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การด าเนินนโยบายด้านการศึกษาของแต่ละรัฐบาลนัน้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ก ากับ

ดแูลการด าเนินงานของส่วนงานตา่งๆให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรัฐ วิธีการหนึง่คือการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาให้
เป็นไปตามบริบทท่ีตัง้ไว้ ส าหรับการสอนวิชาประวตัิศาสตร์ไทยนบัแต่อดีตนัน้ รัฐมกัจะใช้แบบเรียนเพ่ือปลูกฝังความรัก
ชาติ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การท่ีจะตอบสนองจุดประสงค์ความรักชาติท าให้เนือ้หาท่ีปรากฏในแบบเรียน
มีลกัษณะท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชาติผ่านการศกึษาประวตัิศาสตร์ชาติไทยนบัตัง้แต่เม่ือครัง้มีรัฐโบราณ
ต่างๆ จนเข้าสู่สมัยสุโขทัย  อยุธยา ธนบุ รี และรัตนโกสินทร์  รวมถึงมีการเชิดชูบุคคลส าคัญต่าง  ๆ โดยเฉพาะ
พระมหากษัตริย์ท่ีทรงเสียสละเพ่ือรักษาเอกราชของไทยมาแต่อดีต  ส่วนการบรรลุวัตถุประสงค์ให้ผู้ เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยนัน้ แบบเรียนจึงได้มีการเพิ่มการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยอันเป็นมรดกส าคญัของชาติ
ไทยนอกเหนือจากเร่ืองราวความส าเร็จในด้านต่างๆ  แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย  ระดับชัน้มัธยมศึกษา ในช่วง 
พ.ศ.2521-2560 นัน้จัดท าขึน้ในกรอบของหลักสูตรการศึกษาท่ีประกาศใช้  6 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น พ.ศ.2521 หลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ .ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ .ศ.2533) หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ผลการศกึษาพฒันาการของแบบเรียนประวตัิศาสตร์
ไทยระดบัชัน้มธัยมศกึษาในช่วงระยะเวลาดงักล่าวพบว่า แบบเรียนแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ โครงเร่ือง
และการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนค่อนข้างคงท่ีหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงใน  4 หวัข้อ ได้แก่ วิธีการทางประวตัิศาสตร์ 
ความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการของชาติไทย และเหตุการณ์ส าคญั รูปแบบท่ีสองคือ โครงเร่ืองและการน าเสนอ
เนือ้หามีการเพิ่ม 2 ประเดน็ใหม่ ได้แก ่เวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ และบคุคลส าคญัของไทย และรูปแบบสดุท้าย
คือรูปแบบท่ีโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนมีการเปล่ียนแปลง  โดยมีการเน้นบางประเด็นมากขึน้ หรือตดั
บางประเด็นออก ดงัปรากฏตวัอย่างในประเด็นศิลปกรรม วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยซึง่เป็นการสะท้อนให้เห็นความ
แตกตา่งทางบริบทของสงัคมในแตล่ะช่วงเวลา 
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In pursuance of the educational policy of the government, the Ministry of Education is 

responsible for monitoring the work of various sectors to achieve the objectives of the government. One 
method is to develop or revise educational curriculum in the desired context. In teaching Thai history, the 
state is likely to use textbooks to promote patriotism and Thai pride. In order to achieve their patriotic goals, 
textbooks were designed to convince students of the greatness of their country. The study of Thai history 
goes back to the ancient states, including the Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin periods. 
Prominent people, especially the kings who sacrificed themselves for their country, were glorified. As for 
making the students proud of being Thai, Thai wisdom was part of the national heritage and added to the 
stories used in these textbooks. The production of Thai history textbooks at the high school level during 
1978-2017 was carried out in the framework of six educational curricula: the Lower Secondary Education 
Curriculum of BE 2521 (AD 1978), the Upper Secondary Education Curriculum of BE 2524 (AD 1981), the 
Lower Secondary Education Curriculum of BE 2521 (AD 1978, revised 1990), the Upper Secondary 
Education Curriculum of BE 2524 (AD 1981, revised 1990), the Basic Education Curriculum of BE 2544 (AD 
2001) and the Basic Education Core Curriculum of BE 2551 (AD 2008). From the analytical study of the 
development of Thai history high school textbooks, it was found that textbooks had three patterns: (1) the 
content, structure and presentation did not change with regard to the four topics: historical methodology, 
historical background of Thailand, development of the Thai state and important events; (2) two topics were 
added to the structure and content: time and historical periods, and prominent people. In the third pattern, 
changes were noticeable in the structure of the text. Some topics were given more emphasis while some 
were ignored; for example, topics concerning the arts, culture and Thai wisdom. This reflects the differences 
in the social context over a period of time. 
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บทที่ 1 
บทน า 

การศึกษา คือกระบวนการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ ความรู้ และอุดมการณ์ของรัฐต่อผู้ เรียน 
การศึกษาจึงมีอิทธิพลอย่างสงูตอ่ความคิด ความเช่ือ ของบุคคลในสงัคม โดยมีแบบเรียน ซึ่งเป็น
หนังสือท่ีให้ผู้ เรียนเรียนในชัน้ต่าง ๆ1 ท าหน้าท่ีเป็นกลไกส าคญัในการถ่ายทอดอุดมการณ์ และ
ความรู้เก่ียวกับชาติของทุกคนให้ตรงกัน2 แบบเรียนจึงมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังแนวคิดต่าง ๆ แก่
ผู้ เรียน ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติในเวลาต่อไป โดยการศึกษาของรัฐไทยนัน้ อยู่ภายใต้
หลกัสตูรการศกึษาชาตอินัมีกระทรวงศกึษาธิการเป็นผู้ก าหนด 

ระหว่างปี 2521 – 2560 มีหลักสูตรการศึกษาหลายฉบับ ได้แก่ หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น พ.ศ.2521 หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.
2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.
2533) หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.
2551 

เม่ือศึกษาหลักสูตรของกลุ่มสาระสังคมศึกษา รายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชัน้
มธัยมศกึษาในชว่งเวลาดงักลา่ว ผู้ วิจยัจดักลุม่หลกัสตูรได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ตัง้แตปี่ พ.ศ.
2521 – 2543 มีหลักสูตรการศึกษา 4 หลักสูตร คือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) 
โดยพบว่าไม่มีการจดัการเรียนการสอนรายวิชาประวตัิศาสตร์แยกออกมาโดยเฉพาะ แต่จัดการ
เรียนการสอนในลกัษณะบรูณาการ โดยใน 1 วิชา จะมีการบรูณาการ 7-8 รายวิชาย่อยของสงัคม
ศึกษาเข้าด้วยกัน3 ซึ่งเม่ือศึกษาถึงจุดประสงค์หลัก ผู้ วิจัยพบว่าจุดประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับวิชา
ประวตัศิาสตร์ถกูลดความส าคญัลง 

                                                           
       1เบ็ญจวรรณ สนุทรากลู.  (2518). วิวฒันาการของแบบเรียนไทย.  หน้า 1. 
       2นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2557).  ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนสุาวรีย์  :ว่าด้วยวฒันธรรม, รัฐและรูปการจิตส านึก.  หน้า 
60. 
       3หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา แยกออกเป็น 7 วิชาย่อย คือ ภมิูศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หน้าที่
พลเมือง ศีลธรรม สงัคมวิทยา ประชากรศกึษาและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ สว่นหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วย 8 วิชาดังต่อไปนี ้ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จริยธรรมศึกษา สังคม วิทยา 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมายประชากรศกึษา และสิ่งแวดล้อม 
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ระยะท่ีสอง ตัง้แต่ปี พ .ศ. 2544 – 2560 มีหลักสูตรการศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ. 2551 ผู้ วิจัย
พบว่า รายวิชาประวตัิศาสตร์ถูกบรรจุกลับมาเป็น 1 ใน 5 สาระหลักของวิชาสังคมศึกษา มีการ
จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แยกออกมา ดังเช่นท่ีเคยมีมาในหลักสูตรประโยค
มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.ศ.1-2-3) พ.ศ.2503 

จะเห็นได้ว่าหลกัสตูรระยะแรกคือระหว่างปี พ .ศ. 2521 – 2543 วิชาประวตัิศาสตร์ถกูลด
ความส าคัญลงเน่ืองจากหลายปัจจัยผสมกัน เกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางของสังคมอัน
เน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ เกิดการปรับตวัของเศรษฐกิจ พรมแดนการเมืองและวฒันธรรม
ลดลง มีการก่อตัวของวัฒนธรรมสากลขึน้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมือง เช่น เหตุการณ์ 14 
ตลุาคม 2516 ท่ีท าให้คนหันมาให้ความส าคัญแก่อุดมการณ์ประชาธิปไตย เกิดการต่ืนตัวของ
กระแสเสรีนิยม เป็นผลให้ภาคเศรษฐกิจมีบทบาทส าคญั มุ่งหวงัพาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
อตุสาหกรรมใหม่ รวมถึงภายหลงัเข้าสูย่คุผ่อนคลายความตงึเครียดของสงครามเย็น รัฐบาลหนัไป
รือ้ฟืน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศกบัตา่งชาติโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นผล
ท าให้ในหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนต้น พ .ศ. 2521 รายวิชาสงัคมศกึษามีการเปล่ียนแปลง โดยวิชา
ประวัติศาสตร์ถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ
บรูณาการ เกิดเป็นรายวิชาประเทศของเรา เพ่ือนบ้านของเรา และโลกของเรา ท่ีมุ่งให้ความส าคญั
กบัการพฒันาคนไทยให้มีความพร้อมกบัการก้าวเข้าสูส่งัคมโลก  

เม่ือเข้าสู่หลกัสูตรระยะท่ีสอง ระหว่างปี พ .ศ. 2544 – 2560 วิชาประวตัิศาสตร์กลบัมามี
ความส าคญัอีกครัง้ในการจดัการเรียนการสอนของไทย โดยปัจจยัหนึง่เกิดจากท่ีชว่งเวลาก่อนหน้า
นีป้ระเทศไทยได้เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอนัเน่ืองมาจากวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ งในปี พ .ศ.
2540 โดยเช่ือว่าระบบการศึกษาไทยไม่ได้ส่งเสริมการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม วฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาไทยเท่าท่ีควร ท าให้คนไทยขาดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และขาดคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งเคยเป็นส านึกร่วมของคนในชาติ น าไปสู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในท่ีสุด 1 การท่ี
เศรษฐกิจของชาติพังทลายท าให้คนเกิดความต่ืนตัวท่ีจะกลับไปหาค าอธิบายถึง ตัวตน  
“ความเป็นไทย”2  โดยความเป็นไทยท่ีถกูสร้างขึน้มาในยคุรัฐชาติ มีหน้าท่ีเชิงอดุมการณ์ท่ีจะรวม

                                                           
       1ส านกังานปฏิรูปการศกึษา. (2545).หมายเหตกุารศึกษาไทย : รวมข้อเขียน สปศ. และบทความคดัสรรว่าดว้ยปฏิรูป
การศึกษา 2543-2545 เล่ม 1 ข่าวสารและทศันะของ สปศ. หน้า 552. 
       1ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์.  (2561).  ประวติัศาสตร์ส าเหนียก.  หน้า 86. 
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ความหลากหลายให้ เป็นหนึ่ ง  รวมถึงเป็นพลังทางอุดมการณ์ ท่ีจะสร้างความเข้มแข็ง 
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง ศกัดิศ์รี ความอยูร่อดของชาติ1  

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ใน
มาตรา 23 (1) มีการระบุว่าการจดัการศกึษาต้องให้ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและความสมัพนัธ์
ของตนกบัสงัคม ได้แก่ ครอบครัว ชมุชน ชาติ และสงัคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ 
ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จนน ามาสู่การจดัท าหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.25442  
ท่ีให้ความส าคญักบัการศึกษาวิชาประวตัิศาสตร์ โดยวิชาประวตัิศาสตร์ได้แยกออกมาเป็นสาระ
หนึ่งของสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยการก าหนดมาตรฐานให้ผู้ เรียนมี
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจ และธ ารงความเป็น
ไทย 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเข้าสู่หลักสูตรปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ .ศ. 2551 วิชาประวตัศิาสตร์ยิ่งทวีความส าคญั ส่วนหนึง่เป็นผลจากการท่ีบคุคลส าคญัใน
ประเทศ ได้ออกมากล่าวถึงความส าคญัของการศกึษาวิชาประวตัศิาสตร์ ในฐานะเคร่ืองมือท่ีจะท า
ให้คนรัก และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ดังพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถในวนัท่ี 11 สิงหาคม พ .ศ. 2551 มีความตอนหนึง่วา่ 

 

... ที่ประเทศไทย บรรพบุรุษของเราสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน

มาด้วยเลือดเนือ้ด้วยชีวิต แต่เสียดายตอนนีท้่านนายกฯ เขาไม่ให้เรียน

ประวตัิศาสตร์แล้วนะ ฉันก็ไม่เข้าใจ เพราะตอนที่ฉนัเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ 

ไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่ แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิส แต่

เมืองไทยนี่ บรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดิน กว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่ นัง่อยู่กัน

สบาย มีประเทศชาติ เรากลบัไม่ให้เรียนประวตัิศาสตร์ ไม่รู้ว่าใครมาจากไหน 

เป็นความคิดที่แปลกประหลาด 

อย่างที่อเมริกา ถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขา ที่ไหน

ประเทศไหน เขาก็สอน แต่ประเทศไทยไม่มี ไม่ทราบว่าแผ่นดินนี ้รอดไปอยู่จน
                                                           
       1ธีรยทุธ บญุมี.  (2546).  ชาตินิยม และหลงัชาตินิยม.   หน้า 197. 

2หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พศ..2544 แบง่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ออกเป็น 5 สาระ  
ประกอบด้วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ,หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสงัคม  ,เศรษฐศาสตร์ ,ประวตัิศาสตร์ 
และภมิูศาสตร์ 
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บดันีเ้พราะใคร หรือว่ายงัไงกนั อนันีน้่าตกใจ ชาวต่างประเทศยงัไม่ค่อยทราบ

วา่ นกัเรียนไทยไมม่ีการสอนประวตัิศาสตร์ชาติเลย... 1 

จากการท่ีบุคคลส าคญัของชาติให้ความส าคญักับการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ไทย เป็น
เหตใุห้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ออกมาด าเนินการรือ้ฟืน้วิชาประวตัิศาสตร์อย่างเร่งดว่น2 รวมถึงใน
ภายหลังปรากฏค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ความว่า  “ ... ด้านการศกึษาและเรียนรู้ การทะนบุ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจใน
ประวตัิศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้สร้างสงัคมให้เข้มแข็งอย่างมีคณุภาพและคณุธรรมควบคู่
กนั ...”3 

เพ่ือด าเนินการตามจุดมุ่งหมายดงักล่าว ท าให้ปัจจุบนัหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความส าคญั
กบัการเผยแพร่ความรู้ประวตัิศาสตร์ชาตไิทย แบบเรียนประวตัิศาสตร์จึงเป็นสว่นหนึง่ในการรักษา
อดุมการณ์เหลา่นี ้

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับแบบเรียนประวัติศาสตร์ ผู้ วิจัยพบว่างานวิจัยต่าง ๆ 
ศกึษาแบบเรียนประวตัิศาสตร์ในลกัษณะเป็นกลไกส าคญัในการปลกูฝังแนวคิดชาตินิยมของชาต ิ
ไมพ่บวา่มีงานวิจยัใดศกึษาถึงพฒันาการของการเขียนแบบเรียนประวตัศิาสตร์ไทย หรือการศกึษา
ในแนวประวตัศิาสตร์นิพนธ์  

ด้วยเหตนีุง้านวิจยัเร่ือง พฒันาการแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย (พ.ศ.2521-2560) จึงเป็น

ความพยายามท่ีจะตอบค าถามท่ีว่า ระหว่าง พ ..ศ 2521 ถึง พ ..ศ 2560 งานเขียนแบบเรียน

ประวตัศิาสตร์ไทยมีความเปล่ียนแปลงอยา่งไร การเขียนแบบเรียนประวตัศิาสตร์ได้รับอิทธิพลจาก

ท่ีใดบ้าง โดยศกึษาจากบริบททัง้ทางสงัคม และการเมือง 

 

1.2 จุดประสงค์ของการศึกษา 
1.ศกึษาพฒันาการของแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย ระดบัชัน้มธัยมศึกษา ระหว่าง พ.ศ.

2521-2560 

                                                           
  1 ประชาไทย. (2551). พระราชด ารสัสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ วนัที ่11 สิงหาคม 2551.  (ออนไลน์) 

      2 ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์.  (2561).  ประวติัศาสตร์ส าเหนียก.  หน้า 91. 
3 ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (2557).  ค าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ต่อสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ.  หน้า 12. 
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2.ศึกษาบริบททางสังคม และการเมือง ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐ ท่ีส่งผลต่อ
พฒันาการแบบเรียนประวตัศิาสตร์ไทย ระหวา่ง พ.ศ.2521-2560 

1.3 ความส าคัญของการศึกษา 
1.ท าให้เข้าใจพฒันาการของแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย ระดบัชัน้มธัยมศกึษา ระหว่าง 

พ.ศ.2521-2560 
2.ท าให้เข้าใจบริบททางสังคม และการเมือง ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐ ท่ีส่งผลต่อ 

พฒันาการแบบเรียนประวตัศิาสตร์ไทย ระหวา่ง พ.ศ.2521-2560 
3.ท าให้ได้ข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาก าหนดสาระการเรียนรู้ในแผนการ

ศกึษาของชาตติอ่ไป 

1.4 วิธีการศึกษาค้นคว้า 
การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาด้วยวิธีการทางประวตัิศาสตร์ โดยการวิเคราะห์แบบเรียน

ประวัติศาสตร์ไทย ระหว่าง พ .ศ. 2521-2560 หลักสูตรการศึกษา ช่วง พ .ศ. 2521-2551 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2520-2552 ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  และสภาวการณ์ทางสังคมใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว นอกจากเอกสารชัน้ต้นท่ีกล่าวมาแล้ว ยงัมีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารอ่ืน ๆ 
ได้แก่ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ วารสาร และบทความ การตีความท่ีปรากฏจาก
เอกสารชัน้ ต้น และเอกสารอ่ืน  ๆ ในงานวิจัยชิ น้ นี  ้ถือเป็นสาระส าคัญของการน าเสนอ 
ปริญญานิพนธ์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

1.5 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
1. ขอบเขตของเวลา งานวิจยันีจ้ะศึกษาพฒันาการของแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย 

ระหว่าง พ .ศ. 2521-2560 เน่ืองจาก พ .ศ. 2521 เป็นปีท่ีกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ ได้จดัท า
หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ .ศ. 2521 เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 
2520 ท่ีได้ก าหนดระยะเวลาในการเข้ารับการศกึษาใหม ่โดยจดัการเรียนการสอนชัน้ประถมศกึษา 
6 ปี และมธัยมศึกษา 6 ปี โดยชัน้มธัยมศึกษาแบง่เป็นมธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี และมธัยมศกึษา
ตอนปลาย 3 ปี ซึง่นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของระบบการศกึษาในแบบปัจจบุนั  

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัศึกษาเฉพาะแบบเรียนประวตัิศาสตร์
ไทย ระหว่าง พ .ศ. 2521-2560 เฉพาะท่ีใช้สอนนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น และตอน
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ปลายเทา่นัน้ และเป็นแบบเรียนท่ีใช้ในวิชาหลกัเทา่นัน้ โดยเลือกแบบเรียนท่ีได้รับการอนญุาติจาก
กระทรวงศกึษาธิการ  

1.6 แหล่งศึกษาค้นคว้า 
แหล่งศึกษาค้นคว้าท่ีส าคญัคือ ส านกัหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดของมหาวิทยาลยัและ

สถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร และแหลง่ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

1.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกบัหวัข้อวิจยั พบวา่สามารถแบง่กลุม่งานวิจยัได้เป็น 3 กลุม่ คือ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานที่ศึกษาเก่ียวกับแบบเรียนประวัตศิาสตร์ไทย 

งานวิจัยในกลุ่มนีมุ้่งศึกษาเก่ียวกับแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย โดยพบว่ามีการ
น าเสนอในรูปแบบเดียวกันคือ การระบุว่ารัฐบาลมุ่งสร้างชาติผ่านแบบเรียนประวตัิศาสตร์ โดย
เนือ้หาประวตัศิาสตร์ท่ีถกูก าหนดโดยกระทรวงศกึษาธิการนัน้เปล่ียนแปลงได้ยาก 

ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์. (2549). การวิพากษ์การสร้างชาติศึกษาผ่านแบบเรียน
ประวตัิศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลกัสูตรพุทธศกัราช 2544.  รายงานการศึกษาเฉพาะ
บคุคล ศลิปศาสตรบณัฑิต (มานษุยวิทยา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

งานวิจัยฉบับนี ้มุ่งศึกษาการสร้างชาติผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ ผู้ วิจัยพบว่า
ภายในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ได้ให้ภาพของ “ชาติ” ในลกัษณะท่ีให้ความส าคญักบัสถาบนัชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวฒันธรรมไทยภาคกลาง ภายในแบบเรียนยงัเสนอภาพสงัคมท่ีสงบ
เรียบร้อยภายใต้การปกครองของกษัตริย์ท่ีทรงคุณธรรม แต่อีกด้านหนึ่งของแบบเรียนนีไ้ด้เสนอ
ภาพความสมัพนัธ์ของประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ในรูปแบบของความขดัแย้ง ท าให้การศกึษา
ประวตัิศาสตร์ในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทยไม่สามารถท าให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงความแตกตา่งของ
แตล่ะกลุม่ชาตพินัธุ์ในสงัคมโลกได้ 

ธีรเมธ อาษากิจ. (2559). การวิเคราะห์หนงัสือเรียนประวตัิศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายระหว่าง พ.ศ.2551-2558.  วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคม
ศกึษา).  นครปฐม: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

งานวิจยัชิน้นี ้มุง่วิเคราะห์เนือ้หาของหนงัสือเรียนประวตัศิาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย โดยพบว่ามีความสอดคล้องตรงกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 



  7 

โดยผู้วิจยัได้แสดงความคิดเห็นในสว่นของเนือ้หา วา่เนือ้หาวิชาประวตัิศาสตร์เปล่ียนแปลงได้ยาก
ในทุกส านกัพิมพ์ เน่ืองจากการเขียนอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดตามท่ีกระทรวงก าหนด  โดยยึดตาม
มาตรฐานและตัวชีว้ัด ซึ่งเน้นอยู่ในแนวทางชาตินิยมและวีรบุรุษมาโดยตลอด และเน้นให้
ความส าคญักบักลุม่บคุคลชัน้สงูในสงัคมเทา่นัน้ 

เปรมโรจน์ บางอ้อ. (2556). แนวคิด "ชาตินิยม” ในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ ระดบัชัน้
ประถมศึกษา ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551.  ปริญญานิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคินทร
วิโรฒ. 

งานวิจัยชิน้นี  ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาเนือ้หาและอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีปรากฏใน
แบบเรียนประวตัิศาสตร์ ระดบัชัน้ประถมศกึษา จากการศกึษาผู้วิจยัพบว่าภายในแบบเรียนมีการ
ปลูกฝังแนวคิด ท่ีส าคัญ  2 ประการคือ  แนวคิดราชาชาตินิยม  ท่ี เน้นความส าคัญ ของ
พระมหากษัตริย์ในฐานะหัวใจของชาติ โดยน าเสนอผ่านเร่ืองราวพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ 
และแนวคิดเชือ้ชาตินิยม เน้นท่ีเชิดชูชาติไทย แต่แบบเรียนมีอคติในการน าเสนอเร่ืองราวของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ผู้ วิจัยกล่าวว่าการก่อตวัของอุดมการณ์ราชาชาตินิยมในแบบเรียน เกิดจาก
กระแสการเมืองในทศวรรษ 2540 อนัเป็นผลมาจากกระแสความคิดกษัตริย์นกัประชาธิปไตย ซึ่ง
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเนือ้หาภายในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 

นชุจรี ใจเก่ง. (2551, กรกฎาคม-กนัยายน).  ระลกึชาตใินแบบเรียนภาษาไทย.  อ่าน. 
1(2): 21-54. 

บทความชิน้นี  ้มุ่งศึกษาแนวคิดชาตินิยมท่ีปรากฏในแบบเรียน โดยแบบเรียน
ภาษาไทย สงัคมศกึษา และประวตัศิาสตร์ ได้กลายเป็นเคร่ืองมือในการปลกูฝังอดุมการณ์แนวคิด
ชาตนิิยมผา่นการศกึษา หลอ่หลอมเข้าเป็นสว่นหนึง่ของความทรงจ าในวยัเยาว์ 

“ชาต”ิ ในแตล่ะยคุสมยัมีความแตกตา่งกนัไปตามการเมืองในแตล่ะยคุ ดงัตอ่ไปนี ้
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ยุคท่ี 1 แบบเรียนรวมชาติ (พ.ศ.2414-2416) เป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
แบบเรียนมีขึน้เพ่ือสั่งสอนให้เป็นราษฎรท่ีดี จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เน้นกระบวนการรวม
ชาตผิา่นแบบเรียนภาษาไทย 

ยุคท่ี 2 แบบเรียนยุคชาติผู้ ดี (พ.ศ.2426-2474) แบบเรียนเน้นให้เป็นพลเมืองดี
ของชาติ  โดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางความจงรักภักดี  เพ่ือเป็นข้าราษฎร์ของ
พระมหากษัตริย์ ไมใ่ชพ่ลเมืองของรัฐประชาชาติ 

ยุคท่ี 3 แบบเรียนยุคประชาธิปไตย (พ.ศ.2475-2502) “ชาติไทย” คือศูนย์กลาง
ของความจงรักภักดีของคนไทย ลดความส าคญัของพระมหากษัตริย์ลง ภายในแบบเรียนจึงมุ่ง
สร้างจิตส านึกทางการเมืองแบบใหม่แก่พลเมือง ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม แบบเรียนเน้นปลูกฝังค่านิยม
และแนวคิดรัฐนิยม ให้ภาพสังคมเมืองและชนบทท่ีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พลเมืองรู้หน้าท่ีแบ่ง
งานกนัท า และโดยเฉพาะการยืนตรงเคารพธงชาติ 

ยุคท่ี 4 แบบเรียนยุคชาติสถาบนั (พ.ศ.2503-2521) รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ หันกลับมาเชิดชูสถาบันกษัตริย์อีกครัง้ แบบเรียนในยุคนีจ้ึงมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาต ิมีหน้าท่ีสร้างความเจริญรุ่งเรืองตอ่ชาตบ้ิานเมือง และตระหนกัถึงพระ
มหากรุณาธิคณุของพระมหากษัตริย์ในฐานะท่ีเป็นผู้ เสียสละ จรรโลงไว้ซึง่ระบอบประชาธิปไตย 

ยุค ท่ี  5 แบบเรียนยุคชาติ คือหมู่ บ้ านในอุดมคติ  (พ .ศ .2522-2533) จาก
สถานการณ์ทางการเมืองหลังเหตุการณ์ปี 2516 และ 2519 น ามาสู่การแบ่งฝักฝ่ายกันนัน้ 
แบบเรียนก็ได้มีการเปล่ียนแปลงโดยมีการสร้างชุมชนในอุดมคติท่ีชนบทมีความสงบสุข ซึ่งต่าง
จากความจริงท่ีเต็มไปด้วยความขดัแย้ง โดยแนวคิดเร่ืองชาติถูกสอดแทรกในเนือ้หาเพ่ือให้เกิด
จินตภาพว่าชาติก็เหมือนหมู่บ้านในแบบเรียน ต้องค านึงถึงชาติก่อนความรู้สึกส่วนตัว โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นศนูย์รวมจิตใจ 

แม้แบบเรียนทกุสมยัจะถกูเขียนเพ่ือรับใช้อดุมการณ์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา แตไ่มเ่คยปรากฏวา่ภายในแบบเรียนกล่าวถึงหน้าท่ีของรัฐท่ีมีตอ่ประชาชน มีเพียงการ
กลา่ววา่พลเมืองดีมีหน้าท่ีตอ่รัฐอยา่งไร 

วา รุณี  โอสถารม ย์ .  (2543).  แบบ เรียน ไทยกับ เอ เชี ยตะวันออกเฉียงใต้  
“เพ่ื อน บ้านของเรา ” ภาพสะท้อน เจตนคติ  อุดมการณ์  ชาตินิยมไทย.  รัฐศาสตร์สาร
(มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์).  22(3): 1-83. 
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บทความวิจัยชิน้นี ้มุ่งวิเคราะห์การศึกษาในโรงเรียนของไทยว่าได้ปลูกฝังความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกใต้อย่างไร ผ่านการวิเคราะห์เนือ้หาใน
แบบเรียนท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยศึกษาเจตคติอดุมการณ์ชาตินิยมท่ีแฝง
อยูใ่นแบบเรียน 

ผู้วิจยัพบวา่ การศกึษาสมยัใหมถ่กูรัฐก าหนดให้มีบทบาทส าคญัในฐานะกลไกในการ
สร้างพลเมืองดีให้กบัรัฐ ผ่านระบบการศกึษาโดยมีองค์ประกอบส าคญัคือหลกัสตูร และแบบเรียน 
ดงันัน้ เนือ้หาความรู้ทัง้หมดท่ีรัฐต้องการถ่ายทอดให้นกัเรียนจึงปรากฏอยู่ในแบบเรียน ซึง่มีเจตคติ
แฝงเร้นท่ีปรากฎอยู่เสมอคือ “อดุมการณ์ชาตินิยม” เพ่ือสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็น
ชาต ิ 

ภายในแบบเรียนไทยทกุยคุสมยัท่ีผา่นมา ให้ภาพชาตใินเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็น
เพียง “คนอ่ืน” ท่ีมีฐานะด้อยกวา่และไมเ่ป็นมิตรกบั “พวกเรา-คนไทย” และให้ภาพชาตมิหาอ านาจ
ตะวันตกในเชิงความสัมพันธ์ฉันท์มิตร จากทัศนคติเชิงลบของคนไทยเก่ียวกับชาติในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีถูกปลูกฝังผ่านแบบเรียนประถมศึกษา ได้ท าให้เกิดผลสะท้อนกลับจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีไมช่ื่นชมประเทศไทยด้วยเชน่กนั 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานที่ศึกษาเก่ียวกับแบบเรียนประวัตศิาสตร์ของต่างประเทศ 
งานวิจัยกลุ่มนีมุ้่งศึกษาแบบเรียนของต่างชาติ โดยเสนอว่าแต่ละชาติต่างใช้

แบบเรียนในการสร้างส านึกรักในชาติของตน หรือใช้แบบเรียนในการสร้างส านึกรับรู้ตวัตนของ
ตนเองในฐานะเชือ้ชาตหินึง่ 

ทัตพร บุญคง. (2554). ประวตัิศาสตร์มลายาในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ยุคอาณา
นิคม ค.ศ.1918-1957.  วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์).  กรุงเทพฯ: 
บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

งานวิจัยชิน้นี ้มุ่งศึกษาการผลิตหนังสือแบบเรียนประวตัิศาสตร์มลายา โดยพบว่า
การผลิตแบบเรียนประวตัิศาสตร์มลายาแบบใหม่ในยคุอาณานิคม เพ่ือต้องการให้ชาวมาเลย์รับรู้
ประวตัศิาสตร์ท่ีเป็นแบบแผนเดียวกัน และเพื่อสะท้อนแนวคดิความส านึกรู้ของชาวมาเลย์ในฐานะ
เชือ้ชาติหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้แบบใหม่ท่ีรัฐบาลองักฤษพยายามน าเสนอและถ่ายทอดให้นกัเรียนใน
อาณานิคมของตน โดยแบบเรียนมีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์ มีการอ้างอิงเอกสารท่ีน่าเช่ือถือ โดย
เนือ้หาทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในแบบเรียน มักเป็นพัฒนาการทางสังคมท่ีเจริญขึน้เม่ือ
ชาวตะวนัตกเข้ามา และจะเน้นประชากรและพืน้ท่ีเป็นหลกั มากกวา่เร่ืองราวในราชส านกั 
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ส่วนการศกึษาแนวคิดเร่ือง “เชือ้ชาติมาเลย์” ผ่านแบบเรียนประวตัิศาสตร์มลายาท่ี
อังกฤษสร้างขึน้ ได้ส่งผลต่อการรับรู้และตระหนักในส านึกความเป็นมาเลย์ให้แก่นักเรียน ดงัท่ี
องักฤษนิยามค าว่า “มลาย”ู โดยเน้นไปท่ีความใกล้เคียงทางชาติพนัธุ์ ภาษาพูด และศาสนา โดย
ไม่ค านึงถึงท่ีอยู่อาศยั อย่างไรก็ตามพบว่าแบบเรียนและระบบการศกึษาท่ีทนัสมยั ไม่ได้เป็นส่วน
ส าคญัในการท าให้ชาวมาเลย์ตระหนกัรู้ถึงเชือ้ชาติของตนเองอนัจะท าให้เกิดกระแสชาตินิยมของ
ชาวมาเลย์ 

วิลุบล สินธุมาลย์. (2554). การรับรู้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย -ลาว : ผ่าน
แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยและลาวชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1-6 (ค.ศ.1975-200).  วิทยานิพนธ์ 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศึกษา).  นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศลิปากร. 

งานวิจยัชิน้นี ้มุ่งศกึษาสาระส าคญัของแบบเรียนประวตัิศาสตร์ของไทยและลาว โดย
ศกึษาแบบเรียนในฐานะเคร่ืองมือสร้างชุดความคิดของรัฐ เป็นเบ้าหลอมคนในแบบท่ีรัฐต้องการ 
จากการศึกษาพบว่า จุดประสงค์ในการเขียนประวตัิศาสตร์ของทัง้สองประเทศต่างต้องการสร้าง
ส านกึรักในชาตตินเอง โดยใช้แบบเรียนเป็นเคร่ืองมือ 

แบบเรียนประวตัศิาสตร์ลาว ยงัคงเน้นย า้แตภ่าพสงคราม เพ่ือสร้างความรู้สกึเกลียด
ชงั สร้างส านกึร่วมกนัวา่ “ศกัดนิาสยาม” เป็นศตัรูผู้ รุกราน 

แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ยังคงกล่าวถึงลาวในฐานะประเทศใต้ปกครอง ยงัคง
เน้นย า้ “ความเหนือกวา่” ของไทย 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานที่ศึกษาเก่ียวกับชาตนิิยม 
งานวิจัยกลุ่มนี ้ซึ่งรวมงานของเปรมโรจน์ บางอ้อ ในกลุ่มท่ี 1 อยู่ด้วย ได้ศึกษา

เก่ียวกบัแนวคิดชาตนิิยมของรัฐบาลในการด าเนินนโยบายด้านตา่ง ๆ ซึ่งพบวา่รัฐบาลแทบทกุสมยั
ตา่งให้ความส าคญัในการปลูกฝังคนให้มีความรักชาติ ผ่านการด าเนินนโยบายต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในด้านการศกึษา ท่ีมีระบบราชการเป็นตวัก าหนดรูปแบบการจดัการศกึษา  

กชกร ศิริโชค. (2538). การก าหนดนโยบายสาธารณะในระบบการเมืองไทย : ศกึษา
กรณีการก าหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2535.  วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(การปกครอง).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

งานวิจัยชิน้นี ้มุ่งศึกษาเก่ียวกับการก าหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2535 โดยพบว่า ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบการศกึษาในระบบการเมืองไทยนัน้ อยูภ่ายใต้ระบอบ
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อ ามาตยาธิปไตย คือระบบราชการเป็นสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีหลกัในการก าหนดแผนฯ แทนท่ีจะเป็น
หน้าท่ีของสถาบนัทางการเมือง 

พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. (2560). วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตัง้แต่ พ.ศ.
2475 ถึง พ.ศ.2550.  (ออนไลน์) 

งานศึกษาฉบบันี ้เป็นการศึกษาเก่ียวกับวาทกรรมของรัฐบาลทัง้สิน้ 56 คณะ โดย
พบว่าในค าแถลงนโยบายของรัฐบาล มกัปรากฏเร่ืองราวเก่ียวกับความรักชาติในประเด็นต่าง ๆ 
เสมอ เช่น วาทกรรมรัฐบาลคือผู้ สร้างและพัฒนาชาติ อันเป็นผลมาจากความสามารถในการ
บริหารประเทศของรัฐบาล, วาทกรรมรัฐบาลเป็นผู้ รักชาต ิจงรักภกัดีตอ่สถาบนัหลกัของชาต ิเป่ียม
ไปด้วยความจงรักภักดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัต่อการปกป้องมิให้
ผู้ ใดมาล่วงละเมิดได้, วาทกรรมสามคัคี สมานฉันท์ เพ่ือเน้นย า้ว่าความสามคัคีของประชาชนใน
ชาติเป็นสิ่งส าคญั ชาติจะอยู่รอดได้เพราะทกุคนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน ประชาชนคือคนส าคญั
ในการปกป้องประเทศ, วาทกรรมเชิดชูคณุค่าและจิตวิญญาณความเป็นไทย เพ่ือปลูกฝังให้คน
ไทยรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย และวาทกรรมความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสะท้อนบทบาท
ส าคญัของรัฐบาลท่ีเป็นผู้ดแูลความสงบเรียบร้อยรักษาความมัน่คงของประเทศ และต่อต้านการ
ก่อการร้ายทกุรูปแบบ เพ่ือด ารงเอกราช อธิปไตย ความมัน่คง และผลประโยชน์ของชาติ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบเรียนประวัติศาสตร์ท่ีมีผู้
ท าการศึกษาและวิจัยไว้นัน้ พบว่ากลุ่มงานต่าง ๆ มักศึกษาในลักษณะของการสร้างชาติ การ
ปลกูฝังแนวคิดชาตินิยมผ่านแบบเรียนประวตัิศาสตร์ของชาตินัน้ ๆ เป็นหลกั อย่างไรก็ตามยงัไม่มี
งานวิจยัท่ีมุง่ศกึษาพฒันาการของเนือ้หาภายในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย ว่ามีการเปล่ียนแปลง
ตามบริบททางการเมือง สงัคมท่ีเปล่ียนไปหรือไม ่และอยา่งไร  
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บทที่ 2 
นโยบายและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนประวัตศิาสตร์ไทย  

พ.ศ.2521 – 2560 

การศกึษาไทยในสมยัโบราณมีลกัษณะแบบไม่เป็นทางการ เป็นการศกึษาจากครอบครัว 
วดั และชุมชน ผู้ ท่ีต้องการเล่าเรียนต้องไปอาศยัวัดไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ บวชเณร หรือบวชพระ 
รวมถึงมีการฝากตวับุตรหลานเข้าไปรับใช้เจ้านายเพ่ืออบรมกิริยามารยาท และศึกษาวิชาความรู้
แบบชาววงั โดยหนงัสือจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยมีเนือ้หาเก่ียวกบัตวัพยญัชนะ สระ 
และการประสมตัวอักษร โดยใช้เป็นต าราเรียนตัง้แต่สมัยพระนารายณ์มหาราช 1 กระทั่งสมัย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเปล่ียนระบบการจดัการศกึษาจากการศึกษาแบบ
ไม่เป็นทางการ มาเป็นการศกึษาในระบบโรงเรียน ทรงสถาปนาสถาบนัการศกึษาเรียกว่าโรงเรียน
หลวง และต่อมาได้มีการตัง้โรงเรียนส าหรับประชาชนทัว่ไป เป็นผลให้การศึกษาของไทยในเวลา
ต่อมาเป็นการศึกษาในระบบมีการจัดตัง้โรงเรียนโดยมีแผนพัฒนาการศึกษาเป็นหลักในการ
ด าเนินงาน ซึ่งในระยะแรกได้ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ.2441 โดยได้รับแนวคิดมาจาก
ประเทศองักฤษ มีจดุมุ่งหมายหลกัเพ่ือสรรหาบุคคลเข้ามารับราชการ2 และเพ่ือใช้การศึกษาเป็น
ฐานในการพัฒนาประเทศ และระยะต่อมา ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองได้มีแผนการ
ศึกษาชาติ พ.ศ.2475 โดยจัดตัง้คณะกรรมการการศึกษาขึน้ วางแผนการศึกษาให้มีความเสมอ
ภาคระหว่างชายหญิง3 ฝึกฝนให้ประชาชนเป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และในภายหลังแผนพัฒนาการศึกษาจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลแต่ละยุค เป็นผลให้หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานในไทยได้ถูกปรับปรุงเปล่ียนแปลง
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในสงัคม  
 

 

 

                                                           
       1ศภุร ศรีแสน.  (2527).  การศึกษาไทย.  หน้า 45. 
       2สญัญา รัตนวรารักษ์.  (2539).  สรุปวิเคราะห์มธัยมศึกษา.  หน้า 3-4. 
       3ศภุร ศรีแสน.  (2527).  เล่มเดิม.  หน้า 95. 
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2.1 นโยบาย และการจัดการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2414 - 2520 
การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยนโยบายการศึกษาเป็น

เคร่ืองมือส าคญัท่ีจะน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายและการแก้ไขปัญหาการศกึษาของรัฐอนัจะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนในชาติ 1 โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 พระราชด าริด้านการศกึษาท่ีใช้เป็นหลกัในการจดัการศึกษาใน
สมัยของพระองค์คือ การศึกษาเพ่ือทวยราษฎร์ เพ่ือให้ราษฎรทัง้ปวงได้เล่าเรียนให้มีความรู้
ความสามารถอนัเป็นจะเป็นรากฐานของการพฒันาชาติบ้านเมือง ทรงริเร่ิมวางรากฐานการศกึษา
แผนใหม่ท่ีเป็นระบบ2 โดยมีจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาท่ีส าคญั 4 ประการคือ 1) เพ่ือการ
รวมชาต ิ2) เพ่ือผลิตคนเข้ารับราชการ 3) เพ่ือคณุประโยชน์ทัว่ไป เพ่ือให้เยาวชนของชาตสิว่นใหญ่
ได้รับการศึกษา และ 4) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาพระศาสนา3 ในปี พ.ศ.2414 ทรงจัดตัง้โรงเรียน
หลวงขึน้ในพระบรมมหาราชวังส าหรับบุตรของราชวงศ์และข้าราชการเท่านัน้ มีแนวการจัด
การศกึษามุ่งไปทางวิชาหนงัสือและเลขเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถพอท่ีจะเข้ารับราชการได้ ใน
การศึกษาเพ่ือทวยราษฎร์หรือโรงเรียนส าหรับราษฎร จดัตัง้เป็นครัง้แรกท่ีโรงเรียนวดัมหรรรณพา
ราม ในปี พ.ศ.2428 และใน พ.ศ.2430 มีการตัง้กรมศกึษาธิการขึน้ และถูกรวมเป็นกรมธรรมการ
ในปี พ.ศ.2432 ท าให้การจัดการศึกษามีระเบียบแบบแผน และใน พ.ศ.2435 มีการประกาศตัง้
โรงเรียนชัน้มูลศึกษาในวดัทัง้ในกรุงเทพและหวัเมือง4 ท าให้การศึกษาสมยัใหม่เข้ามาแทนท่ีการ
สอนแบบโบราณ มีการใช้กฏพิกดัส าหรับการศึกษา ท่ีให้ความส าคญักบัวิชาอ่านเขียน โดยในชัน้
มูลศึกษาชัน้สูงมีการเพิ่มบางวิชาเข้ามา เช่น ภูมิศาสตร์ และพงศาวดาร (ประวตัิศาสตร์) 5 และ
ภายหลังการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของการศึกษาไทย โดยใน พ.ศ.2441 มีการก าหนดนโยบายในโครงการ
ศกึษา ปรับปรุงการศกึษาให้เป็นไปตามแบบอยา่งของชาตติะวนัตก แบง่การจดัการศกึษาออกเป็น 
2 ส่วนคือ การศึกษาในกรุงเทพฯ มีความมุ่งหมายให้ราษฎรมีความรู้ท่ีจะเข้ารับราชการหรือไป

                                                           
       1ภาณวุฒัน์ ภกัดีวงศ์.  (2545).  การวิเคราะห์ประเด็นการศึกษาในนโยบายการศึกษาของคณะรฐับาลไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2475-
2543.  หน้า บทคดัยอ่. 
       2ชชัพล ไชยพร และคณะ.  (2554).  แนวพระราชด าริด้านการศึกษา 9 รชักาล.  หน้า 146. 
       3วฒิุชยั มลูศิลป์.  (2554).  สมเด็จพระปิยมหาราชกบัการปฏิรูปการศึกษา.  หน้า 98-151. 

       4สมุน อมรวิวฒัน์; สวสัดิ์ จงกล และไพฑรูย์ สินลารัตน์.  (2541).  ปรีชาญาณสยาม : บทวิเคราะห์ด้านการศึกษา.   
หน้า 92-93. 
       5วฒิุชยั มลูศิลป์.  (2542).  เมือ่เร่ิมปฏิรูปการศึกษาในสมยัรชักาลที ่5 - รชักาลที ่7.  หน้า 144. 
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ศกึษาต่อตา่งประเทศ ส่วนการศึกษาในหวัเมือง มีความมุ่งหมายเพียงให้ราษฎรรู้หนงัสือ 1 ต่อมา 
พ.ศ.2445 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภทคือ สามัญศึกษา มุ่งให้ผู้ เรียนมีความรู้ สามารถ
ประกอบอาชีพเป็นราษฎรผู้ ประพฤติชอบ และวิสามัญศึกษา เป็นการศึกษาตามอุปนิสัย
ความสามารถเฉพาะอย่าง เป็นรากฐานท่ีจะเรียนวิชาชีพชัน้สงูต่อไป เช่น การช่าง การแพทย์ การ
เป็นครู2 และใน พ.ศ. 2453 หลักสูตรมูลศึกษาส าหรับเรียนชั่วเวลา 2 หรือ 3 ปี3 มีจุดมุ่งหมายท่ี
กว้างออกไปโดยมุ่งให้มีความรู้พืน้ฐานของการเป็นพลเมืองดี และมีความรู้ในการประกอบอาชีพ
ตามความถนดั4  

สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชด าริวา่การศกึษา
เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้พฒันาประเทศชาติบ้านเมืองได้ การศึกษาวิชาความรู้ต่าง ๆ สามารถ
น าไปเป็นประโยชน์ต่อตนเองในทางหาเลีย้งชีพ โดยเฉพาะนกัเรียนซึ่งเป็นก าลงัส าคญัของชาติ5 
นโยบายการศึกษาจึงมุ่งผลิตคนเข้าท างานในกิจการของรัฐ ส่งเสริมการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ
การศึกษาด้านวิชาชีพ โดยมีการประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ.2456 ถือเป็นครัง้แรกท่ีมี
การศึกษาภาคบงัคบั โดยการศึกษาในระดบัประถมศึกษาต้องเล่าเรียนวิชาสามญั 3 ปี และวิชา
วิสามัญอีก 2 ปี โดยมีจุดประสงค์ให้ราษฎรมีความรู้ทัง้ฝ่ายสามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา  
มีความรู้ในการเลีย้งชีพตามอัตภาพของตน ได้แก่ การศึกษาฝ่ายหัตถกรรม กสิกรรม พาณิชยก
รรม การแพทย์ การครู และวิชาเสมียนเอก 6 ต่อมาใน พ.ศ.2459 ทรงเห็นสมควรท่ีจะขยาย
การศกึษาให้กว้างขึน้คือไม่เฉพาะส าหรับผู้ ท่ีจะเล่าเรียนเพ่ือรับราชการเท่านัน้หากผู้ ใดประสงค์จะ
ศึกษาวิชาชีพชัน้สูงก็ให้เข้าเรียนได้ทั่วกัน น ามาสู่การก่อตัง้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ถือเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยท่ีมีการศึกษาตามแบบตะวันตก และงานด้านการศึกษาท่ี

                                                           
       1นิรมล กิตติวบิลูย์ กองสง่เสริมและเผยแพร่การศกึษา.  (2524).  นโยบายการศึกษาของประเทศไทย.  หน้า 3. 
       2ฐิติพงษ์ ธรรมานสุรณ์; จ ารัส ด้วงสวุรรณ และสงวน สทุธิเลิศอรุณ.  (2522).  พืน้ฐานการศึกษา (ศึกษา111).  หน้า 113. 
       3หลกัสตูรมลูศกึษาส าหรับเรียนชัว่เวลา 2 หรือ 3 ปี (พ.ศ.2453) แบง่ออกเป็น 5 หมวดวิชาคือ 1) วิชาหนงัสือ มีอา่น เขียน แต่ง 
เพ่ือให้อ่านออกเขียนได้ 2) วิชาเลข เพ่ือให้คิดโจทย์ตลาดและท าบญัชีตนเองได้ 3) วิชาส าหรับรักษาตวั (กายบริหาร) ออกก าลงัให้
แข็งแรง ป้องกันอนัตราย ฝึกหดักิริยาวาจาที่จะประพฤติต่อผู้ อ่ืน รู้ธรรมความดี ความชัว่ เพื่อให้ประพฤติตนในทางที่ชอบ 4) วิชา
เลีย้งชีพ รู้จกัประกอบอาหาร เย็บเสือ้ผ้า ปลูกบ้านของตนเอง และรู้จักภูมิประเทศบ้านเมืองที่ตนอยู่ และ 5) วิชาหาทรัพย์ รู้จัก
วิธีการเพาะปลกู เลีย้งสตัว์ และค้าขาย บงัคบัสอนในวิชาจรรยา ภาษาไทย เลข และการรักษาตวั และเลือกสอนตามความจ าเป็น
และความเหมาะสมของท้องถ่ินอีก 1 วิชาจากการฝีมือ เพาะปลกู หรือค้าขาย 
       4วฒิุชยั มลูศิลป์.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 145. 
       5ชชัพล ไชยพร และคณะ.  (2554).  เล่มเดิม.  หน้า 202. 
       6ฐิติพงษ์ ธรรมานสุรณ์; จ ารัส ด้วงสวุรรณ และสงวน สทุธิเลิศอรุณ.  (2522).  เล่มเดิม.  หน้า 117. 
       7สมุน อมรวิวฒัน์; สวสัดิ์ จงกล และไพฑรูย์ สินลารัตน์.  (2541).  เล่มเดิม.  หน้า 155. 
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ส าคญัคือมีการประกาศโครงการศกึษา พ.ศ.24641 มุ่งการศกึษาส าหรับชาติ เพ่ือยกระดบัความรู้
ของคนในชาตใิห้สงูขึน้ จงึมีการประกาศใช้พระราชบญัญัตปิระถมศกึษา พ.ศ.2464 บงัคบัเด็กชาย
หญิงทุกคนท่ีมีอายุระหว่าง 7-15 ปีเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกว่าจะอ่านออกเขียนได้ 
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายของราษฎร โดยหนึ่งในเจ็ดวิชาสามญัท่ีบงัคบัสอน
ได้แก่ความรู้เร่ืองเมืองไทย เรียนสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง มุง่หมายให้ผู้ เรียนรู้จกัประเทศไทย ทัง้ในด้าน
ภูมิศาสตร์และพงศาวดาร (ประวตัิศาสตร์) เพ่ือก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรักชาติ รวมทัง้
เข้าใจวิธีการปกครองบ้านเมือง2 และทรงเห็นสมควรจัดให้หอสมุดส าหรับพระนคร เป็นแหล่ง
วิทยาการของชมุชนและเป็นหลกัฐานความเจริญของชาตไิทย  

สมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 7 ทรงมีวตัถปุระสงค์ด้านการศกึษา
โดยมุ่งอบรมท่ีจะให้เด็กได้โตขึน้เป็นผู้ มีความรู้ตามควรแก่อตัภาพ ให้รักและนิยมในอาชีพท้องถ่ิน 
ให้เป็นผู้ มีสขุภาพแข็งแรงและมีจรรยามารยาทอนัดีงาม3 ทรงมุ่งบ ารุงศิลปวฒันธรรมให้ด ารงอยู่คู่
ชาติโดยโปรดให้การรวมแผนกตา่ง ๆ เข้าในกิจการหอพระสมดุส าหรับพระนคร เช่น การวรรณคดี
สโมสร การตรวจรักษาโบราณวตัถ ุรวมไปถึงการจดัการพิพิธภณัฑ์สถาน โดยทรงมีพระราชด าริให้
ให้อนุรักษ์ศิลปวตัถุต่าง ๆ ซึ่งมีคณุค่าในการศึกษาประวตัิศาสตร์เพ่ือประโยชน์แห่งการศึกษาแก่
ประชาชน นอกจากนีท้รงตัง้ราชบณัฑิตยสภาเพ่ือบริหารและเผยแพร่วิชาด้านวรรณคดี โบราณคดี 
และศิลปกรรม4 และมีพระราชประสงค์จะปรับปรุงการศกึษาของชาตโิดยทรงต้องการให้การศกึษา
เป็นการสอนให้ประชาชนรู้จักและมีส านึกอย่างถูกต้องเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความนบัถือในตวัเองและชาติของตวัเอง และสามารถท่ีจะประกอบอาชีพให้เป็น
คณุประโยชน์ 

การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็น
ระบอบประชาธิปไตย ใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลกัในการบริหารประเทศ บริหารงานโดยคณะรัฐบาล 
ท าให้หลังจากนีน้โยบายการศึกษาของไทยจึงถูกก าหนดโดยรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

                                                           
       1โครงการศึกษา พ.ศ.2464 มีสาระส าคญัคือ 1) การศึกษาทัง้ปวงแบ่งออกเป็น  2 ประเภทคือ วิชาสามญัศึกษา ได้แก่ความรู้
สามญัซึ่งทกุคนควรเรียนรู้ตามควรแก่อตัภาพ บงัคบัสอน 7 วิชาคือ จรรยา ภาษาไทย เลข ความรู้เร่ืองเมืองไทย การรักษาตวั วาด
เขียน และลกูเสือ และวิชาวิสามญัศกึษา ได้แก่ความรู้พิเศษที่พงึจะเลือกเรียนได้ตามอตัภาพ เชน่ วิชาแพทย์ วิชากฏหมาย วิชาชา่ง
ตา่ง ๆ 2) การศกึษาทัง้ปวงแบง่ออกเป็น  2 ภาคคือ ภาคศกึษาส าหรับทวยราษฎร์ เรียกวา่ประถมศกึษา บงัคบัเด็กชายหญิงทกุคนที่
มีอายุระหว่าง 7-15 ปีเข้าเรียนชัน้ประถม และภาคศึกษาพิเศษ เรียกว่า มัธยมศึกษา อันเป็นความรู้ที่สูงกว่า ไม่บังคับให้เรียน 
ขึน้อยูก่บัทนุทรัพย์และสติปัญญาของผู้ เรียน 
       2ระลกึ ธานี.  (2527).  วิวฒันาการในการจดัการศึกษาภาคบงัคบัของไทย (พ.ศ. 2475-2503).  หน้า 18-27. 
       3ระลกึ ธานี.  (2527).  เล่มเดิม.  หน้า 39. 
       4ชชัพล ไชยพร และคณะ.  (2554).  เล่มเดิม.  หน้า 237. 
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บริหารการศึกษาตามจุดประสงค์ท่ีรัฐบาลแต่ละสมัยต้องการ ในช่วง พ.ศ.2475-2488 คณะ
รัฐบาลชุดท่ี 1-12 มีนโยบายหลักทางการศึกษาคือยึดหลัก 6 ประการของคณะราษฏรในข้อท่ี 6 
คือ จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มท่ีแก่ราษฎร1 เพ่ือท่ีจะได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย2 มีการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.
24753 แบ่งแนวการจัดการศึกษาเป็นจริยศึกษา พุทธิศึกษา และพละศึกษา ท่ีมุ่งฝึกคนให้เกิด
ความเจริญงอกงามไม่ใช่มุ่งแตก่ารรู้หนงัสือแตเ่พียงอย่างเดียว4 ด้านสามญัศกึษาพยายามจะจดั
ให้การศึกษาภาคบงัคบัขยายออกไป โดยให้มีโรงเรียนประชาบาลอย่างน้อยต าบลละ 1 โรงเรียน 
ดงัในพระราชบญัญัติประถมศึกษา พ.ศ.24785 และจะจัดให้มีการศึกษาถึงมัธยมทั่วทุกจังหวัด 
ด้านอาชีวะศกึษาจะจดัให้มีสถานศกึษาอาชีพประเภทตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มช่างฝีมือประเภทต่าง ๆ ให้
เพียงพอกับความต้องการ ด้านอดุมศึกษาจะจดัมหาวิทยาลยัท่ีทดัเทียมกบันานาประเทศ ดงัในปี 
พ.ศ.2476 รัฐบาลได้จัดตัง้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเพ่ือเป็นตลาดวิชาส าหรับ
ประชาชน ท่ีจะแสวงหาความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทัง้แผนการ
ศกึษาชาติ พ.ศ.2479 ยงัคงให้มีความมุ่งหมายคือให้พลเมืองทกุคนได้รับการศกึษา เพ่ือท่ีจะได้ท า

                                                           

      1ศนูย์ประสานงานและปฏิบตัิการของระบบสารสนเทศเพื่อการศกึษา.  (2535).  รวมนโยบายการศึกษาของรฐั ปี 2475-2535.  
หน้า 1.   
       2พระราชบญัญัติธรรมนญูการปกครองแผ่นดินสยามชัว่คราว พทุธศกัราช 2475 ในมาตรา 10 เชน่เดียวกันกับรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 2475 ในมาตรา 65 ได้ก าหนดให้การศกึษาภาคบงัคบัเป็นเป้าหมายส าคญัที่จะให้ราษฎรมีสิทธิใน
การปกครองตวัเองอยา่งเต็มที่ โดยก าหนดระยะเวลาการปกครองออกเป็น 3 สมยั โดยสมยัที่   1 ให้คณะราษฎรจดัตัง้ผู้แทนราษฎร
ชัว่คราว 70 นาย สมัยที่ 2 ภายใน 6 เดือน หรือจนกว่าคณะราษฏรจะจัดการปกครองบ้านเมืองให้เรียบร้อย สมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎรให้มี 2 ประเภทจ านวนเท่ากันคือ สมาชิกที่ราษฏรเลือกตัง้ขึน้มา และสมาชิกที่คณะราษฎรแต่งตัง้ขึน้มา และสมยัที่ 3 เม่ือ
จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรสอบไล่ได้ชัน้ประถมศึกษามากเกินกว่าคร่ึงหรืออย่างช้าต้องไม่เกิน 10 ปี สภาผู้แทนราษฎรต้อง
ประกอบไปด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตัง้ขึน้มาทัง้หมด 
       3แผนการศกึษาชาติ พ.ศ.2475 มีความมุง่หมายให้พลเมืองทกุคนในชาติได้มีโอกาศเข้ารับการศกึษาตามควรแก่อตัภาพโดยทัว่ 
ๆ กนัเพ่ือประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพและความสขุสมบูรณ์แห่งราษฎร แนวการจดัการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนให้พอเหมาะ
กนัคือ จริยศกึษา อบรมให้เป็นผู้ มีศีลธรรมอนัดีงาม พทุธิศกึษา มุ่งอบรมให้เป็นผู้ มีปัญญาความรู้ และพละศกึษา มุง่อบรมให้เป็นผู้
มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีการศึกษาแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 1) สามัญศึกษา ซึ่งเป็นความรู้พืน้ฐานทั่วไปแบ่งออกเป็นระดับ
ประถมศึกษา 4 ปี (ประถมปีที่ 1-4) ระดับมัธยมต้น 4 ปี (มัธยมปีที่ 1-4) และระดับมัธยมปลาย 4 ปี (มัธยมปีที่ 5-8) และ 2) 
วิสามญัศกึษา จดัการศกึษาให้เหมาะแก่ภมิูประเทศ เชน่ วิชากสิกรรม หตัถกรรม และพาณิชยการ  
       4ระลกึ ธานี.  (2527).  เล่มเดิม.  หน้า 61. 
       5พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2478 แบ่งโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการการศึกษาภาคบังคับเป็น 4 ประเภท คือ 1) 
โรงเรียนรัฐบาล ที่กระทรวงธรรมการจัดตัง้ 2) โรงเรียนประชาบาล ที่ท้องที่ต าบลร่วมกันจัดตัง้ด้วยทรัพย์สินของประชาชน หรือ
นายอ าเภอจัดตัง้ขึน้ 3) โรงเรียนเทศบาล ที่เทศบาลจัดตัง้ขึน้หรือได้รับโอนมา และ 4) โรงเรียนราษฎร์ ตัง้ขึน้และด ารงอยู่ตาม
กฎหมายที่วา่ด้วยโรงเรียนราษฏร์ โดยเด็กทกุคนที่อายยุา่งเข้าปีที่ 8 – 15 ต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศกึษา เว้นแตจ่ะสอบไลไ่ด้ 
หากผู้ปกครองคนใดไมไ่ปแจ้งความตามรายการส ารวจเด็กหรือไมส่ง่เด็กเข้าเรียนจะมีความผิดมีโทษปรับ จ าคกุ หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
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หน้าท่ีพลเมืองดีตามระบอบรัฐธรรมนูญได้อย่างเต็มท่ี และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ประเทศชาติ จึงเร่ิมมีการจดัการศึกษาผู้ ใหญ่ ให้ผู้ ใหญ่ท่ีไม่รู้หนงัสือได้รับการศึกษาจนอ่านออก
เขียนได้เพ่ือเข้าใจหน้าท่ีของพลเมือง นอกจากนีมี้การมุ่งส่งเสริมศิลปกรรมไทย โดยเฉพาะ
ช่างฝีมือไทยแบบโบราณ เพ่ือเชิดชูเกียรติและวฒันธรรมของชาติ และใช้ศิลปกรรมเป็นอุปกรณ์
อบรมประชาชนทัง้ในทางความรู้และคณุภาพทางใจ  

ชว่งปี พ.ศ.2488-2500 หลงัสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 พบว่าสงครามได้ส่งผลกระทบตอ่
งานด้านการศกึษาทัง้การขาดแคลนเคร่ืองนุ่งหม่ และแบบเรียน โรงเรียนเสียหาย รัฐบาลจงึร่วมมือ
กบัองค์การการศึกษาปรับปรุงการศกึษาหลงัสงครามหลายด้าน ให้ความส าคญักบัศีลธรรมและ
อนามยัของนกัเรียนเป็นส าคญั มุ่งหวงัให้เป็นพลเมืองดีเหมาะกบัชาติท่ีรักสงบ โดยสง่เสริมศาสนา
ให้เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน โดยหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2491 ได้แยกวิชาหน้าท่ี
พลเมืองออกจากศีลธรรมให้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง และเปล่ียนช่ือวิชาความรู้เมืองไทยเป็นวิชา
ภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ โดยบงัคบัเรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และเป็นครัง้แรกท่ีหลกัสูตรได้
ก าหนดความมุ่งหมายของการเรียนในแต่ละวิชาไว้ด้วย และมีการประกาศแผนการศึกษาชาต ิ
พ.ศ.2494 ท่ีมุง่หมายให้พลเมืองได้รับการศกึษาตามอตัภาพเพ่ือเป็นพลเมืองดีท่ีมีร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีจิตใจเป็นนกัประชาธิปไตย และมีการ
เพิ่มการจดัการศกึษาหตัถศกึษา มารวมกบัจริยศกึษา พลศกึษาพทุธิศกึษากลายเป็น 4 สว่น  

ช่วง พ.ศ.2501-2516 ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหาร นโยบายการศึกษาของ
จอมพลสฤดิ์ ธนะรัชต์ ให้ความส าคญักับการศกึษาของเยาวชน ซึ่งจะเป็นก าลงัส าคญัของชาติใน
วนัหน้า โดยจะด าเนินการให้เยาวชนได้รับทัง้วิทยาการและจริยศึกษาควบคู่กันไป 1 พ.ศ.2502  มี
การจดัตัง้สภาการศึกษาแห่งชาติ แม้จะมีการการศกึษาระดบัประถมศึกษาให้ท้องถ่ินด าเนินการ 
แต่ในทางปฏิบตัิอ านาจในการจดัการศึกษายงัคงอยู่ท่ีส่วนกลางดงัเดิม และได้มีการประกาศใช้
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25032 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 1 
(พ.ศ.2504-2509) ส่วนนโยบายการศึกษาสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร มุ่งจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ มุ่งให้ความส าคญัแก่การศกึษาอาชีวะ และ
ขยายการศกึษาขัน้สงูไปตามจงัหวดัตา่ง ๆ ให้มากขึน้3 มุ่งตอบสนองการเข้ามาของเศรษฐกิจแบบ

                                                           
       1นพพงษ์ บญุจิตราดลุย์ และธรรมรส โชติกญุชร.  (2524).  นโยบายทางการศึกษาของ 43 รฐับาล.  หน้า 63. 
       2 แผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2503 มีการปฏิรูปโรงเรียนเป็นระบบ 4:3:3:2(3) คือประถมศกึษาตอนต้น 4 ปี ตอนปลาย 3 ปี 
มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี ตอนปลายสายสามญั 2 ปี/สายอาชีวะ 3 ปี เพื่อจดัระบบการศกึษาไทยให้เข้ากบัสากล โดยใช้รูปแบบนี ้
จนถึงปี พ.ศ.2520 
       3นพพงษ์ บญุจิตราดลุย์ และธรรมรส โชติกญุชร.  (2524).  เล่มเดิม.  หน้า 65-67. 
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ทุนนิยมเสรี จึงมีแนวทางจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลิตคนเพ่ือใช้ในพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทัง้
ก าลังคนระดบักลาง และระดบัสูง (วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์) เม่ือบุคคลได้รับการศึกษา
จ านวนมากน ามาสูก่ารเกิดแนวคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย น ามาสูก่ารขบัไลเ่ผดจ็การและ
เรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาและประชาชนในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 ท าให้นโยบาย
การศกึษาหลงัเหตกุารณ์นีมุ้่งส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัมีเสรีภาพ มีความรับผิดชอบทางวิชาการ มี
ความอิสระและคลอ่งตวัในการบริหารงานของมหาวิทยาลยั และรัฐมุง่ส่งเสริมการศกึษาทัง้ในด้าน
วิชาความรู้และจิตใจเพ่ือให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมแห่งศาสนา บ าเพ็ญตนให้เป็นคนมี
ประโยชน์ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนบ ารุงรักษาศิลป 
วัฒนธรรม อันเป็นสัญลักษณ์และสมบัติของชาติไทย 1 ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 
รัฐบาลมมุ่งปรับปรุงระบบและกระบวนการศึกษาทุกระดบัทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือให้
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมและ
คุณธรรมของบุคคลเพ่ือให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามความต้องการของ
สงัคมไทยและสนบัสนนุให้บคุคลมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการศกึษา เป็นผลให้ในเวลาตอ่มามีการ
ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 อันมีแนวคิดในการกระจายอ านาจให้กับท้องถ่ิน 
และเร่ิมมีนโยบายพฒันาการศกึษานอกโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

พัฒนาการของนโยบายด้านการจัดการศึกษาของไทยตัง้แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงก่อนการจัดให้มีหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2521 นัน้สะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามจัดโครงสร้างของสังคมโดยเน้นการสร้างพลเมืองท่ีมีความรู้ ความสามารถให้
สอดคล้องกับความต้องการคนรุ่นใหม่ในระบบราชการ และการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
นอกจากนีว้ิชาประวตัิศาสตร์ถือว่ามีบทบาทและส่วนส าคญัในการเป็นเคร่ืองมือในการหล่อหลอม
ความคิดและเจตคติของพลเมืองในการสร้างส านึกความเป็นชาติ และความภาคภูมิใจในความ
เป็นคนไทย และการมีประวตัศิาสตร์ของชาตท่ีิยาวนานนัน่เอง 
 

 

 

                                                           
       1นพพงษ์ บญุจิตราดลุย์ และธรรมรส โชติกญุชร.  (2524).  เล่มเดิม.  หน้า 72. 
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2.2 นโยบาย และการจัดการศึกษาวิชาประวัตศิาสตร์ในประเทศไทย พ.ศ.2521 - 2551 
หลกัสตูรการศกึษาของไทยส าหรับระดบัชัน้มธัยมศกึษาช่วง พ.ศ.2521 – 2560 มีทัง้สิน้

จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ.2524 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตร
มธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.
2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 โดยความมุ่งหมายของแต่ละ
หลกัสตูรได้ถกูก าหนดขึน้ตามบริบทสถานการณ์ทางสงัคม และปัจจยัทางเศรษฐกิจตามแผนการ
พฒันาชาติท่ีอิงกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนีน้โยบายของรัฐบาลแต่ละ
สมัยยังเป็นปัจจัยส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดให้หลักสูตรแต่ละหลกัสูตรเกิดการเปล่ียนแปลงและมี
ลกัษณะส าคญัท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

เม่ือศึกษาหลักสูตรของกลุ่มสาระสังคมศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ วิจัยได้จัดกลุ่ม
หลักสูตรเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ตัง้แต่ปี 2521-2543 มีหลักสูตรการศึกษา 4 หลักสูตร คือ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลักสูตร
มธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) พบว่าไม่มีการจดัการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์
แยกออกมาโดยเฉพาะ แต่จดัการเรียนการสอนในลกัษณะบูรณาการ โดยวิชาประวตัิศาสตร์ถูก
บูรณาการรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาร่วมกับรายวิชาอ่ืนถึง 7 รายวิชา ไม่ใช่รายวิชา
บงัคบัท่ีเรียนสปัดาห์ละหนึ่งชัว่โมงดงัปรากฏมาแต่หลกัสูตรประโยคมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-
2-3) พ.ศ.2503 ถึงหลกัสตูรประโยคมธัยมศกึษาตอนต้น หมวดวิชาสงัคมศกึษา พทุธศกัราช 2520 
ซึ่งเป็นหลกัสตูรก่อนหน้านี ้อีกทัง้ยงัพบว่าจดุประสงค์ของรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ได้
หายไปเป็นจ านวนมาก ผู้วิจยัจงึพบวา่วิชาประวตัศิาสตร์ถกูลดความส าคญัลงจากเดมิ 

ส่วนกลุ่มหลักสูตรระยะท่ีสอง ตัง้แต่ พ.ศ.2544-2560 มี  2 หลักสูตรการศึกษาคือ 
หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
ผู้วิจยัพบว่า รายวิชาประวตัิศาสตร์ถกูบรรจุกลบัมาเป็น 1 ใน 5 สาระหลกัของวิชาสงัคมศึกษา มี
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แยกออกมา ดังเช่นท่ีเคยมีมาในหลักสูตรประโยค
มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.ศ.1-2-3) พ.ศ.2503 

การจดัการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตร์ขึน้อยู่กบัแผนการศกึษาแห่งชาติในแตล่ะยุค
สมัย ดงัจะเห็นได้จาก แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 มีความมุ่งหมายท่ีเก่ียวเน่ืองกับสาระ
ประวตัิศาสตร์ ข้อ 4 ท่ีระบุให้มีความส านึกในความเป็นคนไทยร่วมกนั และการเป็นส่วนหนึ่งของ
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มนษุยชาต ิมีความรักชาติ ตระหนกัในความมัน่คงปลอดภยัของชาต ิและมีส่วนร่วมในการปอ้งกนั
ประเทศ แตใ่นแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2535 ไมพ่บจดุมุ่งหมายท่ีให้ความส าคญักบัการศกึษา
ประวตัศิาสตร์โดยตรง 

การให้ความส าคญักับวิชาประวตัิศาสตร์เร่ิมเห็นได้อย่างชดัเจนใน พ.ศ.2542 โดยมีการ
ระบใุนพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจดัการศกึษา ในมาตรา 23 
(1) ว่าการจัดการศึกษา ต้องให้ความรู้เร่ืองเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนกับสังคม 
ได้แก่ ครอบครัว ชมุชน ชาติ และสงัคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ ความเป็นมาของ
สงัคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จนน ามาสู่การจัดท าหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ท่ี ให้ความส าคัญกับ
การศกึษาวิชาประวตัศิาสตร์ 

กล่าวโดยสรุปแนวคิดในการออกนโยบายการศึกษาชาติ และการจัดท าโครงสร้าง
หลกัสตูรการเรียนในวิชาประวตัิศาสตร์ไทยของกระทรวงศกึษาธิการยงัคงผกูติดกบัชนชัน้น า และ
เหตผุลความจ าเป็นในการสร้างชาติ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจของคนไทยให้เกิดความรู้สึกรัก
และหวงแหนประเทศชาติ ว่าชาติไทยมีประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามมาช้านาน 
ส่งผลให้การศึกษาวิชาประวตัิศาสตร์อยู่ในลกัษณะของการศึกษาประวตัิศาสตร์ชาติในรูปแบบ
ของกระแสหลกั   

2.3 โครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักสูตร พ.ศ.
2521 – 2551 

โครงสร้างหลกัสูตรและค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาประวตัิศาสตร์ไทย  เกิดจากการน า
เจตนารมณ์ของหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึน้ ดังนัน้พัฒนาการของโครงสร้างหลักสูตร และ
ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตลอดจนตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางในสาระ
วิชาประวตัศิาสตร์ไทย จงึถกูก าหนดขึน้ให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ดงักลา่ว  

การศึกษาค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในรายวิชาประวตัิศาสตร์ไทยจาก
หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 – หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ท า
ให้ทราบถึงขอบข่ายของเนือ้หาสาระท่ีปรากฏในแบบเรียนแตล่ะเล่มท่ีใช้ในการเรียนการสอนของ
แต่ละหลกัสูตรตัง้แต่ พ.ศ.2521 - ปัจจุบนั ในหัวข้อนีมุ้่งน าเสนอขอบข่ายของโครงสร้างเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์ไทยท่ีปรากฏในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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2.3.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ. 2524 

หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.
2524 เป็นหลักสูตรท่ีเปล่ียนแปลงมาจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2520 และ
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2520 โดยเกิดระบบชัน้เรียนใหม่ คือระดับ
มัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
รายละเอียดและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังกล่าวท่ีอธิบายถึงเนือ้หาวิชาประวัติศาสตร์ไทย 
แตกต่างกนัออกไป โดยหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ได้อธิบายจดุมุ่งหมายส าคญัข้อ
หนึง่ท่ีมีเนือ้หามุ่งเน้นเก่ียวกบัสาระประวตัิศาสตร์ คือ เพ่ือปลกูฝังให้มีความภมูิใจในความเป็นไทย 
มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีความรู้ความเล่ือมใสในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร่วมกันธ ารงรักษาความปลอดภัย และ
ความมัน่คงของประเทศชาต ิ 

ค าอธิบายรายวิชาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น มีเนือ้หาประวตัิศาสตร์ไทยท่ีปรากฎ
ในค าอธิบายรายวิชาเก่ียวข้องกบัการศึกษาประวตัิศาสตร์ของชนชาติไทย ตัง้แต่ยคุแรก ๆ จนถึง
สมยัสุโขทยั ศึกษาประวตัิศาสตร์ไทยสมยัอยุธยาในหวัข้อลกัษณะการเมือง การปกครอง สงัคม
และเศรษฐกิจ รวมทัง้ความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมและความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัประเทศ
เพ่ือนบ้าน ทัง้ยงัศกึษาประวตัศิาสตร์ไทยสมยัธนบรีุและรัตนโกสินทร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
รวมทัง้ศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวนัตก ตลอดจนอิทธิพลตะวนัตกต่อการ
เปล่ียนแปลงของประเทศไทยทางด้านการเมือง การปกครองและวฒันธรรม เป็นต้น ซึ่งจดุประสงค์
ของรายวิชาเน้นไปท่ีการให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความเป็นมาในอดีต 
และสภาพปัจจุบนัทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นผลงานท่ีคนในชาติได้
ชว่ยกนัสร้างสมมา1 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีจัดท าขึน้ต่อจาก
หลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 นัน้ ในส่วนของวิชาประวตัิศาสตร์ได้ถูกผนวกรวมเข้ากับ
วิชาสังคมศึกษาและแยกส่วนจุดประสงค์และเนือ้หาสาระของวิชาประวัติศาสตร์ออกมาเป็น
บทเรียนต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ท่ีเก่ียวกับวิชาประวตัิศาสตร์คือ เพ่ือให้มีความส านึกในการเป็น
คนไทยร่วมกนั เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความรักชาติ รักประชาธิปไตย รู้จกัใช้สตแิละปัญญาในการ
ด ารงรักษาไว้ซึง่ความมัน่คงของชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

                                                           
       1ดภูาคผนวก ตารางที ่1 หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521. 
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เนือ้หาประวัติศาสตร์ในหลักสูตรฉบับนีป้รากฏในรายวิชา ส 605 สังคมศึกษา 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีจุดประสงค์การศึกษาคือ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธี
การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง สามารถน าวิธีการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ไปช่วยในการ
ตดัสินใจในชีวิตจริง เข้าใจสภาวะของเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของไทยตัง้แต่สมัย
สโุขทยัจนถึงปัจจบุนั เพ่ือให้มีความส านึกในความเป็นไทยร่วมกัน มีความรัก และความภูมิใจใน
ชาติ ซาบซึง้ในคณุคา่ของศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตระหนกัในความส าคญั
ของวิทยาการสมยัใหม่ท่ีมีต่อการพฒันาสงัคม เพ่ือให้เกิดความส านึกเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ความเป็นมาของแนวคดิหลกัเก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจถึงปัญหาอนัน าไปสูค่วามขดัแย้งระหวา่งประเทศ หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 21 

โดยสรุปแล้วหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอน
ปลาย พ.ศ.2524 เป็นหลกัสตูรแรกหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2520 จาก
การเรียนหลกัสูตรประโยคมัธยมศึกษาเป็นหลกัสูตรมัธยมศึกษา พบว่าแม้ความส าคญัของการ
เรียนประวัติศาสตร์จะลดลงจากหลักสูตรก่อนหน้า แต่เนือ้หาท่ีปรากฏในแบบเรียนพบว่าเป็น
โครงสร้างเดิมท่ีเน้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย และประวัติศาสตร์สังคมไทย 
ตลอดจนมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนตระหนักถึง
ความเป็นมาของชาติไทยท่ีมีมาอย่างยาวนาน ทัง้ยงัสนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความรักและหวงแหน
ศลิปวฒันธรรมของชาต ิและให้ความส าคญักบัการพฒันาประเทศในด้านตา่ง ๆ  

2.3.2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 

ภายหลงัการประเมินคณุภาพและผลการใช้หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 
และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 พบว่ายงัไม่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
การพฒันาคนในสงัคมให้มีความรู้ มีคณุธรรม สามารถพึ่งตนเอง และน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต2 กรมวิชาการจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) 
โดยลดจ านวนคาบของวิชาบงัคบัลง แล้วเพิ่มจ านวนคาบของวิชาเลือกเสรีให้มากขึน้ เพ่ือให้ผู้ เรียน

                                                           

      1ดภูาคผนวก ตารางที ่2 หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524. 

       2กระทรวงศกึษาธิการ. (2533). หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2533). หน้า สารบญั. 
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ได้ท ากิจกรรมอิสระอนัจะน าไปสู่การค้นพบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียน
ได้อย่างแท้จริง ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533) นอกจากได้อธิบายเร่ืองราวความเป็นมาของประวตัิศาสตร์ไทยตัง้แตส่มยัสโุขทยัจนถึง
รัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ได้เพิ่มเติมการศึกษาบทบาท 
หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนในสังคมประชาธิปไตย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
พฒันาการของชาติไทย เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นปึกแผ่นของชนชาติไทย และปฏิบตัิตน
ตามบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและชมุชนในสงัคมประชาธิปไตย 1 การอธิบายเชิง
วิเคราะห์เก่ียวกบัการสร้างความเข้าใจในความเพียรพยายามของบรรพบรุุษในการทะนบุ ารุงและ
พัฒนาชาติ เห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันรักษาชาติและมรดกของชาติ ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย และยึดมัน่ในหลกัธรรมของศาสนาในระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 22 ตลอดจนความเข้าใจในวิวฒันาการของชาติในด้านต่าง ๆ เห็นความส าคญัท่ี
จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ปฏิบัติตนตามกฎหมาย เป็น
พลเมืองดีในสงัคมประชาธิปไตย และยดึมัน่ในหลกัธรรมของศาสนาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 33 

ค าอธิบายรายวิชาของหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.
2533)พบว่าหลกัสตูรให้ความส าคญักับการศึกษาประวตัิศาสตร์ไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัโดย
เน้นการสร้างและพฒันาชาติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษในการ
ทะนุบ ารุงและพัฒนาชาติ และเน้นการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย และยึดมั่นใน
หลกัธรรมของศาสนา อันจะท าให้ชาติพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง จุดประสงค์หลกัท่ีเก่ียวกับ
สาระประวัติศาสตร์ของหลักสูตรนี  ้พบว่าเน้นการสร้างให้ผู้ เรียนตระหนักในคุณค่าของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
หลกัธรรมและคณุธรรม มีคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ รักและผูกพนักบัท้องถ่ินและประเทศชาติ มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนือ้หาประวัติศาสตร์ท่ีปรากฎใน
แบบเรียนจึงเน้นศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของชาตไิทย ตัง้แตส่มยัสโุขทยั กรุงศรีอยธุยา กรุงธนบรีุ 
และกรุงรัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
เนือ้หาประวตัิศาสตร์ไทยรวมอยู่ในรายวิชาบงัคบัแกนสงัคมหลกั เพียง 1 วิชาเท่านัน้ โดยศึกษา

                                                           
      1ดภูาคผนวก ตารางที ่3 หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2533). 
       2แหล่งเดิม. 
       3แหล่งเดิม. 
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ตวัอย่างเหตกุารณ์ในอดีตซึ่งเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทัง้ของไทยและตา่งประเทศ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือการเมืองการปกครอง เน้นกระบวนการใน
การแก้ปัญหา เพ่ือให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม ส่วนการศกึษาประวตัิศาสตร์
ไทยในด้านอ่ืน ๆ จะปรากฏในวิชาเลือกเสรี ดงัรายวิชา ส 0210 ประวตัิสงัคมและวฒันธรรมไทย 
ศกึษาสงัคมไทยในเร่ือง โครงสร้าง ลกัษณะทัว่ไป พฒันาการ โดยเน้นการปฏิรูปการศกึษาในสมยั
รัชกาลท่ี 5 ส 0211ประวตัิศาสตร์ไทย 1 ศึกษาพฒันาการของชาติไทยในเร่ืองอาณาจกัรโบราณ
ตา่ง ๆ ส 0212ประวตัิศาสตร์ไทย 2 ศกึษาประวตัิศาสตร์ชาตไิทยสมยัสโุขทยัจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ 
และส 0213ประวตัิศาสตร์ไทย 3 ศึกษาประวตัิศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบรีุและรัตนโกสินทร์ในเร่ือง
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม เหตุการณ์ส าคัญ ความสัมพันธ์กับ
ตา่งประเทศ 

ค าอธิบายรายวิชา ส 605 สังคมศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้ก าหนดให้
ผู้ เรียนศกึษาตวัอย่างเหตกุารณ์ในอดีตซึง่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทัง้ของไทยและตา่งประเทศ ในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับ การเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือการเมืองการปกครอง โดย
ชีใ้ห้เห็นยทุธวิธีหรือกระบวนการในการแก้ปัญหา ด้วยหลกัจริยธรรมและคณุธรรม หรืออิทธิพลของ
ของความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีมีต่อการด าเนินชีวิต หรือความร่วมมือพึ่งพาอาศยักนั เพ่ือให้มี
ความเข้าใจในสาเหตแุละปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหา เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม 
และเห็นความจ าเป็นท่ีมนุษย์จะต้องพัฒนาตนเองและร่วมมือกันพัฒนาสังคม นอกจากนี ้
ค าอธิบายรายวิชาเลือกเสรี ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ยงัมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจสงัคม
และวฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่ในมรดกทางวฒันธรรม ภูมิใจในเอกลกัษณ์ของชาติ และมีสว่นร่วม
อนรัุกษ์วฒันธรรมไทย สร้างความเข้าใจพฒันาการของชาติ ภมูิใจในความเป็นปึกแผน่ของชนชาติ
ไทย และเห็นแนวทางในการน าวิธีการศึกษาประวตัิศาสตร์ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 1 จะเห็นได้ว่า
นอกจากค าอธิบายรายวิชาท่ีมุ่งเน้นศึกษาเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ไทยแล้ว ค าอธิบายรายวิชา
ยังมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติความรักชาติ ความภูมิใจในชาติประกอบเนือ้หาในสาระวิชา
ประวตัศิาสตร์ควบคูก่นัไป 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) เป็นหลกัสูตรท่ีปรับปรุงขึน้มาเพ่ือ
เน้นให้ผู้ เรียนเลือกเสรีในการเรียนตามความถนดัและความสนใจของแต่ละคน เนือ้หาสาระวิชา

                                                           
       1ดภูาคผนวก ตารางที ่4 หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2533). 
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ประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในแบบเรียนหลักรายวิชาบังคับจึงเน้นทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนา
สงัคมท าให้เนือ้หาประวตัศิาสตร์ยงัคงมีจ านวนไมม่าก  

2.3.3 หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  
หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ได้จัดท าขึน้มาตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยก าหนดให้
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  ทัง้ ร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
ระดบัโลก โดยมุ่งกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินและสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2544 จงึมีโครงสร้างหลกัสตูรท่ียืดหยุน่ อยูใ่นลกัษณะกรอบความคดิและหลกัการท่ีเขียนไว้ไม่
เป็นการเฉพาะเจาะจง 

ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีการแยกสาระการเรียนรู้
ออกเป็น 5 สาระโดยสาระท่ี 4 ประวตัิศาสตร์ ให้ความส าคญักับการศึกษาเวลาและช่วงสมยัทาง
ประวตัศิาสตร์ วิธีการทางประวตัิศาสตร์ เหตกุารณ์ส าคญั พฒันาการของมนษุย์ ความเป็นมาของ
ชาตไิทย บคุคลส าคญั วฒันธรรมภมูิปัญญาไทย ผา่นมาตรฐาน 3 ข้อ ท่ีมีจดุเน้นตา่งกนัคือ  

มาตรฐาน  ส 4.1 เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้และเข้าใจ  สามารถใช้วิธีการทาง
ประวตัศิาสตร์บนพืน้ฐานของความเป็นเหตเุป็นผล มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง  
ตระหนกัถึงความส าคญั และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มี
ความภมูิใจ และธ ารงความเป็นไทย 

มาตรฐาน 3 ข้อ ถือเป็นการก าหนดขอบข่ายการเรียนรู้ท่ีมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับศาสตร์ต่าง ๆ หลายศาสตร์ คือประวตัิศาสตร์ ปรัชญา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ
โบราณคดี  

ค าอธิบายรายวิชาของหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  ได้อธิบายการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชาประวตัิศาสตร์แยกออกมาจากวิชาสงัคมหลัก และได้มีการก าหนด
รายละเอียดเนือ้หาในรายวิชาประวตัศิาสตร์ขึน้เป็นจ านวนมาก ในทกุระดบัชัน้ต้องศกึษาเร่ืองเวลา
และยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์ และวิธีการทางประวตัิศาสตร์ ส่วนการศึกษาประวตัิความเป็นมา
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ของชนชาติไทยได้มีการก าหนดเนือ้หาแบ่งการศึกษาไปตามระดับชัน้ ระดับชัน้ ม .1 ศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยยุคก่อนสุโขทัยถึงสุโขทัย อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์  
ภูมิปัญญา รวมถึงประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ ระดับชัน้ ม .2 ศึกษาพัฒนาการทาง
ประวตัิศาสตร์ของไทยสมยัอยธุยา อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ภมูิปัญญา รวมถึงประวตัิและผลงาน
ของบุคคลส าคัญ ระดับชัน้ ม .3 ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ภมูิปัญญา รวมถึงประวตัแิละผลงานของบคุคลส าคญั สว่น
ชว่งชัน้ท่ี 4 ม.4 - 6 ศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมาของชนชาติไทย การตัง้อาณาจกัรตา่ง ๆ ใน
ดินแดนประเทศไทย พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ไทยในด้านต่าง ๆ รวมถึงเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีมี
ผลตอ่พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ไทย 

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีระบุ
ความมุ่งหมายและจดุประสงค์การเรียนรู้ของหลกัสตูร ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนเกิดทักษะความสามารถในการค้นหาความรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ทัง้ยังมุ่งหวังให้ผู้ เรียนมีเจตคติต่อวิชาประวัติศาสตร์และภูมิ
ปัญญาไทยท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ตามยุคสมัยต่าง ๆ อาทิ ระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของสมยัสโุขทยั ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใน
ระดบัชัน้นีจ้ะมุ่งเน้นการใช้หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และวิธีการทางประวตัิศาสตร์ในการศกึษา
และรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินชีวิตของประชากรในประเทศไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน โดยสามารถสรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยยุคก่อนสุโขทัยถึงสมัยสุโขทัยโดย
อาศยัความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ทัง้ยังเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์ความส าคญัของภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาสมยัสโุขทยัท่ีมีตอ่วิถีชีวิตของ
คน สามารถเสนอแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริม และปรับใช้ภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับ
ชีวิตปัจจุบนั ตลอดจาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลงานของบุคคลส าคญัสมยัก่อนสุโขทยัถึง
สมัยสุโขทัย และเลือกสรรแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของบุคคลส าคัญเพ่ือน ามาใช้เป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิต1 เป็นต้น โดยโครงสร้างของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีได้ยกตวัอย่างใน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นัน้ โครงสร้างดังกล่าวถูกน ามาปรับเป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 อีกด้วย โดยปรับเนือ้หาให้มีความสอดคล้อง
กับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นสมัยอยุธยา และใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เป็นสมยัธนบรีุและรัตนโกสินทร์ 

                                                           
       1ดภูาคผนวก ตารางที ่5 หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544. 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื น้ฐาน พ.ศ.2544 ในระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายจะเป็นการจดัการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้ เรียนมีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ไทยกับสากลและภูมิภาคท่ีส าคัญของโลก สามารถใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ทางประวตัิศาสตร์พร้อมกบัตระหนกัในความส าคญัของการ
ใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ในการสืบค้นความเป็นมาของเร่ืองราวต่าง ๆ นอกจากนีใ้นการศกึษา
ประวตัิศาสตร์ไทยของระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายยังมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนวิเคราะห์สรุปแนวคิด
เก่ียวกบัความเป็นมาของชนชาติไทยและพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ไทยในบริบทด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม ศิลปวฒันธรรมโดยอาศยัวิธีการทางประวตัิศาสตร์ ด้านเจตคติท่ีมี
ต่อประวตัิศาสตร์ไทยหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเห็นคณุค่าภูมิปัญญาไทยสามารถน าภูมิปัญญา
ไทยมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตและอนรัุกษ์ไว้เป็นมรดก นอกจากนีก้ารศกึษาประวตัิและผลงานขิง
บุคคลส าคญัทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสามารถ
วิเคราะห์ประวตัิและผลงานของบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วฒันธรรมไทยในด้านต่าง ๆ จะ
เห็นได้ว่าหลกัสตูรในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจะเป็นการศกึษาประวตัิศาสตร์ไทยแบบองค์
รวมโดยไมแ่บง่ยคุสมยัเหมือนในโครงสร้างหลกัสตูรของระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

โดยสรุปแล้วหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน พ .ศ.2544 เป็นหลักสูตรท่ีวิชา
ประวตัิศาสตร์กลบัมามีความส าคญัอีกครัง้ โดยแยกวิชาประวตัิศาสตร์ให้กลบัมาเป็น 1 รายวิชา
หลักในกลุ่มสาระสังคมศึกษาอีกครัง้ มุ่งให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับ
ความเป็นมาของตนเอง สังคม และประเทศชาติว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง และ
เปล่ียนแปลงมาสู่ปัจจุบนัอย่างไร โดยมีโครงสร้างหลกัสตูรท่ียืดหยุ่น ก าหนดกรอบความคิดกว้าง 
ๆ เน้นพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวม โดยคาดหวงัว่าเม่ือจบชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  6 นักเรียนสามารถ
เรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทย ประวตัิศาสตร์ของชาติไทย ยึดมัน่ในวิถี
ชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

2.3.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 พัฒนาขึน้มาจากหลักสูตร

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 อนัเน่ืองมาจากปัญหาภายในหลกัสูตรหลายประการ เช่น ความ
ไมช่ดัเจนของหลกัสตูรท าให้ผู้ปฏิบตัสิบัสน การวดัและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน และปัญหา
คณุภาพของผู้ เรียนท่ีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ1 และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ยงัไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ ประกอบกับเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 

                                                           
       1กระทรวงศกึษาธิการ.  (2551).  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551.  หน้า 1-2. 
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2554) ท่ีมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพืน้ฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะ 
ความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึง
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้ เรียนให้มี
คณุธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะในการคดิวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน และสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมโลกได้อยา่งสนัต ิ  

การพฒันาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ในส่วนของวิชาสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระท่ี 4 ประวตัิศาสตร์ ได้มีการลดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ลง 
เหลือเพียงมาตรฐานหลกั มีการเพิ่มตวัชีว้ดั และก าหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 มีการแบ่งเนือ้หายุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตร์ไทย โดยระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ศกึษาประวตัิศาสตร์ของไทยสมยัสโุขทยัดงัเดิม 
แต่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพิ่มการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีเข้ามาจากเดิมท่ี
ศึกษาเพียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ส่วนระดับชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ศึกษาเพียง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์เท่านัน้ ทัง้นีต้ัวชีว้ัดและสาระแกนกลางของหลักสูตรได้
เพิ่มเติมเนือ้หาเก่ียวกับการวิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ของอดีตท่ีมีผลต่อปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการอธิบายความหมายและ
ความส าคญัของประวตัศิาสตร์และวิธีการทางประวตัศิาสตร์ท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั1 

การอธิบายเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยได้อธิบาย
เก่ียวกบัรัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย เช่น ศรีวิชยั ตามพรลิงค์ ทวารวดี  รัฐไทยในดินแดนไทย 
เช่น ล้านนา นครศรีธรรมราช สพุรรณภูมิ ในสาระการเรียนรู้แกนกลางของระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 1 ส่วนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางได้มุ่งเน้นให้ผู้ เรียน
สามารถประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ในลกัษณะตา่ง ๆ เช่น การศกึษา
ภูมิหลงัของผู้ท าหรือผู้ เก่ียวข้อง ช่วงระยะเวลา รูปลกัษณ์ของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์เป็นต้น 
ทัง้นีย้งัส่งเสริมให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างความจริงกบัข้อเท็จจริงของเหตกุารณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้ ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาระการเรียนรู้แกนกลางก าหนดให้ผู้ เรียนน า
วิธีการทางประวตัิศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถ่ิน
ของตน นอกจากนีต้วัชีว้ดัของหลกัสตูรยงัส่งเสริมให้ผู้ เรียนศกึษาบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย
ในราชวงศ์จกัรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมัน่คงของชาติ โดยวิเคราะห์ผ่านเหตกุารณ์
ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การท าสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัย

                                                           
       1ภาคผนวก ตารางที ่6 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551. 
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รัชกาลท่ี 4  การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และ 2 โดย
วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยผ่านบุคคลส าคัญ อย่าง
พ ระบาทสม เด็ จพ ระป รมิ นท รมหาภู มิ พ ลอดุลย เดช  และสม เด็ จพ ระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ ์
พระบรมราชินีนาถ ท่ีมีบทบาทในการสง่เสริมภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทย1 

รายวิชาประวตัิศาสตร์ไทยในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวตัิศาสตร์โดยใช้
วิธีการทางประวตัิศาสตร์อย่างเป็นระบบและให้ผู้ เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ด้านเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกับยุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตร์ไทย ได้ก าหนดให้ผู้ เรียนศึกษาประเด็นส าคญัของประวตัิศาสตร์ไทย เช่น แนวคิด
เก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลท่ีมีตอ่สงัคมไทย 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูปการ
ปกครองบ้านเมือง การเลิกทาสเลิกไพร่ การเสด็จประพาสยุโรปและหวัเมืองสมยัรัชกาลท่ี 5 การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของสตรีไทย บทบาทของสถาบนัพระมหากษัตริย์ใน
การพัฒนาชาติไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทย บคุคลท่ีส่งเสริม สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยซึ่งผลตอ่สงัคมไทยในยคุ
ปัจจุบนั2 เป็นต้น นอกจากนีส้าระการเรียนรู้แกนกลางยงัสนบัสนุนให้ผู้ เรียนวางแผนและก าหนด
แนวทางการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทยอีกด้วย 

ผู้วิจยัพบวา่หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ยงัคงให้ความส าคญั
กบัรายวิชาประวตัศิาสตร์ เพราะยงัคงเป็น 1 ในรายวิชาหลกัของสงัคมศกึษา มีเนือ้หาท่ีก าหนดให้
ผู้ เรียนศึกษาภายใต้กรอบสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยศึกษาเก่ียวกับเวลาและยุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตร์ และวิธีการทางประวตัิศาสตร์ รวมถึงบคุคลส าคญัและภมูิปัญญาไทยในแตล่ะสมยั 
สว่นเร่ืองราวความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย ในแต่ละระดับชัน้จะมีการก าหนดเนือ้หาประวัติศาสตร์ท่ีแตกต่างกันไป อาทิ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ศกึษารัฐโบราณในดินแดนไทย และการสถาปนา พฒันาการ และการ
ล่มสลายของอาณาจกัรสุโขทัย ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ศึกษาการสถาปนา พัฒนาการ และ
การล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาการสถาปนา พัฒนาการ 

                                                           
       1แหล่งเดิม. 
       2ดภูาคผนวก ตารางที ่6 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551. 
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และเหตกุารณ์ส าคญัของรัตนโกสินทร์ ส่วนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เน้นวิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย ความส าคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย และศึกษา
วิเคราะห์บคุคลส าคญัท่ีมีสว่นในการสง่เสริมการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย 

2.4 สรุป 
พัฒนาการการจัดการศึกษาของไทยเร่ิมต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว โดยเน้นการสร้างพลเมืองท่ีมีความรู้ เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ในระบบราชการตามแบบ
ตะวนัตก และเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการหล่อหลอมความคิดในการสร้างส านึกความเป็นชาติ และ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยท่ีมีประวัติศาสตร์ชาติอันยาวนานนัน้ได้มีพัฒนาการเร่ือยมา 
ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การศกึษามีความมุง่หมายในการสร้างผู้ เรียนให้
เป็นพลเมืองดีภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และเม่ือเข้าสู่ปี พ.ศ.2501 ท่ีระบบเศรษฐกิจไทยเกิด
การพฒันาจากการเข้ามาของระบบเศรษฐกิจทนุนิยมแบบเสรี ท าให้การศกึษาเป็นไปเพ่ือผลิตคน
เข้าสูร่ะบบตลาด 

ในช่วง พ.ศ.2521 – 2560 ผู้ วิจัยพบว่าความมุ่งหมายของรายวิชาประวัติศาสตร์ใน
โครงสร้างหลกัสูตรการศกึษาของไทย มีความมุ่งหมายให้ผู้ เรียนเกิดความรักชาติ และภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชิดชศูิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาของชนชาติไทย รวมถึงบุคคลส าคญัของไทย โดยเนือ้หาประวัติศาสตร์ไทยท่ีปรากฏใน
หลกัสูตรทัง้ 6 หลกัสูตรตัง้แต่ พ.ศ. 2521 – 2560 มีการก าหนดกรอบเนือ้หาท่ีไม่แตกต่างกันมาก
นัก โดยเนือ้หาประวัติศาสตร์ชาติไทยจะเร่ิมจากรัฐโบราณ เข้าสู่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัย
ธนบรีุ และสมยัรัตนโกสินทร์  

อย่างไรก็ตามตัง้แต่หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ถึงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื น้ฐาน พ .ศ.2551 รายวิชาประวัติศาสตร์ได้ท วีความส าคัญ ขึน้ โดยวิชา
ประวตัิศาสตร์เป็นหนึ่งในรายวิชาบงัคบัของสงัคมศึกษา ท าให้แบบเรียนประวตัิศาสตร์ได้มีการ
เพิ่มเนือ้หาส่วนอ่ืนเข้ามา เช่น เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ รวมถึงบุคคลส าคญัและภูมิ
ปัญญาไทย อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบหลกัสตูรการศกึษาในวิชาประวตัิศาสตร์ไทย ช่วง พ.ศ.
2521 – 2560 พบว่าการเปล่ียนแปลงความมุ่งหมายของหลกัสูตรในการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ใน
รายวิชาประวตัิศาสตร์ไม่มีนยัยะส าคญันกั มีเพียงการเพิ่มเนือ้หาและรายละเอียดบางส่วนเข้าไป
เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลเุปา้หมายตามท่ีหลกัสตูรก าหนดไว้ ดงัจะกลา่วในบทท่ี 3 ตอ่ไป 
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ในบทถดัไปจะเป็นการอธิบายเนือ้หาท่ีปรากฏในแบบเรียน ตัง้แต ่พ.ศ.2521 – 2560 โดย
ความเปล่ียนแปลงด้านเนือ้หาในแบบเรียนเป็นผลจากการปรับปรุงเนือ้หาให้เป็นไปตามหลกัสตูร
ของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละยุคสมัย ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสภาวการณ์ทางสังคม และนโยบาย
การศกึษาชาตท่ีิเปล่ียนแปลงไป  
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บทที่ 3 
เนือ้หาในแบบเรียนประวัตศิาสตร์ไทย พ .ศ. 2521 – 2560 

เนือ้หาวิชาประวตัิศาสตร์ไทยท่ีปรากฏในแบบเรียนตัง้แต ่พ .ศ. 2521 – 2560 นัน้ มีความ
เป ล่ียนแปลงอยู่ เนือง ๆ เน่ืองจากแบบเรียนมีการปรับปรุงให้ เป็นไปตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตามท่ีผู้ วิจยัเคยตัง้ข้อสงัเกตว่า การเปล่ียนแปลงของแบบเรียนใน
แตล่ะหลกัสตูรเป็นไปเพ่ือตอบสนองจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรแตล่ะยคุสมยั ซึ่งเกิดจากบริบทของ
สงัคม และนโยบายการศกึษาชาตท่ีิเปล่ียนแปลงไป 

ในบทนีผู้้ วิจยัต้องการศึกษาเก่ียวกบัเนือ้หาประวตัิศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
แบบเรียนทัง้ 6 หลักสูตร ว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร โดยพิจารณาจากหลักฐานและเอกสาร
แบบเรียนของส านกัพิมพ์ท่ีกระทรวงศกึษาธิการอนญุาตให้ใช้ในโรงเรียนเป็นหลกั  

แบบเรียนในแตล่ะหลกัสตูรจะมีการก าหนดโครงสร้างและประเด็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยผู้วิจยัจะน ามาอธิบายและก าหนดขอบข่ายการวิเคราะห์และอธิบายพฒันาการ โดยศกึษาและ
วิเคราะห์โครงสร้างหลกัสตูรของทัง้ 6 หลกัสตูร เพ่ือจดักลุ่มประเดน็และข้อมลูเพ่ือก าหนดขอบขา่ย
ของการศกึษาทัง้สิน้ 7 ประเดน็ โดยแตล่ะประเดน็จะกลา่วถึงพฒันาการของเนือ้หานัน้ ๆ อนัได้แก่ 

1) เวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์  
2) วิธีการทางประวตัศิาสตร์  
3) ความเป็นมาของชาตไิทย  
4) พฒันาการของชาตไิทย  
5) เหตกุารณ์ส าคญั  
6) บคุคลส าคญัของไทย 
7) ศลิปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย  
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3.1 เนือ้หาที่ปรากฏในแบบเรียนประวัตศิาสตร์ พ.ศ.2521 - 2560 
เนือ้หาท่ีปรากฏในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ พ.ศ.2521 – 2560 เป็นเนือ้หาท่ีครอบคลุม

หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการระดบัชัน้มธัยมศึกษาทัง้สิน้ 6 หลกัสตูร ทัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการจดั
กลุ่มของหวัข้อและประเด็นท่ีน่าสนใจในการจดัโครงสร้างเนือ้หาท่ีปรากฏในแบบเรียนโดยอิงจาก
ประเด็นท่ีหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ได้ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้แกนกลาง
รายวิชาประวัติศาสตร์ เน่ืองจากหลักสูตรฉบับนีเ้ป็นหลักสูตรท่ีแยกวิชาประวัติศาสตร์ออกมา
เฉพาะ จงึมีรายละเอียดของเนือ้หาท่ีมากกวา่หลกัสตูรก่อนหน้า และเป็นต้นแบบของหลกัสตูรฉบบั
ท่ีใช้ตอ่มาในปัจจบุนั 

3.1.1 เวลาและยุคสมัยทางประวัตศิาสตร์ 
แบบเรียนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย พ.ศ.2524 ไม่ปรากฏเนือ้หาการนับและเทียบศักราช และการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตร์ในดินแดนไทย และแบบเรียนในแบบเรียนหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.
2533) ไม่ปรากฏเนือ้หาการนับและเทียบศักราชเช่นเดียวกัน ส่วนเนือ้หาการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตร์ในดินแดนไทย ปรากฏในแบบเรียนรายวิชาบงัคบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 11 และวิชา
เลือกเสรีระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น2 โดยอธิบายยคุสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในดินแดนประเทศ
ไทยว่ามีการล าดบัยคุเป็นยคุหินเก่า ยคุหินกลาง ยคุหินใหม่ และยคุโลหะ พร้อมยกตวัอย่างแหล่ง
โบราณคดีตามภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบเนือ้หาในแบบเรียน ทัง้ยงัอธิบายถึงภาพรวมและปัจจัยท่ี
น าไปสู่พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนแบบเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายให้ภาพรวมเก่ียวกบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในดนิแดนประเทศ
ไทยแบบเรียนหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ปรากฏเนือ้หาเก่ียวกับการนบัและเทียบ
ศกัราชในทุกระดบัชัน้ กล่าวคือในแบบเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 13 พบการแบ่งยุคสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ในดินแดนไทยโดยแบ่งเป็นยุคหินและยุคโลหะ พร้อมยกตวัอย่างแหล่งโบราณคดี

                                                           
      1กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ.  (มปก.).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา ประเทศของเรา 1 – 2 รายวิชา ส 101- ส 102 ชัน้
มธัยมศึกษาปีที ่1.  หน้า 184-187. 
       2ณรงค์ พว่งพิศ และคณะ.  (2544).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา ประวติัศาสตร์ไทย รายวิชา ส 028 ประวติัศาสตร์การตัง้ถ่ินฐาน
ในดินแดนประเทศไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น.  หน้า 19 – 36.  
       3ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ. (2550). หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1. หน้า 27-37. 
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ตามภมูิภาคตา่ง ๆ ของไทย และในแบบเรียนบางเลม่1 ยงัมีการแบง่ยคุสมยัประวตัศิาสตร์ไทยตาม
อาณาจักร ตามราชธานี ตามราชวงศ์ ตามรัชกาล ตามการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และตาม
รัฐบาลบริหารประเทศ  

แบบเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 จะพบการนับและ
เทียบศักราช และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยในแบบเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 เท่านัน้ ซึ่งเนือ้หาเก่ียวกับการนบัและเทียบ
ศกัราชได้มีการยกตัวอย่างการใช้เวลาและศักราชผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้ศักราช
แตกต่างกัน ส่วนเนือ้หาเร่ืองการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยในแบบเรียน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 62 นัน้ แบ่งเป็นสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ประกอบด้วยยุคหินและยุค
โลหะโดยใช้หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยประกอบเนือ้หา และสมัย
ประวัติศาสตร์เร่ิมจากอาณาจักรโบราณ ไปสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์  ใน
แบบเรียนของบางส านกัพิมพ์3พบการแบ่งสมยัประวตัิศาสตร์ไทยย่อย ๆ อีกหลายแบบ เช่น แบ่ง
ตามราชธานี แบง่ตามราชวงศ์ แบง่ตามพฒันาการความเปล่ียนแปลงของบ้านเมือง แบง่ตามสมยั
ของรัฐบาล เป็นต้น  

โดยสรุปแล้วประเด็นเก่ียวกับเนือ้หาเร่ืองเวลาและยุคสมัยทางประวตัิศาสตร์ จาก
หลกัสตูรทัง้ 6 หลกัสตูรพบว่า หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอน
ปลาย พ.ศ.2524 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และ
หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ไม่ปรากฎเนือ้หาเก่ียวกับ
การนบัและเทียบศกัราช มีเพียงหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 เท่านัน้ ท่ีปรากฏเนือ้หาในส่วนนี ้ส่วนการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตร์ในดินแดนไทย เร่ิมปรากฎครัง้แรกในแบบเรียนวิชาบงัคบัของหลกัสูตรมธัยมศกึษา
ตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) เป็นต้นมา  

 
 
 

                                                           
      1ณรงค์ พ่วงพิศ, วุฒิชยั มลูศิลป์ และชาคริต ชุ่มวฒันะ.  (2550).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม : ประวติัศาสตร์ ม.1 ช่วงชัน้ที ่3.  หน้า 9-14. 
       2ณรงค์ พ่วงพิศ และวฒิุชยั มลูศิลป์.  (2558).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ไทย ม.4-ม.6 ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่
4-6.  หน้า 4-13. 
       3ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2558).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ไทย ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4-6. หน้า  9-11. 
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3.1.2 วิธีการทางประวัตศิาสตร์ 
แบบเรียนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ไม่พบเนือ้หาวิธีการทาง

ประวตัิศาสตร์ แต่พบในแบบเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2524 โดยน าเสนอวิธีคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical Thinking) จากแนวคิดของนักคิด
ชาวตะวนัตก ซึ่งแบ่งวิธีการทางประวตัิศาสตร์เป็น 3 ขัน้ตอน กล่าวคือ การรวบรวมและคดัเลือก
หลักฐาน การวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าทัง้ภายในและภายนอกของหลักฐาน และการตีความ 
จากนัน้น าข้อมูลมาสังเคราะห์จนเกิดเป็นกระบวนการในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสต ร์ (Historical Facts)1 และแบบเรียนให้ความส าคัญ เก่ียวกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มากท่ีสุด โดยแบ่งหลักฐานออกเป็นหลักฐานชัน้ปฐมภูมิ หลักฐานทุติยภูมิ และ
หลกัฐานตตยิภมูิ2  

แบบเรียนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  
ไม่พบเนือ้หาวิธีการทางประวัติศาสตร์ แต่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) พบเนือ้หาเก่ียวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ปรากฏในแบบเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทัง้สิน้ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การก าหนดเปา้หมายในการศึกษา การค้นหาหลกัฐาน
ประเภทตา่ง ๆ การแสวงหาความหมาย คณุคา่ และความสมัพนัธ์ของหลกัฐาน และการอธิบายให้
ค าตอบท่ีน่าพอใจและมีเหตผุล3 ทัง้ยงักล่าวถึงหลกัฐานชัน้ต้น หลกัฐานชัน้รอง และความส าคญั
ของหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์  

เนือ้หาในส่วนของวิธีการทางประวตัิศาสตร์ท่ีปรากฎในแบบเรียนหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 แบ่งได้ทัง้สิน้ 5 ขัน้ตอน คือ การตัง้ประเด็นท่ีจะศึกษา การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และประเมินคณุค่าของหลกัฐาน การเลือกสรรและจดัความสมัพนัธ์ของข้อมูล และ
การน าเสนอข้อมูลหรือการสังเคราะห์ข้อมูล  นอกจากนีแ้บบเรียนในแต่ละเล่มจะอธิบายข้อมูล
เก่ียวกับหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ เช่น หลกัฐานแบบลายลกัษณ์อักษร ไม่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หลกัฐานชัน้ต้น และหลกัฐานชัน้รอง เป็นต้น  

                                                           
       1สืบแสง พรหมบุญ, ณรงค์ พ่วงพิศ และสัญชัย สุวังบุตร. (2534). หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา รายวิชา ส 605 สงัคมศึกษา 
ส าหรบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 (ม.6).  หน้า 16–18. 
       2หลกัฐานตติยภมิู คือ หลกัฐานที่ประมวลขึน้มาจากหลกัฐานชัน้ต้นและหลงัฐานชัน้สองอีกทอดหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็มกัจะจดัท า
ขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ของการค้นคว้าอ้างอิง หรือเป็นต ารา เช่น สาราณุกรม บรรณานุกรม พจนานกุรม ตลอดจนต าราเรียนต่าง  ๆ 
ที่มา : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ.  (2531).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา รายวิชา ส 605 สงัคมศึกษา ส าหรบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 
(ม.6).  หน้า 15. 
       3แถมสขุ นุ่มนนท์. (2546).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา ส 605 สงัคมศึกษา ขัน้มธัยมศึกษาปีที ่6.  หน้า 4. 
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แบบเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ในทุกระดับชัน้ให้
ความส าคัญกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน คือ การก าหนดหัวเร่ืองท่ีจะศึกษา การรวบรวมหลักฐาน การ
ประเมินหลักฐาน คุณค่าของการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการจัดหมวดหมู่ข้อมูล และการเรียบ
เรียงหรือการน าเสนอ1 ส่วนหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นค่อนข้าง
ให้ข้อมลูท่ีละเอียดเก่ียวกบัการจ าแนกประเภทของหลกัฐานพร้อมยกตวัอยา่งหลกัฐานประกอบ 

โดยสรุปแล้วประเด็นเก่ียวกบัวิธีการทางประวตัิศาสตร์ จากหลกัสูตรทัง้ 6 หลกัสูตร
พบว่าในทุกหลกัสตูรให้ความส าคญักบัเนือ้หาในส่วนของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ ส่วนวิธีการ
ทางประวตัิศาสตร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 พบว่ามี 3 ขัน้ตอน ซึ่งแตกต่าง
จากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ท่ีมี 4 ขัน้ตอน และ
พฒันากลายเป็น 5 หรือ 6 ขัน้ตอนตัง้แต่หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 จนถึงหลกัสตูร
ปัจจบุนั  

3.1.3 ความเป็นมาของชาตไิทย 
แนวคิดเร่ืองถ่ินก าเนิดของชนชาติไทยไม่ปรากฏในแบบเรียนวิชาบงัคบัของหลกัสตูร

มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 แต่ปรากฏใน
แบบเรียนท่ีเป็นวิชาเลือกในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เนือ้หาโดยภาพรวมน าเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัท่ีมาของชนชาติไทยโดยปรากฎถึง 9 แนวคิดตามรายช่ือนกัวิชาการผู้น าเสนอคือ แนวคิด
ของกรมพระยาด ารงราชานภุาพ แนวคิดของขนุวิจิตรมาตรา แนวคดิศาสตราจารย์วลูฟ์แกง อีเบอร์
ฮาร์ด แนวคิดของคณะกรรมการสืบค้นประวตัิศาสตร์เก่ียวกับจีนในเอกสารภาษาจีน แนวคิดของ
รูธ เบเนดิก ทฤษฎีบ้านเชียง ทฤษฎีบ้านเก่าของศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร แนวคิด
ของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ และสุดท้ายแนวคิดของศาสตราจารย์ วิลเลียม เจ. เก๊ดนีย์ โดย
แบบเรียนเล่มนี ้2สนับสนุนทฤษฎีของศาสตราจารย์วิลเลียม เจ. เก๊ดนีย์ ท่ีเ ช่ือว่าถ่ินก าเนิดของ
ภาษาไทยไม่ได้อยู่ยูนนาน แต่อยู่ไปทางตะวนัออกของจีน โดยอาจอยู่ตามเส้นเขตแดนระหว่าง
เวียดนามกบัจีน 

เนือ้หาเก่ียวกบัแนวคิด และทฤษฎีการอพยพของคนไทย จากหลกัสตูรมธัยมศึกษา
ตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) พบในแบบเรียนรายวิชาบงัคบัในระดบัมธัยมศกึษา

                                                           
       1ณรงค์ พว่งพิศ และวฒิุชยั มลูศิลป์.  (2559).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม.2 ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2.   
หน้า 2-3. 
       2เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บุนนาค.  (2524).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา รายวิชา ส 391 ประวติัศาสตร์ไทย 1 ชัน้มธัยมศึกษาปี
ที ่3 (ม.3).  หน้า 3 – 7. 
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ปีท่ี 11 โดยมีค าอธิบายเนือ้หาเก่ียวกบัแนวคิดถ่ินก าเนิดของชนชาติไทยจ านวน 5 แนวคิดด้วยกัน
คือ ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณเอเชียกลาง ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณมณฑลเสฉวน 
ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน และทางตอนเหนือของภาคพืน้เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ตลอดจนบริเวณรัฐอัสสัมของอินเดีย ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณท่ีเป็นชาติไทย
ปัจจบุนั ถ่ินเดมิของชนชาตไิทยอยูบ่ริเวณคาบสมทุรมลาย ูบริเวณหมูเ่กาะชวา 

แบบเรียนหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เนือ้หาได้อธิบายเก่ียวกับความเป็นมาของชนชาติไทยไว้ด้วยกนั 5 แนวคิด2 
คือ บริเวณตอนเหนือของประเทศจีน บริเวณตอนกลางของประเทศจีน บริเวณตอนใต้ของประเทศ
จีน บริเวณดินแดนประเทศไทยปัจจบุนั และบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ ของอินโดจีนและแหลมมลาย ู
โดยแต่ละทฤษฎีมีการระบุช่ือนักวิชาการต่าง ๆ ท่ีเห็นด้วยกับแนวคิดนีพ้ร้อมค าอธิบาย และใน
ตอนท้ายได้สรุปวา่แนวคดิตา่ง ๆ ยงัคงไมส่ามารถหาข้อยตุไิด้ 

แบบเรียนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ปรากฏเนือ้หาเก่ียวกบั
ความเป็นมาของชนชาติไทยและการตัง้ถ่ินฐานในแบบเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 5 
แนวคิด3 โดยยอมรับแนวความคิดถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน แต่คดัค้านไม่
ยอมรับแนวคิดท่ีเหลือคือ แนวคิดถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางแถบภูเขาอลัไตในมองโกเลีย ถ่ิน
เดมิของชนชาติไทยอยูบ่ริเวณตอนกลางของแมน่ า้ฮวงโห ถ่ินเดมิของชนชาติไทยอยูใ่นเขตประเทศ
ไทยปัจจุบัน รวมถึงถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะทางใต้หรือคาบสมุทรมลายู ใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 – 3 ไม่ปรากฏเนือ้หาดังกล่าวในแบบเรียน ส่วนแบบเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 - 6 ปรากฏเนือ้หาแนวคดิความเป็นมาของชนชาตไิทยและการตัง้ถ่ินฐานจ านวน 
5 แนวคิด4เช่นเดียวกับแบบเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 แต่มีการเพิ่มรายช่ือนกัวิชาการท่ี
สนบัสนนุแนวคดิเข้ามา  

ประเด็นความเป็นมาของชนชาติไทย ปรากฏในทกุหลกัสตูร จ านวน 5 แนวคดิ แตจ่ะ
มีความต่างในหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ท่ีกล่าวถึงแนวคิดถึง 9 แนวคิดตามผู้น า
เสนอแนวคิด และค าอธิบายเร่ืองถ่ินก าเนิดของชนชาติไทย ในแบบเรียนของแต่ละหลกัสูตรมีการ
อธิบายการสนบัสนนุความนา่เช่ือถือท่ีเปล่ียนไปจากข้อมลูหลกัฐานท่ีพบมากขึน้ในระยะตอ่มา 

 

                                                           
      1กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ.  (มปก.).  เล่มเดิม  หน้า 171 – 180. 
       2ผ่องศรี จัน่ห้าว และคณะ.  (2548).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม.4.  หน้า 22-24. 
       3กระทรวงศกึษาธิการ.  (2557).  หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวติัศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1.  หน้า 95-99. 
       4กระทรวงศกึษาธิการ.  (2557).  หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวติัศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4-6.  หน้า 61-68. 
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3.1.4 พัฒนาการของชาตไิทย 

อาณาจักรโบราณ/รัฐโบราณ 
แบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 

ปรากฏเนือ้หาอาณาจกัรโบราณทัง้ในวิชาบงัคบัและวิชาเลือก ในวิชาบงัคบัระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 2 เนือ้หาแทรกอยู่ในบทเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก่อนและหลงัการขยายตวัของชาวตะวนัตก โดย
แบ่งเป็นอาณาจักรแถบท่ีราบลุ่มแม่น า้ เช่น อาณาจักรพุกาม อาณาจักรนครหลวง (กัมพูชา) 
อาณาจกัรศรีสตันาคนหตุ (ล้านช้าง) และอาณาจกัรนามเวียด กบัอาณาจกัรแถบริมฝ่ังทะเลและ
หมู่เกาะ เช่น อาณาจกัรจามปา อาณาจกัรศรีวิชยั และอาณาจกัรมชัฌปาหิต1 ส่วนแบบเรียนวิชา
เลือกระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เนือ้หาปรากฏในบทประวตัิศาสตร์ของชนชาตใินบริเวณดนิแดนท่ี
เป็นประเทศไทยปัจจุบัน แบ่งเร่ืองราวเก่ียวกับอาณาจักรออกเป็น 3 ส่วนตามพัฒนาการของ
ช่วงเวลา กล่าวคือ พัฒนาการแรกคืออาณาจกัรยุคต้น เช่น อาณาจักรฟูนนั เป็นต้น พัฒนาการ
ต่อมาคือ อาณาจกัรยุคกลาง เช่น อาณาจกัรทวารวดี อาณาจกัรศรีวิชยั อาณาจักรตามพรลิงค์ 
รวมถึงอาณาจักรท่ีพัฒนาขึน้จากอาณาจักรเดิม ประกอบด้วยอาณาจักรอโยธยา อาณาจักร
สุพรรณภูมิ อาณาจักรนครศรีธรรมราช อาณาจักรหริภุญชยั และยังมีอาณาจักรใหม่เกิดขึน้อีก
หลายอาณาจกัร เช่น อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรลานนา อาณาจักรลานช้าง และพัฒนาการ
สดุท้ายคืออาณาจกัรอยธุยา ธนบรีุ และรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจบุนั2 เนือ้หาในส่วนนีจ้ะเรียงล าดบั
อาณาจกัรต่าง ๆ ไปจนสิน้สุดเร่ืองราวของอาณาจักรโบราณท่ีอาณาจกัรอยุธยาเป็นอาณาจักร
สดุท้าย 

โครงสร้างเนือ้หาท่ีปรากฏในแบบเรียนหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) เป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัอาณาจกัรโบราณในดินแดนท่ีเป็นประเทศไทย
ปัจจบุนั อย่างอาณาจกัรฟูนนั อาณาจกัรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) อาณาจกัรขอม อาณาจกัร
ละโว้ (ลพบรีุ) อาณาจกัรทวารวดี อาณาจกัรศรีวิชยั เป็นต้น พร้อมตารางแสดงระยะเวลาของการ
ปรากฏตวัและสิน้สุดของอาณาจักรโบราณ นอกจากนีใ้นแบบเรียนยังมีปรากฏการให้ข้อมูลใน
หวัข้อ “...อาณาจกัรเร่ิมแรกของคนไทยก่อนการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั ซึ่งมีหลกัฐานปรากฏ
คอ่นข้างแนช่ดัอยู ่2 อาณาจกัร คือ อาณาจกัรหริภญุไชย และอาณาจกัรล้านนา...”3  

                                                           
       1กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. (2532). หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา รายวิชา ส 203- ส 204 เพือ่นบ้านของเรา ชัน้
มธัยมศึกษาปีที ่2.  หน้า 67-74. 
       2เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บนุนาค.  (2524).  เล่มเดิม.  หน้า 8–18. 
       3กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ.  (มปก.).  เล่มเดิม.  หน้า 187- 205. 
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การอธิบายเนือ้หาเก่ียวกับอาณาจักรและรัฐโบราณในแบบเรียนหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ปรากฏในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 4 โดยเนือ้หาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 11 จะแบง่เนือ้หาตามพฒันาการของอาณาจกัรโบราณ
ตามภูมิภาคตา่ง ๆ ของไทย เช่น ภาคกลางมีอาณาจกัรทวารวดี และละโว้  ภาคเหนือมีอาณาจกัร
โยนกเชียงแสน หริภุญชยั และล้านนา ภาคใต้มีอาณาจกัรลงักาสกุะ ตามพรลิงค์ และศรีวิชยั ส่วน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอาณาจักรโคตรบูรณ์  และอิศานปุระ เป็นต้น ส่วนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 42 กล่าวถึงเนือ้หารัฐโบราณในดินแดนประเทศไทยในภาพรวมพร้อมวิเคราะห์
ความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย อาณาจักรฟูนัน แคว้นตามพรลิงค์ 
อาณาจกัรทวารวดี อาณาจกัรศรีวิชยั แคว้นละโว้ และแคว้นหริภญุชยั 

เนือ้หารัฐโบราณในดินแดนไทยปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เช่นเดียวกับหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2544 ในแบบเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 13 ยุคสมยัประวตัิศาสตร์เร่ิมจากรัฐโบราณ เช่น 
ทวารวดี หริภุญชัย ตามพรลิงค์ และพัฒนาเป็นรัฐของคนไทย เช่น ภาคเหนือมีโยกนกเชียงแสน 
ล้านนา ภาคอีสานมีศรีโคตรบูร ศรีจนาศะ ล้านช้าง ภาคกลางมีละโว้ อโยธยา สุพรรณภูมิ และ
ภาคใต้มีนครศรีธรรมราช เป็นต้น ส่วนแบบเรียนของกระทรวงศกึษาธิการระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
4 - 64 นอกจากกล่าวถึงแว่นแคว้นโบราณในดินแดนประเทศไทยแล้ว ยังมีตารางแสดงแหล่ง
โบราณคดีและโบราณวตัถุเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ตามภูมิภาคต่าง ๆ 
ของไทยแทรกในเนือ้หาเพ่ือขยายความเข้าใจเพิ่มเตมิ 

พัฒนาการของสมัยสุโขทัย 
เนือ้หาของสุโขทยัปรากฎในแบบเรียนวิชาบงัคบัของหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอน

ปลาย พ.ศ.2524 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 65 ภาพรวมของเนือ้หาแสดงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และศิลปวฒันธรรมของอาณาจกัรสุโขทัยอย่างคร่าว ๆ ประกอบการอธิบายโดยวิเคราะห์
จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และหลกัฐานทางโบราณคดี เชน่ ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 เคร่ืองสงัคโลก 
พระพุทธรูปปางลีลา เป็นต้น ส่วนแบบเรียนวิชาเลือกหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 

                                                           
       1ณรงค์ พว่งพิศ, วฒิุชยั มลูศิลป์ และชาคริต ชุม่วฒันะ.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 65-76. 
       2ทวีศกัดิ์ ล้อมลิม้ และประทมุ กมุาร.  (2547).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม.4.  หน้า 42-47. 
       3วงเดือน นาราสจัจ์ และชมพนูชุ นาคีรักษ์.  (2553).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัิศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1.   
หน้า 92. 
       4กระทรวงศกึษาธิการ. (2557).  เล่มเดิม.  หน้า 43-47. 
       5สืบแสง พรหมบญุ, ณรงค์ พว่งพิศ และสญัชยั สวุงับตุร. (2534).  เล่มเดิม.  หน้า 19-46. 
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ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 31 เนือ้หาแสดงลักษณะการเมือง การปกครอง กฎหมาย สังคม 
เศรษฐกิจ และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของสุโขทยั อย่างไรก็ตามแบบเรียนทัง้สองหลกัสูตร 
ไมพ่บเนือ้หาการสถาปนา และความเส่ือมของอาณาจกัรสโุขทยั 

แบบเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กล่าวถึงสุโขทัยในฐานะเป็นอาณาจักรเร่ิมแรกของคนไทย 2 เนือ้หา
กล่าวถึงการสถาปนากรุงสุโขทัยและราชวงศ์พระร่วง พร้อมรายพระนามกษัตริย์และพระราช
กรณียกิจของกษัตริย์องค์ส าคญั นอกจากนีย้งักล่าวถึงพฒันาการด้านการเมืองการปกครอง โดย
แบง่ออกเป็นสมยัสุโขทยัตอนต้นและตอนปลาย ภายในแบบเรียนให้ข้อมลูเก่ียวกับความสมัพนัธ์
ระหว่างกษัตริย์กับราษฎร อาณาเขตปกครอง แบบแผนการปกครอง และความสัมพันธ์กับ
อาณาจกัรอ่ืน ๆ รวมถึงชีใ้ห้เห็นถึงสาเหตกุารเส่ือมอ านาจของอาณาจักรสุโขทัยอีกด้วย และได้
กล่าวถึงพฒันาการด้านเศรษฐกิจในด้านการค้าขาย ระบบเงินตราและการเก็บภาษี พัฒนาการ
ด้านสงัคมและวฒันธรรมท่ีได้กลายมาเป็นมรดกพืน้ฐานของสงัคมและวฒันธรรมไทย เช่น ศาสนา 
ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงศิลปกรรมสมยัสโุขทยัท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง เชน่ เจดีย์ทรงพุ่ม
ข้าวบณิฑ์ พระพทุธรูป 4 อิริยาบถ เคร่ืองสงัคโลก เป็นต้น  

การอธิบายเนือ้หาเก่ียวกับสมยัสุโขทยัท่ีปรากฏในแบบเรียนหลกัสูตรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 13 เร่ิมต้นจากหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีใช้ใน
การศึกษาสุโขทัย  เช่น ศิลาจารึกหลักท่ี 1 พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ 
พงศาวดารโยนกโดยพระยาประชากิจกรจกัร์ ต านานชินกาลมาลีปกรณ์ จดหมายเหตหุยวนส่ือ 
วรรณกรรมเตภูมิกถา หลกัฐานทางโบราณคดี และหลกัฐานศิลปกรรม เป็นต้น จากนัน้เนือ้หาได้
อธิบายเก่ียวกบัการสถาปนาอาณาจกัรสโุขทยั พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ พฒันาการ
ด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทยในสมยัสโุขทยั และความเส่ือมของอาณาจกัรสโุขทยั ตลอดจนมีการวิเคราะห์อิทธิพล
ของอารยธรรมตะวนัออกท่ีสง่ผลตอ่อาณาจกัรสโุขทยัในด้านตา่ง ๆ  

แบบเรียนหลกัสตูรแกนกลาง พ.ศ.2551 ปรากฏเนือ้หาพฒันาการของอาณาจกัร
สโุขทยัในแบบเรียนระดบัชัน้มยัมศึกษาปีท่ี 14 เนือ้หาได้อธิบายเก่ียวกบัพฒันาการของอาณาจกัร
สุโขทยัตัง้แต่การตัง้ถ่ินฐานก่อนอาณาจักรสุโขทัย การสถาปนาอาณาจกัร การขยายอาณาเขต 

                                                           
       1เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บุนนาค. (2524).  เล่มเดิม.  หน้า 24. 
       2กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. (มปก.).  เล่มเดิม.  หน้า 205. 
       3ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 78 – 107. 
       4วงเดือน นาราสจัจ์ และชมพนูชุ นาคีรักษ์.  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 122. 
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และพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของสุโขทัย สภาพสงัคมวฒันธรรม การติดต่อค้าขาย
ระหว่างประเทศ ระบบเงินตรา และอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสุ โขทัยกับรัฐอ่ืนท่ีร่วมสมัยกัน 
ความเส่ือมและการล่มสลายของสโุขทยั ส่วนแบบเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายไม่ปรากฎ
เนือ้หาของสโุขทยัโดยตรง แตจ่ะแทรกอยู่ในหวัข้อหลกัอ่ืน เช่น อาณาจกัรสโุขทยัเป็นส่วนหนึ่งของ
หัวข้อรัฐไทยในดินแดนไทย1 การปกครองแบบพ่อปกครองลูกของสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของ
พฒันาการด้านการเมืองการปกครองของไทย เป็นต้น 

พัฒนาการของสมัยอยุธยา 
แบบเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 

ปรากฏเนือ้หาเก่ียวกับอาณาจกัรอยธุยา2 เก่ียวกับพฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาโดยเร่ิมตัง้แต่
การสถาปนาอาณาจกัร ลักษณะการเมืองการปกครอง ซึ่งแบ่งลกัษณะของรูปแบบการปกครอง
ตามช่วงเวลาคืออยธุยาตอนต้น อยธุยาตอนกลาง และอยธุยาตอนปลาย ลกัษณะของสงัคมศกัดิ
นาในอาณาจักรอยุธยา สภาพเศรษฐกิจ ความเจริญรุ่งเรืองด้านต่าง ๆ ของอาณาจักร และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของอาณาจกัรอยุธยาทัง้ในเอเชีย และชาติตะวนัตก ส่วนแบบเรียน
ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ปรากฏในแบบเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โดยภาพรวมปรากฏเนือ้หาเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจ สงัคม และศลิปวฒันธรรมของอาณาจกัรอยธุยา
เป็นหลกัโดยยกหลกัฐานประเภทอ่ืน ๆ เชน่เดียวกบัอาณาจกัรสโุขทยั 

เนือ้หาของประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ท่ีปรากฏในแบบเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ให้ข้อมูล
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง3 คือ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ถือเป็นช่วงการวางรากฐาน
ความมั่นคงของกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เป็นช่วงท่ีกรุงศรีอยุธยามีความ
เจริญรุ่งเรืองสงูท่ีสดุ และสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลายเป็นช่วงท่ีกรุงศรีอยธุยาเส่ือมอ านาจลงทีละ
น้อย ความเจริญก้าวหน้าหยดุชะงกัอนัเน่ืองมาจากการแย่งชิงอ านาจของชนชัน้สงู โดยแบบเรียน
ได้กล่าวถึงการสถาปนาอาณาจักร รวมถึงพัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัย
เก่ียวกับการเส่ือมอ านาจและการสิน้สุดของสมัยอยุธยา แบบเรียนเล่มนีมี้จุดเด่นของประเด็น

                                                           
      1ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 60-65. 
       2กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ.  (2532).  เล่มเดิม.  หน้า 219-253. 
       3กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  (2543).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา ส 204 ประเทศของเรา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.   
หน้า 1 – 2. 
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เนือ้หาเก่ียวกับพระมหากษัตริย์อยธุยารวมทัง้สิน้ 34 พระองค์ รวมถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะ
รัชสมยั ตลอดจนพระราชกรณียกิจท่ีส าคญั 

การอธิบายเนือ้หาเก่ียวกบัสมยัอยธุยาท่ีปรากฏในแบบเรียนหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 21 ได้อธิบายเก่ียวกบัพฒันาการทางประวตัศิาสตร์
ของอยธุยาตัง้แตก่ารสถาปนาอาณาจกัร รายพระนามพระมหากษัตริย์ทัง้ 33 พระองค์ พฒันาการ
ด้านต่าง ๆ ทัง้ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม ศิลปวฒันธรรม ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนมีการวิเคราะห์ความเจริญรุ่งเรือง และความเส่ือมของอาณาจกัรอยธุยา รวมถึง
อิทธิพลจากอารยธรรมตะวนัออก และอารยธรรมตะวนัตกท่ีสง่อิทธิพลตอ่อยธุยา ภายในแบบเรียน
ได้เน้นเหตกุารณ์ส าคญัในสมยัอยธุยา ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านตา่ง ๆ เชน่ สงครามครัง้
เสียสมเด็จพระศรีสุริโยทยั สงครามยุทธหัตถี สงครามการกวาดล้างอิทธิพลของฝร่ังเศสของพระ
เพทราชา พ.ศ.2231 เป็นต้น 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 เนือ้หาในแบบเรียนระดบัชัน้
มยัมศกึษาปีท่ี 22 ได้อธิบายเก่ียวกบัการสถาปนาอยธุยาพร้อมรายพระนามพระมหากษัตริย์ทัง้ 33 
พระองค์ ปัจจัยท่ีท าให้อาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองทัง้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และทาง
สงัคม นอกจากนีเ้นือ้หาได้แบ่งเป็นพฒันาการด้านต่าง ๆ ของอาณาจกัรอยุธยาในด้านการเมือง 
สงัคม เศรษฐกิจ และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศตามล าดบัช่วงเวลาคือ อยธุยาตอนต้น อยธุยา
ตอนกลาง และอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในประเด็นความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศนี ้แบบเรียนได้แบ่ง
ลักษณะความสัมพันธ์ออกเป็น 4 รูปแบบ กล่าวคือ ความสัมพันธ์กับอาณาจักรคนไทย เช่น 
สโุขทยั ล้านนา มลาย ูความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนบ้านฉนัมิตร เช่น ล้านช้าง มอญ ความสมัพนัธ์เพ่ือน
บ้านในลกัษณะการแข่งอ านาจกัน เช่น พม่า เขมร ความสมัพนัธ์กับรัฐท่ีไม่ใช่เพ่ือนบ้าน มกัเป็น
ความสัมพันธ์ด้านการค้า การทูต และทางวัฒนธรรม เช่น จีน ญ่ีปุ่ น เปอร์เซีย โปรตุเกส สเปน 
ฮอลันดา อังกฤษ ฝร่ังเศส และมีการกล่าวถึงความเส่ือมของอยุธยา ภายในแบบเรียนมีการ
กล่าวถึงภูมิปัญญาในสมัยอยุธยา3 เน้นไปท่ีการควบคุมก าลังคน อาหารการกิน บ้านเรือน 
การแพทย์ และระบบเงินตรา ส่วนศิลปกรรมสมยัอยธุยาแบง่เป็นหลายแขนงโดยใช้รูปแบบศิลปะ
ประกอบการอธิบาย  

 

                                                           
       1ณรงค์ พว่งพิศ, วฒิุชยั มลูศิลป์ และชาคริต ชุม่วฒันะ. (2551).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม : ประวติัศาสตร์ ม.2 ช่วงชัน้ที ่3.  หน้า 102 – 183. 
       2กระทรวงศกึษาธิการ.  (2557).  หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวติัศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2.  หน้า 26. 
       3ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2559).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2.  หน้า 79-92. 
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พัฒนาการของสมัยธนบุรี 
แบบเรียนของหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 6 เก่ียวกับสมัยธนบุรี ภาพรวมของเนือ้หาเก่ียวข้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวฒันธรรมของอาณาจกัรธนบรีุ อย่างไรก็ตามภาวะศกึสงครามท าให้ในศิลปะสมยัธนบุรีไม่มี
การสร้างสรรค์ใหม่แตค่งรูปแบบตามอยธุยา สว่นแบบเรียนวิชาเลือกหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น 
พ.ศ.2521 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 31 เนือ้หาแสดงลักษณะการเมือง การปกครอง กฎหมาย 
สงัคม เศรษฐกิจ และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยด้านการเมืองแบบเรียนให้น า้หนกักบัการ
ประกาศอิสรภาพ การย้ายราชธานี และการรวบรวมอาณาจกัรไทยให้เป็นปึกแผ่น และกล่าวถึง
การสิน้สดุรัชสมยัของพระเจ้ากรุงธนบรีุ 

เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับธนบุรี ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 32 ได้อธิบายสาเหตุการเสียกรุงให้พม่าในสมัย
อยุธยา และวีรกรรมกู้ชาติของ  พระยาตากจนน ามาสู่การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี เนือ้หา
ในแบบเรียนอธิบายเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปกครอง 
เศรษฐกิจ และสงัคมวฒันธรรม ประเด็นด้านวฒันธรรมนัน้แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาของการเป็น
ราชธานีได้ไม่นานแต่ก็ได้มีการส่งเสริมพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทัง้การสร้างวัด คัดลอก
พระไตรปิฎก เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเก่ียวกับการเส่ือมอ านาจและการสิน้สุดของสมัย
ธนบุรี โดยแบบเรียนมีการใช้ตารางแสดงเนือ้หาชีวประวตัิตลอดพระชนม์ชีพของพระเจ้าตากสิน
มหาราชเพื่ออธิบายประกอบความเข้าใจ 

การอธิบายเนือ้หาเก่ียวกบัสมยัธนบรีุท่ีปรากฏในแบบเรียนหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 33 เนือ้หาได้อธิบายเก่ียวกบัพฒันาการของอาณาจกัร
ธนบรีุตัง้แตก่ารก่อตัง้อาณาจกัร พฒันาการด้านการเมืองการปกครองของสมยัธนบรีุ สภาพสงัคม 
วฒันธรรม และเศรษฐกิจในสมยัธนบุรี การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ ศิลปวฒันธรรม ความ
เจริญรุ่งเรือง และความเส่ือมของอาณาจกัรธนบุรี เหตกุารณ์ส าคญัในสมยัธนบุรีท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น การโจมตีและชยัชนะท่ีค่ายโพธ์ิสามต้น (พ.ศ.2310) ชยัชนะศึก

                                                           
       1เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บนุนาค.  (2524).  เล่มเดิม.  หน้า 52. 
       2ประเสริฐ วิทยารัฐ และคณะ.  (2543).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา รายวิชา ส 306 ประเทศของเรา 4 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3.  
หน้า 4. 
       3ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ.  (2553).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม : ประวติัศาสตร์ ม.3 ช่วงชัน้ที ่3.  หน้า 107 – 125. 
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บางแก้ว (พ.ศ.2317) เป็นต้น ตลอดจนมีการวิเคราะห์อิทธิพลจากอารยธรรมตะวนัออก และอารย
ธรรมตะวนัตกท่ีสง่อิทธิพลตอ่อาณาจกัรธนบรีุ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ปรากฏเนือ้หาอาณาจักร
ธนบรีุในแบบเรียนระดบัชัน้มยัมศกึษาปีท่ี 21 อธิบายเก่ียวกบัพฒันาการของอาณาจกัรธนบรีุ โดย
อธิบายเหตกุารณ์ก่อนการสถาปนากรุงธนบุรี การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี การสร้างความ
เป็นปึกแผน่มัน่คงให้อาณาจกัร ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรธนบรีุ เชน่ ความ
เข้มแข็งทางด้านการทหาร นโยบายฟืน้ฟูเศรษฐกิจ และนโยบายฟืน้ฟูพระพทุธศาสนา เป็นต้น ทัง้
ยงัอธิบายด้านการเมืองการปกครอง สงัคม ศิลปวฒันธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดจนความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ ด้านเนือ้หาภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัธนบุรี อธิบายเร่ืองภูมิปัญญาใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การพิจารณาท าเลท่ีตัง้ของราชธานี ด้านการปรับตวัเพ่ือแก้ปัญหาการด ารงชีวิต 
ด้านการปลูกฝังศีลธรรมให้กับสงัคม ด้านการปรับตวัประสานสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ และด้าน
ศิลปกรรม ซึ่งเป็นการสร้างศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ โดยรับแนวคิดมาจากอาณาจักรอยุธยา  
เป็นต้น 

พัฒนาการของสมัยรัตนโกสินทร์ 
แบบเรียนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ปรากฏเนือ้หาสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้นในแบบเรียนวิชาเลือกระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แสดงภาพรวมลักษณะ
การเมืองการปกครอง สงัคม และเศรษฐกิจ2 จากนัน้ให้ข้อมลูด้านการปกครองสมยัปฏิรูปประเทศ
โดยเรียงตามรายพระนามของพระมหากษัตริย์ และข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะชาติตะวันตก3  ส่วนแบบเรียนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ได้แบ่งเนือ้หาออกเป็นสองช่วงเวลาคือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กับ
สมัยรัชกาลท่ี 4 จนถึงปัจจุบนั ปรากฏเนือ้หาเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของ
สมัยรัตนโกสินทร์เป็นหลัก แต่ไม่พบข้อมูลเก่ียวกับการสถาปนารัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับ
อาณาจกัรสโุขทยั อาณาจกัรอยธุยา และอาณาจกัรธนบรีุ  

แบบเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 34 กล่าวถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และแบ่งเนือ้หารัตนโกสินทร์
เป็น 3 ยุคสมัย คือ สมัยฟื้นฟูบ้านเมือง (รัชกาลท่ี 1 - 3) สมัยปฏิรูป (รัชกาลท่ี 4 - 6) และสมัย

                                                           
       1ณรงค์ พว่งพิศ และวฒิุชยั มลูศิลป์.  (2559).  เล่มเดิม.  หน้า 81 – 84. 
       2เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บนุนาค.  (2524).  เล่มเดิม.  หน้า 56. 
       3เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บุนนาค.  (2526).  เล่มเดิม.  หน้า 2. 
       4ประเสริฐ วิทยารัฐ และคณะ.  (2543).  เล่มเดิม.  หน้า 27. 
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ประชาธิปไตย (รัชกาลท่ี 7 - 9) โดยในแตล่ะยคุจะอธิบายถึงพฒันาการทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ และในยคุท่ี 2 สมยัปฏิรูป ได้มีการ
เพิ่มประเด็นเนือ้หาเก่ียวกับการปฏิรูปด้านกฎหมายและการศาล การสาธารณูปการและการ
สาธารณสขุ และการศกึษาเข้ามาเป็นพิเศษ 

การอธิบายเนือ้หาเก่ียวกับสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีปรากฏในแบบเรียนหลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 31 นัน้ว่าด้วยพัฒนาการของสมัย
รัตนโกสินทร์ตัง้แตก่ารก่อตัง้อาณาจกัร พฒันาการด้านการเมืองการปกครองของสมยัรัตนโกสินทร์ 
สภาพสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ ศิลปวฒันธรรม ความ
เจริญรุ่งเรืองของสมยัรัตนโกสินทร์ เหตกุารณ์ส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านตา่ง ๆ เช่น 
สงครามเก้าทพั พ.ศ.2328 การลงนามในสนธิสญัญาเบาว์ริง พ.ศ.2398 วิกฤติการณ์ ร.ศ.112 ไทย
สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้น ตลอดจนมีการวิเคราะห์อิทธิพลจากอารยธรรมตะวนัออก และ
อารยธรรมตะวนัตกท่ีสง่อิทธิพลตอ่สมยัรัตนโกสินทร์ 

แบบเรียนหลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ระดบัชัน้มัยมศึกษาปีท่ี 32 แบ่งเนือ้หา
พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 สมัย คือ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ และสมัยประชาธิปไตย เนือ้หาภายในให้ความส าคัญกับการ
สถาปนาราชธานี บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จกัรี อธิบายพระราชกรณียกิจส าคญัใน
ด้านต่าง ๆ และเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ทัง้การเลิกทาส เลิกไพร่ การเสียดินแดน การท า
สนธิสัญญาเบาว์ริง การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลท่ี 5 การเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และ 2 
การเมืองการปกครองภายใต้การชีน้ าของคณะราษฎร ภายใต้การรัฐประหาร และภายใต้กระแส
เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย และมีการกล่าวถึงภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ พร้อมบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ส่วนด้าน
ศิลปกรรม3สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสืบทอดจากอยุธยา สมัยรัชกาลท่ี 3 น าศิลปะจีนเข้ามา
ประกอบ และตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมาศิลปะตะวนัตกมีอิทธิพลมากขึน้ส่วนศิลปะดัง้เดิม
ของไทยคอ่ย ๆ เส่ือมความนิยม แตใ่นปัจจบุนัมีการรือ้ฟืน้ขึน้มาใหม่ในรูปของงานศลิปาชีพ ศลิปะ
ประจ าชาต ิและภมูิปัญญาท้องถ่ินตา่ง ๆ 

                                                           
       1ณรงค์ พว่งพิศ และคณะ.  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 127 – 217. 
       2ณรงค์ พว่งพิศ และคณะ.  (2555).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม.3 ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3.  หน้า 14. 
       3วงเดือน นาราสัจจ์ และชมพูนุท นาคีรักษ์.  (2555).  หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวัติศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3.   
หน้า 165. 
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อนึ่งประเด็นพัฒนาการของชาติไทยพบว่าเนือ้หาอาณาจักรโบราณ/รัฐโบราณ 
สมยัสโุขทยั สมยัอยธุยา สมยัธนบุรี และสมยัรัตนโกสินทร์ ปรากฎในทกุแบบเรียน โดยอาณาจกัร
โบราณ/รัฐโบราณ เนือ้หาโดยรวมมีความคล้ายคลึงกนัตา่งเพียงการจดักลุ่มของรัฐโบราณเท่านัน้ 
เช่น หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 แบ่งพฒันาการรัฐในไทยตามช่วงเวลาเป็น 3 ยคุ คือ 
ยุคต้น ยุคกลาง และยุคปลาย ส่วนหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.
2533) แบ่งเป็นอาณาจกัรโบราณท่ีปรากฏในดินแดนประเทศไทย และอาณาจกัรเร่ิมแรกของคน
ไทยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ส่วนหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และ
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 กล่าวถึงรัฐโบราณตามภูมิภาคตา่ง ๆ ของไทย
โดยไมไ่ด้เรียงตามชว่งเวลา 

สว่นพฒันาการของสมยัสโุขทยั สมยัอยธุยา สมยัธนบรีุ และสมยัรัตนโกสินทร์ ได้
แบ่งเนือ้หาการเรียนเป็น ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีเนือ้หาเก่ียวกับสมัยสุโขทัย ระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ศึกษาเก่ียวกบัสมยัอยุธยา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ศกึษาเนือ้หาสมยัธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ ลักษณะนีแ้ตกต่างจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ท่ี
เนือ้หาเก่ียวกบัสมยัธนบรีุใช้เรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 พร้อมกบัสมยัอยธุยา สว่นระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายจะศกึษาเนือ้หาประวตัศิาสตร์ไทยเร่ิมตัง้แตส่มยัสโุขทยัถึงรัตนโกสินทร์โดย
การอธิบายเนือ้หาในภาพรวม 

ลักษณะเด่นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลักสูตร
มธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 คือมีการใช้หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ประกอบการวิเคราะห์
เร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์สว่นหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) 
และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) มีจุดเด่นคือเป็นครัง้
แรกท่ีมีการแบ่งหัวข้อศึกษาพัฒนาการของสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ออกเป็น 4 ประเด็นอย่างชดัเจน คือ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม และด้านความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ในขณะท่ี เนือ้หาในหลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 มีการ
เพิ่มปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัร โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ส าคญัในสมัยนัน้ 
และมีการวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตกท่ีส่งอิทธิพลต่อ
พฒันาการของอาณาจกัร 
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3.1.5 เหตุการณ์ส าคัญ 
แบบเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ในรายวิชาเลือกระดับชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 31 และแบบเรียนวิชาบังคับในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 62 ไม่ปรากฏประเด็นเหตกุารณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์โดยเฉพาะ แตมี่
การอธิบายเหตกุารณ์ส าคญัในโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมไทย เช่น สนธิสญัญาเบาว์ริง 
การเสียดินแดนให้ฝร่ังเศสและอังกฤษ การด าเนินการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไทยกับ
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 ไทยกับสงครามโลกครัง้ท่ี 2 การเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ไทย
กับองค์การสนธิสญัญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวนัอออกเฉียงใต้ (SEATO) วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจในสมัยรัชกาลท่ี 7 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 นโยบายสร้างชาติทาง
เศรษฐกิจของจอมพล ป. พิบลูสงคราม เป็นต้น 

แบบเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  33 ไม่ปรากฏหัวข้อเหตุการณ์ส าคัญโดยเฉพาะ แต่มีการอธิบาย
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์ด้านต่าง ๆ อาทิ ในด้านสังคมและ
วฒันธรรมให้ความส าคญักบัแนวคิดชาตินิยมของรัชกาลท่ี 6 และจอมพล ป. พิบลูสงคราม พร้อม
ยกตวัอย่างกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากแนวคิดชาตินิยม ประเด็นด้านการเมืองกล่าวถึงการปูพืน้ฐาน
ประชาธิปไตยสมัยรัชกาลท่ี 5 – 7 เหตุการณ์การเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เหตุการณ์การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไทยกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 การแก้ไขสนธิสญัญาเสียเปรียบ
และยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต กรณีพิพาทอินโดจีน พ.ศ.2483 และพัฒนาการทางการ
เมืองไทยหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยได้แยกการอธิบายประเด็นออกเป็นรัฐบาลสมยัตา่ง ๆ และ
เหตุการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญัในแต่ละรัฐบาลโดยสิน้สุดท่ีปี พ.ศ.2535 เช่น การต่อต้านลัทธิ
คอมมิวนิสต์ การเข้าร่วมสงครามเกาหลี การยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐบาลถนอม-
ประภาส (พ.ศ.2506 - 2516) การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ-วันมหาวิปโยค (14 ตุลาคม 2516) นาย
สญัญา ธรรมศกัดิ ์นายกฯ พระราชทาน เหตกุารณ์หลงัวนัมหาวิปโยค รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
(กุมภาพันธ์ 2518) รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (มีนาคม 2518 – มกราคม 2519) การปฏิรูป
การปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม 2519 รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (8 ตุลาคม 2519- 19 
ตุลาคม 2520) เป็นต้น อย่างไรก็ตามเนือ้หาท่ีปรากฎเป็นการสรุปเร่ืองราวสัน้ ๆ เท่านัน้ ส่วน
แบบเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ระดับชัน้
                                                           
       1เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บุนนาค.  (2526).  เล่มเดิม.  หน้า 8 – 18. 
       2สืบแสง พรหมบญุ, ณรงค์ พว่งพิศ และสญัชยั สวุงับตุร.  (2534).  เล่มเดิม. หน้า  49. 
       3ประเสริฐ วิทยารัฐ และคณะ.  (2543).  เล่มเดิม.  หน้า 99. 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 61 ให้ความส าคญักับการอธิบายเนือ้หาเก่ียวกับการปฏิรูปสังคมและการศึกษา
สมยัรัชกาลท่ี 5 และการเปล่ียนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ.2475 

แบบเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 32 ของหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.
2544 ปรากฏประเด็นเก่ียวกบัเหตกุารณ์ส าคญัในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ โดยยกตวัอย่างเหตกุารณ์ต่อไปนี ้คือ สงครามเก้าทพั พ.ศ.2328 การท าสนธิสญัญา
เบาว์ริง พ.ศ.2398 วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ไทยสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ส่วนแบบเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 43 มีเหตุการณ์เพิ่มเติมคือ การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การเกิด
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
พ.ศ.2535 โดยเนือ้หาแตล่ะเหตกุารณ์ให้ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์อยา่งละเอียด 

แบบเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ให้ความส าคัญกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ไทย มีการให้ข้อมูลท่ีมีความ
ละเอียดครอบคลุมเก่ียวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ โดยประเด็น
ส าคญัท่ีแบบเรียนทุกเล่มกล่าวถึงคือ การปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลท่ี 5 การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 ส่วนแบบเรียนของส านกัพิมพ์อกัษรเจริญทศัน์4 เพิ่มเหตกุารณ์ส าคญัอ่ืนเข้า
มาคือ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสถาปนาอาณาจกัรไทย ไทยกบัการเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี  1 ไทยกบั
การเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้น ส่วนส านกัพิมพ์วฒันาพานิช5 เพิ่มเนือ้หาเก่ียวกับกบฏ 
ร .ศ .130 ในส่ วนของหั ว ข้อการเป ล่ี ยนแปลงการปกครอง  พ .ศ .2475 แบบ เรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ6 ให้รายละเอียดพัฒนาการด้านการเมืองเป็นส าคัญ มีการกล่าวถึงการ
เมืองไทยสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม การเมืองไทยภายใต้การควบคมุของทหาร และขบวนการ
เคล่ือนไหวของประชาชน เช่น เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 เหตกุารณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 
เหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ และการรัฐประหาร 19 กนัยายน พ.ศ.2549 

 

                                                           

       1สืบแสง พรหมบุญ, ณรงค์ พ่วงพิศ และสัญชัย สุวงับุตร.  (2544).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา ส 605 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6  
(ม.6).  หน้า 141. 
       2ณรงค์ พว่งพิศ และคณะ.  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 205. 
       3ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ.  (2548).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม : ประวติัศาสตร์ ม.4 ช่วงชัน้ที ่4.  หน้า 114. 
       4ณรงค์ พว่งพิศ และวฒิุชยั มลูศิลป์. (2558).  เล่มเดิม. หน้า 51. 
       5ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ. (2558).  เล่มเดิม. หน้า102. 
       6กระทรวงศกึษาธิการ. (2557).  เล่มเดิม. หน้า 124. 
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การอธิบายเนื อ้หาท่ี เก่ียวกับประเด็นเหตุการณ์ ส าคัญ  พบว่าหลักสูตร
มธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลกัสตูรมธัยมศึกษา
ตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ไม่ปรากฏหัวข้อเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ แต่
เหตกุารณ์เหล่านีแ้ทรกอยู่ในพฒันาการด้านตา่ง ๆ มีการอธิบายเนือ้หาอย่างคร่าว ๆ เท่านัน้ ส่วน
แบบเรียนหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ให้ความส าคญักับเหตุการณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์อย่างชัดเจน มีการยกตวัอย่าง
เหตกุารณ์พร้อมให้ข้อมลูท่ีมีความละเอียด โดยเฉพาะเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองท่ีมีผล
ตอ่ความมัน่คงของประเทศในทกุยคุสมยั 

3.1.6 บุคคลส าคัญของไทย 
แบบเรียนวิชาบงัคบัของหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลกัสูตร

มธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ไม่ปรากฏเนือ้หาเก่ียวกบับคุคลส าคญัของไทย แต่ในแบบเรียน
วิชาเลือกระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 31 น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับบุคคลท่ีสร้างสรรค์คณุประโยชน์แก่
ประเทศไทยโดยเนือ้หาน าเสนอเก่ียวกับชีวประวตัิบุคคลส าคญัของไทยตัง้แต่สมัยสุโขทัยจนถึง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยยกย่องผู้ ท่ีธ ารงรักษาความเป็นเอกราช จงรักภักดีตอ่กษัตริย์  มีความรัก
และรับผิดชอบตอ่บ้านเมือง 

แบบเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
และแบบเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ไม่ปรากฏ
เนือ้หาเก่ียวกับบุคคลส าคัญของไทย แต่มีการให้ข้อมูลเนือ้หาเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์องค์ส าคญัแทรกอยู่ในพฒันาการด้านการเมืองการปกครองของสมยัสโุขทยั และ
อยธุยา 

แบบเรียนหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ในทกุระดบัชัน้มีการกล่าวถึง
บคุคลส าคญัโดยแทรกอยู่ในหวัข้อหลกัภายในแบบเรียน เช่น แบบเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
12 ประเด็นเก่ียวกบัอาณาจกัรโบราณในดินแดนประเทศไทยในตอนท้ายได้กล่าวถึงบุคคลส าคญั
ของอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย เช่น พระนางจามเทวี พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 
เชน่เดียวกบัหวัข้อสมยัสโุขทยั ส่วนบคุคลส าคญัส าคญัสมยัอยธุยาจะปรากฏในแบบเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 บุคคลส าคญัสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ปรากฏในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3 

                                                           
       1เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บนุนาค.  (2524).  เล่มเดิม. หน้า 186.  
       2ณรงค์ พว่งพิศ, วฒิุชยั มลูศิลป์ และชาคริต ชุม่วฒันะ.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 78. 
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ส่วนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 41 มีการเพิ่มบุคคลส าคญัท่ีนอกเหนือจากพระมหากษัตริย์เข้ามา 
เช่น เยเรเมียส ฟาน ฟลีต หมอบรัดเล เป็นต้น และในแบบเรียนบางเล่ม2มีการเพิ่มบคุคลส าคญัท่ี
เป็นสามญัชนเข้ามา เช่น ขรัวอินโข่ง พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดริุยางกรู) เป็นต้น อย่างไรก็ตามทกุ
แบบเรียนให้ความส าคญักบัพระราชประวตัิและพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ในการท าประโยชน์
เพ่ือประเทศชาต ิ

แบบเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 พบเนือ้หาบุคคล
ส าคญัในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โดยแบบเรียนแต่ละเล่มจะมีการจ าแนกประเภทบุคคล
ส าคญัท่ีแตกตา่งกนัไป อย่างส านกัพิมพ์วฒันาพาณิช3 ได้อธิบายเนือ้หาโดยแยกเป็นบคุคลส าคญั
ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วฒันธรรมไทยและประวตัิศาสตร์ไทย กบับุคคลส าคญัท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย หรือส านักพิมพ์สถาบนัพัฒนาคณุภาพวิชาการ4 ท่ีแบ่งหัวข้อ
ออกเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย บทบาทของสตรีในประวตัิศาสตร์ไทย ศิลปิน
แห่งชาติ บุคคลส าคญัของไทยท่ีได้รับการยกย่องจากยเูนสโก (UNESSCO) และชาวตา่งชาติท่ีมี
ส่วนสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความก้าวหน้าของสังคมไทย ส่วนแบบเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ5แบ่งเป็นบุคคลส าคัญทางด้านวัฒนธรรม และบุคคลส าคัญทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ อย่างไรก็ตามในทกุแบบเรียนยงัคงให้ความส าคญักบับทบาทของพระมหากษัตริย์
กบัสงัคมไทยมากท่ีสดุ 

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลส าคัญของไทย ในแบบเรียนวิชาบังคับหลักสูตร
มธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลกัสตูรมธัยมศึกษา
ตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ไม่ปรากฏเนือ้หาเก่ียวกับบุคคลส าคญั และในหลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ปรากฏหัวข้อบุคคลส าคัญเป็นครัง้แรกในแบบเรียนรายวิชาบังคับ ทัง้
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และชาวต่างชาติ ท่ีท าคุณประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติตัง้แตส่มยัสุโขทยั อยธุยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ และสุดท้ายในหลกัสตูรแกนกลาง

                                                           
       1ผ่องศรี จัน่ห้าว และคณะ.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า 69. 
       2ทวีศกัดิ์ ล้อมลิม้ และประทมุ กมุาร.  (2547). เล่มเดิม.  หน้า 224. 
       3ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 186. 
       4วงเดือน นาราสจัจ์ และคณะ.  (2562).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ เล่ม 1 ประวติัศาสตร์ไทย : เวลาและยคุ
สมยัทางประวติัศาสตร์ ประเด็นวิพากษ์ บคุคลส าคญั และภูมิปัญญาไทย ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4-6. หน้า 116. 
       5กระทรวงศกึษาธิการ.  (2557).  เล่มเดิม.  หน้า 249. 
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การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 เป็นครัง้แรกท่ีมีการเพิ่มบทบาทของสตรีไทยในการพฒันาความ
เจริญด้านตา่ง ๆ เข้ามาในแบบเรียน 

3.1.7 ศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
แบบเรียนของหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 ไม่ปรากฏเนือ้หาเก่ียวกบั

ศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ส่วนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 61 พบเนือ้หาศิลปกรรมปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นเก่ียวกับ
โครงสร้างทางศิลปกรรมไทยซึ่งแบง่เป็น 3 ยุค คือ ยคุก่อนการปฏิวตัิใน พ.ศ.2475 ท่ีได้รับอิทธิพล
จากชาติตะวันตก แต่ยังคงท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ยุคหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
2475 ท่ีให้ความส าคญักบัแนวคิดชาตินิยม และยคุการฟืน้ฟูและการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมกับ
การสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี พ.ศ.2525 โดยมีการฟื้นฟูศิลปกรรมต่าง ๆ และการ
ฟืน้ฟพูระราชพิธีส าคญัท่ีเป็นวฒันธรรมของชาติ 

ตอ่มาแบบเรียนของหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.
2533) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 32 ในหวัข้อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมได้กล่าวถึงด้านศิลปกรรม
นบัแตส่มยัรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นชว่งเวลาท่ีศลิปะไทยก้าวเข้าสูศ่ิลปะสมยัใหมอ่นัเน่ืองจาก
การผสมผสานศิลปะจากตะวันตก โดยแบ่งเป็นด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
นาฏศิลป์และดนตรี และวรรณกรรม ส่วนแบบเรียนหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 63 ยงัแบ่งศิลปกรรมของไทยออกเป็น 3 สมยั 
สมยัแรกคือศิลปะแบบดัง้เดิมในยุคก่อนประวตัิศาสตร์ในดินแดนไทย หลักฐานเช่น หม้อดินเผา
ลายก้นหอยเขียนสีแดงท่ีบ้านเชียง กลองมโหระทึกลวดลายรูปดวงดาว ดวงอาทิตย์ และรูปกบ 
รวมถึงภาพรูปคล้ายเรขาคณิต รูปคน ฝ่ามือ และสตัว์ท่ีอ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอบุลราชธานี สมยั
ตอ่มาคือศิลปะแบบประเพณีนิยม เร่ิมตัง้แตส่มยัประวตัิศาสตร์โดยรับอิทธิพลจากอินเดียและจีน
เข้ามาผสมผสานในศิลปะแบบดัง้เดิม เกิดเป็นศิลปะหลวงท่ีตัง้ในเขตศนูย์กลางแว่นแคว้น แบ่ง
แบบแผนทางศิลปะออกเป็นแบบศรีวิชัย แบบทวารวดี แบบลพบุรีหรือละโว้ แบบสุโขทัย แบบ
ล้านนา แบบอยธุยา และแบบรัตนโกสินทร์ และสมยัสดุท้ายคือศิลปะสมยัใหม่ เร่ิมตัง้แตรั่ชกาลท่ี 
4 เร่ือยมาโดยรับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตก การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ได้เน้นศรัทธา

                                                           
       1สืบแสง พรหมบญุ, ณรงค์ พว่งพิศ และสญัชยั สวุงับตุร.  (2534).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา รายวิชา ส 605 สงัคมศึกษา 
ส าหรบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 (ม.6). หน้า 69. 

  2วิทยา สจุริตธนารักษ์ และ คณะ.  (2536).   หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3. หนา้  
76-81. 
       3ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ.  (2541).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา ส 605 สงัคมศึกษา ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6.  หน้า 20-41. 



  52 

เพียงอย่างเดียว แต่เน้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์ และเพ่ื อแสดงถึงอารมณ์ของมนุษย์
โดยทัว่ไป 

ในหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 มีการอธิบายเนือ้หาด้านศิลปกรรม 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ในแบบเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 41 โดยแบง่เนือ้หาเป็น 2 ส่วน
ส าคัญ  คือ  ส่วนแรกเร่ืองพัฒนาการศิลปะไทย เนื อ้หาส่วนนี เ้ป็นการอธิ บายข้อมูลเชิง
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ แบ่งเป็นศิลปะไทยก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 เช่น ศิลปะทวารวดี ลพบุรี อู่ทอง 
ศรีวิชัย และเชียงแสน กับศิลปะไทยตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา ได้แก่ ศิลปะสุโขทัย 
อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น และรัตนโกสินทร์ตัง้แต่รัชกาลท่ี 4 เนือ้หาส่วนท่ีสองคือวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยท่ีมีการเพิ่มเข้ามาเป็นครัง้แรกในหลกัสูตรนี ้โดยแบ่งออกเป็นด้าน เช่น ด้าน
การเมืองการปกครองมีระบบไพร่ ด้านคติความเช่ือโดยเช่ือในพระพุทธศาสนาและจิตวิญญาณ 
ด้านการด าเนินชีวิตมีการเลือกท าเลในการสร้างบ้านแปลงเมือง มีการจดัระบบการใช้น า้เพ่ือการ
อปุโภคบริโภค มีการรักษาโรค การท าเคร่ืองปัน้ดินเผา ตลอดจนให้แนวทางในการน าภูมิปัญญา
ไทยไปใช้ในการด าเนินชีวิต และการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาไทย 

ในแบบเรียนหลกัสตูรล่าสดุซึ่งยงัใช้ในปัจจบุนั คือ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 พบว่าเนือ้หาเก่ียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยได้กลายเป็นเนือ้หาหลกั
ในแบบเรียน ส่วนเนือ้หาศิลปกรรมถูกลดความส าคญัลงหรือถูกตดัออกไปในแบบเรียนของบาง
ส านกัพิมพ์ เนือ้หาศิลปกรรมไทยถูกน าไปแทรกเป็นหวัข้อย่อยของเนือ้หาด้านวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ดงัท่ีพบในแบบเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ2 ท่ีเนือ้หา
ศลิปกรรมของสโุขทยัถกูจดัให้อยู่ภายใต้หวัข้อภูมิปัญญาด้านศิลปะและการก่อสร้าง เชน่เดียวกบั
แบบเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-63 ท่ี รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสินทร์ เป็นส่วนหนึ่งของงานทศันศิลป์ภายใต้หัวข้อวฒันธรรมทางสุนทรียะ นอกจากนีใ้น
แบบเรียนยงัพบว่ามีการยกตวัอย่างปัจจยัและบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการส่งเสริมการสร้างสรรค์
วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย เชน่ สถาบนัพระมหากษัตริย์ และพระพทุธศาสนา เป็นต้น 

ในประเด็นศิลปกรรม วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยนัน้ จากการศกึษาวิเคราะห์
แบบเรียนทัง้ 6 หลักสูตรพบว่าแบบเรียนตัง้แต่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ถึง
หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 รวมทัง้สิน้ 5 หลักสูตร ให้ความส าคัญกับเนือ้หา

                                                           
       1ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2550).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4. หน้า 186. 
       2กระทรวงศกึษาธิการ.  (2557).  หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวติัศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1.  หน้า 158. 
       3ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2558).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ไทย ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4-6.  หน้า157. 
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ศิลปกรรมไทยในยคุสมยัต่าง ๆ โดยให้ข้อมลูในเชิงประวตัิศาสตร์ศิลปะ ตัง้แตศ่ิลปะสมยัทวารวดี
จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ส่วนเนือ้หาในเร่ืองวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยนัน้มีการเพิ่มเข้ามาครัง้
แรกในหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ประกอบควบคู่ไปกับเนือ้หาด้านศิลปกรรม ครัน้
เม่ือหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 เนือ้หาด้านวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย
กลายเป็นเนือ้หาหลักท่ีปรากฏในแบบเรียน ส่วนเนือ้หาด้านศิลปกรรมถูกลดความส าคัญลง
กลายเป็นเพียงหวัข้อยอ่ยของเนือ้หาด้านวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย 

3.1.8 ตารางแสดงเนื ้อหาที่ ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสต ร์ไทย  
พ.ศ.2521 – 2560 

ผู้วิจยัได้จดัท าตารางแสดงการจดักลุ่มประเด็นและข้อมูลเนือ้หาประวตัิศาสตร์
ไทยท่ีปรากฏในแบบเรียนรายวิชาบงัคบั ครอบคลมุทัง้ 6 หลกัสตูร ตัง้แต ่พ.ศ.2521 – 2560 ทัง้สิน้ 
7 ประเด็น กล่าวคือ เวลาและยุคสมัยทางประวตัิศาสตร์ วิธีการทางประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา
ของชาติไทย พัฒนาการของชาติไทย เหตุการณ์ส าคัญ บุคคลส าคัญของไทย และศิลปกรรม 
วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย 

 

ประเดน็ 

หลักสูตร 
2521, 

25241 
ปรับปรุง 
25332 

25443 25514 

1. เวลาและยุคสมัยทางประวัตศิาสตร์ 
- การนบัและเทียบศกัราช   / / 
- การแบง่ยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ในดนิแดนไทย  / / / 

2. วิธีการทางประวัตศิาสตร์ 
- วิธีการทางประวตัิศาสตร์ / / / / 
- หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ / / / / 

3. ความเป็นมาของชาตไิทย 

- แนวคิดถ่ินก าเนิดของชนชาติไทย / / / / 

                                                           
       1หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 
       2หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2533) 
       3หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 
       4หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
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4. พัฒนาการของชาตไิทย 
- อาณาจกัรโบราณ/รัฐโบราณ / / / / 
- พฒันาการของสมยัสโุขทยั / / / / 
- พฒันาการของอสมยัอยธุยา / / / / 
- พฒันาการของสมยัธนบรีุ / / / / 
- พฒันาการของสมยัรัตนโกสินทร์ / / / / 

5. เหตุการณ์ส าคัญ 
- สงครามเก้าทพั   / / 
- การท าสนธิสญัญาเบาว์ริงในสมยัรัชกาลท่ี 4 / / / / 
- การเสียดนิแดนให้กบัชาตติะวนัตก / / / / 
- การปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 / / / / 
- กบฏ ร.ศ.130   / / 
- ไทยในสงครามโลกครัง้ท่ี 1 / / / / 
- การเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 / / / / 
- แนวคิดชาตนิิยม / / / / 
- ไทยในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 / / / / 
- การเมืองไทยหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  /  / 
- 14 ตลุาคม 2516  / / / 
- 6 ตลุาคม 2519  / / / 
- พฤษภาทมิฬ 2535   / / 
- รัฐประหาร 19 กนัยายน 2549    / 

6. บุคคลส าคัญของไทย 
- บคุคลส าคญัทัง้พระมหากษัตริย์และชนชัน้สงู   / / 
- บคุคลส าคญัท่ีเป็นสามญัชน   / / 
- บคุคลส าคญัท่ีเป็นชาวตา่งชาติ   / / 
- บทบาทของสตรีไทย    / 

7. ศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
- ศลิปกรรม / / / / 
- วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย   / / 
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ผู้ วิจัยพบว่า การท่ีเนือ้หาเหล่านีป้รากฏอยู่ในแทบทุกแบบเรียนไม่ว่ามากหรือ
น้อย เป็นเพราะเหตกุารณ์เหล่านีคื้อเหตกุารณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลง
ของยุคสมัย ท าให้ผู้ เรียนต้องเรียนรู้เร่ืองราวเหล่านีจ้ากแบบเรียน เพ่ือท าความเข้าใจถึงความ
เปล่ียนแปลงของยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป 

3.2 สรุป  
การศึกษาเนือ้หาท่ีปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยทัง้ 6 หลักสูตร คือ หลักสูตร

มธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลกัสตูรมธัยมศึกษา
ตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2533) หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 สามารถจัดประเด็นการน าเสนอเนือ้หาภายในแบบเรียนได้ 7 ประเด็น
ด้วยกนั ได้แก่ เวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ วิธีการทางประวตัิศาสตร์ ความเป็นมาของชาติ
ไทย พัฒนาการของชาติไทย เหตุการณ์ส าคญั บุคคลส าคญัของไทย และศิลปกรรม วฒันธรรม
และภมูิปัญญาไทย 

ผู้วิจยัพบว่าการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนสามารถแยกออกเป็น 3 รูปแบบ โดยรูปแบบ
แรกคือโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนไม่มีการเปล่ียนแปลง รวมทัง้สิน้ 4 ประเด็น 
ได้แก่ ประเด็นวิธีการทางประวตัิศาสตร์ ประเดน็ความเป็นมาของชาติไทย ประเดน็พฒันาการของ
ชาติไทย และประเด็นเหตุการณ์ส าคัญ โดยประเด็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีถึงแม้จ านวน
ขัน้ตอนจะมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหลกัสตูร แตใ่จความส าคญัยงัคงเดมิไว้ รวมถึงแบบเรียน
ทกุหลกัสตูรท่ีให้ความส าคญักับเนือ้หาของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และการแยกประเภทของ
หลักฐาน ส่วนประเด็นความเป็นมาของชนชาติไทยแม้ในแบบเรียนแต่ละเล่มจะมีการเรียกช่ือ
ทฤษฎีท่ีแตกต่างกันไป หรือผู้ เขียนสนบัสนุนทฤษฎีท่ีแตกต่างกันไป แตภ่าพรวมของเนือ้หายงัคง
เดิม ประเด็นตอ่มาคือพฒันาการของชาติไทย เนือ้หานีพ้บในทกุแบบเรียน โดยเร่ิมพฒันาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทยท่ีรัฐโบราณในดินแดนประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ตามมาด้วยการน าเสนอ
เนือ้หาเก่ียวกบัศนูย์กลางการปกครองท่ีเป็นราชธานีของไทยเร่ิมจากสมยัสโุขทยั สมยัอยธุยา สมยั
ธนบรีุ และสมยัรัตนโกสินทร์ตามล าดบั และประเด็นหตกุารณ์ส าคญัพบวา่เหตกุารณ์ส าคญัตา่ง ๆ 
มกัเก่ียวข้องกบัความเป็นเอกราช และความมัน่คงของชาติ เป็นส าคญั จะเห็นได้ว่าแบบเรียนของ
ทกุส านกัพิมพ์ในทุกหลักสูตรยงัคงให้ความส าคญัในการศึกษาเนือ้หาในประเด็นดงักล่าวคงเดิม 
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ไม่มีการเปล่ียนแปลงในโครงเร่ืองหลกัซึ่งสอดคล้องกบัความต้องการของหลกัสูตรท่ีมีจดุมุ่งหมาย
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามท่ีหลกัสตูรต้องการ 

ส่วนรูปแบบต่อมาคือโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หามีการเพิ่ มเข้ามาใหม่ ใน 2 
ประเด็นดงัตอ่ไปนี ้คือ ประเด็นเวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ และประเด็นบุคคลส าคญัของ
ไทย โดยเร่ิมมีการเพิ่มการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเข้ามาในหลักสูตร
มธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) สว่นการนบัและเทียบศกัราชเพิ่มเข้ามา
ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 เช่นเดียวกบัประเด็นบคุคลส าคญัของไทยท่ีถกูเพิ่มเข้า
มาในรายวิชาหลกัในหลกัสตูรนีเ้ช่นเดียวกนั การเพิ่มเนือ้หาเหล่านีเ้ข้ามาในแบบเรียนเป็นไปตาม
ความต้องการของหลกัสูตรซึ่งมีเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานของวิชา
ประวตัศิาสตร์ 

และรูปแบบสุดท้ายคือโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนมีการเปล่ียนแปลง 
ดงัท่ีปรากฏในประเด็นศิลปกรรม วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย จากเดิมในหลกัสตูรอ่ืน ๆ ตัง้แต ่
พ.ศ.2521-2543 เป็นการอธิบายเนือ้หาเก่ียวกับงานศิลปกรรมสมัยต่าง ๆ ในลักษณะของ
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ กระทั่งในหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ท่ีหนัมาให้ความส าคญั
กับวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยจนถึงหลกัสูตรปัจจุบนั ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากกระแส
โลกาภิวตัน์ท่ีท าให้หลกัสูตรผลิตเนือ้หาในแบบเรียนเพ่ือมุ่งหวงัให้ผู้ เรียนไม่เปล่ียนไปตามกระแส
โลกจนละทิง้รากเหง้าของความเป็นไทย 

โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาท่ีปรากฏในแบบเรียนของหลกัสูตรตัง้แต่ พ.ศ.2521 – 
2551 ผู้ วิจัยแยกออกเป็น 3 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกพบว่าโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาใน
แบบเรียนไม่มีการเปล่ียนแปลง รวมทัง้สิน้ 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ประเด็นความเป็นมาของชาติไทย ประเด็นพฒันาการของชาติไทย และประเด็นเหตกุารณ์ส าคญั 
ส่วนรูปแบบต่อมาคือโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หามีการเพิ่มเข้ามาใหม่ ใน 2 ประเด็น
ดงัตอ่ไปนี ้คือ ประเด็นเวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ และประเด็นบคุคลส าคญัของไทย และ
รูปแบบสุดท้ายคือโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนท่ีมีการเปล่ียนแปลง ดงัท่ีปรากฏ
ในประเด็นศิลปกรรม วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยในบทตอ่ไปจะเป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยั
ใดท่ีส่งผลตอ่พฒันาการเนือ้หาในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย โดยวิเคราะห์ผ่านบริบททางสงัคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐในชว่งเวลาดงักลา่ว 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์พัฒนาการเนือ้หาในแบบเรียนประวัตศิาสตร์ไทย  

พ .ศ. 2521 – 2560 

ระบบการศึกษา ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดระบบวัฒนธรรม
แห่งชาติ และเพ่ือพฒันาบคุลิกภาพของบคุคลให้เป็นไปตามคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของสังคม1 โดยมีแผนการศึกษาชาติท่ีเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือ
รองรับนโยบายของรัฐบาล2 ท าหน้าท่ีในการก าหนดโครงสร้างของระบบ เกิดเป็นหลักสูตร
การศึกษาท่ีใช้บังคับจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าท่ีท่ี
ก าหนด คือ ใช้ในการป้องกันประเทศ ผลิตคนเข้ารับราชการ และใช้ในการสร้างพลเมืองดี 3 โดยมี
แบบเรียนเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลเุปา้หมายท่ีต้องการ 

ความมุ่งหมายในบทนีเ้ป็นไปเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเนือ้หาใน
แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ทัง้ 7 ประเด็น ตัง้แต่ พ .ศ. 2521 – 2560 โดยแบ่งกลุ่มการศึกษา
ออกเป็น 3 กลุม่ดงัตอ่ไปนี ้

1) โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนไมมี่การเปล่ียนแปลง 
2) โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาท่ีมีการเพิ่มเข้ามาใหม่ 
3) โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนมีการเปล่ียนแปลง 

4.1 โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนไม่มีการเปล่ียนแปลง  
การพิจารณาการวางโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทยใน

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลักสูตร
มธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.
2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) หลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 พบประเด็นท่ียังคงรักษาโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาใน
แบบเรียนโดยไมมี่การเปล่ียนแปลงได้ 4 ประเดน็เนือ้หา โดยประเด็นแรก วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
พบว่าแบบเรียนประวตัิศาสตร์เร่ิมต้นด้วยการศึกษาวิธีการทางประวตัิศาสตร์เสมอ ท าให้ในทุก

                                                           
        1คณะอนกุรรมการด าเนินงาน.  (2533).  ระบบการศกึษาไทยในรอบ 200 ปีสมรรถนะของระบบ ผลกระทบ และแนวโนม้ใน :
อนาคต .  หน้า 5.  
        2คณะอนกุรรมการด าเนินงาน.  (2533).  เลม่เดิม.  หน้า 8. 
        3คณะอนกุรรมการด าเนินงาน.  (2533).  เลม่เดิม.  หน้า 13. 
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หลกัสูตรปรากฏโครงเร่ืองส่วนนี ้ดงัในหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 แบ่งวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เป็น 3 ขัน้ตอน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533) พบวิธีการทางประวตัิศาสตร์ทัง้สิน้ 4 ขัน้ตอน สว่นหลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 
และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ท่ีถือว่าวิธีการทางประวตัศิาสตร์เป็นหวัใจ
ส าคญัของประวตัิศาสตร์ แม้จ านวนขัน้ตอนอาจมีความแตกตา่งกนั แตค่วามรู้ท่ีต้องการส่ือยงัคง
ส่ือถึงวิธีการทางประวตัศิาสตร์ว่าคือวิธีการสืบค้นเร่ืองราวในอดีตของสงัคมมนษุย์โดยใช้หลกัฐาน
อย่างเป็นระบบดงัเดิม เช่นเดียวกับหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ียงัคงต้องศึกษาทัง้หลกัฐานชัน้
ปฐมภมูิ หลกัฐานชัน้ทตุยิภมูิ และหลกัฐานตติยภมูิในบางเลม่ รวมถึงการจ าแนกประเภทหลกัฐาน
อ่ืน ๆ ตามแตล่ะแบบเรียน แตโ่ดยรวมโครงเร่ืองท่ีศกึษายงัคงเดมิ  

ประเด็นที่สอง ความเป็นมาของชาติไทย โดยเนือ้หาในแบบเรียนเก่ียวกับแนวคิดและ
ทฤษฎีถ่ินก าเนิดของชนชาติไทย ในแบบเรียนแต่ละเล่มอาจมีการเรียกช่ือแนวคิดและทฤษฎี
แตกต่างกันไป ดังหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 เรียกตามช่ือผู้ เสนอแนวคิดและ
ทฤษฎี ส่วนหลกัสูตรอ่ืนตัง้แต่หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) 
เป็นต้นมาได้มีการจดัแนวคิดและทฤษฎีถ่ินก าเนิดของชนชาติไทยออกเป็น 5 แนวคิด โดยอิงตาม
สภาพท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ แม้แบบเรียนแตล่ะเลม่จะมีการสนบัสนนุหรือปฏิเสธแนวคดิและทฤษฎีท่ี
แตกต่างกัน แต่โครงเร่ืองเนื อ้หายังคงเดิม โดยค าอธิบายเร่ืองถ่ินก าเนิดของชนชาติไทยใน
แบบเรียนของแต่ละหลักสูตรมีการอธิบายการสนับสนุนความน่าเช่ือถือท่ีเปล่ียนไปจากข้อมูล
หลกัฐานท่ีพบมากขึน้ในเวลาตอ่มา 

ประเด็นที่สาม พัฒนาการของชาติไทย แบบเรียนในทุกหลักสูตรเร่ิมการศึกษา
พฒันาการของชาติไทยจากการศึกษารัฐโบราณในดินแดนประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ตามมา
ด้วยการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับศนูย์กลางการปกครองท่ีเป็นราชธานีของไทยเร่ิมจากสมยัสโุขทยั 
สมยัอยุธยา สมยัธนบุรี และสมยัรัตนโกสินทร์ ซึ่งประเด็นเก่ียวกับอาณาจกัรและรัฐโบราณในทุก
หลักสูตรเนือ้หาโดยรวมมีความคล้ายคลึงกันต่างเพียงการจัดกลุ่มของรัฐโบราณเท่านัน้ เช่น 
หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 แบ่งพฒันาการรัฐในไทยตามช่วงเวลาเป็น 3 ยคุ คือ ยุค
ต้น ยุคกลาง และยุคปลาย ส่วนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533) แบ่งเป็นอาณาจกัรโบราณท่ีปรากฏในดินแดนประเทศไทย และอาณาจกัรเร่ิมแรกของคน
ไทยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ส่วนหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และ
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 กล่าวถึงรัฐโบราณตามภูมิภาคตา่ง ๆ ของไทย
โดยไม่ได้เรียงตามช่วงเวลา ส่วนเนือ้หาสมยัสโุขทยั อยธุยา ธนบรีุ และรัตนโกสินทร์ น าเสนอโครง
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เร่ืองเดียวกันทัง้การสถาปนาอาณาจักร พัฒนาการด้านต่าง ๆ ศิลปวัฒนธรรม ความเส่ือมของ
อาณาจักร และพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์องค์ส าคัญ  ๆ 
ตวัอย่างเช่น สมยัสุโขทยัเนือ้หาท่ีปรากฏในแบบเรียนหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 ถึง
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ได้อธิบายเก่ียวกับพฒันาการของอาณาจกัร
สุโขทยัตัง้แต่การตัง้ถ่ินฐานก่อนอาณาจักรสุโขทัย การสถาปนาอาณาจกัร การขยายอาณาเขต 
และพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของสุโขทัย สภาพสงัคมวฒันธรรม การติดต่อค้าขาย
ระหว่างประเทศ ระบบเงินตรา และอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสุโขทัยกับรัฐอ่ืนท่ีร่วมสมัยกัน 
ความเส่ือมและการลม่สลายของสโุขทยั เป็นต้น 

ประเด็นสุดท้าย เหตุการณ์ส าคญั พบว่าแบบเรียนก่อนหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2544 ไม่ปรากฏหัวข้อเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ แต่เหตุการณ์เหล่านี ้
แทรกอยู่ในพัฒนาการด้านต่าง ๆ มีการอธิบายเนือ้หาอย่างคร่าว ๆ เท่านัน้ และตัง้แต่หลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 เป็นต้นมา แบบเรียนให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวตัศิาสตร์อยา่งชดัเจน มีการยกตวัอย่างเหตกุารณ์พร้อมให้ข้อมลูท่ีมีความละเอียด โดยเฉพาะ
เหตกุารณ์ในด้านการเมืองการปกครองซึง่สง่ผลตอ่เอกราชความมัน่คงของประเทศ 

ปัจจยัท่ีท าให้โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในประเด็นวิธีการทางประวตัิศาสตร์ไม่มี
การเปล่ียนแปลงคือ ความส าคญัของวิธีการทางประวติัศาสตร์ต่อการเรียนวิชาประวติัศาสตร์ โดย
ประวัติศาสตร์คือการศึกษาเหตุการณ์เร่ืองราวของมนุษย์ในอดีต จึงเกิดวิธีการศึกษาเร่ืองราว
เหล่านีผ้่านการรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและรอบด้าน น าข้อเท็จจริงท่ีได้มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนสามารถส รุปความบนพืน้ฐานของความเป็นเหตุเป็นผลอันเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า “วิธีทางประวัติศาสตร์” โดยในหนังสือเพ่ือนคู่คิด มิตรคู่ครู : แนว
ทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ได้กลา่วถึงความส าคญัของประวตัศิาสตร์และวิธีการ
ทางประวตัศิาสตร์วา่  

 
 
 
 
 
 
 



  60 

... เพราะประวตัิศาสตร์คือ การศึกษาเร่ืองราวส าคญั ๆ ที่เช่ือวา่ได้

เกิดขึน้จริงเก่ียวกับประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ในสงัคมใดสงัคม

หนึ่ง บนพืน้ฐานของการวิพากษ์วิเคราะห์หลกัฐาน เอกสารชัน้ต้น และ

หลกัฐานร่วมสมยัอื่นๆ เพื่อความเข้าใจปัญหาในสงัคมปัจจบุนั และในแง่นี ้

ประวตัิศาสตร์มีคณุคา่ในทางการศกึษา เพราะเป็น “ก ระบวนการสร้างภมูิ

ปัญญา” (Intellectual process) และวิธีการทางประวัติศาสตร์สามารถ

พฒันาศกัยภาพของผู้ศกึษาให้เป็นนกัคิดและปัญญาชนของสงัคม... 1 

 

ตัง้แตก่ าเนิด เป็นความมัน่คงทางจิตใจ เป็นจิตวิญญาณของผู้คนในประเทศ นอกจากนี ้
ความเป็นชาติยงัท าให้คนในดงันัน้ จะพบว่าในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ทกุ ๆ เล่มมกัขึน้ต้นบทแรก
ด้วยการกล่าวถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดย มีจุดประสงค์
มุ่งเน้นในเร่ืองระเบียบวิธีวิจยัทางประวตัิศาสตร์ มุ่งท าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในการเข้าถึงองค์
ความรู้ทางประวัติศาสตร์และเกิดทักษะความสามารถในการค้นหาค าตอบจากเร่ืองราว หรือ
เหตกุารณ์ในอดีตได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการศึกษาเร่ืองราวในอดีต ท าให้ประเด็น
วิธีการทางประวตัศิาสตร์ยงัปรากฏในทกุหลกัสตูรของแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย 

ส่วนประเด็นความเป็นมาของชาติไทย ประเด็นพัฒนาการของชาติไทย และประเด็น
เหตกุารณ์ส าคญั ท่ีโครงเร่ืองและการน าเสนอในแบบเรียนไม่มีการเปล่ียนแปลงนัน้ เกิดจากปัจจยั
ส าคญัคือ แนวคิดชาตินิยมเพื่อสร้างชาติ สร้างความเป็นไทย แบบเรียนประวตัิศาสตร์จึงมีหน้าท่ี
ส่วนหนึ่งในการสร้าง “ความเป็นคนไทย” ท่ีมีอุดมการณ์ในการท าให้ชาติอยู่รอดมีความเข้มแข็ง 
และเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยอาศยัแนวคิดชาตินิยม  

แนวคิดชาตินิยมเป็นสิ่งท่ีมนษุย์ในสงัคมได้มีส่วนสร้างขึน้ เช่ือว่าชาติเป็นสิ่งท่ีติดตวัคน
มาชาตเิกิดความรักใคร่สามคัคีกนั ดงัปรากฏในหนงัสือชาตนิิยม และหลงัชาตนิิยมวา่  

 
 
 
 

                                                           
1ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา.  (2554).  เพือ่นคู่คิด มิตรคู่ครู : แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ .  

หน้า บทบรรณาธิการ. 
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... “ความเป็นชาติ” เป็นแก่นหรือแกนกลางความเป็นคน ฝังตรึงอยู่

ในความคิดของผู้คน เพราะความเป็นชาติช่วยท าหน้าที่สร้างความมัน่คง

ทางจิตใจ เป็นความจ าเป็นทางจิตวิทยาของมนษุย์ที่จะต้องอยูร่่วมกบัคน

ทีเ่หมือน ๆ กบัตวัเอง ซึง่ยงัเป็นความรู้สกึว่าเป็นคณุธรรมที่ดี ท าให้รักพวก

พ้องของตนเองด้วย... 1 

ดงันัน้ จึงเกิดการสร้างสิ่งใหม่ ตัง้แต่ประวัติศาสตร์ของชาติ มรดกทางศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี จนถึงสญัลกัษณ์ตวัแทนของชาติ เช่น เพลงชาติ ธงชาติ การแตง่กาย อาหารประจ าชาต ิ
เป็นต้น เพ่ือแสดงความเป็นชาติท่ีท าให้คนในชาติรักและช่ืนชมศรัทธา ชาติและชาตินิยมจึงเป็น
เคร่ืองมือน าไปสู่การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีหน้าท่ีเป็น
สญัลกัษณ์ปลกุเร้าความรู้สกึผกูพนัท าให้รู้สกึเป็นกลุม่เดียวกัน2  

นอกจากนี ้แบบเรียนยงัถูกใช้ในกระบวนการท าให้เป็นชาติเดียววฒันธรรมเดียว ดงัจะ
เห็นได้จากแบบเรียนท่ีสอนประวัติศาสตร์ของรัฐโบราณท่ีรัฐไทยยืนยนัว่าเป็นบรรพบุรุษของคน
ไทย คือ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ เท่านัน้ ในขณะท่ีรัฐโบราณอ่ืนซึ่งร่วมสมัย
อย่างเช่น ล้านนา ล้านช้าง นครศรีธรรมราช ฯลฯ ไม่ใช่บรรพบรุุษของคนไทยเป็นเพียงรัฐไทยท่ีอยู่
ในดนิแดนไทยเท่านัน้ เป็นผลให้เนือ้หาในแบบเรียนปรากฏข้อมลูเพียงคร่าว ๆ ซึ่งตา่งจากรัฐท่ีเป็น
บรรพบรุุษของไทยท่ีเนือ้หามีรายละเอียดอย่างชดัเจนให้ข้อมูลรอบด้านทัง้ด้านการเมือง เศรฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม รวมถึงบุคคลส าคญัในยคุนัน้ ดงัค ากล่าวของ คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์
ไพจิตร ในหนงัสือประวตัศิาสตร์ไทยร่วมสมยัวา่ 

 
 ...การเขียนประวตัศิาสตร์ที่พบเห็นกนัอยูเ่สมอนัน้ก็เพื่อสนบัสนนุ

รัฐชาติ จึงมีแนวโน้มทีจ่ะจินตนาการวา่ “ชาตเิป็นตวัประชาชน แม้จะ

พฒันาตามยคุสมยั แตเ่ป็นหนึง่เดียวตลอด เป็นตวัตนเช่นนัน้ไม่

เปลีย่นแปลง ” ในงานประวตัิศาสตร์หลายเลม่ “ชาติ ”จะเป็นอะไรท่ีมีอยู่

เสมอ เกิดขึน้แล้วเป็นธรรมชาติ แตเ่พิ่งจะเป็นรูปธรรมในฐานะรัฐชาติ

โดยเฉพาะเมื่อนกัประวตัิศาสตร์แนวรัฐชาตินิยมท าให้เดน่ขึน้ ...3 

 
                                                           
       1อ้างถึง Gellner, Ernest.  (1964).  Thought and Change. ใน ธีรยทุธ บญุมี.  (2546).  ชาตินิยม และหลงัชาตินิยม.   
หน้า 21. 
       2ธีรยทุธ บญุมี.  (2546).  ชาตินิยม และหลงัชาตินิยม.  หน้า 49. 
       3คริส เบเคอร์ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร.  (2558).  ประวติัศาสตร์ไทยร่วมสมยั.  หน้า ค าน าผู้ เขียน. 
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การให้ความส าคญักบัประวตัิศาสตร์ชาติตามแนวคิดชาตินิยมนัน้ เร่ิมขึน้ในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 ทรงมีจุดมุ่งหมายส าคญัประการหนึ่งของการจดัการศึกษาคือ การจดัการศึกษาเพ่ือสร้างรัฐ
ชาติ (Nation - State) ตามแบบตะวนัตก ซึ่งมีลกัษณะส าคญัคือ มีสญัลกัษณ์และประวตัิศาสตร์
ร่วมกนั1 เพ่ือให้ทกุคนในประเทศมีความส านึกร่วมกนัในเวลาท่ีบ้านเมืองเผชิญกบัการคกุคามจาก
จกัรวรรดนิิยม น ามาสู่การสร้างความผกูพนัและมีจิตส านึกร่วมกนั มีสญัลกัษณ์แห่งความเป็นไทย
ร่วมกนัผา่นการศกึษา ดงัค ากลา่วของวฒุิชยั มลูศลิป์ วา่ 
 

. ในวิธีการสร้างความผูกพันภายในประเทศเพื่อการรวมชาติ 

หลงัจากรวบรวมประเทศราชและหวัเมืองให้เป็นรัฐชาติได้แล้ว ก็คือการให้

การศึกษาแก่เยาวชน แม้จุดมุ่งหมายหลกัของการปฏิรูปการศึกษาในรัช

สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หวัอาจเป็นอีกอย่างหนึ่ง ดงัจะ

กล่าวต่อไป  แต่การที่ เยาวชนได้ เรียนภาษาไทย ภูมิ ศาสต ร์ไทย 

ประวตัิศาสตร์ไทย )หรือพงศาวดาร (ธรรมจารี หรือศีลธรรม และมีธงชาติ

คือธงช้างเผือกบนพืน้แดงเป็นสญัลกัษณ์ของชาติ ย่อมท าให้เกิดความ

ส านึกร่วมกนัในชาติที่ยัง่ยืน ดงันัน้การศึกษาจึงเป็นวิธีการส าคญัในการ

รวมชาติ ...2 

 

เม่ือเข้าสู่สมยัรัชกาลท่ี 6 ทรงใช้อุดมการณ์ชาตินิยมสร้างความเป็นชาติ โดยอาศยักรม
พระยาด ารงราชานุภาพ ในการน าอดีตมารับใช้การสร้างชาติ โดยเฉพาะในลักษณะเป็น
ประวตัิศาสตร์ท่ีรุ่งเรืองวีรอาจหาญเก่าแก่ของกษัตริย์3 โดยพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เม่ือ 
พ.ศ.2455 ได้เสนอโครงร่างของประวตัิศาสตร์ไทยทัง้หมดไว้ด้วยกนั เร่ิมด้วยประวตัิความเป็นมา
ของคนเชือ้ชาติไทย สุโขทัยอาณาจักรแรก อยุธยา และกรุงเทพฯ 4 ซึ่งส่งอิทธิพลส าคัญต่อการ
จดัการเรียนสอนวิชาประวตัิศาสตร์ว่าจดุเร่ิมต้นของคนไทยมาจากอาณาจกัรสโุขทยั ดงัท่ีกรมพระ
ยาด ารงราชานภุาพได้กลา่วไว้เม่ือ พ.ศ.2472 ความวา่ 

 
                                                           
      1วฒิุชยั มลูศิลป์.  (2554).  สมเด็จพระปิยมหาราชกบัการปฏิรูปการศึกษา.  หน้า 99. 
       2วฒิุชยั มลูศิลป์.  (2554).  เล่มเดิม.  หน้า 104. 
       3ธีรยทุธ บญุมี.  (2546).  เล่มเดิม.  หน้า 104. 
       4สเุนตร ชตุินธรานนท์.  (2556).  พมา่รบไทย : วา่ด้วยการสงครามระหวา่งไทยกบัพมา่.  หน้า 47. 
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... ไทยพวกที่ตัง้เป็นอิสระในแขวงลานนาได้อาณาเขตเพียงแต่ใน

มณฑลพายพั เดี๋ยวนีแ้ล้วเสือ่มอ านาจ แต่ไทยพวกที่ตัง้เป็นอิสระ ณ เมือง

สโุขทยัสามารถแผอ่าณาเขตได้กว้างใหญ่ไพศาลไปจดประเทศอื่น และได้

ปกครองเป็นเจ้าของประเทศสยามสบืมาจนกาลบดันี ้จึงนบัวา่เมืองสโุขทยั

เป็นปฐมราชธานีแห่งประเทศสยามตัง้แต่เป็นสิทธ์ิแก่ชนชาติไทยราวเมื่อ 

พศ..1800 เป็นต้นมา ...1 

 

ต่อมาในสมยัสงครามเย็นรัฐบาลไทย สมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใช้แนวคิดชาตินิยม
เพ่ือต่อต้านคอมมิวนิสต์ โดยสร้างภาพท่ีน่าหวาดกลัวของภัยคอมมิวนิสต์หลอมรวมเข้ากับ
รากฐานความคิดอนรัุกษนิยมของไทยสร้างภาพท่ีน่ากลวัให้เกิดขึน้ในหมูป่ระชาชนว่าคอมมิวนิสต์
คือผู้ท าลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนพยายามท่ีจะล้มล้างสถาบนัต่าง ๆ ท่ีเป็นของ
ชาติ รัฐบาลจึงท าการปฏิวตัิเพ่ือท าลายศตัรูของชาติ และรักษาสถาบนัอนัเป็นศนูย์รวมจิตใจของ
ชาต ิน ามาสูก่ารฟืน้ฟสูถานภาพและบทบาทของสถาบนักษัตริย์อยา่งจริงจงั 

จึงเห็นได้ว่าตัง้แต่สมัยสงครามเย็นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั รัฐมีอุดมการณ์ส าคญัคือ
ต้องการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ ท าให้แบบเรียนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมีหน้าท่ี
ส าคญัในการน าเสนอเนือ้หาท่ีเชิดชสูถาบนัพระมหากษัตริย์อนัเป็นส่วนหนึง่ของอดุมการณ์รักชาต ิ
ศาสน์ กษัตริย์ อนัจะเห็นได้จากจดุประสงค์ของหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พทุธศกัราช 2521 พบจดุประสงค์ของหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้อง
กบัเนือ้หาประวตัิศาสตร์วา่ “... เพ่ือปลูกฝังให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความจงรักภกัดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีความรู้ความเล่ือมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร่วมกันธ ารงรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ...”2 สอดคล้องกับจุดหมายของวิชาสงัคมศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับประวตัิศาสตร์ว่า “... 
เพ่ือให้มีความรักชาต ิมีความสามคัคีในชาต ิมีความเสียสละเพื่อสว่นรวม มีความซาบซึง้ในผลงาน
อนัดีเดน่ของคนไทย รู้จกัธ ารงรักษาไว้ซึ่งเอกราช และรู้จกัรักษาแบบอย่างวฒันธรรมประเพณีอนั
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของชาต ิ...”3 

                                                           
       1ธงชยั วินิจจะกลู.  (2556).  ก าเนิดสยามจากแผนที ่: ประวติัศาสตร์ภูมิกายาของชาติ.  หน้า 258. 
       2กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2531).  หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พทุธศกัราช 2521.  หน้า 8. 
       3กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2531).  เล่มเดิม.  หน้า 72. 
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หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2524 พบว่าจุดประสงค์ข้อหนึ่งของวิชา
สังคมศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์คือ “... เพ่ือให้มีความส านึกในการเป็นคนไทยร่วมกัน 
เสียสละเพ่ือสว่นรวม มีความรักชาต ิรักประชาธิปไตย รู้จกัใช้สตแิละปัญญาในการด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ความมัน่คงของชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์ ...”1 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) พบว่าใน
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้มุ่งปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะประการหนึ่งแก่ผู้ เรียนคือ “... มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข เต็มใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนตาม
ความสามารถของตน ...”2 ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของวิชาสังคมศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวตัิศาสตร์วา่ “... รักและผกูพนักบัท้องถ่ินและประเทศชาติ มีความภมูิใจในความเป็นไทย และ
เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ ...”3 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช  2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) พบว่า
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดคณุลกัษณะท่ีส าคญัประการหนึ่ง คือ “... มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย เสียสละเพื่อสว่นรวม ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่างเทา่เทียมกนั ...”4 ซึง่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ข้อหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา คือ “... รักและผูกพันกับท้องถ่ินและประเทศชาติ มี
ความภมูิใจในความเป็นไทยและเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ ...”5 

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 มีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังเม่ือจบชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเก่ียวกบัชาติ คือ “... เรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย มีความภมูิใจในความเป็นไทย 
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ...”6 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ปรากฏจุดมุ่งหมายของ

หลกัสตูรว่า  ...“มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมัน่ในวิถี

                                                           
  1กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2531).  หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พทุธศกัราช 2524.  หน้า 119. 
  2กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2534).    หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พทุธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533).  

หน้า 1. 
  3กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2534).   เล่มเดิม.  หน้า 47. 
  4กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2535).  หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พทุธศกัราช 2524 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2533).  

หน้า 1. 
  5กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2535).  เล่มเดิม.  หน้า 61. 

      6กรมวิชาการ   กระทรวงศกึษาธิการ.  (2546).  หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม).  หนา้ 9. 
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ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ”...1 เพ่ือตอบ

โจทย์ให้เกิดคุณภาพผู้ เรียน เม่ือจบชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ว่า  ...“มีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย 

ความภูมิใจในความเป็นคนไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ”...2 

จะเห็นได้วา่จดุประสงค์หลกัของทกุหลกัสตูรการศกึษาตัง้แต ่พ.ศ.2521-2560 ล้วนมุ่งให้
ผู้ เรียนศกึษาประวตัิศาสตร์ไทย เพ่ือให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แบบเรียนจึงถูกสร้างขึน้มาเพ่ือตอบสนองอุดมการณ์
ของรัฐ ท าให้ประเดน็เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัความรักชาต ิไมป่รากฏความเปล่ียนแปลง  

แนวทางการศกึษาประวตัศิาสตร์ของชนชาตไิทยในแบบเรียนจงึเกิดเป็นรูปแบบท่ีตายตวั
คือ ศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทยผ่านแนวคิดถ่ินก าเนิดของชนชาติไทย ตามมาด้วย
การศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยโดยเร่ิมต้นท่ีสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ตามล าดบั ส่วนศูนย์กลางการปกครองอ่ืน ๆ ของไทยในห้วงเวลาอดีตท่ีไม่ถูกจดัให้เป็นราชธานี
ของคนไทยจึงไม่ได้รับความส าคัญเท่า เนือ้หาเหล่านีจ้ึงปรากฏเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหัวข้อ
อาณาจักรโบราณหรือรัฐโบราณในไทย ซึ่งเนือ้หาในแบบเรียนไม่ได้ให้รายละเอียดมากเท่ากับ
เนือ้หาของราชธานีของไทยทัง้ 4 ท่ีน าเสนอตัง้แตก่ารสถาปนาราชธานี พฒันาการในด้านการเมือง
การปกครอง สงัคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลปวฒันธรรม รวมถึงความ
เจริญ ความเส่ือมของอาณาจักร และพระราชกรณียกิจส าคญัของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะ
เป็นผู้ ท่ีต่อสู้ เพ่ือความเป็นเอกราชของชาติและสร้างความเจริญรุ่งเรืองด้านต่าง ๆ ให้กับประเทศ
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และส่วนเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ล้วนเป็นเหตุการณ์ ท่ีเก่ียวข้อง
ประวัติศาสตร์ชาติ  โดยเฉพาะการรักษาเอกราชและอ านาจอธิปไตย ดังนัน้  การศึกษา
ประวตัศิาสตร์ชาตไิทยจงึยงัคงเป็นประวตัิศาสตร์กระแสหลกั ไม่มีการเปล่ียนแปลง เพ่ือตอบสนอง
อดุมการณ์ชาตนิิยมท่ีมุง่หวงัให้คนในชาตเิกิดความรักชาต ิภาคภมูิใจในชาติ 

ผลการศึกษาพบว่าโครงเร่ืองการน าเสนอเนือ้หาในประเด็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของชาติไทย พฒันาการของชาติไทย และเหตกุารณ์ส าคญั ในหลกัสูตรมธัยมศึกษา
ตอนต้น พ.ศ.2521 ถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หา ปัจจยัท่ีท าให้โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในประเด็นวิธีการ

                                                           
   1กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2551).  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551.  หน้า 5. 
   2กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2551).  เล่มเดิม.  หน้า 136. 
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ทางประวตัิศาสตร์ไม่มีการเปล่ียนแปลงคือ ความส าคญัของวิธีการทางประวตัิศาสตร์ตอ่การเรียน
วิชาประวตัิศาสตร์ ส่วนประเด็นความเป็นมาของชาติไทย พฒันาการของชาติไทย และเหตกุารณ์
ส าคัญ  เกิดจากปัจจัยแนวคิดชาตินิยมเพ่ือสร้างชาติ สร้างความเป็นไทย ท าให้ไม่ มีการ
เปล่ียนแปลงโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หา 

4.2 โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ 
การพิจารณาการวางโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย

ตัง้แตห่ลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 จนถึงหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.
2551 พบประเด็นท่ีมีการเพิ่มโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาเข้ามาใหม่ 2 ประเด็น คือ เวลาและ
ยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ และบคุคลส าคญัของไทย 

ประเด็นแรก เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ พบว่าการนบัและเทียบศกัราช ปรากฏ
ในหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 เป็นครัง้แรก และในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.2551 มีการยกตวัอย่างการใช้เวลาและศกัราชผ่านหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีใช้
ศกัราชแตกตา่งกนัเพิ่มเข้ามา สว่นการแบง่ยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ในดนิแดนไทย ถกูเพิ่มเข้ามา
ครัง้แรกในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) โดยแบ่งยุค
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเป็นยุคเป็นยุคหิน และยุคโลหะ พร้อมยกตัวอย่างแหล่ง
โบราณคดีตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย และตัง้แต่หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 
นอกจากการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทยเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ 
แบบเรียนบางเล่มยงัมีการแบง่รูปแบบตามอาณาจกัร ตามราชธานี ตามราชวงศ์ ตามรัชกาล ตาม
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และตามรัฐบาลท่ีบริหารประเทศ เป็นต้น 

จากการศกึษาพบว่าปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเพิ่มเนือ้หาเข้ามาในแบบเรียนในประเด็น เวลา
และยุคสมัยทางประวตัิศาสตร์ ประการส าคญัเกิดจากมาตรฐานการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ต ่า
กว่าความคาดหมาย โดยกลุ่มนักวิชาการโดยเฉพาะระดบัมหาวิทยาลยัมีความเห็นว่ามาตรฐาน
ของวิชาประวตัศิาสตร์ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาต ่ากวา่ความคาดหมาย และมีปัจจยั
หลายประการท่ีมีอิทธิพลตอ่ความอ่อนด้อยของวิชาประวตัิศาสตร์ในระดบัโรงเรียน ท่ีให้เวลาเรียน
วิชาประวตัิศาสตร์และวิชาอ่ืนในกลุม่สงัคมศกึษาน้อยเกินไป ทัง้ท่ีมีเนือ้หาและทกัษะกระบวนการ
ท่ีต้องฝึกฝนจ านวนมาก1 ซึ่งหนึ่งในทักษะท่ีส าคญัคือการเทียบศักราช เน่ืองจากหลักฐานทาง

                                                           
  1ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา.  (2558).  แนวการสอนประวติัศาสตร์ .ประวติัศาสตร์ไทยหลากหลายวิธีเรียน :   

หน้า 15. 
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ประวัติศาสตร์มีการใช้ศักราชท่ีหลากหลาย อีกทัง้การเทียบศักราชยังสามารถท าให้เกิดความ
เช่ือมโยงเหตกุารณ์ร่วมสมยัระหวา่งประวตัิศาสตร์ของดนิแดนเรากบัดนิแดนอ่ืน รวมถึงเนือ้หาการ
แบง่ยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ในดินแดนไทย ท่ีเพิ่มเข้ามาในนัน้ จะช่วยท าให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงการ
แบ่งช่วงเวลายุคสมยัต่าง ๆ ของประวตัิศาสตร์ไทย อนัจะมีประโยชน์ในการศึกษาประวตัิศาสตร์
เฉพาะด้าน เช่น หากต้องการศกึษาแหล่งโบราณคดีในไทย ควรใช้การแบง่ยคุสมยัเป็นยคุหินและ
ยคุโลหะ หรือหากต้องการศกึษาประวตัิศาสตร์การเมืองไทย ควรใช้การแบง่ยคุสมยัตามรัฐบาลแต่
ละยคุ เป็นต้น  

ส่วนประเด็นต่อมาท่ีมีการเพิ่มโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาเข้ามาใหม่คือ ประเด็น 
บุคคลส าคัญของไทย แบบเรียนวิชาบังคับตัง้แต่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ถึง
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ไม่ปรากฏเนือ้หาบุคคล
ส าคญัในประวตัศิาสตร์ไทย โครงเร่ืองเนือ้หาบคุคลส าคญัถกูเพิ่มเข้ามาในแบบเรียนวิชาบงัคบัของ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน พ.ศ.2544 ประกอบด้วยบุคคลส าคัญ ท่ีเป็นชนชัน้สูง ทั ง้
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง รวมถึงสามัญชน และชาวต่างชาติ ท่ีท า
คุณประโยชน์แก่ประเทศไทย ตัง้แต่รัฐโบราณ สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ และในหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 มีการเพิ่มหวัข้อบทบาทของสตรีไทยเป็นครัง้แรก 

โดยปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเพิ่มเนือ้หาเข้ามาในประเดน็บคุคลส าคญัของไทย ในแบบเรียน
วิชาบงัคบัช่วงหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ประการแรกคือ วิชาประวตัิศาสตร์กลบัมา
ได้ รับความส าคัญจากสังคม แต่ เดิมในช่วงปี  พ.ศ.2521-2543 วิชาประวัติศาสตร์ถูกลด
ความส าคญัลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบริบททางสังคม  ท่ีเป็นช่วงเวลาของการผ่อนคลายและ
สิน้สุดสงครามเย็น รวมถึงทางด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยก าลังพัฒนาเพ่ือเป็นประเทศกลุ่ม
เศรษฐกิจใหม่ของเอเชีย ปัจจยัทางสงัคมเหล่านีท้ าให้แบบเรียนมุ่งเน้นไปท่ีการเตรียมให้ผู้ เรียน
เข้าใจบริบทของประเทศเพ่ือนบ้านและสังคมโลก เกิดการบูรณาการรายวิชาสังคมทัง้หมดเข้า
ด้วยกัน ท าให้รายวิชาประวตัิศาสตร์ถูกบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระสังคมศึกษา เวลา
เรียนจึงถูกก าหนดให้มีเวลาน้อยลง รวมถึงเนือ้หาประวัติศาสตร์ท่ีแต่เดิมเป็นเล่มแบบเรียน
ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเล่มบูรณาการวิชาสงัคมศึกษา มีการตัง้
รายวิชาใหม่ โดยในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เรียนเร่ืองประเทศของเรา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
2 เรียนเร่ืองเพ่ือนบ้านของเรา และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เรียนเร่ืองโลกของเรา เนือ้หาภายใน
จึงถูกตดัทอนเลือกเฉพาะประเด็นส าคญัของประวตัิศาสตร์ไทยจนไม่มีพืน้ท่ีให้แก่ประเด็นบุคคล
ส าคัญ เป็นเหตุให้ตัง้แต่ พ.ศ.2521-2543 ในแบบเรียนรายวิชาบังคับไม่ปรากฏเนือ้หาบุคคล
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ส าคัญ กระทั่งเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ท่ีวิชาประวัติศาสตร์กลับมามี
ความส าคญัอีกครัง้หลงัจากประเทศประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง ท าให้คนโหยหาความ
ยิ่งใหญ่ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของชาติ จึงมีการแยกรายวิชาประวตัิศาสตร์ออกมาอีกครัง้ 
จดัการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมถึงมีหนังสือประจ ารายวิชาประวัติศาสตร์ เนือ้หา
บุคคลส าคัญจึงถูกเพิ่มเข้ามาอีกครัง้ โดยบุคคลส าคัญ ท่ีมักถูกกล่าวถึงในแบบเรียนคือ 
พระมหากษัตริย์ โดยนิยมกล่าวถึงพระราชกรณียกิจในการรักษาเอกราชและสร้างความเจริญ
ให้แก่ชาต ิรวมถึงกล่าวถึงบคุคลตา่ง ๆ ทัง้ขนุนาง สามญัชน และชาวตา่งชาติท่ีท าคณุประโยชน์ให้
ไทยตัง้แตส่มยัสโุขทยัจนถึงปัจจบุนั  

นอกจากนี ้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ยงัเป็นครัง้แรกท่ีมีการ
เพิ่มเนือ้หาบทบาทของสตรีไทยเข้ามาในรูปแบบท่ีเป็นกิจลักษณะ แต่เดิมสตรีไทยท่ีปรากฏใน
บคุคลส าคญัมีจ านวนเป็นส่วนน้อย และเป็นสตรีท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการรักษาเอกราชของชาติ
เป็นหลกั เชน่ สมเด็จพระสริุโยทยั ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสนุทร เป็นต้น กระทัง่ในหลกัสตูรนีท่ี้มีการ
เพิ่มบทบาทของสตรีไทยท่ีสร้างคณุูปการกบัสงัคมไทยทัง้ด้านการเมือง สงัคม และวฒันธรรมไทย 
ตัง้แต่สมัยอาณาจักรโบราณจนถึงปัจจุบัน ทัง้ในราชส านัก เชื อ้พระวงศ์ และสามัญชน 
ตวัอย่างเช่น พระนางจามเทวี พระนางมหาเทวีสโุขทยั พระมหาเทวีล้านนา แม่อยู่หวัศรีสดุาจนัทร์ 
กรมหลวงโยธาเทพ (เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ) เจ้าฟ้ากุณฑล ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม หม่อมเจ้าหญิงพูน
พิสมยั ดสิกลุ แพทย์หญิง ดร.คณุเพียร เวชบลุ ทา่นผู้หญิงตลบั สขุมุ เป็นต้น 

การท่ีเนือ้หาบทบาทของสตรีไทยถูกเพิ่มเข้ามาอย่างชัดเจนในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 นัน้เกิดจากปัจจัยประการสุดท้าย คือ กระแสความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเสรีนิยมท่ีเน้นความเท่าเทียม เคารพในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบคุคล มุ่งลบล้างความไม่เท่าเทียมกนั อนัเกิดจากอคติของมนษุย์ เช่น การแบง่แยก
กีดกัน เพศ สีผิว เชือ้ชาติ ศาสนา1 โดยความเสมอภาคในศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะไม่ถูกกีดกัน
เลือกปฏิบตัด้ิวยสาเหตทุางเพศถือเป็นอดุมการณ์ของสงัคมสมยัใหม ่ 

 
 
 

                                                           
       1ธีรยทุธ บญุมี.  (2536).  จุดเปลีย่นแห่งยคุสมยั.  หน้า 72. 
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ในประเทศไทยสิทธิอนัเท่าเทียมระหว่างหญิงชายปรากฏขึน้ครัง้แรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 ว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และถูกยกเลิกไปเม่ือ 
เม่ือมีการปฏิวัติรัฐประหารปี พ.ศ.2519 ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2534 โดยบญัญัติให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนัอีกครัง้ และ
ในปี พ.ศ.2540 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 เป็น
รัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีรับรองหลกัศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมอย่างเสมอกันโดยไม่ถูกกีด
กันเลือกปฏิบตัิด้วยสาเหตทุางเพศ1 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบนั ได้ระบุไว้ในมาตรา 30 ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ภายหลังหน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐได้รับรู้นโยบายและแนวทางการพฒันาสตรี มีผลให้สตรีได้รับการพฒันามากขึน้เป็นล าาดบั 
จนสงัคมเร่ิมเห็นตวัตนและบทบาทของสตรีในพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นของผู้ชาย2  

แต่เดิมในแบบเรียนประวตัิศาสตร์มักปรากฏพืน้ท่ีและตวัตนของเพศชายเป็นหลักอัน
เน่ืองมาจากรากเหง้าทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ซึ่งรวมถึงค่านิยม บรรทดัฐาน จารีตประเพณี
ของสงัคมไทยซึ่งมีวิวฒันาการจากสงัคมท่ีมอบอ านาจและการใช้อ านาจให้แก่เพศชาย มีการใช้
อ านาจในการก าหนดกฎเกณฑ์และบทบาททางเพศของผู้หญิง ดงัปรากฏในงานวิจยัมิติหญิงชาย
ในแบบเรียนของไทย : การวิเคราะห์เนือ้หา มีความวา่  

 
… ในแบบเรียน วิชาประวตัิศาสตร์ไทยส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 

4-6 มีการใช้รูปภาพชายในบริบทต่าง ๆ ถึง 302 ครัง้เช่น กษัตริย์ ขนุนาง 

กวี และผู้ น าทางการเมือง แต่มีการแสดงภาพผู้หญิงเพียง 43 ครัง้ หรือ

น้อยกวา่ประมาณ 7 เทา่ เมื่อเปรียบเทียบกบัการใช้รูป ผู้ชายเพื่อแสดงถึง

ความเป็นมาของประวตัิศาสตร์ไทย สิ่งที่นา่สนใจในแบบเรียนเลม่ดงักลา่ว 

เป็นการแสดงภาพของผู้หญิงในบทบาทของทาส ไพร่ มเหสี และข้าราช

บริพาร... 

 

 

                                                           
       1ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว.  (2552).  มาตรฐานและตวัชีว้ดั ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย. หน้า 23. 
       2ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว.  (2552).  เล่มเดิม. หน้า 10. 
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...จะเห็นว่าการใช้ค าระบุเพศชายมีสดัส่วนสงูกว่าการใช้ค าระบุ

ผู้หญิงมากกว่าสองเท่า ซึ่งเป็นข้อบ่งชีถ้ึงความล าเอียง ทางเพศ และการ 

“ชูประเด็น ”ให้ผู้ชายเ ป็นใหญ่ สิ่งที่สงัเกตได้จากเนือ้หาในวิชาภาษาไทย

และวิชาสงัคมศึกษาคือ บทบาทของผู้ชายที่เหนือกว่า มากกว่า และเด่น

กว่าในทกุ ๆ ด้านผ่านวรรณกรรม วรรณคดี หน้าที่พลเมือง ความเป็นผู้ น า

ในสงัคมล้วน สะท้อนและสง่เสริมคา่นิยมที่เอือ้ให้ผู้ชายอยูใ่นต าแหน่งทาง

สงัคมที่เหนือกวา่ผู้หญิงอยูเ่สมอ…1 

ความไม่เสมอภาคท่ีปรากฏให้เห็นในแบบเรียนอาจท าให้เกิดการปลกูฝังเจตคตท่ีิมีความ
เหล่ือมล า้ทางเพศแก่เยาวชน แบบเรียนในฐานะส่ือท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้อัต
ลกัษณ์แก่ผู้ เรียนได้มุ่งท่ีจะส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งชายหญิงให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ 
จึงท าให้เกิดการเพิ่มเนือ้หาบทบาทของสตรีไทยเข้ามาในแบบเรียน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของรัฐท่ีจะให้พืน้ท่ีทางประวตัิศาสตร์แก่ผู้หญิง และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ท่ี
ต้องการให้เกิดความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในสงัคมมากยิ่งขึน้ 

ผลการศึกษาพบว่าโครงเร่ืองการน าเสนอเนือ้หาในประเด็น เวลาและยุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตร์ และบคุคลส าคญัของไทย ในหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ถึงหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 มีการเพิ่มเนือ้หาเข้ามาในแบบเรียน ปัจจยัท่ีท าให้เกิด
การเพิ่มเนือ้หาเข้ามาในแบบเรียนในประเด็นเวลาและยุคสมัยทางประวตัิศาสตร์ คือ มาตรฐาน
การเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ต ่ากว่าความคาดหมาย ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเพิ่มเนือ้หาเข้ามาใน
ประเด็นบุคคลส าคญัของไทย คือ 1) วิชาประวตัิศาสตร์กลบัมาได้รับความส าคญัจากสงัคม และ 
2) กระแสความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

4.3 โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนมีการเปล่ียนแปลง 
การศึกษาโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาแบบเรียนจากหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น 

พ.ศ.2521 ถึงหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 พบเนือ้หา 1 ประเด็นท่ีโครงเร่ือง
การน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนมีการเปล่ียนแปลง คือ ประเด็น ศิลปกรรม วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย พบว่าในแบบเรียนหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ถึงหลกัสูตรมธัยมศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ภายในจะปรากฏเฉพาะเนือ้หาศิลปกรรม ให้

                                                           
1 ตรีวิทย์  อศัวศิริศิลป์.  (2562, มกราคม-เมษายน).  มิติหญิงชายในแบบเรียนของไทย   .ร่มพฤกษ์  .การวิเคราะห์เนือ้หา :

37(1): 126. 
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ข้อมลูเชิงประวตัิศาสตร์ศิลปะของงานศิลปกรรมด้านตา่ง ๆ ของไทยทัง้ศิลปะแบบศรีวิชยั ทวารวดี 
ละโว้ เชียงแสน อูท่อง สโุขทยั อยธุยา และรัตนโกสินทร์ เป็นต้น สว่นหลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2544 เป็นครัง้แรกท่ีแบบเรียนมีการเพิ่มเนือ้หาเก่ียวภูมิปัญญาไทยเข้ามาควบคู่กับงาน
ศิลปกรรม กระทั่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 พบว่าภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยได้กลายเป็นเนือ้หาหลักในแบบเรียนนี ้ส่วนรูปแบบศิลปกรรมถูกจัดให้เป็นหวัข้อ
ยอ่ยภายใต้เนือ้หาภมูิปัญญาไทย หรือไมป่รากฏเลยในบางแบบเรียน 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเนือ้หาท่ีให้ความส าคญักับวฒันธรรมภูมิปัญญาไทย
มากขึน้นัน้ ประการแรก เกิดจากกระแสโลกยคุโลกาภิวตัน์ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสงัคมไทย 
เกิดการเปล่ียนแปลงคา่นิยม พฤติกรรม และทศันคติของคนในสงัคม ซึ่งกระทบกับความเป็นชาต ิ
โดยเฉพาะในด้านอตัลกัษณ์ร่วมของผู้คน ดงักรมวิชาการกล่าวถึงผลกระทบของกระบวนการโลกา
ภิวตัน์วา่  
 

... ท าลายวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและสภาพ

สงัคมไทยได้เสือ่มโทรมลง สง่ผลให้เกิดความฟุ้งเฟอ้ ฟุ่ มเฟือย กระแสวตัถุ

นิยมและบริโภคนิยมได้ครอบง าวิถีไทยวัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน ที่ส าคญัคือ ความไม่สนใจหรือความไม่เข้าใจความเป็นชาติไทยที่

มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานและไม่รู้จักซาบซึง้และความภาคภมูิใจใน

ประวตัิศาสตร์ชาติไทย ...1 

 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) 
ท่ีกลา่วไว้ ในหวัข้อการพฒันาท่ีไมส่มดลุและไมย่ัง่ยืน ด้านผลกระทบตอ่คนและสงัคมไทยวา่ 

 ...การที่ระบบเศรษฐกิจและสงัคมไทยเปิดกว้างสูโ่ลกาภิวตัน์ และ

เกิดการเลือ่นไหลของวฒันธรรม อย่างไร้พรมแดนเข้าสูส่งัคมไทย โดยขาด

ความรอบรู้ที่จะเป็นภูมิคุ้ มกันในการกลัน่กรองที่ดี ได้ส่งผล กระทบต่อ

ระบบคุณค่า ความเช่ือ พฤติกรรมการด ารงชีวิต และการปฏิสมัพันธ์ใน

สงัคมไทยให้ปรับเปลีย่นไปจากเดิม คนไทยมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้น

วัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึน้ ขาดจิตส านึกสาธารณะ ให้

                                                           
1 กรมวิชาการ.  (2543).  เอกสารทางวิชาการ เร่ืองการพฒันาการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ไทย หน้า  .4. 
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ความส าคญัสว่นตนมากกวา่สว่นรวม การให้คณุค่าและศกัดิ์ศรีของความ

เป็นคนและการยึดหลกัธรรมในการด ารงชีวิตเร่ิมเสื่อมถอยลง วฒันธรรม

และภมูิปัญญาของชาติถกูละเลย และมีการถ่ายทอดสูค่นรุ่นใหมน้่อย... 1 

 
อีกทัง้มีการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติขับเคล่ือน

ประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยหนึ่งใน
หลกัการทรงงานท่ีส าคญัคือการยึดหลกั “ภูมิสงัคม” ท่ีค านึงถึงการด าเนินวิถีชีวิตของคนในสงัคม
หนึ่งๆ ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือและศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อม การพฒันาจงึจ าเป็นต้องเร่ิมจากภายในไปสูภ่ายนอก  

จากบริบททางสงัคมพบวา่วฒันธรรมภมูิปัญญาไทยอนัเป็นส่วนส าคญัส่วนหนึง่ของชาติ
ไทย ประสบปัญหาเส่ือมถอย และถกูละเลยอนัเน่ืองมาจากกระแสโลกยคุโลกาภิวตัน์ ท าให้ความ
เจริญรุ่งเรืองของชาติไทยลดลง เป็นผลท าให้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
เนือ้หาวฒันธรรมภมูิปัญญาไทยจงึถกูยกระดบัความส าคญัขึน้มา 

ประการที่สอง เกิดจากความต้องการให้คนไทยรู้ความเป็นมาวฒันธรรมของประเทศตน
และประเทศอ่ืน ๆ สามารถแยกแยะความเป็นไทยออกจากชนชาติอ่ืนได้ โดยส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาได้อธิบายเหตุผลของการปรับเปล่ียนเนื อ้หาในแบบเรียนเก่ียวกับ
ศลิปวฒันธรรมไทยมาเป็นภมูิปัญญาไว้วา่  

 
... วัฒนธรรมไทยในนัยของประวัติศาสตร์ย่อมรวมถึงวิถีคิด วิถี

ปฏิบตัิซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบต่าง ๆ คงไม่ได้แสดงที่รูปร่าง หน้าตา 

การแต่งกาย การนบัถือศาสนา อาหาร การกิน ซึ่งแทบจะแยกแยะได้ยาก

กบัความเป็นคนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือชาวอาเซียนหรือ

ผู้คนในภมูิภาคอื่นในยคุโลกาภิวตัน์ การเรียนรู้ความเป็นมาของวิถีคิดและ

วิถีปฏิบัติหรือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยจะท าให้เราสามารถแยกแยะ 

 ออกจากสงัคมมนษุย์อื่น ๆ ได้ ”ความเป็นคนไทย วฒันธรรมไทย วิถีไทย“

...2  

                                                           
  1ราชกิจจานเุบกษา  .แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550 - 2554).  วนัที ่19 ตลุาคม พ.ศ.2549.  
หน้า ญ. 

        2 ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา.  (2558).  เล่มเดิม  หน้า 89. 



  73 

ดงันัน้ การศึกษาวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยช่วยให้สามารถแยกความเป็นไทยออกจาก
สังคมอ่ืน และเข้าใจว่าสังคมไทยมีวิถีคิด วิถีปฏิบัติ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว และท าให้เข้า
ลกัษณะเฉพาะของชนชาตอ่ืิน อนัเป็นการสร้างความเข้าใจตอ่กนั 

ประการที่สาม  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องการ

ตอบสนองคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย ดงัปรากฏ

ในคณุภาพผู้ เรียน เม่ือจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ว่า  ...“มีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย ความภมูิใจใน

ความเป็นคนไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ยึดมั่นในวิถี ชีวิต และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”... 1 รวมถึงมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตร

ต้องการคือ  ...“เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ

และธ ารงความเป็นไทย”... 2 ดงันัน้ เนือ้หาวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยในแบบเรียนจึงมีส่วนใน

การสร้างความรู้สึกร่วมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันทางสังคม และตระหนักในคุณค่าของมรดกทาง

วฒันธรรมของท้องถ่ินและชาติ 

ประการสุดท้าย  วัฒนธรรมไทยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทย โดยความเป็นพลเมืองไทยย่อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมไทย ภายใน
บทความวิถีไทยกบัการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย กล่าวถึงระบบการศกึษาท่ีเป็นส่ือในการ
ท าให้คนไทยเช่ือวา่  

“ ...วฒันธรรมไทย  ”เป็น “วิถีไทยที่ถกูต้องดีงาม ”เพราะส่งผลให้ 

“เมืองไทยนีด้ี ”คือท าให้สงัคมไทยมีระเบียบความสงบสขุ ความมัน่คง และ

ความเจริญก้าวหน้า เมื่อใดก็ตามที่คนไทยละทิง้หรือหลงลืม “วิถีไทย ”ไป 

ก็จะต้องสญูเสียวิถีชีวิตอนัดีงามแบบไทยไปอย่างน่าเสียดาย และจะต้อง

ประสบกบัปัญหาตา่ง ๆ ตามมาทัง้ปัญหาชีวิตและปัญหาสงัคม ...3 

 

เอกสารการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ท่ี 13 ประจ าปี 2554 ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของวฒันธรรมไทยว่า “... คณุคา่ วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในสงัคมไทย เป็น

                                                           
       1กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2551).  เล่มเดิม.  หน้า 5. 
       2กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2551).  เล่มเดิม.  หน้า 3. 
       3 สายชล สตัยานรัุกษ์.  (2556).  วิถีไทยกบัการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย.  ใน   ประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และ
การศึกษา : รวมบทความไทยศึกษาเพือ่ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิฌิอิ โยเนะโอะ.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์สร้างสรรค์.  หนา้ 286. 
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ปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในสังคมไทย เพราะการส่งเสริมแนวคิดความเป็น
พลเมืองให้เกิดขึน้ในสงัคมหนึ่ง ๆ ขึน้อยู่กับวฒันธรรมและค่านิยมของคนในชาตินัน้ ๆ อยู่ไม่น้อย 
...”1 ดงันัน้ การศกึษาวฒันธรรมไทย จงึเป็นองค์ประกอบส าคญัหนึง่ในการสร้างพลเมืองไทย 

ผลการศกึษาพบวา่โครงเร่ืองการน าเสนอเนือ้หาในประเด็นศิลปกรรม วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.
2524 หลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 มีการเปล่ียนแปลง โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงคือ 1) กระแสโลกยคุโลกาภิวตัน์ ท าให้วฒันธรรมไทยเส่ือมลง 2) วฒันธรรมไทยช่วย
ในการแยกแยะความเป็นไทยออกจากชนชาติอ่ืน 3) การตอบสนองคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คือ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย และ 4) การเป็นสว่นหนึ่งของการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทย 

4.4 สรุป 
การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฒันาการเนือ้หาในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย ตัง้แต ่พ.ศ.

2521 – 2560 โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม  และวิเคราะห์ผ่านบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐ พบปัจจยัท่ีสนบัสนนุแนวคดิดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มท่ี 1 โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนไม่มีการเปล่ียนแปลง โดย
ปัจจัยท่ีท าให้โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในประเด็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงคือ ความส าคญัของวิธีการทางประวตัศิาสตร์ท่ีมีตอ่การเรียนวิชาประวตัศิาสตร์ ส่วน
เนือ้หาประเด็นความเป็นมาของชาติไทย พฒันาการของชาติไทย และเหตกุารณ์ส าคญั เกิดจาก
ปัจจยัแนวคิดชาตนิิยมเพ่ือสร้างชาต ิสร้างความเป็นไทย ท าให้ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงเร่ืองและ
การน าเสนอเนือ้หา 

กลุ่มท่ี 2 โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาท่ีมีการเพิ่มเข้ามาใหม่  พบปัจจยัท่ีท าให้
เกิดการเพิ่มเนือ้หาเข้ามาในแบบเรียนในประเด็นเวลาและยุคสมัยทางประวตัิศาสตร์ กล่าวคือ 
มาตรฐานการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ต ่ากว่าความคาดหมาย จึงเกิดการเพิ่มเนือ้หาเวลาและยุค
สมยัทางประวตัิศาสตร์เข้ามาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนมากขึน้ ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดการ

                                                           
       1สถาบนัพระปกเกล้า  .(2555)  .เอกสารประกอบการประชมุวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า ครัง้ที ่13 ประจ าปี 2554 เล่ม 1 

ความเป็นพลเมืองกบัอนาคตประชาธิปไตยไทย (Citizenship and the Future of Thai Democracy). หน้า 17. 
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เพิ่มเนือ้หาในประเด็นบุคคลส าคญัของไทย คือ 1) วิชาประวตัิศาสตร์กลับมาได้รับความส าคญั
จากสงัคม และ 2) กระแสความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

และกลุ่มท่ี 3 โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนมีการเปล่ียนแปลง  
ในประเด็นศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคือ  
1) กระแสโลกยุคโลกาภิวตัน์ ท าให้วฒันธรรมไทยเส่ือมลง 2) วฒันธรรมไทยช่วยในการแยกแยะ
ความเป็นไทยออกจากชนชาติอ่ืน 3) การตอบสนองคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และรักความเป็นไทย และ 4) การเป็นสว่นหนึง่ของการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 

การศกึษาพฒันาการเนือ้หาในแบบเรียนประวตัศิาสตร์ไทยใน 7 ประเดน็ ตัง้แต ่พ.ศ.
2521 – 2560 โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มคือ โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาใน
แบบเรียนไม่มีการเปล่ียนแปลง โครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาท่ีมีการเพิ่มเข้ามาใหม่ และโครง
เร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนมีการเปล่ียนแปลง ผู้ วิจยัพบว่าการเปล่ียนแปลง คงอยู ่
หรือเพิ่มเข้ามาของเนือ้หาในแบบเรียนตา่งมีนยัยะขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ มีอ านาจ เช่น รัฐบาล รวมถึงบุคคลส าคัญของชาติ  โดยเนือ้หาท่ียังคงเดิมไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ปัจจยัหลกัเกิดจากการท่ีเนือ้หาเหลา่นัน้สามารถตอบสนองจุดมุง่หมายของหลกัสตูร
ได้ และเนือ้หาท่ีถกูเพิ่มเข้ามาใหมใ่นภายหลงัก็เป็นไปเพ่ือการตอบสนองเปา้หมายของหลกัสตูรให้
ดียิ่งขึน้ ส่วนเนือ้หาท่ีมีการเปล่ียนแปลงล้วนเกิดจากการท่ีเนือ้หาเดิมไม่สามารถตอบสนอง
จดุประสงค์ของหลงัสตูรได้จงึมีการเปล่ียนแปลงเนือ้หาใหมเ่ข้ามาแทนท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  76 

บทที่ 5 
บทสรุป 

การศึกษาคือกระบวนการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ อดุมการณ์ และความรู้ของสงัคมจากคน
รุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง แบบเรียนจึงเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือส าคัญในการถ่ายทอดอุดมการณ์ และ
ความคิดแก่ผู้ เรียนตามท่ีรัฐต้องการ แบบเรียนในประเทศไทยนัน้อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนือ้หาท่ีปรากฏในแบบเรียนจะอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของหลักสูตร
การศึกษา ซึ่งเป็นการควบคุมคณุภาพของผู้ เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร อันเป็นส่วน
หนึง่ของการผลิตพลเมืองตามท่ีรัฐต้องการ 

การศึกษาพฒันาการของหลกัสูตรการศึกษาของไทยช่วง พ.ศ.2521 – 2560 ในรายวิชา
ประวตัิศาสตร์ไทย อยู่ภายใต้หลักสูตรการศึกษาทัง้สิน้ 6 หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  
พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ.2533) หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 จากการศึกษาผู้ วิจัยได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ระยะ คือ หลักสูตรระยะแรกตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2521 – 2543 วิชาประวตัิศาสตร์ถกูลดความส าคญัลงจากปัจจยัทางการเมืองอนัเน่ืองมาจาก
การผอ่นคลายนโยบายความตงึเครียดด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในชว่งสิน้สดุสงครามเย็น 
และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ รัฐจึงมีเป้าหมายใน
พัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมโลก เป็นผลให้วิชาประวัติศาสตร์ถูกผนวก
รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา เวลาเรียนลดลง และเนือ้หาประวัติศาสตร์ถูกน าไป
รวมอยูใ่นแบบเรียนสงัคมศกึษา และหลกัสตูรระยะท่ีสอง ตัง้แตปี่ พ.ศ.2544 – 2560 เป็นช่วงเวลา
ท่ีวิชาประวตัิศาสตร์กลบัมามีความส าคญัอีกครัง้ โดยสว่นหนึง่เป็นผลจากปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ
ท่ีในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ ง การล่มสลายทางเศรษฐกิจใน
ชว่งเวลานัน้ส่งผลกระทบต่อความภาคภูมิใจของคนในชาติ และจากปัจจยัของกระแสโลกาภิวต์ัท่ี
มีสว่นท าให้คนในชาตขิาดคณุธรรมจริยธรรม ซึง่เคยเป็นส านึกร่วมของคนในชาต ิท าให้รัฐหนัมาให้
ความส าคญักบัวิชาประวตัศิาสตร์ในฐานะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการถ่ายทอดอดุมการณ์ตามท่ีรัฐ
ต้องการ เกิดการแยกวิชาประวตัศิาสตร์ออกจากวิชาสงัคมศกึษา มีการจดัการเรียนการสอนในทกุ
สปัดาห์ และแบบเรียนประวตัศิาสตร์ได้กลบัมาเป็นหนึง่ในแบบเรียนหลกัของรายวิชาบงัคบัอีกครัง้ 

แม้วิชาประวตัิศาสตร์จะถูกลดความส าคญัลงในบางช่วงเวลา แต่ผู้ วิจยัพบว่าความมุ่ง
หมายของ หลกัสูตรการศึกษาของไทยช่วง พ.ศ.2521 – 2560 ยงัคงเดิมคือต้องการให้ผู้ เรียนเกิด
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ความรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชิดชู
ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาของชนชาตไิทย รวมถึงบคุคลส าคญัของไทย น าไปสู่การจดัประเด็น
ของเนือ้หาภายใต้กรอบโครงสร้างของหลักสูตรออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ เวลาและยุคสมยัทาง
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการของชาติไทย 
เหตกุารณ์ส าคญั บคุคลส าคญัของไทย และศลิปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย  

การก าหนดเนือ้หาในแบบเรียนให้เปล่ียนแปลง คงอยู ่หรือเพิ่มเข้ามาใหม่ ล้วนอยูภ่ายใต้
นโยบายการศึกษาของรัฐ การท่ีเนือ้หาในบางประเด็นยังคงเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลงเกิดจาก
ปัจจยัหลกัคือเนือ้หาส่วนนัน้สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดความ
รักชาต ิภาคภมูิใจในความเป็นไทย เชน่เดียวกบัเนือ้หาท่ีถกูเพิ่มเข้ามาใหมใ่นภายหลงัก็เป็นไปเพ่ือ
การตอบสนองเปา้หมายของหลกัสตูรนัน้ให้ดียิ่งขึน้ สว่นเนือ้หาท่ีมีการเปล่ียนแปลงนัน้เกิดจากการ
ท่ีเนือ้หาเดมิไมส่ามารถตอบสนองจดุประสงค์ของหลกัสตูรใหม่ได้จงึมีการเปล่ียนแปลงเนือ้หาใหม่
เข้ามาแทนท่ี  

การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยในช่วง พ.ศ.2521-2560 ผู้ วิจัย
พบว่า จดุมุ่งหมายหลกัของหลกัสตูรเป็นไปเพ่ือสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ท า
ให้เนือ้หาประวตัิศาสตร์สมยัสโุขทยั อยธุยา ธนบรีุ รัตนโกสินทร์ และท่ีเก่ียวกบัพระมหากษัตริย์ จึง
ยังคงเป็นเนือ้หาหลักท่ีอยู่ในแบบเรียน เพราะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและจุดเปล่ียนของ
สงัคมไทย แต่อย่างไรก็ตามเนือ้หาแบบเรียนในปัจจุบนัยงัมีการเพิ่มเนือ้หาอ่ืนเข้ามาเพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียน ทัง้การสร้างส านึกรักและผูกพนัตอ่ท้องถ่ินของตนผ่านการเรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย หรือ
ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศท่ีแบบเรียนมุ่งสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน
มากกวา่ชีน้ าอนัอาจจะน าไปสูค่วามขดัแย้ง 

จากการศึกษาในครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าแบบเรียนประวัติศาสตร์ควรมีการ
ปรับเปล่ียนสดัส่วนของเนือ้หาให้เข้ากับความต้องการของยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป ดงัเช่นเนือ้หาเวลา
และวิธีการทางประวตัิศาสตร์ในหัวข้อการนับเวลาแบบจันทรคติ สุริยคติ และแบบปีนักษัตร ท่ี
ผู้ เรียนต้องเรียนลงลกึมากเกินกวา่ความจ าเป็นท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือเร่ืองถ่ินเดมิของไทยท่ี
ปัจจุบันส่วนใหญ่มีการให้ข้อสรุปว่าแนวคิดไหนมีแนวโน้มเป็นไปได้มากหรือน้อย เนือ้หาใน
ประเด็นนีจ้ึงควรเน้นแสดงให้เห็นถึงข้อสรุปมากกว่าอธิบายเนือ้หาท่ีมากเกินไป และนอกจากนี ้
ผู้วิจยัเห็นวา่แบบเรียนควรให้ความส าคญักบัประวตัิศาสตร์ของกลุ่มคนท่ีมีความแตกตา่งไมว่่าทาง
เชือ้ชาติ ภาษา ศาสนา หรือวัฒนธรรมในไทย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน แม้ในอดีต
แบบเรียนอาจมีจดุเร่ิมต้นจากความรักชาติเพียงอย่างเดียว แตใ่นปัจจบุนัแบบเรียนประวตัิศาสตร์
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มีความพยายามท่ีจะแก้ไขและสร้างความเข้าใจระหว่างคนในชาติและระหว่างประเทศ ผ่านการ
เพิ่มเนือ้หาท่ีสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและลดเนือ้หาท่ีสร้างความขดัแย้งลง เพ่ือขจดัความเกลียดชงั
อนัเกิดจากอคตทิางประวตัิศาสตร์ 
 

 



 

บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

ราชกิจจานุเบกษา 
 
ราชกิจจานเุบกษา.  ข่าวเสด็จพระราชด าเนินไปทรงบ าเพ็ญพระราชกศุลรัชมงคลท่ีกรุงเก่า  

เลม่ 24.  วนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ.2450. 
ราชกิจจานเุบกษา.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554).   

วนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ.2549. 
ราชกิจจานเุบกษา.  พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542.  วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2542. 
 
หลักสูตร 

 
กระทรวงศกึษาธิการ.  (2506).  หลกัสตูรประโยคประถมศกึษาตอนต้น พทุธศกัราช 2503.    

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา. 
กระทรวงศกึษาธิการ. (2505).  หลกัสตูรประโยคมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.ศ.1-2-3)  

พทุธศกัราช 2503. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  (2503).  หลกัสตูรประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5-6)  

พทุธศกัราช 2503.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ. 
กระทรวงศกึษาธิการ. (2520).  หลกัสตูรประโยคมธัยมศกึษาตอนต้น หมวดวิชาสงัคมศกึษา  

พทุธศกัราช 2520. กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ. 
กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2531).  หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พทุธศกัราช 2521.   

กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  (2531).  หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พทุธศกัราช 2524.  กรุงเทพฯ:  

กระทรวงศกึษาธิการ. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  (2534).  หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พทุธศกัราช 2521  

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  (2535).  หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พทุธศกัราช 2524  

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533). กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  (2546).  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 (กลุม่สาระการ 

เรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม).  กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ. 

 



  80 

 

กระทรวงศกึษาธิการ.  (2551).  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551.  กรุงเทพฯ:  
กระทรวงศกึษาธิการแผนการศกึษาแหง่ชาติ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ.  (2520).  แผนการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2520.   
กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ.  (2535).  แผนการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2535.   
กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 

กระทรวงศกึษาธิการ.  (2542ก).  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ:  
กระทรวงศกึษาธิการ. 

กระทรวงศกึษาธิการ. (2553). พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ. 
แบบเรียน 

 
แบบเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2524 
 
กระมล ทองธรรมชาต ิและคณะ. (2532). หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา รายวิชา ส 203 - ส 204  

เพ่ือนบ้านของเรา ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 
ชาญวิทย์ เกษตรศริิ และคณะ.  (2531).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา รายวิชา ส 605 สงัคมศกึษา  

ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 (ม.6).  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ไพฑรูย์ พงศะบตุร และคณะ.  (2532).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา รายวิชา ส 203 - ส 204 เพ่ือน 

บ้านของเรา ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 (ม.2).  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บนุนาค.  (2524).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา รายวิชา ส 391  

ประวตัิศาสตร์ไทย 1 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 (ม.3).  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 
เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บนุนาค.  (2526).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา รายวิชา ส 092  

ประวตัิศาสตร์ไทย 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บนุนาค. (ม.3).  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 
สืบแสง พรหมบญุ, ณรงค์ พว่งพิศ และสญัชยั สวุงับตุร.  (2534).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา  

รายวิชา ส 605 สงัคมศกึษา ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 (ม.6).  กรุงเทพฯ:  
อกัษรเจริญทศัน์. 

 

 



  81 

 

แบบเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2543).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา ส 204 ประเทศของเรา 3  

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว. 
กระมล ทองธรรมชาต ิและคณะ.  (ม.ป.ป.).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา ประเทศของเรา 1-2  

รายวิชา ส 101- ส 102 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 
กระมล ทองธรรมชาต ิและคณะ.  (ม.ป.ป.).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา ประเทศของเรา 3 รายวิชา  

ส 204 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 
กระมล ทองธรรมชาต ิและคณะ..  (2545).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา รายวิชา ส 306 ประเทศของ 

เรา 4 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 
ชาญวิทย์ เกษตรศริิ และคณะ.  (2541).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา ส 605 สงัคมศกึษา ชัน้ 

มธัยมศกึษาปีท่ี 6.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ณรงค์ พว่งพิศ และคณะ.  (2544).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา ประวตัิศาสตร์ไทย รายวิชา ส 028  

ประวตัิศาสตร์การตัง้ถ่ินฐานในดนิแดนประเทศไทย ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น.  กรุงเทพฯ: 
อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 

แถมสขุ นุม่นนท์. (2546).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา ส 605 สงัคมศกึษา ขัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6.   
กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 

ประเสริฐ วิทยารัฐ และคณะ.  (2543).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา รายวิชา ส 306  
ประเทศของเรา 4 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 

วิทยา สจุริตธนารักษ์ และคณะ.  (2536).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา ส 306 ประเทศของเรา  
4 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

สืบแสง พรหมบญุ, ณรงค์ พว่งพิศ และสญัชยั สวุงับตุร.  (2544).  หนงัสือเรียนสงัคมศกึษา  
ส 605 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 (ม.6).  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 
แบบเรียนหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 

ณรงค์ พว่งพิศ และคณะ.  (2553).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้ 
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม : ประวตัิศาสตร์ ม.3 ชว่งชัน้ท่ี 3.  กรุงเทพฯ:  
อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 

ณรงค์ พว่งพิศ และคณะ.  (2548).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้ 
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม : ประวตัิศาสตร์ ม.4 ชว่งชัน้ท่ี 4.  กรุงเทพฯ:  

 



  82 

 

อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 
ณรงค์ พว่งพิศ, วฒุิชยั มลูศิลป์ และชาคริต ชุม่วฒันะ.  (2550).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้ 

พืน้ฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม : ประวตัิศาสตร์ ม.1  
ชว่งชัน้ท่ี 3.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 

ณรงค์ พว่งพิศ, วฒุิชยั มลูศิลป์ และชาคริต ชุม่วฒันะ.  (2551).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้ 
พืน้ฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และ 
วฒันธรรม : ประวตัศิาสตร์ ม.2 ชว่งชัน้ท่ี 3.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 

ทวีศกัดิ ์ล้อมลิม้ และประทมุ กมุาร.  (2547).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวตัศิาสตร์  
ม.4.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 

ผอ่งศรี จัน่ห้าว และคณะ.  (2548).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวตัิศาสตร์ ม.4.   
กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

พลบัพลงึ คงชนะ.  (2546).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวตัิศาสตร์ ม.1.  กรุงเทพฯ:  
บริษัทพฒันาคณุภาพวิชาการ (พว.). 

ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ. (2550). หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวตัศิาสตร์ 
 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 

ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2550).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวตัศิาสตร์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
แบบเรียนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 

กระทรวงศกึษาธิการ.  (2557).  หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวตัศิาสตร์ ชัน้มธัยม 
ศกึษาปีท่ี 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 

กระทรวงศกึษาธิการ.  (2557).  หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวตัศิาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษ 
ปีท่ี 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 

กระทรวงศกึษาธิการ.  (2557).  หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวตัศิาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 3.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 

กระทรวงศกึษาธิการ.  (2557).  หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวตัศิาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 4-6.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 

ณรงค์ พว่งพิศ และคณะ.  (2555).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัิศาสตร์ ม.3  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 

ณรงค์ พว่งพิศ และวฒุิชยั มลูศลิป์.  (2559).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัศิาสตร์ ม.2  

 



  83 

 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 
ณรงค์ พว่งพิศ และวฒุิชยั มลูศลิป์.  (2559).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัศิาสตร์ ม.2  

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 
ณรงค์ พว่งพิศ และวฒุิชยั มลูศลิป์.  (2558).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัศิาสตร์ไทย  

ม.4-ม.6 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท. 
ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2558).  รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัศิาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1.   

กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2559).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัิศาสตร์  

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2555).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัิศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2558).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัิศาสตร์ไทย ชัน้ 

มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
วงเดือน นาราสจัจ์ และคณะ.  (2562).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัิศาสตร์ เลม่ 1  

ประวตัิศาสตร์ไทย : เวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ ประเดน็วิพากษ์ บคุคลส าคญั และ
ภมูิปัญญาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6. กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ (พว.). 
วงเดือน นาราสจัจ์ และชมพนูชุ นาคีรักษ์.  (2553).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัศิาสตร์  

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1.  กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ (พว.). 
วงเดือน นาราสจัจ์ และชมพนูชุ นาคีรักษ์.  (2555).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวตัศิาสตร์  

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3.  กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ (พว.). 
 

หนังสือ 
 
กรมวิชาการ.  (2543).  เอกสารทางวิชาการ เร่ืองการพฒันาการเรียนการสอนประวตัิศาสตร์ไทย.   

กรุงเทพฯ.  (เอกสารโรเนียว) 
กรมศลิปากร.  (2558).  ประวตัศิาสตร์ชาตไิทย.  กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร. 

คณะอนกุรรมการด าเนินงาน.  (2533).  ระบบการศกึษาไทยในรอบ 200 ปี : สมรรถนะของ
ระบบ ผลกระทบ และแนวโน้มในอนาคต.  กรุงเทพฯ: กองวิจยัการศกึษา ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิส านกันายกรัฐมนตรี. 

 



  84 

 

คริส เบเคอร์ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร.  (2558).  ประวตัศิาสตร์ไทยร่วมสมยั.  กรุงเทพฯ: มตชิน. 
ฉตัรทิพย์ นาถสภุา.  (2556).  ด้วยรัก เลม่ท่ี 4 ประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม.   

กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์. 
ฉตัรทิพย์ นาถสภุา และฉลอง สนุทราวาณิชย์.  (2556).  ประวตัิศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และ 

การศกึษา รวมบทความไทยศกึษาเพ่ือระลกึถึงศาสตราจารย์ อิฌิอิ โยเนะโอะ.  กรุงเทพฯ: 
สร้างสรรค์. 

ชชัพล ไชยพร และคณะ.  (2554).  แนวพระราชด าริด้านการศกึษา 9 รัชกาล.  กรุงเทพฯ:  
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 

ฐิตพิงษ์ ธรรมานสุรณ์; จ ารัส ด้วงสวุรรณ และสงวน สทุธิเลิศอรุณ.  (2522).  พืน้ฐานการศกึษา  
(ศกึษา111).  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 

ธงชยั วินิจจะกลู.  (2556).  ก าเนิดสยามจากแผนท่ี : ประวตัศิาสตร์ภมูิกายาของชาติ.  กรุงเทพฯ:  
อา่น. 

ธีรยทุธ บญุมี.  (2536).  จดุเปล่ียนแหง่ยคุสมยั.  กรุงเทพฯ: วิญญชูน. 
ธีรยทุธ บญุมี.  (2546).  ชาตินิยม และหลงัชาตินิยม.  กรุงเทพฯ: สายธาร. 
นพพงษ์ บญุจิตราดลุย์ และธรรมรส โชติกญุชร.  (2524).  นโยบายทางการศกึษาของ 43 รัฐบาล.   

กรุงเทพฯ: สมาคมผู้บริหารการศกึษาแหง่ประเทศไทย. 
นิธิ เอียวศรีวงศ์.  (2557).  ชาตไิทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนสุาวรีย์ : วา่ด้วยวฒันธรรม,  

รัฐ และรูปการจิตส านกึ.  กรุงเทพฯ: มตชิน. 
นิรมล กิตตวิิบลูย์ กองสง่เสริมและเผยแพร่การศกึษา.  (2524).  นโยบายการศกึษาของประเทศ 

ไทย. กรุงเทพฯ: กองสง่เสริมและเผยแพร่การศกึษา. 
เบญ็จวรรณ สนุทรากลู.  (2518).  วิวฒันาการของแบบเรียนไทย.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั 

รามค าแหง. 
พิพาดา ยงัเจริญ และสวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา.  (2529).  การศกึษาและผลกระทบตอ่สงัคมไทย 

สมยัรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2394).  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ และทิศนา แขมมณี.  (2540).  พฒันาการด้านการศกึษาไทยใน 

สมยัรัชกาลท่ี 9.  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์.  (2561).  ประวตัศิาสตร์ส าเหนียก.  กรุงเทพฯ: มตชิน. 
ภาณวุฒัน์ ภกัดีวงศ์.  (2545).  การวิเคราะห์ประเดน็การศกึษาในนโยบายการศกึษาของคณะ 
รัฐบาลไทย ตัง้แต ่พ.ศ. 2475-2543.  พิษณโุลก: คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัพิบลูสงคราม. 

 



  85 

 

ระลกึ ธานี.  (2527).  วิวฒันาการในการจดัการศกึษาภาคบงัคบัของไทย (พ.ศ. 2475-2503).   
กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

ลิขิต ธีรเวคนิ.  (2531).  กระทรวงศกึษาธิการ : ปัญหาและการปฏิรูป.  กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัเพ่ือ 
พฒันาประเทศไทย. 

วฒุิชยั มลูศลิป์.  (2547).  การปฏิรูปการศกึษาในแผน่ดิน พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั.  กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธิการ. 

วฒุิชยั มลูศลิป์.  (2542).  เม่ือเร่ิมปฏิรูปการศกึษาในสมยัรัชกาลท่ี5 - รัชกาลท่ี 7.  กรุงเทพฯ:  
2020 เวิลด์ มีเดีย. 

วฒุิชยั มลูศลิป์.  (2554).  สมเดจ็พระปิยมหาราชกบัการปฏิรูปการศกึษา.  กรุงเทพฯ: พิมพ์ค า. 
ศภุร ศรีแสน.  (2527).  การศกึษาไทย.  มหาสารคาม: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 
ศนูย์ประสานงานและปฏิบตัิการของระบบสารสนเทศเพ่ือการศกึษา.  (2535).  รวมนโยบาย 

การศกึษารัฐ ของปี 2475-2535.  กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 
สถาบนัพระปกเกล้า.  (2555).  เอกสารประกอบการประชมุวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า ครัง้ท่ี 13  

ประจ าปี 2554 เลม่ 1 ความเป็นพลเมืองกบัอนาคตประชาธิปไตยไทย (Citizenship and 
the Future of Thai Democracy).  กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกล้า. 

สเุนตร ชตุนิธรานนท์.  (2557).  ชาตนิิยมในแบบเรียนไทย.  กรุงเทพฯ: มตชิน. 
สเุนตร ชตุนิธรานนท์.  (2556).  พมา่รบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหวา่งไทยกบัพมา่.   

กรุงเทพฯ: มตชิน. 
สมุน อมรวิวฒัน์; สวสัดิ ์จงกล และไพฑรูย์ สินลารัตน์.  (2541).  ปรีชาญาณสยาม : บทวิเคราะห์ 

ด้านการศกึษา.  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
เสถียร ลายลกัษณ์.  (2477).  ประชมุกฎหมายประจ าศก เลม่ 36. พระนคร: (ม.ป.ก.). 
สญัญา รัตนวรารักษ์.  (2539).  สรุปวิเคราะห์มธัยมศกึษา.  กรุงเทพฯ: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั. 
ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว.  (2552).  มาตรฐานและตวัชีว้ดั ความเสมอภาค 

ระหวา่งหญิงชาย.  กรุงเทพฯ: ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว. 
ส านกังานปฏิรูปการศกึษา.  (2545).  หมายเหตกุารศกึษาไทย : รวมข้อเขียน สปศ. และบทความ 

คดัสรรวา่ด้วยปฏิรูปการศกึษา 2543-2545 เลม่ 1 ขา่วสารและทศันะของ สปศ.  กรุงเทพฯ: 
ส านกังานปฏิรูปการศกึษา. 

 



  86 

 

ส านกังานปฏิรูปการศกึษา.  (2545).  หมายเหตกุารศกึษาไทย : รวมข้อเขียน สปศ. และบทความ 
คดัสรรวา่ด้วยปฏิรูปการศกึษา 2543-2545 เลม่ 2 วิวาทะบนส่ือสิ่งพิมพ์.  กรุงเทพฯ:  
ส านกังานปฏิรูป การศกึษา. 

ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2559).  แผนพฒันาการศกึษาของ 
กระทรวงศกึษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564).  กรุงเทพฯ: ส านกันโยบายและ 
ยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ. 

ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (2557).  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์  
จนัทร์โอชา ตอ่สภานิตบิญัญัตแิหง่ชาติ.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นเุบกษา. 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา.  (2558).  แนวการสอนประวตัิศาสตร์ : ประวตัศิาสตร์ไทย  
หลากหลายวิธีเรียน.  กรุงเทพฯ: ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย. 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา.  (2554).  เพ่ือนคูค่ดิ มิตรคูค่รู : แนวทางการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ประวตัศิาสตร์.  กรุงเทพฯ: ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย. 

ส านกัศลิปากรท่ี 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.  (2551).  เอกสารประกอบการเสวนาแบง่ปัน 
แลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้สูส่าธารณะ เร่ือง พระยาโบราณราชธานินทร์  
กบัการอนรัุกษ์กรุงเก่า. พระนครศรีอยธุยา: ส านกัศลิปากร. 

 
บทความ/วารสาร 
 
ตรีวิทย์  อศัวศริิศลิป์.  (2562, มกราคม-เมษายน).  มิตหิญิงชายในแบบเรียนของไทย :  

การวิเคราะห์เนือ้หา.  ร่มพฤกษ์.  37(1): 118-130. 
นชุจรี ใจเก่ง.  (2551, กรกฎาคม-กนัยายน).  ระลกึชาตใินแบบเรียนภาษาไทย.  อา่น.  1(2):  

21-54. 
วารุณี โอสถารมย์.  (2543).  แบบเรียนไทยกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ “เพ่ือนบ้านของเรา” ภาพ 

สะท้อนเจตนคต ิอดุมการณ์ ชาตนิิยมไทย.  รัฐศาสตร์สาร (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์).   
22(3): 1-83. 

พิมพาภรณ์ บญุประเสริฐ.  (2560).  วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตัง้แต ่พ.ศ.2475 ถึง  
พ.ศ.2550.  (ออนไลน์) 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ.  (2541).  แนวทางการสง่เสริมภมูิปัญญาไทยในการ 

 



  87 

 

จดั การศกึษา.  กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จ ากดั. 
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (2557).  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์  

จนัทร์โอชา ตอ่สภานิตบิญัญัตแิหง่ชาติ.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช 
กิจจานเุบกษา. 

อนนัต์ รัตนภานศุร.  (2551).  บทบรรณาธิการ.  ใน  วารสารวิชาการ อยธุยาศกึษา.   
พระนครศรีอยธุยา:สถาบนัอยธุยาศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 
วิทยานิพนธ์ 

กชกร ศริิโชค.  (2538).  การก าหนดนโยบายสาธารณะในระบบการเมืองไทย : ศกึษากรณีการ 
ก าหนดแผนการศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2535.  วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  
(การปกครอง). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ณิชนนัท์ ตญัธนาวิทย์.  (2549).  การวิพากษ์การสร้างชาตศิกึษาผา่นแบบเรียนประวตัศิาสตร์  
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 หลกัสตูรพทุธศกัราช 2544.  รายงานการศกึษาเฉพาะบคุคล  
ศลิปศาสตรบณัฑิต (มานษุยวิทยา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

ทตัพร บญุคง.  (2554).  ประวตัศิาสตร์มลายาในแบบเรียนประวตัศิาสตร์ยคุอาณานิคม ค.ศ. 
1918-1957.  วิทยานิพนธ์ อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต (ประวตัศิาสตร์).  กรุงเทพฯ: บณัฑิต
วิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ธีรเมธ อาษากิจ.  (2559).  การวิเคราะห์หนงัสือเรียนประวตัศิาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ระหวา่ง พ.ศ.2551-2558.  วิทยานิพนธ์ ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (การสอนสงัคมศกึษา).  
นครปฐม: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

เปรมโรจน์ บางอ้อ.  (2556).  แนวคิด "ชาตินิยม” ในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ ระดบัชัน้ 
ประถมศกึษาในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551.   
ปริญญานิพนธ์ การศกึษามหาบณัฑิต (ประวตัศิาสตร์).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนคนิทรวิโรฒ. 

วรพล ศริิช่ืนวิจิตร.  (2561).  พระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัเก่ียวกบัเด็ก  
พ.ศ.2453 – 2468.  ปริญญานิพนธ์ ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวตัศิาสตร์).  กรุงเทพฯ:  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนคนิทรวิโรฒ. 

วารุณี โอสถารมย์.  (2524).  การศกึษาในสงัคมไทย พ.ศ.2411– พ.ศ.2475.  วิทยานิพนธ์ 
อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต (ประวตัศิาสตร์).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

 



  88 

 

วิลบุล สินธุมาลย์.  (2554).  การรับรู้ประวตัศิาสตร์ความสมัพนัธ์ไทย-ลาว : ผ่านแบบเรียน 
ประวตัิศาสตร์ไทยและลาวชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 (ค.ศ.1975-200).  วิทยานิพนธ์ 
อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต (ประวตัศิาสตร์ศกึษา).  นครปฐม: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศลิปากร. 

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ประชาไทย.  (2551).  พระราชด ารัสสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ วนัท่ี 11  

สิงหาคม 2551.  สืบค้นเม่ือ 20 สิงหาคม 2560, จาก 
https://prachatai.com/journal/2008/08/17689 

มตชินรายวนั.  (2559).  ‘อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีคา่’ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 กบัโบราณคดีไทย.   
สืบค้นเม่ือ 15 พฤษภาคม 2562, จาก 
https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_33345 

ส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ  .(2555).   
กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือยูเนสโก ชูประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย  . 
สืบค้นเม่ือ 16 พฤษภาคม 2562, จาก 
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/k 2/  

 item/ 1354-2013-10-14-23-01-02  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  90 

ตารางท่ี 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

 

จุดหมายของหลักสูตร  (ที่เก่ียวข้องกับประวัตศิาสตร์)  

 เพ่ือให้รักและผูกพนักับท้องถ่ินของตน ให้รู้จกับ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม เพ่ือสร้างสรรค์

ความเจริญให้แก่ท้องถ่ิน ตลอดจนสง่เสริมศลิปวฒันธรรมไทย 

 เพ่ือปลูกฝังให้มีความภูมิ ใจในความเป็นไทย มี ความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ให้มีความรู้ความเล่ือมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ ร่วมกนัธ ารงรักษาความปลอดภยั และความมัน่คงของประเทศชาต ิ

จุดประสงค์ของวิชาสังคมศึกษา (ที่เก่ียวข้องกับประวัตศิาสตร์)  

เพ่ือให้มีความรักชาติ มีความสามคัคีในชาติ มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความซาบซึง้

ในผลงานอันดีเด่นของคนไทย รู้จักธ ารงรักษาไว้ซึ่งเอกราช และรู้จักรักษาแบบอย่างวัฒนธรรม

ประเพณีอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของชาติ 

 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

ชัน้ รายวิชา จุดประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา หมายเหตุ 
ม.1 ส 101 ส 102

ประเทศของเรา 
- ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์ความ
เป็นมาในอดีต และสภาพ
ปัจจบุนัทางสงัคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจและ
การเมือง อนัเป็นผลงานท่ี
ชนชาตไิทยชว่ยกนัสร้างสม
เอาไว้ในอดีต 

- ให้รู้จกัวิธีการแสวงหาและ
วิเคราะห์ข้อเท็จ รวมทัง้การ
รวบรวมหลกัฐานข้อมลูทาง

- ศกึษาประวตัศิาสตร์ของชน
ชาตไิทย ตัง้แตย่คุแรก ๆ 
จนถึงสมยัสโุขทยั 
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ประวตัิศาสตร์ไทยได้ 
ม.2 ส 203 ส 204

เพ่ือนบ้านของ
เรา 

- ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ลกัษณะการเมือง สงัคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม
ของไทยในสมยัอยธุยา เน้น
โดยเฉพาะถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งไทยกบัประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

- ศกึษาประวตัศิาสตร์ไทย
สมยัอยธุยาในหวัข้อ
ลกัษณะการเมือง การ
ปกครอง สงัคมและ
เศรษฐกิจ รวมทัง้ความ
เจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม
และความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

ม.3 ส 305 ส 306 
โลกของเรา 

-  - ศกึษาประวตัศิาสตร์ไทย
สมยัธนบรีุและรัตนโกสินทร์ 
รวมทัง้ศกึษาถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย
กบัประเทศตะวนัตก 
ตลอดจนอิทธิพลตะวนัตก
ตอ่การเปล่ียนแปลงของ
ประเทศไทยทางด้าน
การเมือง การปกครองและ
วฒันธรรม 

ไมพ่บ
จดุประสงค์
เก่ียวกบั
สมยัธนบรีุ
และรัตน 
โกสินทร์ 

 ส 091 
ประวตัิศาสตร์
ไทย 1 

- ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัความเป็นมาของชน
ชาตไิทย ตลอดจนการสร้าง
ชาตใินระยะก่อนได้รับ
อิทธิพลตะวนัตก 

- ให้เข้าใจลกัษณะของระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคมแบบดัง้เดมิของไทย
จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

- ศกึษาประวตัศิาสตร์ของชน
ชาตไิทยตัง้แตแ่รกเร่ิมจนถึง
สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

- ศกึษาลกัษณะการเมือง 
การปกครอง ตลอดจน
ระบบกฎหมายของไทย
ตัง้แตส่มยัแรกจนถึงสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

- ศกึษาลกัษณะทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของ
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- ให้เข้าใจลกัษณะการตดิตอ่
สมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบั
นานาประเทศ 

- ปลกูฝังให้เกิดความส านกึ
ทางประวตัศิาสตร์ และให้
พยายามใช้ประโยชน์จาก
อดีตชว่ยในการเข้าใจ
ปัญหาตา่ง ๆ 

ไทยจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

- ศกึษาการตดิตอ่กบั
ตา่งประเทศก่อนสมยั
รัตนโกสินทร์ 

- ศกึษาตวัอย่างใน
ประวตัิศาสตร์ไทย เก่ียวกบั
บทบาทฐานะและความ
รับผิดชอบตอ่ชาติบ้านเมือง
ของคนกลุม่ตา่ง ๆ 
ตลอดจนความส านึกใน
คณุคา่และงานสร้างสรรค์ท่ี
มีมาแตอ่ดีต 

 ส 092 
ประวตัิศาสตร์
ไทย 2 

- ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ นบั
แตไ่ด้รับอิทธิพลจาก
ความสมัพนัธ์ภายนอก
ประเทศ 

- ให้เข้าใจแนวทางปฏิรูป
ประเทศระหวา่งรัชกาลท่ี 4-
7 

- ให้รู้ถึงลกัษณะทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสงัคมของไทย
ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนญู 

- ปลกูฝังให้เกิดความส านกึ
ทางประวตัศิาสตร์ และให้
พยายามใช้ประโยชน์จาก
อดีตชว่ยในการเข้าใจ
ปัญหาตา่ง ๆ 

- ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศตะวนัตกและ
ประเทศอ่ืน ๆ ในภมูิภาค
เอเชีย นบัตัง้แตส่มยัรัชกาล
ท่ี 4 เป็นต้นมา 

- ศกึษาแนวทางการปฏิรูป
ประเทศ เน้นโดยเฉพาะของ
สมยัรัชกาลท่ี 4 และรัชกาล
ท่ี 5 

- ศกึษาเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสงัคมของ
ไทยภายใต้ระบอบ
รัฐธรรมนญู 

- ศกึษาเก่ียวกบัความ
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พยายามในการพฒันา
ประเทศ 

- ศกึษาตวัอย่างใน
ประวตัิศาสตร์ไทย
ประวตัิศาสตร์ไทยยคุใหม่ 
เก่ียวกบับทบาทฐานะและ
ความรับผิดชอบตอ่ชาติ
บ้านเมืองของคนกลุม่ตา่ง 
ๆ ตลอดจนความส านกึใน
คณุคา่และงานสร้างสรรค์ท่ี
มีมาแตอ่ดีต 

 

ตารางท่ี 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

จุดประสงค์ของวิชาสังคมศึกษา  (ที่เก่ียวข้องกับประวัตศิาสตร์)  

เพ่ือให้มีความส านึกในการเป็นคนไทยร่วมกัน เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความรักชาติ รัก

ประชาธิปไตย รู้จักใช้สติและปัญญาในการด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 

 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

ชัน้ รายวิชา จุดประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา หมายเหตุ 
ม.6 ส 605 สงัคม

ศกึษา 
- เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในวิธีการศกึษา
ประวตัิศาสตร์อยา่ง
ถกูต้อง 

- เพ่ือให้สามารถน าวิธีการ
วิเคราะห์ประวตัศิาสตร์ไป
ชว่ยในการตดัสินใจใน

- ศกึษาความหมาย 
ความส าคญั และการ
จ าแนกสาขาส าคญั ๆ 
ของประวตัศิาสตร์ 

- ศกึษาหลกัเบือ้งต้นของวิธี
การศกึษาประวตัศิาสตร์ 
โดยค านงึถึงประเภท การ
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ชีวิตจริง 
- เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจสภาวะของ
เศรษฐกิจ สงัคม และ
ศลิปวฒันธรรมของไทย
ตัง้แตส่มยัสโุขทยัจนถึง
ปัจจบุนั 

- เพ่ือให้มีความส านกึใน
ความเป็นไทยร่วมกนั มี
ความรัก และความภมูิใจ
ในชาติ 

ตีความและความหมาย
ของข้อมลูทาง
ประวตัิศาสตร์ 

- วิเคราะห์โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และ
ศลิปะวฒันธรรมดัง้เดมิ
ของไทยตัง้แตส่มยักรุง
สโุขทยั จนถึงต้น
รัตนโกสินทร์ 

- วิเคราะห์โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และ
ศลิปะวฒันธรรมไทย 
ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4 
จนถึงปัจจบุนั 

 

 

ตารางท่ี 3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ..ศ 2533) 

จุดหมายของหลักสูตร  (ที่เก่ียวข้องกับประวัตศิาสตร์)  

มีความภมูิใจในความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ เต็มใจชว่ยเหลือ

ผู้ อ่ืนตามความสามารถของตน 

เข้าใจสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมในชุมชน สามารถเสนอแนวทางพัฒนาชุมชน 

ภูมิใจในการปฏิบตัิตนตามบทบาทและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของชมุชน ตลอดจนอนรัุกษ์และ

เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศลิปวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนของตน 

จุดประสงค์ของวิชาสังคมศึกษา  (ที่เก่ียวข้อ งกับประวัตศิาสตร์) 

เพ่ือให้ตระหนกัในคณุค่าของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มรดกทางวฒันธรรมไทย ยึด

มัน่ในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลกัธรรมและคณุธรรม มีคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ รักและผกูพนักับ

ท้องถ่ินและประเทศชาต ิมีความภมูิใจในความเป็นไทย และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
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หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 

ชัน้ รายวิชา จุดประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา หมายเหตุ 
ม.1 ส 102

ประเทศของ
เรา 2 

-  - ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา
ของชาตไิทย ตัง้แตอ่ดีต
จนถึงปัจจบุนัโดยสงัเขป 

- ศกึษาประวตัศิาสตร์สมยั
สโุขทยั ด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรม โดยเน้นการ
สร้างและพฒันาชาติ 

- ศกึษาบทบาท หน้าท่ีของ
สมาชิกในครอบครัวและ
ชมุชนในสงัคม
ประชาธิปไตย 

- เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
พฒันาการของชาตไิทย 
เกิดความภาคภมูิใจใน
ความเป็นปึกแผน่ของชน
ชาตไิทย และปฏิบตัตินตาม
บทบาทและหน้าท่ีของ
สมาชิกในครอบครัวและ
ชมุชนในสงัคม
ประชาธิปไตย 

ไมป่รากฎ
จดุประสงค์
ในหลกัสตูร 
ปรากฎ
เพียง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ม.2 ส 204 
ประเทศของ
เรา 3 

-  - ศกึษาประวตัศิาสตร์สมยั
กรุงศรีอยธุยาด้านการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม โดยเน้น
การสร้างและพฒันาชาติ 

- เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
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ความเพียรพยายามของ
บรรพบรุุษในการทะนบุ ารุง
และพฒันาชาต ิเห็นความ
จ าเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกนั
รักษาชาตแิละมรดกของ
ชาต ิปฏิบตัิตนตามบทบาท
หน้าท่ีของพลเมืองในสงัคม
ประชาธิปไตย และยึดมัน่
ในหลกัธรรมของศาสนา 

ม.3 ส 306 
ประเทศของ
เรา 4 

-  - ศกึษาประวตัศิาสตร์สมยั
กรุงธนบรีุและกรุง
รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม โดยเน้น
การสร้างและพฒันาชาติ 

- เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
วิวฒันาการของชาตใินด้าน
ตา่ง ๆ เห็นความส าคญัท่ี
จะต้องร่วมมือกนัสง่เสริม
และพฒันาชาตไิปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง ปฏิบตัตินตาม
กฎหมาย เป็นพลเมืองดีใน
สงัคมประชาธิปไตย และ
ยดึมัน่ในหลกัธรรมของ
ศาสนา 
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ตารางท่ี 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 

 จุดหมายของหลักสูตร  (ที่เก่ียวข้องกับประวัตศิาสตร์( 

มีความภูมิใจในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่างเท่า

เทียมกนั 

เข้าใจสภาพและการเปล่ียนแปลงของสงัคมในประเทศและในโลก มุ่งมัน่ในการพัฒนา

ประเทศตามบทบาทและหน้าท่ีของตน ตลอดจนอนุรักษ์และเสริมสร้างทรัพยากร ศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรมของประเทศ 

จุดประสงค์ของวิชาสังคมศึกษา )ที่เก่ียวข้องกับประวัตศิาสตร์( 

เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวิทยาการ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ยึดมัน่ในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลกัธรรมและคณุธรรมมีคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ รัก

และผูกพันกับท้องถ่ินและประเทศชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทยและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 

ชัน้ รายวิชา จุดประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา หมายเหตุ 
ม.6 ส 605 สงัคม

ศกึษา 
-  - ศกึษาตวัอย่างเหตกุารณ์

ในอดีตซึง่เป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายทัง้ของไทยและ
ตา่งประเทศ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบั การ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม
วฒันธรรม หรือเศรษฐกิจ 
หรือการเมืองการ
ปกครอง โดยชีใ้ห้เห็น
ยทุธวิธีหรือกระบวนการ
ในการแก้ปัญหา ด้วย

ไมป่รากฎ
จดุประสงค์
ในหลกัสตูร 
ปรากฎ
เพียง
ค าอธิบาย
รายวิชา 



  98 

หลกัจริยธรรมและ
คณุธรรม หรืออิทธิพล
ของของความก้าวหน้า
ทางวิทยาการท่ีมีตอ่การ
ด าเนินชีวิต หรือความ
ร่วมมือพึง่พาอาศยักนั 
เพ่ือให้มีความเข้าใจใน
สาเหตแุละปัจจยัท่ีท าให้
เกิดปัญหา เห็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาและ
พฒันาสงัคม และเห็น
ความจ าเป็นท่ีมนษุย์
จะต้องพฒันาตนเองและ
ร่วมมือกนัพฒันาสงัคม 

 

ตารางท่ี 5 หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 

ผลการเรียน รู้ ท่ี คาดห วังเม่ื อจบ ชั้น มั ธยมศึ กษ าปี ท่ี  6 (ที่ เ ก่ี ยว ข้องกับ

ประวัตศิาสตร์)  

เรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทย ประวตัิศาสตร์ของชาติไทย ยึด

มัน่ในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรต้องการ (ที่เก่ียวข้องกับประวัตศิาสตร์)  

เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามมารถใช้

วิธีการทางประวตัิศาสตร์บนพืน้ฐานของความเป็นเหตเุป็นผล มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่ง ๆ อย่าง

เป็นระบบ 
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เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบันในแง่ความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์อยา่งตอ่เน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ

ท่ีเกิดขึน้ 

เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ และธ ารงความ

เป็นไทย 

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 

ชัน้ รายวิชา 
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระประวัตศิาสตร์ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู้ 

ม.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิ 
ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน  
ส 4.1 เข้าใจความหมาย 
ความส าคญัของเวลา
และยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ สามมารถ
ใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์บนพืน้ฐาน
ของความเป็นเหตเุป็นผล 
มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ 
ตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

- วิเคราะห์ความส าคญัของ
การแบง่ชว่งเวลาทาง
ประวตัิศาสตร์ไทย 

- สามารถน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวนัได้จริง 

- ความหมายและการแบง่
ชว่งเวลาของประวตัิศาสตร์
ไทย 
 พทุธศกัราช 
 การแบง่ชว่งสมยัตามราช
ธานีไทย 

ตวัอยา่งการเทียบเหตกุารณ์
ส าคญัในประวตัศิาสตร์ไทย
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

- เข้าใจและสามารถใช้
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์
และวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ในการสร้าง
องค์ความรู้เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ไทย 

- ข้อมลูและหลกัฐานใน
การศกึษาประวตัศิาสตร์
ไทย 

- เข้าใจและสามารถใช้
วิธีการทางประวตัิศาสตร์ใน
การศกึษาหาข้อสรุป
เหตกุารณ์ในประวตัิศาสตร์
ไทย 

- ข้อสรุปและเหตกุารณ์
ส าคญัในประวตัศิาสตร์
ไทย 

- การเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน
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- สามารถน าเสนอเหตกุารณ์
ทางประวตัศิาสตร์ไทยโดย
ใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ 

ไทยกบัคนในประเทศตา่ง ๆ 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

- การน าเสนอข้อสรุปและ
เหตกุารณ์ของ
ประวตัิศาสตร์ไทยและ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ 

มาตรฐาน  
ส 4.2 เข้าใจพฒันาการ
ของมนษุยชาต ิจากอดีต
จนถึงปัจจบุนัในแง่
ความสมัพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของ
เหตกุารณ์อย่างตอ่เน่ือง 
ตระหนกัถึงความส าคญั
และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

- เข้าใจ วิเคราะห์
เปรียบเทียบเก่ียวกบั
พฒันาการของ 
อารยธรรมตะวนัออกท่ีมีผล
ตอ่รัฐไทยในสมยัสโุขทยั
ทางด้านตา่ง ๆ 

- พฒันาการทางอารยธรรม
ตะวนัออกท่ีมีผลตอ่รัฐไทย
ในสมยัสโุขทยัทางด้านตา่ง 
ๆ 

มาตรฐาน ส4.3 เข้า
ใจความเป็นมาของชาติ
ไทย วฒันธรรม ภมูิ
ปัญญาไทย มีความ
ภมูิใจ และธ ารงความ
เป็นไทย 
 
 
 
 
 
 

- สามารถสรุปพฒันาการ
ทางประวตัศิาสตร์ของไทย
ยคุก่อนสโุขทยัถึงสมยั
สโุขทยัอยา่งตอ่เน่ืองโดย
อาศยัความรู้ท่ีเกิดจาก
การศกึษาประวตัศิาสตร์
ด้วยวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ 

- เข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์เหตกุารณ์ส าคญัท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ด้านตา่ง ๆ สมยัก่อน

- พฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ของไทยยคุ
ก่อนสโุขทยัถึงสโุขทยั 

- เหตกุารณ์ส าคญัท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ด้านตา่ง ๆ 
 การเมือง 
 การปกครอง 
 เศรษฐกิจ 
 สงัคม 
 ศลิปวฒันธรรม 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
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   สโุขทยัถึงสมยัสโุขทยั ประเทศ 
สมยัก่อนสโุขทยัถึงสโุขทยั 

- สามารถยกตวัอย่างผลงาน
สร้างสรรค์ภมูิปัญญา 

- เข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ความส าคญัของ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินและภมูิ
ปัญญาสมยัสโุขทยัท่ีมีตอ่
วิถีชีวิตของคน 

- สามารถวิเคราะห์การ
ปรับเปล่ียนภมูิปัญญา
ท้องถ่ินจากอดีตถึงปัจจบุนั
และภมูิปัญญายคุก่อน
สโุขทยัถึงสมยัสโุขทยั 

- สามารถเสนอแนวทางการ
อนรัุกษ์สง่เสริมและการ
ปรับใช้ภมูิปัญญาได้อยา่ง
เหมาะสมกบัชีวิตปัจจบุนั 

- ปัจจยัพืน้ฐานและ
ผลกระทบจากภายนอกท่ีมี
อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์
ภมูิปัญญาอดีตจนถึง
ปัจจบุนั 

- ตวัอยา่งผลงานสร้างสรรค์
ภมูิปัญญายคุก่อนสโุขทยั
และสมยัสโุขทยั 
 ด้านสถาปัตยกรรม 
 ดนตรี 
 ภาษา ฯลฯ 

- ความส าคญัและการ
ปรับเปล่ียน ภมูิปัญญาให้
เหมาะสมกบัชีวิตปัจจบุนั
และการอนรัุกษ์ 

- สามารถวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบผลงานของ
บคุคลส าคญัสมยัก่อน
สโุขทยัถึงสมยัสโุขทยั 

- สามารถสรุปแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานของ
บคุคลส าคญัเพื่อน ามาใช้
เป็นแบบอยา่งในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

- เลือกสรรแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานของ

- ประวตัแิละผลงานของ
บคุคลส าคญัทัง้ไทยและใน
ตา่งประเทศในยคุก่อน
สโุขทยัถึงสโุขทยั 

- แนวทางและการเลือกสรรค์
ผลงานของบคุคลส าคญั
เพ่ือน ามาใช้เป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินชีวิต 
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บคุคลส าคญัเพื่อน ามาใช้
เป็นแบบอยา่งในการ
ด าเนินชีวิต 

ม.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิ 
ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน  
ส 4.1 เข้าใจความหมาย 
ความส าคญัของเวลา
และยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ สามมารถ
ใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์บนพืน้ฐาน
ของความเป็นเหตเุป็นผล 
มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ 
ตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

- สามารถวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบเหตกุารณ์
ส าคญัในประวตัศิาสตร์
ไทยและเอเชีย 

- สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวนัได้ 

- การเทียบศกัราชในเอกสาร
ทางประวตัศิาสตร์ของไทย
กบัภมูิภาคเอเชีย 

- ตวัอยา่งเปรียบเทียบ
เหตกุารณ์ส าคญัใน
ประวตัิศาสตร์ไทยและ
เอเชีย 

- เข้าใจและสามารถ
เปรียบเทียบ ความแตกตา่ง
ของวิถีชีวิตของคนใน
ประเทศตา่ง ๆ ในเอเชีย 

- การเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในประเทศไทยกบัคนใน
ประเทศตา่ง ๆ ในเอเชีย 

มาตรฐาน  
ส 4.2 เข้าใจพฒันาการ
ของมนษุยชาต ิจากอดีต
จนถึงปัจจบุนัในแง่
ความสมัพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของ
เหตกุารณ์อย่างตอ่เน่ือง 
ตระหนกัถึงความส าคญั
และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

- เข้าใจ วิเคราะห์
เปรียบเทียบเก่ียวกบั
พฒันาการของ 
อารยธรรมตะวนัออกและ
ตะวนัตกท่ีมีผลตอ่ประเทศ
ไทยในด้านตา่ง ๆ ในสมยั
อยธุยา 

- พฒันาการของอารยธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตกท่ีมี
ผลตอ่ประเทศไทยในด้าน
ตา่ง ๆ ในสมยัอยธุยา 

มาตรฐาน ส4.3 เข้า
ใจความเป็นมาของชาติ
ไทย วฒันธรรม ภมูิ
ปัญญาไทย มีความ
ภมูิใจ และธ ารงความ

- สามารถสรุปพฒันาการ
ทางประวตัศิาสตร์ของไทย
สมยัอยธุยาได้อยา่ง
ตอ่เน่ืองโดยอาศยัความรู้ท่ี
เกิดจากการศกึษา

- พฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ของไทยสมยั
อยธุยา 

- เหตกุารณ์ส าคญัท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
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เป็นไทย ประวตัิศาสตร์ด้วยวิธีการ
ทางประวตัศิาสตร์ 

- เข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ด้านตา่ง ๆ ท่ี
มีตอ่กนัจนเป็นผลให้เกิด
ลกัษณะเฉพาะของสมยั
อยธุยา 

ด้านตา่ง ๆ ในสมยัอยธุยา 
 การเมือง 
 การปกครอง 
 เศรษฐกิจ 
 สงัคม 
 ศลิปวฒันธรรม 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

 - สามารถยกตวัอย่างผลงาน
การสร้างสรรค์ภมูิปัญญา
สมยัอยธุยา 

- เข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ความส าคญัของ
ภมูิปัญญาสมยัอยธุยาท่ีมี
ตอ่วิถีชีวิตของคน 

- สามารถวิเคราะห์การสง่ตอ่
และการปรับเปล่ียนภมูิ
ปัญญาจากสมยัอยธุยาถึง
ปัจจบุนัได้ 

- สามารถเลือกสรรการใช้ภมูิ
ปัญญากบัชีวิตปัจจบุนัได้
อยา่งเหมาะสมสมยัอยธุยา 

- ปัจจยัพืน้ฐานและ
ผลกระทบจากภายนอกท่ีมี
อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์
ภมูิปัญญาของงานสมยั
อยธุยา 

- ตวัอยา่งผลงานการ
สร้างสรรค์ภมูิปัญญาสมยั
อยธุยา 
 สถาปัตยกรรม 
 ดนตรี 
 ภาษา ฯลฯ 

- ความส าคญัของการสง่ตอ่
และการปรับเปล่ียน ภมูิ
ปัญญาให้เหมาะสมกบัชีวิต
ปัจจบุนั การอนรัุกษ์และ
สง่เสริม 

 - สามารถวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบผลงานของ
บคุคลส าคญัของชาตแิละ
บคุคลตา่งชาตท่ีิส าคญั 

- ประวตัแิละผลงานของ
บคุคลส าคญัทัง้ไทยและใน
ตา่งประเทศในสมยัอยธุยา 

- แนวทางและการเลือกสรร
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ตลอดจนผลกระทบท่ีมีตอ่
เหตกุารณ์ในประวตัิศาสตร์
ไทย 

- สามารถสรุปแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานของ
บคุคลส าคญัเพื่อน ามาใช้
เป็นแบบอยา่งในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

- เลือกสรรแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานของ
บคุคลส าคญัเพื่อน ามาใช้
เป็นแบบอยา่งในการ
ด าเนินชีวิต 

ผลงานของบคุคลส าคญั
เพ่ือน ามาใช้เป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินชีวิต 

ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิ 
ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน  
ส 4.1 เข้าใจความหมาย 
ความส าคญัของเวลา
และยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์บนพืน้ฐาน
ของความเป็นเหตเุป็นผล 
มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ 
ตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 

- เข้าใจความส าคญัของการ
ใช้เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์เพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการแบง่ยคุสมยั 

- สามารถวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการแบง่ยคุ
สมยัทางประวตัศิาสตร์ไทย
และประวตัิศาสตร์สากล 

- สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวนัได้ 

- เกณฑ์การแบง่ยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ไทยและ
สากล 
 ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ 
 ยคุประวตัิศาสตร์ 

- การเทียบศกัราชในเอกสาร
ประวตัิศาสตร์ไทยและ
สากล 

- เหตกุารณ์ส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีใช้เป็นหลกั
ในการแบง่ยคุสมยัของ
ประวตัิศาสตร์ไทยและ
ประวตัิศาสตร์สากล 

- การเปรียบเทียบยคุสมยั 
สมยัส าคญัระหวา่ง
ประวตัิศาสตร์ไทย 
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 ประวตัิศาสตร์สากล 
- สามารถวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของคน
ไทยกบัคนในประเทศตา่ง ๆ 
ในภมูิภาคอ่ืน ๆ เชน่ ยโุรป 
อเมริกา 

- การเปรียบเทียบเหตกุารณ์
ส าคญัในประวตัศิาสตร์
ไทยและประวตัศิาสตร์
สากล 

- การเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน
ไทยกบัคนในซีกโลก
ตะวนัออก และซีกโลก
ตะวนัตก 

มาตรฐาน  
ส 4.2 เข้าใจพฒันาการ
ของมนษุยชาต ิจากอดีต
จนถึงปัจจบุนัในแง่
ความสมัพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของ
เหตกุารณ์อย่างตอ่เน่ือง 
ตระหนกัถึงความส าคญั
และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

- เข้าใจ วิเคราะห์
เปรียบเทียบเก่ียวกบั
พฒันาการของ 
อารยธรรมตะวนัออกและ
ตะวนัตกท่ีมีผลตอ่ประเทศ
ไทยในด้านตา่ง ๆ ในสมยั
ธนบรีุและรัตนโกสินทร์ 

- พฒันาการของอารยธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตกท่ีมี
ผลตอ่ประเทศไทยในด้าน
ตา่ง ๆ ในสมยัธนบรีุและ
รัตนโกสินทร์ 

มาตรฐาน ส4.3 เข้าใจ 
ความเป็นมาของชาตไิทย 
วฒันธรรม ภมูิปัญญา
ไทย มีความภมูิใจ และ
ธ ารงความเป็นไทย 
 
 
 
 

- สามารถสรุปพฒันาการ
ทางประวตัศิาสตร์ของไทย
สมยัธนบรีุและรัตนโกสินทร์
โดยอาศยัความรู้ท่ีเกิดจาก
การศกึษาประวตัศิาสตร์
ด้วยวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ 

- เข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์

- พฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ของไทยสมยั
ธนบรีุและรัตนโกสินทร์ 

- เหตกุารณ์ส าคญัท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ด้านตา่ง ๆ ในสมยัธนบรีุ
และรัตนโกสินทร์ 
 การเมือง 
 การปกครอง 
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   ระหวา่งพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ด้านตา่ง ๆ ท่ี
มีตอ่กนัจนเป็นผลให้เกิด
ลกัษณะเฉพาะของสมยั
ธนบรีุ จนถึงปัจจบุนั 

 เศรษฐกิจ 
 สงัคม 
 ศลิปวฒันธรรม 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

- เข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ความส าคญัของ
ภมูิปัญญาสมยัธนบรีุจนถึง
ปัจจบุนัท่ีมีตอ่วิถีชีวิตของ
คน 

- สามารถวิเคราะห์การ
ปรับเปล่ียนภมูิปัญญาจาก
สมยัธนบรีุจนถึงปัจจบุนัได้ 

- สามารถเลือกสรรการใช้ภมูิ
ปัญญากบัชีวิตปัจจบุนัได้
อยา่งเหมาะสม 

- ปัจจยัพืน้ฐานและ
ผลกระทบจากภายนอกท่ีมี
อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์
ภมูิปัญญาของงานสมยั
ธนบรีุและรัตนโกสินทร์ 

- ตวัอยา่งผลงานการ
สร้างสรรคภ์มูิปัญญาสมยั
ธนบรีุและรัตนโกสินทร์ 
 สถาปัตยกรรม 
 ดนตรี 
 ภาษา ฯลฯ 

- ความส าคญัของการ
ปรับเปล่ียน ภมูิปัญญาให้
เหมาะสมกบัชีวิตปัจจบุนั 
การอนรัุกษ์และสง่เสริม 

- สามารถวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบผลงานของ
บคุคลส าคญัของชาตแิละ
บคุคลตา่งชาตท่ีิส าคญั 
ตลอดจนผลกระทบท่ีมีตอ่
เหตกุารณ์ในประวตัิศาสตร์
ไทยสมยัธนบรีุ และ
รัตนโกสินทร์ 

- สามารถสรุปแนวทางการ

- ประวตัแิละผลงานของ
บคุคลส าคญัทัง้ไทยและใน
ตา่งประเทศในสมยัธนบรีุ
และรัตนโกสินทร์ 

- การเปรียบเทียบผลงานของ
บคุคลส าคญัทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ทัง้ท่ีมี
ผลกระทบตอ่ประเทศไทย
สมยัธนบรีุและรัตนโกสินทร์ 
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สร้างสรรค์ผลงานของ
บคุคลส าคญัเพื่อน ามาใช้
เป็นแบบอยา่งในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

- เลือกสรรแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานของ
บคุคลส าคญัเพื่อน ามาใช้
เป็นแบบอยา่งในการ
ด าเนินชีวิต 

ม. 
4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิ 
ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน  
ส 4.1 เข้าใจความหมาย 
ความส าคญัของเวลา
และยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์บนพืน้ฐาน
ของความเป็นเหตเุป็นผล 
มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ 
ตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส4.3 เข้า
ใจความเป็นมาของชาติ
ไทย วฒันธรรม ภมูิ
ปัญญาไทย มีความ
ภมูิใจ และธ ารงความ
เป็นไทย 
 
 
 
 

- รู้และเข้าใจวิธีการแบง่ยคุ
สมยัทางประวตัศิาสตร์ของ
ไทย สากล และภมูิภาคท่ี
ส าคญัของโลก 

- สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ไทยกบัสากล 
และภมูิภาคท่ีส าคญัของ
โลก 

- เปรียบเทียบเหตกุารณ์ใน
ประวตัิศาสตร์ไทยและ
สากลท่ีแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ในความ
ตอ่เน่ืองของเวลา 

- วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของ
ยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์
ของไทย สากล และภมูิภาค
ท่ีส าคญัของโลกท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ในการ
ตอ่เน่ืองของเวลา 

- แนวคิดเก่ียวกบัการแบง่ยคุ
สมยัทางประวตัศิาสตร์ 
 เกณฑ์การแบง่ยคุสมยั
ทางประวตัศิาสตร์ 

 ความส าคญัของชว่งเวลา
ในการศกึษา 

- การแบง่ยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ไทย 

- ตวัอยา่งเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ในชว่งสมยัตา่ง ๆ ตามแบบ
ไทยและสากลท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ในความ
ตอ่เน่ืองของเวลา 

- ความสมัพนัธ์ของยคุสมยั
ทางประวตัศิาสตร์ของไทย 
และสากล ท่ีแสดง
ความส าคญัในความ
ตอ่เน่ืองของกาลเวลา 



  108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สามารถใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ในการสร้าง
องค์ความรู้ใหมท่าง
ประวตัิศาสตร์ 

- ตระหนกัในความส าคญั
ของการใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ในการสืบค้น
ความเป็นมาของเร่ืองราว
ตา่ง ๆ 

- การน าเสนอข้อสรุปหรือ
เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ ด้วยวิธีการ
ทางประวตัศิาสตร์ 

- การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางประวตัศิาสตร์ไทยด้วย
วิธีการทางประวตัิศาสตร์ 

- วิเคราะห์หลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีใช้ใน
การศกึษาประวตัศิาสตร์
ไทยและประวตัศิาสตร์
สากล 

- วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของหลกัฐาน
ในการศกึษาประวตัศิาสตร์
ไทย สากล และภมูิภาคอ่ืน 
ๆ ท่ีส าคญัของโลก 

- วิเคราะห์เหตกุารณ์ส าคญั
ทางประวตัศิาสตร์ใน
มมุมองท่ีแตกตา่งกนั 
เน่ืองจากใช้หลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั 

- หลกัฐานประเภทตา่ง ๆ ท่ี
ใช้ในการศกึษา
ประวตัิศาสตร์ไทยและ
ประวตัิศาสตร์สากลและ
ประวตัิศาสตร์ในภมูิภาค
อ่ืน ๆ ท่ีส าคญัของโลก 

- ตวัอยา่งการใช้หลกัฐาน
ทางประวตัศิาสตร์ไทยและ
ประวตัิศาสตร์สากล 

- ตวัอยา่งเหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีแสดงถึง
การใช้หลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั 

- สามารถวิเคราะห์แนวคิด
เก่ียวกบัความเป็นมาของ
ชนชาตไิทยโดยใช้วิธีการ
ทางประวตัศิาสตร์ 

- สามารถวิเคราะห์แนวคิด

- แนวคิดเก่ียวกบัความ
เป็นมาของชนชาตไิทยโดย
ใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ 

- แนวคิดเก่ียวกบัการตัง้
อาณาจกัรตา่ง ๆ ใน
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เก่ียวกบัการตัง้อาณาจกัร
ตา่ง ๆ ในดนิแดนประเทศ
ไทยและผลกระทบตอ่
พฒันาการของชาตไิทย 

- สามารถสรุปแนวคดิ
เก่ียวกบัพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ไทยในด้าน
การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สงัคม ศลิปะและ
วฒันธรรม โดยวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ 

- สามารถวิเคราะห์แนวคิด
เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงในแตล่ะชว่ง
สมยัตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การ
พฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ไทย 

ดนิแดนประเทศไทยและ
ผลกระทบตอ่พฒันาการ
ของชาตไิทย 

- แนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการ
ทางประวตัศิาสตร์ไทยใน
ด้านตา่ง ๆ ทัง้การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม 
ศลิปะและวฒันธรรม โดย
วิธีการทางประวตัิศาสตร์ 

- แนวคิดเก่ียวกบัเหตกุารณ์
หรือการเปล่ียนแปลงในแต่
ละชว่งสมยัตา่ง ๆ ท่ีมีผล
ตอ่การพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ไทย 

- เห็นคณุคา่ภมูิปัญญาไทย
สามารถน าภมูิปัญญาไทย
มาใช้ในการด ารงชีวิตและ
อนรัุกษ์ไว้เป็นมรดก 

- ตวัอยา่งผลงานท่ีจดัวา่เป็น
ภมูิปัญญาไทยท่ีมีอิทธิพล
ตอ่วิถีการด าเนินชีวิตของ
ไทยในด้านตา่ง ๆ 
 การประกอบอาชีพ 
 การพฒันาสงัคมและ
วฒันธรรม 

 การเมืองการปกครอง 
- แนวทางในการน าภมูิ
ปัญญาไทยไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

- การอนรัุกษ์ภมูิปัญญาไทย
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ไว้เป็นมรดกของชาติ 
- สามารถวิเคราะห์ประวตัิ
และผลงานของบคุคล
ส าคญัทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศท่ีมีสว่น
สร้างสรรค์และพฒันาชาติ
ไทย 

- สามารถวิเคราะห์ประวตัิ
และผลงานของบคุคล
ส าคญัทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศท่ีมีสว่น
สร้างสรรค์วฒันธรรมไทย
ในด้านตา่ง ๆ 

- ประวตัแิละผลงานของ
บคุคลส าคญัทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศท่ีมีสว่น
สร้างสรรค์และพฒันาชาติ
ไทย 

- ประวตัแิละผลงานของ
บคุคลส าคญัทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศท่ีมีสว่น
สร้างสรรค์วฒันธรรมไทย
ในด้านตา่ง ๆ 

 

ตารางท่ี 6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 

จุดหมายของหลักสูตร  (ที่เก่ียวข้องกับประวัตศิาสตร์)  

มีความรักชาต ิมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรต้องการ (ที่เก่ียวข้องกับประวัตศิาสตร์)  

เข้าใจความหมาย ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวตัศิาสตร์มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

เข้าใจความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรม ภมูิปัญญาไทย มีความรัก ความภมูิใจและ

ธ ารงความเป็นไทย 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

ชัน้ รายวิชา 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิ 
ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส 4.1 เข้าใจ
ความหมาย 
ความส าคญัของ
เวลาและยคุสมยั
ทางประวตัศิาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการ
ทางประวตัศิาสตร์
มาวิเคราะห์
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
อยา่งเป็นระบบ 

- วิเคราะห์
ความส าคญัของ
เวลาในการศกึษา
ประวตัิศาสตร์ 

- ความส าคญัของเวลา และช่วงเวลา
ส าหรับการศกึษาประวตัศิาสตร์ 

- ความสมัพนัธ์และความส าคญัของ
อดีตท่ีมีตอ่ปัจจบุนัและอนาคต 

- ตวัอยา่งการใช้เวลา ชว่งเวลาและยคุ
สมยัท่ีปรากฏในเอกสาร
ประวตัิศาสตร์ไทย 

- เทียบศกัราชตาม
ระบบตา่ง ๆ ท่ีใช้
ศกึษา
ประวตัิศาสตร์ 

- ท่ีมาของศกัราชท่ีปรากฏในเอกสาร
ประวตัิศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ./ ม.ศ./ 
ร.ศ./ พ.ศ./ ค.ศ. และ ฮ.ศ. 

- วิธีการเทียบศกัราชตา่ง ๆ และ
ตวัอยา่งการเทียบ 

- ตวัอยา่งการใช้ศกัราชตา่ง ๆ ท่ี
ปรากฏในเอกสารประวตัศิาสตร์ไทย 

- น าวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์มา
ใช้ศกึษา
เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ 

- ความหมายและความส าคญัของ
ประวตัศิาสตร์ และวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีมีความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกนั 

- น าวิธีการทางประวตัศิาสตร์ไปใช้
ศกึษาเร่ืองราวของประวตัิศาสตร์ไทย
ท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินตนเองในสมยัใดก็ได้ 
(สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ สมยัก่อน
สโุขทยั สมยัสโุขทยั สมยัอยธุยา 
สมยัธนบรีุ สมยัรัตนโกสินทร์) และ
เหตกุารณ์ส าคญัในสมยัสโุขทยั 

ส 4.3 เข้าใจความ - อธิบายเร่ืองราว - สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ในดินแดน
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 เป็นมาของชาติ
ไทย วฒันธรรม 
ภมูิปัญญาไทย มี
ความรัก ความ
ภมูิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

ทางประวตัศิาสตร์
สมยัก่อนสโุขทยั
ในดนิแดนไทย
โดยสงัเขป 

ไทยโดยสงัเขป 
- รัฐโบราณในดนิแดนไทย เช่น ศรีวิชยั 
ตามพรลิงค์ ทวารวดี 

- รัฐไทยในดนิแดนไทย เชน่ ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สพุรรณภมูิ 

- วิเคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรสโุขทยั
ในด้านตา่ง ๆ 

- การสถาปนาอาณาจกัรสโุขทยั และ
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง (ปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก) 

- พฒันาการของอาณาจกัรสโุขทยัใน
ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สงัคม และความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

- วิเคราะห์อิทธิพล
ของวฒันธรรม 
และภมูิปัญญา
ไทยสมยัสโุขทยั
และสงัคมไทยใน
ปัจจบุนั 

- วฒันธรรมสมยัสโุขทยั เชน่ 
ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี
ส าคญั ศลิปกรรมไทย 

- ภมูิปัญญาไทยในสมยัสโุขทยั เชน่ 
การชลประทาน เคร่ืองสงัคโลก  

- ความเส่ือมของอาณาจกัรสโุขทยั   
ม.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิ 
ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส 4.1 เข้าใจ
ความหมาย 
ความส าคญัของ
เวลาและยคุสมยั
ทางประวตัศิาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการ
ทางประวตัศิาสตร์
มาวิเคราะห์
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
อยา่งเป็นระบบ 
 

- ประเมินความ
นา่เช่ือถือของ
หลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ใน
ลกัษณะตา่ง ๆ 

- วิธีการประเมินความนา่เช่ือถือของ
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ใน
ลกัษณะตา่ง ๆ อยา่งง่าย ๆ เชน่ 
การศกึษาภมูิหลงัของผู้ท า หรือ
ผู้ เก่ียวข้อง สาเหต ุชว่งระยะเวลา 
รูปลกัษณ์ของหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ เป็นต้น 

- ตวัอยา่งการประเมินความน่าเช่ือถือ
ของหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ไทย
ท่ีอยูใ่นท้องถ่ินของตนเอง หรือ
หลกัฐานสมยัอยธุยา 
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 - วิเคราะห์ความ
แตกตา่งระหวา่ง
ความจริงกบั
ข้อเท็จจริงของ
เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ 

- ตวัอยา่งการวิเคราะห์ข้อมลูจาก
เอกสารตา่ง ๆ ในสมยัอยธุยา และ
ธนบรีุ เชน่ ข้อความบางตอนในพระ
ราชพงศาวดารอยธุยา จดหมายเหตุ
ชาวตา่งชาติ 

- การแยกแยะระหว่างข้อมลูกบัความ
คดิเห็น รวมทัง้ความจริงกบั
ข้อเท็จจริงจากหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ 

- เห็นความส าคญั
ของการตีความ
หลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ี
นา่เช่ือถือ 

- ตวัอยา่งการตีความข้อมลูจาก
หลกัฐานท่ีแสดงเหตกุารณ์ส าคญัใน
สมยัอยธุยาและธนบรีุ 

- ความส าคญัของการวิเคราะห์ข้อมลู 
และการตีความทางประวตัศิาสตร์ 

ส 4.3 เข้าใจความ
เป็นมาของชาติ
ไทย วฒันธรรม 
ภมูิปัญญาไทย มี
ความรัก ความ
ภมูิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

- วิเคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรอยธุยา
และธนบรีุในด้าน
ตา่ง ๆ 

- วิเคราะห์ปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ความ
มัน่คงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจกัรอยธุยา 

- การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 
- ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจกัรอยธุยา 

- พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาใน
ด้านการเมืองการปกครอง สงัคม 
เศรษฐกิจ และความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

- การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 1 และ
การกู้ เอกราช 

- การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 การกู้
เอกราช และการสถาปนาอาณาจกัร
ธนบรีุ 

- วีรกรรมของบรรพบรุุษไทย ผลงาน
ของบคุคลส าคญัของไทยท่ีมีสว่น
สร้างสรรค์ชาตไิทย เชน่ 
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   สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี2 
 พระศรีสริุโยทยั 
 พระนเรศวรมหาราช 
 พระนารายณ์มหาราช 
 สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 
 พระราชสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จฬุาโลกมหาราช )ด้วง(  

 สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสิง
หนาถ )บญุมา(  

 - ระบภุมูิปัญญา
และวฒันธรรม
ไทยสมยัอยธุยา
และธนบรีุ และ
อิทธิพลของภมูิ
ปัญญาดงักลา่ว   
ตอ่การพฒันาชาติ
ไทยในยคุตอ่มา 

- ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยั
อยธุยา เชน่ การควบคมุก าลงัคน 
และศลิปวฒันธรรม 

- ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยั
ธนบรีุ 

 

ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิ 
ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส 4.1 เข้าใจ
ความหมาย 
ความส าคญัของ
เวลาและยคุสมยั
ทางประวตัศิาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการ
ทางประวตัศิาสตร์
มาวิเคราะห์
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
อยา่งเป็นระบบ 

- วิเคราะห์เร่ืองราว
เหตกุารณ์ส าคญั
ทางประวตัศิาสตร์
ได้อยา่งมีเหตผุล
ตามวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ 

- ขัน้ตอนของวิธีการทางประวตัศิาสตร์
ส าหรับการศกึษาเหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ิน
ตนเอง 

- วิเคราะห์เหตกุารณ์ส าคญัในสมยั
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ 

- ใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ใน
การศกึษาเร่ืองราว
ตา่ง ๆ ท่ีตนสนใจ 

- น าวิธีการทางประวตัศิาสตร์มาใช้ใน
การศกึษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบั
ตนเอง ครอบครัว และท้องถ่ินของตน 

ส 4.3 เข้าใจความ - วิเคราะห์ - การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น
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เป็นมาของชาติ
ไทย วฒันธรรม 
ภมูิปัญญาไทย มี
ความรัก ความ
ภมูิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

พฒันาการของ
ไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ใน
ด้านตา่ง ๆ 

- วิเคราะห์ปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ความ
มัน่คงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
ไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ 

ราชธานีของไทย 
- ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความมัน่คงและ 
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ 

- บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จกัรีในการสร้างสรรค์ความ
เจริญและความมัน่คงของชาติ 

- พฒันาการของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ทางด้านการเมือง การ
ปกครอง สงัคม เศรษฐกิจ และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศตาม
ชว่งสมยัตา่ง ๆ 

- เหตกุารณ์ส าคญัสมยัรัตนโกสินทร์ท่ี
มีผลตอ่การพฒันาชาตไิทย เชน่ การ
ท าสนธิสญัญาเบาว์ริงในสมยัรัชกาล
ท่ี 4 การปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 การเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
และครัง้ท่ี 2 โดยวิเคราะห์สาเหตุ
ปัจจยั และผลของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 

- วิเคราะห์ภมูิ
ปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัรัตนโกสินทร์ 
และอิทธิพลตอ่
การพฒันาชาติ
ไทย 

- ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทยใน
สมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
พฒันาชาตไิทยจนถึงปัจจบุนั 
โดยเฉพาะพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบ

นทรดนิทร สยามิ าธิราช บรมนาถ
บพิตร และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

- วิเคราะห์บทบาท - บทบาทของไทยตัง้แตเ่ปล่ียนแปลง    
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ของไทยในสมยั
ประชาธิปไตย 

การปกครองจนถึงปัจจบุนัในสงัคม
โลก 

ม.
4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิ 
ศาสตร์
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส 4.1 เข้าใจ
ความหมาย 
ความส าคญัของ
เวลาและยคุสมยั
ทางประวตัศิาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการ
ทางประวตัศิาสตร์
มาวิเคราะห์
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
อยา่งเป็นระบบ 

- ตระหนกัถึง
ความส าคญัของ
เวลาและยคุสมยั
ทางประวตัศิาสตร์
ท่ีแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของ
มนษุยชาติ 

- เวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ท่ี
ปรากฏในหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ไทยและประวตัศิาสตร์
สากล 

- ตวัอยา่งเวลาและยคุสมยัทาง
ประวตัิศาสตร์ของสงัคมมนษุย์ท่ีมี
ปรากฏในหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์  

- ความส าคญัของเวลาและยคุสมยั
ทางประวตัศิาสตร์ 

- สร้างองค์ความรู้
ใหมท่าง
ประวตัิศาสตร์โดย
ใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์
อยา่งเป็นระบบ 

- ขัน้ตอนของวิธีการทางประวตัศิาสตร์ 
โดยน าเสนอตวัอยา่งทีละขัน้ตอน
อยา่งชดัเจน 

- คณุคา่และประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีมีตอ่การศกึษาทาง
ประวตัิศาสตร์ 

- ผลการศกึษาหรือโครงงานทาง
ประวตัิศาสตร์ 

ส 4.3 เข้าใจความ
เป็นมาของชาติ
ไทย วฒันธรรม 
ภมูิปัญญาไทย มี
ความรัก ความ
ภมูิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 
 
 

- วิเคราะห์ประเดน็
ส าคญัของ
ประวตัิศาสตร์ไทย 

- วิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์
ตอ่ชาตไิทย 

- ประเดน็ส าคญัของประวตัศิาสตร์
ไทย เชน่ แนวคิดเก่ียวกบัความ
เป็นมาของชาตไิทย อาณาจกัร
โบราณในดนิแดนไทย และอิทธิพลท่ี
มีตอ่สงัคมไทย ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ
สถาปนาอาณาจกัรไทยในชว่งเวลา
ตา่ง ๆ สาเหตแุละผลของการปฏิรูป
การปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส
เลิกไพร่ การเสดจ็ประพาสยโุรปและ
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หวัเมืองสมยัรัชกาลท่ี 5 การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

- บทบาทของสตรีไทย 
- บทบาทของสถาบนัพระมหากษัตริย์
ในการพฒันาชาตไิทยในด้านตา่ง ๆ 
เชน่ การปอ้งกนัและรักษาเอกราช
ของชาติ การสร้างสรรค์วฒันธรรม
ไทย 

- วิเคราะห์ปัจจยัท่ี
สง่เสริมการ
สร้างสรรค์ภมูิ
ปัญญาไทย และ
วฒันธรรมไทย ซึง่
มีผลตอ่สงัคมไทย
ในยคุปัจจบุนั 

- อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตก และ
ตะวนัออกท่ีมีตอ่สงัคมไทย 

- ปัจจยัและบคุคลท่ีสง่เสริมความ
สร้างสรรค์ภมูิปัญญาไทย และ
วฒันธรรมไทย ซึง่มีผลตอ่สงัคมไทย
ในยคุปัจจบุนั เชน่ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิ
พลอดลุยเดช 

 สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

 สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชินี
นาถ 

 สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

- วิเคราะห์ผลงาน
ของบคุคลส าคญั
ทัง้ชาวไทยและ
ตา่งประเทศ ท่ีมี
สว่นสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทย 

- ผลงานของบคุคลส าคญัทัง้ชาวไทย
และตา่งประเทศ ท่ีมีสว่นสร้างสรรค์ 
วฒันธรรมไทย และประวตัิศาสตร์
ไทย เชน่  
 พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้า
นภาลยั 
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  และประวตัิศาสตร์
ไทย 

 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้า
เจ้าอยูห่วั 

 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่วั 

 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส 

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
วงษาธิราชสนิท 

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าดิศวรกมุาร กรมพระยา
ด ารงราชานภุาพ 

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
จิตรเจริญ กรมพระยานริศรานวุดัติ
วงศ์ 

 หมอ่มราโชทยั หม่อมราชวงศ์
กระตา่ย อิศรางกรู 

 สมเดจ็เจ้าพระยามหาศรีสริุยวงศ์ 
)ชว่ง บนุนาค(  

 บาทหลวงปาเลอกวัซ์ 
 พระยากลัยาณไมตรี )ดร .ฟรานซีส 
บี แซร์(  

 ศาสตราจารย์ศลิป พีระศรี 
 พระยารัษฎานปุระดษิฐมหิศรภกัดี 

)คอซิมบี ้ณ ระนอง(  
- วางแผนก าหนด
แนวทางและการมี
สว่นร่วมการ
อนรัุกษ์ภมูิปัญญา
ไทยและ

- สภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การ
สร้างสรรค์ภมูิปัญญาและวฒันธรรม
ไทย 

- วิถีชีวิตของคนไทยในสมยัตา่งๆ  
- การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของ
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วฒันธรรมไทย วฒันธรรมไทย 
- แนวทางการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยและการมีสว่นร่วมใน
การอนรัุกษ์ 

- วิธีการมีสว่นร่วมอนรัุกษ์ภมูิปัญญา
และวฒันธรรมไทย 

 

 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ศริิโชค อภิภชัผอ่งใส 
วัน เดือน ปี เกิด 21 กมุภาพนัธ์ 2533 
สถานที่เกิด พะเยา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2556 ศกึษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกสงัคมศกึษา   

จาก มหาวิทยาลยัศลิปากร  
พ.ศ.2562 ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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