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บทคัดย่อ
การคิดเกีย่ วกับความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์เป็นส่วนหนึง่ ของการคิดทางประวัตศิ าสตร์
โดยเป็นมโนทัศน์ และกระบวนการทีผ่ เู้ รียนพิจารณา และให้เหตุผลเพือ่ อธิบายเหตุการณ์ บุคคล
หรือการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตว่ามีความส�ำคัญอย่างไรด้วยตัวผู้เรียนเอง การพัฒนาการคิด
เกีย่ วกับความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ชว่ ยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนเชิงรุก ตลอดจน
ได้ลงมือฝึกทักษะทางประวัตศิ าสตร์ท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจธรรมชาติของวิชาประวัตศิ าสตร์ และช่วย
พัฒนาความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาการสอนคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์นั้นสามารถด�ำเนินการได้
หลากหลายแนวทาง ทั้งการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาการคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญ
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ตลอดจนกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น กิ จ กรรมการใช้ เ กณฑ์ ป ระเมิ น
ความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ กิจกรรมการเรียงล�ำดับความส�ำคัญของเหตุการณ์ กิจกรรมวาดภาพ
ความส�ำคัญ เป็นต้น โดยทั้งรูปแบบ และกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญ
ทางประวัติศาสตร์จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทเชิงรุก ตีความหลักฐาน และให้เหตุผล
ด้วยตัวของผู้เรียนเอง
ค�ำส�ำคัญ: การคิดทางประวัติศาสตร์ การสอนประวัติศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา
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Abstract
Thinking about historical significance is part of historical thinking which
emphasizes concepts and methods that learners by themselves used to explain
historical events, people or development and their significance. The development
of thinking about historical significance proactively encourages learning environment and also help create historical knowledge profoundly as well. The development of thinking about historical significance can be done in various ways
including the instructional model aiming at historical significance thinking. Moreover, the teaching activities cover using criteria to evaluate historical significance,
ranking significance and sketching significance. The activities and the methods
which aim at historical significance thinking should give a chance for learners to
proactively study, interpret documents and give explanation with learner’s own
reasons.
Keywords: historical thinking, teaching history, teaching social studies

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

139

บทน�ำ
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในประเด็ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต ่ อ วิ ช า
ประวัติศาสตร์ พบความคิดเห็นที่น่าสนใจ ดังนี้
“ครูมักสอนโดยเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ในอดีตให้ฟัง
มากมาย แต่เมื่อหมดชั่วโมงผมกลับจ�ำอะไรไม่ได้เลย”
“วิชาประวัติศาสตร์นั้นน่าเบื่อมาก ท�ำไมเราต้อง
เรียนเรื่องเก่าๆ ของคนแก่ๆ ด้วย มันไม่เห็นมีความส�ำคัญ
หรือมีผลอะไรต่อตัวผมเลย”
“ท�ำไมเราต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยหนู
ไม่เข้าใจเลย มันผ่านมาแล้ว มันจบไปแล้ว มันไม่เห็นเกี่ยว
อะไรกับตัวหนูเลย”
จากการสัมภาษณ์ผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ในประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อวิชา
ประวัติศาสตร์ พบความคิดเห็นที่น่าสนใจ ดังนี้
“เวลาเรียนที่มีนั้นน้อยเกินไป แค่สอนเนื้อหาให้
ครบตามหนังสือเรียนก็แทบแย่แล้ว ถ้าจะให้สอนโดยให้
ผูเ้ รียนลงมือปฏิบตั หิ รือใช้วธิ กี ารทางประวัตศิ าสตร์ ดิฉนั คิดว่า
เวลาคงไม่พอแน่ๆ และดิฉันคงสอนเนื้อหาได้ไม่ครบ”
“ฉันว่าการบรรยายเป็นวิธีการที่ดี และเหมาะสม
ที่สุดในการสอนประวัติศาสตร์”
“บางครั้ ง ฉั น ก็ อ ยากสอนประวั ติ ศ าสตร์ โ ดย
ไม่บรรยาย แต่เมือ่ คิดว่าจะสอนอย่างไร ฉันสารภาพเลยว่าฉัน
จนปั ญ ญาจริ ง ๆ และเมื่ อ คิ ด ย้ อ นกลั บ ไป ครู ที่ เ คยสอน
ประวัตศิ าสตร์ให้แก่ฉนั ต่างก็สอนด้วยวิธกี ารบรรยายทัง้ นัน้ ”
“ฉันคิดว่าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตมันเกิดขึน้ แล้ว
และมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้นเราจะไปเสียเวลาใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ท�ำไม ก็แค่บอกให้ผู้เรียนรู้หรือให้ผู้เรียน
อ่านหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ดีๆ สักเล่มก็น่าจะเพียงพอ”
140

วารสารศิลปศาสตร์

จากเสียงของผู้เรียน และผู้สอนที่มีต่อวิชาประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงปัญหาส�ำคัญ
ของการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1. ไม่ เ ห็ น ความส�ำคัญ ของวิช าประวัติศาสตร์ อัน เนื่ อ งมาจากเหตุ ผ ล 2 ประการ
ประการแรก คือผู้เรียนไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
อย่างไร ประการที่สอง คือผู้เรียนไม่เข้าใจถึงผลกระทบของอดีตซึ่งส่งผลถึงปัจจุบัน และอนาคต
2. ครูผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการอื่นนอกจาก
การบรรยาย ทั้งนี้ล�ำพังเพียงการเรียนรู้จากการบรรยายนั้นผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้จ�ำกัดแค่
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือเนื้อหาเชิงบรรยายเท่านั้น
3. ครูผสู้ อน และผูเ้ รียนมีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ น (misconception) เกีย่ วกับลักษณะ
และธรรมชาติของประวัติศาสตร์ว่าเป็นเรื่องราวที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ บทความนีจ้ ะมุง่ อธิบายการคิดทางประวัตศิ าสตร์ (historical thinking) โดยเฉพาะ
การคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance) ตลอดจนกิจกรรม
การเรียนการสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นาการคิดเกีย่ วกับความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ เพือ่ เปลีย่ นห้องเรียน
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก มากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะกระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์
เนื้อหาสาระของวิชาประวัติศาสตร์
เมื่อกล่าวถึงประเภทของความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ ครู นักเรียน และคนทั่วไปมักจะ
ค�ำนึงถึงว่าวิชาประวัตศิ าสตร์ประกอบด้วยเนือ้ หาทีเ่ ป็นการบรรยายว่า มีเหตุการณ์อะไร (what)
เกิดขึ้นที่ไหน (where) เกิดขึ้นเมื่อไร (when) และเกี่ยวข้องกับใคร (who) ความเข้าใจเช่นนี้
ถูกต้องเพียงบางส่วนเท่านั้น Thomas Becker (Harris, Burn, & Wooley, 2014 : 24) ได้จัด
จ�ำแนกประเภทของเนื้อหาในวิชาประวัติศาสตร์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เนื้อหาเชิงบรรยาย
แนวคิด และการปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. เนื้อหาเชิงบรรยาย เป็นเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้รายละเอียดว่า
มีเหตุการณ์หรือสิ่งใดเกิดขึ้นในอดีต เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด อย่างไร และเกี่ยวข้องกับใครบ้าง เช่น
สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945 โดยสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่น
ประกาศยอมแพ้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร เป็นต้น
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2. เนื้ อ หาประเภทแนวคิ ด เป็ น เนื้ อ หาที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แนวคิ ด หรื อ มโนทั ศ น์
(concepts) ซึ่งใช้ในการท�ำความเข้าใจ และสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ เช่น ความต่อเนื่อง
(continuity) การเปลี่ยนแปลง (change) เหตุ (cause) ผล (consequence) ความก้าวหน้า
(progress) ความเสื่อมถอย (decline) และหลักฐาน (evidence) เป็นต้น มโนทัศน์เหล่านี้
เป็นมโนทัศน์หลักในวิชาประวัติศาสตร์ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ผู้เรียนใช้ท�ำความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์
3. เนื้อหาที่มุ่งการปฏิบัติ เป็นเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นทักษะซึ่งสามารถพัฒนาโดย
การฝึกฝน และลงมือปฏิบตั ิ เนือ้ หาประเภทการปฏิบตั นิ ี้ เช่น การใช้หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
เมือ่ พิจารณาเนือ้ หาในวิชาประวัตศิ าสตร์ทงั้ 3 ประเภทนี้ จะเห็นได้วา่ เนือ้ หาประเภท
ที่ 1 หรือเนื้อหาเชิงบรรยายเป็นพื้นฐานของการท�ำความเข้าใจอดีตซึ่งจะเป็นพื้นฐานการท�ำ
ความเข้าใจประวัตศิ าสตร์ในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป เนือ้ หาประเภทนีผ้ เู้ รียน ผูส้ อน และบุคคลทัว่ ไป
ทีส่ นใจประวัตศิ าสตร์ตา่ งรูจ้ กั และคุน้ เคยเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม มักมีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นว่า
เนือ้ หาประเภทนีเ้ ป็นเนือ้ หาทัง้ หมดของวิชาประวัตศิ าสตร์ ท�ำให้ผสู้ อนมุง่ ให้ผเู้ รียนจดจ�ำเนือ้ หา
ประเภทนีแ้ ต่เพียงอย่างเดียว โดยมุง่ ให้จดจ�ำว่ามีเหตุการณ์อะไร (what) เกิดขึน้ ทีไ่ หน (where)
เกิดขึ้นเมื่อไร (when) และเกี่ยวข้องกับใคร (who) ส�ำหรับวิชาประวัติศาสตร์เนื้อหาประเภทนี้
เป็นเพียงเนื้อหาพื้นฐานเพื่อความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เท่านั้น ส�ำหรับทางครุศาสตร์-ศึกษา
ศาสตร์เนื้อหาประเภทนี้ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในระดับ
“การจ�ำ” (remembering) เท่านั้นซึ่งเป็นระดับที่ต�่ำสุด (Krathwohl, 2002)
ส่วนเนื้อหาประเภทที่ 2 หรือเนื้อหาประเภทแนวคิดช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
และคิดทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีมิติมุมมอง และเข้าใจธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ผ่าน
มโนทัศน์ที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
เนื้อหาประเภทสุดท้าย คือเนื้อหาที่มุ่งการปฏิบัติ โดยเป็นกระบวนหลักที่ใช้ใน
การพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ปัจจุบันยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เรียนรูเ้ นือ้ หาประเภทที่ 1 เท่านัน้ ยังขาดการส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ และขาดการลงมือ
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับเนือ้ หาประเภทแนวคิด และเนือ้ หาทีม่ งุ่ เน้นการปฏิบตั ิ ดังนัน้ ในการจัดการเรียน
การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ผู้สอนจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงประเภทของเนื้อหาดังกล่าวด้วย
เพื่อให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างสมดุล
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การคิดทางประวัติศาสตร์
การคิดทางประวัตศิ าสตร์ (historical thinking) เป็นทักษะกระบวนการ และมโนทัศน์
เฉพาะในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โดยมีหน่วยงาน และนักวิชาการได้อธิบายความหมาย
และลักษณะไว้ดังนี้
ศูนย์ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนแห่งชาติ (National Center for History in the
Schools, 1996 : 42) ให้นยิ ามการคิดทางประวัตศิ าสตร์หมายถึงทักษะทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนประเมิน
หลักฐาน พัฒนาการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ และเชิงเปรียบเทียบ ตีความบันทึกทางประวัติศาสตร์
สร้างมุมมอง และเหตุผลสนับสนุน
VanSledright (200 4 : 230-233) อธิบายว่า การคิดทางประวัติศาสตร์คือกระบวน
การตรวจสอบแหล่งข้อมูล ได้แก่ การพิจารณาลักษณะของหลักฐาน ผูแ้ ต่ง บริบท และการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญา
Lévesque (2009) อธิบายว่าการคิดทางประวัติศาสตร์เป็นทั้งกระบวนการ และมโน
ทัศน์เฉพาะของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ (disciplinary concepts) กล่าวคือ การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ในด้านกระบวนการเกี่ยวข้องกับการใช้หลักฐาน (การพิจารณาลักษณะของหลัก
ฐาน ผู้แต่ง บริบท และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน) ส่วนในด้านมโนทัศน์นั้น
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญาที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์ในสาขาวิชา (ความส�ำคัญ หลักฐาน
ความต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง เหตุ ผลที่ตามมา มุมมองทางประวัติศาสตร์ และมิติทาง
จริยธรรม)
นักวิชาการด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ได้จ�ำแนกประเภทของการคิดทางประวัติศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้
1. ศูนย์ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนแห่งชาติ (National Center for History in the
Schools : NCHS) ได้ ก�ำหนดให้ ก ารคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมาตรฐาน
ประวัติศาสตร์ (NCHS, 1996 : 14-15) ที่ผู้เรียนจะต้องแสดงความรู้ความสามารถ โดยจ�ำแนก
การคิดทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1.1 การคิดตามล�ำดับเวลา (chronological thinking)
1.2 ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ (historical comprehension)
1.3 การวิเคราะห์ และตีความทางประวัตศิ าสตร์ (historical analysis and
interpretation)
1.4 การวิจัยทางประวัติศาสตร์ (historical research capabilities)
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1.5 การวิเคราะห์ และตัดสินใจในประเด็นทางประวัติศาสตร์ (historical
issue, analysis and decision making)
2. Lévesque (2009) ได้จ�ำแนกประเภทของการคิดทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 5
ประเภท ตามมโนทัศน์ที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
2.1 ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance)
2.2 ความต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลง (continuity and change)
2.3 ความก้าวหน้า และความเสื่อมถอย (progress and decline)
2.4 หลักฐาน (evidence)
2.5 ความรู้สึกนึกคิดทางประวัติศาสตร์ (historical empathy)
3. Seixas and Morton (2013) ได้จ�ำแนกประเภทของการคิดทางประวัติศาสตร์
ออกเป็น 6 ประเภท ตามมโนทัศน์ที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
3.1 ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance)
3.2 หลักฐาน (evidence)
3.3 ความต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลง (continuity and change)
3.4 เหตุ และผลที่ตามมา (cause and consequence)
3.5 มุมมองทางประวัติศาสตร์ (historical perspectives)
3.6 มิติทางจริยธรรม (the ethical dimension)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะพบว่ า นั ก วิ ช าการด้ า นการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้อธิบายการคิด
ทางประวัตศิ าสตร์ไว้คอ่ นข้างหลากหลาย แต่มลี กั ษณะร่วมกันคือ เป็นมโนทัศน์ทสี่ �ำคัญในสาขาวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ช่วยในการท�ำความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีต เช่น ความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
(historical significance) หลักฐาน (evidence) ความต่อเนื่อง (continuity) การเปลี่ยนแปลง
(change) เหตุปัจจัย (cause) ผลที่ตามมา (consequence) ความก้าวหน้า ความเสื่อมถอย
(decline) ความรู้สึกนึกคิดทางประวัติศาสตร์ (historical empathy) เป็นต้น และเป็นทักษะ
กระบวนการซึง่ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้จากการลงมือใช้หลักฐาน โดยผ่านกระบวนการพิจารณา
ลักษณะของหลักฐาน ผู้แต่ง บริบท และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
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ความส�ำคัญของการคิดทางประวัติศาสตร์
การเรียนประวัตศิ าสตร์โดยล�ำพังมิได้ท�ำให้เกิดการคิดทางประวัตศิ าสตร์โดยอัตโนมัติ
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
คิดทางประวัติศาสตร์ได้ เพราะการส่งเสริมการคิดทางประวัติศาสตร์มีความส�ำคัญ ดังนี้
1. การคิดทางประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะ และธรรมชาติของวิชา
ประวัติศาสตร์ได้มากขึ้น จากการได้เรียนรู้เนื้อหาเชิงบรรยาย เนื้อหาเชิงมโนทัศน์ และได้ลงมือ
ปฏิบัติ
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การคิดทางประวัติศาสตร์ในการท�ำความเข้าใจศาสตร์
สาขาวิชาอื่นได้ เช่น รัฐศาสตร์ อาณาบริเวณศึกษา เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น
3. การเรียนรู้การคิดทางประวัติศาสตร์เหมาะสมกับพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
4. การคิดทางประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ในฐานะ
ที่เป็นการเรียนรู้เชิงมโนทัศน์ และช่วยพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นในวิชาประวัติศาสตร์
5. การคิดทางประวัติศาสตร์ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจทางประวัติศาสตร์
(historical understanding) อย่างลึกซึ้ง และมีมิติมุมมอง
การคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance)
ประวัติศาสตร์นั้นมีหลากหลายความหมายตั้งแต่เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในอดีตของมนุษย์ หรือบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต หรือการศึกษาเรื่องราว
ของมนุษย์ในอดีต (วินยั พงศ์ศรีเพียร, 2543 : 16-17) ไม่วา่ จะเป็นในความหมายใดประวัตศิ าสตร์
ก็มีความเกี่ยวข้องกับ “ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์” กล่าวคือ เหตุการณ์หรือเรื่องราว
ของมนุษย์ในอดีตนัน้ จะต้องมีความส�ำคัญมากพอทีจ่ ะท�ำให้ผบู้ นั ทึกประวัตศิ าสตร์เขียนหรือบันทึก
เรื่องราวลงในแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ผ่านมุมมองการรับรู้ของผู้บันทึก
เหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น นักประวัติศาสตร์จึงมีหน้าที่ต้องศึกษา ตีความ ปะติดปะต่อ
และอธิบายเรื่องราวในอดีตนั้นขึ้นมาใหม่
ผู้เรียนประวัติศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเองก็ถูกคาดหวังให้มีความรู้
และทักษะเสมือนเป็นนักประวัติศาสตร์ ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องคิด และปฏิบัติได้ประหนึ่งเป็น
“นักประวัติศาสตร์ตัวน้อย” ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ และคิดทางประวัติศาสตร์ได้
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การคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance) เป็น
องค์ประกอบหนึง่ ของการคิดทางประวัตศิ าสตร์ (historical thinking) หมายถึง “กระบวนการที่
ผู้เรียนพิจารณา และให้เหตุผลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตว่า
มีความส�ำคัญอย่างไรด้วยตัวผูเ้ รียนเอง” (กิตติศกั ดิ์ ลักษณา, 2558) นักการศึกษาประวัตศิ าสตร์
ได้ก�ำหนดเกณฑ์ (criteria) ที่ผู้เรียนสามารถน�ำไปใช้พิจารณา และให้เหตุผลว่าเหตุการณ์เหล่า
นั้นมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์มาก-น้อยเพียงใดดังนี้
1. Phillips (2002) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ 5 ประการที่ใช้พิจารณาว่าเหตุการณ์ บุคคล
และการพัฒนานั้นมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ดังนี้
1.1 เหตุการณ์นนั้ ได้รบั การยอมรับว่ามีความส�ำคัญ (importance) เหตุการณ์นนั้
จะต้ อ งได้ รั บ การยอมรั บ จากคนในบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ นั้ น ว่ า มี
ความส�ำคัญมากพอจนกระทั่งบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น
1.2 เหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นอย่างมาก (profundity) เกณฑ์นี้
ให้ความสนใจกับ “ระดับความรุนแรง” ทีเ่ หตุการณ์นนั้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
และลึกซึ้งต่อคนในบริบททางประวัติศาสตร์นั้น
1.3 เหตุการณ์นนั้ ส่งผลกระทบต่อคนเป็นจ�ำนวนมาก (quantity) เกณฑ์นใี้ ห้ความ
สนใจกับ “จ�ำนวนคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้น
1.4 เหตุการณ์นั้นมีความยาวนาน (durability) เกณฑ์นี้ให้ความสนใจกับ “ระยะ
เวลาที่คนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้น
1.5 เหตุการณ์นั้นสัมพันธ์หรือส�ำคัญกับปัจจุบัน (relevance) เหตุการณ์นั้น
จะต้องส�ำคัญหรือมีความหมายในมุมมองของคนสมัยปัจจุบัน
2. Counsell (2004) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ 5Rs ในการพิจารณาเหตุการณ์ บุคคล หรือ
การพัฒนาที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ดังนี้
2.1 ความพิเศษเฉพาะตัว (remarkable) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนา
ในอดีตนั้นต้องเป็นสิ่งที่พิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่าง หรือไม่ปกติ
เมื่อเทียบเคียงกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
2.2 ถูกจดจ�ำ (remembered) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาในอดีตนั้น
มีความส�ำคัญต่อคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ในฐานะทีเ่ ป็น “ความทรงจ�ำร่วมกัน”ของกลุม่
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2.3 ผลของการเปลี่ยนแปลง (resulting in change) เหตุการณ์ บุคคล หรือ
การพัฒนานัน้ จะต้องเป็นจุดเปลีย่ นหรือพลิกโฉมหน้าประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ส่งผลต่อ
บุคคลเป็นจ�ำนวนมาก หรือส่งผลต่อเนื่องยาวนานมาก-น้อยเพียงใด
2.4 สะท้อนในจิตใจ (resonant) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาในอดีตนั้น
ต้องเป็นสิง่ ทีท่ �ำให้เกิดเสียงสะท้อนหรือแรงกระเพือ่ มต่อคนในสังคมต่อมา ทัง้ ใน
ด้านเจตคติ ความเชื่อ และการกระท�ำ กล่าวคือ เมื่อผู้เรียนสังเกตเห็น
ความคล้ายคลึงกันของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ซึง่ สัมพันธ์กบั เหตุการณ์ส�ำคัญในอดีต
ก็ท�ำให้หวนนึกถึงเหตุการณ์นนั้ ๆ เสมือนว่ามันเกิดขึน้ อีกครัง้ เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาค�ำว่า “The new Vietnam” ถูกใช้เมื่อมีการรบในอิรัก
และอัฟกานิสถานซึ่งท�ำให้ย้อนนึกไปถึงเหตุการณ์ส�ำคัญในประวัติศาสตร์
อเมริกานั่นคือสงครามเวียดนาม
2.5 การเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่ส�ำคัญ (revealing) เหตุการณ์ บุคคล หรือการ
พัฒนาในอดีตนั้นช่วยเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่ส�ำคัญหรือยิ่งใหญ่
3. Cercadillo (2006 : 7-8) ได้จ�ำแนกลักษณะของความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
3.1 ความส�ำคัญร่วมสมัย (contemporary significance) เหตุการณ์นั้นมี
ความส�ำคัญต่อบุคคลร่วมสมัย หรือบุคคลที่มีช่วงชีวิตในระหว่างที่เหตุการณ์
นั้นเกิดขึ้น
3.2 ความส�ำคัญเชิงสาเหตุ (causal significance) เหตุการณ์นั้นเป็นสาเหตุ
ที่ส�ำคัญของเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกิดตามมา
3.3 ความส�ำคัญเชิงแบบแผน (pattern significance) เหตุการณ์นนั้ เป็นจุดเปลีย่ น
ที่ส�ำคัญ หรือเป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
3.4 ความส�ำคัญเชิงสัญลักษณ์ (symbolic significance) เป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญ
โดดเด่นของของเรื่องราวหรือเหตุการณ์
3.5 ความส�ำคัญในแง่การเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่ส�ำคัญ (revelatory significance) เหตุการณ์นั้นเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่ส�ำคัญต่อบุคคลหรือสังคม
3.6 ความส�ำคัญต่อปัจจุบัน (present significance) เหตุการณ์นั้นมีความส�ำคัญ
ต่อปัจจุบัน และอนาคต
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4. Brown and Woodcock (200 9 : 10-11) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ 5Rs ในการพิจารณา
เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
4.1 ผลของการเปลี่ยนแปลง (resulting in change) เหตุการณ์ บุคคล หรือ
การพัฒนานัน้ จะต้องเป็นจุดเปลีย่ นหรือพลิกโฉมหน้าประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ส่งผลต่อ
บุคคลเป็นจ�ำนวนมาก หรือส่งผลต่อเนื่องยาวนานมาก-น้อยเพียงใด
4.2 ความเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน (relevant) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนา
ในอดีตนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวผู้เรียน และโลก
4.3 การเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่ส�ำคัญ (revealing) เหตุการณ์ บุคคล หรือ
การพัฒนาในอดีตนั้นช่วยเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่ส�ำคัญหรือยิ่งใหญ่
4.4 ความพิเศษเฉพาะตัว (remarkable) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนา
ในอดีตนั้นต้องเป็นสิ่งที่พิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่าง หรือไม่ปกติ
เมื่อเทียบเคียงกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
4.5 สะท้อนในจิตใจ (resonates) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาในอดีตนั้น
ต้องเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดเสียงสะท้อนหรือแรงกระเพื่อมต่อคนในสังคมต่อมา
ทั้งในด้านเจตคติ ความเชื่อ และการกระท�ำ
ในการประยุกต์ใช้เกณฑ์ของนักการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้ง 4 ได้แก่ Phillips (2002)
Counsell (2004) Cercadillo (2006 : 7-8) และ Brown and Woodcock (2009 : 10-11)
มีข้อควรค�ำนึงในการประยุกต์ใช้เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความส�ำคัญของเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1. ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนท�ำความเข้าใจเกณฑ์เหล่านี้มากพอจนสามารถวิเคราะห์
ความส�ำคัญของเหตุการณ์ได้ เช่น การอธิบายเกณฑ์อย่างละเอียด และการสาธิตการวิเคราะห์
เหตุการณ์โดยใช้เกณฑ์ที่ก�ำหนด เป็นต้น
2. ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเลือกใช้เกณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรืออาจเลือกเกณฑ์จาก
หลายกลุ่มผสมกันเพื่อใช้ในการพิจารณาความส�ำคัญของเหตุการณ์ก็ได้
3. ผูส้ อนไม่ควรเป็นผูว้ เิ คราะห์เหตุการณ์โดยใช้เกณฑ์เสียเอง แต่ควรให้ผเู้ รียนใช้เกณฑ์
ในการพิจารณาความส�ำคัญของเหตุการณ์ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนที่แตกต่างกันอาจมีความคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของ
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เหตุการณ์ในอดีตที่แตกต่างกันไป เช่น ผู้เรียนแต่ละคนอาจมองเหตุการณ์ส�ำคัญมาก-น้อย
แตกต่างกัน หรือส�ำคัญในด้าน/เกณฑ์ที่แตกต่างกัน
5. ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ย่อมผันแปรไปตามการพิจารณา และให้เหตุผล
ของผู้เรียนที่มีต่อเหตุการณ์ ดังนั้นความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่สิ่งที่คงที่ตายตัว
ไม่เปลีย่ นแปลง ดังนัน้ จุดเน้นของการคิดเกีย่ วกับความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์คอื การทีผ่ เู้ รียน
ได้มโี อกาสพูดคุย อภิปราย วิวาทะ ให้เหตุผลกัน และกัน มากกว่าการให้ผเู้ รียนยอมรับความส�ำคัญ
ของเหตุการณ์ที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง ดังที่ Bradshaw (2006 : 24) กล่าวไว้ว่า “Historical
significance is contested not decided.”
คุณูปการของการพัฒนาการคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
การคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นทั้งมโนทัศน์ และกระบวนการ
ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนหลากหลายประการดังต่อไปนี้
1. พั ฒ นาความรู ้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ การสอนคิ ด เกี่ ย วกั บ ความส�ำคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
(Seixas, 1994 ; Bradshaw, 2006)
2. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนเชิงรุก ทีม่ งุ่ เน้นการพูดคุยอภิปราย การสอน
คิดเกีย่ วกับความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ชว่ ยเปลีย่ นห้องเรียนทีแ่ ต่เดิมผูเ้ รียนเป็นฝ่ายรับความ
รู้จากผู้สอนหรือหนังสือเรียนมาเป็นห้องเรียนที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
3. ฝึกทักษะทางประวัติศาสตร์ การสอนคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
ช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาหลักฐาน
การตีความ และการคิดตัดสินใจ
4. เข้าใจธรรมชาติของวิชาประวัตศิ าสตร์มากยิง่ ขึน้ เช่น ความจริงทางประวัตศิ าสตร์
กระบวนการ/วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
การที่ผู้เรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดมีความส�ำคัญหรือไม่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์นั้น
สัมพันธ์กบั หลากหลายปัจจัย (Lévesque, 2005 ; Barton, 2005 ; Cercadillo, 2006 ; Brown
& Woodcock, 2009) ดังนี้
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1. ภูมิหลังด้านผู้เรียน ครอบครัว ตระกูล ภาษา ศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง
และเชื้อชาติของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันอาจเห็นความส�ำคัญของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์แตกต่างกัน งานวิจัยด้านการคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ
Lévesque (2005), Barton (2005), Cercadillo (2006) มีข้อค้นพบว่า ปัจจัยด้านภูมิหลัง
ของผูเ้ รียน เช่น เหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ปัจจัย เช่น ตัวตน ครอบครัว ตระกูล ภาษา ศาสนา
อุดมการณ์ทางการเมือง และเชื้อชาติของผู้เรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์แตกต่างกัน เช่น Lévesque (2005) พบว่า นักเรียนแคนาดาทีพ่ ดู ภาษาฝรัง่ เศส
เป็นภาษาแม่จะให้ความส�ำคัญกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แตกต่างจากนักเรียนแคนาดา
ทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ กล่าวคือ ในเหตุการณ์ Franco-Ontario Resistance ในปี ค.ศ.
1916 นักเรียนแคนาดาทีพ่ ดู ภาษาฝรัง่ เศสจ�ำนวน 17 คน ตัดสินใจว่า เหตุการณ์นเี้ ป็นเหตุการณ์
ส�ำคัญ แต่มีนักเรียนแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษจ�ำนวน 2 คนเท่านั้นที่ตัดสินใจว่าเหตุการณ์นี้
เป็นเหตุการณ์ส�ำคัญ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเหตุการณ์ Franco-Ontario Resistance นัน้ เป็นประวัตศิ าสตร์
ความทรงจ�ำที่ส�ำคัญของคนแคนาดาที่พูดภาษาฝรั่งเศส ดังนั้น นักเรียนแคนาดาที่พูดภาษา
ฝรั่งเศสจึงเห็นความส�ำคัญของเหตุการณ์นี้มากกว่านักเรียนแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษนั่นเอง
2. ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ของผู้เรียน กล่าวคือความเข้าใจใน
รายละเอียดของเหตุการณ์ ล�ำดับเหตุการณ์ บุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และบริบทต่างๆ ในเหตุการณ์
ส่งผลต่อการคิดเกีย่ วกับความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ เช่น หากผูเ้ รียนไม่ทราบรายละเอียดของ
เหตุ ก ารณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ผู ้ เรี ย นก็ ย ่ อ มไม่ คิ ด ว่ า เหตุ ก ารณ์ นี้
มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
3. การรั บ รู ้ มุ ม มองของผู ้ อื่ น ที่ มี ต ่ อ ความส�ำคั ญ ของเหตุ ก ารณ์ กล่ า วคื อ มุ ม มอง
ของบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ผูเ้ รียน เช่น ผูส้ อน สมาชิกในครอบครัว และเพือ่ น รวมถึงมุมมองของบุคคลอืน่
เช่น มุมมองของบุคคลในโทรทัศน์ มุมมองของบุคคลในเครือข่ายสังคม มุมมองของผูเ้ ขียนหนังสือ
แบบเรียนที่มีต่อเหตุการณ์ในอดีตย่อมมีผลต่อการคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
ของผู้เรียน
4. มุมมองของผู้เรียนที่มีต่อเหตุการณ์อื่นที่สัมพันธ์กัน เมื่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่
ผูเ้ รียนเรียนรูน้ นั้ มีรายละเอียด แบบแผน หรือลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์หรือเรือ่ งราวผูเ้ รียน
เคยมีประสบการณ์ ผูเ้ รียนมักรับรู้ และคิดเกีย่ วกับความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ทมี่ ตี อ่ เหตุการณ์
ใหม่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์เดิมที่เคยมีประสบการณ์
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การสอนการคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
จากการศึกษาวิธีการสอนแบบบรรยายของผู้สอนในวิชาต่างๆ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย Grant Wiggins (2015) พบว่า“ผูส้ อนในวิชาประวัตศิ าสตร์ใช้วธิ กี ารบรรยายมากกว่า
ผูส้ อนในวิชาอืน่ ๆ ” อย่างไรก็ตามการสอนคิดเกีย่ วกับความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์นนั้ ไม่เหมาะสม
ที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย Lévesque (2006) กล่าวว่า “การคิดเกี่ยวกับ
ความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์เป็นมโนทัศน์ทไี่ ม่สามารถเรียนรูไ้ ด้จากการอ่านหนังสือเรียนหรือฟัง
การบรรยายเนื้อหาทางประวัติศาสตร์” ดังนั้นผู้สอนประวัติศาสตร์จ�ำเป็นต้องทราบว่าแนวคิด
และแนวปฏิ บั ติ ท างการสอนแบบใดที่ ช ่ ว ย/ไม่ ช ่ ว ยพั ฒ นาการคิ ด เกี่ ย วกั บ ความส�ำคั ญ
ทางประวัติศาสตร์
1. แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมการคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
1.1 การเรียนการสอนทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีบทบาทเชิงรุกในการพูดคุย อภิปราย
ถกเถียงเกี่ยวกับความส�ำคัญของเหตุการณ์ในอดีต
1.2 การเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนเป็นผูพ้ จิ ารณาความส�ำคัญของเหตุการณ์
ด้ ว ยตนเอง และจะต้ อ งสามารถให้ เ หตุ ผ ลเพื่ อ อธิ บ ายความส�ำคั ญ
ของเหตุการณ์นั้นได้ด้วยตัวผู้เรียนเองอีกด้วย
1.3 การเรี ย นการสอนที่ ผู ้ เ รี ย นมุ ่ ง ใช้ เ กณฑ์ เ พื่ อ พิ จ ารณาความส�ำคั ญ
ทางประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ในอดีต อย่างไรก็ตามเกณฑ์ที่ใช้นี้สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ อีกทั้งผู้เรียนก็สามารถคิดเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความส�ำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน
1.4 การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ เช่น
การใช้แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การพิจารณาลักษณะของหลักฐาน
ผู้แต่ง บริบท และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน เป็นต้น
2. แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ไม่ส่งเสริมการคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
2.1 การเรียนการสอนที่ผู้สอนบอกหรืออธิบายว่าเหตุการณ์นั้นๆ มีความส�ำคัญ
อย่างไร
2.2 การให้ผู้เรียนอ่านหนังสือเรียนที่ระบุว่าเหตุการณ์นั้นๆ มีความส�ำคัญอย่างไร
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2.3 การเรียนการสอนทีผ่ เู้ รียนเป็นฝ่ายรับความรู้ ส่วนผูส้ อนด�ำรงตนเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่ ค อยตั ด สิ น ว่ า เหตุ ก ารณ์ ใ ดที่ มี ค วามส�ำคั ญ หรื อ ไม่ มี ค วามส�ำคั ญ
ทางประวัติศาสตร์
2.4 การเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง หรือเน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง
แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
ผู้เขียนขอน�ำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการคิดเกี่ยวกับ
ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนทีม่ งุ่ พัฒนาการคิดเกีย่ วกับความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
Bradshaw (2006) ได้น�ำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนทีม่ งุ่ พัฒนาการคิดเกีย่ วกับ
ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ (the historical significance sandwich model) ประกอบไป
ด้วยขั้นตอนตามล�ำดับดังนี้
1.1 ความรู้ (knowledge) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนา
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ความรู้เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนมีข้อมูลที่จ�ำเป็น
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นในขั้นแรกนี้ผู้สอนจะต้องจัด
กิจกรรมที่ท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้ครอบคลุมเหตุการณ์นั้น เช่น ล�ำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และราย
ละเอียดของเหตุการณ์
1.2 เกณฑ์ (criteria) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนา ในขั้น
ที่ 2 นี้ให้ผู้สอนจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกณฑ์ที่น�ำมาใช้พิจารณาตัดสินความส�ำคัญ
ของเหตุการณ์ในอดีต
1.3 การประยุกต์ใช้ (application) ผู้เรียนน�ำเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความส�ำคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ในขัน้ ที่ 2 มาพิจารณาเหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาทีป่ รากฏในแหล่งข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์
1.4 การตี ค วาม (interpretation) ผู ้ เรี ย นสร้ า งข้ อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความส�ำคั ญ
ทางประวัติศาสตร์
1.5 การถ่ายโยงความรู้ (transfer) ผู้เรียนวิจารณ์ พัฒนา และใช้เกณฑ์ของตนเอง
กล่าวคือ หากผู้เรียนไม่พึงพอใจเกณฑ์ที่นักการศึกษาประวัติศาสตร์น�ำเสนอ (เช่น 5Rs เป็นต้น)
ผู้เรียนสามารถวิจารณ์ข้อจ�ำกัดของเกณฑ์ดังกล่าว และอาจเสนอเกณฑ์อื่นมาใช้แทนได้
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2. กิจกรรมวาดภาพความส�ำคัญ (sketching significance)
		 กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตัดสินใจว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่เป็นเหตุการณ์ส�ำคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ และแสดงออกมาให้เห็นด้วยการเขียนภาพประกอบ กิจกรรมนีส้ ามารถใช้กบั
ผูเ้ รียนในระดับต่างๆ ได้ และยังสามารถประเมินความรูเ้ นือ้ หาวิชาได้เป็นอย่างดี โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
2.1 ครูให้ผู้เรียนวาดแผนภาพลงในกระดาษ ซึ่งแผนภาพนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึง
เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ (ในระดับท้องถิ่น/ชาติ/โลก ในช่วง
เวลาหนึ่งที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาในบทเรียน) ผู้เรียนอาจใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ หรือค�ำต่างๆ
ประกอบการวาดก็ได้
2.2 ผู้เรียนวาดภาพลงในกระดาษโดยครูให้เวลาวาดประมาณ 15 นาที โดยครูคอย
กระตุ้น และเน้นย�้ำว่าหลังจากวาดภาพเสร็จจะให้ผู้เรียนมาอธิบายสิ่งที่ตัวเองวาด ซึ่งจะท�ำให้
ผู้เรียนท�ำงานอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
2.3 เมื่อผู้เรียนวาดภาพเสร็จ ครูแจกใบงานความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ และให้
ผู้เรียนตอบค�ำถามในใบงานดังนี้
1) สิ่งที่ผู้เรียนวาดแสดงถึงบุคคล/เหตุการณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
หรือแสดงถึงวิถีชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปส่วนใหญ่หรือไม่ อย่างไร
2) สิ่งที่ผู้เรียนวาดแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกหรือไม่ อย่างไร
3) เหตุการณ์ที่ผู้เรียนเลือกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ
หรือไม่ อย่างไร
4) เหตุการณ์ที่ผู้เรียนเลือกส่งผลต่อชีวิตของคนต่างๆ หรือไม่ อย่างไร
5) หากผู้เรียนสามารถเติมตัวผู้เรียนลงไปในภาพได้ ผู้เรียนจะวาดตนเอง
ให้อยู่ในเหตุการณ์ไหน และท�ำไมจึงเลือกเช่นนั้น
6) สิ่งที่ผู้เรียนวาดสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้หรือไม่ อย่างไร
7) พิจารณาค�ำตอบของผูเ้ รียนในข้อที่ 1-6 จากนัน้ ให้ระบุเหตุผลหรือเกณฑ์
ที่ผู้เรียนใช้ในการตัดสินใจเลือกเหตุการณ์ในภาพ
2.4 ครูให้ผู้เรียนออกมาแบ่งปัน และบอกเล่าภาพวาดของตนที่หน้าชั้นเรียน
2.5 ครูน�ำผู้เรียนอภิปรายเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของเกณฑ์
ทีผ่ เู้ รียนใช้เลือกเหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาทีส่ �ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ (ครูเขียนเกณฑ์ทผี่ เู้ รียน
ตอบไว้ที่กระดาน)
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2.6 ครู และผู้เรียนร่วมกันสรุปถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกเหตุการณ์ บุคคล
หรือการพัฒนาที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
3. กิจกรรมการเรียงล�ำดับความส�ำคัญของเหตุการณ์ (ranking significance)
		 กิจกรรมนีม้ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนเรียงล�ำดับเหตุการณ์จากเรือ่ งราวทีไ่ ด้เรียนรู้ และเรียง
ล�ำดับความส�ำคัญของเหตุการณ์ โดยผูเ้ รียนจะต้องตัดสินใจว่า เหตุการณ์ใดทีเ่ ป็นเหตุการณ์ส�ำคัญ
ที่สุดไล่เรียงตามล�ำดับความส�ำคัญพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ กิจกรรมนี้สามารถใช้
พัฒนาการคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์แก่ผู้เรียนในระดับต่างๆ ได้ และยังช่วย
พัฒนาการคิดตามล�ำดับเวลา (chronological thinking) อีกด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ครูน�ำเสนอเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น
3.2 นักเรียนจัดเรียงล�ำดับเวลาของเหตุการณ์
ตัวอย่าง
ล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรี
1. พระยาตากตีเมืองจันทบุรีได้ (14 มิ.ย. 2310)

9. ตีเมืองพระตะบอง โพธิสัตว์ บันทายเพชร ก�ำพง
โสม บันทายมาศ และพนมเปญได้ (2314)

2. พระยาตากตีเมืองธนบุรีได้ (5 พ.ย. 2310)

10. ศึกป้องกันเมืองพิชยั จากพม่า (2315 และ 2316)

3. พระยาตากตีคา่ ยพม่าทีโ่ พธิส์ ามต้น (6 พ.ย. 2310) 11. ศึกอะแซหวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลก (2318)
4. ศึกพม่าที่บางกุ้ง สมุทรสงคราม (พ.ศ.2310)

12. ตีเมืองจ�ำปาศักดิ์ เมืองโขง อัตปือ (2319)

5. ปราบชุมนุมเจ้าพิมาย (พ.ศ.2311)

13. ตีเมืองเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง (2321)

6. ปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช (2312)

14. จีนยอมรับเครื่องราชบรรณาการ และรับรอง
ฐานะของสมเด็จพระเจ้าตากสิน (2324)

7. ปราบชุมนุมเจ้าพระฝาง (2313)

15. สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงออกผนวช (2324)

8. สร้างค่าย ก่อก�ำแพง และขุดคูป้องกันกรุงธนบุรี 16. สมเด็จพระเจ้าตากสินถูกส�ำเร็จโทษ (2325)
(2313)
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3.3 นักเรียนเรียงล�ำดับความส�ำคัญของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ พร้อมทัง้ ให้เตรียมเหตุผล
ที่ล�ำดับความส�ำคัญของเหตุการณ์แบบนั้น (ใส่ล�ำดับ 1-16 แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นส�ำคัญเท่ากัน
ก็ใส่หมายเลขเดียวกัน)
ตัวอย่าง
การล�ำดับความส�ำคัญ

เหตุการณ์

1

- พระยาตากตีค่ายพม่าที่โพธิ์สามต้น
- ศึกพม่าที่บางกุง้ สมุทรสงคราม

3

- พระยาตากตีเมืองจันทบุรีได้
- พระยาตากตีเมืองธนบุรีได้

5

- ปราบชุมนุมเจ้าพิมาย
- ปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช
- ปราบชุมนุมเจ้าพระฝาง

8

- ศึกป้องกันเมืองพิชัยจากพม่า
- ศึกอะแซหวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลก

10

- ตีเมืองพระตะบอง โพธิสตั ว์ บันทายเพชร ก�ำพงโสม บันทายมาศ และพนมเปญ
- ตีเมืองเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง
- ตีเมืองจ�ำปาศักดิ์ เมืองโขง อัตปือ

13

- สมเด็จพระเจ้าตากสินถูกส�ำเร็จโทษ

14

- สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงออกผนวช

15

- สร้างค่าย ก่อก�ำแพง และขุดคูป้องกันกรุงธนบุรี

16

- จีนยอมรับเครื่องราชบรรณาการ และรับรองฐานะของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

3.4 ให้นักเรียนอธิบายถึงเหตุผลที่ใช้ในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของเหตุการณ์
3.5 ครูน�ำผู้เรียนอภิปรายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเกณฑ์
ที่ผู้เรียนใช้ล�ำดับเหตุการณ์
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สรุป
การเรี ย นการสอนประวั ติ ศ าสตร์ แ บบดั้ ง เดิ ม ที่ มุ ่ ง เน้ น เนื้ อ หาหรื อ ที่ เ น้ น ผู ้ ส อน
เป็นศูนย์กลางท�ำให้ผเู้ รียนขาดโอกาส และประสบการณ์ในการเรียนรูม้ โนทัศน์ และกระบวนการ
ในวิชาประวัติศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์คลาดเคลื่อนไปอีก
ทัง้ ความรูท้ างประวัตศิ าสตร์กม็ กั จะเป็นความรูป้ ระเภท “ความจ�ำ” เกีย่ วกับเหตุการณ์ในอดีตว่า
มีสงิ่ ใดเกิดขึน้ ทีไ่ หน อย่างไร และเกีย่ วข้องกับใคร ความรูป้ ระเภทนีม้ กั ไม่คงทน และมีประโยชน์
ต่อผู้เรียนค่อนข้างน้อย
การพั ฒ นาการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ โ ดยเฉพาะการคิ ด เกี่ ย วกั บ ความส�ำคั ญ
ทางประวัติศาสตร์จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ และด้านทักษะกระบวนการ ผ่าน
การเรียนรู้เชิงรุกที่ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการพิจารณาความส�ำคัญของเหตุการณ์ในอดีต
จากเกณฑ์ที่ก�ำหนด อภิปราย พูดคุย ตีความหลักฐาน และให้เหตุผลด้วยตัวของผู้เรียนเอง
ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนมีความรูป้ ระวัตศิ าสตร์ลกึ ซึง้ ตลอดจนเข้าใจธรรมชาติของวิชาประวัตศิ าสตร์
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์อีกด้วย
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