
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖
ประวตัิศาสตร์ไทย ม.๔-๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม



• ส๔.๑ ม.๔/๑ สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัศิาสตรโ์ดยใชว้ธิีกาาร

ทางประวตัศิาสตรอ์ย่างเป็นระบบได้

๒
หน่วยกาารเรยีนรูท้ี่ กาารใชอ้งคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัิศาสตรไ์ทย

ตวัช้ีวดั



หน่วยกาารเรยีนรูท้ี่ ๒

กาารสรา้งองคค์วามรูใ้หม่

ทางประวตัิศาสตรไ์ทย

วธิีกาารทางประวตัิศาสตรไ์ทย
ขัน้ตอนวธิีกาารทาง

ประวตัิศาสตร์

หลกัาฐานทางประวตัิศาสตรไ์ทย

ความหมาย

ความส าคญั

ประโยชน์

กาารกา าหนดหวัเรื่องที่จะศึกาษา

กาารรวบรวมหลกัาฐาน

กาารประเมินคุณค่าของหลกัาฐาน

กาารเรยีบเรยีงหรอืกาารน าเสนอ

หลกัาฐานที่เป็นลายลกัาษณ์อกัาษร

หลกัาฐานที่ไม่เป็นลายลกัาษณ์อกัาษร

ความส าคญัของหลกัาฐานทาง

ประวตัิศาสตรไ์ทย

แหลง่รวบรวมหลกัาฐาน

ประวตัิศาสตรไ์ทย



เป็นวธิกีาารหรอืขัน้ตอนต่างๆ ที่ใชใ้นกาารศึกาษาเรื่องราวทางประวตัศิาสตร ์โดยอาศยัจากาหลกัาฐานที่เป็น

ลายลกัาษณ์อกัาษรและไม่เป็นลายลกัาษณ์อกัาษร  เพือ่ใหส้ามารถฟ้ืนหรอืจ าลองอดีตข้ึนมาใหม่ไดอ้ย่างถกูาตอ้ง 

น่าเช่ือถอื

ท าใหเ้รื่องราว กาจิการรม เหตกุาารณ์ที่เกาดิข้ึนในประวตัศิาสตรมี์ความน่าเช่ือถอื มีความถกูาตอ้งเป็นจรงิ  

หรอืใกาลเ้คยีงกาบัความเป็นจรงิมากาที่สดุ เพราะมีกาารศึกาษาอย่างเป็นระบบ มีขัน้ตอน  

ท าใหเ้ป็นคนละเอยีดรอบคอบ มีกาารตรวจสอบเรื่องราวที่ศึกาษา น ามาปรบัใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ท าให ้

เป็นผูรู้จ้กัาประเมินความน่าเช่ือถอืของเหตกุาารณ์ต่างๆ ผ่านกาารตรวจสอบ

วธิีกาารทางประวตัศิาสตร ์

ความหมายของวิธีกาารทางประวตัศิาสตร์

ความส าคญัของวิธีกาารทางประวตัศิาสตร์

ประโยชน์ของวิธีกาารทางประวตัศิาสตร์



• เริ่มจากาความสงสยั อยาการู ้

• หลงัจากานั้นกา าหนดเรื่องหรอืประเด็นที่ตอ้งกาารศึกาษา

• ประเด็นที่จะศึกาษาควรกา าหนดไวก้าวา้งๆ กา่อน แลว้จ ากาดัประเด็น

ใหแ้คบลง เพือ่ความชดัเจนในภายหลงั

• กาารกา าหนดหวัเรื่องอาจเกาี่ยวกาบัเหตกุาารณ์ ความเจรญิ ความเสือ่ม

ของอาณาจกัาร ตวับคุคลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง

ขัน้ตอนของวธิกีาารทางประวตัศิาสตร ์

กาารกา าหนดหวัเรื่องที่จะศึกาษา



ภาพถ่ายเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
เป็นหลกัฐานช้ันต้น

กาารรวบรวมหลกัาฐาน

หลกัาฐานชัน้ตน้ 

• เป็นหลกัาฐานร่วมสมัยของผูท้ี่ เกาี่ยวขอ้งกาบัเหตุกาารณ์

โดยตรง

หลกัาฐานชัน้รอง

สารนิพนธ์ของ ดร. ประเสริฐ ณ นคร 
เป็นหลกัฐานช้ันรอง

• หลกัาฐานที่จดัท าข้ึนโดยอาศยัหลกัาฐานชัน้ตน้



กาารประเมินคณุค่าภายนอกาหรอืวพิากาษว์ธิีภายนอกา

ประเมินคณุค่าจากาลกัาษณะภายนอกาของหลกัาฐาน บางคร ัง้มีกาารปลอมแปลงเพือ่กาารโฆษณาชวนเช่ือ ท าใหห้ลงผิด 

จงึตอ้งมีกาารประเมินว่าหลกัาฐานนั้นเป็นของจรงิหรอืไม่ พจิารณาจากาสิง่ที่ปรากาฏภายนอกา เช่น เน้ือการะดาษ เป็นตน้ 

กาารประเมินคณุค่าภายในหรอืวพิากาษว์ธิีภายใน

ประเมินคณุค่าจากาขอ้มูลภายในหลกัาฐานนั้น เช่น มีช่ือบคุคล สถานที่ เหตกุาารณ์ ในช่วงเวลาที่หลกัาฐานนั้นท าข้ึน

หรอืไม่ นอกาจากาน้ียงัสงัเกาตไดจ้ากากาารกาลา่วถงึตวับคุคล เหตกุาารณ์ สถานที่ ถอ้ยค า เป็นตน้

• ตอ้งศึกาษาขอ้มูลในหลกัาฐานนั้นว่าใหข้อ้มูลเรื่องอะไรบา้ง มีความ

สมบูรณ์เพยีงใด มีจุดมุ่งหมายเบื้องตน้อย่างไร เป็นตน้

• น าขอ้มูลทัง้หลายมาจดัหมวดหมู่

• เมื่อไดข้อ้มูลเป็นประเด็นแลว้ ตอ้งหาความสมัพนัธข์องประเด็นต่างๆ 

และตีความขอ้มูล

• ในกาารวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มูลผูศึ้กาษาควรมีความรอบคอบ วางตวั

เป็นกาลาง

กาารประเมินคณุค่าของหลกัาฐาน

กาารวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และจดัหมวดหมู่ขอ้มูล



• เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของวธิกีาารทางประวตัศิาสตร ์ซ่ึงมีความส าคญัมากา

• เป็นกาารน าขอ้มูลท ัง้หมดมารวบรวม เรยีบเรยีง หรอืน าเสนอใหต้รง

กาบัประเด็นที่ตนสงสยั

• ควรน าเสนอเหตกุาารณ์อย่างมีระบบ มีความสอดคลอ้งต่อเน่ือง 

เป็นเหตเุป็นผล

• สามารถสรุปผลกาารศึกาษาว่าสามารถใหค้ าตอบในเรื่องที่สงสยั 

อยาการูไ้ดเ้พยีงใด

กาารเรยีบเรยีงหรือกาารน าเสนอ



จารึกลานทอง พบทีว่ดัส่องคบ จ. ชัยนาท

ปกพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่2 
พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ

หลกัาฐานที่เป็นลายลกัาษณ์อกัาษร

หลกัาฐานทางประวตัศิาสตรไ์ทย

จารกึาหรอืจาร

• ที่สลกัาลงบนแท่งหรอืแผ่นหนิ เรยีกา ศิลาจารกึา

• จารกึาลงแผ่นทองค า เรยีกา จารกึาลานทอง

• จารกึาลงแผ่นเงนิ เรยีกา จารกึาลานเงนิ

• ที่จารลงใบลาน เรยีกา หนงัสอืใบลาน

• ศิลาจารกึามีความคงทนมากาที่สดุ

พระราชพงศาวดาร

• เป็นกาารจดบนัทึกาเรื่องราวเกาี่ยวกาบัพระมหากาษตัริย ์

• เขียนลงบนสมดุไทย

• เริ่มข้ึนในสมยัอยธุยาเรื่อยมาจนการะทัง่สมยัรชักาาลที่ ๕

• พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิฯ ถอืเป็นพระราช-

พงศาวดารที่เกาา่แกาท่ี่สดุ



ชินกาลมาลปีกรณ์และต านานพืน้เมืองเชียงใหม่
ต านานเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา และประวตัิศาสตร์ล้านนา

ต านาน

• เลา่เรื่องประวตัคิวามเป็นมาของบคุคล โบราณสถาน โบราณวตัถุ

สบืทอดกานัมา

• โดยกาารบอกาเลา่ จดจ าและบนัทึกา

• จดัว่ามีคณุค่าทางประวตัิศาสตรน์อ้ย เพราะไม่ทราบว่าใครแต่ง 

และแต่งเม่ือใด



เอกาสารสว่นบคุคล 

• เป็นบนัทกึาสว่นตวัของผูท้ี่เกาี่ยวขอ้งหรอืผูท้ี่รูเ้หน็เกาี่ยวกาบัเหตกุาารณ์นั้นๆ

• เช่น จดหมายเหตพุระราชกาจิรายวนัในรชักาาลที่ ๕ จดหมายเหตคุวามทรงจ า

ของการมหลวงนรนิทรเทว ีและบนัทกึาของคณะราษฎรหลายท่านที่เกาี่ยวขอ้ง

กาบักาารเปลี่ยนแปลงกาารปกาครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นตน้

เอกสารส่วนบุคคล (จากภาพ) ลายพระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงพระราชทานแก่นางแอนนา เลียวโนเวนส์



หนงัสอืราชกาาร

• เป็นเอกาสารเกาี่ยวขอ้งกาบักาารบรหิารราชกาาร

• มีความส าคญั เพราะเป็นบนัทกึาของผูท้ี่เกาี่ยวขอ้งกาบัเหตุกาารณ์โดยตรง

• หนงัสอืราชกาารสว่นใหญ่เป็นของสมยัรตันโกาสนิทร ์



บนัทกึาของชาวต่างชาต ิ

• เป็นเอกาสารของชาวต่างชาตทิี่เขียนหรอืบนัทกึาเกาี่ยวกาบัเมืองไทย

• อาจอยู่ในรูปของบนัทกึาประจ าวนั กาารเลา่เรื่อง หรอืจดหมายเหตุ

• มีคณุค่ามากาในทางประวตัศิาสตร ์โดยบางเรื่องอาจใหข้อ้มูลนอกาเหนือ

จากาที่มีอยู่แลว้ หรอืบางเรื่องอาจเป็นกาารเสรมิขอ้มูลที่ไทยมีอยู่ เช่น 

จดหมายเหตลุาลูแบร ์ของซิมง เดอ ลาลูแบร ์ราชทูตฝร ัง่เศส สมยัสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช

จดหมายเหตุลาลูแบร ์ของซมิง เดอ ลา ลูแบร ์ราชทตูฝร่ังเศสในสมัยอยุธยา



• สว่นใหญ่เป็นหลกัาฐานประเภทโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ

• เป็นหลกัาฐานที่มีคุณค่า ใหข้อ้มูลทาง

ประวตัศิาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างมากา

• ควรใชป้ระกาอบกาบัหลกัาฐานที่เป็นลายลกัาษณ์อกัาษร 

และควรมีกาารตรวจสอบดว้ย

หลกัาฐานที่ไม่เป็นลายลกัาษณ์อกัาษร



ประเภทของของหลกัาฐานทางประวตัศิาสตรไ์ทย

หลกัาฐานทางประวตัศิาสตรเ์ป็นร่องรอยของมนุษยท์ี่หลงเหลอือยู่จากาอดีต หลกัาฐานทาง

ประวตัศิาสตรมี์ท ัง้วตัถ ุเอกาสาร จารกึา โดยแบ่งออกาเป็น ๒ ประเภท

หลกัาฐานชัน้ตน้ • หรอืหลกัาฐานปฐมภมูิ คอื หลกัาฐานที่เป็นของรว่มสมยั เช่น เอกาสารหรอื

บนัทกึาที่เขียนข้ึนโดยบคุคลที่เกาี่ยวขอ้งหรอืรูเ้หน็เหตกุาารณ์ เช่น ภาพถ่าย 

วตัถรุว่มสมยั เช่น โบราณวตัถ ุเครื่องมือเครื่องใช ้จารกึา ผูศึ้กาษาควรมีความ

ระมดัระวงั เน่ืองจากาหลกัาฐานบางอย่างมกัาจะกาล่าวถงึแต่เรื่องราวในดา้นดี

หรอืไม่เป็นกาลาง เพือ่ใหเ้รื่องราวมีความน่าเช่ือถอืยิ่งข้ึน จงึตอ้งมีกาาร

ตรวจสอบ ประเมินหลกัาฐาน โดยใชว้ธิกีาารทางประวตัศิาสตร ์

หลกัาฐานชัน้รอง • หรอืหลกัาฐานทตุิยภมูิ คือ หลกัาฐานที่เขียนข้ึนภายหลงัจากาเหตกุาารณน์ั้น

เกาดิข้ึน โดยผูบ้นัทกึา    อาจไดย้นิค าบอกาเลา่ผ่านบคุคลอืน่ หรอืเป็นหลกัาฐาน

ที่เขียนข้ึนโดยบคุคลที่อาศยัขอ้มูลจากาหลกัาฐานชัน้ตน้ เช่น หนังสอื งานวจิยั 

บทความ รวมทัง้หลกัาฐานที่ไม่เป็นลายลกัาษณ์อกัาษร เช่น ภาพยนตร ์ละคร 

ข่าวโทรทศัน์



๒

๓

๔

๑

ความส าคญัของของหลกัาฐานทางประวตัศิาสตรไ์ทย

หลกัาฐานทางประวตัิศาสตรส์ะทอ้นใหเ้หน็โลกาทศัน์ วฒันธรรมประเพณี ตลอดจนความเช่ือ

ของคนในสมยักาอ่น

หลกัาฐานควรไดร้บัเกาบ็รกัาษาใหดี้ เพือ่จะไดน้ ามาศึกาษาคน้ควา้เผยแพรต่่อไป อนัจะช่วยให ้

ประวตัศิาสตรไ์ทยมีความชดัเจน ถกูาตอ้งมากาข้ึน

กาารใชห้ลกัาฐานของชาวต่างชาต ิผูศึ้กาษาควรมีความระมดัระวงั เน่ืองจากาชาวต่างชาตมีิพื้นฐาน

ความคดิและวฒันธรรมที่แตกาต่างจากาคนไทย

มีความส าคญัต่อกาารศึกาษาประวตัศิาสตรไ์ทยมากา เพราะหลกัาฐานขอ้มูลท ัง้หลายท าหรอืเขียนข้ึนโดยผูเ้กาี่ยวขอ้ง

โดยตรง หรอืมีความใกาลชิ้ดกาบัเหตกุาารณ์หรอืเรื่องราวทัง้หลายที่เกาดิข้ึน



• ส านกัาหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ

• พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

• หอสมดุกาลางของมหาวิทยาลยัต่างๆ

แหลง่รวบรวมหลกัาฐานทางประวตัศิาสตรไ์ทย

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ



ค าถามหน่วยกาารเรยีนรูท้ี่ ๒

๑. วิธีกาารทางประวตัศิาสตรม์ีความส าคญัและมีประโยชน์ต่อกาารศึกาษา

ประวตัศิาสตรอ์ย่างไร

๒. นกัาเรยีนคดิว่าขัน้ตอนใดของวิธีกาารทางประวตัิศาสตร ์มีความส าคญัที่สดุ 

เพราะเหตใุด

๓. หลกัาฐานทางประวตัศิาสตรท์ี่น่าเช่ือถอืควรมีลกัาษณะเช่นใด จงอธิบาย

๔. กาารใชห้ลกัาฐานทางประวตัศิาสตรแ์ต่ละประเภท ควรมีหลกัาในกาารใชอ้ย่างไร

๕. นักาเรยีนคดิว่ากาารเรียนรูป้ระวตัศิาสตรท์อ้งถิ่น หรอืประวตัศิาสตรช์าติไทย 

โดยอาศยัวิธีกาารทางประวตัิศาสตร ์มีประโยชน์ต่อนักาเรยีนอย่างไร


