
 

การจัดการศึกษาในสังคมไทยสมัยตาง ๆ 

การจดัการศึกษาในสังคมไทย แบงเปน 3 ยุคหลัก ๆ 

 1.  การจดัการศึกษาของไทยในอดีต 

 2.  การจดัการศึกษาของไทยในยุคเปลี่ยนแปลง (ชวงปฏิรูปการศกึษาสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงหลังสมัย

สงครามโลกครั้งที ่2) 

 3.  การจดัการศึกษาของไทยในยุคปจจุบัน (ชวงหลังสมัยสงครามโลกครั้งที ่2 ถึงปจจุบัน) 

การจัดการศึกษาของไทยในอดีต 

 1. สมัยสุโขทัย 

2. สมัยอยุธยา 

3. สมัยธนบุร ี

4. สมัยรตันโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่ 1-4) 

การจัดการศึกษาในสมยัสุโขทัย 

 สภาพสังคม 

 การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร พระมหากษัตริยทรงยึดหลักธรรมในพระพทุธศาสนาเปนแนวทาง

ในการปกครอง พระองคทรงมีความสัมพันธใกลชดิกับประชาชน บานเมืองอุดมสมบูรณ 

 การจัดการศึกษา 

 1. การศึกษาของประชาชนทั่วไป สถานศึกษาคือวัด พระสงฆเปนผูสอน เนนสอน จริยศึกษา สอนอาน

เขียน ภาษาบาลี สันสกฤต และยังมีการศึกษาวิชาชีพตาง ๆ สืบทอดวิชาชีพดานจิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปตยกรรม 

2. การศึกษาของเจานายและบุตรหลานขาราชการ สถานที่ศึกษาอยูที่สํานักราชบัณฑติ เรียนรูศาสตร

ตาง ๆ ที่จาํเปนสําหรับการปกครองประเทศ การทํางานที่เกี่ยวกับราชการ 

การจัดการศึกษาในสมยัอยุธยา 

 สภาพสังคม 

 - การปกครองเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

- พระมหากษัตริยยึดหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาในการปกครองประเทศ 

- การศึกษามีศูนยกลางอยูที่ วัด 



 

- มีการติดตอทางการคากับตางประเทศ และเผยแผศาสนา โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช โดยเฉพาะชาวโปรตุเกส ฝรั่งเศส ทําใหมีความรูและวิทยาการสมัยใหมดานตาง ๆ เขามา และที่เขามา

มีบทบาทมาก คือ การสอนศาสนา ในสมัยน้ีจึงนับวาเปนยุคทองแหงการศึกษาและยุคทองแหงวรรณคดี 

สภาพการศึกษา 

1. การศึกษาของประชาชนทั่วไป สถานศึกษายังคงอยูที่วัด เนนการศึกษาดานจริยศึกษาและพุทธิ

ศึกษา และศึกษาวิชาเพิ่มเติม เชน ภาษาจีน ฝรั่งเศส ขอม และศึกษาวิชาชีพที่ไดรับจากชาวตางประเทศดวย 

เชน วิชาหลอปนไฟ ตํารายาบางอยาง ตําราอาหาร ฯลฯ 

2. การศึกษาของเจานายและบุตรหลานขาราชการ ศึกษาที่สํานักราชบัณฑิต และการศึกษาวิชา

หนังสือชั้นสูง วงวรรณคดีไทยเฟองฟู ยอมแสดงใหเห็นวา ผูทรงพระราชนิพนธ หรือผูทรงนิพนธตองมีความรู

เปนอยางดี 

3. การตั้งโรงเรียนสอนศาสนา เน่ืองจากชาวตะวันตกเขามาเผยแผศาสนา โดยมีบาทหลวงมิชชันนารี

คอยควบคุมดูแล 

4. การสงบุตรของเจานายไปศึกษาตอยังตางประเทศ สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชรับสั่งใหสง

เจานายชั้นผูใหญ จํานวน 12 คน ไปศึกษายังวิทยาลัยในปารีส นับเปนการเริ่มตนสงเสริมการศึกษาวิทยาการ

สมัยใหมของชาติตะวันตก  

5. การสรางแบบเรียนภาษาไทย ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

พระโหราธิบดีแตง “แบบเรียนจินดามณี” ข้ึน ซ่ึงเปนแบบเรียนเลมแรกที่ใชตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน 

การจัดการศึกษาในสมัยธนบุรี 

 สภาพสังคม 

หลังจากที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปนชวงเวลาของการทํานุบํารุงซอมแซมบานเมืองในดาน  

ตาง ๆ การศึกษาสมัยน้ีจึงยังไมไดพัฒนาเทาที่ควร 

สภาพการศึกษา 

วัดเปนสถานที่ศึกษาสําหรับประชาชนทั่วไป 

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงทํานุบํารุงการศึกษาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหซอมแซม

และรวบรวมหนังสือ ตําราตาง ๆ ที่กระจัดกระจายอยูเพื่อใชเลาเรียนตอไป 

การจัดการศึกษาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลท่ี 1-4  

 สภาพสังคม 

- บานเมืองยังไมสงบสุขเทาที่ควร เน่ืองจากยังมีการทําสงครามเปนระยะ ๆ 



 

- ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริยไมเสื่อมคลาย และยังเจริญข้ึน  

- กลับมาติดตอกับชาวตะวันตกอีกครั้ง 

สภาพการศึกษา 

1. การศึกษาของประชาชนทั่วไป การศึกษายังคงเหมือนเชนในสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา 

บานเมืองยังไมสงบ เด็กผูหญิงมีโอกาสไดเรียนหนังสือ และมักสงเด็กผูหญิงไปอยูตามตําหนักเจานายในวังเพื่อ

เรียนรูขนบธรรมเนียม วิชาความรู กิริยามารยาท และฝกหนาที่อยูงาน 

2. การศึกษาของเจานายและบุตรหลานขาราชการ เรียนรูหลักการปกครอง ตําราพิชัยสงคราม สวน

เจานายผูหญิงศึกษาเกี่ยวกับราชประเพณี ระเบียบวินัยของฝายใน การศึกษาของเจานายฝายในพัฒนาข้ึน เห็น

ไดจากการวรรณคดี ซ่ึงแปลจากพงศาวดารตางประเทศเปนภาษาไทย เชน สามกก ราชาธิราช ฯลฯ 

3. การเริม่ตนเปดกวางดานการศึกษาวิชาการและวิชาชีพ จะเห็นไดจากการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามในสมัยรัชกาลที่ 3 จนกลายเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย ทําใหเผยแพรความรูสูประชาชน 

โดยเฉพาะตาํราวิชาตาง ๆ ที่จารึกไว 

4. การพิมพหนังสือไทย เชน หมอแดน บีช บรัดเลย ไดตั้ง   โรงพิมพและหลอตัวพิมพภาษาไทยเพื่อ

เผยแผคําสอน ออกหนังสือพิมพที่ชื่อวา “บางกอกรีคอเดอร” 

5. การสรางแบบเรียนภาษาไทย มีแบบเรียนเพิ่มข้ึน ไดแก ประถม ก กา ประถม ก กา หัดอาน สุบินท

กุมาร ประถมมาลา อักษรนิติ  

6. การตั้งโรงเรียนของหมอสอนศาสนา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งโรงเรียนสอนศาสนา สอนภาษาอังกฤษ

และวิทยาการตะวันตก เชน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  

7. การพัฒนาความรูวิทยาการสมัยใหม เชน สมัยรัชกาลที่ 4 พระองคทรงจางนางแอนนา เลียวโน

เวนส มาสอนภาษาอังกฤษแกพระราชโอรสและพระราชธิดาในราชสํานัก 

การจัดการศึกษาของไทยในยุคเปลี่ยนแปลง (ชวงปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

ถึงหลังสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2) 

สมัยรัชกาลท่ี 5 

- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นความสําคัญของการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษา

ภาษาและวิทยาการจากตางประเทศ 

- ประเทศตะวันตกมีนโยบายคุกคามประเทศแถบเอเชีย เพื่อลาเปนอาณานิคม รัชกาลที่ 5 จึงตอง

พัฒนาประเทศใหทันสมัย โดยเริ่มตนจากการเลิกทาส และเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาใหเปนระบบยิ่งข้ึน 

เรียกวามีการ “ปฏิรูปการศึกษา”   

วิธีการจัดการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 5 



 

-  ทรงมุงผลิตคนเขารับราชการ 

-  ทรงมุงใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

-  ทรงมุงที่จะดํารงพระพุทธศาสนา 

-  การจัดตั้งสถานศึกษา จัดตั้งโรงเรียนหลวง และโรงเรียนเพื่อประชาชนทั่วไป 

-  การจัดทาํแบบเรียน พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) แตงแบบเรียนหลวง 6 เลม 

-  การตั้งกรมศึกษาธิการ  

-  การทําหลักสูตร นําแผนการศึกษาของญี่ปุนมาใช แบงเปน สายสามัญ และอาชีวศึกษา 

สมัยรัชกาลท่ี 6-ชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

สมัยรัชกาลที่ 6 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1  

  ประสบปญหา “คนลนงาน” 

สมัยรัชกาลที่ 7 ประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจของโลกตกต่ํา  

  มีการดุลขาราชการและลูกจางออกจากงาน 

  เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 

การจัดการศึกษา 

1. ดานการจัดการศึกษาและขยายระดับการศึกษา การประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 

2464 กําหนดใหเด็กไทยทั้งชาย-หญิง 7-14 ป ตองเขาเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยไมเสียคาเลาเรียน 

เกิดมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดแก ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง 

2. การสรางสถานศึกษา เชน โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปจจุบัน) เพื่อฝก

นักเรียนใหเปน “สุภาพบุรุษ” เกิดโรงเรียนสอนวิชาชีพเพิ่มข้ึน โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนเพาะชาง 

โรงเรียนฝกหัดครู ฯลฯ 

3. การพัฒนาแบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วเปนแบบเรียนไวยากรณเลมแรก ตอมาขยายชั้นเรียน

สูงข้ึน ก็มีแบบเรียนสยามไวยากรณ ในสมัยรัชกาลที่ 7 มีแบบเรียนใหมและแบบสอนอานใหมของเจาพระยา

ธรรมศักดิ์มนตรี พ.ศ. 2495 มีแบบเรียนชุดบันไดกาวหนา ของนายกี่ กีรติวิทโยสาร นิทานรอยบรรทัดของ

กระทรวงศึกษาธิการ แบบสอนอานชุดสุดา คาวี ของนายอภัย จันทวิมล ฯลฯ  

4. การพัฒนาหนวยงานดานการศึกษา สมัยรัชกาลที่ 6 ตั้งกรมมหาวิทยาลัย ในสมัยรัชกาลที่ 7 ตั้ง

กรมวิชชาธิการ (กรมวิชาการ) และใน พ.ศ. 2484 กระทรวงธรรมการไดเปลี่ยนเปนกระทรวงศึกษาธกิาร 



 

5. การพัฒนาหลักสูตร ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการแกไขรางโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 เพื่อสนับสนุนให

มีการสอนวิชาชีพ ในสมัยรัชกาลที่ 7 ไดมีการรางแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 เนนการศึกษาทางอาชีพ 

การศึกษาเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย เชน เพิ่มหลักสูตรวาดวยหนาที่พลเมืองและศีลธรรม 

การจัดการศึกษาของไทยในยุคปจจุบัน ชวงหลังสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถึงปจจุบัน 

สภาพสังคม 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางและรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ 

การศึกษา และการเมือง 

การเขาสูสังคมอุตสาหกรรม สงผลตอความคิด จิตใจ และการกระทํา จากระบบสังคมเกษตรกรรมที่มี

ลักษณะชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีวัดเปนศูนยกลาง กลายเปนสังคมแบบ “วัตถุนิยม” ดิ้นรนแขงขัน รับวัฒนธรรม

ตะวันตกมากข้ึน มีลักษณะเปน “โลกไรพรมแดน” ซ่ึงมีผลตอการศึกษาในยุคปจจุบัน 

ในดานการศึกษามีความกาวหนา ดังน้ี 

1. การพัฒนาดานการศึกษา 

มีสถานศึกษาเกิดข้ึนมากมาย และหลายดาน เกิดกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา เนนการใชเทคโนโลยี 

เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห เชน Active 

Learning Problem-based Learning 

2. การพัฒนาหลักสูตร 

มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ การพัฒนาหลักสูตรเนน “คน” เปนสําคัญ มีการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. การพัฒนาแบบเรียนภาษาไทย 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเปนผูจัดทําหนังสือเรียน มีหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน 
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