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คำชี้แจงกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน
รำยวิชำ ประวัตศิ ำสตร์ ๑ รหัสวิชำ ส๓๑๑๐๒
เวลำเรียน ๓ ชัว่ โมง
หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรือ่ ง กำรสร้ำงองค์ควำมรูใ้ หม่ทำงประวัตศิ ำสตร์ไทย
เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียน รายวิชา ประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา
ส31102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย ใช้ประกอบการสอนกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จานวน 4 ชั่วโมง เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเองตามลาดับขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. ก่อนการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน นักเรียนควรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของเอกสาร
ประกอบการเรียนให้เข้าใจ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเรียนรู้
2. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของตนเองก่อนเรียน
แล้วตรวจคาตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ศึกษาเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนตามลาดับ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ที ล ะขั้ น ตอน พร้ อ มทั้ งตอบค าถามในแต่ ล ะกิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น การทบทวนความรู้ค วามเข้ าใจ ถ้ านั ก เรีย นมี
ความสงสัย ไม่เข้าใจ หรือเกิดปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถขอคาปรึกษา และคาแนะนาจากครูผู้สอนได้
ตลอดเวลา
4. เมื่อศึกษาเนื้อหาและตอบคาถามตามกิจกรรมครบถ้วนแล้ว นักเรียนทาแบบทดสอบหลั งเรียน
พร้อมทั้งตรวจคาตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ครูจะทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาแนะนาเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน ฉะนั้นครูจะต้องให้นักเรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของเอกสารประกอบการเรียนอย่างเคร่งครัดและซื่อสัตย์ จึงจะทาให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
หากนักเรียนได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ ให้ กลับมาศึกษาเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนอีกครั้ง
ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์แล้ว จึงไปศึกษาเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนเล่มอื่นต่อไป
จ
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หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ เรือ่ ง กำรสร้ำงองค์ควำมรูใ้ หม่ทำงประวัตศิ ำสตร์ไทย
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 รู้ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด ม.4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
สาระสาคัญ
วิธีก ารทางประวัติ ศาสตร์ เป็ น วิธีการหรือขั้น ตอนที่ ใช้ศึ ก ษาค้ น คว้าวิจั ย เกี่ ยวกับ เรื่ องราวทาง
ประวัติศาสตร์ โดยอาศัยหลักฐาน เพื่อฟื้นเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ หรือใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากที่สุด เพราะได้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ อย่างมีขั้นตอน มีความระมัดระวัง รอบคอบ โดย
ผู้ได้รับการฝึกฝนในระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์มาดีแล้ว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสาคัญและประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้
2. อธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
ตัวอย่างการนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรือ
่ ง การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางประวัตศิ าสตร์ไทย
คาชี้แจง : เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยทาเครื่องหมาย

×

ลงในกระดาษคาตอบ

**************************
1. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ก. เข้าใจขั้นตอนในการศึกษาประวัติศาสตร์
ข. หาความจริงจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
ค. จัดหมวดหมู่ข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
ง. หาจุดประสงค์ของผู้สร้างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
2. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ก. การต้นหาข้อมูล และรวบรวมหลักฐาน
ข. การอธิบายที่มีเหตุผล และมีคาตอบที่ชัดเจน
ค. การตั้งคาถาม และกาหนดประเด็นการศึกษา
ง. การแสวงหาความหมาย และความสัมพันธ์
ของข้อมูล
3. การรวบรวมหลักฐานมีความสัมพันธ์กับการกาหนด
หัวข้อเรื่องที่ศึกษาอย่างไร
ก. ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ข. ช่วยทาให้หัวเรื่องสั้นและกระชับขึ้น
ค. จะกาหนดหัวเรื่องจากหลักฐานที่รวบรวมได้
ง. รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องและ
มีการกาหนดประเด็นในการศึกษา

4. การกาหนดหัวข้อรื่องที่จะศึกษาจาก
ความสนใจมีประโยชน์อย่างไร
ก. ทาให้มีแรงกระตุ้นในการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ข. ทาให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
ค. ทาให้ศึกษาในเรื่องที่ต่างจากคนอื่น
ง. ทาให้สะดวกในการศึกษา
5. ลาดับขั้นตอนในข้อใดถูกต้องตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
ก. กาหนดหัวเรื่อง ประเมินคุณค่าของ
หลักฐาน จัดหมวดหมู่ข้อมูล รวบรวมหลักฐาน
เรียบเรียงและมาถึงปัจจุบัน
ข. กาหนดหัวเรื่อง รวบรวมหลักฐาน
จัดหมวดหมู่ข้อมูล ประเมินคุณค่าของหลักฐาน
เรียบเรียงและนาเสนอข้อมูล
ค. เรียบเรียงและนาเสนอข้อมูล กาหนด
หัวเรื่อง รวบรวมหลักฐาน จัดหมวดหมู่ข้อมูล
ประเมินคุณค่าของหลักฐาน
ง. กาหนดหัวเรื่อง รวบรวมหลักฐาน
ประเมินคุณค่าของหลักฐาน จัดหมวดหมู่ข้อมูล
เรียบเรียงและนาเสนอ
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แบบทดสอบก่อนเรียน (ต่อ)
เรือ
่ ง การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางประวัตศิ าสตร์ไทย
6. ข้อความว่า What? When? Where? Why?
9. บุคคลในข้อใดใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
และ How? อยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์หลักฐาน
ก. การนาเสนอข้อเท็จจริง/การนาเสนอองค์ความรู้
ก. หนึ่ง สืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ข. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน
ข. สอง ตอบคาถามที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
ค. การวิเคราะห์/ตีความ/ประเมินหลักฐาน
ค. สาม ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ง. การกาหนดประเด็น/การตั้งสมมุติฐาน
ง. สี่ มีการนาเสนอเรื่องที่ศึกษาอย่าง
มีเหตุมีผล
7. เมื่อ พ.ศ. 2475 เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น สมชาย
ค้นหาหนังสือที่ห้องสมุดและ อินเทอร์เน็ต การกระทา
10. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน ควรจะ
ของสมชายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทาง
พิจารณาจากสิ่งใดมากที่สุด
ประวัติศาสตร์
ก. ผู้สร้างหลักฐาน
ก. การกาหนดปัญหา
ข. ที่มาขอหลักฐาน
ข. การตีความหลักฐาน
ค. เวลาที่สร้างหลักฐาน
ค. การรวบรวมหลักฐาน
ง. สถานที่ที่พบหลักฐาน
ง. การเรียบเรียงและการนาเสนอ
8. วิธีการใดจะช่วยในการประเมินค่าของข้อมูล
ก. นาข้อมูลที่ได้จากหลักฐานไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
ข. นาข้อมูลที่กล่าวถึงเรื่องเดียวกันจากหลักฐานต่างๆ
มาเปรียบเทียบกัน
ค. ตรวจสอบเวลาสร้างหลักฐาน เพราะหลักฐาน
ที่สร้างขึ้นก่อนจะน่าเชื่อมากกว่า
ง. ตรวจสอบการอ้างอิงจากหลักฐานชั้นรอง หาก
หลักฐานใดถูกอ้างอิงมากแสดงว่าน่าเชื่อถือ
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………ชั้น……………….. เลขที…่ ……………….
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคาตอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนนที่ได้

สรุปผลการประเมิน
ให้นักเรียนกรอกคะแนนก่อนเรียน ลงในช่องสรุปผลการประเมิน
และและให้คิดระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การตัดสิน แล้วกรอกลงตรงที่กาหนดให้
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับ 0 – 9
ระดับ 10 – 13
ระดับ 14 – 17
ระดับ 18 – 2o

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ต้องปรับปรุง
คะแนน
พอใช้
คะแนน
ดี
คะแนน
ดีมาก

สรุปผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
………………………………………………
คะแนนที่ได้
ระดับคุณภาพ
…………..……………………….
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1.ภาพกรุงเทพมหานครโดยมีภูเขาทองเป็นฉากหลัง
ที่มา : https://th.wikipedia.org

ประวัติ ศ าสตร์ เป็ น การศึ ก ษาเรื่ อ งราวของมนุ ษ ย์ ในอดี ต โดยอาศั ย หลั ก ฐานที่ ยั งคงหลงเหลื อ อยู่
ในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประเด็นที่สนใจอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกาหนดหัวข้อ
เรื่องที่จะศึกษา การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณค่าของหลักฐาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่
ข้อมูล และการเรียบเรีย งพร้อมการน าเสนอ ซึ่งจะทาให้ ส ามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีเหตุผ ลและ
มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ศึ ก ษารู้ จั ก สื บ ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง
ทางประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างถูกต้อง
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอาศัยจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสาคัญ ประกอบกับหลักฐานอื่นๆ
เช่น ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ หลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถฟื้นอดีตหรือจาลอง
อดีตขึ้นมาใหม่ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ
วิธกี ารประวัตศิ าสตร์ ทาให้เรือ่ งราว กิจกรรม เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในประวัตศิ าสตร์มคี วามน่าเชือ่ ถือ
มี
ความถูกต้องเป็นจริง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ เพราะมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีขนั้ ตอน
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การศึ กษาเกี่ย วกั บ วิธีการทางประวัติ ศ าสตร์เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ นั กเรีย นต้อ งเรียนรู้ เพื่ อ ฝึ ก ฝนทั กษะ
การสืบค้นตามความสนใจของตนเองด้วยทักษะในการตรวจสอบ การประเมินค่าข้อมูล ทักษะในการคิดวิเคราะห์
บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ทักษะในการวินิจฉัยแยกแยะข้อเท็จจริง และทักษะในการเขียนความเรียงในการนาเสนอ
อย่างมีเหตุผล รวมทั้งใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

องค์ ค วามรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เกิ ด จากการสื บ ค้ น ที่ ป รากฏในหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ โดย
นักประวัติศาสตร์หรือผู้สร้างองค์ความรู้ ซึ่งได้ประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นองค์ความรู้เพื่อช่วยให้มนุษย์
ทราบถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อนึ่ง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้
ก็มีความสัมพันธ์กับการได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ความสาคัญขององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็ นข้อมูล ทางประวัติ ศาสตร์ที่ ได้จากการสื บค้น วิจัย วิเคราะห์ และ
เรียบเรียงขึ้นจากหลักฐานประเภทต่างๆ เพื่ออธิบายและให้คาตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ผู้ศึกษาองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์จึงสามารถเข้าใจเรื่องราวในอดีต และยังสามารถเชื่อมโยงความสาคัญของเหตุการณ์ในอดีต
ที่มีผลต่อปัจจุบันได้ ดังนี้
ทำให้เข้ำใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอดีต สังคมปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ
ซึ่ งมี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ ากว่ าในอดี ต ประกอบกั บ เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ อดี ต ส่ ว นใหญ่ ไม่ ใช่ เ หตุ ก ารณ์ ร่ ว มสมั ย
กับปั จจุบั น ทาให้ ผู้คนจานวนมากในสังคมปัจจุบันไม่ค่อยทราบว่า มนุษย์ในอดีตได้พัฒ นาความรุ่งเรืองมา
ช้านานแล้ว ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์จึงช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องในอดีตมากขึ้น

2.ตลาดย้อนยุคนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
ที่มา : http://poomkkpru.blogspot.com.
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ตัวอย่างเช่น ชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้าและมีการพัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้ง
ยังเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญในอดีต เพราะมีเรือสัญจรไปมาคับคั่ง แต่ในปัจจุบันกลับไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
เนื่ องจากการพัฒ นาด้านคมนาคมขนส่ งทางบกในช่วงร้ อยปีที่ผ่ านมา ส่ งผลให้ ความเจริญ ของชุมชนย้ายไป
ตามลักษณะการคมนาคมด้วย ทาให้ชุมชนริมน้าหมดความสาคัญไป การสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชน
จึงทาให้เกิดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ให้ผู้ศึกษาตระหนักถึงคุณค่าชองชุมชน
ที่ มี บ ทบาทในการพั ฒ นาความรุ่ ง เรื อ งของสั งคมไทยในอดี ต ปั จ จุ บั น มี ชุ ม ชนหลายแห่ งได้ ส นั บ สนุ น ให้ มี
การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชน ซึ่ งกลายเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ค วรค่ า
แก่การอนุรักษ์ เช่น ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น

3.ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนโบราณที่ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับประวัติศาสตร์
ที่มา : http://manager.co.th.

ทำให้เกิดควำมเชื่อมโยงควำมสำคัญของเหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อปัจจุบัน ในอดีตเกิดเหตุการณ์
มากมาย เรื่องราวต่างๆ จานวนมากมีความสาคัญและมีผลต่อปัจจุบัน การสืบค้นองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
ช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสาคัญของเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อปัจจุบันได้ เช่น ในอดีตคนไทยพึ่งพา
การคมนาคมขนส่งทางน้าเป็นสาคัญ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการสร้าง
ทางรถไฟ ทาให้รถไฟเริ่มมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยแทนการคมนาคมทางเรือ ต่อมาการคมนาคม
ทางบกได้มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางเริ่มมีการตัดถนนและเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด อาเภอและหมู่บ้าน ทาให้
ประชาชนส่วนใหญ่หันไปใช้รถยนต์ ส่งผลให้ความนิยมใช้รถไฟมีจานวนลดน้อยลง ดั งนั้น การศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาการและความเป็นมาของรถไฟจึงทาให้เกิดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยเชื่อมโยงให้ผู้ศึกษา
เห็นความสาคัญและคุณค่าของรถไฟซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย
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ผู้สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
ผู้สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ได้สร้างองค์ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าจากหลักฐาน ไต่สวนและสืบค้นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ จนได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตที่ต้องการ
ทราบ แล้วจึงประมวลเป็นองค์ความรู้
โดยทั่วไป ผู้สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์มีทั้งเป็นนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจ
ศึ ก ษาและมี ม ากมายหลายอาชี พ ทั่ ว ไป เพี ย งแต่ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ประวัติ ศ าสตร์ กล่ า วคื อ ผู้ ส ร้ า ง
องค์ ค วามรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ เสมอไป แต่ ห ากต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข อง
นักประวัติศาสตร์เท่านั้น ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของนักประวัติศาสตร์
กล่ าวคือ เมื่ อพบหลั กฐานที่ เกี่ ยวข้อ งใดๆ ผู้ ศึก ษาจะต้อ งไม่ ควรด่ว นสรุป ว่าถูก ต้อ ง
มีความคิด
หรือไม่ แต่ต้องใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของหลักฐานนั้น
เป็นเหตุเป็นผล อนึ่ ง ความคิ ด ที่ เป็ น เหตุ เป็ น ผลยั ง หมายถึ ง ความสามารถสะท้ อ นความคิ ด ที่ เป็ น
ประวัติศาสตร์ในงานของตนได้ชัดเจน ซึ่งได้แก่ การนาเสนอในลั กษณะงานวิจัยที่มี
การไต่สวน วิเคราะห์ และตีความข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่ปรากฏ
เนื่ องจากการน าเสนอองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นการนาเสนอเรื่องราวในอดีต
มีความถูกต้อง
ผู้ ศึ ก ษาจึ งต้อ งตรวจสอบความถู ก ต้ องของหลั ก ฐานและข้ อ เท็ จจริงให้ รอบคอบและ
แม่นยา
ระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาด
มีลาดับการทางาน ความเป็ น เหตุ เป็ น ผลในการล าดั บ ความคิ ด เกี่ ย วกับ การน าเสนอเนื้ อ หาก่ อ น – หลั ง
ที่เป็นตรรกะ
ในการเชื่อมโยงหลักฐาน และการใช้หลักฐานอ้างอิง
ความพยายามไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริงที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ประเด็ น ศึ ก ษาให้ ได้ ม ากที่ สุ ด โดย
มีความซื่อสัตย์
ไม่ละเลยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แม้ข้อมูลนั้นจะมีจานวนมากมายมหาศาลและต้องใช้เวลา
ในการแสวงหา
ในการศึกษามากมายเพียงใดก็ตาม วิธีนี้จะช่วยให้ ผู้ศึกษาค้นพบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ข้อเท็จจริง
มากที่สุด
เนื่ อ งจากหลั ก ฐานที่ ใช้ ในการศึ ก ษามี ห ลากหลาย และให้ ข้ อ เท็ จ จริงที่ แ ตกต่ างกั น
มีความระมัดระวัง ผู้ ศึ ก ษาจึ งต้ อ งมี ค วามเป็ น กลางในการใช้ เอกสาร และไม่ ตีค วามเข้ าข้ างตนเอง โดย
ในการใช้หลักฐาน เลื อ กใช้ เฉพาะหลั ก ฐานที่ ส อดคล้ อ งและสมมุ ติ ฐ านและความเชื่ อ ของตนเท่ า นั้ น
ความระมัดระวังในการใช้หลักฐาน จะทาให้ผลของการศึกษานั้น ได้รับการยอมรับว่า
มีความเป็นกลางและมีความเป็นเหตุเป็นผล
ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของนักประวัติศาสตร์
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ประโยชน์ของการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
การสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์นานัปการ เพราะ
ช่วยขยายพรมแดนแห่งความรู้เกี่ยวกับ มนุษยชาติออกไปอย่างกว้างขวาง ทาให้ ผู้ ศึกษาเห็นคุณค่าของอดีต
ซึ่งเป็นที่มาของปัจจุบัน และยังเกิดความภาคภูมิใจในอดีตและความเป็ นมาของบรรพบุรุษ นอกจากนี้การสร้าง
องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ยังช่วยให้ผู้สร้างองค์ความรู้นั้นมีโอกาสฝึกฝนคุณสมบัติของนักประวัติศาสตร์
กำรขยำยพรมแดนแห่งควำมรู้ มนุษยชาติมีเรื่องราวและเหตุการณ์มากมายที่ยังไม่ได้ทาการศึกษา
หรือสืบค้นข้อมูลอย่างจริงใจ ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับอดีตจึงทาให้การพัฒนาการของมนุษยชาติ
ขยายตัวออกไป
กำรตระหนักถึงคุณค่ำของอดีต องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้ศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของอดีต ทาให้อนุชนรุ่นหลังเกิดความรักและหวงแหนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และช่วยกัน
อนุรักษ์หลักฐานเหล่านั้นไว้เป็นสมบัติของมนุษยชาติสืบไป
กำรสร้ำงควำมภูมิใจในอดีต องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ศึกษา
และช่วยให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมมา จนเกิดความรักความหวงแหน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เพื่อเป็นสมบัติให้ชนรุ่นหลังมีโอกาสศึกษาร่องรอยความเจริญรุ่งเรือง
ของอดีต ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาติและท้องถิ่น
กำรสร้ำงคุณลักษณะของนัก ประวัติศำสตร์ การสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ทาให้ผู้ศึกษาเกิดประสบการณ์และทักษะในการวิเคราะห์ ไต่สวน และแก้ปัญหา โดยเฉพาะ
การใช้ เหตุ ผ ลในการค้ น หาสาเหตุ ของปั ญ หา ตลอดจนการสร้างคุ ณ ลั ก ษณะการยึ ด มั่ น ในความเป็ น กลาง
คุณสมบัตินี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งการทางานและการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
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กิจกรรมที่ ๑

องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์

คาชี้แจง นักเรียนอธิบายประโยชน์ของการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สรุปเป็นแผนผังความคิด

การขยายพรมแดนแห่งความรู้
การตระหนักถึงคุณค่าของอดีต

ประโยชน์ของการสร้าง
องค์ความรท้ ู างประวัติศาสตร์

การสร้างความภูมิใจในอดีต
การสร้างคุณลักษณะของปัญญาชน
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4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เสด็จพระราชดาเนินขึ้นจากเรือ เพื่อนมัสการพระ
พุทธชินราชและทาการหล่อองค์พระพุทธชินราชจาลอง
ที่มา : http://www.lukhamhan.ac.th.

วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้และคาตอบที่เชื่อว่า
จะสามารถสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุด เนื่องจากหลักฐานเกี่ยวกับอดีตประเภทต่างๆ
มี จ านวนมากและหลากหลาย ประกอบกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต นั้ น ส่ ว นใหญ่ ห่ างไกลจากปั จ จุ บั น
นอกจากนี้บางครั้งยังพบว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดียวกั นมีข้อมูลขัดแย้งกัน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้อง
ใช้เหตุผลในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและนาไปใช้อย่างถูกต้องโดยปราศจากอคติ ดังนั้น วิธี
การศึกษาซึ่งเรียกว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ จึงมีความสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์

วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอาศัยจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสาคัญ ประกอบกับหลักฐาน
อื่นๆ เช่น ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ หลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถฟื้นอดีตหรือ
จาลองอดีตขึ้นมาใหม่ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ
หน้า๑๑
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วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ มี ค วามส าคั ญ คื อ ท าให้ เรื่ อ งราว กิ จ กรรม และเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ในประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องเป็นความจริง หรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เพราะ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ อย่างมีขั้นตอน มีความระมัดระวัง รอบคอบ โดยผู้ได้รับการฝึกฝนในระเบียบวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาดีแล้ว
สาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น มีปัญหาที่สาคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ อดีตที่มีการฟื้นหรือจาลอง
ขึ้นมาใหม่นั้น มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้เพียงใด รวมทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่นามาใช้ เป็นข้อมูลนั้น มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน เพราะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
มีอยู่มากมายเกินกว่าที่จะศึกษาหรือจดจาได้ หมด แต่หลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลอาจมี เพียงบางส่วน ดังนั้น วิธีการ
ทางประวัติ ศาสตร์จึงมีความสาคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ศึกษา ประวัติศาสตร์ หรือผู้ ที่จะฝึกฝนทักษะ
ทางประวัติศาสตร์จะได้นาไปใช้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ลาเอียง และเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ

วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ มี ป ระโยชน์ ทั้ ง ต่ อ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ท าให้ ไ ด้ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จะทาให้
เป็นคนละเอียด รอบคอบ มีการตรวจสอบเรื่องราวที่ศึกษา รวมทั้งนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยจะทาให้
เป็นผู้รู้จักทาการประเมินเหตุการณ์ต่างๆว่า มีความน่าเชื่อถือเพียงใด หรือก่อนจะเชื่อถือข้อมูลของใคร ก็นา
วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปตรวจสอบก่อน
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การศึกษาประวัติศาสตร์ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักฐาน
ทางประวั ติ ศ าสตร์ กาลเวลาและนั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ดั ง นั้ น
จาเป็นต้องมีวิธีการในการรวบรวมค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนามา
วิเคราะห์หาเหตุผลและข้อสรุป ซึ่งจะเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่ สุด โดย
วิธีการทางดังกล่าว เรียกว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการที่นักประวั ติศาสตร์ห รือ
ผู้ศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐาน
ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนมากที่สุด

๒ การรวบรวมหลักฐาน

๑ การกาหนดประเด็น/การตั้งสมมุติฐาน
อะไร เมื่อไร ที่ไหน ทาไม อย่างไร

รวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด
เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

๓

องค์ประกอบของวิธกี ารทาง
ประวัตศิ าสตร์

การคัดเลือกหลักฐาน

ตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบคอบ
มีความเป็นกลางในการบันทึกหลักฐาน

๔ การวิเคราะห์ /ตีความ/ประเมินหลักฐาน

การนาเสนอข้อเท็จจริง/การนาเสนอองค์ความ

๖
- เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
- สรุปเรียบเรียงนาเสนอ
- มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน
- บอกที่มาของข้อมูลอย่างเปิดเผย
- สามารถตรวจสอบได้

หลักฐานชั้นต้น , หลักฐานชั้นรอง
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน

การนาหลักฐานที่มีมาบูรณาการให้เห็นที่มา
และสัมพันธ์กับแหล่งทางประวัติศาสตร์

๕
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วิธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ (Historical Method) เป็ น กระบวนการในการศึ ก ษาค้ น คว้ า เรื่ อ งราว
ทางประวัติศาสตร์ โดยอาศัย การรวบรวมและวิเคราะห์ ตีความข้อมูลหลักฐานอย่างมีเหตุผล จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก และใช้หลักฐาน
ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานของเหตุผลและการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ วิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดประเด็นปัญหา / การตั้งสมมุติฐาน
เป็นขั้นตอนแรกของวิธี การทางประวัติศาสตร์ ในการกาหนดประเด็นที่จะศึกษา ผู้ศึกษาอาจกาหนดไว
กว้างๆ ก่อนในตอนแรก แล้ วจึงมีการกาหนดประเด็น ให้แคบลงในภายหลัง เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
ประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษานั้นมีอยู่หลากหลายและแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับความสนใจ
และหลักฐานที่ค้นพบ อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาจะสามารถกาหนดหัวข้อและขอบเขตเรื่องที่ต้องการศึกษา แต่ยัง
ไม่ ส ามารถพั ฒ นากระบวนการรวบรวมหลั กฐานหรือ การหาข้อ มู ล ได้ จึงจ าเป็ น ต้อ งตั้ งค าถามเพื่ อ น าไปสู่
การสืบค้นข้อมูลหลักฐานเพื่อหาคาตอบ เป็นการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา
โดยมีตัวอย่างลักษณะการตั้งคาถามเบื้องต้น ดังนี้
ใคร

เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับใคร

อะไร

เกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นั้น

ที่ไหน

เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไหน

เมื่อไร

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร

ทาไม

ทาไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้น เป็นคาถามที่สาคัญที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร์

อย่างไร

เหตุการณ์นั้นส่งผลอย่างไรในปัจจุบัน
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ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมหลักฐาน
การรวบรวมหลักฐาน คือ การรวบรวมหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับหั ว ข้อที่จะศึกษา ทั้งหลั กฐานที่ เป็น
ลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
การรวบรวมหลักฐาน ผู้ศึกษาต้องทราบว่าแต่ละประเภทมีความสาคัญแตกต่างกัน กล่าวคือ หลักฐาน
ชั้นต้นมีความสาคัญและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานชั้นรอง แต่หลักฐานชั้นรองก็จะเป็นตัวช่วยอธิบาย
เรื่องราวให้ให้เข้าใจง่ายกว่าหลักฐานชั้นต้น ดังนั้น การรวบรวมหลักฐานจึงควรเริ่มจากหลักฐานชั้นรอง แล้ว
จึงศึกษาหลักฐานชั้นต้น ถ้าเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ควรเริ่มจากการศึกษาผลงานของนักวิชาการ
ที่เชี่ยวชาญก่อนที่ไปศึกษาจากสถานที่จริงหรือของจริง

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
การประเมินคุณค่าของหลักฐาน หลักฐานทางประวัติสาสตร์จะนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าจะต้อง
ผ่านการประเมินคุณค่าก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือและมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ซึ่งอีกอย่างหนึ่งว่า “ วิพากษ์
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ” มี 2 วิธี ไดแก่
1) การประเมินคุณค่าภายนอกหรือวิพากษ์ภายนอก โดยประเมินหรือวิพากษ์จากลักษณะทั่วไปของ
หลักฐานนั้นว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
2) การประเมินคุณค่าภายในหรือการวิพากษ์ภายใน โดยประเมินหรือวิพากษ์ข้อมูลในหลักฐานว่า
มีความเชื่อถือมากน้อยเพียงใด มีข้อมูลที่กล่าวหาว่าไม่ถูต้อง ในการประเมินคุณค่าของหลักฐานนั้น สามารถทา
พรอมกันไดทั้งสองวิธี ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการศึกษา

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาต้องศึกษาข้อมูลจากหลักฐานที่ถูกประเมินค่าแล้วว่าถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
โดยทราบอย่างชัดเจนแล้วว่าหลักฐานนั้นให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อะไรบ้าง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่
เช่น ความเป็นมาของเหตุการณ์ สาเหตุของเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ และผลของเหตุการณ์นั้น
ทั้งผลดีและผลเสีย จากนั้นผู้ศึกษาต้องหาความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ และตีความข้อเท็จจริงของข้อมูล โดย
การนาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์กันมาประกอบการศึกษาซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถตีความหลักฐานไดดียิ่งขึ้น
และควรนาหลักฐานชั้นรองที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วมาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วย
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ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงหรือการนาเสนอ
การเรียบเรียงและการนาเสนอจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสาคัญ
มาก โดยผู้ ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ จ ะต้ อ งน าข้ อ มู ล ทั้ งหมดมารวบรวมและเรี ย บเรีย งหนทอน าเสนอให้ ต รง
กับประเด็นหรือหัวเรื่องที่สนเองสงสัย ต้องการอยากรู้เพิ่มเติม ทั้งจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ รวมไปถึง
ความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรื้อฟื้นหรือจาลองตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่
อย่างถูกต้องและเป็นกลาง
ในขั้น ตอนการน าเสนอ ผู้ ศึ ก ษาควรอธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ อ ย่างมี ระบบและมี ค วามสอดคล้ อ งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นเหตุเป็นผล มีการโต้แย้งหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะห์แต่เดิม โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างมีน้าหนัก
เป็นกลาง และสรุปผลการศึกษาว่าสามารถให้คาตอบที่ผู้ศึกษามีความสงสัย อยากรู้เพียงใด หรือมีข้อเสนอแนะ
ให้สาหรับผู้ศึกษาต่อไปอย่างไรบ้าง
จะเห็นได้ว่า วิธีการทาประวัติศาสตร์เป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความระมัดระวัง
รอบคอบ มี เหตุ ผ ลและเป็ น กลาง ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ข้ อ มู ล ตามหลั ก ฐานที่ ค้ น คว้ า มาอาจกล่ า วได้ ว่ า วิ ธี ก าร
ทางประวัติศาสตร์เหมือนกับ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะแตกต่างกันก็เพียงวิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถ
ทดลองได้ห ลายครั้ง จนเกิดความแน่ ใจในผลการทดลอง แต่เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ไม่ส ามารถทาให้
เกิดขึ้นใหม่ได้อีก ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดีจึงเป็นผู้ฟื้นอดีตหรือจาลองอดีตให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในอดีต อันจะนามาสู่ความเข้าใจในปัจจุบัน

วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เป็นวิธีการแสวงหาความรูห
้ รือ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบและมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
๑. การตั้งปัญหา
๒. การสร้างสมมุติฐาน
๓. การตรวจสอบสมมุติฐาน หรือ
ขั้นทดลอง
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปผล
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กิจกรรมที่ ๒

วิธีการทางประวัติศาสตร์

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่กาหนดให้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
แล้วนาหมายเลขไปใส่ไว้หน้าข้อความให้ถูกต้อง
การกาหนดหัวเรือ่ งทีจ่ ะศึกษา

๑
การรวบรวมหลักฐาน

๒

การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

การเรียบเรียงหรือการนาเสนอ

๓

๕
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่

๔

........1. มะลิอธิบายเรื่องที่จะศึกษาอย่างมีระบบและมีความสอดคล้องต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผล
........๒. มาลัยค้นพบข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
........3. มาลานาข้อมูลทั้งหลายมาตีความว่า มีข้อเท็จจริงใดที่ซ่อนเร้น อาพรางหรือไม่กล่าวถึง
........4. ดารินกาหนดแนวทางในการค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต
........5. ดารารวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบและประเมินค่าความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
........6. ดวงจันทร์ ต้องการทราบว่า รัชกาลที่ 1 ทรงฟื้นฟูบ้านเมืองในด้านใด
........7. ดวงดาวทากรสัมภาษณ์ป้ามาลีเกี่ยวกับการทาตุ๊กตาชาววังที่ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่าโมกข์
จังหวัดอ่างทอง
........8. ดวงเดือนเขียนรายงานเหตุผลการย้ายราชธานีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
........9. ทิพวัลย์วิเคราะห์ว่า พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 มีจุดหมายแฝงคือ การยกย่อง
เชิดชูพระปรีชาสามารถทางการทหารของรัชกาลที่ 1
........10. ปรางค์ทิพย์ประเมินจดหมายเหตุความทรงจาของกรมหลวงนรินทรเทวีว่า เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
เพราะเป็นเอกสารส่วนบุคคล
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5. พระสมุทรเจดียห์ รือพระเจดียก์ ลางน้า อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา http:// .postjung.com

เมื่อ ศึก ษาประวัติ ศาสตร์ ไทย มัก จะพบว่ามีเรื่องราวทางประวัติ ศาสตร์ไทยอยู่ ห ลายเรื่อ ง
ที่ผู้ศึกษาต้องการรู้ในรายละเอียด แต่หาคาตอบได้ค่อนข้างยากว่าทาไมถึงเป็นเช่นนั้น
ปั ญ หาดั ง กล่ า ว เกิ ด จากการมี ห ลั ก ฐานหรื อ ข้ อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร์ ค่ อ นข้ า งน้ อ ยและ
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเหมือนกับบางชาติ เช่น ประเทศจีน ซึ่งมีหลักฐานและข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถให้รายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้มาก
การที่หลักฐานทางประวัติสาสตร์ไทยมีน้อย อาจเป็ นเพราะคนไทยไม่นิยมการจดบันทึก และ
หลักฐานที่มีอยู่ก็ถูกทาลายไปเพราะภัยสงคราม หรือเกิดความเสียหายเพราะอากาศและอุณหภูมิ เนื่องจากขาด
การเก็บรักษาหลักฐานที่ดีทาให้หลักฐานเกิดการชารุดและเสียหายได้
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อย่างไรก็ตาม แม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีอยู่ไม่มาก แต่เราก็สามารถ
ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ มาช่วยในการทาการศึกษาค้นคว้าได้ เช่น หลักฐานของชาวต่างชาติที่บันทึก
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไว้ รวมทั้งหลักฐานประเภทโบรณสถาน โบราณวัตถุ ภาพถ่าย หรือหลักฐานทาง
โบราณคดี เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ประวัติศาสตร์ไทยมีความสาคัญและทรงคุณค่าแก่การศึกษาต่อไป

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Historical Sources) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ร่องรอยการ
กระท า การพู ด การเขี ย น การประดิ ษ ฐ์ การอยู่ อาศั ย ของมนุ ษ ย์ หรือ ลึ ก ไปกว่ าที่ ป รากฏอยู่ ภ ายนอก คื อ
ความคิดอ่าน โลกทัศน์ ความรู้สึก ประเพณีปฏิบัติของมนุษย์ในอดีต ความรู้สึกของคนในปัจจุบัน สิ่งที่มนุษย์จับ
ต้องและทิ้งร่องรอยไว้ กล่าวได้ว่าอะไรก็ตามที่มาเกี่ยวพันกับมนุษย์ หรือมนุษย์เข้าไปเกี่ยวพันสามารถใช้เป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ทั้งสิ้น

หลักฐานทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ อักษร คือ หลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนวัสดุที่คงทน
เช่น แผ่นหิน ใบลาน กระดาษ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งออกเป็นศิลา จารึก พระราชพงศาวดาร ตานาน หนังสือ
ราชการ เอกสารส่วนบุคคล บันทึกของชาวต่างชาติ จดหมายเหตุ เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวพอสังเขป ดังนี้
1. จารึกหรือ จาร มีอยู่หลายลักษณะ ที่สลักเป็นตัวอักษรลงบนแผ่นหรือแท่งหิน เรียกว่า “ศิลาจารึก”
จารึกลงบนแผ่นทองคาเรียกว่า “จารึกลานทอง” ที่จารึกลงบนแผ่นเงินเรียกว่า “จารึกลานเงิน ” ที่จารลงบน
ใบลานเรียกว่า “หนังสือใบลาน” และยังมีการพบจารึกที่ฐานพระพุทธรูปอีกด้วย

6. จารึกลานทอง พบที่วัดส่องคบ อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
จารึกด้วยอักษรขอม – อักษรไทยสมัยอยุธยา พ.ศ.๑๙๕๑
ที่มา http://fahsutida.blogspot.com.

จาร การใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานให้เกิดเป็นตัวหนังสือ
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จากจารึกที่มีอยู่ห ลายลักษณะนั้น จารึกบนแท่งหิ นหรือศิลาจารึกมีความคงทนมากที่สุด อย่างไรก็ดี
เมื่อเวลาผ่านไป ศิลาจารึกย่อมมีการแตกหรือบิ่น ตัวอักษรชารุดและลบเลือนไปตามกาลเวลา จึงทาให้ข้อมูล
บางส่ ว นขาดหายไป แต่ ถือว่าศิ ล าจารึ กมีคุ ณ ค่าทางด้านประวัติศาสตร์ เนื่ อ งจากทาขึ้น ในช่ว งเวลานั้ นโดย
ผู้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับเรื่องนั้นโดยตรง
2. พระราชพงศาวดาร เป็นการจดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ โดยเขียนลงบนสมุด
ไทย หรื อ กระดาษของไทยที่ ใช้ กั น ในสมัย ก่ อน การเขี ยนพระราชพงศาวดารเริ่ม ขึ้ น ในสมั ยอยุธ ยาเรื่อ ยมา
จนกระทั่ งถึงรัช กาลที่ ๕ พระราชพงศาวดารที่ มีอยู่ส่ วนหนึ่งเป็ นเรื่องของพระมหากษั ตริย์ส มัยอยุธยา เช่ น
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประดิษฐ์อักษรนิติ์ หรือเรียกกันสั้นๆว่า “ฉบับหลวงประเสริฐฯ”
ซึ่งถือเป็นพระราชพงศาวดารที่เก่าแก่ที่สุด ที่มีเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ
บริติชมิวเซียม ซึ่งตั้งชื่อตามสถานที่พบ คือ บริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระราชพงศาวดาร
ฉบั บ พระราชหั ต ถเลขา เพราะมี พ ระราชหั ต ถเลขาของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ าเจ้าอยู่ หั ว ปรากฏอยู่
เนื่องจากทรงร่วมชาระด้วย เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องราวของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๕ เช่น พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ เป็นต้น
3. ตานาน หมายถึง การเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา
ของบุคคล โบราณสถาน โบราณวัตถุในอดีตที่สืบทอดต่อกันมา โดย
การบอกเล่ า จดจ า และมี ก ารบั น ทึ ก เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไว้
ในภายหลัง
ตานานจัดว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์น้อย เพราะไม่ทราบ
ว่าใครแต่ง หรือแต่งขึ้นเมื่อใด และมีหลักฐานอ้างอิงอย่างไร รวมทั้ง
ความไม่แน่นอนชัดเจนของตัวบุคคล เวลา และสถานที่ที่กล่าวถึง
นอกจากนี้ การเล่ าต่อๆกันมาอาจมีการแต่งเติ มในภายหลั ง ซึ่ ง
อาจทาให้เรื่องที่เล่าในแต่ละครั้งเปลี่ยนแปลงไปได้

7. ปกพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค)
ที่มา http://booknaarn.com.

ฉบับหลวงประเสริฐ หรือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ เป็น
พระราชพงศาวดารที่เก่าแก่ เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.2223 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
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4. จดหมายเหตุ ในสมั ย โบราณจดหมายเหตุ หมายถึ ง การจดบั น ทึ ก ข่ าวคราวหรื อ เหตุ ก ารณ์
เรื่องหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นในวัน เดือน ปีนั้นๆ แต่ในปัจจุบันนี้ความหมายของคาว่า จดหมายเหตุได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม หมายถึง เอกสารทางราชการทั้งหมด เมื่ อถึงสิ้ นปีจะต้องนาชิ้นที่ไม่ใช้แล้ ว ไปรวบรวมเก็บ รักษาไว้
ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ มีคุณค่าด้านการค้นคว้าอ้างอิง และเอกสารเหล่านี้เมื่อมีอายุตั้งแต่ 25-50 ปีไปแล้ว
จึงเรียกว่า จดหมายเหตุหรือบรรณสาร การบันทึ กจดหมายเหตุของไทยในสมัยโบราณ ส่วนมากบันทึกโดยผู้ที่รู้
หนังสือและรู้ฤกษ์ยามดี โดยมีการบันทึกวัน เดือน ปี และฤกษ์ยามลงก่อนจึงจะจดเหตุการณ์ที่เห็นว่าสาคัญลงไว้
โดยมากจะจดในวั น เวลา ที่ มี เหตุ ก ารณ์ เกิ ดขึ้ น หรือ ในวัน เวลา ที่ ใกล้ เคี ย งกั น กับ ที่ ผู้ จดบั น ทึ ก ได้ พ บเห็ น
เหตุการณ์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้ เอกสารประเภทนี้จึงมักมีความถูกต้องในเรื่องวัน เดือน ปี มากกว่าหนังสืออื่นๆ
5. เอกสารส่วนบุคคล เป็นบันทึกส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์นั้นๆ ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีประโยชน์
มาก เอกสารส่วนบุคคลที่สาคัญ เช่น จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน
ในรัชกาลที่ ๕ จดหมายเหตุความทรงจาของกรมหลวงนรินทรเทวี
และบันทึกของคณะราษฎรหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้น
8. จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์
ที่มา http:// thaigoodview.com.

6. หนังสือราชการ เป็ นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารราชการด้านการจัดการปกครองที่ทางรัฐ
มีต่อส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หนังสือราชการมีอยู่หลายลักษณะ เช่น หมายรับสั่ง หนังสือสั่งราชการ รายงาน
การประชุมต่างๆ พระบรมราโชวาท เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสาคัญ เพราะเป็นบันทึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์โดยตรง
หนังสือราชการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นของสมัยรัตนโกสินทร์เกือบทั้งสิ้น ส่วนหนังสือราชการที่มีมาแต่ครั้ง
โบราณได้สูญหายไปเกือบหมดแล้ว โดยหนังสือราชการที่เป็นสมุดไทยที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันจะเก็บรักษา
ไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ส่วนหนังสือราชการที่เป็นสมุดฝรั่ง โดยเฉพาะตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา
เก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
6. บันทึกของชาวต่างชาติ เป็นเอกสารของชาวต่างชาติ ที่เขียนหรือบันทึกเกี่ยวกับเมืองไทย อาจอยู่
ในรู ป ของบั น ทึ กประจาวัน การเล่ าเรื่อง หรือจดหมายเหตุ ซึ่งนั บว่ามี คุณ ค่ามากในทางประวัติ ศาสตร์ โดย
บางเรื่องอาจให้ข้อมูลนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้ว หรือบางเรื่องอาจเป็นการเสริมข้อมูลที่ไทยมีอยู่
จากที่ ก ล่ า วมา ข้ า งต้ น จั ด ว่ า เป็ น ตั ว อย่ า งหลั ก ฐานประเภทลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ที่ ถื อ ว่ า มี คุ ณ ค่ า
ทางประวัติศาสตร์ และใช้ศึกษาค้นคว้านอกเหนือจากหลักฐานของไทยที่มีอยู่แต่เดิม
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หลักฐานทีไ่ ม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร
หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนใหญ่เป็นหลักฐานประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น โบสถ์
วิหาร โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจัดว่าเป็นหลักฐานที่มีคุณค่า และสามารถใช้ข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างมาก
1. โบราณสถาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ขนาดต่างๆกัน อยู่ติดกับพื้นดินไม่อาจนาเคลื่อนที่
ไปได้ เช่น กาแพงเมือง คูเมือง วัง วัด ตลอดจนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในวัดและวัง เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ และที่อยู่
อาศัย การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถาน จาเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของโบราณสถานนั้นๆ

9. ปราสาทหินพิมาย
ที่มา http://www.thaigoodview.com

10. ปราสาทหินพนมรุ้ง
ที่มา http://www.kodhit.com.

2. โบราณวัต ถุ หมายถึง สิ่ งของโบราณที่มีลักษณะต่างๆกัน สามารถนาติดตัวเคลื่ อนย้ายได้ ไม่ว่า
สิ่งของนั้นๆ จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น หรือเป็น ส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน
และสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์ เช่น พระพุ ทธรูป เทวรูป รูปเคารพต่างๆ
เครื่องประดับ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ไม่จาเป็นต้องเดินทางไปยัง
สถานที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เ สมอไป และสามารถไปศึ ก ษาได้ จ ากแหล่ ง รวบรวมทั้ ง ของราชการ เช่ น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

11. ภาชนะดินเผา จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
อาเภอหนองหาน จ. อุดรธานี
ที่มา http://socialthebest.exteen.com.

12. ประติมากรรม พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จ.พิษณุโลก
ที่มา http://socialthebest.exteen.com.
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ประเภทของหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์
1. หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ เป็นหลักฐานร่วมสมัยกับบุคคลหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น บันทึก
โดยผู้รู้เห็นหรือผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณนั้นๆ หรือเป็นหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆ โดยมี
การบันทึกของผู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรง หรือผู้ที่รู้เหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง ดังนั้นหลักฐานช่วงต้น จึงเป็น
หลักฐานที่มีความสาคัญและน่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะบันทึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือผู้อยู่ใน
เหตุก ารณ์ บั น ทึ กไว้ เช่น จดมายเหตุ ค าสั ม ภาษณ์ เอกสารทางราชการ บั น ทึ กความทรงจ า กฎหม าย
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สไลด์ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ
การใช้หลักฐานชั้นต้นในการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์จะทาให้การศึกษามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
แต่ผู้ศึกษาควรใช้หลักฐานอย่างระมัดระวัง เพราะหลักฐานบางอย่างจะกล่าวถึงเพียงด้านเดียว การนาหลักฐาน
การนาหลักฐานชั้นต้นมาใช้จึงต้องมีการประเมินคุณค่าของหลักฐานอย่างรอบคอบเสียก่อน
2. หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ เป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นภายหลังเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยใช้
ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้น เช่น หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ เอกสาร สัมมนา หนังสือที่ระลึกงานศพ
ชีวประวัต เป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง โดยมีการเรียบเรียง
ขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบทความทางวิชาการและหนังสือต่างๆ
สาหรับ หลักฐานชั้น รองนั้ น มีข้อดี คือ มีความสะดวกและง่ายในการศึกษาทาความเข้าใจ เนื่องจาก
เป็นข้อมูลได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์เหตุ การณ์และอธิบายไว้อย่างเป็นระบบ โดย
นักประวัติศาสตร์มาแล้ว
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สมบูรณและหลากหลายทาให้การสืบค้นทางประวัติศาสตร์ มีความสมบูรณ์
ผู้ศึกษาควรใช้ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองประกอบกันในการศึกษา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
นับเป็นพิพิธภัณฑสถานสาหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย
ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402 แต่เดิมเป็น "พระราชวังบวรสถานมงคล"
หรือ "วังหน้า" ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งและพระตาหนัก
อันนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ได้ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้นที่ พระที่นั่งประพาส
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการ
ต่างๆ นับว่าเป็นบ่อเกิดของพิพิธภัณฑ์ในสมัยต่อมา
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กิจกรรมที่ ๓

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

คาชี้แจง พิจารณาภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วนาหมายเลขจากภาพเติมหลังข้อความ
ที่สัมพันธ์กัน

๑

๓

๒

๔

๕

ข้อความ
1. หลักฐานที่สามารถใช้ศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ( พ.ศ. 2199-2231 )
2. หลักฐานที่แสดงถึงอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีวิวัฒนาการทางด้าน
วัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีที่ยาวนานกว่า 5,000 ปี
3. หลักฐานที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแบบมหายาน
พุทธประวัติ และประวัติศาสตร์ของล้านนา
4. หลักฐานที่ใช้แสดงการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของดินแดนประเทศไทย
เนื่องจากมีการระบุศักราชอย่างชัดเจน
5. หลักฐานที่ใช้ศึกษาเรื่องราวตั้งแต่แรกสถาปนากรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( พ.ศ. 2133-2148 )

หมายเลข
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• การตีความหลักฐาน

3. พระพุทธรูปในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมืองเก่าสุโขทัย
ที่มา : http://www. .loupiote.com.

เราสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
มาสร้างคาถามทางประวัติศาสตร์ใหม่ ๆ ได้
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ตัวอย่างการนาวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย
การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับป้อมพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางประประวัติศาสตร์

13. ป้อมพระจุลจอมเกล้า
ที่มา : http://www. .loupiote.com.

“ แต่มคี วามกาเริบทะเยอทยานอยูอ่ ย่างหนึง่ ซึง่ ได้กล่าวไว้แล้วเก้าปีกบั เดือนหนึง่

ล่วง
มา ว่าป้อมนีไ้ ด้สร้างขึน้ ใหม่ในแผ่นดินประจุบนั นี้ อยากจะให้ชอื่ ป้อมจุฬาลงกรณ์ ฤาพระ
จุลจอมเกล้า คล้ายกับป้อมทัง้ ปวง ซึง่ เขาใช้ชอื่ เจ้าแผ่นดินมีอยูบ่ า้ ง
เช่น ฟอตวิลเลียม เมืองกัลกัตตา เป็นต้น
ทัง้ ครัง้ นีจ้ ะได้สาเร็จเพราะทุนรอนซึง่ ฉันจะอุดหนุนดังนี้ ก็ยงิ่ มีความปรารถนากล้า
ถ้าท่านทัง้ ปวงเห็นสมควรแล้ว ขอให้เลือกนามใดนามหนึง่
เป็นชือ่ ป้อมนี้ ให้เป็นทีช่ นื่ ชมยินดีแลเป็นชือ่ เสียงของฉันติดอยูส่ บื ไปภายหน้า ”
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การตั้งประเด็นที่จะศึกษา จะต้องตั้งประเด็นปัญหาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาก่อน เพราะการ
ตั้งประเด็น ปัญหาจะช่วยกาหนดเป้ าหมายในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นของเราได้ถูกต้องและตรงประเด็น
การตั้งกาหนดปัญหาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษานั้นมีด้วยกันหลายอย่าง ดังนี้
1. ป้อมพระจุลจอมเกล้าสร้างขึ้นมาเมื่อใด
2. ใครเป็นผู้ที่สร้างป้อมพระจุลจอมเกล้านี้ขึ้น
3. ป้อมพระจุลจอมเกล้าถูกสร้างขึ้นไว้ในบริเวณใด
4. ป้อมพระจุลจอมเกล้าถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ใด
5. ลักษณะโดยทั่วไปของป้อมพระจุลจอมเกล้าเป็นอย่างไร
6. ป้อมพระจุลจอมเกล้ามีความสาคัญอย่างไรในทางประวัติศาสตร์
สืบค้นและรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับป้อมพระจุลจอมเกล้านั้น ผู้ที่ได้ศึกษาจะต้อง
ทาการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับป้อมพระจุลจอมเกล้าจากแหล่งต่างๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลที่สามารถ
รวบรวมข้อมูลหลักฐานได้นั้นมีด้วยกันหลายอย่าง เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน หอสมุดแห่งชาติ
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท หารเรื อ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ป้ อ ม
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เว็บไซต์ต่างๆ นิตยสารสารคดี รวมถึงผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
หรือเกี่ยวกับป้อมพระจุลจอมเกล้า เป็นต้น
การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เมื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานจนได้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐานเหล่านั้น ทั้งนี้ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับป้อม
พระจุลจอมเกล้านั้น ควรใช้ข้อมูลหลักฐานที่มีความหลากหลาย และจะต้องมีการเที ยบเคียงข้อมูลหลักฐาน
หลายๆอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด และจะต้องวิเคราะห์ด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่มีอคติ
การคัดเลือกและประเมินข้อมูล เมื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานที่มีจนได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
และใกล้เคียงมากที่สุดแล้ว ผู้ที่ทาการศึกษาจะต้องนาข้อมูลที่มีเหล่านี้ไปใช้ในการตอบประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้
เกี่ยวกับป้อมพระจุลจอมเกล้า ดังนี้
1. ป้อมพระจุลจอมเกล้าสร้างขึ้นมาเมื่อใด ป้อมพระจุลจอมเก้ล่า เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ รัชสมัย
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
2. ใครเป็นผู้ที่สร้างป้อมพระจุลจอมเกล้านี้ขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
3. ป้อมพระจุลจอมเกล้าถูกสร้างขึ้นไว้ในบริเวณใด บริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งขวา ตาบลแหลม
ฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จงหวัดสมุทรปราการ
4. ป้อมพระจุลจอมเกล้ าถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ใด เพื่อสกัดกั้นการรุกรานของกองเรือต่างชาติ
ที่จะรุกล้าเข้ามาบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยา
5. ลักษณะโดยทั่วไปของป้อมพระจุลจอมเกล้าเป็นอย่างไร ป้อมพระจุลจอมเกล้ามีลักษณะการสร้าง
เป็นป้อมปืนใหญ่แบบตะวันตก ประกอบด้วยหลุมปืนใหญ่จานวน ๗ หลุม ติดตั้งปืนอาร์มสตรองขนาด ๑๕๕ มม.
เรียกว่า “ปืนเสือหมอบ” ซึ่งสั่งมาจากประเทศอังกฤษ ภายในประกอบด้วยคูหาและห้องสาหรับเก็บกระสุนปืน
ใหญ่ มีการออกแบบป้อมเพื่อลดการสูญเสียหากถูกโจมตีด้วยการยิงจากปืนใหญ่จากฝ่ายตรงข้าม
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พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เด่ น เป็ น สง่าอยู่ บ ริเวรณหน้ าป้ อ มปื น ซึ่ งเป็ น ศู น ย์ ก ลางของอาณา
บริเวณทั้งหมดซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิด
พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ นี้ ได้ จั ด สร้ า งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2536
มีความสูงรวมทั้งหมด 17.50 เมตร ขนาดของพระบรมรูปสูง 4.2
เมตร หรือประมาณสองเท่าครึ่งของพระองค์จริง ทรงฉลองพระองค์
ในชุดจอมทัพเรือมีความสง่างามเป็นอย่างมาก ซึ่งในทุก ๆ วันที่ 23
ตุลาคมทุกปี จะมีพิธีวางพระมาลาถวายราชสักการะโดยกองทัพเรือ
ด้วย
14. พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งเอกราชและเสรีภาพ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
ที่มา : http://www. bloggang.com.

บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์นั้นจะเป็น ห้องนิทรรศการป้อมพระจุลจอมเกล้า (EXIBAITION
ROOM) ทางเข้าป้อมพระจุลฯ มีสัญลักษณ์ประจาสถานที่คือแผ่นศิลาจารึกทางเข้าป้อมพระจุล

ห้องนิทรรศการป้อมพระจุลจอมเกล้า ( EXIBAITION ROOM )
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หากเดินเข้าไปในป้อมพระจุลจอมเกล้า ลักษณะการออกแบบคล้ายกับป้อมปืนแบบตะวันตก ซึ่งเป็นที่
นิยมและทันสมัยในช่วงเวลานั้น ทางเดินภายในค่อนข้างจะแคบและเล็กมาก เพดานเป็นรูปกระดองเต่า คือ
ลักษณะโค้งลงมาทั้งสองข้าง ระหว่างทางจะมีห้องเล็กห้องน้อยจานวนมากไว้สาหรับเก็บลูกปืน และอุปกรณ์การ
สงครามต่าง ๆ หากแต่ในปั จจุบันนี้ ปล่อยว่างเป็นห้องมืด อับ ชื้น และน่ากลัว บริเวณผนังจะมีช่องเล็ก ๆ ไว้
สาหรับระบายอากาศ

ป้อมปืนใหญ่แบบตะวันตก
6. ป้อมพระจุลจอมเกล้ามีความสาคัญอย่างไรในทางประวัติศาสตร์ วิกฤติการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๓๖ ในช่วงที่มหาอานาจตะวันตกพยายามคุกคามประเทศไทย ป้อมพระจุลจอมเกล้ามีบทบาทสาคัญในการ
สกัดกั้นการรุกรานของกองเรือฝรั่งเศส จานวน ๓ ลา ที่เข้ามาบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยา เกิดการต่อสู้กันและ
ทหารที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสามารถยิงเรือรบฝรั่งเศสจนเกยตื้นได้ ๑ ลา เรือรบที่เหลือของฝรั่งเศสได้รับความ
เสียหายแต่สามารถฝ่าเข้าไปจนถึงกรุงเทพฯ ได้ ปัจจุบันป้อมพระจุลจอมเกล้าอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ
โดยฐานทัพเรือกรุงเทพซึ่งได้ปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเที่ยวชมและศึกษาเรื่องราวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ของชาติ ตลอดจนชมทัศนียภาพของระบบนิเวศที่อยู่โดยรอบป้อมพระจุลจอมเกล้าอีกด้วย
การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ในการเรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้น
ผู้ที่ทาการศึกษาจะต้องลาดับ เรื่องราวให้ มีความถูกต้องตามข้อมูลที่ได้มา และในการนาเสนอข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นสามารถทาได้หลายวิธีการ เช่น การนาข้อมูลเกี่ยวกับป้อมพระจุลจอมเกล้ามาเล่า
ให้ เพื่ อ นๆฟั ง การจั ดท ารายงานเกี่ ย วกั บ ป้ อมพระจุล จอมเกล้ าและความส าคัญ ทางประวัติ ศาสตร์ การจั ด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น
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ตัวอย่าง โครงงานกลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรือ่ ง การศึกษาข้อมูลศิลปกรรมวัดปราสาทเพือ่ การอนุรกั ษ์
ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ชุมชนวัดปราสาทเป็นชุมชนดบราณมีศิลปวัฒ นธรรมที่เก่าแก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุเก่าแก่ที่
สมควรแก่การอนุรักษ์และการศึกษา เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุล้าค่าจานวน
มากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ดังนั้น กลุ่มผู้จัดทาโครงงานจึงคิดที่จะสืบทอดและเก็บรวบรวม
ความรู้ต่างๆ ไว้เพื่อการศึกษาให้อนุชนรุ่นหลังได้แห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบต่อไป
จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดปราสาทและชุมชนวัดปราสาท
2. เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมวัดปราสาท
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมในชุมชน
4. เพื่อให้เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปกรรมของวัดปราสาทให้ดารงอยู่คู่กับชุมชนสืบต่อไป
สมมุติฐาน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้จัดทาได้เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประวัติของวัดปราสาท ศิลปกรรมใน
วัด การเข้ามาใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ และเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัดปราสาทแล้ว ก็ให้นักเรียนทา
แบบประเมิน เพื่อแสดงให้เห็นว่านักเรียนให้ความสาคัญในการเห็นคุณค่าและสามารถอนุรักษ์ศิลปกรรมของวัด
ปราสาทได้
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาที่วัดปราสาทและชุมชนวัดปราสาท ตาบลคณฑี อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
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วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
1. กล้องถ่ายรูป
2. แถบบันทึกเสียง
3. สมุดจดบันทึก
4. ปากกา
5. แบสอบถาม
วิธีดาเนินการ
แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดปราสาทและชุมชนของวัดปราสาท
1. ติดต่อขอเข้าไปศึกษาในวัดปราสาท
2. นานักเรียน จานวน 55 คน เข้าไปศึกษา ณ วัดปราสาท
3. สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้นาท้องถิ่น ผู้รู้ในชุมชน เจ้าอาวาส และผู้สูงอายุในท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของวัดปราสาทและชุมชนวัดปราสาท
4. เรียบเรียงแลละรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้น
ตอนที่ 2 เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมในวัดปราสาท
1. ติดต่อขอเข้าชมศิลปกรรมในวัดปราสาท
2. นานักเรียน จานวน 55 คน เข้าไปศึกษา และเชิญวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับศิลปกรรม
ในวัดปราสาทว่าอยู่ในสมัยใด
3. นักเรียนสืบค้นศิลปกรรมในสมัยนั้นๆ แล้วตรวจสอบความถูกต้อง
4. เรียบเรียงแลละรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้น
ตอนที่ 3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมในชุมชน
1. สอบถามข้อมูลจากกรรมการพิพิธภัณฑ์วัดปราสาท และเจ้าอาวาสวัดปราสาทในการเข้ามาดู ศึกษา
หรือใช้ศิลปกรรมในวัดปราสาท
2. นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากการเข้ามาว่ามีความต้องการศึกษาในเรื่องใด
3. เรียบเรียงแลละรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้น
ตอนที่ 4 เพื่อให้เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปกรรมของวัดปราสาทให้ดารงอยู่กับชุมชนสืบต่อไป
1. นักเรียนทาแบบสอบถาม
2. สรุปประเมินผล
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ผลการดาเนินการ
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดปราสาทและชุมชนของวัดปราสาท
(ตัวอย่าง)
ข้อมูลประวัติวัดปราสาท
จากการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนได้ข้อมูล ดังนี้
ตาจันทร์ นายสารท อาศัยอยู่ในแพของชุมชน มีคนนาเรือชะล่ามาจอดฝากยายสารทไว้เป็นเวลานานก็
ไม่มารับเรือคืน ยายสารทจึงไปเปิดดูในเรือ ปรากฏว่าพบทองคาและเงินเต็มเรือ ยายจึงนาทองคาและเงินมา
สร้างวัด จึงเรียกวัดนี้ว่าวัดปราสาท
( วิทยากร นายสงิม อานวย อายุ 84 ปี ที่อ ยู่ บ้านโคน หมู่ที่ 2 ตาบลคณฑี อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร )
ข้อมูลชุมชนวัดปราสาท
จากการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนได้ข้อมูล ดังนี้
ชุมชนวัดปราสาทเป็นชุมชนเก่าแก่สมัยสุโขทัย ในอดีตบริเวณชุมชนวัดปราสาทเรียกว่า บ้านโคนใต้
ตาบลคณฑี เคยเป็นชุมชนใหญ่มาแต่โบราณ แล้วเสื่อมสลายไปกับกาลเวลา อาจจะด้วยภัยธรรมชาติ โรคระบาด
หรือสงคราม จากนั้นจึงเกิดชุมชนสืบเนื่องต่อๆ กันมา ซึ่งอาจมีเชื้อสายของคนในชุมชนเก่าและผู้อพยพมาใหม่
จากหลั กศิล าจารึกกรุ งสุ โขทั ย ของสมเด็ จพระมหาธรรมราชา (ลิ ไทย) กล่ าวถึงเมือ งคณฑี ว่าอยู่ใน
ตาแหน่งใกล้ๆ กับเมืองพระบาง ดังจากศิลาจารึกหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) กล่าวว่า “ เมืองคณฑีพระบางหาเป็น
ขุนหนึ่ง ” และข้อความอีกตอนหนึ่งกล่าวว่า “ คณฑีพระบาง กโรมในตีนพิงนี้ ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งเมืองคณฑี
และเมืองบางนั้นต่างอยู่ริมฝั่งแม่น้าปิง เมืองพระบาง เป็นที่ทราบกันดีว่าคือเมืองนครสวรรค์ ส่วนเมืองคณฑีนั้น
เชื่อว่าน่าจะอยู่เหนือนครสวรรค์ขึ้นมาในเขตจังหวัดกาแพงเพชร และอยู่ที่ตาบลบ้านโคน บนฝั่งตะวันออกของ
แม่น้าปิง ใต้กลุ่มเมืองไตรตรึงษ์และเทพนครลงมาราวๆ 8 กิโลเมตร
ตอนที่ 2 เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมของวัดปราสาทและชุมชนวัดปราสาท ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปกรรมวัดปราสาทและชุมชนวัดปราสาท
สามารถแยกออกเป็น 5 สาขา ดังนี้
1. สถาปัตยกรรม จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า สถาปัตยกรรมในบริเวณวัดปราสาทมี ดังนี้
(ตัวอย่าง) ปราสาท
ยายสารทเป็นคนสร้าง และใช้เป็นอนุสาวรีย์แทนตัวยายสารท จึงเรียกว่า ปราสาท ลักษณะการก่อสร้าง
เป็นฐานแปดเหลี่ยมทาด้วยอิฐขนาดใหญ่ การก่อสร้างใช้ดินโคลนเป็นตัวยึดอิฐแต่ละก้อนให้ติดกัน ยอดปราสาท
ไม่ทราบว่ารูปทรงใดเพราะชารุด พื้นที่ตรงกลางของวัดปราสาทจะเป็นที่โล่ง เมื่อมีฝนตกหนักจะมีพ ระพุทธรูป
องค์เล็ก ไหลออกมา สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่เก็บพระพุทธรูปในสมัยก่อน
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2. ประติมากรรม จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ประติมากรรมในบริเวณวัดปราสาทมี ดังนี้
(ตัวอย่าง) พระพุทธรูป
ในวัดปราสาทมีพระพุทธรูปจานวนมากมาย และเป็นพระพุทธรูปสมัยต่างๆ เช่น สมัยสุโขทัย สมัยอู่ทอง
สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ จากคาบอกเล่าของเก่าแก่ เล่าว่าพระพุทธรูปในอดีตมีเป็ นจานวนมากและไม่ได้
เก็บรักษาไว้ในที่ที่เหมาะสม พระพุทธรูปองค์ใหญ่ จะวางไว้ตามบริเวณที่ต่างๆ ในวัด เช่น ระเบียงวิหาร โคน
ต้น ไม้ ฐานเจดีย์ เพราะคนในอดีตนิ ยมน าพระพุทธรูปมาถวายให้ แก่วัด เป็ นความเชื่อว่าจะได้บุญ มาก ส่ว น
พระพุทธรูปองค์เล็กๆ จะเก็บไว้ในเจดีย์ ซึ่งเจดีย์มีจานวนมากตั้งรายล้อมโบสถ์ ในสมัยต่อมาพระพุทธเป็นสิ่งที่มี
ค่ามีราคา จึงเกิดการโจรกรรมพระพุทธรูป ประกอบกับมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด จึงมีการรื้อเจดีย์
เก่าที่ตั้งรายล้อมโบสถ์ ทาให้พระพุทธรูปที่เก็บรักษาไว้ในเจดีย์สูญหายไปเป็นจานวนมาก
เศียรเทวดาดินเผา
มี 2 ชิ้น สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย
สิงห์
มีอยู่ 2 ตัว อยู่ประจาที่ศาลาระหว่างบันไดข้างซ้ายและข้างขวา ทาหน้าที่เฝ้าดูแลศาสนา
หงส์
ทาด้วยโลหะมีความอ่อนช้อยสวยงามมาก มีจานวน 5 ตัว สันนิษฐานว่าเป็นชนชาติมอญ เมืองหงสาวดี
ตามหลักฐานจากหงส์ที่พบ และเชื่อว่าหมู่บ้านคณฑีหรือบ้านโคนน่าจะมีชนชาติมอญมาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก
ในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์
3. จิตกรรม
(ตั ว อย่ า ง) เป็ น ภาพเขี ย นสี น้ ามั น ภาพส่ ว นใหญ่ เกี่ ย วกั บ พุ ท ธประวั ติ ได้ แ ก่ การประสู ติ ตรั ส รู้
ปรินิพพาน ภาพพระเวสสันดร ภาพต่างๆ วาดและเขียนไว้ที่ผนังศาลาหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ.2544
4. ประณีตศิลป์
(ตัวอย่าง) จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ประณีตศิลป์ในบริเวณวัดปราสาทประกอบด้วย
1. พระมาลา
สมัยสุโขทัย
2. เครื่องถ้วยเบญจรงค์ สมัยอยุธยา
3. เครื่องใช้ทองเหลือง สมัยรัตนโกสินทร์
4. กาน้าชา
สมัยรัตนโกสินทร์
5. ศิลปการแสดง
(ตัวอย่าง) จากการบอกเล่าของนางเผื่อน อานวย อายุ 75 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 2 ตาบลคณ
ฑี อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นแม่เพลงซึ่งเหลืออยู่เพียงผู้เดียวในชุมชน เล่าว่าในเทศกาลสงกรานต์และ
เข้าพรรษาจะมีการเล่นเพลงต่างๆ ได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงตับ เพลงระบา เพลงเกี่ยวข้าว ส่วนเพลงกล่อมเด็ก
ชาวบ้านในชุมชนทุกคนจะร้องเพลงในเวลากล่อมลูกหลานให้นอน
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ตอนที่ 3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมในชุมชน
ในการใช้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานวัด ปราสาทเป็ น แหล่ งเรีย นรู้ ได้ มี ห น่ ว ยงานต่ างๆ เข้ ามาศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
โบราณวัตถุ ดังนี้
1. สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
2. สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
3. สภาวัฒนะรรมจังหวัดต่างๆ ในเขตการศึกษา 6-7
4. ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
5. ตารวจภูธรภาค 6
6. โดรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
7. โรงเรียนวชิรปราการ อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
8. ประชาชนในชุมชนวัดปราสาท
9. โรงเรียนคณฑีพิทยาคม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
จากการเข้ามาศึกษาพิพิธภัณฑสถานวัดปราสาท พบว่าหน่วยงานต่างๆ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของวัดปราสาท ศึกษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พระพุทธรูป และเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ตอนที่ 4 เพื่อให้เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปกรรมของวัดปราสาทให้ดารงอยู่คู่กับชุมชนสืบไป
จากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้จากการประเมิน พบว่า ค่าสูงสุด คือการอนุรักษ์ได้ค่าเท่ากับ
3.60 รองบงมาคือ การเห็นคุณค่า ได้ค่าเท่ากับ 3.42 สามารถชักชวนให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ ได้
ค่าเท่ากับ 3.00 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ได้ค่าเท่ากับ 2.92 และสามารถสืบทอดประวัติค วามเป็นมา
ของวัดปราสาท ได้ค่าเท่ากับ 2.83
แสดงให้ทราบว่านักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปกรรมที่ดีได้ และเห็นคุณค่าที่จะสืบทอดต่อไปได้
จนถึงอนุชนรุ่นต่อๆ ไป
สรุปผลการดาเนินการ
ที่มาของวัดปราสาท จากการบอกเล่าผู้ที่สร้างวัด คือ ยายสารท ภายในวัดมีการสร้างปราสาทซึ่งเก็บ
พระพุทธรูปไว้ภายในมากมาย
ภายในวัดนี้ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุจานวนมาก ส่วนโบราณวัตถุล้าค่าจานวนมากเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑสถานวัดปราสาท โดยเฉพาะพระพุทธรูป จากคาบอกเล่าของผู้อาวุโสกว่าวว่า พระพุทธรูปมีมาก แต่
เนื่องจากการเวลาและการขุดบูรณะโบสถ์เจดีย์ วิหาร ทาให้พระพุทธรูปสูญหายเป็นจานวนมาก
ปัจจุบันประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่าและความสาคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในวัดปราสาทจึง
ช่วยกันอนุรักษ์เป็นอย่างดี
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แนวทางการนาผลไปใช้
จากผลของการศึกษาโครงงานที่ได้รวบรวมไว้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้นข้อมูลของวัดปราสาท
เพื่อให้นักเรียนและคนรุ่นหลังๆ ได้ศึกษา และเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ศิลปกรรมนี้ให้คงอยู่สืบไป
อภิปรายและข้อเสนอแนะ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของวัดปราสาท ทาให้รู้ความเป็นมาของการเกิดวัดและศิลปกรรมต่างๆ ที่มี
อยู่ อีกทั้งความเป็นมาต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย และเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นต่อไปได้
ศึกษา
ดังนั้น ถ้ามุกคนเห็นความสาคัญของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน หรือท้องถิ่นของตนเองก็จะทาให้สิ่งต่างๆ
คงอยู่ตลอดไป และเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อการศึกษาต่อไป

ที่มแนวทางการน
า : โครงการเรื
่องการศึกษาข้แนวทางการน
อมูลศิลปกรรมวั
ดปราสาท เพื่แนวทางการน
อการอนุรักษ์จาผลไปใช้
ากโรงเรียนคณฑี
าผลไปใช้
าผลไปใช้
พิทยาคม ชนะการประวดโครงงาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2545
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การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางประวัตศิ าสตร์ไทย

กิจกรรมที่ ๔

การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

คาชี้แจง พิจารณาภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

ขั้นตอนที่ 1
การกาหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา
ขั้นตอนที่ 3
การประมินคุณค่าของหลักฐาน

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 1
..............................................................................................................................

การกาหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา

แนวทางการนาผลไปใช้

..............................................................................................................................
ขั้นตอนที่ ๒
..............................................................................................................................
แนวทางการนาผลไปใช้
การรวบรวมหลักฐาน แนวทางการนาผลไปใช้
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

ขั้นตอนที่ 3
การประมินคุณค่าของหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 4
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่
ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5
การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
หน้ำ๓๖
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางประวัตศิ าสตร์ไทย

แบบทดสอบหลังเรียน
เรือ
่ ง การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางประวัตศิ าสตร์ไทย
คาชี้แจง : เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยทาเครื่องหมาย
**************************
1. ลาดับขั้นตอนในข้อใดถูกต้องตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ก. กาหนดหัวเรื่อง ประเมินคุณค่าของหลักฐาน
จัดหมวดหมู่ข้อมูล รวบรวมหลักฐาน เรียบเรียงและ
มาถึงปัจจุบัน
ข. เรียบเรียงและนาเสนอข้อมูลกาหนดหัวเรื่อง
รวบรวมหลักฐาน จัดหมวดหมู่ข้อมูล ประเมินคุณค่า
ของหลักฐาน
ค. เรียบเรียงและนาเสนอข้อมูลกาหนดหัวเรื่อง
รวบรวมหลักฐาน จัดหมวดหมู่ข้อมูล ประเมินคุณค่า
ของหลักฐาน
ง. กาหนดหัวเรื่อง รวบรวมหลักฐาน ประเมินคุณค่า
ของหลักฐาน จัดหมวดหมู่ข้อมูล เรียบเรียงและนาเสนอ

×

ลงในกระดาษคาตอบ

4. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ก. เข้าใจขั้นตอนในการศึกษาประวัติศาสตร์
ข. หาความจริงจากข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์
ค. จัดหมวดหมู่ข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
ง. หาจุดประสงค์ของผู้สร้างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

5. การกาหนดหัวข้อรื่องที่จะศึกษาจากความ
สนใจมีประโยชน์อย่างไร
ก. ทาให้มีแรงกระตุ้นในการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การรวบรวมหลักฐานมีความสัมพันธ์กับการกาหนด
ข. ทาให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
หัวข้อเรื่องที่ศึกษาอย่างไร
ค. ทาให้ศึกษาในเรื่องที่ต่างจากคนอื่น
ก. ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ง. ทาให้สะดวกในการศึกษา
ข. ช่วยทาให้หัวเรื่องสั้นและกระชับขึ้น
ค. จะกาหนดหัวเรื่องจากหลักฐานที่รวบรวมได้
ง. รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องและ
มีการกาหนดประเด็นในการศึกษา
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ก. การต้นหาข้อมูล และรวบรวมหลักฐาน
ข. การอธิบายที่มีเหตุผล และมีคาตอบที่ชัดเจน
ค. การตั้งคาถาม และกาหนดประเด็นการศึกษา
ง. การแสวงหาความหมาย และความสัมพันธ์
ของข้อมูล
หน้ำ๓๖

การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางประวัตศิ าสตร์ไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน (ต่อ)
เรือ
่ ง การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางประวัตศิ าสตร์ไทย
6. ข้อความว่า What? When? Where? Why? และ
How? อยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ก. การนาเสนอข้อเท็จจริง/การนาเสนอองค์ความรู้
ข. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน
ค. การวิเคราะห์/ตีความ/ประเมินหลักฐาน
ง. การกาหนดประเด็น/การตั้งสมมุติฐาน
7. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน ควรจะพิจารณา
จากสิ่งใดมากที่สุด
ก. ผู้สร้างหลักฐาน
ข. ที่มาขอหลักฐาน
ค. เวลาที่สร้างหลักฐาน
ง. สถานที่ที่พบหลักฐาน
8. วิธีการใดจะช่วยในการประเมินค่าของข้อมูล
ก. นาข้อมูลที่ได้จากหลักฐานไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
ข. นาข้อมูลที่กล่าวถึงเรื่องเดียวกันจากหลักฐานต่างๆ
มาเปรียบเทียบกัน
ค. ตรวจสอบเวลาสร้างหลักฐาน เพราะหลักฐาน
ที่สร้างขึ้นก่อนจะน่าเชื่อมากกว่า
ง. ตรวจสอบการอ้างอิงจากหลักฐานชั้นรอง หาก
หลักฐานใดถูกอ้างอิงมากแสดงว่าน่าเชื่อถือ

9. เมื่อ พ.ศ. 2475 เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
สมชายค้นหาหนังสือที่ห้องสมุดและ อินเทอร์เน็ต
การกระทาของสมชายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใด
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ก. การกาหนดปัญหา
ข. การตีความหลักฐาน
ค. การรวบรวมหลักฐาน
ง. การเรียบเรียงและการนาเสนอ
10. บุคคลในข้อใดใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในขั้นตอนการวิเคราะห์หลักฐาน
ก. หนึ่ง สืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ข. สอง ตอบคาถามที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
ค. สาม ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ง. สี่ มีการนาเสนอเรื่องที่ศึกษาอย่างมีเหตุ
มีผล

หน้ำ๓๗

การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางประวัตศิ าสตร์ไทย

กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………ชั้น……………….. เลขที…่ ……………….
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคาตอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนนที่ได้

สรุปผลการประเมิน ให้นักเรียนกรอกคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนลงในช่องผลการประเมิน
และให้นักเรียนกาเครื่องหมาย  ลงในช่องการพัฒนา
ผลการประเมิน
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับ 0 – 9
ระดับ 10 – 13
ระดับ 14 – 17
ระดับ 18 – 2o

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ต้องปรับปรุง
คะแนน
พอใช้
คะแนน
ดี
คะแนน
ดีมาก

การพัฒนา
พัฒนา

ไม่พัฒนา

สรุปผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
………………………………………………
คะแนนที่ได้
ระดับคุณภาพ
…………..……………………….

หน้ำ๓๘

การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางประวัตศิ าสตร์ไทย

ใบบันทึกคะแนน

หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ ๒ กำรสร้ำงองค์ควำมรูใ้ หม่ทำงประวัตศิ ำสตร์ไทย
ชือ่ – สกุล ……………………………………………………ชัน้ ……………… เลขที่ ………..
กิจกรรม
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
กิจกรรมที่ 1 องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
กิจกรรมที่ 4 ตัวอย่างการนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
แบบฝึกหัดหลังเรียน
รวม

คะแนน
10
20
20
20
20

คะแนนที่ได้

10
100

หน้ำ๓๙

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2552.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 . กรุงเทพฯ :
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2552.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู . กรุงเทพฯ :
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา . กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2553.
วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และคณะ . แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ . กรุงเทพฯ: อักษร
เจริญทัศน์, 2551.
ศิริพร ดาบเพชร และคณะ . สัมฤทธิ์มาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง ประวัติศาสตร์ไทย
ม.4 – ม.6 . กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2551.
ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 1 . กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช,
2551.
ชมพูนุท นาคีรักษ์ และคณะ. ประวัติศาสตร์ เล่ม 1 ประวัติศาสตร์ไทย : เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ ประเด็นวิภาคบุคคลสาคัญ และภูมิปัญญาไทย . กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพ
วิชาการ , 2551.
ธีระ นุชเปี่ยม . ประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แม็ค , 2551.
ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์ . ประวัติศาสตร์ไทย 4-6 . กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เอมพันธ์ , 2551.
สุพรรณี ชะโลธร และคณะ . ประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) , 2551.

หน้ำ๔๐

เฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ทำงประวัติศำสตร์ไทย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ข
ค
ง
ก
ง
ง
ค
ข
ค
ก

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ทำงประวัติศำสตร์ไทย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ง
ง
ค
ข
ก
ง
ก
ข
ค
ค

เฉลย กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์

คาชี้แจง นักเรียนอธิบายประโยชน์ของการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สรุปเป็นแผนผังความคิด

การขยายพรมแดนแห่งความรู้
การตระหนักถึงคุณค่าของอดีต
การค้นพบภูมิปญ
ั ญาของคนในอดีต
เห็นคุณค่าความสาคัญทางประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตดั้งเดิม ฯลฯ
อนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นสมบัติของมนุษยชาติ

ประโยชน์ของการสร้าง
องค์ความรท้ ู างประวัติศาสตร์

การสร้างความภูมิใจในอดีต
การสร้างคุณลักษณะของปัญญาชน
ทาให้เกิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา
ต่อยอดความรู้แขนงวิชาอื่น

เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
เกิดความภาคภูมิใจในชาติและท้องถิ่น

( อยู่ในดุลยพินิจของครู )

เฉลย กิจกรรมที่ ๒ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่กาหนดให้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
แล้วนาหมายเลขไปใส่ไว้หน้าข้อความให้ถูกต้อง

การกาหนดหัวเรือ่ งทีจ่ ะศึกษา

๑
การรวบรวมหลักฐาน

๒

การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

การเรียบเรียงหรือการนาเสนอ

๓

๕
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่

๔

.....5...1. มะลิอธิบายเรื่องที่ศึกษาอย่างมีระบบและมีความสอดคล้องต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผล
.....2...๒. มาลัยค้นพบข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
.....3...3. มาลานาข้อมูลทั้งหลายมาตีความว่า มีข้อเท็จจริงใดที่ซ่อนเร้น อาพรางหรือไม่กล่าวถึง
.....1...4. ดารินกาหนดแนวทางในการค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต
.....3...5. ดารารวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบและประเมินค่าความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
.....1...6. ดวงจันทร์ ต้องการทราบว่า รัชกาลที่ 1 ทรงฟื้นฟูบ้านเมืองในด้านใด
....2....7. ดวงดาวทากรสัมภาษณ์ป้ามาลีเกี่ยวกับการทาตุ๊กตาชาววังที่ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่าโมกข์
จังหวัดอ่างทอง
.....4...8. ดวงเดือนเขียนรายงานเหตุผลการย้ายราชธานีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
.....4...9. ทิพวัลย์วิเคราะห์ว่า พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 มีจุดหมายแฝงคือ การยกย่อง
เชิดชูพระปรีชาสามารถทางการทหารของรัชกาลที่ 1
.....3...10. ปรางค์ทิพย์ประเมินจดหมายเหตุความทรงจาของกรมหลวงนรินทรเทวีว่า เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
เพราะเป็นเอกสารส่วนบุคคล

เฉลย กิจกรรมที่ ๓ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
คาชี้แจง พิจารณาภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วนาหมายเลขจากภาพเติมหลังข้อความ
ที่สัมพันธ์กัน

๑

๓

๒

๔

๕

ข้อความ
1. หลักฐานที่สามารถใช้ศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ( พ.ศ. 2199-2231 )
2. หลักฐานที่แสดงถึงอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีวิวัฒนาการทางด้าน
วัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีที่ยาวนานกว่า 5,000 ปี
3. หลักฐานที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแบบมหายาน
พุทธประวัติ และประวัติศาสตร์ของล้านนา
4. หลักฐานที่ใช้แสดงการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของดินแดนประเทศไทย
เนื่องจากมีการระบุศักราชอย่างชัดเจน
5. หลักฐานที่ใช้ศึกษาเรื่องราวตั้งแต่แรกสถาปนากรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( พ.ศ. 2133-2148 )

หมายเลข

๓
๔
๒
๑
๕

เฉลย กิจกรรมที่ ๔
เรื่อง การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
คาชี้แจง พิจารณาภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

ขั้นตอนที่ 1
การกาหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา
ขั้นตอนที่ 3
การประมินคุณค่าของหลักฐาน

ผลการเด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 ต่อการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย

ขั้นตอนที่ 1
การกาหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา

แนวทางการนาผลไปใช้

รวบรวมหลักฐานชั้นรองจาก หนังสือ บทความที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ ๒
แนวทางการน
าผลไปใช้
สมัยรัชกาลที่ 5 แนวทางการน
เพื่อให้มีความรู้พื้นาผลไปใช้
ฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานชั้นต้น เช่น
การรวบรวมหลักฐาน
เสด็จประพาสต้น พระนิพนธ์ ของสมเด็จฯกรมพระยาราชานุภาพ

ขั้นตอนที่ 3
การประมินคุณค่าของหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 4
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่
ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5
การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน โดยดูความสอดคล้องระหว่างหลักฐาน
ชั้นรองและหลักฐานชั้นต้น เช่น รายการโทรทัศน์วัฒนธรรม จดหมายเหตุ
วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร โดย อ.สันติ อภัยราช ฯลฯมีความสอดคล้อง
ตรงกันก็น่าเชื่อถือได้ว่า หลักบานนั้นมีความเชื่อถือ

วิเคราะห์ข้อมูล จากหลักฐานทั้งหมดทีไ่ ด้มา สังเคราะห์หลักฐานที่ถูกต้อง นามา
จัดหมวดหมู่เรียงลาดับข้อมูล โดยตรวจสอบอ้างอิงจากหลักฐานที่ถูกต้อง

การนาข้อมูลมาตีความมานาเสนออย่างเป็นระบบ

