
ความรู้เร่ือง 
ประวตัิศาสตร์ชาติไทย



นางสาวนนทยิา  เจนจิต  วทิยากรให้ความรู้เร่ืองประวตัิศาสตร์ชาติไทย



การศึกษา

ปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

วชิาโท ประวตัศิาสตร์

ปรญิญาโท คณะอกัษรศาสตร ์สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

แนะน าวทิยากร นางสาวนนทิยา  เจนจิต ต าแหน่ง บรรณารักษ์ช านาญการ 
สังกดั กศน.อ าเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา
ประสบการณ์ท างาน
- ครูอตัราจ้าง สอนวชิาสังคมศึกษา โรงเรียนพะเยาพทิยาคม
- ครูสอนภาษาเกาหล ีบริษัทไทยเลเบอร์
- นักวชิาการแรงงาน สนง.จัดหางานจังหวดัพะเยา
- บรรณารักษ์  ห้องสมุดมหาวทิยาลยันเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา
- บรรณารักษ์ปฏิบัตกิาร หัวหน้ากลุ่มงานบรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะส านักราชเลขานุการ พระบรมมหาราชวงั



- วชิาประวตัศิาสตร์ ถือเป็นการปูพืน้ฐานทางด้านจิตใจ ท าให้เกดิจิตส านึก และความภาคภูมใิจในประเทศชาต ิ
รวมถึงการรู้จักคุณค่าและรักษามรดกทางวัฒนธรรมทีบ่รรพบุรุษส่ังสมไว้ให้
- ประวตัิศาสตร์ช่วยให้เรียนรู้เร่ืองราวจากอดีตเพือ่เป็นบทเรียนส าหรับปัจจุบัน องค์ความรู้ทีห่ลากหลายจาก
การศึกษาประวตัศิาสตร์ จะท าให้เข้าใจถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหาน้ันๆได้ 
- สอนให้เดก็มองอะไรแบบรอบด้าน หลายมุมมองโดยใช้หลกัฐานและความเป็นเหตุเป็นผลประกอบ มากกว่ามอง
อะไรเพยีงมุมมองเดยีว
- เพือ่ให้รู้จักตวัตนของเรา ของชาต ิเพือ่ให้เรารู้ว่า กว่าจะมปีระเทศไทยมาได้ อนุชนรุ่นแรก บรรพบุรุษของเราต้อง
ใช้เลอืดเนือ้ ชีวติแลกมา ต้องสูญเสียชีวติ ทรัพย์สินไปมากมาย ดงัน้ัน เราจะได้รู้จักหวงแหน รัก รักษา ภูมใิจและ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี แผ่นดนิ และความเป็นคนไทยชาตไิทยเอาไว้ เหมอืนทีบ่รรพบุรุษของเรารักษามา
จนถึงรุ่นเรา ให้คงอยู่คู่โลกไปนานเท่านาน

ท ำไมจึงตอ้งเรียนรู้ประวติัศำสตร์



อาณาเขต ทศิเหนือ จุดเหนือสดุ พื้นที่อ าเภทแม่สาย จ.เชียงราย

ทิศใต ้    จุดใตส้ดุ พื้นที่อ าเภอเบตง จ.ยะลา ติดกบัประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวนัออก จุดตะวนัออกสดุ พื้นที่อ าเภอศรเีมืองใหม่ จ.อบุลราชธานี ตดิกบัประเทศลาว

ทิศตะวนัตก จุดตะวนัตกสดุ พื้นที่อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮอ่งสอน ติดกบัประเทศเมียนมาร ์

ประเทศไทยในปัจจุบนั



ขอ้มลูทัว่ไป  
พืน้ทีปั่จจุบัน 514,000 ตำรำงกิโลเมตร 
ประชากร ประมำณ 65 ลำ้นคน
การปกครอง ระบอบประชำธิปไตย โดยมีพระมหำกษตัริยเ์ป็นประมุข
ประชาชน ประกอบอำชีพ เกษตรกรรม มำกท่ีสุด
เช้ือชาตไิทยปัจจุบัน เป็น “คนไท” ท่ีมีหลำยเช้ือชำติผสมผสำนกนัจนแยกแยะชำติพนัธ์ไม่ได้
ความเช่ือ คนโบรำณอพยพเขำ้มำตั้งถ่ินฐำน ณ ดินแดนแห่งน้ี มำกกวำ่จะเป็นคนทอ้งถ่ินเดิม



อย่างไรก็ตาม ยงัไมม่กีารฟนัธงว่าแทจ้รงิแลว้ก าเนดิชนชาตไิทย คอื ขอ้ไหน แต่ทีไ่ดร้บัการ

ยอมรบัในปจัจบุนัจากหลกัฐานต่างๆทีพ่อจะน่าเชื่อถอื คอื แนวคดิ ขอ้ที ่3 - 6

แนวคิด เร่ืองถ่ินเดิมของชนชำติไทย มี 6 แนวคิด ดงัน้ี
1. ถ่ินเดิมของชนชำติไทยอยูบ่ริเวณเอเชียตะวนัตก / เอเชียกลำง (เทือกเขำอลัไต)
2. ตอนเหนือและบริเวณตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน 
3. ตอนกลำงของจีน บริเวณลุ่มแม่น ้ำฮวงโห และตอนล่ำงของแม่น ้ำแยงซีเกียง
4. ยนูนำนและทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน จำกหนงัสือ The Thai People
5. ตอนใตข้องจีน รอยต่อตอนเหนือของประเทศเวยีดนำม
6. อยู ่ณ บริเวณประเทศไทยในปัจจุบนั 



อย่างไรก็ตามอนุมานไดว้า่ “คนไทย” คอื กลุม่คนทีอ่ยู่ในพื้นที่/ประเทศไทยในปจัจบุนั 

ค าว่าประเทศไทย น้ันไม่ใช่ค าดัง่เดมิ ค าว่า “ไท” นักวชิาการจะเรียกกลุ่มคนทีใ่ช้
รากภาษาเหมือนกนั คอื คนทีป่ลูกข้าวอยู่แถบทีร่าบลุ่มแม่น า้ แต่เดมิในสมัยโบราณ
นิยมเรียกคนตามแคว้นทีอ่ยู่ เช่น ชาวสุโขทยั ชาวล้านนา ชาวกรุงศรีอยุธยา 
(จากจดหมายเหตุลาลูแบร์ในสมยัสมเดจ็พระนาราย์มหาราช)

ส่วนค าว่า “ประเทศสยาม”  เร่ิมใช้ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หรืออาจเรียกว่าชาว
บางกอก  ซ่ึงปรากฏหลกัฐานของฝร่ัง และเปลีย่นเป็น “ประเทศไทย” เมื่อ วนัที่ 24 
มิ.ย. 2482 สมัยจอมพล ป. พบูิลสงคราม



ยคุกอ่นประวตัิศาสตร ์ ใชว้ธิคีารบ์อน – 14 หาอายุ

กำรก่อก ำเนิดรัฐชำติ “ประเทศไทย” จำกอดีต จนถึงปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2561

สมยัหินเก่า 1,000,000 - 10,000 ปี มาแล้ว
(พบหลกัฐาน กาญจนบุรี เชียงราย ล าปาง พม่า 
มาเลเซีย อนิโดนีเซีย จีน)

พบโครงกระดูกมนุษย์ชวา มนุษย์ปักกิง่ เปลอืกหอย เคร่ืองมอื
หินกะเทาะท าจากหินกรวด คนสมยันีเ้ป็นพวกเร่ร่อน อาศัยถ า้
อยู่ เกบ็ผลไม้เป็นอาหาร

สมยัหินกลาง 11,000 ปี – 8,000 ปี มาแล้ว
( กาญจนบุรี ถ า้องบะ ถ า้ผ ีถ า้พระ)

โครงกระดูก เปลอืกหอย เครื่องมือหนิกะเทาะดา้นเดียว และ 2 
ดา้น เศษภาชนะดินเผา พบลูกทอ้ แตงกวา ขา้ว

สมยัหินใหม่ 3,900 ปี – 1,500 ปี มาแล้ว
(บ้านเก่า กาญจนบุรี/ นครสวรรค์ /ราชบุรี นครปฐม)

โครงกระดูก ภาชนะดินเผา เครื่องมือหรอือาวธุท าจากหนิ กระดูก

สตัว ์เครื่องประดบัจากเปลอืกหอย

สมยัโลหะ 5,600 ปี – 2,000 ปี มาแล้ว
บ้านเชียง จ.อุดรธานี/ เขาแดง ถ้าววั ถ า้ตาสวง ถ า้คน 
จ.กาญจนบุรี /หนองบวัล าภู/ อ.นครไทย จ.พษิณุโลก

ทองแดง ส ำริด เหลก็ ภำชนะดินเผำท่ีมีลกัษณะพิเศษ ลวดลำย
เขียนสี ก ำไลมือ ฝังศพรวมกนั ตุ่ม ภำพวำด ภำพแกะสลกัตำม
ผนงัถ ้ำ รูปทรงเลขำคณิต กลองมโหระทึก ท ำดว้ยส ำริด



ยคุอำรยธรรมโบรำณ 
สุวรรณภูมิ = แผน่ดินทอง = ควำมอุดมสมบูรณ์ = เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้= ดินแดนอุษำคเนย์
ไดแ้ก่ ประเทศพม่ำ ลำว ไทย กมัพชูำ ส่วนสุวรรณทวปีซ่ึงเป็นเกำะ ไดแ้ก่ เกำะชวำ สุมำตรำ หรืออินโดนีเซีย ตลอดทั้งฟิลิปปินส์
ปรำกหลกัฐำน 2,300 – 5,000 ปี มำแลว้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C


ยคุอำณำจกัร เก่ำแก่สุด ไดแ้ก่
- อำณำจกัรฟนูนั หรือ พนม พ.ศ. 2,000 หรือ พทุธศตวรรษท่ี 6 – 7 ล่มสลำย 
พทุธศตวรรษท่ี 11 ถูกแทนดว้ยอำณำจกัรเจนละ

- อำณำจกัรทวำรวดี พทุธศตวรรษท่ี 11 – 18 กลุ่มวฒันธรรมลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ  
นครสวรรค ์ ลพบุรี อุทยัธำนี เพชรบูรณ์ ลุ่มน ้ำปิง (ล ำพนู) ชลบุรี ปรำจีนบุรี 
นครนำยก ฉะเชิงเทรำ นครปฐม และกระจำยตำมภูมิภำคต่ำงๆ เส่ือมดว้ยพม่ำตี
เอำเมือง และขอมเส่ือมอ ำนำจ

ก ำเนิดกรุงสุโขทยั



ยคุก ำเนินรัฐใหม่ เร่ิมเป็นแควน้ต่ำงๆ พทุธศตวรรษท่ี 11 โดยมีอำณำจกัรร่วมสมยั ดงัน้ี



ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

โยนกนำคพนัธ์ุ
? – พุทธศตวรรษ 16

เช้ือสำย ลวัะ
เชียงแสน,เชียงรำย,พะเยำ

,เชียงใหม่

ทวำรวดี
? - พุทธศตวรรษ 18

เช้ือสำย ละโว้
ล  ำปำง,ล ำพนู

โคตรบูรณ์
? - พุทธศตวรรษ 20

(นครพนม)
เช้ือสำย ขอม

ศรีวชิยั
พุทธศตวรรษ 12 – 20

สุรำษฎร์ธำนี
เช้ือสำย ชวำ /มลำยู
เกำะสุมำตรำ,

หิรัญเงินยำง
พุทธศตวรรษ 16 – 19

เช้ือสำย ลวัะ

ละโว้
พุทธศตวรรษ 12 – 20
เช้ือสำย ลวัะ/ขอม

ศรีจนำศะ
พุทธศตวรรษ 12 – 15

(นครรำชศรีมำ)

ตำมพรลิงค์
พุทธศตวรรษ 12 – 19
นครศรีธรรมรำช

หริภุญชยั
พุทธศตวรรษ 12 – 19

เช้ือสำย มอญ

ลงักำสุกะ
พุทธศตวรรษ 7 – 20
แหลมมลำย,ูปัตตำนี

ลำ้นนำ
พุทธศตวรรษ 16 – 19

เช้ือสำย ลวัะ



- ชนชาตเิก่าแก่ทีสุ่ด ณ ดนิแดนแห่งนี้ คอื ลวัะ (ต านานปู่แสะ ย่าแสะ ฤาษวีาสุเทพ(ดอยสุเทพ)

ก าเนิดเริ่มตน้ พทุธศตวรรษที ่5 – 16 ต านานสงิหนวตั ิหรอืต านานเมอืงเชยีงแสน สรา้งเวยีงโยนก มี K = 45 

พระองค ์จงึลม่สลายกลายเป็นหนองน า้ เรยีกว่า เวยีงหนองหลม่ K พญาเมงราย ล  าดบัที ่25 
ในราชวงศล์วจงักราช

- อาณาจกัรหรภิณุชยั  พ.ศ. 1,200 – 1,824 ม ีK = 49 พระองค ์(รวม 618 ปี )

โดยฤาษี อ ามาตย ์ทูลเชญิ พระนางจามเทว ี(แควน้ละโว)้ มาครองเมอืง ก่อนเสยีเอกราชใหก้บัพญามงัราย ในสมยัพญายบีา

 อำณำจกัรลำ้นนำ = แม่ฮ่องสอน  เชียงรำย  เชียงใหม่  ล  ำพนู  ล  ำปำง  น่ำน แพร่ พะเยำ = 8 จงัหวดั

 ก ำเนิดอำณำจกัรลำ้นนำ พทุธศตวรรษท่ี 19 พ.ศ. 1837 โดย พญำมงัรำย รำชวงศลวัจงักรำช

 ก่อนเป็นอำณำจกัรลำ้นนำ มีชุมชนตั้งบำ้นเรือนต่ำงๆตำมลุ่มน ้ำ 
ลุ่มน ้ำกก ไดแ้ก่ เชียงรำย เชียงแสน
ลุ่มน ้ำปิง ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ล ำพนู
ลุ่มน ้ำวงั  ไดแ้ก่ ล  ำปำง
ลุ่มน ้ำอิง ไดแ้ก่ พะเยำ หรือ ภูกำมยำว



พะเยำเป็นเมืองเก่ำแก่ท่ีมีควำมส ำคญัมำก่อนสมยัสร้ำงเมืองเชียงใหม่ คือก่อน พ.ศ.1839 มีช่ือเดิมวำ่ “ภูกำมยำว” 
ตำมต ำนำนเมืองพะเยำเขียนวำ่สร้ำงข้ึนโดยขนุศรีจอมธรรม รำชบุตรขนุลำวเงิน หรือ ขนุเงินเจำ้ผูค้รองนครเงินยำง
เชียงแสน ขนุลำวเงินมีรำชโอรส 2 องคคื์อ ขนุชินและขนุศรีจอมธรรม เม่ือพระโอรสทั้งสององคท์รงเจริญวยั 
ไดโ้ปรดใหโ้อรสองคแ์รกครองเมืองนครเงินยำงเชียงแสน ส่วนองคท่ี์สองคือขนุศรีจอมธรรมไดท้รงแบ่งพระรำช
ทรัพยแ์ละก ำลงัไพล่พลส่วนหน่ึงใหไ้ปสร้ำงเมืองใหม่ ขนุศรีจอมธรรมซ่ึงขณะนั้นมีพระชนมำย ุ25 พรรษำ จึงได้
น ำก ำลงัพล ชำ้ง มำ้ เดินทำงจำกเมืองนครเงินยำงเชียงแสนมำทำงทิศใต ้รอนแรมมำถึง 7 คืน ถึงเมืองเชียงมัน่ 
(บริเวณบำ้นกวำ๊นในปัจจุบนั) ไดพ้บเมืองร้ำงแห่งหน่ึงปลำยเทือกเขำดว้น ทรงเห็นมีชยัภมิูเหมำะท่ีจะสร้ำงบำ้น
สร้ำงเมือง จึงหกัร้ำงถำงพงแลว้สร้ำงเมืองข้ึนตำมค ำแนะน ำของปุโรหิตำจำรย์ ท่ีวำ่เป็นบริเวณมงคล เคยเป็นเมือง
เก่ำมีคูเมืองลอ้มรอบและมีประตเูมืองอยู ่8 ประตอูยูก่่อนแลว้ ขนุศรีจอมธรรมทรงตั้งบำยศรีอญัเชิญเทวดำตำมรำช
ประเพณี ทรงฝังเสำหลกัเมืองข้ึน ฝังแกว้ เงิน ทองและปลกูตน้ไมป้ระจ ำเมือง สร้ำงเมืองเสร็จเม่ือปี พ.ศ.1638 
โปรดใหเ้รียกช่ือเมืองแห่งน้ีวำ่ “ภูกำมยำว” อนัมีควำมหมำยถึงเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขำท่ีมีสันยำว

ต ำนำนเมืองพะเยำ หรือ อำณำจกัรภูกำมยำว







ขนุศรีจอมธรรมครองเมืองภกูำมยำวสืบต่อมำจนมีผูสื้บรำชวงศอี์ก 9 รัชกำล จนถึงสมยัพญำง ำเมือง 
รำวพทุธศตวรรษท่ี 18 พญำง ำเมืองเป็นรำชบุตรขนุม่ิงเมือง ไดข้ึ้นครองรำชยเ์ป็นกษตัริยป์กครองเมือง
ภกูำมยำวต่อจำกพระรำชบิดำ พญำง ำเมืองทรงปกครองเมืองภกูำมยำวใหมี้ควำมเจริญรุ่งเรือง จนมีฐำนะ
เป็นเมืองเอกเรียกวำ่ “อำณำจกัรพยำว” ในสมยันั้นมีหวัเมืองเอกอยู ่3 เมือง คือ อำณำจกัรสุโขทยั มีพอ่ขนุ
รำมค ำแหงเป็นกษตัริย ์อำณำจกัรเมืองไชยนำรำยณ์ (เชียงรำย) มีพญำมงัรำยเป็นกษตัริย ์และอำณำจกัร
ภกูำมยำว มีพญำง ำเมืองเป็นกษตัริย ์กษตัริยท์ั้ง 3 พระองคท์รงมีควำมสัมพนัธ์ไมตรีอนัดีต่อกนั และไดท้ ำ
สัตยป์ฏิญำณสำบำนตนวำ่จะซ่ือสัตยต่์อกนัจนตลอดชีวิต เม่ือพญำง ำเมืองเสดจ็สวรรคต พญำค ำลือรำช
โอรสกไ็ดข้ึ้นครองรำชยแ์ทน



 พญำง ำเมือง (พ.ศ. 1781 – 1841) 
พญาง าเมอืง เป็นพระรำชโอรสของพญำม่ิงเมือง เม่ือพระชนมำยไุด ้14 พรรษำ ไดไ้ปศึกษำเล่ำเรียนพระเวทกบัเทพฤๅษีตนหน่ึงท่ีดอยดว้น คร้ัน
พระชนมำยไุด ้16 พรรษำ ไดไ้ปศึกษำศิลปศำสตร์ในส ำนกัสุกทนัตฤๅษี กรุงละโว ้(ลพบุรี) เป็นศิษยร่์วมส ำนกัเดียวกบัพญำมงัรำย และพอ่ขนุ
รำมค ำแหง จึงสนิทสนมร่วมผกูไมตรีเป็นพระสหำยตั้งแต่นั้นมำ ปี พ.ศ. 1801 (จ.ศ. 620) พญำม่ิงเมืองส้ินพระชนม ์จึงเสดจ็ข้ึนครองรำชสมบติั
แทน พญำง ำเมืองเป็นผูมี้สติปัญญำเฉลียวฉลำด มีอิทธิฤทธ์ิมำก เม่ือพระองคเ์สดจ็ ไปทำงไหน "แดดก่บ่ร้อน ฝนก่บ่ร ำ จกัห้ือบดก่บด จกัห้ือ
แดดก่แดด" จึงไดรั้บ พระนำมวำ่ "ง  ำเมือง" นอกจำกนั้น พระองคมี์พระทยัหนกัแน่นในศิลธรรม มีพระรำชศรัทธำ เล่ือมใสในพระพทุธศำสนำ 
ไม่ชอบท ำสงครำม ทรงด ำเนินพระรำโชบำย กำรปกครองบำ้นเมือง ดว้ยควำมเท่ียงธรรม พยำยำม ผกูไมตรีจิตต่อเจำ้ประเทศรำชท่ีมีอ ำนำจเหนือ
คน เพื่อหลีกเล่ียงภยัสงครำมแมก้ระนั้น กย็งัถูกพญำมงัรำยยกกองทพัมำตี เม่ือปี พ.ศ. 1805 แต่ในท่ีสุดพญำง ำเมืองกย็อมยกเมืองปลำยแดน คือ 
เมืองพำน เมืองเชียงเค่ียน เมืองเทิง เมืองเชียงของ ใหแ้ก่พญำมงัรำย ดว้ยหวงัผกูไมตรีต่อกนัและคิดวำ่ภำยภำคหนำ้จะขอคืน พญำง ำเมือง ใน
ประวติัศำสตร์กล่ำวถึง พอ่ขนุรำมค ำแหง พระสหำย ไดเ้สดจ็ไปมำหำสู่กนั เสมอมิไดข้ำด จนเส้นทำงท่ีเสดจ็ผำ่นเป็นร่องลึกเรียกวำ่ แม่ร่องชำ้ง 
กษตัริยท์ั้ง 3 พระองคไ์ดต้ั้งสตัยำธิษฐำนต่อกนั ณ ริมฝ่ังแม่น ้ำขนภู แม่น ้ำแห่งน้ีจึงเรียกช่ือภำยหลงัวำ่ "น ้ำแม่อิง“ หลงัจำกนั้น เม่ือพญำมงัรำยทรง
สร้ำงเวยีงเชียงใหม่ ไดเ้ชิญพญำง ำเมืองและพระร่วงเจำ้ ร่วมพิจำรณำสร้ำงเมือง เม่ือสร้ำงเมืองเสร็จแลว้ พญำง ำเมืองเสดจ็กลบั โดยพญำมงัรำย
ทรงมอบผอบมณีรัตนะ อนัเป็นสมบติัตน้วงศแ์ห่งลำวลงักรำช และทรงเวนคืนเมืองพำน เมืองเชียงเค่ียน เมืองเทิงให ้ต่อมำไดม้อบรำชกิจต่ำง ๆ 
ในกำรปกครองบำ้นเมืองใหพ้ญำค ำแดงรำชบุตร แลว้เสดจ็ไปประทบัพกัผอ่นท่ีเมืองงำว ปี พ.ศ. 1841 พญำง ำเมืองกส้ิ็นพระชนม ์รวม
พระชนมำยไุด ้60 พรรษำ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1801
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1805
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1841


ขนุเจืองธรรมมิกรำช (พ.ศ.1641 – 1718) 77ปี
ขนุเจือง เป็นโอรสองท่ี 1 ของขนุจอมธรรม เม่ือขนุเจืองเจริญวยัข้ึน ทรงศึกษำวชิำยทุธศำสตร์ เช่น วชิำดำบ มวยปล ้ำ เพลง
ชยั จบัชำ้ง จบัมำ้ และเพลงอำวธุต่ำงๆ พระชนมำยไุด ้16 ปี พำบริวำรไปคลอ้งชำ้งท่ีเมืองน่ำนเจำ้ผูค้รองเมืองน่ำนเห็น
ควำมสำมำรถแลว้พอพระทยั ยกธิดำช่ือ “จนัทร์เทว”ี ใหเ้ป็นชำยำขนุเจือง พระชนมำยไุด ้17 ปี พำบริวำรไปคลอ้งชำ้งท่ีเมือง
แพร่ เจำ้ผูค้รองเมืองแพร่พอพระทยั จึงยกธิดำช่ือ “นำงแกว้กษตัริย”์ ใหเ้ป็นชำยำ พระรำชทำนชำ้ง 200 เชือก
ภำยหลงัขนุจอมธรรมส้ินพระชนมข์นุเจืองไดค้รองรำชยสื์บแทนเม่ือพระชนมำย ุ24 ปี ครองเมืองได ้6 ปี มีขำ้ศึกแกว (ญวน) 
ยกทพัมำประชิดนครเงินยำงเชียงแสน ขนุชินผูเ้ป็นลุง ไดส่้งสำส์นขอใหส่้งไพร่พลไปช่วยขนุเจืองไดร้วบรวบร้ีพลยกไป
ชุมนุมกนัท่ีสนำมดอนไชยหนองหลวง และเคล่ือนทพัเขำ้ตีขำ้ศึกแตกกระจดักระจำยไห เม่ือขนุชินทรำบเร่ืองกเ็ล่ือมใส
โสมนสัยิง่นกั ทรงยกธิดำช่ือ “พระนำงอัว๊ค  ำคอน” ใหแ้ละสละรำชสมบติันครเงินยำงเชียงแสนใหข้นุเจืองครองแทนเม่ือขนุ
เจืองไดค้รองรำชเมืองเงินยำงแลว้ ทรงพระนำมวำ่ “พระยำเจืองธรรมมิกรำช” ไดม้อบสมบติัใหโ้อรสช่ือ“ลำวเงินเรือง” 
ครองเมืองพะเยำแทน หวัเมืองใหญ่นอ้ยเหนือใตย้อมอ่อนนอ้ม ไดร้ำชธิดำแกวมำเป็นชำยำนำมวำ่ “นำงอู่แกว้” มีโอรส 3 
พระองคคื์อ ทำ้วผำเรืองยีค่  ำหำ้ว ทำ้วสำมชุมแสง ต่อมำยกรำชสมบติัเมืองแกวใหท้ำ้วผำเรือง ใหท้ำ้วค ำหำ้วไปครองเมือง
ลำ้นชำ้ง ทำ้วสำมชุมแสงไปครองเมืองน่ำน ต่อมำไดโ้ยธำทพัเขำ้ตีเมืองต่ำงๆ ท่ียงัไม่ยอมสวำมิภกัด์ิ ทรงชนชำ้งกบัศตัรูเสียที
ขำ้ศึกเพรำะชรำภำพ จึงถูกฟันคอขำดและส้ินพระชนมบ์นหลงัชำ้ง พวกทหำรจึงน ำพระเศียรไปบรรจุไวท่ี้พระเจดียเ์มือง
หิรัญนครเชียงแสน
ขนุเจือง ครองรำชยส์มบติัครองแคว้นลำ้นนำไทยได ้24 ปี ครองเมืองแกวได ้17 ปี รวมพระชนมำยไุด ้77 ปี



 เมืองภกูำมยำว ผำ่นยคุสมยัของเหตุกำรณ์ส ำคญัต่ำง ๆ มำกมำย คร้ังหน่ึงพญำค ำฟ ูรำชวงศม์งัรำยแห่งเมือง
ไชยนำรำยณ์ไดช้กัชวนพญำกำวแห่งเมืองนนัทบุรี(น่ำน) ยกกองทพัเขำ้ตีเมืองพยำวจนพงัพินำศ หลงัจำกนั้น
อำณำจกัรภูกำมยำวหรือพยำว กต็กเป็นเมืองข้ึนของอำณำจกัรไชยนำรำยณ์ (เชียงรำย) เร่ือยมำ ภำยหลงักำร
เปล่ียนแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 หวัเมืองต่ำง ๆ ในลำ้นนำถกูเปล่ียนใหมี้ฐำนะเป็นจงัหวดัข้ึนต่อ
กระทรวงมหำดไทย เมืองเชียงรำยไดเ้ปล่ียนเป็นจงัหวดัเชียงรำยและเมืองพยำวไดก้ลำยเป็นอ ำเภอพะเยำ อยู่
ในกำรดูแลของจงัหวดัเชียงรำย

ในปี พ.ศ.2520 มีกำรออกพระรำชบญัญติัตั้งจงัหวดัพะเยำ ท ำใหอ้  ำเภอพะเยำมีฐำนะเป็นจงัหวดัพะเยำเม่ือ
วนัท่ี 28 สิงหำคม 2520









พญำมงัรำย (พ.ศ. 1782–1854) 80 ปี
เป็นพระมหำกษตัริยรั์ชกำลท่ี 25 แห่งหิรัญนครเงินยำงเชียงรำวเม่ือ พ.ศ. 1804และต่อมำทรงสร้ำง
อำณำจกัรลำ้นนำเม่ือ พ.ศ. 1839 จึงเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งอำณำจกัรดงักล่ำวดว้ย ลำ้นนำมีกษตัริย ์
18 พระองค ์ตกเป็นของพม่ำคร้ังแรก และตกเป็นของพม่ำ คร้ังท่ี 1 (พ.ศ. 2131 – 2317) รวม 196 ปี 
ช่วงเสียกรุงศรีอยธุยำคร้ังท่ี 1 และอยูใ่นอ ำนำจของพม่ำอีกคร้ัง (พ.ศ.2310 – 2311) ช่วงเสียกรุงศรี
อยธุยำคร้ังท่ี 2 ผนวกกบัไทย เม่ือสมยักรุงธนบุรีเป็นตน้มำ



รัฐละโว ้= ลพบุรี (พ.ศ. 1400 – 1800 ) ตกเป็นของขอม หรือ
อำณำจกัรเจนละ พ.ศ. 1550 
ในสมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช (พ.ศ. 2199 – 2231) ลพบุรี
เป็นเมืองหลวงของกรุงศรีอยธุยำ

อำณำจกัรศรีวชิยั และอำณำจกัรตำมพรลิงค ์มีอำยกุวำ่ 1,500 ปี 
(พ.ศ.1016 – 1839) ปรำกฏหลกัฐำนในศิลำจำรึก



 ก ำเนิดอำณำจกัรไทย หำกนบัสุโขทยั เป็นรำชธำนีแรก ประเทศไทยจะมีช่วงอำยถึุงปัจจุบนั ประมำณ 800 ปี
อำณำจกัรสุโขทยั พ.ศ. 1792 – 1981 (189 ปี)
สุโขทยั แปลวำ่ รุ่งอรุณแห่งควำมสุข

 อำณำจกัรสุโขทยัมีอำยตุั้งแต่ พทุธศตวรรษ 13 – 18  มีอำยรุ่วมสมยักบัอำณำจกัรลำ้นนำ /ศรีสชันำลยั/ เวียงจนัทน์/เมืองรำด(เขมร) /พิจิตร /พิษณุโลก

 สถำปนำอำณำจกัรโดยพอ่ขนุผำเมือง (เจำ้เมืองศรีสชันำลยั)และพอ่ขนุนำวน ำถม (เจำ้เมืองรำด) ร่วมกนัขยัไล่ขอมสบำดโขลญล ำพง 

 รุ่งเรืองสูงสุด ยคุพอ่ขนุรำมค ำแหงมหำรำช ทรงประดิษฐอ์กัษรไทย

 มีระบอบกำรปกครองแบบพอ่ปกครองลกู

 มีรำชวงศท์ั้งหมด 3 รำชวงศ ์คือ รำชวงน ำถม (รำชวงศผ์ำเมือง)/  รำชวงศพ์ระร่วง/  รำชวงศสุ์โขทยั – สุวรรณภูมิ K = 13 พระองค์

 กำรคำ้เป็นแบบเสรีนิยม = ใครใคร่คำ้ชำ้งคำ้ ใครจกัใคร่คำ้มำ้คำ้ ใครจกัใคร่คำ้เงินคำ้ทองคำ้ สมยัน้ีมีกำรติดต่อคำ้ขำยกบัจีน

 ท ำกำรเกษตรแบบพึ่งธรรมชำติ ในน ้ำมีปลำในนำมีขำ้ว

 มีศิลำจำรึก

 มีพทุธศิลป์ท่ีสวยงำมอ่อนชอ้ย เช่น พระพทุธรูปปำงลีลำ

 มีวรรณกรรม ไตรภูมิพระร่วง

 เป็นยคุรุ่งเรืองทำงพระพทุธศำสนำ



พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช (พ.ศ. 1780 – 1841)

หรอื พระพญาร่วง กษตัรยิอ์งคท์ี ่3 ในราชวงศพ์ระร่วง ครองราชย ์พ.ศ.1822 – 1841
ทรงไดร้บัการยกย่องเป็นมหาราชองคแ์รก ดว้ยพระราชกรณียกจิ รวบรวมดนิแดนไทยอย่างกวา้งขวาง 

ประดษิฐอ์กัษรไทย “ลายสอืไทย” (พ.ศ.1826) สะสมความรูท้างศิลปวฒันธรรม เป็นยุครุ่งเรอืงท ัง้การคา้ 

เศรษฐกิจ การเมอืง มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัต่างประเทศ (จนี) ผลติชามสงัคโลก และมกีารเผยแพร่พทุธ

ศาสนาจากนครศรธีรรมราช และมศิีลาจารกึพอ่ขนุรามค าแหง



 อำณำจกัรอยธุยำ พ.ศ.1883 – 2310 (417 ปี)

 อยธุยำ แปลวำ่ นครท่ีไม่อำจท ำลำยได้
เป็นอำณำจกัรของชนชำติไทยในลุ่มแม่น ้ำเจำ้พระยำ มีกรุงศรีอยธุยำเป็นศูนยก์ลำงอ ำนำจหรือรำชธำนี ทั้งยงัมีควำมสมัพนัธ์ทำง
กำรคำ้กบัหลำยชำติ จนถือไดว้ำ่เป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ในระดบันำนำชำติ เช่น จีน เวยีดนำม อินเดียญ่ีปุ่น เปอร์เซีย รวมทั้งชำติ
ตะวนัตก เช่น โปรตุเกส สเปน เนเธอร์แลนด์ (ฮอลนัดำ) องักฤษ และฝร่ังเศส ซ่ึงในช่วงเวลำหน่ึงเคยสำมำรถขยำยอำณำเขตประเทศ
รำชถึงรัฐฉำนของพม่ำ อำณำจกัรลำ้นนำ มณฑลยนูนำน อำณำจกัรลำ้นชำ้ง อำณำจกัรขอม และคำบสมุทรมลำยใูนปัจจุบนั

 พระเจำ้อู่ทอง รำชวงศเ์ชียงรำย เป็นปฐมกษตัริย ์โดยกำรรวม 2 อำณำจกัร คือ ละโว ้และสุพรรณบุรี เขำ้ดว้ยกนั มี k = 33 พระองค ์5 
รำชวงศ ์คือ รำชวงศเ์ชียงรำย (ละโว)้ รำชวงศสุ์พรรณภูมิ รำชวงศพ์ระร่วง รำชวงศป์รำสำททอง และรำชวงศบ์ำ้นพลูหลวง 

 ในสมยัพระนครอินทร์ มีควำมรุ่งเรืองทำงกำรคำ้มำก มีควำมเจริญทำงพระพทุธศำสนำ สร้ำงพระปรำงคเ์ป็นเจดียใ์นสมยัน้ี

 ในสมยัพระบรมไตรโลกนำถ มีกำรปฏิรูปกำรเมืองกำรปกครองท่ีเขม้แขง็ข้ึน กำรจดัระบบรำชกำร และระเบียบกฎหมำยชดัเจน คือ 
ดึงพระรำชอ ำนำจไวส่้วนกลำง

 ในสมยั k องคท่ี์ 10 สมเดจ็พระรำมำธิบดีท่ี 2 มีฝร่ังชำติแรกมำติดต่อ คือ โปรตุเกส

 กำรเสียกรุงคร้ังท่ี 1 สำเหตุ กำรแยง่ชิงรำชสมบติัระหวำ่ง 3 รำชวงศ ์คือ ละโว ้สุพรรณภูมิ พระร่วง ท ำใหอ่้อนแอและเสียเอกรำชแก่
พม่ำ บุเรงนอง ก่อนกรุงแตกมีสงครำม 3 คร้ัง 2091 เสียพระสุริโยทยั / 2106 สงครำมชำ้งเผอืก / 2112 กรุงแตก ควำมแตกแยก
ระหวำ่งกรุงศรีอยธุยำ กบัพิษณุโลก และพระยำจกัรีเป็นไส้ศึก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9


สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2098 – 2148) 50 พรรษา
สมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช มีพระนำมเดิมวำ่พระนเรศ หรือ "พระองคด์ ำ" เป็นพระรำชโอรสในสมเดจ็พระมหำธรรมรำชำและพระวสุิทธิ
กษตัรีย ์มีพระเชษฐภคินีคือพระสุพรรณกลัยำ มีพระอนุชำคือสมเดจ็พระเอกำทศรถ (องคข์ำว) เสดจ็ข้ึนครองรำชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2133 สิริรวมกำรครองรำชสมบติั 15 ปี เสดจ็สวรรคตเม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2148 สิริพระชนมำย ุ50 พรรษำ

รำชกำรสงครำมในสมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช เป็นเหตุกำรณ์ท่ียิง่ใหญ่และส ำคญัยิง่ของชำติไทย พระองคไ์ดกู้อิ้สรภำพของไทยจำกกำร
เสียกรุงศรีอยธุยำคร้ังแรก และไดท้รงแผอ่  ำนำจของรำชอำณำจกัรไทย อยำ่งกวำ้งใหญ่ไพศำล นบัตั้งแต่ประเทศพม่ำตอนใตท้ั้งหมด นัน่คือ 
จำกฝ่ังมหำสมุทรอินเดียทำงดำ้นตะวนัตก ไปจนถึงฝ่ังมหำสมุทรแปซิฟิกทำงดำ้นตะวนัออก ทำงดำ้นทิศใตต้ลอดไปถึงแหลมมลำย ู
ทำงดำ้นทิศเหนือกถึ็งฝ่ังแม่น ้ำโขงโดยตลอด และยงัรวมไปถึงรัฐไทใหญ่บำงรัฐ

วรีกรรมควำมกลำ้หำญของพระองค์

- ศึกเจำ้ฟ้ำเมืองคงั

- พระแสงปืนตน้ขำ้มแม่น ้ำสะโตง

- พระแสงดำบคำบค่ำย

- สงครำมยทุธหตัถี



สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช หรือ สมเดจ็พระรามาธิบดทีี่ 3 (พ.ศ. 2174/2175 - 2231; ครองรำชย ์พ.ศ. 2199-2231) 
เป็นพระมหำกษตัริยไ์ทยรัชกำลท่ี 27 ในสมยักรุงศรีอยธุยำ

สมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช เสดจ็พระรำชสมภพเม่ือวนัจนัทร์ เดือนยี ่ปีวอก พ.ศ. 2175 เป็นพระรำชโอรสในสมเดจ็พระเจำ้ปรำสำททอง กบัพระรำช
เทวีไม่ปรำกฏพระนำม และมีพระขนิษฐำร่วมพระมำรดำคือกรมหลวงโยธำทิพ พระองคมี์พระนมท่ีคอยอุปถมัภอ์  ำรุงมำแต่ยงัทรงพระเยำวคื์อเจำ้แม่
วดัดุสิต เสดจ็ข้ึนครองรำชสมบติั เม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม พ.ศ. 2199 ขณะมีพระชนมำย ุ25 พรรษำ สมเดจ็พระนำรำยณ์เสดจ็สวรรคตเม่ือ 11 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2231 รวมครองรำชสมบติัเป็นเวลำ 32 ปี มีพระชนมำย ุ56 พรรษำ  
- ตีเมืองเชียงใหม่ และหวัเมืองพม่ำอีกหลำยเมืองไดแ้ก่ เมืองเมำะตะมะ สิเรียม ยำ่งกุง้ หงสำวดี 
- มีควำมสัมพนัธ์กำรติดต่อทั้งดำ้นกำรคำ้และกำรทูตกบัประเทศต่ำง ๆ เช่น จีน ญ่ีปุ่น อิหร่ำน องักฤษ และฮอลนัดำ โปรดเกลำ้ฯ ใหแ้ต่งคณะทูตน ำ
โดย เจำ้พระยำโกษำธิบดี (ปำน) ไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบัรำชส ำนกัฝร่ังเศส ในรัชสมยัพระเจำ้หลุยส์ท่ี 14 ถึง 4 คร้ัง
- งำนดำ้นวรรณคดีอนัเป็นศิลปะท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด กวีลือนำมแห่งรัชสมยัของพระองคก์ไ็ดแ้ก่ พระโหรำธิบดี หรือพระมหำรำชครู ผูป้ระพนัธ์หนงัสือ
จินดำมณี ซ่ึงเป็นต ำรำเรียนภำษำไทยเล่มแรก และตอนหน่ึงของเร่ืองสมุทรโฆษค ำฉนัท ์(อีกตอนหน่ึงเป็นพระรำชนิพนธ์ของสมเดจ็พระนำรำยณ์) กวี
อีกผูห้น่ึงคือ ศรีปรำชญ ์งำนช้ินส ำคญัของศรีปรำชญ ์คือ หนงัสือก ำศรวลศรีปรำชญ ์และอนุรุทรค ำฉนัท์
ดว้ยพระปรีชำสำมำรถดงัไดบ้รรยำยมำแลว้ สมเดจ็พระนำรำยณ์จึงไดรั้บกำรถวำยพระเกียรติเป็น มหำรำช พระองคห์น่ึง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2


สำเหตุของกำรเสียกรุงคร้ังท่ี 2 ประกอบดว้ย
 เน่ืองมำจำกปัญหำกำรแยง่ชิงอ ำนำจของชนชั้นปกครองปลำยกรุงศรีอยธุยำซ่ึงเป็นใหน้ ำไปสู้กำร

กวำดลำ้งบำ้นเมืองท ำใหข้ำดผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
 เกิดควำมแตกสำมคัคีในหมู่ขำ้รำชกำร ซ่ึงแตกเป็นสองฝ่ำยตำมแต่เจำ้นำยตน
 กำรไร้ควำมสำมำรถของพระเจำ้เอกทตั
 ชำวอยธุยำตั้งตนอยูใ่นควำมประมำท หมกมุ่นอยูใ่นอบำยมุข ขำดควำมสำมคัคี
 ขำดกำรฝึกซอ้มทำงกำรทหำร กำรใชอ้ำวธุ เช่นยงิปืนใหญ่ไม่เป็น เม่ือพม่ำลอ้มกรุง ฝ่ำยไทยผสมดิน

ปืนไม่ไดอ้ตัรำส่วน ท ำใหย้งิพลำดเป้ำ
 ประชำชนและขนุนำงต่ำงหนีเอำตงัรอดเม่ือเห็นวำ่กรุงจะแตก
 เจำ้เมืองต่ำง ๆ ตั้งตนเป็นใหญ่ ตั้งตนเป็นอิสระ ไม่ข้ึนตรงต่อกรุงศรีอยธุยำ

ปัจจยัฝ่ำยพม่ำ
 - พม่ำเตรียมตวัมำดี มีกำรเตรียมเสบียง เตรียมเรือ ไม่ตอ้งยกทพักลบัเม่ือถึงฤดูน ้ำหลำก ดงัคร้ังก่อน
 - พระเจำ้มงัระ กษตัริยพ์ม่ำมีควำมสำมำรถทำงกำรรบ ทรงยดึหวัเมืองต่ำง ๆ ก่อนเขำ้ตีกรุง หวัเมือง

เหล่ำนั้นจะไดไ้ม่สำมำรถยกก ำลงัเขำ้มำช่วยกรุงศรีฯ ได้



 อาณาจักรธนบุรี เป็นอำณำจกัรท่ีมีระยะเวลำสั้นท่ีสุดของไทย คือระหวำ่ง พ.ศ. 2310 - 2325 ระยะเวลำ 15 ปี 
มีพระมหำกษตัริยป์กครองเพียงพระองคเ์ดียว คือ สมเดจ็พระเจำ้กรุงธนบุรี หรือ สมเดจ็พระเจำ้ตำกสินมหำรำช 
(พ.ศ. 2277 –2325) มีพระนำมเดิมวำ่ สิน เป็นคนไทยเช้ือสำยจีน เป็นพระมหำกษตัริยผ์ูก่้อตั้งอำณำจกัรธนบุรี

 เดิมพระองคเ์ป็นนำยทหำรในรัชกำลสมเดจ็พระท่ีนัง่สุริยำศน์อมรินทร์ ต่อมำ พ.ศ. 2310 เกิดกำรเสียกรุงศรี
อยธุยำคร้ังท่ีสอง ต่อมำไดเ้ป็นผูน้ ำขบัไล่ทหำรพม่ำท่ียดึครองกรุงศรีอยธุยำอยูใ่นเวลำนั้น ปรำบดำภิเษกเป็นพระ
เจำ้แผน่ดิน พระองคย์ำ้ยเมืองหลวงไปยงักรุงธนบุรี และรวบรวมแผน่ดินซ่ึงมีขนุศึกก๊กต่ำง ๆ ปกครองใหก้ลบั
เป็นปึกแผน่อีกคร้ัง เช่นเดียวกบักำรขยำยอำณำเขตออกไปอยำ่งกวำ้งขวำง นอกจำกน้ี ยงัทรงฟ้ืนฟรูำชอำณำจกัร
ในดำ้นต่ำง ๆ ใหก้ลบัคืนสู่สภำวะปกติหลงัสงครำม ทั้งส่งเสริมกิจกำรดำ้นเศรษฐกิจ ศำสนำ ศิลปวฒันธรรม 
วรรณกรรม และกำรศึกษำ ภำยหลงัรัฐบำลไทยประกำศใหว้นัท่ี 28 ธนัวำคมของทุกปีเป็น "วนัสมเดจ็พระเจำ้
ตำกสิน" และยงัทรงไดรั้บสมญัญำนำมมหำรำช พระองคเ์สดจ็สวรรคตเม่ือวนัท่ี 6 เมษำยน พ.ศ. 2325 เม่ือพระ
ชนพรรษำ 48 พรรษำ

พระราชกรณยีกจิ 
 ยดึเมืองจนัทบุรี กูก้รุงศรีอยธุยำ
 ปรำบก๊กต่ำงๆ ก๊กเมืองพิษณุโลก /ก๊กเจำ้พิมำย/ ก๊กเมืองนคร /ก๊กเจำ้พระฝำง 
 ศึกเชียงใหม่  ผนวกลำ้นนำเป็นของไทย
 ศึกอะแซหวุน่ก้ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 – ปัจจุบนั)
พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช  ปรำบดำภิเษกข้ึนเป็นปฐมกษตัริยร์ำชวงศจ์กัรี เม่ือวนัท่ี ๖ เมษำยน พ.ศ.๒๓๒๕
รำชธำนีใหม่ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ ำเจำ้พระยำ

 อาณาจกัรรัตนโกสินทน์ตอนต้น สมยัฟ้ืนฟูบำ้นเมือง รัชกำลท่ี 1-3(ยคุรัตนโกสินทร์ตอนตน้ พ.ศ.2325-2394)

 การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมยัรัชกำลท่ี 1-3 พระมหำกษตัริยท์รงมีพระรำชอ ำนำจสูงสุดในกำรปกครองประเทศ กำรจดั
ระเบียบกำรปกครองยงัคงยดึถือตำมแบบอยำ่งสมยัอยธุยำตอนปลำย

 การปรับปรุงกฎหมาย
1. กฎหมำยตรำสำมดวง พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจุฬำโลกฯโปรดเกลำ้ฯใหร้วบรวมและช ำระกฎหมำยเก่ำท่ีใชก้นัมำตั้งแต่คร้ังกรุงศรี
อยธุยำ และคกัลอดไว ้3 ฉบบั ทุกฉบบัประทบัตรำคชสีห์ ตรำรำชสีห์ และตรำบวัแกว้ จึงเรียกวำ่กฎหมำยตรำสำมดวง
2.กฎหมำยตรำสำมดวง หรือประมวลกฎหมำยรัชกำลท่ี 1 ใชเ้ป็นหลกัปกครองประเทศมำจนถึงสมยัรัชกำลท่ี 5 ก่อนท่ี จะมีกำรปฏิรูปกฎหมำย
ไทยและกำรศำลใหเ้ป็นระบบสำกล

 การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ เศรษฐกิจของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้เร่ิมฟ้ืนตวัในตอนปลำยรัชกำลท่ี 2 เป็นตน้มำ และเจริญรุ่งเรืองอยำ่งมำกใน
สมยัรัชกำลท่ี 3ผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรคำ้ทำงเรือส ำเภำกบัต่ำงประเทศขยำยตวัข้ึนมำก


