
๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศกึษา                                   

ภูมิหลงัสังคม-วฒันธรรม

ในประเทศไทย:

จากซุนดาถงึอาเซยีน

ผู้บรรยาย

อาจารย์วรรณา นาวิกมูล





แผ่นดินซุนดาในยคุน า้แขง็ (Ice Age)

(ยุคน ้าแข็งหมายถงึ

ช่วงเวลาทีม่ีการลดลงของอุณหภูม ิ          

อย่างยาวนานบนพื นผิวโลก                              

และชั นบรรยากาศโลก                              

จนโลกเกือบถึงจุดจบ  

โลกเข้าสู่ยุคน ้าแข็ง ๕ ครั ง 
ครั งสุดท้ายเกิดขึ นเมือ่ราว ๑ ล้านปีก่อน) 

แผ่นดินเดียวกันในปจัจบุนั

สมาชกิประชาคมอาเซยีน

เราจะหา

ค้าตอบ

กัน



ตามกรอบเวลา

ดังปรากฏในเอกสาร

(โปรดพิจารณา)

นอกจากนั นในภาคการศกึษานี                                    

เราจะเรยีนรูป้รากฏการณ์ด้านตา่ง ๆ ที่

เกิดขึ นบนแผน่ดินที่ปจัจบุนัเปน็ประเทศไทย -

ปรากฏการณท์างสงัคมและวฒันธรรมไทย

(เกิดอะไรขึ น มีความเปลี่ยนแปลงอยา่งไร             

อะไรท้าให้เปลี่ยนแปลง)

















สมัย

ก่อนประวตัศิาสตร์

สมัยประวตัศิาสตร:์

ก่อนมรีฐัสยาม  (ราว

พ.ศต. ๑๑ – ๑๘)

สมัยประวตัศิาสตร:์

รัฐสยาม  (ราว

พ.ศต. ๑๙ ลงมา)

สมัยธนบรุ ี(พ.ศ.

๒๓๑๐ - ๒๓๒๕) และ 

ร.ศ.ตอนตน้ (ร.๑ – ๓)

สมัยร.ศ.(ร.๔ - ๖)

สมัย ร.๗-สงครามโลก

ครั งที ่๒ 

สมัยหลงัสงครามโลก

ครั งที ่๒ –ปจัจบุนั

๑.
ศาสนา
&
ความ
เชือ่

ปรากฏการณ์ดา้นตา่ง ๆ ในสงัคม-วฒันธรรมไทย

๒.
ภาษา

๔.
ทศัน
ศลิป์

๕.
ดนตรี

๖. 
การ
แสดง

๓. 
วรรณ
กรรม

กรอบเวลา
๗.
วถิ ี
&
ภมูิ
ปญัญา
ชาวบา้น



สมัย

ก่อน

ประวตัศิาสตร์

สมัย

ประวตัศิาสตร:์

ก่อนมรีฐัสยาม  

(ราวพทุธ

ศตวรรษที ่

๑๑ – ๑๘)

สมัย

ประวตัศิาสตร:์

รัฐสยาม-อยธุยา  

(ราวพทุธ

ศตวรรษที ่๑๙ 

ลงมา)

สมัยธนบรุ ี

(พ.ศ.๒๓๑๐ -

๒๓๒๕) และ

รัตนโกสนิทร์

ตอนตน้

(รชักาลที ่๑ –

๓ หรือราว 

พ.ศ. ๒๓๒๕ –

๒๓๙๔)

สมัย

รัตนโกสนิทร์

(รชักาลที ่๔ -

๖ หรือ ราว 

พ.ศ. ๒๓๙๔ –

๒๔๖๘)

สมัยรชักาล

ที่ ๗ –

สงครามโลก

ครั งที ่๒ 

(หรอืราว 

พ.ศ. ๒๔๖๘ 

– ๒๔๘๘)

สมัยหลงั

สงครามโลก

ครั งที ่๒ –

ปัจจบุนั

ท าความ
เขา้ใจ

ค าส าคญั

กอ่น
ประวตัศิาสตร์

ประวตัศิาสตร์

รฐัสยาม

อยธุยา

ธนบรุี

รตันโกสนิทร์

รชักาล
สงครามโลกคร ัง้ที ่๒

พทุธศตวรรษ 
(พศ.ต.)

พทุธศกัราช
(พ.ศ.)



สมัย

ก่อนประวตัศิาสตร์

สมยัทีไ่มม่หีลกัฐาน
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ใหอ้า้งองิ สมัย

ประวตัศิาสตร์
เร ิม่ตน้เมือ่มหีลกัฐาน
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรสยาม

หรือไทย - สยาม Siam เคยเป็นชือ่เรยีกประเทศไทยในอดตี  
- ราชบณัฑติยสถาน ระบวุา่ สยามเป็นชือ่เรยีกดนิแดนและ
กลุม่ชน ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบนีม้าตัง้แตส่มัยบบราณ 
- สยามเป็นชือ่อยา่งเป็นทางการของไทยตัง้แต่
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นตน้มา 
กอ่นเปลีย่นเป็น "ไทย" เมือ่วนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ.
๒๔๘๒ชือ่ สยาม ยังคงเป็นทีรู่จั้กกนัอยา่งแพรห่ลายใน
วงการวชิาการของตา่งประเทศ 

ท าความ
เขา้ใจ

ค าส าคญั

จติร ภมูศิกัดิ:์
"ไทย" เป็นค าทีค่น

ไทยเรยีกตวัเอง 
สว่น "สยาม" 

เป็นค าที่
ชนชาตอิืน่

เรยีกคนไทย

กอ่นมรีฐัสยาม คอืกอ่นมรีฐัทีช่นชาตอิืน่
รูจ้กัและเรยีกวา่ “สยาม”



อยธุยา
ชว่งเวลาทีศ่นูยก์ลางการปกครองรฐัสยามอยูท่ ีอ่ยธุยา
พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐

รตันโกสนิทร์
- นามสว่นหนึง่ของกรงุเทพมหานครฯ ทีม่ชี ือ่เต็มวา่กรงุเทพมหานคร อมรรัตนบกสนิทร์
มหนิทรายธุยา มหาดลิกภพนพรัตนราชธานบีรูรีมย ์อดุมราชนเิวศนม์หาสถาน อมรพมิาน
อวตารสถติ สกักะทัตตยิวษิณุกรรมประสทิธิ ์

- หมายความถงึกรงุเทพฯ มักอา้งในประวตัศิาสตร ์เชน่ สมัยรัตนบกสนิทร ์ 
- หมายความถงึกรงุเทพฯ มักใชใ้นนัยทีผ่กูพันกบัสงัคมสมัยการปกครองระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชย์

สงครามโลกคร ัง้ที ่๒ (World War II หรอื Second World War มักยอ่เป็น WWII หรอื WW2) 

เป็นสงครามทั่วบลกกนิเวลาตัง้แตพ่.ศ.๒๔๘๒ ถงึ ๒๔๘๘
รัฐบาลไทยประกาศสงครามกบัฝ่ายพันธมติรในในวนัที ่๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕

รชักาล

ชว่งเวลาที่
พระมหากษตัรยิ ์
ครองราชยส์มบตั ิ

ธนบรุ ี
ชว่งเวลาทีศ่นูยก์ลางการปกครองรฐัสยามอยูท่ ีธ่นบรุ ี
พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕



ท าความ
เขา้ใจ

ค าส าคญั

พทุธศตวรรษ vs. พ.ศ.

ศตวรรษ
ลกัษณนามทีบ่อกจ านวนแตล่ะรอบ ๑๐๐ ปี

ศตวรรษถกูก าหนดใหเ้ป็นตวัเลขแบบมลี าดบั 
ดงันัน้ เราจะกลา่วถงึ "ศตวรรษทีส่อง" 

แตไ่มก่ลา่ววา่ "ศตวรรษสอง"

การนบั
กลุม่หนึง่ถอืวา่เริม่จากปีทีล่งทา้ยดว้ย ๐๐(ศนูย ์ศนูย)์ 

และจบลงทีปี่ซ ึง่ลงทา้ยดว้ย ๙๙ (เกา้ เกา้) 
สว่นอกีกลุม่หนึง่ถอืวา่เริม่จากปีทีล่งทา้ยดว้ย ๐๑ (ศนูย ์หนึง่) 

และจบลงทีปี่ซ ึง่ลงทา้ยดว้ย ๐๐ (อา่นวา่ ศนูย ์ศนูย)์ 

เพราะฉะนัน้ พทุธศตวรรษที ่๒๖ 
หรอืศตรรษที ่๒๖ แหง่พทุธศกัราช 

จงึอาจเริม่นับไดท้ัง้ทีปี่ ๒๕๐๐ หรอื ๒๕๐๑ 

พ.ศ.
พทุธศกัราช

ค.ศ.
ครสิตศ์กัราช

ฮ.ศ.
ฮจิเราะหศ์กัราช

จ.ศ.
จลุศกัราช

ม.ศ.
มหาศกัราช

ร.ศ.
รัตนบกสนิทรศก

อยธุยา ธนบรุี รตันโกสนิทร์ สงครามโลกคร ัง้ที ่๒

รชักาล 



ท าความเขา้ใจ
ค าส าคญัแลว้เสร็จ

เขา้สูเ่นือ้หา
กนัเสยีทนีะจะ๊



“สมยักอ่นประวตัศิาสตร”์
ไมม่หีลกัฐาน
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ใหอ้า้งองิ 

ภาพบนปกหนังสือ 

“ประเทศไทยสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์”

โดย ดร.ชาร์ลส ไฮแอม

และ ดร. รัชนี ทศรัตน์ 

ช่วยให้นิสิตสามารถ

บอกได้หรือไม่ว่า

หลักฐานที่นักโบราณคดี

ใช้อ้างอิง

เพื่ออธิบายวิถีชีวิต                 

ของมนุษย์สมัย                      

ก่อนประวัติศาสตร์               

มีอะไรบ้าง

“ประเทศไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์”



“สมยักอ่นประวตัศิาสตร”์

สมยัทีไ่มม่หีลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร

ใหอ้า้งองิ

แบ่งตามวสัดุท้าเครือ่งมือเครือ่งใช้

๑ ยุคหิน : เก่า – กลาง – ใหม่

๒ ยุคโลหะ : ส้าริด – เหล็ก

แบ่งตามลกัษณะเศรษฐกจิและสงัคม

๑ นายพราน : ล่าสัตว์-เก็บหาของป่า 

๒ เกษตรกร : เพาะปลูก-เลี ยงสัตว์

เรยีนรู ้
ขอ้มลูพืน้ฐาน



ขดุคน้ “โบราณสถาน
เวยีงลอ” พบโครงกระดกู-
โบราณวตัถอุายนุบัพนัปี
ชีเ้ป็นหลกัฐานสมยัเหล็ก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
11:35 น

สมยัเหล็ก 
= สมยัโลหะ 
= สมยัเกษตรกรรม



แหล่งโบราณคดบีนแผน่ดนิประเทศไทยปจัจบุนั

ที่พบร่องรอยวถิชีีวติสมยัลา่สตัว์-เก็บหาของปา่ และ สมัยเกษตรกรรม



ความส้าคัญของการเปลี่ยนผ่าน

จากสมัยเก็บหาของป่า-ล่าสัตว์ สู่สมัยเพาะปลูก เลี ยงสัตว์

ในช่วงราว ๑๐,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว

การแสวงหา

อาหาร 

การผลิต

อาหาร

พึ่งธรรมชาติ

ทั งหมด

พึ่งธรรมชาติ

บางส่วน

เร่ร่อน ไม่มีโอกาส

สั่งสมวัฒนธรรม
ลงหลักปักฐาน 

มีโอกาสสั่งสมวฒันธรรม

...วัฒนธรรม

จึงพัฒนา

เป็นอารยธรรม



แผนทีแ่สดง
ชมุชนหมูบ่า้น

บางแหง่               
ทีส่ าคญั                     
เมือ่ราว 

๓,๐๐๐ ปี
มาแลว้

แผน่ดนิที่
ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้
กรงุเทพฯ 
ยังจมอยูใ่ตน้ ้า

วฒันธรรมรว่ม:
กลองมบหระทกึ 
สมัยกอ่น
ประวัตศิาสตร์
ถงึกึง่ประวัตศิาสตร ์
ราวพทุธศตวรรษ
ที ่๒-๓ (ประมาณ 
๒,๐๐๐ กวา่ปี
มาแลว้)



Sites of Đông Sơn type drum findings แผนแผ
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_S%C6%A1n_drums#/media/

File:Dong_Son_bronze_drums.JPG

“การประโคมย า่ยาม" ในงานพระบรมศพ 

กลอง
มบหระทกึ

กลอง
มบหระทกึ

แผนทีแ่สดงแหลง่วฒันธรรมส ารดิ
และแหลง่ทีพ่บกลองดองซอน/กลองส ารดิ/กลองกบ/กลองมโหระทกึ



“สมัยประวตัศิาสตร์”

เริ่มต้นเมื่อมกีารคน้พบ

หลักฐานที่เปน็ลายลกัษณอ์กัษร

เอกสารโบราณทีส่ าคญัของอนิเดยี และเปอรเ์ซยี (อหิรา่น)                 
เป็นหลกัฐานวา่นกัเดนิทางผจญภยัและพอ่คา้ชาวสงิหล(ลงักา)              
ชาวชมพทูวปี(อนิเดยี) รวมท ัง้ชาวอาหรบั-เปอรเ์ซยี                            
เรยีกผนืแผน่ดนิใหญข่องอษุาคเนยโ์บราณวา่ สวุรรณภมู ิ                       
เมือ่ไมน่อ้ยกวา่ ๒,๕๐๐ ปีมาแลว้
http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/2011/03

สมัยประวัติศาสตร์

ของสุวรรณภูมิ



แผนที่แสดงการเผยแผ่อารยธรรมอินเดยี
สู่ “สุวรรณภูม”ิ 

โดยเส้นทางการค้า 

เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว

สุวรรณภูมิอินเดีย

ศาสนา ภาษา

วรรณคดี

ศิลปะ

การแต่งกาย

อาหาร

ระบบสังคม ฯลฯ

พทุธศตวรรษที ่๓ 
พระเจา้อบศกมหาราช
ไดส้ง่สมณทตู
ไปเผยแผ่
พระพทุธศาสนา
ในดนิแดนตา่งๆ 



การเปลี่ยนแปลงผู้ครองอ้านาจของรัฐในสุวรรณภูมิ:

ฟูนัน เป็นอาณาจักรใหญ่ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 

เกิดขึ นในช่วงพุทธศตวรรษ ที่ ๗ - ๘  

มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับทั งจีนและอนิเดีย

อาณาจักรฟนัูนสิน้สดุลงเนือ่งจากถกูอาณาจักรเจนละ(ขอมบบราณ) 
ยดึครองในปลายพทุธศตวรรษที ่๑๑

ฟูนัน เจนละ



เจนละ
ราวพทุธ
ศตวรรษที ่
๑๑-๑๔                                

ทวารวดี

ศรวีชิยั

หรภิญุไชย

แผน่ดนิทีต่อ่มา
เป็นทีต่ัง้อยธุยา
และกรงุเทพฯ 
ยงัจมอยูใ่ตน้ ้า

ทวารวดี
ราวพทุธศตวรรษที ่๑๑
ถงึพทุธศตวรรษที ่๑๖

หรภิญุไชย
ราวพทุธศตวรรษที ่๑๓ 
ถงึตน้พทุธศตวรรษที ่๑๙

ศรวีชิยั
ราวพทุธศตวรรษที ่๑๓
ถงึตน้พทุธศตวรรษที ่๑๘



อารยธรรมอินเดียในสุวรรณภมูิ
ศาสนา : พุทธ(หินยาน-มหายาน) ฮินดู 

ศิลปะ : พระพุทธรูป สถูปเจดีย์

ภาษา : ต้นแบบตัวอักษร ศัพท์

วรรณคดี : รามเกียรติ์ มหาภารตะ ชาดก

การแต่งกาย : โจงกระเบน

ระบบสังคม : เทวราชา / สมบูรณาญาสิทธิราชย์

เครือ่ง
ดนตร?ี



จารกึบา้นวงัไผ ่พบที่
จังหวดัเพชรบรูณ์

ถอืวา่เป็นจารกึทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุ เทา่ทีพ่บใน
ประเทศไทยในขณะนี ้
สนันษิฐานจากขอ้ความ
จารกึทีว่า่ “พระองค ์
(พระเจา้ภววรมันที ่๑) 
ไดส้รา้งจารกึหลกันี้ในปี
ทีข่ ึน้ครองราชยข์อง
พระองค ์ซึง่ตรงกบั พ.ศ.
๑๐๙๓”

หลกัฐานโบราณทีบ่ง่บอกถงึ
วฒันธรรมทางดา้นการใชร้ปูอกัษร 
ทีป่รากฏบนผนืแผน่ดนิไทยคร ัง้แรก

จารกึเขานอ้ย
เป็นศลิาจารกึเกา่ทีส่ดุ
พบในประเทศไทย 
พบทีป่ราสาทเขานอ้ย 
อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว้ 
สรา้งขึน้ในปี
พทุธศกัราช ๑๑๘๐ 
(พทุธศตวรรษที ่๑๒)  

ปัญหาทางวชิาการทีส่ าคญัคอื ศลิาจารกึบา้นวังไผไ่มป่รากฏ
ศกัราชระบไุว ้เนือ่งจากความสกึกรอ่นของแทง่ศลิาจารกึ สง่ผล
ท าใหก้ารอา่นและแปลจารกึบรรทัดที่ ๑ คลาดเคลือ่นและมี
ใจความหลกัไมส่อดรับกนั …จงึยังไมอ่าจจะกลา่วไดว้า่ 
การน าขอ้ความในจารกึไปอา้งองิกนันัน้ จะมคีวามน่าเชือ่ถอื
และถกูตอ้งมากนอ้ยเพยีงใด



จารกึบา้นวงัไผ ่พบในป่าใกลบ้า้นวังไผ ่ต าบลบอ่รัง 
อ าเภอวเิชยีรบรุ ีจังหวดัเพชรบรูณ์

ถอืวา่เป็นจารกึทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ เทา่ทีพ่บในประเทศไทย
ในขณะนี ้สนันษิฐานจากขอ้ความจารกึทีว่า่ “พระองค ์
(พระเจา้ภววรมันที ่๑) ไดส้รา้งจารกึหลกันีใ้นปีทีข่ ึน้
ครองราชยข์องพระองค ์ซึง่ตรงกบั พ.ศ.๑๐๙๓”
อักษรที่มีในจารึก ปัลลวะ

ศักราช พทุธศตวรรษ ๑๒
ภาษา สนัสกฤต
วัตถุจารึก ศิลา ประเภทหินภเูขาไฟบะซอลต์
ลักษณะวัตถุ เสาเหล่ียม
ด้าน/บรรทดั จ านวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๒ บรรทดั
ขนาดวัตถุ กว้าง ๒๘ ซม. สงู ๑๓๒ ซม. หนา ๑๗ ซม.

เนือ้หาบดยสงัเขป
เป็นจารกึทีส่รา้งขึน้ในบอกาสทีพ่ระมหากษัตรยิข์ ึน้ครองราชย ์
บดยพระมหากษัตรยิพ์ระองคนั์น้ ทรงเป็นพระราชนัดดาของ
พระจักรพรรดิ์ ผูเ้ป็นพระราชบอรสของพระเจา้ปฤถวินีทรวรมัน 
ผูเ้ป็นใหญเ่สมอกบัพระเจา้ภววรมันที ่๑ แตใ่นจารกึไมไ่ดร้ะบุ
วา่ พระมหากษัตรยิท์ีก่ลา่วถงึในจารกึนีค้อืผูใ้ด

หลกัฐานลายลกัษณ์พบ
ในดนิแดนประเทศไทย

แบบตัวอักษรของอนิเดียใต้

เทยีบจากรัชสมัยกษัตริย์ที่
กล่าวถงึ

ภาษาจากอนิเดีย

อารยธรรม
เขมรโบราณ 
/ ศาสนาฮนิดู



จารึกเขาน้อย ด้านที่ ๑

อักษรที่มใีนจารกึ ปัลลวะ

ศักราช พุทธศักราช ๑๑๘๐

ภาษา เขมร, สันสกฤต

วัตถุจารกึ หินทราย

ลักษณะวัตถุ แท่งสี่เหลี่ยม มีเดือยหัวท้าย

ด้าน/บรรทัด จ้านวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓๕ บรรทัด

ขนาดวัตถุ กว้าง ๓๘ ซม. สูง ๑๓๙ ซม. หนา ๑๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ ก้าหนดเป็น “ปจ. ๑๖”

๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. V

ก้าหนดเป็น “Khãu Nôi (K. 506)”

๓) ในหนังสือ ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี 

ก้าหนดเป็น “ศิลาจารึกเขาน้อย”

เทยีบจากปี
มหาศักราช ๕๕๙ ในจารึก  

ผู้สร้าง มรตาญโขลญเชยษฐปุระ

เนื อหาโดยสังเขป 

๑) ส่วนท่ีเป็นภาษาสันสกฤต กล่าวสรรเสริญพระวิษณุ 

และพระศรีภววรมัน นอกจากนี ยังกล่าวถึง เชยษฐปุรสวามี ว่าเป็น

ผู้ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับพระเวทเพ่ือบูชาพระวิษณุ

๒) ส่วนท่ีเป็นภาษาเขมร กล่าวถึงขุนนางผู้หนึ่ง

ต้าแหน่ง โกลญเชยษฐปุระ แต่ข้อความบางส่วนลบเลือน และส่วน

ใหญ่เป็นรายช่ือส่ิงของและข้าทาส จึงสันนิษฐานได้ว่า ในส่วนนี 

อาจเป็นรายช่ือส่ิงของและข้าทาสท่ีเหล่าขุนนางที่เกี่ยวข้องอุทิศ

ถวายแด่เทวสถาน ฐานข้อมลูจารึกในประเทศไทย ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/ins
cribe_detail.php?id=62

แบบตัวอักษรของอนิเดียใต้

ภาษาถิ่น
ภาษาจากอนิเดีย

อารยธรรม
เขมร

โบราณ /
ศาสนา
ฮนิดู



มหีลกัฐานโบราณทีบ่ง่บอกถงึ
วฒันธรรมทางดา้นการใชร้ปูอกัษร
ทีป่รากฏบนผนืแผน่ดนิไทยคร ัง้แรก

แต่
ตวัอกัษรเป็นแบบอกัษรอนิเดยีใต ้

ภาษาเป็นภาษาเขมรบบราณและภาษาสนัสกฤต

ควรจะถอืวา่เป็นหลกัฐานทีแ่สดงวา่สงัคมไทย
ยา่งเขา้สูส่มยัประวตัศิาสตรแ์ลว้

หรอืไม่

เนือ้หาวา่ดว้ยวฒันธรรมเขมรบบราณ
องิความเชือ่ในศาสนาฮนิดู

สมยัทีส่รา้ง รว่มยคุกบัอาณาจักรเขมรบบราณ



สมัย              

ก่อนประวตัศิาสตร์        

สมัย

ประวัติศาสตร์:
แผนทีแ่สดงขอบเขตรฐัโบราณกอ่นการ

สถาปนาราชอาณาจักรสยามอย่างครา่ว ๆ 

ตามการเสนอของ รศ.ศรศีกัร วัลลิโภดม 

และสจุติต ์วงษ์เทศ

นีค่อืกลุม่รฐั
ทีผ่นวกกนั
กลายเป็น
รฐัสยามใน
เวลาตอ่มา?



อารยธรรมละโว้ 
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๕



อารยธรรมสุโขทยั 
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐

การประดษิฐ์ตวั
อกัษรไทย

วรรณคดี
พทุธศาสนา

พทุธศลิป์สโุขทยั



สุพรรณภมิู พุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๙
มีเมืองอู่ทองเป็นศูนย์กลาง



กรุงศรอียุธยา
(พัฒนาจากละบว ้
และสพุรรณภมู)ิ

สถาปนา 

พ.ศ. ๑๘๙๓ 
(พุทธศตวรรษที่๑๙)

และผนวกสโุขทยั 

พ.ศ.๒๐๑๑

ภาพวาดแผนทีเ่มอืงบบราณในอดตีของสยาม : 
อยธุยา (ฉบบัเมอืงบบราณ)
Visit pageView image Share

ตามหา

รัฐสยาม

http://www.rimkhobfabooks.com/other-and-souvenirs/5004418
http://www.rimkhobfabooks.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/_/4.jpg


กรงุศรอียธุยา
เป็นศนูยก์ลางอ านาจรัฐสยาม
ระหวา่งพ.ศ. ๑๘๙๓ ถงึ พ.ศ. ๒๓๑๐
(๔๑๗ ปี)
มคีวามสมัพันธท์างการคา้กบัหลายชาต ิ
เชน่ จนี เวยีดนาม อนิเดยี ญีปุ่่ น เปอรเ์ซยี
รวมทัง้ชาตติะวนัตก เชน่ บปรตเุกส
สเปน ดตัช์ (ฮอลนัดา) และฝร่ังเศส
จนถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการคา้
ในระดบันานาชาติ
ในชว่งเวลาหนึง่เคยสามารถขยาย
อาณาเขตประเทศราชถงึรัฐฉานของพมา่
อาณาจักรลา้นนา มณฑลยนูนาน
อาณาจักรลา้นชา้ง อาณาจักรขอม 
และคาบสมทุรมลายใูนปัจจบุนั

http://www.manager.co.th/travel/view
news.aspx?NewsID=9560000140843



อารยธรรมอยธุยา ประตมิากรรม

จติรกรรม

วจิติรศลิป์อืน่ๆ

สถาปัตยกรรม

พระพทุธรปูทรงเครือ่ง
และฐานอาคารแบบโคง้ทอ้งส าเภา
เอกลกัษณป์ระตมิากรรม
และสถาปตัยกรรม
อยธุยาตอนปลาย



อารยธรรมอยธุยา

มหรสพ เชน่ หนัง บขน ละคร ระบ าตา่ง ๆ การเลน่เบกิบรง บมงครุม่ ระเบ็ง กลุาตไีม ้
เทพทอง กระบีก่ระบอง มวยปล ้า หกคะเมน ไตล่วด ร าแพน ลอดบว่ง หุน่ เสภา 
และสกัวา

วรรณคด ี
เกอืบ ๕๐ เรือ่ง
ทีม่เีนีอ้หาและลลีาหลากหลาย



พบอยุธยาแล้ว

แล้วสยามล่ะ?



แผนที่เอเชยี (ค.ศ.๑๕๗๐/พ.ศ. ๒๑๑๓ หลัง

สถาปนาอยุธยา ๒๒๐ ปี) 

ของอับราฮัม ออเทรุส (Abraham Ortelius) 

นักแผนที่ชาวเบลเยียม วางค้าวา่ SIAM 

บนบริเวณภาคกลางประเทศไทย 

เป็นแผนทีท่ี่ใชค้้าวา่ SIAM เป็นครั งแรก

http://xn--e1anemciz.xn--

p1ai/abraham-ortelius.php



) 

และแผนทีเ่กาะเมืองอยธุยา พ.ศ.๒๒๐๖  

หลังสถาปนาอยุธยา ๒๔๖ ปี

เรียกอยธุยาวา่สยาม

SIAM Ò IUDIA

อยุธยา

คือสยาม



Le Pere Placide นักภูมิศาสตร์

ประจ้าราชส้านกัพระเจ้าหลุยส์ที ่๑๔ 

เขียนแผนที ่SIAM ขึ น 

เมื่อเอกอัครราชทตูเดอ โชมองต์

เดินทางกลับจากการเข้าเฝ้า

สมเด็จพระนารายณม์หาราช 

(ค.ศ.๑๖๘๕/พ.ศ.๒๒๒๘ หลังสถาปนา

อยุธยา ๓๓๕ ป)ี 

แผนที่ที่เขียนมีลักษณะรวมทั งต้าแหนง่

ของชื่อตรงกับความเปน็จรงิมากขึ น 

ชื่อประเทศใช้คา้ว่า SIAM 

เปน็เหมอืนตน้แบบของแผนทีส่ยาม

และประเทศไทยทีป่รากฏบนแผนทีโ่ลก

ในเวลาตอ่มา

http://www.siamese-
heritage.org/jsspdf/1991/JSS_083_0g_Sm
ithies_17thCenturySiamExtentAndUrbanC
entres.pdf



Upper Siam

Siam

แผนทีส่ยามจาก 

A New Historical Relation 

of the Kingdom of Siam  

(พิมพ ์ค.ศ.๑๖๙๓ / พ.ศ.๒๒๓๖ 

หลังสถาปนาอยธุยา ๓๔๓ ป)ี                              

โดย เดอ ลา ลูแบร์

Bancok

Gulf of 
Siam

แผนที่ใช้ค้า

ว่า สยาม 

ณ ต้าแหน่ง

ของอยุธยา

และ

ปริมณฑล

ของอยุธยาก็

ล้วนแต่

ก้าหนดด้วย

การใช้ค้า 

สยาม 

เช่นเดียวกัน และในแผนทีเ่ดยีวกนันี 

ปรากฏเมือง Bancok

ด้วย



หลังจากเสยีกรุง
เมื่อ 

พ.ศ.๒๓๑๐
ชาวสยามฟืน้อา้นาจ

ขึ นใหม่

ในนามกรงุธนบรุี

เกาะบางกอก
ทีต่ัง้ของ             
กรงุธนบรุี

อยธุยา               
(สยาม)

สมเดจ็พระเจา้

กรงุธนบรุี

ทรงสถาปนา

เมืองหลวงใหม ่...

สยามสมยัธนบรุี

แผ่อา้นาจขึ นไป

ถึงลา้นนา 

ล้านชา้งและ

เวียงจนัทน์



บางกอก

วังพระ

เจ้าตาก

วัง ร.๑

กรุงธนบุรีเปน็

ศูนย์กลางอ้านาจ 

อยู่ ๑๕ ปี

พ.ศ.๒๓๒๕

พระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช               

ทรงสถาปนา                 

เมืองหลวงใหม่บน

ฝั่งตะวันออกของ

แม่น ้าเจ้าพระยา

สิ นกรงุ

ธนบรุี

แต่สยาม

ยังอยูย่ั งฯ



รัตนโกสินทร์

ตอนต้น
รัตนโกสินทร์

ยุคหัวเลี ยวหัวต่อ
รัตนโกสินทร์/

กรุงเทพฯ

ยุคเปลี่ยนแปลง

การปกครอง

ถึง

สงครามโลก

ครั งที่ ๒

รัตนโกสินทร์/

กรุงเทพฯ

ยุค

สงครามโลก

ครั งที่ ๒

ถึง

ปัจจุบัน

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสนิทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรตันราชธานบีูรรีมย ์

อุดมราชนเิวศนม์หาสถาน อมรพิมานอวตารสถติ สักกะทัตตยิวษิณกุรรมประสทิธิ์



ศิลปวฒันธรรมสยาม            

สมัยธนบุรี-รตันโกสนิทรต์อนตน้



• ศิลปะ แบบแผน จารีต ยังถอดแบบอยธุยาเปน็สว่นใหญ่

• หากมีศกึสงครามกเ็ปน็ศึกสงครามกบัประเทศเพือ่นบา้น

• ติดตอ่คา้ขายกบัจีนเปน็หลกั

• กรมพระคลงัสนิคา้ผกูขาดการคา้กบัตา่งประเทศ

• ศิลปะ ประเพณี ยังคงประสมประสานความเชือ่พุทธ-

พราหมณ์ ฮินด ูและรบัอิทธพิลแขก-ขอม

• งานศิลปะพระราชนยิมรชักาลที่ ๓ แสดงความชืน่ชม

แบบศิลปะจีน 

สยามประเทศสมยัธนบุรี-รตันโกสินทรต์อนตน้ 



ปลายสมยัรชักาลท่ี ๓ 

องักฤษ ฝรัง่เศส

มีบทบาท

ทางการเมือง

ระหว่างประเทศ

ในเอเชียมากข้ึน 

ประเทศเพื่อนบา้น

ตกเป็นอาณานิคม

ขององักฤษ/ฝรัง่เศส

ค.ศ.1914
พ.ศ.๒๔๕๗

ค.ศ.1800
พ.ศ.๒๓๔๓



สยามประเทศ
สมยัรตันโกสินทรย์ุคหวัเล้ียวหวัตอ่
สยามประเทศตอ้งปรับตนใหท้ันสมัย(modernize/

westernize) เพือ่ใหร้อดพน้จากลัทธลิา่อาณานคิม 

(colonialism)

• ตอ้งยกเลกิการผกูขาดการคา้ (ท าสนธสิญัญาเบาวร์งิ พ.ศ.๒๓๙๘) 

ใหพ้อ่คา้ตา่งชาตคิา้ขายกบัประชาชนสยามไดบ้ดยตรง 

เริม่การผลติพชืผลการเกษตร (บดยเฉพาะขา้ว) เพือ่ขายใหต้า่งชาติ

• มชิชนันารอีเมรกินัน าวทิยาการใหมเ่ขา้มามากขึน้ (การพมิพ ์การแพทย ์

การศกึษา) 

• ใหค้วามส าคัญกบัภาษาองักฤษ 

• ปรับแบบแผนความเป็นอยู ่รบัแบบแผนความเป็นอยูแ่ละรปูแบบศลิปะ

อยา่งฝร ัง่เพิม่ขึน้



แอนนา เลยีวโนเวนส ์   
มาเมอืงไทยชว่ง                 
พ.ศ.๒๔๐๓

มผีูน้ าเร ือ่งไปสรา้ง
ละครเวทแีละ

ภาพยนตรห์ลายคร ัง้ 

บนัทกึของแอนนา                                                            
ถกูน ามาแตง่เป็นนวนยิาย                                        
โดย มารก์าเร็ต แลนดอน  ตพีมิพเ์มือ่ พ.ศ.๒๔๘๗  

๒ เม.ย.๒๓๙๔-๑ ต.ค.๒๔๑๑

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี ๔                        

ทรงเริ่มและสง่เสริมการเรียนภาษาองักฤษ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://202.142.219.4/uploads/13/13900.jpg&imgrefurl=http://202.142.219.4/vcafe/4797&usg=__sTV20bxa7wzp_NRYvEwsW_KUs6s=&h=364&w=300&sz=8&hl=th&start=11&tbnid=E1zFo2SX5yhUQM:&tbnh=121&tbnw=100&prev=/images?q=Anna+and+the+king+of+siam&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://202.142.219.4/uploads/13/13900.jpg&imgrefurl=http://202.142.219.4/vcafe/4797&usg=__sTV20bxa7wzp_NRYvEwsW_KUs6s=&h=364&w=300&sz=8&hl=th&start=11&tbnid=E1zFo2SX5yhUQM:&tbnh=121&tbnw=100&prev=/images?q=Anna+and+the+king+of+siam&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.su-usedbook.com/shop/s/su-usedbook/img-lib/spd_20050223180437_b.jpg&imgrefurl=http://www.su-usedbook.com/product.detail_16790_th_300708&usg=__fvO2eE-It-i4OZuZnIYSvY4U1OQ=&h=688&w=500&sz=67&hl=th&start=3&tbnid=eF4Yp0nYSe1hzM:&tbnh=139&tbnw=101&prev=/images?q=Anna+and+the+king+of+siam&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.su-usedbook.com/shop/s/su-usedbook/img-lib/spd_20050223180437_b.jpg&imgrefurl=http://www.su-usedbook.com/product.detail_16790_th_300708&usg=__fvO2eE-It-i4OZuZnIYSvY4U1OQ=&h=688&w=500&sz=67&hl=th&start=3&tbnid=eF4Yp0nYSe1hzM:&tbnh=139&tbnw=101&prev=/images?q=Anna+and+the+king+of+siam&gbv=2&hl=th&sa=G
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anna_and_the_king_of_siam75.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anna_and_the_king_of_siam75.jpg


กรงุธนบรุี
ตัง้อยูบ่นสองฝ่ัง
แมน่ ้าเจา้พระยา

กรงุเทพฯ 
(บนฝ่ังตะวันออกของ
แมน่ ้าเจา้พระยา)

สมัยรัชกาลที ่๑  
ถงึรัชกาลที ่๓

กรงุเทพฯ สมยัรัชกาลที ่๔



ในรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วั                        

เกิดเหตกุารณเ์สยีดนิแดน รศ.๑๑๒ 

(พ.ศ.๒๔๓๖)

แผนทีส่ยามประเทศ
กอ่นเหตกุารณ์ ร.ศ.๑๑๒

แผนทีส่ยามประเทศ

หลงัเหตกุารณ์ ร.ศ.๑๑๒



พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที ่๕ 

เสด็จประพาสยโุรป  

เพื่อกระชบัสมัพันธไมตรกีบัชาตติา่งๆ

ทรงสง่พระราชบอรส 
พระอนุชาและบตุรขนุนาง 
ไปศกึษาทีย่บุรปคร ัง้แรก พ.ศ.๒๔๔๐

คร ัง้ที ่๒ พ.ศ.๒๔๕๐



พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที่ ๕                          

ทรงปรบัปรุงบา้นเมืองใหท้นัสมยั

ถนนราชด าเนนิใน                                                 
มองจากสะพานผา่นพภิพลลีา                 
ไปยงัวดัพระศรรีตันศาสดาราม                        

และพระบรมมหาราชวงั

รถไฟ
รถราง
รถยนต ์

ไปรษณีย ์
ไฟฟ้า           
ฯลฯ



พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่๖                            

ทรงไดร้บัการศกึษาทีป่ระเทศอังกฤษ

ดุสิตธานี

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั



การเปลีย่นแปลง                       

สัญลักษณข์องประเทศ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วั รัชกาลที ่๖                                             

สยามประเทศเปลีย่นแบบตราแผน่ดนิแบบฝร่ัง

เป็นตราครฑุ (พ.ศ.๒๔๕๓)

SIAM

SIAM SIAM

และ เปลีย่นแบบธงชาตจิากธงชา้ง

เป็นธงไตรรงค ์(พ.ศ.๒๔๖๐)

ช่ือประเทศยงัเป็นสยาม

เปลีย่นตราฯ

เปลีย่นธง

แต่สยาม

ยังอยูย่ั งฯ



การปรบัตนใหท้นัสมยั และ การปรบัตนตามแบบตะวนัตก
Modernizaion & Westernizaion



พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
รชักาลที ่๗ 

สมัยรชักาล

ที่ ๗ –

สงครามโลก

ครั งที ่๒ 

(หรอืราว 

พ.ศ. ๒๔๖๘ 

– ๒๔๘๘)

พ.ศ.๒๓๒๕
๑๕๐ ปี 

กรงุเทพฯ 



พ.ศ.๒๔๗๕ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์

เป็นประชาธิปไตย

จอมพล ป. พบิลูสงคราม
นายกรัฐมนตร ี

๑๖ ธ.ค. ๒๔๘๑ – ๑ ส.ค. ๒๔๘๗
๘ เม.ย. ๒๔๙๑ – ๑๖ ก.ย. ๒๕๐๐

ทรงสละราช
สมบตัเิมือ่
วันที ่๒ มนีาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๗

สมัยรชักาล

ที่ ๗ –

สงครามโลก

ครั งที ่๒ 

(หรอืราว 

พ.ศ. ๒๔๖๘ 

– ๒๔๘๘)

พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั
อานันทมหดิล 
รัชกาลที ่๘



การเปลีย่นแปลง                                                           

ภายใต้

ระบอบการปกครองใหม่

ม ี
“เพลงชาต”ิ 

หลงัเปลีย่นแปลงการ
ปกครองพ.ศ.๒๔๗๕

http://www/


พ.ศ.๒๔๘๒ประเทศสยาม (SIAM) 

เปลี่ยนชื่อเป็น

ประเทศไทย (THAILAND) 

รัฐบาลให้แต่งเนื อร้องเพลงชาติขึ นใหม่

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kYEFxKOG5B3S3M&tbnid=6fnNJE4I8daaAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://t-h-a-i-l-a-n-d.org/Anthem_present.html&ei=vGmVUqr0L8WdkgXd_ICoBw&bvm=bv.57155469,d.dGI&psig=AFQjCNGBubk3hma1PW30M-cQKCUuzBT7zA&ust=1385609809956286
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kYEFxKOG5B3S3M&tbnid=6fnNJE4I8daaAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://t-h-a-i-l-a-n-d.org/Anthem_present.html&ei=vGmVUqr0L8WdkgXd_ICoBw&bvm=bv.57155469,d.dGI&psig=AFQjCNGBubk3hma1PW30M-cQKCUuzBT7zA&ust=1385609809956286
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U3veb03R2K8ZaM&tbnid=T4h0C8yY2gwsFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://home.truelife.com/detail/2178542&ei=ZmmVUvDJPMLxkAWe7YGIDg&bvm=bv.57155469,d.dGI&psig=AFQjCNGBubk3hma1PW30M-cQKCUuzBT7zA&ust=1385609809956286
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U3veb03R2K8ZaM&tbnid=T4h0C8yY2gwsFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://home.truelife.com/detail/2178542&ei=ZmmVUvDJPMLxkAWe7YGIDg&bvm=bv.57155469,d.dGI&psig=AFQjCNGBubk3hma1PW30M-cQKCUuzBT7zA&ust=1385609809956286


ขี่
ขี่
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ผลงานส าคญั
นบยบายสรา้งชาตแิละการปลกูฝัง
ความรูส้กึชาตนิยิมใหแ้กป่ระชาชน
เชน่ การเปลีย่นชือ่ประเทศสยาม
เป็นประเทศไทย การเรยีกรอ้งดนิแดน
ทางดา้นอนิบดจนีคนืจากฝรั่งเศส 
การปลกูฝังความนยิมไทย 

การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมไทยบางอยา่ง 
เชน่ การใหส้ตรเีลกินุ่งบจงกระเบนแลว้
สวมกระบปรงแทน  การใหป้ระชาชนเลกิกนิ 
หมากพล ูการตัง้ชือ่ผูช้ายใหม้ลีกัษณะ
เขม้แข็ง ผูห้ญงิใหแ้สดงถงึความออ่นหวาน

การสง่เสรมิการศกึษาวชิาการแกป่ระชาชน 
บดยเฉพาะไดจั้ดตัง้มหาวทิยาลยัเฉพาะวชิา 
เชน่ มหาวทิยาลยัแพทยศ์าสตร ์(มหดิล) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
และมหาวทิยาลยัศลิปากร เป็นตน้

จอมพล ป. พบิลูสงคราม
นายกรัฐมนตร ี

๑๖ ธ.ค. ๒๔๘๑ – ๑ ส.ค. ๒๔๘๗
๘ เม.ย. ๒๔๙๑ – ๑๖ ก.ย. ๒๕๐๐





สงครามโลกครั งทีส่อง

(พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๔๘๘)

สงครามบลกครัง้ทีส่อง
เกดิขึน้

ในเดอืนกนัยายน 
พ.ศ. ๒๔๘๒ ในรัชสมัยของ
รัชกาลที ่๘ (ขณะนัน้เสด็จ
ประทับอยูใ่นประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด)์ 
หลวงพบิลูสงคราม

(จอมพล ป. พบิลูสงคราม)
เป็นนายกรัฐมนตรี

กลุม่คนไทยบางสว่น
บดยเฉพาะในตา่งประเทศ
ไดจั้ดตัง้ขบวนการเสรไีทย 
(Free Thai Movement)ขึน้ 

ด าเนนิการชว่ยเหลอื
ฝ่ายสมัพันธมติร 

จงึชว่ยใหไ้ทยรอดพน้จาก
การแพส้งคราม



เมือ่สงครามบลกครัง้ที่ ๒ 
สิน้สดุลง 

สหรัฐอเมรกิาอยูใ่นฐานะ
ทีม่เีศรษฐกจิม่ังคัง่มาก 

ไดเ้ขา้ไปชว่ยเหลอื
ประเทศทีเ่สยีหาย
จากภยัสงคราม 
มสีถานะเป็นผูน้ า

ฝ่ายบลกเสรปีระชาธปิไตย



การเปลีย่นแปลง                                                   
ภายใตร้ะบอบการปกครองใหม่

• การปกครองระบอบประชาธปิไตยของ
ไทยอยูใ่นภาวะ “ลุม่ๆ ดอนๆ”
มรัีฐบาลจากการเลอืกตัง้สลบักบัรัฐบาล
จากการปฏวิตัรัิฐประหารมาบดยตลอด 

เกดิเหตกุารณ์ส าคญัทาง                                     
การเมอืงขึน้หลายครัง้                          
ครัง้ทีส่ง่ผลกระทบรนุแรง                                          
เชน่ เหตกุารณ์ “๑๔ ตลุา”
(วนัมหาวปิบยค) พ.ศ. ๒๕๑๔ /                               
เหตกุารณ์ “๖ ตลุา” พ.ศ. ๒๕๑๖ /                       
เหตกุารณ์ “พฤษภาทมฬิ” ๒๕๓๕/                                                         
เหตกุารณ์ “ปฏวิตั ิ๑๙ กนัยา” ๒๕๔๙ /
เหตกุารณ์ “ยดึท าเนยีบ” “ยดึสนามบนิ”

สงิหาคม - ธนัวาคม ๒๕๕๑ /
“ลม่การประชมุอาเซยีนซมัมติ”ทีพ่ัทยา 
เมษายน ๒๕๕๒ / ยดึแยกราชประสงคเ์ผา
ตกึเวลิดเ์ทรด พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ ...

สมัยหลงั

สงครามโลก

ครั งที ่๒ –

ปัจจบุนั



ความเปลีย่นแปลง
ภายใตร้ะบอบการปกครองใหม่

 “การรวมพลงัมวลมหาประชาชน”

ถนนราชด าเนนิ-ปทมุวนั ฯลฯ

ตัง้แต ่พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

จนถงึ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

และ....
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VviyRv3U5Z_99M&tbnid=T-Z-p0AXyua6sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.sanook.com/1431080/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-200-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%AA/&ei=vV0TU9m4O8mCiQek2oEw&bvm=bv.62286460,bs.1,d.dGI&psig=AFQjCNHg1-jao6imf06ZMddnbgQUHlSAfQ&ust=1393864416597807
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QQHrsnbU9NwpuM&tbnid=1vRVCm-Y7xACdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thairath.co.th/content/pol/402448&ei=2lP7UpKWF6mTiAfDpYEI&bvm=bv.61190604,d.dGI&psig=AFQjCNGzI0rr4rRv3iPnF9Q7ZkNiFj2TwA&ust=1392289005215930
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QQHrsnbU9NwpuM&tbnid=1vRVCm-Y7xACdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thairath.co.th/content/pol/402448&ei=2lP7UpKWF6mTiAfDpYEI&bvm=bv.61190604,d.dGI&psig=AFQjCNGzI0rr4rRv3iPnF9Q7ZkNiFj2TwA&ust=1392289005215930
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=R_66MFfa2YdykM&tbnid=nFfdl8B1bozuOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1386040703&grpid=00&catid=01&ei=hFP7Uo_aGsXoiAf69YHQBg&bvm=bv.61190604,d.dGI&psig=AFQjCNGzI0rr4rRv3iPnF9Q7ZkNiFj2TwA&ust=1392289005215930
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1vD4UrvSa0n_OM&tbnid=w6bY7p5nplIifM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.creditonhand.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99 /4480/12.html&ei=1nCVUrfOKdGtlQWU7YHYCw&bvm=bv.57155469,d.dGI&psig=AFQjCNHEBr_U-IZJlt5HOmU3ydw_pCf8lA&ust=1385611848843787
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1vD4UrvSa0n_OM&tbnid=w6bY7p5nplIifM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.creditonhand.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99 /4480/12.html&ei=1nCVUrfOKdGtlQWU7YHYCw&bvm=bv.57155469,d.dGI&psig=AFQjCNHEBr_U-IZJlt5HOmU3ydw_pCf8lA&ust=1385611848843787


คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ หรอื คสช. ท ารัฐประหารยดึอ านาจการปกครอง เมือ่
วันที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัง้แตเ่วลา ๑๖.๓๐ น. หลงัจากประกาศกฎอยัการศกึ
ทั่วราชอาณาจักร เมือ่วันที ่๒๐ พฤษภาคม พรอ้มทัง้จัดตัง้กองอ านวยการรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย(กอ.รส.) ได ้๒ วัน 

(คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ : National Council for Peace and Order 
(NCPO) เดมิใชช้ือ่ National Peace and Order Maintaining Council (NPOMC) )
มพีลเอก ประยทุธ ์จันทรบ์อชา เป็นหวัหนา้คณะ



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๒๐  จัดร่างโดย
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง 

พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐ ภายหลังการรัฐประหาร
ในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ

บดนิทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภไิธย 
เม่ือวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ พระที่น่ังอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
กรุงเทพมหานคร 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ





ในชว่งกวา่ ๒๓๐ ปีทีผ่า่นมา                                                                        
สงัคมไทยเปลีย่นแปลงไปมากในทกุภาคสว่น:

ชวีติตดิน า้ สู ่ชวีติชดิถนน

เรอืนรา้น                 
การคมนาคม                



เสือ้ผา้                
อาหาร     
ฯลฯ

ในชว่งกวา่ ๒๓๐ ปีทีผ่า่นมา                                                                        
สงัคมไทยเปลีย่นแปลงไปมากในทกุภาคสว่น: 
วฒันธรรมนุง่หม่ สู ่วฒันธรรมสวมใส ่/                
วฒันธรรมขา้ว สู ่วฒันธรรมแป้งสาลี



วรรณคดี
ขนบธรรรมเนยีมประเพณี

วรรณคดแีนวใหม่

วรรณกรรม
สมัยใหม่

ในชว่งกวา่ ๒๓๐ ปีทีผ่า่นมา                                                                        
สงัคมไทยเปลีย่นแปลงไปมากในทกุภาคสว่น:

จากวฒันธรรมหลวง สู ่วฒันธรรมราษฎร

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://202.129.48.214/CD3026/book18/b18p161a.jpg&imgrefurl=http://202.129.48.214/CD3026/book18/b18p161.htm&usg=__V6uHsZYgt2CNmXrIyfiP6m3R_lk=&h=366&w=286&sz=16&hl=th&start=6&um=1&tbnid=88lp1kahySUUmM:&tbnh=122&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881&gbv=2&hl=th&sa=G&um=1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://202.129.48.214/CD3026/book18/b18p161a.jpg&imgrefurl=http://202.129.48.214/CD3026/book18/b18p161.htm&usg=__V6uHsZYgt2CNmXrIyfiP6m3R_lk=&h=366&w=286&sz=16&hl=th&start=6&um=1&tbnid=88lp1kahySUUmM:&tbnh=122&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881&gbv=2&hl=th&sa=G&um=1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://school.obec.go.th/bangkrathum/Web By Siriyanee/Pictures/Image38.jpg&imgrefurl=http://school.obec.go.th/bangkrathum/Web By Siriyanee/yo.htm&usg=__TX0DR3OMMrGLObFRIzSgD3FvU2A=&h=587&w=500&sz=51&hl=th&start=26&um=1&tbnid=XfQlow8zSn08GM:&tbnh=135&tbnw=115&prev=/images?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C&gbv=2&ndsp=20&hl=th&sa=N&start=20&um=1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://school.obec.go.th/bangkrathum/Web By Siriyanee/Pictures/Image38.jpg&imgrefurl=http://school.obec.go.th/bangkrathum/Web By Siriyanee/yo.htm&usg=__TX0DR3OMMrGLObFRIzSgD3FvU2A=&h=587&w=500&sz=51&hl=th&start=26&um=1&tbnid=XfQlow8zSn08GM:&tbnh=135&tbnw=115&prev=/images?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C&gbv=2&ndsp=20&hl=th&sa=N&start=20&um=1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://pirun.ku.ac.th/~b5008335/Images/Khun/khun2.jpg&imgrefurl=http://pirun.ku.ac.th/~b5008335/khun.html&usg=__Qva8bpWhaXQSt75InVyU6jWVMec=&h=600&w=405&sz=187&hl=th&start=11&um=1&tbnid=Jj4W0B6XbfZCjM:&tbnh=135&tbnw=91&prev=/images?q=%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&gbv=2&hl=th&um=1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://pirun.ku.ac.th/~b5008335/Images/Khun/khun2.jpg&imgrefurl=http://pirun.ku.ac.th/~b5008335/khun.html&usg=__Qva8bpWhaXQSt75InVyU6jWVMec=&h=600&w=405&sz=187&hl=th&start=11&um=1&tbnid=Jj4W0B6XbfZCjM:&tbnh=135&tbnw=91&prev=/images?q=%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&gbv=2&hl=th&um=1


มหรสพ

ในชว่งกวา่ ๒๓๐ ปีทีผ่า่นมา                                                                        
สงัคมไทยเปลีย่นแปลงไปมากในทกุภาคสว่น:

จากวฒันธรรมรอ้งร า สู ่วฒันธรรมการแสดงตะวนัตก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:No_Raa.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:No_Raa.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lakon_Nok.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lakon_Nok.jpg


ดนตรี

ในชว่งกวา่ ๒๓๐ ปีทีผ่า่นมา                                                                        
สงัคมไทยเปลีย่นแปลงไปมากในทกุภาคสว่น: จาก
วฒันธรรมป่ีพาทยร์าดตะโพน สู ่วฒันธรรมร็อค-แร็พ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamoldsong.com/wp-content/uploads/2008/08/the_tntroductory8.jpg&imgrefurl=http://www.siamoldsong.com/the-introductory-sample-2/&usg=__7LwpJN-MaOIco290oPgQoJfvHAU=&h=243&w=350&sz=24&hl=th&start=278&um=1&tbnid=AzBHoRBNlF3BgM:&tbnh=83&tbnw=120&prev=/images?q=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&gbv=2&ndsp=20&hl=th&sa=N&start=260&um=1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamoldsong.com/wp-content/uploads/2008/08/the_tntroductory8.jpg&imgrefurl=http://www.siamoldsong.com/the-introductory-sample-2/&usg=__7LwpJN-MaOIco290oPgQoJfvHAU=&h=243&w=350&sz=24&hl=th&start=278&um=1&tbnid=AzBHoRBNlF3BgM:&tbnh=83&tbnw=120&prev=/images?q=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&gbv=2&ndsp=20&hl=th&sa=N&start=260&um=1


จากคลีน่ลกูทีส่าม

สู่ เศรษฐกจิดจิทิลั

ประเทศไทย ๔.๐

จากอุตสาหกรรม

สู่เทคโนโลยสีารสนเทศ

จากลา่สตัว ์เก็บหาของปา่ 

สู่ เกษตรกรรม จากเกษตรกรรม

สู่ อุตสาหกรรม

พร้อมกับการเสด็จ

สวรรคตของ

พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภมูพิล 
อดลุยเดช รัชกาลที ่๙
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง
จะยังคงไดรั้บการ
ขบัเคลือ่นตอ่ไปหรอืไม่

ความเปลีย่นแปลง
ของสงัคม                                                              
บนแผน่ดนิทีป่จัจบุนั
เป็นประเทศไทย 

อลัวนิ
ทอฟเลอร์

ดอน
แทปสก็อตต์



สมัย

ก่อน

ประวตัศิาสตร์

สมัย

ประวตัศิาสตร:์

ก่อนมรีฐัสยาม  

(ราวพทุธ

ศตวรรษที ่

๑๑ – ๑๘)

สมัย

ประวตัศิาสตร:์

รัฐสยาม-อยธุยา  

(ราวพทุธ

ศตวรรษที ่๑๙ 

ลงมา)

สมัยธนบรุ ี

(พ.ศ.๒๓๑๐ -

๒๓๒๕) และ

รัตนโกสนิทร์

ตอนตน้

(รชักาลที ่๑ –

๓ หรือราว 

พ.ศ. ๒๓๒๕ –

๒๓๙๔)

สมัย

รัตนโกสนิทร์

(รชักาลที ่๔ -

๖ หรือ ราว 

พ.ศ. ๒๓๙๔ –

๒๔๖๘)

สมัยรชักาล

ที่ ๗ –

สงครามโลก

ครั งที ่๒ 

(หรอืราว 

พ.ศ. ๒๔๖๘ 

– ๒๔๘๘)

สมัยหลงั

สงครามโลก

ครั งที ่๒ –

ปัจจบุนั

หลงัจากทีไ่ดเ้ห็น                                      
ความเปลีย่นแปลงของสงัคม                                                              

บนแผน่ดนิทีป่จัจบุนัเป็นประเทศไทย                                         
จากสมยักอ่นประวตัศิาสตร ์                          

จนถงึปจัจบุนัแลว้...



จากทีนั่บถอยหลงักนัมานานหลายปี 
ในทีส่ดุ ๑๐ ประเทศในเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใตก้็ประกาศไดว้า่
เขา้สูก่ารเป็น “ประชาคมอาเซยีน”

แบบ “เต็มตวั” ในปี ๒๕๕๙



นิสิตคิดวา่ในภายภาคหน้า                        

ในประชาคมอาเซยีน / ประชาคมโลก

การเป็นเมอืงขึน้ทางเศรษฐกจิ?

การเป็นเมอืงขึน้ทางวัฒนธรรม?                 

ประเทศไทย(จะ)ปลอดภัย                 
จากภาวะเป็นเมอืงขึน้/อาณานคิม
ในยคุบลกาภวิัตน์ / เศรษฐกจิดจิทิัล?

ขอไดร้บัความ

ขอบคณุ สวัสด!ี


