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หนวยที่ 1

พัฒนาการดานประวัติศาสตรในดินแดนประเทศไทย

******************************************************************************

******
ตอนที่ 1.1 ขอพินิจเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางประวัติศาสตร
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางประวัติศาสตร ควรจะมีความเขาใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับขอบขายและความหมายของ “สังคม” และ “วัฒนธรรม” ดังนี้
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สังคม →

กลุมบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนรวมกันเปนเวลานาน มีปฏิสัมพันธตอกันมีการกําหนดแบบ
แผนการดําเนินชีวิตที่ยึดถือรวมกัน
วัฒนธรรม →
แบบแผนการดําเนินชีวิตที่สรางสรรคขึ้น
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ปจจัยที่มิอิทธิพลตอพัฒนาการทางประะวัติศาสตร แบงเปน 3 กลุม ไดแก 1. สภาพภูมิศาสตร 2. ดานวัฒนธรรม 3.
ปจเจกบุคคล
1. สภาพภูมิศาสตร ที่มีผลตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทย มี 3 ประการ ดังนี้
- การเปนดินแดนที่อุดมสมบูรณเกือบทุกภาค เปดกวางตอการตั้งถิ่นฐาน มีการผสมผสานดานเผาพันธุและวัฒน
ธรรม จนพัฒนาเปนวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน
- การเปดกวางตอการรับวัฒนธรรมอื่นจากตางประเทศ เนื่องจากทําเลที่ตั้งของประเทศไทยติดตอกับดินแดนอื่น ๆ
ไดสะดวกทั้งทางบก และทางทะเล รวมทั้งไดใชทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลดวย
- การเปนดินแดนเปด ทําใหมีศักยภาพในการปรับประเทศใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงที่หลั่งไหลเขามา
2. วัฒนธรรม ภาพรวมของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม มีขอสรุปดังนี้
ลักษณะของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
(1) หาพื้นที่ที่เหมาะสม → ตั้งถิ่นฐาน → มีภาษา → ขยายชุมชนขนาดใหญ มี

-

3.

ความเชื่อ, การนับถือผีสางเทวดา
พิธีกรรมตาง ๆ
เทคโนโลยี

ใชในการแกปญหาการดํารงชีวิต

หัวหนาชุมชน
(2) พัฒนาเปนเมือง → การจัดระเบียบการปกครอง → สรางสรรคงานศิลปะ มี
การจัดระเบียบสังคม
งานศิลป
การจัดระเบียบเศรษฐกิจ
วรรณคดี, นาฏศิลป
ศาสนา พิธีกรรม
เพลง, ดนตรี
จิตรกรรม, ประติมากรรม
สถาปตยกรรม
การละเลนพื้นบานตาง ๆ
ปจเจกบุคคล ไดแก ความรู สติปญญา ความสามารถ ประสบการณ และเหตุผลสวนตัวที่ เกี่ยวของพฤติกรรม
และการตัดสินใจของมนุษยในสถานภาพตาง ๆ กัน

ตอนที่ 1.2 จากยุคหินเขาสูสมัยประวัติศาสตร
1.2.1
ยุคหินในดินแดนประเทศไทย
ยุคตาง ๆ ในดินแดนประเทศไทยแบงเปน ยุคหินเกา ยุคหินกลาง ยุคหินใหม
1. ยุคหินเกา มีอายุระหวาง 500,000 หรือ 200,000 ปถึง 10,000 ป มนุษยในยุคนี้รูจักใชหินนํามากระ
เทาะแบบหยาบหนาเดียว “แบบสับตัด” มีขนาดใหญอาศัยอยูตามถ้ํา เพิงผา เลี้ยงชีพดวยการลาสัตว เก็บผลไมตามธรรมชาติ มี
การยายถิ่นฐานไปตามแหลงอาหาร
2. ยุคหินกลาง อายุ 10,000 – 8,000 ป มนุษยในยุคนี้มีมากกวายุคหินเกา มีการปรับปรุงเครื่องมือหินให
ประณีตขึ้น นําเปลือกหอยมาทําเครื่องมือ เครื่องใช ทําเครื่องปนดินเผา นําพืชมาใชประโยชน มีพิธีการฝงศพ อาศัยตามถ้ํา ยาย
ถิ่นฐานไปตามแหลงอาหาร
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3. ยุคหินใหม มีอายุประมาณ 8,000 – 3,000 ป มนุษยในยุคนี้มีความเจริญพอสมควร มีเทคนิคการทํา
เครื่องมือหินที่กาวหนาขึ้น รูจักทําเครื่องจักสาน ทําเครื่องปนดินเผา ทําหิน ใชเปลือกหอยมาทําเครื่องประดับ มีพิธีกรรม รูจักการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว มีการตั้งหลักแหลงอยูกับที่ มนุษยในยุคนี้จึงมีการพัฒนา สรางสรรควัฒนธรรมในดานตาง ๆ ที่ตอเนื่องตอมา
1.2.2

ยุคโลหะในดินแดนประเทศไทย
มีอายุประมาณ 3,000 ป หรือ 500 ปกอนพุทธศักราช ถึงประมาณ พ.ศ. 1000 เปนยุคที่มนุษยรูจักนําโลหะ
บางชนิดมาทําเครื่องมือเครื่องใชแทนหิน เริ่มจากการนําเอาทองแดงกับดีบุกมาหลอมรวมกันเปน “สําริด” แลวพัฒนาตอมาจนมี
ความรูเรื่องถลุงเหล็ก ทําเครื่องมือเหล็กใชซึ่งแข็งแรงกวาสําริด มีความรูทางดานการเกษตรและเลี้ยงสัตว ทอผาเปนเครื่องนุงหม
ทําเครื่องปนดินเผา รูจักทําคูน้ํา ขุดสระเก็บน้ํา การเดินทะเล มีพิธีกรรม มีศิลปะและ ภาพเขียนตาง ๆ
1.2.3

การเขาสูสมัยประวัติศาสตร
เปนยุคที่มีการติดตอคาขายกับดินแดนที่อยูหางไกลออกไป เชน อินเดีย จีน โรมัน ไดผสมผสานกับอารย
ธรรมตาง ๆ ที่รับจากอินเดีย เชน ระบบการปกครอง ศาสนา (พุทธ ฮินดู) วรรณคดี ศิลปกรรม และวิทยาการตาง ๆ ทําใหชุม
ชนเมืองยุคโลหะในดินแดนประเทศไทยไดปรุงแตงพัฒนาวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมอินเดียที่รับเขามา
แลวพัฒนาเปนแควนเล็ก ๆ เขาสูสมัยประวัติศาสตรเมื่อประมาณ พ.ศ. 1000
ตอนที่ 1.3 แควนโบราณในประเทศไทย (พุทธศตวรรษที่ 12 – 19)
1.3.1 แควนในภาคกลาง อยูในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง รวมไปถึงทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของ
ลุมน้ํา มีแควนสําคัญ ดังนี้
1. แควนทราวดี ชวงพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 มีเมืองศูนยกลาง 2 เมือง คือ เมืองนครไชยศรี (นครปฐมโบราณ)
และเมืองละโว (ลพบุรี) ไดรับอิทธิพลอารยธรรมอินเดีย เชน ระบบการปกครอง ศาสนา ศิลปกรรมตาง ๆ รับศาสนาพุทธนิกาย
หินยาน เปนศูนยกลางในการเผยแพรไปยังแควนอื่น ๆ รวมทั้งทําใหเกิดศิลปะแบบทราวดี เชน พระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ พระ
ธรรมจักรศิลากับกวางหมอบ พระพุทธรูปปูนปน พระพิมพตาง ๆ เสมาหิน ภาพปูนปนสตรีเลนดนตรี ลูกปดทําดวยแกว หิน ดิน
เผา
2. แควนละโว เมื่อแควนทราวดีเสื่อมอํานาจในพุทธศตวรรษที่ 16 เนื่องจากอาณาจักรกัมพูชา แผอํานาจมายังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในประเทศไทย ละโวจึงมีความสัมพันธใกลชิดกัมพูชา และไดรับอิทธิพลคติความเชื่อ ศาสนา
พราหมณ – ฮินดู และพุทธมหายาน
3. แควนอโยธยา เมืองอโยธยาเปนเมืองหนึ่งในแควนทราวดี ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําเบี้ย ฝงตะวันออกเมืองอยุธยา
ปจจุบัน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 มีการติดตอคาขายกับจีน อินเดีย เปอรเซีย และมีความอุดมสมบูรณทางการเกษตร ทําใหอ
โยธยามีเศรษฐกิจดี การรับศิลปวัฒนธรรมจากละโวทําให
อโยธยาสามารถสรางพระพุทธรูป “พระไตรรัตนนายก” ที่วัดพนัญเชิงใต กอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 1893 ถึง 26 ป
4. แควนสุพรรณภูมิ มีขอบขายพื้นที่อยูฟากตะวันตกของลุมแมน้ําเจาพระยา เจริญรุงเรืองในพุทธศตวรรษที่ 18 – 19
เมืองสําคัญในแควนไดแก เมืองแพรกศรีราชา (ตั้งอยูริมแมน้ํานอยในจังหวัดชัยนาทปจจุบัน) เมืองราชบุรี สิงหบุรี และเพชรบุรี
ซึ่งเปนเมืองทาสําคัญที่คุมเสนทางการติดตอคาขายกับบานเมืองทางภาคใต เชน แควนนครศรีธรรมราช ศิลปวัฒนธรรมไดรับสืบ
ทอดมาจากนครชัยศรี จึงนับถือพุทธศาสนานิกายหินยานเปนหลัก
แควนสุพรรณภูมิมีความเขมแข็งทางการทหาร อาณาจักรอยุธยาที่กอเกิดขึ้นใน พ.ศ.1893 ไดรับการสนับสนุนดานพื้น
ฐานกําลังทหารจากแควนสุพรรณภูมิ ซึ่งมีความโยงใยการเปนเครือญาติโดยการแตงงาน และเจานายแควนสุพรรณภูมิมีสวนรวมใน
การปกครองอาณาจักรที่กอเกิดขึ้นนี้
1.3.2
แควนในภาคเหนือ ในชวงพุทธศตวรรษที่ 14 – 19
แควนในภาคเหนือมีแควนที่สําคัญ ดังนี้
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1. แควนหริภุญชัย ชวงพุทธศตวรรษที่ 14 ในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําปงตอนบนและขยายถึงที่ราบลุมแมน้ําวัง สราง
เมือง เขลางคนคร หรือลําปาง แควนนี้มีเมืองลําพูนเปนศูนยกลาง ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมทราวดี นับถือศาสนาพุทธหินยาน มี
ความสัมพันธใกลชิดกับหัวเมืองมอญในพมาทั้งในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
2. แควนลานนา เกิดจากการรวมตัวของชุมชนและเมืองตาง ๆ บริเวณแมน้ําปง แมน้ํากก และแมน้ําโขงจาก 2 กลุม
ชน คือ ลัวะ หรือละวา หรือสางจก และพวกไทยลื้อเปน “ยวน” ในพุทธศตวรรษที่ 13 เมืองสําคัญคือ เมืองหิรัญนคร เงินตง
หรือเงินยางเชียงแสน
ในป 1839 พญามังราย พอขุนรามคําแหงและพญางําเมือง สราง “เมืองนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม” แควนลาน
นาจึงกอเกิดขึ้นในปนี้ มีเมืองเชียงใหมเปนราชธานี แตไดสิ้นอํานาจตกเปนเมืองขึ้นของพระเจาหงสาวดีบุเรงนองใน พ.ศ. 2101
3. แควนสุโขทัย มีรากฐานของการกอเกิดเริ่มเมื่อพุทธศตวรรษที่ 18 ในบริเวณภาคเหนือตอนลางแถบลุมแมน้ําปง
ยม และนาน มีเมืองสําคัญ คือ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย สระหลวง และสองแคว เมื่อแรกเริ่มกอตั้งราชวงศศรีนาวนําถุมปกครอง ตอ
มาขอมสมาดโขลญลําพงยึดอํานาจปกครองไป พอขุนผาเมืองเจาเมืองราดและสหายคือพอขุนบางกลางหาวเจาเมืองบางยาง ชวยกัน
ยึดสุโขทัยกลับคืนมาไดแลวใหพอขุนบางกลางหาวปกครองสุโขทัย มีพระนามวา “พอขุนศรีอินทราทิตย” ปฐมกษัตริยราชวงศ
พระรวง สวนพอขุนผาเมืองเสด็จไปครองเมืองราด เหตุการณเกิดขึ้นใน พ.ศ. 1792
สุโขทัยตกเปนประเทศราชของอยุธยาใน พ.ศ. 1981 แลวรวมเขากับอยุธยา พ.ศ. 2006 โดยไดสืบทอดมรดกทางวัฒน
ธรรมแกอาณาจักรอยุธยา ที่สําคัญยิ่งคือ ตัวอักษรไทย (พ.ศ. 1826) ที่ชวยเสริมความเปนเอกภาพในกลุมชนชาวไทย
1.3.3
แควนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 – 19
แควนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมดินแดนสองฝงแมน้ําโขงตั้งแตเมือง
อุดร หนองคาย เวียงจันทร นครพนมจรดอุบลราชธานี ศูนยกลางอยูที่เมืองนครพนม รวมเปน “แควนโคตรบูร” เดิมกลุมชนใน
พื้นที่นี้นับถือผีสางเทวดา ตอมานับถือศาสนาที่แพรจากแควนทวารวดี ในระยะแรกกอตั้งมีความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับแวน
แควนทางภาคกลาง แลวเปลี่ยนมาใกลชิดกับวัฒนธรรมกัมพูชาหรือขอมที่แผอํานาจเขาไปภาคอีสานเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16
และในสมัยอยุธยา มีขอมูลกฎมณเฑียรบาลระบุวา โคตรบูรเปนประเทศราชของอยุธยา
กลุมเมืองอื่น ๆ เมื่ออาณาจักรกัมพูชาแผอํานาจเขามาในภาคอีสานในกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ทําใหเกิดความเปลี่ยน
แปลงดานวิถีชีวิตความเปนอยูในเมืองแถบนี้ รวมทั้งไดความเจริญทางเทคโนโลยีเขามาดวย เชน การวางผังเมือง การชลประทาน
อิทธิพลวัฒนธรรมกัมพูชาเสื่อมไปในพุทธศตวรรษ 19 ในสมัยอยุธยา ชุมชนเมืองในภาคอีสานหลายเมืองถูกทิ้งราง มีประชากรไม
มาก
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พุทธศตวรรษที่ 24) กลุมเมืองเหลานี้ไดฟนตัวขึ้นใหมจากการอพยพเขามาของกลุมชน
ลาว – เขมร ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการจัดตั้งเมืองตาง ๆ และรวมเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐประชาชาติไทยหลังการปฏิรูปการปกครอง
ในสมัยรัชกาลที่ 5
1.3.4 แควนในภาคตะวันออก
แควนในภาคตะวันออกมีขอบเขตพื้นที่ที่ในปจจุบันคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด รวมไปถึงปราจีนบุรี
นครนายก เปนดินแดนเกาแกที่มีพัฒนาการมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน
ระหวางพุทธศตวรรษที่ 16 – 19 บานเมืองในภาคนี้มีความสัมพันธใกลชิดกับอาณาจักรกัมพูชา จนกระทั่งอยุธยามีชัย
ชนะเหนือเขมรอยางเด็ดขาดใน พ.ศ. 1974 จึงผนวกดินแดนแถบนี้เขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไดสําเร็จ และมีความสําคัญ
ในฐานะเมืองทาคาขายในเสนทางการขายอยุธยากับจีนและญวน ทั้งบานเมืองอื่นในภาคตะวันออกดวย บทบาททางเศรษฐกิจไดสืบ
เนื่องตอมาจนถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร
ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนตนมา บานเมืองในแถบนี้ไดเพิ่มความสําคัญทางดานยุทธศาสตรในแนวชายแดน
ไทย – เขมร และความสัมพันธ ไทย – ญวนดวย ปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายพัฒนาเมืองฉะเชิงเทราเปนประตูสูภาคอีสาน เพื่อ
เชื่อมโยงภูมิภาคอีสานและหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเพื่อการพัฒนาใหเจริญไดดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
1.3.4

แควนในภาคใต
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ในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 – 20 ภาคใตของไทยมีแควนสําคัญคือ “แควนตามพรลิงค” ซึ่งตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13
และไดพัฒนาตอมาเปน “แควนนครศรีธรรมราช” เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 แลวผนวกเขาสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในพุทธ
ศตวรรษที่ 20
แควนตามพรลิงค กอเกิดขึ้นจากพื้นฐานการเปนทางผานในการเดินเรือเพื่อการคาหรือการอื่นจากอินเดียไปจีน หรือจาก
จีนไปอินเดีย จึงไดรับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีนโบราณ ในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 แควนนครศรีธรรมราชเจริญรุง
เรืองเปนศูนยกลางการปกครอง การคา และศิลปวัฒนธรรมของภาคใต รวมทั้งมีอํานาจทางการเมืองครอบคลุมเมืองตาง ๆ 12
เมือง เรียกวา เมือง 12 นักษัตร ในดานศาสนาและความเชื่อมีทั้งศาสนาพราหมณ – ฮินดู พุทธมหายาน และพุทธหินยาน ในดาน
ความสัมพันธไดสมาคมติดตอกับบานเมืองในภาคกลางและภาคเหนือของไทย เชน ละโว สุพรรณภูมิ สุโขทัย หริภุญชัย รวมทั้ง
กับลังกาดวย จึงไดรับศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศเปนแหงแรกในดินแดนประเทศไทยแลวแพรไปยังสุโขทัย ลานนา และหัวเมืองอื่น
ๆ
ในพื้นที่ภาคใตของไทยยังพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยศรีวิชัยเปนจํานวนมาก อาณาจักรศรีวิชัยดํารงอยูในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 13 – 18 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาคพื้นทะเลแถบชวา เกาะสุมาตรา คาบสมุทรมลายู ในชวงเจริญรุงเรืองระหวาง
พุทธศตวรรษที่ 13 – 16 นั้นไดแผขยายอาณาเขตมาถึงบางสวนทางภาคใตของไทยดวย เมืองไชยา (อําเภอไชยา จ.สุราษฎรธานี)
เปนเมืองสําคัญ อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมสลายไปในพุทธศตวรรษที่ 18

ตอนที่ 1.4 อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร
1.4.1
อยุธยา
อาณาจักรอยุธยากอเกิดขึ้นในป 1893 จากรากฐานการรวมตัวกันของแควนละโว อโยธยาและสุพรรณภูมิที่มีความ
สัมพันธดานเครือญาติจากการอภิเษกสมรสระหวางพระเจาอูทอง (ละโว – อโยธยา) และเจาหญิงแหงแควนสุพรรณภูมิ

พระเจาอูทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 ทรงสรางกรุงศรีอยุธยาที่ตําบลหนองโสน(บึง
พระราม) เปนราชธานี มีชัยภูมิดีทั้งดานยุทธศาสตรการเกษตรและการคากับตางประเทศ เพราะตั้ง
อยูในบริเวณที่มีแมน้ําไหลมาบรรจบกัน 3 สาย คือ แมน้ําลพบุรีทางดานเหนือ แมน้ําเจาพระยา
ทางดานตะวันตกและดานใต รวมทั้งแมน้ําปาสักทางดานตะวันออก
อยุธยาไดรับมรดกทางวัฒนธรรมจากแวนแควนไทยหลายแควนมาสรางสรรคใหแตกแขนงออกไปอีกมากมาย ดวยการ
จัดระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีประสิทธิภาพ อาณาจักรอยุธยาจึงดํารงความเปนศูนยกลางของโลกคนไทย
อยูยั่งยืนนานถึง 417 ป (พ.ศ. 1893 – 2310) หลังจากนั้นไดลมสลายไปเนื่องจากเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาใน พ.ศ. 2310 สาเหตุพื้น
ฐานของการลมสลายมาจากการแยงชิงอํานาจทางการเมืองในหมูชนชั้นปกครองที่เกิดขึ้นบอยครั้งในสมัยอยุธยาตอนปลาย
และ
ความระส่ําระสายของระบบไพร และการเกิดสงครามไทย – พมา(พ.ศ. 2308 – 2310) ซึ่งเปนตัวเรงใหอาณาจักรอยุธยาลมสลายเร็ว
ยิ่งขึ้น
1.4.2
สมัยธนบุรี
ความเสื่อมโทรมของอยุธยาจนนําไปสูการลมสลายใน พ.ศ. 2310 ทําใหเกิดความสับสนวุนวายและชองวางอํานาจทาง
การเมือง ในสถานการณเชนนี้ไดมีคนไทยตั้งตนเปนหัวหนาชุมชน เกิดกลุมชุมชนตาง ๆ ที่มุงหวังจะขึ้นเปนกษัตริยพระองคใหม
ของอาณาจักรไทย กลุมชุมชนที่สําคัญ 5 กลุมมีดังนี้ ภาคเหนือ – ชุมนุมเจาพระฝาง ชุมนุมเจาพระยาพิษณุโลก ภาคใต - ชุมนุม
เจาพระยานครศรีธรรมราช ภาคอีสาน - ชุมนุมกรมหมื่นเทพพิพิธ และภาคตะวันออก - ชุมนุมพระยาวชิรปราการหรือพระยา
ตากสิน
ตนเดือนพฤศจิกายน 2310 พระยาตากสินกอบกูเอกราชกลับคืนมาได จึงมีความชอบธรรมที่จะขึ้นครองราชย มีพระ
ราชพิธีในวันที่ 28 ธันวาคม 2310 และไดยายราชธานีมาอยูที่ “กรุงธนบุรี”
สมัยธนบุรีแมเพียงชวงสั้น ๆ 15 ป (พ.ศ. 2310 – 2315) แตก็มีความสําคัญยิ่ง และมีการดําเนินการเรื่องตาง ๆ หลาย
ดาน ตั้งแตการรวบรวมบานเมืองใหเปนปกแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน (มีการปราบปรามชุมนุมตาง ๆ ระหวาง พ.ศ. 2311 – 2313)
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กับการทําสงครามปองกันอาณาจักร การฟนฟูเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปะ วรรณคดีและวัฒนธรรมดานอื่น ๆ การฟนฟูวางรากฐาน
บานเมืองใหมั่นคงซึ่งไดสานตอมาในสมัยรัตนโกสินทร
1.4.3
สมัยรัตนโกสินทร
เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2325 และตอเนื่องจนมาถึงปจจุบัน ชวง 69 ปแรกของสมัยนี้ ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่
3 (พ.ศ. 2325 – 2394) เปนสมัยแหงการฟนฟูและวางรากฐานอาณาจักรใหมั่นคง ทุก ๆ ดานรวมทั้งไดปูพื้นฐานใหแกการรวม
ประเทศนําไปสูการสรางรัฐประชาชาติไทยในสมัยรัชกาลที่ 5
การเขาสูระบบทุนในสมัยรัชกาลที่ 4 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน คานิยมเรื่องทรัพยสินเงินทอง การตื่นตัว
ใฝหาความรู และการมีโลกทัศนที่เนนความมีเหตุผลมากกวาสมัยกอน มีการเผชิญหนากับภัยจักรวรรดินิยมที่ตอเนื่องมาอีกหลายรัช
กาล ดวยการดําเนินการทางการทูตพรอม ๆ กับกับการปรับปรุงบานเมืองใหทันสมัย ไดเริ่มตนในสมัยรัชกาลที่4 และดําเนินการมาก
ยิ่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสืบตอมาไมขาดสาย เปนการดําเนินการปรับปรุงไปตามแบบแผนอารยธรรมตะวันตกเพื่อใหเปนที่
ยอมรับของชาติมหาอํานาจในขณะนั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอเนื่องใหประเทศไทยสามารถรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางภายใตสถาบัน
พระมหากษัตริย อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475

คําถามทายหนวย
ขอ 1
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปนอยูและพฤติกรรมของมนุษยแตละสมัยและแตละสังคมที่สงผลตอพัฒนาการทางประวัติ
ศาสตรไดแกอะไรบาง
ตอบ
สภาพภูมิศาสตร วัฒนธรรม และปจเจกบุคคล
ขอ 2
สภาพทําเลที่ตั้งของประเทศไทย มีผลดีในดานใดที่ทําใหประเทศไทยมีบทบาทในดานใดของภูมิภาคนี้ นับตั้งแตสมัย
โบราณเปนตนมา
ตอบ
ชุมทางการคาขาย
ขอ 3
วัฒนธรรมในดินแดนประเทศไทยมีวิวัฒนาการอยางไร
ตอบ
มีวิวัฒนาการเริ่มตั้งแต การตั้งถิ่นฐาน มีภาษาพูด ความเชื่อ พิธีกรรม ศิลปะ เทคโนโลยี และมี
หัวหนาชุมชน ตอมาจึงพัฒนามาเปนเมือง มีการจัดระเบียบทางการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และแบบแผนการดําเนินชีวิต เชน
ศาสนา พิธีกรรม มหรสพ ศิลปกรรม รวมทั้งความรูที่สั่งสมเพิ่มพูน จนเปนวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ
ขอ 4.
การสรางสรรควัฒนธรรมของมนุษยในยุคหิน มีความสําคัญกับปจจัยใด
ตอบ
การประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชจากวัสดุธรรมชาติ การแสวงหาอาหารโดยการลาสัตว ตั้งแหลงที่อยูอาศัยในธรรมชาติ
และตามแหลงอาหาร ทั้งนี้พัฒนามีความเจริญในยุคหินใหมที่รูจักเพาะปลูก เลี้ยงสัตวและตั้งถิ่นฐานเปนชุมชน
ขอ 5
ตอบ

ระบบการปกครองของแควนตางๆในดินแดนประเทศไทย ไดรับอิทธิพลจากชาติใด
อินเดีย ซึ่งบางสวนยังสืบทอดรูปแบบ ความเชื่อและคตินิยมมาจนถึงปจจุบัน

ขอ 6

แควนโบราณในประเทศไทย มีความสําคัญอยางไร
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ตอบ
มีความสําคัญ เพราะไดพัฒนาตอเนื่องเปนอาณาจักรสุโขทัย และอยุธยา แควนที่สําคัญ ไดแก ในภาคกลางคือ ทวารวดี
ละโว อโยธยา สุพรรณภูมิ แควนในภาคเหนือ ไดแก หริภุญชัย ลานนา สุโขทัย แควนในภาคอีสานมีแควนโคตรบูร แควนใน
ภาคใต มีแควนตามพรลิงค (ตอมาเปนแควนนครศรีธรรมราช)

ขอ 7
อาณาจักรอยุธยา มีพัฒนาการและเกิดการลมสลายในป 2310 ไดอยางไร
ตอบ
อาณาจักรอยุธยา เกิดขึ้นและพัฒนาจากการรวมแวนแควนตางๆ โดยเฉพาะแควน ละโวและสุพรรณภูมิ สวนการลม
สลายของอาณาจักรอยุธยา เกิดจากการแยงชิงอํานาจทางการเมือง การทําสงครามกับพมา และความระส่ําระสายของระบบไพร
ขอ 8
การสถาปนากรุงธนบุรีเกิดขึ้นไดอยางไร
ตอบ
จากการกูบานฟนเมืองของพระเจาตากสินมหาราช โดยกอบกูอิสรภาพและสรางความเปนปกแผนของอาณาจักรใหมั่น
คง ดวยการปราบชุมนุมตางๆ
ขอ 9
ตอบ

พัฒนาการของยุคสมัยรัตนโกสินทรที่สําคัญ ไดแกอะไรบาง
1.การฟนฟูบานเมืองในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
2.การปรับตัวใหพรอมที่จะเผชิญกับจักรวรรดินิยมในสมัยรัชกาลที่ 4
3.การปรับบานเมืองใหทันสมัยในสมัยรัชกาลที่ 5(ดวยวิธีการทําใหเปนตะวันตกและการสรางรัฐชาติไทย)
4.การพัฒนาการเมือง ระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคมโดยใชแผนพัฒนาฯ ฉบับตางๆ

