
เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่                     
ทางประวัติศาสตร์ไทย

1หน่วยการเรียนรู้ที่
องค์ความรู้ใหม่ทางประวัตศิาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

➢ มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

➢ ตัวชี้วัด
ม.4-ม.6/1 ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง เ ว ล า แ ล ะ ยุ ค ส มั ย                       

ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
ม.4-ม.6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการ                                    

ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
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ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

หลักฐานที่เป็น                                               
ลายลักษณ์อักษร

หลักฐานที่ไม่เป็น                                        
ลายลักษณ์อักษร
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หลักฐานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
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หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

บันทึกของชาวต่างชาติ

เอกสารส่วนบุคคล จดหมายเหตุ

หนังสือราชการพระราชพงศาวดาร

ต านาน

จารึก หรือ จาร

➢ หลักฐานที่มีค าจารึกไว้บนแผ่นศิลาโลหะ ใบลาน ตลอดจนตัวเขียนหรือ
ตัวพิมพใ์นกระดาษ
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จารึก หรือ จาร

❖ เป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากเป็นหลักฐานชั้นต้น                          
ที่ท าขึ้นในช่วงเวลานั้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับเรื่องนั้นโดยตรง

❖ ใช้ส าหรับบันทึกเรื่องราวไว้บนวัสดุที่ความคงทน เช่น บนแผ่นหิน                                 
แผ่นทองค า โลหะ จึงท าให้จารึกไม่สูญสลายไปตามกาลเวลา ข้อมูล
บางส่วนยังไม่ขาดหายไป

❖ จาร แปลว่า เขียนอักษรด้วยเหล็กแหลมลงบนใบลาน
❖ จารึก แปลว่า เขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลาหรือโลหะ
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จารึก หรือ จาร
❖ จารึกที่พบในประเทศไทย จะจารึกด้วยภาษาต่างๆ เช่น สันสกฤต บาลี 

ไทย มอญ เขมรโบราณ ทมิฬ  โดยอักษรปัลลาวะ (อินเดียใต)้                           
จะเป็นอักษรบนจารึกที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย

❖ จารึกโบราณสมัยแรกๆมักเป็นจารึกที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และจารึก
คาถาสั้นๆ เช่น จารึกเยธัมมา (ภาษาบาลี)

❖ ตัวอย่างจารึก เช่น ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย จารึกเมืองนครชัยศรี จารึกที่เขางู 
(จ.ราชบุรี)  จารึกภาคอีสาน  จารึกปราสาทพระขรรค์
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จารึกตรังกานู จารึกสุโขทัย หลักท่ี 1
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จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา วัดมหาธาตุ ราชบุรี จารึกจารึกเขาปุมยะคิรี (วัดโขลงสุวรรณคิรี) 
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จารึก อักษรปัลลาวะ พบที่ถ้ าฤาษีเขางู จ.ราชบุรี

http://rb-history.blogspot.com/2011/02/3.html
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พระราชพงศาวดาร

❖ การเขียนพระราชพงศาวดารเริ่มขึ้นในสมัยอยุธยา

❖ พงศาวดารเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ท าให้รู้ประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับพระมหากษัตริยแ์ละพระราชกรณียกิจในสมัยต่างๆ

❖ นอกจากนั้นพงศาวดารให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี 
แบบแผนเกี่ยวกับราชส านัก การปกครอง และประวัติศาสตร์ราชวงศ์  
ในสมัยอยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ จนถึงต้นรัชกาลที่ 5
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❖ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประดิษฐ์อักษรนิติ์
(“ฉบับหลวงประเสริฐฯ”)

เป็นพระราชพงศาวดารที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2223  ในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช นักประวัติศาสตร์ให้การยอมรับว่า
มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

❖ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ พระจักรพรรดิพงศ์ (จาด)

❖ พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์

❖ พระราชพงศาวดารฉบับหัตถเลขา

ตัวอย่างพระราชพงศาวดาร

❖ พระราชพงศาวดารฉบับบรติิชมิวเซียม
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ต านาน

❖ ต านาน คือ การเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของบุคคล 
โบราณสถาน โบราณวัตถุในอดีตที่สืบทอดต่อกันมา โดยการบอกเล่า 
จดจ า และมีการจดบันทึก

❖ ต านาน จะสะท้อนเรื่องราวต่างๆ ทั้งทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดและ
สีสันเข้าไปด้วย ดังนั้นการน ามาใช้ จ าเป็นต้องแยกแยะข้อเท็จจริง                       
ทางประวัติศาสตร์ก่อน
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หนังสือราชการ

❖ เป็นเอกสารที่หน่วยงานราชการต่างๆออกขึ้น เพื่อใช้ในงานหรือกิจการที่มีความ
เกี่ยวข้อง  ซ่ึงถือเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นบันทึกที่อยู่ในช่วงเวลานั้น 

เช่น    
- เอกสารแจ้งข่าวของกระทรวงการต่างประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จ                                           

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕                                             
- พระราชหัตถเลขาของพระมหากษัตริย์ที่มีถึงหน่วยงานต่างๆ 

เป็นต้น
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บันทึกของชาวต่างชาติ
❖ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาในประเทศไทยได้บันทึก

ถึงเหตุการณ์ที่ตนเองได้ประสบพบเห็นในช่วงเวลานั้นๆ เช่น                     
การด าเนินชีวิตของผู้คน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี 

❖ ตัวอย่างเช่น  
- บันทึกของเซอร์ จอห์น เบาว์ริ่ง (ราชทูตที่สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย

แห่งอังกฤษส่งมาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในพ.ศ.๒๓๙๗ ซึ่งได้มีโอกาสบันทึกถึงราชส านักและบ้านเมืองในสมัยนั้น)

- บันทึกของนิโคลัส แชร์แวส
ฯ ลฯ 
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บันทึกของชาวต่างชาติ

ตัวอย่าง
บันทึกรายวันของ บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ หนึ่งในคณะราชทูตเชอวาเลียร์

เดอ โชมอง ก็ได้ยืนยันความงดงามของกรุงศรีอยุธยาไว้ใน “จดหมายเหตุรายวัน 
การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม” ว่า

“...เมื่อออกไปกลางแจ้ง ใครๆก็คงจะต้องเห็นช่อฟ้าหลังคาโบสถ์และยอดพระ
เจดีย์ซึ่งปิดทองถึง ๓ ชั้น มีอยู่ดารดาษทั่วไปดูออกสะพรั่งพราวตา ข้าพเจ้าไม่ทราบแน่
ว่าข้าพเจ้าจะท าให้ท่านนึกเห็นสิ่งงามๆเหล่านี้ไปด้วยหรือไม่ ขอจงเชื่อเถิดว่า ข้าพเจ้า
ไม่เคยเห็นสิ่งใดที่จะสวยงามยิ่งไปกว่านี.้..
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หลักฐานที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
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หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

❖ เป็นหลักฐานประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจาก
อดีต ซึ่งสะท้อนแนวความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมนุษย์

❖ ตัวอย่างเช่น
-หลักฐานทางโบราณคดี 
-หลักฐานทางศิลปกรรม 
-หลักฐานประเภทโสตทัศน์
-นาฏศิลป์ ดนตรี เพลงพื้นบ้าน การละเล่น 
-หลักฐานประเภทค าบอกเล่า
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ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

หลักฐานชั้นต้น 
(หลักฐานปฐมภูมิ)

หลักฐานชั้นรอง  
(หลักฐานทุติยภูมิ)
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หลักฐานชั้นต้น 
(หลักฐานปฐมภูมิ)

หลักฐานชั้นต้น หมายถึง บันทึก
หรือค าบอกเล่าของผู้ที่มี                                                
ส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง 
หรือผู้ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ 
รวมทั้งหลักฐานด้านโบราณคดี                       
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ันหลักฐานทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร

ได้แก่ จารึก, ต านาน, จดหมายเหต,ุ    
บันทึกส่วนบุคคล, หนังสือพิมพร์ายวัน,
นิตยสารร่วมสมัย, วารสารร่วมสมัย

หลักฐานที่ไมเ่ป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 
โครงกระดูก แผ่นศิลา โลหะ ใบลาน เจดีย์
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หลักฐานชั้นรอง  
(หลักฐานทุติยภูมิ)

หลักฐานชั้นรอง หมายถึง
หลักฐานที่จัดท าขึ้นภายหลัง
เหตุการณ์ ทั้งประเภทวัตถุและ
งานเขียน รวมทั้งพจนานุกรม                     
และสารานุกรม  จัดท าขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้า
และอ้างอิง หลักฐานที่เป็น ลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 

บทความ งานพิมพ์ทาง ประวัติศาสตร์ 
พจนานุกรม สารานุกรม แบบเรียน หลักฐานที่ไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระอนุสาวรีย์ 
ภาพยนตร์
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ค าชี้แจง  จงยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของแต่ละสมัย                        
( สมัยละ 1 หลักฐาน พร้อมทั้งอธิบายความส าคัญ) 

สมัยอาณาจักรโบราณ   สมัยสุโขทัย   สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี   สมัยรัตนโกสินทร์

ตัวอย่าง  
1.หลักฐานทางประวัติศาสตร์อาณาจักรโบราณ 

ธรรมจักรที่พบที่เมือง นครปฐมโบราณ ศิลาสลักรูปวงล้อพระธรรมจักร 
กับกวางหมอบเป็นหลักฐาน ส าคัญที่แสดงว่าเมืองโบราณนครปฐมสมัยทวารวดี   
นับถือพระพุทธศาสนา 

กิจกรรม
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การก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา

การรวบรวมหลักฐาน

การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล

การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ
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การก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา
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❖ เริ่มจากการเลือกหัวข้อหรือประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ตนสนใจ อยากรู้
รายละเอียดมากขึ้น หรือมีความสงสัยในความรู้เดิมท่ีได้รับรู้ได้อ่านได้ค้นคว้ามา
เพราะมขี้อมูลไมช่ัดเจนหรือแย้งกัน  ท าให้อยากรู้ว่าเรื่องราวที่ถูกต้อง จึงน าไปสู่
การค้นคว้า ซึ่งค าถามหลักที่นักประวัติศาสตร์ควรค านึงอยู่ตลอดเวลาก็คือ
“ท าไมและเกิดขึ้นอย่างไร”



การรวบรวมหลักฐาน
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❖ เป็นขั้นตอนแรกที่นักประวัติศาสตร์ต้องค้นหาหลักฐานทุกประเภทที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อและค าถามที่ก าหนด โดยต้องพยายามรวบรวมข้อมูลให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

❖ ซึ่งหลักฐานจะมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่ไม่เป็น                   
ลายลักษณ์อักษร หลักฐานปฐมภูมิ (ชั้นต้น) และ หลักฐานทุติยภูมิ (ชั้นรอง) 

❖ ในขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลา ความอดทน ความระมัดระวัง ความรอบคอบและ
ความขยัน เพื่อให้ได้ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมมากที่สุด



การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
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❖ เป็นการประเมินความถูกต้องและความส าคัญของหลักฐาน เพราะหลักฐาน
บางอย่างอาจเป็นของปลอม หรือเลียนแบบของเก่า  หรือเขียนโดยบุคคลที่
ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรง แล้วมาบันทึกไว้เสมือนได้รู้เห็นเอง หรือแมจ้ะ       
รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรง แต่อาจมีความล าเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ไม่วางตัวเป็นกลาง



การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
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การประเมินคุณค่าภายนอก การประเมินคุณค่าภายใน 

การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
(วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์)
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❖ 1.  การประเมินคุณค่าภายนอก  เป็นการประเมินหลักฐานจากสภาพที่ปรากฏ
ภายนอกว่าเป็นของแท้  ถูกต้องตามยุคสมัยหรือไม่  เช่น  กระดาษที่บันทึก        
เป็นของเก่าจริงหรือไม่  สมัยนั้นมีกระดาษแบบนี้ใช้หรือยัง  วัสดุที่ใช้เขียน                
เป็นของร่วมสมัยหรือไม่

❖ 2.  การประเมินคุณค่าภายใน  เป็นการประเมินหลักฐานว่าถูกต้องทั้งหมด
หรือไม่ เช่น  การกล่าวถึงตัวบุคคล  สถานที่  เหตุการณ์ว่าถูกต้อง  มีจริงใน               
ยุคสมัยของหลักฐานนั้นหรือไม่ หรือแม้แต่ส านวนภาษาว่าในสมัยนั้นใช้กันหรือยัง



การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล

ส 31102  ประวติัศาสตรไ์ทย

❖ การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ก็คือ การแยกประเภท โดยเรียงเหตุการณ์ 
ตามล าดับเวลาก่อนหลัง และพิจารณาข้อมูลจากหลักฐานแต่ละชิ้น 

❖ การสังเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ส าคัญเพราะเป็นการรวบรวมและ                             
เรียบเรียงข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาจากการวิเคราะห์ มาประมวลเร่ืองราว               
พร้อมอธิบายว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นส าคัญ และมีความสัมพันธ์อย่างไร                   
มีเหตุและผลสอดคล้องต่อเนื่องกันอย่างไร



การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ
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❖ เป็นขั้นตอนท่ีผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องน าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง
และน าเสนอ ให้ตรงกับประเด็นหรือหัวข้อที่ตนเองสงสัย

❖ โดยการน าเสนอมีหลายรูปแบบ เช่น บทความ รายงาน โครงงาน                    
การจัดนิทรรศการ  การอภิปราย 
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ตัวอย่าง
วิธีการทางประวัติศาสตร์
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1. แบทแมน และทอร์น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาว่าเป็นเรื่องจริง
หรือไม่  มีหลักฐานอะไรที่น่าเชื่อถือ
2. แบทแมน และทอรน์ าข้อมูลที่ได้ไปเล่าให้ไอรอนแมนฟัง
3. แบทแมน และทอร์สงสัยว่าใครใส่ร้ายกัปตันอเมริกา
4. แบทแมน และทอร์น าข้อมูลที่ได้มาแยกประเภท และจัดหมวดหมู่ 
เพื่อความสะดวกในการเรียบเรียงและน าเสนอข้อมูล
5. แบทแมน และทอร์สอบถามข้อมูลจากคนทั่วไป และค้นหา
หลักฐาน 

เฉลย 3, 5, 1, 4, 2
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กิจกรรม
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์


