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ตัวชี้วัดชั้นปี 

เวลาในประวัติศาสตร์

ความหมายและความสำคัญ
ของการนับเวลา

ศักราช


วิธีการทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

การจำแนกหลักฐานเพื่อ
ประเมินคุณค่าหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์

ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษา
ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

เวลาและวิธีทาง
ประวัติศาสตร์

เวลาและวิธีทางประวัติศาสตร์

1. วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ (ส 4.1ม.1/1) 

2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ (ส 4.1ม.1/2)

3. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (ส 4.1ม.1/3)
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เวลาและวิธีทาง
ประวัติศาสตร์

เวลาในประวัติศาสตร์ 


 เวลามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้มนุษย์ในวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก ตั้งแต่

ครั้งอดีตกาลพยายามทำความเข้าใจและกำหนดวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้น จนเกิดความคิดและคติ

ความเชื่อหลากหลายเกี่ยวกับเวลา 



ความหมายและความสำคัญของการนับเวลา 



 ความคิดเกี่ยวกับเรื่องเวลาของมนุษย์เริ่มต้นจากการที่ต้องดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ มนุษย์จึงสังเกตเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว อาทิ การเปลี่ยน

ตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ การเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง และการหมุนเวียนของฤดูกาล ซึ่งมัก

จะเกิดขึ้นซ้ำๆ การสังเกตเช่นนี้เองที่นำไปสู่การสร้างระบบการนับเวลาและการกำหนดช่วงเวลา

ต่างๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและการ

ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นการนับเวลาจึงหมายถึง

การกำหนดหน่วยเวลาขึ้น เพื่อใช้อ้างอิงหรือกำหนดแนวทางการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตตาม

ที่กล่าวนั่นเอง

 อย่างไรก็ตาม แม้มนุษย์ในอารยธรรมต่างๆ จะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่น

เดียวกัน แต่คำอธิบายเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดกาลเวลาของมนุษย์มักจะแตกต่างกันไปตาม

ความเชื่อของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมเกี่ยวกับการกำเนิดโลกและจักรวาล ตลอดจนคติความเชื่อ

ทางศาสนาของผู้คนในช่วงเวลาต่างๆ ความแตกต่างทางความคิดเรื่องจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ

กาลเวลามีส่วนทำให้เกิดระบบการนับเวลาที่แตกต่างกันไป ดังนั้นระบบการนับเวลาที่แตกต่างกันจึง

หมายถึงการมีหน่วยเวลาที่มีความละเอียดซับซ้อนต่างกันไป ตามลักษณะสังคมและวัตถุประสงค์ใน

การนำระบบการนับเวลาไปใช้ 

 เครื่องมือสำคัญในการนับเวลาที่เรารู้จักกันดี คือ ปฏิทิน คำว่า “ปฏิทิน” มาจากคำภาษา

สันสกฤตว่า “ปฺริติทิน” ที่แปลว่า “เฉพาะวัน” หรือ “สำหรับวัน” ส่วนคำว่า “calendar” ในภาษา

อังกฤษนั้น มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินที่แปลว่า สมุดบัญชีของผู้ปล่อยเงินกู้ (moneylender’s

account book) โปรดสังเกตว่าคำศัพท์ทั้งสองให้ความสำคัญกับ “วัน” ซึ่งเป็นหน่วยเวลาที่มนุษย์

รู้จักดี โดยนำหน่วยเวลาดังกล่าวมาจัดระบบแบ่งเวลาที่ต่อเนื่องกัน 
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 ระบบปฏทินิทีส่ำคญัในโลก ไดแ้ก่ ระบบปฏทินิจเูลยีน (Julian Calendar) ทีจ่เูลยีส ซซีาร์

ใหป้ฏริปูขึน้จากระบบปฏทินิโรมนัโบราณเมือ่ปี 46 กอ่นครสิตศ์กัราช และระบบปฏทินิเกรกอเรยีน 

(Gregorian Calendar) ทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปาเกรกอรทีี่ 13 โปรดใหป้รบัปรงุปฏทินิจเูลยีนขึน้ใหม่

ให้สอดคล้องกับฤดูกาลมากที่สุด และประกาศใช้ใน ค.ศ. 1582 จนกระทั่งได้รับการยอมรับ อย่าง

กวา้งขวางทัว่โลกในเวลาตอ่มา 

 

ศักราช 



 ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ให้ความสนใจกับการศึกษาพฤติกรรมและวิถีชีวิตของสังคมมนุษย์ใน

อดีตกระทั่งปัจจุบัน การศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆ จะไม่

สามารถทำได้หากไม่มีการกำหนดหรือลำดับการเกิดขึ้นก่อน-หลังของเหตุการณ์ชุดหนึ่งๆ ซึ่งสัมพันธ์

กับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป  

 การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ศาสตร์อื่นๆ จะพบว่ามีการระบุเวลาเมื่อถึง

เหตุการณ์นั้น โดยมักระบุเป็นปีศักราช ซึ่งศักราชที่ใช้ก็จะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ศักราชในสังคม

ไทยที่ใช้กันตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

 1. พุทธศักราช (พ.ศ.) เป็นศักราชที่นิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยเริ่มนับ

พุทธศักราช 1 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน สำหรับประเทศไทยจะนับปีเต็มโดยเริ่มนับ

พุทธศักราช 1 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วครบ 1 ปี ทำให้ศักราชของประเทศ

ไทยช้ากว่าประเทศอื่นๆ เช่น ลังกา พม่า กัมพูชา อยู่ 1 ปี กล่าวคือ หากปีพุทธศักราชของประเทศ

ไทยเป็น2552แต่ลังกาพม่ากัมพูชาจะถือเป็นปีพุทธศักราช2553 

 การใช้พุทธศักราชในดินแดนไทยสันนิษฐานว่ามีมานานแล้ว ปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงเรื่อง

ราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ต่อมาพุทธศักราชถูกนำมาใช้ในเอกสารราชการสมัยอยุธยา

รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2455 ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พุทธศักราชเป็นศักราชของชาติไทย

แทนรัตนโกสินทร์ศก 

 2.คริสต์ศักราช (ค.ศ.) เป็นศักราชของศาสนาคริสต์ โดยกำหนดวันประสูติของพระเยซู

คริสต์เป็นศักราชเริ่มต้น คริสต์ศักราชตั้งขึ้นโดยสันตะปาปาเซนต์พอลที่ 1 ที่มอบหมายให้ไดโอนิซิ-

อุส เอชิกุอุส (Dionysius Exiguus) คำนวณวันประสูติของพระเยซูคริสต์ จนทราบว่าวันที่ 25

ธันวาคม โรมันศักราช 753 เป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์ แต่ธรรมเนียมนิยมของโรมันจะนับวันที่

1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ ทางสำนักวาติกันจึงประกาศให้วันที่ 1 มกราคม โรมันศักราช 754
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เป็นวันเริ่มต้นปีคริสต์ศักราช 1 ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 544 ทั้งนี้มีการเริ่มใช้คริสต์ศักราชครั้งแรก

หลังจากที่พระเยซูคริสต์ประสูติกว่า 500 ปี แล้วจึงค่อยๆ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก

เมื่อชาวยุโรปได้เดินทางค้าขาย เผยแผ่่ศาสนา และขยายอิทธิพลไปยังดินแดนต่างๆ คริสต์ศักราช

จึงได้แพร่หลายไปทั่วโลก

 3. ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เป็นศักราชของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยยึดปีที่ท่าน

นบีมุฮัมมัด ศาสดาของศาสนาอิสลามได้อพยพจากเมืองเมกกะไปยังเมืองเมดีนา ซึ่งตรงกับวันที่

16 กรกฎาคม ค.ศ. 622 หรือ พ.ศ. 1165 ต่อมาอุมัร (Umar) คอลีฟะที่ 2 จึงได้ประกาศว่าวันที่

16 กรกฎาคมใน ค.ศ. 622 เป็นวันเริ่มต้นฮิจเราะห์ศักราช แต่ฮิจเราะห์ศักราชยึดถือวัน เดือน ปี

ทางจันทรคติอย่างเคร่งครัด จึงเดินตามปีสุริยคติไม่ทัน ทำให้คลาดเคลื่อนไป ทุกๆ 32 ปีครึ่งจะเพิ่ม

ขึ้นจากปีสุริยคติไป 1 ปี เรื่อยมา ปัจจุบันเมื่อจะเทียบฮิจเราะห์ศักราชกับพุทธศักราช ต้องนำ 1122

ไปบวกหรือลบ เช่นหากปีนี้เป็นพุทธศักราช2552ก็จะตรงกับฮิจเราะห์ศักราช1430 

 4. มหาศักราช (ม.ศ.) เป็นศักราชที่ตั้งขึ้นโดยพระเจ้ากนิษกะแห่งราชราศ์กุษาณะ กษัตริย์ผู้

ครองคันธาระราฐของอินเดีย ซึ่งเริ่มภายหลังพุทธศักราช 621 ปี ดังนั้น มหาศักราช 1 จึงตรงกับ

พุทธศักราช 622 มหาศักราชเป็นศักราชที่นิยมใช้ในแคว้นต่างๆ ของอินเดีย ภายหลังได้เผยแพร่เข้า

มายังสุวรรณภูมิและประเทศไทยผ่านทางพวกพราหมณ์และพ่อค้าอินเดียที่เดินทางเข้ามาติดต่อ

ค้าขายยังดินแดนบริเวณนี้ ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการใช้มหาศักราชตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย

 5. จุลศักราช (จ.ศ.) เป็นศักราชที่ตั้งขึ้นโดยพระเจ้าสูริยวิกรม ของชนชาติพยู (อยู่ใน

ประเทศพม่า) กำหนดให้จุลศักราชเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าสูริยวิกรมขึ้นปกครองอาณาจักรศรีเกษตร ซึ่ง

เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี ดังนั้น จุลศักราช 1 จึงตรงกับพุทธศักราช 1182 จุลศักราชเป็น

ศักราชที่แพร่หลายไปสู่ดินแดนต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัย

รัตนโกสินทร์

 6. รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เป็นศักราชของประเทศไทยที่กำหนดปีที่ตั้งกรุงเทพมหานครเป็น

ราชธานีแห่งใหม่ของไทยเมื่อ พ.ศ. 2325 เป็นรัตนโกสินทร์ที่ 1 โดยเริ่มใช้การนับศักราชแบบ

รัตนโกสินทรศกเมื่อ ร.ศ. 108 หรือ พ.ศ. 2432 กลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาและเลิกใช้เมื่อ พ.ศ. 2455 ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว 
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ตารางเทียบศักราช 

 ศักราชที่ต้องการเทียบ เกณฑ์จำนวน ผลลัพธ์ 

 พ.ศ. -543 ค.ศ.

 ค.ศ. +543 พ.ศ.

 พ.ศ. -1181 จ.ศ.

 จ.ศ. +1181 พ.ศ.

 พ.ศ. (แบบไทยลาว เขมร) +1 พ.ศ. (แบบลังกาพม่าอินเดีย)

 ค.ศ. -78 ม.ศ.

 ม.ศ.  +78 ค.ศ.

 พ.ศ. -621 ม.ศ.

 ม.ศ. +621 พ.ศ.



 
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1 



 1. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับเวลามีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์

อย่างไรแล้วแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนในชั้นเรียน

 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ โดยให้นักเรียนหา

หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากลุ่มละ 1 ชิ้น แล้วศึกษาเวลาที่ปรากฏในหลักฐานชิ้น

นั้นๆแล้วร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นส่งตัวแทนมารายงานหน้าชั้นเรียน





 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 


 วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า และ

เรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน ทั้งประเภทเอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยปราศจากอคติ 

 วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นักประวัติศาสตร์มีกระบวนการศึกษาหรือ

เรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีขั้นตอนสำคัญ5ขั้นตอนดังนี้



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

189

 1. การกำหนดประเด็นหรือหัวข้อในการศึกษา เป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้ศึกษาสนใจ อยากรู้ สงสัย จึงตั้งประเด็นหรือหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า โดย

พิจารณาว่าต้องการศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวเกิดขึ้นที่ใด ช่วงเวลาไหน เป็นเรื่องราวของใคร

เป็นพฤติกรรมหรือกิจกรรมด้านใดของมนุษย์ เป็นต้น

 2. การรวบรวมหลักฐานประเภทต่างๆ เมื่อได้ประเด็นหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษาแล้ว

ขั้นตอนต่อมา คือ ต้องรวบรวมหาหลักฐานทุกประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะหา

ได้ ส่วนใหญ่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะศึกษาจากหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือหรือจากหลักฐานอื่นๆ ที่

ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายได้ เช่น รายงานการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี บันทึกที่เป็นตัวอักษร

ทั้งหลายการสอบถามจากผู้รู้เห็นเหตุการณ์ เป็นต้น 

 3. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน เป็นขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานและ

ข้อมูลในหลักฐานนั้นด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อประเมินคุณค่าของหลักฐาน ขั้นตอนนี้อาจเรียกได้ว่า

เป็นการวิพากษ์หลักฐานที่ประกอบด้วย

  3.1	 การวิพากษ์ภายนอก คือ การตรวจสอบและพิจารณาคุณค่าของตัวหลักฐาน ว่า

เป็นของจริงหรือของปลอม ชำรุดหรือไม่ อายุของหลักฐาน ผู้สร้างหลักฐานมีความเป็นมาอย่างไร

คัดลอกมาถูกต้องหรือไม่ และสภาพแวดล้อมอื่นๆของหลักฐาน 

  3.2	 การวิพากษ์ภายใน คือ การตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลว่ามี

คุณค่าทางประวัติศาสตร์เพียงใดสอดคล้องกับข้อมูลในหลักฐานอื่นหรือไม่

 4. การตีความและสังเคราะห์หลักฐาน การตีความ คือ การนำหลักฐานทางประวัติศาสตร์

และประเมินคุณค่าแล้ว มาศึกษาหาความหมายว่าหลักฐานแต่ละชิ้นบอกข้อมูลอะไรบ้าง การ

ตีความหลักฐานเพื่อให้รู้ว่าข้อมูลที่หลักฐานตั้งใจจะบอกมีอะไรบ้าง และยังมีข้อมูลที่แอบแฝงอยู่ใน

หลักฐานชิ้นนั้นหรือไม่ อย่างไร การค้นหาหลักฐานหรือข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำเป็น

ต้องใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา และมีข้อควรระวัง คือ ผู้ตีความต้องมีใจเป็นกลาง ไม่มีอคติ เพื่อ

ให้ได้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 

 การสังเคราะห์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล และอธิบายได้อย่าง

ใกล้เคียงความเป็นจริงในอดีตที่เกิดขึ้นมากที่สุดเท่าที่มีหลักฐาน ทั้งนี้นักประวัติศาสตร์ต้องพร้อม

เปลี่ยนแปลงการตีความของตนเมื่อมีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่ปรากฏเพิ่มเติมในภายหลัง

 5. การนำเสนอข้อมูล เป็นขั้นตอนของการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์สู่สาธารณะ อาจทำได้โดยวิธีการเขียนบทความ สัมมนา อภิปราย ทำรายงาน

บรรยายการนำเสนอข้อมูลอาจนำไปสู่แนวคิดใหม่ทางประวัติศาสตร์
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษา 
ประวัติศาสตร์ไทย 

 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่ารากฐานของความรู้ทางประวัติศาสตร์อยู่ที่หลักฐาน ถึงตอนนี้เราจะได้

เรียนรู้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ไทยมีอะไรบ้างทั้งนี้มีจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ไว้ ดังนี้

 1. หลักฐานลายลักษณ์ หลักฐานประเภทลายลักษณ์มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น จารึก

ปูมโหร บันทึกและจดหมายเหตุร่วมสมัย (รวมทั้งของชาวต่างชาติ) ตำนานพงศาวดาร กฎหมาย

โบราณวรรณกรรมร่วมสมัยและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

	 	 -	 จารึก เป็นหลักฐานลายลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดของไทย มีทั้งที่เป็นจารึกบนแท่งหิน (ศิลา

จารึก) จารึกบนแผ่นทองคำ (จารึกลานทอง) จารึกบนแผ่นเงิน (จารึกลานเงิน) และจารึกลงบน

ใบลาน (ใบลาน) นอกจากนั้นยังมีจารึกบนปูชนียสถาน (เช่น จารึกบนผนังหรือเสาอาคาร) และ

ปูชนียวัตถุ (เช่นจารึกบนฐานพระพุทธรูปหรือเทวรูป)ต่างๆด้วย 

	 	 -	 ปูมโหรหรือจดหมายเหตุโหร มักเป็นบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดเป็นรายวันตามลำดับ

ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะหากวันใดมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ก็จะมีการจดบันทึกไว้ตามวัน-เวลาที่เกิด

ขึ้นของเหตุการณ์หากไม่มีเหตุการณ์สำคัญก็จะไม่มีการบันทึกสำหรับวันนั้นๆ

	 	 -	 จดหมายเหตุร่วมสมัย เป็นหลักฐานที่ถือว่าเชื่อถือได้ในแง่ของความถูกต้องในเรื่อง

รายละเอียดและวัน - เวลา เนื่องจากเป็นการบันทึกในช่วงที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือในช่วงเวลาที่

ใกล้เคียงกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์นั้น จดหมายเหตุร่วมสมัยมีทั้งของหลวงและของชาวต่างชาติ

ซึ่งมีทั้งของชาติยุโรป (เช่น จดหมายเหตุของลาลูแบร์ ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระ-

นารายณ์มหาราช ถือเป็นเอกสารที่มีคุณค่ามาก) และของชาวเอเชีย โดยเฉพาะจดหมายเหตุจีนมี

คุณค่ามากเช่นกัน ทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวของชนชาติต่างๆ เหล่านี้และเรื่องราวในประวัติศาสตร์

ไทยมาแต่ยุคโบราณ 

	 	 -	 ตำนานและพงศาวดาร ตำนานเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานานก่อนที่จะมี

การรวบรวมและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ

วีรบุรุษและวีรกรรมของบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญหรือเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณวัตถุ (เช่น

ตำนานพระแก้วมรกต) และเมืองในอดีต ส่วนพงศาวดารนั้นเป็นบันทึกเรื่องราวของพระมหากษัตริย์

และราชวงศ์ ซึ่งพระราชพงศาวดารของไทยเริ่มมีตั้งแต่สมัยอยุธยา พงศาวดารฉบับที่ถือว่ามีความ

เก่าแก่และเชื่อถือได้มากที่สุด คือ พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ซึ่งเข้าใจว่าเขียนขึ้นใน

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชพงศาวดารของไทยมีต่อมาจนถึงรัชสมัยของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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 นอกจากหลักฐานต่างๆ ที่กล่าวนี้แล้ว ยังมีเอกสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัย เช่น ลิลิต

ยวนพ่ายของสมัยอยุธยา หรือกฎหมายโบราณ เช่น มังรายศาสตร์ ของพญามังรายแห่งล้านนา
และกฎหมายตราสามดวง ซึ่งชำระและรวบรวมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา-
โลกมหาราชแต่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยได้
 2. หลักฐานด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ หลักฐานประเภทนี้ ได้แก่
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ลวดลายปูนปั้น รูปทรง และองค์ประกอบทางศิลปะของเจดีย์
หลักฐานประเภทนี้สามารถบ่งบอกยุคสมัย ตลอดจนคติความเชื่อและค่านิยมทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรมของยุคสมัยนั้นๆ นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะสามารถจะแยกแยะหรือ
บ่งชี้รายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ได้ และเมื่อนำมาประกอบกับหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร
ที่มีก็จะช่วยให้เข้าใจยุคสมัยหรือเรื่องราวเฉพาะที่เราศึกษาได้ดีขึ้น
 3. หลักฐานด้านมานุษยวิทยา หลักฐานประเภทนี้ประกอบด้วยวิถีชีวิต ความเชื่อ และ
โครงสร้างทางสังคม ขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมต่างๆ ตลอดจนศิลปะและการแสดง สามารถนำ
มาใช้เพื่อความเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับความคิด คติความเชื่อ และภูมิปัญญาของยุคสมัยต่างๆ ได้
การศึกษาประวัติศาสตร์ในแนวนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก
 4. หลักฐานด้านภาษา ผลการศึกษาด้านภาษา เช่น วิวัฒนาการด้านภาษา การกระจาย
ของกลุ่มภาษาต่างๆ เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกประเภทหนึ่ง การศึกษาเรื่องราว
ความเป็นมาของชนชาติไทยอาศัยหลักฐานประเภทนี้อย่างมาก
 5. หลักฐานจากการสัมภาษณ์และบอกเล่า เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดด้วยคำพูดสืบต่อกันมา
หลายยุคหลายสมัย หรือเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์และยังมีชีวิตอยู่
หลักฐานประเภทนี้แม้จะมีปัญหาเรื่องความคลาดเคลื่อน (เพราะความบกพร่องของความทรงจำ
หรืออคติ) และต้องตรวจสอบกับคำบอกเล่าของคนอื่นๆ หรือหลักฐานประเภทอื่นๆ แต่ก็ถือว่าเป็น
หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
 นอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ดังกล่าวนี้แล้ว นักประวัติศาสตร์มักต้อง
อาศัยหลักฐานที่โดยทั่วไปถือว่าเป็นหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ด้วย ซึ่งหลักฐานส่วนใหญ่ในสมัย
ก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ โบราณวัตถุที่จัดอยู่ในประเภทก่อนประวัติศาสตร์ เช่น เครื่องมือหิน
กะเทาะ เครื่องมือหินขัด เครื่องมือสำริด เครื่องมือเหล็ก ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผา และโบราณสถาน
ต่างๆ (เช่นถ้ำ เพิงผาหิน เนินดินสถานที่ฝังศพ) 

การจำแนกหลักฐานเพื่อประเมินคุณค่า 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์  

 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมีอยู่ทุกประเภทที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในการ

ศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานอื่นนอกเหนือจากนั้นด้วย โดยทั่วไปมีการ
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จำแนกประเภทของหลักฐานเพื่อประเมินคุณค่าของหลักทางประวัติศาสตร์ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ (primary sources) และหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐาน

ทุติยภูมิ (secondary sources)  

 หลักฐานที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นถือได้ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น อันเป็นหลักฐานที่นัก

ประวัติศาสตร์จะต้องเก็บรวบรวม คัดเลือก กลั่นกรอง วิพากษ์ และตีความ หลักฐานต่างๆ เหล่านี้

มีคุณค่าในแง่ของการเป็นหลักฐานสำหรับการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยต่างกันไป

หลักฐานบางชิ้น เช่น ปูมโหร พงศาวดารบางฉบับ หรือบันทึกคณะทูตต่างชาติ มักจะได้รับการ

ยืนยัน (หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันแล้ว) ในแง่ของความแม่นยำ ในแง่ของศักราช

และรายละเอียดบางอย่าง แต่ก็ใช่ว่าหลักฐานประเภทตำนานหรือนิยายปรัมปราจะไร้คุณค่าในแง่

ของการเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพราะอาจจะใช้เป็นหลักฐานบ่งบอกคตินิยมทางชนชาติ

บางประการได้ เช่นที่เกี่ยวกับเรื่องราวของวีรบุรุษในอดีต

 ไม่เพียงแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์จะมีคุณค่าแตกต่างกันไป แต่ในการศึกษาค้นคว้า

เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยนั้น การจะนำหลักฐานประเภทใดมาใช้ยังขึ้นอยู่กับประเด็นหรือ

เรื่องราวที่นักประวัติศาสตร์สนใจเป็นสำคัญ ประเด็นหรือเรื่องราวบางอย่าง เช่น ประวัติศาสตร์

ราชวงศ์ สามารถจะอาศัยหลักฐานประเภทลายลักษณ์ โดยเฉพาะพงศาวดารฉบับต่างๆ เป็นหลัก

ในขณะที่ประเด็นหรือเรื่องอื่นๆ เช่น คตินิยมหรือความคิดของยุคสมัย อาจจะต้องอาศัยหลักฐาน

ประเภทตำนานหรือนิทานปรัมปราต่างๆด้วย

 อย่างไรก็ตาม นอกจากหลักฐานที่ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นเหล่านี้แล้ว นักประวัติศาสตร์ยัง

อาศัยหลักฐานที่เป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าโดยผู้อื่นด้วย หลักฐานประเภทนี้มีประโยชน์ในแง่ที่

เป็นพื้นฐานทั้งในทางความคิดและข้อมูลสำหรับการทำความเข้าใจประเด็นหรือเรื่องราวเฉพาะที่

นักประวัติศาสตร์ต้องการจะศึกษา หรือใช้เป็นแนวทางบ่งชี้ว่า ยังมีประเด็นหรือเรื่องราวใดอีกบ้าง

ที่จะยังเป็น “ปริศนา”ที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อไปอีก 



ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย  



 การศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก จากการใช้หลักฐานข้อมูลต่างๆ

มาใช้เป็นข้อสันนิษฐานและการตีความ จนทำให้เราสามารถรู้เรื่องราวและเหตุการณ์ของช่วงสมัย

ดังกล่าวนี้ในประวัติศาสตร์ไทยได้มากขึ้น หลักฐานประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยทั้งที่เป็นหลักฐาน

ชั้นต้นและชั้นรองมีอยู่เป็นจำนวนมากดังนี้

 1. หลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นต้นถือว่ามีความสำคัญที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร์ รวม

ทั้งประวัติศาสตร์สุโขทัย เพราะเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด หลักฐานชั้นต้นที่สำคัญใน

การใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้แก่ 
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ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่ 1  

จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

กรุงเทพมหานคร 

 	 1.1	 	ศิลาจารึก ศิลาจารึกเป็นหลักฐานประวัติ-

ศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ เพราะนอกจากส่วนใหญ่จะเป็น

หลักฐานร่วมสมัยหรือใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่กล่าวถึง

แล้ว ยังสร้างด้วยวัตถุที่มีความแข็งแรงคงทนถาวร จึง

สามารถตกทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการปรับปรุง

แก้ไข ศิลาจารึกในประเทศไทยที่ค้นพบแล้วมีจำนวนมาก

และที่ได้มีการอ่านและพิมพ์เผยแพร่แล้วในหนังสือ

“ประชุมศิลาจารึก” ภาคที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 (มีการนำ

มารวมพิมพ์ใหม่ทั้งหมดเป็นภาคที่ 8) มีจำนวนประมาณ

40 หลัก เนื้อความของจารึกสุโขทัยเกือบทั้งหมดเป็น

เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา เช่น การประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ โดยทั่วไปจะมีการระบุชื่อบุคคล สถานที่ และ

ศักราช แต่ก็มักจะมีข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องราว

ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ หรือจารีตประเพณีของ

ช่วงสมัยนั้นๆ เช่น ศิลาจารึกวัดป่าแดง ซึ่งเป็นจารึกบน

แผ่นหินบางๆ ด้านเดียว 3 แผ่น มีเนื้อความต่อเนื่องกัน ระบุว่าจารึกเมื่อจุลศักราช (จ.ศ.)768

(พ.ศ. 1949) ผู้สร้าง คือ “พระบรมครูติโลกดิลกติรัตนศีล คันธวันวาสีธรรมกิตติสังฆราชมหาสามี

เจ้าพระสังฆปรินายก” และระบุชื่อ “วัดป่าแดง” (แม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีชื่อวัดนี้ในเขตเมืองสุโขทัย

แต่ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็น “วัดอรัญญิก” คือ วันสะพานหินทุกวันนี้ เพราะจารึกระบุไว้ชัดเจนว่า

เป็นที่อยู่ของเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอรัญวาสี) เรื่องราวการสถาปนาพระเถระผู้ใหญ่ในศิลาจารึกนี้ ทำให้

เราทราบว่าสถาบันสงฆ์ในอาณาจักรสุโขทัยแบ่งเป็น 3 หน คือ หนอรัญวาสี หนคามวาสี และหน

พระรูป เมื่อมีปัญหาสำคัญใดๆทั้ง 3ฝ่ายก็จะมีส่วนร่วมในการพิจารณา

  นอกจากจารึกที่มีเรื่องราวทางศาสนาแล้ว จารึกสำคัญของสุโขทัยที่ทำให้เรารู้เรื่องราวของ

อาณาจักรนี้ในด้านต่างๆคือจารึกพ่อขุนรามคำแหง เป็นจารึกบนแท่งหิน 4ด้านมีข้อความรวม

127 บรรทัด ผู้สร้างคือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กำหนดอายุได้ตามปีศักราชที่ระบุไว้ในจารึก คือ

พ.ศ.1835 เนื้อความในจารึกแบ่งได้เป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นเรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเล่า

ประวัติของพระองค์ ตั้งแต่ประสูติจนได้เสวยราชสมบัติ ตอนที่ 2 เล่าเรื่องเหตุการณ์และธรรมเนียม

ต่างๆ ในเมืองสุโขทัย เช่น เรื่องสร้างพระแท่นมนังศิลา เมื่อมหาศักราช (ม.ศ.) 1214 เรื่องสร้าง

พระธาตุเมืองศรีสัชนาลัย เมื่อ ม.ศ.1207 และเรื่องประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อ ม.ศ.1205

(พ.ศ.1826) และตอนที่ 3 เชื่อกันว่าจารึกภายหลัง 2 ตอนแรกหลายปี เพราะนอกจากตัวหนังสือ

จะไม่เหมือนกันแล้ว ตอนที่ 3 ยังเป็นคำสรรเสริญพระเกียรติคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและ

กล่าวถึงอาณาเขตเมืองสุโขทัยที่แผ่ออกไปครั้งกระโน้น 
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   ศิลาจารึกสำคัญอีกหลักหนึ่ง คือ จารึกวัดศรีชุม ซึ่งเป็นจารึกบนดินดาน จำนวน 2 ด้าน

มีข้อความรวม 212 บรรทัด ผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน และศักราชที่จารึกก็ไม่ปรากฏ

สันนิษฐานว่าคงจะไม่ได้จารึกก่อนรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 เนื้อความเป็นคำสรรเสริญสมเด็จ

พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุณี ศรีรัตนลังกาทีปมหาสามีเป็นเจ้า ซึ่งเป็นบุตรของพระยาคำแหง

(พระราม) เป็นหลานของพ่อขุนผาเมือง เนื้อหาแบ่งออกเป็นหลายตอน (บางส่วนชำรุดเสียหาย) แต่

เรื่องราวสำคัญได้แก่ประวัติของพ่อขุนศรีนาวนำถุม (เจ้าเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย) พ่อขุนบางกลาง

หาว (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) ขึ้นครองเมืองสุโขทัยและตั้งราชวงศ์สุโขทัย รวมทั้งประวัติของสมเด็จ

พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ ตั้งแต่ก่อนออกผนวชจนกระทั่งมีศรัทธาเลื่อมใสออกผนวชในพระพุทธ-

ศาสนาและได้บำเพ็ญการกุศลสร้างถาวรวัตถุต่างๆ

  หลักฐานประเภทจารึกแม้จะมีคุณค่ามาก แต่การนำมาใช้เป็นเรื่องยาก เนื่องจากโดย

ทั่วไปจารึกด้วยอักษรและภาษาโบราณ เช่น บาลี สันสกฤต และเขมรโบราณ การอ่านจารึกจึงต้อง

ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันได้มีการอ่าน แปล และ/หรือถ่ายทอดเป็นตัว

อักษรไทยปัจจุบันจำนวนมากทำให้ผู้สนใจสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้น

  1.2	 หลักฐานด้านโบราณคดีและศิลปกรรม หลักฐานประเภทนี้มีคุณค่าไม่น้อยไป

กว่าหลักฐานประเภทศิลาจารึก อาจจะได้มาโดยบังเอิญหรือจากการสำรวจและขุดค้นทาง

โบราณคดี ซึ่งจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและขั้นตอนตามกระบวนการทั้งทาง

วิทยาศาสตร์และทางศิลปะ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ และขุดค้น ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและ

หลักฐานทางโบราณคดีและศิลปะ ซึ่งจะต้องนำมาศึกษาวิเคราะห์และตีความจนครบกระบวนการ

จนสามารถปะติดปะต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยนั้นๆ ได้ 

  หลักฐานด้านโบราณคดีและศิลปะสมัยสุโขทัยมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นโบราณสถาน

โบราณวัตถุ และร่องรอยอื่นๆ เช่น คันดิน คูคลอง และระบบชลประทาน หลักฐานทางโบราณคดีที่

เป็นสิ่งก่อสร้าง เช่น เจดีย์ วิหาร ปราสาท และรูปทรงทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ ตลอดจนโบราณวัตถุ

เช่น พระพุทธรูป เทวรูป และเครื่องปั้นดินเผา สร้างขึ้นด้วยคติทางศาสนาหรือจารีตทางความคิด

ซึ่งรวมไปถึงรสนิยมทางศิลปะของแต่ละช่วงสมัยนั้นๆ คติและจารีตต่างๆ เหล่านี้มักจะสะท้อน

พัฒนาการของการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและความคิดกระแสต่างๆ และความเปลี่ยนแปลงของ

ความคิดความเชื่อของคนในสังคม ดังนั้นแม้หลักฐานประเภทนี้จะมิได้เป็นลายลักษณ์ที่บ่งบอกถึง

เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่การวิเคราะห์และตีความหลักฐานเหล่านี้ก็สามารถจะ

ทำให้เราเข้าใจคติความคิดความเชื่อที่เชื่อมโยงไปถึงยุคสมัยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เมื่อ

ประกอบกับร่องรอยหลักฐานอื่นๆก็ทำให้เราเข้าใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นด้วย

  จากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปะ ทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบเฉพาะทางศิลปะ

ที่เรียกว่า ศิลปะสุโขทัย ขึ้นได้ รูปแบบดังกล่าวนี้ผ่านวิวัฒนาการเชิงสร้างสรรค์ที่สะท้อนการก่อตัว

ของอาณาจักรที่เป็นปึกแผ่นมั่นคง พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยถือว่ามีความงามตามอุดมคติไทยแม้
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ต้นแบบจะมาจากอิทธิพลศิลปะจากศรีลังกาและอินเดียก็ตาม พระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความงดงาม

และมีชื่อเสียงมาก ได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศาสดา พระพุทธไตรรัตนายก และ

พระพุทธรูปปางลีลา นอกจากพระพุทธรูปแล้ว สุโขทัยก็มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะ

เฉพาะด้วย เช่น วัดมหาธาตุ สร้างมาแต่ครั้งสมัยก่อนการตั้งอาณาจักร และมีวิวัฒนาการมาจนถึง

สมัยที่สุโขทัยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 21 แต่รูปทรงของโบราณสถาน

สำคัญของวัด คือ เจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูม แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์เฉพาะของสถาปัตยกรรม

สมัยสุโขทัยซึ่งพบเห็นได้โดยทั่วไปในสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรและเมืองบริวารอื่นๆ 

  นอกจากนั้น ในสมัยสุโขทัยยังมีงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง คือ เครื่องสังคโลก ซึ่งเป็น

เครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัยที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวไข่กา สี

น้ำตาล สีใส และลายเขียนรูปต่างๆ สังคโลกเป็นสินค้าออกสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยที่ส่งไป

จำหน่ายนอกอาณาเขตจนถึงฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและญี่ปุ่น 

  ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีอาศัยความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างมาก การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ เครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น

เครื่องกระทุ้งฟังเสียง เครื่องเจาะแบบสว่าน เครื่องตรวจหาความต้านทานของดิน และการวิเคราะห์

ทางเคมี (เช่น การตรวจคาร์บอน) ทำให้ความรู้ทางโบราณคดีก้าวหน้าไปอย่างมาก และในการ

ศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย การใช้ภาพถ่ายทางอากาศทำให้เราได้เห็นร่องรอยของคันดิน คูคลอง

และระบบชลประทาน (เช่น “ท่อปู่พระยาร่วง” ที่เข้าใจว่าเป็นคลองชลประทานสมัยสุโขทัย) เมื่อ

ประกอบกับโบราณวัตถุที่มีการขุดค้นพบ เช่น ท่อดินเผาส่งน้ำและร่องรอยที่ยังหลงเหลือ เช่น

ทำนบพระร่วงหรือ “สรีดภงส์” และ “ตระพัง” หรืออ่างเก็บน้ำ ก็ทำให้เราเข้าใจลักษณะภูมิสถาน

ตลอดจนความเติบโตของชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ 

  การใช้หลักฐานด้านโบราณคดีและศิลปะความจริงแล้วไม่สามารถแยกออกจากหลักฐาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จารึกและพงศาวดาร โดยนำมาศึกษาเปรียบเทียบ เช่น เพื่อให้รู้ปีที่สร้างหรือ

แหล่งที่ตั้งโบราณสถานนั้นๆ แล้วจึงตรวจสอบว่าหลักฐานที่พบในปัจจุบันสอดคล้องกับเอกสาร

พงศาวดารหรือไม่ การใช้หลักฐานต่างๆ ในลักษณะนี้เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบความน่าเชื่อ

ถือของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ไปด้วยในตัว 

	 	 1.3	 จดหมายเหตุ ในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยหลักฐานประเภทเอกสารที่สำคัญ

คือจดหมายเหตุจีน ราชสำนักจีนมีประเพณีการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้นรัชกาลของจักรพรรดิ

องค์หนึ่ง ก็จะนำเอาบันทึกเรื่องราวต่างๆ มารวบรวมเขียนประวัติศาสตร์ไว้ โดยราชสำนักไม่เข้าไป

ก้าวก่ายแทรกแซงหรือบิดเบือนข้อมูลหลักฐานต่างๆ เรื่องราวที่นำมาเขียนเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งรวม

ไปถึงความสัมพันธ์ของจีนกับต่างประเทศ จึงมีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะในแง่ของศักราชและราย

ละเอียดอื่นๆที่ได้มีการบันทึกไว้
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  จดหมายเหตุจีนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สุโขทัย คือ หยวนสื่อ หรือประวัติศาสตร์

ราชวงศ์หยวน ฉบับหอหลวง ว่าด้วยประเทศเซียน และ หมิงสือล ู่ หรือประวัติศาสตร์รายรัชกาล

แห่งราชวงศ์หมิง นอกจากนี้ ยังมีสารานุกรมท้องถิ่นและจดหมายเหตุเอกชน เช่น “หนานไห่จื้อ”

เป็นต้น เอกสาร หยวนสื่อ กล่าวถึงประเทศเซียน หรือ สยาม ว่าอยู่ทางใต้ของปาไป่สีฟู่ ซึ่งเรา

ทราบว่าหมายถึงเชียงใหม่ ดังนั้น หลักฐานนี้จึงเป็นการยืนยันแหล่งที่ตั้งของสุโขทัยว่าอยู่ทางใต้ของ

เชียงใหม่ และจากหลักฐานเดียวกันนี้ก็ทำให้เราทราบว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตเมื่อราว

พ.ศ.1841 นอกจากนั้น จากหลักฐาน “หมิงสือลู่” เราก็ทราบว่า อาณาจักรสุโขทัยสมัยสมเด็จพระ

มหาธรรมราชาที่ 3 และสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช มีการติดต่อทางการทูตกับจีนโดยทางบก

และเข้าไปมีบทบาทในสงครามตีเชียงใหม่ร่วมกับกองกำลังผสมจากยูนนาน เชียงรุ่ง และเชียงตุง

ทำให้พระเจ้าสามฝังแกนเสียเมืองเชียงแสนในพ.ศ.1948

  การใช้หลักฐานจดหมายเหตุที่เป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาโบราณ ก็มีปัญหาเรื่องการ

อ่านหรือแปลเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวที่มีการบันทึกไว้ ในกรณีของจดหมายเหตุจีนที่เกี่ยวข้องกับ

สุโขทัยนั้น เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้แปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วทั้งหมด ผู้สนใจสามารถนำมาใช้ในการ

ศึกษาค้นคว้าได้

  1.4	 เอกสารหลักฐานไทย หลักฐานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่เป็นหลักฐานชั้นต้นประเภท

เอกสารมีอยู่เพียงเล็กน้อยใน “กฎหมายตราสามดวง” หลักฐานประเภทนี้ที่เกี่ยวกับสุโขทัยมักจะจัด

เป็นเอกสารชั้นสองในความหมายที่ว่าจัดทำขึ้นภายหลังสมัยสุโขทัย โดยที่บางส่วนจัดทำขึ้นในสมัย

รัตนโกสินทร์นี่เอง อย่างไรก็ตาม เอกสารบางชิ้นก็มีความเก่าแก่ เช่น “พระราชพงศาวดารฉบับ

หลวงประเสริฐฯ” ซึ่งรวบรวมขึ้นใน พ.ศ.2223 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้รับ

การยอมรับว่าเป็นหลักฐานที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุด นักประวัติศาสตร์บางคนอาศัย

หลักฐานชิ้นนี้กำหนดว่า พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย) สวรรคตในพ.ศ.1962 เอกสารสำคัญ

อีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นตำนานศาสนา คือ ชินกาลมาลีปกรณ ์ รจนาเป็นภาษาบาลีโดยพระรัตนปัญญา

เถระ พระภิกษุพะเยา ระหว่าง พ.ศ. 2060-2071 เมื่อมาประกอบกับ “ตำนานมูลศาสนา” ที่จัดทำ

ขึ้นเป็นภาษาไทยโดยพระภิกษุเชียงใหม่ฝ่ายวัดสวนดอก ระหว่าง พ.ศ. 2010-2020 ก็ทำให้เรา

ทราบ (หรือใช้ตรวจสอบ) เรื่องราวของสุโขทัยเพิ่มเติมจากหลักฐานอื่นๆ 

 2. หลักฐานชั้นรอง หลักฐานประเภทนี้ ได้แก่ หลักฐานที่เขียนหรือจัดทำขึ้นภายหลังสมัย

สุโขทัยทั้งหมด (แต่หลักฐานเก่าบางส่วนแม้จะเขียนขึ้นภายหลัง เช่น ที่กล่าวถึงแล้ว ก็น่าจะจัดเป็น

หลักฐานชั้นต้นได้) หลักฐานประเภทนี้รวมไปถึงพงศาวดาร เช่น “พงศาวดารเมืองน่าน”

(พงศาวดารล้านนาไทย) ซึ่งพระเจ้าน่านสุริยวงศ์ผริตเดช โปรดให้แต่งชำระขึ้นใน พ.ศ. 1957 และ

“พงศาวดารโยนก” ซึ่งพระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค) เขียนขึ้นจากตำนานต่างๆ ทางเหนือ

นอกจากนั้นยังมีหลักฐานเอกสารอื่นๆ เช่น “พงศาวดารเมืองเหนือ” และ “ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์”

ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมหรือเรียบเรียงขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากหลักฐานเอกสารต่างๆ
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เหล่านี้แล้ว หลักฐานชั้นรองยังรวมไปถึงผลงานศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการในยุคหลังด้วย เช่น

ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านจารึกและประวัติศาสตร์สุโขทัยของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ

ณนคร เป็นต้น



 
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2 



 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธี

การทางประวัติศาสตร์ บันทึกเขียนเป็นรายงาน จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มมารายงานให้

เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังหน้าชั้นเรียน

 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนให้จัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

พร้อมทั้งแสดงข้อมูลความสำคัญของหลักฐานที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยใน

สมัยนั้น



 
 

คำถามท้ายหน่วย 


 1. เวลามีความสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์

 2. ให้ยกตัวอย่างระบบศักราชที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเท่าที่ทราบ

 3. นักเรียนสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ในการศึกษาเรื่องต่างๆ ได้

อย่างไรบ้าง

 4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร

 5. ยกตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยมา 2 ตัวอย่าง จงอธิบายพอ

สังเขป


