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Legal history
ประวัติศาสตรกฎหมาย
อ. จตุภูมิ  ภูมิบุญชู
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สงวนลิขสิทธ์ิ 2008

กอนเริ่มเรียน
 วิชาประวัติศาสตรกฎหมาย เรียนอะไร ?
 วัตถุประสงคเพื่ออะไร ?
 เรียนแลวไดอะไร ?
มีวิธีเรียนและวัดผลอยางไร ?

ลักษณะการศึกษาในรายวิชานี้

ความหมาย/ คุณคา/ วิธีการในการศึกษา
ประวัติศาสตร และ ประวัติศาสตรกฎหมาย
ประวัติศาสตรกฎหมายสากล/ ประวัติศาสตรระบบ
กฎหมายไทย
ประวัติศาสตรหลักกฎหมาย 

ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับ

“ประวัติศาสตร”

ประวัติศาสตร คืออะไร?

ประวัติศาสตร
ภาษาอังกฤษ history
ภาษากรีก ἱστορία

History and στορία
สันนิษฐานวา The word “history“

 comes from Greek ἱστορία (historia),
from the Proto-Indo-European *wid-tor-,
from the root *weid-, "to know, to see".[3]
This root is also present in the English
words wit, wise, wisdom, vision, and idea,
in the Sanskrit word veda,[4] and in the
Slavic word videti and vedati, as well as
others.
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στορία : Meaning

 The Ancient Greek word ἱστορία, historía,
means "inquiry, knowledge acquired by
investigation". It was in that sense that
Aristotle used the word in his Περί Τά Ζωα
Ιστορία, Peri Ta Zoa Istória or, in Latinized
form, Historia Animalium

ประวัติศาสตร

ประวัติ = ?
เหตุการณในอดีต  (ขอเท็จจริง + ชวงเวลา)
 ศาสตร= ?
ความรูที่ถูกรวบรวมและเรียบเรียงอยางเปนระบบและ
สามารถอธิบายสิ่งตางๆที่เกิดข้ึนได

ประวัติศาสตร
ศาสตร  Science

The word science is derived from the Latin word
scientia for knowledge, the nominal form of the verb
scire, "to know". The Proto-Indo-European (PIE) root
that yields scire is *skei-, meaning to "cut, separate, or
discern". Other words from the same root include
Sanskrit chyati, "he cuts off", Greek schizo, "I split"
(hence English schism, schizophrenia), Latin scindo, "I 
split" (hence English rescind).[1]

ประวัติศาสตร

ความรูที่ถูกจัดระบบที่เก่ียวกับขอเท็จจริงหรือ 
เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต

ประวัติศาสตรศึกษาอะไร
องคประกอบของส่ิงที่ประวัติศาสตรศึกษา

 ขอเท็จจริง(ในอดีต) Fact
 มิติดานเวลา Time
 การตีความ Interpretation

ประวัติศาสตร บรรยาย หรือ อธิบาย ?

เนื่องจากเปนศาสตร 
ประวัติศาสตรจึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองสามารถอธิบาย
สรรพสิ่งตางๆที่เกิดข้ึนในสังคมได
มิใชเพียงการบรรยายอยางเดียว
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ประวัติศาสตรศึกษาขอเท็จจริงอะไร ?
ขอเท็จจริงที่เปนที่รับรูรวมกัน 
หรือ มีความสําคัญตอคนใน
สังคม

กรณีศึกษา
 ขอเท็จจริงท่ีวา นายแสงรับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2504 
เ ป น ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ท่ี วิ ช า
ประ วั ติ ศ า สตร จ ะ ศึกษา
หรือไม ?

 ขอเท็จจริงท่ีวา นายชวน 
หลีกภัย สําเร็จการศึกษา
จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย          
ธ ร ร ม ศ า ส ต ร   เ ป น
ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ท่ี วิ ช า
ประวั ติศาสตรจะศึกษา
หรือไม ?

บทสรุปการศึกษาประวัติศาสตร ๑
ประวัติศาสตรมิไดมุงศึกษาชีวิตใครคนใดคนหน่ึง แต
มุงศึกษาสํานึกรวมกัน (ความรับรูรวมกัน) ของสังคมใน
อดีต หรือศึกษาอดีตของมนุษยจํานวนมาก หรือการ
กระทําที่มีผลตอคนจํานวนมาก

บทสรุปการศึกษาประวัติศาสตร ๒
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร มุ ง ศึ ก ษ า ค ว า ม แ ต ก ต า ง 
(ลักษณะเฉพาะ) ของสังคม โดยพิจารณาในแง
ดานสถานที่ และมิติทางดานเวลา

ลักษณะเฉพาะของสังคม
ลักษณะเฉพาะของสถาบันยอย ในสังคม
ปฏิสัมพันธที่สถาบันตางๆ กระทําตอกันโดยไม
ขาดสาย

หลักลักษณะเฉพาะของสถาบันยอยหนึ่งๆ ใน
สังคม มีผลตอสิ่งอ่ืนๆดวย

สถาบัน : ความหมาย
 สถาบัน[สะ] (สังคม) น. ส่ิงซ่ึงคนในสวนรวม คือ 
สังคม จัดตั้งใหมีขึ้นเพราะเห็นประโยชนวามีความ
ตองการและจําเปนแกวิถีชีวิตของตน เชน สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง สถาบันการเงิน.
(ส.).
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ปฏิสัมพันธของสถาบันตางๆในสังคม

กฎหมาย

ผูถูกปกครอง

วรรณคดี

ผูปกครอง

ศาสนา

มิติทางดานเวลา
 ไมไดหมายถึงชวงเวลาตามศักราชเทานั้น
 เปนการพิจารณาปจจัยแวดลอม ลักษณะเฉพาะของ
สังคมหนึ่งๆในชวงเวลาหนึ่งๆ

วิธีการศึกษาประวัติศาสตร
ศึกษาจากหลักฐาน
ประเภทตางๆ
ขอสังเกต
ประวัติศาสตรมีพรอม
ตัวหนังสือ

ขอสังเกต: การศึกษาประวัติศาสตร
 หลักฐานทางประวัติศาสตร
ไมไดมีเฉพาะท่ีเปนลาย
ลักษณอักษรแตเพียงอยาง
เดียว ยังมีหลักฐานประเภท
อื่นดวย

ขอสังเกต: การศึกษาประวัติศาสตร
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตรไมไดบอก
ความจริงเสมอไป !!!?!

ทําไม ?
พระเจาตากสินมหาราช

ขอสังเกต: การศึกษาประวัติศาสตร
ตัวอักษร ถูกเขียนขึ้นตามใจ “ผูบันทึก”
หากผูบันทึกไดประโยชน เขียนเขาขางตนเอง
หากผูบันทึกเสียประโยชน  ไมเขียน /

เขียนใหรายผูอื่น 
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ขอสังเกต: การศึกษาประวัติศาสตร
 กรณีศึกษา
 สงคราม
ไทย - พมา
ยุทธหัตถี

 การจัด
ชางศึก

กรณีศึกษา
 ขอมูลเกี่ยวกับการทํา
สงครามในพงศาวดาร
มอญและพมาที่ไมตรงกัน

กรณีศึกษา
 ขอมูลเกี่ยวกับการทํา
สงครามในพงศาวดารไทย
และลาวที่ไมตรงกัน

กรณีศึกษา การเสียกรุงศรีอยุธยา ขอมูล ไทย และพมา

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๑

ขอมูลฝายไทย
  พ.ศ. ๒๑๑๒
เสียกรุงสมัย
พระมหินทราทิราช

ขอมูลฝายพมา
  พ.ศ. ๒๑๐๖ -
๒๑๐๗
เสียกรุงตั้งแต
สงครามชางเผือก
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ขอสังเกต: การศึกษาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรที่ถูกจดบันทึกไมมีความเปนกลาง
 ไมเพียงแตประวัติศาสตรไมมีความเปนกลาง 
การตีความประวัติศาสตรก็อาจจะไมเปนกลางดวย 
ขึ้นอยูกับวาใชกรอบอะไรเขาไปตีความ

ขอสังเกต: การศึกษาประวัติศาสตร
ในการศึกษาประวัติศาสตร มีวิธีการคนหาขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในอดีต และปองกันอคติที่เกิดขึ้น

“วิพากษวิธีทางประวัติศาสตร”

ขอสังเกต: การศึกษาประวัติศาสตร
“การศึกษาประวัติศาสตรตองไมนําแนวความคิด 
กรอบ วิธีคิด ของคนปจจุบันไปตัดสินคนในอดีต แต
ตองนําแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม บริบท ของคนใน
อดีตมาอธิบาย”

ดร. ฐาปนันท  นิพิฏฐกุล

การศึกษาเรื่องในอดีตท่ีมีกอนตัวหนังสือ!?!
การศึกษาเรื่องในอดีตที่มีมากอน “ตัวอักษร”
คือการศึกษาเชิงโบราณคดี Archeology

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร

ประวัติศาสตรหา
ขอเท็จจริงผาน
กระบวนการที่เรียกวา 
“วิพากษวิธีทาง
ประวัติศาสตร”

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร
หลักฐานทางประวัติศาสตร 

ตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือ 

ตีความ/ประเมินหลักฐาน 

คําอธิบายเหตุการณในอดีต
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คุณคาของการศึกษาประวัติศาสตร
ทําใหมนุษยเขาใจส่ิงแวดลอมรอบตัวอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยกระบวนการท่ีเรียกวา 
“การเขาสูปญหาดวยประวัติศาสตร”
ทําใหมนุษยเขาใจตนเอง/สังคม/ ชาติ ไดอยางดีท้ังในดาน
ลบและดานบวก เพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ตอไป

คุณคาของการศึกษาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรเปนสํานึกรวมกันของคนในสังคมในอดีต
ที่จะมีผลตอการกระทําของคนในปจจุบัน 
 การจัดการประวัติศาสตรที่ดีทําใหคนในสังคมปจจุบัน
ดําเนินการกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คุณคาของการศึกษาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรสอนใหคนมีวิธีคิดที่มีเหตุผลและวางอยูบน
พ้ืนฐานของขอเท็จจริง เนนความสําคัญในการกําจัดอคติไม
มีความเปนพวกพองในการศึกษา
กลวิธีใหยึดถือเหตุผลเปนใหญ
การใหรูจักตรวจสอบความนาเชื่อถือ / วัดน้ําหนักของหลักฐาน
ประเภทตางๆ
การคิดอยางเท่ียงธรรมและเปนกลาง

คุณคาของการศึกษาประวัติศาสตร
 การศึกษาประวัติศาสตรทําใหผูเรียนมีวิธีคิดท่ีเท่ียงธรรมและ
เปนกลางโดยเคารพในขอเท็จจริงและเหตุผลเปนสําคัญ และ
ชวยในการแกไขปญหาในชีวิตของมนุษยได

 มองปญหาไดชัดเจน
 มีการแกปญหาโดยการไตรตรองขอเท็จจริงและพิจารณา
อยางรอบครอบ

 คาดการณผลท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางเปนธรรมตามขอเท็จจริง

คุณคาของการศึกษาประวัติศาสตร
เราอาจสรุปไดงายๆวา...

การศึกษาประวัติศาสตร
ทําใหเรารูจักตัวเราเอง

ดร. ฐาปนันท  นิพิฏฐกุล

กรณีศึกษา


