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 “โบราณสถานนัน้เป็นเกียรติของชาติ อฐิเก่าๆ แผ่นเดียว มคี่า 

ควรท่ีจะช่วยกันรกัษาไว้ ถ้าเราขาดสโุขทัย อยุธยาและกรงุเทพฯ แล้ว 

ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย”

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ในวโรกำสเสด็จฯ ประพำสอยุธยำ พ.ศ. ๒๕๐๖
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 .....ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วย

เลอืดเน้ือ ด้วยชวิีต แต่เสยีดายตอนน้ี ท่านนายกฯ เขาไม่ให้เรยีนประวัตศิาสตร์แล้วนะ 

ฉันก็ไม่เข้าใจ เพราะตอนท่ีฉันเรยีนอยู่ท่ีสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีประวัตศิาสตร์อะไรเท่าไหร่ 

แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิตฯ แต่เมืองไทยนี่ บรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดิน 

กว่าจะมาถึงท่ีให้พวกเราอยู่ น่ังอยู่กันสบาย มีประเทศชาติ เรากลับไม่ให้เรียน

ประวัติศาสตร์ ไม่รู้ว่าใครมาจากไหน เป็นความคิดที่แปลกประหลาด อย่างที่อเมริกา 

ถามไปเขาก็สอนประวัตศิาสตร์ สอนประวัตศิาสตร์บ้านเมืองของเขาท่ีไหน ประเทศไทย 

เขาก็สอน แต่ประเทศไทยไม่มี ไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้ได้ เพราะ

ใครหรือว่าอย่างไรกัน อันนี้น่าตกใจ.... 

พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
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ค�าน�า
 

วิชาประวัติศาสตร์มีคุณค่าในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พัฒนาการของ 

เรื่องราวในอดีต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียน 

สอนให้เข้าใจปรากฏการณ์ทีเ่กดิข้ึนและไม่ให้เกดิซ�า้รอยอกี ทัง้สร้างให้เกิดความตระหนกัรู้ 

เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา อารยธรรม ที่บรรพชนได้สั่งสม สืบทอดกันมา ด้วยคุณูปการ

ของวชิาประวัตศิาสตร์ดงักล่าว ผู้คนในสงัคมจงึให้ความส�าคญักบัวชิาประวติัศาสตร์ในฐานะ

ที่เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เกิดส�านึกรักในชาติ เป็นนักคิด 

ใคร่ครวญ ตัง้ค�าถาม และซือ่สัตย์ต่อหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ สมดงัที ่ดร.วินยั  พงศ์ศรีเพยีร               

ได้กล่าวไว้ว่า “ประวัติศาสตร์ วิชาสร้างนักคิดและปัญญาชน”

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้ด�าเนนิการพฒันาการเรยีนรูว้ชิา

ประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้

ความเข้าใจ “สาระประวตัศิาสตร์”  ในหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

๒๕๕๑ ส่งเสริมวิธีการสอนประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ในแรกเร่ิมเน้นให้ครูผู้สอนได้มี
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ความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอน ๓ เรื่อง คือ การใช้เอกสารหรือหลักฐานชั้นต้นเป็นสื่อ 

ในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเป็นสื่อ และการใช้วิธีการ 

ทางประวตัศิาสตร์ เอกสารฉบบันี ้ได้ประมวลและรวบรวมความรูค้วามเข้าใจด้านการสอน

ประวัติศาสตร์และผลการด�าเนินการที่ผ่านมา โดยน�าเสนอเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย                         

๑) พัฒนาการการจดัการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์  ๒) พฒันาการของหลกัสตูรวชิาประวตัศิาสตร์

ไทย  ๓) หลักคิดและหลักการส�าคัญทางประวัติศาสตร์ และ ๔) รูปธรรมการจัดการเรียน

การสอนของครูผู้สอนและสถานศึกษาที่ได้ด�าเนินการจนเป็นแบบอย่างได้ จ�านวน ๘ เรื่อง 

ขอขอบคุณคณะวิทยากร คณะครูผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้เรียนทุกคน ที่มี 

ส่วนส�าคัญให้เอกสารฉบับนี้เกิดรูปธรรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน

มากขึ้น และขอขอบคุณคณะท�างาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีได้ด�าเนินการจัดการให้เอกสาร

ฉบับนี้ส�าเร็จลงด้วยดี 

(นายกมล  รอดคล้าย)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทบรรณาธิการ
เอกสาร “กำรสอนประวัติศำสตร์ : ประวัติศำสตร์ไทย หลำกหลำยวิธีเรียน” 

เป็นชุดความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ โดย

ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ

ส่วนที ่๑ น�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัสถานการณ์การจัดการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ต้ังแต่

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประเด็นที่น�าไปสู่กระแสการตื่นตัวของการพัฒนาการเรียนรู้

ประวตัศิาสตร์ ในฐานะทีเ่ป็นวิชาส�าคญัทีส่ร้างส�านกึความรกัชาต ิเหน็คณุค่าของวฒันธรรม

ประเพณีอันดีงาม และเป็นวิชาที่สร้างให้คนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผล  

ส่วนที่ ๒ เป็นข้อมูลว่าด้วยพัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ 

ท่ีมกีารปรบัเปล่ียนมาอย่างต่อเนือ่ง จวบจนมาเป็นวชิาประวตัศิาสตร์ทีใ่ช้ในปัจจบุนั ซึง่เป็น

ฐานข้อมูลส�าคัญในการทบทวนอดีตและวางแผนการพัฒนาให้มีความสอดคล้องเหมาะสม

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่วนที ่๓ เป็นงานเขยีนของอาจารย์ระววิรรณ ภาคพรต ข้าราชการบ�านาญ ส�านกั

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้เขียนเอกสาร เรื่อง “การพัฒนาการจัดกิจกรรม 
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การเรียนรูป้ระวตัศิาสตร์” ส�าหรบัใช้ประกอบการอบรมครผููส้อนวชิาประวตัศิาสตร์ถอืเป็น

งานเขียนที่รวบรวมมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้หลักคิดและหลักการส�าคัญ (Concept) 

ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเรียบเรียงและรวบรวมความรู้ความเข้าใจจากหนังสือประวัติศาสตร์

ท่ีเขียนขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางประวัติศาสตร์ไทย ที่ได้รับการยอมรับในความสามารถ 

จากวงการประวตัศิาสตร์ เช่น ดร.นธิ ิเอยีวศรวีงศ์ จากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ศาสตราจารย์ 

ดร.แถมสขุ นุม่นนท์ ดร.วินัย พงศ์ศรเีพยีร จากมหาวิทยาลยัศลิปากร ดร.วงเดอืน นาราสจัจ์ 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และความรู้พื้นฐานจากการที่ผู้เขียน 

ได้เรียน เรื่อง “ปรัชญาประวัติศาสตร์” ในระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ซึ่งท่านท่ีสนใจสามารถตรวจสอบหรือสืบค้นความรู ้เพิ่มเติมได้ จากบรรณานุกรม 

ท้ายเอกสารนี ้ ในการนี้ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานขอขอบคุณอาจารย์

ระวิวรรณ ภาคพรต ที่ได้อุทิศเวลาให้กับการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มาตลอดชีวิต

ราชการ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการผู้หนึ่ง

ส่วนที่๔ เป็นประสบการณ์การจัดการเรียนรู ้ของคุณครูผู ้มีความมุ่งม่ัน 

ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และได้ส่งเอกสารสรุปผลการจัด 

การเรียนรู้ของตนเองมาให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา ต่อมา

ได้มกีารจัดประชุมปฏบิตักิาร โดยเชิญคณุครแูละผู้ทีเ่กีย่วข้องเพือ่มาเขยีนขยายรายละเอยีด

การจดัการเรยีนรูด้งักล่าว ดงัรายละเอยีดในเอกสารการสอนประวตัศิาสตร์ส่วนนี ้ส่วนหนึง่

ได้น�าเสนอในหน้าหนงัสือพมิพ์ในช่วงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกต์ิิ 

พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตามในกระบวนการจัดการเรียนรู้เองก็ยังมี

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องอีกมาก มิได้เป็นแบบอย่างได้เสียทั้งหมด 

หากแต่เป็นฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนาต่อไป     
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร ์ 

	 ให้รู้จักความเป็นไทย	 ทั้งประวัติความเป็นมา
วัฒนธรรมไทย	 ภูมิปัญญาไทย	 ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย	 วีรกรรมของบรรพบุรุษ	 เพื่อให้เกิด
ความรัก	 ความภูมิใจและธำารงรักษาความเป็นไทย
ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

	 ให้เรียนรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สำาหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ชาติไทยและพัฒนาการของมนุษยชาติ 
ในพื้นที่ต่างๆ	 ของโลก	 (มาตรฐาน 
ส	๔.๓	และ	ส	๔.๒)

	 ให้เรียนรู้ไปสู่สังคมโลก	ด้วยการศึกษาพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของ 
เหตุการณ์	เริ่มที่ชาติของตนเอง	ขยายไปประเทศเพื่อนบ้าน	อาเซียน	ภูมิภาค	และ 
เพื่อนร่วมโลก	รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงและ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีต่อตนเอง	ประเทศชาติ	และสังคมโลก

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของ 
ชาติไทย	วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาไทย	มีความรัก 
ความภูมิใจและธำารงความเป็นไทย 

มาตรฐาน ส ๔.๑	 เข้าใจความหมาย	
ความสำาคัญของเวลาและยุคสมัย 
ทางประวัติศาสตร	์ สามารถใช้วิธีการ 
ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ม า วิ เ ค ร า ะ ห์
เหตุการณ์ต่างๆ	อย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในแง่ 
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุ การณ์อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตระหนัก ถึ ง
ความสำาคัญและสามารถวิ เคราะห์ผล 
กระทบที่เกิดขึ้น
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วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method)
  

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
 สืบค้นเร่ืองราวของตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชนใกล้ตัว ด้วยวิธีการ
สอบถาม ศึกษาจากหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง
กับตนเองและครอบครัวและแหล่งข้อมูล
ท่ีใกล้ตัว  
การสืบค้นเครือญาติ : รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสาแหรกของครอบครัว

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
 สืบค้นเร่ืองราวของท้องถ่ินอย่างง่ายๆ 
เร่ิมด้วยการรู้จักหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ตามแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินและฝึกฝน
แยกแยะข้อมูลท่ีเป็นความจริงออกจาก
ข้อเท็จจริง แยกแยะข้อคิดเห็น ได้อย่างมี 
เหตุผลรวมท้ังรู้จักข้ันตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ   
การศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้าน : ศึกษา
ประวัติท่ีมาของช่ือบ้าน นามเมือง

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 ฝึกฝนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
และศึกษาเร่ืองราวต่างๆ ท่ีใกล้ตัว รวม 
ฝึกฝนทักษะการประเมินความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่างๆ 
โดยเฉพาะหลักฐานท่ีจะใช้ในการศึกษา 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ : 
ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติจากการศึกษา
ในแหล่งเรียนรู้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้น
เร่ืองราวท่ีตนสนใจสร้างความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์ท่ีเรียกว่า “โครงงาน 
ทางประวัติศาสตร์” 
ยุววิจัยประวัติศาสตร์ : ศึกษาประวัติ
และเหตุปัจจัยการอพยพของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุในหมู่บ้าน

วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็น “ทักษะกระบวนการ” 
ที่ใช้ในการรวบรวม แยกแยะ จัดระบบ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
อดีต เข้าใจปัจจุบัน และมองสู่อนาคต ให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ทางประวัติศาสตร์

วิธีการทางประวัติศาสตร์

๑. ตั้งประเด็นศึกษา

๒. เสาะหาแหล่งข้อมูลหลักฐาน

๓. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

๔. วิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าหลักฐาน

๕. ตีความเพื่อตอบประเด็นศึกษาได้ว่า ทำาไม และอย่างไร

๖. นำาเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
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สารบัญ

ตอนที่ ๑ กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์กับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

 ความเป็นมาของการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ................................................... ๑๕

 การด�าเนินการด้านการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

   ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ....................................................... ๒๗

ตอนที่ ๒ หลักสูตรกำรศึกษำของไทยกับกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์

 พัฒนาการหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ของไทย  ........................................................... ๓๗

 ความรู้ความเข้าใจว่าด้วยหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔ 

   และหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ กลุม่สาระ

   การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ ................. ๔๕

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระ

   การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ ................. ๕๗

  การปรับปรงุหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

    และการบรหิารจดัการ การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ ............................................................ ๖๙

ตอนที่ ๓  หลักคิดและหลักกำรส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์

 ประวัติศาสตร์คืออะไร......................................................................................................... ๗๗

 ประวัติศาสตร์ส�าคัญไฉน.................................................................................................... ๘๕

 หลักฐานประวัติศาสตร์ : ขั้นตอนส�าคัญของวิธีการประวัติศาสตร์.............................. ๙๙

 โครงงานทางประวัติศาสตร์ : การพัฒนาคนให้งอกงามในทุกมิติ ............................ ๑๑๑

วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method)
  

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
 สืบค้นเร่ืองราวของตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชนใกล้ตัว ด้วยวิธีการ
สอบถาม ศึกษาจากหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง
กับตนเองและครอบครัวและแหล่งข้อมูล
ท่ีใกล้ตัว  
การสืบค้นเครือญาติ : รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสาแหรกของครอบครัว

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
 สืบค้นเร่ืองราวของท้องถ่ินอย่างง่ายๆ 
เร่ิมด้วยการรู้จักหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ตามแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินและฝึกฝน
แยกแยะข้อมูลท่ีเป็นความจริงออกจาก
ข้อเท็จจริง แยกแยะข้อคิดเห็น ได้อย่างมี 
เหตุผลรวมท้ังรู้จักข้ันตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ   
การศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้าน : ศึกษา
ประวัติท่ีมาของช่ือบ้าน นามเมือง

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 ฝึกฝนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
และศึกษาเร่ืองราวต่างๆ ท่ีใกล้ตัว รวม 
ฝึกฝนทักษะการประเมินความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่างๆ 
โดยเฉพาะหลักฐานท่ีจะใช้ในการศึกษา 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ : 
ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติจากการศึกษา
ในแหล่งเรียนรู้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้น
เร่ืองราวท่ีตนสนใจสร้างความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์ท่ีเรียกว่า “โครงงาน 
ทางประวัติศาสตร์” 
ยุววิจัยประวัติศาสตร์ : ศึกษาประวัติ
และเหตุปัจจัยการอพยพของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุในหมู่บ้าน

วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็น “ทักษะกระบวนการ” 
ที่ใช้ในการรวบรวม แยกแยะ จัดระบบ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
อดีต เข้าใจปัจจุบัน และมองสู่อนาคต ให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ทางประวัติศาสตร์

วิธีการทางประวัติศาสตร์

๑. ตั้งประเด็นศึกษา

๒. เสาะหาแหล่งข้อมูลหลักฐาน

๓. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

๔. วิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าหลักฐาน

๕. ตีความเพื่อตอบประเด็นศึกษาได้ว่า ทำาไม และอย่างไร

๖. นำาเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
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ตอนที่ ๔  ประวัติศำสตร์ไทย หลำกหลำยวิธีเรียน 

 แปดสาแหรก ย้อนรอยอดีต ............................................................................................. ๑๒๓

โรงเรียนบ้านปากคะยาง

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒

 ลพบุรีเมืองเก่า เล่าผ่านการสืบค้นด้วยตนเอง ............................................................. ๑๒๗

โรงเรียนวัดโคกหม้อ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

ผู้เขียน  นางสิริกร กระสาทอง

 การเรียนประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ ...................................... ๑๔๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  ๑

ผู้เขียน  นางนปภา  ศรีเอียด

 ยุวมัคคุเทศก์เปิดเมืองจันเสน แหล่งประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดี ........................... ๑๔๕

โรงเรียนวัดจันเสน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ 

ผู้เขียน  นางวันเพ็ญ  ศิริคง

 นักสืบน้อย ย้อนรอยประวัติศาสตร์หมู่บ้าน ................................................................. ๑๕๕

โรงเรียนวัดโคกเขมา 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

ผู้เขียน  คุณครูพิมพ์นิภา  ทรัพย์โชคธนกุล           

 ย้อนรอยอดีต “ศาลากลางหลังเก่า...มรดกเมืองนนท์” ............................................... ๑๖๓

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  ๑

ผู้เขียน  นางเบญจา  ชวนวัน

 ค่ายประวัติศาสตร์ : อารยธรรม ห้าพันปีเรียนรู้วิถีบ้านเชียง .................................... ๑๗๓

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

ผู้เขียน  นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี นายชลิต จันทะศรี นายคฑาวุธ ไชยสิทธิ์ 

 นางสาวสุทินา ขินานา และอาจารย์สนิท  มหาโยธี 

 ไม่เห็นจะยาก…หากเด็กจะท�าหนังประวัติศาสตร์ ........................................................ ๑๘๑

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุง

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (ราชบุรี)

ผู้เขียน  คุณครูวรรษิดา พิทักษ์พิเศษ



ตอนที่ ๑
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ ๑
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์
ปี ๒๕๕๒ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาทบทวน 

การบรหิารจดัการ การเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์ ทัง้ทางด้านหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน

ประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา เพื่อส�ารวจสภาพปัญหาและหาแนวทางการพัฒนา ทางด้าน

หลักสูตรนั้น หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้จัดให้สาระประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีว่่าด้วยเรือ่งการอยูร่่วมกนัในสงัคม โดยก�าหนดสาระ

และมาตรฐานการเรียนรูใ้น ๕ สาระ คอื (๑) ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม (๒) หน้าทีพ่ลเมอืง

วัฒนธรรมและการด�าเนินชีวิต (๓) เศรษฐศาสตร์ (๔) ประวัติศาสตร์ (๕) ภูมิศาสตร์

การบูรณาการเนื้อหาสาระดังกล่าวไว้ในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นี้ เป็นประเด็นหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ในกลุ่มนักวิชาการโดยเฉพาะในระดับ

มหาวิทยาลัย ที่เห็นว่า มาตรฐานของวิชาประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาต�า่กว่าความคาดหมาย และส่งผลกระทบไปถงึการศกึษาต่ออย่างมปีระสทิธภิาพ

ในระดับมหาวิทยาลัย   นักวิชาการดังกล่าวนี้มีความเห็นร่วมกันว่า มีปัจจัยหลายประการ

ที่มีอิทธิพลต่อความอ่อนด้อยของวิชาประวัติศาสตร์ในระดับโรงเรียน ที่ให้เวลาเรียนวิชา

ประวตัศิาสตร์และวิชาอืน่ในกลุ่มวิชาทางด้านสงัคมศกึษาน้อยเกนิไป ทัง้ทีมี่เนือ้หาและทักษะ

กระบวนการที่ต้องฝึกฝนจ�านวนมาก และคุณภาพของบุคลากรผู้สอนประวัติศาสตร์ที่เน้น

ไปทางด้านเนื้อหาสาระมากเกินไปจนละเลยเรื่องทักษะกระบวนการและเจตคติค่านิยม 
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อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเวลาเรียนจ�ากัด อีกประการหนึ่ง  ในขณะที่มีการปฏิรูปการเรียน 

การสอนระดับโรงเรียน แต่วิชาประวัติศาสตร์ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างแท้จริง ทั้งที่

กระแสความรับรู้ของสังคมได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 

เพราะต่างเป็นห่วงกันว่าคนไทยและเยาวชนไทยมีความรู้ประวัติชาติของตัวเองน้อยมาก  

ท้ังน้ีอาจเป็นด้วยความเข้าใจปรัชญาและประโยชน์ในทางปฏิบัติของวิชาประวัติศาสตร ์

ต่อพัฒนาการด้านภูมิปัญญาของเยาวชนของชาติไม่ชัดเจน (กรมวิชาการ , ๒๕๔๓ : ๕)

รำยงำนกำรศึกษำเร่ือง “สภำพและปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระ

หน้ำทีพ่ลเมืองประวติัศำสตร์ ศลีธรรม ศำสนำ เรียงควำมและย่อควำม”  ของส�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๑ : ก-ง) โดยกระบวนการวิเคราะห์

หลกัสตูร เอกสารทีเ่กีย่วข้อง การสอบถามครตู้นแบบ และการจดัสนทนากลุม่กบัครผูู้สอน 

ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้สรุปผล

การศึกษาสภาพและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสังคมศึกษาไว้ ๗ ข้อ ดังนี้

(๑) สภำพและปัญหำเกี่ยวกับครู

๑.๑ ครผูู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบวิชาเอกเฉพาะทางด้านสงัคมศกึษา ในระดบั

ประถมศึกษามีครูที่ส�าเร็จการศึกษาในสาขานี้น้อยมาก 

๑.๒  ครูส่วนหนึ่งต้องสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอนหลายระดับ

ชั้น ท�าให้ไม่มีความถนัด ยังขาดความลุ่มลึกในเนื้อหาวิชา และความช�านาญในการสอน

๑.๓  ครูผู้สอนมีภาระงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาระงานสอนจ�านวนมาก 

ทั้งงานภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น งานธุรการ การเงิน พัสดุ อนามัย การท�างาน

ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาประสานขอความร่วมมือจากสถานศึกษา 

ทั้งด้านสาธารณสุข งานปกครอง งานจัดท�าข้อมูล สารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ท�าให้

ครูไม่สามารถให้เวลาและทุ่มเทในการสอนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีเวลาเตรียมการสอน 

การศกึษาค้นคว้าหาความรูแ้ละการตรวจแบบฝึกหัดอย่างละเอยีดทัว่ถงึ รวมทัง้การให้ข้อมลู

ย้อนกลับเพื่อปรับปรุงพัฒนาทักษะและผลงานของนักเรียน

๑.๔  ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร สาระการเรียนรู้อย่าง 

ลึกซ้ึง ศักยภาพยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร การเช่ือมโยงจากหลักสูตรไปสู่ 

การจัดการเรียนการสอนยังท�าไม่ได้ดี ครูไม่ได้จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

แต่ปรับจากแผนการจัดการเรียนรู้หรือใช้แผนการจัดการเรียนรู้ส�าเร็จรูปของส�านักพิมพ์

เอกชน โดยขาดการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมกับบริบทที่เป็นจริงของสถานศึกษาตนเอง

๑.๕  ครผูู้สอนไม่ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาท้ังในด้านความรู้เนือ้หาวชิา 

และ ทกัษะในการจดัการเรยีนรู ้การจดัฝึกอบรมเน้นจดัให้ส�าหรับครผููส้อนกลุม่สาระอืน่ๆ 
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เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ แต่การฝึกอบรมให้แก่ครูสังคมศึกษา 

ทั้งสาระหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ ศีลธรรมและศาสนายังมีน้อย 

(๒) สภำพและปัญหำเกี่ยวกับนักเรียน

นักเรียนไม่ให้ความส�าคัญและขาดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา โดยมองว่า สาระสังคมศึกษาเป็นวิชาง่ายๆ อ่านเองได้

(๓) สภำพและปัญหำเกี่ยวกับหลักสูตรและกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน

๓.๑ หลักสูตรสถานศึกษาไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสมกับบริบทของ 

สถานศึกษา เพราะผู้บริหารและครูยังขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดท�าหลักสูตร 

สถานศึกษาท่ีถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งท�าให้ไม่ครอบคลุมสาระตามมาตรฐานหลักสูตร 

และหลักสูตรสถานศึกษาขาดเนื้อหาส�าคัญบางส่วนไป

๓.๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษามีเนื้อสาระมาก ทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและศาสนา แต่จัดเวลาเรียนในหลักสูตรไว้เพียงสัปดาห์ละ ๒-๓ 

คาบ เท่านั้น ท�าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามเนื้อหาสาระ และช่วง

เวลาในการฝึกทักษะกระบวนการมีจ�ากัด

๓.๓ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส�าคัญกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมค่อนข้างน้อย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและมีทัศนะ 

ที่คลาดเคลื่อนว่าวิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษานั้น ครูคนใดก็สามารถสอนได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการสอนในระดับประถมศึกษา 

(๔) สภำพและปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสังคมศึกษาส่วนใหญ่ยังคงเน้นข้อมูล 

และสร้างความเข้าใจในสาระเนื้อหา แต่โดยท่ัวไปก็ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 

หลากหลาย เช่น 

สาระประวัติศาสตร์ โดยการบรรยาย การเล่าเรื่อง การใช้สื่อ เช่น วีดิทัศน์ 

สื่อหนังสือ  การเรียนผ่านโครงการโทรทัศน์ของโรงเรียนวังไกลกังวล การเล่นละคร หรือ

บทบาทสมมติ การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมีการศึกษา

จากสถานที่ทางประวัติศาสตร์บ้าง 

สาระหน้าที่พลเมือง สอนโดยการบรรยาย การจัดสถานการณ์จ�าลอง 

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สาระ ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม  สอนโดยการบรรยาย การใช้นิทาน 

การใช้กรณีศึกษา สอนโดยครูพระสอนศีลธรรมและผู้น�าท้องถิ่น
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(๕) สภำพและปัญหำเกี่ยวกับสื่อกำรเรียนกำรสอน

๕.๑ สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาไม่เพียงพอ และไม่เร้า 

ความสนใจผู้เรียน สถานศึกษาให้ความส�าคัญน้อยและไม่ค่อยจัดสรรงบประมาณเพื่อ 

จัดหาสื่อในกลุ่มสาระนี้

๕.๒ ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียน 

การสอนมากไป ขาดการใช้สื่อที่ทันสมัย สื่อสร้างสรรค์ และสื่อที่มีคุณภาพมาใช ้

ในการจัดการเรียนการสอน

๕.๓ ครูขาดทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน

(๖) สภำพและปัญหำเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน

๖.๑ ยังขาดศึกษานิเทศก์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษา

โดยตรง โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๒ ศกึษานเิทศก์ส่วนหนึง่ เป็นศกึษานเิทศก์ในระดบัประถมศกึษามาก่อน 

เม่ือปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องให้นิเทศโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วย จึงไม่

สามารถให้การนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก

๖.๓ ศกึษานเิทศก์มีภาระงานอืน่มาก โดยเฉพาะงานท่ีไม่เกีย่วกบังานนเิทศ

การเรียนการสอน เช่น งานธุรการ งานการเงิน งานบริการต่างๆ จึงไม่สามารถปฏิบัต ิ

งานนิเทศได้ตามภารกิจหลัก

นอกจากนี้ระบบการนิเทศงานวิชาการภายในสถานศึกษายังไม่เข็มแข็ง 

ไม่สามารถให้การนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๗) สภำพและปัญหำเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

๗.๑ เนื้อหาที่ใช้สอบ O-Net ไม่สอดคล้องกับการสอนตามหลักสูตร 

เป็นเหตุท�าให้ครูผู้สอนต้องตัดสาระบางเรื่องออกไป เพ่ือสอนให้ทันกับเวลาท่ีนักเรียน 

ต้องสอบ

๗.๒ ปัญหาเชิงนโยบาย ได้แก่ การก�าหนดนโยบายให้นักเรียนที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์ไม่ต้องเรียนซ�า้ชั้น ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนและนโยบายที่ยกเลิกระเบียบ

การลงโทษนักเรียน ท�าให้ครูจ�านวนหนึ่งขาดความสามารถในการปกครองชั้นเรียน 

๗.๓ นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ขาดความต่อเนื่อง 

ในการด�าเนนิการตามนโยบาย ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสงู ซ่ึงมผีลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการด�าเนินงาน



19

รายงานการศึกษาของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

มีข้อมูลที่สอดคล้องกับการส�ารวจสภำพปัญหำกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ ของ 

ส�ำนกัวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศกึษำ โดยได้ศกึษาวเิคราะห์เอกสารหลกัสตูร หนงัสอืเรียน

การสัมภาษณ์ครูผู ้สอน นักเรียน ผู ้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิทางประวัติศาสตร ์

พบว่า ปัญหาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย

(๑) ปัญหำจำกหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรบริหำรหลักสูตรของ

สถำนศึกษำ เนื่องจากสาระประวัติศาสตร์รวมอยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ 

วฒันธรรม ซึ่งมีข้อมลูและเนือ้หาทีต่อ้งเรียนจ�านวนมาก  เปน็ผลให้การเรยีนการสอนส่วน

ใหญ่มีลักษณะการท่องจ�าข้อมูล ยังขาดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อ่ืน ได้แก่ ทักษะ

กระบวนการคิด การสืบค้นความรู้ การตั้งค�าถาม 

(๒) ปัญหำจำกครูผู ้สอน เนื่องจากครูผู ้สอนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานความรู ้

ทางด้านประวัติศาสตร์  มีครูวิชาเอกประวัติศาสตร์จ�านวนน้อยมาก และเกือบทั้งหมดสอน

ในระดบัมธัยมศกึษา ส่วนครปูระถมศกึษาแทบจะไม่มเีลย มคีรวูชิาเอกสงัคมศกึษาบ้าง แต่

หลายคนต้องไปสอนรายวิชาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ ประกอบกับการพัฒนาครูผู้สอน

ประวัติศาสตร์ยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับการพัฒนาครูวิชาอื่นๆ ตลอดช่วงระยะเวลา ๓๐ ปี

ที่ผ่านมามีเอกสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

จ�านวนน้อย มีเพียงเอกสารการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ๒ เล่ม เรื่อง 

“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร” และ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู : แนวการ

จดัการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์” ทีก่รมวชิาการและ ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา ได้

จัดพิมพ์เผยแพร่ให้สถานศึกษา

ปัญหาจากครูผู้สอน จะมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

สูงมากกว่าปัญหาด้านอื่น เพราะเมื่อครูขาดความรู้และความเข้าใจในทักษะการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ ย่อมไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร รวม

ทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ได้

(๓) ปัญหำสงัคม สภาพสงัคมในปัจจบุนัส่วนหนึง่ ท�าให้ผูเ้รยีนไม่เหน็ความส�าคญั

ของวิชาประวัติศาสตร์ ที่ไม่สามารถเช่ือมโยงหรือประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณค่าและ 

การพฒันาตนในโลกปัจจบัุนทีเ่ตม็ไปด้วยข้อมลู ข่าวสาร ทัง้การส่งเสริมทางด้านการศกึษา 

มุ่งด้านเทคโนโลยี และภาษาเพื่อการสื่อสาร จะเห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมาสถานศึกษา 

เน้นไปที่การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

(๔) ปัญหำจำกสื่อกำรเรียนรู ้ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน 

คือ หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเนื้อหา  เป็นผลให้การจัดการเรียน
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การสอนจงึเน้นทีข้่อมลูเนือ้หาเป็นหลัก แต่สือ่การเรยีนรูด้้านอืน่ๆ เช่น สือ่บคุคล (นกัวชิาการ

ในท้องถิ่น ปราชญ์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้เฒ่า 

พระสงฆ์ นักบวช) แหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน (ศูนย์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์) ไม่ได้ถูก 

น�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ทั้งส่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่

ยังไม่น่าสนใจ ขาดสีสันและไม่น่าเรียนรู้ (รายงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์, ๒๕๕๑ : ๑)

 

อนึง่ด้วยภาวะปัจจบุนัความเจรญิทางเทคโนโลยแีละการสือ่สารในยคุโลกาภวิตัน์ 

ท่ีข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้รวดเร็วและกว้างขวางน้ัน ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย 

และวถิชีีวติแบบไทยอย่างรนุแรง เกดิการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านภาษา ค่านิยม พฤติกรรม 

และทัศนคติของคนในสังคมอย่างมาก แม้ว่าก่อให้เกิดผลดี คือ ท�าให้สังคมไทยมีลักษณะ

เป็นสากลหรือตะวันตกมากข้ึน แต่ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตน์โดยตรง คือ 

การท�าลายวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและสภาพสังคมไทยได้เสื่อมโทรมลง 

ส่งผลให้เกิดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย กระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมได้ครอบง�าวิถีไทย 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ส�าคัญคือ ความไม่สนใจหรือความไม่เข้าใจ 

ความเป็นชาติไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานและไม่รู้จักซาบซึ้งและความภาคภูมิใจ 

ในประวัติศาสตร์ชาติไทย (กรมวิชาการ, ๒๕๔๓ : ๔ )

ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ฉบับที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ได้กล่าวถงึผลการพฒันาประเทศในช่วงกว่าสีท่ศวรรษ

ที่ผ่านมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๙ ว่า

“...การทีร่ะบบเศรษฐกจิและสงัคมไทยเปิดกว้างสู ่โลกาภวิตัน์ โดยเน้นการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่งค่ังและรายได้ของประเทศ ขณะที่การเลื่อนไหล 

ของวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดนเข้าสู่สังคมไทย โดยขาดภูมิคุ้มกันในการกลั่นกรองที่ด ี

ได้ส่งผลกระทบต่อระบบคุณค่า ความเชื่อ พฤติกรรมการด�ารงชีวิตและการปฏิสัมพันธ ์

ในสังคมไทยให้ปรับเปล่ียนไปจากเดิม คนไทยมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม 

และบริโภคนิยมเพ่ิมมากข้ึน ขาดจติส�านกึสาธารณะให้ความส�าคญัส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคนและการยึดหลักธรรมในการด�ารงชีวิต 

เริ่มเสื่อมถอยลง วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชาติ ถูกละเลย...”
 

กระแสของสังคมทีส่ะท้อนต่อการจดัการเรยีนการสอนประวติัศาสตร์ชาติไทยมีมา

อย่างต่อเนือ่งว่านกัเรยีนยงัขาดความรูค้วามเข้าใจ และความภาคภมูใิจในความเป็นคนไทย 

รวมทัง้ยงัไม่สามารถประพฤต ิ ปฏบิตัตินตามหลักศลีธรรมและหลกัศาสนาได้ด ี นอกจากนี้ 
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รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในขณะนั้น (นายวรากรณ์ สามโกเศศ) ในฐานะ

ผู ้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย ก�ากับดูแลการจัดการศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธิการ ก็ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่เป็นปัญหาดังกล่าว ท้ังจากการรับฟัง

จากผู้ที่เกี่ยวข้องและการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ก็เห็นพ้อง 

กับข้อมูลจากส่วนอื่นๆ ดังปรากฏในค�าให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า 

“จากการที่ พล.อ. พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับ

การที่นักเรียน เรียนวิชาประวัติศาสตร์น้อยลง แม้แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ยัง 

ไม่รู้จัก มารู้จักตอนที่สร้างเป็นภาพยนตร์แล้ว รวมทั้งพันท้ายนรสิงห์ ก็รู้จักเป็นน�้าพริก 

ยี่ห้อหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้รับจดหมายสอบถามจากผู้ปกครองว่าปัจจุบันโรงเรียน

ไม่มีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองท่ีดีและศีลธรรมแล้วหรือ เพราะเด็ก 

ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักบุคคลส�าคัญทางประวัติศาสตร์และไม่รู้จักการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึง 

ยังขาด คุณธรรม ศีลธรรม ซึ่งตนเองก็เกิดค�าถามเช่นกัน...” (ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา, ๒๕๕๑ หน้า ๓) 
 

ประวัติศำสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์คิดและกระท�า ตามมิติ 

ของเวลา  ประวัติศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาประสบการณ์ของมนุษย์ได้ดีกว่าศาสตร ์

แขนงอ่ืน ทัง้ยงัเป็นวชิาพืน้ฐานส�าคญัของการเรียนรู้ โดยท�าหน้าทีเ่ชือ่มศาสตร์ทัง้สามสาขา 

คือ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า พื้นฐาน

ความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ จะเป็นรากฐานส�าคัญของการเข้าในปัญหาต่างๆ 

ว่าเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล มาตรการในการแก้ไขปัญหาก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกันการกระท�าหรือการตัดสินใจใดๆ ที่มิได้ตั้งอยู่ 

บนพื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วมักจะผิดพลาดได้ง่าย วิชาประวัติศาสตร์จึงเป็น

ศาสตร์ที่ส�าคัญยิ่งในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในด้ำนเนือ้หำ การสอนประวัตศิาสตร์ทีด่จีะเท่ากบัเป็นการวางรากฐานให้นกัเรียน

มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงผลกระทบของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันทั้งในระดับ

ชุมชนและระดับสังคมโลก 

ในด้ำนกำรเสริมสร้ำงภูมิปัญญำและทักษะด้ำนมนุษยศำสตร์ การสอน

ประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จะเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด จัดระบบ 

ความคิดไปพร้อมกับการใช้ภาษา ด้วยการจัดระบบข้อเท็จจริงให้สัมพันธ์กับมิติเวลา 

สถานที่ บุคคลส�าคัญและเหตุการณ์ต่างๆ ในลักษณะที่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่าง 

น่าสนใจ 
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ในด้ำนจรยิธรรมและวฒันธรรม ประวัตศิาสตร์จะเป็นการน�าตวัอย่างเหตกุารณ์

ท่ีเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมาใช่ในการพิจารณา วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงจริยธรรม 

อันจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเองและอนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรม

ประกอบกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ในการพัฒนาเยาวชนของชาต ิ

เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณภาพ รักความเป็นไทย ให้มีทักษะ

การคดิวเิคราะห์ สร้างสรรค์ มทีกัษะด้านเทคโนโลย ีสามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่และสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๑ : ๒)

ด้วยเหตดุงักล่าว ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้ให้ความส�าคญั

กบัการพัฒนากระบวนการเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์ โดยก�าหนดเป็นนโยบายในแผนปฏิบัติการ

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๒   ในกลยุทธิ์ที่ ๑  “ปลูกฝังคุณธรรมความส�านึกในความเป็น

ชาติไทย” และมอบหมายให้ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดท�าแผนยุทธศาสตร์

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๒ โดยให้รีบเร่งด�าเนินการ 

อย่างเร่งด่วน ทัง้นี ้คณุหญงิกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวในท่ีประชุมผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ว่า 

“ในเรื่องของการปรับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้โดดเด่น เพื่อสนอง

พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะรวมอยู่ในกลยุทธ์หลัก 

ข้อที่ ๑ ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปส�ารวจว่า ความรู้ความเข้าใจในด้าน

ประวัติศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นมีมากน้อยเพียงใด ท้ังนี้ได้มีการก�าหนด

ยุทธศาสตร์และต้องดูว่าการเรียนการสอนควรเป็นเช่นไร ซ่ึงคิดว่าจะต้องมีการพัฒนา 

สื่อเสริมและส่งเสริมกิจกรรม รวมทั้งจะต้องมีการอบรมครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ในช่วง

เดือนตุลาคมนี้ด้วย”   (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ : หน้า ๒๐) 

โดยมอบหมายให้ นางอ่องจิต เมธยะประภาส  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (ต�าแหน่ง 

ในขณะนั้น) เป็นผู้ก�ากับติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ให้เป็นไป 

ตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการก�าหนดบทบาท 

การท�างานขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ดังนี้

บทบำทของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๑. จัดท�าหลักสูตรอบรมและด�าเนินการการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็งในการ

จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพื้นที่
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๓. ส่งเสรมิสนบัสนนุสือ่การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์แก่สถานศกึษาอย่างหลากหลาย

ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และส่ือเทคโนโลยี เช่น หนังสือเรียน คู่มือการจัดกิจกรรม สื่อห้องเรียน

เสมือนจริง (virtual field trip) 

๔. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกระดับ

บทบำทของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๑. ด�าเนินการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพื้นที่

๒. จดักจิกรรมส่งเสรมิและสนบัสนนุให้สถานศกึษามีความพร้อมและมีผลงานการ

พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

๓. ติดตามก�ากับดูแลให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

บทบำทของสถำนศึกษำ

๑. จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ สัปดาห์ ๑ คาบ

๒. จดักจิกรรมสร้างเสรมิประสบการณ์และศกัยภาพแก่ผูเ้รยีนด้วยวธิกีารทีห่ลาก

หลาย ให้ผูเ้รยีนตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของความเป็นมาของชาตไิทย และเอกลกัษณ์

ความเป็นไทย

๓. ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 

การด�าเนนิการของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานในการพฒันาการ

เรียนรูป้ระวัตศิาสตร์มาอย่างต่อเนือ่ง โดยได้ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆไปพร้อมๆกนัในกจิกรรม

หลัก ๔ กิจกรรม คือ

๑. การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการ การใช้หลักสูตรในสถานศึกษา

๒. การพัฒนาครู ศึกษานิเทศก์ และกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

๓. การพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนัก และเห็นความส�าคัญของความเป็นมาของชาติ

ไทยและเอกลักษณ์ความเป็นไทย

๔. การพัฒนา สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดและหลักกำรด�ำเนินงำน

ในการด�าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นั้นได้ใช้ทฤษฏี 

ทางสังคมศาสตร์เป็นกรอบความคิดและเป็นหลักในการด�าเนินงานดังนี้

๑. การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา

การปรับปรงุหลักสตูร หรอืการพฒันาหลกัสตูรไม่ว่าจะเป็นรายวชิาใดกต็าม

ถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไป 

การพัฒนาหลักสูตรของแต่ละประเทศนั้น ได้มีการก�าหนดจุดหมายและจุดประสงค์ของ 
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การศกึษาแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัปรชัญาการศกึษา บรบิทของประเทศ 

อันประกอบด้วยพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง

ตัวแปรอื่นๆ ที่แตกต่างกัน

ถ้าจะศึกษาย้อนหลังถึงการพัฒนาหลักสูตรในประเทศไทย โดยเฉพาะ

หลกัสตูรวชิาสังคมศึกษาแล้ว  จะพบว่าในแต่ละช่วง แต่ละสมยัได้มกีารเคลือ่นไหวเกีย่วกบั

การปรับปรุงวิชาสังคมศึกษาอยู่ตลอดเวลา การเคล่ือนไหวที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ในแต่ละเรือ่งน้ัน กล่าวได้ว่า การปรบัเปล่ียนเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัสงัคมดงักล่าวเป็นเร่ืองปกติ

วสิัย เพราะสงัคมจะมกีารปรบัเปลีย่นไปตลอดเวลาไมห่ยุดอยูก่ับที ่แต่จะหมุนเวียนเปลีย่น

ไปตามสภาพสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งเป ็นสิ่งจ�าเป ็น 

ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (กรมวิชาการ, มปพ.: ๙)

ดังนั้น หลักการส�าคัญของการด�าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและการบริหาร

จัดการหลักสูตรในสถานศึกษา ในครั้งนี้ คือ การแยกการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้

เป็นวิชาเฉพาะ สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

๒. กำรพฒันำได้รับควำมเหน็ชอบจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องและคณะกรรมกำร

พฒันำกำรเรยีนรูป้ระวัตศิำสตร์ไทย ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

ทัง้นีเ้พือ่ความถกูต้องตามหลักการด�าเนนิงาน และเหมาะสม หลกัการส�าคญั

คอื การพฒันาดงักล่าวควรได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงานและบคุคลทีม่คีวามเชีย่วชาญ

และรับผิดชอบโดยเฉพาะดังนี้

๑. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

๒. หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงกับการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนประวตัศิาสตร์ เช่น กลุ่มพฒันาหลักสตูร กลุ่มพฒันาส่ือการเรียนรู้ ในส�านักวชิาการ

และมาตรฐานการศกึษา ส�านกัเทคโนโลยทีางการศกึษา และ ส�านกันวตักรรมทางการศกึษา

๓. ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผู้ทรงคณุวุฒทิางประวตัศิาสตร์ไทย เช่น คณะกรรมการ

ช�าระประวตัศิาสตร์ไทย ราชบณัฑติยสถาน สมาคมประวัตศิาสตร์ในพระราชปูถมัภ์ สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนประวัติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา

๔. ศึกษานิเทศก์ – ครู – อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้สอน หรือผู้ที่จะน�าไปพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา
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หลักการนี้ถือเป็นหลักการด�าเนินงานทุกขั้นตอนของการด�าเนินกิจกรรม

ต่างๆ กล่าวคือ ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ

พัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพ่ือสร้างจิตส�านึกความเป็นไทย ได้ประสานงาน

เรยีนเชิญผู้ทรงคณุวุฒิทางประวัตศิาสตร์ และผูรั้บผดิชอบกบัการพฒันาการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์ในหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในคณะ

กรรมการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานได้แต่งตัง้ข้ึน ให้มบีทบาทหน้าทีพ่จิารณาจดัท�าแนวทางการด�าเนนิงานและก�ากบั

ติดตามดูแล การด�าเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. หลักกำรมีส่วนร่วม 

การพัฒนาศักยภาพครู และกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให ้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด จึงใช้หลักการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ 

และ กระบวนการเรียนรู้ โดย 

ด้านการบริหารจัดการ ได้ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

กรมศิลปำกร ซึ่งมีบุคคลากรและแหล่งเรียนรู้กระจายในพ้ืนท่ีต่างๆ คณะกรรมช�ำระ

ประวตัศิำสตร์ไทยและรำชบณัฑติยสถำน ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทหน้าทีเ่กีย่วข้องกบั

การพฒันาองค์ความรูท้างประวตัศิาสตร์ทีเ่ป็นปัจจบุนั สมำคมประวตัศิำสตร์ในพระบรม

รำชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำและส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั (สกว.) 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนทางด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้เน้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให ้

ผู ้เข ้ารับการพัฒนาได้มีส่วนร่วมโดยได้ฝึกทักษะการปฏิบัติจริงและได้สังเคราะห์

กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ

๔. หลักนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตามนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ปรบัปรงุ

การจดัการเรียนการสอนประวัตศิาสตร์ในคร้ังนี ้เป็นการด�าเนนิการปรับปรุงหลกัสตูรท่ีจะ

ใช้ใน ปีการศกึษา ๒๕๕๒ คอืหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 

ซึ่งปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนในทุกระดับชั้น และปรับเกณฑ์การจบการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนต้นก�าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เป็นวิชาเฉพาะ สัปดาห์

ละ ๑ ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก�าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง จ�านวน ๒ หน่วยกิต 
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๕. กำรด�ำเนนิงำนพฒันำกำรเรียนกำรสอนประวตัศิำสตร์ เป็นไปตำมหลกักำร

เรยีนรูท้ำงสงัคมศกึษำ  

หลักการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ที่น�ามาใช้ได้แก่  การเรียนรู้ควรเริ่มจาก

เรือ่งใกล้ตวัไปหาสิง่ทีไ่กลตวั จากสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมก่อนสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม การเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ หมายความว่าใช้ฐานข้อมูลของนักเรียนและ

บริบททางสังคมของนักเรียนเป็นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีกรอบของ

หลักสูตรเป็นแนวทางในการพัฒนาของแต่ละชั้นปี 

ในการนี ้ศาสตราจารย์ ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง ได้เสนอแนะไว้ในการสมัมนา 

เรื่องทิศทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย มีสาระสรุปว่า   “การที่จะ

ให้นักเรียนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ต้องค�านึงถึงระดับ

ความพร้อม วุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นองค์ประกอบส�าคัญและควรให้

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ โดยเรียนให้เชื่อมโยงกัน 

จนกระทั่งเข้าใจโลกในส่วนรวม” (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๙ : ๒๒-๒๓)

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ได้น�าเสนอว่า  “การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ วิธีการส�าคัญที่สามารถสร้างและพัฒนา “ผู้เรียน” ให้เกิด

คุณลักษณะต่างๆ ท่ีต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีให้ความส�าคญักบัผูเ้รียน ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรูจ้กัเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างเต็มที”่ (วฒันาพร 

ระงับทุกข์, ๒๕๔๒ : ๔)                   

ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ได้เสนอว่า “แนวการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 

ควรเน้นหลักการของเสรีนิยม ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน การสอนตามหลัก

เสรีนิยมจะช่วยพัฒนาศักยภาพความคิดริเริ่ม การใช้เหตุผลที่อยู่ในตรรกวิสัย  เป้าหมาย

ของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ควรอยู่ท่ีการกระตุ้นกระบวนการความคิดมากกว่า

ความจ�า” (ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒: ๔)

ตามหลักการด�าเนินงานดังกล่าว ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้มี

เจตนารมณ์ส�าคญัทีจ่ะให้นักเรียนระดบัประถมศกึษำได้เรยีนรูส้าระส�าคญัในประวตัศิาสตร์ 

โดยนักเรียนได้เริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ที่มีอยู่ในท้องถิ่นอันเป็นการเปิดโลก

ประวัติศาสตร์ให้แก่เด็ก ในโลกของท้องถิ่นของตนเอง โลกของชุมชนและขยายการเรียนรู้

ให้กว้างขวางออกไป ให้เห็นภาพของพัฒนาการของชาตไิทยในภาพรวม ทัง้นีเ้ป็นการเรียนรู้

เนื้อหาสาระเพียงสังเขปเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก เป็นการ “จุดไฟใฝ่รู้”   

ซึง่ไม่ใช่อยูท่ี่การยดัเยยีดข้อมลูและรายละเอยีดเนือ้หาให้แก่เดก็ทีอ่ยูใ่นวยัเล่น อยากรูอ้ยากเหน็

และอยากส�ารวจโดยธรรมชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓ : ๒๙)    
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ส�าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ซึ่งเป็นวัยที่อยากรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเบื้องต้นเพิ่มมากขึ้น กระบวนการเรียนรู ้จึงควรจะได้น�าสู่ข้อมูลพื้นฐานทาง

ประวตัศิาสตร์ โดยวธิกีารทางประวตัศิาสตร์และเปิดโลกการเรยีนรู้ให้กว้างขึน้จากการทีไ่ด้

ท�าความเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรมของสังคมของตนเองและขยายไปสู่ความเข้าใจในสังคม

นานาชาติและสังคมโลก รวมทั้งประเด็นหรือเหตุการณ์ส�าคัญในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 

ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายในอันที่จะน�าความเข้าใจวิกฤตการณ์ของชาติในปัจจุบัน 

ส่วนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย นักเรียนควรได้เรียนประวัติศาสตร์ไทย 

เพ่ิมขึ้น โดยได้เข้าถึงเอกสารช้ันต้น ได้เรียนรู้ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ความน่าเช่ือถือ 

ของหลักฐานต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งได้ถกเถียงและได้รับสาระเนื้อหารายละเอียด

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น

กำรด�ำเนินกำรดำ้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ของส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ด�าเนินการด้านการพัฒนา 

การเรยีนรูป้ระวัติศาสต์หลายประการ ได้แก่ (๑) การปรบัรายละเอยีดในหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (๒) การประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม (สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์) (๓) จัดท�าค�าอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร ์

เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างจิตส�านึกความเป็นไทยและ                      

(๔) การจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รายละเอียดในข้อ (๑) และ (๒) 

น�าเสนอในบทที่ ๒ หลักสูตรการศึกษาของไทยกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์

ในส่วนนี้จะน�าเสนอเฉพาะข้อ (๓) และ (๔) เป็นดังนี้

กำรจดัท�ำค�ำอธบิำยรำยวชิำประวัตศิำสตร์เพือ่เป็นแนวทำงกำรจดักำรเรยีนรู้

ประวตัศิำสตร์ เพือ่สร้ำงจิตส�ำนกึควำมเป็นไทย

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์มีประสิทธิภาพ ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดท�าค�าอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ในสาระ 

แกนกลางในระดบัประถมศกึษาและมัธยมศกึษาตอนต้นทกุชัน้ปี ส่วนในระดับมธัยมศกึษา

ตอนปลายเป็นช่วงชัน้ โดยแบ่งเป็นประวตัศิาสตร์ไทยและประวตัศิาสตร์สากล   เพือ่ให้เป็น

ตัวอย่างแนวคิด ให้สถานศึกษาและผู้สอนน�าไปปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละ

แห่ง เพื่อจะได้น�าไปสู่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ความเข้าใจ (knowledge) ทักษะกระบวนการคิด/ทักษะกระบวนการท�างาน (process) และ
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เจตคติค่านิยม (attitude) ที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียนที่ก�าหนดไว้ใน 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ คอื “รกัชาติ ศาสน์ กษตัริย์ และรักความเป็นไทย” รวมทัง้นโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการและส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่า “ปลูกฝัง

คณุธรรมความส�านกึในความเป็นชาตไิทย” รวมทัง้สร้างความชดัเจนให้ครผูู้สอนตัง้ค�าถาม 

และหาค�าตอบได้ว่า “สอนเรื่องอะไร สอนเพื่อประโยชน์ใด และสอนอย่างไร” นักเรียน 

จึงจะได้สัมฤทธิผลตามที่หลักสูตรก�าหนด ค�าอธิบายรายวิชาของแต่ละชั้นปีและช่วงชั้น 

(รายละเอียดของค�าอธิบายรายวิชาในระดับชั้นต่างๆ สามารถศึกษาได้ในเอกสาร “เพื่อน

คู่คิด มิตรคู่ครู : แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์”)

กำรจดักจิกรรมกำรพฒันำกำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์ ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด�าเนินการพัฒนาการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการที ่

หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการด�าเนินการยังมีโครงการ แผนงานและกิจกรรมที่

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้ด�าเนินการเอง ตลอดจนกิจกรรมที่หน่วยงาน

หรืองค์กรต่างๆ ไปร่วมด�าเนินการ ซึ่งล้วนแต่มีส่วนช่วยหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้

ประวตัศิาสตร์ทัง้สิน้ เฉพาะกจิกรรมทีส่�านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส่วนกลาง

ได้ด�าเนินการไปแล้วนั้น มีหลากหลายลักษณะ ดังนี้

๑. กำรจัดประชุมอบรมด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ การพัฒนา

เน้นทั้งมิติด้านหลักสูตรสาระวิชาประวัติศาสตร์ แนวคิดและหลักการด้านประวัติศาสตร์ 

ตลอดจนวธิกีารสอนประวัตศิาสตร์ เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่น

คุณภาพการเรียนรู้ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานด้านสังคมศึกษาและครูผู้สอน 

ซึ่งมีการด�าเนินการ ได้แก่ 

๑) กำรประชุมพัฒนำกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ จัดลักษณะการประชุม

เชิงปฏิบัติการให้แก่ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน ลักษณะการจัดประชุม มี ๒ ลักษณะ คือ 

ประชุมรวม เพือ่ศกึษาแนวคดิส�าคัญทางประวัติศาสตร์และหลกัสตูร 

กิจกรรมประกอบด้วย การชมวีดิทัศน์ การฟังค�าบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการศึกษา

วเิคราะห์สาระประวตัศิาสตร์ในหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 

กำรประชุมปฏิบัติกำร เพื่อการแบ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ จ�านวน ๓ 

ศูนย์ประกอบด้วย  ศูนย์ที่ ๑  วิธีการทางประวัติศาสตร์และการประยุกต์ใช้ ศูนย์ที่ ๒ 

การจัดกจิกรรมการเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์โดยใช้แหล่งเรยีนรูใ้นท้องถิน่และผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ

สาขาและศูนย์ที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ด้วยการใช้สื่อการเรียนรู้ 

การส�ารวจและโครงงานทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้มีเป้าหมายที่ให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้
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แนวคดิและข้อมลูใหม่ทางด้านประวติัศาสตร์ และให้เกดิเครอืข่ายการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์  

นอกจากน้ียงัมกีารประชมุแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหว่างครผููส้อนประวตัศิาสตร์ เพือ่ประมวลผล

การท�างานเป็นผลงานท่ีเป็นตัวอย่างได้ (best practices) ให้เกดิรูปธรรมทีน่�าไปขยายผลต่อ 

ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเชิงนโยบาย 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ด�าเนินการ ได้แก่ 

(๑) อบรมเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิด้์านสงัคมศกึษาให้แก่ศกึษานเิทศก์

และคณะครูโรงเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นการเลือกเชิงยุทธศาสตร์หลายลักษณะ ได้แก่ 

การเลือกโรงเรียนจากส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยกลุ ่มสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย เพื่อเร่งให้ 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมของประเทศสูงมากขึ้น หรือการเลือกเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียน

ประถมศึกษา(ขยายโอกาสทางการศึกษา) เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีครูผู้สอนมีครูผู้สอน 

ที่ส�าเร็จวิชาเอกด้านสังคมศึกษาจ�านวนไม่มากนัก และยังมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยค่อนข้างต�่า 

กว่าโรงเรียนแบบอื่น รวมทั้งจัดสรรงบประมาณและสื่อประกอบการจัดการอบรมให้ไป

ด�าเนินการอบรมขยายผลให้แก่ครูในเขตพื้นที่การศึกษา

(๒) การจัดประชุมพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัด

เน้นเฉพาะสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยมีการจัดการประชุมอบรมตามจังหวัดที่มี

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ก�าแพงเพชร สุพรรณบุรี  

ราชบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา นครราชสีมา กิจกรรมส�าคัญ ๓ เรื่อง คือ การใช้หลักฐาน

และเอกสารชั้นต้น การใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเป็นสื่อ และการท�า 

ความเข้าใจสาระประวัติศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

๒๕๕๑ สาระที่ใช้ในการประชุมอบรมประกอบด้วย แนวคิดและหลักการส�าคัญในสาระ

ประวัติศาสตร์ ที่ยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือยังไม่ถูกต้องจ�านวนมาก ข้อมูลใหม่

หรือผลการวิจัยด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีการศึกษานอกสถานที่ในแหล่งเรียนรู้ทาง

โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นจุดการอบรม

(๓) การร่วมมอืกบัหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่กีย่วข้องในการพฒันา 

การเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์ให้แก่คณะครแูละผูท้ีส่นใจ ได้แก่ การประชมุร่วมกบัโครงการวิจยั 

โดยมี ดร.วินัย  พงษ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส ส�านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) เป็น

หวัหน้าโครงการ ในระยะแรกเป็นโครงการ “๑๐๐ เอกสารส�าคญั: สรรพสาระประวติัศาสตร์

ไทย” เน้นการศึกษาจารึก การประชุมสัมมนาวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาโดยสังเขป คือ 

การน�าเสนอผลการศึกษาจารึกกับประวัติศาสตร์ไทย ภาษาและวรรณกรรมศึกษากับ

ประวตัศิาสตร์ไทย เอกสารต่างประเทศเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ไทย และเอกสารประวติัศาสตร์
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ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสื่อในการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ และเอกสารบางฉบับนอกจากใช้จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้ว ยังสามารถ 

ใช้จดัการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ได้ เช่น “หนงัสอืภาษาไทยของพระยาศรสีนุทร

โวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) : หนังสือรวมสรรพความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและเมืองไทย” 

เป็นเอกสารที่เอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติด้านภาษาเป็นอย่างดี ในระยะต่อมาได้มี การปรับ

เป็นโครงการ “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” อันมี 

เป้าหมายที่จะผลิตชุดวิจัยในระดับมาตรฐานและอ้างอิงได้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ซึ่งครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นิพนธ์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

วรรณกรรมศึกษา การศึกษาเอกสารส�าคัญเฉพาะเรื่อง ที่แสดงถึงความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้เรียนรู้งานวิจัยต่างๆ ที่ช่วยขยายพรมแดนความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ “เอกสารจีน

สมัยราชวงศ์หมิงเกี่ยวกับรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน” “ล้านช้างในเอกสาร

ประวตัศิาสตร์พม่า ครสิต์ศตวรรษที ่๑๖-๑๙” “คตคิวามเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิ์

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นอาทิ นอกจากนี้ยังมีการจัดไปทัศนศึกษาในประเทศ 

เพื่อนบ้านด้วย ซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือกเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ตามความสมัครใจ 

(๔) ร่วมกบักองอ�านวยการรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร 

(กอ.รมน) จัดอบรมครูประวัติศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 

การสร้างส�านกึรกัในชาตแิละความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัริย์ โดยมกีารประชมุ

เตรียมการร่วมกัน ด้วยการทดลองใช้หลักสูตรที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  

กจิกรรมส�าคญัประกอบด้วย (๑) การเรยีนรูร้อยบาทยาตราของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ที่ทรงเสด็จจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง ๙ ครั้ง โดยการชมภาพยนตร์ส่วนพระองค์  ฟังเรื่องราว

จากผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์เล่าเรื่องให้ฟัง และการเรียนรู้สถานที่ต่างๆ ที่เคยเสด็จฯ ได้แก่              

เขื่อนวชิราลงกรณ์ วัดพระแท่นดงรัง (๒) การเรียนรู้เกี่ยวกับการน�าเสนอผลการศึกษา 

เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ บทเพลง การปาฐกถา การแสดงละครสั้น (๓) การศึกษา

นอกสถานที่ในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองกาญจนบุรีเก่า อนุสรณ์สถาน

สงครามเก้าทัพ  อนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดกาญจนบุรี แนวทางการด�าเนินการดังกล่าว 

น�าไปสู่การร่วมกันวางแผนระหว่าง กอ.รม.จังหวัดและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด�าเนินการจัดอบรมให้แก่เขตพื้นที่การศึกษา ๑๗ เขต มีครูที่เข้ารับการอบรมเขตพื้นที่ละ 

๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๐ คน โดยปรับแนวคิดแนวทางการด�าเนินการจากหลักสูตร

อบรมที่จังหวัดกาญจนบุรีไปใช้
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๒. จัดอบรมปฏิบัติกำรค่ำยนักเรียน : หนังสือกำร์ตูนประวัติศำสตร ์โดยเชิญ

ผูเ้ชีย่วชาญด้านประวัตศิาสตร์และนกัเขียนการ์ตูนจากสมาคมการ์ตูน  ผลงานการจดัการค่าย

น�าไปสู่การจัดท�าหนังสือ “เส้นทางสู่หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์” ซึ่งน�าเสนอแนวทาง

การน�าการ์ตูนมาช่วยน�าเสนอผลการศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ หนังสือดังกล่าว 

ได้จัดส่งไปให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง เพื่อด�าเนินการจัดส่งให้สถานศึกษาทุกแห่ง

๓. ผลติสือ่ส่งเสรมิควำมรูค้วำมเข้ำใจในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 

พทุธศกัรำช ๒๕๕๑ สำระประวัตศิำสตร์และส่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัตศิำสตร์ 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้ผลติสือ่และเอกสารหลาย

รายการเพื่อใช้สันับสนุนส่งเสริมให้ครูผู ้สอนใช้เป็นแนวทางทางการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพ ได้แก่

๓.๑ จัดท�าหนังสือ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู : แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้

ประวัติศำสตร์” เป็นเอกสารให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ เวลา

และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical method) พัฒนาการ

และการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติและความเป็นไทย นอกจากนี้ยังน�าเสนอสาระเกี่ยวกับ

การสอนประวัติศาสตร์ โดยรวบรวมงานเขียนของครูประวัติศาสตร์ที่ประสบความส�าเร็จ 

ได้แก่ การใช้ละครประวตัศิาสตร์ การใช้แหล่งเรียนทางประวัติศาสตร์และยวุวิจัยประวัติศาสตร์ 

จัดพิมพ์ จ�านวน ๔๕,๐๐๐ เล่ม และจัดส่งให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง ต่อมาในปี ๒๕๕๗ 

ได้มีการจัดพิมพ์ครั้งท่ี ๒ อีกจ�านวน ๔๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อใช้แจกให้สถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ เพื่อร่วม 

ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

                                           
หนังสือการตูนประวัติศาสตรหนังสือการตูนประวัติศาสตรหนังสือการตูนประวัติศาสตร

เสนทางสู

“เพือ่นคูค่ดิ มติรคูค่ร ู: แนวทางการจดัการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์” 

“เส้นทางสู่หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์”
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๓.๒ จัดท�าหนังสือ “เส้นทำงสู่หนังสือกำร์ตูนประวัติศำสตร์” สรุป

โครงการการใช้การ์ตูนเป็นสือ่ ในการน�าเสนอความรูด้้านประวตัศิาสตร์ โดยการน�าประเดน็

ความรูจ้ากประวัตศิาสตร์ โดยเฉพาะเรือ่ง “ชาวบ้านบางระจัน” น�ามาวางโครงเร่ือง ตัวละคร 

และเขียนเรือ่งราว น�าเสนอ สือ่ความคดิความเข้าใจทีเ่กดิจากการตคีวามทางประวตัศิาสตร์  

นอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ได้น�าเสนอหนังสือการ์ตูนผลงานของนักเรียนท่ีร่วมกระบวนการ

อบรม พิมพ์จ�านวน ๔,๕๐๐๐ เล่ม จัดส่งให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง

๓.๓ “สื่อกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual 

Field Trip) ประวัติศำสตร์” เป็นชุดสื่อที่มีแนวคิดในการส่ง

เสริมการเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยี ในการเข้าไปเรียนรู้

ยังแหล่งเรียนโดยผู้เรียนไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่ง

เรียนรู้น้ันๆ เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ มีการเรียน

เนื้อหาสาระ  การเรียนรู้การถ่ายทอดสถานการณ์จริง สถาน

ที่จริงผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการด�าเนินการยังอยู่ในช่วง                 

การพฒันาระบบ จึงเป็นการด�าเนนิการแบบเป็นภาพวดีทัิศน์

ในระบบออนไลน์ ที่สามารถเลือกชมได้ตามความต้องการ 

หรือเรียกว่าระบบ on demand จัดท�าเป็น ๓ กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย สุโขทัย อยุธยา และ

รัตนโกสินทร์ จ�านวน ๑๕ ตอน คือ 

สุโขทัย

 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย    ศลิาจารึกและก�าเนดิอกัษรไทย

 สังคโลก          ศิลปกรรมสมัยอยุธยา

 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย         

อยุธยำ

 การสถาปนากรุงศรีอยุธยา             วีรกษัตริย์แห่งอยุธยา

 อยุธยาเมืองท่าการค้านานาชาติ       ประณีตศิลป์แห่งอยุธยา               

 นครประวัติศาสตร์อยุธยามรดกโลก 

รัตนโกสินทร์

 เกาะรัตนโกสินทร ์    พระบรมมหาราชวัง

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   พระอารามหลวงประจ�ารัชกาล

        กรุงรัตนโกสินทร์

 อาหารไทย: ครัวไทยสู่ครัวโลก 



33

๓.๔ การด�าเนินการจัดท�ามโนทัศน์ส�าคัญที่ปรากฏในหลักสูตรรวมทั้ง 

วิธีการเชื่อมโยงไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น มาตรฐาน ส ๔.๑ “เข้าใจความหมาย 

ความส�าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ” เป็นมาตรฐานด้านกระบวนการเรียนรู้ ที่ครู

ต้องฝึกซ�า้ๆ  อย่างต่อเนือ่ง จนเป็นทกัษะ โดยใช้เนือ้หาสาระในมาตรฐาน ๔.๒ และมาตรฐาน 

๔.๓ มาเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนรู้ การน�าไปสู่การสอนที่มีคุณภาพ ครูผู้สอนจึงต้อง

ท�าความเข้าใจในค�าส�าคัญ (Key word) มโนทัศน์ (Key Concept) และเนื้อหาในสาระ

ประวัติศาสตร์ 

๓.๕ การจัดท�าเอกสาร “แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ดี (Best practices) 

สาระการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์” เป็นการคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ของครู

ประวัติศาสตร์ น�าข้อมูลมาจัดระบบใหม่เพื่อน�าเสนอผลการปฏิบัติงานที่สามารถเป็น 

แบบอย่างหรือเป็นข้อมูลส�าหรับกระตุ้นคิดให้แก่ครูผู ้สอนได้ไปด�าเนินการเพิ่มพูน 

การจัดการเรียนรู้ของตนเองได้  

๔. กำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้ประวัตศิำสตร์ เป็นกจิกรรมทีท่ัง้ด�าเนนิการ

โดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน และกจิกรรมทีด่�าเนนิการโดยหน่วยงาน 

อื่นๆ ได้แก ่

๔.๑ การประกวดหน่วยการเรียนรูป้ระวติัศาสตร์  มจีดุเร่ิมมาจากมแีนวคดิ

ว่าควรจะได้ส่งเสริมให้ครผูู้สอนประวัตศิาสตร์ระดบัประถมศกึษาและมัธยมศกึษา ในสถาน

ศกึษาทกุสงักดัได้พฒันากระบวนการเรยีนการสอนตามวธิกีารทางประวตัศิาสตร์ ทีส่่งเสรมิ

ให้เยาวชนเห็นคุณค่าในการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทย เกิดความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นชาตแิละเหน็ความจ�าเป็นในการธ�ารงรกัษาไว้ซึง่ความเป็นชาตไิทย วฒันธรรม

ไทย และภูมิปัญญาไทย โดยให้จัดส่งผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเข้าประกวด ผู้ชนะในระดับต่างๆ จะได้รับ

เกียรติบัตรพร้อมการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

รวม ๔ ระดบั (ระดบัละ ๓ รางวัล เหรยีญทอง เหรียญเงนิและเหรียญทองแดง) โดยแบ่งเป็น

ระดบัประถมศกึษาปีที ่๑-๓, ประถมศกึษาปีที ่๔-๖, มัธยมศกึษาปีที ่๑-๓, มัธยมศกึษาปีที ่๔-๖ 

๔.๒ บริษัท บีบี พิคเจอร์ จ�ากัด ได้เชิญบุคลากรและนักเรียน ในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับชมภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์เร่ือง 

“ขุนรองปลัดชู : วีระชนคนถูกลืม” ที่มีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์การพลีชีพเพื่อแผ่นดิน 

ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา โดยจะมีการจัดฉายภาพยนตร์ดังกล่าวที่โรงภาพยนตร์สกาล่า 
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สยามสแควร์ จ�านวน ๓ รอบ เวลา ๑๒.๐๐ น. ของ

วันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นรอบส�าหรับ

นักเรียน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและรับบัตรเข้าชมได้

ก่อนเวลาฉายของแต่ละรอบได้ที่โรงภาพยนตร์ 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจารณาแล้วเห็นว่าภาพยนตร์ดังกล่าวมีประโยชน์

ในอนัทีจ่ะช่วยให้เพิม่พนูความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

ประวตัศิาสตร์และสร้างส�านกึความรักชาติ รักแผ่นดนิ

เกิด จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด

ทราบ และเชิญชวนสถานศึกษาได้ส่งนักเรียน

นักเรียน เข้าชมภาพยนตร์ดังกล่าว

การพัฒนาตัวอย่างค�าอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  การพัฒนาสื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ 

ก็เพ่ือหนุนเสริมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้สถานศึกษาได้ตระหนักในความส�าคัญ

ของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการน�าความรู้ต่างๆ 

ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มพูนคุณภาพของผู้เรียน



ตอนที่ ๒
หลักสูตรการศึกษาของไทยกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
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ตอนที่ ๒
หลักสูตรการศึกษาของไทยกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

พัฒนาการหลักสูตรประวัติศาสตร์ของไทย
ในการจดัการศกึษาของไทยแต่เดมิต้ังแต่สมยัสโุขทยั จนถึงสมยัรัตนโกสนิทร์ ใน

ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ระบบการศึกษาของไทยยังไม่มี

หลกัสตูรการเรยีนการสอน ในความหมายทีเ่ป็นระเบยีบแบบแผน ก�าหนดเนือ้หาอตัราเวลา

เรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวัดผล หรือแนวทางในการจัด 

ชั้นเรียนเหมือนเช่นปัจจุบัน สิ่งที่ยึดถือว่าเป็นแนวทางจัดการศึกษาท่ีถือเป็นหลักสูตร 

คือ แนวปฏิบัติและแบบเรียน (กรมวิชาการ, ๒๕๔๖ : ๑๑๑-๑๑๒)
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แนวปฏิบัติที่ใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาในสมัยนั้นที่ถือว่าเป็นหลักสูตรการ

ศึกษาฉบับแรกของไทยคือ “ประกาศการเรียน พ.ศ. ๒๔๒๘ และพระราชบัญญัติการสอบ 

พ.ศ.๒๔๓๓”

พ.ศ. ๒๔๓๕ เมื่อมีการตั้ง กระทรวงธรรมการ จึงได้จัดท�าเอกสารที่ถือเป็น

หลกัสตูรทีม่รีะเบยีบแบบแผนฉบบัแรกข้ึนและมีการพฒันาหลกัสตูรต่อมาเป็นล�าดบั   ดงันี้ 

กระทรวงธรรมการประกาศใช้ในโรงเรยีนมลูสามญัคอื “พกิดัส�าหรบัการศกึษา 

ร.ศ.๑๑๑” (พ.ศ. ๒๔๓๕) ซึ่งแบ่งการจัดการศึกษาเป็น ๒ ชั้นคือ ชั้นมูลสามัญ ( ชั้นต�่า ๓ 

ปี ชั้นสูง ๔ ปี ) และชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นกลาง ๔ ปี ชั้นสูง ๔ ปี) สาระประวัติศาสตร์นั้นจะ

เรียนในวิชา “พงศาวดาร” ซึ่งจะเริ่มเรียนในระดับมูลสามัญชั้นสูง 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๔๓๘ แบ่งเป็นระดับชั้นเป็นประโยค ๑-๓ ประโยค ๑-๒ เรียน

ประโยคละ  ๓ ปี ส่วนประโยค ๓ เรียน ๔ ปี สาระประวัติศาสตร์ เรียนในวิชา “พระราช

พงศาวดาร” ตั้งแต่ประโยค ๑  ชั้น ๓ โดยให้อ่านพระราชพงศาวดารย่อ ตอนกรุงเก่า และ

เรียนต่อเนื่องทุกประโยค 

หลักสูตรสามัญศึกษาชั้นประถมและมัธยม ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) ได้มี 

การปรับปรุงระบบการศึกษาครั้งส�าคัญ คือ แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา ๔ ปี และ

มัธยมศึกษา ๔ ปี โดยให้เรียนวิชา พงศาวดารควบคู่กับภูมิศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรสามัญศึกษาส�าหรับสตรี ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) แบ่งเป็นมูลศึกษา 

๒ ปี ประถมศึกษา ๓ ปี และมัธยมศึกษา ๔ ปี สาระประวัติศาสตร์จะเรียนในระดับประถม

ศึกษาซึ่งประกอบด้วย ๘ วิชา ได้แก่ จรรยา ภาษาไทย ค�านวณวิธี ภูมิศาสตร์ พงศาวดาร 

สุขวิทยา ศิลปะ และการเรือน

หลักสูตรสามัญศึกษา ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) แบ่งเป็นมูลศึกษา ๓ ปี ประถม

ศึกษา ๓ ปี มัธยมสูง ๓ ปี โดยระบุชัดเจนว่า ระดับมูลศึกษา เรียนพงศาวดารเพื่อมุ่ง 

ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติของชาติจนเกิดความรักชาติบ้านเมือง ระดับประถม

ศึกษามุ่งให้มีความรู้ว่า ประเทศไทยเก่ียวข้องกับประเทศอื่นๆ ในโลกอย่างไรและเพื่อให้

เกิดความรักชาติ ส่วนในระดับมัธยมศึกษา มุ่งให้เกิดความรักชาติและปรารถนาที่จะบ�ารุง

ชาติบ้านเมือง 

จะเห็นว่า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๔ หลักสูตรการศึกษาของไทยได้ให้ความส�าคัญ 

ต่อการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างจิตส�านึกความเป็นไทย ความรักชาติบ้านเมือง 

อย่างชัดเจนแล้ว
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หลักสูตรหลวง พ.ศ. ๒๔๕๖ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรเป็นประถม

ศึกษา ๕ ปี และระดับมัธยมศึกษา ๘ ปี ส่วนเนื้อหาการเรียนยังคงเหมือนหลักสูตร 

พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นส่วนใหญ่ โดยเพิม่วชิาลกูเสอืเข้ามาในหลกัสตูรตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา

หลกัสตูรสามัญศกึษา พ.ศ. ๒๔๖๔ มกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างหลกัสตูรสามญั

ศึกษาใน พ.ศ. ๒๔๖๔ และพ.ศ. ๒๔๖๗ แต่เนื้อหาการเรียนยังคงเหมือนเดิม

หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๔๗๑ มกีารเปลีย่นโครงสร้างหลกัสตูร

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น ๓ แผนกคือ แผนกกลาง แผนกภาษา และแผนก

วิทยาศาสตร์ โดยให้แผนกกลางและแผนกภาษาเรียนประวัติศาสตร์ หรือ ภูมิศาสตร์ อย่าง

ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก�าหนดให้เรียนประวัติศาสตร์

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการประกาศใช ้

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๗๕ ท�าให้ขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปมากยิ่งขึ้น 

ในประมวลศึกษาภาค ๒ พ.ศ. ๒๔๘๐ ก�าหนดให้หลักสูตรชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะ

ได้เรยีน “ความรูเ้รือ่งเมอืงไทย” หลักสตูรชัน้มัธยมต้น และมัธยมศกึษาตอนปลาย นกัเรียน

จึงได้เรียนประวัติศาสตร์

หลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๑ ก�าหนด

ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ก�าหนดให้นกัเรยีนแต่ละแผนกเรยีน  ๕ หมวดวชิา คอื ภาษาไทย สังคมศกึษา คณติศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะแผนก

จะเห็นว่า หลักสูตร พ.ศ. ๒๔๙๑ หลักสูตรก�าหนดให้มี หมวดวิชาสังคมศึกษา 

ซึ่งมีรายวิชา ๔ วิชา คือ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ต่อมาได้

มีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น

มัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี

การบูรณาการเนื้อหาวิชาเป็นหมวดหมู่ เห็นได้ชัดเจนในหลักสูตรประถมศึกษา 

และหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่มีจุดเน้นองค์ ๔ ของการศึกษา คือ จริยศึกษา 

พุทธิศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา หลักสูตรฉบับนี้เน้นการเป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนา

มากที่สุด คือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากหลักสูตรรายวิชา Subject Curriculum เป็น Broad 

Fields Curriculum แบ่งเป็น ๕ หมวดวิชา คือ หมวดภาษาไทย หมวดเลขคณิต หมวด

ธรรมชาติศึกษา (รวมสุขศึกษา) หมวดสังคมศึกษา และกิจกรรมพิเศษ

หลักสูตรดังกล่าวนี้ได้มีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยเพิ่มอีก ๑ หมวดวิชา 

คือ พลานามัย รวมสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าไว้ในหมวดเดียวกัน
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หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๐๓ ได้น�าแนวคิดทางด้านการศึกษาและปรัชญา 

การศึกษาทางตะวันตกมาใช้ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น ๔ ปี ระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย ๓ ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี (ม.ศ. ๑-๓) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี 

(ม.ศ. ๔-๖) รูปแบบของหลักสูตรเป็นแบบ Broad Fields Curriculum คือ เนื้อหาวิชา 

มีลักษณะผสมผสานบูรณาการกันมากขึ้น โดยรวมวิชาต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันเป็นหมวดวิชา 

ด้วยเหตุดังกล่าว การเรียนรู้ประวัติศาสตร์จึงเป็นเนื้อหาที่บูรณาการในกลุ่มสังคมศึกษา 

ซึ่งการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาได้ปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาสังคมศึกษาใหม่ทั้ง ๓ ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

และมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยให้หมวดวชิาสงัคมศกึษาในหลกัสตูรประโยคประถมศกึษา 

แบ่งเป็น ๓ เรื่อง คือ ประชาธิปไตย สถาบันกับความมั่นคงและความอยู่รอดของชาติ ระดับ

มธัยมศกึษาแบ่งเป็น ๓ กลุ่มวิชา คอื ภมูศิาสตร์ ประวัตศิาสตร์ หน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม 

ส่วนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแบ่งเป็น ๔ กลุม่วิชา คือ ภมิูศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ หน้าท่ี

พลเมืองและศีลธรรม

ในแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๐ ได้ปรับระบบการศึกษา

เป็นประถมศึกษา ๖ ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี จึงได้

มกีารพฒันาหลกัสตูรอย่างเป็นระบบโดยอาศยัผลการวิจยั การวเิคราะห์แนวทางการจดัการ

ศกึษาของประเทศต่างๆ ทัว่โลก และความคดิเหน็ของผู้ทรงคณุวฒุทิกุสาขา  หลกัสตูรฉบบั

ปรับปรุงใหม่นี้ประกอบด้วย 

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ค�านึงถึงการ

ด�าเนินชีวิตในสังคม โดยจัดเนื้อหาสาระเป็นมวลประสบการณ์ ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย

(๑) กลุ่มทักษะ (รวมภาษาไทย และ คณิตศาสตร์)

(๒) กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หรือกลุ่ม สปช. (รวมวิชาสังคมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา โดยบูรณาการกันเป็นหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ)

(๓) กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย หรือกลุ่ม สลน. (รวมวิชาจริยศึกษา พลศึกษา 

ศิลปศึกษา ดนตรีนาฏศิลป์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด)

(๔) กลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี หรอืกลุม่ กพอ. และ กลุม่ประสบการณ์พเิศษ 

(ภาษาอังกฤษ และวิชาอาชีพ)

หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พทุธศกัราช ๒๕๒๑ แบ่งออกเป็น ๕ กลุม่วิชาคอื

(๑) กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ)

(๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

(๓) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
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(๔) กลุ่มวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ (พลานามัย และ ศิลปศึกษา)

(๕) กลุ่มวิชาการงานอาชีพ

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ มีโครงสร้างเป็น 

ระบบหน่วยการเรียนมีท้ังวิชาบังคับ วิชาเลือกและวิชาเลือกเสรี ในวิชาบังคับแบ่งเป็น ๒ 

ส่วน ส่วนแรกเป็นวิชาสามัญ (ภาษาไทย สังคมศึกษา พลานามัย วิทยาศาสตร์) ส่วนที่ 

สองเป็นวิชาพื้นฐาน วิชาอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม 

ศิลปหัตถกรรม ศิลปกรรม การสาธารณสุข)

จะเห็นว่าในหลักสูตร พทุธศกัราช ๒๕๒๑ การจดัการเรียนการสอนประวติัศาสตร์

ในระดับประถมศึกษา จะหลอมรวมวิชาต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ อยู่ในกลุ่มสร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการสลายตัวตนของวิชาประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง 

โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และตอนปลาย ยังคงเป็นวิชาหนึ่งในกลุ ่มสังคมศึกษา ตามแนวคิดของหลักสูตร 

พุทธศักราช ๒๔๙๘ ที่มีลักษณะเป็น Broad Fields Curriculums

ต่อมากรมวิชาการได้ประเมินผลการใช้หลักสูตรทั้ง ๓ ระดับ พบว่ามีปัญหา 

หลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการพัฒนาคนให้มีความสามารถพึ่งตนเอง 

และการน�าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้ในการพฒันาคณุภาพชวีติ ท�าให้กรมวชิาการปรบัปรงุ

หลักสูตรทุกระดับให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งได้มี

การประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) และ 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) ซึ่งทั้ง 

๓ ระดบัยงัคงโครงสร้างหลกัสูตรเดมิแต่ได้มกีารปรบัปรุงให้สอดคล้องกบัสภาพและความ

ต้องการในท้องถิ่น และให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ “ทักษะกระบวนการ ๙ 

ประการ” ในกลุม่ประสบการณ์ ทกุวชิา และทกุระดบัชัน้หลกัสตูร ดงักล่าวนีใ้ช้ต่อมาจนถงึ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก�าหนดนโยบายการกระจายอ�านาจ 

การจดัการศกึษาสูท้่องถิน่และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของปวงชน โดยขยายการศกึษา

ภาคบังคับจาก ๖ ปี เป็น ๙ ปี และขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น ๑๒ ปี ให้ทั่วถึงและ 

มีคุณภาพ   ส่งผลให้กรมวิชาการได้ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๓๓ มาเป็นหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งหวังให้หลักสูตร เป็น “ยุทธศาสตร์” ส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิด                         

การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการสอนจากครูจากผูบ้อกความรู้  มาเป็นผู้เอือ้อ�านวยให้ผูเ้รียน
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เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ เจตคติ ความคิด 

ความเชือ่และพฤตกิรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา ศกึษานเิทศก์ พ่อแม่ผูป้กครอง สือ่มวลชน 

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรแกนกลาง

ระดับชาติ ครอบคลุม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อความเป็น

เอกภาพแต่มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ

สาระส�าคัญของหลักสูตร คือ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ๑๒ ปี ตั้งแต่ระดับประถม

ศึกษาจนถึงมัธยมการศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น ๔ ช่วงช้ันๆ ละ ๓ ปี คือช่วงชั้นที่๑ : 

ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   ช่วงชั้นที่ ๒ : ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ช่วงชั้นที่ ๓ : มัธยมศึกษา 

ปีที่ ๑-๓ ช่วงชั้นที่ ๔ : มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และเป็นหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานการเรียนรู้

เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ 

ทักษะ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คือ (๑) ภาษาไทย (๒) คณิตศาสตร์ (๓) วิทยาศาสตร์ 

(๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๕) สุขศึกษา และพลศึกษา (๖) ศิลปะ 

(๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ (๘) ภาษาต่างประเทศ

จะเหน็ว่าการจดัการเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์ในหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๔๔ 

เป็นส่วนหน่ึงของกลุม่สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึง่ในระดบัมัธยมศกึษานัน้ ถอืว่า

ไม่ได้แตกต่างจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓ แต่ส�าหรับระดับประถมศึกษานั้น

มีนัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากพอสมควร เพราะในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมนี้จะประกอบด้วยสาระ  (๑) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  (๒) หน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิต   (๓) เศรษฐศาสตร์    (๔) ประวัติศาสตร์   (๕) ภูมิศาสตร์ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔ : ๘)

ต่อมาได้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร พบว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช ๒๕๔๔ ยงัมีความไม่ชัดเจนของหลักสตูรหลายประการทัง้ในส่วนของเอกสาร

หลักสูตร กระบวนการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัติและผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร 

ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ได้ช้ีให้เหน็ความจ�าเป็นในการปรบัเปลีย่นจดุเน้นในการพฒันาคณุภาพคนในสงัคมไทยให้

มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์และศลีธรรม สามารถก้าวทนัการเปล่ียนแปลงเพือ่น�าไปสูส่งัคมฐานความรูไ้ด้อย่าง

มัน่คง เป็นผลให้มกีารปรบัปรงุหลักสตูร พ.ศ. ๒๕๔๔ มาเป็นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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หลกัสตูรทีส่ถานศกึษาใช้ในปัจจบุนั คอื หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างหลักสูตรและใช้มาตรฐานการเรียนรู ้

เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเหมือนกัน นัยส�าคัญที่แตกต่างคือ หลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ก�าหนดตัวชี้วัดชั้นปี ระบุสิ่งที่นักเรียน 

พึงรู้และปฏิบัติได้ ในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) 

และตัวช้ีวัดช่วงชั้นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)

สาระประวัติศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ๓ ข้อคือ

มาตรฐาน ส ๔.๑ เข ้าใจความหมาย ความส�าคัญของเวลาและยุคสมัย 

ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของความเป็นเหตุ 

เป็นผล มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในแง่

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส�าคัญ 

และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

มีความภาคภูมิใจและธ�ารงความเป็นไทย

มาตรฐานทั้งสามข้อนี้ มีจุดเน้นต่างกัน คือ 

มาตรฐาน ส ๔.๑ เน้นความรู ้และเข้าใจประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษา

ประวตัศิาสตร์สามารถน�าไปใช้สบืค้นเรือ่งราวทีต่นสนใจได้บนพืน้ฐานของความเป็นเหตผุล

เป็นผล

มาตรฐาน ส ๔.๒  เน้นความรูค้วามเข้าใจ ในเร่ืองพฒันาการและการเปล่ียนแปลง

ของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  สามารถรู้เท่าทันโลกในยุคโลกาภิวัตน์และการอยู่

ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส ๔.๓  เน้นเรื่องความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ไทยเพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ

โดยหลักการของหลักสตูรสาระประวตัศิาสตร์ การจดัหมวดหมูก่เ็พือ่ให้กลุม่ก้อน

ของความรูเ้ป็นหมวดหมู ่ให้เข้าใจแนวคดิเชงิหลกัสตูร เมือ่น�าไปสูก่ารจดัการเรียนการสอน 

ควรมกีารเรยีงล�าดบัใหม่ กล่าวคอื เรยีนมาตรฐาน ๔.๓ ในฐานะทีเ่ป็นเรือ่งทีใ่กล้ตวัผูเ้รยีน 

ตามด้วย มาตรฐาน ๔.๒ ในฐานะที่เป็นเร่ืองพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีพื้นที่และมิติ 
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ของเวลากว้างขวางไปสู่ระดับประวัติศาสตร์ของโลกและมนุษยชาติ โดยใช้มาตรฐาน 

๔.๑ ในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สาระหรือเนื้อหาในมาตรฐานท้ัง ๒ ข้างต้น 

ดังแผนภาพ ท้ังนี้เนื้อหาอาจเชื่อมโยงกับสาระอื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับเนื่องกับเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง จริยธรรม 

 

 

จากมาตรฐานทัง้ ๓ ข้อ ในสาระประวติัศาสตร์  ก�าหนดเป็นขอบข่ายการเรียนรู้ 

ที่มีความคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์หลายศาสตร์ 

เช่น เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรัชญา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ โบราณคดี ที่มุ่งให้

มีความเข้าใจว่า การด�าเนินชีวิตของมนุษยชาตินั้น มีการสั่งสมตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่อง 

และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  การศึกษาเรื่องราวในอดีตท�าให้เกิด การเรียนรู้ว่ามนุษย์

ในอดีตเผชิญปัญญาต่างๆ ในขณะด�ารงชีวิตอยู่อย่างไร มีวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆ 

ในเวลาต่อมาอย่างไร อันจะเป็นการสร้างประสบการณ์ และทางเลือกในการด�ารงชีวิตแก่

คนรุน่หลงัต่อไป  ในการเรยีนรูด้งักล่าว จงึต้องให้ผู้เรยีนได้แสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์

เกี่ยวกับความเป็นมาของตนเอง ครอบครัว สังคมและของประเทศชาติว่ามีพัฒนาการ 

มาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงมาสู่ปัจจุบันอย่างไร มีความสามารถในการตีความและ

อธิบายนัยส�าคัญของเหตุการณ์ ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ทางสังคม 

ของประเทศและสังคมอื่น โดยใช้บทเรียนจากอดีตมาท�าความเข้าใจปัจจุบันและ 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากมาตรฐานท้ัง ๓ ข้อ ในสาระประวัติศาสตร์  กําหนดเป็นขอบข่ายการเรียนรู้ที่มีความคิดรวบ

ยอดท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมมนุษย์หลายศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ปรัชญา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ โบราณคดี ที่มุ่งให้มีความเข้าใจว่า การดําเนินชีวิตของมนุษยชาติ นั้น
มี               การสั่งสมตามกาลเวลาอย่างต่อเน่ือง และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  การศึกษาเร่ืองราวใน
อดีตทําให้เกิด การเรียนรู้ว่ามนุษย์ในอดีตเผชิญปัญญาต่าง ๆ ในขณะดํารงชีวิตอยู่อย่างไร มีวิธีการจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ในเวลาต่อมาอย่างไร อันจะเป็นการสร้างประสบการณ์ และทางเลือกในการดํารงชีวิตแก่คนรุ่น
หลังต่อไป                  ใน การเรียนรู้ดังกล่าว จึงต้องให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับ
ความเป็นมาของตนเอง ครอบครัว สังคม และของประเทศชาติว่ามีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง และ
เปลี่ยนแปลงมาสู่ปัจจุบันอย่างไร มีความสามารถในการตีความ และอธิบายนัยสําคัญของเหตุการณ์ ปัญหา 
และการเปล่ียนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ทางสังคมของประเทศ  และสังคมอ่ืน โดยใช้บทเรียนจากอดีตมาทํา
ความเข้าใจปัจจุบัน และ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 หัวข้อสําคัญ ทีเ่ป็นกรอบความคิด การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. เวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 ๒. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ๓. พัฒนาการของมนุษยชาติ 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความ
เป็นไทย  

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ใ น แ ง่ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์อย่ า ง
ต่อเน่ืองตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ให้รู้จักความเป็นไทย ทั้งประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมไทย      
ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วีรกรรมของ              
บรรพบุรุษ เพ่ือให้เกิดความรัก ความภูมิใจ และธํารงรักษาความ
เป็นไทยไว้ให้คงอยู่ตลอดไป 

ให้เรียนรู้ไปสู่สงัคมโลก ด้วยการศึกษาพัฒนาการและ                
ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์เริ่มที่ชาติของตนเอง ขยายไป
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาเซียน ภูมิภาค และเพื่อนร่วมโลก รวมทั้ง  
การเรียนรู้เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และการเปล่ียนแปลงและ
ผลกระทบที่เกดิขึ้นที่มีต่อตนเอง ประเทศชาติ และสังคมโลก 

มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย 
ความสําคัญของเวลา และยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ให้เรียนรู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับ           
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
พัฒนาการของมนุษยชาติในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ของโลก (มาตรฐาน ส ๔.๓ และ ส ๔.๒) 
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หวัข้อส�าคญั ทีเ่ป็นกรอบความคดิ การจดัการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนเรยีนรูส้าระประวัตศิาสตร์ 

ดังนี้

๑. เวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์

๒. วิธีการทางประวัติศาสตร์

๓. พัฒนาการของมนุษยชาติ

๔. เหตุการณ์ส�าคัญที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

๕. ความเป็นมาของชาติไทย

๖. บุคคลส�าคัญของไทย

๗. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

    (กรมวิชาการ, ๒๕๔๖ : ๔-๖)

ความรูค้วามเข้าใจว่าด้วยหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๔๔ 

และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  กลุม่สาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
แนวคดิในการพฒันาการจัดการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ทีอ่ยูใ่นกลุม่วชิาสงัคมศกึษา

มีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่หลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ประวัติศาสตร์อยู่ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) ประวัติศาสตร์อยู่ในกลุ่มสังคมศึกษา 

ท�าให้เกดิปัญหาการจดัการเรยีนรูห้ลายประการ ทีส่�าคญัคอืนกัเรียนจะต้องเรียนหลายอย่าง 

แต่มีความรู้น้อย ดังนี้ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง ได้เสนอความคิดในเรื่องนี้ว่า 

“ในมติทิีเ่ราพยายามจะบรูณาการเอาเร่ืองใกล้ตัวให้รู้ก่อน แล้วรู้แตกฉานมากขึน้

เรื่อยๆ นั้น ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่เราพยายามให้เด็กรู้หลายอย่างเกินไป จนเป็นหลักสูตร 

“หวงัด”ี นีค่อืข้อสงัเกตประเดน็ทีห่นึง่ เรากลวัว่าเดก็จะไม่รูเ้รือ่งเพือ่นบ้านของเรา ไม่รูเ้รือ่ง

โลกของเรา จึงพยายามจัดเนื้อหาทุกอย่าง  ดูประหนึ่งว่าเอาความรู้ระดับมหาวิทยาลัยมา

บรรจุให้เด็กมัธยมเรียน   จริงอยู่ถ้าถือตามทฤษฎีของ Jerome Bruner นักการศึกษาและ

นักจิตวิทยาชั้นเยี่ยมคนหนึ่ง ซึ่งมีความเห็นว่าสิ่งที่บ้านเมืองเห็นว่าจ�าเป็นและส�าคัญที่ควร

เรยีน ก็สามารถจดัเนือ้หาให้เหมาะสมกบัระดบัวฒุภิาวะของผูเ้รียน แต่ประเดน็ปัญหาไม่ได้

จบลงเพียงนั้น เพราะความปรารถนาดีของเราท�าให้เนื้อหาแน่นมาก เมื่อแน่นมาก ผู้สอนก็

ใช้ความเคยชินเดิม คือสอนรายละเอียดให้หมดเท่าที่จะพึงกระท�า และต้องสอบให้หมดทุก

เรือ่ง จงึหนไีม่พ้นต้องออกข้อสอบแบบปรนยั ในทีส่ดุกเ็ป็นการเรียนการสอนทีไ่ร้วญิญาณ 
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กล่าวคือ รู้สิ่งละอันพันละน้อยเพียงเพื่อให้ตอบข้อสอบปรนัยได้เท่านั้น  จึงสมควรจะได้

พิจารณาโครงสร้างของหลักสูตร ดูว่ามีอะไรที่จ�าเป็นท่ีเด็กวัยนี้ควรรู้ ท่ีเราควรให้ส่วนท่ี

เหลือก็ให้โอกาสเด็กได้แสวงหาด้วยตนเองบ้าง ดังนั้นจึงควรลดเนื้อหาลงเพื่อเปิดทางให้ผู้

สอนและผู้เรียนได้ลงลึกในสาระส�าคัญ เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการแสวงหาความรู้ต่อไปใน

ภายภาคหน้า” (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๑ : ๙)

นอกจากนี้ เนื่องจากสังคมเป็นวิชาท่ีหลากหลายเนื้อหาและกว้างขวางมาก 

ครูผู้สอนไม่สามารถจะเชี่ยวชาญในทุกๆ วิชาได้ ดังนั้นครูส่วนมากจึงจะเน้นเฉพาะเรื่อง 

ท่ีตนเองเชีย่วชาญและละเลยคณุลกัษณะเฉพาะ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของวชิาต่างๆ โดยเฉพาะ

ประวตัศิาสตร์ ซ่ึงศาสตราจารย์นธิิ เอยีวศรวีงศ์และศาสตราจารย์อาคม พฒัยิะ ผูท้รงคณุวฒุิ

ทางประวัติศาสตร์ ได้อธิบายความแตกต่างของประวัติศาสตร์จากสังคมศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 

ว่า ประวัติศาสตร์ให้ความส�าคัญกับลักษณะเฉพาะของสังคมมนุษย์ที่จะแตกต่างกันและ

พัฒนาไปท่ามกลางเวลา หรอืท่ามกลางปัจจยัแวดล้อมต่างๆ ของสงัคม ท่ีเรียกว่า  “มติิของ

เวลา” (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ, ๒๕๒๕ : ๖ – ๑๒)   ซึ่งสังคมศาสตร์สาขาอื่น

ไม่ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้ รวมทั้งหัวใจของการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า 

“กระบวนการทางประวัติศาสตร์” ที่เน้นความมีเหตุมีผลที่ได้จากการประเมินคุณค่าของ

หลักฐาน ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร กรรมการช�าระประวัติศาสตร์ไทยได้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ว่า สาเหตุหนึ่งมาจาก 

“การสลายความเป็นเอกเทศของวิชาประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยหลัง

การปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการใน พ.ศ. ๒๕๒๑ ในขณะท่ีประเทศตะวัน

ตกทั้งหมด และประเทศเพื่อนบ้านของเราต่างก็ยังถือว่าประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอกเทศ 

บางประเทศ เช่น จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 

และมาเลเซีย ให้ความส�าคัญแก่วิชาประวัติศาสตร์มากเป็นพิเศษ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการ

สั่งสมด้านภูมิปัญญาที่ยาวนาน    ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหตุวิกฤตที่ชาติเหล่านั้นเผชิญในยุค

อาณานิคม แต่ท่ีส�าคัญที่สุดจากแง่มุมของการศึกษาก็คือ การตระหนักว่าการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ชาติ เท่ากับเป็นการท�าความรู้จักสังคมของตนเอง นอกจากนี้ประวัติศาสตร์

เท่าน้ันที่จะช่วยปลูกฝังความรักมาตุภูมิ ความมุ่งมั่นในปณิธานแห่งชาติและความเข้าใจ

วฒันธรรมประจ�าชาต ิแม้มผู้ีอธบิายว่าจ�านวนเนือ้หาและชัว่โมงเรยีนของประวตัศิาสตร์ไทย

ไม่ได้ลดน้อยลงกว่าสมัยก่อนเลยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ ตราบเท่าท่ีองคาพยพของ

ประวัติศาสตร์ ถูกแยกออกไปเป็นส่วน ในรายวิชาชื่อประหลาดต่างๆ” (กระทรวง

ศึกษาธิการ, ๒๕๔๓: ๓-๔)



47

ประกอบกบักระแสสงัคมให้ความสนใจการจดัการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ ดงัปรากฏ

บทความในหนงัสอืพิมพ์รายวันหลายฉบบัต่อเนือ่งกนัทีแ่สดงความห่วงใยและความต้องการ

ให้กระทรวงศกึษาธิการเน้นการเรยีนการสอนประวติัศาสตร์ไทยในสถานศกึษา โดยก�าหนด

เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเกิดความรัก และภาคภูมิใจในชาติ

เพิ่มมากขึ้น   

นอกจากนี้ยังได้มีหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผ่านทางระบบ 

“โฮมเพจสายตรง นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)” เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา

ประวัติศาสตร์ มีข้อความว่า “ตั้งแต่เกิดเร่ืองการเรียกร้องประชาธิปไตย เกิดนิมิต 

พระสุพรรณกัลยา ฯลฯ ท�าให้เป็นที่วิจารณ์กันว่าหลักสูตรการศึกษาของไทยละเลย 

วิชาประวัติศาสตร์ไป ควรให้มีวิชาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะและบรรจุเนื้อหานั้น 

ลงในวิชานั้นด้วย อันที่จริง ไม่มีอะไรที่ไม่มีประวัติศาสตร์ กระผมจึงเห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องมี

วิชาประวัติศาสตร์แยกเป็นวิชาเฉพาะต่างหาก แต่บรรจุเนื้อหาประวัติศาสตร์ของเนื้อหา 

วิชาอ่ืนทุกวิชาลงไปด้วย น่าจะท�าให้รู ้สึกว่าประวัติศาสตร์มีความส�าคัญมากยิ่งกว่า 

แยกเฉพาะ เพราะท�าให้ผู้เรียนเห็นว่าประวัติศาสตร์เป็นองค์ประกอบส�าคัญของทุกสิ่ง 

เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่จะน�ามาใช้ น�ามาพัฒนาในวิชานั้นๆ อย่างใกล้ชิด เป็นหน้าที่ของ

ครูทุกวิชาต้องสอนประวัติศาสตร์ด้วย แทรกในเนื้อหาวิชาของตนอย่างให้มีความส�าคัญ 

การวดัผลต้องวดัด้านประวติัศาสตร์ของทกุเนือ้หาด้วย” (กระทรวงศกึษาธกิาร,  ส�านกังาน

ปลัดกระทรวง, ๒๕๔๓ : ๑) 

ด้วยเหตผุลดงักล่าว กระทรวงศกึษาธกิารจงึได้ปรบัปรงุหลกัสตูร โดยมอบหมาย

ให้กรมวิชาการแยกวิชาประวัตศิาสตร์ไทยออกมาเป็นวชิาเฉพาะ โดยในระดบัประถมศกึษา

ให้บรรจุเน้ือหาในภาพรวมของประวัติศาสตร์ไทยที่มีรายละเอียดความลึกซึ้งตามระดับ 

ที่เหมาะสม ส่วนในระดับมัธยมศึกษาได้ก�าหนดเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในค�าส่ังปรับปรุง 

เพิ่มเติมรายวิชาประวัติศาสตร์ในหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยก�าหนดให้มีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยทุกระดับชั้น 

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป สาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

ในระดบัช้ันประถมศกึษาปีที ่๑-๒ ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์จากโบราณ

สถาน โบราณวัตถุที่มีอยู่ในปัจจุบันในท้องถิ่นของนักเรียน เช่น วัด อนุสรณ์สถาน 

เจดียสถาน เป็นต้น

ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ และ ๕-๖ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์

ตั้งแต่ภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานของบ้านเมืองในดินแดนประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน โดยสังเขป  
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ซ่ึงเป็นการศกึษาประวติัศาสตร์ในภาพกว้าง ท่ีผู้สอนจะสามารถน�าไปจดักจิกรรมการเรียน

การสอนได้หลากหลาย น่าสนใจ และสนุกสนาน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง เจตคติ ให้เยาวชน 

ของชาติมีจิตส�านึกและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเพิ่มมากขึ้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรประวัติศาสตร์ฉบับปรับปรุงได้เพ่ิมเติม

รายวิชาประวัติศาสตร์ไทยเป็นวิชาบังคับเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา รวม ๓ วิชา คือ 

ส ๐๒๘ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย ส ๐๒๙ ประวัติศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและ ส ๐๒๑๐ ประวัติศาสตร์ยุคประชาธิปไตย 

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาจัดให้นักเรียนทุกคน 

ที่เริ่มเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยเพิ่มขึ้นและอย่างต่อเนื่อง

ตลอดทุกปีการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรประวัตศิาสตร์ฉบบัปรับปรุงได้จัดรายวชิา

เลือกเสรี ๖ รายวิชา ที่มีเนื้อหาประวัติศาสตร์ (ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 

๒๕๒๔ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) โดยก�าหนดเป็นรายวิชาที่นักเรียนต้องเลือกเรียน

อย่างน้อย ๑ รายวิชา ส�าหรับนักเรียนชั้น ม.๔ ที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นต้นไป โดยเน้นให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ เนื่องจาก

นักเรียนในระดับนี้จะต้องเรียนวิชาที่จ�าเป็นส�าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

จะเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๓๓) หลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้นพุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๓๓) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๓๓) โดยปรบัปรงุหลักสตูรให้เพิม่เตมิรายวิชาประวัติศาสตร์ในหลกัสตูรทกุระดบัสาระ

ท่ีปรับปรุงประวัติศาสตร์ดังกล่าวนี้ใช้ในการเรียนการสอนต่อมาจนถึงการประกาศ 

ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๔๔ ก็ได้มีการน�าแนวคิดและเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ ที่ได้ก�าหนดให้เรียนเพิ่มข้ึน 

ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๓๓ มาบูรณาการในมาตรฐานการเรียนรู้ 

ช่วงชัน้ในระดบัต่าง ๆ  ดังรายละเอยีดการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระประวติัศาสตร์ 

ส ๔.๑ – ส ๔.๓ ดังนี้
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มาตรฐาน ส ๔.๑ :  เข้าใจความหมาย ความส�าคญัของเวลาและยคุสมัยทางประวัตศิาสตร์  

   สามารถใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของความเป็นเหตุ 

   เป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖)ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓)ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖)ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓)

๑.วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ร ะห ว ่ า ง ยุ ค สมั ยท า ง

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ

ตระหนักถึงความส�าคัญ

ในความต่อเน่ืองของเวลา

๑.เข้าใจความหมาย ความ

ส�าคัญของการนับเวลา 

การแบ ่งช ่วงเวลาทาง

ประวัติศาสตร์ และการ

เทียบศักราชในระบบ

ต่างๆ เพื่อให้สามารถ

เข ้ า ใจ เหตุการณ ์ทาง

ประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

๑.เข ้าใจเร่ืองทศวรรษ 

ศตวรรษ สหัสวรรษที่ 

สัมพันธ์กับอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต

๑. เข้าใจเร่ือง วัน เดือน ปี

และการนับช่วงเวลาตาม

ปฏิทินทั้งแบบไทย และ

แบบสากลที่สัมพันธ์กับ 

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

๒ . เ ข ้ า ใ จ วิ ธี ก า รท า ง

ประวัติศาสตร์อย่างเป็น

ระบบ และสามารถใช้ใน

การสร้างองค์ความรู้ใหม่

ทางประวัติศาสตร์

๒.ศึกษารวบรวมข้อมูล 

และจัดระบบข้อมูลอย่าง

เป็นระบบด้วยวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ใน

การศึ กษา  อภิปราย 

ประวัติความเป็นมาของ

ภูมิภาคของโลก

๒. เข ้ า ใจลักษณะของ

ข้อมูลและการจัดระบบ

ข้อมูล ระดับจังหวัด ภาค

และประเทศ

๒. เข้าใจข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

กบัตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน

๓.วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ห ลั ก ฐ า น ท า ง

ประวัติศาสตร์ และความ

แตกต่างของหลักฐานใน

การศึกษาประวัติศาสตร์

ไทย และสากล

๓ . เ ข ้ า ใ จ วิ ธี ก า รท า ง

ประวัติศาสตร์ เพื่อน�ามา

ใช้ศึกษาหาข้อสรุป และ

น�าเสนอเหตุการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ไทยและ

สากลอย่างมวีจิารณญาณ 

และมีความเป ็นกลาง 

เปรียบเทียบให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

คนในประเทศไทยกับ

ประเทศทางซีกโลกตะวัน

ออก และทางตะวันตก

๓ . เ ข ้ า ใ จ วิ ธี ก า รท า ง 

ประวัติศาสตร ์ ในการ

ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา

ของจังหวัด ภาค ประเทศ 

โดยเปรียบเทียบให้เน้น

การเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต

ของคนในจังหวัด ภาค 

และประเทศ

๓.เข้าใจประวัติความเป็น

มาตนเอง ครอบครัว และ

ชมุชนบนพ้ืนฐานของการ

ใช้ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
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จากตารางมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ส ๔.๑ ว่าด้วยเรื่องความรู้พื้นฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู ้

และวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในพื้นที ่

ที่ต่างเวลา และ ต่างสถานที่ ได้อย่างเป็นระบบ

สาระเนือ้หามาตรฐาน ส ๔.๑ สามารถแบ่งออกได้ ๒ เร่ืองคอื เร่ืองเวลาและวธิกีาร

ทางประวัติศาสตร์ 

สาระเรื่องเวลา 

ช่วงชั้นที่ ๑ เป็นการศึกษาเรื่องเวลาในปฏิทิน ซึ่งจะมีระบบเวลาทั้งทางสุริยคติ 

ที่เป็นหลักสากลใช้กันทั่วไปในปัจจุบันและระบบเวลาทางจันทรคติ ซึ่งในปฏิทินจะใช ้

ในวันส�าคัญทางศาสนา และประเพณีไทย เช่น วันลอยกระทง เป็นต้น การเรียนรู้เวลา 

ในช่วงชั้นที่ ๑ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาที่มีความสัมพันธ์กับอดีต ปัจจุบัน อนาคต บอกเล่า 

เรื่องราวท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้องและให้สามารถเข้าใจ

ล�าดบัเหตกุารณ์ได้ถูกต้อง เพราะการศกึษาประวัตศิาสตร์มหีลกัการว่าเหตกุารณ์ทีเ่กดิก่อน 

ย่อมเป็นเหตุที่มีผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนที่หลัง จึงจ�าเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนมีพื้นฐาน 

ความรู้เรื่องเวลาอย่างง่ายๆ

ช่วงชั้นที่ ๒ เป็นการศึกษาช่วงเวลา ประกอบด้วย ทศวรรษ (๑๐ ปี) ศตวรรษ 

(๑๐๐ ปี) และสหัสวรรษ (๑,๐๐๐ ปี) ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่พบเห็นเสมอในเอกสารที่กล่าว

ถึงเหตุการณ์ส�าคัญในอดีตนอกจากวัน เดือนและศักราช ที่เรียนแล้วในช่วงชั้นที่ ๑ ดังนั้น

การเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ ๒ จึงเป็นการเรียนเวลาที่ต่อยอดจากการเรียนในช่วงชั้นที่ ๑ และ

เพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนถูกต้อง

ช่วงชั้นที่ ๓ ในระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาความส�าคัญและวิธีการนับช่วง

เวลา ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ เวลาในช่วงชั้นนี้จะศึกษาความหมายและการใช้ศักราช

ต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารไทย ได้แก่ พ.ศ. / ค.ศ. / ม.ศ. / จ.ศ. / ร.ศ. สามารถเทียบ

ศักราชในระบบต่างๆ ได้ รวมทั้งความหมาย และความส�าคัญของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง 

ช่วงช้ันที่ ๔ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย 

กับประวัติศาสตร์สากลและภูมิภาคที่ส�าคัญต่างๆ ของโลก เนื่องจากแต่ละสังคม 

ต่างสร้างเกณฑ์ก�าหนดช่วงเวลาและยคุสมยัทางประวัตศิาสตร์แตกต่างกนั ทัง้นีเ้พือ่ให้เข้าใจ

เหตุการณ์ส�าคัญของมนุษยชาติท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องของเวลา 

ได้อย่างถูกต้อง
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ในสาระเรือ่งเวลาดงักล่าวนี ้จดุเน้นส�าคญัคอืให้ผูเ้รียนเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่าง

เวลากับเรื่องราวส�าคัญของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ กัน มีความรู้พื้นฐาน 

เพือ่ให้สามารถน�าความรูเ้รือ่งเวลามาใช้ในการศกึษาท�าความเข้าใจ และวเิคราะห์เหตกุารณ์

ตามล�าดับเวลาได้ถูกต้อง เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดก่อนย่อมเป็นเหตุ ซึ่งจะส่งผล 

ต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ทีห่ลงัและให้ผูเ้รยีนใช้เวลาในการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ได้ถกูต้องด้วย

สาระเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์

วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง วิธีการสืบค้นเร่ืองราวในอดีตของ 

สังคมมนุษย์โดยใช้หลักฐานอย่างเป็นระบบ

ช่วงช้ันที่ ๑ เป็นการฝึกฝนการสืบค้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองครอบครัว 

และชุมชน โดยใช้หลักฐานท่ีหลากหลายได้อย่างเป็นระบบและน�าเร่ืองราวท่ีค้นพบได้นี ้

มาบอกเล่าหรือน�าเสนอด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น การเล่าเรื่อง การใช้เส้นเวลาเรียงล�าดับ

เหตกุารณ์ วธิกีารสบืค้นท่ีใช้ในช่วงชัน้นี ้เช่น การสอบถาม ศกึษาจากภาพ เอกสาร แผนภมูิ 

แผนที่ แผนผัง สถานที่จริง หรือศึกษาจากหนังสือต่างๆ เพื่อให้มีทักษะในการรวบรวม

ข้อมูลที่ใกล้ตัวและน�าเสนอได้อย่างสนุกสนาน น่าสนใจ

ช่วงช้ันที่ ๒ เป็นการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต 

ของท้องถิ่นและสังคมไทย เช่น ประเพณี และวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ โดยเริ่มจากจังหวัด 

ภูมิภาคและประเทศไทยสามารถรวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูลได้ถูกต้อง แยกแยะ 

และประเมินค่าของข้อมูลได้ชัดเจน ซึ่งการสืบค้นดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้น 

ในการด�าเนินชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงชั้นที่ ๓ เป็นการศึกษาความหมาย ความส�าคัญและขั้นตอนของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ รู้จักประเภทของข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวในอดีตที่ตนสนใจได้ 

ดังนั้นในช่วงชั้นที่ ๓ ผู้เรียนจะได้รู ้จักและเข้าใจวิธีการสืบค้นอดีต ในแต่ละขั้นตอน 

อย่างง่ายๆ และน�าไปใช้ในการศกึษา อภปิราย ประวตัคิวามเป็นมาของไทยและสงัคมมนษุย์

ในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกได้

ช่วงชั้นที่ ๔ เป็นการศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างลุ่มลึกข้ึน 

เพื่อให้สามารถน�าหลักการดังกล่าวไปใช้ในการสร้าง “ความรู้ใหม่” ทางประวัติศาสตร์ 

ที่เรียกว่า “โครงงานทางประวัติศาสตร์” หรืองานวิจัยเล็กๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ของผู้เรียนและความสนใจของตน 

โดยในขั้นต้นคือ การรวบรวมข้อมูล เพื่ออธิบายได้ว่า ใคร ท�าอะไร ที่ไหน 

เมื่อไหร่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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ขั้นที่ส�าคัญคือ การวิเคราะห์ปัจจัยว่าเพราะเหตุใด จึงเป็นเช่นนั้น  

และขั้นสุดท้ายคือ การพิจารณาให้รอบด้านเพื่อตอบข้อประเด็นส�าคัญ 

ของเรื่องที่สืบค้นแสดง การวิเคราะห์ผลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น ว่ามี 

ด้านใดบ้างและเป็นอย่างไร

ความรู้ใหม่ในโครงงานทางประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องของการสืบค้นเรื่องราว 

ที่ตนสนใจและหาค�าตอบด้วยตนเอง ความรู้ที่ได้เป็นเรื่องที่ตนไม่เคยรู้มาก่อน  การสืบค้น

จึงจ�าเป็นท่ีต้องบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาและเป็นไปตามหลักการของวิธีการ 

ทางประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง ่

     ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

      ตระหนักถึงความส�าคัญและสามารถผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖)ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓)ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖)ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓)

๑ . เ ข ้ า ใ จ ป ั จ จั ย ท า ง

ภูมิ ศ าสตร ์ ที่ มี ผลต ่ อ

พฒันาการของมนษุยชาติ

ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ในอดีตและปัจจุบัน

 ๑.วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ข ้อดีและข ้อจ� ากัดของ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มี

ผลต่อพัฒนาการในการ

ตั้งถิ่นฐานและการด�ารง

ชี วิ ตของประชากรใน

ภูมิภาคต่างๆ ของโลก

๑ . เ ข ้ า ใ จ ป ั จ จั ย ท า ง

ภูมิ ศ าสตร ์ ท่ี มี ผลต ่ อ

พฒันาการ การตัง้ถิน่ฐาน

ของมนษุย์และการด�าเนนิ

ชีวิตของคนในจังหวัด 

ภาค ประเทศ

๑ . เ ข ้ า ใ จ ป ั จ จั ย ท า ง

ภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ 

ตั้งถิ่นฐานและการด�ารง

ชีวิตของครอบครวั ชมุชน 

และท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์ผลกระทบ

ของก า รสร ้ า ง ส รรค ์

พฒันาการของมนษุยชาติ

ในด ้ านต ่ างๆ ที่มีต ่อ

พั ฒ น า ก า ร แ ล ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของโลก

๒. เข้าใจพัฒนาการของ

อารยธรรมตะวันออก 

และตะวันตกที่มีผลต่อ

ป ร ะ เ ทศ ไทย ในด ้ า น

เศรษฐกิจ  การ เมือง    

การปกครอง

๒. เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อ

ก า ร ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์

วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย แ ล ะ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

๒. เข้าใจปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ก า ร ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์

วัฒนธรรมที่มีผลต่อการ

ด�าเนินชีวิต ของคนใน

ชุมชน

๓. วิเคราะห์ผลงานของ

มนุษยชาติที่น�าไปสู่ความ

ร่วมมือและความขัดแย้ง

ตลอดจนแนวทางในการ

ประสานประโยชน์เพื่อ

สันติ

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ผลงาน ท่ี เกิดจากการ

สร้างสรรค์อารยธรรมใน

แหล่งต่าง ๆ  ทั้งโลกตะวัน

ออกและโลกตะวันตก 

เพื่อเข้าใจภูมิปัญญาของ

มนุษย์ในอดีต อันจะเป็น

แนวทางการพัฒนา ผล

งานที่มีคุณค่าในอนาคต

๓. รู้จักและวิเคราะห์ผล

ง า น ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร

สร้างสรรค์วัฒนธรรมใน

ภู มิ ภ า ค ต ่ า ง ๆ  ข อ ง

ประเทศไทย

๓. รู้จักผลงานที่เกิดจาก

ก า ร ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์

วฒันธรรมทีเ่กีย่วข้องกบั

การด�าเนินชีวิตของคน

ไทย
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จากตารางมาตรฐานการเรยีนรูช่้วงช้ัน ส ๔.๒ ว่าด้วยเร่ืองเก่ียวกบัพฒันาการและ

การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ เพื่อให้เข้าใจสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง

ของกลุ่มคนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

ยอมรบัความแตกต่างทางวัฒนธรรมทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อมทางภมูศิาสตร์และสงัคม รวม

ทั้งความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

สาระเนื้อหาในมาตรฐาน ส ๔.๒ สามารถแบ่งออกได้ ๓ เรื่องคือ (๑) พัฒนาการ

ของมนุษยชาติ  (๒) เหตุการณ์ส�าคัญ (๓) วัฒนธรรม และอารยธรรมของมนุษยชาติ

สาระพัฒนาการของมนุษยชาติ 

ช่วงช้ันที่ ๑ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของ

ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นใกล้ตัว ซึ่งจะประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (ภูมิประเทศ 

ภมูอิากาศและทรพัยากรธรรมชาติ) ปัจจยัทางสงัคม (การคมนาคม ความเจรญิ ความมัน่คง 

ความปลอดภัย) และลักษณะการด�าเนินชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของตน

ช่วงชั้นที่ ๒ การศึกษาจะเป็นสาระเดียวกันแต่จะขยายพื้นที่เป็นจังหวัด ภูมิภาค 

และประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในอดีตและปัจจุบัน

ช่วงช้ันที่ ๓ การศึกษาจะเป็นสาระเดียวกันแต่จะขยายพื้นท่ีเป็นประเทศไทย 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปเอเชียและภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสังเขป

ช่วงชั้นที่ ๔ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติใน ภูมิภาค

ต่างๆ ในโลก ในอดีตและปัจจุบันและพัฒนาการของมนุษยชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม

สาระเรื่องเหตุการณ์ส�าคัญที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 

ช่วงชั้นที่ ๑ เป็นเรื่องเหตุการณ์ส�าคัญในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนใกล้ตัวที่

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ช่วงชั้นที่ ๒ เป็นเรื่องเหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด 

ภูมิภาคและประเทศไทย

ช่วงชั้นที่ ๓ เป็นเรื่องเหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงใน

ประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปเอเชียและภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ช่วงชั้นที่ ๔ เป็นเรื่องเหตุการณ์ส�าคัญที่เป็นความขัดแย้งหรือความร่วมมือหรือ

มีผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของมนุษยชาติในด้านต่างๆ ของโลก รวมทั้ง

เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นแนวทางในการประสานประโยชน์ เพื่อสันติภาพของโลก



54

สาระเรื่องวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษยชาติ 

ช่วงชั้นที่ ๑ เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินชีวิตในครอบครัว ในโรงเรียน และชุมชน

ช่วงชั้นที่ ๒ เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัด 

ภูมิภาคและวัฒนธรรมไทย

ช่วงชั้นท่ี ๓ เรียนรู ้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีผลต่อ

ประเทศไทยในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์

ช่วงชั้นท่ี ๔ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของการสร้างสรรค์ของมนุษยชาต ิ

ในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน

จะเห็นว่ามาตรฐานการเรียนรู้ ส ๔.๒ เป็นทั้งเรื่องท้องถิ่น และขยายพื้นที่ เป็น

ประเทศ และเรียนรู้ความเป็นมาของภูมิภาคต่างๆ ของโลก มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจความเป็น

สากล และเข้าใจวัฒนธรรมอันหลากหลาย และแตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

       มีความภูมิใจและธ�ารงความเป็นไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖)ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓)ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖)ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓)

๑ . ส รุ ป แ น ว คิ ด ข อ ง

พั ฒ น า ก า ร ท า ง

ประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์   

๑.รู ้และเข ้าใจเกี่ยวกับ

พัฒนาการของเศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง

สงัคม ศลิปวฒันธรรม และ

ความสัมพันธ ์ระหว ่าง

ประเทศของรัฐไทยในดิน

แดนประเทศไทยตัง้แต่อดตี

จนถงึปัจจบัุนและเกดิความ

ภมูใิจในความเป็นไทย

๑.รู ้และเข ้าใจเกี่ยวกับ

พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของ

รั ฐ ไ ท ย ใ น ดิ น แ ด น

ประเทศไทยตัง้แต่อดตีถงึ

ปัจจบุนั

๑.รู ้จักและเข ้าใจความ

เป็นมาของท้องถิน่ของตน

ทีส่มัพนัธ์กบัความเป็นมา

ของชาติไทย

๒.ศึกษากรณีตัวอย ่าง

ภู มิ ป ั ญ ญ า ไ ท ย ที่ มี

อิทธิพลต่อวิถีการด�าเนิน

ชีวิตของคนไทย และ

อนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของ

ชาติด้วยความภูมิใจ

๒.คิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้น

ฐาน และผลกระทบจาก

ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ

การสร้างสรรค์ภมูปัิญญา

ของมนุษย ์ตั้ งแต ่อดีต

จนถึงปัจจุบัน

๒.เข ้าใจปัจจัยพื้นฐาน 

และผลกระทบภายนอกที่

มี อิ ท ธิ พ ล ต ่ อ ก า ร

สร ้างสรรค ์ภู มิป ัญญา

ท้องถ่ินของตนตัง้แต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน

๒.รูจ้กัและเข้าใจผลงานที่

เกดิจากภมิูปัญญาในท้อง

ถิ่นของตน         และ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้

ในการด�าเนินชีวิต
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มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖)ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓)ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖)ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓)

๓.ศึกษาวิเคราะห์ผลงาน

ตัวอย่างของบุคคลส�าคัญ

ทั้งในประเทศและต ่าง

ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ส ่ ว น

สร้างสรรค์วัฒนธรรม

ไทยและประวัติศาสตร์

ชาติไทย

๓.วิเคราะห์ และเปรียบ

เทียบผลงานของบุคคล

ส�าคัญทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ที่มีผลกระ

ทบต ่อ เหตุการณ ์  ใน

ประวัติศาสตร์ ชาติไทย 

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีน�า

ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต

๓.รู้และเข้าใจประวัติและ

ผลงานของบุคคลส�าคัญ

ในประวั ติศาสตร ์ ไทย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

จนเกดิความภาคภมูใิจน�า

ไปเป็นแบบอย่างใน การ

ด�าเนินชีวิต

๓.รู ้ และเข ้ าใจประวัติ

บุคคลส�าคัญในท้องถิ่น

ของตนและน�าไปเป็นแบบ

อย ่างในการประพฤติ 

ปฏิบัติ

จากตารางมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระมาตรฐาน ส ๔.๓ ว่าด้วยเรื่อง

ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความภูมิใจ และธ�ารงความเป็นไทย

สาระเนื้อหาในมาตรฐาน ส ๔.๓ สามารถแบ่งออกได้ ๓ เรื่อง คือ (๑) ความเป็น

มาของชาติไทย  (๒) บุคคลส�าคัญของไทย (๓) วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย

สาระเรื่องความเป็นมาของชาติไทย 

ช่วงชั้นที่ ๑ เป็นการศึกษาเรื่องสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทย เช่น ธงชาติ

ไทย เพลงชาติไทย พระมหากษัตริย์ไทยและแผนที่ประเทศไทย รวมทั้งเรื่องราวของวัตถุ 

และสถานที่ในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นมาของชาติไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ เป็นการศึกษาเรื่องการตั้งถิ่นฐานและการสถาปนาอาณาจักรของรัฐ

ไทยในดนิแดนประเทศไทย พัฒนาการของอาณาจกัรสโุขทยั อยธุยา ธนบรุแีละรัตนโกสนิทร์ 

รวมท้ังเหตกุารณ์ส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปล่ียนแปลง และความเจรญิรุง่เรอืงในช่วงสมยัต่างๆ 

โดยสังเขป

ช่วงชั้นที่ ๓ ในระดับมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ของไทยในยุคก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ รวม

ทั้งเหตุการณ์ส�าคัญทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงสมัยต่างๆ

ช่วงชั้นที่ ๔ เป็นการศึกษาประเด็นส�าคัญที่เป็นแนวคิดและพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละช่วงสมัยต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์

สาระเรื่องบุคคลส�าคัญของไทย 

ช่วงชั้นที่ ๑ เป็นการศึกษาประวัติและผลงานของพระมหากษัตริย์ไทยและวีรชน

ไทยในอดีตที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย พระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีนาถและ 
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พระราชวงศ์ในรชักาลปัจจบุนั รวมทัง้บคุคลส�าคญัในท้องถิน่ของตนท้ังในอดตีและปัจจบุนั 

เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต

ช่วงชั้นที่ ๒ เป็นการศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลส�าคัญในประวัติศาสตร์

ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างในการด�าเนิน

ชีวิต

ช่วงชั้นที่ ๓ ในระดับมัธยมศึกษา เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของ

บุคคลส�าคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคง

ของไทย

ช่วงชั้นที่ ๔ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลส�าคัญทั้งต่างประเทศและ

ในประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย

สาระเรื่องวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย 

ช่วงชั้นที่ ๑ เป็นการศึกษาภูมิปัญญาในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ภาษาไทย

ช่วงชัน้ที ่๒ เป็นการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการสร้างสรรค์ภมูปัิญญาท้องถิน่ 

และภูมิปัญญาไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและตัวอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ภูมิปัญญาไทย

ช่วงชั้นที่ ๓ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบที่มีต่อการ

สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์

ช่วงชั้นที่ ๔ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีการด�าเนิน

ชีวิตของคนไทย และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกของชาติ

มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๔.๓ เป็นสาระที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานต้องการเน้นเพื่อสร้างส�านึกความเป็นไทยให้กับเยาวชน
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้ระบุเจตนารมณ์ไว้ว่า 

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและความเจรญิก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยทุธ์ใหม่ในการพฒันาคณุภาพ

การศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพใน

การแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีจิตส�านึก 

ในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดม่ันในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา 

๘๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค�าสั่งกระทรวง

ศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓ / ๒๕๕๑)

สาระประวัติศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ยังคงไว้ซึ่งหลักการส�าคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ ๓ 

มาตรฐาน ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยได้ก�าหนดตัวชี้วัดชั้นปี ในระดับประถมศึกษาและ

มธัยมศกึษาตอนต้นและตวัชีว้ดัช่วงชัน้ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพือ่ให้ใช้เป็นทศิทาง

ในการจดัท�าหลักสตูรและการเรยีนการสอนในแต่ละระดบันอกจากนัน้ได้ก�าหนดโครงสร้าง

เวลาเรยีนข้ันต�า่ของแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ในแต่ละช้ันปีไว้ในหลกัสตูรแกนกลางและเปิด

โอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับ

กระบวนการวัดและประเมนิผลผู้เรยีน เกณฑ์การจบการศกึษาแต่ละระดบัและเอกสารแสดง

หลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมีความชัดเจนต่อ

การน�าไปปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑:๒ )  

ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ใหม่ที่ปรากฏในตัว

ชี้วัดชั้นปี และตัวช้ีวัดช่วงชั้น ซึ่งไม่เคยปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔    เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ชัดเจน และ

เหมาะสมยิ่งขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โลกของกระแส

วัฒนธรรมของประเทศที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจซึ่งอาจท�าลายวัฒนธรรมไทย และค่านิยมอัน

ดีงามต่างๆ ของไทยได้   รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจประเทศเพื่อน

บ้าน และภูมิภาคอื่นๆ เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกที่มีความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข
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สาระประวัติศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดรายปี และช่วงชั้น ดังราย

ละเอียดการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส ๔.๑ – ส ๔.๓ ดังนี้

มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความส�าคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดชั้นปีระดับประถมศึกษา

๑. บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

๒. เรียงล�าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น

๓. บอกประวัติความเป็นมาของตนเอง และครอบครัว โดยสอบถาม ผู้เกี่ยวข้อง

 ๑. ใช้ค�าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 ๒. ล�าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน

    ที่เกี่ยวข้อง

 ๑. เทียบศักราชที่ส�าคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน ชีวิตประจ�าวัน

๒. แสดงล�าดบัเหตกุารณ์ส�าคญัของโรงเรยีนและชมุชนโดยระบหุลกัฐานและแหล่ง

   ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป

 ๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 

 ๑. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย

๒. รวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่างๆ เพือ่ตอบค�าถามทางประวตัศิาสตร์อย่างมเีหตผุล

๓. อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกบัข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัเรือ่งราวในท้องถิน่

๑. อธิบายความส�าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว

    ทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ

๒. น�าเสนอข้อมูลจากหลกัฐานทีห่ลากหลายในการท�าความเข้าใจเรือ่งราวส�าคัญในอดีต

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖
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มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความส�าคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์

สามารถใช้วิถีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ตวัช้ีวดัช้ันปีระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น และตวัชวีดัช่วงชัน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

จากตารางมาตรฐานการเรียนรู ้ ส ๔.๑ ว่าด้วยเร่ืองความรู้พื้นฐานทาง

ประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในสาระเนื้อหายังคงแบ่งได้ ๒ เรื่องเช่นเดิม 

คือเรื่องเวลา และวิธีการทางประวัติศาสตร์ แต่ได้ก�าหนดเนื้อหาที่เรียนในแต่ละเรื่อง และ

แต่ละชั้นไว้ชัดเจน ดังนี้

สาระเรื่องเวลา

ชั้น ป.๑ เริ่มให้เรียนรู้เวลาในปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันที่มีทั้งเวลาในระบบ

สุริยคติ และจันทรคติ และใช้ค�าที่บอกช่วงเวลาเรียงล�าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวันได้

ม.๑

๑. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ

๒. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง ของเหตุการณ์

    ทางประวัติศาสตร์

๓. เห็นความส�าคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

ม.๓

๑. ตระหนักถึงความส�าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง 

   การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

๒. สร้างองค์ความรูใ้หม่ทางประวตัศิาสตร์โดยใช้วธิกีารทางประวตัศิาสตร์อย่าง

    เป็นระบบ

๑. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตาม

    วิธีการทางประวัติศาสตร์

๒. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ 

๑. วิเคราะห์ความส�าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์

๒. เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้    ศึกษาประวัติศาสตร์

๓. น�าวิธีการทาง ประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ม.๒

ม.๔-๖
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ชั้น ป.๒ เป็นเวลาที่ปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์ส�าคัญในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

และใช้ค�าที่แสดงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้

ชั้น ป.๓ ท�าความเข้าใจเรื่องศักราชในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ราช (และ

ฮิจเราะห์ศักราช ส�าหรับชาวมุสลิม) และเทียบศักราชได้

ชั้น ป.๔ การใช้ช่วงเวลา ๑๐ ปี, ๑๐๐ ปี ที่เรียกว่า ทศวรรษ ศตวรรษ และ

สหัสวรรษ และการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และช่วงสมัยใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

ชั้น ป.๕ และ ป.๖ หลักสูตรไม่ได้ก�าหนดให้เรียนเรื่องเวลา

ชั้น ม.๑ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความส�าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 

และการเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

ชั้น ม.๒ และม.๓ หลักสูตรไม่ได้ก�าหนดให้เรียนเรื่องเวลา

ชั้น ม.๔ – ม.๖ ก�าหนดให้ศึกษาเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏใน

เอกสารประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์สากล ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาการของมนุษยชาติ

จะเห็นว่าการก�าหนดตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง จะเป็นการก�าหนด

สาระเนือ้หาการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์อย่างชดัเจน ซึง่จะเป็นการลดความซ�า้ซ้อนของเนือ้หา

ที่เป็นปัญหาในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และเป็นเนื้อหา

ที่ไม่จ�าเป็นต้องเรียนทุกชั้นปี

สาระเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องส�าคัญและถือเป็นหัวใจของ 

การศึกษาประวัติศาสตร์ หลักสูตรจึงได้ก�าหนดเนื้อหา และทักษะที่ต้องฝึกฝนผู้เรียน 

ทุกชั้นปี จากเรื่องง่ายที่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่ซับซ้อน และไกลตัวออกไป

ชัน้ ป.๑  ฝึกทกัษะการสอบถามและการบอกเล่าเรือ่งราวของตนเองและครอบครวั

ชั้น ป.๒ ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ

ครอบครัวและให้เรียงล�าดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลาได้

ชัน้ ป.๓ ฝึกทกัษะการสบืค้นข้อมลูจากหลักฐานทีเ่กีย่วข้องกบัโรงเรียน และชุมชน

ใกล้ตัว และสามารถเรียงล�าดับเหตุการณ์โดยใช้เส้นเวลาได้

ชัน้ ป.๔ ฝึกทกัษะการจ�าแนกแยกแยะหลักฐานทางประวติัศาสตร์ทีใ่ช้ในการศกึษา 

ความเป็นมาของท้องถิ่น

ชั้น ป.๕ ฝึกทักษะการใช้หลักฐานที่หลากหลาย แยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริง

ในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นที่ตนสนใจ
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ชัน้ ป.๖ ศกึษาความหมายและความส�าคญัของวธิกีารทางประวติัศาสตร์อย่างง่ายๆ

และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ตนสนใจได้

ชั้น ม.๑ ฝึกทักษะการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาเหตุการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง สามารถวิเคราะห์หลักฐานชั้นต้นและชั้นรอง

ชั้น ม.๒ ฝึกทักษะการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ในลักษณะต่างๆ วิเคราะห์ แยกแยะ ตีความและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจาก 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ชั้น ม.๓ ฝึกทักษะการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาเหตุการณ์ส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล

ชัน้ ม.๔–๖ ฝึกทกัษะการใช้วธิกีารทางประวตัศิาสตร์ตามล�าดบัขัน้ตอนอย่างเป็น

ระบบ สืบค้นเรือ่งราวท่ีตนสนใจและสร้างความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ จดัท�าเป็นโครงงาน

ทางประวัติศาสตร์ได้

จะเห็นว่า หลักสตูรได้ก�าหนดให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะการใช้วธิกีารทางประวติัศาสตร์ 

สืบค้นเรื่องราวในอดีต ในทุกช้ัน โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางจะเน้นเนื้อหา

ตามระดับ ความยากง่าย และความลุ่มลึกแตกต่างกัน ทักษะดังกล่าวนี้เป็นทักษะจ�าเป็น 

ในการด�าเนนิชวีติในโลกยคุข้อมลูข่าวสาร เพือ่ให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อเทจ็หรือข้อจริง 

ข้อคิดเห็นหรือข้อสันนิษฐานที่ปรากฏในข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมทั้งประเมินความน่า

เชื่อถือของข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายได้

เครื่องมือส�าคัญส�าหรับผู้เรียนในเรื่องนี้ประกอบด้วย ปฏิทิน หนังสือพิมพ์ 

อินเทอร์เน็ต เอกสารประวัติศาสตร์ แบบส�ารวจ แบบสอบถามและวิธีการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ เพื่อสืบค้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวผู้เรียนทั้งที่ผ่านมาแล้ว และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

แหล่งเรียนรู้น่าจะเป็นผู้รู้ บ้าน ตลาด วัดหรือศาสนสถาน ศูนย์วัฒนธรรมและแหล่ง

ภมูปัิญญาในชมุชน ส่วนหนงัสอืเรยีนมบีทบาทเป็นเพยีงข้อมลูและหลกัการกว้าง ๆ  ผูเ้รยีน

จะบรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ 

ผ่านการปฏิบัติจริงจากการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้สอนได้จัดให้ผู้เรียนฝึกทักษะหลายด้าน 

เช่น การสอบถาม การสังเกต การส�ารวจ การวิเคราะห์ / วิพากษ์ข้อมูล การสังเคราะห ์

การสร้างความรู้ใหม่ การให้เหตุผล ฯลฯ บทบาทส�าคัญจึงอยู่ที่ครูและเทคนิคการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ควรจ�ากัดอยู่ในห้องเรียน ผู้รู้ก็ไม่ใช่ครูหรือหนังสือเรียนเท่านั้น 

วิธีการเรียนรู้ ก็ไม่ใช่การอ่าน การฟัง การจดและจ�าให้แม่นย�า เหมือนอดีตที่ผ่านมา
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มาตรฐาน ส ๔.๒ : เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านความ

สมัพนัธ์ และการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์อย่างต่อเนือ่งตระหนกัถงึความส�าคญั และ

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัดชั้นปีระดับประถมศึกษา

๑. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้หรือการด�าเนิน

    ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย

๒. บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน

๑. สบืค้นถงึการเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติประจ�าวันของคนในชุมชนของตนจากอดตี

   ถึงปัจจุบัน

๒. อธิบายถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคน ในชุมชน 

๑. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
๒. สรุปลักษณะที่ส�าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
    ชุมชนอื่นๆ

๑. อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และ
    ยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป
๒. ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
    มนุษยชาติในดินแดนไทย

๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออก

    เฉียงใต้โดยสังเขป

๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป

๑. อธิบายสภาพสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง ของประเทศเพือ่นบ้านในปัจจบุนั

๒. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖
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มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านความ

สัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส�าคัญ 

และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตวัชีวั้ดชัน้ปีระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น และตวัชีวั้ดช่วงชัน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

  

มาตรฐาน ส ๔.๒ ว่าด้วยเรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 

เพ่ือให้เข้าใจสังคม และวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของกลุ่มคน 

ที่กระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของโลก ท้ังนี้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ยอมรับ 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคม รวมทั้ง

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

ม.๑

 ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ ภูมิภาคเอเชีย

 ๒. ระบุความส�าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

ม.๓

๑. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออก 

    กับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

     เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน

๓. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยัง

    ทวีปอเมริกา แอฟริกา เอเชีย

๔. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑

๑.  อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่างๆ 

    ในโลกโดยสังเขป

๒. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น�าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้ง

    ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 

๑.  อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆ 

    ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. ระบุความส�าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ม.๒

ม.๔-๖
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ชั้น ป.๑ จะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงในบริบทพื้นที่รอบตัวของตนเอง เริ่มจาก

สภาพแวดล้อม สิง่ของเครือ่งใช้ และบอกเล่าเหตกุารณ์ในอดตีทีส่่งผลต่อตนเองในปัจจบุนั

ชัน้ ป.๒ เป็นการสบืค้นการเปลีย่นแปลงในวถิกีารด�าเนนิชวีติของชมุชนจากอดตี 

สู่ปัจจุบัน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ชั้น ป.๓ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐาน และพัฒนาการของ

ชุมชน

ชั้น ป.๔ ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยในดินแดนไทย

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นของตนเอง

ชั้น ป.๕ หลักสูตรไม่ได้ก�าหนดให้เรียนรู้

ชั้น ป.๖ ศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันและความสัมพันธ์ของกลุ่ม

อาเซียนโดยสังเขป

ชั้น ม.๑ ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

ชั้น ม.๒ ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย

ชัน้ ม.๓ ศกึษาพฒันาการของภมูภิาคต่างๆ ในโลกพอสงัเขป และเหตกุารณ์ส�าคญั

ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ที่น�าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง

ชั้น ม.๔–๖ ศึกษาเหตุการณ์ส�าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและโลกในยุค

จักรวรรดินิยม จนถึง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑

เรื่องวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษยชาติ

ป.๑ - ป.๒, ป.๔, ป.๖, และ ม.๓ หลักสูตรไม่ได้ก�าหนดให้เรียน

ชั้น ป.๓ เรียนรู้ลักษณะส�าคัญของวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน เปรียบเทียบ

ความเหมือนและความต่างกับชุมชนอื่นๆ

ชัน้ ป.๕ เรยีนรูอ้ทิธพิลของอารยธรรมอนิเดยีและจนีทีม่ต่ีอไทยและภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยปัจจุบัน

ชั้น ม.๑ เรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชั้น ม.๒ เรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

ชัน้ ม.๔–๖ ศกึษาอทิธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวนั

ออกกับโลกตะวันตก

ในมาตรฐานการเรียนรู้ ส ๔.๒ ระดับประถมศึกษาจะได้เรียนรู้ในบริบทพื้นที ่

รอบตัวของตนเอง เริ่มจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและประเทศ

เพ่ือนบ้าน ท้ังในแง่ให้รู ้จักตนเอง ชุมชนและสังคมตนเอง เข้าใจความเหมือนและ 
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ความต่าง โดยเปรยีบเทยีบชมุชนตนกบัชมุชนอืน่ ประเทศตนกบัประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่ให้

เข้าใจและสามารถอยูร่วมกบัผู้อืน่ทีต่่างชาต ิต่างศาสนา ต่างวฒันธรรมในภูมภิาคนีไ้ด้อย่าง

มีความสุข เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย 

ในปัจจุบัน บทบาทของไทยในกลุ่มอาเซียน ส่วนในระดับมัธยมศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับ

อารยธรรม วัฒนธรรมและพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก เริ่มที่เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้เรียนรู้

สถานการณ์ของโลกตามช่วงเวลาต่างๆ จนถึงโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็น

สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา

จะเหน็ว่าการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ในลกัษณะนี ้จดุมุง่หมายส�าคญัไม่ใช่การจดจ�า

ข้อมลู จดุเน้นของสาระนี ้คอื การศกึษาอดีตเพือ่เข้าใจปัจจบุนั รูเ้ท่าทนัสถานการณ์ของโลก

ปัจจบุนั เตรยีมตวัให้พร้อมส�าหรบัอนาคตทีจ่ะมาถงึ และเป็นพลเมืองโลกทีมี่ประสทิธภิาพ

ซึ่งการที่จะฝึกฝนผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนี้ได้นั้น ผู้สอนควรมุ่งมีการวิเคราะห์ข่าวสารและ

เหตกุารณ์ปัจจบุนัทีป่รากฏในสงัคมไทย และใช้ข้อมลูสารสนเทศในสือ่ท่ีหลากหลายให้เป็น

ประโยชน์ในการฝึกฝนทกัษะ การวิพากษ์ วจิารณ์ วนิจิฉยั การตีความบนพืน้ฐานของข้อมูล

หลักฐาน เป้าหมายส�าคัญจึงเป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เจตคติ และค่านิยม 

อันดีงามให้เกดิข้ึนกบัเยาวชนในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกทีมี่ความรับผดิชอบ 

ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สอนประวัติศาสตร์เข้าใจเจตนารมณ์ของหลักสูตรอย่างถ่องแท้ 

และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 



66

มาตรฐาน ส ๔.๓ : เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความ

ภูมิใจและธ�ารงความเป็นไทย

ตัวชี้วัดชั้นปีระดับประถมศึกษา

ป.๑

 ๑. ระบุบุคคลที่ท�าประโยชน์ต่อท้องถิ่น หรือ  ประเทศชาติ 

๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและ

    ควรอนุรักษ์ไว้

ป.๓
๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทย

    ที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย

๒. อธิบายพระราชประวัติ และของพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์

    ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป

๓. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ

๑. ระบคุวามหมาย  และความส�าคญัของสญัลกัษณ์ส�าคญัของชาตไิทยและปฏิบตัิ

    ตนได้ถูกต้อง

๒. บอกสถานที่ส�าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน

๓. ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น

ป.๒

๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 

๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคลส�าคัญ 

๓. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส�าคัญในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่

    การอนุรักษ์

ป.๕ ๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีโดยสังเขป

๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง

    ของอาณาจักรอยุธยา 

๓. บอกประวตัแิละผลงานของบุคคลส�าคญัในสมยัอยธุยาและธนบรุทีีน่่าภาคภมูใิจ

๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส�าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและ

    ควรค่าแก่การอนุรักษ ์

ป.๔

ป.๖ ๑. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป

๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครอง

    ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 

๓. ยกตัวอย่างของบุคคลส�าคัญด้านต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

๔. อธบิายภมูปัิญญาไทยทีส่�าคญัในสมยัรตันโกสนิทร์ทีน่่าภาคภมูใิจและควรค่า

    แก่การอนุรักษ์ไว ้
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มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความ

ภูมิใจ และธ�ารงความเป็นไทย

ตวัชีวั้ดชัน้ปีระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และตวัชีวั้ดช่วงชัน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

มาตรฐาน ส ๔.๓ ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ไทยทั้งในเรื่องความเป็นมาของชาติ

ไทย บคุคลส�าคญัของไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย โดยมีเป้าหมายเพือ่ให้นกัเรียน

เกดิความรกั ความภาคภมูใิจ  และธ�ารงความเป็นไทย โดยในระดบัประถมศกึษา เริม่เรยีน

รู้เรื่องสัญลักษณ์ของชาติไทย (ธงชาติ เพลงชาติ ภาษาไทย ศิลปกรรมไทย มารยาทไทย 

ม.๑

๑. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ

๒. วเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อความมัน่คงและความเจรญิรุง่เรอืงของอาณาจกัรอยธุยา

๓. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ         

    ภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

ม.๓

๑. วิเคราะห์ประเด็นส�าคัญของประวัติศาสตร์ไทย

๒. วิเคราะห์ความส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย

๔. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส�าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วน

    สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย

๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

    ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

๕. วางแผนก�าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ

    วัฒนธรรมไทย

๑. วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ

๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทย

    ในสมัยรัตนโกสินทร์

๓. วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพล

    ต่อการพัฒนาชาติไทย

๔. วิเคราะห์บทบาทของไทยในระบอบประชาธิปไตย

๑. อธบิายเรือ่งราว ทางประวตัศิาสตร์สมยัก่อนสโุขทยัในดินแดนไทยโดยสงัเขป

๒. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ

๓. วิเคราะห์อทิธพิลของวฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย สมยัสโุขทยัและสงัคมไทย

   ในปัจจุบัน

ม.๒

ม.๔-๖
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วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย) รู้จักแหล่งวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ในชุมชน ศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ได้เรียนรู้

วีรกรรมบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้ประเทศชาติ และ

พฒันาการของรฐัไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ  ในระดบัมธัยมศกึษาจะได้วเิคราะห์ พฒันาการของ

อาณาจักรไทยในทัง้ด้านการเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม และความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย โดยก�าหนดเนื้อหาสาระในตัวชี้วัด 

และสาระแกนกลางดังนี้

ชั้น ป.๑ เรียนรู้สัญลักษณ์ส�าคัญของชาติไทย แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน และสิ่ง

ที่ตนภูมิใจในท้องถิ่น

ชั้น ป.๒ เรียนรู ้บุคคลที่ท�าประโยชน์ต่อท้องถ่ิน และประเทศชาติ รวมท้ัง 

วัฒนธรรมประเพณีที่ภาคภูมิใจ

ชั้น ป.๓ เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และวีรกรรมของ

บรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ

ชัน้ ป.๔ ศกึษาพฒันาการของอาณาจกัรสโุขทยั บคุคลส�าคญั และภมูปัิญญาสมยั

สุโขทัยโดยสังเขป

ชั้น ป.๕ ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี บุคคลส�าคัญ และ

ภูมิปัญญาสมัยอยุธยา และธนบุรี โดยสังเขป

ชัน้ ป.๖ ศกึษาพฒันาการของอาณาจกัรรตันโกสนิทร์ บคุคลส�าคญั และภมูปัิญญา

สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป

ชั้น ม.๑ ศึกษาสมัยก่อนสุโขทัย และวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

บุคคลส�าคัญและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย

ชั้น ม.๒ วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี บุคคลส�าคัญ และ

ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี

ชั้น ม.๓ วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ บุคคลส�าคัญ และ

ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งบทบาทของไทยในระบอบประชาธิปไตย

ชั้น ม.๔ – ม.๖ วิเคราะห์ประเด็นส�าคัญของประวัติศาสตร์ไทย สถาบันพระมหา

กษัตริย์ บุคคลส�าคัญ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งแนวทางการอนุรักษ์

จะเห็นว่ามาตรฐานการเรียนรู้ ส ๔.๓ หลักสูตรได้ก�าหนดชัดเจนถึงเป้าหมายการ

เรียนรู้คือ การสร้างจิตส�านึกความเป็นไทย แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาระประวัติศาสตร์ ยังคงเป็นสาระวิชาหนึ่งใน

กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

และการบริหารจัดการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้เริ่มใช้ใในสถาน

ศึกษาจ�านวนหนึ่ง หลังจากนั้นจึงจะให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

ครบทุกชั้นปี โดยโครงสร้างของประวัติศาสตร์ยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่นเดิม

เพื่อสนองนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ตามพระราช

เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จึงได้ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับให้ความส�าคัญกับการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเป็น

วิชาเฉพาะอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ส�าหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อม สามารถจัด

สาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาเพิ่มเติมทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตามที่

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด

“สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง” ตามนัยข้อความข้างต้นนี้ ให้ใช้ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ กล่าวคือ สถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการหลักสูตร และเวลาเรียน จัดรายวิชา

ประวัติศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เรียนปีละ ๔๐ ชั่วโมง นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นเรียนภาคเรียนละ ๒๐ ชั่วโมง หรือปีละ ๔๐ ชั่วโมงเช่นกัน เพื่อให้

นกัเรยีนได้เรยีนประวัตศิาสตร์ได้อย่างต่อเนือ่งทกุสปัดาห์ ทกุภาคเรียน และทุกปีการศกึษา 

ส่วนระดับมัธยมการศึกษาตอนปลาย ก�าหนดให้นักเรียนประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก ๒ 

หน่วยกิต หรือ ๘๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้ด�าเนินการเป็นล�าดับ ดังนี้

๑. ประกาศแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๒๕๕๑ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ ๔ 

ประวัติศาสตร์)

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ โดยก�าหนดให้มีการใช้หลกัสูตรฯ ดงักล่าว ส�าหรับ

โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ และโรงเรียนมีความพร้อมฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

เป็นต้นไป และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป (ค�าสั่ง สพฐ. 

ที่ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑) และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ได้มีการท�าหนังสือถึงส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตด�าเนินการ แจ้งให้
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สถานศึกษาทุกแห่ง ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความ

ส�าคัญกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

ประวตัศิาสตร์เป็นวชิาเฉพาะอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง (หนงัสอื สพฐ. ท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ 

ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒)

ส�านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท�าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่

เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาก�าหนดแนวปฏิบัติฯ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัด

ท�างานโครงสรา้งหลักสูตรสถานศกึษา และจัดท�าค�าอธิบายรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียน

รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดย

มีแนวปฏิบัติฯ ดังนี้

๑) ปรับโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้

ระดบัประถมศกึษา (ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑-๖) เพิม่เวลาเรียนสาระ

พื้นฐานในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จาก ๘๐ ชั่วโมง 

ต่อปี เป็น ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี โดยก�าหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี และ

เรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิต

ในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ๘๐ ชั่วโมงต่อปี ปรับเวลาเรียนรวม 

(พืน้ฐาน) จาก ๘๐๐ ชัว่โมงต่อปี เป็น ๘๔๐ ชัว่โมงต่อปี เป็น ปีละไม่เกนิ ๔๐ ชัว่โมงต่อปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) เพิ่มเวลา

เรียนสาระพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จาก ๑๒๐ 

ชั่วโมงต่อปี (๓ หน่วยกิต) เป็น ๑๖๐ ชั่วโมงต่อปี (๔ หน่วยกิต) โดยก�าหนดให้เรียนสาระ

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี (๑ หน่วยกิต) และเรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระ

ภูมิศาสตร์ ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี (๓ หน่วยกิต) ปรับเวลารวม (พื้นฐาน) จาก ๘๔๐ ชั่วโมงต่อ

ปี (๒๑ หน่วยกิต) เป็น ๘๘๐ ชั่วโมงต่อปี (๒๒ หน่วยกิต) และปรับรายวิชา / กิจกรรมที่

สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจาก ๒๔๐ ชั่วโมงต่อปี เป็นปีละไม่เกิน 

๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) เพิ่มเวลา

เรียนสาระพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จาก ๒๔๐ 
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ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๖ หน่วยกิต) เป็น ๓๒๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๘ หน่วยกิต) โดยก�าหนด

ให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ ๘๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๒ หน่วยกิต) และเรียนสาระศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม สาระ

เศรษฐศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ๒๔๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๖ หน่วยกิต) ปรับเวลารวม 

(พื้นฐาน) จาก ๑,๕๖๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๓๙ หน่วยกิต) เป็น ๑,๖๔๐ ชั่วโมงตลอด ๓ 

ปี (๔๑ หน่วยกติ) และปรบัรายวิชา/กจิกรรมทีส่ถานศกึษาจดัเพิม่เตมิตามความพร้อมและ

จุดเน้นจาก ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี เป็น ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมงตลอด 

๓ ปี

๒) ปรับเกณฑ์การจบการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้

ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  

ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปรับเกณฑ์การจบการศึกษา รายวิชา

พื้นฐาน จากเดิม  ๖๓ หน่วยกิต เป็น ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจากเดิมไม่น้อย

กว่า ๑๔ หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ปรบัเกณฑ์การจบการศกึษารายวชิา

พื้นฐานจากเดิม ๓๙ หน่วยกิต เป็น ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจากเดิมไม่น้อยกว่า 

๓๘ หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

ทั้งน้ีได้มีค�าสั่งเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์ 

การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ดังนี้

เกณฑ์การจบการศึกษา 

๑. เกณฑ์การจบมัธยมศึกษาตอนต้น

(๑) ผู้เรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดย

เป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�าหนด

(๒) ผู้เรยีนต้องได้หน่วยกติตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกติ 

โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ใน

ระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด

(๔) ผู้เรยีนมผีลการประเมินคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ ในระดบัผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด

(๕) ผู้เรยีนเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และมผีลการประเมนิผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด
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๒. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(๑) ผู้เรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต 

โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�าหนด

(๒) ผู ้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๗ 

หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิต

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ใน

ระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีสถานศึกษาก�าหนด

(๔) ผู้เรยีนมผีลการประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ในระดบัผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด

(๕) ผู้เรยีนเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และมผีลการประเมนิผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก�าหนด
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๓) ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระ

ที่ ๔ ประวัติศาสตร์)

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกแนว

ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของกระทรวง

ศึกษาธิการ ท่ีก�าหนดให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็น

รายวิชาพื้นฐานสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วนั้น เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ยังมีสถานศึกษา 

ที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาดังกล่าว

มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ สพฐ. 

จึงก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๔๔ ดังนี้

๑. ช่วงชั้นที่ ๑-๓ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ให้

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะ สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง

๒. ช่วงชั้นที่ ๔ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) ให้สถานศึกษาจัดการเรียน 

การสอนสาระประวัติศาสตร์ ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสาระ

ประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงจ�านวน ๒ หน่วยกิตภายใน ๓ ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสาระ

ประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงทุกภาคเรียน

ในกรณีที่สถานศึกษาจัดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ครบทุกมาตรฐาน 

การเรียนรู้ตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ แล้ว อาจไม่ต้องจัดให้เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๖ อีกก็ได้

เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้

สรุปแนวปฏิบัติเป็นตารางเผยแพร่ให้สถานศึกษาดังนี้
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โครงสร้างเวลาเรยีน (แนบท้ายค�าสัง่ สพฐ. ที่ ๖๘๓/๒๕๕๒ ลงวันที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก�าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

 โครงสร้างเวลาเรียน (แนบท้ายคําสั่ง สพฐ. ที่ ๖๘๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐  

(๖ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐  

(๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐  

(๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา  และ 
วัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการดําเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

 

๘๐ 

๑๒๐

๔๐ 

 

๘๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

 

๘๐ 

๑๒๐

๔๐ 

 

๘๐ 

๑๒๐

๔๐ 

 

๘๐ 

๑๖๐  
(๔ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 
๔๐  

(๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๖๐  
(๔ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๓๒๐ 
(๘ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
 
 

๒๔๐  
(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐  
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พ้ืนฐาน) 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ 
(๔๐ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ 
 รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

 
ปีละไม่เกิน ๔๐  ชั่วโมง 

 
ปีละไม่เกิน ๒๐๐  ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่า 
๑,๖๐๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป ี ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี รวม ๓ ป ี
ไม่น้อยกว่า 

๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๓
หลักคิดและหลักการส�าคัญทางประวัติศาสตร์
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เรื่องที่ ๑
ประวัติศาสตร์ คืออะไร

 

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาเรื่องราวในอดีต  ซึ่งแม้ว่า 

ไม่ผิด แต่ก็ไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องครบถ้วน เพราะไม่ว่าศาสตร์ใดที่ศึกษากันอยู่ 

ในปัจจุบันล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่ค้นพบในอดีตแล้วทั้งสิ้น   ทั้งวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ ฯลฯ  ตัวอย่าง เช่น   ก�าเนิดของโลก  วิวัฒนาการของพืช และสัตว์  การปะทุ

ของภูเขาไฟ  การค�านวณหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต  แต่ความรู้ดังกล่าวนี้  

ไม่ใช่ประวัติศาสตร์

ผู้สอนประวัติศาสตร์ควรเข้าใจว่า อดีตส�าหรับประวัติศาสตร์ คือ อดีตของสังคม

มนุษย์  ซึ่งย่อมไม่ได้หมายถึงมนุษย์แต่ละคน  ที่ต่างย่อมมีอดีตของตนเอง  เพราะไม่มีทาง

ทีจ่ะศกึษาอดตีของมนษุย์ทกุคนได้ทัง้หมด ดงันัน้ ประวตัศิาสตร์จึงหมายถงึการศกึษาอดตี

ของมนุษย์จ�านวนมากที่อยู่รวมกันเป็นสังคม ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือมีส่วนร่วมกัน 

ทางใดทางหนึง่  เช่น  เชือ้ชาต ิ การประกอบอาชพี  ความคิดความเชือ่ การประกอบพธิกีรรม 

อย่างไรกต็าม  การศกึษาอดตีของบคุคลบางคน ถอืเป็นประวติัศาสตร์ได้ เนือ่งจากคนผูน้ัน้

ได้สร้างผลกระทบต่อสังคม  เช่น กรณีศึกษาประวัติความเป็นมาหรือเรื่องราวในอดีตของ   

จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชน์ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่ได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นเป็น

ครั้งแรก ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
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ทั้งนี้ ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ต้องเข้าใจด้วยว่า วิชาในกลุ่มสังคมศึกษาก็ล้วนเป็น

เรื่องราวของสังคมมนุษย์ทั้งสิ้น เพราะว่าด้วย เรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น  

ภูมศิาสตร์ ว่าด้วยเรือ่งความสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัสิง่แวดล้อม  เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยเร่ือง

การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า หน้าที่พลเมือง 

ว่าด้วยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและเป็นพลเมืองโลกที่มีประสิทธิภาพ  

แต่ศาสตร์ในกลุม่สงัคมศกึษาส่วนใหญ่ จะสร้างทฤษฎีหรอืหลกัการทีใ่ช้ได้กบัสงัคมมนษุย์

ได้ตลอดไป ทัง้อดตี ปัจจบุนัและอนาคต เช่น  กฎอปุสงค์-อปุทาน ทีม่อีทิธิพลต่อราคาสนิค้า

ของเศรษฐศาสตร์หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก่อให้เกิด 

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมของภูมิศาสตร์ แต่ส�าหรับประวัติศาสตร์ให้ความส�าคัญกับ 

“ความเปลี่ยนแปลงตามกาละและเทศะ” หรือเวลาและสิ่งแวดล้อม นั่นย่อมหมายถึงว่า 

ในวนัเข้าพรรษาของชาวอบุลราชธาน ี ย่อมแตกต่างกบัชาวกรุงเทพฯ  ทีแ่ม้จะนบัถอืศาสนา

พุทธเหมือนกัน เป็นคนไทยและไปประกอบพิธีกรรมที่วัดเหมือนกันก็ตาม  เรียกว่าเป็น

ความแตกต่างที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม  (ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม)  ในท�านอง

เดยีวกนั  สงัคมไทยสมยัอยธุยาย่อมแตกต่างจากสงัคมไทยในปัจจบุนั  เพราะเมือ่เวลาผ่าน
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ไปสังคมมนุษย์ก็มีพัฒนาการหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่ามิติของเวลา ซึ่งเป็นปัจจัย

ส�าคญัทีท่�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในสงัคมมนษุย์  กล่าวได้ว่า  ประวตัศิาสตร์คอืการศกึษา

อดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลา นั่นคือ ประวัติศาสตร์ให้ความส�าคัญกับเอกลักษณ์

เฉพาะในสังคมมนุษย์ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม  (กาลเทศะ)  นับเป็นความแตกต่าง

จากวิชาอื่นๆ ในกลุ่มสังคมศึกษาอย่างชัดเจน

อนึ่งผู้สอนประวัติศาสตร์ควรตระหนักด้วยว่า  สังคมมนุษย์ก�าเนิดข้ึนเม่ือล้าน 

กว่าปีมาแล้ว จงึเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะศกึษาทกุเร่ืองราวในสังคมมนษุย์ในอดตี  ซึง่ย่อมไม่มใีคร

จะสามารถจ�าลองอดตีของสังคมมนษุย์มาได้อย่างสมบรูณ์  แต่จะเป็นต้องเลอืกศกึษาเฉพาะ

เรื่องราวส�าคัญๆ  หรือเหตุการณ์ส�าคัญที่มีผลต่อสังคมส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นคนส่วนน้อย

ในสังคมนั้นหรือสังคมส่วนใหญ่ เช่น ความเป็นมาของชนชาติไทย  การตั้งถิ่นฐานของชาว

โยนกในจังหวัดราชบุรี เป็นต้น  ด้วยนัยนี้ ประวัติศาสตร์จึงหมายถึงการศึกษาเหตุการณ์

ส�าคัญในสังคมมนุษย์ในอดีตตามมิติของเวลา

ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้น คือ “อดีต”  ของประวัติศาสตร์จะเป็นเวลาเท่าไรค�าตอบนี้

ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจน  ซึ่งแตกต่างจาก “โบราณสถาน” หรือโบราณวัตถุที่ต้องมีอายุ

มากกว่า ๑๐๐ ปี  นักประวัติศาสตร์ถือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว ถือว่าเป็น ประวัติศาสตร์

ทั้งสิ้น แม้ว่าจะเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานก็ตาม    

ผูศ้กึษาประวตัศิาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้ประเดน็ส�าคัญทีต่นสบืค้นว่าสามารถอธบิาย

เรื่องราวได้ว่าท�าไมหรืออย่างไร  อันเป็นเป้าหมายส�าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร ์

ได้หรือไม่  อดีตหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วของประวัติศาสตร์ จึงมีความสัมพันธ์กับ 

การท�าความเข้าใจเหตุการณ์ส�าคัญของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลา

ภาพ ผนังถ้าฝ่ามือแดง ประเทศอาเจนติน่า
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เมื่อสังคมมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้ว การจะท�าความเข้าใจอดีตได้ ก็เพราะมีร่องรอย

กระท�าที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต  ซึ่งเรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายรวม

เอาทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีศ่กึษา  ทัง้สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิเช่น ชัน้ดนิ สิง่ทีม่นษุย์

สร้างขึ้น เช่น สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งที่จงใจสร้างขึ้น เช่น  บันทึก ศาสนสถาน  

ภาพวาด รปูภาพ แผนทีแ่ละสิง่ทีไ่ม่จงใจสร้าง เช่น เปลือกหอยหรอืกระดกูสตัว์ ท่ีหลงเหลอื

จากการเป็นอาหารของมนุษย์ เป็นต้น หากเรื่องราวใดที่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ยืนยันเราย่อมไม่ถือว่าเรื่องน้ันเป็นประวัติศาสตร์ สิ่งที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ต้องการ 

หลักฐานคือ “ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา”   ซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนเรียกว่า  

“ข้อสนเทศ” หรือ “ข้อเทจ็จรงิ” อนัเป็นการย�า้เตอืนว่า ข้อมลูทีไ่ด้อาจมทีัง้เทจ็และจรงิปะปน

กันอยู่หรืออาจสอดแทรกทัศนคติ ความคิด ความเชื่อเข้าไปในหลักฐานทางประวัติศาสตร์  

จงึถอืเป็นความจ�าเป็นทีจ่ะตรวจสอบ ประเมนิความน่าเช่ือถือของข้อมลูนัน้เสมอ โดยใช้วธิี

การศึกษาอย่างเป็นระบบที่เรียกว่า “วิธีการทางประวัติศาสตร์” เพื่อแยกแยะข้อเท็จจริง 

จากความคิดเห็น แยกแยะความจริงออกจากข้อเท็จจริง  เพื่อจะได้วิเคราะห์ สืบค้น และ

ตีความเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้อง  ด้วยเหตุดังกล่าว  ประวัติศาสตร์ จึงหมายถึง  

การศึกษาเหตุการณ์ส�าคัญในสังคมมนุษย์ในอดีตตามมิติของเวลาโดยใช้ร่องรอย 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นอย่างเป็นระบบ

เราอาจสรุปได้ว่า  ความหมายทางประวัติศาสตร์ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส�าคัญ  

ได้แก่ สังคมมนุษย์ อดีต หรือมิติของเวลา เหตุการณ์ส�าคัญ  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ในนัยนี้ ผู้สอนประวัติศาสตร์ต้องเข้าใจด้วยว่า เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่น�ามา

เป็นบทเรียนส�าหรับนักเรียนนั้น  ไม่ใช่เรื่องราวส�าคัญทั้งหมดของสังคมมนุษย์ในอดีต 

แต่เป็นเรื่องราวที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏเท่านั้น ทั้งสิ่งที่เรียนรู้ในปัจจุบัน 

ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการพบข้อสนเทศใหม่ที่เชื่อถือได้ หรือมีการตีความใหม่ 

จากหลักฐานเดิม  ซึ่งมีอยู่เสมอ เช่น   เดิมนั้นเราเรียนรู้ว่า  พระนามของกษัตริย์ผู้สถาปนา

กรุงสุโขทัย  คือ พ่อขุนบางกลางท่าว แต่เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบใหม่จึงพบว่าพระนาม 

ที่ถูกต้อง คือ พ่อขุนบางกลางหาว  (เรียกว่า การตีความใหม่จากหลักฐานเดิม)  หรือเมือง

อู่ทอง  ท่ีเดิมเช่ือกันว่าเป็นเมืองเดิมของพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ 

ครองอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา  แต่เมื่อพบข้อมูลทางโบราณคดี  แสดงชัดเจนว่า 

เมืองอู่ทองมีอายุก่อนหน้านั้นมากและคงร้างไป เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖  ก่อนหน้าที่

พระเจ้าอูท่องจะสถาปนากรงุศรีอยธุยาถงึ  ๒๐๐ - ๓๐๐ ปี  สรปุว่าเรือ่งราวในประวตัศิาสตร์

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อพบหลักฐานใหม่หรือมีการตีความใหม่ที่น่าเชื่อถือ
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อนัทีจ่รงิความหมายของประวตัศิาสตร์ มผีูใ้ห้นยิามหลากหลาย ซึง่จะแตกต่างกนั

ตามบริบทของสังคมในช่วงเวลาต่างๆ   ผู้สอนประวัติศาสตร์จะพบการให้ค�าจ�ากัดความ 

ดงักล่าวในหนงัสอืเรยีนประวัตศิาสตร์  จากอนิเทอร์เนต็ ซึง่ข้อมลูต่างๆ  นัน้   ผูส้อนจ�าเป็น

ต้องรู้เท่าทันผู้ให้ข้อมูลและเลือกใช้ค�านิยามที่ถูกต้องชัดเจนจากผู้รู ้ทางประวัติศาสตร ์

ที่แท้จริง เช่น 

 เฮโรโดตัส  (Herodotus, ๔๘๔-๔๒๕ ปี 

ก่อนคริสต์ศักราช)  นักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่ 

ต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็นบดิาแห่งประวติัศาสตร์  

ได้บัญญัติศัพท์ค�าว่าประวัติศาสตร์หรือในภาษา

อังกฤษว่า History ซึ่งมีรากศัพท์จากค�าในภาษา

กรีกว่า Historiai  เมื่อราว  ๒๕๐๐ ปีมาแล้วว่า 

ประวัติศาสตร์ หมายถึง การแสวงหา การไต่ถาม  

การสืบสวนค้นหาความจริง  โดยใช้ชื่อนี้ต้ังเป็น 

ชื่อหนังสือที่เขาได้สืบสวนค้นคว้าและรวบรวม 

เรื่องราวของสงครามเปอร์เซีย (The Persian War : 

เหตกุารณ์ระหว่าง ๔๘๐-๔๗๙ ปีก่อนครสิต์ศักราช) 

และประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วน ทิซิดิดิส  (Thucydides) นักปรัชญา

ชาวกรีก  ผู ้เขียนเร่ืองสงครามเพโลโพนีเซียน 

(Peloponnesian War) ได้เสนอแนะให้สอบสวน

ข้อมูลให้ถูกต้องเสียก่อนที่จะใช ้เป ็นหลักฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ (historical sources)  โดยแสดง

ทศันะไว้ว่า  “ประวตัศิาสตร์จ�าเป็นต้องให้ความถกูต้อง

และชัดเจนแก ่ผู ้อ ่ านว ่า เ ร่ืองราวท่ี เกิด ข้ึนนั้น 

เป็นอย่างไร  ทั้งนี้ เพื่อให้คนเข้าใจเหตุการณ์ 

ในสมัยปัจจุบันได้ถูกต้อง”

ทิซิดิดีส เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกและเป็นผู้เขียน

เรื่องประวัติศาสตร ์ของสงครามเพโลพอนนีซัส 

ซึ่งบรรยายถึงสงครามระหว่างสปาร์ตากับเอเธนส  ์

ในช่วง ๕๐๐ ถึง ๔๑๑ ปีก่อนคริสต์ศักราช ทิซิดิดีส 

ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ 

เชิงวิทยาศาสตร์

เฮโรโดตสั (Herodotus)
๔๘๔-๔๒๕ ปี ก่อนคริสต์ศักราช
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ศาสตราจารย์ ดร.แถมสขุ  นุม่นนท์  อดตีผู้สอนประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  อธิบายว่า  ความหมายของประวัติศาสตร์ไม่มีค�าจ�ากัดความตายตัว  

โดยทั่วไปประวัติศาสตร์ หมายถึง การไต่สวนเข้าไปให้รู้ถึงความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของมนุษยชาติท่ีเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของอดีต ฉะนั้น ประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่อง 

ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความคิดท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม

ต่างๆ ในสังคม และสภาพเหตุการณ์ท่ีส่งเสริมหรือขัดขวางวิวัฒนาการของสังคมหรือ 

กล่าวอกีนยัหนึง่ว่า วชิาประวัตศิาสตร์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของสงัคมมนษุย์ทุกคน

ดร.นิธิ  เอียวศรีวงศ์ และศาสตราจารย์อาคม  พัฒิยะ อดีตผู้สอนประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อธิบายว่า “ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาเพื่ออธิบายอดีตของ

สงัคมมนษุย์ในมติขิองเวลาหรอืประวัตศิาสตร์ คอื การศกึษาเพือ่เข้าใจอดตีของสงัคมมนษุย์

ในมิติของเวลา”  

ดร.วนิยั พงศ์ศรเีพยีร เมธวีจิยัอาวโุสของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยัและ

อดีตผู้สอนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้อธิบายความหมายของประวัติศาสตร์

ไว้ ๓ ลักษณะ สรุป คือ 

(๑) ประวัติศาสตร์  คือ เรื่องราว หรือเหตุการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ใน

อดีตเพื่อรู้จักความเป็นมาตัวเอง  หรือเพื่อรู้จักประสบการณ์ในอดีตที่เช่ือมประสานจิต

วิญญาณของคนในสังคมเข้าด้วยกัน

(๒) ประวัติศาสตร์ คือ  บันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต ท�าให้เกิด

วิชาที่เรียกว่า  ประวัติศาสตร์นิพนธ์  (Historiography)

(๓) ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์  หรือการวิเคราะห์ 

วิจารณ์วิธีการได้มาซึ่งความรู้ทางประวัติศาสตร์

ทัง้นี ้ได้อธบิายเพิม่เตมิว่า ประวตัศิาสตร์  ในฐานะทีเ่ป็นศาสตร์หรอืสาขาวชิาการ

หนึ่งนั้น หมายถึง การศึกษาเรื่องราวส�าคัญๆ ที่เชื่อว่าได้เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับประสบการณ์

ด้านต่างๆ  ของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่งบนพื้นฐานของการวิพากษ์ วิเคราะห์หลักฐาน 

เอกสารชัน้ต้นและหลกัฐานร่วมสมยัอืน่ๆ  เพือ่เข้าใจปัญหาในสงัคมปัจจบุนั จะเหน็ว่า นยิาม

หลงันี ้มุง่เน้นไปทีค่�าว่า การศกึษาหรอืวิธกีารศกึษาอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของประวติัศาสตร์  

ในแง่นี้ ประวัติศาสตร์มีคุณค่าในทางการศึกษาเพราะเป็นกระบวนการสร้างภูมิปัญญา  

(Intellectual process)  และวิธีการทางประวัติศาสตร์สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ศึกษา

ให้เป็นนักคิด และปัญญาชนของสังคม
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ประวตัศิาสตร์ คอือะไร  ส�าหรบัผูส้อนประวตัศิาสตร์ คอื พืน้ฐานเบือ้งต้นทีจ่�าเป็น

ส�าหรับการสร้างความเข้าใจธรรมชาติของวิชา ขอบเขตและหลักคิด (Concept) 

ทางประวัติศาสตร์  เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและความส�าคัญของประวัติศาสตร์ที่มี 

มากกว่า  “รู้จักอดีต”  ที่แป็นรากเหง้าของตนเท่านั้น  แต่เป็นเร่ืองการคิดวิเคราะห ์

คิดวิพากษ์ คิดวิจารณ์ คิดวินิจฉัยบนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผลจากข้อเท็จจริง 

ที่หลากหลาย เป็นเรื่องราวของการ “เข้าใจอดีต” เพื่อเข้าใจปัจจุบัน เข้าใจสังคมของ

มนุษยชาติที่มีความแตกต่างตามบริบทของสิ่งแวดล้อมและเวลา  ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องจ�าเป็น

อย่างยิ่งของการอยู่ร่วมกัน ด้วยความเข้าใจอันดี ประวัติศาสตร์กับผู้สอนประวัติศาสตร์ 

จึงหมายถึง การพัฒนาคน สู่ความเป็นคนไทยท่ีมีคุณภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่า 

ในความเป็นไทย  เข้าใจวัฒนธรรมของตนและสังคมอื่นๆ  และเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนมี

ส่วนร่วมที่จะปกป้องรักษาชาติและความเป็นไทยสืบไป
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เรื่องที่ ๒  
ประวัติศาสตร์ส�าคัญไฉน

สังคมปัจจุบันเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

และโลกของตลาดเสรีที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  การใช้

ชีวิตแบบทันสมัยที่มีความเป็นสากล ทั้งภาษา  การแต่งกาย  อาหารการกิน  ภาพยนตร์ 

ดนตรี เป็นยุคท่ีผู้คนส่วนใหญ่หลงใหลกับโลกตะวันตก แม้จะมีสไตล์เกาหลีและญ่ีปุ่น 

ซึ่งล�า้หน้าและทันสมัย  ยุคที่ผู้คน (ส่วนหนึ่ง)  นิยมคนเก่ง คนฉลาด ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 

รู ้เท่าทันเทคโนโลยี ยุคที่เด็กไทยเห็นและหลงใหลความเป็น “ปัจเจกชน” มากกว่า 

จิตสาธารณะ ความคิดของผู้คนในความเป็นสากลยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อ 

“ค่านยิมความเป็นไทย”  อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ วฒันธรรมไทยนบัวนัยิง่จะถกูเมนิจากเยาวชน

มากยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้ “ประวัติศาสตร์”   ส�าหรับเยาวชนไทย จึงอาจเป็นเพียงเรื่องราวในอดีต

ทีเ่ตม็ไปด้วย พ.ศ. สิง่ของเก่าแก่  ผูค้นทีล้่มหายตายไปหมดแล้ว  เหตกุารณ์ทีต้่องจดจ�าและ

จ�าเรียน เพ่ือ “สอบ” ตามเกณฑ์ในระบบการศึกษาเท่านั้น แม้ว่าจะมีผู้เรียนบางคนชอบ 

และสนุกสนานที่จะฟังเกร็ดประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้อดีต มีความภาคภูมิใจในชาติและ

บรรพบุรุษ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีค�าถามเสมอว่าจะเรียนประวัติศาสตร์ไปท�าไม  

ประวตัศิาสตร์มปีระโยชน์อย่างไรในโลกยคุโลกภวิตัน์  จะใช้ประวตัศิาสตร์ไปประกอบอาชพี

อะไร ที่ส�าคัญยังมีค�าถามที่เป็นความคาดหวังของสังคม “หลักสูตรประวัติศาสตร์ควรเป็น

อย่างไร  เยาวชนไทยจึงจะรัก และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย”



86

ในฐานะผูส้อนประวัตศิาสตร์  ค�าถามนี ้น่าจะท้าทาย “ความเชือ่ และความศรทัธา”  

ในอาชีพของครปูระวตัศิาสตร์ ท้าทาย “ความคดิและความสามารถ” ของผูเ้ป็นครทูีมี่บทบาท

หน้าทีใ่นการพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนไทยทีเ่หน็คณุค่าของความเป็นไทย  แม้ว่าครสู่วนหนึง่

ยังคงคลางแคลงใจว่าประวัติศาสตร์ จะสร้างความเป็นชาติไทยได้หรือไฉน 

เราต้องท�าความเข้าใจก่อนว่าศาสตร์ทัง้หลายในโลกนี ้สามารถแบ่งได้ ๒ ประเภท  

ประเภทแรก คือ  ศาสตร์ท่ีสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น ความรู้จาก

แพทยศาสตร์  ใช้รกัษาผูป่้วย ใช้วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในการสร้าง

บ้านเรอืน  ถนน สะพาน ส่วนอกีประเภทหนึง่เป็นศาสตร์ทีไ่ม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  

หรือเป็นประโยชน์อย่างฉับพลัน  แต่เป็นพื้นฐานความรู้ให้กับศาสตร์ประเภทอื่น เช่น 

แพทย์ศาสตร์ ต้องอาศัยความรู ้จากฟิสิกส์ ชีววิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา ฯลฯ 

วิศวกรรมศาสตร์ ก็ต้องใช้ความรู้จากคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์จัดเป็นศาสตร์ประเภทนี้ 

คือ ไม่สามารถก่อประโยชน์ได้โดยตรง แต่ให้ความรู้ที่จ�าเป็นและสัมพันธ์เกื้อกูลกับ 

ศาสตร์อ่ืน เช่น สื่อสารมวลชนเกือบทุกแขนงต้องรู้จักลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ 

ของแต่ละสงัคมมนษุย์ทีไ่ด้พฒันาจากอดตีถงึปัจจบุนัหรอื รฐัศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ   ต้องเข้าใจความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ความคิด ความเชื่อและระบบการเมือง

การปกครองของประเทศต่างๆ  นักกฎหมายจ�าต้องรู้ที่มา และอดีตของการพิพากษาคดี

ความต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ ก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานจากการค้นพบวิทยาการในอดีตของ

มนุษยชาติ ซึ่งความรู ้เหล่าน้ี เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีต หรือ 

“ประวัติศาสตร์”  นั่นเอง  

จะเหน็ได้ว่า ประวตัศิาสตร์ เป็นพืน้ฐานส�าคญัของการเรยีนรูศ้าสตร์ต่างๆ โดยท�า

หน้าที่เชื่อมโยงศาสตร์ทั้งสามสาขา คือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

คุณค่าและประโยชน์ของประวัติศาสตร์สามารถแยะแยะแจกแจงอธิบายได้ตาม

ความหมายและธรรมชาติของวิชา ดังนี้

๑. ประวตัศิาสตร์ในแง่ของเรือ่งราวหรอืเหตกุารณ์ส�าคญัของสงัคมมนษุย์ใน

อดีต ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้หลายประการ ที่ส�าคัญ ได้แก่

๑.๑ ความเข้าใจปัญหาและสิง่แวดล้อมของสงัคมปัจจบุนั ประวติัศาสตร์

หรือการสืบสวนอดีตของสังคมมนุษย์ ท�าให้เราได้รู้ว่า พฤติกรรมและความคิดความเชื่อ

ของผู้คนในสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการมาอย่างไร  อันจะ

น�าไปสู่การวิเคราะห์  เพื่อให้เข้าใจปัญหาอย่างมีเหตุมีผล มาตรการในการแก้ปัญหา จึงจะ

มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  เรียกว่า เป็นการศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันเห็น
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แนวทางก้าวสูอ่นาคต ผูส้อนประวตัศิาสตร์ต้องท�าความเข้าใจให้ชดัเจนก่อนว่า แต่ละสงัคม

ย่อมมีพัฒนาการหรือการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา  ซึ่งเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เรียกว่า “บริบทของเวลา” สังคมปัจจุบัน ก็คือ ผลพวงจากอดีต 

นัน่คอื  ข้อเทจ็จรงิทีเ่ราต้องยอมรบัว่า สภาพของสงัคมไทยในปัจจบุนัไม่ว่าดหีรอืเลว สงัคม

สมานฉันท์หรือแตกแยก ล้วนเป็นผลผลิตของประสบการณ์ในอดีตที่เราและบรรพบุรุษ 

ของเราได้ก่อไว้ทั้งสิ้น การที่จะเข้าใจปัญหาสังคมไทยให้ชัดเจนได้ ก็ด้วยการศึกษาอดีต 

ว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นบ้าง การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร  ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น  

การเปล่ียนแปลงแต่ละครั้ง มีผลอย่างไร การเรียนรู้และท�าความเข้าใจเรื่องราวหรือ

เหตุการณ์ส�าคัญของสังคมมนุษย์ เพื่อเข้าใจปัจจุบันถือเป็นคุณค่าที่ส�าคัญที่สุดของ

ประวัติศาสตร์

                        

                             

ภาพ กาลานุกรมหรือ Time Line เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

๑.๒ รู้รากเหง้าความเป็นไทย  เข้าใจและภูมิใจในชาติตน เหตุการณ์

ส�าคญัในอดตีของสงัคมไทย เริม่ตัง้แต่การต้ังถิน่ฐาน การสร้างบ้านเรือน การขยายอาณาเขต

เพ่ือสร้างความมัน่คงและมัง่คัง่  ซึง่เป็นผลมาจากวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพบุรุษ 

ล้วนเป็นความรู้จากประวัติศาสตร์ ซ่ึงนอกจากจะสร้างความเข้าใจ และรู้จักความเป็นมา

ของชาตแิล้ว ยงัจะท�าให้ผู้เรยีนรูร้ากเหง้าความเป็นไทยว่า กว่าจะถงึวนันีไ้ด้นัน้  บรรพบรุุษ

ของเราในอดีตได้อุตสาหะบากบั่น พยายามสร้างชาติไทยข้ึนมาอย่างไร ต้องต่อสู ้                

26

ขึ้นยุคกรีกแห่งเอเธนส์  
ต่อมาเมื่อพวกกรีกที่เอเธนส์ (Athens) เข้มแข็ง

ขึ้น พวกกรีกที่ไอโอเนียอาศัยก�าลังจากพวกเอเธนส์ 
ท�าให้กรีกชนะเปอร์เซียไอโอเนียก็เป็นอิสระในปี 479 BC 
(นับอย่างเรา=พ.ศ. ๖๔; นับอย่างฝรั่ง=พ.ศ. ๔) แต่ต่อนี้
ไป ไอโอเนียต้องขึ้นต่อเอเธนส์

แม้แต่ศูนย์กลางทางปัญญาก็ย้ายจากไอโอเนีย
ไปอยู่ที่เอเธนส์ ดังที่ต่อนี้ไปที่เอเธนส์ ได้มี โสเครตีส 
(Socrates, 470?-399 BC) เพลโต (Plato, 427-347  

 
BC) อริสโตเติล (Aristotle, 384-322 BC) ซึ่งถือกันว่า 
เป็นตรีโยนกมหาบุรุษ (the great trio of ancient 
Greeks) ผู้วางรากฐานทางปรัชญาของวัฒนธรรม 
ตะวันตกและท�าให้เอเธนส์ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งก�าเนิดของ
อารยธรรมตะวันตก

ต่อมา โยนก ตกเป็นของเปอร์เซียอีกในปี 387 BC 
จนกระทั่ง อเลกซานเดอร์มหาราช มาพิชิตจักรวรรดิ
เปอร์เซียลงในราวปี 334 BC ไอโอเนียจึงมาเป็นของ 

 
กรีกแห่งมาซิโดเนีย (Macedonian Greeks) แต่แล้วถึงปี 
133 BC (นับอย่างเรา=พ.ศ. ๔๑๐) พวกกรีกสิ้นอ�านาจ 
โยนกกลายเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน จน
กระทั่งจักรวรรดิออตโตมานของมุสลิมเตอร์กมาเข้าครอง
เป็นท้ายสุดใน ค.ศ. 1458 (พ.ศ. ๒๐๐๑)

ส่วนในด้านศิลปวิทยา เมื่ออริสโตเติลสิ้นชีวิตลง
ในปี 322 BC (นับอย่างเรา=พ.ศ. ๒๒๑) ยุคคลาสสิกของ
กรีกก็จบลงด้วย

The School of Athens

ห้ามซื้อ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่านั้น   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน
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พลีชีพเพ่ือปกป้องดินแดนไทยบนแหลมทองที่อุดมสมบูรณ์ไว้ให้เป็นมรดก สืบจนถึง 

ปัจจบุนันี ้ความรูป้ระวตัศิาสตร์ในแง่นีย่้อมสร้างความรกั  ความเข้าใจและภมูใิจในชาตติน

ให้กับผู้เรียน ซึ่งศาสตร์อื่นๆ ย่อมไม่สามารถท�าบทบาทหน้าที่นี้ได้ดีเท่าประวัติศาสตร์

                          
ภาพ อนุสรณ์สถานชาวบ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

๑.๓ บทเรยีนในอดตีเหน็ข้อบกพร่อง–ความผดิพลาด ความส�าเรจ็ ความดีงาม

ของบรรพบุรุษ ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แต่เพียงอดีตของความส�าเร็จ และความดีงาม ซึ่งย่อม

สร้างความภมูใิจในบรรพบรุุษไทยเท่านัน้  แต่การเรยีนรู้ เรือ่ง ความล่มสลายของอาณาจกัร

ไทยในอดตี การเสยีเอกราช การเสยีดนิแดน ล้วนเป็นความรูจ้�าเป็นซึง่ได้มาจากการวเิคราะห์

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ว่าท�าไม และอย่างไร  (Why, How) ซึ่งไม่ใช่การสอน เพียงให้

รู้ว่ามีใคร  ได้ท�าอะไร  ที่ไหน และเมื่อไร  (Who, What, Where, When) อันเป็นแค่ข้อเท็จ

จริงเบื้องต้น หรือข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น แต่ผู้สอนประวัติศาสตร์จ�าต้องชี้ถึงมูลเหตุ ปัจจัย

ของเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติศาสตร์ในแง่ท่ีเป็น “บทเรียนในอดีต” ว่า 

ความโลภ  ความเห็นแก่ตัว  ความอ่อนแอของผู้น�า  ความลุ่มหลงในอ�านาจหรือการสะสม

ปัญหาจนยากจะแก้ไข ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง หรือขัดแย้งเร่ืองผล

ประโยชน์ ความไม่รู้เท่าถึงการณ์และอื่นๆ อีก มากมาย  รวมทั้ง ปัจจัยทางธรรมชาติล้วน

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อเหตกุารณ์ส�าคญัในอดตีได้ทัง้สิน้ และศกึษาเหตกุารณ์นีว่้ามผีลโดยตรง

และผลกระทบต่อสงัคมอย่างไรบ้าง อนัเป็นการหาค�าตอบว่าท�าไม (Why) และอย่างไร (How) 

การเรียนรู้ในลักษณะนี้ จึงจะท�าให้ “อดีต” เป็นบทเรียนส�าหรับการมองเห็นปัญหาใน

ปัจจุบันได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะสามารถน�าไปสู่การเป็นบทเรียนที่มีค่าส�าหรับใช้เป็นแนวทาง
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ปฏิบัติในอนาคตต่อไป ซึ่งย่อมแน่นอน ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็น

เรื่องของความเป็นชาติ หรือสังคมโดยรวมจึงจ�าเป็นต้องรวมพลังกันช่วยกันขับเคลื่อน 

โดยใช้อดตีเป็นบทเรยีน  ความรูใ้นแง่นีจ้ะเกดิขึน้หรือไม่ ย่อมท้าทายต่อผู้สอนประวติัศาสตร์

ในระดับมืออาชีพ

๑.๔ รู้ความเป็นมาและวัฒนธรรมของประเทศตนและประเทศอื่นๆ 

วัฒนธรรมไทยในนัยของประวัติศาสตร์ย่อมรวมถึงวิถีคิด วิถีปฏิบัติซึ่งสะท้อนออกมา 

ในรูปแบบต่างๆ คงไม่ได้แสดงที่รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย การนับถือศาสนา อาหาร 

การกิน  ซึ่งแทบจะแยกแยะได้ยากกับความเป็นคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ

ชาวอาเซยีนหรอืผู้คนในภมูภิาคอืน่ในยคุโลกาภวิตัน์ การเรยีนรูค้วามเป็นมาของวถิคีดิและ

วิถีปฏิบัติหรือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยจะท�าให้เราสามารถแยกแยะ “ความเป็นคนไทย

วฒันธรรมไทย วิถไีทย” ออกจากสงัคมมนษุย์อืน่ๆ ได้ เช่น ผูเ้รยีนน่าจะได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจ

ว่าดินแดนไทยตั้งอยู่ระหว่างอารยธรรมโบราณ ๒ แห่ง คือ อินเดีย และจีน ท�าให้ไทยตั้งอยู่

ในเส้นทางค้าขาย ซึ่งส่งผลให้ไทยอยู่ในกระแสวัฒนธรรมจากภายนอกที่หลากหลาย 

ไม่เฉพาะอินเดียและจีนเท่านั้น แต่หมายรวมทุกชาติที่เดินทาง ค้าขายด้วย ผนวกกับ 

การทีด่นิแดนไทย มผู้ีคนต้ังถิน่ฐานมาช้านาน  ซึง่ย่อมมวีถิกีารด�าเนนิชวีติของตนเอง  ปัจจยั

ทัง้ภายนอกและภายในเหล่านี ้ท�าให้วฒันธรรมไทยมลีกัษณะผสมผสาน  ซึง่มาจากการรบั

วฒันธรรมจากชาวต่างชาตมิาผสมผสานกบัความเป็นท้องถิน่  ดงันัน้ เราจงึมทีัง้พราหมณ์  

พทุธ ผ ีเทพารกัษ์ ผสมสานในขนบธรรมเนยีมประเพณไีทย ทางด้านศลิปกรรมมีทัง้ อนิเดยี 

จนี เปอร์เซยี ตะวนัตก  ผสมผสานเป็นรปูแบบทางสถาปัตยกรรมและ ประติมากรรมทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ของไทยเช่นกัน ท่ีส�าคัญผู้สอนประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงด้วยว่าสภาพ

ภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยส�าคัญ ท�าให้เกิดวัฒนธรรม แต่ประวัติศาสตร์สร้างความเข้าใจว่า 

กาลเทศะท�าให้สังคมมนุษย์มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งหมายถึงว่า ผู้ที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มที่ร้อนชื้นย่อมมีการปลูกข้าว  มีความคิด ความเชื่อ และพิธีกรรม

เกีย่วกับข้าว เหมอืนกัน แต่ในความเหมือนนี ้ย่อมมคีวามแตกต่างเก่ียวกบัวถิคิีด  วถิปีฏิบติั  

ซึ่งเราจะท�าความเข้าใจได้จากการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เท่านั้น
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ภาพ พัฒนาการของการปลูกข้าว จาก “ข้าวป่า” การท�าข้าวไร่ สู่การการท�านาข้าวน�า้ตม

อนึง่ ประวตัศิาสตร์ไม่ได้ หมายถึง การท�าความเข้าใจรากเหง้าความเป็นไทยเท่าน้ัน 

แต่หมายถงึความเข้าใจรากเหง้าของมนษุยชาตทิีอ่ยูใ่นพ้ืนทีต่่างๆ กนัด้วย  ดงันัน้การเรียนรู้

ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง จะท�าให้เข้าใจลักษณะเฉพาะของชนชาติอื่น ประเทศอื่นหรือ

ภูมิภาคอื่นด้วย อันเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันได้อย่างแท้จริง
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ในแต่ละประเดน็ทีย่กมานีเ้ป็นคณุค่าของประวติัศาสตร์ทีไ่ด้จากการเรยีนรูเ้นือ้หา  

หรือสาระส�าคัญของประวัติศาสตร์ ซึ่งหากผู้สอนประวัติศาสตร์  จะเน้นแค่ว่าแต่ละประเด็น

ศกึษา “มใีคร ท�าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไร” เท่านัน้ นอกจากจะสร้างความเบือ่หน่ายให้กบัผูเ้รยีน

แล้วยงัจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ทีม่คีณุค่าต่อผูเ้รียนได้  หากแต่เม่ือได้สร้างความเข้าใจว่า 

“ท�าไมถงึเกดิ  ท�าไมถงึเป็น ท�าไมถงึเปล่ียน  และเกดิขึน้ได้อย่างไร  เปลีย่นแปลงเป็นอย่างไร 

มีผลต่ออะไรอย่างไรบ้าง จึงจะเป็น “มืออาชีพ”  อย่างแท้จริง  

๒. ประวตัศิาสตร์ในฐานะทีเ่ป็น “บนัทกึเก่ียวกบัพฤตกิรรมของมนษุย์ในอดตี”  

คณุค่าของประวัติศาสตร์ในแง่นีม้าจากแนวคดิว่าการรับรู้เร่ือวราวในอดีตไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้อง

มาจากการเรียนจากครูในห้องเรียนเท่านั้น  แต่ผู้เรียนหาความรู้ได้จากการอ่านบันทึกของ

เหตุการณ์หรือศึกษาได้ด้วยตนเองจากเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ในกรณีนี้ผู้สอนต้อง

ท�าความเข้าใจก่อนว่า บนัทกึของเหตกุารณ์ทีน่กัประวตัศิาสตร์บางท่านเรยีกว่า  “ภาพอดตี”  

นั้น สร้างขึ้นในบริบทที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ ค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนตาม

เวลาและการครอบง�าจาก “มือที่มองไม่เห็น”  ที่มีอิทธิพลต่อผู้บันทึกเหตุการณ์  (การเมือง

การปกครองหรือเศรษฐกิจหรืออาจรวมถงึความเชือ่ความศรัทธาในศาสนา) ดงันัน้ในแง่นี้ 

ประวัติศาสตร์จึงเน้นในเรื่องการอ่านอย่างระมัดระวัง  ผู้สอนประวัติศาสตร์ จึงควรแนะน�า  

วธิกีารค้นหาหนงัสือท่ีผู้เรียนต้องการอ่านจากห้องสมดุ  หรือจากอนิเทอร์เนต็ ข้อควรระวงั 

คือ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์  มิใช่ “ภาพอดีต”  แต่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่ได้

จากการตดัต่อทีไ่ม่ยนืยนัความถกูต้อง ส่ิงทีส่�าคญัคอื ส่วนทีเ่ป็นการอ้างองิถงึ ซึง่ผูอ่้านควร

จะได้ติดตามและตรวจสอบ “ภาพอดีต” จากข้อมูลชั้นต้นต่อไป

การอ่านที่จ�าเป็นในการเรียนรู้

ประวติัศาสตร์ คอื การอ่านอย่างกว้างขวาง  

ซึ่งหมายถึง ไม่ใช่อ่านเล่มใดเล่มหนึ่งแล้ว

เชือ่ตามนัน้และจับใจความส�าคญัให้ชัดเจน 

การอ่านเพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จริงจ�าเป็นต้องใช้

ทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การ

แยกแยะและจัดระบบข้อมูล การสรุป

ใจความส�าคญั  ความสขุมุรอบคอบในการ

ตรวจสอบข้อมูลที่ส�าคัญ คือ ความเพียร

พยายามและความอดทนอดกลั้นที่จะ

สืบค้นข้อเท็จจริง  อันเป็นพลังส�าคัญที่จะ

ท�าให้เกิดการอ่านอย่างกว้างขวางได้
ภาพ สมุดภาพไตรภูมิพระร่วง
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ส�าหรับผู้อ่าน  ค�าถามที่น่าจะเริ่มต้นด้วย “อ่านอะไรจึงจะดี”  ผู้สอนจึงควรที่จะ

แนะน�าให้ผู้อ่านรู้จักสิ่งที่ตนก�าลังจะอ่านให้ดีเสียก่อน  ไม่ใช่ว่ารู้แต่ชื่อเรื่องเท่านั้น  ควรจะ

รู้ด้วยว่า ใครเป็นผู้บันทึก  หรือเขียนขึ้นผู้เขียนมีประสบการณ์ด้านใด  รู้หรือมีส่วนร่วมกับ

เหตกุารณ์นัน้อย่างไร ท�าไมจงึเขียนข้ึน  เขียนข้ึนจากประสบการณ์ตนเอง หรอื “เรียบเรยีง”  

หรอืปรบัปรงุ หรอืค้นคว้าจากหนงัสอือะไรบ้าง ทัง้หมดนีไ้ม่ใช่การจะตัดสนิใจว่าจะอ่านหรือ

ไม่อ่าน คุ้มค่ากับเวลาที่จะอ่านหรือไม่ เพราะส�าหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์  การอ่านอย่าง

กว้างขวาง และหลากหลายจะช่วยให้ “ภาพอดีต”  ชัดเจนขึ้น  แต่ค�าแนะน�าดังกล่าว จะช่วย

ในการกลั่นกรองว่าอะไร คือ ข้อเท็จจริงที่ควรได้รับความเชื่อถือมากกว่า

ค�าถามว่า อ่านอย่างไร จึงจะรู้เรื่องเร็ว  เป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ  

และต่อเนื่อง จึงถือเป็นเรื่องจ�าเป็นที่ผู้สอนจะต้องฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้อ่าน ส�าหรับเด็ก

ประถมศึกษา อาจจะเริ่มอ่านเพียงไม่กี่บรรทัดแล้วตอบค�าถามสั้นๆ แบบตรงไปตรงมา 

(ในกรณีนี้ผู้สอน ต้องฝึกฝนตนเองให้อ่านและเข้าใจประเด็นหลักของเร่ืองท่ีอ่านได้ชัดเจน

ก่อน) จากนัน้ จงึเริม่ฝึกฝนให้ผูเ้รยีนแยกแยะอะไร คอื ข้อมลูหรอืข้อเทจ็จรงิ  ทีพ่บในเรือ่ง

การอ่าน  แล้วผู้อ่านเชื่อหรือไม่เชื่อด้วยเหตุผลใด  ก่อนจะฝึกฝนการอ่านเพื่อแยกแยะได้ว่า

อะไรคือข้อมูล อะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือความคิดเห็นส่วนตัว หรืออะไรคือความคิด 

ความเชื่อของผู้เขียนที่สอดแทรกในบันทึกนั้น  ก่อนจะก้าวไปถึงการตีความอย่างมีเหตุผล

บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง  ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับเด็กในระดับมัธยมศึกษามากกว่า

อย่างไรกต็าม จดุประสงค์ของการอ่าน คอื การรูเ้รือ่ง โดยเฉพาะประเดน็หลกัของ

เรือ่งว่ามอีะไรบ้าง  ท่ีส�าคญักค็อื  การอ่านบนัทกึเหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์  เป็นการศกึษา

ในรูปแบบหนึ่งมิใช่การอ่านเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  จึงต้องมีการจดช่วยจ�า  เช่น จดข้อมูล

ในลกัษณะเส้นเวลา time line  (เรยีงล�าดบัเหตกุารณ์ตามวนั เวลา)  หรือสรุปสาเหตุทีท่�าให้

เกิดเหตุการณ์  โดยบันทึกที่มาของข้อมูลไว้ด้วย เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ เลขหน้า เพื่อที่

จะกลับไปค้นหาหรือสืบค้นเรื่องราวนั้นได้อีก

นอกจากนี้ การน�าภาพอดีตจากหลายๆ แหล่งที่มาเรียบเรียง แยกแยะแจกแจง 

ขึน้ใหม่ ภายใต้บรบิทเวลาในช่วงขณะนัน้  ในรปูแบบต่างๆ เช่น ผนวกกบัจนิตนาการสะท้อน

สภาพสังคมเป็นวรรณกรรม  ผนวกกับเหตุการณ์จริงที่พบเห็นเป็นบทความหรือหนังสือ

ภายใต้ชื่อที่สละสลวยต่างๆ ก็นับว่าเป็นการเพิ่มบันทึกพฤติกรรมของมนุษย์ เข้าไปสู่โลก

ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อไป 

จะเห็นว่าประวัติศาสตร์ในแง่ของการเป็น “บันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์

ในอดตี”  จะสร้างประโยชน์โดยตรงในการฝึกทักษะให้กบัผูเ้รยีน ในแง่ของการคดิวเิคราะห์ 

รูเ้ท่าทนัข้อมลู มคีวามรูค้วามคดิกว้างขวางทนัสมยั ทนัคน เหตุการณ์ทีส่�าคญั คอืการพฒันา

ด้านสติปัญญา  เพราะพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์นั้น  “ล�้าลึกเหลือก�าหนด” เต็ม
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ไปด้วยความซับซ้อน ความขัดแย้ง ความรัก ความชัง  การพิทักษ์  การปกป้องในการที่จะ

เข้าใจสังคมมนุษย์จึงต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความสามารถทุกรูปแบบ จึงจะรู้จักอดีต

ของสังคมมนุษย์ได้อย่างแท้จริง

๓. ประวัตศิาสตร์ในฐานะ “วธีิการศึกษาเร่ืองราวส�าคญัๆ ทีเ่ชือ่ว่าเกดิข้ึนจรงิ”  

ถอืว่าเป็นหวัใจของประวตัศิาสตร์ในแง่ของการสร้างความรู้ใหม่ ท่ีทกุคนสามารถท�าได้และ

มคีณุค่าส�าคญัมากต่อมนษุยชาต ิ เนือ่งจากการสร้างสรรค์ความรูใ้นเชงิวทิยาการทัง้หลาย

ในโลกนีเ้จรญิสบืเนือ่งได้ตลอดมา กเ็พราะการศึกษาในแง่นี ้ ผูส้อนประวติัศาสตร์ต้องเข้าใจ

ก่อนว่า  การเรียนรูอ้ดตีของสังคมมนษุย์โดยผูส้อนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ ไม่ว่าจะอธบิาย 

หรือจากการให้นักเรียนอ่านตามความสนใจใคร่รู้ของนักเรียนเองเป็นการ “รับความรู้” 

ทีม่ผีูอ่ื้นได้ศกึษาไว้ก่อนแล้ว  แต่ความรูใ้นโลกนี ้ยงัมอีกีมากมายทีย่งัไม่มใีครรู ้ โดยเฉพาะ

ในเรือ่งพฤตกิรรม ความคดิ ความเชือ่และค่านิยมของมนษุย์ทีม่อียู่ในทกุพืน้ที ่ เช่น ประวติั

ของตัวเราและครอบครัว ความเป็นมาของตระกูล หมู่บ้านและชุมชนท่ีเราอาศัยอยู ่ 

ศาสนสถาน ตลาด ประเพณี  ล้วนเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราเองและเป็นเรื่องที่เราทุกคน

สามารถสืบค้นหาความรู้เหล่านี้แล้วน�ามาเสนอผู้อื่นรู้ได้  เรียกว่าการสร้างความรู้หรือ 

การเติมความรู้ให้แก่โลก

วิธีการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในสังคมมนุษย์ มีวิธีการที่ไม่ยากและเป็น 

สิ่งที่ทุกคนสามารถท�าได้ในชีวิตประจ�าวันเป็นปกติอยู่แล้ว  เพียงแต่ในประวัติศาสตร์ได้จัด

ระเบยีบเรยีงล�าดบัข้ันตอนเพือ่ให้เป็นระบบทีช่ดัเจนขึน้ โดยเร่ิมต้นทีค่วามอยากรู้อยากเหน็

เรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยที่ไม่สามารถหาค�าตอบได้จากคนใดคนหน่ึงหรือหนังสือเล่มหนึ่งได้  

เราจึงต้องสืบสวนค้นคว้าหาค�าตอบประเด็นที่อยากรู้ดังกล่าวด้วยตนเอง

ค�าถามที่เกิดขึ้น คือ  เราจะหาค�าตอบได้จากที่ไหน  มีหนังสือเล่มไหนเขียนไว้ 

หรือไม่  มีผู้รู้อยู่ที่ไหน ให้เราสอบถามได้บ้าง  มีสถานที่ใดที่เราควรไปเพื่อหาค�าตอบนี้ได้

หรือไม่  บทบาทของผู้สร้างความรู้ใหม่คือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

สิง่ท่ีเป็นร่องรอยให้เราสบืค้นน้ี เรียกว่า  “หลกัฐานทางประวติัศาสตร์”  ซึง่หมายถงึ  

สิ่งที่จะบอกร่องรอยในอดีตได้  ไม่ว่าคน  สิ่งของ สถานท่ีจะเป็นหลักฐานที่มนุษย์จงใจ 

สร้าง หรือไม่จงใจสร้างหรือหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรหรือไม่มีลายลักษณ์อักษร 

ล้วนเป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ได้ทัง้สิน้ สิง่ท่ีเราได้จากหลกัฐานเราเรยีก “ข้อมูล”  หรอื 

“ข้อเท็จจริง” ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ได้อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจาก หลักฐาน

ทางประวัตศิาสตร์ไม่ว่าจะเกดิข้ึนด้วยเหตใุดกต็าม มนษุย์จะเป็นผูเ้สนอเรือ่งราวในหลกัฐาน

เหล่านีแ้ทน  เช่น นกัโบราณคดจีะเป็นผู้อธบิาย  โครงกระดกู  สิง่ของท่ีขดุคุ้ย  นกัธรณวีทิยา

อธิบายชั้นดิน  ชั้นหินท่ีพบร่องรอยการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ นักภาษาโบราณเป็นผู้อ่าน

ศิลาจารึกที่ผู้คนโบราณจัดสร้างข้ึน อันที่จริงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ใช ้
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ในการสืบค้นเรื่องราวในอดีตเป็นสิ่งที่มนุษย์ท�าขึ้น  ซึ่งอาจไม่ให้ความจริงเสมอไป 

อาจเพราะความไม่รู้จริง  ไม่รู้ครบถ้วน  อาจเพราะหลงลืมหรือไม่ให้ความส�าคัญกับเรื่อง

บางเรื่อง  อาจเจตนาปิดบังความจริงบางส่วน อาจต้องการประชาสัมพันธ์ความย่ิงใหญ ่

ของตนหรือรัฐตน เป็นต้น ดังนั้นผู ้ที่จะแสวงหาความรู ้จากอดีต จึงต้องตรวจสอบ 

ความถูกต้องของข้อมลูจากหลักฐานทางประวัตศิาสตร์เสยีก่อน  เพือ่ให้ได้ความจรงิในอดตี  

เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า ขั้นตรวจสอบ  ประเมินค่าความจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

หรือ  “วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์”

                     

ภาพ สมุดใบลาน

ในขั้นตอนนี้ เราต้องใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างกว้างขวาง ท้ังการอ่าน

เอกสาร การสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหลักฐานทางโบราณคดีประกอบ 

ในขัน้นี ้เราจะได้ข้อเทจ็จรงิทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีส่บืค้นจนสามารถตอบค�าถามประเดน็ทีเ่รา

ตั้งไว้ได้

สดุท้าย คอื การเลือกวิธกีารน�าเสนอเรือ่งราวทีค้่นพบได้ให้สาธารณชนได้รบัรูเ้ป็น  

“ความรู”้  ต่อไป การน�าเสนอทีน่ยิมกนัมากทีส่ดุคอืการเขยีนความเรยีงอนัเป็นการรายงาน

ความรู้ที่ได้สืบค้นมาได้พร้อมอ้างอิงหลักฐานเพื่อให้ผู้อื่นตรวจสอบได้ภายหลัง ถือเป็น 

การสร้างความรูท้างประวัตศิาสตร์ แต่อย่างไรกต็ามเราสามารถใช้วธีิอืน่ๆ เช่น การเล่าเร่ือง

พร้อมภาพ การจัดนิทรรศการและอื่นๆ อีกหลายวิธี จะเห็นว่าการสร้างความรู้ทาง

ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ได้ไม่ยาก นักเรียนในระดับใดก็สามารถท�าได้

คณุค่าของประวัตศิาสตร์ในแง่ของการเป็น “วิธีการศกึษาเร่ืองราวส�าคญัๆ ทีเ่ชือ่ว่า 

เกิดขึ้นจริง”  นี้  เรียกว่า “วิธีการทางประวัติศาสตร์”  (Historical method) หรือ วิธีการ
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สืบค้นเรื่องราวส�าคัญของสังคมมนุษย์ในอดีต  อันเป็นกระบวนการสร้างภูมิปัญญา  ที่จะ

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นปัญญาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

๑. ส่งเสริมจิตใจใฝ่รู้  (Inquiring mind)  ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์  

ทั้งในระดับ ท้องถิ่น  ประเทศชาติ และสังคมมนุษยชาติอื่น 

๒. มีทักษะในการจัดระบบข้อมูล ตรวจสอบและประเมินค่าข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จ

จริงในประวัติศาสตร์ 

๓. ปลูกฝังแนวคิดเชิงวิเคราะห์  (Critical Thinking)  วิพากษ์ วิจารณ์บนพื้นฐาน

ข้อเท็จจริง  ที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

๔. มทีกัษะในการวนิจิฉัย แยกแยะข้อเทจ็จรงิจากข้อสนเทศทีห่ลากหลายทีส่บืค้น

ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

๕. มทีกัษะในการเขียนความเรยีง  การเล่าเรือ่ง การน�าเสนออย่างมเีหตผุล  กระชับ

ชัดเจน  น่าสนใจและน่าเชื่อถือได้

ที่ส�าคัญ ประวัติศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ หรือโลกของข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 

และมอีทิธพิลขยายขอบเขตได้อย่างกว้างขวางนี ้ ประวตัศิาสตร์มบีทบาทส�าคญัในการพฒันา

ผู้เรียนให้เป็นผู้รู้จักใช้วิจารณญาณในการรับรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ต่างๆ ในข้ันตอนทีเ่รยีกว่า “วิพากษ์วิธทีางประวติัศาสตร์” ด้วยการประเมินจากตัวหลกัฐาน

ใครท�าข้ึน ท�าข้ึนท�าไม ของจริงหรือของปลอม จากนั้นจึงประเมินข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

ในหลักฐานว่าขัดแย้งกับหลักฐานอื่นๆ หรือไม่ ท�าไมจึงเหมือนกัน ท�าไมจึงแตกต่าง 

สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นกระบวนการศึกษาข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อที่จะฝึกฝนผู้เรียนให้ยึดถือเหตุผล

เป็นส�าคัญ ผ่านการตรวจสอบประเมินและให้น�้าหนักความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐาน 

รวมทั้งการขจัดอคติส่วนตัวและความเชื่อดั้งเดิมออกไป

อย่างไรก็ตามผู้สอนประวัติศาสตร์ควรเข้าใจด้วยว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ที่ดีจะก่อคุณค่าด้านเจตคติ และค่านิยมที่ดีให้แก่ผู้เรียน  ต่อท้องถิ่น  และ

ประเทศชาต ิ ตอบสนองคณุลักษณะ อนัพงึประสงค์ในหลกัสตูร คอื รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย์  

และรักความเป็นไทย ดังนี้ 

- สร้างความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม

- ตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ

- ยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของมนุษยชาติที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

และสังคม

- อยู่ร่วมกับสังคมอื่นได้อย่างสันติสุข และมีจิตส�านึกต่อสังคมโดยรวม

- ใช้เหตุผลในการด�าเนินชีวิต
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ภาพ รามเกียรติ์ วัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณค่าของประวัติศาสตร์ในนัยของความหมายดังกล่าวนี้สามารถสรุปได้ว่า 

ประวตัศิาสตร์เปรียบเทยีบเสมือนกระจกทีส่่องให้เห็นสังคมมนษุย์ ณ ช่วงเวลา

หนึง่  ในพืน้ท่ีหนึง่ทีมี่พฒันาการสบืสานมาจนปัจจุบนั

ท�าไมจึงต้องเรียนประวัติศาสตร์ อาจเป็นค�าถามท่ีผู้สอนประวัติศาสตร์ต้อง 

ตอบผู้เรียน ซึ่งน่าจะเป็น ดังนี้

๑. ประวตัศิาสตร์ สอนให้รูจ้กัตนเอง  รูป้ระวัตคิวามเป็นมาของท้องถิน่และประเทศ

ชาตขิองตน เข้าใจพฒันาการของผู้คนทีอ่าศยัอยูใ่นแผ่นดนิไทยตัง้แต่อดตีและความรุง่เรอืง

ที่วิวัฒนาการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

๒. ประวัติศาสตร์ สร้างจิตส�านึกในความเป็นชาติ  เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ

ในบรรพบรุษุทีก่่อตัง้ชาตบ้ิานเมอืง ยงัความเป็นปึกแผ่นด�ารงเอกราชมาจนปัจจบุนั รวมถงึ

การสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือเป็น

หน้าที่คนรุ่นหลังจะต้องสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป
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๓. ประวัติศาสตร์  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นนักคิด  มีเหตุมีผลเพราะกระบวนการ

ศกึษาทางประวัติศาสตร์หรอืวิธกีารทางประวติัศาสตร์มุ่งเสริมสร้างจติใจให้ใฝ่รู้  (Inquiring 

mind) ต้ังค�าถามและค้นคว้าหาค�าตอบ โดยศึกษาจากหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน  

วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อเท็จจริงและสรุปผลการสืบค้นอย่างมีเหตุผล

๔. ประวัตศิาสตร์  เป็นบทเรยีนจากอดตีท�าให้ผูค้นได้เรียนรู้ความเป็นมาในสงัคม

ในพืน้ทีแ่ละบรบิทของเวลาต่างๆ กนั เหน็บทเรยีนในอดตีทีม่ทีัง้ความส�าเรจ็และความล้มเหลว 

เพือ่เป็นเครือ่งเตอืนใจและช่วยตดัสนิใจทีจ่ะด�าเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัสงัคมและชาติ

บ้านเมอืง นอกจากนี ้บทเรยีนในอดตีจะช่วยสร้างความรูส้กึร่วมในชะตากรรมให้กบัคนใน

สงัคมเดียวกนั ปลูกฝังความรูส้กึในความเป็นชาติ  หวงแหนอสิรภาพและเอกราชของชาติตน

ค�าตอบในเรื่อง  ประโยชน์และคุณค่าประวัติศาสตร์ ดังกล่าวนี้ จะเกิดได้จาก 

“ครูประวัติศาสตร์มืออาชีพ” ที่มีจิตวิญญาณของการตั้งใจจริงและมานะพยายาม  (เพราะ

ปัญหาเรือ่งชาตบ้ิานเมอืงถกูละเลยมาเป็นเวลานาน) เช่นเดยีวกบันกัประวตัศิาสตร์ทีมุ่ง่สร้าง

ความรู้เกี่ยวกับอดีตของสังคมมนุษย์นั่นเอง 
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เรื่องที่ ๓ 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ : ขั้นตอนส�าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ คืออะไร  ส�าคัญไฉน วิธีการทางประวัติศาสตร์ คืออะไร ส�าคัญ

แค่ไหน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คืออะไร ส�าคัญอย่างไร การอธิบายค�าจ�ากัดความ

เหล่านี ้ผู้สอนประวัตศิาสตร์คงพบเห็นได้ในหนงัสอืเรียนประวติัศาสตร์ของนกัเรียนในระดบั

ชั้นต่างๆ แต่การรู้แค่นั้นคงไม่เพียงพอ ส�าหรับผู้สอนประวัติศาสตร์  อันที่จริงจุดเด่นของ

ประวตัศิาสตร์คอืข้อเทจ็จรงิ (facts) ของอดตีและส่ิงทีจ่ะให้ความจริงในอดตีได้คอืหลกัฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ หลักฐานจึงเป็นส่วนประกอบส�าคัญของประวัติศาสตร์ เพราะเราเรียนรู้

เรือ่งราวในอดตีได้ ก็เพราะมร่ีองรอยการกระท�าของผูค้นท้ิงไว้ ร่องรอยการกระท�าดงักล่าวนี้ 

เรียกว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาจสรุปได้ว่าทุกสิ่ง ทุกอย่างท่ีมีอยู่ในสังคมมนุษย์

ล้วนเป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ได้ทัง้สิน้และสิง่ทีเ่รากระท�าและทิง้ร่อยรอยไว้กจ็ะกลาย

เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอนาคต

ผู้ที่ให้ค�าจ�ากัดความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ครอบคลุม คือ มาร์ค บรอค  

(Marc Block)   นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้อธิบายว่า “หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

คือ  ร่องรอยกระท�า การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัยของมนุษย์หรือ 

ลึกไปกว่าสิ่งที่ปรากฎอยู่ภายนอก นั่นคือ ส่ิงที่อยู่ภายในได้แก่ความคิดอ่านโลกทัศน์ 

ความรู้สกึ ประเพณี ปฏบิตัขิองมนษุย์ในอดตีทีอ่าจจะตกตะกอนซ่อนเร้นอยูใ่นความคดิ 

โลกทัศน์ความรู้สึกของคนในปัจจุบันหรือสิ่งที่มนุษย์ได้จับต้องและทิ้งร่องรอยเหลือ

ไว้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในธรรมชาติและในวัฒนธรรมของมนุษย์นั่นเอง” 
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ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

เราอาจแบ่งหลักฐานประวัติศาสตร์ได้หลายลักษณะ เช่น  

- หลักฐานที่ผู้กระท�าไม่ได้ตั้งใจจะสร้างขึ้นกับหลักฐานที่ผู้กระท�าตั้งใจสร้างขึ้น 

- หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์

- หลักฐานโบราณคดี กับหลักฐานที่ไม่ใช่โบราณคดี

 

ภาพ หลักฐานทางโบราณคดี

นกัประวตัศิาสตร์แบ่งประเภทของหลักฐานทางประวติัศาสตร์ออกเป็น  ๒  ประเภท 

ได้แก่

๑. หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ (primary sources)  หมายถึง หลักฐาน

ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์นั้นหรือเป็นหลักฐานที่เกิดจากผู้ที่มีส่วนร่วมกับ

เหตุการณ์ หรือรู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง

๒. หลักฐานชั้นรอง หรือหลักฐานทุติยภูมิ  (secondary sources)  หมายถึง 

หลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิดเหตุการณ์และจากที่ผู้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ ์

แต่ได้สืบค้นจากหลักฐานชั้นต้น หรือรับรู้เรื่องราวมาจากค�าบอกเล่าของผู้ท่ีอยู่ร่วมกับ

เหตุการณ์อีกทีหนึ่ง   
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โดยปกติหลักฐานชั้นต้นมักเป็นที่สนใจและให้ความส�าคัญ มากกว่าหลักฐาน 

ช้ันรองเพราะมคีวามคดิว่า หลักฐานทีเ่กดิขึน้ใกล้ชดิเหตุการณ์มากเท่าไร ความถูกต้องย่อม

มีมากขึ้นเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานชั้นต้น ก็อาจให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้ เนื่องจาก 

(๑) ผู้สร้างหลักฐานไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในเหตุการณ์นั้น สิ่งที่

รายงานนัน้เป็นความจรงิโดยบริสุทธิใ์จ ความคลาดเคลือ่นของข้อมลู จึงเกดิขึน้ได้โดยไม่เจตนา

(๒) ตัง้ใจปกปิดหรอืบดิเบอืนความจริงเพือ่ประโยชน์ส่วนตนหรือรักษาสทิธิ

บางอย่างของผู้สร้างหลักฐานหรือกลุ่มคนที่ตนรู้จักหรือความนิยมส่วนตัวท�าให้ไม่เห็น 

ข้อบกพร่องหรือข้อเสียของฝ่ายตน รวมทั้งน�าความรู้สึกส่วนตัวไปปะปนหรือบิดเบือน

รายงานให้คลาดเคลื่อนได้

(๓) อยูใ่นบรบิทของเวลาทีมี่ความคดิ ความเชือ่และอทิธพิลทางสงัคมครอบง�า

(๔) ผู้สร้างหลักฐานไม่ได้รายงานความเจรญิทัง้หมดให้ครบถ้วน แต่รายงาน

บางส่วนหรอืรายงานคลาดเคลือ่นจากความจริงเป็นบางส่วนอาจเพือ่ความรกัชาติ  ปกป้อง

สถาบันหรือมีเจตนาอื่นแอบแฝง  

ดังนั้น หลักฐานชั้นรอง แม้จะมีขึ้นภายหลังเหตุการณ์ แต่ถ้าได้สอบสวน 

ข้อเทจ็จรงิอย่างถ่องแท้แล้ว กอ็าจให้ความจริงทีถ่กูต้องกว่าก็ได้ ดงัน้ันไม่ว่าหลกัฐานช้ันต้น 

หรือหลักฐานชั้นรองก็ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหรือประเมินค่าตามวิธีการ 

ทางประวัติศาสตร์ ทั้งสิ้น  

สิ่งที่ครูควรท�าความเข้าใจก่อนว่า เมื่อพูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

เราเน้นที่ “ข้อมูล” ที่บรรจุอยู่ในหลักฐาน ซึ่งโดยทั่วไปเราเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่

เราต้องการศึกษาว่า “ข้อเท็จจริง” อันเป็นการเตือนใจผู้ศึกษาอดีตว่า ข้อมูลที่ได้อาจมีทั้ง

ข้อเท็จจริงและ  ข้อจริง นักประวัติศาสตร์บางท่าน เช่น 

นธิ ิ เอยีวศรวีงศ์  และ อาคม  พฒัยิะ ได้ใช้ศัพท์ค�าว่า “ข้อสนเทศ” หมายถงึ 

ข้อความที่บรรจุอยู ่ในหลักฐานและอธิบายว่า “ข้อสนเทศนี้แหละ คือ ตัวหลักฐาน 

ทางประวัติศาสตร์”   โดยยกตัวอย่างว่า เจดีย์ทรงลังกาในเขตเมืองอโยธยา  (เมืองที่ตั้งอยู่

ก่อนจะเกิดกรุงศรีอยุธยาในท้องที่เดียวกัน) อาจไม่มีข้อความใดจารึกไว้เลย แต่เป็น 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์  เพราะรูปทรงของเจดีย์บอกให้เรารู้ว่า  พุทธศาสนานิกาย

เถรวาทตามคติลังกา  อาจแพร่มาถึงแถบเมืองอโยธยา  ก่อนหน้า พ.ศ. ๑๘๙๓ สิ่งที่เจดีย์

ทางลังกาบอกนี้  คือ  ข้อสนเทศซึ่งถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้น เมื่อเรา

พดูว่า หลักฐานใดน่าเชือ่ถอืหรอืไม่  เราจงึหมายถงึ ข้อสนเทศทีถ่กูบรรจไุว้ในศลิา กระดาษ  

เจดีย์  ผ้า ฝาผนัง หรือความทรงจ�าของคน ฯลฯ  แต่มิได้หมายถึงวัตถุหรือบุคคลที่ธ�ารงข้อ

สนเทศนั้นๆ ไว้ 
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ภาพ เปรียบเทียบเจดีย์ที่เมืองโบโลนารุวะ ประเทศศรีลังกาและพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ข้อควรค�านงึ ส�าหรบัผู้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คอื หลักฐานทกุชิน้เป็นได้ท้ัง

หลกัฐานชัน้ต้นและหลกัฐานชัน้รอง ตวัอย่างทีช่ดัเจน คอื  จดหมายเหตุ  ลา ล ูแบร์  ฉบบั

สมบรูณ์  ซึง่เขยีนโดย ทตูชาวฝรัง่เศสทีเ่ดนิทางมากรงุศรอียธุยาในสมัยสมเดจ็พระนารายณ์

มหาราช ในส่วนทีว่่าด้วยวิถชีีวิตไทยทีไ่ด้ประสบพบเห็น  ถอืเป็นหลกัฐานช้ันต้น  แต่เร่ืองราว

ทีย้่อนไปถงึความเป็นคนไทยก่อนการสถาปนากรงุศรอียธุยา  ต้องถอืว่าเป็นเอกสารชัน้รอง

   

                                  

ภาพ จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ราชอาณาจักรสยาม 
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จะเหน็ว่าหลักฐานชัน้ต้นและหลักฐาน ชัน้รองปะปนรวมอยูใ่นเอกสารชัน้เดยีวกนั

ได้เสมอ แม้หลกัฐานทีเ่ขียนขึน้ร่วมสมยักบัเหตกุารณ์ทีไ่ด้บนัทกึไว้ กอ็าจไม่ใช่หลกัฐานชัน้

ต้น เพราะผูบ้นัทกึไม่ได้เกีย่วข้องกบัเหตกุารณ์โดยตรง  แต่ฟังผูอ้ืน่เล่ามาอกีทหีนึง่ในกรณี

ที่หลักฐานชิ้นเดียวกันเป็นทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์  

อธิบายว่า  เช่น พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เร่ือง ไทยรบพม่า  

จดัเป็นหลักฐานชัน้รอง  เพราะสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  มไิด้เกีย่วข้องโดยตรง

อย่างใดกับสงครามระหว่างไทยกับพม่าทุกคร้ัง แต่ข้อสนเทศเกี่ยวกับความคิดของชนชั้น

ปกครอง ในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕  ที่เกี่ยวกับพม่าถือเป็นหลักฐานชั้นต้น

ในการสบืค้นเรือ่งราวในอดตีของสงัคมมนษุย์ส่วนใหญ่ ผูสื้บค้นทางประวัติศาสตร์

ให้ความสนใจ “เอกสาร”  มากกว่าหลักฐานประเภทอื่นๆ  ที่จะน�ามาใช้ประกอบการสืบค้น  

และเป็นยอมรับว่า ดินแดนในประเทศไทยก้าวเข้าไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ เมื่ออารยธรรม

อินเดียได้มีอิทธิพลต่ออาณาจักรที่ตั้งอยู่ในดินแดนไทย ในราวพุทธศตวรรษที่  ๑๑ - ๑๒   

ท�าให้เกิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด คือ “ศิลาจารึก”  ซึ่งพบในอาณาจักร

โบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาจเพราะความเชื่อหรือความคงทนของวัตถุ 

(นอกจากนีย้งัพบทีฐ่านพระพทุธรปูตามปชูนยีสถาน ปชูนยีวตัถ)ุ  ข้อความทีป่รากฏในศลิา

จารกึมหีลายลกัษณะ ส่วนใหญ่เป็นความเชือ่ทางศาสนา และการประกาศบญุ แต่จารกึบาง

หลักมีเรื่องราวส�าคัญอื่นๆ  เกี่ยวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  เช่น  จารึกสุโขทัย

หลักที่ ๓๘ เป็นการประกาศกฎหมายของอยุธยาในดินแดนสุโขทัย จารึกศรีสองรัก 

ที่จังหวัดเลย เป็นประกาศความเป็นพันธมิตร ระหว่างอาณาจักรอยุธยาและล้านช้าง  จารึก

ท่ีพบในประเทศไทยมีเป็นจ�านวนมากและหลายยุคสมัย ทั้งก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา   

และรตันโกสนิทร์ ซึง่กรมศลิปากรได้จัดพมิพ์เผยแพร่  ผู้สอนประวติัศาสตร์ ควรทีจ่ะศกึษา

และน�าเข้าสู่บทเรียนประวัติศาสตร์ในชั้นเรียน 

                               
      ภาพ จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย  

      เป็นจารกึท่ีแสดงสมัพนัธไมตรฉีนัท์มติรประเทศ 

      ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงศรีสัตนาคนหุต  

      (ล้านช้าง)
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ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

ต�านาน เป็นเรื่องราวที่มาจากการจดจ�าและเล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน 

หลายชั่วคน ก่อนที่จะได้มีการเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร ต�านานจึงมักรวมนิยาย  

นิทาน คติชาวบ้านและสิ่งที่คิดและเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงหลายช่วงเวลาเข้าไป อาจกล่าวว่า 

ต�านานเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่เช่นกัน ต�านานท่ีส�าคัญคือต�านานของเมือง  

เช่น ต�านานพิงควงศ์ เป็นเรือ่งราวของนครเชียงใหม่ ต�านานเมืองหริภุญไชย ของเมืองล�าพนู  

ต�านานหิรัญนครและต�านานสิงหนวัติกุมาร เป็นเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของคนไทย 

ในบริเวณลุ่มน�้ากก  พงศาวดารนครศรีธรรมราช ในตอนต้นของภาคใต้  รวมทั้ง  นิทาน

เรื่องท้าวฮุ่ง  ท้าวเจือง  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ก็นับเป็นต�านานเช่นกัน

ส่วนต�านานเกีย่วกบัปชูนยีวัตถ ุ และปชูนยีสถานทางพระพทุธศาสนา เช่น  ต�านาน 

พระแก้วมรกต ต�านานพระธาตุช่อแฮ ต�านานพระธาตุจอมทอง  ต�านานพระธาตุ

นครศรีธรรมราช  ต�านานพระธาตุนครพนม แม้ “พงศาวดารโยนก”  ของพระยาประชากิจ

กรจักร  (แช่ม  บุนนาค)  ก็จัดเป็นต�านานเช่นกัน  เพราะเรียบเรียงจากต�านานพื้นเมือง 

ในภาคเหนือ แม้ว่าต�านานส่วนใหญ่มีเรื่องท่ีเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ แต่มีข้อเท็จจริง 

ทางประวตัศิาสตร์แฝงอยู ่ การใช้ต�านานเป็นหลักฐานทางประวติัศาสตร์เป็นเร่ืองค่อนข้างยาก  

ผู้สอนประวัติศาสตร์พึงระมัดระวังอย่างยิ่ง

จดหมายเหตุชาวต่างชาติ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีคุณค่ายิ่ง ต้ังแต่ 

พุทธศตวรรษท่ี ๘ ชาวต่างชาติที่เป็นพ่อค้าและนักเดินทางได้สืบค้นสภาพบ้านเมือง 

ในดนิแดนทีต่นเดินทางมาถงึ เช่น รายงานของนกัภมูศิาสตร์ชาวกรีก ชือ่ พโทเลมี ทตูชาวจนี  

พ่อค้าชาวอาหรับและเปอร์เซียและชาวตะวันตกในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้นมา 

ทั้งโปรตุเกส  ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส  โดยเฉพาะรายงานของการค้าของบริษัท 

ชาวตะวนัออก  จดหมายเหตเุหล่านี ้หลายเล่มได้ถกูแปลเป็นภาษาไทยแล้ว ผู้สอนประวติัศาสตร์

ควรสะสมไว้เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัจดักจิกรรมการเรยีนรูป้ระวติัศาสตร์

พงศาวดาร หมายถงึ การบนัทกึเรือ่งราวในอดีตภายใต้การอปุถมัภ์ของผูป้กครอง 

ส่วนใหญ่เป็นพงศาวดารแบบพุทธศาสนาลังกาวงศ์เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

ที่มีลักษณะการเขียน  โดยอาศัยประวัติพระพุทธศาสนาเป็นแกนเรื่อง  ย้อนไปถึงสมัย 

ก่อนพุทธกาลที่ส�าคัญ เช่น หนังสือมูลศาสนา(ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑) ชินกาลมาลีปกรณ์ 

เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีพงศาวดารท้องถิ่น และประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น พงศาวดารเมือง

นครเชียงใหม่  พงศาวดารเมืองพัทลุง พงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเขมร เป็นต้น
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พระราชพงศาวดาร เป็นเอกสารทางราชการนับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นไป  

เป็นการบันทึกพระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์ส�าคัญ ภายใต้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์  

พระราชพงศาวดารทีเ่ก่าทีส่ดุคอืพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนต์ิิ ซึง่เขยีน

ขึน้โดยพระบรมราชโองการของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เนือ้เรือ่งเริม่ตัง้แต่การสถาปนา

พระพุทธรปูพนญัเชงิทีอ่ยธุยา  เมือ่ พ.ศ. ๑๘๖๘  และจบลงเมือ่สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช

เสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะ และสวรรคต

พระราชพงศาวดารส่วนใหญ่เป็นพระราชพงศาวดารทีผ่่านการช�าระในสมยัธนบรุี 

และรตันโกสนิเทร์   เช่น  พระราชพงศาวดารฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจมิ)  พระราชพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียส ฟานฟลีต  พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน ์

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เป็นต้น

การพบพระราชพงศาวดารจ�านวนมาก ท�าให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ยังมีบันทึกความทรงจ�าที่ส�าคัญ คือ จดหมายเหตุ 

กรมหลวงนรินทรเทวี พระน้องนางเธอในรัชกาลที่ ๑ ที่เล่าเหตุการณ์ต้ังแต่เสียกรุง 

แก่พม่า  พ.ศ. ๒๓๑๐  และเหตกุารณ์ในสมยัธนบรุ ีจนถงึต้นสมยัรตันโกสนิทร์ พ.ศ. ๒๓๘๑  

(สิ้นพระชนม์ พ.ศ.๒๓๗๐ เข้าใจว่ามีแต่งต่อเติมต่อมา) เอกสารราชการ กฎหมาย 

วรรณกรรม จดหมายส่วนตัว หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ หลักฐานทางประวัติศาสตร ์

ประเภทลายลักษณ์อักษรที่ยกมานี้ เพียงต้องการให้ผู้สอนประวัติศาสตร์ได้คุ้นเคยและ 

น�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์

การตรวจสอบประเมินค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การสืบค้นเรื่องราวในอดีตด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เม่ือมีประเด็นศึกษา 

หนังสือค�าให้การชาวกรุงเก่า ค�าให้การขุนหลวง 

หาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับ 

หลวงประเสริฐอักษรนิติ์        
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ท่ีสนใจอยากรู้ สิ่งแรก คือ การรวบรวมข้อสนเทศหรือข้อเท็จจริงจากหลักฐานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อพบหลักฐานก็ไม่ได้หมายความว่า  ข้อสนเทศในหลักฐานที่พบ 

คือ ความจริงในอดีต  ซึ่งนักประวัติศาสตร์ชอบค่อนแคะและเสียดสีผู้สืบค้นอดีตมือสมัคร

เล่นว่า  มักจะเชื่อตามข้อมูลทุกอย่างที่ขวางหน้า  โดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

กระบวนการในการตรวจสอบประเมินคุณค่าของหลักฐาน ถือเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของประวัติศาสตร์  จึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “ศาสตร์ของการรวบรวม แยกแยะ  

วิเคราะห์  วิพากษ์และการใช้ข้อมูลสนเทศเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในสังคมมนุษย์” ซึ่ง 

ความพถิีพิถนัในการใช้หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์นัน้ มาจากแนวคิดที่ว่า  หลกัฐานทกุชิ้น

ไม่แน่ว่าจะบอกความจริงเสมอไป ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมในเหตุการณ์ เอกสารชั้นต้น  เอกสาร

ชั้นรองก็อาจใช้ข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนได้เช่นกัน

การตรวจสอบหลกัฐานหรอืเรียกว่า การวพิากษ์วธีิทางประวตัศิาสตร์ ม ี๒ ระดบั 

คือ การตรวจสอบภายนอกหรือการวิพากษ์ภายนอก  และการตรวจสอบข้อสนเทศ 

ในหลักฐาน เรียกว่า การตรวจสอบภายในหรือการวิพากษ์ภายใน 

การวิพากษ์ภายนอก คือ  การตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยมีจุดมุ่ง

หมาย เพื่อให้รู้จักหลักฐานนั้น  ประกอบด้วยการสืบค้นหรือความพยายามตอบค�าถามว่า

๑. หลักฐานนั้นใครท�าขึ้น

๒. ผู้จัดท�าหลักฐานมีบทบาท และฐานะอย่างไรในการสร้างหลักฐานนั้นขึ้น 

๓. หลักฐานนั้นสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์อะไร

๔. อายุของหลักฐานนั้น สร้างขึ้นเมื่อไร

๕. สภาพแวดล้อมที่หลักฐานนั้นท�าขึ้นเป็นอย่างไร

๖. หลักฐานนั้นอยู่ในรูปเดิมหรือไม่  หรือมีการคัดลอกเพิ่มเติมลอกเลียนขึ้น

การที่ผู้ศึกษาอดีตต้องตรวจสอบหลักฐาน ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นเพราะจะช่วยให้ใช ้

หลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการประเมินประเมินความน่าเชื่อถือในข้อสนเทศ 

ที่อยู่ในหลักฐานนั้นๆ และช่วยให้เราตีความหลักฐานได้ชัดเจนขึ้น

การวิพากษ์ภายใน คือ การวิพากษ์ข้อสนเทศ หรือข้อเท็จจริงในตัวหลักฐานว่า

มีความน่าเช่ือถือ (ความจริง) หรือน่าสงสัยที่อาจจะเป็นเท็จ ทั้งหลักฐานลายลักษณ์ 

และหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์ เช่น หลักฐานทางโบราณคดี ก็อาจให้ข้อสนเทศแก ่

ผู้สืบค้นอดีตได้

การวพิากษ์ภายใน คอื การวนิจิฉัยข้อเทจ็จรงิในหลกัฐานด้วยการรวบรวมข้อมลู

ทีเ่ป็นข้อสนเทศในหลกัฐานนัน้ๆ ว่า หลักฐานนัน้บ่งบอกอะไรบ้าง (ใคร ท�าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร  
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อย่างไรและท�าไม) แล้วตรวจสอบกับข้อสนเทศกับหลักฐานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว  

ท่ีเราศกึษาว่าสอดคล้องกนัหรอืแตกต่างกนัหรอืไม่ และท�าไมจงึสอดคล้อง ท�าไมจงึแตกต่าง

ที่ส�าคัญ คือ เราไม่ได้สนใจปริมาณของความเหมือนหรือความต่างในข้อสนเทศ  

และเชื่อตามจ�านวนที่มากกว่า แต่ถือเป็นบทบาทส�าคัญที่จะสืบค้นว่า ท�าไมจึงมีข้อสนเทศที่

แตกต่าง ซึ่งเมื่อตอบค�าถามได้ย่อมท�าให้เราเข้าใจหลักฐานได้อย่างแท้จริง

การตรวจสอบข้อมูลของข้ันตอนนี้ นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะพิจารณาใน 

หลักฐานแต่ละชิ้นอย่างละเอียดแล้วแยกแยะข้อมูลบันทึกเรียงตามล�าดับเวลาหรือล�าดับ

เหตุการณ์ตามเวลา (time line) เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ จากนั้นจะแยกแยะข้อมูล 

ตามประเด็นเนื้อหา  เพื่อให้รู้ว่าหลักฐานแต่ละชิ้นให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างใด 

ใบจุ้มหรือพระราชโองการสมัยพระเจ้าโพธิ

สาละราช ลงศักราช ๙๐๔(จุลศักราช) หรือ พ.ศ.๒๐๘๕

มีข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในสมัยนั้น

เวียงจันทน์ (ในอดีตเรียกว่าจันทบุรี) ได้กลายเป็นเมือง

ส�าคัญของอาณาจักรล้านช้างเเล้ว พระเจ้าโพธิสาละราช

เองก็ได้เสด็จลงมาประทับที่เมืองเวียงจันทน์นี้ จนเมือง

เวียงจันทน์กลายเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง เเม้จะ

ยังไม ่มีการย ้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมา

เวียงจันทน์อย่างเป็นทางการก็ตามที เเต่หลังจากนั้น

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (โอรสพระเจ้าโพธิสาละราช) 

จึงได้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างมาอยู ่ ท่ี

เวียงจันทน์ในปี พ.ศ.๒๑๐๓

จากข้อความในใบจุ ้มบรรทัดที่ ๑๐-๑๓ 

ความว่า "มาตรานึง ไพร่เเลกลอง (กอง) ข้อยเสโล หาก

ยังส้านเส็นอยู่ดอมท้าวพระยาเเสนหมื่น พระสงฆ์เจ้าที่

ใดก่ดี ให้จัดท่าวเอามาไว้ดังเก่า ผู้ใดหากว่าบ่ใช่ให้น�ามา

พีจารณาในจนัทบรุ ียงัถกูหนีกิ้นสนิท่าน พันเงนิใช้ ๓ คน ๓ ฮ้อยใช้ผูนื้ง ล�า้นัน้ให้ท่าวเอาตงเสีย้ง (ท้ังสิน้)"

จากข้อความน้ีเเสดงให้เหน็ว่านครจนัทบุร(ีเวยีงจนัทน์) ได้กลายมาเป็นศนูย์กลางของอาณาจกัร

ล้านช้างเเล้ว เพราะการพิจารณาความที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ มักเอาความนั้นมาพิจารณาที่เมืองหลวง

ใบจุ้มนี้ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดเเห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นใบจุ้มที่มีอายุเก่าเเก่

มากที่สุดในบรรดาใบจุ้มที่มีอยู่ในหอสมุดของไทยกว่า ๖๐ ฉบับ

ใบจุ ้มดังกล่าวนี้ สยามหรือไทยน่าจะน�ามาจากเวียงจันทน์ในคราวที่สยามยกทัพตี 

กรุงเวียงจันทน์พร้อมน�าพระเเก้วมรกตเเละพระบางมายังกรุงธนบุรีในปี พ.ศ. ๒๓๒๒ เอกสารส�าคัญ

ของล้านช้างจ�านวนมากได้ถูกน�ามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นใบจุ้ม ใบลาน คัมภีร์ทางพุทธศาสนา พระไตรปิฎก 

หรือเเม้เเต่มหากาพย์เเห่งอุษาคเนย์อย่างท้าวฮุ่งท้าวเจืองด้วย

(ข้อมูลจาก Facebook: guy intrarasopa)

ภาพ ใบจุม้หรอืพระราชโองการสมยัพระเจ้า

โพธิสาละราช ปี พ.ศ.๒๐๘๕
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การตีความ เป็นขั้นตอนส�าคัญของการวิพากษ์ภายใน  ซึ่งเกิดจากการพิจารณา

ข้อสนเทศว่าบอกข้อเท็จจริงอะไรบ้าง  น�าข้อเท็จจริงประมวลเพื่ออธิบายเหตุการณ์นั้นๆ  

ว่าเป็นอย่างไร ปัจจัยที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์คืออะไร  และเหตุการณ์นั้นส่งผลต่ออะไรบ้าง  

การตีความจะช่วยให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์นั้นอย่างแท้จริง  ข้อเท็จจริงจากหลักฐาน  

ประกอบด้วย

๑. ความหมายตามตัวอักษรอย่างตรงไปตรงมา  ซึ่งแน่นอนเราต้องท�า 

ความเข้าใจในส�านวนภาษาที่ใช้ในหลักฐานนั้นให้ชัดเจน  เพื่อให้เข้าใจความหมายที่ผู้สร้าง

ต้องการบอก

๒. ความหมายทีแ่ท้จรงิ  ซ่ึงเป็นความหมายตามเจตนารมณ์ของผูส้ร้างหลกัฐาน

ที่แฝงอยู่ด้วย ทั้งนี้เพราะมนุษย์ซึ่งเป็นผู้สร้างนั้น  ย่อมมีค่านิยม  ความคิดความเชื่อทาง

ศาสนา  บริบททางการเมือง เศรษฐกิจเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้สร้าง ซึ่งจะแฝงมากับ

ข้อสนเทศในหลักฐานนั้นด้วย  ผู้ที่สืบค้นอดีตที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนทักษะ

มาดี จะสามารถเข้าใจข้อนิเทศดังกล่าวนี้ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝน

อาจสรปุได้ว่า การตคีวาม คอื ความพยายามอธิบายเร่ืองราวโดยต้ังอยูบ่นพืน้ฐาน

ของข้อเท็จจริง  หรือข้อสนเทศที่ปรากฏในหลักฐานนั้น  ซึ่งจะแตกต่างข้อสันนิษฐานที่อาจ

เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ศึกษาอดีต

การประเมินคุณค่าของข้อสนเทศ นั้น ย่อมมาจากการวิพากษ์ภายนอก และ 

การวิพากษ์ภายใน อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาอดีต  ย่อมต้องเข้าใจด้วยว่า ความคลาดเคลื่อน

ของข้อสนเทศเกดิจากมนษุย์เป็นผูส้ร้างหลกัฐาน ซึง่อาจเกดิด้วยเจตนา  หรอืไม่เจตนากไ็ด้

แต่อย่างไรกต็ามการวพิากษ์ดงักล่าว  จะท�าให้เราเข้าใจว่าหลกัฐานทกุชิน้แม้ว่าจะ

มีความคลาดเคลื่อนจากความจริง ตามล�าดับ ดังนี้ คือ ความจริง-อคติ-ความไม่รู้จริง – 

การบิดเบือน – ความเทจ็ แต่ทัง้หมดนีก้ค็อื ประโยชน์ในการศกึษาประวติัศาสตร์อยูน่ัน่เอง  

ดังนั้น เราควรพิจารณาไตร่ตรอง  ท�าความเข้าใจวินิจฉัยความหมายที่แท้จริงของหลักฐาน

นั้นๆ  และใช้อย่างมีเหตุผล

หลักการวิพากษ์ข้อสนเทศเพื่อการประเมินคุณค่าของหลักฐาน   

๑. ช่วงเวลาของการสร้างหลักฐาน นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า 

ยิ่งใกล้เหตุการณ์เพียงใดยิ่งเก็บทัศนะของผู้สร้างหลักฐานไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นหลักฐาน

ที่สร้างขึ้นภายหลังเหตุการณ์ไม่นาน หรือใกล้เหตุการณ์มากเพียงใด  ยิ่งได้รับความน่าเชื่อ

ถือมากขึ้น  ในท�านองตรงกันข้ามหลักฐานที่สร้างขึ้นภายหลังเหตุการณ์เพียงใด  อาจให้ 

ข้อสนเทศที่คลาดเคลื่อนได้ ซึ่งอาจเกิดจากความหลงลืมหรือเกิดจากความพยายามที่จะ

แก้ตัว จึงมีอคติปนอยู่ด้วย 
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๒. ผู้เขียนหรือผู้สร้าง พิจารณาว่า มีความรู้ ความช�านาญและมีความเกี่ยวข้อง

กับเรื่องราวนั้น โดยตรง ย่อมได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า  แต่อย่างไรก็ตามต้องวิเคราะห์

ด้วยว่า ผู้สร้างหลักฐานต้องการที่จะรายงานความจริงหรือไม่  อาจเนื่องจากการพิทักษ์ผล

ประโยชน์ของฝ่ายตน หรอืไม่สามารถทีจ่ะรายงานความจรงิ  ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อตนเอง

จึงต้องปิดบังหรือบิดเบือน ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์

๓. จุดมุ่งหมายของการสร้างหลักฐาน  ส่วนใหญ่หลักฐานที่มุ่งให้มีผู้ศึกษา 

มากเท่าใด ความน่าเช่ือถือย่อมลดลง ในทางกลับกันถ้ามิได้มุ่งหวังให้ใครศึกษาหรือลด 

ผู้อยากให้รู้เรื่องนั้น น้อยลงเพียงใด  ก็ยิ่งน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามผู้ใช้หลักฐานพึงระมัดระวังข้อสนเทศที่เต็มไปด้วยข้อความที่เป็น

วรรณศิลป์ (เพื่อสร้างอารมณ์จับใจ) การคุยโวโอ้อวด  การพรรณนาอารมณ์ ซึ่งมีผลต่อ

การประเมินคุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น 

แผนภูมิ กระบวนการตรวจสอบประเมินค่าหลักฐาน

กระบวนการตรวจสอบประเมินค่าหลักฐาน

- ใครท�า

- มีฐานะเกี่ยวของกับ   

  เหตุการณ์นั้น อย่างไร

- จุดประสงค์การท�า คืออะไร  

- สร้างขึ้นเมื่อไร ในบริบท   

  อย่างไร

- รูปแบบเดิม หรือการคัดลอก

แยกแยะข้อเท็จจริง

จากความคิดเห็น

และข้อสันนิษฐาน

ข้อมูล

บอกอะไรบ้าง

ตรวจสอบกับข้อมูล

จากหลักฐานอื่น

การตีความข้อมูล

บนพื้นฐานข้อเท็จจริง

การวิพากย์ภายนอก การวิพากย์ภายใน
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เรื่องที่ ๔
โครงงานทางประวัติศาสตร์  : การพัฒนาคนให้งอกงามในทุกมิติ

การน�าเสนอบทความนี้มีแรงจูงใจมาจากการได้ศึกษาผลงานของนักเรียนและครู

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น “การแตกของฝักต้อยติ่ง” และ

การย้อนพจิารณาการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ประวติัศาสตร์ ทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษา  

ขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ก�าหนดตัวชี้วัด ส ๔.๑ (๒) ในช่วงชั้นที่ ๔ ว่า “สร้างองค์ความรู้ใหม่

ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ”  และสาระการเรียนรู้

แกนกลางในสาระนี้ ระบุชัดเจนว่า “ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์”  

ขณะที่สาระวิทยาศาสตร์พัฒนาผู้เรียนทางด้านการจัดการเรียนรู้ “โครงงาน

วิทยาศาสตร์” ประสบความส�าเร็จสามารถก้าวเข้าสู่เส้นชัย  และรับรางวัล Grand Awards 

ในงาน Intel International Science and  Engineering Fair  ปี  ๒๐๐๖ ณ ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการพัฒนาที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องสืบมาถึงปัจจุบัน

แต่โครงงานทางประวัติศาสตร์ ยังวนเวียนอยู ่กับการศึกษาพัฒนาการของ

อาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่างๆ และประวตัศิาสตร์ท้องถิน่เน้น “ความเป็นมาในนยัของใคร 

อะไร ที่ไหน เมื่อไร” รวมทั้งเมื่อวิเคราะห์ผลงานการประกวดหน่วยการเรียนรู้ของครู

ประวตัศิาสตร์และศกึษานเิทศก์ทีด่�าเนนิต่อเนือ่งมา ๒ ปีการศกึษา จ�านวนกว่า ๓๕๐ หน่วย 

ซึ่งพบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการอ่านใบความรู้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม 

(ที่ครูจัดท�าให้)  และการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจน
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แม้ว่าโครงงานจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 

ให้งอกงามในทุกมิติตามศักยภาพ และความสนใจ แต่พบว่า ครูประวัติศาสตร์ยังคง 

แสดงความห่วงใยในข้อมลูเนือ้หามากกว่าทกัษะ กระบวนการและการสร้างเจตคตทิีถ่กูต้อง

ต่อความเป็นไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ส่วนศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

ประวัติศาสตร์ ก็ยังคงผูกมัดตัวเองกับกรอบแนวคิดทางการศึกษา ทฤษฎี และรูปแบบ 

ที่ตายตัว  ขณะที่บริบทของสังคมในแต่ละพื้นที่  แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและเวลา 

ซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของประวัติศาสตร์  จงึเห็นว่าผูส้อนประวติัศาสตร์น่าจะย้อนกลบั

มาพิจารณาการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในโครงงานประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนเสียก่อน

อันทีจ่รงิ วธีิการทางประวติัศาสตร์ นัน้ หลักสตูรก�าหนดให้ฝึกทกัษะกระบวนการ

สืบค้นเรื่องราวตามขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ชั้น ป.๑ (สอบถามและ 

เล่าเร่ือง) และฝึกฝนต่อเนื่องทุกช้ันปีจนถึงชั้น ม.๓ “ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร ์

ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ท่ีตนสนใจ” และ ม.๔-๖ ที่ให้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ในโครงงานทางประวัติศาสตร์

อันที่จริง วิธีการทางประวัติศาสตร์นั้น แต่เดิมผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ในระดับ

ปริญญาโทขึ้นไป โดยจะใช้ทุกขั้นตอนเป็นกระบวนการหลักในการสืบค้นเร่ืองราวในอดีต

ที่ตนเองต้องตั้งประเด็นศึกษา “อะไร” ที่ไหน ช่วงเวลาใด” โดยส่วนใหญ่เน้นอยู่ท่ี 

การวเิคราะห์เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีจะศกึษาให้ครอบคลมุครบถ้วน ส่วนหลกัฐานอืน่ๆ 

นั้น มักใช้เป็นสาระประกอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น หลักฐาน 

ทางศิลปกรรม พิธีกรรม สถานที่จริง การสัมภาษณ์บุคคล เป็นต้น

ส�าหรับการเรียนรู ้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปัจจุบันวิธีการ 

ทางประวัติศาสตร์ได้เป็น “ทักษะกระบวนการ” หนึ่งในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เช่นเดียว

กับทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสรุป การตีความและทักษะอื่นๆ ที่หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ได้ก�าหนดการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกชั้นปีต่อเนื่องจนจบหลักสูตร โดยแต่ละชั้นปี

จะได้ฝึกฝนทักษะแต่ละขั้นตอน (ไม่ใช่ทุกขั้นตอน) ดังนี้

ป.๑  : สอบถามและเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว

ป.๒ :  ใชห้ลักฐานทีเ่กีย่วข้องกบัตนเองและครอบครัว  ล�าดับเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

ป.๓ :   ระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและชุมชน และล�าดับ 

  เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้น

ป.๔ :   แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น

ป.๕ :  สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย รวบรวม 

  ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  และแยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริงกับ 

  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น
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ป.๖ : อธิบายความส�าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ (อย่างง่ายๆ) และน�า 

  เสนอข้อมลูจากหลกัฐานทีห่ลากหลายในการท�าความเข้าใจเร่ืองราวในอดตี

ม.๑ :  น�าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  

  (สุโขทัย)  

ม.๒ :  ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 

  ความเป็นจรงิกบัข้อเทจ็จริงและเห็นความส�าคญัของการตีความหลกัฐาน 

  ทางประวัติศาสตร์ (อยุธยากับธนบุรี)

ม.๓ :   ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ส�าคัญ (รัตนโกสินทร์)  

  และในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ

ม.๔-๖:  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ (ผลการศึกษา 

  หรือโครงงานทางประวัติศาสตร์)

โครงงานทางการศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมี 

ความส�าคัญที่สุด โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการท�างานและท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้  ครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยน�า

ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานขึ้น แม้ว่า 

โครงงานมีหลายประเภท แต่โครงงานทางประวัติศาสตร์เป็นลักษณะของการ ศึกษาสืบค้น  

ส�ารวจ และรวบรวมข้อมูลได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น

โครงงานประวัติศาสตร์  คืออะไร  และส�าคัญไฉน

โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการ

ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นใดที่ใช้ในการศึกษาหาค�าตอบ

ในเรือ่งนัน้ๆ  โดยมผู้ีสอนเป็นผู้กระตุน้ แนะน�าให้ค�าปรกึษาแก่ผูเ้รยีนในกระบวนการท�างาน

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท�าการศึกษา ค้นคว้า วางแผนการด�าเนินงาน  

ก�าหนดข้ันตอนการท�างาน  ส�ารวจรวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์

ของข้อมูล และออกแบบน�าเสนอผลงาน โดยทั่วไป การท�าโครงงานสามารถท�าได้ทุกระดับ

การศึกษาทุกกลุ่มประสบการณ์ ทุกรายวิชา ซึ่งอาจท�าเป็นบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ เร่ิม

ตั้งแต่โครงงานเล็กๆ  ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว จนถึงโครงงานใหญ่ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น ต้องใช้

ความรูค้วามสามารถหลายด้าน รวมทัง้มผีูเ้ชีย่วชาญให้ค�าแนะน�า  ซึง่ต้องใช้ความรู ้วธิกีาร

และทกัษะกระบวนการหลายๆ อย่างประกอบกนั จงึจะได้ผลการศกึษาจากโครงงาน ซึง่นบั

เป็นความรู้ใหม่ของผู้ศึกษา

เนื่องจาก ประวัติศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเหตุการณ์ส�าคัญในอดีตของสังคม

มนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสิ่งแวดล้อมโดยการสอบสวนร่องรอยหลักฐาน 

ที่หลงเหลืออยู่อย่างเป็นระบบที่เรียกว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์
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โครงงานทางประวัติศาสตร์  จึงหมายถึง  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ 

ผู้เรียนได้สืบค้นเรื่องราวในอดีตในสังคมมนุษย์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ช่วงเวลาใดช่วงหนึ่ง 

(มิติของเวลา) ตามความสนใจและตามศักยภาพตน โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

  

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

๑. ตั้งประเด็นศึกษา

๒. รวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน

๓. วิเคราะห์ตรวจสอบหลักฐาน

๔. การตีความหลักฐาน

๕. การประมวลสังเคราะห์ข้อมูล

๖. การน�าเสนอผลการศึกษา

องค์ประกอบของโครงงานทางประวัติศาสตร์  ประกอบด้วย  ขอบเขตของสังคม

มนุษย์ในพื้นที่ศึกษา ช่วงเวลาที่ก�าหนดชัดเจน ข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่างๆ ที่มากพอ

ในการวิเคราะห์ตีความและกระบวนการสืบค้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริง 

ผลงานของการสืบค้นนี้ เราเรียกว่า องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์

โดยทั่วไปการท�าโครงงานไม่ว่าจะเป็นรายวิชาใดก็ตามจะเป็นกระบวนการศึกษา

ค้นคว้าของผู้เรียนทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากการท�ารายงานหลายประการ เร่ิมต้นคอื 

ประเด็นศึกษาที่ต้องการสืบค้น ต้องมาจากความสนใจของผู้เรียน (ไม่ใช่ของครู) ผู้เรียน

ต้องคดิและเลอืกประเดน็ศกึษา (ซึง่จะพฒันาเป็นหวัเรือ่งของโครงงาน) ด้วยตนเองว่าอยาก

จะศึกษาเรื่องอะไร  ท�าไมถึงอยากศึกษา  (มีความส�าคัญอย่างไรต่อสังคม)

นอกจากนี้ การสืบค้นเรื่องราวอะไรก็ตามควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้เรียน มีความ

อยากรู้อยากเห็นรากเหง้าของเรื่องราวที่ใกล้ตัว เช่น นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาสนใจ 

ฝักต้อยต่ิง เพราะในบริเวณโรงเรยีนมต้ีนต้อยติง่ข้ึนอยูก่ระจดักระจาย นกัเรยีนในโรงเรยีน

มัธยมแห่งหนึ่งของอ�าเภอศรีสัชนาลัยสนใจการทอผ้าของกลุ่มแม่บ้านที่ครอบครัวของ 

พวกเขาเป็นสมาชิก

ส่ิงหนึ่งท่ีควรตระหนัก คือ “ความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของ 

ผูเ้รยีน”  เพราะโครงงานทางประวัตศิาสตร์ไม่ใช่ “วิทยานพินธ์ประวติัศาสตร์”  ของนกัศึกษา

ปรญิญาโทท่ีจะต้องใช้ความสามารถในการใช้ภาษาโบราณหรอืภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส

ในการศึกษาเอกสารชั้นต้น  ดังนั้น ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา จึงไม่ควรเลือกที่จะสืบค้น

เรือ่งราวทีไ่กลตัว  เช่น  สงัคมไทยในสมยัอยธุยา การสถาปนาอาณาจักรสโุขทยั  เพราะสิง่ที่

จะสืบค้นได้จะเพียงรวบรวมข้อมูลที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนเท่านั้น ไม่น่าจะเป็นความรู้ใหม่ 
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ท่ีน่าสนใจอะไร  (ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียนมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ครอบครัวเป็นเชื้อสายที่

สืบทอดจากโปรตุเกส  สามารถอ่านภาษาโปรตุเกสได้ สามารถที่จะสืบค้นเรื่องราวของ

ครอบครวัตนเองท่ีใกล้ตวัออกไปได้)  อย่างไรกต็าม โครงงานทางประวติัศาสตร์ควรเร่ิมจาก

สิง่ท่ีใกล้ตวั จากเรือ่งทีผู้่เรยีนสงสยัอยากรู้  เพราะจะท�าให้เกดิแรงจูงใจให้อยากท�าต่อไป

ประการที่สอง การท�าโครงงานต้องใช้เวลา และต้องทุ่มเทความเพียรพยายาม 

ความอดทน อดกล้ัน ซึง่อาจต้องมค่ีาใช้จ่าย จงึเป็นไปไม่ได้ทีผู่เ้รยีนจะสบืค้นเรือ่งใดเรือ่งหนึง่

ภายในเวลาสั้นๆ  ส่วนใหญ่มักใช้เวลาประมาณ  ๑ ภาคเรียน (ซึ่งจะแตกต่างจากรายงาน

ทีจ่ะเป็นการรวบรวมข้อมลูทีม่ผีูศ้กึษาไว้แล้ว) ในกรณดีงักล่าวนี ้ผูส้อนจงึมบีทบาทส�าคญั

ในด้านการกระตุก กระตุ้นให้ก�าลังใจและก�ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประการที่สาม จ�านวนกลุ่มคนที่ร่วมมือกันท�าโครงงานต้องไม่มากเกินไป 

และต้องมคีวามสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุและร่วมมอืร่วมใจ

ท�าโครงงานจนส�าเร็จเรียกว่า สามารถ “หลอมได้เป็นหนึ่งเดียว” ก็ได้  

โดยทั่วไป การสืบค้นเรื่องราวต่างๆ ที่ใกล้ตัวที่ผู้ศึกษาสนใจใคร่รู้ อาจเริ่มด้วย

การอยากรูเ้รือ่งของตนเองและครอบครวั เร่ือง เช่น ประเดน็ศกึษาเร่ือง ประวติัความเป็นมา

ของครอบครวัข้าพเจ้า อาชพี ครวัเรอืนของข้าพเจ้า เป็นต้น  ส�าหรบัประเดน็สบืค้นดงักล่าว 

ข้อมูลและหลักฐานก็จะได้อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น รูปภาพ ข้อมูลจากการซักถามพ่อ  แม่ ญาติ

สนิท  เครื่องมือ เครื่องใช้เป็นต้น 

เรื่องราวในชุมชนหรือท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่สืบค้นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ 

เช่น ประเดน็ศกึษาเรือ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณ ีการละเล่นในชมุชน ความเป็นมาของชือ่ถนน  

ชือ่สถานทีส่�าคญั ข้อมลูและหลกัฐานกย็งัเป็นสิง่ทีใ่กล้ตัว เช่น ลักษณะภูมิประเทศ การสอบถาม

ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือ ผู้รู้ในชุมชนอ่านจากบันทึก จดหมาย รวมทั้ง แหล่งความรู้ในชุมชนหรือ

ในท้องถิ่น

ข้อส�าคญั คอื  โครงงานทางประวติัศาสตร์ มักเป็นเร่ืองเกีย่วกบัสงัคมมนษุย์ในอดตี  

ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามมิติของเวลา ผู้ศึกษาต้องสืบค้นให้ชัดเจน 

ได้ว่าประเดน็ทีศ่กึษานัน้ (โดยพยายามหาค�าตอบในค�าถามทีว่่า) มใีครท�าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไร 

เป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการไปอย่างไร  ท�าไมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง

และมีผลอย่างไรบ้าง 

โครงงานทางประวัติศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่เริ่มต้นจน

กระทั่งสิ้นสุดโครงการ จึงเป็นการฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นการด�ารงชีวิต เช่น ทักษะการคิด

วิเคราะห์ การใช้ค�าถาม การอ่าน การสังเกต การส�ารวจพื้นที่จริง ได้ฝึกฝนคุณธรรม 

ในการด�าเนินชีวิต เช่น ความอดทน มารยาท และมนุษย์สัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ นอกจากนี้

ยังฝึกฝนความเป็นกลาง ความไม่มีอคติต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิด 
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ความเชื่อที่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุป คือ โครงงานทางประวัติศาสตร์ คือ การน�าหลักการ

และทฤษฎีที่เรียนรู้จาก “วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปปฏิบัติจริง” 

ขั้นตอนการท�าโครงงานประวัติศาสตร์

การท�าโครงงานเป็นกจิกรรมต่อเนือ่งและมกีจิกรรมการด�าเนนิงาน “นอกห้องเรียน”  

ซึง่ต้องมกีารเตรยีมตวั  เตรยีมเครือ่งมอื และเตรยีมความพร้อมอืน่ๆ ต้องปรับปรุงเคร่ืองมือ 

แบบส�ารวจ แผนปฏบิตักิาร ฯลฯ  ทีส่�าคญัต้องร่วมมอืร่วมใจแก้ไขปัญหาต้ังแต่เร่ิมต้นจนถงึ

ขัน้สดุท้าย

ขั้นเตรียมการส�าหรับครู คือ การกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้ “สามารถคิด 

และเลือกประเด็นศึกษาได้ด้วยตนเอง”  เช่น การจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่ จัดให้ชม

ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย  ให้เข้าชมนิทรรศการ 

หรอืจัดให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านต่างๆ มาบรรยายเรือ่งทีน่กัเรยีนมคีวามสนใจ ทัง้นี ้เพือ่ให้ผูเ้รยีน

เกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของชุมชน ท้องถิ่นตน หรือสังคมไทย เพราะ

ประเด็นศึกษาควรเริ่มจากความสงสัย อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่ส�าคัญ คือ ผู้สอนควรระบุให้

ชดัเจนด้วยว่า การท�าโครงงานเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมการเรียนท่ีทกุคนจะต้องด�าเนนิการ 

เพ่ือให้ผ่าน “ตวัชีว้ดั”  และเกณฑ์การประเมนิผล ค�าชีแ้จงดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของการกระตุ้น

ให้ผู้เรียนมีความตระหนักในความส�าคัญของการท�าโครงงานดังกล่าว

สรุปล�าดับขั้นตอนการท�าโครงงานได้  ดังนี้
บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน

ขั้นเตรียมการ
๑.๑ สร้างแรงจูงใจหรือกระตุ ้นความสนใจของ 

      ผู้เรียน

๑.๒ แนะน�าวิธีการท�าโครงงาน

๑.๓ เสนอแนะแหล่งศึกษาค้นคว้า

ขั้นวางแผนงาน
๒.๑ แนะน�าการวางเค้าโครงย่อและการวางแผนงาน

๒.๒ ให้ค�าปรึกษาดูความเป็นไปได้ของเค้าโครงของ

      โครงงาน

ขั้นด�าเนินงาน
๓.๑ ติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน

๓.๒ ให้ค�าแนะน�า  ค�าปรกึษา เสนอแนะอย่างใกล้ชิด

๓.๓ ตรวจสอบความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน

ขั้นเตรียมการ

๑.๑ คิด และเลือกประเด็นศึกษา

๑.๒ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นวางแผนงาน
๒.๑ ก�าหนดขอบข่ายหรือเค้าโครงเรื่องที่จะศึกษา

๒.๒ จัดท�าเค้าโครงงานน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

ขั้นด�าเนินงาน
๓.๑ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเร่ืองราว 

      ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษา

๓.๒ สร้างเครื่องมือพร้อมการปรับปรุง

๓.๓ รวบรวมข้อมูลและบันทึกให้ครบถ้วน 

๓.๔ ประมวลความรู้ที่ค้นพบ
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สามารถตอบค�าถามที่เกิดจากความสงสัยในประเด็นที่สืบค้นได้ว่า

ใคร ท�าอะไร ที่ไหนเมื่อไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ท�าไม และมีผลต่อสิ่งใดบ้าง

ผู้ประเมินผลงาน คือ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�าโครงงาน ประกอบด้วย  ผู้เรียนทุกคน

ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นเตรียมการส�าหรับนักเรียนไม่ง่ายนักที่จะเกิดความคิดที่จะสนใจได้ประเด็น

สืบค้นเรื่องราวในอดีต ค�าถามที่ดีอาจช่วยให้นักเรียนคิดประเด็นศึกษาได้ อาจเร่ิมด้วย 

การบอกเล่าเรื่องราวของตนเองกับเพื่อนๆ “ชอบอะไร ถนัดอะไร สนใจอะไร เคยมี

ประสบการณ์ด้านใดบ้าง” การส�ารวจความสนใจของตนเอง อาจน�าไปสู่ประเด็นศึกษา 

“จะศึกษาเรือ่งอะไร ท�าไมจงึศึกษาเรือ่งนี”้ หรือการอ่านจากหนงัสอื เรียนรู้จากนอกสถานที่  

จะน�าสู่ประเด็นสงสัยที่จะน�าไปสู่ชื่อโครงงานที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนที่เหมาะสมกับ 

ความสามารถและระดับความรูข้องผู้เรยีน หวัเรือ่งของโครงงานมกัจะมาจากปัญหา ค�าถาม

หรือความอยากรู้อยากเห็นในประเด็นเรื่องต่างๆ 

ข้ันตอนของการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง คอื ขัน้ตอนรวบรวมความรูท้ีเ่กีย่วข้อง

กับเรื่องที่ศึกษาว่ามีใคร ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไรแล้วบ้าง เป็นการตรวจสอบว่าประเด็นที่

เราสนใจสบืค้นมงีานทีใ่ครเคยท�ามาก่อนหรอืไม่  ส่วนใหญ่แล้วขัน้ตอนนี ้คอื การตรวจสอบ

จากอนิเทอร์เนต็  สอบถามจากบุคคลที่เชื่อถือได้ ศึกษาจากต�าราและเอกสารทางวิชาการ  

และการปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะกระบวนการตรวจสอบประเมินค่าข้อมูลหลักฐานตั้งแต ่

ขั้นตอนนี้ เนื่องจากข้อมูลและหลักฐานไม่ใช่จะให้ “ความจริง” ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้

ทั้งหมด ครูจึงต้องทบทวนวิธีการท�าโครงงานและข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้

แก่ผู้เรียนก่อนเริ่มท�าโครงงาน

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน

ขั้นสรุปการด�าเนินการ
๔.๑ ตรวจสอบการเขียนรายงานให้ถูกต้อง

      ตามหลักวิชาการ 

ขั้นประเมินผลงาน
๕.๑ ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย  

๕.๒ ตรวจสอบปัญหาการท�างานที่ผ่านมาและ

      สรุปผลการด�าเนินงาน

ขั้นสรุปการด�าเนินการ
๔.๑  เขียนรายงาน

๔.๒ ออกแบบการน�าเสนอโครงงาน  

ขั้นประเมินผลงาน
   น�าเสนอผลงานได้หลายรูปแบบตามที่เหมาะสม 

เช่น การเล่าเรื่อง การสร้างสถานการณ์จ�าลอง       

การสาธิต การจัดนิทรรศการ
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ในขัน้ตอนของการเขียนเค้าโครงของโครงงาน  จดัเป็นขัน้ตอนของการวางแผน

การท�างานล่วงหน้า โดยตรวจสอบความคิดให้ชัดเจน  จะท�าอะไร  ท�าไมต้องท�า  ต้องการ

ให้เกิดอะไร  จะท�าได้อย่างไร  ต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง  (วัสดุ  อุปกรณ์ งบประมาณ  

ระยะเวลา)  ต้องท�าอะไรกับใครบ้าง  และจะท�าเมื่อไร อย่างไร  

การเขียนเค้าโครงของโครงงาน  เป็นการแสดงแนวคิด แผนงาน และขั้นตอน 

การท�าโครงงานซึ่งควรประกอบด้วย

(๑) ชื่อโครงงาน  (สั้น กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายได้ตรง)

(๒) ชื่อผู้ท�า / ชั้น / ปีการศึกษา

(๓) ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

(๔) หลักการและเหตุผลของโครงงาน เพื่ออธิบายความส�าคัญของโครงงานนี้

(๕) จุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์ เพื่อระบุขอบเขตของงานให้ชัดเจน

(๖) วิธีการด�าเนินงาน เพื่อระบุว่าจะรวบรวมข้อมูลอย่างไร อะไรบ้าง และวัสด ุ

      อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง

(๗) แผนปฏิบัติการ ก�าหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นว่า จะด�าเนินการอะไรบ้าง 

     ทุกขั้นตอนจนถึงเสร็จสิ้นการด�าเนินงาน

(๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(๙) เอกสารอ้างอิง

อนึง่ การสบืค้นอดตีของสงัคมมนษุย์มกัจะไม่ตัง้สมมตฐิานของการศึกษาค้นคว้า

ไว้ล่วงหน้า เนื่องจากจะเป็นการจ�ากัดแนวคิดเพราะได้ตั้งการครอบทิศทางค�าตอบไว้ก่อน

การหาข้อมูลก็จะไม่กว้างขวาง ดังนั้น ควรให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงทีสืบค้นได้

ในขั้นตอนการด�าเนินงานผู้เรียนต้องพยายามด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ที่วางไว้ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่แหล่งสืบค้น การติดต่อประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง 

และต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ที่ส�าคัญต้องบันทึกข้อมูลและวิธีการด�าเนินงานไว้

อย่างละเอียด  ให้เป็นระเบียบและครบถ้วนว่าได้ท�าอะไรบ้าง เมื่อไรกับใคร  เวลาใด ได้ผล 

อย่างไร มีปัญหา และข้อคิดเห็นอย่างไร  น�าผลทีได้มาแลกเปลี่ยนความคิดกับสมาชิกใน

กลุ่ม มีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อก่อให้เกิดข้อคิดหรือประเด็นค�าถามข้อสงสัยให้สืบค้นต่อไป

เมือ่สามารถตอบค�าถาม  (ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีส่บืค้น) ทัง้  ๓ ประเดน็  ได้แสดงว่า 

การสืบค้นได้มาถึงขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนโครงงานประเด็น ๓ ข้อนี้ ได้แก่

(๑) รู้ข้อเท็จจริงเบื้องต้น  (ใครท�าอะไร  ที่ไหน เมื่อไร  อย่างไร)

(๒) ตอบได้ว่า ท�าไมจึงเกิดเรื่องราวนั้นขึ้น ท�าไมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง

(๓) แสดงผลหรือผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อสังคมได้ว่าเป็นอย่างไร
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การเขียนโครงงาน เป็นการสื่อความหมายถึง วิธีคิด วิธีการด�าเนินงานและผลที่

ได้รับ การเขียนโครงงานควรใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่ายชัดเจนและครอบคลุมประเด็น

ส�าคัญๆ ของโครงงานเริ่มด้วย (๑) บทน�า (เล่าถึงที่มาความส�าคัญและจุดหมายของ 

การศึกษา)  (๒) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (๓) อุปกรณ์และวิธีการด�าเนินการ (๔) ผลการศึกษา 

 (๕) อภิปรายผล  (สรุปผลการสืบค้น และข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ)

การเขียนโครงงานทางประวัติศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ

มธัยมศกึษา ควรสัน้ง่ายและตรงไปตรงมา เริม่ด้วยประเดน็ศกึษา (ตอบค�าถามว่าจะท�าอะไร

บ้าง เพือ่อะไร ออกแบบวิธีการศกึษาอย่างไร) การเขยีนวตัถุประสงค์ (ตอบค�าถามว่าจะท�า

เพือ่อะไร มีประโยชน์อย่างไร) การเขียนหลกัการทีม่า (สะท้อนความคดิว่ามีภูมิหลงัอย่างไร  

มกีารอ้างองิผลการศกึษาทีผ่่านมาอย่างไร) วธิกีารศกึษา (เป็นการส�ารวจให้ชดัเจนว่าจะท�า

อะไร ท�าอย่างไร ท�าเพือ่อะไรอนัเป็นหวัใจส�าคญัทีจ่ะระบไุด้ว่าโครงงานจะส�าเร็จหรือไม่ วธิกีาร

ทีจ่ะได้ข้อมลูน่าเชือ่ถอืได้แค่ไหน ความเป็นไปได้ของการสบืค้นเร่ืองดงักล่าว)

คุณค่าของโครงงาน

๑. โครงงานเป็นกระบวนการสร้างคนให้งอกงามในทุกมิติ  ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น  

ท�าเป็นและแก้ปัญหาเป็น  มีความคิดที่เป็นระบบ มีแบบแผน เป็นขั้นตอน และเป็นระเบียบ 

โดยครเูป็นผู้ช่วยจดัระบบความคดิ  กระตุ้นให้นกัเรียนมเีหตุผล และสนกุในการทีจ่ะสบืค้น

เรื่องราวในสังคม

๒. โครงงานเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้

เดิมจากครูเป็นผู้บอกความรู้ ผู้เรียนรับและจ�าเป็น  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วย

ตนเอง

๓. โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด

ของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนี้  

๓.๑ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากหลักสูตร

๓.๒ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพผ่านการท�างานอย่างเป็นระบบ

๓.๓ ได้ฝึกฝนคุณธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต

๓.๔ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เข้าใจสังคมไทยเพิ่มข้ึน 

    มีความผูกพันถึงชุมชน  ท้องถิ่น เกิดความรักและภูมิใจในท้องถ่ิน

       และประเทศชาติ 

๓.๕  มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันโลกในยุคโลกาภิวัตน์

๔. โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อทฤษฎี  หลักการ แนวคิดที่ได้จาก

การเรียนรู้ในชั้นเรียนกับสภาพจริงในสังคมไทย  ซึ่งส่งผลต่อทักษะการด�าเนินชีวิตของผู้

เรียนต่อไปในอนาคต
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ตอนที่ ๔
ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธีสอน
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แปดสาแหรก ย้อนรอยอดีต
                                                  

โรงเรียนบ้านปากคะยาง

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

วิชาประวตัศิาสตร์ส�าหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที ่๑ ดเูหมอืนจะเป็นเรือ่งยาก

ส�าหรับเด็กๆ  แต่ส�าหรับโรงเรียนบ้านปากคะยาง  อ�าเภอศรีสัชนาลัย  ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ท�าให้เด็กได้เรียนรู้วิธีทางประวัติศาสตร์อย่าง

สนุกสนาน  อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการตั้งค�าถาม   การรวบรวมข้อมูล  การสังเคราะห์

ตีความ  ตลอดจนการน�าเสนอ   ด้วยการสืบค้นเรื่องราวในอดีตที่ใกล้ตัว  คือ การสืบค้น

เครือญาติ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “สาแหรกครอบครัว”

คุณครูได้ศึกษาเอกสารหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ พบว่า ตัวชี้วัดสาระประวัติศาสตร ์

ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ระบุว่า 

“เรียงล�าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวัน 

ตามวัน เวลาที่เกิดขึ้น” และ “บอกประวัติ 

ความเป็นมาของตนเอง และครอบครัวโดย

สอบถามผู ้กี่ยวข้อง” ซึ่งคุณครูได้เห็นว่า

เป็นการเร่ิมต้นเรียนรู้ประวติัศาสตร์อย่างง่าย

ใกล ้ ตัว นักเ รียนจะได ้ เ รียนรู ้ เ ก่ียวกับ
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวเอง

และครอบครัวก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะสืบเสาะค้นหาค�าตอบ 

ครูสนทนาเรื่องเครือญาติของนักเรียน โดยอธิบายว่าค�า “เครือญาติ” ว่าถ้าให้

ชัดเจน ก็ให้นึกถึงเครือของกล้วย กล้วยหลายผลรวมกันเข้าเป็นหวี กล้วยหลายหวีรวมกัน

เป็นเครือ คนไทยสังเกตเห็นระบบความสัมพันธ์กันแบบนี้ จึงน�ามาใช้เรียกกลุ่มคนที่ม ี

ความสัมพันธ์กันทางสายเลือด เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นญาติ เป็นพ่ี เป็นน้อง อย่างนี้ว่า 

“เครือญาติ” 

ครูตั้งค�าถามไปเรื่อยๆ ว่า เราเป็นลูกใคร ค�าตอบคือ “พ่อกับแม่” แล้วถามต่อว่า 

“พ่อ” เป็นลูกของใคร ค�าตอบก็จะเป็น “ปู่กับย่า”  แล้วปู่กับย่าเป็นลูกของใคร ครูอาจวาด

เป็นภาพการ์ตูน ที่แสดงความเกี่ยวเนื่องเป็นเครือญาติกันไป  ซึ่งในความเป็นจริง เราจะไม่

เห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในลักษณะลายเส้นอย่างนี้ แต่ลายเส้นการ์ตูนบนกระดานนี้

ท�าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าใครเป็นลูกของใคร ใครเป็นพ่อหรือแม่ของใคร ทั้งหมดนี้ เราจะ

เรียกได้ว่าเป็น “เครือญาติ” กัน

เครือญาตินี้ บางทีก็อยู ่รวมกันในบ้านหลังเดียวกัน บางทีก็แยกอยู ่ในบ้าน 

หลายหลงั นักเรยีนบางคนอาจมลุีงป้าน้าอาและบคุคลอืน่ๆ รวมอยูใ่นบ้านหลงัเดยีวกนัด้วย 

เราอาจเรียกผู้คนที่รวมอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี้ว่า “ครอบครัว” ก็ได้

เครอืญาตติามทีน่กัเรยีนเห็นบนกระดาน มเีส้นเชือ่มโยงกนัอย่างนี ้คนไทยเราเหน็

ว่าเหมือนกับเคร่ืองหาบของอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “สาแหรก” ด้วยเหตุที่มีด้วยกัน ๘ สาย 

เหมือนเส้นเครือญาติปู ่ ย่า ตา ยาย เลยเรียกว่า “แปดสาแหรก” หรือจะเรียกว่า 

“สายสาแหรก” ก็ได้ 
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ครชูวนนกัเรยีนสนทนาว่า ต้ังแต่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด  ค�าว่า “แปดสาแหรก” 

หมายถึงญาติข้างพ่อ ๔  คน (ปู่ ย่า ตา ยาย ของพ่อ)  ญาติข้างแม่  ๔ คน (ปู่ ย่า ตา ยาย 

ของแม่) รวมเป็น ๘ คน ซึ่งท�าอย่างไรจึงจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นใครบ้าง ชื่ออะไร 

ครสูนทนากบันกัเรยีนว่าถ้าอยากรูว่้าเครอืญาตขิองเรามใีครบ้าง จะไปถามใครได้

บ้าง นกัเรยีนส่วนมากกจ็ะตอบว่าจะไปถามคนในครอบครวั ญาตผู้ิใหญ่ ครูเสนอแนะว่าให้

ลองชวนญาติพูดคุยเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าที่ติดที่ฝาบ้าน หรือในอัลบั้มภาพ หากจะพอหาได้ 

ลองเสาะหาข้อมูลว่ายังมีใครอีกบ้าง คนใดยังมีชีวิตอยู่ ใครเสียชีวิตไปแล้วบ้าง นอกจากนี้

นักเรียนสามารถถามถึงรายละเอียดอื่น  ๆ  ของบุคคลนั้น แต่ไม่จ�าเป็นต้องบันทึกข้อมูลมา  

เพราะครูเพียงให้นักเรียนได้ลองสืบค้นข้อมูลเกี่ยวตนเองและครอบครัว ได้เรียนรู ้

กระบวนการสืบสอบมากกว่าตัวค�าตอบอย่างเดียว  

หลังจากนั้นน�าข้อมูลที่ได้ทั้งชื่อและนามสกุลของญาติที่ผู้ให้สัมภาษณ์เขียนมาให้ 

ภาพเก่าที่พอหาได้ น�ามาจัดวางลงในกระดาษชาร์ทที่ครูออกแบบให้เป็นแผนภูมิเครือญาติ  

นอกจากเด็กๆ จะได้รู้จักชื่อ นามสกุล ของญาติแต่ละคนแล้ว  ยังได้รู้ถึงคุณความดี  อาชีพ  

หลายคนดีใจที่ญาติมีผลงานเป็นที่ยอมรับ  และภูมิใจที่จะน�าเสนอ                    
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เมื่อนักเรียนได้ท�าแผนภูมิเครือญาติหรือสายสาแหรกของตนเองแล้ว ก็เป็นช่วง

เวลาที่นักเรียนอาจประหม่าหรือตื่นเต้นที่ได้มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่าตนเองเป็นใคร บุคคล

ในครอบครัวของตนเองมีใครบ้าง 

กิจกรรมที่น่าสนใจคือ เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตน ในฐานะที่เป็นลูกหลาน

ที่ดี ได้อย่างไร ซึ่งเป็นการปลูกฝังพื้นฐานการสะท้อนคิด ที่จะท�าความดีเพื่อเป็นพลเมืองดี

ของชาติในโอกาสต่อไป

หลังจากที่นักเรียนแต่ละคนได้น�าเสนอข้อมูลแล้ว ครูให้นักเรียนได้เขียนแสดง

ความรู้สึก ความคิดเห็นที่ได้จากการศึกาข้อมูลครั้งนี้ โดยนักเรียนมีทางเลือกในการเขียน

หลายวิธี บางคนสามารถเขียนได้เอง บางคนอาจมาเล่าให้ครูฟังแล้วครูเขียนให้ดู 

ในแผ่นกระดาษ จากนั้นนักเรียนก็น�าไปลอกตามลงในแบบสะท้อนคิดของตนเอง จากนั้น

ครูมอบให้นักเรียนน�าแบบสะท้อนคิดนี้เป็นการบ้าน ไปให้ผู ้ปกครองเขียนกลับมา 

เป็นกิจกรรมหรือการบ้านง่ายๆ ที่ท�าให้คนในครอบครัวและนักเรียนได้มีกิจกรรมท�าร่วม

กันในช่วงเวลาว่างหลังเลิกเรียนและเวลาว่างจากการงานต่างๆ แล้ว 

เมื่อนักเรียนน�าแบบสะท้อนคิดกลับมา คุณครูก็จะเขียนแสดงความคิดเห็นของ

คณุครูลงไปด้วย นกัเรยีนจะเก็บแผนภมู ิและแบบสะท้อนคดิไว้ในแฟ้ม เพือ่ใช้เป็นส่วนหนึง่

ของการประเมินผลในช่วงกลางภาคเรียนต่อไป

สาแหรกครอบครั ว เป ็นงานที่

นักเรียนควรท�าทุกคน เนื่องจากช่วยให้

นักเรียนได้รู้จักรากเหง้าของตน การสร้าง

สัมพันธภาพในวงศ์ญาติ เป็นการล�าดับชั้น 

จากต้นตระกูลเป ็นหลัก โดยการสืบค้น 

ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ท�าให้ทราบถึง

ความดีของคนในตระกูลและนักเรียนสะท้อน

คดิถึงส่ิงท่ีส�าคญัคอื ความภาคภูมิใจในความดี

ของบรรพบุรุษและความสัมพันธ์ของวงศ์

ตระกูล  ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สืบสาน 

ความดต่ีอตนเอง  ครอบครวัและชาตบ้ิานเมอืง 

อย่างไม่รู้จบ
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ลพบุรีเมืองเก่า เล่าผ่านการสืบค้นด้วยตนเอง
      

โรงเรียนวัดโคกหม้อ : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

ผู้เขียน : นางสิริกร กระสาทอง

เช้าวนัหนึง่ นกัเรยีนผ่านมาทีว่งเวยีนสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เห็นมีผูค้นมากมาย 

มาท�าพธิวีางพวงมาลาทีพ่ระบรมราชานสุาวรีย์

เมื่อมาถึงโรงเรียน ในช่ัวโมงประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

คนหนึ่งได้ตั้งค�าถามกับครูว่า 

“ครเูพชราค่ะ  เมือ่เช้านีห้นเูห็นทีว่งเวยีนสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชมคีนมากมาย

มาวางพวงมาลากัน เขาท�าเพื่ออะไรค่ะ”

ครูตอบว่า “วันน้ีเป็นวันส�าคัญวันหนึ่ง เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๓๑ 

เป็นวนัสวรรคตขององค์สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เป็นการระลกึถงึพระองค์ท่านทีส่ร้าง

ความเจริญให้แก่เมืองลพบุรี”

นักเรียนหลายคนสงสัยต่อเนื่องและตั้งค�าถามมากมาย เช่น

“ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา ท�าไมมาสวรรคตที่ลพบุรีค่ะ”  

“ใครเป็นผู้สร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างขึ้นเมื่อไร และท�าไมจึงสร้าง”  

“สิ่งก่อสร้างในพระนารายณ์ราชนิเวศน์มีอะไรบ้าง และใช้ประโยชน์ได้อย่างไร”  

“ท�าไมจึงตั้งชื่อว่าพระนารายณ์ราชนิเวศน์”  

“สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสร้างความเจริญให้ลพบุรีอย่างไรบ้าง”  
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นักเรียนหลายๆ คนอยากรู้ค�าตอบทั้งหมด แต่ครูแนะน�าว่า “ถ้าต้องการเรียนรู้

เรื่องต่างๆ อย่างละเอียด เราควรเลือกศึกษาจากประเด็นค�าถามที่เราสนใจมากที่สุด 

มีความเป็นไปได้ที่จะหาค�าตอบได้ไม่ยากนัก”

นักเรียนกลุ่ม “เด็กอยากรู้” เสนอว่า “กลุ่มหนูอยากรู้เกี่ยวกับ “สิ่งก่อสร้าง 

ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์มีอะไรบ้างและใช้ประโยชน์ได้อย่างไร”  

ครูเห็นความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียนดังกล่าว จึงได้ศึกษาสาระส�าคัญจากเอกสาร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

มาตรฐานที ่ส ๔.๑  ตวัชีวั้ดที ่๑ “สบืค้นความเป็นมาของท้องถิน่โดยใช้หลกัฐานท่ี

หลากหลาย” เน้นการจดัการเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนเข้าใจเกีย่วกับท้องถิน่ของตนเอง เน้นให้นกัเรยีน

ภาคภมิูใจในท้องถ่ินของตนเอง ให้รูจ้กัสถานทีส่�าคญัและความส�าคญัของสถานทีน่ัน้ๆ 

มาตรฐานที่ ส ๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒ “รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบค�าถาม

ทางประวติัศาสตร์อย่างมเีหตผุล” เป็นการให้นกัเรยีนได้ฝึกการตัง้ค�าถามทางประวตัศิาสตร์ 

และน�าค�าถามนั้นๆ ไปสืบค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง  

มาตรฐานที่ ส ๔.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ “อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น” เป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักและใช้ข้อมูล 

ที่สืบค้นมาได้ เป็นการฝึกฝนวิธีการทางประวัติศาสตร์ ขั้นที่ ๓ อย่างง่ายๆ ซึ่งเป็นขั้นต้น

ของการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินค่าข้อมูล กล่าวคือให้นักเรียนได้ตระหนัก เรียนรู้ 

และเตือนตนเองว่าทุกสิ่งท่ีได้อ่าน ได้ฟัง จากผู้ใดใครผู้หนึ่ง จากการอ่านหนังสือหรือ 

จากการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนั้น เรียกว่าเป็น “ข้อเท็จริง” กล่าวคือมีทั้งข้อเท็จ ข้อจริง 

และความคิดเห็น ข้อสันนิษฐาน ค�าโกหก ค�าหลอกลวง อาจด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาปะปน

รวมกันอยู่ ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้น ย่อมมี “ความจริง” รวมอยู่ด้วย  

นอกจากนี้คุณครูยังต้องพิจารณาสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ 

มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ด้วย กล่าวคือ นักเรียนต้องได้เรียนเร่ือง “การแยกแยะ 

หลกัฐานทีใ่ช้ในการศกึษาความเป็นมาของท้องถิน่”  โดยแยกเป็นหลกัฐานชัน้ต้น หลกัฐาน

ชั้นรอง ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตนและเกณฑ์ 

การจ�าแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่น เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองอย่างง่ายๆ 

คุณครูได้สอบถามคุณครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ว่าในปีที่ผ่านมาได้สอนนักเรียน

อย่างไรบ้าง ก็ได้ค�าตอบว่า นักเรียนได้เรียนการแยกแยะหลักฐานจากจารึกประจ�าวัด 

และเอกสารต�านานต่างๆ ทีช่าวบ้านเคยเขียนไว้จากความทรงจ�าเกีย่วกบัการสร้างบ้านเรอืน

ของชุมชนทีต่ัง้โรงเรยีน  ซึง่ครไูด้ลองตรวจสอบประสบการณ์หรอืความรูเ้ดมิของนกัเรียน 
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โดยน�าภาพหลักฐานในท้องถิ่น มีภาพวัดและเอกสารหลายชิ้นให้นักเรียนลองจ�าแนกว่า 

ภาพใดเป็นเอกสารชั้นต้น และภาพใดเป็นเอกสารชั้นรอง ก็พบว่านักเรียนจ�านวนหนึ่ง 

จดจ�าได้ แยกแยะเป็น แต่บางคนก็ลืมไปแล้ว ครูจึงคิดว่าในระหว่างการจัดกิจกรรม

กระบวนการสืบค้นด้วยตนเองนี้คงต้องจัดกิจกรรมเสริมเพื่อทบทวนนักเรียนไปด้วย

ครูมีกระบวนการที่จะให้นักเรียนได้ฝึกการสืบค้นด้วยตนเอง โดยน�าแผนผังของ

พระนารายณ์ราชนิเวศน์มาติดท่ีหน้าชั้น ในแผนผังจะประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างในรัชกาล

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีการแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้น

กลาง และพระราชฐานชั้นใน แล้วให้นักเรียนแต่ละคนเลือกสถานที่เลือกคนละที่ เพื่อไป

สืบค้นข้อมูล

            

ทั้งนี้ให้เป็นงานรายบุคคล โดยให้นักเรียนไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของ 

สถานที่ส�าคัญในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน คุณค่าของสถานที่นั้นๆ  

ลักษณะการใช้ประโยชน์โดยให้บันทึกลงในกระดาษ ๑ หน้า และนัดหมายให้น�ามารวมกัน

ในสัปดาห์ต่อไป    

ชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์ในสัปดาห์ต่อมา ครูให้นักเรียนน�าผลงานที่ไปสืบค้นมา 

ประกอบด้วยภาพวาด ภาพถ่าย ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม หรือสืบค้นจากแหล่งต่างๆ 
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น�ามาจัดแสดงในห้องเรียน โดยให้จัดเลียนแบบดนิทรรศการศิลปะ หรือ Gallery Method  

โดยคนที่เลือกจัดแสดงข้อมูลของสถานที่ที่เหมือนกันให้จัดรวมไว้ด้วยกัน จากนั้น 

จึงแจกกระดาษให้นักเรียนไปเดินศึกษาข้อมูล แล้วสรุปการเรียนรู้ตามประเด็นที่ครู 

มอบหมายให้ ดังนี้

 ชื่อเรื่องที่สืบค้น ..........................................
 

  วิธีการหาข้อมูล

๑. สอบถามจาก ........................................................................... 

๒. อ่านจาก ....................................................................................

๓. วิธีการอื่นๆ (ระบุ) ...................................................................

  แหล่งข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

๑. ....................................................................................................

๒. ....................................................................................................

  คุณค่าของสิ่งที่นักเรียนไปสืบค้น

๑. ....................................................................................................

๒. ....................................................................................................

  สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการสืบค้นด้วยตนเอง

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………....

ในชั่วโมงนี้เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้น�าเสนอประเด็นที่ตนเองไปสืบค้นมา 

โดยการจัดแสดงผลงาน นักเรียนผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานอาจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

มีการซักถามและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ

ประเด็นส�าคญัของการเรยีนรูใ้นชัว่โมงนี ้ไม่ได้อยูท่ี่ค�าตอบทีถ่กูต้องตายตัวแต่อยู่

ท่ีครูก�าลังฝึกให้นักเรียนได้สืบค้นเกี่ยวกับประวัติของท้องถิ่นตนเอง ให้เป็นผู้สนใจใฝ่รู ้

การให้เหตุผล ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติมากที่ประเด็นที่นักเรียนสนใจนั้น ในบางทีก็หาค�าตอบ 

ยังไม่ได้ ระหว่าง ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไปสืบเสาะหาข้อมูลมานั้น จัดได้ว่าเป็นประสบการณ์

ที่ดีมากส�าหรับนักที่จะน�ามาแลกเปลี่ยนกัน 
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สิง่ทีค่รตู้องเตอืนตวัเองในช่วงเวลานีค้อื ครอูย่างตงึเครยีดกบัค�าตอบทีไ่ด้มากนกั 

แต่สนใจทีปั่ญหาหรอืความสนใจใคร่รูข้องนกัเรยีนในการสบืค้นมากกว่า เพราะสิง่เหล่านัน้

เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ได้เผชิญสถานการณ์ที่อาจทั้งมีความส�าเร็จ

หรือความผิดพลาดบ้าง ซึ่งว่าไปแล้วค�าตอบก็ยังไม่ใช่สิ่งจ�าเป็นนักส�าหรับเด็กในช่วงวัยนี ้

จึงไม่จ�าเป็นต้องสมบูรณ์หรือถูกต้องไปเสียทั้งหมด  

การเรียนการสอนในชั่วโมงนี้จึงเป็นการให้ก�าลังใจ น�าปัญหามาพูดคุยกัน 

พจิารณาร่วมกนัว่านกัเรยีนแต่ละคนมวีธิกีารแก้ไขปัญหากนัอย่างไรบ้าง ซึง่ครูกย่็อมเข้าใจ

ดว่ีาปัญหาหนึง่กย่็อมมวีธิแีก้แตกต่างกนัไป วธิกีารเดมิแต่สถานการณ์ใหม่กอ็าจไม่ประสบ

ความส�ารจ็เหมอืนเดมิกไ็ด้ เพราะจดุส�าคญัตรงนีค้รกูต้็องให้เดก็ได้เรยีนรูว่้า เวลาเปลีย่นไป 

เปลีย่นสถานที ่เปล่ียนสถานการณ์ กล่าวคือไม่มีอะไรซ�า้กนัได้ในประวติัศาสตร์ ตามส�านวน

ที่ว่า “ประวัติศาสตร์ไม่ซ�้ารอย” 

ครูตั้งเป้าเพียงว่านักเรียนจะเป็นผู้ที่ตั้งค�าถามได้ ซึ่งก็ไม่จ�าเป็นต้องสมบูรณ์แบบ 

การตั้งค�าถามที่ดียากกว่าการหาค�าตอบให้ตรงประเด็น ดังนั้นครูก็อาจให้นักเรียน 

ตั้งค�าถามอะไรมา ครูก็ตั้งค�าถามกลับ เป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้ง เพื่อข้อค�าถามเหล่านั้น ให้มี

ความแหลมคมมากขึน้ เป็นกระบวนการทีเ่รยีกว่า “การเหลาค�าถาม” ค�าถามทีด่ีๆ  กจ็ะเป็น

ตัวจุดไฟใฝ่รู ้ให้นักเรียนอยากไปสืบเสาะหาค�าตอบ แต่ค�าถามที่ดีและเหมาะสมกับวัย 

ของนักเรียนก็จะช่วยให้สืบค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพราะบางค�าถามก็อาจค�าตอบไม่ได้เลย 

หรือหาได้ยาก       

สปัดาห์ถดัมา ชัว่โมงวชิาประวัตศิาสตร์ เป็นช่วงเวลาส�าหรับนกัเรียนสรุปการเรียนรู้ 

ที่ได้กระบวนการสืบค้นที่หลากหลาย ได้แก่ 

๑. การศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบักบัพระนารายณ์ราชนเิวศน์ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นข้อมลู

จากแบบเรียน หนังสือและเอกสารแผ่นพับ นักเรียนพบว่าเอกสารชั้นต้นที่เป็นเร่ืองราว 

เกี่ยวกับอยุธยาโดยเฉพาะเรื่องที่สัมพันธ์กับพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์มีน้อยมาก 

หรือหากมีอยู ่บ้าง ก็น่าจะเป็นบันทึกจากเอกสารชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงแผ่นดิน 

พระนารายณ์มหาราช ซึ่งพ้นวิสัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จะไปสืบค้นได้ 

หรือเสาะหาเอกสารเหล่านั้นมาศึกษาได้ 

แม้กระทั่งเรื่องของ “พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท” ที่มีภาพวาดและ

เรื่องเล่าว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จฯ ประทับ ณ พระสีหบัญชร ในท้องพระโรง

พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ออกรับคณะราชทูต ซึ่งไม่ได้มีการจดบันทึกไว ้

และยังไม่พบหลักฐานอื่นใด  ทั้งหมดยังคงเป็นเพียงการเปรียบเทียบจากบันทึกเหตุการณ์ 

และภาพวาดที่คณะทูตฝรั่งเศส อัญเชิญพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔  เดินทาง 

มาเข้าเฝ้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระราชวังกรุงศรีอยุธยา ดังนี้
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ภาพ ท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทและภาพวาดที่ยังเป็นข้อสันนิษฐานว่า 

ที่นี่เคยเป็นที่รับรองคณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศส

".... คณะทูตฝร่ังเศส มาถึงสยามเม่ือ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๘ และในวันท่ี ๑๘ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการต้อนรับ 

โดยเชอวาเลียร์ เดอ โชมองต์ ราชทูตอัญเชิญพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ มาถวายแก่

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระราชวังกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้ตามบันทึกของบาทหลวงตาชารด์ 

ระบุว่า

.....พระเจ้าแผ่นดินสยาม ประทับ ณ สีหบัญชร ที่สูงมาก การจะยื่นพระราชสาสน์ถวาย

ให้ถึงพระองค์ท่านนั้น จ�าเป็นต้องจับคันพานที่ปลายด้ามและชูแขนขึ้นสูงมาก ซึ่งเมื่อพิจารณา 

เหน็ว่าการถวายพระราชสาสน์ในระยะห่างมากนัน้ เป็นการไม่สมเกยีรต ิโดยควรทีจ่ะถวายให้ใกล้

พระองค์มากที่สุด ราชทูตจึงจับพานที่ตอนบนและยื่นขึ้นไปเพียงครึ่งแขนแค่นั้น พระเจ้าแผ่นดิน

สยามทรงทราบความประสงค์ว่าเหตุใดราชทูตจึงกระท�าเช่นน้ัน จึงทรงลุกขึ้นยืนพร้อมกับ 

แย้มพระสรวลและทรงก้มพระองค์ออกมานอกสีหบัญชร เพื่อรับพระราชสาสน์ตรงกึ่งกลางทาง 

แล้วทรงน�าพระราชสาสน์นั้น จบเหนือเศียรเกล้า อันเป็นการถวายพระเกียรติให้เป็นพิเศษ...."

ข้อมลูเหล่านี ้นกัเรยีนเองได้เรยีนรูว่้า เรือ่งราวในประวตัศิาสตร์นัน้ มท้ัีง “ข้อจรงิ” และ 

“ข้อเท็จ” ปะปนกันไปหมดและเริ่มตระหนักอย่างที่อาจารย์ทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า 

“ประวัติศาสตร์จริงเจ็ดส่วนเท็จสามส่วน”  

๒. สัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในพระนารายณ์ราชนิเวศน์การสัมภาษณ์

บุคคลต่างเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในพระนารายณ์ราชนิเวศน์  นักเรียนพบว่าข้อมูลส่วนหนึ่ง 

ก็สอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร เพราะบุคลลเหล่านั้น ก็ศึกษาจากเอกสาร 

มาด้วยเช่นกัน อาจจะมแีตกต่างไปบ้างตรงทีม่เีกรด็ประวัติศาสตร์หรือเร่ืองเล่าแทรกมาบ้าง 

เช่น คราวที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรและประทับอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค ์

เขตพระราชฐานชั้นใน ระหว่างนั้นพระเพทราชา ขุนหลวงสรศักดิ์ และขุนนางได้ประชุมกัน
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ที่ตึกพระเจ้าเหา เพื่อวางแผนยึดอ�านาจ ตึกพระเจ้าเหา มาจากภาษาลาวเวียงจันทน์ แปลว่า 

“พวกเรา” ซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ชื่อเรียกสถานที่บางทีก็ถูกเรียกมาในชั้นหลังแล้ว เพราะ

ชาวลาวเวียงจันทน์ก็อพยพมาอยู่ที่ลพบุรีก็สมัยรัตนโกสินทร์ หลักฐานที่จะเรียกชื่อหรือ

ออกนามจริงในสมัยนั้นก็ไม่ปรากฏ   

๓.ศึกษาแหล่งเรียนรู้จริงเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างส�าคัญในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 

เป็นการให้ สังเกตรวมทั้งศึกษาบริเวณรอบๆ ศึกษาป้ายความรู้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง

ก่อสร้าง

หลังจากศกึษาแล้วน�าผลการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้ ๓ วธิกีาร นกัเรียนได้รวบรวบ

ใข้อมูลที่แต่ละคนไปสืบค้นมาด้วยวิธีการต่างๆ มาจัดระบบข้อมูลลงในตาราง ดังนี้ 
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สิ่งก่อสร้างรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในพระนารายณ์ราชนิเวศน์

เขตพระราชฐานชั้นนอก

เป็นที่กักเก็บน�้าภายในพระราชวัง  ท่อน�า้ท�า

จากดินเผา สร้างโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสและ

บาทหลวงชาวอิตาล ี

 ๑. อ่างเก็บน�้าหรือถังเก็บน�้าประปา เอกสาร

จากลกัษณะของหมูอ่าคารแล้วน่าจะเป็นพระ

คลงัเกบ็สนิค้าหรอืสิง่ของเพือ่ใช้ในราชการท่ี

จะพระราชแก่ผู้ท�าความดีความชอบ ใช้เป็น

คลังเพื่อเก็บสินค้า  หรือเก็บสิ่งของเพื่อใช้ใน

ราชการ 

 ๒. ตึกสิบสองท้องพระคลังหรือพระคลังศุภรัตน์ เอกสาร

เป็นสถานที่เลี้ยงต้อนรับคณะราชทูตชาวต่าง
ประเทศ  ทรงพระราชทานเลีย้งแก่เชอร์วาเลยี  
เดอ  โชมองต์ จากประเทศฝร่ังเศส ในปี พ.ศ. 
๒๒๒๘ และ พ.ศ ๒๒๓๐  ด้านหน้าตึกมี
รากฐานเป็นอิฐแสดงให้เห็นว่าตึกหลังเล็กๆ 
คงจะเป็นโรงมหรสพ ซึ่งมีการแสดงให้แขก
เมืองชม  ภายหลังรับประทานอาหาร 

 ๓. ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง เอกสาร
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เป็นท่อประปาท�าจากดินเผา  ที่กักน�้าท�าด้วย

การก่ออิฐฉาบปูน โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส

และบาทหลวงชาวอิตาลีสร้าง พ.ศ.๒๒๐๙

เป็นอ่างเก็บน�้าท่ีก่อด้วยอิฐฉาบปูนและท่อ

เป็นดินเผา ใช้กกัเกบ็น�า้ท่ีมาจากพระทีน่ัง่เยน็

(ทะเลชุบศรและอ่างซับเหล็ก สร้างพ.ศ. 

๒๒๐๙)

การสัมภาษณ์ ป้ายความรู้

ใช้เป็นคลังเก็บสินค้าและใช้เก็บผ้าที่ข้าราช

บริพารเบิกเพื่อใช้ในการบวชก่อนพระองค์

สวรรคต

นอกจากใช้เป็นคลงัสนิค้าแล้ว  ยงัเกบ็อาหาร

คาวหวาน และ เป็นที่เก็บผ้าเหลืองส�าหรับให้

ข้าราชบรพิารทีเ่ป็นคนสนทิของพระนารายณ์ 

๑๕ คนเบิกเพื่อใช้ในการบวชในปลายสมัย

ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

การสัมภาษณ์ ป้ายความรู้

 เป็นสถานที่เล้ียงต้อนรับคณะราชทูตจาก

ประเทศฝรั่งเศส เชอร์วาเลีย  เดอ  โชมองต์ 

เมื่อ  พ.ศ. ๒๒๒๘

เป็นสถานท่ีเลีย้งต้อนรบัคณะทตูจากประเทศ

ฝรั่งเศส  และแขกเมือง

การสัมภาษณ์ ป้ายความรู้
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เขตพระราชฐานชั้นนอก

สันนิษฐานว่าเป็นหอพระประจ�าพระราชวัง 

พระเจ้าเหา คงหมายถึงพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ี

ส�าคัญที่ประดิษฐานอยู่ภายในตึก ลักษณะของ

ตกึเป็นทรงยโุรปผสมผสานแบบไทย สมเดจ็พระ

เพทราชาทรงประกาศยึดอ�านาจจากสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช ณ ตึกนี้ เมื่อปี พ.ศ.  ๒๒๓๑

 ๔. ตึกพระเจ้าเหา เอกสาร

 เป็นที่อยู่ของช้างพระที่นั่ง ของสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช  และเจ้านายส�าหรับใช้ใน

ราชการเสด็จประพาสป่า  ล่าสัตว์  และเป็น

ที่พักของควาญช้าง ที่หมุนเวียนกันมาดูแล

ช้างเผือก 

 ๕. โรงช้างหลวง เอกสาร

เป็นที่ประทับออกว่าราชการแผ่นดิน  และ

ประชุมองคมนตรี  ใช้เป็นที่ประทับก่อนที่

สร้างพระทีน่ัง่สทุธาสวรรค์  ใช้เป็นหอประชมุ

องคมนตรีตามบันทึกของชาวฝรั่งเศส

 ๖. พระที่นั่งจันทรพิศาล เอกสาร

เขตพระราชฐานชั้นกลาง
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สันนิษฐานว่าเป็นหอพระประจ�าพระราชวังเป็นหอพระประจ�าพระราชวัง  เพราะมีที่ส�าหรับ
ประดิษฐานพระหรือฐานชุกชี ปรากฏให้เห็นอยู่
ชาวฝรั่งเศสระบุว่าเป็นวัด ค�าว่า  “เหา” น่าจะมา
จากภาษาอังกฤษที่เขียนว่า  HOUSE ซึ่งหมาย
ถึงบ้านที่อยู่อาศัยบางต�าราก็บอกว่า  “เหา” จาก
ค�าว่า  “เฮา”  แปลว่าหมู่เรา  พวกเรา  เป็นค�า
ที่มาจากภาษามอญและภาษาลาวเวียงจันทน์  
สถานที่นี้ เป ็น ท่ีประชุมของพระเพทราชา 
ขุนหลวงสรศักดิ์และขุนนาง เพื่อวางแผนยึด
อ�านาจจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

การสัมภาษณ์ ป้ายความรู้

เป ็นที่ อยู ่ ของช ้ างพระที่นั่ งของสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช และเจ้านายหรือขนุนาง

ชั้นผู้ใหญ่

เป ็น ท่ีอยู ่ ของช ้ างพระที่นั่ งของสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชและเจ้านายคนสนิท

ส�าหรับใช้ในราชการเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ 

การสัมภาษณ์ ป้ายความรู้

เป็นที่ประทับออกว่าราชการแผ่นดิน และ

ประชุมองคมนตรี  

เป็นที่ประทับก่อนที่สร้างพระที่นั่งสุทธา

สวรรค์  ใช้เป็นหอประชุมองคมนตรี  เป็นสิ่ง

ก่อสร้างที่เป็นแบบไทยแท้

การสัมภาษณ์ ป้ายความรู้
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หลังจากนักเรียนด�าเนินการศึกษาตามวิธีการดังกล่าวแล้ว นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้

ของตนเองด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเขียนเป็นความเรียงเพื่อเตือนความจ�าของตนเอง บางคน

เขียนเป็นจดหมายเพื่อบอกเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ในการสืบค้นทางประวัติศาสต์ให้เพื่อน 

ในจินตนาการได้อ่าน บางคนที่มีความสามารถด้านศิลปะก็ใช้วิธีการวาดภาพประกอบในลักษณะ

ของภาพวาดลายเส้น (Info-Graphic) มีข้อมูลหลายอย่างที่น่าสนใจ 

นกัเรยีนได้เรียนรูว่้าบางทกีารตัง้ค�าถามในสิง่ทีก่ระหายใคร่รูน้ัน้ เป็นเรือ่งทีด่ ีแต่เมือ่ลงมอื

สืบค้นกพ็บว่ามคีวามยากล�าบากพอสมควร หรอืหาค�าตอบไม่ได้อย่างท่ีตัง้ใจไว้ เพราะประเดน็ค�าถาม

เกี่ยวกับส่ิงก่อสร้างในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ มีข้อมูลไม่มากนัก เอกสารชั้นต้นก็มีจ�ากัดและ 

เรื่องราวต่างๆ ก็เกิดขึ้นนานมากแล้ว ท�าให้การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องก็อาจไม่ได้ข้อมูลที่มาก

ไปกว่าในเอกสาร เลยได้บทเรียนว่าการตั้งค�าถามต้องลองตรวสอบดูว่าจะพอมีข้อมูลส�าหรับตอบ

ค�าถามได้มากน้อยเพียงใด 

เขตพระราชฐานชั้นกลาง

เป็นที่ประทับออกว่าราชการแผ่นดิน  และ

ประชมุองคมนตรี / เป็นทีอ่อกรับราชทตูจาก

ฝรั่งเศส เชอร์วาลิเย เดอ โชมอง เมื่อ  พ.ศ.  

๒๒๒๘  

 ๗. พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธััญญมหาปราสาท เอกสาร

เป็นทีป่ระทบัส่วนพระองค์และเป็นทีส่วรรคต

ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 

๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๒๓๑ เป็นที่ประทับ

ส่วนพระองค์และเป็นท่ีสวรรคตของ สมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช เมือ่วนัที ่๑๑ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๒๓๑

 ๘. พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ เอกสาร

เขตพระราชฐานชั้นใน
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การศึกษาครั้งนี้ ออกจะเน้นศึกษาไปที่เร่ืองสถานที่โบราณสถาน แต่ข้อมูลที่ได้ก็พอเห็น 

ภาพของชวีติผูค้นในยคุสมัยของสมเดจ็พระนารายณ์อยูไ่ม่น้อย โดยเฉพาะลกัษณะการจดัพระราชฐาน

ที่มีการแบ่งเขตพื้นที่เป็นชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน ซึ่งแบบแผนนี้ก็มีสืบเนื่องกันมากจนถึงยุค

รัตนโกสินทร์

จากค�าถามและกระบวนการสืบค้นครั้งนี้ ก็น�าไปสู่การตั้งประเด็นค�าถามที่จุดไฟใฝ่รู ้

ให้นักเรียนอยากสืบค้นพอในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะสิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณธ์หลายชิ้น 

ที่นักเรียนเคยได้ยินค�าบอกเล่าหรือเคยเห็น เช่น เครื่องจับสัตว์น�้าแบบต่างๆ ที่ชวนให้ตั้งค�าถามว่า 

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ท�าให้เครื่องมือเหล่านั้นทยอยสูญหายไป   

เป็นที่เสด็จออกรับคณะราชทูตจากประเทศ

ฝรั่งเศสคือ เชอร์วาเลีย เดอ  โชมอง และแขก

เมือง

เป็นทีเ่สดจ็ออกรบัคณะราชทตูหรอืแขกเมอืง

ต่างประเทศที่มาเข้าเฝ้าฯ ทั้งที่ติดต่อราชการ  

ตดิต่อค้าขาย  และทีม่าแสดงความจงรกัภกัดี

ครัง้หนึง่ได้ให้ราชทตูจากประเทศฝรัง่เศสคอื                

เชอร์วาเลีย เดอ โชมอง  เข้าเฝ้า ณ พระที่นั่ง

แห่งนี้

การสัมภาษณ์ ป้ายความรู้

เป็นทีป่ระทบัส่วนพระองค์และเป็นทีส่วรรคต

ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 

๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๒๓๑

เป็นทีป่ระทบัส่วนพระองค์เป็นเขตหวงห้ามที่

ใครจะเดนิเข้าออกไม่ได้ นอกจากคนสนทิของ

พระองค์  ๑๕  คนเท่านั้น และเป็นที่สวรรคต

ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันท่ี 

๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๒๓๑

การสัมภาษณ์ ป้ายความรู้
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การเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  ๑

ผู้เขียน : นางนปภา  ศรีเอียด

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ได้เห็น

ความส�าคัญของ  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์  โดยเฉพาะมัสยิด

กรือเซะ โดยครูผู้สอนได้ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระ

ประวัติศาสตร์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทีเรียกว่า “๖ ขั้นพาท�า” ประกอบด้วย 

การให้นักเรียนได้สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  และ

การแยกแยกความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง โดยส่งเสริมทักษะการฟัง พูด 

อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์  สรุปความคิด สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สู่การน�าเสนอผลงาน

สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย

ภาพชินตาที่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะเห็นทุกวันคือซากปรักหักพัง 

ของโบราณสถานที่แสดงถึงความเป็นมาของเมืองปัตตานี ในอดีต “นักเรียนเดินทางมา

โรงเรียนเห็นซากปรักหักพังของโบราณ  สถานแล้วคิดอย่างไรบ้างคะ”  ครูสมสุข แสงสว่าง  

ถามนักเรียนเพื่อหยั่งดูความสนใจ

“อยากเรียนครับ และอยากท�าผลงานเป็นหนังสือเล่าเรื่องเล่มเล็กๆ โชว์ในห้อง

มัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียนด้วยครับ”  ค�าตอบของนักเรียนคือประกายความคิดของ 

การสอนประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นพาท�า  เพื่อฝึก
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นักเรียนให้มีทักษะการสืบค้นความเป็นมาของท้องถ่ินโดยใช้หลักฐานอย่างหลากหลาย 

(มฐ.ส๔.๑,ตว.ป๕/๑)  เป็นการฝึกนักเรียนให้มีทักษะการรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อตอบค�าถาม  ทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

(มฐ.ส๔.๑,ตว.ป๕/๒) และฝึกนักเรียนให้น�าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นด้วยวิธีการ 

อย่างหลากหลาย (มฐ.ส๔.๑,ตว.ป๕/๓) การสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์และใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ 

ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นพาท�า จึงเริ่มขึ้น 

    

ขั้นที่ ๑ พาท�าน�านักเรียนให้ก�าหนดประเด็นการศึกษา ด้วยชุมชนบ้านกรือเซะมี

แหล่งโบราณสถานหลายแห่ง นักเรียนลงมติเลือกศึกษามัสยิดกรือเซะก่อน เนื่องจากเป็น

โบราณสถานที่มีขนาดใหญ่  ตั้งอยู่หน้าโรงเรียน และเป็นโบราณที่ส�าคัญที่สุดในชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย โดยนักเรียนจะเรียนรู้ในเรื่อง

เดียวกัน ส่วนแหล่งเรียนรู้อื่น ที่มีนักเรียนบางคนให้ความสนใจอยู่บ้าง ก็จะมีการวางแผน

ไปสู่การเรียนรู้ในโอกาสต่อไป     

ขัน้ที ่ ๒ พาท�าน�านกัเรยีนฝึกตัง้ค�าถาม  5 WH (Who, What, Where, When, Why, 

How) เพื่อเป็นแนวทางหาค�าตอบของนักเรียน โดย ครู นักเรียน ร่วมกันตั้งค�าถาม เช่น 

โบราณสถานต้ังอยู่ที่ใด  ใครเป็นผู้สร้าง คนท่ีสร้างเป็นกลุ่มคนในยุคปัจจุบันหรือไม่ 

สร้างเมือ่ไหร่ สร้างท�าไม สร้างด้วยอะไร ประโยชน์ใช้สอยตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนัเป็นอย่างไร  

เมือ่ได้ประเดน็ค�าถามแล้วครจูดัท�าเป็นใบงานการศกึษาแหล่งเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ เพือ่เป็น

เครื่องมือให้นักเรียนได้บันทึกการศึกษาเรียนรู้ในขั้นต่อไป

๖ ขั้นพาท�า

พาท�า
ก�าหนดประเด็น

การศึกษา

พาท�า
จัดการข้อมูล
เป็นหมวดหมู่

พาท�า
ฝึกตั้งค�าถาม

๕ WH

พาท�า
เสาะหาสืบค้น

ข้อมูล

พาท�า
น�าเสนอผลงาน

พาท�า
น�าวิเคราะห์
หาค�าตอบ
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ขัน้ที่ ๓ พาท�าปฏบิตักิาร เสาะหา สบืค้น ขอ้มลูของมสัยดิกรอืเซะด้วยวธิกีารดงันี้  

๑) ให้นกัเรยีนอ่านประวัตมัิสยดิกรือเซะ  เป็นเอกสารท่ีติดอยูร่ายรอบมัสยดิ 

ซึ่งเป็นบริการของจังหวัดปัตตานีได้จัดไว้ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้ได้ศึกษาเรียนรู้ 

๒) ฟังค�าบรรยายจากมัคคุเทศก์ประจ�ามัสยิดกรือเซะ  

๓) ให้นกัเรยีนได้สมัผสัโบราณสถานด้วยตนเอง ซึง่ทกุวธีิการนกัเรยีนต้อง

ใช้ทักษะการสังเกต  การฟัง  การอ่าน การสอบถาม และบันทึกความรู้  ตามใบงานที่ครู

ก�าหนดให้

ขั้นที่ ๔  พาท�าจัดการข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ โดยฝึกนักเรียนให้แยกประเภทของ

ค�าตอบในใบงาน ตามประเด็นค�าถามที่ตั้งขึ้นเป็นข้อๆ  เช่น ค�าถามข้อที่ ๑ ใครเป็นผู้สร้าง

มัสยิดกรือเซะ ก็ให้น�าค�าตอบของนักเรียนทุกคนที่บันทึกค�าตอบข้อที่ ๑ มาจัดอยู่ในกลุ่ม

เดียวกัน ข้ออื่นๆ ก็ท�าเช่นเดียวกัน และแบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบเป็นข้อๆ   

ขั้นที่ ๕  พาท�าน�าวิเคราะห์ ค�าตอบ โดย

๑) ชี้แนะให้นักเรียนแยกแยะข้อมูล โดยแยกเป็นความคิดเห็น และข้อเท็จ

จรงิ โดยให้นกัเรยีนพจิารณาข้อมลูทีแ่ต่ละคนได้ไปศกึษามา โดยพจิารณาความขดัแย้ง หรือ

ความสอดคล้องของค�าตอบ     

๒) สรปุเรือ่งราวของมสัยดิกรือเซะทีเ่ป็นค�าตอบร่วมหรือสอดคล้องกนัทลีะข้อ  

๓) น�าข้อสรุปทุกข้อมาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวของมัสยิดกรือเซะ

ขัน้ที ่ ๖ พาท�าน�าเสนอผลงานซึง่การเรียนการสอนคร้ังนี ้ นกัเรียนมีความประสงค์

ที่จะน�าเสนอผลงานด้วยการจัดท�าเป็นหนังสือเล่มเล่าเรื่องมัสยิดกรือเซะ รวมทั้งเขียน

สะท้อนประสบการณ์การไปเรียนรู้ที่โบราณสถานมัสยิดกรือเซะ
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ครูผู้สอน  นางสาวสมสุข แสงสว่าง  กล่าวว่า ครูภูมิใจที่ได้ฝึกนักเรียนให้มีทักษะ

การค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ การที่ผู้เรียนได้ลงมือฝึก ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะเป็น 

ความรู้ท่ีตกผลึกท�าให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ถาวรและยั่งยืน ผลงานที่นักเรียนได้ท�าขึ้น 

ถือเป็นผลิตผลที่ได้จากการเรียนจริงๆ ของนักเรียน  และขอเน้นย�้าว่าการเรียนเรียนรู ้

ของนกัเรยีนนัน้เกดิขึน้ได้ทกุที ่ทกุเวลา เมือ่นกัเรยีนเกดิมปีระกายความคดิท่ีแปลกออกไป 

ครูควรขยายความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้นักเรียนเพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นการเรียนรู้ต่อไป  

ผู้ปกครองกล่าวว่า  ภูมิใจที่เห็นบุตรหลานสนใจและเห็นความส�าคัญของโบราณ

สถานในชุมชนดีใจที่เป็นผู้ให้ค�าตอบให้ความรู้แก่นักเรียน  ขอขอบคุณครูโรงเรียนชุมชน

บ้านกรือเซะที่จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานของ

ชุมชน
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ยุวมัคคุเทศก์เปิดเมืองจันเสน 
แหล่งประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดี

       

โรงเรียนวัดจันเสน : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓

ผู้เขียน : นางวันเพ็ญ  ศิริคง

ยุวมัคคุเทศก์เป็นการพัฒนาศักยภาพก้าวแรกท่ีเด็กๆ ของเราที่จะสร้าง

กระบวนการเรยีนรูจ้ากพืน้ฐานใกล้ตัวจากชมุชนในด้านมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะเป็นการ

บ่มเพาะจติส�านึกในคณุค่าของมรดกทางวฒันธรรมเป็นอกีก้าวหนึง่ทีจ่ะช่วยกนัด�ารงรกัษา

ภมูปัิญญาของท้องถิน่ ให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยนื น�าสูก่ารมทีกัษะกระบวนการทางประวตัศิาสตร์  

มจิีตอาสาในการท�างานให้กบัชมุชน โดยการเผยแพร่ความรู ้แหล่งประวตัศิาสตร์โบราณคดี 

โบราณวัตถ ุและภมูปัิญญาท้องถิน่การทีน่กัเรยีน พดูบรรยายน�าชมพพิธิภณัฑ์สร้างเจตคติ

ที่ดีในการช่วยกันดูและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์

สอดคล้องกับมาตรฐาน/ ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความส�าคัญของเวลา และยุคสมัยทาง

ประวตัศิาสตร์ สามารถใช้วธิกีารทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
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ตวัชีวั้ดที ่๑ อธบิายความส�าคญั และ ล�าดบัขัน้ตอน ของวธิกีารทางประวติัศาสตร์

ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ

ตัวชี้วัดที่ ๒ เข้าใจน�าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท�าความเข้าใจ

เรื่องราวในอดีต

พิพิธภัฑณ์จันเสน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต�าบลจันเสน สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดี 

บริเวณเมืองโบราณมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบ เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มุมทั้งสี่เป็นรูปมน 

จนเกือบเป็นวงกลม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเมืองโบราณสมัยทวาราวดี ล้อมรอบด้วย

คูเมืองซ่ึงกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ปัจจุบันยังมีสภาพเป็นท่ีลุ่มน�้าขัง แต่ยังเป็นร่องรอย 

พอมองเห็นเค้าของคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร กว้าง ๗๐๐ 

เมตร คดิเป็นเนือ้ทีป่ระมาณ ๓๐๐ ไร่เศษ เน่ืองจากบริเวณภายในคเูมอืงดังกล่าวมลัีกษณะ

เป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอกคูเมือง ชาวบ้านเรียกว่า “โคกจันเสน”

ภาพ แผนที่เมืองจันเสน อ�าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ในบริเวณเมืองโบราณได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ประเภทที่ท�าด้วยเศษ 

ดินเผา อาทิ พระพิมพ์ต่างๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ประเภทที่ท�าด้วยหิน ได้แก่ ฐานบัว  ธรรมจักร  

ขวานหินขัดที่ท�าด้วยโลหะ   มีตุ้มหูท�าด้วยตะกั่วหรือดีบุก ใบหอกที่ท�าด้วยส�าริด  ปัจจุบัน

โบราณวัตถุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์จันเสน  ซึ่งตั้งอยู่ในวัดจันเสน เริ่มก่อสร้าง
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โดยพระครูนิสัยจริยคุณหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อโอด" ได้มีด�าริที่จะสร้าง 

พระมหาธาตุเจดีย์ข้ึนเพื่อให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ภายในจัดให้มีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ 

เพื่อใช้แสดงเรื่องราวของจันเสนในอดีตพร้อมกันไปด้วย พระครูนิวิฐธรรมขันธ์หรือ 

หลวงพ่อเจรญิ เจ้าอาวาสรูปต่อมา เป็นก�าลงัส�าคญัทีส่านต่องานพพิธิภัณฑ์จนเสร็จสมบรูณ์

โดยงบประมาณในการก่อสร้างนั้นได้มาจากแรงศรัทธาของประชาชน 

                   

ภาพ โบราณวัตถุที่พบในบริเวณเมืองจันเสน

จันเสนเมืองโบราณ หลวงพ่อโอด อดีตเจ้าอาวาสวัดจันเสน ซึ่งท่านมรณภาพไป

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ท่านเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะสร้างมณฑปเจดีย์ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายว่า

๑. ส่วนยอดของมณฑปเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

๒. องค์เรือนธาตุประดิษฐาน "หลวงพ่อนาค" พระพุทธรูปปางนาคปรกที่

น�ามาจากเมืองลพบุรี เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปส�าคัญของชุมชน

๓. อาคารส่วนฐานของพระมหาเจดีย์ เป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของท่าน และ

เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองจันเสน

พระมหาธาตุเจดีย์จันเสน อยู่ในห้องชั้นฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ การออกแบบ

ได้ใช้ลักษณะของสถปูในสมยัทวารวดเีป็นพืน้ฐานในการพัฒนารปูแบบ ใช้รายละเอยีดของ

ลวดลายทางสถาปัตยกรรมในสมยัทวารวด ีซ่ึงมีค�าจารึกทีฐ่านพระมหาธาตุเจดย์ีศรีจนัเสน 

ให้ผู้สนใจได้อ่านประวัติความเป็นมาด้วย พิพิธภัณฑ์นี้ เปิดให้เข้าชมในวันเสาร์-อาทิตย์ 

ผูท่ี้ต้องการเข้าชมในวันธรรมดา สามารถติดต่อทางวดัให้เปิดเข้าชมได้ มีเยาวชนอาสาสมัคร



148

จากโรงเรียนวัดจันเสน และโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ บริการน�าเที่ยวภายใน

บริเวณเมือง และน�าชมภายในพิพิธภัณฑ์ด้วย

โรงเรยีนวดัจนัเสน ได้ตระหนกัเหน็ศกัยภาพของพืน้ทีใ่กล้เคยีงของโรงเรยีน ทีอ่ยู่

ในบริเวณของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญ คือ พิพิธภัณฑ์จันเสน ซึ่งควรใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จึงได้คิดท�าโครงการยุวมัคคุเทศก์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร์ พัฒนาสมรถนะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการสืบค้น การสื่อสาร และสร้าง

คณุลกัษณะของผูม้จีติอาสา การท�างานทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์ กระบวนการในการพฒันา

ยุวมัคคุเทศก์ เป็นดังนี้ 

๑. การเตรียมการเป็นยุวมัคคุเทศก์เมืองจันเสน

โรงเรียนวัดจันเสนด�าเนินการออกแบบหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ 

ในระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖  ให้ส่วนหนึง่เป็นการฝึกการเป็นยวุมคัคเุทศก์ ทัง้นีห้ลงัจาก

รับการพัฒนาแล้ว นักเรียนที่มีสมัครใจและสามารถจัดสรรเวลาได้สามารถไปปฏิบัติงาน

เป็นยุวมัคคุเทศก์ที่พิพิธภัณฑ์ได้ 

ในช่วงเวลาทีเ่รยีนรูก้ารเป็นยวุมคัคเุทศก์ ครผููส้อนได้จดัให้นกัเรยีนเข้ารบั

การอบรม ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรม  ๒ วัน วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ร่วมกับ 

คณะครู เนื้อหาสาระที่อบรมได้แก่ การศึกษาประเด็นเรื่องราวของชุมชนและพิพิธภัณฑ ์

จันเสน ความเป็นมาของชุมชนเมืองจันเสนและพิพิธภัณฑ์ ความรู้ความเข้าใจและทักษะ 

การเป็นยุวมัคคุเทศก์ที่ดี นักเรียนมีหน้าที่ตั้งค�าถามเกี่ยวกับเมืองจันเสนและพิพิธภัณฑ์ 

จากนั้นจึงเรียนรู้ในกระบวนการฝึกอบรมเพื่อหาค�าตอบ มีการจดบันทึกข้อมูลที่ได้รับ 

นอกจากเนื้อหาสาระที่ได้รับแล้ว ยังต้องฝึกสังเกตว่าเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์มีเทคนิค 

ในการน�าเสนอเนื้อหาสาระหรือวิธีการเป็นมัคคุเทศก์อย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถเลือก

เทคนิคไปปรับใช้ในการท�างานของตนเอง

๒. แบ่งกลุ่มศึกษาตามประเด็นที่ตนเองสนใจ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ

อบรม ๒ วัน แล้ว นักเรียนแต่ละคนต้องทบทวนและสรุปบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง 

เอกสารฉบบันีถ้อืเป็นข้อมลูส�าคญัทีน่กัเรยีนจะใช้เป็นข้อมลูในการท�างานเป็นยวุมคัคเุทศก์ 

และใช้ในการทบทวนตัวเองว่ามีประเด็นใดที่เรียนรู้ได้ยังไม่ครบถ้วน ยังมีเรื่องใดที่ตนเอง

อยากศึกษาหรือเรียนรู้เพิ่มเติมอีกบ้าง

กิจกรรมในขั้นที่สองนี้ เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ล�าดับขั้นตอนของวิธี

การทางประวตัศิาสตร์ ในการศกึษาเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์อย่างง่ายๆ  และฝึกน�าเสนอ

ข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท�าความเข้าใจเรื่องราวในอดีต ในขั้นตอนนี้ครูให้

นักเรียนตรวจสอบข้อมูลจากบันทึกการเรียนรู้ และให้คิดประเด็นที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม 
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ครูมีหน้าที่ช่วยตั้งค�าถามและชวนให้นักเรียนพิจารณาว่าค�าถามของตนเองนั้นจะสามารถ

สืบค้นได้เพียงใด ในพิพิธภัณฑ์จะมีข้อมูลหลักฐานเพียงพอที่ค้นคว้าหาท�าตอบได้หรือไม่ 

นักเรียนที่มีความสนใจคล้าย ๆ กันก็ให้รวมกลุ่มเพื่อได้รวมกันท�างาน ประเด็นค�าถามท่ี

นักเรียนสนใจมีดังนี้

 พัฒนาการลักษณะของคูน�้าคันดิน และประโยชน์การใช้สอย

 หลวงพ่อโอดกับการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านในเขตเมืองจันเสน

 พัฒนาการของเครื่องมือการจับสัตว์น�้า

 สิ่งของที่ขุดค้นพบในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นวิถีชีวิต

ของผู้คนยุคนั้นอย่างไรบ้าง

๓. การสรุปความรู้ทีไ่ด้รับ นกัเรยีนได้มโีอกาสในรวบรวมความรูจ้ากหลากหลาย

แหล่ง ทัง้จากการฟังการบรรยายของวิทยากรประจ�าพิพธิภัณฑ์จนัเสน ข้อมูลจากการศกึษา

ค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งจากเอกสาร และอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่ส�าคัญมากอีกประการหนึ่งคือ

นกัเรยีนได้การศกึษาในเรือ่งทีต่นเองสนใจเป็นพเิศษ  มทีัง้เป็นการเดีย่วหรือกลุม่ย่อยตาม

ความสนใจ ซึ่งการศึกษานี้ช่วยให้นักเรียนได้รวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้มีโอกาสได้

ลองการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวอย่างง่ายๆ ตลอดจนได้ใช้ข้อมูล

อย่างหลากหลายในการท�าความเข้าใจเรื่องราวในอดีต

นอกจากนักเรียนได้ฝึกกระบวนการประมวลข้อมูลต่างๆ แล้ว เอกสารสรุป 

ความรู้นี้ ยังช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเตรียมการเป็นยุวมัคคุเทศก์มากย่ิงข้ึน 

นักเรียนได้ค้นพบว่าข้อมูลต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีการตีความใหม่ หรือเมื่อมีการ

ค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่  การฝึกในการตั้งค�าถามและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จึงเป็นทักษะ 

ที่ส�าคัญ การเป็นยุวมัคคุเทศก์ก็อาจลองตั้งค�าถามหรือเชื้อเชิญให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยไม่

จ�าเป็นต้องให้ค�าตอบส�าเร็จรูปเสมอไป การตอบไม่ได้จึงไม่ใช่เร่ืองของการ “เสียหน้า” 

แต่อย่างใด 

ข้อมลูหลายอย่างกส็ร้างแรงบนัดาลใจให้สบืค้นหาค�าตอบต่อไป บางเร่ืองการท�าให้

เกิดความภาคภูมิใจในวิธีการคิดและภูมิปัญญาของผู้คนในยุคสมัยนั้น ได้แก่ 

การขุดคูน�้าคันดินซึ่งเป็นแบบแผนของเมืองโบราณสมัยทวาราวดี นอกจากนี้ยัง

พบสระน�า้ทีช่าวบ้านเรยีกว่า “บุง่ยายค�า” และ “คนัคหูนมุาน” ทีเ่ป็นภมูปัิญญาในการบงัคบั

น�า้เข้ามาใช้ จากหลัก,ฐานที่พบได้แก่ ภาชนะดินเผา ก็แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานอยู่ใน

บริเวณนี้สืบเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัย
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เรื่องราวของ “หวีงาช้าง” ที่ค้นพบในแหล่งโบราณคดีจันเสน พบว่า หวีนอกจาก

ใช้ในการจัดแต่งทรงผมแล้ว หวียังเป็นเครื่องประดับ จากหลักฐานที่ค้นพบในบ้านเราอายุ

ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ปี ลวดลายของหวีในอดีตยังมีความหมายน่าสนใจ

  ภาพ หวีงาช้างอายุ ๑,๕๐๐ ปี  ภาพ ลายเส้น ลวดลายมงคลบนหวีงาช้าง
                

หวีสับจากงาช้างที่ซี่หวียาวไม่ถึง ๕ มิลลิเมตร ที่มีอายุกว่า ๑,๕๐๐ ปี ขุดพบที่

ต�าบลจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ มีลวดลายมงคล ๘ สัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ และ

พลังอ�านาจ รวมทั้งวัสดุจากงาช้าง เชื่อว่าเป็นเครื่องใช้ของชนชั้นสูง เป็นหลักฐานแสดงถึง

การจัดแต่งทรงผมด้วยหวีที่มีมาแต่อดีต ไม่เพียงทรงผมที่บอกค่านิยม และชนชั้น แต่การ

ใช้หวียังบอกถึงกลุ่มคนแตกต่างหญิงในราชส�านักจะใช้หวียี และแปรงเพื่อการเกล้าผมให้

สวยงาม แตกต่างจากคนทั่วไปที่ใช้หวีเสนียดเพื่อการดูแลสุขภาพหนังศีรษะ ก�าจัดเหา และ

ตัดผมสั้นเพื่อให้ดูแลง่าย

ในอดีต หวีท�าขึ้นจากวัสดุตามธรรมชาติ เช่น ไม้ หรือกระดูกสัตว์ การค้นพบหวี

งาช้าง ซึง่ถอืว่าเป็นวสัดุทีม่ค่ีา ประกอบกบัมีการแกะลายทีง่ดงามนัน้ แสดงถงึการเป็นของใช้

ของกลุ่มคนชั้นสูง เป็นหลักฐานว่าเมืองจันเสนเป็นเมืองใหญ่มาก มีระบบของสังคมท่ีซับ

ซ้อน มีการแบ่งกลุ่มคนด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่แสดงถึงล�าดับและสถานะของผู้คน

วัตถุช้ินนี้ยังแสดงถึงการติดต่อค้าขายกับผู้คนในดินแดนอื่นๆ ด้วย เพราะอาจ

ตดิตวัคนทีเ่ข้ามาตดิต่อค้าขายในพืน้ทีข่องเมอืงจนัเสน ยิง่นกัเรียนได้เหน็แผนทีท่ีอ่ธบิายว่า

พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางเคยเป็นทะเลมาก่อน และเมืองจันเสนในอดีตก็เคยเป็นเมืองท่ีเชื่อม

โยงระหว่างชายฝ่ังทะเลกบัพืน้ทีต่อนใน กย็ิง่ย�า้ให้เห็นว่าในอดตีเมอืงจนัเสนเป็นเมอืงส�าคญั

ที่อุดมสมบูรณ์มาก 
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   ภาพ  ขอบเขตของอ่าวไทยในอดีต ท่ีราบลุ่มภาคกลางกว่าครึ่งเป็นทะเล เมืองจันเสนจึงเป็น 

  เมืองส�าคัญที่ตั้งอยู่ตอนใน ไม่ไกลจากทะเลมากนัก
  

๓. การน�าเสนอเรื่องราวเมืองจันเสน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมือ่นกัเรยีนแต่ละคนได้ท�าบนัทึกการเรยีนรูร้ายบคุคลแล้ว ในขัน้นีเ้ป็นการน�าเสนอ

ความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนให้เพื่อนในชั้นและการฝึกน�าเสนอให้แก่นักเรียนชั้นอื่นๆ  

เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนแต่ละคนได้สอบทานความรู้ที่ได้รับมาว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร ข้อมูลบางส่วนของเพื่อนท�าให้ต้องกับมาทบทวนความรู้ของตนเองหรือแสวงหา

ความรู้เพิ่มเติม ส่วนการน�าเสนอก็เป็นโอกาสให้นักเรียนได้คิดในการสื่อสาร การวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองจันแสนด้วยรูปแบบหรือวิธีการจึงจะเหมาะสม 
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น้องในระดับชั้นเล็กอาจสนใจสื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าการบอกเล่าธรรมดาและข้อมูล 

ก็ไม่จ�าเป็นต้องละเอียดมากนัก เพราะน้องๆ มีช่วงความสนใจไม่นานนักและทักษะ 

การใช้ภาษายังจ�ากัด เมื่อแต่ลคน แต่ละกลุ่มน�าเสนอแล้วก็มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

แก่กันและกัน เพื่อให้พัฒนาทักษะการเล่าเรื่องหรือการสื่อสารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น

      

 

๔. การเตรียมการเป็นยุวมัคคุเทศก์

ในขัน้ตอนนี ้เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนเตรยีมการเป็นยวุมคัคเุทศก์ นอกจากข้อมลู

ความรู้ที่ได้ศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง ทักษะการเป็นมัคุเทศก์ที่ได้ฝึกฝนมาดีแล้ว ก็ยังมีประเด็น

อื่นๆ ที่ต้องเตรียมการ ประกอบด้วยการวางแผนการท�างาน แม้ว่าจะใช้เวลาช่วงวันหยุด

เสาร์และอาทติย์หรอืในช่วงเวลาหลังเลิกเรยีนกต็าม   แต่นกัเรียนกต้็องมบีทบาทและหน้าที่

ทีต้่องรบัผดิชอบอย่างอืน่ ได้แก่ การท�าการบ้าน การช่วยงานทีบ้่าน ดังนัน้ทกัษะการบริหาร

เวลาจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ส�าหรับนักเรียนที่ไม่มีภารกิจมากจนเกิดไปและสมัครใจเป็น 

ยุวมัคคุเทศก์ ก็ต้องมีการจัดการเรื่องตารางเวลาให้ได้ รวมทั้งต้องสื่อสาร ท�าความเข้าใจ

กับผู้ปกครองของนักเรียนด้วย เรื่องสุขภาพอนามัยก็เป็นเรื่องส�าคัญ เพื่อให้มีความพร้อม

อยู่เสมอ เรื่องอาหาร การพักผ่อนและการออกก�าลังกายจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

การเป็นมัคคุเทศก์นอกจากการนสื่อสารข้อมูลด้วนยการบอกเล่าแล้ว 

นักเรียนคิดว่าข้อมูลหลายอย่างที่ได้ค้นคว้ามาก็น่าจะมีประโยชน์ส�าหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์จันเสน จึงได้ร่วมกันจัดท�าเอกสารคู่มือน�าชมพิพิธภัณฑ์ขึ้น โดยให้ข้อมูล 

ภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ส�าคัญ และเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์

ของเมืองจันเสน 
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๕. การด�าเนินการเป็นยุวมัคคุเทศก์

ช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ มี ๒ ช่วง คือ ช่วงเวลาเย็น 

หลังเลิกเรียนเป็นช่วงเวลาฝึกหัดการเป็นยุวมัคคุเทศก์ โดยมีคุณครูช่วยให้ค�าแนะน�า 

และดูแล ช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติจริง ในการต้อนรับและ 

ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองโบราณจันเสน นักเรียนได้เรียนรู้การบรรยาย 

ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ความส�าคัญ ของพื้นที่เมืองจันเสน การตั้งถิ่นฐานของคนในยุค

สมัยทวาราวดี ประวัติบุคคลส�าคัญ และสิ่งของของต่างๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์จันเสนอย่างเป็น

ทางการและทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์อย่างท่ัวถึง ยังความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกร 

ชาวชุมชนจันเสนอย่างยิ่ง 
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แลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนคิด ปลุกจิตส�านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น

นักเรียน  มีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติจริง สามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริง

ได้เห็นคุณค่าของเวลา  ตระหนักในการมีส่วนร่วมในชุมชน ภาคภูมิใจ ท�าประโยชน์ให้แก่

ชุมชนได้                                  

ครู นักเรียนที่เป็นยุวมัคคุเทศก์ จะเป็นผู้ที่มีด้านทักษะกระบวนการเรียนรู ้

กล้าแสดงออก มคีวามรับผิดชอบและทีส่�าคญั เป็นผู้ใฝ่รู้ มีจติอาสาและพดูน�าเสนอผลงานได้               

ผู้ปกครอง สังเกตว่านักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น พูดชัดเจน เด็กชอบเป็น

ยุวมัคคุเทศก์

ชุมชน จากการที่ยุวมัคคุเทศก์ เป็นผู้ บรรยายน�าชม ท�าให้พิพิธภัณฑ์จันเสน 

เป็นที่รู ้จักท้ังด้านแหล่งการเรียนรู ้และแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด

นครสวรรค์ ยุวมัคคุเทศก์  ได้ท�าชื่อสียงให้ชุมชน โดยน�าเสนอกระบวนการของการฝึกเป็น

ยุวมัคคุเทศก์ให้กับชุมชนอื่นที่เชิญมา
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นักสืบน้อย 
ย้อนรอยประวัติศาสตร์หมู่บ้าน

โรงเรียนวัดโคกเขมา : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

ผู้เขียน : คุณครูพิมพ์นิภา  ทรัพย์โชคธนกุล         

จุดเริ่มต้นของนักสืบน้อยเกิดจากความสงสัยป้ายช่ือหมู่บ้าน ในแต่ละช่วงเวลา 

ที่มีการเปลี่ยน แปลงผู้น�า(ผู้ใหญ่บ้าน) ท�าไมเขียนชื่อหมู่บ้านไม่เหมือนกัน ชื่อไหนถูกต้อง 

ใครเป็นคนตั้งชื่อ ท�าไมจึงชื่อนี้ กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จึงใช้ร่วมกันสืบค้นหา

ข้อเท็จจริง  เพื่อหาค�าตอบ โดยคุณครูได้พิจารณาว่าในเร่ืองท่ีสงสัยนั้น ตรงตามตัวชี้วัด 

ในสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระที ่๔ ประวติัศาสตร์ ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ ระบุว่า “อธิบายความส�าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา 

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์” และ “น�าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท�า 

ความเข้าใจเรื่องราวในอดีต” 

เป้  :  ครูครับเดี๋ยวนี้วัดเราดังแล้วนะครับ ต้ังแต่หลวงพ่อเป็น 

   อุปัชฌาย์ มีคนมาหาทุกวันเลย มีคนถามผมว่าชื่อวัดนี้อ่านว่า 

   อะไรกันแน่ บางคนเรียก  วัดโคก - เข - มา  บางคนเรียก 

   วัดโคก - ขะ - เหมา
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แฟร้ง  :  ครูครับ บ้านผมอยู่หมู่ที่ ๖ ชื่อบ้านโคกช้าง บางคนเรียก 

   คอกช้าง   มันน่าสนใจนะครับ ท�าไมถึงชื่อบ้านโคกช้าง

เล็ก  :  บ้านผมอยู่หมู่ที่ ๔ ผู้ใหญ่ชับเขียน “บ้านลาดสแก” แต่ผู้ใหญ่ 

   เครือเขียน “บ้านลาดสะแก” ผมอยากรู้ว่าท�าไมเขาจึงเรียกว่า  

   “บ้านลาดสะแก”                           

ประเด็นเกี่ยวกับ “ภูมินาม” หรือชื่อบ้านนามเมือง เป็นประเด็นที่นักเรียนให้ 

ความสนใจ เน่ืองจากน่าจะมีที่ไปที่มาท่ีน่าสนใจ เหมือนที่นักเรียนแต่ละคนที่มีชื่อตัว 

ชื่อสกุลและชื่อเล่น ก็มีที่มาที่ไป มีความหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หลายประเด็นก็ชวน

ให้คิดสงสัย คาดเดาและหาค�าตอบ เช่น นักเรียนที่ชื่อ “เล็ก” ก็อาจมาจากเป็นน้องเล็กคน

สุดท้องของบ้าน หรือเพราะครอบครัวมีลูกหลายคน คนแรกได้ชื่อว่า “ต้น” คนที่สองชื่อ 

“กลาง” จงึได้ช่ือว่าเลก็ในฐานะทีเ่ป็นลกูคนทีส่าม หรอือาจเพราะว่าพอคลอดมาตัวเลก็มาก 

จึงได้ชื่อตามขนาดตัวเมื่อแรกคลอด  

เมื่อประเด็นเปลี่ยนมาเป็นชื่อหมู่บ้าน ชื่อวัด และชื่อสถานที่ต่างๆ ก็เป็นเรื่อง 

ชวนสนุกที่จะไปสืบค้นเรื่องที่ไกลจากเรื่องใกล้ตัวออกไปสู่ชื่อของหมู่บ้านนามเมืองที่ไกล

ตัวออกไป และเป็นเรื่องท้าทายที่จะสืบค้นหาข้อมูลมากขึ้น ครูให้นักเรียนที่มาจากหมู่บ้าน

ที่เป็นเขตบริการของโรงเรียน ได้เลือกประเด็นในการสืบค้นหาที่มาของชื่อหมู่บ้านและ 

สถานที่ส�าคัญต่างๆ  

ครู  :  ให้คิดว่าการหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของหมู่บ้านจะใช้วิธีการอะไร 

   บ้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาตอบข้อสงสัยของพวกเรา  

กอล์ฟ  :  ผมคิดว่าการสอบถามข้อมูลจากคนในหมู่บ้านน่าจะได้ข้อมูล 

   มากทีส่ดุ เพราะถ้าจะหาหนงัสอือ่านกไ็ม่น่าจะม ีไม่น่าจะมใีคร 

   เขียนเอาไว้

ครู  :      แล้วเธอจะไปถามเขาว่าอย่างไร

ก้อย   :   หนยูงัคดิไม่ออกเลยค่ะ น่าเสียดาย ยายทวดของหนพูึง่เสยีชีวติ 

   ไปปีที่แล้วตอนอายุ ๙๑ ปี น่าจะมีเรื่องราวดีๆ เยอะมาก 

   หนูเลยไม่รู้จะไปถามใคร แล้วก็รู้สึกไม่กล้าที่จะถามคนอื่น 

   ด้วยค่ะ 

ครู   :     ตรงนี้เป็นประเด็นท่ีดี เพราะก้อยคิดว่าคนที่มีอายุมากน่ามี 

   ข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าใช่ไหม เอาล่ะ ลองคิดว่ามีใครอีกไหม 

   ที่จะพอให้ข้อมูลแบบคุณยายทวดได้อีก เรื่องไม่มั่นใจ ไม่กล้า  

   เรามาช่วยกนัวางแผนและซักซ้อมการถามค�าถามไปก่อน เวลา  

   ถามจริงจะได้คล่อง หรือจะไปกันสัก ๒-๓ คน จะได้ช่วยกัน 
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   ถาม เผื่อคนหนึ่งลืม อีกคนจะได้ช่วยเสริมกันได้ ช่วยกันคิด 

   ค�าถามกันก่อนนะและอย่าลืมข้อมูลคนที่เราไปสัมภาษณ์ด้วย 

   ว่าชื่ออะไร อายุเท่าไร เผื่อว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มอีก จะได้ถาม 

   ถูกคน

กอล์ฟ  :   ครูครับ ถ้าแต่ละคนได้ค�าตอบมาไม่เหมือนกันละครับ

ครู   :   ไม่เป็นไร แล้วค่อยมาคุยกัน ค่อยน�าข้อมูลมาปะติดปะต่อกัน 

   ดูว่าจะลงข้อสรุปว่าอย่างไรกันดี

สปัดาห์ต่อมานกัเรยีนมคี�าตอบของท่ีมาของชือ่ของหมูบ้่านและสถานทีต่่างๆ ทีไ่ด้

บนัทกึลงในกระดาษบนัทกึ บางคนถามภาพผูใ้ห้สมัภาษณ์มาด้วย บางคนมภีาพป้ายสถาน

ที่และรายละประกอบ บางคนมีเอกสารที่อาจพอหาได้ ติดมือมาด้วย 

ครู   :   หมู่บ้านเดียวกันได้ค�าตอบเหมือนกันไหม 

นักเรียน :   ไม่เหมือนกันครับ  คุณครูว่าของใครถูกครับ

ครู   :   ยังลงข้อสรุปไม่ได้หรอก มาดูกันสิว่าไปสอบถามใครมาบ้าง  

   บุคคลเหล่านั้นให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแค่ไหน

นักเรียน :   ผมถามพ่อแม่ครับ   ผมถามยาย  ถามตา  ถามปู่

ครู  :   แต่ละคนก็อาจมีประสบการณ์ต่างกัน บางคนอยู่ที่นี่นานแล้ว  

   แต่บางคนก็เพิ่งย้ายมาจากที่อื่น ซึ่งเขาอาจได้ยินได้ฟังมาอีกที

นักเรียน :   นั่นนะสิ แล้วท�าอย่างไรเราถึงจะรู้ค�าตอบที่ถูกต้องล่ะคะ

ครู  : นักเรียนว่า นอกจากคนในครอบครัวเราแล้ว  ใครน่าจะให้ค�า 

   ตอบเราได้มากกว่านี้

นักเรียน :    คนแก่ๆ ครับ คนที่อายุมากๆ

ครู  :   กอล์ฟได้ค�าตอบแล้วหรือยังที่ครูให้ถามอายุคนที่ให้ข้อมูล 

   มาด้วยน่ะ แล้วกอล์ฟถามครูว่ามันเกี่ยวอะไรด้วย นักเรียนไป 

   สบืค้นมาใหม่ได้ไหม ทีน่กัเรียนไปสอบถามมานี ่ไม่ใช่ไม่ถกูนะ  

   แต่ครูต้องการให้ไปหาข้อมูลมาเพิ่ม เพื่อให้เกิดความแน่ใจ  

   หมู่บ้านเดียวกันช่วยกันคิด ตกลงกันให้ดี ว่าจะไปพบใครที่จะ 

   ให้ค�าตอบได้   นัดกันไปด้วยกัน  ถ่ายรูปมาด้วย  และอย่าลืม 

   เรื่องมารยาทต่างๆ   

สัปดาห์ต่อมานักเรียนแต่ละคนได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

คุณยายต่อม สุขาบูรณ์ อายุ ๘๓ ปีเกิดที่บ้านลาดสะแก เล่าว่า พ่อแม่ของคุณยาย

ต่อม ตอนทีม่าตัง้หมูบ้่าน บรเิวณนีม้ต้ีนสะแกจ�านวนมาก ประกอบกบัพืน้ทีท่�านาเป็นท่ีเอยีง

และลาดเท จึงเรียกรวมกันว่า บ้านลาดสะแก
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นายธวัชชัย  เนียมพูนทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ บ้านลาดสะแก เล่าว่าบริเวณนี้ 

เคยเป็นป่าทีต้่นสะแกข้ึนเป็นจ�านวนมาก ต่อมาป่าถกู ท�าลายเป็นทีอ่ยู่ และมีตัดถนนผ่าน ป่า

สะแกก็หมดไป บ้านลาดสะแก สภาพพืน้ทีล่าดเอยีงไปทางทศิใต้เขาเลยเรียกบ้านลาดสะแก

หลวงตาบัว เกตุกิ่งแก้ว พระวัดโคกเขมา อายุ ๘๘ ปี หมู่ที่ ๕ บ้านโคกเขมาบวช

เป็นพระมาเกือบ ๕๐ พรรษา บอกว่าได้ยินได้ฟังมาจากหลวงพ่อคนเก่าว่า เขาก็เรียกกัน

อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร  ซึ่งก็ไม่เคยสงสัยอะไร

คุณยายสวิง  นาคจินวงศ์ อายุ ๘๐ปี อยู่บ้านโคกเขมาเล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นเด็ก 

ปีที่เกิดน�า้ท่วมใหญ่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๓ ที่นี่น�้าท่วมไม่ถึง เพราะเป็นที่สูงเป็นโคกใหญ ่

มีพุ่มไม้ขนาดกลาง เยอะมากมีผลเป็นพวงๆ กินได้แต่รสเปรี้ยวมาก คนแถบนั้นเรียกต้น

ข้าวเม่า ต่อมาน่าจะเกิดการออกเสียงเพี้ยนไป กร่อนส�าเนียงเป็น “โคก-ขะ-เหมา”

คุณตาไร  เข็มทอง  อายุ ๘๓  ปี เป็นคนโคกช้าง โดยก�าเนิดเล่าว่าที่แถบนี้แต่ก่อน

เป็นป่าเป็นโคกสูง

เป็นท่ีพักช้างที่ลากซุงมาลงแม่น�้าทางที่ช้างเดินเป็นล่องลึกเป็นล�าคลอง ปัจจุบัน

ยังมีต้นซุงใหญ่ฝังอยู่ในคลองเอาขึ้นมาไม่ได้ ทางการเขาจะยึดเอาไป เขาเรียกกันว่าบ้าน 

“คอกช้าง” บ้าง  “โคกช้าง” บ้าง มาแต่ไหนแต่ไรนั้นตาไม่รู้ แต่แถวนี้ปู่ย่าตาทวดเคยพูดว่า

มาต่างอพยพจากเวียงจันทน์

นายเทียน  ญาติบรรทุง อายุ ๘๐ ปี อตีตข้าราชการครู เเกิด และเติบโตที่คอกช้าง

นีเ้ล่าว่าสมยัท่ียงัเป็นเดก็เคยว่ิงเล่นบนท่อนซงุ ต่อมาเขาเอาไปถวายวดัทุง่น้อย แปรรูปสร้าง

ศาลาวัด ข้างหมู่บ้านเป็นป่าช้า ป่าไผ่ใหญ่ และรกทึบ เขาว่าเป็นที่เลี้ยงช้าง ปัจจุบันพื้นที่ดัง

กล่าวเป็นที่ตั้งโรงเรียน   

 

ครู   :  เป็นอย่างไรบ้าง งานส�าเร็จไหม ได้อะไรมาบ้าง เอามาดูกันซิ

นักเรียน :   ครูครับ  หมู่ที่ ๖ ผมยังไม่รู้เลยว่าชื่อบ้านโคกช้าง หรือ “บ้าน 

   คอกช้าง” กันแน่ แต่ที่หน้าหมู่บ้านเขียนว่า “บ้านคอกช้าง”

   : หมู่ที่ ๔ ก็เหมือนกันบางคนเรียกบ้าน “สาดสะแก” บางคน 

   เรยีกบ้าน “ลาดตะแก” ทีส่�าคญันะครบั สมัยผูใ้หญ่คนเก่าเขยีน 

   ชื่อ “หมู่บ้านลาสแก” แต่ปัจจุบันเขียน “บ้านลาดสะแก”

ครู   :   แล้วหมู่ที่ ๕ บ้านโคกเขมาล่ะมีปัญหาอะไรไหม

นักเรียน :  ไม่มีครับ ผมเชื่อว่ามาจากต้นข้าวเม่าน่ันแหละครับแล้ว 

   กร่อนเสียงเหลือแต่ โคก-ขะ–เหมา
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จุดส�าคัญของการเรียนรู้ช่ือบ้านนามเมืองที่ครูตั้งเป้าหมายไว้ ประการแรกคือ 

ให้นักเรียนฝึกการสืบค้นความรู้ด้วยวิธีการง่ายๆ คือ “การสัมภาษณ์” เป็นการศึกษา

ประวตัศิาสตร์บอกเล่าอย่างง่าย ให้เข้าใจว่าข้อมลูหลายอย่างอยูใ่นความทรงจ�าของผูค้น ไม่

ได้อยู่ในเอกสารหรือต�าราเท่านั้น 

นอกจากนี้การสรุปผลการเรียนรู้ จากข้อมูลที่กระจัดกระจาย เพื่อใช้เป็นข้อสรุป

เบื้องต้นส�าหรับการค้นคว้าและสืบค้นต่อไป นักเรียนได้ข้อสรุป ดังนี้

๑. การตัง้ช่ือหมูบ้่านของชมุชนในแถบภาคกลาง มกัใช้ช่ือลกัษณะของภูมปิระเทศ

ของหมู่บ้าน ได้แก่ ทุ่ง ห้วย โคก ลาด สระ แล้วตามด้วยเอกลักษณ์เฉพาะได้แก่ พันธุ์ไม้ที่

ขึน้บรเิวณนัน้ ได้แก่ ต้นสะแก ต้นข้าวเม่า หรอืเป็นสตัว์ทีเ่คยอยูห่รือร่องรอยต่างๆ เช่น ช้าง 

เป็นต้น

๒. สาเหตุที่มีการเรียกชื่อแตกต่างกัน เนื่องจากแต่เดิมเป็นบอกเล่าต่อกันมา ยัง

ไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ ท�าให้เกิดการเพี้ยน หรือกร่อนค�า ไป

ตามการรับรู้ของผู้คนในช่วงเวลานั้นๆ 

๓. การเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคม และภมูศิาสตร์ ท�าให้สิง่ท่ีเคยปรากฏในอดตี

เปลีย่นแปลงไปด้วย นกัเรยีนพบว่าต้นไม้หรอืสตัว์ทีเ่คยปรากฏในชือ่หมูบ้่านลดน้อยลงหรอื

สูญหายไปหมดแล้ว 

๔. ในอดีตเคยมีเหตุการณ์ของการอพยพของผู้คนเข้ามาอยู่ในพื้นที่แถบนี้ ได้แก่ 

ชาวลาวจากเวียงจันทน์ ชาวเขมร ข้อมูลนี้ท�าให้นักเรียนบางคนตั้งข้อสังเกตว่าชื่อของบ้าน

โคกเขมา ที่อ่านว่า “ขะ-เหมา” จะมาจากภาษาเขมรที่แปลว่า “สีด�า” หรือที่ภาษาไทยยืมมา

ใช้เรียกสิ่งที่เป็นสีด�าว่า “เขม่า” เช่น เขม่าควัน  เป็นประเด็นที่จุดประกายให้นักเรียนอยาก

ไปสืบค้นต่อไปอีก  

ประการต่อมาคือ เรื่อง กระบวนการสืบค้น ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้หลายประการที่

สามารถน�าไปปรับใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ได้ ดังนี้

๑. ผูค้นทีจ่ะไปถามนัน้เป็นเรือ่งส�าคญั เรือ่งราวในอดตีกต้็องไปถามผูท้ีม่อีายมุาก

แล้ว และอยู่ประจ�าที่ ไม่ได้ย้ายมาจากที่อื่น 

๒. ข้อมูลจ�านวนมากจ�าเป็นต้องมีการบันทึกสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเก็บไว้ เพราะอาศัย

เพียงการจดจ�าในสมองก็ไม่เพียงพอและมีข้อจ�ากัด อาจลืมได้ง่าย

๓. การสัมภาษณ์ ต้องเข้าใจว่าบางทีผู้ให้ข้อมูลก็อาจมีทักษะการเล่าเรื่องไม่ดีนัก                   

ผูส้มัภาษณ์จ�าเป็นต้องซกัถามต่อด้วยชดุค�าถามต่างๆ เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีก่ระจ่างชดัเพยีงพอ

ส�าหรับการตีความและหาค�าตอบเบื้องต้นได้
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๔. เป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีอาจไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเลย หรือมีข้อมูลที่ขัดแย้งไม่

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กท็�าให้นกัเรยีนเข้าใจได้ว่าแต่ละคนกม็ปีระสบกาณ์ทีแ่ตกต่างกนั 

บางคนทีส่นใจกอ็าจให้ค�าตอบได้ บางคนอย่าง “หลวงตา” ซึง่เรื่องทีม่าของชือ่หมู่บ้านกลับ

ไม่ใช่สิ่งที่อยู ่ความสนใจของท่าน นักเรียนเลยไม่ได้ค�าตอบอะไรมาเลย ล้วนแต่เป็น

ประสบการณ์ส�าคัญของการสืบค้นข้อมูลแบบนักประวัติศาสตร์น้อยๆ 

ครู   :   จากการท�างานนี้นักเรียนได้อะไร  รู้สึกอย่างไรบ้างกับงานนี้

นักเรียน :  สนกุครบัได้ไปคยุกบัคนแก่ ได้ฟังเรือ่งสนกุๆ ทีไ่ม่เคยรูม้าก่อน

 :  ครคูรบั ผมไม่เคยคดิว่ามนัเป็นเรือ่งส�าคญัอะไรเลย เขากเ็รียก 

   กันแบบนี้ มาแต่ไหนแต่ไรผมก็เรียกตามไม่เคยคิดอะไรเลย  

   พอได้ไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ท�าให้เราได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกว่า 

   บรรพบรุษุของผมเขาอพยพมาจากเวยีงจนัทน์  ใกล้ๆ หมูบ้่าน 

   ผมเขาอพยพมาจากเขมร 

 :   ผมว่าผมได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน ที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟัง สมัย 

   ก่อนแห้งแล้ง ล�าบากมีแต่ป่า ผมยังนึกภาพไม่ออกเลย ท�าไร่ 

   ท�านาก็ไม่ได้ สมัยเมื่อมีรถแทรกเตอร์ ป่าหายหมดเลย

ครู   :    ผู้ปกครองของเธอว่าอย่างไรบ้าง

นักเรียน :  แม่บอกว่ายุ่งยาก จะอยากรู้ไปท�าไม

           :  ยายบอกว่าถ้าพวกเอ็งไม่มาถามข้าก็ลืมไปแล้วล่ะ

           :  พ่อบอกว่าคนสมัยก่อนเขาฉลาดต้ังชือ่ เขาเอาชือ่ต้นไม้ ล�าคลอง  

   หรือลักษณะพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมาต้ังช่ือ 

   ให้จ�าง่าย เช่น บ้านสระน�้าหวาน  บ้านคลองต้อน ทุ่งแหลมบัว  

   ฯลฯ เป็นค�าไทยๆ ง่ายๆ
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ย้อนรอยอดีต 
“ศาลากลางหลังเก่า...มรดกเมืองนนท์”

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  ๑

ผู้เขียน : นางเบญจา  ชวนวัน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู ้ทางประวัติศาสตร์   

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริง  ซึ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น 

ใช้เวลาในการเรียนรู้  ๒ วัน ประกอบด้วยการเตรียมการก่อนการเดินทาง ๑ วัน และการ

ออกไปเรียนรู้ ณ ศาลากลางเก่านนทบุรี อีก ๑ วัน     

วันแรก เริ่มต้นด้วยการ จุดประกายใฝ่รู้  สู่ประเด็นค�าถาม ครูทักทายสวัสดี  

ชวนนักเรียนกล่าว ค�าขวัญจังหวัดนนทบุรี “พระต�าหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ 

เกาะเกร็ด แหล่งดินเผา  วัดเก่างามระบือ  เลื่องลือทุเรียนนนท์  งามน่ายลศูนย์ราชการ”   

จากค�าขวัญจังหวัดนนทบรุที�าให้นกัเรยีนเกดิความรู้สกึภาคภูมใิจในจงัหวดันนทบุรีของเรา 

นักเรียนหลายคนพูดว่า คุณครูค่ะ  คุณครูครับ อยากไปดู ไปเห็นสถานที่ส�าคัญของจังหวัด

บ้าง บางอย่างเคยผ่าน เคยได้ยินได้ฟัง แต่ยังไม่เคยเห็นของจริงเลย  นักเรียนต่างก็เสนอ

สถานที่ต่างๆ ได้แก่  เกาะเกร็ด วัดชมภูเวท วัดเฉลิมพระเกียรติ  วัดบางไกรใน  พิพิธภัณฑ์ 

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เป็นต้น  

ดังนั้นเราจะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์กัน  นักเรียนก็ช่วยกันเลือก

ว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องราวประวัติของสถานที่ใด  เป็นที่ตกลงว่าส่วนใหญ่เลือกที่อยากจะรู้



164



165

เรื่องประวัติความเป็นมาของศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดนนทบุรีที่มีสถาปัตถกรรม

สวยงาม  นักเรียนก็ช่วยกันตั้งชื่อเรื่อง เพื่อจะออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ว่า ย้อนรอยอดีต 

“ศาลากลางหลังเก่า...มรดกเมอืงนนท์” จากจุดประกายใฝ่รู้  กน็�าสูป่ระเดน็ค�าถาม  (ซึง่เป็น

ขั้นก�าหนดหัวข้อ)   โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดตั้งประเด็นค�าถามอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยว

กับศาลากลางจังหวัดหลังเก่า  ประเด็นค�าถามที่ได้ คือ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าสร้างขึ้น

ตัง้แต่เมือ่ใด  สร้างข้ึนในสมัยใด  สร้างข้ึนเพือ่อะไร ลกัษณะของอาคารเป็นอย่างไร  มขีนาด

เท่าไร เป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เมื่อใด  มีอายุกี่ปี  ความส�าคัญตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน  

จากนัน้กใ็ห้นกัเรยีนแบ่งกลุม่ๆ ละ ๕- ๘ คน ตามความสมคัรใจ ครชูีแ้จงขัน้ตอน

การสืบค้นข้อมูล ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ข้อตกลงร่วมกันให้นักเรียนทราบ  วิธีการ

ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้   ในการท�างานร่วมกัน แต่ละกลุ่มก็จะตั้งประธาน  เลขากลุ่ม 

และร่วมกนัการวางแผน  การแบ่งภารกจิหน้าท่ีกนัท�า  ผูบ้นัทกึข้อมลู การสืบค้นข้อมลู การ

บนัทกึภาพ การนดัหมาย การเตรยีมตวั  ส่วนครกูต้็องมกีารวางแผนในการพาเดก็นกัเรยีน

ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เริ่มก�าหนดเส้นทางที่จะไป  การนัดหมาย  การติดต่อสถานที่ที่

จะไป  ช่วงสุดท้ายของวันแรกครูนัดหมายเด็กนักเรียนอีกครั้งก่อนที่จะให้นักเรียนกลับไป

เตรียมตัวที่จะออกเดินทางในวันต่อไป        

วันที่สอง  ตามไปดู  สถานที่จริง (ขั้นรวบรวมข้อมูล)  เวลา ๐๗.๓๐ น. ตามเวลา

นดัหมาย  ออกเดนิทางจากโรงเรยีนไปยงัแหล่งเรยีนรู ้ ถงึศาลากลางหลงัเก่าจงัหวดันนทบรุี 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  

พอลงจากรถก็มีวิทยากรเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และพาน�าชมพร้อมให้ความรู้

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บรรยากาศ นักเรียนมีความตื่นตา ช่ืนชมในความงาม 

ของสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้น ความเก่าแก่ของอาคาร เด็กนักเรียนมีความสงสัย จึงถามว่า

น่าจะมอีาย ุถงึ ๑๐๐  ปี วิทยากรกต็อบว่าถกูต้องอาคารหลงันีส้ร้างขึน้มาต้ังแต่สมัยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ นับจนถึงปัจจุบัน เมื่อชมจนครบหมดแล้ว  

ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้น รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  จากหลักฐานช้ันต้น ชั้นรอง 

แหล่งข้อมลูทีน่กัเรียนจะไปสืบค้นได้ ได้แก่  ห้องสมดุประชาชน เอกสารหนงัสอื  พพิธิภัณฑ์  

บุคคล   

ก�าหนดเวลา ๑๑.๓๐ น. กลับมาพบกันที่จุดเดิม ก่อนแยกย้ายกันไปหาสืบค้น

รวบรวมข้อมูลตามประเด็นค�าถามที่ตั้งไว้ในวันแรก 

กลุ่มแรกก็มุง่ไปท่ีวิทยากรบุคคล ถามว่าศาลากลางหลงันีส้ร้างข้ึนเม่ือใด ในสมัยใด 

ท�าไมถึงสร้างข้ึน  ผู้จดบนัทึกข้อมลูลงในสมุดบนัทกึ
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กลุ่มที่สอง  ไปท่ีห้องสมุดประชาชนท่ีอยู่ใกล้ๆ ค้นคว้าจากเอกสารหนังสือท่ี

เกี่ยวข้อง  แล้วจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  

กลุ่มที่สามไปที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี เด็กนักเรียนมีความสนใจพยายามหา

ข้อมูลเพื่อตอบประเด็นค�าถามที่ตั้งไว้ให้ได้มากที่สุด ทั้งบันทึกจดลงสมุด  บันทึกภาพ พอ

ถึงเวลานัดหมายทุกกลุ่มก็กลับมาพบกันตามจุดนัดหมาย  เพื่อกลับไปทานข้าวกลางวันที่

โรงเรียน   

ช่วงบ่ายของวนัทีส่องหลังจากทานข้าวกลางวันเรยีบร้อยแล้ว  แต่ละกลุม่น�าข้อมลู

ทีไ่ด้รวบรวมมา วเิคราะห์ประเมนิค่า รูใ้ห้เปรือ่ง  สมาชกิแต่ละกลุม่ ท�าการวพิากษ์ วเิคราะห์

ข้อมูลความรู้  ที่ได้จากแหล่งข้อมูลหลักฐานต่างๆ จัดกระท�าข้อมูล เป็นหมวดหมู่ ล�าดับ

ความน่าเชื่อ  ในกรณีทื่นักเรียนมีปัญหา เช่น

นักเรียน : คุณครูขา   คุณลุงสมคิดเล่าให้หนูฟังว่าศาลากลางหลังเก่าสร้างเมื่อใด 

ใครเป็นผู้สร้างนั่นไม่ตรงกับแผ่นพับที่หนูได้จากเจ้าหน้าที่เลยค่ะ หนูจะเชื่อใครดีค่ะ

ครู : หนูต้องไปสืบค้นเพิ่มเติมจากหลักฐานชั้นต้นดูสิค่ะ เช่นจดหมายเหตุรายวัน 

หรือบันทึกเหตุการณ์สร้างอาคารศาลากลางหลังเก่านี้ ซึ่งเอกสารเหล่านี้อาจไปสืบค้นได้ที่

หอสมุดประชาชน หรือหอจดหมายเหตุ

ในขัน้ตอนนี ้ครจูะต้องเข้าไปช่วยให้ค�าแนะน�าแก่นกัเรียน เกีย่วกบัความน่าเชือ่ถอื

ของข้อมูล  

 หลังจากที่นักเรียนล�าดับความส�าคัญของข้อมูลแล้ว ก็เป็นขั้นประเทืองปัญญา 

(ตีความและสังเคราะห์ )  สมาชิกกลุ่ม ช่วยกันตีความข้อมูลที่ได้มา  นักเรียน : คุณครูขา  

หนูไปสืบค้นเพิ่มเติมจากจดหมายเหตุรายวันหรือบันทึกเหตุการณ์สร้างอาคารศาลากลาง

หลังเก่านี้ มาแล้วค่ะ ศาลากลางสร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๕๔   สมัยรัชกาลที่ ๖ ค่ะ

ครู : แล้วหนูเชื่อข้อมูลจากไหนละค่ะ  

นักเรียน : หนูเชื่อข้อมูลจากแผ่นพับของเจ้าหน้าที่คะ
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ครู : เพราะอะไรค่ะ  

นกัเรยีน : ข้อมลูจากแผ่นพบัสอดคล้องกบัข้อมลูในจดหมายเหตรุายวนัหรอืบนัทกึ

เหตุการณ์สร้างอาคารศาลากลางหลังเก่านี้

ครู : เก่งมากค่ะ เพราะจดหมายเหตุ เป็นเอกสารชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ ที่น่า

เชื่อถือ เพราะเขียนหรือบันทึกขึ้นในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ

เมือ่นกัเรยีนแต่ละกลุ่มตคีวามสงัเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วบางกลุม่พร้อมลงมือ

ช่วยกันออกแบบ การน�าเสนอข้อมูลที่ได้

จากแหล่งข้อมลูต่างๆ ของกลุม่ มคีวามสอดคล้องหรอืขดัแย้งกนัอย่างไร จะเลอืก

ใช้ข้อมูลจากแหล่งใด  เพราะอะไร   หรือหากไม่เลือกข้อมูลนั้น  เพราะอะไร  ครูต้องเข้าไป

ช่วยให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียน 

นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปข้อมูล ที่ตีความสังเคราะห์แล้ว ถือว่าข้อมูลที่ได้    

เป็นคณุค่าทางประวัตศิาสตร์ ( ข้ันน�าเสนอผลงาน)  แต่ละกลุม่ช่วยกนัออกแบบการน�าเสนอ

ผลงานท่ีหลากหลาย เช่น ผังความคิด (Maind Mapping) การใช้โปรแกรมการน�าเสนอ 

(PowerPoint) หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น  ข้อมูลที่ได้ถือเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนหาค�าตอบ

ด้วยตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเอง
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สะท้อนคิดของเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้

สะท้อนคิดจากนักเรียน :   สนุกมาก ตื่นเต้น เพลินเพลิด   หนูชอบมาก   ได้ไป

ดูสถานที่จริง ท�าให้ได้รู้ประวัติความเป็นมาของศาลากลางหลังเก่าจังหวัดนนทบุรี เดิมเป็น

อาคารของโรงเรียนราชวิทยาลัยต่อมา ก็เป็นที่ท�าการศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 

๒๔๗๑  มีพระยาศิริชัยบุรินทร์ (เปี่ยม หงสเดช) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรก  ท�าให้จ�า

ได้แม่นมาก รูส้กึรกัในโบราณสถาน โบราณวตัถขุองจงัหวดัเรามาก ซึง่อยากจะเรยีนรูแ้บบ

นี้อีก มีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจ  หวงแหนชาติของเรามากค่ะ

สะท้อนคิดจากครู:  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก  เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ

การเรียนรูจ้ากห้องเรยีน เป็นนอกห้องเรยีน   เป็นการเรยีนทีส่่งเสรมิศกัยภาพของนกัเรยีน

อย่างแท้จริง  สามารถแสวงหาความรู้ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง  ผู้เรียนสามารถ

สรุปองค์ความรู้ได้  โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ผู้เรียนเกิดทักษะ ความสามารถ

น�าเสนอผลงานได้ โดยใช้เทคนิคการน�าเสนอที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยี

สะท้อนคิดผู้ปกครอง : เป็นการสอนที่ดีนะ ไม่ค่อยเคยเห็น เด็กๆ มาเล่าว่า 

สนุกมาก  ชอบไปเรียนแบบนี้  มีความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวที่บ้าน  เป็นการฝึกให้

มีความรับผิดชอบ  ความตรงต่อเวลา

ข้อเสนอแนะ   

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความส�าคญัของเวลา และยคุสมัยทางประวติัศาสตร์ 

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ (ป.๖/๑ 

ป.๖/๒)

ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 

ความภูมิใจ และธ�ารงความเป็นไทย  (ป.๖/๑  ป.๖/๓)
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๒. ครูต้องเป็นคนที่ตั้งใจจริง  อดทนและจริงจังกับสิ่งที่ท�า  และควรระมัดระวัง

เรื่องความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับหนึ่ง

๓. บทบาทของครูและนักเรียน

  

 

ขั้นสรุปผล

 ๑. สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปข้อค้นพบ หรือความจริงในเรื่องที่ท�าการศึกษา ลง

ในสมุดบันทึก

๒. ครู นักเรียน สะท้อนความคิดของตนเองเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับการศึกษา

ประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ และน�าเสนอในกลุ่มใหญ่    

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน

๑. ติดต่อหรอืประสานงานกบัสถานที ่/ แหล่งเรยีนรู้ 

และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง โดยหนังสือราชการ หรือ 

โทรศัพท์ หรือไปพบด้วยตนเอง  พาหนะส�าหรับ

เดินทาง   อาหารว่าง อาหารกลางวัน  น�้าดื่มแหล่ง

เรียนรู้

๑. เข้าร่วมประชุมนัดหมายกับครู นักเรียนแบ่ง

กลุ่มๆ ละ ๕-๑๐ คน ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้

และมอบหมายภารกิจให้แก่สมาชิก

๒. ส�ารวจแหล่งเรียนรู้ ณ สถานที่จริง  เพื่อจัด

เตรยีมสถานที ่หรอืจดุหรอืแหล่ง ส�าหรับการเรียน

รู้ของนักเรียน

 ๒. เตรียมเรื่องส่วนตัวในการไปศึกษาแหล่งเรียน

รู้ เช่น กระเป๋าสะพาย  สมุดบันทึก ปากกา  ดินสอ  

หมวก/ร่ม  กล้องถ่ายรูป

๓. พบกับผู ้รู ้  /วิทยากร เพ่ือชี้แจงลักษณะ 

การจัดการเรียนรู้ และหน้าที่ของวิทยากร

๓. มาให้ตรงเวลาตามที่นัดหมาย ปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

๔. ประชุมช้ีแจงกับทีมงานเพื่อชี้แจงขั้นตอน 

การศกึษานอกสถานทีแ่ละหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมาย

ประชุมนักเรียน เพ่ือรับทราบขั้นตอนการศึกษา

แหล่งเรียนรู้  ข้อตกลงร่วมกัน  นัดหมายเวลา 

ภาระงาน/ชิ้นงาน  เกณฑ์การวัดและประเมินผล

 ๔. ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ สถานที่ก�าหนด ด้วยวิธี

การทางประวัติศาสตร์ และจดบันทึกข้อมูลท่ีได้

ตามประเด็นศึกษาลงในสมุดบันทึกที่ครูแจกให้  

๕.พานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และคอยอ�านวย

ความสะดวกให้นักเรียน บรรลุการเรียนรู้ตามจุด

ประสงค์การเรียนรู้ และปฏิบัติภาระงานได้ตามท่ี

ก�าหนดไว้

 ๕. น�าเสนอผลงานด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีหรือ 

ผังความคิด
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สื่อและแหล่งเรียนรู้

สมุดบันทึก ประเด็นการศึกษา  แหล่งเรียนรู้ ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดนนทบุรี   

การวัดและประเมินผล

ผลงาน ประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพรูบิค

กระบวนการกลุ่ม ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

เอกสารอ้างอิง/แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ศาลากลางหลังเก่านนทบรุ ี ห้องสมดุประชาชนจังหวดันนทบรุ ี  พพิธิภณัฑ์สถาน

แห่งชาตนินทบรุ ี   หนงัสอืนนทบรุท้ีองถิน่ของเรา   หนงัสอืจงัหวดันนทบรุ ีหนงัสอืนนทบรุี

ศรีสยาม
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ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)

ตั้งอยู่ที่ฝั่งซ้ายของแม่น�้าเจ้าพระยาด้านใต้ของปากคลองบางซื่อ เดิมเป็นอาคาร

ของโรงเรียนราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจ�า ลักษณะอาคารจึงมีหลายหลัง

ติดต่อกันเกือบจะเป็นวงกลม มีหอประชุมเป็นตึกสองชั้นสีขาวอยู่ท้ายสุด สร้างมาตั้งแต่ปี

พุทธศักราช ๒๔๕๔ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 

โรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นแบบมีนักเรียนประจ�าลักษณะคล้ายคลึงกับ

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรง

สถาปนาข้ึนและในรัชกาลปัจจุบันก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังโรงเรียนลักษณะ

เดียวกันนี้ คือ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ที่จังหวัดนครปฐม โรงเรียนราชวิทยาลัยเดิม

ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ สาเหตุที่ย้ายมาอยู่จังหวัดนนทบุรีเพราะกระทรวงยุติธรรม ในสมัยนั้น 

ยังขาดผู้พิพากษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ  จึงได้สร้างโรงเรียนเตรียมเพื่อเป็นนักกฎหมาย

ให้เรียนภาษาอังกฤษไว้ก่อน ซึ่งจะต้องศึกษาจากต�าราภาษาฝรั่งเป็นส่วนใหญ่



172

โรงเรียนราชวิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๙ จึงได้โอนไป

รวมกับโรงเรียนวชิราวุธท่ีกรุงเทพฯ เนื่องจากในระยะนั้นเศรษฐกิจตกต�่า จึงต้องยุบ 

โรงเรียนราชวิทยาลัยลงแล้วมอบอาคารเรียนให้เป็นที่ท�าการศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๑  มพีระยาศริชิยับรุนิทร์ (เป่ียม หงสเดช) เป็นผูว่้าราชการคนแรก ลกัษณะ

อาคารเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสนามอยู่ตรงกลาง มีขนาดกว้าง ๑๑.๕๕ เมตร 

ยาว ๒๘๗.๔ เมตรเนื้อที่ท้ังหมดของตัวอาคาร ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๑ ตารางวา ตัวอาคาร 

เป็นตึกพื้นไม้สักทาสีไข่ไก่ ประตูหน้าต่างทาสีเขียวใบไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลูกฟูก 

ประดับด้วยงานไม้ลายวิจิตรที่ท�าจากไม้สักท้ังหลัง มีร้ัวเหล็กล้อมรอบตัวอาคาร ๓ ด้าน  

ด้านหน้าเป็นสถานทีพ่กัผ่อน ชมบรรยากาศรมิแม่น�า้เจ้าพระยา ส่วนด้านหลงัติดกบัโรงเรียน

อนุบาลนนทบุรีและหอประชุมจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากอาคารศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี

หลังนี้ มีลักษณะการสร้างแบบพิเศษฝีมืองานไม้ประณีตมาก กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นบัญชี

เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งตามประกาศลงวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ ต่อมาใช้

เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี โดยมีการปรับปรุงอาคารเรือนไม้ด้านหน้าทั้งชั้นหนึ่งและ 

ชั้นสองจัดท�าเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร พื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร เพื่อ 

น�าเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมความเป็นคนจังหวัดนนทบุรีที่มีประวัติศาสตร์

อันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงปัจจุบัน
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ค่ายประวัติศาสตร์ 
อารยธรรมห้าพันปี เรียนรู้วิถีบ้านเชียง

นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี นายชลิต จันทะศรี นายคฑาวุธ ไชยสิทธิ์ 

 นางสาวสุทินา ขินานา และอาจารย์สนิท  มหาโยธี

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต ๒๐

ข้อมลูพืน้ฐานของจงัหวดัอดุรธาน ีมกีลุม่ชาตพินัธุท์ีห่ลากหลาย รวมทัง้เป็นพืน้ที่

แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญมาก ท้ังมีรายละเอียดที่ควรเรียนรู้ 

มากมาย คุณครูได้พิจารณาเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้ไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้นี ้

บ้างแล้ว คณุครไูด้ตระหนกัว่าส�าหรบันกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม. ๔- ๕) 

มปีระสบการณ์ทีไ่ด้เรยีนเกีย่วกบัเนือ่งหาสาระและฝึกวิธกีารทางประวัติศาสตร์มาพอสมควร

แล้ว จึงควรมีช่วงเวลาที่ได้ประมวลความรู้ท่ีได้เรียนมา ได้ท�างานที่ท้าทายความสามารถ

มากขึน้ คณะครจูงึเห็นร่วมกนัว่าควรจดัการเรียนรู้ในลกัษณะของ “ค่าย” โดยมีรายละเอยีด          

การด�าเนินการ ดังนี้  

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
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๒. เพื่อสร้างจิตส�านึก ความรัก ความภาคถูมิใจและธ�ารงความเป็นท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความส�าคัญของเวลาและยุค

สมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ

มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจและธ�ารงความเป็นไทย

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

๑. การเตรียมค่ายประวัติศาสตร์

ผูจ้ดักจิกรรมค่ายประวตัศิาสตร์ ต้องเตรยีมความพร้อมและส�ารวจพืน้ทีป่ระสาน

งานกับองค์กรและผู้น�าในท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่นที่เป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมของค่าย

ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งเตรียมคู ่มือค่ายประวัติศาสตร์ และเตรียมวิทยากรค่าย

ประวัติศาสตร์ในทุกกิจกรรม

๒. การด�าเนินกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์

ด�าเนินกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ จ�านวน ๘ กิจกรรมตามข้ันตอนวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์

๓. การสรุปบทเรียน

เมื่อด�าเนินกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์เสร็จแล้ว ท�าการสรุปผลการด�าเนินการท่ี

สะท้อนความคิดจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และชุมชนท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์

๑. เปิดประตู  สู่การเรียนรู้

เริม่ต้นด้วยกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ กจิกรรมละลายพฤตกิรรม เพือ่การเตรยีมความ

พร้อมในการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมค่าย แล้วเตมิต่อด้วยกจิกรรมการกระตุ้นการเรียนรู้เกีย่ว

กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในทุกด้าน เช่น ด้านประวัติความเป็นมา วรรณกรรม ปราชญ์

ชาวบ้าน ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ บุคคลส�าคัญในท้องถิ่นและศิลป

หัตถกรรมพื้นฐาน
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๒. มุ่งสู่วิธีการทางประวัติศาสตร์

กจิกรรมการเรยีนรูว้ธิกีารทางประวตัศิาสตร์และหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เกดิ

กระบวนการเรียนรู้ มากกว่าความรู้

๓. ฉลาดเลือกค�าถามตามประเด็น

กิจกรรมการร่วมกันก�าหนดขอบข่ายเนื้อหาว่าต้องการศึกษาเร่ืองใด โดยการ

ก�าหนดให้นักเรียนเดาค�าตอบหรือก�าหนดแนวทางท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับค�าตอบ

ปัญหา เรียนรู้ ในสิ่งที่อยากรู้

๔. เป็นอยู่ กินนอน ตะลอนเก็บข้อมูล

กิจกรรมการรวบรวมข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ใช้ในการแก้ปัญหาจากหลักฐาน

ชัน้ต้นและหลกัฐานช้ันรอง โดยผ่านวิถีการด�าเนนิชีวิตของคนในชมุชน พธีิกรรมทางศาสนา 

และประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ครูและนักเรียน เรียนรู้ไปด้วยกัน      
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๕. รวมศูนย์กิจกรรม  น�าประเมินค่า

กจิกรรมการพิจารณาหลกัฐานต่างๆ มีความส�าคญัมากน้อยเพยีงใด โดยการวิเคราะห์

และประเมนิคณุค่าภายนอกและการวเิคราะห์และประเมินค่าภายใน ท�างานร่วมกบัครู

๖. น�าหลักฐานมา  ตีความวิเคราะห์ผล

กิจกรรมการเลือก จัดระเบียบ เรียบเรียงข้อมูลท่ีผ่านการประเมินค่ามาแล้วนั้น 

โดยน�ามาพจิารณาอธบิาย วิพากษ์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเหน็ประกอบกนัแล้วจงึด�าเนนิ

การผสมผสานและสังเคราะห์เข้าด้วยกัน ท�างานในบริบทที่หลากหลาย เพื่อการสร้างสรรค์

สังคม

๗. ระดมบ่มเพาะความสามารถ ให้ผลิบาน

กจิกรรมการเรยีบเรยีงข้อมลูจากขัน้การน�าหลกัฐานมา ตีความวเิคราะห์ผล เตรียม

ความพร้อมในการน�าเสนอ เช่น วีดิทัศน์ การจัดนิทรรศการ การเขียนรายงาน การท�าป้าย

นิเทศ หนังสั้น เป็นต้น ใช้สื่อสร้างสรรค์ทันการณ์

๘. ลูกหลานจดจ�า ชุมชนภาคภูมิใจ 

กิจกรรมการเขียนข้อสังเคราะห์ที่นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า มาโดยไม่มีความ

ล�าเอียงหรือบิดเบียนข้อเท็จจริง ต่อชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบท

เรียน แลกเปลี่ยน ปรับเปลี่ยน มุมมอง สะท้อนความคิด ปลุกจิตส�านึก
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สื่อและแหล่งเรียนรู้

๑. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

๒. หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน

๓. เฮือนไทพวน

๔. บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนต�าบลบ้านเชียง

การวัดและประเมินผล

๑. ชิ้นงาน/ภาระงาน

๒. การถอดบทเรียน 
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ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการจัดค่ายประวัติศาสตร์ ใช้เวลาทั้งสิ้น ๓ วัน ๒ คืน

กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยสามารถประยุกต์ใช้ในระดับประถมศึกษาตาม

ความเหมาะสม

ร่องรอย/หลักฐานกิจกรรม

๑. ภาพถ่าย/หนังสือเล่มเล็ก

๒. ผังกราฟฟิค

๓. รายงานเชิงวิชาการ

๔. หนังสั้น 

๕. การจัดนิทรรศการ

ถอดบทเรียนสะท้อนคิดจากนักเรียน
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ถอดบทเรียนสะท้อนคิดจากชุมชน

 
 
 
ถอดบทเรียนสะท้อนคิดจากชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 ก.ค. 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...ดีใจครับที่ได้เลือกบ้านเชียงเป็นค่ายประวัติศาสตร์อารยธรรม ๕,๐๐๐ ปี 
เห็นความต้ังใจของนักเรียนและขอชื่นชม บ้านเชียงเป็นแหล่งมรดกโลก จึง
จําเป็นจะต้องอนุรักษ์วิถีชีวิตของตนแบบเก่าเอาไว้ ซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านจะ
คอยให้ความรู้แก่คณะนักเรียนเสมอ...” 

นายกเทศมนตรตํีาบลบ้านเชียง 

“...ขอแสดงความช่ืนชม ที่สร้างเยาวชนให้เป็นนักคิด ซึ่งเป็นการปลูก
จิตสํานึกให้เยาวชน การทําค่ายประวัติศาสตร์เพ่ือตามรอยสืบค้น   
ครบกระบวนการ เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้เด็กได้สร้างองค์ความรู้ ที่ครบ
สมบูรณ์ เด็กสามารถคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ทําให้เกิดการเรียนรู้
ที่มีความหมายและยั่งยืน...” 

ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบ้านเชียง 
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ไม่เห็นจะยาก
หากเด็กจะท�าหนังประวัติศาสตร์ 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุง : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

ผู้เขียน : คุณครูวรรษิดา พิทักษ์พิเศษ

 

โปสเตอร์ข้างต้นเป็นฝีมือของทัดเทพ แซ่ลี้ หนึ่งในแก๊งเด็กท�าหนังที่จัดท�าขึ้นด้วย

ความภาคภูมิใจในผลงานการสร้างหนังสารคดีประวัติศาสตร์เพื่อประกอบการเรียนใน

รายวิชาประวัติศาสตร์ชุมชนที่สอนโดยครูวรรษิดา พิทักษ์พิเศษ ภายหลังที่คุณครูได้สร้าง

แรงจูงใจในการเรียนโดยให้นักเรียนท�าภาพยนตร์สารคดีส่งเป็นชิ้นงาน แทนการสอนด้วย

การบอกความรู้ หรือการท�ารายงานส่งครู และท�าให้ผลงานชิ้นหนึ่งของเด็กกลุ่มนี้ได้รับ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของกระทรวงวัฒนธรรม  ภายใต้ชื่อเรื่อง “พระบารมีปกเกล้าฯ ชาว

บ้านโป่ง” และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรายการ เมื่อรายการข่าว ๓ มิติมาถ่ายท�าการเรียนรู้

ของพวกเขาเพือ่ถ่ายทอดให้ผูค้นรบัรูค้วามน่าสนใจของการเรยีนประวตัศิาสตร์ด้วยการให้

นักเรยีนสร้างเป็นภาพยนตร์ เมือ่ข่าวได้น�าเสนอ พวกเขากลายเป็นคนดงัชัว่ข้ามคนื นักเรียน

และครูทั้งโรงเรียนต่างสนใจการเรียนรู้ของพวกเขา นักเรียนคนอื่นๆ ต้องการเรียน

ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และน�าข้อมูลมาน�าเสนอเป็นภาพยนตร์บ้าง               

พลังของหนังประวัติศาสตร์มีมากถึงเพียงนี้เชียวหรือ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ นักเรียนที่มาเรียน

ล้วนเป็นเด็กเกรด D ของโปรแกรมสังคม ใครๆ ก็ระอา ไม่อยากสอนให้เป็นภาระ เมื่อฉัน
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ต้องมาสอนพวกเขา ก็เครียดอยู่เหมือนกัน แต่ฉันเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มี

คนโง่ แต่พวกเขาไม่สนใจเรียนอาจจะเป็นเพราะวิธีเรียนไม่น่าสนใจ หรือเบื่อการเรียนกับ

ครทูองใบ (ใบงาน ใบความรู)้ ทีค่รูชอบใช้ก็ได้ พฤตกิรรมของเดก็วยัรุ่นอยูใ่นวยัทีช่อบการ

แสดงออก มพีละก�าลงัมากมาย และอยากท�ากจิกรรมทีผู้่ใหญ่ท�ากนั ให้พวกเขาลองท�าหนงั

น่าจะดี ฉันจึงวางแผนดังนี้

๑. เปิดหัวใจให้ครูรู้  ครสูนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัวธิกีารเรยีนทีน่กัเรยีนๆ แล้ว

มีความสุข

๒. มุ่งสู่วิธีเรียน ครูและนักเรียนก�าหนดวิธีเรียนเป็นตัวตั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจใน

การเรียน

๓. เปลี่ยนชิ้นงานให้เคลื่อนไหว นักเรียนน�าเสนอชิ้นงานด้วยภาพยนตร์สารคดี

ประวัติศาสตร์

๔. ห่วงใยเอื้ออาทร เน้นการเรียนรู้ที่ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาเพื่อให้

นักเรียนประสบผลส�าเร็จในการเรียนด้วยการท�าภาพยนตร์สารคดี

การวางแผนร่วมกนัในการเรยีนท�าให้นกัเรยีนในช้ันเรยีนเริม่มทีท่ีากระตอืรอืร้น

ในการเรียน ทัดเทพ หนุ่มน้อยหน้าตี๋ พูดน้อย ท่าทางขี้อาย เปิดเผยความในใจของเขาว่า 

“…ในความคิดของผม การสร้างหนังสักเรื่องนับว่าเป็นเร่ืองท่ียากยิ่ง แต่ถ้าท�าได้สักเร่ือง

คงเป็นความสุขไปทั้งชีวิต มันเป็นความฝันของผม…”  เพื่อนๆ ของเขาอีกหลายคนต่างรุม

ตั้งค�าถามจนตอบไม่ทัน เช่น แล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรกันครับ แล้วหนูจะท�าได้มั้ย หนูคิด

ว่าเสียงหนูพอจะเป็นนักพากย์ได้ค่ะ หนูจะตัดต่อภาพยนตร์ได้อย่างไร เราจะเอาเครื่องมือ

ที่ไหน หนูไม่มีกล้องวีดีโอและ…. ฯลฯ ฉันคิดในใจว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนักเรียนได้

มากน้อยแค่ไหนแต่ครูสัญญาว่าจะจัดการให้ได้ทุกเรื่อง 

การเรียนด้วยการท�าหนังเริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนก�าหนดประเด็นที่สนใจ โดย

นักเรียนท่ีสนใจเรื่องเดียวกันร่วมกันอภิปราย น�าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 

เมื่อตกลงกันได้นักเรียนต้องช่วยกันตั้งค�าถาม 

  
                           ภาพ การศึกษาจากเอกสารชั้นรองเพื่อหาความรู้เบื้องต้น
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ผูเ้ขียนขอยกตวัอย่างการตัง้ค�าถามเพือ่การท�าภาพยนตร์สารคดเีรือ่ง “พระบารมี

ปกเกล้าฯ ชาวบ้านโป่ง” ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ค�าถามที่นักเรียนสนทนาและต้องการค�า

ตอบคือ นักเรียนเคยได้ยินมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จพระราชด�าเนินมาเยี่ยม

ราษฎรเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านโป่ง จึงอยากสืบค้นว่ามีใครอยู่ร่วมเหตุการณืในครั้ง

นัน้บ้าง มภีาพภ่าย หรอืเอกสารอะไรบ้าง จะหาได้ท่ีไหน โดยวางแผนเกบ็ข้อมลูด้วยแผนผงั 

KWL คือ อะไรที่รู้แล้ว (K-Know) อะไรที่ต้องการรู้เพิ่มเติม (W-Want to know) และสิ่งที่

ได้เรียนรู้ (L-learned) 

       

ภาพ นักเรียนรวบรวมข้อมูลชั้นต้นจากหนังสือพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗

แหล่งข้อมูลที่นักเรียนใช้ในการศึกษาเร่ืองนี้ เร่ิมต้นด้วยการศึกษาภาพยนตร์

สารคดีของรุ่นพี่เรื่อง “โลภล้างเมือง” ที่กล่าวถึงเรื่องการเสด็จพระราชด�าเนินมาเยี่ยม

ราษฎรเมือ่เกดิเหตกุารณ์ไฟไหม้บ้านโป่ง เมือ่ได้ข้อมลูเบือ้งต้น นกัเรยีนได้สบืค้นข้อมลูจาก

หนังสอืพมิพ์ทีร่ายงานข่าวเหตกุารณ์ไฟไหม้บ้านโป่งเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๗ หาหลกัฐานภาพถ่าย

จากร้านถ่ายรูปที่บันทึกภาพการเสด็จพระราชด�าเนินมาเยี่ยมราษฎร สอบถามผู้รู้ท่ีมี

ประสบการณ์การเฝ้ารับเสด็จและบุคคลท่ีได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่ว น�าข้อมลูมาตรวจสอบความถูกต้องโดยการเปรียบเทียบกบัหลกัฐานทีห่ามาได้

ในการท�างานนักเรียนจะแบ่งหน้าที่ว่าใครถนัดในการท�าหน้าที่ใด คือ ทุกคนช่วย

กันการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วิพากษ์หลักฐาน โดยมีผู้ท�าหน้าที่

สังเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านการวิพากษ์หลักฐานแล้ว ๒ คน เขียนสคริป (บทภาพยนตร์) ๑ คน 

เมือ่ออกภาคสนามทกุคนต้องช่วยกันในทกุเร่ือง แต่บทบาทส�าคญัจะอยูท่ีค่นเขยีนบทจะท�า

หน้าที่เป็นผู้ก�ากับ มีคนถ่ายวีดีโอ  ถ่ายภาพนิ่ง และจะท�าหน้าที่ตัดต่อด้วย สมาชิกกลุ่มอาจ

มากกว่านี้ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน

ครูตั้งค�าถามว่านักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไรก่อนการไปเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ขอ้สรุปที่ได้ คือ ใช้วธิีศกึษาเอกสารชัน้ต้นจากศูนยข์้อมูลที่ห้องบ้านโปง่ศึกษาของโรงเรยีน  
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การสัมภาษณ์บุคคลร่วมสมัยจ�านวน ๒ คน เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 

จากหนังสือพิมพ์ด้วยกล้องบันทึกภาพน่ิง เทปบันทึกสียง สมุดบันทึกช่วยจ�าและ 

กล้องวีดีโอ ก�าหนดวันเวลา การนัดหมายกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อทุกอย่างพร้อม การท�างาน

ก็เริ่มขึ้นได้ทันที

 
ถ่ายท�าบทสัมภาษณ์คุณวิรัตน์ จารุพูนผล

ในการออกภาคสนามครจูะอยูเ่คยีงคูกั่บนกัเรยีนเพือ่ให้ความช่วยเหลอืถ้านกัเรยีน

มีปัญหาติดขัดในการท�างาน เวลาที่ใช้ในการออกภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์และถ่ายท�าจะใช้

ตอนเย็นและและวันหยุด ส่วนเวลาในชั่วโมงเรียนเป็นเวลาของการน�าเสนอผลการศึกษา 

ความก้าวหน้าในการเรียน การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในชั้น เมื่อตัดต่อ

ภาพยนตร์เรียบร้อยแล้ว เพื่อนนักเรียนและสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผู้ที่ให้ข้อมูลใน

การท�าสารคดร่ีวมกนัวจิารณ์ภาพยนตร์เพือ่การปรบัปรงุแก้ไขให้มคีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุ 

เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินชิ้นงานนักเรียน

กระบวนการเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็น

ภาพยนตร์โดยสรุปดูได้จากแผ่นโปสเตอร์ข่าว

วงการหนัง เด็ก (a  month)  ของนัก เรียน

ประวัติศาสตร์ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุง

การเรยีนด้วยการท�าภาพยนตร์สารคดจีะ

ท�าให้ผู ้เรียนบรรจุเป้าหมายในการเรียนสาระ

ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส ๔.๑ ในเรื่องความ

สามารถในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการ

ไต่สวนหาความจริงทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น

ระบบ สามารถรวบรวมหลักฐานเพื่ออธิบาย

เหตุการณ์ส�าคัญในท้องถิ่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

สามารถอธิบายประวัติศาสตร์ร่วมกันของคนใน
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ชุมชน และมาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจพัฒนาการความเป็นมาของชุมชนในฐานะท่ีเป็นส่วน

หนึ่งของชาติไทย ผลงานที่สร้างขึ้นช่วยให้คนในชุมชนเกิดส�านึกในประวัติศาสตร์ร่วมกัน

ของเหตกุารณ์ส�าคญั รวมทัง้ตระหนกัในบทบาทของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิทีม่ต่ีอราษฎร  

สอดคล้องกับพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการให้

นักเรียนได้เข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติของตนเอง การเริ่มเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ

ชุมชนตนเองและพัฒนาสู่การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติจะท�าให้นักเรียนเข้าใจรากเหง้าของ

สงัคมไทย จะช่วยปลูกฝังความรกั ความผกูพนัระหว่างกนัของคนในชาตไิด้เป็นอย่างด ีการ

สอนประวัติศาสตร์ชุมชนเปรียบเหมือนการน�าต้นกล้ามาปลูก หมั่นดูแลด้วยการจัดการ

เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมจะท�าให้ต้นกล้าเตบิโตเป็นไม้ใหญ่ท่ีมรีากแก้วแขง็แรง ไม่ไหวเอน โค่นล้ม

ได้ง่าย 

การจัดท�าภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์เร่ืองพระบารมีปกเกล้าฯ ชาวบ้านโป่ง 

ส่งผลให้เกิดส�านึกร่วมในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จมาเยี่ยมในคราวที่สิ้นเนื้อประดาตัว

และความหมดหวังในชีวิต จึงช่วยปลูกฝังให้คนในอ�าเภอบ้านโป่งมิเพียงแต่เยาวชนเท่านั้น 

ที่ตระหนักในคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการน�าเสนอบางตอนของภาพยนตร์ 

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุง

 

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ด้วยการท�าภาพยนตร์สารคดีเป็นการเรียนรู้ที่ เน้น

การแสวงหาความรู้อย่างเป็นกระบวนการ เกิดสมรรถนะส�าคัญ ๕ ประการสอดคล้องกับ

ความต้องการของหลักสูตรการศกึษา  ข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และแสดงให้เหน็การบรูณา

การรายวิชาต่างๆ เพื่อน�ามาใช้ในการเก็บข้อมูล โดยมีวิชาประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นแกน ใช้

วิธีการเรียนรู้ทาง มานุษยวิทยา สังคมวิทยามาบูรณาการ รายวิชาอื่นๆ ที่น�ามาใช้ คือ วิชา

ภาษาไทย ใช้ในการสื่อสารระหว่างการเก็บข้อมูลและการเขียนบทภาพยนตร์ ความรู้เรื่อง

คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพยนตร์  ความรู้วิชาศิลปะในการถ่ายภาพ การเลือกดนตรี

ประกอบเรื่อง การออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ การบูรณาการระหว่างวิชาจะปรับเปลี่ยน

ตามบริบทของภาพยนตร์สารคดีที่นักเรียนต้องการจะสร้าง
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เสน่ห์ของการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

๑. ครูและนักเรียนต่างแสดงบทบาทที่แตกต่างไปจากเดิม คือ บทบาทของครูที่มา

กกว่าความเป็นผูบ้อกความรู ้การบอกความรูใ้ห้น้อยจะท�าให้การเรยีนรูม้คีวามหมายเพราะ

ค�าถามที่ต้องการค�าตอบควรเกิดจากความสนใจของนักเรียนเอง ครูสอนวิธีการใช้

กระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ด้วยการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายร่วมกับ

การเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ครูบอกความรู้น้อย แต่บอกวิธีการหาความ

รู้มาก ครูท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการเรียนและเรียนรู้เป็นทีม

ไปพร้อมๆ กัน ครูเป็นผู้ช่วยเหลือชี้แนะ บอกแหล่งข้อมูล ติดต่อประสานงานให้นักเรียน

ออกไปเก็บข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหา เป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถ

บรรลเุป้าหมายในสิง่ท่ีต้องการจะรู ้ช่วยนกัเรยีนตรวจสอบข้อมลูเมือ่พบว่าข้อมูลไม่ตรงกนั  

คอยเตือนนักเรียนว่าอย่าด่วนสรุปค�าตอบ แต่ต้องตรวจสอบข้อมูลให้มาก ให้ถูกต้อง 

  
 ครูท�าหน้าที่ประสานและจัดการความรู้

๒. ฝ่ายนกัเรยีนจะมปีระสบการณ์ในการเรยีนรู้

ด้วยตัวเอง เพราะนักเรียนจะได้ฝึกการท�าโครงงาน 

นักเรียนเป็นผู้หาความรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้จากผู้เฒ่า 

ผู้รู้ในชุมชนการที่นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

จริง เป็นการเรียนรู ้เรื่องทักษะการคิดและทักษะ 

การเผชญิปัญหาด้วยการเผชญิความจรงิและการเรยีนรู้

ท่ีจะแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นวิธีการปลูกฝังความรัก

ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินโดยครูไม่ต้องบอกความรู้ 

นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี นักเรียน

เคารพในวถิชีวีติของคนทีแ่ตกต่างจากตัวเอง การเรยีนรู้

จากเรื่องท่ีต้องการจะรู ้ ย่อมท�าให้ผู ้เรียนได้แสดง

ศักยภาพ จึงท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
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๓. การเรียนด้วยวิธีการนีจ้ะท�าให้นกัเรียนลด

การคัดลอกความรูจ้ากผู้อืน่ มาเป็นการเขียนองค์ความ

รู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการ

ข้อมลูให้เป็นระบบระเบยีบ สามารถคดิแยกแยกความ

จริงออกจากความความเท็จ เป็นวิธีการเรียนที่ใช้การ

ท่องจ�าน้อย ได้ความรู้มาก รู้วิธีการหาความรู้ด้วยตัว

เอง ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาน  

๔. ข้อค้นพบที่ได้จากการสอน คือในการ

ก�าหนดประเด็นในการเรียนรู ้ควรให้ผู ้เรียนเป็นผู ้

ก�าหนดเองจากเรือ่งทีพ่วกเขาอยากรู ้จะท�าให้การเรยีน

รู้มีความหมายส�าหรับเขา และมีความกระตือรือร้นใน

การเรียนและสามารถท�าให้พวกเขาค้นพบความรู้ใหม่

ได้ ดังจะได้กล่าวต่อไป

๕. การค้นพบความรู้ใหม่ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชุมชนได้เกิดขึ้นเมื่อครั้ง

หนึ่งนักเรียนต้องการศึกษาเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านโป่ง และได้เรียนรู้ด้วยวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ตามล�าดับเมื่อถึงขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

โดยใช้หลักกาลามสูตร นกัเรียนต้องตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารเกี่ยวกับบุคคลคน

หนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุงในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่หนังสือพิมพ์ในปี

นัน้ลงข่าวว่าได้เสยีชีวิตในกองเพลิงขณะเข้าไปช่วยเหลอืคนในตลาด และยงัพบเร่ืองการเสยี

ชีวติของนกัเรยีนคนนีใ้นหนงัสือทีเ่ขียนเกีย่วกบัเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านโป่ง ซึง่นับว่าเป็นเร่ือง

ที่น่าเชื่อถือแล้ว แต่นักเรียนได้ค้นเรื่องราวของนักเรียนคนนี้ต่อเพื่อต้องการทราบเรื่องราว

จากญาติและเพ่ือนของนักเรียนคนนี้ กระบวนการไต่สวนหาความจริงของนักเรียนกลุ่มน้ี

ท�าให้ค้นพบความจรงิว่า นกัเรยีนคนนัน้ไม่ได้เสยีชวีติและยงัมีชวีติอยูจ่นเกษยีณอายรุาชการ

ในต�าแหน่งนายต�ารวจและนักเรียนยังได้พูดคุยกับนายต�ารวจผู้นี้อีกด้วย ความจริงที่รับรู้

กันมาถึง ๕๗ ปี ซ่ึงทุกท่านสามารถชมได้จากงานประวัติศาสตร์ที่น�าเสนอในรูปของ

ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง โลภล้างเมือง

หรือกรณีค้นพบความรู้ใหม่เรื่องสามเณรเพิ่ม ศิริพิบูลบุคคลส�าคัญที่ท�าให้เกิด

วกิฤตกิารณ์บ้านโป่งทีเ่ป็นบคุคลส�าคญัทีท่�าให้กระทบต่อความสมัพนัธ์แบบโดมโินระหว่าง

ไทยกับญี่ปุ่น และอเมริกา จนน�าไปสู่การยุติสงครามโลกด้วยการท้ิงระเบิดปรมาณูของ

อเมริกาในที่สุด
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๖. ทุกครั้งที่ใช้วิธีการไต่สวนความจริงทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์นักเรียนจะพบหลักฐานใหม่ในชุมชนอยู่เสมอ เช่น ภาพถ่ายประวัติศาสตร์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จมาเยี่ยมราษฎร์ในคราวเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้

บ้านโป่ง ที่ท�าให้คนในอ�าเภอบ้านโป่งขอส�าเนาและเก็บไว้บูชาที่บ้าน การพบสมุดธนาคาร

ออมสินที่เป็นหลักฐานส�าคัญว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินช่วยเหลือ

แก่คนในอ�าเภอบ้านโป่ง เจ้าหน้าที่ของอ�าเภอบ้านโป่งใช้วิธีการน�าจ�านวนนักเรียน 

มาหารเฉลี่ยและเด็กทุกคนได้เงินคนละ ๑๐๘.๙๕ บาท ในการสร้างภาพยนตร์สารคด ี

เรือ่งพระบารมปีกเกล้าฯ ชาวบ้านโป่ง นกัเรยีนจงึได้น�าหลกัฐานชัน้ต้นมาใช้ในการบอกเล่า

เร่ืองราว หลายภาพยังไม่แพร่หลาย หลายภาพยังคงอยู่แต่ไม่มีผู้ใดรับรู้ การสืบค้นด้วย 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ท�าให้ได้มาซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า 

 

 
สภาพอ�าเภอบ้านโป่งภายหลังการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ (รถยนต์ที่เห็นคือรถยนต์พระที่นั่ง)

   

คนบ้านโป่งมีภาพประวัติศาสตร์นี้ในทุกบ้าน
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คณุประสาร สภุากรเดช กบัรปู

ประวัติศาสตร์ที่น�ามาบอกเล่า

ข้อมูลให้นักเรียนทราบในการ

เกบ็ข้อมลูท�าภาพยนตร์สารคดี 

พระบารมีปกเกล ้ าฯ  ชาว

บ้านโป่ง

คุณวิรัตน์ จารุพูนผล บอกเล่า

พระเมตตาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัผ่านสมดุฝากเงนิ

ของธนาคารออมสินท่ี เก็บ

รักษาไว้อย่างดี ด้วยส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ

สมดุธนาคารออมสนิพระราชทาน หลกัฐานชัน้ต้นช้ินส�าคญัทีบ่อกความจริงใหม่ทางประวัติศาสตร์
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ภาพประวัติศาสตร์

ที่นักเรียนน�ามาจัดท�าเป็นโปสเตอร์ในการน�าเสนอภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์
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สะท้อนความคิด

ทัดเทพ กล่าวว่า “…ผมภูมิใจในตัวเองมากครับ ผมเคยถามตัวเองว่าชอบอะไร 

ตอนนีผ้มรูแ้ล้วว่าผมชอบท�าหนงั และผมกค้็นพบว่าประวตัศิาสตร์สนกุมาก มเีรือ่งอกีมาก

ที่เรายังไม่รู้ แม้จะเห็นอยู่ทุกวันแต่ไม่รู้ว่าส�าคัญ ท�าให้ผมรู้ว่า บ้านเรามีคนท�าลายหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์กันมาก เพราะเขาไม่รู้ถึงความส�าคัญ การเรียนวิชานี้ท�าให้ผมรู้ว่า ผมจะ

ต้องเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสาขาภาพยนตร์ ผมต้องขยันเรียน มันน่าจะทันนะโตขึ้นผม

จะเป็นคนท�าหนังให้ได้ โดยเฉพาะหนังแนวประวัติศาสตร์…” 

 
ทัดเทพ แซ่ลี้ ผู้มีความฝันว่าโตขึ้นผมจะเป็นคนท�าหนัง

  

ณัฐ สาวน้อยที่เปลี่ยนใจมาหลงรักวิชาประวัติศาสตร์กล่าวว่า  “ …การเรียนรู้

ประวตัศิาสตร์แบบนีเ้ป็นการใช้ชวิีตทีเ่ป็นหนึง่เดยีวกบัชมุชนการออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม 

เป็นบทเรียนที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวา น่าตื่นเต้น ท�าให้ช่วยจุดประกายความคิดจะหาความรู้

เพ่ิมเตมิให้มากข้ึน ปกตหินเูป็นคนชอบอ่านและเขยีนหนงัสอื หนทู�าหน้าทีเ่ขยีนบท  ยิง่ท�าให้

อยากอ่านหนังสือ อยากค้นคว้า เป็นการเรียนที่มีอิสระในการหาความรู้ ท�าให้รู้ว่าทุกพื้นที่

ในชุมชนของเรามีประวัติความเป็นมา …”

  (ณัฐพร สุนันตาวงศ์) ค้นพบตัวเองว่าเขียนบทภาพยนตร์ได้ดีมาก



192

หมิว ผู้ชอบเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นภาพยนตร์ กล่าวว่า “…ความรู้ที่หาเองจาก

ผู้รู้ในชุมชนเป็นความรู้ที่สามารถน�ามาใช้ได้เลย เราอยากท�าหนังเรื่องอะไรก็ไปหาผู้รู้เรื่อง

นั้น ความรู้ที่ได้จึงมีประโยชน์ทันที ประโยชน์ของการเรียนแบบนี้จึงมีมากกว่าการจ�าความ

รู้ เพราะต้องไต่สวนหาความจริง…”

หมิว (ศิวัชญา สัมพันธ์ประเสริฐ) ให้สัมภาษณ์ โศธิดา โชติวิจิตร

เม่น (พชร เก็งวิเชียรไชย) บอกว่า “…

การเรยีนด้วยการท�าหนงัเป็นความฝันของผมเลย

ทีเดียว ผมมีความสุขในการเรียน ท�าให้ผมมอง

เห็นอนาคตว่า ผมต้องเรียนต่อทางด้านนี้ แม้การ

เรียนในรายวิชาจะจบลง แต่เส้นทางแห่งฝันของ

ผมยังไม่จบ ผมและเพื่อนๆ จะท�าหนังสารคดี

ประวัติศาสตร์ต่อไป พวกผมเปิดเป็นชุมนุมครับ 

หาคนร่วมฝัน ท�าหนังด้วยกันครับ…” 

ลิซ่า (อลิสา ประเสริฐ) บอกว่า “…การ

เรียนในวิชาประวัติศาสตร์ชุมชนจะจบแล้ว แต่

ภารกิจของหนูยังไม่จบ หนูต้องเก็บข้อมูลเพื่อท�า

หนังต่อไป หนูและเพื่อนๆ ออกภาคสนามทุก

อาทิตย์ ก�าลังเร่งท�าหนังอยู่เรื่องหนึ่ง น่าสนใจ

มาก พวกเราพบหลักฐานใหม่อีกแล้ว และหนูจะ

ช่วยครูวรรษิดา สอนน้องให้ท�าหนังสารคดี

ประวัติศาสตร์
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คุณวิรัตน์ จารุพูนผล เจ้าของสมุดธนาคาร

ออมสินเล่มประวัติศาสตร์ กล่าวว่า “…ไม่

เ สี ย แรงที่ ผม เก็ บสมุ ดธนาคาร เล ่ ม

ประวัติศาสตร์นี้ไว ้ ด ้วยส�านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ เวลาผ่านมากว่า ๕๐ ปี มี

นักเรียนมาสืบค้นเร่ืองราวของเหตุการณ์

ไฟไหม้บ้านโป่งและได้ใช้สมุดเล่มน้ีเป็น

หลักฐานส�าคัญในการบอกเล่าเรื่องราวเมื่อผมดูหนังเร่ืองพระบารมีปกเกล้าฯชาวบ้านโป่ง 

ท�าให้ผมเห็นภาพแห่งความหลังได้อย่างชัดเจน ผมภูมิใจมากท่ีเป็นพสกนิกรของพระองค์ 

ดใีจทีค่รวูรรษดิาสอนนกัเรยีนด้วยวธินีี ้ดหูนงัแล้วผมขนลกุและน�า้ตาไหล อย่าทิง้การเรยีน

ด้วยการท�าภาพยนตร์ ผมจะสนับสนุนทุกเรื่องครับ…”

อาจารย์นวลฉวี สันทัดพร้อม กล่าวว่า 

“…ครนู�า้ตาไหลทกุคร้ังท่ีชมพระราชกรณยีกจิ

ของพระองค์ท่าน เมือ่นกัเรยีนมาสมัภาษณ์

เร่ืองไฟไหม้บ้านโป่ง ครูน�าเร่ืองนี้ไปคุย 

กับแม่ ท่านเล่าเรื่องราวมากมายให้ครูฟัง 

ครูน�าพระราชกรณียกิจของพระองค  ์

ไปสอนนักเรียน ครูอยากให้นักเรียน 

ท�าภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อ เพื่อให้คนในอ�าเภอบ้านโป่งได้ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระองค์และขอให้น้องส้ม (ครวูรรษิดา) สอนนักเรียนด้วยวธินีีต่้อไปนะคะ เพราะพีเ่หน็

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเด็ก พวกเขาชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์…” 

 

รายการข่าว ๓ มิติ เห็นความส�าคัญของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยการ

ท�าภาพยนตร์สั้น คุณโศธิดา โชติวิจิตรและทีมข่าว ได้เดินทางมาขอบันทึกรายการเพื่อน�า

เสนอให้สาธารณชนได้รบัรูเ้รือ่งการสอนวิธีนี ้โดยเธอได้สรปุว่า “…การสอนด้วยวธินีีท้�าให้

นกัเรยีนหาความรูแ้ละเจอเอง จงึมคีวามสขุในการเรียน เป็นความรู้ทีค่งทน ช่วยให้นกัเรียน

ที่ไม่สนใจเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน พวกเขาเก่งมาก หนูไม่เชื่อว่าพวกเขาเป็น

เด็กเกเร น้องๆ สมาร์ทมาก หนูว่าเป็นเพราะเด็กๆ ลงมือหาความรู้เอง จึงพบความรู้ที่หา

มาได้และภาคภูมิใจในตัวเองและมีความมั่นใจในการให้สัมภาษณ์…”
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คุณโศธิดา โชติวิจิตร พิธีกรรายการข่าว ๓ มิติ และทีมงานครอบครัวข่าว ๓

มาถ่ายท�าการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชุมชนของนักเรียน

สิง่เปลีย่นแปลงประการส�าคญั คอื แต่เดมิครเูป็นผูบ้อกความรู ้แต่การเรยีนรูด้้วย

วธิกีารให้นกัเรยีนท�าภาพยนตร์ เขาต้องหาความรูเ้อง นักเรียนกลบัเป็นผูบ้อกความรู้ให้ครู

ฟัง พวกเขาเล่าอย่างกระตอืรอืร้น มชีวีติชวีา พวกเขาอยากบอกให้ผู้ใหญ่รูว่้าการเรยีนรูข้อง

พวกเขาสนุกสนาน มีความสุขและได้ความรู้ที่หามาเอง ไม่ต้องเชื่อหนังสือเท่านั้น และเกิด

เป็นความรูท้ีค่งทนและเป็นประสบการณ์การเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย สามารถน�าไปใช้ในชีวติ

จริงได้และที่ส�าคัญพวกเขารู้จักตัวตนของตัวเองและสามารถประกาศให้ทุกคนรู้ว่า “เราทุก

คนมีความเก่งอยู่ในตัว มันอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าหรือเปล่า ?”

 

ประโยคสั้นๆ บนแผ่นโปสเตอร์ที่เด็กท�าหนัง

ประวัติศาสตร์กล้าประกาศบน Facebook น่าจะ

บอกความส�าเรจ็ของการเรยีนประวตัศิาสตร์ด้วย

การให้นกัเรยีนท�าหนงัได้เป็นอย่างดแีละสามารถ

ทดสอบสมมติฐานของครูวรรษิดา พิทักษ์พิเศษ 

ที่เชื่อว่า “โลกนี้ไม่มีเด็กโง่” ได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว



รายการอ้างอิงและคณะผู้จัดท�า
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
นายกมล  รอดคล้าย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ  รองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสุกัญญา  งามบรรจง  ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

นายพิธาน  พื้นทอง   ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

นางสุดาวรรณ  เครือพานิช  ผู้อ�านวยการกลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 

     ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

วิทยากร
 ๑.  นายวินัย  พงศ์ศรีเพียร  เมธีวิจัยอาวุโส ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 ๒.  นางสาววลัยลักษณ์ ทรงศิริ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิเล็กประไพ-วิริยะพันธุ์

 ๓.  นางเพ็ญพรรณ  เจริญพร คณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ๔.  นายปรีดี  พิศภูมิวิถี  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ๕.  นางระวิวรรณ  ภาคพรต  ข้าราชการบ�านาญ

 ๖.  นางสาวมาลี  โตสกุล  ข้าราชการบ�านาญ

 ๗. นายสนิท มหาโยธี  ข้าราชการบ�านาญ 

คณะผู้เขียนและเรียบเรียง
 ๑.  นางกาญจนา   พุฒฉาย  ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต ๑

 ๓. นางน้อยประนอม  เคียนทอง ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

 ๔. นางสาวรุ่งทิวา  จันทน์วัฒนวงษ์ ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓
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๖. นายอินสวน  สาธุเม  ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

 ๗. นายชีวิน จินดาโชติ  ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
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๘.  นางประภัสสร  โกศัลวัฒน ์ ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

๙. นางสาวฉลุไล  ประชุมวงษ ์ ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๑๐.  นายสมเกียรติ  ตุงคะเสรีรักษ ์ ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

๑๑.  นายวิรัตน์  บรรจง   ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

๑๒.  นางเบญจา  ชวนวัน  ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

๑๓.  นางสาวสิริกร  กระสาทอง ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 

๑๔.  นางเยาวภา  รัตนบัลลังค ์ ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

๑๕. นางสาววิไลวรรณ  โอรส ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

๑๖. นางประนอม  เคียนทอง  ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑๗.  นายศักดิ์ชาย  อนันตพานิช ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

๑๘.  นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

 ๑๙.  นายณรงค์  ช้างยัง    ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

๒๐.  นางวันเพ็ญ  ศิริคง  ศึกษานิเทศก์  

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓

๒๑. นายธนพรรณ  รอดก�าเนิด ศึกษานิเทศก

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๒๒.  นางอุรัย  พรรณพุ่มพฤกษ ์ ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

 ๒๓.  นายประหยัด  รอดแสน ศึกษานิเทศก์

     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

 ๒๔. นางสาวสมศิลป์  ชัชวาลปรีชา ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
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 ๒๕. นายสุพจน์  สอนวงแก้ว  ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต๖

๒๖. นายปรีชา   เดือนนิล   ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

๒๗.  นางสาวศรีสุนันท์  พุ่มไพจิตร  ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

๒๘. นางสาวประพิณ  จินตวรรณ   ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

๒๙.  นายจรัญ  อินทนาศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

๓๐.  นายนิติภัทร  อ�าพันมาก ศึกษานิเทศก ์      

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

๓๑.  นางสิริกร  บุญมุสิโก   ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

๓๑.  นางอาภาพรรณ  แสงทอง ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

๓๒.  นายสมเกียรติ  แสงทองล้วน ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

๓๓.  นางสุดาพร  มะโนธรรม   ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าพูน เขต ๒ 

๓๔.  นายเกษม  ธรรมคุณ   ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

๓๕. นายองอาจ  กวีวัฒน์    ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 

๓๖. นางรวิสา  สมานรักษ์    ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

๓๗.  นายมนัส  สุขสวัสดิ์    ศึกษานิเทศก์ 

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓๘.  นางนรมน  ไกรสกุล    ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๑

๓๙.  นางพัชรี  แท่งทอง    ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

๔๐.  นางวิภา  ประราศี    ศึกษานิเทศก์

     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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๔๑. นายชลิต  จันทรศรี        ครู  โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 

      ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

๔๒. นายอนุพงษ์  ชุมแวงวาปี       ครู  โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

      ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

๔๓. น.ส.สุธินา ชินานา    ครู  โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 

      ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

๔๔. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์       ครู  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)  

      ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

๔๕. นางวรรษิดา  พิทักษ์พิเศษ  ครู  โรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุง

      ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

๔๖. นายเฉลิมชัย  พันธ์เลิศ   นักวิชาการศึกษา 

      ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๔๗. นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธ�ารง  นักวิชาการศึกษา 

      ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

บรรณาธิการกิจ
๑. นายภูธร  จันทะหงส์ ปุณยจรัสธ�ารง   นักวิชาการศึกษา 

      ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๒. นายเฉลิมชัย  พันธ์เลิศ   นักวิชาการศึกษา 

      ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๓. นางระวิวรรณ  ภาคพรต   ข้าราชการบ�านาญ

๔. นางสาวมาลี  โตสกุล   ข้าราชการบ�านาญ

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นางศรีเมือง  บุญแพทย์   ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดช่องแค

      ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต ๓ 






