
การแบ่งเวลา

ทางประวติัศาสตร์

การนับ

ศกัราช

ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ประวติัศาสตร์

และวธีิการทาง

ประวติัศาสตร์

หลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์

1. การแบ่งเวลา
ทางประวตัศิาสตรแ์ละการนบั

ศกัราชในประวตัศิาสตรไ์ทย

2.การศึกษา
ประวตัศิาสตรแ์ละวิธีการ

ทางประวตัศิาสตร์

หน่วยการเรยีนร ูท่ี้ 1

ประวตัิศาสตร ์กาลเวลา

และวิธีการทางประวตัิศาสตร์



❖ ประวัติศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีหลักฐานยืนยันและตรวจสอบได้ 

บดิาแห่งประวตัิศาสตรส์ากล

เฮโรโดตสั : ชาวกรกี

บดิาแห่งประวตัิศาสตรไ์ทย

(กรมพระยาด ารงราชานุภาพ)



การแบ่งเวลาทางประวติัศาสตร์

มนุษยย์งัไม่สามารถ

ประดิษฐต์วัอกัษรได้

ตอ้งอาศยัเครื่องมือ

เครื่องใชต้า่งๆ 

เป็นหลกัฐาน

ทางประวตัศิาสตร์

มนุษยส์ามารถประดิษฐ์

ตวัอกัษรและจดบนัทึก

ขอ้มูลตา่งๆ เป็น

หลกัฐานทาง

ประวตัศิาสตร์

1.สมยัก่อนประวติัศาสตร์ 2.สมยัประวติัศาสตร์

การแบ่งเวลา

ทางประวตัศิาสตร ์(แบ่งเป็น 2 ยุคสมยั)



1.สมยักอ่นประวติัศาสตร์

1 2 3

45

ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่

ยุคส าริดยุคเหล็ก

1. การแบ่งตามลกัษณะเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเทคนิควิธีการ



1.ยคุหิน

➢ เริม่ตั้งแตม่นุษยรู์จ้กัน าหินมาประดิษฐเ์ป็นเครื่องมือเครือ่งใช้

และอาวุธในการด ารงชีวิต แบ่งเป็น 3 ยุค ดงัน้ี : 
1. ยุคหินเก่า 
- มนุษยด์  ารงชีวิตแบบเรร่อ่น ไม่รูจ้กัสรา้งที่อยูอ่าศยัแบบถาวร 

- ประดิษฐเ์ครื่องมือเครือ่งใชอ้าวุธดว้ยหินกะเทาะหยาบๆ

อาวธุหินกะเทาะของมนุษยยุ์คหินเก่า



2.ยุคหินกลาง 
- มนุษยเ์ริม่มีความเจรญิ 
- รูจ้กัฝึกหดัสตัวบ์างชนิดไวใ้ชง้าน 
- อาวุธหินขดัมีขนาดเล็กลงและประณีตมากข้ึน 
- รูจ้กัขุดเรอื เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก

ในการจบัปลาในเขตน ้าลึกและใชข้า้มฟากแม่น ้า

ขวานหินขดัในยุคหินกลางท่ีมีขนาดเล็กลง



3.ยุคหินใหม่ 
- มนุษยรู์จ้กัตั้งถ่ินฐานเป็นหลกัแหลง่

- เริม่ท าการเพาะปลกูและการเล้ียงสตัว์
- ผลิตเพ่ือแลกเปล่ียนและการคา้
- บางดินแดนเริม่น าโลหะทองแดง และส ารดิมาหลอม
เพื่อท าอาวุธและเครือ่งมือเครื่องใช้

หลกัฐานทางโบราณคดีเป็นส่ิงส าคญัท่ีใชศึ้กษาประวติัศาสตร ์

ในช่วงเวลาท่ีมนุษยย์งัไม่สามารถประดิษฐอ์กัษรได้



➢ มนุษยส์ามารถพฒันาเทคโนโลยสูีงข้ึน รูจ้กัน าแร่

โลหะตา่งๆมาประดิษฐเ์ครื่องมือเครื่องใชแ้ละอาวุธ 

➢ การแบ่งช่วงเวลาในยุคน้ีใชโ้ลหะเป็นเกณฑ ์คือ

1.ยุคส าริด และ 2.ยุคเหล็ก

2.ยคุโลหะ



1.ยุคส าริด

❖ มนุษยน์ าแรท่องแดงและ

ดีบุกมาหลอมเป็นส ำรดิ

แลว้น าไปประดิษฐ์

เครื่องมือเครือ่งใช ้อาวุธ 

และเครื่องประดบั

2.ยุคเหล็ก
❖ มนุษยมี์พฒันาการดา้น

เทคโนโลยมีากข้ึน รูจ้กัน า

แรเ่หล็กที่มีความทนทาน

มาหลอมประดิษฐเ์ครื่องมือ

เครื่องใช ้โดยเฉพาะอาวุธ

ประเภทตา่ง ๆ



1 2 3

สมยัหมู่บา้นเกษตรกรรม

สมยัชุมชนล่าสตัวห์าของป่า สมยัสงัคมเมือง

2. การแบ่งตามวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์

1.สมยักอ่นประวติัศาสตร์



1 . สมยัชุมชนลา่สตัวห์าของป่า
มนุษยด์ ารงชีวติแบบเร่ร่อนไล่ล่าฝงูสตัว ์

เพื่อเป็นอาหารในการด ารงชีพ ยงัไมรู่จ้กั

การสรา้งท่ีอยูอ่าศยัถาวร มกัพ านักอยูต่าม

โพรงถ ้าหรือหน้าผาท่ีใกลแ้หล่งน ้า มนุษย์

ยุคน้ีรูจ้กัใชไ้ฟเพื่อปรุงอาหารและสรา้ง

ความอบอุ่นใหแ้ก่ร่างกายแลว้





2. สมยัหมู่บา้นเกษตรกรรม

มนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นหลกัแหล่งในพื้ นท่ี

ใกลน้ ้า รูจ้กัสรา้งท่ีอยูอ่าศยัแบบง่าย ๆ จากวสัดุ

ท่ีหาไดต้ามธรรมชาติ รูจ้กัเพาะปลูก เล้ียงสตัว ์

ทอผา้และผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ

นอกจากน้ียงัมีการประกอบพิธีกรรมตาม

ความเชื่อ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดศาสนา

ต่าง ๆ  ในเวลาต่อมา





3. สมยัสงัคมเมือง

มนุษยใ์นยุคน้ีไดพ้ฒันาชุมชนของตน 

เป็นเมืองท่ีมีความเจริญ จดัระเบียบของ

ชุมชนและวางรากฐานการปกครอง   

และติดต่อคา้ขายกบัชุมชนอ่ืน 

บางชุมชนท่ีมีความเจริญกา้วหน้าสูง

สามารถประดิษฐต์วัอกัษรได้





ช่ือเรียกยุคสมยั ช่วงระยะเวลา พฒันาการทางประวติัศาสตร์

1. สมยัโบราณ ประมาณ 6,000 ปี

ถึง ตน้พุทธศตวรรษ

ท่ี 11

ดินแดนต่าง ๆ พฒันาอารยธรรม

จนเป็นรากฐานของอารยธรรมโลก ไดแ้ก่  

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรมอียปิต ์อารยธรรมอินเดีย

อารยธรรมจนี อารยธรรมกรีกและ

โรมนั

2. สมยักลาง ประมาณ

ตน้พุทธศตวรรษ     

ท่ี 11

ถึง ตน้พุทธศตวรรษ

ท่ี 21

ดินแดนในซีกโลกตะวนัตกหล่อหลอม

ความเจริญของอารยธรรมโบราณเป็น

ส่วนหน่ึงของตน

มีเทคโนโลยกีารเดินเรือ ส ารวจ

ดินแดนรอบโลก และคน้พบดินแดนใหม่

2.สมยัประวติัศาสตร ์ (แบ่งเป็น 2 แบบ)
1. การแบ่งสมยัประวติัศาสตรแ์บบสากล



ช่ือเรียกยุคสมยั ช่วงระยะเวลา พฒันาการทางประวติัศาสตร์

3. สมยัใหม่ ประมาณกลาง

พุทธศตวรรษท่ี 21

ถึง พ.ศ. 2488

 พฒันาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เรียกวา่ การปฏิวตัวิิทยาศาสตร์ น าไปสู่ 

การปฏิวตัอิุตสาหกรรม การขยายลทัธิ

อาณานิคมและเกิดสงครามโลก 2 ครั้ง

4. สมยัปัจจุบนั
หรือ

ประวตัศิาสตร์

ร่วมสมยั

พ.ศ. 2488 

ถึงปัจจุบนั

 เทคโนโลยเีจริญกา้วหน้า

 เป็นยุค โลกาภิวตันท่ี์สงัคมโลก-
ไรพ้รมแดน



เกณฑก์ารแบ่งสมยั ช่ือเรียกของยุคสมยั

1. การแบ่งตามสมยั
ของอาณาจกัร

 อาณาจกัร/รฐัโบราณกอ่นสมยัสุโขทยั ไดแ้ก่ อาณาจกัร

ทวารวดี ศรีวิชยั ลพบุรี หริภุญชยั

 อาณาจกัรของชนชาติไทย คือ สมยัสุโขทยั 

สมยัอยุธยา สมยัธนบุรี สมยัรตันโกสินทร์

2. การแบ่งตาม
ราชวงศ์

 ราชวงศพ์ระร่วง สมยัสุโขทยั

 ราชวงศอ์ูท่อง

 ราชวงศสุ์พรรณภูมิ

 ราชวงศสุ์โขทยั สมยัอยุธยา

 ราชวงศป์ราสาททอง

 ราชวงศบ์า้นพลูหลวง

 ราชวงศจ์กัรี สมยัรตันโกสินทร์

2. การแบ่งสมยัประวติัศาสตรข์องไทย



เกณฑก์ารแบ่งสมยั ช่ือเรียกของยุคสมยั

3. การแบ่งตาม
รชักาล

 แบ่งโดยยดึชว่งการปกครองของพระมหากษัตริย์ เชน่ 

สมยัพอ่ขุนรามค าแหงมหาราช สมยัพระเจา้อูท่อง

สมยัสมเด็จพระเจา้ตากสิน สมยัพระบาทสมเด็จ-

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

4. การแบ่งตาม
ระบอบ

การปกครอง

ระบอบปิตาธิปไตย = สมยัสุโขทยั
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์= สมยัอยุธยา
และรตันโกสินทรต์อนตน้และสมยัปรบัปรุงประเทศ

ระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา



❖ วิธีการทางประวติัศาสตร ์  หมายถึง 

กระบวนการศึกษาประวติัศาสตรอ์ยา่ง

เป็นระบบ เพ่ือใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิท่ีถกูตอ้ง

และตรวจสอบได ้โดยปราศจากอคติ

❖ วิธีการทางประวติัศาสตร ์เป็นการศึกษา

อยา่งมีเหตผุลจึงเหมือนกบัการศึกษาโดย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์



6. การน าเสนอขอ้เท็จจรงิ

วิธีการทางประวติัศาสตร ์(6 ขัน้ตอน) 

5. การเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องหลกัฐาน

4. การวิเคราะห/์ตคีวาม/ประเมินหลกัฐาน

3. การคดัเลือกหลกัฐาน

2. การรวบรวมหลกัฐาน

*1. การก าหนดประเด็นศึกษา



หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์   

หมายถึง ขอ้มลูเกี่ยวกบัอดีตท่ีเป็นผลงานของมนษุย ์

แบ่งตามลกัษณะออกเป็น 2 ประเภท

1. หลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ ์

2. หลกัฐานท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์

➢ ถา้แบ่งตามล าดบัความส าคญั  มี 2 ประเภท ไดแ้ก่

1. หลกัฐานขัน้ปฐมภมิู (หลกัฐานชัน้ตน้)

2. หลกัฐานขัน้ทติุยภมิู (หลกัฐานชัน้รอง)



1.หลกัฐานขั้นปฐมภูมิ
(หลกัฐานชั้นตน้)

จารกึตา่งๆ
หลกัฐานประเภท

โบราณคดี

หลกัฐานประเภท

ศิลปกรรม

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์



2.หลกัฐานขั้นทุตยิภมิู
(หลกัฐานชั้นรอง)

หนงัสือ ต  ารา

งานวิจยั
หนงัสือพิมพ ์

นิตยสาร วารสาร

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์


