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• นสิติรูจ้กับา้นเกดิเมอืงนอน
ของตนเองวา่อยา่งไรบา้ง



ร่วม



• ไทย กบั สยาม

แตกตา่งกนัอยา่งไร

เราสามารถอธบิายอดตีของเรา
ไดไ้กลกวา่ “สยาม” หรอืไม่

“สวุรรณภมู”ิ 
คอืค าตอบหรอืเปลา่



เราจะรว่มกนัเดนิทาง

ยอ้นหลงักลบัไปสูเ่วลา

ทีแ่ผน่ดนิบนโลกยงัไรช้ือ่                                              
สู.่..สมยักอ่นประวตัศิาสตร์
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“สมยักอ่นประวตัศิาสตร”์
หมายถงึ
สมยัทีไ่มม่หีลกัฐาน
ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรใหอ้า้งองิ



ภาพบนปกหนังสอื 
“ประเทศไทยสมัยกอ่น
ประวัตศิาสตร”์ โดย  
ดร.ชารล์ส ไฮแอม และ 
ดร. รัชน ีทศรัตน ์             
ชว่ยใหน้สิติสามารถ 
บอกไดห้รอืไมว่า่
หลักฐานทีนั่กวชิาการ 
ใชอ้า้งองิเพือ่อธบิาย      
วถิชีวีติของมนุษย์
สมัยกอ่นประวัตศิาสตร์
ไดแ้กอ่ะไรบา้ง



ตวัอยา่งหลักฐาน                                      
สมัยกอ่นประวัตศิาสตร ์                                                    

ทีนั่กโบราณคดขีดุคน้พบ
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ภาพเขยีน   
บนผนงั

ถ า้/                
เพงิผา

คนกบั
หมา

คนจงู
ววั

กวาง 



ภมูหิลงัของแผน่ดนิ
ทีป่จัจบุนัคอืประเทศไทย
สมยักอ่นประวตัศิาสตร์



ความส าคญัของการเปลีย่นผา่น
จากสมัยเก็บหาของป่า-ลา่สตัว ์สูส่มัยเพาะปลกู เลีย้งสตัว์

ในชว่งราว ๑๐,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปีมาแลว้

• เป็น “สมัยปฏวิัตสิมัยแรกของมนุษย”์

• เป็น “การกา้วกระโดดครัง้ยิง่ใหญ”่

การแสวงหา
อาหาร

การผลติ
อาหาร

พึง่ธรรมชาติ
ท ัง้หมด

พึง่ธรรมชาติ
บางสว่น

เรร่อ่น                      
ไมม่โีอกาสส ัง่สม

วฒันธรรม

ลงหลกัปกัฐาน  
มโีอกาสส ัง่สม
วฒันธรรม



แหลง่โบราณคดบีนแผน่ดนิประเทศไทยปจัจบุนั
ทีพ่บรอ่งรอยวถิชีวีติสมยัลา่สตัว-์เก็บหาของป่า 

และ สมยัเกษตรกรรม



ตารางสรปุการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ/สงัคมบนแผน่ดนิที่
ปจัจบุนัเป็นประเทศไทย

ปรับจากตารางทา้ยเลม่หนังสอื
“ชาตพัินธุส์วุรรณภมู ิบรรพชนคนไทยในอษุาคเนย”์

โดย สจุติต ์วงษ์เทศ

ชว่งเวลา   

ประมาณ
๑๐,๐๐๐ 
ถงึ 
๕,๐๐๐ปี
มาแลว้

พฒันาการทางวถิชีวีติ/สงัคม  

- ลา่สตัวแ์ละ
เก็บหาของ
ป่าจนถงึเร ิม่
การ
เพาะปลกู
-เรร่อ่นจนถงึ
เร ิม่ต ัง้รกราก

มนษุยห์ลาย
กลุม่จดัการฝงั
ผูเ้สยีชวีติ
มกีารโรยฝุ่ น       
สแีดงทีศ่พและ
ฝงัขา้วของ
เครือ่งใช ้          
ไวก้บัศพ เชน่
ภาชนะดนิเผา



ประมาณ

๔,๐๐๐ ถงึ 

๓,๐๐๐ 

ปีมาแลว้

เร ิม่สมยั
โลหะ 
เหล็ก
และเกลอื

มนษุยอ์ษุาคเนย ์เชือ่เร ือ่งผสีางนางไม ้มรีะบบ
ความเชือ่ของตนเอง ทีเ่หมอืนกนัคอืการให้
ความส าคญัแกน่าคและกบ

พบกลองมโหระทกึ/กลองส ารดิ/กลองดองซอน
ท ัว่ไปในอษุาคเนย ์กลองนีเ้ป็นเครือ่งหมายของ          
ความศกัดิส์ทิธิ ๋ ความอดุมสมบรูณแ์ละความเป็นผูน้ า

นาค 

กบ 



แผนทีแ่สดง
ชุมชนหมูบ่า้น
บางแหง่               
ทีส่ าคญั                     

เมือ่ราว ๓,๐๐๐ 
ปีมาแลว้

ชือ่ชุมชน
หมูบ่า้นทีเ่รารูจ้กั
เชน่ บา้นเชยีง

มชุีมชนหมูบ่า้น
กระจดักระจาย
อยูท่ ัว่ไปในอาณา

บรเิวณ
ทีป่จัจบุนั

เป็นประเทศไทย



ราว

๒,๕๐๐

ปี 

มาแลว้

พฒันาการ
ของเมอืงใน
สวุรรณภมูิ
มกีารคา้ทาง
ทะเล

การรบัอารยธรรมอนิเดยีทีม่ากบัพอ่คา้
และคนวรรณะอืน่ๆ เชน่ กษตัรยิ/์พราหมณ์

ราว ๓๐๐ ปีหลงัพระพทุธเจา้ทรงดบัขนัธ์
ปรนิพิพาน พระภกิษุ ๒ รปู คอืพระโสณะ
และพระอตุตระ เดนิทางมาพรอ้มเรอืสนิคา้ 
น าพระพทุธศาสนาเขา้มาสูส่วุรรณภมูิ

ชือ่สวุรรณภมูิ
ปรากฏในบนัทกึของพอ่คา้ชาวอนิเดยี 
ราว พ.ศ. ๑    
มหีลกัฐานทีด่อนตาเพชร (จ.กาญจนบรุ)ี 
ภเูขาทอง (จ.ระนอง) และ ควนลกูปดั (จ.กระบี)่ 
วา่พืน้ทีเ่หลา่น ัน้เคยเป็นเมอืงทา่การคา้ 
ในชว่งพทุธศตวรรษที ่๑-๑๒



Asia



แผนทีแ่สดงเสน้ทาง                                                          
ทีอ่ารยธรรมอนิเดยีมาสูส่วุรรณภมูิ



ราว
๒,๕๐๐ 
ปี
มาแลว้

- เร ิม่การแบง่ชนช ัน้
และแนวคดิเรือ่งระบบ
กษตัรยิ ์
-ชุมชนขยายตวัขึน้
จนถงึข ัน้เป็นเมอืง/รฐั 
ผูน้ ากลายเป็นกษตัรยิ ์
มพีระนามเป็นค า             
ในภาษาสนัสกฤต          
และมกีารต ัง้ชือ่บา้น
นามเมอืงตามชือ่
บา้นเมอืง                            
ในวรรณคดอีนิเดยี

พราหมณเ์ผยแผศ่าสนาฮนิด ู                 
รฐัชายฝั่งทะเลรบันบัถอื                          
ท ัง้ศาสนาพทุธและฮนิด ู                           
บางรฐัเปลีย่นไปมาระหวา่ง  ๒ ศาสนา
ดงักลา่ว ท าใหเ้กดิรฐัทีร่บันบัถอื                 
ท ัง้พทุธและฮนิดปูะปนกนั

การรบันบัถอืศาสนาใดๆ ไมไ่ด้
ข ึน้อยูก่บัผูท้ ีน่ าศาสนาเขา้มา
แตข่ ึน้อยูก่บัผูน้ าของรฐั 

ชาวบา้นยงัไมม่โีอกาสเขา้ถงึ                    
ศาสนาใดๆ ไมว่า่จะเป็นพทุธหรอืฮนิด ู
ยงัคงนบัถอืผสีางนางไมอ้ยูเ่ชน่เดมิ                 
มเีพยีงชนช ัน้ปกครองเทา่น ัน้ที่
เปลีย่นแปลงไปตามศรทัธา



ราว ๒,๐๐๐

ถงึ 

๑,๕๐๐ ปี

มาแลว้

เกดิเมอืง
ทีร่บัอทิธพิล
อนิเดยี

เมอืงและรฐัรบันบัถอืศาสนาฮนิดู
และพทุธแตกตา่งกนัไป

เสมาธรรมจกัร
สญัลกัษณ์ของศาสนา
พทุธและเอกลกัษณ์

ของวฒันธรรมทวารวดี

ศวิลงึค ์
สญัลกัษณ์ของ
ศาสนาฮนิดู



- เมอืงอูท่องรุง่เรอืงขึน้
ทางฝั่งตะวนัตกของ
ทีร่าบลุม่แมน่ า้เจา้พระยา 
(บรเิวณทีป่จัจบุนัคอื
สพุรรณบรุ)ี
- รฐัส าคญัๆ ในบรเิวณ
ทีร่าบลุม่แมน่ า้เจา้พระยา
รุง่เรอืงขึน้ 
ทีส่ าคญัทีส่ดุคอื ทวารวด ี
และในภมูภิาคอืน่ไดแ้ก ่
หรภิญุไชยทีลุ่ม่แมน่ า้ปิง 
เวยีงจนัทนท์ีลุ่ม่แมน่ า้โขง 
และยะรงั (ปจัจบุนัคอื
ปตัตาน)ีทีช่ายฝั่งคาบสมทุร

พระเจา้แผน่ดนิอูท่องทรงเลอืกรบัศาสนาพทุธ
เป็นศาสนาประจ ารฐัและอาจทรงสรา้งพระเจดยี ์
องคแ์รกขึน้ทีอู่ท่องดว้ย ตอ่จากน ัน้การสรา้ง
เจดยีก็์แพรห่ลายไปท ัว่ ตวัอยา่งเชน่ทีน่ครปฐม 
เป็นตน้

อยา่งไรก็ตามพระเจา้แผน่ดนิองคแ์รกๆ 
ของอูท่องก็ทรงรบัวฒันธรรมอนิเดยีรปูแบบอืน่ๆ 
ตามทีป่รากฏในคมัภรีท์ ัง้ของพทุธและฮนิดดูว้ย 

คมัภรีพ์ทุธไดแ้กพ่ระสตูรและชาดก 
เนือ้หาของพระคมัภรีไ์ดร้บัการถา่ยทอดไว้
ในรปูแบบตา่งๆ เชน่ จารกึและภาพปนูปัน้

คมัภรีฮ์นิดไูดแ้กม่หาภารตะและรามายณะ
การรบัเนือ้หาของคมัภรีป์รากฏในการต ัง้
ชือ่บา้นนามเมอืง
และพระนามของพระเจา้แผน่ดนิในช ัน้หลงั



ราว ๑,๐๐๐ 
ปี

มาแลว้

รฐัแถบชายฝั่งอนัดามนัรบันบัถอื
พทุธศาสนานกิายเถรวาท/หนิยาน 
ในขณะทีอ่าณาจกัรขอมทางฝั่งทะเลสาบ 
(ปจัจบุนัคอืประเทศกมัพชูา) 
รบันบัถอืศาสนาฮนิดู



หลงั

พ.ศ.
๑๖๓๙

เกดิการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง
คร ัง้ใหญ ่กลา่วคอื เปลีย่นราชวงศ์

และการเคลือ่นยา้ยศนูยอ์ านาจ 
(เชน่ ศนูยอ์ านาจเปลีย่นจากละโว้
มาเป็นอโยธยา ในขณะทีส่โุขทยั
เร ิม่รุง่เรอืงขึน้ทางฝั่งลุม่แมน่ า้ยม 
สพุรรณบรุรีุง่เรอืงขึน้
ทางลุม่แมน่ า้ทา่จนี 
และนครศรธีรรมราชรุง่เรอืงขึน้
ทางตอนใต ้
รฐัท ัง้หมดนีร้บันบัถอืพทุธศาสนา
นกิายเถรวาท/หนิยาน
ทีร่บัมาแตค่ร ัง้สวุรรณภมูิ
และทวารวดี

อาณาจกัรขอม
เปลีย่นแปลงจาก                 
การรบันบัถอืศาสนาฮนิดู
เป็นพทุธศาสนานกิาย
มหายาน                       
ขณะน ัน้อาณาจกัรขอม   
มศีนูยอ์ านาจอยูท่ ีน่ครวดั
และแผอ่ านาจมายงั
ชุมชนทีลุ่ม่แมน่ า้มนู-ช ี
ตลอดมาจนถงึลุม่แมน่ า้
เจา้พระยา กอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้กบัรฐัทีร่บั
นบัถอืพทุธศาสนานกิาย
เถรวาท/หนิยาน



ราว
พ.ศ.๑๖๕๐

รปูสลกับนแผน่หนิทีร่ะเบยีงทศิใต ้ปีกตะวนัตกของ
ปราสาทนครวดั ประเทศกมัพชูา เป็นขบวนแห ่“พล
ละโว”้ (ซา้ย) ตามหลงั “เสยีมกกุ”- ชาวสยาม (ขวา) 

“พลละโว”้ “เสยีมกกุ”



หลงั                      
พ.ศ. 

๑๙๐๐

ราชวงศอ์ูท่องผนกึก าลงักบั
ราชวงศส์โุขทยั 
มชียัเหนอืราชวงศล์ะโว ้
ไดป้กครองอยธุยา                    
และแผแ่สนยานภุาพ
ไปตลอดทีร่าบภาคกลาง 
จนถงึนครศรธีรรมราชทางตอนใต ้
สโุขทยัทางตอนเหนอื 
เกดิเป็นราชอาณาจกัรสยามขึน้
เป็นคร ัง้แรก

มศีาสนาใหม่
เขา้มาไดแ้ก่
ศาสนา
อสิลามและ
ศาสนาครสิต์



แผนทีโ่บราณแสดง
ราชอาณาจกัรสยาม (ซา้ย) 
และ
แผนทีเ่กาะเมอืงอยธุยา (ขวา) 
เรยีกอยธุยาวา่สยาม

SIAM  Ò
IUDIA



พ.ศ.๒๓๑๐

เสยีกรงุ

ชาวสยาม

ฟ้ืนอ านาจขึน้ใหม่

ในนามกรงุธนบรุี

แผอ่ านาจขึน้ไป

ถงึลา้นนา 

ลา้นชา้ง

และ

เวยีงจนัทน์ เกาะบางกอก
ทีต่ ัง้ของกรงุ
ธนบรุ ี

อยธุยา
(สยาม)



เกาะ
บางกอก

พระราชวงั
พระเจา้              
ตากสนิ

พระราชวงัพระ
พทุธยอดฟ้าฯ

พ.ศ.๒๓๒๕

สถาปนากรงุรตันโกสนิทร์
เป็นราชธานใีหมข่องประเทศ
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัท ัว่โลก
ในนามของสยามประเทศ 
ประชาชนในสยามประเทศ
เรยีกวา่ “ชาวสยาม”
ค าทีใ่ชเ้รยีกนี้
หมายรวมคนหลากเชือ้ชาติ
เขา้ดว้ยกนั 
สะทอ้นการสบืทอด
กลุม่ชาตพินัธุ ์         
นบัเนือ่งมาแตค่ร ัง้สวุรรณภมู ิ



รปูยาซกิาแรตแสดงการเปลีย่นแปลง
ธงชาตแิละตราแผน่ดนิ 
เมือ่สมยัรชักาลที ่๖                     

แตช่ือ่ประเทศยงัเป็น สยาม 

ฉลากน า้หอม “สยาม”
สมยัรชักาลที ่๕ 

เป็นรปูชา้งเผอืกบนพืน้แดง                          
ตามแบบธงชาตใินคร ัง้กระน ัน้

SIAM SIAM

SIAM



พ.ศ.
๒๔๘๒

รฐับาลจอมพล ป.พบิลูสงคราม 
มมีตใิหเ้ปลีย่นชือ่ประเทศจาก 
ประเทศสยาม 
เป็น ประเทศไทย (Thailand) 
ประชากรหลากหลายชาตพินัธุ ์
จงึกลายเป็น “คนไทย”
ไปท ัง้หมดดว้ยโดยปรบิาย

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.taharn.net/hero/pibun.jpg&imgrefurl=http://www.taharn.net/hero/hero.html&usg=__yl5Yzo-XlWovFyDsOLAGUFgrJaY=&h=289&w=183&sz=15&hl=th&start=17&um=1&tbnid=-SHux5g41D5a4M:&tbnh=115&tbnw=73&prev=/images?q=%E0%B8%9B.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&gbv=2&ndsp=20&um=1&hl=th&sa=N


เพลงชาตไิทย(ปจัจบุนั)
ประเทศไทยรวมเลอืดเนือ้ชาตเิชือ้ไทย
เป็นประชารฐั ไผทของไทยทกุสว่น

อยูด่ ารงคงไวไ้ดท้ ัง้มวล
ดว้ยไทยลว้นหมายรกัสามคัคี
ไทยนีร้กัสงบ แตถ่งึรบไมข่ลาด

เอกราชจะไมใ่หใ้ครขม่ขี่
สละเลอืดทกุหยาดเป็นชาตพิลี

เถลงิประเทศชาตไิทย ทวมีชียัชโย

เพลงชาตไิทย เป็นชือ่เพลงชาตขิองประเทศไทยประพนัธท์ านองโดย              
พระเจนดรุยิางค ์ในชว่งหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
ค ารอ้งฉบบัแรกสดุโดยขนุวจิติรมาตรา ซึง่แตง่ขึน้ภายหลงัในปีเดยีวกนั 

ตอ่มาไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิเนือ้รอ้งอกีหลายคร ัง้                                                 
และไดเ้ปลีย่นมาใชเ้นือ้รอ้งฉบบัปจัจบุนัเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒





การเปลีย่นแปลงยงัไมจ่บ
ใน ๑ ภาคการศกึษาตอ่ไปนี ้
นสิติจะไดร้บัการทบทวนความรูเ้กา่
เรยีนความรูใ้หม่
โดยหวงัวา่นสิติจะมองเห็นและเขา้ใจ
สงัคม/วฒันธรรมไทยใน ๓ มติ ิ

อดตี
past

อนาคต 
future



ขอใหม้ี
ความสขุ
ในการ
เรยีนรู ้


