
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ประวัติศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

• น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒ 

 
นางสาวนัตติยา  ส่งข่าว 

ครูผู้สอน 
  



ความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร์ 
ความหมายของประวัติศาสตร์ 

• ประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องราวประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีต จากหลักฐานท่ีมีการจดบันทึกไว้
หรือจากหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานประเภทค าบอกเล่า เช่น ต านาน นิทานพื้นบ้าน 
รวมไปถึงวัตถุประจักษ์พยานต่างๆ 

• มนุษย์รู้จักคิดค้นตัวอักษรหรือตัวหนังสือขึ้นมาจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน 
เริ่มมีตัวหนังสือและจดบันทึกเมื่อราว ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ปีล่วงมาแล้ว ช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการเริ่ม
สมัยประวัติศาสตรข์องมนุษยชาติ ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเรียกว่า “สมัยก่อนประวัติศาสตร์” 



ความแตกต่างของการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

• ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ จากหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
และหลักฐานประเภทอื่นๆ รวมท้ังค าบอกเล่าแล้วน ามาศึกษา 
วิเคราะห์เรียบเรียงเป็นเรื่องราว 

ประวัติศาสตร์ 

• ศึกษาเรื่องราวและพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต จากโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ท่ีมนุษย์ได้สร้างไว้ และยังคงเหลือซากหรือ
ร่องรอยมาจนถึงปัจจุบัน แล้วน ามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็น
เรื่องราว 

โบราณคด ี



ความส าคัญของประวัติศาสตร์ 

• ท าใหรู้้ความเป็นมาของมนุษย์ในอดีต 

• ท าใหรู้้รากเหง้าความเป็นไทย 

• ท าใหม้นุษย์มีความละเอียดรอบคอบ มีเหตุผล มีความคิดที่ดี 

• ให้บทเรียนทางจริยธรรม 

• ท าใหเ้ข้าใจความแตกต่างของอารยธรรม 



วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ความหมาย 
• เป็นขั้นตอน หรือวิธีการท่ีนักประวัติศาสตร์หรือผู้ท่ีศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ใช้เพื่อศึกษา

ค้นคว้า และเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้องและชัดเจนมากที่สุด 

ความส าคัญ • วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความส าคัญมาก เพราะท าให้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีความ
ถูกต้อง เท่ียงตรง สมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 



การก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 

การประเมินคุณค่า 
ของหลักฐาน 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 

การเรียบเรียง 
หรือการน าเสนอ 

๑ ๒ 

๓ 

๔ 
๕ 

การรวบรวมหลักฐาน 

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 



ลักษณะ ประเภท และแหล่งที่มาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

• หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรโดยท่ัวไปกล่าวได้ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ เพราะคนไทยไม่ค่อยชอบจด
บันทึก จึงท าใหม้ีหลักฐานทางประวัติศาสตรน์้อย 

• หลักฐานบางอย่างยังถูกท าลายไปจากการศึกสงคราม และการท่ีมีอากาศร้อนชื้นท าใหห้ลักฐานเสียหายเร็ว 
• ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คนไทยต้องจดคัดลอกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วยลายมือ เพราะยังไม่มี

ระบบการพิมพ์ด้วยถือว่าวิชาประวัติศาสตร์เรียนรู้กันเฉพาะเจ้านายหรือคนระดับสูงเท่านั้น ท าให้การศึกษาประวัติศาสตร์ 
โดยเฉพาะในสมัยโบราณต้องมีการสันนิษฐานกันมาก 



หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ต านาน 

• เรื่องท่ีปรากฏในต านานมักจะกล่าวถึงเรื่องในพระพุทธศาสนา เรื่องราวของบุคคล เรื่องราวของปูชนียสถาน 
เช่น ต านานมูลศาสนา ต านานจามเทวีวงศ์ ต านานพระแก้วมรกต ต านานชินกาลมาลปีกรณ์ เป็นต้น 

• ต านาน เป็นเรื่องท่ีเล่าต่อๆ กันมาด้วยวาจา ภายหลังมีการจดบันทึกและพิมพ์เผยแพร่ เรื่องท่ีอยู่ในต านานอาจถูก
เปลี่ยนแปลงจากเร่ืองเดิมได้ เพราะการลืมความไม่แม่นย าในการจดจ า มีการกล่าวถึงกาลเวลาอย่างกว้างๆ  

• ต านานสะท้อนให้เห็นความเชื่อ ความศรัทธาคติชาวบ้าน ต านานจึงมีประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอยู่มาก 
แต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบกับหลักฐานอ่ืนๆ ด้วย เช่น หลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้น 

ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 



หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร จารึก 

• จารึกของไทยปรากฏในหลายลักษณะ เช่น จารึกบนแท่นศิลาหรือแผ่นศิลา เรียกว่า “ศิลาจารึก” จารึกลงบน
แผ่นทอง เรียกว่า “จารึกลานทอง” จารึกลงบนแผ่นเงิน เรียกว่า “จารึกลานเงิน” จารึกหรือจารบนใบลาน
เรียกว่า “หนังสือใบลาน” 

• ท าขึ้นเพื่อใช้อธิบายเรื่องราวเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 

• จารึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะในสมัยสุโขทัย 



หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร พงศาวดาร 

• พงศาวดารท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีเนื้อหา ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  พงศาวดาร
กรุงรัตนโกสนิทร์จนถึงตน้รัชกาลที่ ๕  พงศาวดารท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 

• พงศาวดาร เป็นการบันทึกเรื่องราวในอดีตภายใต้การอุปถัมภ์ของราชส านัก เนื้อหาในพงศาวดารจะเน้นเหตุการณ์
เกี่ยวกับอาณาจักรและกษัตริย์ท่ีปกครองอาณาจักรนั้นๆ 

• ถึงพงศาวดารไม่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสามัญชนท่ัวไปและบางเรื่องยังเกี่ยวกับเรื่องไม่ปกติ แต่ก็มีประโยชน์และ
ทรงคุณค่ามากในการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์จนถึงต้นรัชกาลท่ี ๕ 



หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกของชาวต่างชาติ 

• ท าให้เราได้ทราบเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น บันทึกท่ีส าคัญของชาวต่างชาติในสมัยอยุธยา 
เช่น พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับฟาน ฟลีต หรือวัน วลิต จดหมายเหตุลาลแูบร์ เป็นต้น 

• เกิดจากการท่ีชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสมัยต่างๆ มีท้ัง นักการทูต พ่อค้า นักเผชิญโชค ได้บันทึก
เรื่องราวต่างๆ ทั้งท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม การด ารงชีวิต 

• เนื่องจากชาวต่างชาติมีพื้นฐานทางความคิด วัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากคนไทย จึงอาจท าให้มีการเข้าใจผิดในวัฒนธรรม
ของไทยในบางเรื่อง เพราะฉะนั้นในการศึกษาจึงต้องระมัดระวังในประเด็นเหล่านี้ 



หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร จดหมายเหต ุ

• จดหมายเหตุจะบอกเกี่ยวกับวัน เวลา ท่ีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น มีลักษณะเด่นในเรื่องการให้รายละเอียด 
และความถูกต้องในเรื่องเวลา พร้อมท้ังแทรกความคิดเห็นของผู้บันทึกลงไปด้วย 

• จดหมายเหตุ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญประเภทพงศาวดาร แต่แตกต่างกันตรงท่ีจดหมายเหตุเป็นการ
บันทึกร่วมสมัย 

• จดหมายเหตุแบ่งออกเป็นหลายประการ ได้แก่ จดหมายเหตุของหลวง จดหมายเหตุโหร จดหมายเหตุของบุคคล และ
เอกสารค าให้การของรัฐหรือฝ่ายปกครอง 



หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารทางราชการ 

• เอกสารทางราชการ เช่น รายงานการตรวจสอบราชการ รายงานความคิดเห็นเพื่อกราบบังคมทูล 
รายงานการประชุม เป็นต้น 

• เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและการปกครองท่ีรัฐบาลมีต่อข้าราชการทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

• ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์เอกสารทางราชการ ช ารุดเสียหายไปมาก ประกอบกับยังไม่มีระบบการจัดเก็บ จนในสมัย
รัชกาลท่ี ๕ จึงได้เริ่มการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ โดยเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นแหล่งส าคัญ 



หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

• หลักฐานท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมีหลายประเภท ท้ังโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น แนวพระราชวังเก่า แนวเมืองเก่า 
แหล่งโบราณคดีต่างๆ เจดีย์ ปรางค์ โบสถ์ วิหาร ผลงานศิลปะ เครื่องแต่งกาย เครื่องมือ เครื่องใช ้เป็นต้น 

• หลักฐานท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถน ามาใช้ประกอบการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อจะ
ได้เข้าใจวิถีชีวิตของคนไทยได้ดขีึ้น 



การน าหลักฐานไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย 
หลักฐานชั้นต้น 

ศิลาจารึกหลักที่ ๑ หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

• เป็นหลักฐานท่ีให้ข้อมูลของอาณาจักรสุโขทัยหลายๆ ด้าน ท้ังการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 

เจดีย์ทรงดอกบัวตูม หรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 

• เป็นโบราณสถานในวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย 



หลักฐานชั้นรอง 

สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร 

• เป็นหลักฐานท่ีให้ข้อมูลของอาณาจักรสุโขทัยหลายๆ ด้าน ท้ังการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 

สุโขทัยเมืองพระร่วง 

• เป็นโบราณสถานในวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย 


