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Military History 



ประวัติศาสตร์ คือ อะไร ? 

    

                                         
 ท าไมจึงต้องศึกษา ประวัติศาสตร์  ?  



         ประวัติศาสตรใ์ห้อะไร มากกว่าการรวบรวมข้อมูล
เหตุการณ์แล้วท าเป็นหนังสอืให้อ่านสร้างความจ าเท่านั้น 

   หรือ ? 

        อะไรที่ถือเป็นมาตรฐานของข้อเท็จจริงให้นัก
ประวัติศาสตร์ได้ใช้บันทึกในหน้าประวัติศาสตร ์? 

 



     

         - จ าเป็นต้องเข้าใจต่อประวัติศาสตร ์

 ว่าเป็น เรื่องอะไร  

      - มีการเขียนบันทึกอย่างไร และ มี
จุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 



- สามารถ น าไปใช้ได้อย่างไร  

- เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปัจจุบัน 

                        



 

 “ การง่ายที่จะเขียนประวัติศาสตร์ 
มากกว่าการตีความ”     



ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

 ประวัติศาสตร์  มี ความหมายที่แตกต่างกันในเรื่องของ
เหตุการณ์ 

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน จากยุคโบราณถึง
ปัจจุบัน 

 

                          



ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 
    

     นักประวัติศาสตร์ มีความแตกต่าง ใน เรื่องของ 

          -วิธีการ 

          -เนื้อหาสาระ 

          -จุดมุ่งหมาย (เล่าเรื่องราว, ค้นหาความจริง 
,ตอบค าถาม) 



ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

  การศึกษา ขยายรูปแบบ ออก ไปทั้ง 

       - รูปธรรม 

       - นามธรรม 



ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 
      การศึกษาประวัติศาสตร์ นอกจากจะหมายถึง 
การศึกษาต่อเรื่องราวของมนุษยท์ี่เกิดขึ้นในอดีต แต่เพียง
อย่างเดียวเท่านั้นแล้วยังคง หมายถึง การศึกษาสภาพ
วัตถุ และ วิธีการต่างๆที่มีผลกระทบตอ่เรื่องราวในอดีต
เช่นกัน 

http://farm3.static.flickr.com/2156/2511588334_4a96f519ff.jpg
http://www.taf.org/graphics/helmet.jpg


ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

การศึกษาประวัติศาสตร์ ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง กับวิชาทาง
สังคมศาสตร์  เช่น เศรษฐศาสตร,์ รัฐศาสตร,์ 
มานุษยวิทยา, จิตวิทยา, กฎหมาย และ สถิติ 

   



ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 
 

หลักศิลาจารึก สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

   -ที่มาอักษรไทย 

   - สังคมความเป็นอยู่ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ebook.ubon2.net/uploads/mongkol/9E89E_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81.gif&imgrefurl=http://www.ebook.ubon2.net/forum_posts.asp?TID=198&PN=1&h=232&w=230&sz=36&hl=th&start=6&tbnid=S8s1mA_4tJfGPM:&tbnh=109&tbnw=108&prev=/images?q=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81&gbv=2&svnum=10&hl=th&sa=G


ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

  ชีวประวัติบุคคล 

    - ประสบการณ ์

    - ข้อมูลประวัติบุคคล 

    -แนวทางในการปฏิบัติงาน 

    -แนวทางในการปกครองของบุคคล 

http://www.britishbattles.com/waterloo/images/duke-wellington-600.jpg


ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

   -บันทึกเรื่องราว 

   -การบอกเล่าเรื่องราวของบคุคลต่างๆที่อยูใ่นเหตุการณ์
หรืออยู่ร่วมยุคสมยั 

   -ผลกระทบต่างๆที่มีตอ่บุคคลเหลา่นี้ ที่ท าให้เกิด
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ์

    



ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 
   วิชาประวัติศาสตร์ มี ความเกี่ยวข้องกับ 

  วิชา วิทยาศาสตร์ธรรมชาตแิละ วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

        - กระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการพิสูจน์ยืนยัน
หลักฐาน และ การยืนยันต่อความจริงทางประวัติศาสตร์ 

                 

http://www.archaeopen.com/image/taosunan11.jpg


ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 
    

 - วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ยังคงเป็นเรื่องที่ท าให้
ความก้าวหน้าทางสังคม และ ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบ 
ต่อมนุษย์ และ ประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยต่างๆ 



ธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 
   การค้นพบดินปืน และ การน าเอาดินปืนมาใช้ในการท า
สงคราม 



การเขียนประวัติศาสตร์ 

    

     ประวัติศาสตร์ ไม่สามารถเกิดขึ้นได ้ถ้าหากขาด
องค์ประกอบ  

            - หลักฐานที่เชื่อถือได้ 

            - วิธีในการด าเนินการ 



การเขียนประวัติศาสตร์       

 

     นักประวัติศาสตร์ ได้ให้ความเชื่อถือ ในเรื่องของข้อมูลเอกสาร 
เป็นพื้นฐาน 



การเขียนประวัติศาสตร์ 

   แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร ์

          -โบราณสถาน             - เอกสารบันทึก 

          -โบราณวัตถุ               - สารคด ี

          -การบอกเล่าเรื่องราว      -ภาพยนตร ์

          -นิทาน                    -สื่อโฆษณา 

          -ต านาน 

http://galen-frysinger.com/turkey/troy06.jpg


การเขียนประวัติศาสตร์ 

  กระบวนการในการด าเนินการ 

           -แหล่งสะสมเอกสาร 

           -การติดต่อกับห้องสมดุ 

           -พิพิธภัณฑ ์

           -ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ท   



การเขียนประวัติศาสตร์ 
     

                แหล่งข้อมูล ๒ ประเภท 

           -ปฐมภูมิ (PRIMARY SOURCES) 

           -ทุติยภูมิ  (SECONDARY SOURCES) 



การเขียนประวัติศาสตร์ 
     

    ข้อมูลปฐมภูมิ : ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ให้ข้อมูลที่มีประสบการณ์ 
โดยตรง ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้จริง เช่น บันทึก, จดหมาย, จดหมายเหต,ุ รายงาน
ต่างๆ, ภาพ,เสียงที่บันทึกจากเหตุการณ์จริง          

http://static.flickr.com/125/322158266_80b6b2810a.jpg
http://www.iwojima.com/raising/lflaga2.gif


การเขียนประวัติศาสตร์ 
   ข้อมูลทุติยภูมิ : ข้อมูลที่มาจากการเขียน หรือ บรรยาย ที่
ได้มาจากข้อมูลปฐมภูมิ แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่  

        -เอกสาร, หนังสือ, วารสาร, ต ารา, ภาพยนตร์ , หนัง
สารคด ี

http://www.arlingtoncemetery.net/flagsof.jpg
http://www.milliyet.com.tr/ozel/kitap/990318/images/2.jpg


การเขียนประวัติศาสตร์ 

   หลักฐานบางอย่าง สามารถ เป็นได้ทั้ง  

           ข้อมูลปฐมภูมิ และ ข้อมูลทุติยภูม ิ

 -ประสบการณ์หรือบันทึกของ ผู้มีประสบการณ์ และ 
ข้อคิดเห็นจาก ผู้เขียน 



การเขียนประวัติศาสตร์ 

การตรวจสอบวิเคราะห ์

ประเมินค่า 

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

ข้อมูลดิบ 



การเขียนประวัติศาสตร์ 

การตรวจสอบวิเคราะห์  
        - การตรวจสอบวิเคราะห์ภายนอก    
          (EXTERNAL CRITICISM) 
     - การตรวจสอบวิเคราะห์ภายใน   
         (INTERNAL CRITISM) 



การเขียนประวัติศาสตร์ 

การตรวจสอบวิเคราะห์ภายนอก : 
 การตรวจสอบวิเคราะห์ ที่เก่ียวข้องกับความพยายามในการ
ค้นหา แหล่งที่มาท่ีแน่นอนของข้อมูล หรือ หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึง การตรวจสอบความแท้จริง หรือ 
ความผิดพลาด และเอกสารท่ีไม่ปรากฎที่มา ในการรวบรวม 



การเขียนประวัติศาสตร์ 
การตรวจสอบวิเคราะห์ภายนอก 

 ใช้มากในขั้นต้น เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มาที่
แท้จริงของข้อมูล หรือ หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ์

                           

http://www.bloggang.com/data/kumpine/picture/1136481513.jpg


การเขียนประวัติศาสตร์ 

การตรวจสอบวิเคราะห์ภายนอก 

 

         ผลการตรวจสอบ เป็น หลักฐานที่เชื่อถือได้ และ 
ยืนยันเป็นข้อเท็จจริงได ้!  



การเขียนประวัติศาสตร์ 
การด าเนินการตรวจสอบภายนอก 
 การด าเนินการ ตั้งค าถาม 
 ผู้บันทึกมีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด 
หรือ ผู้เห็น  

  เหตุการณ์ ? 
  ข้อมูลเชื่อถือได้หรือไม่ ? 
  ความรูข้องผู้เห็นเหตกุารณ์ ? 

           



การเขียนประวัติศาสตร์ 

 

ระวัง ! 
ข้อมูลที่มีการเตรียมการมาก่อน จาก
พยานหลายๆคน 



การเขียนประวัติศาสตร์ 

  การตรวจสอบวิเคราะห์ภายใน : การตรวจสอบวิเคราะห์ 
ในการวิเคราะห์ ประเมินค่า และ ตีความ ต่อข้อมูลและ 
หลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ ที่ได้น ามาศึกษา เพื่อ ให้
ทราบถึง  ความหมาย, ความแน่นอน, ความเชื่อถือได้ 
และ ความจริง 

http://static.flickr.com/125/322158266_80b6b2810a.jpg


การเขียนประวัติศาสตร์ 
 

             ความคลุมเครือของสนามรบ 

        (FOG OF WAR) 

 



การเขียนประวัติศาสตร์ 
ความคลุมเครือของสนามรบ 

      -ความเครียด 

      -ความสับสน 

      -การตรวจสอบข้อมูล การรายงาน และ การสื่อสาร...
นโยบาย! 

      -การรายงาน และ การรายงานตามระยะเวลา....ข่าวลอื! 
        



การเขียนประวัติศาสตร์ 

    การบันทึกส่วนใหญ่ :  

                          -การเข้าข้างตนเอง 

                          -การผิดพลาด 

                          -การตั้งใจที่ท าให้เกินความจริง 

                          - ความไม่เชื่อถือต่อ หน่วยข้างเคียง
หรือ ผู้ร่วมงาน  



การเขียนประวัติศาสตร์ 

  

 การค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ต้องอยู่บน  

             ความจริง ! 



การเขียนประวัติศาสตร์ 

   สิ่งที่จ าเป็นของการค้นคว้าทางประวัติศาสตร ์

            -การวิเคราะห์หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในขั้นต้น 

            -การประเมินค่าความเชื่อถือต่อ
หลักฐาน 

           

http://www.bloggang.com/data/kumpine/picture/1136481513.jpg


การเขียนประวัติศาสตร์ 

   

   -สรุปผลที่ได้ความจริงตาม
หลักฐาน  ไม่ใช่ตามสมมุติฐาน 

  



การเขียนประวัติศาสตร์ 
  - เสนอเรื่องราวท่ีเป็นความจริง 

  - มีหลักฐานยืนยัน 

  -ท าให้ผู้อ่านเข้าใจหรือมองภาพเห็น 

  -มีแหล่งที่มา เอกสารอ้างอิง ....ส าคัญมาก#*** 

  - ประเมินค่าแหล่งท่ีมาของเอกสารอ้างอิง..เชิงอรรถ,
หลักฐานอ้างอิงท้ายบทความ 

  - แยกความคิดเห็น หรือ ข้อสรุปส่วนตัว ออกจาก ความจริง 

  -ใช้ภาษาให้เข้าใจ 



การใช้ประวัติศาสตร์ 
  

    วิธีการที่ดีที่สุด ได้แก่  

    การศึกษา ค้นคว้า และ แยกคุณภาพของ
บทความ 

       ......หนังสือพิมพ์ , บทกวี ....ผลงาน
ทางประวัติศาสตร ์

                  อย่างรอบคอบ 

http://www.loc.gov/exhibits/treasures/images/uc68a.1.jpg


การใช้ประวัติศาสตร์ 
    

   การถามจากผู้รู้ หรือ ผู้อยู่ใน
เหตุการณ์ 

     ?????????????? 
                  



การใช้ประวัติศาสตร ์

   

  “ประวัติศาสตร์ สามารถบอกได้ถึงโอกาสของ
ผลประโยชน์ที่ได้รบัความผดิพลาด และ ล่มสลาย จาก
บรรพบุรุษ” 

                                   เซอร์ บาซิล ลิตแดล ฮาร์ท 

                                    SIR BASIL LIDDEL 
HART 

http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/b/bf/180px-LiddelHart.jpg


การใช้ประวัติศาสตร ์

 

     CLIO  

        “THE MUSE of HISTORY” 

         “การวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์” 

  

           .......การเปลี่ยนแปลงของวิชาประวัติศาสตร์......... 

http://www.collectionscanada.ca/5/7/91/clio.jpg


การใช้ประวัติศาสตร ์

 ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ วิชาการเสมอ
ไป จะเป็นวิชาการได้ เมื่อได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่ามีแนวโน้มทีเ่ป็น 

          ความจริง 



การใช้ประวัติศาสตร ์

    

        วิทยาศาสตร์ และ 
ประวัติศาสตร์ แตกต่างตรง  

                       ค าตอบ 



การใช้ประวัติศาสตร ์

   

   วิทยาศาสตร์ 
                 V=IR (กฎของโอมห์) 

                 F=ma (กฎความเร่ง) 

   ประวัติศาสตร ์

     ไม่มีสูตรแน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน
ออกไป  

 



การใช้ประวัติศาสตร ์

    -ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีปัจจัยที่แตกต่าง
กันออกไปหลายประการ และมีปัจจัย
หลายอย่างที่คล้ายกัน 

     

   น ามาเป็นข้อพิจารณา ......ก าหนด
ปัจจัยอ่ืนๆเป็นองค์ประกอบได้ 



การใช้ประวัติศาสตร ์

 

     

      ผลการศึกษา สร้างให้เกิดมุมมองต่างๆ 
ไม่ใช่  แนวทางที่แน่นอน 

      
       



การใช้ประวัติศาสตร ์

 

        -หนทางที่ดีที่สุดต่อการสร้างให้เกิด
ความเข้าใจ ต่อ เหตุการณ์ใน ปัจจุบัน 

     - ข้อแนะน าต่อแนวทางในการปฏิบัติ
ของอนาคต 



การใช้ประวัติศาสตร ์

 

     -รักชาติ 

    -สร้างอุดมการณ์ 

    -การสร้างวีรบุรษุ 



การใช้ประวัติศาสตร ์
 

  - เครื่องมือของการสร้างความเกลียด
ชังต่อชนชาติอื่น!!!!!! 

http://www.davidrussell.org/wp-content/uploads/2006/09/wtc-9-11.jpg


 

สงครามเย็น 
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Asia 
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ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองดินแดน 
เหนือหมูเ่กาะสแปรตลีย์ และหมู่เกาะพาราเซล 
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กลุ่มแนวสายโซ่หมู่เกาะ  
Island Chains 

60 
o น้ ามันส ารองได้รับการยืนยันแล้วสูงถึง 7.7 พันล้านบาร์เรลล์ 
o ก๊าซธรรมชาติทั้งสิ้น 266 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต 

 กลุ่มแนวสายโซ่หมู่เกาะ  
Island Chains 

เรือสีแดงแสดงกองเรือรบจีนเรือ 

สีเหลืองแสดงกองเรือรบสหรัฐฯ และชาติ
พันธมิตร 

พื้นที่สีฟ้าอ่อน แสดงจุดพิพาทเขต 

60 



 



งานมอบครับ 


