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ประวÑµÔÈำสµร�ท้อ§¶Ô่น
หน่วยกำรเรยีนรูท้ี่
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นอ้ง ๆ  ครับ น่ีคือพระปฐมเจดีย์ 
โบราณสถานสําคัญในจังหวัด

นครปฐมของเราครับ

พระปฐมเจดีย์
มีความสําคัญต่อท้องถิ่น

ของเราอย่างไรคะ

พระปฐมเจดีย์เป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญ 
ซึ่งทําให้เราทราบเรื่องราว
ความเป็นมาของท้องถิ่น

เมื่อเราได้ศึกษา
เรื่องราวของ
ท้องถิ่นแล้ว

จะทําให้เราเกิด
ความภาคภูมิใจ 
พี่อยากให้นอ้ง
ช่วยกันอนรุักษ์ 

และสืบทอด
สิ่งที่มีค่าใน

ท้องถิ่นของเรา
เอาไว้ด้วยนะครับ
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แบบฝึกการคิดเรื่อง การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น
น�าตัวเลขหน้าประเภทของหลักฐานเติมใน ให้สัมพันธกับภาพ

1. หลักฐานประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ

4. หลักฐานที่เป็น
ลายลักษณอ์ักษร

3. หลักฐานประเภทเครื่องมือ
เครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน

2. หลักฐานที่เป็นเรื่องเล่า
หรือตํานาน

5. หลักฐานที่เป็นสถานที่

หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์เหล่ำนี้ ท�ำให้เรำทรำบข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น

อย่ำงไรครับ

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

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

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

กระต่ำยขูดมะพร้ำว

พระธำตุก่องข้ำวน้อย

ภำชนะดินเผำบ้ำนเชียง

วัดไชยวัฒนำรำม

หนังสือประวัติท้องถิ่น

อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย
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แบบฝึกการคิดเรื่อง ความจรงิหรอืขอ้เทจ็จรงิ
อ่านข้อความ แล้วพิจารณาว่าเปน “ความจริง” หรือ “ข้อเท็จจริง”

“เหตุการณเ์สียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310”
ความจริง           ข้อเท็จจริง

“ตํานานเรื่องพระยากงพระยาพานเกี่ยวข้องกับการสร้าง
พระปฐมเจดีย์”

 ความจริง            ข้อเท็จจริง

“สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้นําทัพกอบกู้อิสรภาพ                               
หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1”

 ความจริง            ข้อเท็จจริง

“ปราสาทหนิพนมรุง้สรา้งข้ึนเพือ่แสดงถึงความยิง่ใหญข่องขอม”
 ความจริง            ข้อเท็จจริง

“สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี”

 ความจริง            ข้อเท็จจริง

“มผีูต้คีวามวา่ การเผาเทยีนเล่นไฟในศลิาจารกึคือพธิลีอยกระทง
ในสมัยสุโขทัย”

 ความจริง            ข้อเท็จจริง
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รวบยอดเรื่อง การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
กิจกรรม

 ปดภำคเรยีนปนี ้มัดหม่ีสมัครเข้ำร่วมโครงกำร

มัคคุเทศก์น้อย เพรำะในท้องถิ่นของมัดหมี่มี

สถำนทีส่�ำคญัทำงประวตัศิำสตร์ คอื ปรำสำทหนิ

พนมรุง้ แต่ละปมนีกัท่องเท่ียวมำเย่ียมชมสถำนที่

แห่งนีเ้ป็นจ�ำนวนมำก แต่พวกเขำไม่ได้รบัควำมรู้

ที่เพียงพอ มัดหมี่จึงอยำกเผยแพร่ควำมรู้ทำง

ประวัติศำสตร์กับนักท่องเที่ยวเหล่ำนั้น

อ่านเรื่อง แล้วปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น

2. ก�าหนดหัวข้อในการสืบค้น 

จากเรื่องที่กําหนด เพื่อน ๆ  ลองนําข้อมูลไปสืบค้นว่า
ท้องถิ่นของมัดหมี่น่าจะตั้งอยู่ที่ใด เพราะเหตุใด

ท้องถิ่นของมัดหมี่ตั้งอยู่ที่ .......................................................................................................................................

เพรำะ .......................................................................................................................................................................................

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

มัดหมี่ควรก�ำหนดหัวข้อในกำรสืบค้นข้อมูลว่ำอย่ำงไร

ปรำสำทหินพนมรุ้งตั้งอยู่ที่ใด

ปรำสำทหินพนมรุ้งมีประวัติควำมเป็นมำและควำมส�ำคญัอย่ำงไร

อื่น ๆ ..........................................................................................................................................................
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ติดภาพ
........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล

4. เรียบเรียงและน�าเสนอข้อมูล

เพื่อน ๆ  ช่วยนําข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเรียบเรียง
ลงในบัตรภาพที่กําหนด เพื่อให้มัดหมี่ใช้เป็นสื่อ

ในการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวนะคะ

แหล่งสืบค้นข้อมูลและหลักฐำน มีดังนี้ 

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

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

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

ควรน�ำข้อมูลไปตรวจสอบอย่ำงไรเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลนั้นถูกต้องที่สุด

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

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

..............................................................................................................................................................................................................
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การสืบค้นความเป็นมา
ของท้องถิ่น มีความ

สําคัญอย่างไร

คําถาม ท้าทายการคิด

ตอบค�าถามต่อไปนี้

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

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

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

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

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

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

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

พัฒนาทักษะศตวรรษที่
กิจกรรม 21

Learning Environments

Professional Development

Curriculum and Instruction

Standards and Assessments

Technology
Skills

Skills

Sk
ills

Lif
e

an
d

Ca
ree

r

Learn
ing and Innovation

Information,M
edia, and

Co
re

Su
bje

cts and 21st Century
Them

es

แบ่งกลุม่ สบืค้นความเปนมาของท้องถิน่ทีน่กัเรยีนอาศยัอยู ่แล้วบนัทกึผล

แบบบันทึกการท�ากิจกรรม

● กลุ่มของฉันสืบค้นควำมเป็นมำของ .................................................................................................................

● แหล่งสืบค้นข้อมูลของกลุ่มฉัน มีดังนี้
 ...........................................................................................................................................................................................................

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

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

● สรุปควำมเป็นมำของชุมชนพอสังเขป
 ...........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

6



กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ดูภาพ สืบค้นข้อมูล แล้วตอบค�าถาม

เตำทุเรยีงและเครือ่งสังคโลก มีควำมส�ำคัญต่อท้องถ่ินอย่ำงไร
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

บอกวิธีอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ในท้องถิ่นของตนเอง
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

 ศนูย์ศกึษำและอนรุกัษ์เตำสงัคโลก (เตำทเุรียง)

ตั้งอยู ่ที่บ ้ำนเกำะน ้อย อ�ำเภอศรีสัชนำลัย 

จังหวัดสุโขทัย เป็นสถำนที่เรียนรู้ภูมิปัญญำทำง

ประวัติศำสตร์สมัยสุโขทัย เพื่อเผยแพร่ควำมรู้

ในกำรท�ำเครื่องสังคโลกโดยใช้เตำทุเรียง ซึ่งเป็น

สินค้ำส่งออกที่ส�ำคัญในสมัยสุโขทัย

 ศูนย์ศึกษำและอนุรักษ์เตำสังคโลก ให้ควำมรู้

เกี่ยวกับกำรพัฒนำเตำเผำและสิ่งผลิตจำกเตำ 

เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำไทยที่มี

มำตั้งแต่อดีตให้คนรุ่นหลังได้ศึกษำเรียนรู้ และเพื่อสืบสำนไม่ให้ภูมิปัญญำเหล่ำนี้

สูญหำยไป
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ตอนที ่1 วง  ล้อมรอบตัวเลขหน้าค�าตอบทีถู่กต้อง

ประจ�ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่
แบบทดสอบ

1

1  น�้ำผึ้งเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยแนะน�ำ
นักท่องเที่ยวที่มำชมค่ำยบำงระจัน

  จำกข้อควำม ข้อมูลใดไม่ถูกต้อง

  1. ค่ำยบำงระจนัต้ังอยู่ท่ีจงัหวดัสงิห์บุรี

 2. ค่ำยบำงระจนัมร่ีองรอยก�ำแพงดนิ

  ที่ขุดขึ้นเพื่อป้องกันข้ำศึก

 3. เรือ่งรำวของชำวบ้ำนบำงระจนัอยู่

  ในหนังสือประวัติศำสตร์ 

 4. ชำวบ้ำนบำงระจันร่วมรบกับ

  กองทัพขอมในสมัยสุโขทัย

2  น�้ำผึ้งควรสืบค้นข้อมูลของ
  ค่ำยบำงระจันด้วยวิธีใด

  1. สืบค้นจำกเว็บไซต์   

  2. ฟังเรื่องเล่ำจำกญำติผู้ใหญ่ 

  3. ดูกำร์ตูนชำวบ้ำนบำงระจัน

  4. สืบค้นจำกหนังสือและส�ำรวจ

   สถำนที่จริง

3  ใครท�ำถกูต้อง เมือ่พบหนงัสอืที่ให้

ข้อมูลประวัติศำสตร์ไม่ตรงกัน

 1. หทัยน�ำหนังสือไปเผำท�ำลำย

 2. ดวงใจน�ำข้อมูลไปท�ำรำยงำน

 3. ฤทยัเชือ่ถอืเล่มทีม่นีกัเขยีนชือ่ดัง

 4. ฤดีตรวจสอบข้อมูลจำกแหล่งอื่น

4  ขนมปังศึกษำเรื่องรำวของพระปฐม
เจดีย์จำกเรื่องพระยำกงพระยำพำน

  ข้อควำมที่ขีดเส้นใต้เป็นหลักฐำน
  ประเภทใด

 1. หลักฐำนที่เป็นรูปถ่ำย

 2. หลักฐำนที่เป็นต�ำนำน

 3. หลักฐำนที่เป็นสถำนที่

 4. หลักฐำนที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้

5  ข้อใดไม่ใช่กำรตรวจสอบข้อมูลด้วย

 วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์

 1. กำรตีควำมข้อมูล

 2. กำรเปรียบเทียบข้อมูล

 3. กำรน�ำข้อมูลมำเขียนบันทึก

 4. กำรให้ผูเ้ชีย่วชำญช่วยวเิครำะห์ข้อมลู

6  ข้อใดคือข้อเท็จจริงทำงประวัติศำสตร์

 1. กรงุศรอียธุยำเสยีกรงุให้พม่ำ 2 ครัง้

 2. จนิดำมณเีกดิขึน้สมยัพระนำรำยณ์  

 3. กรงุศรอียธุยำเสียกรงุเพรำะมีทหำร

  จ�ำนวนน้อย 

 4. มหำชำตคิ�ำหลวงเป็นวรรณกรรมที่

  ได้รบัอทิธพิลมำจำกพระพุทธศำสนำ

อ่านข้อความ แล้วตอบค�าถามข้อ 1-2
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