
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
ประวตัิศาสตร์ไทย ม.๔-๖  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 



ส๔.๓ ม.๔/๑  วเิคราะหป์ระเด็นส าคญัของประวตัศิาสตรไ์ทยได ้

ส๔.๓ ม.๔/๒ วเิคราะหค์วามส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

     ต่อชาตไิทยได ้

๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี่ วเิคราะหป์ระเด็นส าคญัทางประวตัิศาสตรไ์ทย 

ตวัช้ีวดั 



หน่วยการเรยีนรูท้ี่ ๓ 

วิเคราะหป์ระเด็นส าคญั                                
ทางประวตัิศาสตรไ์ทย 

แนวคิดเกี่ยวกบัความเป็นมา      

ของชนชาติไทย 

อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย

และอทิธิพลที่มีต่อสงัคมไทย 

การปฏรูิปบา้นเมืองในสมยั

รชักาลที่ ๕ 

การเปลี่ยนแปลง 

การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

บทบาทของสตรไีทย 

บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

ในการพฒันาชนชาติไทย 



ภาพวาดขุนวจิิตรมาตรา 

แนวคดิเกี่ยวกบัความเป็นมาของชนชาตไิทย 

ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บรเิวณเทือกเขาอลัไต 

• ผูเ้สนอแนวคดิน้ี คอื ขุนวจิติรมาตรา ในหนังสอื “หลกัไทย” 

• พฒันามาจากแนวคิดของแตรร์อีอง เดอ  ลา คูเปอร ีที่ว่า  

• ชนชาตชิานหรอืไทชาน หรอืสยาม มีถิ่นก าเนิดอยู่ในมณฑล

เสฉวนของจนี ตลอดจนแนวคิดของหมอวลิเลยีม คลฟิตนั 

ดอดด ์

 

       จากการใช้วธีิการทางประวัตศิาสตร์ในการศึกษา พบว่า
ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ และความรู้ที่สนับสนุนก็
ล้าสมัย 



สมเด็จฯ กรมพระยาด ารง 
ราชานุภาพ 

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  
ณ นคร 

ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บรเิวณตอนใตแ้ละตะวนัออกเฉียงใตข้องจนี ตลอดจนรฐัอสัสมัของอนิเดีย 

           จากการใช้วธีิการทางประวัตศิาสตร์ในการศึกษา  พบว่าแนวคดินีมี้ความเป็นไป
ได้มาก เพราะปัจจุบันยังมีผู้คนที่มีวัฒนธรรมและภาษาเป็นแบบไทยแผ่กระจายอยู่ทั่วไป 

• แนวคดิน้ีมาจากบนัทกึ หนังสอืที่เขียนข้ึนโดยนัก

เดินทางประกอบกบัการศึกษาจากหลกัฐานจนี

รวมทัง้การวจิยัของนักวชิาการหลายสาขา เช่น  

   สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ หล ีฟงักว้ย 

   ดร.วลิเลยีม เจ. เกด็นีย ์ดร.เดวดิ เค. วยัอาจ  

   ดร.บรรจบ พนัธุเมธา  ศจ.ดร.ประเสรฐิ ณ นคร 

  



นายแพทย์สุด แสงวเิชียร 

ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บรเิวณประเทศไทยปจัจุบนั 

• แนวคดิน้ีมาจากนักวชิาการบางท่านที่เช่ือว่าผูค้นและ

อาณาจกัรต่างๆ บนแผ่นดินไทยสมยักอ่นเป็นบรรพ

บรุุษของคนไทย  เช่น นายแพทยส์ดุ แสงวเิชียร ที่

ศึกษาโครงกระดูกมนุษยย์คุหนิใหม่ที่พบในกาญจนบรุ ี

หรอืสจุติต ์วงษเ์ทศ    ในหนังสอื“คนไทยอยู่ที่น่ี” 

ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะส ีที่วจิยัเรื่อง

ฮโีมโกลบิน อ ี 

           จากการใช้วธีิการทางประวัตศิาสตร์ในการศึกษา  พบว่ายังไม่มีหลักฐานที่น่าเช่ือถือมาสนับสนุน
เพียงพอ 



ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บรเิวณหมู่เกาะแถบเสน้ศูนยสู์ตรของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

           จากการใชว้ธิีการทางประวตัิศาสตรใ์นการศึกษา  พบว่าหลกัฐานที่สนบัสนุนมีนอ้ยและขดัแยง้กบัขอ้เท็จจรงิ 
ในบางเรื่อง เช่น การอพยพของผูค้น หลกัการเคลื่อนยา้ยทางวฒันธรรม เป็นตน้ 

           ปจัจุบนัการศึกษาเกี่ยวกบัความเป็นมาของชนชาติไทยยงัคงเป็นประเด็นถกเถยีงกนัอยู่และยงัไม่มีขอ้สรุป 

ที่แน่นอน จากแนวคิดต่างๆ ขา้งตน้น้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรอืแกไ้ขได ้หากมีการคน้พบหลกัฐานใหม่ ๆ ที่น่าเช่ือถอื

กว่าเดิม 

      แนวคิดน้ีไดม้าจากความคลา้ยคลงึกนัของผูค้น ภาษาและกลุม่เลอืดระหว่างคนไทยกบัผูค้นบริเวณหมู่เกาะ 

แถบเสน้ศูนยสู์ตร (อนิโดนีเซีย  ฟิลปิปินส ์คาบสมทุรมลายู) ผูเ้สนอแนวคิดน้ี  คือ ศาสตราจารยรู์ธ เบเนดิกต ์



• ดินแดนไทยในอดีตเป็นที่ต ัง้ของอาณาจกัรโบราณต่างๆ ดงัปรากฏหลกัฐาน 

   ทางโบราณคดีและหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์เช่น จารกึ จดหมายเหตจุนี 

• อย่างไรกด็ี ขอ้มูลเกี่ยวกบัอาณาจกัรโบราณยงัไม่สมบูรณ์และชดัเจนมากนกั  

   ยงัตอ้งอาศยัการศึกษาคน้ควา้กนัต่อไปอกี 

จารึกวดัโพธ์ิร้าง จ. นครปฐม เขยีนด้วยภาษามอญ สันนิษฐานว่าชาวทวารวดีเป็นคนเช้ือสายมอญ 

อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทยและอทิธพิลที่มีต่อสงัคมไทย 

อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย 



อทิธิพลของอาณาจกัรโบราณที่มีต่อสงัคมไทย 

• การนบัถอืศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 

• การนบัถอืพระพทุธศาสนา 

ดา้นศาสนาและความเช่ือ ดา้นรูปแบบการปกครอง 

• ระบอบกษตัรยิ ์

• พธิีกรรมเกี่ยวกบัการยกย่อง

กษตัรยิ ์

ดา้นภาษาและกฎหมาย 

• เช่น ภาษาบาล ีสนัสกฤต 

• เช่น กฎหมายมงัรายศาสตร ์

ดา้นศิลปกรรม 

• เช่น เจดีย ์พระพทุธรูป 

ธรรมจกัร  พระปรางค ์

เสมาหนิ 



อาณาจกัรไทย ปจัจยัดา้นภมูิศาสตร ์ ปจัจยัดา้นการเมืองและประวตัิศาสตร ์

กรุงสโุขทยั 
• ตัง้อยู่ท่ามกลางเทอืกเขา    

    มีมรสมุพดัผ่าน จงึมีฝนตกชกุ 

• เคยเป็นเมืองส าคญัมากอ่นการสถาปนา

อาณาจกัรและรบัอทิธพิลเขมร 

กรุงศรอียธุยา 
• ตัง้อยู่พื้นที่ราบลุม่ มีแม่น ้ าไหล

ผ่าน จงึอดุมสมบูรณ์ 

• มีพฒันาการมาจากละโวแ้ละสพุรรณภมูิ 

ซึ่งมีความเจรญิมากอ่น 

กรุงธนบรุ ี

• ตัง้อยู่บรเิวณที่มีล าน ้ าลกึ 

    ใกลท้ะเลที่สามารถถอยทพั 

    ไดง้า่ย 

• เป็นชมุชนเกา่ มีป้อมที่สรา้งต ัง้แต่ 

    สมยัอยธุยา 

กรุงรตันโกสนิทร ์

• ตัง้อยู่ฝัง่ตะวนัออกของแม่น ้ า

เจา้พระยา มีพื้นที่กวา้งใหญ่ 

• บรเิวณที่ต ัง้พระบรมมหาราชวงัเดิมเป็น

ชมุชนชาวจนี ต่อมาสรา้งใหม่โดย

เลยีนแบบมาจากกรุงศรอียธุยา 

ปจัจยัที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจกัรไทย 



รัชกาลที ่5 ทรงเป็นประธานในการประชุมเทศาภิบาลทีพ่ระราชวงับางปะอนิ พ.ศ. ๒๔๔๖ 

การปฏรูิปบา้นเมืองในสมยัรชักาลที่ ๕ 

การปฏรูิปการปกครอง 

• ทรงตัง้สภาที่ปรกึษา ๒ สภา คอื สภาที่ปรกึษาราชการแผ่นดิน (รฐัมนตรสีภา) และสภาที่

ปรกึษาในพระองค ์(องคมนตรสีภา) 

• ทรงปฏรูิปการปกครองทัง้ในสว่นกลาง สว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถิ่น  เช่น ต ัง้กระทรวงต่างๆ 

๑๒ กระทรวง ยกเลกิระบบกนิเมืองและจดัต ัง้มณฑลเทศาภบิาล จดัต ัง้สขุาภบิาล ๒ แหง่ คอื 

   ที่ ต.ท่าฉลอม เมืองสมทุรสาครและที่ ต.พระบรมมหาราชวงั กรุงเทพ 



การปฏรูิปสงัคม 

การเลกิทาส 

• ทาสที่มีมาก คอื ทาสสนิไถแ่ละทาสในเรอืนเบี้ย 

• ทรงเริ่มต ัง้แต่ พ.ศ.๒๔๑๗ แต่ใหม้ีผล พ.ศ.๒๔๑๑ ซึ่งเริ่มครองราชย ์ใหล้ดค่าตวัลูกทาส

เกดิใหม่ จนสิ้นสดุ พ.ศ.๒๔๔๘ จงึทรงประกาศยกเลกิระบบทาส  

• ไพร่ มี 2 ประเภท คอื ไพร่หลวง (ไพร่ของกษตัรยิ)์ และไพร่สม (ไพร่ของขุนนาง) 

• ในพ.ศ.๒๔๔๓ ทรงก าหนดใหจ้า้งแทนเกณฑแ์รงงาน จนถงึพ.ศ.๒๔๔๘ ใหช้ายฉกรรจเ์ป็น

ทหาร ๒ ปี เม่ือปลดประจ าการไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าราชการจนตลอดชีวิต ระบบไพร่จงึสิ้นสดุ 

การเลกิไพร ่



• สถาปนาโรงเรยีนส าหรบัราษฎรเป็นคร ัง้แรกที่วดัมหรรณพาราม  กรุงเทพฯ 

• ตัง้กระทรวงธรรมการรบัผิดชอบดา้นการศึกษา 

• ตัง้โรงเรยีนกลุสตรวีงัหลงั (วฒันาวิทยาลยั) โรงเรยีนเสาวภาและโรงเรยีนราชินี ส าหรบั

สตรไีทย 

• ดา้นสาธารณสขุ ต ัง้โรงเรยีนแพทย ์สรา้งโรงพยาบาลศิรริาช 

• ดา้นไฟฟ้า  ประปา  โทรเลข  โทรศพัท ์ การรถไฟ 

• ยกเลกิการหมอบกราบเวลาเขา้เฝ้า 

• เปลี่ยนทรงผมเป็นแบบตะวนัตก  รวมทัง้ปรบัดา้นการแต่งกาย 

 
 

 
 

การปฏรูิปการศึกษา 

การปรบัปรุงบา้นเมืองใหท้นัสมยั 



แบงก์สยามกมัมาจล 

• ดา้นการเงนิ การคลงั เช่น การตัง้หอรษัฎากร

พพิฒัน์ การจดัท างบประมาณแผ่นดินเป็นคร ัง้

แรกการก าหนดมาตราเงนิใหม่เหลอืเพยีงบาทกบั

สตางค ์การใชธ้นบตัรแทนเงนิเหรยีญการตัง้

ธนาคาร เรยีกว่า บคุคลภัย ์(Book Club) หรอื

แบงกส์ยามกมัมาจล (ธ.ไทยพาณิชย)์ 

• ดา้นเกษตรกรรม เช่น มีการขุดคลอง การบกุเบกิ

ที่ดินเพือ่ท านาเพาะปลูก การสง่เสรมิการพฒันา

พนัธุข์า้ว สง่เสรมิการเลี้ยงไหม 

• ดา้นการคา้และการลงทนุ มีการลงทนุจากนายทนุ

ชาวตะวนัตก ชาวจนี และเจา้นายไทยในโรงงาน

อตุสาหกรรม เช่น โรงสขีา้ว โรงเลือ่ย โรงงาน

น ้าตาล  

การปฏรูิปเศรษฐกจิ 



รัชกาลที ่๕ เสด็จเยอรมนีในคราวเสด็จประพาสยโุรปคร้ังที ่๑ 
พ.ศ. ๒๔๔๐ 

การเสด็จประพาสต่างประเทศและการเสด็จประพาสในประเทศ 

• รชักาลที่ 5 เสด็จประพาสต่างประเทศ ท ัง้ในทวปี

เอเชียและยโุรป โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่

ทอดพระเนตรความเจรญิของต่างประเทศ เพือ่

น ามาปรบัปรุงประเทศ  เพือ่เจรญิสมัพนัธไมตรี

และเจรจาราชการบา้นเมือง เพือ่รกัษาพลานามยั

ของพระองค ์

• นอกจากน้ี รชักาลที่ ๕ โปรดการเสด็จประพาส 

หวัเมืองต่างๆ เพือ่ทรงตรวจการจดัการปกครอง 

และเพือ่ส าราญพระอริยิาบถ ซ่ึงการเสด็จประพาส

เพือ่ส าราญพระอริยิาบถน้ี เป็นการเสด็จประพาส

สว่นพระองค ์จงึเรยีกว่า การเสด็จประพาสตน้ 



พ.ศ. ๒๔๖๑ 

รชักาลที่ ๖  

ทรงจดัต ัง้ดสุติธานี 

พ.ศ. ๒๔๗๕ 

เกดิการเปลี่ยนแปลง 

การปกครอง 

พ.ศ. ๒๔๕๔ 

เกดิกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ๔ 

๖ 

พ.ศ. ๒๔๖๘ 

รชักาลที่ ๗  

เสด็จข้ึนครองราชย ์

๕ 

พ.ศ. ๒๔๕๓ 

รชักาลที่ ๖ เสด็จข้ึนครองราชย ์

๓ 

พ.ศ. ๒๔๑๑ 

รชักาลที่ ๕ เสด็จข้ึนครองราชย ์ 

และทรงปฏรูิปการปกครองบา้นเมือง 

๒ 

๑ 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ . ๒๔๗๕ 

สถานการณ์การเมืองกอ่นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 



การรบัการศึกษาและ

แนวคดิประชาธิปไตย

จากตะวนัตก 

อทิธิพลของ       

การเปลี่ยนแปลง   

การปกครอง        

ในประเทศต่างๆ  

เช่น ญี่ปุ่ น ตรุก ีจนี 

ปญัหาเศรษฐกจิ

ตกต า่ของไทย   

และของโลก 

สาเหตทุี่น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 



 

 

 

 

๒ ๓ ๖ ๑ ๔ ๕ 

เดือน ก.พ. ๒๔๖๙ 

มีการประชมุคร ัง้แรกที่กรุงปกักิ่งเพือ่กอ่ต ัง้

คณะราษฎรและวางแผนเปลี่ยนแปลง   

การปกครอง 

๘ ม.ิย. ๒๔๗๕ 

รชักาลที่ ๗ และพระบรมราชินีเสด็จ

ไปประทบัที่วงัไกลกงัวล                 

จ. ประจวบคีรขีนัธ ์

๒๔ ม.ิย. ๒๔๗๕ 

คณะราษฎรยดึอ านาจเปลี่ยนแปลง

การปกครอง 

๒๖ ม.ิย. ๒๔๗๕ 

รชักาลที่ ๗ และพระบรมราชินีเสด็จ

กลบักรุงเทพฯ 

๒๗ มิ.ย. ๒๔๗๕ 

ประกาศใช ้พ.ร.บ. ธรรมนูญการ

ปกครองแผ่นดินสยามชัว่คราว       

พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๐ ธ.ค. ๒๔๗๕ 

รชักาลที่ ๗ พระราชทานรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

 ผลจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ท าให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร 



• สตรไีทยสมยัโบราณเป็นชนชัน้ไพรแ่ละทาส มีหนา้ที่ท างานบา้น   

ท าไร ่ท านา พอมีครอบครวักต็อ้งเลี้ยงลูก ดูแลครอบครวั 

• ตัง้แต่สมยัอยธุยาถงึสมยัรตันโกสนิทรก์อ่นเขา้สูย่คุแหง่ความทนัสมยั 

กฎหมายก าหนดใหห้ญงิที่เป็นภรรยามี ๔ ลกัษณะ ไดแ้ก ่ภรรยา

พระราชทาน ภรรยากลางเมือง ภรรยากลางนอกและภรรยากลางทาส ี

• ส าหรบัทาสหญงิเม่ือบวชเป็นชี กฎหมายอนุญาตใหพ้น้จากความเป็น

ทาสได ้หรอืหากนายเงนิเอาทาสเป็นภรรยา กเ็ป็นไทดว้ยเช่นกนัและ

ลูกที่เกดิมากเ็ป็นไทดว้ย 

หุ่นขีผ้ึง้แสดงสตรีไทยสมยัก่อน 

บทบาทของสตรไีทย 

บทบาทของสตรไีทยสมยัก่อนเขา้สูค่วามทนัสมยั 



• สมยัน้ีสตรไีทยยงัมีหนา้ที่เหมือนเดิม คอื ท างานบา้น

เลี้ยงดูครอบครวัและออกไปท าไร่ ท านา ท าสวนของ

ตนเองและมูลนาย แต่มีอสิระมากข้ึนกว่าเดิม มี

โอกาสไดร้บัการศึกษาและสามารถพน้จากความเป็น

ทาส เป็นไท 

• การปฏรูิปประเทศเขา้สูค่วามทนัสมยัในสมยัรชักาล  

ที่ ๕ ท าใหส้ถานภาพของผูห้ญิงชัน้สูงและชนชัน้

กลางดีข้ึน เพราะมีโอกาสไดศึ้กษาเล่าเรยีน ขณะที่

ผูห้ญิงชนชัน้ลา่งมีสถานภาพดอ้ยกว่า เพราะมีโอกาส

ดา้นการศึกษานอ้ยกว่า 

 
สตรีไทยโดยเฉพาะสตรีช้ันสูงและช้ันกลางใน
สมยัรัชกาลที ่๔-๕ มโีอกาสได้รับการศึกษา 

บทบาทของสตรีไทยสมยัปรบัเขา้สูค่วามทนัสมยั 



• แมว่้าผูห้ญิงในสมยัน้ีมีสทิธิออกเสยีงเลอืกตัง้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แต่มีจ านวนนอ้ยมาก      

ที่เขา้ไปมีสว่นร่วมทางการเมือง 

• ในสมยัสงครามโลกคร ัง้ที่ ๒ รฐับาลมีนโยบายสรา้ง

ชาตแิละใหค้วามส าคญักบัสตรีไทย ดงัจะเหน็ไดจ้าก

รฐับาลไดต้ ัง้ส านกัวฒันธรรมฝ่ายหญิงเพื่อยกฐานะ

ของหญิงไทยใหเ้ท่าเทียมกบัผูช้าย 

• ส านกัวฒันธรรมฝ่ายหญิงท าใหผู้ห้ญิงมีบทบาทใน

การเขา้รบัราชการบางต าแหน่งมากข้ึน 

พนัโทหญิงละเอยีด พบูิลสงคราม 
ตัวอย่างสตรีไทยทีม่บีทบาทในสังคมไทยสมยันี้ 

บทบาทของสตรไีทยสมยัหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 



• ภายหลงัการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิสตรไีทยมีโอกาสในการท างานเท่า

เทียมกบัผูช้าย  มีบทบาทในทางเศรษฐกจิและการมี

สว่นร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพิ่มมาก

ข้ึน โดยเฉพาะในสถาบนัการเมืองไม่ว่าจะเป็นสภา

นิตบิญัญตั ิบรหิาร ตลุาการและต าแหน่งที่มีอ านาจ

ในระบบราชการ 

• อย่างไรกด็ี แมว้่าสตรไีทยจ านวนมากตอ้งออกไป

ท างานนอกบา้น แต่กต็อ้งแบกภาระงานบา้นจนท าให ้

เกดิความเครยีด 
สตรีไทยสมยัปัจจุบันมโีอกาสท างานนอกบ้าน

มากกว่าสมยัก่อน 

บทบาทของสตรไีทยภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 



• บทบาทในการด ารงรกัษาเอกราชของชาติ 

• บทบาทในการสรา้งสรรคแ์ละด ารงรกัษา

วฒันธรรมของไทย 

• บทบาทในการเป็นศูนยร์วมของความสามคัคี 

     ของคนในชาต ิ

• บทบาทในการท านุบ ารุงศาสนา 

บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัรยิใ์นการพฒันาชาตไิทย 

สถาบันพระมหากษตัริย์มบีทบาทส าคญั 
ในการพฒันาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 



ตวัอย่างอทิธพิลของวฒันธรรมตะวนัออก 

คตธิรรมทางพระพทุธศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

พระราชประเพณีในราชส านัก 

ภาษาและวรรณกรรม 

ตวัอย่างอทิธพิลของวฒันธรรมตะวนัตก 

ระบอบประชาธปิไตย 

ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยม 

สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค 

ในสงัคมไทย 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

อทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกที่มีต่อสงัคมไทย 



ค าถามหน่วยการเรยีนรูท้ี่ ๓ 

๑. การศึกษาแนวคดิเกี่ยวกบัความเป็นมาของชนชาตไิทย มีความส าคญัอย่างไร 

   และนกัเรียนคิดว่าชนชาตไิทยมาจากที่ใด ใหอ้ธิบายพรอ้มบอกเหตผุลประกอบ 

๒. อทิธิพลของอาณาจกัรโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อสงัคมไทยมีอะไรบา้ง ใหส้รุปมาเป็นขอ้ๆ 

๓. การปฏรูิปทางการเมืองการปกครองที่เกดิข้ึนในประวตัิศาสตรไ์ทยสง่ผลต่อชาตไิทยอย่างไร 

    จงอธิบาย 

๔. นักเรยีนคดิว่าพระมหากษตัรยิไ์ทยทรงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาชาตไิทยอย่างไร 

๕. สงัคมไทยไดร้บัอทิธิพลของวฒันธรรมตะวนัออกและวฒันธรรมตะวนัตกดา้นใดบา้ง  

    ใหอ้ธิบายมาพอเขา้ใจ 

 


