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พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ

ชุมชน บ้านเมือง แคว้น อาณาจักร



ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนกลายเป็นบ้านเมือง

• เป็นศูนย์กลางชุมชน
•สภาพภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์
•การติดต่อรับอารยธรรมต่างชาติ



ปัจจัยที่ท าให้บา้นเมืองกลายเป็นแคว้น

• มีกลุ่มเมืองหลายเมืองมาอยู่ด้วยกัน
• มีประชากรมาก
• ผู้น าเข้มแข็ง
• โครงสร้างทางสังคมชัดเจนและซับซ้อน
มากขึ้น



ปัจจัยที่ท าใหแ้คว้นกลายเป็นอาณาจักร

•มีพื้นที่ขนาดใหญ่
• เป็นศูนย์กลางการค้า
•มีความเข้มแข็งทางการทหาร
•ความศักดิ์สิทธ์ของผู้ปกครอง





แบ่งตามภาคภมูิศาสตร์ ได้ 6 ภาค





ในอดีตผู้คนส่วนใหญ่
มักตั้งถิน่ฐาน
อยู่บริเวณที่ราบ
ลุ่มแม่น้ า



อาณาจักรโคตรบูรณ์

ศูนย์กลาง ►เมืองนครพนม
มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ12-16
ความเป็นมา ►ต านานอุรังคธาตุ ,พระธาตุ
พนม (เก่าแก่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
มีอายุกว่าหนึ่งพันปีภายในบรรจุพระอุรังค
ธาตุ(กระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้า)
ความเจริญ 
ความเชื่อทางศาสนา ►นับถือผีและบูชา
พระยานาค แล้วเปลี่ยนมาเป็นศษสนาพุทธ
นิกายเถรวาท รับมาจากอาณาจักรทวารวดี 
การปกครอง ►รับจากอินเดีย มีกษัตริย์
ปกครอง
ศิลปวัฒนธรรม ►รับจากขอม นับถือพุทธ
แบบมหายาน มีการสร้างรูปพระโพธสิัตว์
,พระปรางค์,ปราสาทหินในเมืองต่าง ๆ
ความเสื่อมอ านาจ ►พุทธศตวรรษที่16 โดยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 (ขอม)ขยายอิทธิพลเข้ามายึดครอง





อาณาจักรอิศานปุระ(เจนละ) หรืออาณาจักรขอม

ศูนย์กลาง ►ครอบคลุมบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง 
(กัมพูชาในปัจจุบัน)
มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ12-18
ความเป็นมา ►เป็นอาณาจักรของชนชาติขอม ผูก้่อตั้งคือ 
พระเจ้าอิศานวรมัน
- สมัยพระเจ้าอิศานปุระ – รวบรวมอาณาจักรเจนละ ต่อมา
แต่เป็น 2 ส่วน คือเจนละบกและเจนละน้ า
- สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 - สร้างนครวัด
- สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 - เป็นปึกแผ่น,เจริญรุ่งเรือง,สร้าง
นครธม

ความเจริญ 
ความเชื่อทางศาสนา ►นับถือผีและบูชาพระยานาค แล้ว
เปลี่ยนมาเป็นศษสนาพุทธนิกายเถรวาท รับมาจากอาณาจักร
ทวารวดี 
การปกครอง ►แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์รบัจากอินเดีย มี
กษัตริย์ปกครอง
ศิลปวัฒนธรรม ►นบัถือพุทธแบบมหายาน มีการสร้างรูป
พระโพธิสัตว์,พระปรางค,์ปราสาทหินในเมืองต่าง ๆ



• ส่วนพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาภายหลัง สาเหตุที่ชาวกัมพูชาหันมานับถือพระพุทธศาสนา 
เนื่องจากในรัชสมัยของพระเจ้าวรมัน 
(พ.ศ. 1021-1057) พระภิกษุนาคเสนซึ่งได้ติดตามพ่อค้าชาวฟูนันมาจากเมืองกวางตุ้งและ
ได้น าพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ด้วย ท าให้พระองค์เกิดความเลื่อมใสและทรงยกย่องและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ต่างก็มีความเจริญและความ
เสื่อมใสไม่คงทีสุ่ดแล้วแต่พระมหากษัตริย์ในแต่ละสมัยทรงเลื่อมใสศาสนาใดพระพุทธศาสนา
ได้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนี่งในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ( พ.ศ. 1511-1544)โดยทรง
โปรดให้มีการน าเอาคัมภีร์จากต่างประเทศเข้ามาสู่อาณาจักรเป็นครั้งแรกและมีการส่งเสริมการ
ปฎิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

•  
•

ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1545-1593) พระองค์ทรงนับถือ
พระพุทธศาสนาแบบมหายานซึ่งได้รับอิทธิพลจากนครศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด จนกระทั่งใน
รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724 – 1762) ทรงโปรดฯให้สร้างวัดคติมหายาน 
ต่อมาประชาชนส่วนใหญ่ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนานิกายหินยานมากขึ้นและแม้แต่
ปัจจุบนันี้ประชาชนส่วนใหญ่ของกัมพูชาก็นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานเช่นเดียวกับ
ไทย เนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลการแพร่หลายไปจากไทย





            ปัจจุบนั สรุปได้ว่า ประวัติความเป็นมา
ของเจนละ ขึ้นอยู่กับการส่ังสมอ านาจของ
ผู้น าท้องถ่ิน ในเขตลุ่มน้ ามูล-ชี ตอนล่าง 
เพราะมีจารึกกล่าวพาดพิงถึงกษัตริย์
พื้นเมือง ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6-7 ซึ่ง
ตรงกับระยะเริ่มแรกของอาณาจักรเจนละ 
เจ้าพื้นเมืองตามที่กล่าวไว้ ใน จารึกพบที่ดง
เมืองเตย อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
จึงน่าจะมีความเป็นมาเกี่ยวกับเจนละยุค
เริ่มแรก กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เขต
อุบลราชธานี - ยโสธร มีหลักฐานความ
เก่าแก่เกี่ยวกับเจนละ ตั้งแต่เรื่องราวของ
กษัตริย์สมัยเริ่มต้น ทับหลังแบบสมโบร์ 
และไพรกแมง ตลอดจนจารึกของพระเจ้า
จิตรเสน ซึ่งพบหนาแน่นทีสุ่ดในแถบนี้ 



อาณาจักรตามพรลิงค์

ศูนย์กลาง ►เมืองนครศรีธรรมราช
เดิมเป็นชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเล เปน็เมือง
ท่าค้าขายกับชาวจีนและอินเดีย
มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ13-18
ความเป็นมา ►จากเอกสารบันทึกเหตุการณ์
และจดหมายเหตุฉบับต่าง ๆของจีนและ
อินเดีย,ศิลาจารึกที่วัดหวัเวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ความเจริญ 
ความเชื่อทางศาสนา ►นับถือศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ดู
จากศิวลึงค์ และรูปพระโพธ์ิสัตว์อวโลกิเตศวร 
ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 มีการส่งพระสงฆ์ 2 รปู ไป
ศึกษาพุทธศาสนาที่ลังกา และน าลัทธลิังกาวงศ์เข้ามา
เผยแผ่ในเมืองนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรกของไทย
และแพร่หลายไปยังอาณษจักรสุโขทัย และลา้นนา
หลักฐานทางประวตัิศาสตร์ ►พระบรมธาตุ
เจดีย์ วัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช



พระบรมเจดีย์ วัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช



อาณาจักรศรีวิชัย

ศูนย์กลาง ►เมืองปาเล็มบัง
บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเวีย
และเมืองไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ13-19

ความเป็นมา ►ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู  คุมเส้นทาง
การค้าระหว่างจีนและอินเดีย ค้าขาย  มีความม่ังคัง่ 
วัฒนธรรมเด่น

ความเจริญ 
ความเชื่อทางศาสนา ►ทั้งฮินดูและพุทธศาสนา
ผสมผสานกัน ต่อมารับลัทธิลงักาวงศ์จาก
นครศรีธรรมราช 
การปกครอง ►แบบสมมติเทพ (ตามอินเดีย) 
ศิลปวัฒนธรรม ►มีศาสนสถาน เช่น เจดีย์วัดพระ
บรมธาตุไชยา พระพุทธรูปปางนาคปรกส าริด เทวรูป 
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวร ทั้งหมดอยู่ท่ี อ.ไชยา
ความเสื่อมอ านาจ ►สุดท้ายตกเป็นเมืองขึ้นของชวา
เพราะกษัตริย์ชวายกทัพมาตี



พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร



เจดีย์พระบรมธาตุไชยา 



อาณาจักรลังกาสุกะ

ศูนย์กลาง ► อ.ยะรัง ปตัตานี และพื้นท่ี
ยะลา
มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ 7-14
ความเป็นมา ►เดิมเป็นเมืองท่า มีการติดต่อ
ค้าขายกับจีนและอินเดีย แต่ใกล้ชิดกับจีน
มากกว่า

ความเจริญ 
ความเชื่อทางศาสนา ► มีการนับถือ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน
การปกครอง ►มีกษัตริย์ปกครอง
พลเมืองส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง แตม่ีพ่อค้า
ชาวจีนและอินเดีนและชาติอืน่ ๆ เข้ามาปะปน
การล่มสลาย ►อาณาจักรศรีวิชัยเข้ามา
ครอบครอง



อาณาจักรทวารวดี

ศูนย์กลาง ►เมืองนครปฐม
มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ11-16
ความเป็นมา ►เป็นอาณาจักรสมัยประวัติศาสตร์แห่ง
แรกในดินแดนประเทศไทย เพราะรู้จักใช้ตัวอักษรแล้ว 
ตัวอักษรที่ใช้จารึกมีหลายภาษา ได้แกภ่าษามอญ
โบราณ ซ่ึงเป็นภาษาทอ้งถ่ิน อักษรปลัลวะของอินเดีย 
อักษรขอมโบราณ เป็นต้น
ผู้คนส่วนใหญ่ ►สันนิฐานว่าน่าจะเป็นชาวมอญ (ชาว
รามัญ) ดูจากศลิาจารึกที่จารึกด้วยภาษามอญ
ความเจริญ 
ความเชื่อทางศาสนา ►จากหลักฐานที่เมืองนครชัยศรี
(จ.นครปฐม) พบพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญป่ระนับ
นั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรม , ธรรมจักรกับกวาง
หมอบ ,เจดีย์จุลประโทน ซากเมอืงโบราณที่วดัพระเมรุ 
การปกครอง ►รับจากอินเดีย มกีษัตริย์ปกครอง
อารยธรรม ►รับจากอินเดีย เพราะผู้คนส่วนใหญ่นับ
ถือพุทธแบบเถรวาท มีหลักฐานที่หลงเหลือมาถึง
ปัจจุบันคือ พระปฐมเจดีย์



http://www.thai-tour.com/wb/show_pic.php?pic_reply=1209397268&id_topic=531


ธรรมจักรกับกวางหมอบ พระปฐมเจดีย์

http://2.bp.blogspot.com/_zlgC1hcNXLE/SYulMD8M8eI/AAAAAAAAC3c/naYDYiN9Rj4/s1600-h/%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg


อาณาจักรโยนกเชียงแสน

ศูนย์กลาง ►อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย
มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ 12-19 
ความเป็นมา ►เป็นอาณาจักรแรกของไทยบน
พื้นแผ่นดินไทย เป็นของพวกไทยวน 
-เจ้าชายสิงหนวัติกุมารมาสร้างเมืองโยนกนคร
ราชธานีศรีช้างแสน 
-ต่อมาคือ เชียงแสน
-ต่อมาพวกขอมยึดอาณาจักรได้
-ต่อมาพระเจ้าพรหมกุมาร กู้เอกราช แล้วสร้าง
เมืองใหม่ท่ีเมืองเวียงไชยปราการ
ความเจริญ 
ความเสื่อมอ านาจ ► - เกิดแผ่นดินไหว อาราจักรถล่ม
จมลงในกลายเป็นหนองน้ า เป็นการสิน้สุดอาณาจักร 
จนกระทั่ง พุทธศตวรรษที่ 19 ถูกผนวกเข้ากับล้านนา





อาณาจักรล้านนา

ศูนย์กลาง ►นครพิงค์เชียงใหม่
มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ 19-25 
ความเป็นมา ►ก่อตั้งโดยพระยามังรายมหาราช เป็นผู้รวบรวม
แคว้นต่าง ๆ เช่น หริภญุชัย     เขลางค(์ล าปาง) และโยนกเชียงแสน)
มีกษัตริย์ปกครอง 19 องค์ คนกระทั้ง พ.ศ.2101 พระเจ้าบุเรงนอง ยก
ทัพมาตีและตกเป็นประเทศราชของพม่า
- สมัยพระเจ้าติโลกราช(องค์ที่ 9)เป็นกษัตริย์ทีท่รงอ านาจมากที่สุด
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก มีการสร้างวัดขึ้นหลายวัด
 ความเจริญ
ด้านศาสนา► นับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ที่ได้รับจากสโุขทัย
และพม่า
ด้านภาษา► มีตัวอักษรเป็นของตนเอง มี 3 แบบ อักษร
ธรรมล้านนา(ใช้มากสุด) อักษรฝักขาม(ดัดแปลงจาก
อักษรไทยสมัยพ่อขุนรามค าแหง) อักษรขอมเมือง
ด้านการปกครอง► ปกครองแบบระบอบสมบุรณาญา
สิทธิราชย์ มีกฎหมายที่ใช้ปกครองคือ กฎหมายมังราย
ศาสตร์”







อาณาจักรหริภูญชัย

ศูนย์กลาง ►เมืองหรภิุญชัย  จ.ล าพูน
มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ 13-19 ความ
เป็นมา ►ฤาษีวาสุเทพเป้นผู้สร้างเมืองแต่เชิญให้พระนาง
จามเทวี(ธิดากษัตริย์ละโว้)มาปกครอง
-พระนางจามเทวีพร้อมสวามีไปอยู่ที่เมือง มีลูก 2 คน (เปน็ฝา
แฝด) คือมหายศ(ครองเมืองหริภุญชัยต่อ)และอินทวร(ครอง
เมืองเขลางนคร)
ความเจริญ 
ด้านศาสนา► รับอิทธิพลมาจากวารวดี
ด้านศิลปวัฒนธรรม► เป็นศิลปะแบบหริภุญชัยคาดว่า
น่าจะได้รับอิทธิพลมาจาทวารวดี+มอญ เช่นพระธาตุคู่กุด 
พระธาตุหริภุญชัยพระพิมพ์ดินเผา และมีศิลาจารึกที่จารึก
ด้วยอักษรมอญ
ความเสื่อมอ านาจ ► จนกระทั่ง พุทธศตวรรษท่ี 19 ถูก
ผนวกเข้ากับล้านนา



พระธาตุหริภุญชัย
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อาณาจักรละโว้

ศูนย์กลาง ►เมืองละโว้
มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ 12-18 มี
ความอุดมสมบูรณ์ เปฯ็ศูนย์กลางชุมชน เศรษฐกิจ
ดี ติดต่อกับต่างชาติ
ความเป็นมา ►จากหลักฐานพบว่าผุ้คนส่วนใหญ่
เป็นชาวมอญ
ความเจริญ 
ความเชื่อทางศาสนา ►รับวัฒนธรรมจากอินเดีย 
นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท+มหายาน 
ความเชื่อ ►บูชาบรรพบุรุษ
การปกครอง ►รับจากอินเดีย มีกษัตริย์ปกครอง
ศิลปวัฒนธรรม ►รับจากขอม นับถือพุทธแบบ
มหายาน มีการสร้างรูปพระโพธิสัตว์,พระปรางค์
,ปราสาทหินในเมืองต่าง ๆ
ความเสื่อมอ านาจ ►พุทธศตวรรษที่16 โดยพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 (ขอม)ขยายอิทธิพลเข้ามายึดครอง
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ประทับนั่งห้อยพระบาทบนพระแท่นมนงัคศิลาบาตร 
พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสัง่
สอนประชาชน พระแท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขรรค์
ไว้ข้างๆ ลกัษณะ พระพักตร์เหมือนอย่างพระพุทธรูป
สมัยสุโขทัยตอนต้น ถ่ายทอดความรู้สึกว่าพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชมีน้ าพระทัยเมตตากรุณา ยตุิธรรม
และเฉียบขาด ที่ด้านข้างมีภาพแผ่นจ าหลักจารึก
เหตุการณ์เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระองค์
ตามที่อ้างถงึในจารึกสุโขทัย

http://www.thai-tour.com/wb/show_pic.php?pic_reply=1210138459&id_topic=548


แผ่นดินสยามที่เสียไป 
สรุปการเสียดินแดน 

ครั้งที่   1 เสียเกาะหมาก(ปนีัง)ให้กบัองักฤษเมื่อ11สิงหาคม 2329 สมัย ร. 1 
ครั้งที่   2 เสียมะริด ทวาย ตะนาวศรีให้กบัพม่า เมื่อ 16 มกราคม 2336 สมัย ร. 1 
ครั้งที่   3 เสียบันทายมาศ(ฮาเตียน)ให้กบัฝรัง่เศส  เมื่อ พศ. 2336 สมัย ร. 2 
ครั้งที่   4 เสียแสนหวี เชยีงตุงให้กบัพม่า เมื่อ พศ. 2368 สมัย ร. 3 
ครั้งท่ี   5 เสีย รัฐเปรัคใหกั้บองักฤษ เมือ่ พศ. 2369 สมัย ร. 3 
ครั้งที่   6 เสียสิบสองปันนาใหก้บัจีน เมื่อ 1 พค.2397สมัย ร. 4 
ครั้งที่   7 เสียเขมรให้กบัฝรัง่เศส เมือ่ 15 กค. 2410 สมัย ร. 4 
ครั้งที่   8 เสียสิบสองจุไท ให้กบัฝรั่งเศส เมื่อ 22 ธค. 2431 สมัย ร. 5 
ครั้งที่   9 เสียฝั่งซ้ายแม่น้ าสาละวินให้กบัองักฤษ เมื่อ พศ. 2433 สมัย ร. 5 
ครั้งที่ 10 เสียฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง (ลาว)ใหก้บัฝรัง่เศส เมือ่ 3 ตค.2436  สมัย ร. 5 
ครั้งที่ 11 เสียฝั่งขวาแม่น้ าโขง ใหก้ับฝรัง่เศส เมือ่ 12 กพ.2446 สมัย ร.5 เพื่อแลก   

                        กับ จังหวัดจันทบรุี 
ครั้งที่ 12 เสียเสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ ให้กบัฝรัง่เศส เมื่อ 12 กพ.2449 สมัย 

                        ร. 5 เพื่อแลกกบั จ.ตราด ด่านซ้ายและเกาะกง แต่ยึดเกาะกงต่อ 
ครั้งที่ 13 เสียกลันตัน ตรงักานู ไทรบุรี ปะริศใหก้บัอังกฤษ เมื่อ 30 มีค. 2451 

                        สมัย ร. 5 เพื่อแลกกับอ านาจศาล 
ครั้งที่ 14 เสียเขาพระวิหาร ใหก้บัเขมร เมื่อ 15 มิย. 2505 สมัย ร. 9 




