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การสืบคนความเปนมาของทองถิ่น
 ทองถิน่แตละแหงมปีระวัตคิวามเปนมาของตนเอง ในการสบืคนความ
เปนมาของทองถิ่น เราสามารถคนควาไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร
ที่มีอยูในทองถิ่นนั้น
 หลกัฐานทางประวัตศิาสตรทีห่ลากหลายและเกดิขึน้ในหลายชวงเวลา
ทําใหเรารูเร่ืองราวของทองถิ่นในแตละชวงเวลาวามีความเปนมาอยางไร 
มีเหตุการณใดบางที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นในชวงเวลาใด ซึ่งจะทําใหเราเห็นการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนั้นได
 หลักฐานทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องราวตางๆ ของทองถิ่น
มีหลายประเภท เชน

๑. หลักฐานประเภทโบราณวัตถุ โบราณสถาน บางทองถิ่นที่เปน
ชุมชนเกาแก มีผูคนอาศัยอยูมาเปนเวลานาน ก็จะปรากฏหลักฐานที่เปน
โบราณวัตถุ เชน เครื่องปนดินเผาที่มีอายุหลายรอยป มีโบราณสถาน เชน 
วัดเกา เจดียที่เกาแก เปนตน

 ภาชนะดินเผาเขียนสีแดง จากแหลงโบราณคดี 
 บานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้น ในสมัยอยุธยา

๓



๒. หลักฐานประเภทเครื่องมือ
เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปน
หลักฐานที่ทําใหเราเห็นถึงรูปแบบ
การดํารงชีวิตของผูคนในทองถ่ิน
ในชวงเวลาตางๆ เชน เครื่องมือจับ
สัตวนํ้า กระตายขูดมะพราว พัดลม 
เครื่องโม เครื่องบดยา เครื่องเลน
แผนเสียง เปนตน

๓. หลักฐานที่เปนรูปถาย เชน 
รูปถายบานเรือนในอดีต รูปถาย
บุคคลสําคัญในชวงเวลาตางๆ ที่
แสดงใหเห็นลักษณะการแตงกาย
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป รปูถายเหตกุารณ
สําคัญในทองถิ่น เปนตน
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à»š¹Ê‹Ç¹·Õè ò ¢Í§à¤Ã×èÍ§âÁ‹   สิ่งของเครื่องใชในสมัยกอน เปนหลักฐาน

ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น

กระตายขูดมะพราว

เครื่องบดยา

เครื่องโม

รูปถายถนนเจริญกรุง เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕  

๔



๔. หลกัฐานทีเ่ปนสถานที่ เชน 
วดัสาํคญัในทองถิน่ อนสุาวรยีบคุคล
สําคัญ สถานที่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ
สาํคญัในทองถิน่ รวมทัง้อาคารทีอ่ยู
อาศัยที่ทําใหเห็นถึงเรื่องราวสําคัญ
ในทองถิ่น เปนตน

๕. หลักฐานท่ีเปนตัวอักษร มีท้ังหลักฐานที่เปนเอกสารสําคัญของ
ทองถิ่น เชน บันทึกจํานวนประชากรในชวงปตางๆ หนังสือพิมพประจํา
ทองถิ่น ตลอดจนหนังสือที่มีผูเรียบเรียงขึ้นภายหลัง เชน หนังสือประวัติ
ความเปนมาของทองถิ่น เปนตน

วัดไผลอม เปนสถานที่สําคัญในตําบลหัวทุง 
อําเภอลอง จังหวัดแพร โดยในบริเวณนี้เรียกวา 
ก่ิวฤๅษี (เสนทางผานไปยังนครเขลางค) ซึ่งเปน
เสนทางในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมจากลานนา
มายังเมืองทางใต

 หนังสือประวัติทองถิ่นตางๆ ที่จัดทําขึ้นภายหลัง จัดเปนหลักฐานที่เปนตัวอักษร
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๖. หลกัฐานท่ีเปนเร่ืองเลาหรอื
ตํานาน ในหลายทองถิ่นมีเร่ืองเลา
หรือตํานานที่คนในทองถิ่นมีการ
เลาตอๆ กันมา ทั้งที่เปนเรื่องราว
ของชื่อสถานที่ เรื่องราวของบุคคล
ในทองถิ่น เชน ตํานานพระยากง-
พระยาพาน ที่มีความเกี่ยวของกับ
การสรางพระปฐมเจดียในจังหวัด
นครปฐม ตํานานเกี่ยวกับการสราง
วัดพนัญเชิงในจังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา ตํานานเรื่องกองขาวนอย
ฆาแมในจังหวัดยโสธร

 ขอมูลเกีย่วกบัความเปนมาของทองถิน่ทีร่วบรวมไดจากหลกัฐานทาง
ประวัติศาสตรประเภทตางๆ ทาํใหเราสามารถเรยีนรูเรือ่งราวความเปนมา
ของทองถิ่นได ตัวอยางเชน

 ที่อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี นั้นมี

อนุสาวรียชาวบานบางระจัน มีคายบางระจัน 

เปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร และมี

เรื่องราวของชาวบานบางระจันอยูในหนังสือ

ประวตัศิาสตรจงัหวดัสงิหบรุ ีทีแ่สดงใหเหน็ถึง

ความกลาหาญ ความเสียสละ ความรักชาติ

เพื่อชวยปกปองบานเมืองจากการถูกรุกราน

ของขาศึก ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ กอนการเสีย

กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒

 ที่อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี นั้นมี

อนุสาวรียชาวบานบางระจัน มีคายบางระจัน 

เปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร และมี

เรื่องราวของชาวบานบางระจันอยูในหนังสือ

ประวตัศิาสตรจงัหวดัสงิหบรุ ีทีแ่สดงใหเหน็ถึง

ความกลาหาญ ความเสียสละ ความรักชาติ

เพื่อชวยปกปองบานเมืองจากการถูกรุกราน

ของขาศึก ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ กอนการเสีย

กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒

 พระปฐมเจดีย เปนพระมหาเจดียที่ใหญที่สุด
 ในประเทศไทย

  ปายขอมูลประวัติเนินดิน แนวคายบางระจัน 
ที่อุทยานวีรชนคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี

๖



 ในบริเวณพ้ืนท่ีของชุมชนบานเชียง 

อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน� มีแหลง

โบราณคดีที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร 

เชน เครื่องปนดินเผา เครื่องประดับทําดวย

ดินเผา แกว และหิน โครงกระดูกมนุษยสมัย

กอนประวัติศาสตร เปนตน จากหลักฐาน

เหลาน�ท้าํใหเรารูวาชุมชนบานเชียงเปนชุมชน

เกาแก ที่มีอายุตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร  โครงกระดูกมนุษยและเครื่องปนดินเผา
 สมัยกอนประวัติศาสตร พบที่ชุมชนบานเชียง  
 จังหวัดอุดรธานี

  รูปถายแสดงเหตุการณไฟไหมที่ตลาดบานโปง 
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๔๙๗

หลักฐานที่ เป นประเภทรูปถายและ

หนังสือพิมพทองถิ่น จะทําใหเราทราบวามี

เหตุการณสําคัญใดเกิดขึ้นในทองถิ่น เชน 

รูปถายและขาวเกี่ยวกับเหตุการณไฟไหม

ครั้งใหญที่ตลาดประจําอําเภอ ทําใหรานคา

และบานเรอืนเสยีหายหลายรอยหลงัคาเรอืน 

ชาวบานไดรับผลกระทบจาํนวนมาก นบัเปน

ความเสยีหายครัง้ใหญทีส่ดุของทองถิน่ และ

ตอมาจึงมีการสรางอาคารรานคาและตลาด

แหงใหม ที่เปนแหลงทางการคาสําคัญของ

ทองถิ่นมาจนถึงปจจุบัน

๗
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 การคนควาเรือ่งราวของทองถิน่ สามารถสบืคนไดจากแหลงขอมลูทีม่ี
อยูในทองถิ่น พิพิธภัณฑ วัด หองสมุดประชาชน หองสมุดในสถานศึกษา 
รวมถึงการสอบถามจากผูอาวุโสในทองถิ่น

¡Ô̈ ¡ÃÃÁÃÇºÂÍ´

 แบงกลุม ใหนักเรียนรวมกันสืบคนความเปนมาของทองถิ�นของตน โดยเลือกศึกษา

ตามหัวขอที่สนใจจากประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องราว

ของทองถิ�น จากนั้นจัดทําเปนรายงาน และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

๑. รวมกันอภิปรายวา การสืบคนความเปนมาของทองถิ่นมีความสําคัญอยางไร
๒. ยกตัวอยางสถานที่สําคัญในทองถิ่นของนักเรียน แลวรวมกันอภิปรายถึง  
 ความสําคัญของสถานที่นั้น
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