
 

25 ประวตัศิาสตร ์ส 31103 ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 

เรื่อง การสรา้งองคค์วามรู ้

ใหม่ทางประวตัิศาสตรไ์ทย 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 

เรื่อง การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัศิาสตรไ์ทย 

 

สาระส าคญั 

การสรา้งองคค์วามรูใ้หมท่างประวตัศิาสตรไ์ทย โดยใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรอ์ย่างเป็นระบบ  ย่อม

ท าใหผ้ลการศึกษานัน้มคุีณค่าและเป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการ  

 

สาระการเรยีนรู ้

1. การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัศิาสตรไ์ทย 

2. ความหมาย ความส าคญั และประโยชนข์องวธิีการทางประวตัศิาสตร ์

3. ประโยชนข์องวธิกีารทางประวตัิศาสตร ์

4. ข ัน้ตอนของวธิีการทางประวตัศิาสตร ์

5. หลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ทย  

6. ความส าคญัของหลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ทย 

7. แหลง่รวบรวมหลกัฐานประวตัศิาสตรไ์ทย 

8. โครงงานประวตัศิาสตร ์

 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 

1. จดักจิกรรมการเรียนการสอนโดยการบรรยายและการจดักจิกรรมกระบวนการกลุ่ม 

2. ซกัถาม ตัง้ค าถาม – ตอบและอภปิราย ระหว่างการบรรยาย/หลงัการบรรยาย  

3. สรุปเน้ือหาในบทเรยีน  

4. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรยีน/กจิกรรมและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัช้ีวดั 

ส 4.1 ม.4-6/2 สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัิศาสตรโ์ดยใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตรอ์ย่างเป็น

ระบบ 
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แบบทดสอบกอ่นเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 

 เรื่อง การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัิศาสตรไ์ทย 

 

 

 

ค าช้ีแจง : ใหน้ักเรยีนเลอืกตอบค าถามที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค าตอบเดียว 

1. บคุคลในขอ้ใดใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรใ์นข ัน้ตอน

การวเิคราะหห์ลกัฐาน 

ก. สมศกัดิ์ น าเสนอเรื่องราวอย่างมเีหตผุล 

ข. วชิติ ตอบค าถามทีก่  าหนดไวล้ว่งหนา้ 

ค. สมหญงิ สบืคน้ขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์

ง. ลดัดา ประเมนิความน่าเชื่อถอืของหลกัฐาน 

2. ขอ้ใดไม่อยู่ในข ัน้ตอนของวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์

ก. การต ัง้ประเดน็ค าถาม 

ข. การปรบัแต่งขอ้มลู 

ค. การรวบรวมหลกัฐาน 

ง. การตคีวามหลกัฐาน 

3. การก าหนดหวัขอ้หรอืประเดน็ทีด่คีวรมลีกัษณะอย่างไร 

ก. ก าหนดช่วงเวลาและพื้นทีท่ีจ่ะศึกษาใหช้ดัเจน 

ข. ก าหนดหวัเรื่องกวา้ง ๆ เพือ่ศึกษาไดห้ลาย

ประเดน็ 

ค. น าประเดน็ทีม่ผูีศึ้กษามาก่อนและมกีารยอมรบั

แลว้ 

ง. ก าหนดหวัเรื่องใหแ้คบจะไดไ้ม่เสยีเวลาศึกษา 

4. ขอ้ใดเป็นการต ัง้ประเดน็ทีไ่ม่เหมาะสมในการศึกษา

ประวตัศิาสตร ์

ก. พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวักบัการ

สรา้งชาตไิทย 

ข. การเลกิทาสในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

ค. ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบักมัพูชา 

ง. วรีกรรมทา้วสุรนารใีนประวตัศิาสตรไ์ทย 

5. เพราะเหตใุดจงึตอ้งศึกษาจากผลงานของผูเ้ชี่ยวชาญ

ก่อนไปศึกษาในสถานทีจ่รงิ 

ก. หาความเชื่อถอืของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข. ท าความเขา้ใจเบื้องตน้ก่อน 

ค. หากเขา้ใจเรื่องแลว้ไม่ตอ้งไปสถานทีจ่รงิ 

ง. เปรยีบเทยีบผลงานจากผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคน 

6. หลกัฐานลายลกัษณอ์กัษรมคีวามส าคญัต่อการศึกษา

ประวตัศิาสตรอ์ย่างไร 

ก. เป็นหลกัฐานทีใ่หข้อ้มลูประวตัศิาสตรด์ทีีสุ่ด 

ข. เป็นขอ้มลูทีใ่หข้อ้มลูงา่ยกว่าหลกัฐานอืน่ 

ค. เป็นหลกัฐานทีม่จี  านวนมาก หางา่ย 

ง. เป็นหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืทีสุ่ด 

7. เพราะเหตใุดจงึกลา่วว่าการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์

ขอ้มลูในวธิกีารทางประวตัสิาสตรเ์ป็นสิง่ส  าคญัทีสุ่ด 

ก. เป็นการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของหลกัฐานทีห่ามา

ได ้

ข. เป็นการตรวจสอบขอ้มลูว่าใหค้วามรูท้าง

ประวตัศิาสตรห์รอืไม ่

ค. เป็นการน าขอ้มลูท ัง้หมดมาแยกแยะ เรยีบเรยีง

อย่างเป็นระบบตรงประเดน็ 

ง. เป็นหลกัฐานหรอืขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

8. หลกัฐานชนัตน้มคีวามน่าเชื่อถอืกว่าหลกัฐานช ัน้รอง 

เพราะเหตใุด 

ก. หลกัฐานช ัน้รองใชข้อ้มลูจากหลกัฐานช ัน้ตน้ 

ข. หลกัฐานช ัน้ตน้สรา้งขึ้นปราศจากอคต ิ

ค. หลกัฐานช ัน้ตน้ไม่สอดแทรกความคดิเหน็ของ

ผูส้รา้ง 

ง. ผูส้รา้งหลกัฐานช ัน้ตน้ทราบขอ้มลูดกีว่า 

9. ขอ้ใดไม่เขา้พวก 

ก. จารกึ 

ข. มหาวหิาร 

ค. รูปเคารพ 

ง. โครงกระดูกสตัว ์

10. ขอ้ใดจดัเป็นหลกัฐานทางโบราณคดที ัง้หมด 

ก. โครงกระดูก เครื่องมอืเครื่องใช ้

ข. ศิลาจารกึ ซุม้ใบเสมา 

ค. พงศาวดารอยุธยา ต านานทา้วแสนปม 

ง. วดีทิศันเ์รื่องจดหมายเหตกุรุงศร ีรอยไทย 
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การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัศิาสตรไ์ทย 

ความหมาย 

ความส าคญั และ

ประโยชนข์อง

วธิกีารทาง

ประวตัศิาสตร ์

ข ัน้ตอนของ

วธิกีารทาง

ประวตัศิาสตร ์

หลกัฐานทาง

ประวตัศิาสตร์

ไทย  

ความส าคญัของ

หลกัฐานทาง

ประวตัศิาสตร์

ไทย 

โครงงานทาง

ประวตัศิาสตร ์

การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัศิาสตรไ์ทย 

 

ประวตัิศาสตรไ์ทยเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านพน้ไปแลว้  โดยอาศยัหลกัฐานที่ยงัคง

เหลืออยู่ในปจัจุบนั  ท ัง้น้ีนกัประวตัิศาสตรจ์ะมีกระบวนการเขียนประวตัิศาสตร ์ ที่เรียกว่า "วิธีการทาง

ประวตัิศาสตร"์ อย่างเป็นระบบซึ่งตอ้งอาศยัการสืบคน้หลกัฐาน การตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐาน

ขอ้มูล  ท าใหส้ามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ  มคีวามน่าเชื่อถือและมีเหตุผล ซึ่งการ

เรยีนรูว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรจ์ะช่วยใหผู้ศึ้กษารูจ้กัสบืคน้ขอ้มลูอย่างเป็นระบบในการแสวงหาค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัพระศรีรตันศาสดาราม หรือทีเ่รียกกนัท ัว่ไปว่า วดัพระแกว้ เป็นวดัทีพ่ระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช

โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึ้นใน พ.ศ. 2325 

 

แผนผงัความคิด : องคป์ระกอบของเน้ือหา เรื่อง การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางประวตัศิาสตรไ์ทย 
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เป็นวธิกีารหรอืข ัน้ตอนต่างๆ ทีใ่ชใ้นการศึกษาเรื่องราวทาง

ประวตัศิาสตร ์ 

โดยอาศยัจากหลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรและไมเ่ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร   

เพือ่ใหส้ามารถฟ้ืนหรอืจ าลองอดตีขึ้นมาใหมไ่ดอ้ย่างถกูตอ้ง 

น่าเชื่อถอื 

เป็นการศึกษาประวตัศิาสตรท์ีม่รีะบบ มคีวามระมดัระวงั

รอบคอบและปราศจากอคต ิ

ความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของวธิีการทางประวตัศิาสตร ์

 

ความหมายของวธิีการทางประวตัศิาสตร ์

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ความส าคญัของวธิีการทางประวตัศิาสตร ์

 

วิธีการทางประวตัิศาสตร์มีความส าคญั คือ ท าใหเ้รื่องราว กิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ประวตัศิาสตรม์คีวามน่าเชื่อถอื มคีวามถกูตอ้งเป็นความจริง หรือใกลเ้คียงความเป็นจริงมากที่สุด เพราะไดม้ี

การศึกษาอย่างเป็นระบบ อย่างมีข ัน้ตอน มีความระมดัระวงั รอบคอบ โดยผูไ้ด ร้บัการฝึกฝนในระเบียบ

วธิกีารทางประวตัศิาสตรม์าดีแลว้ 

ส าหรบัการศึกษาประวตัิศาสตรน์ัน้ มปีญัหาที่ส  าคญัอยู่ประการหน่ึง คือ อดีตที่มกีารฟ้ืนหรือจ าลอง

ขึ้นมาใหม่นัน้ มคีวามถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเชื่อถอืไดเ้พียงใด รวมท ัง้หลกัฐานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่

เป็นลายลกัษณ์อกัษรที่น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลนั้น มีความสมบูรณ์มากนอ้ยแค่ไหน เพราะเหตุการณ์ทาง

ประวตัศิาสตรม์อียู่มากมายเกนิกว่าทีจ่ะศึกษาหรอืจดจ าไดห้มด แต่หลกัฐานที่ใชเ้ป็นขอ้มลูอาจมเีพยีงบางส่วน 

ดงันัน้ วธิกีารทางประวตัศิาสตรจ์งึมคีวามส าคญัเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัผูศึ้กษาประวตัิศาสตร ์หรือผูฝึ้กฝน

ทางประวตัศิาสตรจ์ะไดน้ าไปใชด้ว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ไมล่  าเอยีง และเพือ่ใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย

ของวธิีการ

ทาง

ประวตัิศาสตร ์

   Q. ขอ้ใดกลา่วถงึความส าคญัของวธิกีารทางประวตัสิาสตรไ์ดถ้กูตอ้งทีสุ่ด 

ก. การสบืคน้เรื่องราวทางประวตัศิาสตร ์

ข. กระบวนการพสูิจนข์อ้เทจ็จรงิของหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์

ค. กระบวนการในการคน้หาขอ้เทจ็จรงิทางประวตัิศาสตรอ์ย่างมรีะบบ ข ัน้ตอน ระมดัระวงั

และปราศจากอคติ 

ง. กระบวนการในการคน้หาขอ้เทจ็จรงิทางประวตัิศาสตร ์ทีน่กัประวตัศิาสตรส์ามารถแสดง

ความคิดเหน็ของตวัเองลงไปในงานทางประวตัศิาสตรไ์ด ้

ค าถาม...ชวนคิด 
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การก าหนดหวัเรื่องทีจ่ะศึกษา 

การรวบรวมหลกัฐาน 

การประเมนิคุณค่าของหลกัฐาน 

การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และจดัหมวดหมู่ขอ้มลู 

การเรยีบเรยีงหรอืการน าเสนอ 

ประโยชน์ของวธิีการทางประวตัิศาสตร ์

 

            วิธีการทางประวตัิศาสตร์มีประโยชน์ท ัง้ต่อการศึกษาประวตัิศาสตร์ที่ท  าใหไ้ด เ้รื่องราวทาง

ประวตัศิาสตรท์ีน่่าเชื่อถอื ประโยชนอ์ีกดา้นหน่ึง คือ ผูท้ี่ไดร้บัการฝึกฝนการใชว้ธิีการทางประวตัิศาสตรจ์ะท า

ใหเ้ป็นคนละเอยีด รอบคอบ มกีารตรวจสอบเรื่องราวที่ศึกษา รวมท ัง้น ามาปรบัใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้โดยจะ

ท าใหเ้ป็นผูรู้จ้กัท าการประเมนิเหตกุารณต่์าง ๆ ว่ามคีวามน่าเชื่อถอืเพยีงใดหรือก่อนจะเชื่อถอืขอ้มลูของใคร ก็

น าวธิกีารทางประวตัศิาสตรไ์ปตรวจสอบก่อน 

 

ขัน้ตอนของวธีิการทางประวตัิศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอนของวธิีการทาง

ประวตัศิาสตรป์ระกอบดว้ย 5 

ข ัน้ตอน ดงัน้ี 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 การก าหนดหวัเรื่องทีจ่ะศึกษา 1 

• เริ่มจากความสงสยั อยากรู ้

• หลงัจากนัน้ก าหนดเรื่องหรอืประเดน็ที่ตอ้งการศึกษา 

• ประเดน็ทีจ่ะศึกษาควรก าหนดไวก้วา้ง ๆ ก่อน แลว้จ ากดัประเด็นใหแ้คบลง เพือ่ความชดัเจนใน

ภายหลงั 

• การก าหนดหวัเรื่องอาจเกี่ยวกบัเหตุการณ ์ความเจริญ ความเสือ่มของอาณาจกัร ตวับคุคลใน

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

 

       Q. การก าหนดหวัเรื่องใหน่้าสนใจจะเกดิประโยชนอ์ย่างไร 

  ก. สะดวกในการศึกษาคน้ควา้ ข.   ศึกษาเรื่องที่แตกต่างจากผูอ้ื่น 

  ค. เกดิการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ง.   มแีรงกระตุน้ในการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

  

ค าถาม...ชวนคิด 
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ประเมนิคุณค่าจากลกัษณะภายนอกของหลกัฐาน บางคร ัง้มกีารปลอมแปลงเพือ่การ

โฆษณาชวนเชื่อ ท าใหห้ลงผดิ จงึตอ้งมกีารประเมนิว่าหลกัฐานนัน้เป็นของจรงิ

หรอืไม ่พจิารณาจากสิง่ทีป่รากฏภายนอก เช่น เน้ือกระดาษ เป็นตน้  

ประเมนิคุณค่าจากขอ้มลูภายในหลกัฐานนัน้ เช่น มชีื่อบคุคล สถานที ่เหตกุารณ ์

ในช่วงเวลาทีห่ลกัฐานนัน้ท าขึ้นหรอืไม ่นอกจากน้ียงัสงัเกตไดจ้ากการกลา่วถงึตวั

บคุคล เหตกุารณ ์สถานที ่ถอ้ยค า เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐานทางประวตัิศาสตรท์ี่คน้ควา้มาได ้ก่อนที่จะท าการศึกษาจะตอ้งมกีารประเมนิคุณค่าว่าเป็น

หลกัฐานที่แทจ้ริงเพียงใด การประเมนิคุณค่าของหลกัฐานน้ีเรียกว่า “วิพากษว์ธิีทางประวตัิศาสตร”์ ซึ่งมอียู่   

2 วธิ ีดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 การรวบรวมหลกัฐาน 2 

• หลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีใ่หข้อ้มลู มที ัง้หลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและหลกัฐานที่ไม่เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร  

• มที ัง้ทีเ่ป็นหลกัฐานชัน้ตน้ (ปฐมภมู)ิ และหลกัฐานชัน้รอง (ทตุยิภมู)ิ  

• หลกัฐานชัน้ตน้มคีวามส าคญัและความน่าเชื่อถอืมากกว่าหลกัฐานช ัน้รอง แต่หลกัฐานช ัน้รองอธิบาย

เรื่องราวใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยกว่า 

• ในการรวบรวมขอ้มูลประเภทต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ควรเริ่มตน้จากหลกัฐานช ัน้รองแลว้จึงศึกษา

หลกัฐานชัน้ตน้ 

• ถา้เป็นหลกัฐานประเภทไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ควรเริ่มตน้จากผลการศึกษาของนกัวิชาการที่

เชี่ยวชาญในแต่ละดา้น ก่อนไปศึกษาจากของจรงิหรอืสถานทีจ่รงิ  

 

ภาพถ่ายเหตกุารณ ์14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 

เป็นหลกัฐานช ัน้ตน้ 

สารนิพนธข์อง ดร. ประเสริฐ ณ นคร  

เป็นหลกัฐานช ัน้รอง 

 

 การประเมนิคุณค่าของหลกัฐาน 3 

การประเมิน

คุณค่าภายนอก

ภายนอก 

การประเมิน

คุณค่าภายใน 
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เมื่อรวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งความน่าเชื่อถือแลว้ ข ัน้ตอนต่อไปคือการวิเคราะห ์

สงัเคราะหแ์ละการจดัหมวดหมู่ของขอ้มลู ซึ่งตอ้งน าขอ้มูลมาแยกประเภทโดยเรียงเหตุการณ์ตามล าดบัเวลา

ก่อนหลงั จดัเหตกุารณเ์รื่องเดยีวกนัหรอืเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกนัไวด้ว้ยกนั โดยสามารถสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข ัน้ตอนน้ีเป็นข ัน้ตอนที่ค่อนขา้งละเอียด และตอ้งการความรอบคอบหากผูจ้ดัท าใหค้วามส าคญักบั

ข ัน้ตอนน้ี ขอ้มลูทีไ่ดม้ากจ็ะมคีวามเป็นระเบยีบ น่าเชื่อถอื ง่ายและสะดวกในการเรียบเรียงและน าเสนอขอ้มลู

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ศึกษาขอ้มลูในหลกัฐานนัน้ว่าใหข้อ้มลูเรื่องอะไรบา้ง มคีวาม

สมบูรณเ์พยีงใด มจีดุมุง่หมายเบื้องตน้อย่างไร เป็นตน้ 

• น าขอ้มลูท ัง้หลายมาจดัหมวดหมู่ 

• เมื่อไดข้อ้มูลเป็นประเด็นแลว้ ตอ้งหาความสมัพนัธข์อง

ประเดน็ต่างๆ และตคีวามขอ้มลู 

• ในการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ขอ้มูลผู ศึ้กษาควรมีความ

รอบคอบ วางตวัเป็นกลาง 

 

 การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และจดัหมวดหมูข่อ้มลู 

 

4 

การเรยีบเรียงหรอืการน าเสนอ 5 

• เป็นข ัน้ตอนสุดทา้ยของวิธีการทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งมี

ความส าคญัมาก 

• เป็นการน าขอ้มูลท ัง้หมดมารวบรวม เรียบเรียง หรือ

น าเสนอใหต้รงกบัประเดน็ที่ตนสงสยั 

• ควรน าเสนอเหตุการณ์อย่างมรีะบบ มคีวามสอดคลอ้ง

ต่อเน่ือง เป็นเหตเุป็นผล 

• สามารถสรุปผลการศึกษาว่าสามารถใหค้ าตอบในเรื่องที่

สงสยั อยากรูไ้ดเ้พยีงใด 

 

วธิกีารทางประวตัิศาสตร ์เป็นวธิีการศึกษาประวตัิศาสตรอ์ย่างมีระบบ มคีวามระมดัระวงั รอบคอบ 

มเีหตผุลและเป็นกลาง อาจกลา่วไดว้่า วธิกีารทางประวตัศิาสตรเ์หมอืนกบัวธิีการทางวทิยาศาสตร ์จะแตกต่าง

กนัก็เพียงวิธีการทางวิทยาศาสตรส์ามารถทดลองไดห้ลายครัง้ จนเกิดความแน่ใจในผลการทดลอง แต่

เหตกุารณท์างประวตัศิาสตรไ์มส่ามารถท าใหเ้กิดขึ้นใหม่ไดอ้ีก ผูศึ้กษาประวตัิศาสตรท์ี่ดีจึงเป็นผูฟ้ื้นอดีตหรือ

จ าลองอดีตใหม้คีวามถูกตอ้งและสมบูรณ์ที่สุด โดยใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตรเ์พื่อที่จะไดเ้กิดความเขา้ใจ

อดตี อนัจะน ามาสู่ความเขา้ใจในปจัจบุนั 
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หลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์หมายถึง ร่องรอยการกระท า การพูด การเขยีน การประดิษฐ ์การอยู่

อาศยัของมนุษย ์หรือลกึไปกว่าที่ปรากฏอยู่ภายนอก คือ ความคิดอ่าน โลกทศัน ์ความรูส้กึ ประเพณีปฏบิตัิ

ของมนุษยใ์นอดีต ความรูส้ึกของคนในปจัจุบนั สิ่งที่มนุษยจ์บัตอ้งและทิ้งร่องรอยไว ้กล่าวไดว้่าอะไรก็ตาม

ทีม่าเกี่ยวพนักบัมนุษย ์หรอืมนุษยเ์ขา้ไปเกี่ยวพนัสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ดท้ ัง้สิ้น  

สามารถแบ่งประเภทของหลกัฐานออกเป็น 2 ประเภท คือ หลกัฐานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและ

หลกัฐานทีไ่มเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1. หลกัฐานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

1.1. จารกึหรอืจาร 

• ทีส่ลกัลงบนแท่งหรอืแผ่นหนิ เรียก ศิลาจารึก 

• จารกึลงแผ่นทองค า เรียก จารกึลานทอง  

• จารกึลงแผ่นเงนิ เรยีก จารกึลานเงนิ 

• ทีจ่ารลงใบลาน เรยีก หนงัสอืใบลาน 

• ศิลาจารกึมคีวามคงทนมากที่สุด 

     Q. เมือ่ พ.ศ. 2475 เกดิเหตุการณอ์ะไรขึ้น สมชายคน้หาหนงัสอืทีห่อ้งสมดุและ   

        อนิเทอรเ์น็ต การกระท าของสมชายอยู่ในข ัน้ตอนใดของวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์

   ก.  การก าหนดปญัหา  ข.  การประเมนิคุณค่าของหลกัฐาน 

ค.  การรวบรวมหลกัฐาน  ง.  การเรยีบเรียงและน าเสนอ 

  

ค าถาม...ชวนคิด 

หนงัสอืใบลานหรือจารึกใบลาน 
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1.2. พระราชพงศาวดาร 

• เป็นการจดบนัทกึเรื่องราวเกี่ยวกบัพระมหากษตัริย ์

• เขยีนลงบนสมดุไทย 

• เริ่มขึ้นในสมยัอยุธยาเรื่อยมาจนกระท ัง่สมยัรชักาลที ่5 

• พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิฯ  

ถอืเป็นพระราชพงศาวดารทีเ่ก่าแก่ที่สุด 

 

 

 

1.3. ต านาน 

• เลา่เรื่องประวตัคิวามเป็นมาของบคุคล โบราณสถาน โบราณวตัถสุบืทอดกนัมา 

• โดยการบอกเลา่ จดจ า และบนัทกึ  

• จดัว่ามคุีณค่าทางประวตัศิาสตรน์อ้ย เพราะไมท่ราบว่าใครแต่ง และแต่งเมือ่ใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.4. หนังสอืราชการ 

 

 

 

 

 

 

• เป็นเอกสารเกี่ยวขอ้งกบัการบริหาร

ราชการ 

• มคีวามส าคญั เพราะเป็นบนัทกึของผูท้ี่

เกี่ยงขอ้งกบัเหตกุารณโ์ดยตรง 

• หนงัสอืราชการส่วนใหญ่เป็นของสมยั

รตันโกสนิทร ์ 

 

พระราชพงศาวดาร ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต ิ

 

ชินกาลมาลปีกรณแ์ละต านานพื้นเมอืงเชียงใหม่ 

ต านานเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา และประวตัศิาสตรล์า้นนา 
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2. หลกัฐานที่ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ส่วนใหญ่เป็นหลกัฐานประเภทโบราณสถาน โบราณวตัถุ เป็นหลกัฐานที่มีคุณค่าใหข้อ้มูลทาง

ประวตัศิาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างมาก ควรใชป้ระกอบกบัหลกัฐานที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึง่ประกอบดว้ย 

 

2.1. หลกัฐานทางโบราณคดี   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. หลกัฐานทางประวตัศิาสตรศิ์ลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Q. หลกัฐานลายลกัษณอ์กัษรมคีวามส าคญัต่อการศึกษาประวตัศิาสตรอ์ย่างไร 

ก. เป็นหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืทีสุ่ด   

ข. เป็นหลกัฐานทีม่จี  านวนมาก หาง่าย 

ค. เป็นหลกัฐานทีใ่หข้อ้มลูงา่ยกว่าหลกัฐานอื่น  

ง. เป็นหลกัฐานทีใ่หข้อ้มูลประวตัิศาสตรด์ทีีสุ่ด 

  

ค าถาม...ชวนคิด 

• เช่น หลุมฝงัศพ  ซากโครงกระดูก  เครื่องปัน้ดนิเผา  

ลูกปดั  หมอ้  ไห  ถว้ย  ชาม  ภาชนะต่างๆ   

• หลกัฐานเหลา่น้ีไดผ้่านการตคีวามหมายของนกั

โบราณคดีตามหลกัวชิาอย่างถกูตอ้งแลว้ 

 

• สิง่ก่อสรา้งในงานสถาปตัยกรรม  ประตมิากรรม  

จติรกรรม  และสิง่แวดลอ้มของสงัคมทีใ่หก้  าเนิด

ศิลปกรรมท ัง้หลาย   

• คุณค่าของหลกัฐานทางประวตัศิาสตรศิ์ลปะมกัจะ

ช่วยก าหนดอายุของเมอืงหรอือารยธรรมทีไ่ม่มี

หลกัฐานอย่างอื่นบอกไว ้

 

พระทีน่ ัง่ดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั 

เป็นสถาปตัยกรรมของกรุงรตันโกสนิทร ์

วดัไชยวฒันาราม หรือ วดัชยัวฒันาราม 

เป็นวดัเก่าแก่สมยัอยธุยาตอนปลาย 
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นอกจากน้ียงัมหีลงัฐานที่ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรประเภทอื่นอีก เช่น หลกัฐานนาฏกรรมและดนตร ี 

มกัเป็นศิลปะทีไ่ดร้บัสบืทอดจารตีมาแต่อดตี และหลกัฐานทีเ่ป็นค าบอกเลา่ ซึง่เล่าเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์

ทีไ่มไ่ดม้กีารจดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งค าบอกเล่าจึงแปรเปลีย่นไปตามยุคสมยัและคนเล่า  ค าบอกเล่าน้ีมกั

เป็นประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่  ทีค่นภายในสงัคมนัน้มขีอ้จ ากดัทางการศึกษาจงึใชก้ารจดจ าบอกเลา่สบืต่อกนัมา 

 

 

  

 

 

 

ความส าคญัของหลกัฐานทางประวตัิศาสตรไ์ทย 

หลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์ส าคญัต่อการศึกษาประวตัิศาสตรไ์ทยอย่างมาก เพราะช่วยสะทอ้นให ้

เห็นโลกทศัน ์วฒันธรรมประเพณี ตลอดจนความเชื่อของคนในสมยัก่อน เพราะฉะนัน้คนไทยทุกคนจึงควร

ช่วยกนัเกบ็รกัษาหลกัฐานทางประวตัศิาสตรใ์หม้คีวามสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อจะไดน้ ามาศึกษาคน้ควา้เผยแพร่

ต่อไป อนัจะช่วยใหป้ระวตัศิาสตรไ์ทยมคีวามชดัเจน ถกูตอ้งมากขึ้น 

ส าหรบัการใชห้ลกัฐานของชาวต่างชาต ิผูศึ้กษาควรมคีวามระมดัระวงั เน่ืองจากชาวต่างชาติมพีื้นฐาน

ความคิด และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างจากคนไทย 

 

แหล่งรวบรวมหลกัฐานประวตัิศาสตรไ์ทย 

 

แหล่งรวบรวมหลกัฐานประวตัิศาสตรไ์ทย คือที่ซึ่งมีหลกัฐานประวตัิศาสตร ์ท ัง้ที่เ ป็นหลกัฐาน

ประเภทลายลกัษณอ์กัษร และหลกัฐานทีไ่มเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร แหล่งขอ้มลูส าหรบัศึกษาประวตัิศาสตรไ์ทย

เช่น ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิหอสมดุกลางของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

  Q. หลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรและหลกัฐานทีไ่มเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร มี

ความแต่งต่างกนัอย่างไร ช่วยอธบิายหน่อยซ.ิ....... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

   

แบบฝึกทกัษะ 

        ส  านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิ                                                  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ
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โครงงานประวตัิศาสตร ์

  

 โครงงานประวตัิศาสตร ์ หมายถงึ วธิีการศึกษาคน้ควา้เรื่องราวในอดีต ดว้ยการใชท้กัษะวธิีการทาง

ประวตัศิาสตร ์

 กระบวนการในการแสวงหาขอ้เท็จจริงทางประวตัิศาสตรซ์ึ่งเกิดขึ้นจากการคน้ควา้หาหลกัฐานทาง

ประวตัศิาสตร ์ทัง้ทีเ่ป็นหลกัฐานประเภทลายลกัษณ์อกัษรและหลกัฐานประเภทอื่น ๆ เพื่อสามารถอธิบายและ

วเิคราะหเ์หตกุารณป์ระวตัศิาสตรไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผล  วธิีการทางประวตัิศาสตรป์ระกอบดว้ยข ัน้ตอน 5 ข ัน้ 

ดงัน้ี 

 1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย โดยการตัง้ประเด็นค าถาม เช่น ศึกษาเรื่องอะไร ในช่วงเวลาใดท าไม

หรอืท าเพราะอะไรเพือ่เป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบอย่างมเีหตผุล 

 2. การคน้หาและรวบรวมหลกัฐาน เพือ่หาขอ้มลูจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรจ์ากแหลง่ต่าง ๆ 

 3.  การวเิคราะหห์ลกัฐาน เพือ่ตรวจสอบและประเมนิค่าความน่าเชื่อถอืของหลกัฐานที่รวบรวมไว ้

 4. การสรุปขอ้เทจ็จรงิ เพือ่ตอบค าถามหรอืตอบจดุมุง่หมายทีก่  าหนด 

 5. การน าเสนอ เพือ่อธบิายเรื่องทีศึ่กษาอย่างสมเหตสุมผล  

  

ขัน้ตอนในการท าโครงงานทางประวตัิศาสตร ์

 

 ข ัน้ตอนในการท าโครงงานประวตัศิาสตร ์ในการท าโครงงานประวตัศิาสตร ์มขี ัน้ตอนการท าดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดจดุมุง่หมาย  

โดยตัง้ประเดน็ค าถามว่าจะท าการศึกษาเรื่องอะไร ตวัอย่าง เช่น 

  “ท าไมอยธุยาจงึมตีน้พทุรามาก” 

 ประเด็นปญัหาดงักล่าวอาจเกิดจากการที่นกัเรียนเกิดขอ้สงสยัเมื่อไปจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและ

พบว่าบรเิวณพระราชวงัโบราณมตีน้พทุรามาก จากประเดน็ขอ้สงสยัก่อใหเ้กดิการตัง้สมมตุิฐาน สมมติฐานเป็น

ค าตอบชัว่คราวทีต่ ัง้ขึ้นเพือ่ตอบประเดน็ปญัหาที่นกัเรียนเกิดขอ้สงสยั สมมตุิฐานอาจจะไม่ใช่ค าตอบที่ถูกตอ้ง

เสมอไป เพยีงแต่ต ัง้ไวเ้พื่อเป็นกรอบหรือเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มลู เพราะประวตัิศาสตรเ์ป็น

เรื่องราวทีเ่กดิขึ้นในอดตีหากมกีารคน้พบหลกัฐานใหมก่ส็ามารถท าใหข้อ้มลูทีม่อียู่เกดิการเปลีย่นแปลงได  ้

  ตวัอย่าง สมมตุฐิาน 

  ขอ้ที ่1 พระมหากษตัรยิส์มยัอยุธยาโปรดเสวยพทุรา 

  ขอ้ที ่2 พมา่น าตน้พทุรามาปลูกเพือ่เป็นเสบยีงในขณะตัง้ทพั 

 จะเหน็ไดว้่าสมมตุฐิานอาจมหีลายขอ้ ซึ่งแต่ละคนอาจจินตนาการเกี่ยวกบัประเด็นปญัหาแตกต่างกนั

ออกไป จึงท าใหเ้กิดสมมติฐานที่ต่างกนัตามความรูข้องแต่ละคน ในการตัง้สมมติฐานของนกัเรียนเพื่อความ

งา่ยต่อการศึกษาควรตัง้เพยีงประเด็นเดยีวและควรเป็นประเดน็ทีช่ดัเจน 
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2. การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมหลกัฐาน  

 สามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การสมัภาษณ์จากผูรู้  ้ การคน้ควา้จากเอกสารสิ่งพิมพแ์ละจากสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสต่์าง ๆ การส ารวจหรอืการเก็บขอ้มลูภาคสนามใหไ้ดข้อ้มลูต่าง ๆ เกี่ยวกบัประเด็นที่นกัเรียนได ้

ต ัง้ไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวเิคราะหห์ลกัฐาน  

 เป็นการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาวิธีการต่าง ๆ มาวิเคราะหค์วามน่าจะเป็น  ตลอดจนเชื่อมโยง

เหตผุล และวเิคราะหว์่าขอ้มลูต่าง ๆ ทีไ่ดส้ามารถตอบสมมตุฐิานที่ต ัง้ไวไ้ดห้รือไม่อย่างไร  ตวัอย่างจากขอ้มลู

ที่ศึกษาคน้ควา้ไดไ้ม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต ัง้ไวข้า้งตน้ เพราะจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ 

พบว่า ตน้พทุราทีม่อียู่มากมายภายในบรเิวณพระราชวงัโบราณนัน้เพิง่มกีารน ามาปลูกไวใ้นสมยัรชักาลที ่5 

4. การสรุปขอ้เทจ็จรงิ  

 เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ตามข ัน้ตอนท ัง้หมดมาเรยีบเรยีง และเขยีนเป็นรายงานผล

การศึกษา ว่าไดค้วามรูอ้ะไรมาบา้ง ตรงกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่อย่างไร 

5. การน าเสนอ  

 การน าเสนอขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มวีธิีการน าเสนอไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การน าเสนอ

หนา้ช ัน้เรยีน การจดัป้ายนิเทศ เป็นตน้  ในการศึกษาเรื่องราวทางประวตัิศาสตร ์ขอ้มลูที่ได ้ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ 

ไม่สามารถสรุปไดว้่าถูกตอ้งท ัง้หมด เพราะเรื่องราวประวตัิศาสตรเ์ป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่มใีคร

สามารถบอกไดว้่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนัน้ถูกตอ้งจริง อาจจะมกีารคน้พบหลกัฐานใหม่ ๆ ได ้ในอดีตการสรุป

ขอ้มูลทางประวตัิศาสตรจ์ึงมกัจะใชค้ าว่า “มคีวามน่าจะเป็น” มากกว่าการสรุปว่า ค าตอบที่ไดน้ ัน้ถูกตอ้ง

แน่นอน  
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แผนฝึกหดัทา้ยหน่วย 
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ใบงานที่ 2.1 

เรื่อง เจาะประวตัิศาสตร ์

 

 

 

ค าช้ีแจง  :  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามที่ก  าหนดใหถ้กูตอ้ง 

 

1. ท าไมจงึตอ้งตัง้ชื่อเรื่องหรอืประเดน็ทีจ่ะศึกษา  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

2. การตัง้ชื่อเรื่องมหีลกัเกณฑอ์ย่างไร   

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

3. หลกัฐานประเภทใดบา้งทีจ่ะน ามาใชใ้นการศึกษา  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

4. จะรูไ้ดอ้ย่างไรว่าหลกัฐานนัน้มคีวามน่าเชื่อถอืได ้ 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

5. เพือ่ใหท้ราบเน้ือความหรอืเรื่องราวจากหลกัฐาน ควรท าอย่างไร  

..................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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ใบงานที่ 2.2 

เรื่อง กรณีศึกษาประวตัศิาสตรไ์ทย 

 

 

 

ค าช้ีแจง  : ใหน้กัเรียนอ่านกรณีศึกษาทางประวตัศิาสตร ์แลว้สรา้งองคค์วามรูใ้หมด่ว้ยวธิกีาร 

   ทางประวตัศิาสตร ์ 

 

1. ควรตัง้ปญัหาว่าอะไร 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

2. มหีลกัฐานใดบา้งทีน่ ามาใชใ้นการศึกษา  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

3. การวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณค่าขอ้มลู มวีตัถปุระสงคเ์พือ่อะไร ผลเป็นอย่างไร  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

พระยาตากสิน เขา้มารบัราชการในกรุงศรีอยุธยาไดต้ดัสินใจหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาดว้ย

เหตผุลทีว่่า “ขนืสูร้บพมา่ต่อไปไรป้ระโยชน ์พระนครศรีอยุธยาคงไม่พน้เสยีแก่พม่าเพราะความอ่อนแอของ

ผูบ้ญัชาการ”  

พระยาตากรวบรวมสมคัรพรรคพวกไดป้ระมาณ 500 คนในเดอืนยี ่ขึ้น 4 ค า่ พ.ศ. 2309 เวลาค า่

ก็ยกออกจากค่ายวดัพิชยัตีหกค่ายพม่าไปทางทิศตะวนัออก มขีา้ราชการที่ออกไปดว้ย คือ พระเชียงเงนิ 

พระพรหมเสนา  หลวงพิชยัอาสา  หลวงราชเสน่หา  และขนุอภยัภกัดี  เป็นตน้   พม่าไล่ติดตามไปทนัที่

บา้นโพธิ์สงัหาร   เกิดรบพุ่งกบัพม่าลม้ตายแตกพ่ายไป พระยาตากจึงไปหยุดตัง้ค่ายที่บา้นพรานนก แขวง

เมอืงนครนายก  ไดร้บกบักองทพัพมา่อกีหลายครัง้จงึไดช้ยัชนะ   และมคีนไทยที่หลบหนีพม่าเมือ่ไดท้ราบ

ข่าวพระยาตากไดช้ยัชนะต่อพม่าก็พากนัมาเขา้ดว้ยเป็นอนัมาก    พระยาตากจึ งเดินทางต่อไปยงัสระบุร ี

ปราจนีบรุ ีชลบรุ ีระยอง ไปตัง้ตวัไดท้ีจ่นัทบรุี”  
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ค าช้ีแจง : ใหน้ักเรยีนเลอืกตอบค าถามที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค าตอบเดียว 

1. ขอ้ใดไม่อยู่ในข ัน้ตอนของวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์

ก. การต ัง้ประเดน็ค าถาม 

ข. การปรบัแต่งขอ้มลู 

ค. การรวบรวมหลกัฐาน 

ง. การตคีวามหลกัฐาน 

2. บคุคลในขอ้ใดใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรใ์นข ัน้ตอน

การวเิคราะหห์ลกัฐาน 

ก. สมศกัดิ์ น าเสนอเรื่องราวอย่างมเีหตผุล 

ข. วชิติ ตอบค าถามทีก่  าหนดไวล้ว่งหนา้ 

ค. สมหญงิ สบืคน้ขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์

ง. ลดัดา ประเมนิความน่าเชื่อถอืของหลกัฐาน 

3. เพราะเหตใุดจงึกลา่วว่าการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์

ขอ้มลูในวธิกีารทางประวตัสิาสตรเ์ป็นสิง่ส  าคญัทีสุ่ด 

ก. เป็นการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของหลกัฐานทีห่ามา

ได ้

ข. เป็นการตรวจสอบขอ้มลูว่าใหค้วามรูท้าง

ประวตัศิาสตรห์รอืไม่ 

ค. เป็นการน าขอ้มลูท ัง้หมดมาแยกแยะ เรยีบเรยีง

อย่างเป็นระบบตรงประเดน็ 

ง. เป็นหลกัฐานหรอืขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

4. ขอ้ใดเป็นการต ัง้ประเดน็ทีไ่ม่เหมาะสมในการศึกษา

ประวตัศิาสตร ์

ก. พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวักบัการ

สรา้งชาตไิทย 

ข. การเลกิทาสในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

ค. ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบักมัพูชา 

ง. วรีกรรมทา้วสุรนารใีนประวตัศิาสตรไ์ทย 

5. ขอ้ใดไม่เขา้พวก 

ก. จารกึ 

ข. มหาวหิาร 

ค. รูปเคารพ 

ง. โครงกระดูกสตัว ์

6. ขอ้ใดจดัเป็นหลกัฐานทางโบราณคดที ัง้หมด 

ก. โครงกระดูก เครื่องมอืเครื่องใช ้

ข. ศิลาจารกึ ซุม้ใบเสมา 

ค. พงศาวดารอยุธยา ต านานทา้วแสนปม 

ง. วดีทิศันเ์รื่องจดหมายเหตกุรุงศร ีรอยไทย 

7. หลกัฐานลายลกัษณอ์กัษรมคีวามส าคญัต่อการศึกษา

ประวตัศิาสตรอ์ย่างไร 

ก. เป็นหลกัฐานทีใ่หข้อ้มลูประวตัศิาสตรด์ทีีสุ่ด 

ข. เป็นขอ้มลูทีใ่หข้อ้มลูงา่ยกว่าหลกัฐานอืน่ 

ค. เป็นหลกัฐานทีม่จี  านวนมาก หางา่ย 

ง. เป็นหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืทีสุ่ด 

8. หลกัฐานชนัตน้มคีวามน่าเชื่อถอืกว่าหลกัฐานช ัน้รอง 

เพราะเหตใุด 

ก. หลกัฐานช ัน้รองใชข้อ้มลูจากหลกัฐานช ัน้ตน้ 

ข. หลกัฐานช ัน้ตน้สรา้งขึ้นปราศจากอคต ิ

ค. หลกัฐานช ัน้ตน้ไม่สอดแทรกความคดิเหน็ของ

ผูส้รา้ง 

ง. ผูส้รา้งหลกัฐานช ัน้ตน้ทราบขอ้มลูดกีว่า 

9. เพราะเหตใุดจงึตอ้งศึกษาจากผลงานของผูเ้ชี่ยวชาญ

ก่อนไปศึกษาในสถานทีจ่รงิ 

ก. หาความเชื่อถอืของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข. ท าความเขา้ใจเบื้องตน้ก่อน 

ค. หากเขา้ใจเรื่องแลว้ไม่ตอ้งไปสถานทีจ่รงิ 

ง. เปรยีบเทยีบผลงานจากผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคน 

10. การก าหนดหวัขอ้หรอืประเดน็ทีด่คีวรมลีกัษณะอย่างไร 

ก. ก าหนดช่วงเวลาและพื้นทีท่ีจ่ะศึกษาใหช้ดัเจน 

ข. ก าหนดหวัเรื่องกวา้ง ๆ เพือ่ศึกษาไดห้ลาย

ประเดน็ 

ค. น าประเดน็ทีม่ผูีศึ้กษามาก่อนและมกีารยอมรบั

แลว้ 

ง. ก าหนดหวัเรื่องใหแ้คบจะไดไ้ม่เสยีเวลาศึกษา 
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