
นักเขียน นักประพันธ 
นักหนังสือพิมพ
งานนิพนธ : 
แลไปขางหนา,
จนกวาเราจะพบกันอีก,
ลูกผูชาย, สงครามชีวิต,
ขางหลังภาพ 
บทความและ
เรื่องสั้นจำนวนมาก

ศาสตราจารย 
ดร.ปรีดี พนมยงค 
(หลวงประดิษฐ
มนูธรรม)

ผูนำ
คณะราษฎรสายพลเรือน 
ผูกอการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
และรัฐบุรุษ
• ผูสำเร็จราชการ
 แทนพระองค
 ในรัชกาลที่ ๘
 (พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๘)
• อดีตนายกรัฐมนตรี
 ของประเทศไทย 
 (พ.ศ. ๒๔๘๙)
• สถาปนามหาวิทยาลัย
 วิชาธรรมศาสตรและ
 การเมือง และ
 ดำรงตำแหนงเปน
 ผูประศาสนการคนแรก
 และคนเดียว
 ของมหาวิทยาลัย
• หัวหนาขบวนการเสรีไทย

งานนิพนธ : 
• ความเปนมาของชื่อ 
 “ประเทศสยาม” กับ 
 “ประเทศไทย”
• อนาคตของเมืองไทย
 กับสถานการณ
 ของประเทศเพื่อนบาน
 ฯลฯ

บุคคลสําคัญของไทยที่ไดรับการยกยองจากยูเนสโก

การทูต : 
• อดีตประธานสมัชชา
 องคการสหประชาชาติ,
 หัวหนาคณะผูแทน
 เจรจาสันติภาพฝายไทย 
 ในกรณีพิพาทอินโดจีน
• นายกราชบัณฑิตยสถาน

งานนิพนธ : 
การบัญญัติศัพทใน
พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๔๙๓

งานนิพนธ : 
ตำนานศุลกากร,
อาหรับราตรี,
ประเพณีเนื่องใน
การแตงงาน และ
ประเพณีในการปลูกเรือน,
นิรุกติศาสตร,
ประเพณีเบ็ดเตล็ด,
วัฒนธรรม ฯลฯ 
ไดรับยกยองวาเปน
นักปราชญและ
นักการศึกษาของไทย

ไดรับการยกยองวาเปน
นักการศึกษาผูยิ่งใหญ
• อดีตรัฐมนตรีวาการ
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 และรัฐมนตรีวาการ
 กระทรวงวัฒนธรรม
• ผูกอตั้งโรงเรียน
 เตรียมอุดมศึกษา
• จัดตั้งโรงเรียนฝกหัด
 ครูชั้นสูง (มหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒ)
• สถาปนา
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พระราชวังสนามจันทร
• ยูเนสโก ยกยองเปน  
 “นักการศึกษาดีเดน
 ของโลก”, ศิลปนแหงชาติ
 สาขาวรรณศิลป 
 ประจำป ๒๕๓๐

• นักรอง นักดนตรี 
 นักประพันธเพลง และ
 หัวหนาวงดนตรี
 สุนทราภรณ
• เพลงวันลอยกระทง 
 วันปใหม วันสงกรานต 
 ขวัญใจเจาทุย ฯลฯ
• ศิลปนตัวอยาง 
 สาขาผูประพันธเพลง 
 ป ๒๕๒๓
• รางวัลแผนเสียงทองคำ
 พระราชทาน ฯลฯ

พจนานุกรม

ฉบับ

บัณฑิตราชยสถาน 

พ.ศ. ๒๔๙๓

ลิลิตตะเลงพ
าย

ประวัติศาสตรไทย ๑๒๕



วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย พระบรมมหาราชวัง
สรางขึ้นตั้งแตรัชกาลที่ ๑ - ๕

แหงกรุงรัตนโกสินทร

เจดียทรงพุมขาวบิณฑ 
หรือทรงดอกบัวตูม
เปนสถาปตยกรรมเอกลักษณ
ของศิลปะสมัยสุโขทัย
(วัดเจดียเจ็ดแถว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย)

ลวดลายปูนปน
หนาบันพระอุโบสถ
วัดเขาบันไดอิฐ 
จังหวัดเพชรบุรี 
ศิลปะสมัยอยุธยา

เครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย
เปนสินคาออกที่สำคัญของ

อาณาจักรสุโขทัย และอยุธยา

เจดียทรงระฆังวัดชางลอม
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

บานประตูไมแกะสลัก
พระวิหารวัด

สุทัศนเทพวราราม
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒

แหงกรุงรัตนโกสินทร

แกะสลักเขาสัตว
ซึ่งเปนผลิตภัณฑ OTOP
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระพุทธชินราช
ศิลปะสมัยสุโขทัย
ไดรับการยกยอง

วาเปนสุดยอดของ
ประติมากรรมไทย

ศาลาไทย
เฉลิมพระเกียรติ 
ณ เมืองฮัมเบิรก 
ประเทศเยอรมนี 
สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
มีพระชนมพรรษา
ครบ ๖ รอบ (๗๒ พรรษา)
ใน พ.ศ. ๒๕๔๒

เรือนไทยหรือบานทรงไทย
มีเอกลักษณเฉพาะแตละทองถิ่น

สะทอนภูมิปญญาไทย
ทั้งทางดานการใชวัสดุกอสราง

วิธีการสราง และรูปแบบที่สอดคลอง
กับภูมิสังคมของไทย

พระปรางควัดพุทไธศวรรย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรางขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑

(พระเจาอูทอง)
แหงกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค
วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

ประติมากรรมไทย

สถาปตยกรรมไทย

๑๒๖



วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย พระบรมมหาราชวัง
สรางขึ้นตั้งแตรัชกาลที่ ๑ - ๕

แหงกรุงรัตนโกสินทร

เจดียทรงพุมขาวบิณฑ 
หรือทรงดอกบัวตูม
เปนสถาปตยกรรมเอกลักษณ
ของศิลปะสมัยสุโขทัย
(วัดเจดียเจ็ดแถว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย)

ลวดลายปูนปน
หนาบันพระอุโบสถ
วัดเขาบันไดอิฐ 
จังหวัดเพชรบุรี 
ศิลปะสมัยอยุธยา

เครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย
เปนสินคาออกที่สำคัญของ

อาณาจักรสุโขทัย และอยุธยา

เจดียทรงระฆังวัดชางลอม
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

บานประตูไมแกะสลัก
พระวิหารวัด

สุทัศนเทพวราราม
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒

แหงกรุงรัตนโกสินทร

แกะสลักเขาสัตว
ซึ่งเปนผลิตภัณฑ OTOP
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระพุทธชินราช
ศิลปะสมัยสุโขทัย
ไดรับการยกยอง

วาเปนสุดยอดของ
ประติมากรรมไทย

ศาลาไทย
เฉลิมพระเกียรติ 
ณ เมืองฮัมเบิรก 
ประเทศเยอรมนี 
สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
มีพระชนมพรรษา
ครบ ๖ รอบ (๗๒ พรรษา)
ใน พ.ศ. ๒๕๔๒

เรือนไทยหรือบานทรงไทย
มีเอกลักษณเฉพาะแตละทองถิ่น

สะทอนภูมิปญญาไทย
ทั้งทางดานการใชวัสดุกอสราง

วิธีการสราง และรูปแบบที่สอดคลอง
กับภูมิสังคมของไทย

พระปรางควัดพุทไธศวรรย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรางขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑

(พระเจาอูทอง)
แหงกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค
วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

ประติมากรรมไทย

สถาปตยกรรมไทย

ประวัติศาสตรไทย ๑๒๗

เนื้อหาที่สามารถเปดแอปพลิเคชันดูได



ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย

จิตรกรรมไทย

จารึกหลักที่ ๑
ศิลาจารึกพอขุนรามคำแหงมหาราช
เปนหลักฐานลายสือไท
ที่พอขุนรามคำแหงมหาราช
ทรงประดิษฐอักษรไทยขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖

ไตรภูมิพระรวง หรือไตรภูมิกถา 
วรรณกรรมชิ้นเอกสมัยสุโขทัย 
เปนพระราชนิพนธของ
พระมหาธรรมราชาที่ ๑
(พระยาลิไทย) เมื่อครั้งครองเมือง
ศรีสัชนาลัย พ.ศ. ๑๘๘๘

จินดามณี 
เปนหนังสือเรียนเลมแรกของไทย 
แตงโดยพระมหาราชครู
ในสมัยพระนารายณมหาราช 
และใชเปนตำราเรียนมาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน

ขุนชางขุนแผน 
เปนนิทานพื้นบานของไทยมีมาตั้งแต
สมัยอยุธยา แลวจดจำเลาสืบตอกันมา 
แตงขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ ๒
แหงกรุงรัตนโกสินทร และไดรับการยกยอง
วาเปนยอดของหนังสือประเภทกลอนเสภา

พระอภัยมณี
วรรณคดีชิ้นเยี่ยมของไทย 
แตงโดย พระสุนทรโวหาร 
หรือ สุนทรภู กวีเอก
แหงกรุงรัตนโกสินทร

นิราศลอนดอน 
แตงโดย หมอมราโชทัย 
(หมอมราชวงศกระตาย  อิศรางกูร)
เมื่อเปนลามหลวงในคณะราชทูตไทย
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่อัญเชิญพระราชสาสน
ไปถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
แหงอังกฤษ

จิตรกรรมไทยจิตรกรรมไทยจิตรกรรมไทยจิตรกรรมไทยจิตรกรรมไทยจิตรกรรมไทย

โขน
การแสดงนาฏศิลปชั้นสูง
ของไทยที่มีเอกลักษณ 
คือผูแสดงจะสวมหัวจำลอง
เรียกวา “หัวโขน” และ
เตนไปตามบทพากย
และทำนองเพลงดวย
วงปพาทย เรื่องที่นิยมแสดง
คือ พระราชนิพนธบทละคร
เรื่องรามเกียรติ์

การฟอนภูไทเรณูนคร
การรำพื้นบานของจังหวัดนครพนม 
ประกอบดนตรีครบชุดของวงโปงลาง

หนังตะลุง
การแสดงในทองถิ่นภาคใต

ดวยการเลาเรื่องราวที่ผูกรอยกัน
เปนบทรอยกรองที่รอง

เปนสำเนียงทองถิ่น
มีบทสนทนาแทรกเปนระยะ
และใชการแสดงเงาบนจอผา
แสดงประกอบการเลาเรื่อง

ลิเก
การแสดงที่มีมา

ตั้งแตสมัยอยุธยา
หรือตนกรุงรัตนโกสินทร

ที่รับอิทธิพลมา
จากศาสนาอิสลาม
จากชาวเปอรเซีย

จิตรกรรมฝาผนัง
วัดสระบัวแกว 
อำเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน

จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร

วาดโดยขรัวอินโขง ผูไดรับยกยอง
วาเปนจิตรกรเอกใน

สมัยรัชกาลที่ ๔
แหงกรุงรัตนโกสินทร

สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี

จิตรกรรมฝาผนัง
วัดใหญสุวรรณาราม

จังหวัดเพชรบุรี
สรางขึ้นในสมัยอยุธยา

จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 
ลอมรอบระเบียงคด 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ 
แหงกรุงรัตนโกสินทร มโนราห 

การแสดงในทองถิ่นภาคใต ใชบทรองเปนกลอนสด 
ผูขับรองตองใชปฏิภาณสรรหาคำพูดใหมีสัมผัสได
อยางฉับไว การแตงกายและทารำเปนเอกลักษณ 
ผูแสดงตองมีความเชี่ยวชาญเปนอยางมาก

การเชิดหนังใหญ
มหรสพการแสดงที่ใช

ตัวหนังขนาดใหญเปนตัวละคร 
มีผูเชิดใหเกิดภาพบนจอ

และใชการพากยและการเจรจา
เปนการดำเนินเรื่อง

ฟอนเทียน - ฟอนเล็บ
การรายรำของ

ชาวไทยภาคเหนือ
ที่ออนชอยงดงาม

ศิลปะการแสดง - นาฏศิลปไทย

จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 

จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถภายในพระอุโบสถภายในพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร

วาดโดยขรัวอินโขง ผูไดรับยกยอง
วาเปนจิตรกรเอกใน

สมัยรัชกาลที่ ๔
แหงกรุงรัตนโกสินทร

วาดโดยขรัวอินโขง ผูไดรับยกยอง
วาเปนจิตรกรเอกใน

สมัยรัชกาลที่ ๔
แหงกรุงรัตนโกสินทร

จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถภายในพระอุโบสถภายในพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร

วาดโดยขรัวอินโขง ผูไดรับยกยอง

จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถภายในพระอุโบสถภายในพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร

วาดโดยขรัวอินโขง ผูไดรับยกยอง

จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 

แหงกรุงรัตนโกสินทรแหงกรุงรัตนโกสินทรแหงกรุงรัตนโกสินทรแหงกรุงรัตนโกสินทรแหงกรุงรัตนโกสินทร

จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 
ลอมรอบระเบียงคด
จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 
ลอมรอบระเบียงคด
จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ 
แหงกรุงรัตนโกสินทร

จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 
ลอมรอบระเบียงคด
จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 
ลอมรอบระเบียงคด
จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 

แหงกรุงรัตนโกสินทร

จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 

แหงกรุงรัตนโกสินทรแหงกรุงรัตนโกสินทร

จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 

แหงกรุงรัตนโกสินทร

จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 
ลอมรอบระเบียงคด
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ 
แหงกรุงรัตนโกสินทร

ลอมรอบระเบียงคด
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ 
แหงกรุงรัตนโกสินทร

๑๒๘



ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย

จิตรกรรมไทย

จารึกหลักที่ ๑
ศิลาจารึกพอขุนรามคำแหงมหาราช
เปนหลักฐานลายสือไท
ที่พอขุนรามคำแหงมหาราช
ทรงประดิษฐอักษรไทยขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖

ไตรภูมิพระรวง หรือไตรภูมิกถา 
วรรณกรรมชิ้นเอกสมัยสุโขทัย 
เปนพระราชนิพนธของ
พระมหาธรรมราชาที่ ๑
(พระยาลิไทย) เมื่อครั้งครองเมือง
ศรีสัชนาลัย พ.ศ. ๑๘๘๘

จินดามณี 
เปนหนังสือเรียนเลมแรกของไทย 
แตงโดยพระมหาราชครู
ในสมัยพระนารายณมหาราช 
และใชเปนตำราเรียนมาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน

ขุนชางขุนแผน 
เปนนิทานพื้นบานของไทยมีมาตั้งแต
สมัยอยุธยา แลวจดจำเลาสืบตอกันมา 
แตงขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ ๒
แหงกรุงรัตนโกสินทร และไดรับการยกยอง
วาเปนยอดของหนังสือประเภทกลอนเสภา

พระอภัยมณี
วรรณคดีชิ้นเยี่ยมของไทย 
แตงโดย พระสุนทรโวหาร 
หรือ สุนทรภู กวีเอก
แหงกรุงรัตนโกสินทร

นิราศลอนดอน 
แตงโดย หมอมราโชทัย 
(หมอมราชวงศกระตาย  อิศรางกูร)
เมื่อเปนลามหลวงในคณะราชทูตไทย
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่อัญเชิญพระราชสาสน
ไปถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
แหงอังกฤษ

โขน
การแสดงนาฏศิลปชั้นสูง
ของไทยที่มีเอกลักษณ 
คือผูแสดงจะสวมหัวจำลอง
เรียกวา “หัวโขน” และ
เตนไปตามบทพากย
และทำนองเพลงดวย
วงปพาทย เรื่องที่นิยมแสดง
คือ พระราชนิพนธบทละคร
เรื่องรามเกียรติ์

การฟอนภูไทเรณูนคร
การรำพื้นบานของจังหวัดนครพนม 
ประกอบดนตรีครบชุดของวงโปงลาง

หนังตะลุง
การแสดงในทองถิ่นภาคใต

ดวยการเลาเรื่องราวที่ผูกรอยกัน
เปนบทรอยกรองที่รอง

เปนสำเนียงทองถิ่น
มีบทสนทนาแทรกเปนระยะ
และใชการแสดงเงาบนจอผา
แสดงประกอบการเลาเรื่อง

ลิเก
การแสดงที่มีมา

ตั้งแตสมัยอยุธยา
หรือตนกรุงรัตนโกสินทร

ที่รับอิทธิพลมา
จากศาสนาอิสลาม
จากชาวเปอรเซีย

จิตรกรรมฝาผนัง
วัดสระบัวแกว 
อำเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน

จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร

วาดโดยขรัวอินโขง ผูไดรับยกยอง
วาเปนจิตรกรเอกใน

สมัยรัชกาลที่ ๔
แหงกรุงรัตนโกสินทร

สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี

จิตรกรรมฝาผนัง
วัดใหญสุวรรณาราม

จังหวัดเพชรบุรี
สรางขึ้นในสมัยอยุธยา

จิตรกรรมฝาผนัง ชุดรามเกียรติ์ 
ลอมรอบระเบียงคด 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ 
แหงกรุงรัตนโกสินทร มโนราห 

การแสดงในทองถิ่นภาคใต ใชบทรองเปนกลอนสด 
ผูขับรองตองใชปฏิภาณสรรหาคำพูดใหมีสัมผัสได
อยางฉับไว การแตงกายและทารำเปนเอกลักษณ 
ผูแสดงตองมีความเชี่ยวชาญเปนอยางมาก

การเชิดหนังใหญ
มหรสพการแสดงที่ใช

ตัวหนังขนาดใหญเปนตัวละคร 
มีผูเชิดใหเกิดภาพบนจอ

และใชการพากยและการเจรจา
เปนการดำเนินเรื่อง

ฟอนเทียน - ฟอนเล็บ
การรายรำของ

ชาวไทยภาคเหนือ
ที่ออนชอยงดงาม

ศิลปะการแสดง - นาฏศิลปไทย

และใชการพากยและการเจรจา

หนังตะลุง

การแสดงที่มีมา
ตั้งแตสมัยอยุธยา

หรือตนกรุงรัตนโกสินทร
ที่รับอิทธิพลมา

หรือตนกรุงรัตนโกสินทร
ที่รับอิทธิพลมา

หรือตนกรุงรัตนโกสินทร

จากศาสนาอิสลาม
จากชาวเปอรเซีย

และใชการพากยและการเจรจา
เปนการดำเนินเรื่อง

ตั้งแตสมัยอยุธยา
หรือตนกรุงรัตนโกสินทร

ลิเก
การแสดงที่มีมา

ตั้งแตสมัยอยุธยา

และใชการพากยและการเจรจา
เปนการดำเนินเรื่อง

ลิเก
การแสดงที่มีมา

ตั้งแตสมัยอยุธยา

หนังตะลุง

หรือตนกรุงรัตนโกสินทร
ที่รับอิทธิพลมา

หรือตนกรุงรัตนโกสินทร
ที่รับอิทธิพลมา

หรือตนกรุงรัตนโกสินทร

จากศาสนาอิสลาม
จากชาวเปอรเซีย

หรือตนกรุงรัตนโกสินทร
ที่รับอิทธิพลมา

หรือตนกรุงรัตนโกสินทร
ที่รับอิทธิพลมา

หรือตนกรุงรัตนโกสินทร

จากศาสนาอิสลาม
จากชาวเปอรเซีย

ศิลปะการแสดง - นาฏศิลปไทย

การแสดงในทองถิ่นภาคใต ใชบทรองเปนกลอนสด การแสดงในทองถิ่นภาคใต ใชบทรองเปนกลอนสด การแสดงในทองถิ่นภาคใต ใชบทรองเปนกลอนสด 

ศิลปะการแสดง - นาฏศิลปไทย

มโนราห มโนราห มโนราห 
การแสดงในทองถิ่นภาคใต ใชบทรองเปนกลอนสด การแสดงในทองถิ่นภาคใต ใชบทรองเปนกลอนสด การแสดงในทองถิ่นภาคใต ใชบทรองเปนกลอนสด 
มโนราห มโนราห มโนราห 
การแสดงในทองถิ่นภาคใต ใชบทรองเปนกลอนสด 

ศิลปะการแสดง - นาฏศิลปไทยศิลปะการแสดง - นาฏศิลปไทย

การแสดงในทองถิ่นภาคใต ใชบทรองเปนกลอนสด 

หนังตะลุง
การแสดงในทองถิ่นภาคใต

หนังตะลุง
การแสดงในทองถิ่นภาคใต

หนังตะลุง

ดวยการเลาเรื่องราวที่ผูกรอยกัน
เปนบทรอยกรองที่รอง

ดวยการเลาเรื่องราวที่ผูกรอยกัน
เปนบทรอยกรองที่รอง

ดวยการเลาเรื่องราวที่ผูกรอยกัน

เปนสำเนียงทองถิ่น
มีบทสนทนาแทรกเปนระยะ
และใชการแสดงเงาบนจอผา
แสดงประกอบการเลาเรื่อง

หนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุง
การแสดงในทองถิ่นภาคใต

หนังตะลุง
การแสดงในทองถิ่นภาคใต

หนังตะลุง

ดวยการเลาเรื่องราวที่ผูกรอยกันดวยการเลาเรื่องราวที่ผูกรอยกัน
เปนบทรอยกรองที่รอง

ดวยการเลาเรื่องราวที่ผูกรอยกัน

หนังตะลุงหนังตะลุง

เปนสำเนียงทองถิ่น
มีบทสนทนาแทรกเปนระยะ
และใชการแสดงเงาบนจอผา
แสดงประกอบการเลาเรื่อง

การเชิดหนังใหญ
มหรสพการแสดงที่ใช
การเชิดหนังใหญ

มหรสพการแสดงที่ใช
การเชิดหนังใหญ

ตัวหนังขนาดใหญเปนตัวละคร 
มีผูเชิดใหเกิดภาพบนจอ

และใชการพากยและการเจรจาและใชการพากยและการเจรจาและใชการพากยและการเจรจา
เปนการดำเนินเรื่อง

การเชิดหนังใหญ
มหรสพการแสดงที่ใช
การเชิดหนังใหญ

มหรสพการแสดงที่ใช
การเชิดหนังใหญ

ตัวหนังขนาดใหญเปนตัวละคร 
มหรสพการแสดงที่ใช

ตัวหนังขนาดใหญเปนตัวละคร 
มีผูเชิดใหเกิดภาพบนจอ

และใชการพากยและการเจรจาและใชการพากยและการเจรจาและใชการพากยและการเจรจา
เปนการดำเนินเรื่อง

ประวัติศาสตรไทย ๑๒๙


