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การประกอบสร้างศิลปะไทยฉบับทางการ: ประวัติศาสตร์ศิลปะ กับการก่อร่างสร้าง

ชาติ พ.ศ. 2408-2525  

Constucting Official Thai Art: Art History and Nation Building During 

1865-1982 A.D. 

ชาตรี ประกิตนนทการ 

 

 วิทยานิพนธ์นี้มีเป้าหมายศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงานเขียน “ประวัติศาสตร์ศิลปะฉบับทางการ”  

(official Thai art history) กับการก่อรูป “รัฐ” และ “ชาติ” ในบริบทสังคมไทยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

ทศวรรษ 2400 จนถึงทศวรรษที่ 2520 งานชิ้นนี้อาศัยกรอบความคิดว่าด้วย “วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุ” 

(Material culture) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโดยมีสมมติฐานว่า รัฐและชาติไทยในรูปแบบและความหมายที่

คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจกันในปัจจุบันนั้นส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยตรงผ่านปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้คนกับโบราณวัตถุสถานที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบวิธีคิดที่งานเขียน “ประวัติศาสตร์ศิลปะฉบับทางการ” 

ได้สร้างขึ้น ผลการศึกษาพบว่า “ประวัติศาสตร์ศิลปะฉบับทางการ” เกิดขึ้นจากงานเขียน 3 แนวทาง คือหนึ่ง 

“สกุลด ารงฯ-เซเดส์” ที่ท าหน้าที่สร้างความชอบธรรมให้แก่การสถาปนาอ านาจรวมศูนย์ของรัฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ สองคือ “ประวัติศาสตร์ศิลปะชาตินิยมและเชื้อชาตินิยม” ซึ่งท าหน้าที่อธิบายความ

เก่าแก่ของชาติผ่านการสร้างความหมายแก่โบราณวัตถุสถาน ผู้เขียนเสนอว่า แนวทางแรกคือการนิยาม 

“ร่างกาย” ของรัฐ ส่วนแนวทางที่สองคือการนิยาม “จิตวิญญาณ” ของชาติไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ยุค 

“สงครามเย็น” นิยามว่าด้วยรัฐและชาติได้เปลี่ยนแปลงไป “ประวัติศาสตร์ศิลปะฉบับทางการ” ก็เกิดการ

ปรับตัวจนเกิดเป็นแนวทางที่สามที่เรียกว่า “ส านักศิลปากร” ซึ่งมีลักษณะส าคัญคือ เน้นความเป็นวิชาการ, 

ชาตินิยมสายกลาง, และการเผยแพร่ความรู้สู่มวลชน แนวทางนี้ได้กลายเป็นกรอบแนวคิดหลักในการเป็น

เครื่องมือสร้างรัฐและชาติของไทยจนกระทั่งปัจจุบัน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล สัตยานุรักษ์  

   Professor Dr. Yoshifumi Tamada                       

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์  
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สามัญชนในหัวเมืองฝา่ยเหนือกับการก่อตัวของรัฐสมัยใหม่สยาม พ.ศ.2400-2450 

Changes in The Sangha’s Education in Chiang Mai Town during the 

Second Half of the 25th century of the Buddhist Era 

ณัฏฐพงษ์ สกลุเลีย่ว 

 

 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ท าให้หัวเมืองฝ่ายเหนือกลายเป็นพ้ืนที่ชุมทาง

การค้าตอนในอันเต็มไปด้วยการเดินทางค้าขายของผู้คนหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าสามัญชนชาวไทย

และจีน เจ้าภาษีนายอากร พ่อค้าชาวต่างชาติและคนในบังคับต่างชาติ ผู้คนทั้งหลายเหล่านี้ปฏิสัมพันธ์กันอย่าง

ซับซ้อนในพ้ืนที่ทางการค้า คดีความและความขัดแย้งต่างๆ อันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ ดังกล่าวได้ขยายตัว

มากขึ้นเสียจนกลไกการปกครองท้องถิ่นในระบบศักดินาไม่สามารถควบคุมจัดการได้  เนื่องจากเจ้าเมืองและ

กรมการเมืองต่างก็ใช้อ านาจและอิทธิพลของตนเองกดขี่ขูดรีดบรรดาพ่อค้าสามัญชนอย่างไม่เป็นธรรม  

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจึงอยู่ในภาวะปั่นป่วนจนท าให้พ่อค้าสามัญชนจ านวนมากเลือกที่จะ

เดินทางลงไปร้องเรียนต่อราชส านักสยาม เพ่ือใช้อ านาจของราชส านักสยามเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับเจ้า

เมืองและกรมการเมืองท้องถิ่น การเคลื่อนไหวของสามัญชนดังกล่าวส่งผลท าให้ราชส านักสยามสามารถขยาย

อ านาจเข้ามาควบคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือได้มากขึ้นและกลายเป็นรากฐานของการสร้างรัฐสมัยใหม่ อันมีระบบ

กฎหมายที่ เป็นลายลักษณ์ อักษรและมีมาตรฐานเป็นระเบียบมากยิ่ งขึ้น  จนพัฒนาเป็นระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในที่สุด   

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล สัตยานุรักษ์     

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

มหาบัณฑิต 
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การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของคณะสงฆใ์นเมืองเชียงใหม่ ในระยะครึ่งหลังพุทธ

ศตวรรษที ่25 

Changes in The Sangha’s Education in Chiang Mai Town during the 

Second Half of the 25th century of the Buddhist Era 

ไข่มุก อุทยาวล ี

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้วิเคราะห์พัฒนาการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ในเมืองเชียงใหม่ระยะครึ่งหลัง

ของพุทธศตวรรษที่ 25 อันเป็นช่วงที่การศึกษาของคณะสงฆ์เมืองเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากการขยาย

อิทธิพลของการศึกษาจากส่วนกลาง ทั้งในด้านการศึกษาแผนใหม่ของรัฐและการศึกษาปริยัติธรรมของคณะ

สงฆ์ โดยพิจารณา สาเหตุ ปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ ทั้งนี้การค้นคว้าและวิจัยของ

วิทยานิพนธ์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  น าเสนอในรูปของการพรรณาวิเคราะห์  โดยใช้การศึกษา

ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า และการศึกษาจากเอกสาร 

จากการศึกษาพบว่าระยะเวลาครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่  25 เป็นพัฒนาการช่วงที่คณะสงฆ์เมือง

เชียงใหม่ได้รับเอาแบบแผนทั้งด้านการปกครองและการศึกษาของคณะสงฆ์กรุงเทพฯ อันส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงแบบแผนการปกครองและการศึกษาที่เคยมีมาในอดีต ทั้งนี้พุทธศาสนาและคณะสงฆ์ในสังคม

ล้านนาแต่อดีตมีบทบาทส าคัญในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการศึกษาของชาวล้านนา โดยเฉพาะ

การศึกษาด้านอักษรศาสตร์ การศึกษาเรื่องราวพุทธศาสนา ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงต่าง ๆ ที่ถ่ายทอด

ในวัด ขณะเดียวกันคณะสงฆ์ยังมีแบบแผนการปกครองที่มีลักษณะเป็นไปตามจารีตของล้านนาเอง พัฒนาการ

ของคณะสงฆ์เช่นนี้ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปราวทศวรรษ 2440 เป็นต้นมา เมื่อรัฐบาลสยามและคณะสงฆ์

กรุงเทพฯ ได้เข้ามาจัดระเบียบการปกครองและการศึกษาคณะสงฆ์เมืองเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแบบแผน

เดียวกับ คณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นับเป็นส่วนหนึ่งของการ 

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมล้านนา

ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อันเป็นผลมาจากพัฒนาการของล้านนาที่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของรัฐชาติสยาม 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ ดร.วัชระ สิทธุประมา   
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 อาจารย์นฤมล ศรีกิจการ   

 อาจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว   
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การเมืองล้านนาภายใต้การปกครองพม่า ระหว่างป ีพ.ศ.2101-2317 

Lan na Politics under Burmese Rule (1558-1774 A.D.) 

 ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครองของ

อาณาจักรล้านนาในสมัยที่อยู่ใต้อิทธิพลโดยตรงของพม่า ในช่วงปี พ.ศ.2101-2317 ในการศึกษาได้ใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารชั้นต้นที่ผ่านการปริวรรตแล้ว ซึ่งได้แก่เอกสารพ้ืนเมือง เอกสารพม่า และเอกสาร

ตะวันตก ผลจากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของรัฐ ในภูมิภาคตอนบนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่า

จะเป็นการสลายอ านาจของราชวงศ์มังราย การขยายอ านาจของราชวงศ์ตองอูในเขตรัฐตอนบนรวมทั้งล้านนา 

ตลอดจนการด าเนินนโยบายในการปกครองล้านนานั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวทางการค้าของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-23 

 ระบบการปกครองในล้านนานั้นมีความต่อเนื่องอยู่บ้างจากราชวงศ์มังรายที่การปกครองมีลักษณะการ

กระจายอ านาจสูง การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความเจริญทางการค้า โดยผู้ปกครองท้องถิ่นมี

ผลท าให้เมืองเชียงใหม่ไม่สามารถเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของอาณาจักรล้านนาที่แท้จริงได้ กษัตริย์ใน

ราชวงศ์มังรายต้องพ่ึงพาอ านาจของขุนนาง ซึ่งมีสิทธิคัดเลือกและถอดถอนกษัตริย์อยู่เสมอ 

 พม่ามีนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหารที่ชัดเจน คือมุ่งควบคุมเส้นทางการค้า 

ทรัพยากรธรรมชาติ ก าลังคนและจุดยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ระหว่างแม่น้ าสาละวินและแม่น้ าโขง  พม่าจึงให้

ความส าคัญกับเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากราชอาณาจักรพม่ามีอาณาเขตยาว

ประกอบด้วยกลุ่มเชื้อชาติที่หลากหลายและมีชาวมอญเป็นกลุ่มใหญ่ที่ไม่ต้องการเป็นเมืองขึ้นของพม่า ดังนั้น

จึงมีความแตกแยกทางการเมืองอยู่เสมอเมื่อกษัตริย์พม่าพระองค์ใดอ่อนแอลง ดังในช่วง พ.ศ.2143-2147 และ 

พ.ศ.2258-2259 เป็นต้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กลุ่มการเมืองต่าง ๆ ในล้านนามักจะตั้งตนเป็นอิสระทั้ง

จากพม่าและเชียงใหม่ ในขณะเดียงกันเชียงใหม่ก็หันไปอ่อนน้อมต่อกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา เมื่ออ านาจใน

ศูนย์กลางของพม่ามีความแข็งแกร่งข้ึน ล้านนาจึงจะถูกผนวกเข้ากับระบอบการปกครองของพม่าอีกครั้งหนึ่ง 

 ก่อนพุทธศตวรรษที่ 23 กษัตริย์พม่ายกย่องให้เจ้าเมืองเชียงใหม่มีสถานภาพอยู่เหนือเจ้าเมืองอ่ืน ๆ 

ในล้านนาในฐานะเจ้าประเทศราชที่ยังรักษาสิทธิประโยชน์ของตน แต่ในช่วงหลังราชวงศ์นยองยานคือ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2207 เป็นต้นไป ราชส านักพม่าได้ผนวกเชียงใหม่และล้านนาให้ขึ้นตรงต่อศูนย์กลาง โดยเจ้าเมืองมีฐานะ

เป็น “เมียวหวุ่น” หรือ “เมียวซูจี” เพ่ือสะดวกในการเกณฑ์ก าลังคนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
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 ความไม่ต่อเนื่องของอ านาจพม่าในล้านนาท าให้การเมืองแบบกระจายอ านาจในสมัยราชวงศ์มังรายยัง

สามารถคงอยู่ได้ แต่การลดฐานะผู้ปกครองชาวพ้ืนเมืองล้านนาให้กลายเป็นขุนนางที่ขึ้นตรงกับราชส านักพม่า

ในพุทธศตวรรษที่ 23 มีผลให้ผู้ปกครองพ้ืนเมืองไม่มีอ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในพ้ืนที่ปกครองของตน

อีกต่อไป และเมื่อระบบการบริหารที่ศูนย์กลางของพม่าล้มเหลว ขุนนางราชส านักกลางเป็นผู้มีอ านาจในการ

ปกครองราชอาณาจักรแทนกษัตริย์พม่า ท าให้เกิดการขูดรีดภาษีจากท้องถิ่นส่งให้แก่ขุนนางราชส านักเพ่ือ

แลกเปลี่ยนกับการเลื่อนฐานะหน้าที่ ปัญหาการขูดรีดภาษีท่ีเกิดขึ้นในล้านนาท าให้ชาวล้านนางบางกลุ่มรวมตัว

กันปฏิเสธอ านาจของผู้ปกครอง และไปยอมรับให้ “ตนบุญ” หรือพระสงฆ์กลายเป็นผู้น าทางการเมืองของตน

แทนผู้ปกครองในบางเวลา 

 นอกจากนี้ ในต้นพุทธศตวรรษที่ 24 ขุนนางพม่าในล้านนาได้ใช้อ านาจของตนแสวงหาผลประโยชน์

จนไปกระทบกระทั่งกับสิทธิอ านาจของผู้ปกครองชาวพ้ืนเมืองบางกลุ่ม เช่น พระยาจ่าบ้านเมืองเชียงใหม่ และ

พระยากาวิละเมืองล าปาง และท าให้ผู้ปกครองพ้ืนเมืองเหล่านี้หันไปร่วมมือกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งกรุง

ธนบุรีท าการขับไล่อ านาจพม่าออกไปจากล้านนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2317 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร   

 อาจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ ธงไชย   
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ประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองล าพูน  (พ.ศ.

2348-2455) 

History of the Migration and Settlement of the Yong in Lamphun 1805-

1902 

 แสวง มาละแซม 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะศึกษา ประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของ

ชาวยองในเมืองล าพูน ระหว่าง พ.ศ.2548-2445 จากเอกสารชั้นต้น ประเภทคัมภีร์ ใบลาน ดังเช่น ต านาน

เมืองยองและเอกสารทางราชการ ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประกอบกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยการ

สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีชาวยองอาศัยอยู่  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้คนจากเมืองยองได้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในล้านนา ตั้งแต่สมัย พญาติโลก

ราชแห่งราชวงศ์มังราย และครั้งส าคัญที่สุดในปี พ.ศ.2348 สมัยพระเจ้ากาวิละ ที่ได้ด าเนินนโยบาย รวบรวม

ผู้คนจากหัวเมืองต่าง ๆ ทางตอนบน เพ่ือการฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่และเมืองล าพูน ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่

บ้านเมืองได้รับความเสียหายจากการท าสงครามกับพม่า การฟ้ืนฟูเมืองล าพูนขึ้นมาในปี พ.ศ.2548 โดยการ

กวาดต้อนผู้จากเมืองยองแบบเทครัว เพ่ือมาตั้งถิ่นฐานในเมืองล าพูน ท าให้ผู้คนจากเมืองยองเป็นประชากร

ส่วนใหญ่ของเมืองล าพูน โดยสามารถรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของตนเองไว้ ลักษณะดังกล่าวไม่ค่อยปรากฏ

ให้เห็นมากนักในประวัติศาสตร์ล้านนา 

โดยเหตุที่การเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในเมืองล าพูนของกลุ่มชาวยอง เป็นการยกเข้ามาทั้ง

โครงสร้างทางสังคม ประกอบด้วย เจ้าเมือง บุตรภรรยา ญาติพ่ีน้อง ขุนนาง พระสงฆ์ ตลอดจนไพร่พลจ านวน

มากท าให้มีผลต่อโครงสร้างการปกครองเมืองล าพูนในระยะต้นราว พ.ศ.2348-2354 ซึ่งเจ้าเมืองยองมีบทบาท

ในการปกครองเมืองล าพูนร่วมกับกลุ่มเจ้าเจ็ดตน ด้วยลักษณะเช่นนี้ ไม่ปรากฏให้เห็นในโครงสร้างการปกครอง

ของเมือง ที่มีการเทครัว ผู้คนมาเป็นพลเมือง ดังเช่น เมืองเชียงใหม ่เมืองน่าน เป็นต้น 

การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของผู้คนจากเมืองยองกลุ่มแรก มักจะตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่มีความเหมาะสมด้าน

การเกษตร โดยเฉพาะในที่ราบลุ่มแม่น้ าส าคัญในเมืองล าพูน ได้แก่ ลุ่มแม่น้ าปิง แม่น้ ากวง แม่น้ าทา และแม่น้ า

ลี้ และได้กระจายตัวออกไปตามที่ราบอ่ืน ๆ โดยเหตุที่เมืองยองเป็นเมืองเกษตรกรรม กลุ่มคนยอง ที่อพยพมา

ตั้งถิ่นฐานในเมืองล าพูนจึงประกอบอาชีพการเกษตร เป็นหลัก 
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แม้ผู้คนจากเมืองยอง จะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของเมืองล าพูนก็ตาม สังคมเมืองล าพูนยังประกอบคน

หลายกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ได้แก่กลุ่ม พวกไทใหญ่ ยางแดง เป็น

ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันดังกล่าว เมืองล าพูนจึงมีพัฒนาการของผู้คน ที่มีการผสมผสาน

กันทางสังคมและวัฒนธรรม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์     

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล   

 อาจารย์ ดร.ราญ ฤนาถ      
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ผู้หญิงสามัญชนในเมืองแถบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา สมัยรัชกาลที ่3-5 

Woman commoners in the Towns on The Chao Phraya Delta on The 

Reign of King Rama III to King Rama V  

 ตวงทอง เหล่าวรรธนะกูล 

 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงการด ารงอยู่และการด าเนินชีวิต ของผู้หญิงสามัญชนใน

เมืองแถบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา สมัยรัชกาลที่ 3-5 ท่ามกลางความผันแปรของบริบทสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการปกครอง 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงสามัชญชนที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 3-5 มีการ

ด าเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จากการด าเนินชีวิตอย่างผูกพันเหนียวแน่น

กับครอบครัวและเครือญาติในวิถีการผลิตแบบพอยังชีพ ซึ่งนอกจากการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิตและการ

หาอาหาร รวมทั้งสิ่งของเพ่ือกินและใช้ในครอบครัวแล้ว ส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะถูกมอบหมายให้น าผลผลิตของ

ครอบครัวออกแลกเปลี่ยนกันในหมู่เพ่ือนบ้านด้วย ดังนั้นเมื่อการค้าและอิทธิพลของเงินตราเริ่มขยายตัวเข้ามา

มีบทบาทในการด าเนินชีวิตในสังคมรัตนโกสินทร์มากขึ้น เป็นผลให้ผู้หญิงสามัญชนมีบทบาททางเศรษฐกิจที่

กว้างขวางขึ้น เริ่มมีผู้หญิงจ านวนหนึ่งท ามาหากินด้วยการน าผลผลิตของครอบครัวออกค้าขายหารายได้เ ป็น

เงินตราเพ่ือใช้จ่ายภายในครอบครัว บางส่วนก็มีการลงทุนซื้อหาของขึ้นล่องขายกับสามี บางส่วนก็ท าการค้า

ควบคู่และสัมพันธ์กับการค้ากับคนจีน แม้ว่าบทบาททางการค้าของผู้หญิงจะไม่ใหญ่โตกว้างขวางเท่ากับการค้า

ของคนจีน แต่บทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงและการด าเนินชีวิตในสั งคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงจากการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจเงินตราก็ท าให้ผู้หญิงมีวิถีการด าเนินชีวิตที่หลากหลายขึ้น  ต้องเผชิญและแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยน ทั้งปัญหาในการด าเนินชีวิตของครอบครัวและปัญหาที่เกิดจากการ

ท ามาหากิน ท าให้ผู้หญิงสามัญชนจ านวนมากสมัยรัชกาลที ่4-5 เริ่มมีส านึกปัจเจกชนในบางแง่ 

 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้หญิง ระยะแรกด าเนินอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชน

และครอบครัว เนื่องจากรัฐในสมัยอยุธยายังมิได้มีความสัมพันธ์กับราษฎรโดยตรง แต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีต่อ

หัวหน้าครอบครัว ผู้น าของชุมชนและมูลนายที่มีต่อไพร่ในสังกัดซึ่งก็คือราษฎรที่อยู่ในชุมชนนั่นเอง ต่อมาเมื่อ

ถึงสมัยรัตนโกสินทร์รัฐได้พยายามที่จะขยายอ านาจจากส่วนกลางเพ่ือเข้าไปสัมพันธ์กับราษฎรตามท้องถิ่นมาก

ขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงสามัญชนกับรัฐตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมาจึงเริ่มใกล้ชิดกันมากข้ึน ซึ่งเป็น

ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างรัฐกับผู้หญิงสามัญชนโดยไม่จ าเป็นต้องสื่อสารผ่านชุมชนและครอบครัวอีกต่อไป 
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ในสมัยรัชกาลที่ 4 รัฐก็เราสร้างความสัมพันธ์กับราษฎรในฐานะที่เป็นปัจเจกชนและแบ่งแยกบุคคลโดยใช้เพศ

มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกคนใต้ปกครอง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องให้ความ “เป็นหญิง” “เป็นชาย” กลายเป็น

หลักเกณฑ์ส าคัญในการก าหนดวิถีชีวิตของคนในสังคมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์   

 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์  

 อาจารย์อัญชลี สุสายัณห์   
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กระบวนการสร้างบ้านแปงเมืองในแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน สมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ.

1800-2030 

An Analytical Study of the Process of the Emergence of the Towns in 

Chiang Mai-Lumphun Vallay under Mangrai Dynasty (A.D. 1257 -1487) 

บุญวรรณี วีระชัยวงศ์ 

 

กระบวนการสร้างบ้านแปงเมือง หมายถึง การสร้างเมืองขึ้นในแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน เพ่ือเป็นการสร้าง

อ านาจของคนกลุ่มใหม่ที่ขยายตัวลงมาจากที่ราบเชียงราย ภายใต้การน าของพญามังราย 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาถึงกระบวนการสร้างบ้านแปงเมืองของอาณาจักรล้านนาโดยอาศัยข้อมูล

จากหลักฐาน 3 กลุ่ม คือ ต านาน หลักฐานทางโบราณคดี และภาพถ่ายทางอากาศ จากการศึกษาพบว่า

หลักฐาน 2 กลุ่มหลังนี้มีทั้งความขัดแย้งและความสอดคล้องกับต านาน ด้วย เช่น ในขณะที่ต านานสุวรรณค า

แดงกล่าวถึงเมืองต่าง ๆ ของพวกลัวะ ทีส่ร้างข้ึนในบริเวณ เชิงดอยสุเทพ เรากลับไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี

และภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนโบราณ ที่มีคูน้ าคันดินล้อมรอบที่มีอายุเก่ากว่ายุคหริภุญไชยในพ้ืนที่ดังกล่าว

เลย แต่ได้มีการพบหลักฐาน ทางโบราณคดีของกลุ่มคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึง 3 แห่งในบริเวณฝั่ง

ตะวันออกของแม่น้ ากวง และพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ให้เห็นแสดงถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมของ

กลุ่มชนพ้ืนเมืองตั้ง เดิมกับวัฒนธรรมหริภุญไชยที่วัดสังฆาราม จ.ล าพูน ซึ่งสอดคล้องกับต านานมูลศาสนาที่

กล่าวถึง การอยู่ร่วมกันในเมืองหริภุญไชยในเมืองหริภุญไชยของกลุ่มชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมกับกลุ่มของพระนาง 

จามเทว ีที่อพยพมาจากบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมหริภุญไชย การอยู่ร่วม กันของคนท้ัง 2 

กลุ่มดังกล่าว ได้ท าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนท้ังสองกลุ่มนี้ขึ้น 

การศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาแต่เดินมานั้นเชื่อว่าอาณาจักรล้านนาเกิดขึ้นเมื่อพญามังรายทรงสร้าง

เมืองเชียงใหม่ขึ้น ภายหลังจากท่ีพระองค์ทรงประสบความส าเร็จในการรวบรวมบ้านเมืองทั้งในที่ราบเชียงราย

และท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูน ในขณะที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กลับ ต้องการชี้ให้เห็นว่าการรวบรวมบ้านเมืองและการ

สร้างเมืองต่าง ๆ ขึ้นในที่ราบเชียงราย และ เชียงใหม่-ล าพูนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพัฒนาการของรัฐล้านนา

เท่านั้น เพราะเหตุว่า หลังจากรัชกาลของพญามังรายเป็นต้นมาได้เกิดความแตกแยกและความวุ่นวายทาง

การเมืองอยู่เสมอ เนื่องจากการแย่งชิงอ านาจกันเองในบรรดาผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพญามังราย เช่น การก่อ

กบฏ ของขุนเครือ ท้าวน้ าท่วม และท้าวยี่กุมกาม เป็นต้น ท าให้กษัตริย์ในราชวงศ์มังรายรัชกาลต่อมาต้องใช้

วิธีการต่าง ๆ เพ่ือสร้างพระราชอ านาจของพระองค์ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น วิธีการที่ถูกน ามาใช้ก็คือ การน าเอา
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แนวความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้ามาสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์ เช่น แนวความคิดเรื่องธรรม

ราชา และแนวความคิดเรื่องจักรพรรดิราช เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดรูปแบบการปกครองในระยะแรก ๆ ของ

ราชวงศ์มังรายที่ยังมิได้มีความสลับซับซ้อนมากมายนัก เพราะเป็นการปกครองที่อาศัยความสัมพันธ์ในแบบ

เครือญาติเป็นส าคัญ ซ่ึงจะแตกต่างไปจากการเกิดรัฐรวมศูนย์ของพระเจ้าติโลกราชนี้ อันเป็นระยะเวลาที่

บ้านเมืองขยายตัวใหญ่โต มีอาณาเขตกว้างขวาง จนท าให้ต้องมีการจัดรูปแบบการปกครองแบบรัฐรวมศูนย์ ซ่ึง

เป็นการปกครองที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าในสมัยแรก ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงรัฐ (state) เท่านั้น ดังนั้น จึง

ถือได้ว่าการจัดรูปแบบการปกครองแบบรัฐรวมศูนย์ของพระเจ้าติโลกราชนี้ ได้น าล้านนาไปสู่ความเป็นพระ

ราชอาณาจักร (Kingdom) อย่างแท้จริง เพราะท าให้กษัตริย์ ทรงมีพระราชอ านาจอย่างสมบูรณ์ยิ่งกว่าใน

ระยะเวลาที่ผ่านมา โดยจะพบว่าพระเจ้าติโลกราช ทรงสามารถควบคุมอ านาจของกลุ่มเจ้านาย และขุนนางได้

อย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น การสับเปลี่ยนต าแหน่งขุนนางและเจ้าเมืองอยู่ตลอดเวลา มีผลให้กลุ่ม

อิทธิพลท้องถิ่นไม่สามารถ ลุกข้ึนขึ้นมาท้าทายอ านาจของพระองค์ได้อีกต่อไป 

การศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างบ้านแปงเมืองในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงต้องการชี้ให้เห็น ถึงพัฒนาการ

ของการเกิดบ้านและเมืองขึ้นในที่ราบเชียงใหม่-ล าพูน สมัยราชวงศ์มังราย ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องกันมา

เรื่อย ๆ จนถึงขั้นสูงสุดในสมัยพระเจ้าติโลกราช 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม   

 อาจารย์ ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์     

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ ธงไชย    
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ความรู้ในต าราพรหมชาติ 

The Knowledge of the Phrommachart 

 ปัทมากร บุลสถาพร 

 

 การศึกษาความรู้ในต าราพรหมชาติ มีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ คือ ประการแรก เพ่ือที่จะ

วิเคราะห์ว่าความรู้ที่ปรากฏในต าราพรหมชาติเป็นความรู้ประเภทใด มีความส าคัญอย่างไร ประการที่สอง เพ่ือ

ศึกษากระบวนการรวบรวมความรู้ในต าราพรหมชาติว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีฝ่ายใดเข้ามามีส่วนร่วมในก าเนิด

ของต าราพรหมชาติบ้าง 

จากการศึกษาพบว่า ความรู้ในต าราพรหมชาติเป็นความรู้ที่มีที่มาจากต าราโหราศาสตร์โบราณ ซึ่ง

แพร่หลายในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีเนื้อหาหลัก ๆ ว่าด้วยค าท านายเกี่ยวกับชีวิต ค าท านาย เรื่องคู่ครอง การ

ปลูกเรือนและท านา ดูฤกษ์ยาม ค าท านายเกี่ยวกับสงกรานต์ ตลอดจนค าท านายเรื่องศิริมงคล ความรู้เหล่านี้

เป็นความรู้ที่สัมพันธ์กับวิธีคิดเรื่องกาละเทศะของคนไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ที่มองว่าเวลาและพ้ืนที่ต่าง ๆ 

ไม่มีความต่อเนื่องกับเวลาและพ้ืนที่อ่ืน ๆ อีกทั้งเวลาและพ้ืนที่นี้ยังถูกก าหนดโดยพลังอ านาจลึกลับต่าง ๆ 

ความรู้ที่ปรากฏในต าราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของโลกทัศน์ชาวบ้านในสังคมต้นรัตนโกสินทร์  ที่สามารถ

ตอบสนองต่อวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของสังคมเกษตรแบบยังชีพได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษาถึงที่มาของต าราพรหมชาติพบว่าต าราพรหมชาติเป็นต าราที่ถูกรวบรวม พิมพ์ครั้งแรก

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยพ่อค้า ซึ่งแตกต่างจากต าราอ่ืน ๆ ในยุคสมัยเดียวกันที่องค์กรของรัฐบาลเป็นฝ่าย

จัดพิมพ์ ในแง่นี้การพิมพ์พรหมชาติจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดแบบปฏิบัติในชีวิตประจ าวันบางประการที่

ถูกต้องตรงกันอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและวิถีชีวิตแบบ “ไทย” ซึ่งก าลังก่อรูปขึ้น

ในเวลานั้น 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์   

 อาจารย์ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์    

 อาจารย์ สายชล สัตยานุรักษ์     
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ข้อพิพาทระหว่างทาสกับนายเงิน ในสมัยรัชกาลที่ 5: ศึกษาจากคดีความและฎีกา     

ร.ศ.103-120 

Conflicts between Slaves and Slave-Owners in the Reign of King 

Chulalongkorn: A Study from Legal Cases and Petitions A.D. 1884 -1901 

รัชนีกร อินทโชติ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงความขัดแย้งอันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง

ทาสกับนายเงินในสมัยรัชกาลที่ 5 จากฎีกาและคดีความที่เกิดขึ้น ในช่วงระหว่างปี ร.ศ.103-120 (พ.ศ.2427-

2444) โดยพิจารณาถึงสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดข้อพิพาท ตลอดจนประเภทของข้อพิพาทระหว่างทาสและ

นายเงินที่เกิดข้ึน ก่อนที่จะมีการเลิกทาสอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2448  

จากการศึกษาพบว่า ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะราบรื่นระหว่างทาสกับนายเงินนั้น ปรากฎ

ความขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด าเนิน

นโยบายเลิกทาส และมีการออกกฎหมายหลายฉบับเพ่ือการนี้  ดูเหมือนว่าจะท าให้มีการฟ้องร้องอัน

เนื่องมาจาก ความขัดแย้งระหว่างทาสและนายเงินเพ่ิมจ านวนมากข้ึนด้วย สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การศึกษาเรื่องข้อ

พิพาทระหว่างทาสกับนายเงินนี้ ท าให้เห็นการใช้ประโยชน์จากทาสในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการให้ทาส

มาท างานรับใช้ในบ้านนายเงินหรือการให้ทาสไปท ามาหากิน แล้วส่งดอกเบี้ยให้นายเงินอย่างที่เคยเป็นมา ที่

ส าคัญคือมีการบังคับให้ทาสเป็นโสเภณี และให้ทาสเป็นนางละครในคณะละครของขุนนางผู้ใหญ่ที่เปิดการ

แสดงเก็บค่าชมจากผู้ชม และการท าสัญญาเป็นลูกจ้างรับเงินล่วงหน้าซึ่งดูเหมือนเป็นทาสในรูปแบบใหม่  

"ลูกจ้าง" บางคนถูกบังคับให้เป็นโสเภณี นอกจากนี้กฎหมายซึ่งลดค่าตัวทาสลงภายในเวลาที่ก าหนดไม่ได้รับ

การปฏิบัติตาม เนื่องจากนายเงินยังต้องการใช้ประโยชน์จากทาสของตนอยู่ ทาสที่พยายามหนีมักถูกลงโทษ

อย่างรุนแรง จนท าให้บางคนต้องเสียชีวิต ข้อพิพาทระหว่างทาสและนายเงินเหล่านี้น าไปสู่การฟ้องร้องและ

ฎีกา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์เรื่องดังกล่าว 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสันป่าตอง: ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพ่อค้า

คนกลางที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้าคนกลางฯ กับ

เกษตรกร (พ.ศ.2500-2538) 

Economic Change in San Pa Tong: A Study of Dealers in Agricultural 

Products and Relations between Middlemen and Farmers, 1957-1995  

 กัลยารัตน ์วงศ์เรือไชย 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสันป่าตอง  โดยเน้น

ความเปลี่ยนแปลงของพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและความสัมพันธ์ ระหว่างพ่อค้าคนกลางฯ 

กับเกษตรกร ตั้งแต ่พ.ศ.2500-2538 

การผลิตเชิงพาณิชย์ในสันป่าตองขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และขยายตัว

อย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2514 เมื่อมีการปลูกข้าวพันธุ์ ก.ข. และถั่วเหลืองพันธุ์ส่งเสริมอย่างกว้างขวาง 

เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจนอกฤดูท านาและปลูกข้าวเหนียวในฤดูนาปี เพ่ือการบริโภคของครอบครัว 

แต่มีเกษตรกรจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นชาวนาจนไม่สามารถปรับตัวในภาคเกษตรได้ จึงใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ทาง

สังคมที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการระดมทุนและระดมแรงงานเพ่ือประกอบการค้า โดยรวมกลุ่มกันออกไปรับซื้อ

ผลผลิตทางการเกษตรไปขายเพ่ือให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ยิ่งการผลิตสินค้าเกษตรและตลาดขยายตัวมาก

ขึ้นเพียงใด การขยายตัวของพ่อค้าคนกลางฯ ที่มาจากกลุ่มชาวบ้านยากจนก็ยิ่งทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว โดย

ชาวบ้านที่ปรับตัวเป็นพ่อค้าคนกลางฯ ในรุ่นต่อมามักจะอาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพ่อค้าฯ รุ่นแรก ๆ 

ในการเข้ามาสู่เครือข่ายทางการค้า 

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2529 ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้าคนกลางฯ ที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับ

เกษตรกร แม้จะมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ที่ต่างฝ่ายต่างก็คนึงถึงรายได้ที่ตนจะได้รับจาก การซื้อ-

ขาย แต่ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ในฐานะคนรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน มี

ความซื่อสัตย์และไว้วางใจต่อกัน และค านึงถึงบุญคุณหรือน้ าใจที่เคยมีต่อกันอยู่ไม่น้อย ความสัมพันธ์เช่นนี้

ด ารงอยู่ ตั้งแต่ช่วงที่ชาวบ้านยังใช้ทุนในการผลิตไม่มากนัก ส่วนพ่อค้าคนกลางฯ ก็ยังมีจ านวนน้อย และยัง

ไม่ได้มุ่งท าการค้าเพ่ือสะสมทุนอย่างจริงจัง แต่มุ่งให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวมากกว่า จนถึงระยะหลังเมื่อ

ชาวบ้านเริ่มต้องลงทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้น และพ่อค้าคนกลางฯ เริ่มสะสมทุนเพราะจ าเป็นต้องลงทุนด้วย

ยานพาหนะในการขนส่งเพ่ือตอบสนองต่อปริมาณผลผลิตและตลาดที่ขยายตัวขึ้น ทั้งสองฝ่ายจึงต้องคิดค านวน
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ในเรื่องของก าไร-ขาดทุน อย่างจริงจังมากขึ้น แต่เนื่องจากชาวบ้านต้องการลดความเสี่ยงในความสัมพันธ์กับ

ตลาด ในขณะที่พ่อค้าฯ มีจ านวนมากขึ้นจนต้องประสบกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งเกษตรกร และพ่อค้า

คนกลางฯ จึงพยายามผูกมัดใจซึ่งกันและกันเอาไว้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือจะติดต่อซื้อ-ขายกันในระยะยาว 

หลังปี พ.ศ.2529 ผลผลิตทางการเกษตรในสันป่าตองลดลงมาก เนื่องจากชาวบ้านประสบปัญหาเรื่อง

น้ าและแรงงานในการเพาะปลูก และชาวบ้านจ านวนมากขายที่ดินแก่บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงเวลา

นี้มีโรงงานของบริษัทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่เข้ามาตั้งในพ้ืนที่สันป่าตองหลายแห่ง ชาวบ้าน

จ านวนหนึ่งหันไปเป็นลูกไร่ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็น วัตถุดิบของโรงงาน โดยขายให้แก่กลุ่มพ่อค้านายหน้าที่เป็น

ผู้รับโควต้าจากบริษัท พ่อค้านายหน้าเหล่านี้พยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับเกษตรกร เพ่ือเป็น

หลักประกันว่าจะได้ผลผลิตที่ตนต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ ส่วนพ่อค้าฯ รายย่อยที่รับซื้อผลผลิตทางการ

เกษตรต้องปรับตัว หลายด้าน เช่น ลดต้นทุนในการประกอบการ หันไปลงทุนท าธุรกิจอ่ืนควบคู่กันไปกับการ

รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร หรือออกไปรับซื้อจากแหล่งผลิตอ่ืน ๆ ที่อยู่ไกลออกไป ในบางปีเกิดภาวะที่

ผลผลิตบางชนิดล้นตลาดจนราคาตกลงมาก พ่อค้าฯ รายย่อยเหล่านี้ก็จะยังคงรับซื้อผลผลิตดังกล่าว จาก

เกษตรกรที่เคยซื้อกันเป็นประจ า แต่จะจ่ายเงินแก่เกษตรกรต่อเมื่อขายสินค้าได้แล้วเท่านั้น ดังนั้นพ่อค้าคน

กลางฯ จึงเป็นฝ่ายที่ได้ก าไรอยู่เสมอ ในขณะที่เกษตรกรอาจประสบกับภาวะขาดทุน แม้ว่าพ่อค้าคนกลางฯ จะ

ช่วยให้เกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิตของตน อย่างไรก็ตามในภาวะที่ผลผลิตทางการเกษตรลดลงมาก และ

การแข่งขันระหว่างพ่อค้าคนกลางฯ ด้วยกันสูงขึ้นมาก พ่อค้าคนกลางฯ รายเดิมก็ไม่สามารถสร้างก าไรแก่ธุรกิจ

ของตนได้มากเท่ากับในช่วงก่อนหน้านี้ และในเงื่อนไขดังกล่าวนี้ โอกาสที่เกษตรกรยากจนจะปรับตัวมาเป็น

พ่อค้าฯ ก็เป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะหลังจากปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์   

 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์  

 อาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  
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ประวัติของชุมชนในบริเวณลุ่มแม่น้ าแม่หลุ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

A History of Communities in Maelu Watershed Area, Maechaem District, 

Chiang Mai Province 

 วิทยา อาภรณ์ 

 

การศึกษาเรื่องประวัติชุมชนในลุ่มน้ าแม่หลุ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการศึกษาถึงการ

ปรับตัวของชุมชนโดยใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน ต่างชาติพันธุ์ในลุ่มน้ าเดียวกัน หน่วย

การวิเคราะห์ของการศึกษาคือการจัดการทรัพยากรของชาวบ้าน เพราะเห็นว่าทรัพยากร ซึ่งหมายถึงทุกสิ่งทุก

อย่างที่มนุษย์น ามาใช้เพ่ือรองรับความมั่นคงในชีวิตของตนนั้น มีความจ าเป็นส าหรับการอยู่รอดของชาวบ้าน 

กรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์คือการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับมนุษย์ที่

เปลี่ยนไปในช่วงเวลาต่าง ๆ  

จากการศึกษาพบว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านโดยศึกษาผ่านการจัดการทรัพยากร  ของ

ชาวบ้านมีคุณค่าส าคัญ 5 ประการคือ 

1. การศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้านโดยพิจารณาผ่านการจัดการทรัพยากรสามารถเชื่อมโยงให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับมหภาคและจุลภาค การศึกษานี้พบว่าหมู่บ้านไม่ได้ด ารงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงอย่าง

เป็นอิสระ แต่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา ทั้งในความสัมพันธ์ระดับลุ่มน้ า  ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ รวมถึงระดับโลก 

2. การศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้านโดยพิจารณาผ่านการจัดการทรัพยากรสามารถท าให้เห็นบทบาท

ของ “คน” กลุ่มต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือ 

2.1 ด้านนิเวศวิทยา โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหน่วยนิเวศน์ที่

มนุษย์อาศัยอยู่เป็นพ้ืนฐานให้มนุษย์ปรับตัวทั้งในระดับชุมชนเดียวกันและระหว่างชุมชนที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับมาเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 

2.2 ด้านชาติพันธุ์ ซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกันท าให้มีพ้ืนฐานของการจัดการทรัพยากรและโลกทัศน์

ของชาติพันธุ์ต่างกัน 
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2.3 ด้านความสัมพันธ์ของชาวบ้านกับตัวแทนของรัฐ ทุน องค์กรศาสนาและอิทธิพลภายนอกอ่ืน ๆ ที่

เข้าไปสัมพันธ์กับชุมชนในหน่วยนิเวศน์มากขึ้น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นไปในเชิงกดขี่ ควบคุม ครอบง า 

หรือพยายามเข้าหาประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ล้วนร่วมกันผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน 

3. การศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้านโดยพิจารณาผ่านการจัดการทรัพยากรสามารถท าให้เชื่อมโยงให้

เห็นความซับซ้อนของปัญหาต่าง ๆ ท าให้เห็นว่าการวิเคราะห์ปัญหาจ าเป็นต้องมองอย่างรอบด้าน ไม่แยกส่วน 

มิฉะนั้นจะท าให้การวิเคราะห์ผิดพลาด และน าไปสู่การวางนโยบายการปฏิบัติต่อชุมชนผิดพลาดได้ 

4. การศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้านโดยพิจารณาผ่านการจัดการทรัพยากรท าให้ชาวบ้านมีพ้ืนที่ใน

ประวัติศาสตร์มากขึ้น การศึกษานี้ท าให้เห็นบทบาทของชาวบ้านที่อยู่ในรูปของการปรับตัวในการจัดการ

ทรัพยากร ทั้งในเชิงเข้าหาผลประโยชน์และในเชิงป้องกันหรือตอบโต้ 

5. การศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้านโดยพิจารณาผ่านการจัดการทรัพยากรในการศึกษาครั้งนี้  พบว่า

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน และการจัดสมดุลทางอ านาจ กับสิ่งต่าง 

ๆ หรือกับคนกลุ่มต่าง ๆ ของชาวบ้าน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใจการปรับตัวของชาวบ้านได้เลย 

คุณค่าที่พบจากการศึกษาทั้ง 5 ประการจากการศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้านโดยพิจารณาผ่านการ

จัดการทรัพยากร จึงสามารถเชื่อมโยงประเด็นการจัดการทรัพยากรไปถึงประเด็นอ่ืนที่ชาวบ้านเกี่ยวข้องและ

จัดการได้อย่างหลากหลาย ท าให้พบว่าแรงผลักดันทางประวัติศาสตร์ที่พบจากการศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้าน

โดยศึกษาผ่านการจัดการทรัพยากรจึงมิใช่มีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากแรงผลักดันที่

หลากหลายซับซ้อนร่วมกัน โดยมีพ้ืนฐานอยู่ที่ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับมนุษย์ 

ดังนั้นประวัติศาสตร์ของชุมชนก็คือประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรของชุมชนนั่นเอง 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์    

 ผู้ช่วยศาสตรจารย์กรรณิการ์ เล็กบุญญาสิน  

ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์   
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ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทลื้อ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด 

เชียงใหม่ พ.ศ.2460-2540: ศึกษาผ่านลักษณะและเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้น าที่

เป็นทางการ 

Social Change in Tai Lue Villages in Tambon Luang Nua, Doi Saket 

District, Chiang Mai, during 1917-1997: A Study of the Character and 

Social Networks of the Formal Leaders 

 ณรสิสร ธีรทีป 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทลื้อ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอ ดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ.2460-2540 โดยศึกษาผ่านลักษณะและเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้น าที่เป็น

ทางการ ในการศึกษาใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา น าเสนอในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ 

จากการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านลวงเหนือมีการเปลี่ยนแปลงและชาวบ้านต้องปรับตัวอย่าง มากในครึ่ง

หลังของพุทธศตวรรษที่ 25 โดยเป็นผลจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือการที่ที่ดินท ากินเริ่มไม่เพียงพอต่อ

จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น และการขยายตัวเข้ามาของรัฐและทุนที่ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านนโยบายต่าง 

ๆ ที่รัฐมีต่อชุมชนและการเติบโตของระบบการผลิตเชิงพาณิชย์ 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ พบว่าในระยะก่อนพุทธศตวรรษท่ี 26 นี้ ผู้น าซึ่งมีลักษณะ

เป็นผู้น าเชิงประสานมีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของชุมชน กล่าวคือพยายามน าชุมชนเข้าสู่ความ

เปลี่ยนแปลงด้วยการปรับองค์กรของชุมชนบางองค์กรให้เอ้ือต่อการตอบสนองนโยบายรัฐและพยายามเชื่อม

ความสัมพันธ์กับรัฐไทย จนเป็นผลให้ระบบเศรษฐกิจเชิงพานิชย์เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลังของทศวรรษ 

2490 อย่างไรก็ตามพบว่าชุมชนยังคงรักษาระบบความสัมพันธ์ และระบบการผลิตดั้งเดิมเอาไว้บางส่วนซึ่งเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ยังผลให้ชุมชนก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์อย่างมั่นคงและมีปัญหาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ

ชุมชนชาวนาอื่น ๆ ของประเทศในช่วง หลังทศวรรษที่ 2500  

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์    

 อาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์    
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 อาจารย์เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช   
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พัฒนาการของหมอล าในเมืองอุบลราชธานี 

The Development of Mawlum Tradition in Ubonratchatani 

 พรสรวง เถาวว์ทวี 

  

 “พัฒนาการของหมอล าในเมืองอุบลราชธานี” เป็นการศึกษาถึงรูปแบบการแสดงของ หมอล า การ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการของหมอล า ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับปัจจัยที่มีผล ต่อการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาการของหมอล า 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า ก่อนปี พ.ศ.2510 มีหมอล าที่ท าการแสดง ได้แก่ หมอล าพื้น หมอล า กลอน 

หมอล าชิงชู้ และล าเรื่องต่อกลอน เป็นหมอล าที่แสดงอย่างเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน การแสดงแต่ละครั้งมีผู้

แสดงจ านวนน้อย การแต่งกาย เครื่องดนตรี การล า การเต้น เป็นแบบพื้นเมือง โดยเน้นเนื้อหาทางด้านบทล าที่

สื่อและแสดงถึงภูมิปัญญาตลอดจนวิถีชีวิตของคนในพ้ืนถิ่น หมอล าในยุคนี้จึงมีหน้าที่ทั้งเป็นผู้ให้ ความบันเทิง

และสืบทอดวัฒนธรรม ซึ่งเข้ากับสภาพเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมที่ผลิตเพ่ือการยังชีพ ท าให้ผู้คนในพื้นถ่ินต้อง

สร้างระบบความสัมพันธ์ในรูปของเครือญาติและการผูกเสี่ยว เพ่ือประกันความอยู่รอด 

 หลังปี พ.ศ.2510 เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเพ่ือยังชีพเป็นการผลิตเพ่ือ

การค้า ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและการผูกเสี่ยวเริ่มลดความส าคัญลงเมื่อมีระบบเศรษฐกิจแบบทุน

นิยมที่ยึดถือก าไรและขาดทุนเข้ามา หมอล าที่เป็นที่นิยมในยุคนี้ ได้แก่ หมอล าเพลิน ล าเรื่องต่อกลอน หมอล า

กลอน หมอล ากลอนซิ่ง ซึ่งเป็นหมอล าที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบมาอย่างต่อเนื่องจากแบบพ้ืนถิ่นแล้ว

ผสมผสานกับการแสดงพ้ืนเมืองของภาคกลาง (ลิเก) มีการรับรูปแบบการแสดงของชาติตะวันตกและน าเอา

การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งเข้ามาผสมผสาน ท าให้หมอล ามีการแสดงที่สลับซับซ้อนทั้งในด้านรูปแบบ การจัด

องค์กร การจัดสรรรายได้ ตลอดจนเน้นถึงความบันเทิงเป็นหลัก 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์    

 อาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์     
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ภาพลักษณ ์“ผู้หญิงเหนือ” ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 

Images of “Northern Woman” from Late 25th to Early 26th Centuries 

(B.E.)  

 ภักดีกุล รัตนา 

 

 การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ “ผู้หญิงเหนือ” ตั้งแตป่ลายพุทธศตวรรษที่ 25 ถึงต้นพุทธศตวรรษ ที่ 

26 มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาถึงที่มาของทัศนคติทางสังคมของคนกลุ่มต่าง ๆ ต่อผู้หญิงเหนือ ตั้งแต่ปลาย

พุทธศตวรรษที่ 25 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 โดยค านึงถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม รวมไปถึงวิถีชีวิตและแนวคิดของคนแต่ละกลุ่ม แล้วอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลให้ทัศนคติต่อผู้หญิงเหนือบาง

ประการกลายเป็นทัศนคติครอบง าท่ีท าให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงเหนือในเวลาต่อมา 

 ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือเกิดจากทัศนคติทางสังคมของคนในสังคมล้านนาและ

สังคมภายนอก โดยเฉพาะจากกรุงเทพฯ ที่เข้ามาสัมพันธ์กับล้านนาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ความแตกต่าง

ของพ้ืนฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ และล้านนาในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผล

ให้ชนชั้นสูงกรุงเทพฯ เกิดทัศนคติเชิงดูแคลนผู้หญิงล้านนาในทุกชนชั้น ทัศนคติเชิงดูแคลนนี้ผลักดันให้ชน

ชั้นสูงล้านนาสร้างภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือในอีกลักษณะหนึ่ง ด้วยการปรุงแต่งศิลปวัฒนธรรมของตนเองให้

ศิวิไลซ์และยืนยันถึงลักษณะเฉพาะดังกล่าวผ่านการแสดงออกของผู้หญิง เช่น รูปแบบการแต่งกาย การเกล้า

ผมแซมดอกไม ้ความนุ่มนวล อ่อนหวานจากท่าทางการฟ้อน และความดีงามผ่านเนื้อหาของละคร 

 ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพฯ กับล้านนาที่ มีอย่าง

ต่อเนื่องน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือ กล่าวคือ ภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือมีลักษณะ

ซับซ้อนยิ่งขึ้น อันเป็นผลจากการขยายตัวของกลุ่มคนชั้นกลางท้องถิ่นที่ได้รับผลประโยชน์จากการสร้าง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มผลประโยชน์จากภายนอก อาทิ รัฐบาลกรุงเทพฯ และนายทุนส่วนกลาง ซึ่งการเลือกรับ

ภาพบางภาพของผู้หญิงเหนือของคนชั้นกลางท้องถิ่นเพ่ือสร้างเป็นภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือนั้น  คนกลุ่มนี้

ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากภาพลักษณ์นั้น ๆ และอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ดังกล่าว

ส่งผลให้ภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือบางภาพกลายเป็นภาพที่มีอิทธิพลจนครอบง าความคิดของคนทั่วไปให้ยอมรับ

ต่อภาพนั้น ขณะที่บางภาพแม้จะมีการเสนออย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่สามารถสร้างการยอมรับและไม่มีพลังมาก

พอที่จะครอบง าความคิดทางสังคมได้ และบางภาพได้ลบเลือนไปจากการรับรู้ของสังคม ทั้งนี้เพราะการด าเนิน
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นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรัฐ ท าให้ภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือที่นายทุนท้องถิ่นสร้างขึ้นนั้นมีอิทธิพลมาก

ยิ่งขึ้น 

 นอกจากภาพลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่กลุ่มนายทุนท้องถิ่นและรัฐสร้างและส่งเสริมให้แพร่หลาย

เพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือชั้นสูงที่เกิดขึ้นจากความส าเร็จของ

เจ้านายฝ่ายเหนือในการเสนอภาพลักษณ์ของตนโดยการมีบทบาทต่าง ๆ ในวงสังคมชั้นสูงของไทยและการเน้น

ความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีด้วย 

 ผลของการศึกษานี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสตรีทั้งในแง่ความเข้าใจในคุณค่าของ

ตนเองโดยไม่ยึดติดกับภาพที่ถูกสร้างขึ้น อันจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมเพ่ือสร้างแผนพัฒนาสตรีด้วย

ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค าของผู้หญิงตามสภาพที่เป็นจริง 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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 อาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์     

 อาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์      
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การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นไทยของชาวกะเหรี่ยงใน

หมู่บ้านแพะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

A Historical Study of the Process of Thaization among the Karen at Ban 

Phae Village, Mae Sariang District, Mae Hongson Province 

 เปรมพร ขันติแก้ว 

 

 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นไทยของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านแพะ 

อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายถึงกระบวนการกลายเป็น

ไทยของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้าน เพ่ือตอบค าถามในประเด็นต่อไปนี้ คือ 1) ความเป็นไทยหมายถึงอะไร ชาว

กะเหรี่ยงเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นไทยภายใต้เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมอย่างไร 2) 

ปัจจัยที่ผลักดันให้ชาวกะเหรี่ยงแต่ละกลุ่มในหมู่บ้านแพะเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นไทยได้แก่อะไร  และมี

ผลกระทบต่อการกลายเป็นไทยของชาวกะเหรี่ยงอย่างไร อีกทั้งส่งผลต่อตัวตนหรืออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

อย่างไร 3) นิยามความเป็น “ไทยใหม่” หรือนิยามความเป็นไทยของชาวกะเหรี่ยงคืออะไร ชาวกะเหรี่ยง

สามารถที่จะสร้างพ้ืนที่ของ ตนเองในสังคมไทยได้หรือไม่ หรือเลือกที่จะเป็นไทยในบางลักษณะและด ารงอัต

ลักษณ์ของความ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เอาไว้บางลักษณะ วิธีการศึกษาใช้วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์และได้

น าเสนอผลงานในรูปของพรรณาวิเคราะห์ 

 ผลของการศึกษาพบว่า ยุคการตั้งหมู่บ้านก่อนปี พ.ศ 2500 ชุมชนด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ แม้

จะมีความสัมพันธ์กับรัฐและชุมชนข้างเคียงตลอดเวลา ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง วิถีการผลิต และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม เมื่อชุมชนเข้าสู่ยุคเผชิญหน้ากับการพัฒนา 

พ.ศ 2500 เป็นระยะเวลา 30 ปี ที่หมู่บ้านมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากการเข้ามาของภาครัฐ มีการ

เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต และการเปลี่ยนทางสังคม ทางวัฒนธรรม อันส่งผลให้ชาวกะเหรี่ยงจะต้องมีการ

ปรับตัวเพ่ือรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง กระบวนการกลายเป็นไทยเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการปรับตัว

ของชาวบ้านในการเผชิญกับปัญหานานัปการ ยุคที่สามของประวัติศาสตร์ชุมชน คือ พ.ศ 2531-2543 เป็น

ระยะเวลาที่ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และกระบวนการกลายเป็นไทยที่ชาวบ้านได้ 

เลือกมีความหลากหลายรูปแบบและสลับซับซ้อน มิได้เป็นไปในทิศทางเดียว กล่าวคือ ในขณะที่ปรับตัวเข้ามาสู่

กระบวนการกลายเป็นไทย ชาวกะเหรี่ยงได้ด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอา ไว้หลากหลายลักษณะ ซึ่ง
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ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแวดล้อมของชาวกะเหรี่ยงแต่ละกลุ่ม นับเป็นการปรับตัวเพ่ือสร้างพ้ืนที่ของตนทั้งในสังคม

หมู่บ้านตนเอง และในสังคมไทยไปพร้อมกัน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์    

 อาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์     

 อาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์     
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กระบวนการกลายเป็นคนจน กรณีศึกษาชาวบ้านปางอีกา จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.

2500-พ.ศ.2543) 

The Process of Becoming Poor: A case Study of Pang E-Ka Villagers, 

Chiang Mai Province (1957-2000) 

 อัมพวา เพ็ชรกิ่ง 

 

 วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาประวัติศาสตร์กระบวนการกลายเป็นคนจนของชาวบ้านปางอีกา เพ่ือชี้ให้เห็น 

ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้เกิดภาวะ

ความยากจนจากเดิม กล่าวคือ การไร้สิทธิท ากิน และไร้ทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพตนเองตามภูมิปัญญา 

เนื่องจากตกอยู่ในสภาพการพ่ึงพาภายนอกเพ่ือความอยู่รอด 

 จากการศึกษาพบว่าเดิมชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงตัวเองด้านเศรษฐกิจมีการพ่ึงพาภายนอก 

เล็กน้อยชุมชนมีความสัมพันธ์ในเชิงเกื้อหนุนให้สมาชิกสามารถจัดการผลิตด้านทรัพยากรและแรงงานตาม  

จารีตประเพณีเดิม กระบวนการกลายเป็นคนจนของชาวบ้านปางอีกาเกิดจากเงื่อนไขส าคัญคือการสถาปนา

ระบบกรรมสิทธิของรัฐทับซ้อนสิทธิตามจารีตประเพณีของชุมชนในการใช้ที่ดินและป่า และการพัฒนาชาวเขา

โดยการครอบง าทางวัฒนธรรมโดยรัฐที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์มีการขูด

รีดธรรมชาติมาใช้ตอบสนองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลคือมีการท าลายระบบนิเวศตามธรรมชาติอย่าง

มโหฬาร ทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ร่อยหรอลงไป ชุมชนในพ้ืนที่ป่าพ่ึงพาป่าได้น้อยเป็น

เงื่อนไขที่บีบให้ชาวบ้านปางอีกาต้องพ่ึงพารายได้เป็นเงินสดเพ่ือซื้ออาหารและใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันมากข้ึน 

 ชุมชนปางอีกาถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมสู่การสูญเสียความสามารถในการควบคุมและ 

จัดการทรัพยากร ชาวบ้านปางอีกามีทางเลือกในการปรับตัวทางเศรษฐกิจน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่สามารถ

ปรับใช้ที่ไร่เพ่ือสร้างรายได้ในระบบเกษตรเชิงพาณิชย์  บางรายทดลองปลูกพืชเชิงพาณิชย์แต่ประสบความ

ล้มเหลว ในด้านการท าไร่ชาวบ้านหันมาใช้ยาฆ่าหญ้า สารเคมีปราบศัตรูพืช เนื่องจากไม่มีแรงงานและเวลา

มากเพียงพอที่จะดูแลไร ่แรงงานส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อท างานรับจ้างหารายได้เงินสด 

 การปรับตัวเป็นแรงงานรับจ้างเผชิญกับปัญหาแหล่งจ้างงานไม่แน่นอน พบว่าวิถีชีวิตขึ้นอยู่กับงาน

รับจ้าง โดยไม่มีอ านาจต่อรองรายได้จากการรับจ้างใช้จ่ายส าหรับซื้ออาหารและเป็นค่าใช้จ่ายในด้าน 

การศึกษาของลูก ปัจจุบันชาวบ้านปางอีกาส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอส าหรับบริโภคในครัวเรือน
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ได้ตลอดปีและมีหนี้สิน ชาวบ้านพบว่าชีวิตในปัจจุบันยากจนลง เนื่องจากสูญเสียการพ่ึงพาตัวเองและอับจน

ทางเลือกในการปรับตัวด้านเศรษฐกิจ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์     

 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์    

 อาจารย์อัญชลี สุสายัณห์     
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ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Chineseness as Defined by Chinese Descendants in the Mueang District, 

Phitsanulok Province 

 เกษวด ีพุทธภูมิพิทักษ์ 

 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” มี

วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายกระบวนการสร้างความรับรู้ต่อตัวตนของชาวจีนในฐานะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง 

การศึกษาเน้นที่การเปลี่ยนแปลงของนิยามในบริบททางการเมืองและสังคมที่แตกต่าง  ระหว่างช่วงสมัย การ

ปกครองของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม (พ.ศ.2480-2488 และ พ.ศ.2491-2500) และช่วงการปกครองของ

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ.2501-2506) ค าถามส าคัญของวิทยานิพนธ์คือ (1) อะไรคือความแตกต่าง

ระหว่าง “ความเป็นจีน” ทีถู่กนิยามโดยรัฐในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และรัฐส่งค านิยามนั้นลงไปสู่ส านึกของผู้มี

เชื้อสายจีนในพิษณุโลกอย่างไร (2) ค านิยามนั้นกระทบต่อ “ความเป็นจีน” ของผู้มีเชื้อสายจีนในพิษณุโลก

อย่างไร และ (3) ค านิยามนั้นถูกปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขในท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์  

หลักฐานที่ใช้ในการศึกษานี้ มาจากการสัมภาษณ์ผู้มีเชื้อสายจีนกลุ่มต่าง ๆ ในพิษณุโลก และจากการ เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารของรัฐ ตลอดจนเอกสารของท้องถิ่น 

 จากการศึกษา พบว่า ค านิยาม “ความเป็นจีน” ของผู้มีเชื้อสายจีนในพิษณุโลกมีความหลากหลาย

เมื่อผ่านช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ค านิยามความเป็นจีน ไม่ได้เป็นการนิยามเพ่ือตอบสนองกับค า นิยามความเป็น

จีนของรัฐโดยตรงเท่านั้น แต่ยังถูกสร้างภายใต้บริบทวิถีชีวิตของพวกเขาและภายใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

ชาวจีนด้วยกันและระหว่างพวกเขากับกลุ่มอื่น ๆ  

 นอกเหนือไปจากกลุ่มส าเนียงภาษาแล้ว สถานะทางเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์ทางการ เมือง

กับรัฐไทยนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความแตกต่างของนิยามปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันในระดับต่าง ๆ 

ของผู้มีเชื้อสายจีนเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดความแตกต่างของนิยามเช่นเดียวกันกับปัจจัยในระดับปัจเจกบุคคล

ด้วย 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์    
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รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล    

 อาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์     

 อาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 
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ระบบเศรษฐกิจของราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 

Economic System of the Län Xãng Kingdom (Laos) in the 16-17 

Centuries 

 โยชยิูก ิมาซูฮารา 

 

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของอาณาจักรล้านช้างตั้งแต่

สมัยสถาปนาในคริสต์ศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งถึงสมัยเจริญรุ่งเรืองในคริสต์ศตวรรษ ที่ 17 พร้อมทั้งอธิบาย

ปัจจัยบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่อาณาจักรดังกล่าว โดยมุ่งพิจารณาถึงระบบเศรษฐกิจภายใน 

และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับโลกภายนอก 

การศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบว่าในระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่  14 

โดยประมาณ รัฐเกิดขึ้นแล้วในหลวงพระบาง ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านช้าง ในสมัยต่อมา 

นอกจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของหลวงพระบางแล้ว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยูนนานของจีนตั้งแต่

ครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่  13 เป็นต้นมานั้นยังเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยท าให้รัฐเกิดขึ้นในที่นั้น 

อาณาจักรล้านช้างไม่เพียงแต่ตั้งอยู่บริเวณภายในของภาคพ้ืนทวีปในแง่ภูมิศาสตร์เท่านั้น หากยังผูกพันทาง

เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับ “อาณาเขตภายในภาคพ้ืนทวีปทางเหนือ” โดยมียูนนานเป็นศูนย์กลางตลอด

สมัยก่อนและหลังการสถาปนาด้วย ในความหมายดังกล่าวจะสามารถกล่าวได้ว่าอาณาจักรล้านช้างได้ก่อตั้ง

และเจริญก้าวหน้าในฐานะที่เป็น “รัฐการค้าภายในภาคพ้ืนทวีป” จนกระท่ังถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 

ครั้นถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับ “รัฐเมืองท่าทาง

ใต”้ คืออยุธยาและกัมพูชาใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพราะการค้าระหว่างชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวอย่าง

รวดเร็วในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 ที่ทราบกันดีในชื่อว่า “ยุคของการค้า” อันท าให้อยุธยาและกัมพูชา

ต้องการสินค้าจากบริเวณภายในของภาคพ้ืนทวีป ซึ่งรวมอาณาจักรล้านช้างอยู่ด้วย มากยิ่งขึ้น ภายใต้

สถานการณ์ดังกล่าว เครือข่ายทางเศรษฐกิจของอาณาจักรล้านช้างก็ได้ขยายออกไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้

เรื่อย ๆ จนกระท่ังถึงเมืองธาตุพนม พร้อมกันนั้น เวียงจันทน์มีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น ได้กลายเป็น

ศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่แทนหลวงพระบาง อย่างไรก็ตามจะสามารถกล่าวได้ว่าคริสต์ศตวรรษที่ 16 ส าหรับ

อาณาจักรล้านช้างแล้ว ก็คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนจาก “รัฐการค้าภายในภาคพ้ืนทวีป” ไปสู่ “รัฐ

กึง่เมืองท่า” ซึ่งได้ผูกพันกับการค้าทางทะเลระหว่างชาติอย่างใกล้ชิด ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ริมทะเล 
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ในครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 17 อาณาจักรล้านช้างก้าวเข้าสู่สมัยเจริญรุ่งเรืองที่มักจะเรียกว่า “ยุค

ทอง” ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบว่าระบบหมุนเวียนสินค้าในอาณาจักรดังกล่าวประกอบด้วย “ระบบส่วย” 

และ “การค้าภายใน” ภายใต้ระบบส่วยไพร่ส่งทอง เสบียงอาหารหรือผลิตผลพ้ืนเมืองชนิดต่าง ๆ ให้แก่นาย 

จึงหล่อเลี้ยงชีวิตประจ าวันของชนชั้นผู้ปกครองและเสริมความหรูหราของพระราชวังและศาสนสถาน แต่ของ

ป่าซึ่งเป็นสินค้าขาออกส าคัญที่สุดในขณะนั้นจากท้องถิ่นน่าจะน าเข้ามาศูนย์กลางโดยผ่านการค้าภายใน ไม่ใช่

ระบบส่วย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่อาณาจักรดังกล่าวนั้น

ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก คือ (1) ตลาดต่างประเทศต้องการสินค้าลาวมากขึ้นใน “ยุคของการค้า” พร้อม

ทั้งปัจจัยภายใน คือ (2) อาณาจักรล้านช้างอุดมไปด้วยผลิตผลธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ

มาก เช่น ทอง ก ายาน ครั่ง เป็นต้น และ (3) ลาวเทิงในเขตภูดอยกับลาวลุ่มและพ่อค้าต่างชาติในตัวเมืองได้

เชื่อมโยงกันในเชิงการค้า ก่อให้เกิดระบบหมุนเวียนสินค้าในขอบเขตกว้างขวาง แต่เมื่อมาถึงครึ่งหลัง

คริสต์ศตวรรษที่ 17 เนื่องจากการเสื่อมลงของการค้าระหว่างยุโรปกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พร้อมด้วย

ความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับ “รัฐเมืองท่าทางใต้” การค้าต่างประเทศของอาณาจักร

ล้านช้างลดลงทุกที อันท าให้ “ยุคทอง” ของอาณาจักรดังกล่าวอวสานลงพร้อมกับการสิ้นสุดของ “ยุคของ

การค้า” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 รองศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล    

 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สุนทรเภสัช    
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“โลกศิลปะ” กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๑๐ การเปลี่ยนแปลงในความคิด “ศิลปะ

สุโขทัย 

“The Artworlds” of Bangkok, 1782-1967: Changes in the Conceptions 

of “Sukhothai Art” 

 ช านาญ แสนศิรโิฮม 

 

 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้พยายามศึกษา ถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับศิลปะสุโขทัย โดยใช้ 

แนวคิด “โลกศิลปะ” ซึ่งเก่ียวข้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ คือผู้

อุปถัมภ์ ช่างศิลปิน แบบอย่างประเพณีและมโนทัศน์การรับรู้ ซึ่งท าหน้าที่ให้สถานะความ เป็นศิลปะ แก่วัตถุ

หนึ่ง ๆ โดยศึกษาจากพระพุทธรูปส าคัญสมัยสุโขทัยสามองค์ในฐานะที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเกี่ยวกับศิลปะ

สุโขทัย ใน “โลกศิลปะ” กรุงเทพฯ ตั้งแต ่พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๑๐ 

ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ทรงให้ 

ความส าคัญแด่พระพุทธรูปในสถานะรูปเคารพและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ แต่ในปลายรัชกาลมีแนวโน้มถึงความสน

พระทัยต่อพุทธลักษณะทางกายภาพ เช่น เรื่องขนาด เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากที่โปรดให้อัญเชิญ พระศรีศากย

มุนี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อส าริดองค์ใหญ่ที่สุดในราชอาณาจักรลงมาจากสุโขทัย  เพ่ือประดิษฐานกลาง

กรุง เทพมหานครราชธานีที่ โปรดให้สร้างขึ้นใหม่  ช่างในราชส านักได้แสดงบทบาทส าคัญในการ

บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ซึ่งอยู่ในสภาพช ารุดองค์นี้ให้ถูกต้องตาม

พระบาลี โลกศิลปะในยุคนี้จึงเป็นไปภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์และช่างราชส านัก ซึ่งต่างยึดถือแบบอย่าง

ประเพณีร่วมกัน 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทั้งสอง 

พระองค์ทรงสรรเสริญพระพุทธชินราชว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลก และทรงให้ความส าคัญว่า

พระพุทธรูปองค์นี้ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามาแต่โบราณ แม้ว่า

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะโปรดเกล้าฯ ให้จ าลองพระพุทธชินราช ตามแบบอย่างประเพณี

การจ าลองพระพุทธรูปส าคัญ แต่ก็ทรงให้ความส าคัญต่อรูปลักษณ์ภายนอกที่งดงามยิ่งกว่าการจ าลองถ่ายเอา

ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งแบบอย่างประเพณี อย่างไรก็ตามพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ทรงแสดงออกถึงพระราช

นิยมทางด้านศิลปะที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อศิลปะแบบประเพณีในพระบรมราชูปถัมภ์ และช่าง

ราชส านัก ผู้ไม่อาจสนองพระราชประสงค์แห่งองค์อุปถัมภ์ได้อีกต่อไป ดังนั้นโลกศิลปะในสมัยนี้จึงพร้อมที่จะ
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เปิดทางให้การเข้ามาของช่างจากต่างประเทศและช่างฝีมือไทยแนวใหม่ ผู้ซึ่งสามารถสนองตอบความเป็นผู้น า

ในโลกศิลปะของราชส านัก  

ในยุคหลัง ศิลป์ พีระศรี ศาสตราจารย์ทางศิลปะชาวอิตาลีและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ภาษา

ของทฤษฎีศิลปะตะวันตก ในการอธิบายยกย่องพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัยว่าเป็นสุดยอดผลงานศิลปะชั้น

คลาสสิกและเป็นผลงานของศิลปินผู้มีอิสระทางความคิด แต่อย่างไรก็ตามศิลปินในสมัยศิลป์ พีระศรีเองนั้น 

กลับต้องเผชิญอุปสรรคหลายประการในการสร้างสถานะวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสาธารณะ ดังนั้น

โลกศิลปะสมัยนี้จึงมีลักษณะของการดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดของศิลปิน ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะสนอง

ความต้องการของทางราชการอย่างที่ช่างฝีมือไทยในอดีตไม่เคยประสบมาก่อน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล    

 รองศาสตราจารย์ ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์    
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หยกกับเศรษฐกิจพม่าสมัยอาณานิคม (ค.ศ.1885-1984) 

Jade and Myanmar Economic in the Colonial Period (1885-1948) 

 ธัญญารัตน์ อภิวงค์ 

 

 วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาถึงความส าคัญและบทบาทของหยกใน

เศรษฐกิจพม่าสมัยอาณานิคม (ค.ศ. 1885-1948) 2) เพ่ือศึกษาลักษณะของการบริหารเหมืองหยกและบทบาท 

ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าหยก โดยเฉพาะชาวกะฉิ่น 

พม่า ฉาน (ไทยใหญ่) อังกฤษและจีน 3) เพ่ือค้นคว้าถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างชาวกะฉิ่นและรัฐบาล

อาณานิคมอังกฤษ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่เกี่ยวข้องและเอกสารจดหมายเหตุของอังกฤษท่ี

กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ 

จากการศึกษาพบว่า หยกมีบทบาทที่ส าคัญตลอดมาในเศรษฐกิจชายแดนระหว่างจีนกับอาณาบริเวณ

ของกะฉิ่น เนื่องจากในวัฒนธรรมจีนท าให้หยกมีมูลค่าสูงกว่าที่อ่ืน และหยกยังช่วยเพ่ิมความม่ันคงทางการคลัง

ในการบริหารอาณานิคมในระดับหนึ่งตลอดจนเป็นสินค้าส่งออก ขณะที่ราชส านักพม่าพยายามที่จะดึงรายได้

จากเหมืองหยกและการค้าหยกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ รัฐบาลอังกฤษผู้สืบทอดอ านาจต่อมายังคงปล่อย

ให้การจดัการเหมืองหยกอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้ากะฉินที่เรียกว่า “ดูวา” เพ่ือแลกกับการที่กะฉิน่ยอมรับ

ในอ านาจการปกครองของอาณานิคมและเพ่ือรักษาสันติภาพในความสัมพันธ์กับจีน บริเวณเหมืองหยกต่าง ๆ 

จึงกลายเป็นศูนย์กลางกิจกรรมอันหลากหลายของบรรดานักผจญภัยและนักแสวงโชคหลายเชื้อชาติ  ผู้ซึ่ง

ก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งตามมา ดูวาทั้งหลายก็ค่อย ๆ สูญเสียอิทธิพลเนื่องจากการเป็นลูกหนี้ที่กู้ยืม

เงินเจ้าหนี้ชาวจีนและชาวอินเดียมากข้ึนเรื่อย ๆ  

ความเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคมขนส่งอย่างเช่น การใช้เส้นทางน้ าระหว่างย่างกุ้ง-บามอ และการ

ขยายเส้นทางรถไฟไปยังมยิตจีนาใน ค.ศ. 1898 ช่วยให้สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์หยกลงไปทางใต้ได้อีกทางหนึ่ง 

เมื่อหยกเป็นที่รู้จักกันในโลกตะวันตกมากขึ้นและอังกฤษเองก็รู้สึกว่าการปกครองพม่าของอังกฤษมีความมั่นคง

มากขึ้นแล้ว รัฐบาลอาณานิคมจึงเข้าไปควบคุมพ้ืนที่เหมืองหยกเม่ือ ค.ศ. 1940 บรรดาผู้น าชาวกะฉิ่นถูกบังคับ

ให้สละกรรมสิทธิ์เหนือเหมืองหยกโดยแลกกับเงินรายปีที่รัฐบาลอาณานิคมชดเชยให้  สงครามโลกครั้งที่สอง

ส่งผลกระทบต่อการผลิตหยกในเหมืองรวมทั้งการค้า เนื่องจากการผลิตหยกได้หยุดชะงักลงตั้งแต่จีนซึ่งเป็นผู้

น าเข้าหยกรายใหญ่และรัฐบาลอังกฤษเองต่างติดพันกับสงครามอย่างหนัก การผลิตหยกเริ่มฟ้ืนตัวอีกครั้งใน 

ค.ศ. 1947 แต่ยังคงเผชิญกับปัญหาจากความไม่สงบภายในที่เกิดขึ้นในช่วงที่พม่าต่อสู้เพื่อเอกราช 
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ในความเป็นจริงแล้ว บทบาททางเศรษฐกิจของหยกดูจะค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตอ่ืน 

อย่างข้าวและไม้สักในภาพรวมของเศรษฐกิจพม่าสมัยอาณานิคม ทว่าหยกนั้นก็มีบทบาทส าคัญที่เด่นใน

เศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เพราะก่อให้เกิดรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐ การจ้างงาน ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างอ่ืนด้วย 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์    

 รองศาสตราจารย์สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ    
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การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตกของเจ้านายฝ่าย

ใน ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2394-พ.ศ.2468) 

Responses of the Female Courtly Social Milieu to Westernization during 

the Reigns of King Mongkut to King Vajiravudh (A.D.1851-1925) 

 วรรณพร บุญญาสถิตย์ 

 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของแนวคิด วิถีชีวิต ครอบครัว และบทบาททางสังคม

ของเจ้านายฝ่ายใน อันเนื่องมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตกตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อิทธิพลทางความคิด 

และวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่ราชส านักอย่างต่อเนื่อง 

  เจ้านายฝ่ายใน หมายถึง สตรีที่ด ารงพระอิสริยยศตั้งแต่เจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าและสตรีที่มีต าแหน่ง 

พระมเหสี เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม ซึ่งมีวิถีการด าเนินชีวิตอยู่ภายใต้จารีต ประเพณี กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่

ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ นอกจากนั้นพระราชนิยมเป็นอิทธิพลส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของ

เจ้านายฝ่ายในด้วย ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตกที่เกิดขึ้นในราชส านักตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมานั้นเป็นผลสืบเนื่องอย่างส าคัญมาจากพระราชนิยม 

  จากการศึกษาท าให้เห็นว่าปฏิกิริยาท่าทีต่อความเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตกของเจ้านายฝ่ายในมีความ

แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากความแตกต่างของพระอิสริยยศ ต าแหน่ง การศึกษาและการรับรู้เกี่ยวกับตะวันตก 

ภูมิหลังชาติก าเนิด ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของครอบครัวและเฉพาะบุคคล การปรับเปลี่ยนของเจ้านายฝ่าย

ใน แบ่งได้เป็นสองประการคือ การปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต และการปรับเปลี่ยนบทบาททั้งในฐานะแม่

เรือนและบทบาทในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตาม พระราชนิยม การ

ปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลต่อสถานภาพของเจ้านายในเชิงสัญลักษณ์ คือเป็นการแสดงถึงความมีอารยธรรม 

และมีคุณค่าสอดคล้องกับยุคสมัย อย่างไรก็ตามการมีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะของเจ้านายฝ่ายในซึ่งเป็น

บทบาทที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมก็ยังคงเป็นบทบาทในปริมณฑลเดิมตามจารีตประเพณี คือเป็นบทบาทที่เจ้านายฝ่าย

ในคุ้นเคยมาแต่โบราณ เพียงแต่เป็นการขยายพ้ืนที่จากในราชส านักฝ่ายออกมาสู่พ้ืนที่สาธารณะ 
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  การปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตและบทบาทของเจ้านายฝ่ายในด าเนินไปพร้อม ๆ กับการผ่อนคลาย

ธรรมเนียมปฏิบัติบางประการ เช่น ธรรมเนียมการกั้นม่าน ซึ่งเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ยกเลิกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้นการ

เปลี่ยนแปลงที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในโดยเจ้านายฝ่ายในบางส่วนได้ย้ายจากพระบรมมหาราชวัง ไปประทับ 

ณ พระราชวังสวนดุสิต สวนสุนันทา สวนนอกและวังอ่ืน ๆ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว สตรีราชส านักจึงค่อย ๆ สลายตัวลง เป็นสาเหตุท าให้ธรรมเนียมปฏิบัติผ่อนคลายความเคร่งครัดด้วย

เช่นกัน ในทางตรงกันข้าม บทบาทของเจ้านายฝ่ายในในด้านการช่วยเหลือสังคมกลับมีมากขึ้น และกลายเป็น

ค่านิยมท่ีขยายสู่สังคมวงกว้าง สืบทอดมาถึงจนปัจจุบัน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ธงไชย       

 รองศาสตราจารย์วารุณี ภูริสินสิทธิ์     

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล     

อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร     
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การเมืองภาคประชาชน: การเคลื่อนไหวของชาวบ้านในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร

ภาคเหนือ พ.ศ.2530-2547 

The Politics of People: A People’s Movement Within the Northern Thai 

Farmer Network (1987-2004) 

 วิเชิด ทวีกุล 

 

 วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง  ของ

ชาวบ้านในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน 

โดยเลือกชุมชนบ้านริมดอยและบ้านขุนห้วยในเป็นกรณีศึกษา 

กระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวบ้านทั้งสองชุมชนมีความเกี่ยวพันอย่างแนบแน่นกับ

ความเปลี่ยนแปลงในมิติการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรภายในชุมชนจากแรงกระทบของกระแสความ

เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก 3 ประการ ได้แก่ แรงกระทบจากการขยายตัวของอ านาจรัฐในการควบคุม 

จัดการทรัพยากร แรงกระทบจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และแรงกระทบจากความ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของภาครัฐ จนน ามาสู่ความขัดแย้งในมิติอ านาจการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรทั้ง

ระหว่างชาวบ้านกับรัฐและระหว่างกลุ่มชาวบ้านภายในชุมชนอย่างมีพลวัต  

ท่ามกลางแรงกระทบจากการขยายตัวของอ านาจรัฐในการควบคุมจัดการทรัพยากรบนพ้ืนฐานการ

อนุรักษ์พ้ืนที่ป่า ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรภายในชุมชนในลักษณะ

ของการถูกกีดกันอ านาจการใช้และการเข้าถึงทรัพยากร โดยเฉพาะพ้ืนที่ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่การผลิตที่ส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิต จนน ามาสู่ความขดัแย้งระหว่างชาวบ้านกับรัฐอย่างกว้างขวาง 

ภายใต้เงื่อนไขแรงกระทบจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแรงกระทบจากความ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของภาครัฐ ได้ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรบน

พ้ืนฐานของอ านาจการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน 

กระทั่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางอ านาจการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรระหว่างกลุ่มชาวบ้านภายในชุมชนใน

ท้ายที่สุด 

ด้วยเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งทางอ านาจทั้งสองมิติ ได้ท าให้เกิดการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองของกลุ่มชาวบ้านภายในชุมชนในลักษณะของ “การเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบชาวบ้าน” ผ่าน
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การใช้เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ นักพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และรื้อฟ้ืนระบบวัฒนธรรมเป็นฐานใน

การสร้างอ านาจและโอกาสในการใช้และการเข้าถึงทรัพยากร และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามบริบทของ

ความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้น กล่าวคือในบริบทของความขัดแย้งกับรัฐ การเคลื่อนไหวทางการเมืองด าเนินไปใน

ลักษณะที่ชาวบ้านทุกชนชั้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวผ่านการใช้เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ 

นักพัฒนาเอกชน นักวิชาการ เป็นพ้ืนฐานในการสร้างอ านาจกดดัน ต่อรอง เพ่ือปรับเปลี่ยนสัมพันธภาพเชิง

อ านาจกับรัฐ พร้อมกับรื้อฟ้ืนระบบ วัฒนธรรมและสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “ชาวบ้านผู้อนุรักษ์” เพ่ือสร้าง

ความชอบธรรมในการใช้และการเข้าถึงทรัพยากร 

ในบริบทของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวบ้านภายในชุมชน การเคลื่อนไหวทางการเมืองด าเนินไปใน

ลักษณะของการร่วมกลุ่มเฉพาะชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแย่งชิงทรัพยากรออกมาเคลื่อนไหวทางการ

เมือง เพ่ือใช้เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ นักพัฒนาเอกชน นักวิชาการ เป็นฐานในการสร้างอ านาจกดดัน 

ต่อรองกับกลุ่มชาวบ้านผู้แย่งชิงทรัพยากร และใช้เป็นกลไกในการดึงอ านาจรัฐเข้ามาแก้ไขความขัดแย้ง 

ขณะเดียวกันก็ปรับใช้ระบบวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐาน ในการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้และการ

เข้าถึงทรัพยากรไปพร้อมกัน  

ส าหรับบ้านริมคอย เป็นชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ ชาวบ้านจึงยุติบทบาทการ

เคลื่อนไหวกับใช้เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ นักพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ แต่บ้านขุนห้วยใน ปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวบ้านยังคุกรุ่น กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจึงยังใช้กลุ่มดังกล่าวเป็นฐานในการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชนอย่างสืบเนื่องต่อไป 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์    

 รองศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์     

 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์     
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อีสานในการรับรู้และทศันะของผู้ปกครองกรุงเทพฯ ตั้งแต่หลังกบฏเจ้าอนุวงศ ์พ.ศ.

2369 ถึงการ เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

Isan in the Perception and Attitude of Bangkok Ruling Elites from the 

Anuwong Rebellion in 1826 to the Revolution in 1932 

อุศนา นาศรเีคน 

 

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงการรับรู้และทัศนะของผู้ปกครองกรุงเทพฯ มีต่ออีสาน ในช่วงเวลาตั้งแต่หลัง

กบฏเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครอง

กรุงเทพฯ ให้ความส าคัญกับบริเวณอีสานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผู้ปกครองกรุงเทพฯ รับรู้นั้นจะมีส่วนใน

การก าหนดนโยบายการปกครองและเปลี่ยนแปลงอีสานในแต่ละช่วงเวลา จนก่อให้เกิด ‘ภาพอีสาน’ ที่เป็นผล

จากมุมมองของกรุงเทพฯ โดยสิ่งนี้จะกลายเป็นภาพลักษณ์ของอีสาน ที่เป็นพ้ืนฐานการรับรู้ของคนทั่วไปต่อ

อีสานสืบจนถึงปัจจุบัน 

การศึกษาพบว่า การเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ ในพ.ศ.2369 ส่งผลให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความจ าเป็นใน

การควบคุมอีสาน ซึ่งรวมฝั่งลาวมากขึ้น มีความพยายามในการส ารวจข้อมูลโดยตรงด้านทรัพยากร และ

ก าลังคน ต่างจากเดิมที่สนใจในเชิงทรัพยากรเป็นหลัก จึงพยายามส่งข้าราชการเข้ามาจัดการกับบริเวณนี้มาก

ขึ้น แต่ในลักษณะที่ประนีประนอมเพราะดินแดนบริเวณนี้มีกลุ่มผู้ปกครองของตนเองอยู่แล้ว  กรุงเทพฯ จึง

จัดการปกครองเมืองต่าง ๆ ในอีสานผ่านกลุ่มผู้ปกครองเหล่านี้อีกชั้นหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขอยู่ที่การแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือกรุงเทพฯ ต้องการความจงรักภักด ีพันธะด้านก าลังคนทั้งยามสงบและยาม

สงคราม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งส่วยและแหล่งสินค้า ส่วนเมืองต่าง ๆ ในอีสาน ต้องการการยอมรับ

ให้เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมเหนือพ้ืนที่ และความคุ้มครองในด้านต่าง ๆ ตามผลประโยชน์และความจ าเป็น

ของแต่ละเมือง โดยระยะแรกกรุงเทพฯ ยังมีทัศนะต่ออีสานและคนอีสานว่าเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองและมีสถานะ

ต่ ากว่าตน 

  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ปกครองตระหนักถึงภัยจากจักรวรรดินิยม

ตะวันตกทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส จึงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อหัวเมืองชั้นนอกและประเทศราช อีสานก็

เช่นกัน การขยายอิทธิพลของฝรั่งเศสเข้ามาทางด้านตะวันออกของแม่น้ าโขงจากการเข้ายึดครองญวน และแผ่

อ านาจเข้ามายังเขมรและลาวนั้น ท าให้ผู้ปกครองที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ต้องปรับมุมมองและนโยบาย

เสียใหม ่โดยพยายามสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งการก าหนดเขตแดนว่าดินแดนบริเวณใดเป็นของรัฐ
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สยาม ความพยายามดึงอ านาจต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นเคยมีเข้ามารวมศูนย์ที่ส่วนกลาง ทั้งด้านการปกครองและการ

คลัง มีการสร้างระบบราชการขึ้น เพ่ือที่จะน านโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การสร้างส านึกให้เกิดความเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม แม้กรุงเทพฯ จะยังรู้สึกถึง “ความเป็นอ่ืน” 

กับคนกลุ่มนี้ก็ตาม แต่ปัญหาจากปัจจัยภายนอกและการเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากคนอีสาน ท าให้ผู้ปกครอง

กรุงเทพฯ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องเรียนรู้และประเมินความส าคัญของ

อีสานใหม่ ยังผลให้เกิดการเดินทางไปส ารวจพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และแหล่งทรัพยากร ทั้งยัง

ตระหนักในความละเอียดอ่อนเรื่องของชาติพันธุ์  ผู้คนและความสัมพันธ์ของคนสองฝั่งโขง หลังการแบ่งเขต

แดนที่ชัดเจนกับฝรั่งเศส 

 ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง

และอีสานผ่านพุทธศาสนา ธรรมยุติกนิกายและการศึกษา ในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่

เข้าสู่ระบบทุนนิยมโลก ได้ท าให้อีสานซึ่งมีศักยภาพทางด้านทรัพยากรและแรงงานกลายเป็นแหล่งส่งออก

ก าลังคนและสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ให้กับตลาดภายนอก ซึ่งท าให้เป็นการรับรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ทั้งนี้อีสาน

ที่เป็นแหล่งผสมผสานของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งชาวพ้ืนเมือง จีน ญวน ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ

ของตนด้วย รวมทั้งมีลักษณะที่ซับซ้อนในการมองภาพลักษณ์จากความเป็นจริงของตนเอง และที่กรุงเทพฯ 

สร้างขึ้นพลังจากการรับรู้และทัศนะของผู้ปกครองกรุงเทพฯ ที่มีต่ออีสานผ่านการปกครองและสื่อต่าง ๆ นั้น 

ส่งผลให้ภาพของอีสานเป็นดินแดนที่ยังต้องการการปรับปรุง พัฒนาจากกรุงเทพฯ เป็นหลัก แม้จะพยายามให้

คุณค่าทางวัฒนธรรมพื้นถ่ินของอีสานมากขึ้น สิ่งนี้มีผลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาลต่ออีสานในช่วงต่อมา

และคนอีสานส่วนใหญ่ก็ยอมรับภาพลักษณ์นี้ด้วย 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล     

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ธีรวัฒน์     

 รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์   
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การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนโบราณในเขตเมืองเชียงแสนระหว่าง พุทธ

ศตวรรษที ่19-24 

The Settlement Patterns and Development of Ancient Communities in 

the Chiang Saen Sovereignty During 13th-18th Centuries 

 นุชนภางค์ ชุมดี 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนโบราณในเขต

เมืองเชียงแสน ตั้งแต่การสร้างเมืองเชียงแสนในสมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ.1871 จนกระทั่งสมัยพม่าปกครอง

เมืองเชียงแสนแตกและร้างไป พ.ศ.2347 โดยศึกษาชุมชนโบราณที่ส ารวจพบในบริเวณที่ราบลุ่มเชียงแสนว่า

เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงแสนอย่างไร ปัจจัยอะไรที่ท าให้ชุมชนเหล่านี้เกิดขึ้น และชุมชนเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างชุมชนอย่างไรบ้าง 

ผลจากการศึกษาพบว่า ก่อนการสร้างเมืองเชียงแสนในพุทธศตวรรษที่ 19 มีเมืองเกิดขึ้นในบริเวณที่

ราบลุ่มเชียงแสนแล้ว ด้วยปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ (1) การผสมผสานและความต่อเนื่องทาง

วัฒนธรรมของกลุ่มคนระหว่างกลุ่มคนดั้งเดิมและกลุ่มที่เข้ามาอยู่ใหม่  (2) ท าเลที่ตั้งที่เอ้ืออ านวย เช่น การ

ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง เป็นเส้นทางคมนาคมในการติดต่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืน ๆ มีที่ราบกว้างขวางเอ้ือต่อความ

อุดมสมบูรณ์ของผลิตผลทางการเกษตรกรรม 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-22 เมืองเชียงแสนสร้างขึ้นภายใต้ราชอ านาจของราชวงศ์มังรายโดยอาศัย

ฐานอ านาจของชุมชนที่มีอยู่เดิมในบริเวณท่ีราบลุ่มเชียงแสน ปัจจัยที่ส าคัญคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

พ้ืนที่และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านทางการเมือง และด้านพุทธศาสนา จึงปรากฏว่ามีการ

สร้างชุมชนใหม่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งชุมชนในบริเวณท่ีราบลุ่มเชียงแสนเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน 

แม้ในช่วงที่เมืองเชียงแสนตกอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของพม่าในราวพุทธศตวรรษท่ี 22-24 พม่า

อาศัยฐานชุมชนที่มีอยู่แต่เดิมในเขตเมืองเชียงแสนไว้  และปรับปรุงเวียงเชียงแสนให้เป็นเวียงหลักหรือเวียง

ศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงก าแพงเมืองและจัดการระบบชลประทาน และการปฏิสังขรณ์วัด 

เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปเพ่ือการสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับเมืองเชียงแสนในฐานะศูนย์กลางแห่งอ านาจของ

พม่า 
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จากการศึกษาการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนโบราณในเขตเมืองเชียงแสน ระหว่างพุทธ

ศตวรรษที่ 19-24 ได้สะท้อนให้เห็นว่าเมืองเชียงแสนได้อาศัยศักยภาพทั้งในด้านท าเลที่ตั้ง และความสัมพันธ์

ของชุมชนโบราณต่าง ๆ 21 แห่ง ที่กระจายอยู่ตามล าน้ าสายต่าง ๆ ในเขตที่ราบลุ่มเชียงแสน เพ่ือก่อให้เกิด

เมืองเชียงแสนที่มีความส าคัญในทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจ ในท่ามกลางบริบททาง

ประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น อิทธิพลทางเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 รองศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล    

 อาจารย์ ดร.สุทธินี ดนตรี     

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศม ีชูทรงเดช    
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ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมด้านการศึกษาของมิชชั่นนารีคณะเพรสไบทีเรียนในเมือง

เชียงใหม่ พ.ศ.2416-2484 

Cultural Strategies in Education by Presbyterian Missionaries in Chiang 

Mai City , 1873-1941 

 พวรรณตรี แซ่อัง 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษายุทธศาสตร์ในการท างานเผยแผ่ศาสนา และสร้าง

สังคมคริสเตียนในอุดมคติของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนผ่านระบบการศึกษา ในสภาวะของการปฏิสัมพันธ์

ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (cultural interaction) และผลลัพธ์ที่มีต่อสังคม เชียงใหม่ในช่วง พ.ศ.2416-

2484 พ้ืนที่การศึกษาจะเน้นโรงเรียนหญิง และโรงเรียนชายของ มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนในเมือง

เชียงใหม่ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัยและโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยเริ่มในปี พ.ศ.

2416 อันเป็นปีที่มิชชันนารีเริ่มต้นท างานสอนหนังสือในเชียงใหม่จนถึงปีที่มิชชันนารีอพยพออกนอกพระ

ราชอาณาจักรเนื่องจากตกอยู่ในสถานะชนชาติศัตรูของชาติไทยในสงครามโลกครั้งที่สอง ใน พ.ศ.2484  

 ประเด็นหลักในการศึกษามีดังนี้ (1) ปัจจัยที่ส่งผลให้มิชชันนารีต้องปรับยุทธศาสตร์การท างานด้าน

วัฒนธรรมการศึกษาในช่วงเวลาต่างกัน (2) ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใน โรงเรียนหญิง และโรงเรียน

ชาย อันสะท้อนให้เห็นถึงการมองความแตกต่างระหว่างหญิงชายของมิชชันนารี ซึ่งอาจมีความเหมือนหรือ

แตกต่างไปจากการมองของสังคมท้องถิ่นในขณะนั้น และ (3) การน าเอาความรู้และทักษะที่ถ่ายทอดใน

โรงเรียนไปใช้ในสังคมเชียงใหม่โดยผู้ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนดังกล่าว 

 ผลจากการศึกษาพบว่า โรงเรียนมิชชันนารีเดิมถูกก าหนดบทบาทให้เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาค

ริสเตียนใหม่ที่เป็นคนในท้องถิ่นให้มีความเป็นคริสเตียนเต็มตัว คือมีตรรกวิทยาแบบคนตะวันตก เพ่ือที่จะท า

ความเข้าใจถึงค าสอนในคริสต์ศาสนาได้อย่างถ่องแท้ และมีบุคลิกภาพที่ดีมีศีลธรรมอย่างคนตะวันตก เพ่ือ

แสดงพระฉายาของพระผู้เป็นเจ้าของชาวคริสต์ให้ปรากฏในท่ามกลางสังคมท้องถิ่นที่นับถือพุทธศาสนาเป็น

หลัก และเพ่ือแสดงออกถึงผลดีของการเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสเตียนอันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการเผย

แผ่ศาสนา  

 หลัง พ.ศ.2464 พบว่ามิชชันนารีได้ยอมรับการเผยแพร่การปกครองของรัฐสยามและวัฒนธรรม

กรุงเทพฯ อีกทั้งยังร่วมมือกับรัฐบาลด้วย ในการมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชาติให้มีความเจริญเป็นหลัก ซึ่งนับได้
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ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การท างานของมิชชันนารีที่มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองคือโรงเรียนเป็นสถานที่กล่อมเกลากุลบุตรกุลธิดาของคนในสังคมให้มีความรู้  

และทักษะในการประกอบอาชีพ มีการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมด้าน ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี โลกทัศน์และค่านิยมสมัยใหม่ที่มิชชันนารีให้

การสนับสนุน เพ่ือให้ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลในสังคมและวัฒนธรรมไทยในมุมกว้าง ถึงแม้ว่าจ านวนผู้เปลี่ยน 

ศาสนาจะไม่เพ่ิมขึ้นมากก็ตาม จึงนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์วัฒนธรรมที่ส าคัญ เพ่ือคงไว้ซึ่ง

บทบาทของชาวคริสต์และศาสนาคริสต์ในสังคมเชียงใหม่ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์    
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การสร้าง “พระราชชายาเจ้าดารารัศมี” ให้เป็นบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์  

ทศวรรษ 2500-ปัจจุบัน 

The Construction of “Phrarajjaya Chao Dararasmi” as a Historical Figure 

from the 1900s to the Present 

 นายจิรชาต ิสันต๊ะยศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงในการสร้าง “พระราชชายาเจ้าดารา

รัศมี” ให้เป็น “บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์” ตั้งแต่ทศวรรษ 2500 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่าง

ลึกซึ้งกับการจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง “ท้องถิ่น” (ล้านนา) กับ “ชาติไทย” และมีผลต่อพระ

สถานภาพและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์แห่งชาติไทยตลอดจนต่อสถานภาพและพ้ืนที่ทางสังคมของ

เจ้านายฝ่ายเหนือด้วย 

 การที่บุคคลหนึ่งถูกสร้างให้เป็น “บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์” นั้น ย่อมมีความหมายทางการเมือง

แฝงอยู่ด้วยเสมอ เพระว่า “ความทรงจ า” ที่ประวัติศาสตร์สร้างขึ้นมา มีผลต่อการจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจ

ในสังคมการเมืองที่เป็นเจ้าของ “ความทรงจ า” นั้น ๆ การศึกษาเรื่อง “การสร้าง ‘พระราชชายาเจ้าดารารัศมี’ 

ให้เป็นบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์” จึงมิใช่การค้นหาความจริงเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคล หากแต่เป็น

การศึกษาถึงการสถาปนามโนทัศน์ทางการเมืองที่เกี่ยวโยงกับการจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง  “ชาติ

ไทย” กับ “ท้องถิ่น” และความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายใน “ท้องถิ่น” และภายใน “ชาติไทย” ซึ่งปรากฏอย่าง

ชัดเจนในการสร้างความทรงจ าเกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีโดยหลายฝ่ายนับตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็น

ต้นมา โดยแต่ละฝ่ายได้สร้าง “โครงเรื่อง” และเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในฐานะ

บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ/หรือประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายใต้โครงเรื่องหลักและโครงเรื่อง

ย่อยที่แตกต่างหลากหลาย และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานเขียนทางประวัติศาสตร์ งานเขียนเชิงสาร

คด ีอนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ พิธีกรรม แสตมป์ ฯลฯ ท าให้ “โครงเรื่อง” มีความลื่นไหล ผันแปรไปตามบริบททาง

สังคมของผู้สร้าง “โครงเรื่อง” เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม มีโครงเรื่องบางโครงเรื่องที่ได้รับการสืบทอดอย่างเข้มข้น 

จนสร้างความทรงจ ากระแสหลักเกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีข้ึนมา นั่นคือโครงเรื่องที่มาจากอุดมการณ์ 

“ราชาชาตินิยม” แบบที่เห็นว่าท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าและน่าภาคภูมิใจของชาติไทย โดยที่ความรักและ

ความผูกพันระหว่างพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กลายเป็น 

“สายใยรักสองแผ่นดิน” ที่ช่วยประสานล้านนาเข้ากับชาติไทยอย่างมั่นคงตลอดมา 
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ในขณะที่ความทรงจ ากระแสหลักดังกล่าวข้างต้นได้รับการผลิตซ้ าจนมีอิทธิพลอย่างมากในสังคม และ

ยังผันแปรไปเป็น “ลัทธิพระราชชายาฯ” ด้วยนั้น เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่มีโครงเรื่อง

แบบ “ท้องถิ่นนิยมที่ต่อต้านชาตินิยม” กลับไม่ได้รับการสืบทอดแต่อย่างใด ขณะเดียวกันความขัดแย้งในยุค

ปฏิรูปประเทศ การดูถูกเหยียดหยามทางชาติพันธุ์และความขมข่ืนต่าง ๆ ล้วนได้รับการให้ความหมายหรือการ

อธิบายใหม่เพ่ือให้สังคมได้รับรู้และยอมรับว่า “ท้องถิ่น” เต็มใจรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ “ชาติไทย” และ

ได้รับผลดีอย่างมากจากการมี “สายใยรักสองแผ่นดิน” ดังนั้น “ท้องถิ่น” จึงควรจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

แห่ง “ชาติไทย” อย่างสูงสุด และร่วมสร้างสรรค์ความเจริญแก่ท้องถิ่นเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของ “ชาติไทย” 

โดยรวมตลอดไป 

การท าความเข้าใจ “การสร้าง ‘พระราชชายาเจ้าดารารัศมี’ ให้เป็นบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ 

ทศวรรษ 2500-ปัจจุบัน” จึงช่วยให้เข้าใจ “รัฐไทย” “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” อย่างลึกซึ้งและ

ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งท าให้เข้าใจงานเขียนประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งให้พ้ืนที่ทาง

สังคมหรือให้สิทธิและอ านาจแก่คนกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่นและในชาติแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ยังช่วย

เสริมสร้างวิจารณญาณให้แก่คนไทยและช่วยให้คนไทยเป็นอิสระจากกระบวนทัศน์ครอบง าอีกโสดหนึ่งด้วย 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 รองศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์    

 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์    

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์   
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พลวัตการสร้างและการรับรู้ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ พ.ศ.2445-2549 

Dynamics of the Construction and Perception of Phrae History, 1902-

2006 

 ชัยพงษ์ ส าเนียง 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะศึกษาการสร้างและการรับรู้ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ภายใต้

บริบท ของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พร้อมกับศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการสร้าง ประวัติศาสตร์เมือง

แพร่ การตอบโต้และการตอบสนอง จากคนเมืองแพร่และคนนอกเมืองแพร่ ซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์เมืองแพร่

ชุดต่าง ๆ ขึ้นมาใหม ่เพ่ือตอบโต้การรับรู้ประวัติศาสตร์ชุดเดิมอย่างมีพลวัต 

 ผลการศึกษาพบว่าเมืองแพร่ถูกรับรู้ในฐานะเมืองขนาดเล็กในยุคแว่นแคว้นในราวพุทธศตวรรษที่  17 

ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เมืองแพร่มีปฏิสัมพันธ์กับเมืองรอบข้าง ทั้งในฐานะแว่นแคว้นขนาดเล็ก

ด้วยกัน รวมถึงแว่นแคว้นขนาดใหญ่ เมืองแพร่ในยุคนี้จึงมีการรับรู้ที่หลากหลาย ทั้งในฐานะเมืองเครือญาติ 

เมืองพันธมิตร เมืองหน้าด่าน เมืองในเขตอิทธิพล หรือเมืองต่างชาติต่างภาษา “เมืองลาว” ฉะนั้นเมืองแพร่ใน

การรับรู้ของเมืองรายรอบจึงสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมืองแพร่และเมืองอ่ืน ๆ ว่าอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์

เชิงอ านาจอย่างไร 

 แต่อย่างไรก็ตามภายหลังพุทธศตวรรษที่ 20 เมืองขนาดใหญ่ ๆ ได้สั่งสมอ านาจทางด้านเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยี ท าให้เมืองขนาดเล็ก ๆ ไม่สามารถด ารงสถานะเมืองอิสระไว้ได้อีกต่อไป โดยเมืองขนาดใหญ่

พยายามขยายอิทธิพลเข้าครอบครองท าให้เมืองขนาดเล็กกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองขนาดใหญ่ ในช่วงเวลานี้

ความเป็นอิสระของเมืองแพร่ได้สิ้นสุดลง และเมืองแพร่ก็ถูกรับรู้ในฐานะหัวเมืองของอาณาจักรใหญ่ ๆ เรื่อยมา 

ทั้งล้านนา หงสาวดี อังวะและกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามเม่ือใดที่เมืองใหญ่รอบข้างอ่อนแอเมืองแพร่ก็กลับมาเป็น

เมืองอิสระอีกครั้งหนึ่ง 

 ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ที่รับรู้ในฐานะเมืองขนาดเล็กจึงเป็นเมืองที่ถูกละเลย หลังจากเป็นเมือง

ประเทศราชของสยาม แต่การก่อ “กบฏ” พ.ศ.2445 ท าให้การรับรู้ต่อเมืองแพร่เปลี่ยนแปลงไป เมืองแพร่ถูก

สร้างและรับรู้ในฐานะ “เมืองกบฏ” โดย “รัฐ” เลือกที่จะให้รับรู้และไม่ให้รับรู้ต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างรอบ

ด้าน การรับรู้ต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างและการรับรู้จากมุมมองของรัฐ  “รัฐ” เลือกที่จะให้รับรู้

เหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างจ ากัด ทั้งอาณาบริเวณของการก่อการ การสร้างให้เงี้ยวเป็นผู้รับผิดแต่เพียงฝ่ายเดียว 

โดยละเลยบริบทภายในที่มีความเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการก่อการ ในที่นี้จึงได้เสนอปัจจัย
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ภายในเมืองแพร่ที่มีภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรู้สึกที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมซึ่งเป็นการสั่งสม

ทางประวัติศาสตร์ อันน ามาสู่การก่อการกบฏ 

 “กบฏเงี้ยวเมืองแพร่” ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2445 ในภายหลังมีการสร้างค าอธิบายเหตุการณ์นี้  อย่าง

หลากหลาย จากคนกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์และเป้าหมายที่แตกต่างกัน การท าความเข้าใจในการสร้าง และ

การรับรู้เหตุการณ์กบฏเงี้ยวเมืองแพร่จึงเป็นการท าความเข้าใจบริบท และโลกทัศน์ของคนในสังคมในช่วงเวลา

นั้น ๆ  

 ประวัติศาสตร์เมืองแพร่หลังทศวรรษที่ 2500 นอกจากถูกรับรู้ในฐานะ “เมืองกบฏ” แล้วเมืองแพร่ยัง

ถูกสร้างและรับรู้ในฐานะ “เมืองชายขอบของการพัฒนา” ท าให้เกิดการสร้างการรับรู้เมืองแพร่ ในฐานะเมือง 

“ตลก” เช่น เมืองแห่ระเบิด เมืองพ่อเลี้ยง หรือเมืองตัดไม้ท าลายป่าน ามาสู่การสร้างชุดความทรงจ าใหม่ของ

คนในเมืองแพร่ ที่ประสบ “วิกฤติอัตลักษณ์” ของการจัดต าแหน่งแห่งที่ในประวัติศาสตร์ น ามาสู่การสร้าง

ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ในทศวรรษที่ 2520-2540 ที่มีการผลิตสร้างภายใต้กรอบคิดชาตินิยม ท้องถิ่นนิยม 

และท้องถิ่นชาตินิยม เพ่ือตอบโต้กับการรับรู้ที่ “คนอ่ืน” สร้าง การสร้างการรับรู้ต่อเมืองแพร่ใหม่จึงถูกเสนอ

ในฐานะ เมืองพระลอ เมืองหม้อห้อม เมืองคนใจงาม หรือเมืองคนจริงใจ รวมถึงการให้ค าอธิบายต่อเหตุการณ์

กบฏเงี้ยวใหม่ทั้งในฐานะเจ้าหลวงผู้ภักดีหรือเมืองแพร่มิใช่กบฏ เพ่ือจัดต าแหน่งแห่งที่ประวัติศาสตร์เมืองแพร่

ใหม่ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย ที่ก าหนดการสร้างและรับรู้

ประวัติศาสตร์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล    

 รองศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สุนทรเภสัช   
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การยึดที่ดินเอกชนโดยชาวบ้านในเขตจังหวัดล าพูนและเชียงใหม่ พ.ศ.2533-2543 

The Occupation of Privately-Owned Land by Villagers in Lamphun and 

Chiang Mai Provinces from 1990 to 2000 

 ทรงศักด์ิ ปัญญา 

 

 วิทยานิพนธ์นี้เป็นงานศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านเข้า

ยึดครองที่ดินของเอกชนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์จากรัฐ โดยเน้นกระบวนการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอ านาจ

ในการจัดการทรัพยากร เพ่ือให้ชาวบ้านมีความชอบธรรมในการใช้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือท ากิน โดยเลือกพ้ืนที่

หมู่บ้านไร่ดงและหมู่บ้านแม่อาว อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เป็นกรณีศึกษา 

 ปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านยึดครองที่ดินของเอกชนเกิดขึ้นภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เศรษฐกิจในชนบท การปรับตัวเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของชาวบ้านนั้นเกิดขึ้นจากความต้องการหนีออกจาก

สภาวะขาดแคลนรอบด้าน ชาวบ้านเข้าสู่การผลิตสองระบบทั้งการเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์และการผลิตนอก

ภาคเกษตร การที่ชาวบ้านไม่สามารถพ่ึงรายได้นอกภาคเกษตรได้อย่างเต็มที่  ท าให้ชาวบ้านจ าเป็นต้อง

รักษาการผลิตในภาคเกษตรเอาไว้ 

 การศึกษาพบว่ากระบวนการเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของชาวบ้านที่เกิดขึ้นนั้นแม้ว่าเป็นความจ าเป็น

การการด ารงชีวิต แต่เงื่อนไขและข้อจ ากัดของการได้มาซึ่งที่ดินและการสะสมทุนในยุคก่อนหน้านี้ ได้ท าให้การ

ปรับตัวของชาวบ้านแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันและประสบความส าเร็จต่างกัน ส่งผลให้เกิดการแตกตัวทางชน

ชั้นชัดเจนมากขึ้น และตลอดระยะเวลาของกระบวนการปรับตัวของชาวบ้านนี้แสดงให้เห็นว่าการมีที่ดินมี

ความส าคัญมากต่อความสามารถในการปรับตัวของครัวเรือนชาวบ้านตลอดมา 

 ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้เป็นแรงผลักดันให้ชาวบ้านโดยเฉพาะจากกลุ่มครัวเรือนยากจน

และครัวเรือนฐานะปานกลาง เริ่มกลับมาตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมของการ

ครอบครองทรัพยากรที่ดิน ซึ่งท าให้พวกเขาไม่สามารถใช้ที่ดินเป็นทุนส าหรับการปรับตัวได้ ต่างกับกลุ่มชาวนา

รวยหรือชาวนากลางที่ประสบความส าเร็จจากการขยับออกจากภาวะความขาดแคลนของครัวเรือนที่สั่งสมมา

ตั้งแต่ก่อนทศวรรษ 2500 ด้วยการเปลี่ยนมาผลิตเชิงพาณิชย์และค้าขาย ดังนั้น ชาวบ้านจากกลุ่มครัวเรือนที่

ยากจนและครัวเรือนที่มีฐานะปานกลางจึงตัดสินใจยึดที่ดินเอกชนที่รกร้างว่างเปล่าเพ่ือท าการผลิตเชิงพาณิชย์ 

ในบริบทที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวตามแนวทางเดิมที่เคยใช้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกที่ดิน การเช่า

ที่ดิน หรือการท างานเป็นแรงงานรับจ้างทั้งในและนอกภาคเกษตรเพียงฐานเดียว 
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 จากการยึดที่ดินของเอกชนอย่างผิดกฎหมาย ท าให้ชาวบ้านจ าเป็นต้องหาทางท าให้ตนมีความชอบ

ธรรมในการใช้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือการท ากิน ซึ่งชาวบ้านเลือกที่จะสร้างความชอบธรรมด้วยการอ้างสิทธิ  

“ธรรมชาติ-ชุมชน” เพ่ือที่จะน าไปสู่การการปรับความสัมพันธ์ทางอ านาจเพ่ือให้สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินของเอกชน วิธีการที่ชาวบ้านใช้แสดงให้ความแตกต่างของการอ้างสิทธิใน 2 ระดับ กล่าวคือ ในระดับแรก 

ชาวบ้านจะอ้างสิทธิธรรมชาติและสิทธิการใช้ภายในชุมชนเป็นหลัก ในระดับที่สอง ชาวบ้านยกระดับของการ

อ้างสิทธิจากระดับแรก มาสู่การอ้าง “สิทธิชุมชน” ในการจัดการทรัพยากร ซึ่งเป็นกระบวนการต่อรองกับรัฐ

พร้อมกับการแสวงหาแรงสนับสนุนจากสังคมสาธารณะ 

 การอ้างสิทธิดังกล่าวนอกจากชาวบ้านใช้กระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วชาวบ้านยังได้เลือก

น าความทรงจ าร่วมทางประวัติศาสตร์ เพ่ือต่อสู้ต่อรองกับรัฐ ให้รัฐท าการตรวจสอบการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์

ของนายทุน และการยืนยันให้เห็นว่าหลักการ “สิทธิชุมชน” ของชาวบ้านมีรากฐานมาจากสิทธิธรรมชาติและ

สิทธิการใช้ซึ่งเป็นประเพณีเดิมของชาวบ้าน 

 กระบวนการของการอ้างสิทธิธรรมชาติและสิทธิชุมชนยังได้ก่อให้เกิดการผสมผสานระหว่าง“จารีต

เดิม” กับ “จารีตใหม่” นั่นคือ การแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งเพ่ือสร้างเป็นพ้ืนที่หน้าหมู่ของชุมชนขึ้นมาใหม่ และการ

สร้างรูปแบบของการจัดการที่ดินในลักษณะของการใช้ “โฉนดชุมชน” ภายใต้การจัดการและควบคุมการใช้

โดยกลุ่มชาวบ้านที่ยึดที่ดิน โดยชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะได้ “โฉนดชุมชน” เพ่ือรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตน

เข้าไปใช้ประโยชน์ แต่จะต้องยอมรับกฎเกณฑ์ในการจัดการที่ดินตามที่กลุ่มชาวบ้านได้ร่วมกันก าหนดขึ้น  ผล

ของกระบวนการสร้างความชอบธรรมและการวางต าแหน่งแห่งที่ของชุมชนในทางการเมืองเพ่ือปรับ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจนี้ก็คือกลุ่มชาวบ้านประสบความส าเร็จในระดับชุมชนและท้องถิ่น  โดยสามารถสร้าง

ความชอบธรรมแก่การยึดที่ดินของเอกชนและสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์    

 รองศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์     

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์เชษฐพัฒนวนิช    
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ความเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่น: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน (พ.ศ.2538-ปัจจุบัน) 

Changes in Local Politics: A Case Study of Pasak TAO. Amphoe Mueang, 

Changwat Lamphun from 1995 to the Present. 

 รัตติกาล หินแก้ว 

 

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่น  โดยเลือกองค์การ

บริการส่วนต าบลป่าสักเป็นกรณีศึกษา แนวการวิเคราะห์เน้นไปที่การอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการเมือง

ท้องถิ่นที่เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมชาวบ้านซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วในทางเศรษฐกิจตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ในบริบทที่รัฐมีนโยบายกระจายอ านาจการปกครองสู่

ท้องถิ่นในรูปขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยที่โครงสร้างอ านาจและการเมืองภายในองค์การบริหารส่วน

ต าบลเอง ก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงของการเมืองในระดับชาติ 

 ผลการศึกษาพบว่า ความเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในต าบลป่าสัก เป็นเรื่องของการเปลี่ยน

กลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรของหมู่บ้านและต าบล การเมืองท้องถิ่นจึงไม่ได้มีความหมาย

เพียงการเลือกตั้งเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความพยายามในการเข้ามาจัดการทรัพยากรกลางโดยคนหลากหลาย

กลุ่ม ที่ส าคัญได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่นที่มีฐานอ านาจมาจากการเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นทั้งรายใหญ่และรายย่อย 

อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต่าง  ๆ กลุ่มผู้น าเดิม อาทิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มชาวบ้านที่มีฐานทางเศรษฐกิจมาจากการเป็นแรงงานรับจ้างและการท าเกษตรกรรมเชิง

พาณิชย์ ซึ่งคนแต่ละกลุ่มต่างก็พยายามที่จะเข้ามามีส่วนในพ้ืนที่การต่อรอง เพ่ือช่วงชิงอ านาจในการจัดการ

ทรัพยากรกลางด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป 

 ความหลากหลายของกลุ่มคนในพ้ืนที่ต าบลป่าสักท่ีกล่าวถึงนี้ เกิดข้ึนบนเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ ในช่วงทศวรรษ 2530 อันเป็นช่วงที่มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดล าพูน 

ท าให้มีการแตกตัวทางชนชั้นที่กลุ่มชาวบ้านมีฐานะต่างกันเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่และเจ้าของ

ธุรกิจขนาดเล็ก ได้อาศัยการสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์บนรากฐานของระบบเครือญาติ ท าให้ได้รับเลือกตั้ง

เป็นนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. และได้กลายเป็นกลุ่ม “ผู้น าใหม่” ที่มีอ านาจมากที่สุดในการจัดการ

ทรัพยากรในระดับต าบลและหมู่บ้าน และมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรกลางมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มผู้น าเดิม

คือ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยังคงมีอ านาจในการจัดการทรัพยากรบางส่วน และชาวบ้านก็เข้ามามี
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บทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่

ด าเนินนโยบายประชานิยมอันท าให้เกิดกลุ่มจัดตั้งใหม่ ๆ ในหมู่บ้านหลายกลุ่ม ที่ส าคัญได้แก่ กลุ่มกองทุนเงิน

ล้าน และกลุ่มกองทุน S.M.L. ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานของทุกกลุ่ม และมีกรรมการที่

เลือกตั้งโดยชาวบ้าน แม้ว่ามติของที่ประชุมจะต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมการโดยต าแหน่งที่มาจาก

สมาชิกสภา อบต. ก็ตาม นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าชาวบ้านได้พยายามใช้ “การประชาคม” เป็นกลไกใน

การต่อรองกับ อบต. มากขึ้น แม้ว่าอ านาจส่วนใหญ่จะยังคงตกอยู่ในมือของนายก อบต. ที่ได้ใช้วิธีการจัดตั้ง

กลุ่มนอกสภา อบต. เพ่ือท าการต่อรองกันก่อนที่จะน านโยบายหรือโครงการเข้าสู่ที่ประชุม สภา อบต. อย่าง

เป็นทางการ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 รองศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์     

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์เชษฐพัฒนวนิช    
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ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

ถึงการรัฐประหาร พ.ศ.2500 

Socio-Economic Change and Thai Politics After the Second World War 

to the 1957 Coup 

 ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว 

 

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นหลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง อันส่งผลต่อการเมืองไทยในช่วงทศวรรษ 2490 และต้นทศวรรษ 2500 เพ่ือแสดงให้เห็น

ว่า กลุ่มคนจ านวนมากในสังคมไทยมีบทบาทส าคัญในการก่อรูปสังคมการเมืองไทยใน “ยุคพัฒนา” 

 การศึกษาเน้นมุมมองจากพ้ืนฐานของสังคม อันได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อ

เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง กลุ่มทางสังคมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้แก่การปรับตัว

ของนายทุนต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะกิจการที่ต้อง

เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ เช่น ธนาคารพาณิชย์ นอกจากจะยอมรับ “ความเป็นไทย” มากขึ้นแล้ว 

นายทุนชาวจีนยังสร้างเครือข่ายนักธุรกิจที่กว้างขวาง พร้อมกับปรับเปลี่ยนการบริหารองค์กรให้ทันสมัย 

รวมทั้งมีการน าเอาผู้ช านาญการเฉพาะด้านเข้ามาท างาน นอกจากนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ “ชน

ชั้นกลาง” ก่อตัวขึ้นเป็นกลุ่มก้อน คนกลุ่มนี้ไม่พอใจนโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐที่ไร้ประสิทธิภาพ

และเต็มไปด้วยการทุจริตคอรัปชั่น ในช่วงปลายทศวรรษ 2490 จึงมีการเคลื่อนไหวต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์

รัฐบาลจอมพล ป. อย่างกว้างขวาง พร้อมกับเรียกร้องให้ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจที่เปิดเสรีมากข้ึน จนมีส่วนท า

ให้รัฐบาลจอมพล ป. สูญเสียความชอบธรรมทางการเมือง 

 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ ไม่เพียงแต่จะท าให้ “ภาคสังคม” ต้องปรับตัวเท่านั้น แต่

ยังเป็นพลังที่ผลักดันให้เกิดการปรับตัวของรัฐด้วย เห็นได้จากการเคลื่อนไหวของกลุ่ม “ขุนนางนักวิชาการ” 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่พยายามจะสร้างระเบียบในการใช้

จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลและปรับปรุงการบริหารการเงินและการคลังให้มีความ “ทันสมัย” และถูกต้อง

ตาม “หลักวิชา” มากขึ้น จนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับผู้น าทางการเมืองหลายครั้ง  แต่ความพยายาม

ดังกล่าวก็บังเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ.2498 เป็นต้นมา จนกลายเป็นพลังส าคัญพลังหนึ่งที่ผลักดันให้

เกิด “ยุคพัฒนา” ขึ้นมาในเวลาต่อมา 
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 จะเห็นได้ว่าการอธิบายเศรษฐกิจและการเมืองไทยในช่วงทศวรรษ 2490 ด้วยแนวคิด “ทุนนิยมโดย

รัฐ” และการอธิบาย “ยุคพัฒนา” ในทศวรรษ 2500 ด้วยบทบาทของจอมพลสฤษดิ์และสหรัฐอเมริกานั้นไม่

เพียงพอที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นในยุคดังกล่าว  เพราะความเปลี่ยนแปลงของสังคม

การเมืองย่อมเป็นผลผลิตของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่มาจากพลังอันหลากหลายและซับซ้อนในยุคก่อน

หน้าทั้งสิ้น 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 รองศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์     

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์เชษฐพัฒนวนิช    
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การผลิตความหมาย “พื้นที่ประเทศไทย” ในยุคพัฒนา (พ.ศ.2500-2509) 

The Production of “Space of Thailand” in Development Era (1957 -

1966) 

 ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 

 

 จุดประสงค์ในการศึกษาของวิทยานิพนธ์นี้คือ เพ่ือศึกษาการเกิด "พื้นที่ประเทศไทย" ในยุคพัฒนา โดย

พิจารณาบทบาทของรัฐในการเปลี่ยนพ้ืนที่ทางกายภาพ พ้ืนที่ทางสังคม และพ้ืนที่ทางความคิด และบทบาท

ของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ทั้งสามส่วนนี้ในช่วงทศวรรษ 2500 

 สถานภาพของประวัติศาสตร์ในทศวรรษ 2500 อันเป็นประวัติศาสตร์ระยะใกล้นั้น ไม่ได้เป็นที่สนใจ

มากนักหลังจากข้อเสนอเรื่อง การเมืองระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ ที่เขียนโดยทักษ์ เฉลิมเตียรณ ทั้งท่ี

เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ทางสังคม การให้คุณค่า ตลอดจนโลก

ทัศน์ของสังคมไทย ในวิทยานิพนธ์นี้จึงน าเสนอการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ผ่านกรอบของ “พ้ืนที่ประเทศ

ไทย” ให้เห็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่สลับซับซ้อนภายใต้รัฐที่มีความความเข้มแข็ง  สามารถรวบอ านาจได้

อย่างมีเสถียรภาพอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแม้กระทั่งการปฏิวัติสยาม 2475 ก็ไม่อาจจะเทียบได้ ด้วยเหตุ

ดังกล่าวนี้เองรัฐจึงได้มีการสร้างและผลิตความหมายให้กับ “พ้ืนที่ประเทศไทย” ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งในท่ีนี่จะได้

ศึกษาผ่าน 3 พ้ืนที่ได้แก่ “พ้ืนที่ทางกายภาพ” “พ้ืนที่ทางสังคม” และ “พ้ืนที่ทางความคิด” การศึกษาดังกล่าว

นอกจากจะท าให้เห็นพลังการเปลี่ยนแปลงภายในอันเนื่องมาจากปฏิบัติการทางอ านาจของรัฐแล้ว  ยังท าให้

เห็นการผลิตความหมายภายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประชาชนเพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “พ้ืนที่ประเทศไทย” ที่ท า

ให้ตัวตนของประเทศไทยปรากฏและรับรู้ต่อสังคมไทยอย่างเด่นชัด กล่าวได้ว่าในทศวรรษ 2500 นั้นได้ท าให้ 

“ความเป็นเรา” ของคนไทยปรากฏไปในทางเดียวกันด้วยการหล่อหลอมผ่านคติเวลาแบบใหม่ว่าด้วย  “ยุค

พัฒนา” ที่มีใจกลางอยู่ที่การพัฒนาโลกทางวัตถุ ส่วนคติเวลาแบบเก่านั้นก็เป็นการฟ้ืนฟูสังคมอุดมคติแบบ

อนุรักษนิยมขึ้นมาซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลง“พ้ืนที่ทางความคิด” ส่วน “พ้ืนที่ทางกายภาพ” นั้นก็ได้เป็น

ประจักษ์พยานแห่งความส าเร็จของรัฐที่สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ “พ้ืนที่ประเทศไทย” 

ให้เข้าถึงได้จริง และเป็นตัวแทนของการพัฒนาโลกทางวัตถุขึ้นอย่างน่าตี่นตาตื่นใจ นอกจากนั้น “พ้ืนที่ทาง

สังคม” ก็ท าให้เกิดการเชี่อมต่อภายในสังคมที่เคยอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ให้มีเอกภาพในฐานะหนึ่งใน

ตัวตนของประเทศ แต่ก็วางอยู่ในโครงสร้างทางสังคมที่มีการล าดับขั้นสูงต่ าอย่างชัดเจน และพ้ืนที่นี้ยังท าให้

เกิดการ “พบเห็นซึ่งกันและกัน” รู้ต าแหน่งแห่งที่ของตน ดังนั้น “พ้ืนที่ประเทศไทย” ในยุคพัฒนา ทศวรรษ 
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2500 นี้จึงเป็นความส าเร็จของการผลิตความหมายโดย “พ้ืนที่รัฐ” ขึ้นมาท าให้การปกครองแบบเผด็จ

การทหารด ารงอยู่มาได้อย่างยาวนานจวบจนถึงเวลาที่ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์เชษฐพัฒนวนิช    
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เมืองลอง: ความผันแปรของเมืองขนาดเล็กในล้านนาจากรัฐจารีตถึงปัจจุบัน 

Mueang Long : A Study of Changes in a Lanna Township, from the Pre-

Modern to the Modern Era 

 ภูเดช แสนสา 

 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาความเป็นเมืองลอง หัวเมืองขนาดเล็กของล้านนาในยุคจารีต 

จนกระทั่งความเป็นเมืองลองแบบจารีตได้ล่มสลายลงเมื่อรวมเข้ากับสยาม และเกิดการสร้างและรื้อฟ้ืนตัวตน

ความเป็นเมืองลองกลับขึ้นใหม่ 

 ผลการศึกษาพบว่า แอ่งลองมีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคหินสืบเนื่องถึงยุคโลหะ ครั้นถึงพุทธศตวรรษที่ 

14 แคว้นหริภุญไชยขยายตัวแสวงหาทรัพยากรโดยเฉพาะแร่เหล็กมีการผสมผสานเกิดพัฒนาการชุมชนที่

ซับซ้อน และก่อรูปเมืองลองเมื่อกลุ่มผู้ปกครองเขลางค์นครขยายตัวเข้ามาในพุทธศตวรรษท่ี 17 เมืองลองแบ่ง

หน่วยปกครองออกเป็นล าดับชั้น มีปริมณฑลกายภาพกับจินตภาพทางความเชื่อพุทธและผีซ้อนยึดโยงกัน เป็น

เมืองที่มีตัวตน ชีวิต จิตวิญญาณ มีโลกหรือจักรวาลของตนเอง เมืองลองถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร

ล้านนา กระทั่งต้นพุทธศตวรรษที่ 24 ล้านนากลายเป็นประเทศราชของสยาม และสยามพยายามเข้าแทรกแซง

อ านาจเจ้านายประเทศราช ส่งผลให้ “กษัตริย์นครล าปาง” กับ “เจ้าเมืองลอง” เกิดกรณีพิพาทก่อนรวม

ล้านนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยาม 

 สยามขยายอิทธิพลรวมล้านนาเป็นส่วนเดียวกันในพ.ศ.2442 เป็นต้นมา เมืองลองแบบจารีตล่มสลาย

ลงกลายเป็นเพียงอ าเภอหนึ่งของรัฐไทย การสูญเสียสถานภาพและผลประโยชน์ในทุกด้านของกลุ่มผู้ปกครอง

ล้านนารวมถึงเจ้าเมืองลอง จึงเกิดการต่อต้านที่ฝ่ายสยามเรียกว่า “กบฏเงี้ยว” สยามได้เข้าปฏิรูปเมืองลองทั้ง

การปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ และการศึกษา เพ่ือสร้างส านึกความเป็น “คนไทย” ให้กับคนเมืองลอง ส่งผล

ให้ความมีตัวตน ชีวิต จิตวิญญาณ รวมถึงแผนผังปริมณฑลเมืองลองแบบจารีตถูกปรับเปลี่ยนค่อยจางหายจาก

ความทรงจ าของผู้คน เหลือเพียงความส านึกบางอย่างที่รักษาผ่านประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ในรูป

ประเพณ ี12 เดือนของเมืองลอง รวมถึงวิถีการด ารงชีวิตของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เส้นทางรถไฟตัดผ่าน 

และทวีความเข้มข้นเมื่อเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นต้นมา 

 เมื่อบริบทการเมืองของไทยเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้แสดงตัวตน และระบบเศรษฐกิจในอ าเภอลอง

ขยายตัวมีชนชั้นกลางมากขึ้น จึงเริ่มสร้างและรื้อฟ้ืนความเป็นเมืองลองกลับขึ้นใหม่ภายใต้รูปหน่วยอ าเภอลอง

เมื่อพ.ศ.2495 โดยหยิบยกเอาทุนวัฒนธรรมความเป็นเมืองลองในยุคจารีต ทั้ง “เจ้า” “พุทธ” “ผี” กลับมา
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สร้างและรื้อฟ้ืนตัวตน ระยะแรกได้น าเพียงทุนวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับพระธาตุศรีดอนค าและมี

พระสงฆ์เป็นแกนน า จนกระทั่งช่วงที่สองมีการสร้างและรื้อฟ้ืนอย่างกว้างขวางและทรงพลัง  ได้หยิบเอาทุน

วัฒนธรรมผีเมืองเจ้าเมืองมาร่วมกับพุทธศาสนาที่ขยายครอบคลุมพระธาตุทั้งห้าองค์  โดยมีสภาวัฒนธรรมเป็น

แกนน าและมีคนหลากหลายกลุ่มเข้ามีบทบาทท้ังเป็นแกนน าและร่วมสนับสนุน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล    

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์  

 อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน: การสรรค์สร้างความเป็นไทยใหญ่จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย

ใหญ่เดิมและไทยใหญ่พลัดถิ่น ทศวรรษ 2520-2550 

Mae Hong Son Thai Yai: The Creation of Thai Yai-ness Through the 

Interaction Between the Old and New Thai Yai 

 ธรรศ ศรีรัตนบัลล ์

 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างความเป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน ในช่วงทศวรรษ 

2520-2550 โดยศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยใหญ่เดิมและไทยใหญ่พลัดถิ่น ที่น าไปสู่การสรรค์สร้างความเป็น

ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน ศึกษาลักษณะของการสร้างและการรื้อฟ้ืนความเป็นไทยใหญ่ รวมถึงการแสวงหาและ

สร้างพ้ืนที่ของไทยใหญ่พลัดถิ่น 

 ผลการศึกษาพบว่า เมืองแม่ฮ่องสอนก่อรูปขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ภายใต้คติการสร้างเมือง

แบบไทยใหญ ่และเป็นเมืองไทยใหญ่เพียงแห่งเดียวในสยาม ที่ยังคงช ารงความเป็นไทยใหญ่ไว้ได้อย่างสืบเนื่อง 

ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 แม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที่หนึ่งซึ่งรองรับการอพยพเข้ามาของไทยใหญ่พลัดถิ่น  ด้วยเงื่อนไข

ปัญหาทางการเมืองของสหภาพเมียนมาร์และความต้องการแรงงานราคาถูกในประเทศไทยท าให้ชาวไทยใหญ่

จากรัฐฉาน อพยพเข้ามาแสวงหาโอกาสในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมจ านวนมากขึ้น  แม้ว่าพรมแดน

ของประเทศได้แบ่งแยกไทยใหญ่พลัดถิ่นกับไทยใหญ่เดิมให้ต่างกันแต่ด้วยส านึกร่วมในความเป็นไทยใหญ่และ

ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน โดยไทยใหญ่พลัดถิ่นหยิบ

ยกทุนทางวัฒนธรรมไทยใหญ่ ที่ยังคงมีอยู่อย่างเข้มข้นมาเสริมให้ “ความเป็นไทยใหญ่” ซึ่งก าลังจางหายจาก

ความทรงจ าของไทยใหญ่เดิม โดยร่วมสร้างและรื้อฟ้ืน “ตัวตน” ความเป็นไทยใหญผ่่านส านึกร่วมทางชาติพันธุ์

ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของการนับถือพุทธศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และจารีตประเพณีซึ่งตกทอดมาจากยุค

จารีต 

 ในขณะเดียวกันไทยใหญ่พลัดถิ่น ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนอย่าง

สืบเนื่องตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ก็พยายามสร้างพ้ืนที่ “ความเป็นไทยใหญ่” ของตน โดยการสร้างผ่าน “ความ

เป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน” และแสวงหาพื้นท่ีเพ่ือสร้างและน าเสนออัตลักษณ์ “ความเป็นไทยใหญ่พลัดถิ่น” ให้

สอดรับกับสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญอยู่ รวมถึงการใช้พ้ืนที่สื่อในยุคโลกาภิวัตน์สร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงและ

สร้าง “ความเป็นไทยใหญ่” กับไทยใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลก 
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นอกจากนั้น การสร้างและการรื้อฟ้ืนความเป็นไทยใหญ่ เป็นการเลือกหยิบยกเอา “ความเป็น ไทย

ใหญ่” บางอย่าง มาใช้ให้สอดคล้องกับบริบท ด้วยเหตุนี้ความเป็นไทยใหญ่จึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนตายตัว และ

เป็นเครื่องสะท้อนภาพของการปรับตัวเพ่ือการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทยใหญ่หลากหลายกลุ่ม

ให้ด ารงอยู่ได้ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล    

 อาจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 
 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ “สังคมชาวนา” อีสานตั้งแต่ พ.ศ.2500-2550: 

ศึกษากรณี หมู่บ้านกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

Economic Changes of the “Peasant Society” in Isan Region, from 1957-

2007: A Case Study of Kugasing Village, Roi Ed Province 

 ฐิติญา เหล่าอัน 

 

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ “สังคมชาวนา” ใน ภาค

อีสานตั้งแต่ พ.ศ.2500-2550 โดยพิจารณาการปรับตัวของชาวนาและความเปลี่ยนแปลงของ “สังคมชาวนา” 

ที่เชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลาดังกล่าว จนกระทั่งความเปลี่ยนแปลงนั้น

ได้น ามาซึ่ง “การอวสานของสังคมชาวนา” กรณีศึกษาคือหมู่บ้านกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 

แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาในวงวิชาการสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์จะมีการอธิบายความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมชาวนาไว้ค่อนข้างมาก แต่ส่วนใหญ่มักยึดติดกับกรอบการอธิบายที่ว่าสังคมชาวนายังคงด ารงอยู่ได้

แม้ว่าระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนเข้าสู่ระบบทุนนิยม ทั้งนี้ก็เพราะมี “วัฒนธรรมชุมชน” ที่ท าให้ชาวนาช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน ซึ่งกรอบการค าอธิบายชุดนี้ไม่เอ้ือให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อความเปลี่ ยนแปลงอันไพศาล

ของสังคมชาวนาไทย 

จากการศึกษา “สังคมชาวนา” ในหมู่บ้านกู่กาสิงห์ พบว่าการก่อรูปของสังคมชาวนาในหมู่บ้านนี้

เกิดขึ้นในช่วงก่อนทศวรรษ 2500 โดยเป็นการรวมตัวกันสร้าง “สังคมชาวนา” ในหลายมิติ ทั้งมิติ ทางการ

ผลิต สังคม พิธีกรรมและความเชื่อ อันเป็นพื้นฐานของการอยู่รอดของครอบครัวและชุมชนชาวนาในช่วงสมัยที่

รัฐยังไม่ได้ขยายบทบาทในการควบคุมและการบริการเข้าไปสู่ชุมชนอย่างเข้มข้น 

 การด าเนินนโยบายพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในทศวรรษ 2500 

เป็นต้นมา ได้ท าให้ชาวนาเริ่มปรับตัวด้วยการหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือป้อนผลผลิตให้กับตลาด  แม้ว่าใน

ระยะแรกพวกเขาจะมิได้ละทิ้งระบบการผลิตแบบเลี้ยงชีพไปโดยสิ้นเชิง แต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมไม่น้อย เช่น มีการท านาโดยใช้เครื่องจักรทางการเกษตร คือ รถไถนาเดินตามและการเกิดการแตก

ตัวทางชนชั้น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่น าไปสู่การล่มสลายของสังคมชาวนาในเวลาต่อมา 
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 ความเปลี่ยนแปลงของ “สังคมชาวนา” ทวีความเข้มข้นมากขึ้นช่วงปลายทศวรรษ 2520 เป็น ต้นมา 

โดยชาวนาได้มีโอกาสใช้ “ทุนเข้มข้น” เพ่ือ “ปลูกพันธุ์ข้าวใหม่” ที่มุ่งเน้นผลิตเพ่ือป้อนตลาดเป็นหลัก จาก

การตัดสินใจเชิงธุรกิจของชาวนาท าให้มีการน าเครื่องจักรขนาดใหญ่ คือ รถไถนากับรถเกี่ยวข้าวมาใช้แทนการ

ใช้แรงงานคน ต่อมาชาวนาก็เริ่มท าธุรกิจด้วยการน าเครื่องจักร ออกไปรับจ้างในหมู่บ้าน และขยายออกไป

รับจ้างนอกเขตหมู่บ้าน ขณะเดียวกันการแตกตัวทางชนชั้นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ท าให้ชาวนาแต่ละชนชั้นท า

ให้โอกาสในการปรับตัวได้ไม่เท่ากัน ชาวนารวยสามารถท่ีปรับตัวเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี ขณะที่

ชาวนากลางและชาวนาจน ปรับตัวได้น้อยกว่า ชาวนากลางได้หันเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการทั้งในและนอก

ภาคเกษตรกรรม ส่วนชาวนาจนเปลี่ยนตนเองมาสู่การเป็นแรงงานรับจ้างในภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการนอก

ภาคเกษตรกรรมหรือกลายเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในหมู่บ้าน 

 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในความเชื่อและ พิธีกรรม

ที่ครั้งหนึ่งเคยจรรโลง “สังคมชาวนา” เอาไว้จนกระทั่งกลายเป็นพิธีกรรมของครอบครัว ชาวนาแต่ละ

ครอบครัว ไม่ใช่เป็นพิธีกรรมของชุมชนที่ท าหน้าที่ในการจรรโลง “สังคมชาวนา” อีกต่อไป 

 ผลการศึกษาท าให้เห็นได้ชัดว่าการเกิดขึ้นของ “สังคมชาวนา” อันเป็นการสร้างสรรค์อย่างยิ่งใหญ่

ของชาวนาเพ่ือท าให้ทุกคนในชุมชนอยู่รอดได้นั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตที่ชีวิตชาวนาเต็มไปด้วยความ

ยากแค้นรอบด้านเท่านั้น จึงไม่สมควรที่วงวิชาการจะยึดถือเป็นภาพแทนความจริงของสังคมไทยจนมอง

สังคมไทยอย่างหยุดนิ่งในลักษณะของภาพอุดมคติ มิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นการมองข้ามพลังในการปรับตัวของ

ชาวนา ที่ท าให้ชาวนาสามารถก้าวพ้นความยากแค้นรอบด้านมาสู่ยุคปัจจุบัน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์    
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ชีวิตสามัญชนจีนในกรุงเทพ พ.ศ.2500-2517 

The Life of Chinese Commoners in Bangkok during 1957-1974  

 สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ 

 

 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จีนระดับล่างหรือสามัญชนจีน  ในช่วง 

พ.ศ.2500-2517 อันเป็นช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย

อย่างไพศาล กระทั่งส่งผลให้สามัญชนจีนที่ประสบปัญหาและความกดดัน จากความเปลี่ยนแปลงได้ลุกฮือขึ้น

ต่อต้านรัฐและสังคมด้วยความรุนแรงในเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชย พ.ศ.2517 

 แม้ท่ีผ่านมาจะมีความพยายามอธิบายเหตุการณ์จลาจลพลับพลาไชยจากหลายมุมมอง ทว่าค าอธิบาย

เหล่านั้นก็มิได้ท าให้เกิดความเข้าใจต่อเหตุการณ์อย่างกระจ่างด้วยปราศจากการศึกษาตัว  ละครเอกใน

เหตุการณ์นั่นคือสามัญชนจีน 

 ระหว่างทศวรรษ 2500-2510 สามัญชนจีนในกรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทาง 

เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยขาดแคลนอ านาจและทุนต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ปรับตัว ในขณะที่ได้รับแรงกดดันอย่างซับซ้อนจากบริบทรอบตัว ทั้งจากครอบครัว ชุมชนจีน เจ้าหน้าที่รัฐและ

กระแสชาตินิยมในสังคมไทย แรงกดดันนี้ทวีขึ้นในครึ่งหลังของ ทศวรรษ 2510 ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและ

การเมืองผันผวนมากขึ้น จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวจีนจนผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวในหมู่ชาวจีน

ในหลายลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ลูกจีนระดับล่างซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอันเป็นผล

จากความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนแห่งยุคสมัยอย่างรุนแรง ความสัมพันธ์เชิงอ านาจและความสัมพันธ์

ทางสังคมระหว่างลูกจีนกับคนกลุ่มอ่ืน ๆ มิได้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่เอ้ือให้ลูกจีนที่ยากจนมีโอกาสก้าวพ้นจาก

วิกฤตของชีวิต ในทางกลับกันสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ กลับทวีความกดดันให้ลูกจีนเหล่านี้ได้รับความคับ 

แค้นในชีวิตมากขึ้น กระทั่งลูกจีนเหล่านี้ระบายความคับแค้นเหล่านั้นออกมาด้วยการต่อต้านรัฐและสังคมใน

ปลายรูปแบบ ทว่าในที่สุดการต่อต้านรัฐและสังคมก็ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงและมาถึงจุดระเบิดในเหตุการณ์  

“จลาจลที่พลับพลาไชย” เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2517 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์    
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กระบวนการรื้อฟื้นส านึกทางประวัติศาสตร์ และการจัดตั้งวัฒนธรรมไทยลื้อชุมชน

เชียงค า จังหวัดพะเยา ช่วงทศวรรษ 2520-2550 

The Activation of Memories and Cultural Reconsolidation of 

Chiangkham Thai-Lue Community , Phayao Province from 1977 to 2007 

 ณกานต ์อนุกูลวรรธกะ 

 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการรื้อฟ้ืนส านึกทางประวัติศาสตร์และการจัดตั้ง

ทางวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อ ชุมชนเชียงค า จังหวัดพะเยา ช่วงทศวรรษ 2520-2550 ซึ่งถือว่าเป็น

กระบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อเชียงค า ที่สามารถสร้างตัวตนและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม

ขึ้นมา ผ่านการรื้อฟ้ืนส านึกทางประวัติศาสตร์และการจัดตั้งทางวัฒนธรรม 

 ผลการศึกษาพบว่า ผลพวงของการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจของเมืองเชียงค า  ส่งผลต่อ

กระบวนการรื้อฟ้ืนส านึกทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยลื้อเชียงค า ผนวกกับบริบทของสังคมไทยได้เริ่มเปิด

พ้ืนที่ให้แก่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนนักวิชาการภายนอกเข้ามาศึกษาเรื่องราวของชาวไทยลื้อ ได้มี

อิทธิพลต่อปัญญาชนและนักวิชาการท้องถิ่น จนน ามาสู่การขยายแนวคิดและวิธีการในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของ

ชาวลื้อไปสู่คนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนและกลุ่มนักการเมือง ท าให้ส านึก

ความเป็นลื้อกลับมามีความส าคัญต่อชุมชน 

 ความเป็นลื้อเชียงค าเริ่มโดดเด่นมากขึ้นผ่าน “งานสืบสานต านานไทลื้อ” ท าให้ความเป็นลื้อเชียงค ามี

ความส าคัญและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น การแสดงตัวตนของชาวไทยลื้อเชียงค า สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น “ลื้อ

ใหม่” ที่ไม่ใช่ลื้อในอดีตอีกต่อไปแล้ว หากแต่เป็นชาวไทยลื้อในบริบทใหม่ในการน าเสนอตัวตนผ่านการจัดงาน

เทศกาล จึงน ามาสู่การจัดตั้งทางวัฒนธรรม ที่อาศัยรากเดิมทางวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อผ่านการน าเสนอ

ตัวตนออกสู่พ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งวัฒนธรรมที่น าเสนอออกไปนั้น ไม่ได้ตอบสนองวิถีชีวิตจริงของชาวไทยลื้อ 

หากแต่ถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อการสร้างพื้นที่และแสดงความเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 

 ภายใต้การรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมผ่านการจัดงาน “สืบสานต านานไทลื้อ” ที่ถูกผลิตซ้ ามากกว่า 10 ครั้ง ได้

ขยายฐานของความเป็นชาติพันธุ์ออกไปสู่ระดับท้องถิ่นและระดับสากล ผลจากการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมดังกล่าว 

ท าให้ความเป็นลื้อกลับกลายเป็นทรัพยากรส าคัญ ที่ท าให้คนหลายกลุ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดการ
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วัฒนธรรมไทยลื้อ ผ่านการแสวงหาผลประโยชน์ ช่วงชิง ต่อรองแลกเปลี่ยน จนน ามาสู่การจัดความสมดุลใน

การจัดการวัฒนธรรม เพ่ือจะจรรโลงวัฒนธรรมไทยลื้อให้ด ารงอยู่สืบไป 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ สรัสวดี อ๋องสกุล    

 อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร   
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เมืองพิษณุโลก: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหัวเมืองใหญ่ ภายใต้โครงสร้างอ านาจรัฐ

แบบจารีต 

Mueang Phitsanulok: Local History of a Major City Under the Traditional 

State Power Structure 

ธีระวัฒน์ แสนค า 

 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองพิษณุโลก ผ่านพลวัตความเป็น

เมือง การสร้างอ านาจ การรักษาเสถียรภาพ และการปรับความสัมพันธ์ของเมืองพิษณุโลกกับศูนย์อ านาจรัฐ

ไทย ศูนย์อ านาจรัฐใกล้เคียงและเมืองบริวารภายใต้โครงสร้างอ านาจรัฐแบบจารีต  ตั้งแต่การก่อรูปเมือง

ประมาณพุทธศตวรรษที ่18 จนถึงการสถาปนาระบบเทศาภิบาล 

ผลการศึกษาพบ เมืองพิษณุโลกก่อรูปเมืองขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 มีฐานะเป็นนครในที่ราบ

ลุ่มแม่น้ าน่าน เป็นเมืองใหญ่ มีทรัพยากรส าคัญ มีที่ตั้งเป็นชุมทางการคมนาคม ท าให้เมืองพิษณุโลกเป็นชุม

ทางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและจุดยุทธศาสตร์ 

เมืองพิษณุโลกถูกศูนย์อ านาจรัฐสุโขทัยผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรในช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 19 ตามมาด้วยถูกผนวกเข้ากับศูนย์อ านาจรัฐกรุงศรีอยุธยา โดยลดสถานะลงให้เป็นเพียงแค่หัว

เมืองใหญ่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 แต่ด้วยความเป็นรัฐอิสระมาก่อนก็ส่งผลให้เจ้าเมืองพิษณุโลกอาศัย

ความพร้อมของความเป็นเมืองใหญ่ โดยสร้างอ านาจและความมั่งคั่ง เพ่ือต่อรองอ านาจกับศูนย์อ านาจรัฐไทย

และศูนย์อ านาจรัฐใกล้เคียง และพร้อมที่จะปฏิเสธศูนย์อ านาจรัฐ เมื่อศูนย์อ านาจรัฐมีความอ่อนแอ รวมทั้ง

พร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับศูนย์อ านาจรัฐอ่ืนที่เหนือกว่า โดยยอมมีสถานะเป็นเพียงรัฐท้องถิ่น

ที่ซ้อนอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐขนาดใหญ่ 

ภายในท้องถิ่น เจ้าเมืองพิษณุโลกมีอ านาจควบคุมดูแลเมืองบริวาร โดยอาศัยสถานะความเป็นเมือง

ใหญ่ที่เหนือกว่าเมืองบริวาร ซึ่งมีจ านวนเมืองผันแปรตามนโยบายของแต่ละศูนย์อ านาจรัฐ แต่เจ้าเมืองบริวารก็

มีความพยายามแสวงหาอ านาจ มีการปรับความสัมพันธ์และดึงอ านาจจากศูนย์อ านาจรัฐเข้ามาต่อรอง หรือ

สร้างสมดุลอ านาจกับเจ้าเมืองพิษณุโลก 

ภายใต้การปกครองของศูนย์อ านาจรัฐกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2325 เป็นต้นมา สภาพบริบททาง

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมภายในศูนย์อ านาจรัฐมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก และส่งผลให้



78 
 

 
 

ศูนย์อ านาจรัฐมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ท าให้อ านาจของเจ้าเมืองพิษณุโลกถูก

จ ากัด อ านาจการปกครองภายในเมืองขาดความเป็นเอกภาพและถดถอยลงอย่างชัดเจนหลังการสถาปนา

ระบบเทศาภิบาลในปี พ.ศ.2437 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล    
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กระบวนการการเคลื่ อนไหวทางสั งคมของชนพื้น เมืองในแขวงอัดตะปือ 

ราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ระหว่างพุทธศตวรรษที ่24 ถึงพุทธศตวรรษที่ 25 

Social Movements of the Indigenous Population in Attapue Province, 

Lan Xang Kingdom (Laos), from Late 18th to Late 19th Centuries 

 พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล 

 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มุ่งศึกษากระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมของชนพ้ืนเมือง ในเมืองอัดตะปือ 

ราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงพุทธศตวรรษที่ 25 ในช่วงที่เมืองอัดตะปืออยู่

ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรไทย 

 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมของชนพ้ืนเมือง ในเมืองอัดตะปือ ในพุทธ

ศตวรรษที่ 24 เกิดจากความอ่อนแอของชนชั้นปกครองลาว นโยบายเก็บส่วยของรัฐบาลไทย เจ้าอาญาสี่กดขี่

ชนพื้นเมืองและการล่วงล้ าสถานภาพทางสังคมของชนพ้ืนเมือง 

 การเคลื่อนไหวทางสังคมของชนพื้นเมืองในพุทธศตวรรษที่ 24 มี 2 ลักษณะ คือ การโจมตีศูนย์อ านาจ

ทางการเมืองและกระบวนการข่าขัด มีแนวคิดและอุดมการณ์เพ่ือกอบกู้สถานภาพทางสังคมของชนพ้ืนเมือง 

ตอบโต้การปกครองของเจ้าอาญาสี่และนโยบายเก็บส่วยของรัฐบาลไทย การเคลื่อนไหวส่งผลให้ผู้น าของชน

พ้ืนเมืองถูกปราบปรามและสูญเสียก าลังคนไปเป็นจ านวนมาก เจ้าอาญาสี่และรัฐบาลไทยเสียผลประโยชน์ที่ได้

จากส่วยของชนพ้ืนเมือง สังคมเมืองอัดตะปืออ่อนแอเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานจากการหลบหนีของชน

พ้ืนเมือง 

 กระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมของชนพ้ืนเมือง ในเมืองอัดตะปือ ในพุทธศตวรรษที่ 25 เกิด

จากความเดือดร้อนจากภาระส่วยที่สืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  24 การปกครองของเจ้าอาญาสี่  การ

ด าเนินนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลไทยเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐบาลไทยโดยไม่

ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อชนพื้นเมือง โดยเฉพาะนโยบายเร่งรัดส่วยอย่างเข้มงวด ประกอบกับการขยายอ านาจ

ของอาณานิคมฝรั่งเศสที่มีส่วนกดดันการด ารงชีวิตของชนพ้ืนเมืองให้ได้รับความตึงเครียดมากขึ้น  การ

เคลื่อนไหวในพุทธศตวรรษที่ 25 มี 2 ลักษณะคือกระบวนการข่าขัดและกระบวนการต่อรองอ านาจระหว่างชน

พ้ืนเมืองกับเจ้าอาญาสี่ มีเป้าหมายเพ่ือต้องการมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ไม่ถูกเจ้าอาญาสี่และรัฐบาลไทยกดขี่ขูดรีดส่วยมากเกินไป การเคลื่อนไหวทางสังคมของชนพ้ืนเมือง 
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ส่งผลให้สังคมของชนพ้ืนเมืองระส่ าระสาย กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเมืองอัดตะปือกับเมืองนครจ าปาสัก 

เจ้าอาญาสี่และรัฐบาลไทยเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและกระทบต่อความมั่นคงทางการเมืองของรัฐบาล

ไทยในหัวเมืองลาวตอนใต้ 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล    

 อาจารย์โยชิยูกิ มาซูฮารา    
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การสร้าง “พื้นที่ที่สาม” ของผู้หญิง “ชนบทใหม่” ภาคเหนือ ผ่านเพลงซอสตริง 

The Construction of the “Third Space” of Northern “New Rural” 

Women Through Hybrid Folk-Modern Songs of Northern Thailand 

(Pleng Saw String) 

 อรพิน สร้อยญาณะ 

 

 การศึกษาเรื่อง “การสร้าง “พ้ืนที่ที่สาม” ของผู้หญิง “ชนบทใหม่” ภาคเหนือผ่านเพลงซอสตริง” มี

วัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสังคมในยุคจารีตของภาคเหนือที่มีผลต่อการควบคุม

พฤติกรรมและจ ากัดบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงชาวบ้านชนบทภาคเหนือ 2. เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างทาง

สังคมของเมืองเชียงใหม่ในยุคสมัยใหม่ที่มีผลต่อการก าหนดสถานภาพบทบาทและสร้างความหมายให้แก่

ผู้หญิงเหนือ 3. เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงความสลับซับซ้อนของการผสมผสานในการนิยามความหมายความเป็น

ผู้หญิงเหนือจากตัวตนของผู้หญิงชาวบ้านชนบทภาคเหนือ ผ่านเพลงที่เรียกว่า “ซอสตริง” 

 ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดความหมายของการเป็นผู้หญิงเหนือผ่านเพลงซอสตริงนั้นเป็นการ

ผสมผสานความหมายในยุคจารีตและยุคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยในยุคจารีตสังคมล้านนาได้มีการก าหนด

สถานภาพทางเพศโดยการให้ความหมายทางพ้ืนที่เป็นตัวก าหนดความเป็นผู้หญิงดี -ไม่ดี ในขณะที่ในยุค

สมัยใหม่เป็นยุคท่ีล้านนาได้ผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสยามในช่วงแรกสยามได้ใช้วาทกรรมแบบอาณา

นิคมมีผลท าให้การให้ความหมายแก่ผู้หญิงเหนือว่าเป็น “อีลาว” ในช่วงหลังสยามได้ใช้วาทกรรมชาตินิยมใน

การรวมประเทศท าให้การให้ความหมายความเป็นผู้หญิงเหนือเปลี่ยนเป็น “สาวเอ้ืองเหนือ” เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ความหมายจากรัฐส่วนกลางดังกล่าวมีผลท าให้ปัญญาชนท้องถิ่นเชียงใหม่พยายามสร้างความ

หมายความเป็นผู้หญิงเหนือออกมาจนท าให้เกิดการแยกชนชั้นของผู้หญิงเหนือออกเป็น ผู้หญิงชนชั้นกลาง กับ 

ผู้หญิงชาวบ้าน 

 เพลงซอสตริง จึงเป็นพ้ืนที่ของการตอบโต้ ต่อรอง และการสร้างความหมายที่เกิดจากผู้หญิงชาวบ้าน

ชนบทใหม่ภาคเหนือ อันได้แก่ 1. ความหมายในพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 2. ความหมายในฐานะผู้หญิงที่ดี 3. 

ความหมายในฐานะผู้ที่ครอบครองพ้ืนที่ทางโลก 4. ความหมายในฐานะผู้ที่ควบคุมผู้ชายในพ้ืนที่ส่วนตัว 

(Private Space) ผลของการศึกษานี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสตรีทั้งในแง่ความเข้าใจในคุณค่า

ของตนเองโดยไม่ยึดติดกับภาพที่ถูกสร้างขึ้นอันจะน าไปสู่อิสรภาพทางการกระท าและความคิดอย่างแท้จริง 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์เชษฐพัฒนวนิช    

 ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์     

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรจักร์ สัตยานุรักษ ์    
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การสร้างตัวตนของชาวอีสานพลัดถิ่นในจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ พ.ศ.2500 ถึงปัจจุบัน 

Constructing Identities of Isan Diasporas in Chiang Rai from 1957 A.D. 

to Present 

 กัญญาณัฐ นาสมทรง 

 

 วิทยานิพนธ์นี้ต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ  หากแต่เกิดขึ้น

จาก “ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม” ของผู้คน เมื่อ “ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม” เปลี่ยนแปลงไปอัต

ลักษณ์ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการที่อัตลักลักษณ์สามารถที่จะเลือก

ปะทะสังสรรค์ ผสมผสาน ต่อรอง แปรเปลี่ยนได้นั้นท าให้อัตลักษณ์ที่ได้นิยามขึ้นมาใหม่นั้นเป็น “อัตลักษณ์

พันธุ์ทาง” กล่าวคืออัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ นั้น ไม่ได้มีความบริสุทธิ์หรือเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริง แต่

เป็นอัตลักษณ์ที่เกิดจากการผสมผสาน คัดเลือก ปรับเปลี่ยน ปะทะสังสรรค์ เพ่ือให้เกิดอ านาจต่อรองของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถที่จะบอกได้ว่าอัตลักษณ์ในการด ารงชีวิตของเราคือใคร ด าเนินชีวิตมา

อย่างไร และจะก้าวเดินไปทางไหนอย่างไร 

 การอพยพของชาวอีสานเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวอีสานและ

คนเมืองเชียงราย อันเกิดจากความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาว

อีสานและคนเมืองเชียงราย ประกอบกับชาวอีสานได้เริ่มสะสมที่ดินและนา การปลูกพืชเศรษฐกิจเข้ามายัง

จังหวัดเชียงราย ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ คนเมืองเชียงรายเริ่มรู้สึกสูญเสียสถานะ อ านาจและสิทธิ

ที่ตนเองเคยมีในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ คนเมืองเชียงรายจึงได้สร้างอัตลักษณ์ชาวอีสานในหลายลักษณะเพ่ือจะ

สามารถมีอ านาจเหนือชาวอีสาน โดยให้ความหมายวัฒนธรรมของชาวอีสานเป็นวัฒนธรรมที่ต่ าต้อย ล้าหลัง 

 ชาวอีสานได้เลือกการตอบโต้ต่อรองกับการนิยามของคนเมืองเชียงรายโดยการสร้างพหุอัตลักษณ์ที่มี

ความหลากหลาย รวมทั้งอัตลักษณ์ “คนไทย” ซึ่งการสร้างพหุอัตลักษณ์เหล่านี้มีความส าคัญในการสร้าง

เครือข่ายกับกลุ่มต่าง ๆ หลายกลุ่มในสังคม ซึ่งมีผลท าให้ชาวอีสานมีอ านาจต่อรองเพ่ิมมากขึ้นในการจัด

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับคนเมืองเชียงราย 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์เชษฐพัฒนวนิช    
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บทบาท “ข้อย” (ทาส) ในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านช้างระหว่างพุทธ

ศตวรรษที ่21-23 

Roles of the Slave in History of Lan Xang Kingdom During the 15-17 th 

Centuries  

 ขนิษฐา บุญสนอง 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของข้อย (ทาส) ในอาณาจักรล้านช้างช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 21-23 ซึ่งเป็นช่วงยุคทอง 

ผลการศึกษาพบว่า พุทธศตวรรษที่ 21-23 บทบาทของข้อย (ทาส) เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อรูป

อาณาจักร (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 21) โดยมีเงื่อนไขจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและโดยเฉพาะ

เศรษฐกิจในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโตขึ้นมาก ล้านช้างในฐานะที่มีทรัพยากรของป่าอันเป็นที่

ต้องการของตลาดภายนอก จึงเข้าร่วมการค้าครั้งนี้ด้วย ผลจากการเข้าร่วมท าให้เศรษฐกิจในล้านช้างขยายตัว 

กระทบถึงบทบาทของข้อยในแง่ของการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการค้า กลายเป็นแรงงานที่มีความส าคัญและ

เป็นที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากเจ้าข้อยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในชนชั้นผู้ปกครองพยายามสะสมแรงงานและอ านาจ

โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการค้าขณะเดียวกันระบบอุปถัมภ์แบบไม่เป็นทางการเติบโตขึ้น ท าให้ความมั่งคั่ง

มิได้กระจุกตัวอยู่แต่ในกลุ่มชนชั้นสูงของสังคมอีกต่อไป ไพร่บางส่วนเขยิบฐานะและครอบครองข้อยได้จากการ

เข้าไปมีส่วนร่วมทางการค้าเช่นกัน สภาพแวดล้อมดังกล่าวผลักดันให้จ านวนของข้อยเพ่ิมขึ้นพร้อมกับการรับ

หน้าที่ในบทบาทใหม ่

บทบาทของข้อยเปลี่ยนจากแรงงานรับใช้ออกมาสู่การเป็นแรงงานกึ่งเสรีมากขึ้น  มิได้ถูกจ ากัดให้ท า 

งานพ้ืนที่ครัวเรือนหรือไร่นาของเจ้าข้อยอีกต่อไป แต่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของกลุ่มคนที่แวดล้อม 

โดยพบว่าบุคคลทั่วไปสามารถว่าจ้างข้อยผ่านเจ้าข้อยเพื่อไปท ากิจกรรมทั้งในภาคเกษตรกรรม การค้า และการ

บริการ เช่น จ้างให้เก็บเกี่ยวผลผลิต เลี้ยงสัตว์ รวมถึงจ้างวานข้อยให้เดินทางไปค้าขายต่างเมือง ความส าคัญ

เหล่านี้สะท้อนออกมาในรูปของข้อกฎหมายจ านวนมาก ในช่วงเวลาดังกล่าวข้อยจึงมิใช่แรงงานที่สร้างความ

สะดวกสบายหรือเพ่ือแสดงบารมีของผู้ครอบครองเพียงอย่างเดียว แต่ได้กลายเป็นทรัพย์สิน เป็นต้นทุนในการ

สร้างรายได้มาสู่เจ้าข้อยอีกทางหนึ่ง 
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ไม่เพียงแต่ในภาคเศรษฐกิจแต่ ข้อย (ทาส) ยังมีความสาคัญต่อรัฐในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการรักษา

ดุลอ านาจทางการเมือง ช่วยประสานประโยชน์ระหว่างสถาบันการปกครองและสถาบันศาสนา และเป็นปัจจัย

ที่ช่วยให้เกิดการขยายตัวของชุมชน ความส าคัญดังกล่าว เป็นผลให้เกิดความต้องการแรงงานกลุ่มนี้มากขึ้น 

และส่งผลให้รัฐต้องใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมปริมาณของข้อย (ทาส) เพ่ือมิให้มีมากจนกระทบต่อเสถียรภาพ

ของรัฐ 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล    
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ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างมิชชันนารีอเมริกัน กับกลุ่มชนชั้นต่าง ๆ ในสังคม

เชียงใหม่ พ.ศ.2410-2484 

American Missionaries’ Power Relations to the Various Classes in Chiang 

Mai, 1867-1941 

 ชาลี เอื้อไพบูลย์ 

 

 วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างมิชชันนารีอเมริกันกับกลุ่มชนชั้นต่าง ๆ ใน

สังคมเชียงใหม่ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงระหว่าง พ.ศ.2410-2484 โดยแสดงให้เห็นอย่างละเอียดว่า

มิชชันนารีเหล่านี้ได้ใช้ความรู้และสร้างกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไรบ้าง เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพทางอ านาจที่ค่อนข้าง

ต่ าของตนเองให้กลายเป็นชนชั้นน ากลุ่มหนึ่งของสังคมเชียงใหม่ 

 นับตั้งแต่ทศวรรษ 2410 จนถึงกลางทศวรรษ 2480 สังคมเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย

เปลี่ยนจากการเป็นเมืองประเทศราชมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสยามที่ปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจ ใน

ขณะเดียวกันเชียงใหม่ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง กลุ่ม

คนต่าง ๆ ในสังคมเชียงใหม่จึงมีความหลากหลายมากขึ้นเป็นล าดับ และแทบทุกกลุ่มมีสถานภาพแตกต่างจาก

เดิม เช่น เจ้านายเชียงใหม่มีอานาจน้อยลง เจ้านายและข้าราชการจากส่วนกลางมีอ านาจเพิ่มข้ึนมาก ในขณะที่

ชาวตะวันตกขยายบทบาทและอ านาจทางเศรษฐกิจ และชาวจีนจ านวนมากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

เชียงใหม่ที่ใช้บริการทางการแพทย์สมัยใหม่และส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของมิชชันนารี  นอกจากนี้

ชาวบ้านสามัญก็ต้องการปรับตัวและรับบริการใหม่  ๆ จนบางคนเลือกเข้ามาอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ

มิชชันนารี 

 อ านาจที่สูงขึ้นของมิชชันนารีนอกจากจะมาจากการแสดงความเป็น “ฝรั่ง” ที่มีอารยธรรมเหนือกว่า

ผ่านวิถีชีวิตประจ าวัน เช่น การสร้างบ้านแบบอาณานิคม การกินอาหาร การแต่งกาย ฯลฯ แล้ว ยังมาจากการ

ที่มิชชันนารีได้ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มต่าง ๆ ด้วยอ านาจแห่งความรู้ที่ตนเองมีอยู่ ทั้งความรู้

ภาษาอังกฤษและความรู้ทางการแพทย์ ท าให้มิชชันนารีมีบุญคุณต่อคนหลายกลุ่มหลายชนชั้น และในขณะที่

มิชชันนารีบางส่วนเน้นการเผยแผ่ศาสนาในดินแดน “ลาว” ตามนโยบายของมิชชันลาวในท้องถิ่นและ

คริสตจักรเพรสไบทีเรียนในสหรัฐอเมริกาอยู่นั้น มิชชันนารีหลายคนทางานอย่างค่อนข้างเป็นอิสระจากองค์กร

ทั้งสอง แต่ให้ความส าคัญอย่างยิ่งแก่การจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงพยาบาลในเชียงใหม่  ซึ่งกิจกรรมสอง

ด้านนี้เติบโตอย่างรวดเร็วจากการที่มิชชันนารีเลือกสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มชนชั้นน าและพระบรม
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วงศานุวงศ์ของสยาม และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสยาม ที่ต้องการผนวกล้านนาเข้าไว้ในอ านาจอย่าง

แนบแน่น ส่งผลให้กลุ่มชนชั้นน าและพระบรมวงศานุวงศ์ของสยาม สนับสนุนการด าเนินงานของมิชชันนารี ท า

ให้มิชชันนารีได้รับพระราชทานทั้งเกียรติยศและเงินสนับสนุนจากกรุงเทพฯ และสามารถรักษาพยาบาล

เจ้านายเชียงใหม่และประชาชนทั่วไปกว้างขวางขึ้น มิชชันนารีจึงกลายเป็นชนชั้นน าในสังคมเชียงใหม่ที่คนทุก

กลุ่มให้ความเคารพยกย่อง รวมทั้งกลุ่มชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งได้รับการศึกษาจากโรงเรียนของมิชชันนารี

ด้วย ความส าเร็จในการเลื่อนสถานภาพทางสังคมและสถานภาพทางอ านาจของมิชชันนารี จนกลายเป็น “ชน

ชั้นน าโพ้นทะเล” (elite diasporas) ในสังคมเชียงใหม่ นอกจากจะเห็นได้ชัดจากบ้านหลังใหญ่และวิถีชีวิตที่

ศิวิไลซ์แบบตะวันตกแล้ว ยังเห็นได้จากการมีบทบาทส าคัญใน “ยิมคานา” ซึ่งเป็นสโมสรของชาวตะวันตกที่

เต็มไปด้วยความศิวิไลซ์ และพระมหากษัตริย์และเจ้านายทุกพระองค์ที่เสด็จมาเชียงใหม่ล้วนแต่เสด็จมาเยี่ยม

สโมสรยิมคานา โรงพยาบาล และโรงเรียนของมิชชันนารีโดยให้เกียรติแก่มิชชันนารีอย่างมาก 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์    
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พลวัตการช่วงชิง “พื้นที่ท่องเที่ยว” ของคนชายแดนด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ.

2520-2552 

Dynamics of Contesting “Tourist Space” of Dan sai Border People, Loei 

Province, 1977-2009 

 นพพล แก่งจ าปา 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพลวัตการช่วงชิงความหมาย “พ้ืนที่ท่องเที่ยว” ของคน

ชายแดนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้คนใน

พ้ืนที่ชายแดนด่านซ้าย กับพลังอ านาจภายนอก ตลอดจนการช่วงชิง ความหมายของตัวตน และการ

ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในพ้ืนที่ชายแดนด่านซ้ายด้วยกันเอง 

ท่ามกลางบริบทที่สังคมไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยว และอ าเภอด่านซ้ายกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนับตั้งแต่ 

ทศวรรษ 2520 ถึงปัจจุบัน 

 ผลการศึกษา ท าให้ทราบว่า “ด่านซ้าย” แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองชายแดน” ซ่ึงผู้คนทั่วไปรับรู้ว่า

เป็นเมืองชายขอบ ทุรกันดาร แต่ภาพดังกล่าว เพ่ิงเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 25 มานี้เอง อันเป็นผล

สืบเนื่องจากมาจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอ านาจแบบรัฐจารีตมาสู่รัฐสมัยใหม่ ที่ท าให้ด่านซ้ายถูก

ก าหนดต าแหน่งแห่งที่ลงบนแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างตายตัว และมีภาพลักษณ์ที่ด้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

ยิ่งในช่วงหลังทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทย

สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ในแต่ละส่วนของประเทศได้อย่างเป็นจริง และรับรู้ได้ถึงต าแหน่งแห่งที่ของตนภายใน

ขอบเขตการปกครองของรัฐยิ่งขับเน้นภาพลักษณ์การเป็นเมืองชายแดน ชายขอบ ของด่านซ้ายให้เด่นชัดเพ่ิม

มากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นนับตั้งแต่ทศวรรษ 2520 เป็น

ต้นมา การท่องเที่ยวได้เอ้ือให้คนด่านซ้ายได้มีพ้ืนที่ในการโต้กลับค านิยามของสังคมภายนอกที่มีต่อบ้านของ

พวกเขาในเชิงที่ด้อยกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ด้วยการร่วมผลักดันให้ท้องถิ่นตนกลายเป็น “พ้ืนที่

ท่องเที่ยว” ให้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว ตามความหมายของพวกเขาเองขึ้นมา เป็นต้นว่าการสนับสนุน

ให้พระธาตุศรีสองรักเป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอก การประกาศตนว่าเป็น “ลูกผึ้งลูกเทียน” ในงานนมัสการพระ

ธาตุฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แกผู่้คนที่เข้ามาเที่ยวชม หรือการส่งเสริมเทศกาลผีตาโขนให้มีศักยภาพระดับโลก เพ่ือ
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บ่งบอกถึงตัวตน และต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมของพวกเขาว่าไม่ได้ด้อยไปกว่ากลุ่มชนจากวัฒนธรรมอ่ืน ๆ หรือ

คนบ้านอ่ืน เมืองอ่ืน 

 ความเคลื่อนไหวของคนด่านซ้ายดังกล่าวนี้ มิได้เป็นไปอย่างแนบแน่นกลมเกลียว หรือปราศจากความ

ขัดแย้งใด ๆ ไม่ เพราะแต่ละกลุ่มสังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนให้ด่านซ้ายกลายมาเป็น “พ้ืนที่

ท่องเที่ยว”นั้น ต่างมีเหตุในมุมของตัวเองรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะยิ่ง เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 2540 ความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งภายในและภายนอกสังคมด่านซ้าย ได้ก่อให้เกิดกลุ่มสังคมใหม่ ๆ เข้ามา

สมทบสร้างสรรค์ “พ้ืนที่ท่องเที่ยว” รวมทั้งมีมุมมองต่อการท่องเที่ยวด่านซ้ายที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ภาพ

ของความขัดแย้งใน “พ้ืนที่ท่องเที่ยว” ด่านซ้าย จึงปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด และการท่องเที่ยวก็สามารถ

เป็นได้ท้ัง “โอกาส” และ “ปัญหา” ในคราวเดียวกัน ส าหรับกลุ่มสังคมที่ด าเนินชีวิตอยู่ในเมืองชายแดนแห่งนี้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์เชษฐพัฒนวนิช   
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การเมืองเรื่องการเลือกตั้งบนวิถีความเปลี่ยนแปลง ของสังคมชนบท (ปี พ.ศ.2520-

2554): กรณีศึกษา ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

Electoral Politics in Rural Transformation Context (1977-2011): Case 

Study of Bandu Sub-district , Mueang District, Chiang Rai Province  

 ปฐมพงศ์ มโนหาญ 

 

 วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายความเปลี่ยนแปลงใน

การเมืองเรื่องการเลือกตั้งของชาวบ้านในพ้ืนที่ชนบท อันจะท าให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าชาวบ้านใน

ชนบทไม่ได้ถูกซื้อเสียงในการเลือกตั้งภายใต้วาทกรรม “โง่ จน เจ็บ” อย่างที่รับรู้กันโดยทั่วไป โดยเลือกพ้ืนที่

ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในช่วงเวลาปี พ.ศ.2500-2554 เป็นตัวแทนในการศึกษา 

 ความเปลี่ยนแปลงของการเมืองเรื่องการเลือกตั้งของชาวบ้านในชนบทสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมในพ้ืนที่  การศึกษานี้พบว่าด้วย

สภาพเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบที่สอดคล้องกันและก็มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกตั้งของชาวบ้านว่าจะเลือกใครด้วยเหตุผลอะไร 

 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชนบทตั้งแต่ปี  พ.ศ.2500-2554 เป็นการเปลี่ยนสังคม

เศรษฐกิจชาวนาไปมาสู่สังคมของภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ได้ส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวบ้าน ชาวบ้านมีพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมจากการ

สังกัดเครือข่ายจารีตที่มีรูปแบบความสัมพันธ์แนวดิ่ง (vertical relationship) ในสังคมชาวนา และแตกตัวจาก

เครือข่ายจารีตออกไปเป็นเครือข่ายการเงินนอกระบบต่าง  ๆ อันมีลักษณะความสัมพันธ์แบนราบกว่า 

(horizontal relationship) ในสังคมของภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่การเกิด

ส านึกแห่ง “ความเท่าเทียม” 

 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวบ้าน น ามาซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้ง โดยมีการเปลี่ยนตัวกลางทางการเมือง (canvasser) จากคนในเครือข่ายจารีต

แบบสังคมชาวนาไปสู่คนในสังกัดเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้าในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการซึ่งมีลักษณะ

ความสัมพันธ์ทีแ่บนราบมากกว่า 
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 ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความหมายของการเลือกตั้ง  จากที่การ

เลือกตั้งคือการเชื่อผู้น าในยุคสังคมชาวนามาสู่การเลือกตัวแทนของเครือข่ายทางสังคมแบบใหม่ของตน อัน

ได้แก่เครือข่ายของภาคการผลิตไม่เป็นทางการเพ่ือให้ตัวแทนในการน ามาซึ่งทรัพยากรจากรัฐและเป็นตัวแทน

เพ่ือคานอ านาจกับคนกลุ่มอื่น ๆ  

 การเลือกตั้งหลังปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมาจึงเป็นการเลือกตั้งคนของพรรคที่ท าหน้าที่เสมือนหนึ่ง

ตัวแทนของเครือข่ายภาคการผลิตไม่เป็นทางการในการผ่องถ่ายทรัพยากรของรัฐมาเกื้อหนุนการผลิตของตน  

กล่าวได้ว่าการเลือกตั้งที่ชาวบ้านให้ความสาคัญก็เพราะเป็นการเลือกนโยบายที่สนองตอบวิถีชีวิตของตนเอง 

 กระบวนการความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งหมดนี้ จึงท าใหค้วามหมายของการเลือกตั้งหมายถึงการที่

พวกเขาได้ตัดสินใจในฐานะพลเมืองของรัฐชาติอย่างเท่าเทียมกับคนอ่ืน และส่งผลให้เมื่อเกิดการยุบพรรค

การเมืองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มข้นตลอดมา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์
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ความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงของ “อุดมการณ์ท้องถิ่นนิยม” ในสังคม

เชียงใหม่ ทศวรรษ 2490-2510 

Diversities and Changes of “The Ideologies of Localism” in Chiang Mai 

Society, 1947-1976 

 เกษกานต์ ขัติยะ 

 

 วิทยานิพนธ์นี้มุ่งวิเคราะห์ “อุดมการณ์ท้องถิ่นนิยม” ในเมืองเชียงใหม่ระหว่างทศวรรษ 2490-2510 

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมของคนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน  และลักษณะของอุดมการณ์

ท้องถิ่นนิยมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ผลการศึกษาพบว่าอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ภายใต้พลัง

ครอบง าของอุดมการณ์ชาตินิยมกระแสหลัก ซึ่งบางส่วนเป็นชาตินิยมแบบราชาชาตินิยมที่เข้ามาในสังคม

เชียงใหม่ตั้งแต่ยุคปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 และอีกส่วนหนึ่งเป็นชาตินิยมตามคติเชื้อชาตินิยมซึ่งมี

พลังสูงขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา อุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมที่มีลักษณะ “ท้องถิ่นนิยม-

ชาตินิยม” ทั้งสองแบบนี้กดทับท้องถิ่นนิยมกระแสอ่ืน ๆ ให้มีพลังน้อยลง ทั้งนี้ กลุ่มคนที่รับเอาอุดมการณ์

ท้องถิ่นนิยมแบบราชาชาตินิยมและ/หรือเชื้อชาตินิยมมีทั้งชนชั้นสูงและชนชั้นกลางในสังคมเชียงใหม่ ที่เกิด

ความส านึกว่าท้องถิ่นของตนเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทย เพราะเป็นกลุ่มที่ได้ผ่านการหล่อหลอมกล่อมเกลา

ความรู้สึกนึกคิดจากระบบการศึกษาและสื่อประเภทต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์จากอ านาจรัฐหรือ

ทรัพยากรจากส่วนกลางโดยความส าเร็จในชีวิตหรือการเติบโตของธุรกิจผูกพันกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ใน

ส่วนกลางหรือในประเทศมากข้ึนเป็นล าดับ 

อย่างไรก็ตาม อุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมแบบอ่ืน ๆ ก็ยังคงแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอเช่น 

อุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมที่เห็นว่าคนในท้องถิ่นเองเป็นผู้มีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น

ให้เจริญก้าวหน้า และอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมแบบที่ต่อต้านอ านาจของรัฐชาติไทยเป็นต้น ทั้งนี้ระดับของการ

เน้นความส าคัญของท้องถิ่นหรือเน้นการต่อต้านอ านาจของรัฐชาติไทยก็แตกต่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง

ของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมแต่ละแบบว่ามีประสบการณ์อย่างไร และได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

จากอ านาจของรัฐชาติมากน้อยเพียงใด 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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 ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์
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ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงชั้นกลางระดับล่างตั้งแต่

ช่วงทศวรรษ 2530 ถึงปัจจุบัน 

Transition of Life and Mentality of the Lower Middle Class Women 

from the Late 1980s to the Present 

 ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์ 

 

 ช่วงทศวรรษ 2520-2530 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยท าให้ชนบทเข้าไปสัมพันธ์กับตลาดอย่าง

เข้มข้น ทั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค ผู้หญิงชนบทจ านวนมากเข้าไปท างานในเมืองทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม

และภาคบริการรวมทั้งการท่องเที่ยว ขณะที่ผู้หญิงที่ยังคงอาศัยอยู่ในชนบทต่างก็หารายได้ให้แก่ครอบครัวด้วย

การท าเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์หรือการประกอบอาชีพใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้หญิงเหล่านี้เผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ ใน

ชีวิต ต้องดิ้นรนต่อสู้และปรับตัวอย่างมากทั้งในแง่ของการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิต การมีความสัมพันธ์กับ

คนในครอบครัวและสังคม พร้อมกันนั้นผู้หญิงชั้นกลางระดับล่างยังต้องมีความสัมพันธ์กับรัฐมากขึ้นด้วย ดังนั้น 

ผู้หญิงชั้นกลางระดับล่างจึงแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ พร้อม ๆ กับการเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากประสบการณ์

จริงในชีวิต ส่งผลให้เกิดความรู้สึกนึกคิดใหม่ ที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในสื่อที่ผู้หญิงเหล่านี้ใช้ทั้งเพ่ือการเรียนรู้

และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดของตนเองต่อสาธารณชน ซึ่งสื่อส าคัญได้แก่ นิตยสารคู่สร้างคู่สม เพลง

ลูกทุ่ง และนวนิยายสาวโรงงาน 

 เมื่อมาถึงทศวรรษ 2540 ผู้หญิงชนบทเหล่านี้ก็ได้กลายมาเป็นผู้หญิงชั้นกลางระดับล่างที่ผ่านการหล่อ

หลอมจากการต่อสู้ การเรียนรู้จากการอ่าน และการมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มาจากความสัมพันธ์กับคนในวง

กว้าง ผู้หญิงเหล่านี้จึงเกิดความรู้สึกนึกคิดใหม่ เช่น ความส านึกในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความหวงแหนใน

สิทธิและเสรีภาพ และความต้องการความเสมอภาคทางสังคม พร้อมกันนั้นก็ตระหนักถึงปัญหาความไม่เสมอ

ภาคในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ ท าให้เกิดความต้องการที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือเลือกรัฐบาลที่ตอบสนอง

ความต้องการหรือความจ าเป็นในชีวิตของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเปน็รัฐบาลที่มา

จากการเลือกตั้งได้ด าเนินนโยบายที่ผู้หญิงชั้นกลางระดับล่างรู้สึกว่าตนเองและครอบครัวได้ประโยชน์มาแล้ว 

 ความรู้สึกนึกคิดใหม่ของผู้หญิงชั้นกลางระดับล่างเป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้ผู้หญิงเหล่านี้ก้าวออกมา

เคลื่อนไหวทางการเมือง โดยที่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เข้มข้นในช่วงปลายทศวรรษ 2540 และสืบเนื่องมา

จนถึงต้นทศวรรษ 2550 ส่งผลให้เกิดการปลุกระดมมวลชนของกลุ่ม “คนเสื้อแดง” ภายใต้วาทกรรม “ไพร่-

อ ามาตย์” และ “สองมาตรฐาน” และมีการเน้นประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจอันเป็นประเด็นที่
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อ่อนไหวส าหรับผู้หญิงชั้นกลางระดับล่างที่ต้องแบกรับภาระหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว เมื่อถูกปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกอย่างเข้มข้นผ่านสื่อนานาชนิด ผู้หญิงชั้นกลางระดับล่างที่มี

ความรู้สึกนึกคิดใหม่และมีใจผูกพันกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อย่างมาก จึงพร้อมที่จะรับวาทกรรม “ไพร่-

อ ามาตย”์ และ “สองมาตรฐาน” เอาไว้อย่างรวดเร็ว และออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างกระตือรือร้นใน

ฐานะ “คนเสื้อแดง” ในที่สุด 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์
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ความเปลี่ยนแปลงในชนบทภาคเหนือ: ศึกษาการจัดการสมบัติชุมชนของ “ชุมชน” 

และ “หย่อมบ้าน” อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2500-2550 

Rural Transformation in Northern Thailand: A Study of Common 

Property Management of “Community” and “Sub-Village Cluster” in 

Mae Chaem District, Chiang Mai Province from 1957 to 2007 

 อานุภาพ นุ่นสง 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชนบทภาคเหนือผ่านการศึกษา

ความเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ภายใน “ชุมชน” และ “หย่อมบ้าน” บนฐานการจัดการสมบัติชุมชน

ในช่วง พ.ศ.2500-2550 ภายใต้บริบทต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม อันน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

สถานภาพและความหมายของชุมชนชนบทในสังคมไทย พร้อมกันนั้นต้องการอธิบายว่าการที่ “ชุมชน” กับ 

“หย่อมบ้าน” มีขนาดและระบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ท าให้มีศักยภาพในการจัดการสมบัติชุมชนที่

แตกต่างกัน 

 จากการศึกษาพบว่าความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนระบบการผลิตแบบยังชีพไปเป็น

การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้น รวมทั้งการสถาปนาอ านาจรัฐเหนือพ้ืนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เปลี่ยนระบบ

ความสัมพันธ์ในชนบทอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง จากระบบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพ ความหมาย ของสมบัติชุมชนตามไปด้วย เดิมทีชาวบ้านหลาย ๆ หย่อมบ้านจัดระบบ

ความสัมพันธ์โดยรวมกลุ่มเป็นชุมชนขนาดใหญ่เพ่ือก้าวข้ามข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต ทั้งด้านทรัพยากร 

แรงงาน ฯลฯ ด้วยการสถาปนาสมบัติชุมชนขึ้นมา เช่น ที่ดิน แหล่งน้ า พิธีกรรม การแลกเปลี่ยนแรงงาน ฯลฯ 

ซึ่งคนในชุมชนจะจัดการ รักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 ต่อมาเมื่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการขยายอ านาจรัฐถาโถมเข้าสู่ชนบท ท าให้การผลิต

แบบยังชีพถูกแทนที่ด้วยการผลิตเชิงพาณิชย์  ใช้ทุนอย่างเข้มข้น ทั้งเม็ดเงิน เครื่องจักร แรงงาน และการ

ปฏิสัมพันธ์กับตลาดอย่างแนบแน่น รูปแบบการผลิตเป็นไปในเชิงปัจเจก ขณะที่การขยายอ านาจรัฐผ่านการ

ประกาศพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถแสวงหาที่ดินได้อย่างอิสระ การปรับตัวของพวกเขาคือการ

ยึดครองที่ดินที่เป็นสมบัติชุมชนมาเป็นสมบัติส่วนตัวเพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิต ดังนั้นเมื่อสมบัติชุมชนที่ท า

หน้าที่ร้อยรัดความสัมพันธ์ของคนในชุมชนถูกท าลายลงท าให้ไร้พลังเกาะเกี่ยวกันภายใน ในที่สุดความเป็น

ชุมชนในปัจจุบันไม่มีอีกต่อไป 
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 นอกจากนี้ ยังพบว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลท าให้สมบัติชุมชนในระดับชุมชนพังทลายลงก่อน

เพราะเป็นหน่วยความสัมพันธ์ขนาดใหญ่ มีสมาชิกที่หลากหลาย มีอาณาเขตที่ไม่แน่นอนท าให้ระบบการ

ควบคุมหละหลวมจึงถูกชาวบ้านยึดครองเป็นสมบัติส่วนตัวก่อน ขณะที่สมบัติชุมชนระดับหย่อมบ้านได้

พังทลายลงทีหลังเพราะเป็นหน่วยความสัมพันธ์ขนาดเล็ก มีจ านวนสมาชิกและอาณาเขตที่แน่นอน ท าให้ระบบ

การควบคุมมีความเข้มข้นมากกว่าในระดับชุมชน 

 พร้อมกันนั้นยังพบว่าความหมายของสมบัติชุมชนมิได้หยุดนิ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้ อย่างใน

อดีตชาวบ้านมีข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิตต้องพ่ึงพาทรัพยากรรอบตัวจึงต้องให้ความหมายกับสมบัติชุมชนที่

เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิต ทว่าจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจชาวบ้านสะสมทุนจนเลื่อนชนชั้นได้ ปัจจัยใน

การด าเนินชีวิตย้ายต าแหน่งจากทรัพยากรรอบตัวไปอยู่ที่ระบบตลาด สมบัติชุมชนจึงถูกเปลี่ยนความหมาย

จากแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตไปเป็นปัจจัยการผลิตแทน 

 เช่นเดียวกับสถานภาพของสมบัติชุมชนที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปมาได้ จากเดิมท่ีเป็นสมบัติ

ชุมชน แต่จากการสถาปนาอ านาจเหนือพ้ืนที่ของรัฐท าให้สมบัติชุมชนเหล่านั้นเปลี่ยนไปเป็นสมบัติของรัฐ ครั้น

เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสมบัติชุมชนรวมทั้งสมบัติของรัฐเหล่านั้นก็พร้อมจะถูกเปลี่ยนสถานภาพ

มาเป็นสมบัติส่วนตัวได้ทุกเมื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์
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การสร้างความทรงจ าร่วมกับตัวตนใหม่ของชาวบ้านเสื้อแดงในชนบทเชียงใหม่  : 

กรณีศึกษา หมู่บ้านเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2530-ปัจจุบัน) 

Construction of Collective Memory and New Identity of Red Shirt 

Villagers in Chiang Mai Countryside : A Case Study of Je Dee Mea Krua 

Village, Chiang Mai Province (1987 to Present) 

 ธีรพงศ์ เกตุมณี 

 

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษา กระบวนการสร้าง “ความทรงจ าร่วม” (Collective 

Memory) ชุดใหม่ที่ฝังอยู่ในในอารมณ์ความรู้สึกของชาวบ้านเสื้อแดง โดยผู้เขียนได้เลือกชาวบ้านเสื้อแดงใน

หมู่บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มาเป็นกรณีศึกษา 

 ซึ่งจากการที่ผู้เขียนได้เข้าไปศึกษาชาวบ้านแดงในหมู่บ้านเจดีย์แม่ครัวก็พบว่า  การที่วิถีชีวิตของ

ชาวบ้านเสื้อแดงได้เข้าไปผูกพันกับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและการเมืองระดับประเทศอย่างเต็มตัว  ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน ผ่านการท าเกษตรเชิงพาณิชย์และการท างานนอกภาคเกษตร ประกอบกับการได้รับ

ผลประโยชน์โดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลทักษิณและการเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่มคนเสื้อ

แดง ก็ได้ส่งผลให้ชาวบ้านเสื้อแดงมี “ส านึกใหม่” นั่นก็คือ การเกิด “ความหวัง” ถึงการมีชีวิตที่ก้าวหน้าและ

การเกิด “ความเชื่อมั่น” ในศักยภาพของตนเอง ประกอบกับการ “ตระหนัก” ถึงผลประโยชน์ที่พวกเขาพึง

ได้รับจากนโยบายของรัฐบาลและการแสดงออกถึง “ตัวตนใหม่” ในฐานะชาวบ้านเสื้อแดงผู้มีสิทธิเท่าเทียมกับ

คนอ่ืน ๆ ซึ่งการมี “ส านึกใหม่” ดังกล่าวก็ได้ส่งผลให้ชาวบ้านเสื้อแดงแต่ละคนเริ่มกลับไป “ให้ความหมาย

ใหม่” ต่อความทรงจ าในอดีตของตนเอง จนน าไปสู่การก่อตัวของ “ความทรงจ าร่วม” ชุดใหม่ข้ึนมาในอารมณ์

ความรู้สึกของพวกเขา 

 ส่วนการที่ชาวบ้านเสื้อแดงอยู่ ในฐานะผู้รับชมรับฟัง “ความทรงจ าแบบฉบับ”(Emblematic 

Memory) ของฝ่ายเสื้อแดงเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ก็ได้ส่งผลให้ชาวบ้านเสื้อแดงสามารถผสาน “ความทรง

จ าส่วนบุคคล” ของตนเองให้เข้ารูปเข้ารอยกับ “ความทรงจ าแบบฉบับ” ของฝ่ายเสื้อแดงได้อย่างลงตัว จน

ส่งผลให้พวกเขามีความทรงจ าที่ร่วมกันได้ ซึ่งในที่นี้ “ความทรงจ าแบบฉบับ” ของฝ่ายเสื้อแดงก็หมายถึง สาร

ทางการเมืองของฝ่ายเสื้อแดงที่ถูกสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การปราศรัยทางการเมือง เคเบิลทีวี วิทยุ

ชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ โดย “ความทรงจ าแบบฉบับ” ของฝ่ายเสื้อแดงนั้น ก็ได้พยายามน าเสนอ

ให้ชาวบ้านเสื้อแดงรับรู้ว่าฝ่ายอามาตย์คือ “ผู้ร้าย” (Villain) ที่คอยบ่อนท าลายประชาธิปไตยและคอยกดขี่ขูด
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รีดเอาผลประโยชน์จากประชาชนคนยากไร้ ดังนั้นคนจนหรือคนเสื้อแดงซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจึง

กลายเป็น “เหยื่อ” (Victim) ของฝ่ายเผด็จการอ ามาตย์ โดยมีรัฐบาลทักษิณที่เปรียบเสมือน “พระเอก” 

(Hero) ผู้สร้างให้ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่กินได้ส าหรับคนยากคนจน ดังนั้น “ความทรงจ าแบบฉบับ” ของฝ่าย

เสื้อแดง จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือส าคัญที่ช่วย “หล่อหลอม” ให้ชาวบ้านเสื้อแดงแต่ละคนมีความทรงจ าที่

ร่วมกันได้ เพราะ “ความทรงจ าแบบฉบับ” ของฝ่ายเสื้อแดง เป็นสิ่งที่สอดรับกับความทรงจ าและสนับสนุน

จุดยืนทางการเมืองของชาวบ้านเสื้อแดงอย่างเต็มที่ 

 ดังนั้นเมื่อชาวบ้านเสื้อแดงในหมู่บ้านเจดีย์แม่ครัวได้ผ่านประสบการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

ร่วมกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับการที่ชาวบ้านเสื้อแดงอยู่ในฐานะผู้รับชมรับฟัง 

“ความทรงจ าแบบฉบับ” ของฝ่ายเสื้อแดงเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ก็ได้ส่งผลให้ชาวบ้านเสื้อแดงสามารถสร้าง 

“ความทรงจ าร่วม” ชุดใหม่ข้ึนในอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขา โดยสามารถแบ่ง “ความทรงร่วม” ชุดใหม่ของ

ชาวบ้านเสื้อแดงออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ “ความทรงจ าร่วม” ที่เกิดจากการผ่านประสบการณ์ชีวิต

ร่วมกันของชาวบ้านเสื้อแดง และส่วนที่สองคือ “ความทรงจ าร่วม” ที่ได้รับอิทธิพลจาก “ความทรงจ าแบบ

ฉบับ” ของฝ่ายเสื้อแดง 

 ซึ่งชาวบ้านเสื้อแดงในหมู่บ้านเจดีย์แม่ครัวก็ได้ใช้ “ความทรงจ าร่วม” ชุดใหม่ทั้ง 2 ส่วนนี้ มาเป็น

ข้ออ้างในการเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่มคนเสื้อแดงและการเลือกพรรคเพ่ือไทยเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

นโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในชีวิตของพวกเขา ทั้งที่บอกเล่าแก่ผู้อ่ืนและ

บอกแก่มโนส านึกของตนเอง ว่าสิ่งที่พวกเขาก าลังคิดและท าอยู่นั้นมีความถูกต้องชอบธรรม ดังนั้น “ความทรง

จ าร่วม” ชุดใหม่ที่ฝังอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของชาวบ้านเสื้อแดง จึงเปรียบเสมือนพลังในระดับอารมณ์

ความรู้สึกท่ีขับเคลื่อนการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงและการได้มาซึ่งชัยชนะทางการเมืองของพรรค

เพ่ือไทย 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์เชษฐพัฒนวนิช 
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ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์จีนและการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองแม่สอด ตั้งแต่ พ.ศ.2510 

ถึง พ.ศ.2554 

History of the Chinese Ethnic in Mueang Maesod and the Construction 

of Mueang Maesod’s Identity from 1970 to 2011 

รพีพรรณ จักร์สาน 

 

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษา“ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์จีนและการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองแม่สอด ตั้งแต่ 

พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ.2554” เพ่ือแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์จีนในแม่สอดซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศเมียนมาร์นั้นสามารถสะสมทุนและกลายเป็นผู้มีบทบาทน าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองใน

ท้องถิ่นได้อย่างไร และคนจีนเหล่านี้มีบทบาทอย่างไรในการท าให้เมืองแม่สอดมีอัตลักษณ์เป็น “พ้ืนที่ทาง

เศรษฐกิจ” ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 

ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงทศวรรษ 2510 ถึงทศวรรษ 2520 เมืองแม่สอดเป็นพ้ืนที่ “ชายแดนตลาด

มืด” กลุ่มคนจีนแม่สอดสะสมทุนจากการค้าในยุคตลาดมืด โดยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับกระเหรี่ยงที่มี

อิทธิพลในแถบชายแดนเพื่อซื้อ-ขายสินค้าในประเทศพม่า 

ในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา เมื่อรัฐบาลไทยด าเนินนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” คน

จีนในแม่สอดก็สามารถท าการค้าข้ามพรมแดนอย่างถูกกฎหมาย แต่ “การค้าในระบบ” ก็ด าเนินควบคู่ไปกับ 

“การค้านอกระบบ” พร้อมกันนั้นคนจีนแม่สอดก็พยายามปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของเมืองแม่สอดจาก “พ้ืนที่

ด้อยความเจริญและเสี่ยงอันตราย” ให้กลายเป็น “พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ” เพ่ือให้เมืองแม่สอดได้รับการพัฒนา

จากรัฐจนสามารถแข่งขันกับเมืองอ่ืน ๆ ในประเทศพม่า ที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมากใน

ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์
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ประวัติศาสตร์สามัญชนในสังคมไทยสมัยแรกเริ่มรัฐประชาชาติ พ.ศ.2475-2490 

People’s History of Thai Society in the Early Nation State Period, 1932-

1947 

ศราวุฒิ วิสาพรม 

 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาผลกระทบจากการปฏิวัติ  พ.ศ.2475 ที่มีต่อสังคมไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชีวิตของราษฎรภายใต้บริบทรัฐประชาชาติยุคแรกเริ่มระหว่าง  พ.ศ.2475-2490 โดย

พิจารณาว่าการปฏิวัตินี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปรัฐไทยจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ยุคแรกเริ่มของรัฐ

ประชาชาติ จึงส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการเมืองได้เปิดโอกาสให้ราษฎรสามัญชนเข้าสู่  “พ้ืนที่ทางการเมือง” 

ผ่านสถาบันการเมืองแบบใหม่เป็นครั้งแรก ขณะเดียวกันก็ท าให้ราษฎรสามัญชนเข้าสู่ระบบราชการเพ่ิมขึ้น

อย่างรวดเร็วในบริบทที่ระบบราชการเริ่มมีลักษณะเป็นระบบราชการสมัยใหม่อย่างชัดเจน 

มิติทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงครึ่งหลังทศวรรษ 2470-ทศวรรษ 2480 เกิดความเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางที่ราษฎรได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น เห็นได้จากการประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับรวมทั้ง “ประมวล

รัษฎากร” และสงครามโลกครั้งที่สองก็ท าให้ราษฎรในชนบทมีโอกาสผลิตสินค้าบางชนิดเพ่ือขาย และมีการ

สะสมทุนของนายทุนเชื้อสายจีนทั่วประเทศในบริบทการขยายตัวของ “เศรษฐกิจนอกกฎหมาย” และความ

ต้องการสินค้าหลากหลายชนิดจากกองทัพญี่ปุ่น 

ด้านวัฒนธรรมก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะรัฐประชาชาติในยุคแรกเริ่มได้เปลี่ยนบทบาท

ทั้งการให้ “บริการ” และการ “ควบคุม” ราษฎร ทั้งนี้โดยใช้สถาบันต่าง ๆ อาทิ สถาบันการศึกษา สื่อ 

หน่วยงานด้านสาธารณสุข ฯลฯ ราษฎรในวงกว้างตอบสนองต่อปฏิบัติการของรัฐ เช่น การเข้าร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่จัดโดยภาครัฐ ท าให้เกิดการรับรู้และผลิตซ้ าอุดมการณ์รัฐทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาคต่าง ๆ 

ขณะเดียวกันก็มีราษฎรบางส่วนที่มีปฏิกิริยาต่อต้านรัฐอยู่ด้วยกิจกรรมทางการเมืองของราษฎรจึงด าเนินไป

อย่างคึกคัก และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความเสมอภาคมากขึ้นและ

มีลักษณะสมัยใหม่มากขึ้นด้วย แม้ว่าราษฎรจะยังคงมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคอย่างจ ากัดภายใต้

บริบทการปกครองที่ยังไม่เป็น “เสรีประชาธิปไตย” อย่างเต็มรูปแบบ และสภาวะสงครามโลกครั้งที่สองที่

รัฐบาลใช้อ านาจเผด็จการมากยิ่งขึ้น 
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กล่าวได้ว่าสังคมไทยและชีวิตของราษฎรในสมัยแรกเริ่มรัฐประชาชาติ  ระหว่าง พ.ศ.2475-2490 

ประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งกว่าที่เคยรับรู้และเข้าใจกันมาแล้ว 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์
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การขยายบทบาททางเศรษฐกิจของ “ชาวเวียดนามอพยพ” ในเขตเทศบาลเมือง

นครพนม ตั้งแต่ พ.ศ.2488 ถึง 2553 

Expanding of Economic Role by Vietnamese Diaspora in Nakhon 

Phanom Municipality from 1945 to 2010 

ศริญญา สุขรี 

 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขยายบทบาททางเศรษฐกิจของชาวเวียดนามอพยพในเขต

เทศบาลเมืองนครพนม ตั้งแต่ พ.ศ.2488 ถึง 2553 แสดงให้เห็นว่าในระยะแรก ๆ ที่อพยพเข้ามาโดยมีสถานะ

เป็น “คนเวียดนามอพยพ” คนกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือให้อยู่รอดจากชาวนครพนมและรัฐไทยในยุคที่นาย

ปรีดี พนมยงค์ มีอ านาจ แต่ในยุคสงครามเย็นเป็นต้นมา รัฐไทยได้ท าให้ชาวเวียดนามอพยพมีอัตลักษณ์เป็น

คอมมิวนิสต์ที่ “คิดรา้ยท าลายชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมกับตรากฎหมายเพื่อกีดกันมิให้ชาวเวียดนามอพยพมี

สิทธิต่าง ๆ เหมือนพลเมืองไทย และยังท าให้ชาวเวียดนามอพยพต้องสูญเสียสิทธิที่ควรจะได้รับในฐานะที่เกิด

มาเป็นมนุษย์อีกด้วย ชาวเวียดนามอพยพจึงเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายและต้องต่อสู้ดิ้นรนตลอดจนต้อง

ปรับตัวในด้านต่าง ๆ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจซึ่งชาวเวียดนามอพยพบางคนลักลอบ

ประกอบอาชีพบางอย่างที่กฎหมายห้ามไว้ ต้องทางานหนักอย่างยิ่งและต้องอดออมมากเป็นพิเศษ พร้อมกัน

นั้นชาวเวียดนามอพยพก็พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในท้องถิ่น และอาศัยโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ยุคฐานทัพอเมริกันในการสะสมทุน 

แม้ว่าในระหว่างทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 ชาวเวียดนามอพยพส่วนหนึ่งจะสามารถสะสมทุน

ได้มากแล้ว แต่การที่ชาวเวียดนามอพยพต้องตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ชีวิตและทรัพย์สินขาดความมั่นคง

อย่างมาก ก็ท าให้มีความระมัดระวังในการลงทุน จนกระทั่งสถานการณ์สงครามเย็นสิ้นสุดลงโดยรัฐบาลไทย

เริ่มด าเนินนโยบายเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศเวียดนาม ประกอบกับมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อย่างจริงจัง วัฒนธรรมของชาวเวียดนามอพยพจึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐและสังคมนครพนมเป็นอย่างมาก ใน

ที่สุดรัฐบาลไทยก็ด าเนินนโยบายให้สัญชาติไทยแก่บุตรหลานของชาวเวียดนามอพยพ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สถานภาพทางกฎหมายของชาวเวียดนามอพยพในเขตเทศบาลนครพนมก็เปลี่ยนไป ท าให้ชาวเวียดนามอพยพ

พร้อมที่จะน าเงินทุนที่สะสมไว้มาขยายการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่  และกลายเป็นเจ้าของ

ธุรกิจสาคัญ ๆ ในนครพนม และเพ่ือให้ธุรกิจของตนมีความมั่นคงมากที่สุด “ไทยใหม่นครพนม” ก็พยายาม

ขยายบทบาทเข้าไปแล่นการเมืองในระดับท้องถิ่น พร้อมกันนั้นก็เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรระดับสากลที่มี
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วัตถุประสงค์ในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และยังได้พยายามสร้างความหมายและค านิยามให้กับ 

“ความเป็นเวียดนาม” ผ่านชุดอ๋าวหญ่าย บ้านจ าลองโฮจิมินห์ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ เทศกาลเต๊ต (ปี

ใหม่เวียดนาม) ตลอดจนการเสนอแนวความคิดสร้างพิพิธภัณฑ์คนดีศรีนคร เพ่ือเน้นย้ าให้เห็นคุณค่าความเป็น 

“ชาวเวียดนาม-นครพนม” ท าให้ชาวเวียดนามอพยพกลายเป็นชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในเขต

เทศบาลเมืองนครพนมอย่างเด่นชัดในปัจจุบัน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ ์
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ศิลป พีระศรี กับการสถาปนาศิลปะแห่งชาติ (พ.ศ.2475-พ.ศ.2505) 

Silpa Bhirasri and the Establishment of National Arts (1932-1962 A.D.) 

  เกษรา ศรีนาคา  

 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของศิลป พีระศรี ในการสถาปนาศิลปะแห่งชาติของ

ไทยในระหว่าง พ.ศ.2466-2505 โดยวิเคราะห์ความหมายของผลงานด้านต่าง ๆ ของศิลป พีระศรี ภายใต้

บริบทของสังคมและการเมืองไทย เพ่ือเข้าใจความส าคัญของศิลป พีระศรี ในการก าหนดลักษณะและทิศทาง

ของศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการเสริมสร้างและปลูกฝังระบบคุณค่าแก่คนในชาติ

ไทย ท าให้คนทัง้หลาย “มีความเป็นไทยทางจิตใจ” มีความรู้สึกนึกคิดและและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบที่

รัฐวางเอาไว้ 

ศิลป พีระศรี มีบทบาทในการสร้างศิลปะแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ แม้ว่า

จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเปลี่ยนรัฐบาลหลายครั้ง เพราะได้ปรับเปลี่ยนความหมายของศิลปะ

และบทบาทในการสร้างผลงานทางศิลปะ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะแก่ลูกศิษย์และประชาชน 

เพ่ือตอบสนองต่อบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทบาทของศิลป พีระศรี ในการสร้างศิลปะแห่งชาติของไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

แต่ศิลป พีระศรี มีบทบาทในฐานะผู้นาทางศิลปะอย่างชัดเจนในช่วงหลังการปฏิวัติ  2475 โดยเน้นการสร้าง

งานศิลปะแบบเหมือนจริงที่ไม่เพียงแต่จะลดทอนคุณค่าของศิลปะประเพณีที่เน้นฐานานุศักดิ์ และสร้างอุดมคติ

ใหม่ที่ให้ความส าคัญแก่ความเสมอภาคเท่านั้น ยังมุ่งปลูกฝังให้คนไทยมีจิตใจที่ยอมรับในอ านาจของผู้น าและ

พร้อมจะต่อสู้เพ่ือเอกราชและความยิ่งใหญ่ของชาติอีกด้วย ทั้งนี้ศิลป พีระศรี ได้ส่งเสริมให้ศิลปะเป็นสมบัติ

ของพลเมือง ซึ่งจะท าให้รัฐบาลปกครองความรู้สึกนึกคิดของคนไทยได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 

ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2490 ศิลป พีระศรี เปลี่ยนมาส่งเสริมการสร้างงานศิลปะที่ท าให้คนไทยเห็น

คุณค่าความงามอันเกิดจากการผสมผสานระหว่าง “เก่ากับใหม่” เพ่ือให้สังคมไทยปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วและรุนแรงดังที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เสนอ นอกจากนี้การเน้นความสืบเนื่องกับอดีตยังสอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความชอบธรรมด้วยอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมและเมื่อถึงทศวรรษ 2500 ศิลป พีระศรี 

ก็ได้สร้างและปลูกฝังองค์ความรู้ทางศิลปะแบบ “เก่า” หรือแบบจารีตประเพณีอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นรากฐาน

ของวัฒนธรรมแห่งชาติที่ให้ความส าคัญแก่ฐานานุศักดิ์และระบบคุณค่าที่จะช่วยจรรโลงโครงสร้างสังคมที่แบ่ง

คนออกเป็นล าดับชั้นและโครงสร้างรัฐแบบรวมศูนย์อ านาจ 
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ผลงานศิลปะและความรู้ทางศิลปะที่ศิลป พีระศรี สร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับความหมายของ 

“ความเป็นไทย” ที่ปัญญาชนกระแสหลักทั้งหลายร่วมกันสร้างขึ้นส่งผลให้กลายเป็น “ศิลปะแห่งชาติ” ของ

ไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล สัตยานุรักษ ์
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ลัทธิพิธีและหนังสือธรรมะแนวใหม่กับวิกฤตอัตลักษณ์ ของผู้หญิงชั้นกลาง ตั้งแต่

ทศวรรษ 2520 ถึงปัจจุบัน 

New Cults and New Trend Dharma Books and the Identity Crisis of the 

Middle Class Women of 1980s-2010s 

ภัทริยา คงธนะ 

 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผู้หญิงชนชั้นกลางเข้าร่วมในลัทธิพิธี

ใหม่ ๆ และอ่านหนังสือธรรมะแนวใหม่ โดยใช้ผู้หญิงชนชั้นกลางในตัวเมืองล าปางเป็นกรณีศึกษา เพ่ือพิสูจน์

สมมุติฐานว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ เกิดจากการที่ผู้หญิงชนชั้นกลางจ านวนหนึ่งประสบกับปัญหาวิกฤตอัต

ลักษณ์ที่เป็นผลมาจากการที่ผู้หญิงชนชั้นกลางเหล่านี้มีระบบคุณค่าใหม่ในขณะที่ไม่สามารถละทิ้งระบบคุณค่า

เดิม ท าให้เกิดความสับสนและความตึงเครียดในชีวิต 

ผู้หญิงชนชั้นกลางขยายตัวอย่างรวดเร็วในทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา การท างานในระบบเศรษฐกิจทุน

นิยม-โลกาภิวัตน์ ท าให้ผู้หญิงชนชั้นกลางต้องการเสรีภาพ ความมั่งค่ังร่ารวย และความส าเร็จในหน้าที่การงาน 

แต่ก็ไม่สามารถสลัดทิ้งความต้องการที่จะเป็นเมียและแม่ที่ดีที่จะท าให้ครอบครัวมีความสุข ผู้หญิงชนชั้นกลาง

จ านวนมากไม่อาจบรรลุเป้าหมายทั้งสองด้านนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงล าปางซึ่งต้องเผชิญกับข้อจากัดใน

เรื่องอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจไทยใน พ.ศ.2540 

เป็นต้นมา ท าให้ต้องดิ้นรนต่อสู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้นจนยากที่จะท าหน้าที่ของเมียและแม่ที่ดีได้ บาง

กรณีผู้หญิงชนชั้นกลางก็เกิดความตึงเครียดในการท าหน้าที่ของเมียและแม่ที่ดีเพราะท าให้ไม่อาจทุ่มเทเวลา

ให้แก่การท างานนอกบ้านอย่างเต็มที่ 

เมื่อตกอยู่ท่ามกลางระบบคุณค่าที่ขัดแย้งกันและมีพันธะหน้าที่สองด้านพร้อม ๆ กัน ผู้หญิงชนชั้น

กลางจึงประสบปัญหาวิกฤตอัตลักษณ์ ผู้หญิงจ านวนมากหันเข้าหาลัทธิพิธีและหนังสือธรรมะแนวใหม่ เพ่ือ

แสวงหาหนทางในการบรรลุเป้าหมายของชีวิตตามระบบคุณค่าทั้งเก่าและใหม่ที่ตนยึดถือ เพ่ือจะมีอัตลักษณ์

ใหม ่คือ เป็นทั้ง “ผู้หญิงเก่ง” และ “ผู้หญิงดี” ตามความคาดหวังของตนเองและสังคม 

เนื่องจากแต่ละลัทธิพิธีมีลักษณะเฉพาะ ผู้หญิงชั้นกลางแต่ละคนมักจะทดลองเข้าไปร่วมในบางลัทธิ

พิธีหรืออ่านหนังสือธรรมะของนักเขียนบางคน หากพบว่าไม่ช่วยให้ชีวิตตนบรรลุผลดีเท่าที่ควร ก็จะแสวงหา

ลัทธิพิธีใหม่ ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในบางกรณีก็เข้าร่วมหลาย ๆ ลัทธิพิธีหรืออ่านหนังสือธรรมะหลาย ๆ แบบ 



108 
 

 
 

“พ้ืนที่ทางธรรม” เหล่านี้นอกจากจะตอบสนองความต้องการทางศีลธรรมหรือระบบคุณค่าตลอดจนปัญหา

วิกฤตอัตลักษณ์ของผู้หญิงชนชั้นกลางในฐานะปัจเจกบุคคลแล้ว ยังมีการสร้างระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่

ท าให้ผู้หญิงชนชั้นกลางมีอัตลักษณ์ว่าตนเป็น ส่วนหนึ่งของ “ชุมชนทางธรรม” ที่ช่วยให้ความว้าเหว่ในจิตใจ

ทุเลาเบาบางลง และยังท าให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ตนได้เป็นสมาชิกของกลุ่มคนที่ตนเองและสังคมเห็นว่าเป็น 

“ชุมชนคนดี” อีกด้วย ดังนั้น การเข้าร่วมลัทธิพิธีแบบใหม่และการอ่านหนังสือธรรมะแนวใหม่จึงขยายตัวขึ้น

อย่างมากและรวดเร็วในสังคมไทย 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล สัตยานุรักษ ์
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ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น เมืองสวรรคโลก พ.ศ.๒๔๗๕ - ปัจจุบัน 

History of Local Politics in Sawankhalok, 1932-Present   

ธีรญา ชาวนา 

 

  การศึกษานี้เป็นงานศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ที่มุ่งศึกษา “การเมืองท้องถิ่น” ของเมืองสวรรคโลก

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน  โดยอธิบายว่ากระบวนการทางการเมืองท้องถิ่น มิใช่เกิดจากบทบาทของ

นักการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เกิดขึ้นจากกระบวนการเลือกสรรผู้น าของชาวบ้านที่ด าเนินการ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองสวรรคโลกเอง 

  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมชาวนาของสวรรคโลก ได้ท าให้ผู้คนในเมืองสวรรคโลกจัดความสัมพันธ์ทาง

สังคมและความสัมพันธ์อ านาจโดยสร้าง “คนโต” เพ่ือท าให้ระบบการผลิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด เมื่อ

อ านาจรัฐขยายตัวเข้ามาในพ้ืนที่ “คนโต” ถูกดึงเข้ามาเป็นกลไกการปกครองของรัฐ โดยท าหน้าที่เป็นผู้

ประสานระหว่างรัฐกับความต้องการของชาวบ้าน 

 ต่อมาเม่ือมีการขยายตัวของการผลิตเชิงพาณิชย์เข้มข้นมากขึ้นประกอบกับการกระจายอ านาจจากรัฐ

ส่วนกลาง จึงท าให้ “คนโต” เริ่มหมดบทบาทลง เพราะชาวบ้านในระบบการผลิตเชิงพาณิชย์สามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ใหม่ที่กว้างขวางกว่าเดิมจึงไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพา “คนโต” เช่นเดิม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 
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ระบบเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคทองของอาณาจักรล้านนา 

(ค.ศ.1355-1525) 

Economic System and Social Change in the Golden Age of the Lãn Nâ 

Kingdom (1355-1525) 

  วิชญา มาแก้ว 

 

  การศึกษานี้ มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจล้านนายุคจารีต จากเดิมที่ถูก

มองว่ามีลักษณะราบเรียบ หยุดนิ่ง ไปสู่ภาพที่เป็นพลวัต มองเห็นความเคลื่อนไหวภายในท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับ

บริบทภายนอกในระดับภูมิภาคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการศึกษาผ่านข้อมูลหลักฐานที่หลากหลาย ประกอบกับ

มุมมองใหม่ในการตีความหลักฐาน และการก าหนดช่วงเวลาในการศึกษาที่ค่อนข้างกระชับเพ่ือ ให้สามารถ

มองเห็นรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงอันละเอียดอ่อนในประวัติศาสตร์ล้านนาโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์  มัง

ราย จากการศึกษาพบว่าด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรและที่ตั้งอาณาจักรล้านนาก่อน “ยุคทอง” นั้นมีความ

พร้อมในฐานะ “รัฐการค้าตอนในภาคพ้ืนทวีป” อยู่แล้ว เมื่อยุคแห่งการค้าระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกิดขึ้นอันเป็นผลจากความเคลื่อนไหวของจีนและการค้าทางด้านตะวันตก ส่งผลให้ล้านนาเข้าสู่ “ยุคทอง” ใน

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 การค้าระหว่างรัฐนับเป็นปัจจัยกระตุ้นจากภายนอก หากแต่กลไกที่จรรโลงยุคทอง

ในช่วง 2 ศตวรรษหลัง กลับเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นภายใน คือ “การบริโภคทางสังคม” ท าให้เกิดบทบาทใหม่ของ

กลุ่มพ่อค้า ช่างฝีมือ และกลุ่มคนในศาสนจักร ที่เติบโตขึ้นจากการขยายตัวของตลาดสินค้าแสดงสถานภาพทาง

สังคม และกระบวนการอุทิศปัจจัยเพ่ือศาสนา กระบวนการต่าง ๆ ทั้งหมด ท าให้เกิด “ระบบเศรษฐกิจแบบ

ตลาดภายใต้โครงสร้างแบบจารีต” คือเศรษฐกิจในยุคศักดินาจารีต ที่ปรากฏ “หน่ออ่อน” ของเศรษฐกิจแบบ

ตลาดและเศรษฐกิจเงินตรา และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมที่ละเอียดอ่อน สะท้อนจากการเกิดขึ้นของ “หน่ออ่อน” วรรณกรรมส าหรับ “อ่าน” เพ่ือความบันเทิง ของ

เหล่าชนชั้นพิเศษคือ “กฏุมพีกะ” “สะคร่วย” หรือ “เสฏฐี” ซึ่งเริ่มปรากฏบทบาทและตัวตนขึ้นในช่วง “ยุค

ทอง” ของอาณาจักรล้านนา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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การเกิด การปรับตัว และการล่มสลายของพ่อค้าคนกลางล าไย ในอ าเภอบ้านโฮ่ง 

จังหวัดล าพูน พ.ศ.2500-2558 

The Rise, Adaptation and Fall of Middlemen in Longan Trade in Ban 

Hong District, Lamphun Province, 1957 – 2015  

อดิศักดิ์ จันทร์หลวง 

 

  การศึกษานี้เป็นงานศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงบทบาทพ่อค้าคนกลาง

ล าไยในบ้านโฮ่ง ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในอ าเภอบ้านโฮ่ง โดยเน้นการเกิดขึ้นของ

พ่อค้าคนกลางล าไยที่เป็นชาวบ้านฐานะยากจนในอ าเภอบ้านโฮ่งสามารถผันตัวเองเข้าสู่การเป็นพ่อค้าคนกลาง

ล าไยและได้สร้างตลาดการค้าล าไยขึ้นมาภายในประเทศอย่างกว้างขวาง  อันส่งผลให้ชาวบ้านหันมาปลูกล าไย

แบบเป็นสวนขนาดใหญ่เพ่ือส่งขายจนเกิดการขยายตัวของสวนล าไยทั่วพื้นที่อ าเภอบ้านโฮ่ง  

  ต่อมา  เมื่อมีการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน  ได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มทุนจีนให้เข้ามาเปิดรับซื้อล าไยใน

รูปแบบของโกดังรับซื้อล าไย  ซึ่งส่งกระทบให้พ่อค้าคนกลางต้องเปลี่ยนบทบาทการค้าล าไยโดยการเข้าไป

ค้าขายล าไยกับกลุ่มทุนจีนมากขึ้น แต่ด้วยความรู้  ประสบการณ์และการมีกลุ่มเครือข่ายพ่อค้าคนกลางล าไย  

จึงท าให้พ่อค้าคนกลางล าไยยังได้เปรียบกลุ่มทุนจีนอยู่     

  จนกระทั่งกลุ่มทุนจีนสามารถผูกขาดระบบการค้าล าไยได้ทั้งหมด  โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพและ

ราคาล าไย  มีการเข้าไปติดต่อกับชาวสวนล าไยในลักษณะเกษตรพันธะสัญญามากขึ้น  ส่งผลให้พ่อค้าคนกลาง

ไม่สามารถท าการแข่งขันกับกลุ่มทุนจีนได้  จนน าไปสู่การล่มสลายของพ่อค้าคนกลางล าไยในอ าเภอบ้านโฮ่งใน

ที่สุด 
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ขมุกับการประกอบกิจการสัมปทานป่าไม้สักในล้านนา ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 

ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 

Khmu and the Teak Concession in Lan Na Between the Late 19th 

Century and the Early 20th Century 

  ทิพย์สุดา จินดาปลูก 

 

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาเงื่อนไขส าคัญที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายและบทบาทส าคัญของชาวขมุจากหลวง

พระบางท่ีเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างท าไม้ในล้านนา ตลอดปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 

อีกทั้งการท าความเข้าใจต่อเงื่อนไขดังกล่าวยังได้น าไปสู่การพิจารณาการขยายอิทธิพลทางการเมืองและ

เศรษฐกิจของอ านาจหลักทั้งสาม ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศสและสยาม ซึ่งช่วยในการท าความเข้าใจประเด็นส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ในช่วงนี้สองประการ คือ การเติบโตของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในล้านนา และการผนวก

รวมล้านนาเพ่ือก าหนดเส้นเขตแดนรัฐชาติสมัยใหม่ของสยาม ผ่านมรรควิทยาในการศึกษา คือ การวิเคราะห์ 

ตีความและการให้ความหมายจากท้ังเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง  

จากการศึกษาพบว่า ความขัดแย้งระหว่างโครงสร้างสังคมแบบรัฐจารีตของท้องถิ่นล้านนากับการ

ขยายตัวของกิจการสัมปทานป่าไม้สักที่น าระบบการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมแบบทุนนิยมมาใช้ เป็น

เงื่อนไขให้เกิดความต้องการจ้างแรงงานจากภายนอกเข้ามาทดแทน ประกอบกับภายในหลวงพระบางเองก็มี

แรงผลักดันให้ชาวขมุกลายเป็นแรงงานเสรีออกมาแสวงหาโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ จึงเกิดการเคลื่อนย้าย

แรงงานของชาวขมุเข้ามารับจ้างท าไม้ในล้านนาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษาเอกสารชั้นต้นของ

สยาม กงสุลอังกฤษและกงสุลฝรั่งเศส รวมทั้งหนังสือข้อตกลงระหว่างประเทศของอังกฤษ-ฝรั่งเศส พบว่า ใน

สภาพการณ์ดังกล่าวได้ไปเกี่ยวข้องกับการช่วงชิงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของจักรวรรดินิยมอังกฤษ 

ฝรั่งเศสและสยามในล้านนา ซึ่งน าไปสู่การแข่งขัน-ต่อรอง สิทธิในการควบคุม ‘แรงงานท าไม้ชาวขมุ’  ที่ต่าง

ต้องการใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างอิทธิพลของแต่ละรัฐบนดินแดนล้านนา 
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ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญไชยกับการสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มคนในล าพูน 

ในช่วง พ.ศ.2500 – 2557 

Phrathat (Stupa) Hariphunchai Water Blessing Ceremony and the 

Construction of Social Space by the Groups of People in Lamphun 

During 1957-2014   

เบญจวรรณ พลประเสริฐ 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของประเพณีสรงน้ าพระธาตุ

หริภุญไชย และการสร้างพ้ืนที่การต่อรองอ านาจทางสังคมของกลุ่มคนในล าพูนในงานประเพณีดังกล่าว 

ระหว่าง พ.ศ.2500-2557 ผลการศึกษารูปแบบ ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์กิจกรรมในงาน

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญไชย โดยมองผ่านพื้นที่กิจกรรมภายในงานประเพณี คือ 1) พ้ืนที่พิธีกรรม มีแบบ

แผนพิธีกรรมมากขึ้น ภายหลังการเสด็จพระราชด าเนินสรงน้ าพระธาตุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ.2501 เป็นการเปิดพื้นท่ีให้ข้าราชการ  อ านาจรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีมากขึ้น 

ท าให้บทบาทของชุมชนที่เคยร่วมกับวัดในการจัดงานถูกข้าราชการเข้ามาด าเนินการด้านรูปแบบ แต่กลุ่มคน

ท้องถิ่นเหล่านั้นได้เปลี่ยนสถานะตนโดยการบวชพราหมณ์ถือศีลเพ่ือตนจักกลายเป็นผู้ได้รับหน้ าที่รับน้ าสรง

พระธาตุและตักน้ าทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ 2) พ้ืนที่กิจกรรมมหรสพเริ่มมีการสร้างกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ใหม่ๆ ในปี 2526 เกิดการสร้างพ้ืนที่ให้กับผู้หญิงด้วยการฟ้อนถวายพระธาตุโดยค าสั่งการของผู้ว่าราชการ

จังหวัดซึ่งเป็นการฟ้อนรับน้ าสรงพระราชทาน จนกระทั่งช่วง 2530-2540 นักวิชาการท้องถิ่น ปัญญาชน ได้

เข้ามาฟ้ืนฟูวัฒนธรรมโดยน าเสนอในรูปแบบละครชุมชน ที่ชาวบ้าน เยาวชน มีส่วนร่วมในการแสดง จนมีการ

ขยายแนวคิดและวิธีการน าเสนอในงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย ในปี 2556 โดยกลุ่มนักเรียนของ

โรงเรียนในจังหวัดล าพูน  การสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มคนในล าพูนเหล่านี้ไม่ได้เป็นการสร้างแค่พ้ืนที่สังคม

ในระดับจังหวัดล าพูนเท่านั้น กลายเป็นการสร้างรูปแบบวัฒนธรรมประดิษฐ์ที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ

ท่องเที่ยวและสร้างพ้ืนที่ให้คนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญไชยมากยิ่ง ๆ ขึ้น

ด้วย เพื่อเป็นการจรรโลงประเพณีให้สืบต่อไป 
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การต่อสู้ทางความคดิของ “กลุ่มเลอืดสีน้ าเงิน” ในสังคมการเมืองไทย พ.ศ.2475-

2500 

Struggle of Ideas Among the “Blue Blood” in Thai Political Society, 

1932-1957 

 ปฐมาวดี วิเชียรนิตย ์

 

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการต่อสู้ทางความคิดของบุคคลใน “กลุ่มเลือดสีน้ าเงิน” ซึ่ง

เสนอความคิดหรืออุดมการณ์ในช่วง พ.ศ.2475-2500 โดยศึกษาในเชิงการเมืองวัฒนธรรมซึ่ง “กลุ่มเลือดสีน้ า 

เงิน” ดังกล่าวนี้คืออดีตนักโทษการเมืองคดีกบฏบวรเดช พ.ศ.2476 ที่ได้เลือกน ามาศึกษาความคิดด้วยกัน 5 

คน อันได้แก่ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน พระยาศราภัยพิพัฒ สอ เสถบุตร และ ร.ท.

จงกล ไกรฤกษ์ ซ่ึงคนกลุ่มดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็น “ปัญญาชนระดับกลาง” โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบ

ความคิดของกลุ่มคนที่ศึกษาว่าเสนอระบบความคิดอะไรและมีการต่อสู้กับกระแสความคิดอ่ืน ๆ ในยุคเดียวกัน

อย่างไรบ้าง โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) คือพิจารณาบริบทของความคิดเพ่ือ

เข้าใจความหมายของงานเขียนเหล่านั้น นอกจากนี้ได้สังเคราะห์เพ่ือเข้าใจว่าความคิดของแต่ละบุคคลได้สร้าง

ความหมายให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตอย่างไรบ้าง โดยแสดงให้เห็นว่าความหมาย

เหล่านั้นเกิดขึ้นในบริบทเฉพาะทางการเมืองและเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ทางการเมือง โดยเป็นการต่อสู้ใน

ปริมณฑลทางวัฒนธรรม 

 บุคคลใน “กลุ่มเลือดสีน้ าเงิน” บางคนมีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

และเสนอความคิดเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองและการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

จนกระทั่งภายหลังเหตุการณ์ปฏิวัติ พ.ศ.2475 บางคน อย่างเช่นพระยาศราภัยพิพัฒ ได้มีบทบาทต่อสู้ทาง

ความคิดและปะทะกับบุคคลในรัฐบาลระบอบใหม่ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กบฏบวรเดช พ.ศ.2476 “กลุ่ม

เลือดสีน้ าเงิน” ต่างมีประสบการณ์ร่วมกันในเหตุการณ์ดังกล่าว และในฐานะนักโทษการเมือง  

 กระทั่งเงื่อนไขทางการเมืองไทยในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่  2 ที่เอ้ือให้“กลุ่มเลือดสีน้ าเงิน”ได้รับ

อภัยโทษ และภายหลังได้รับอภัยโทษคนกลุ่มนี้ได้มีบทบาทเป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ที่ได้ผลิตงานเขียน

ประเภท บันทึกทางการเมือง บทความต่าง ๆ นวนิยายและบางคนมีบทบาทเป็นนักการเมือง และได้ใช้บทบาท

เหล่านี้เพ่ือการต่อสู้ในพ้ืนที่ทางการเมืองภายใต้บริบทการเมืองขณะนั้น ซึ่งบางคนแม้จะต่อสู้มาทั้งชีวิตแต่

สุดท้ายกลับมุ่งหวังที่จะได้รับความนิยมจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองภายใต้
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บริบทหรือเงื่อนไขทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และการเสนอความคิดหรือต่อสู้ทางความคิด

ของคนกลุ่มดังกล่าวก็มีความแตกต่างกันอย่างมากด้วย 

 ทว่าการให้ความหมายและการเสนอความคิดที่บุคคลเหล่านี้สร้างขึ้นเกิดขึ้นด้วยเป้าหมายที่แตกต่าง

หลากหลาย และสร้างความหมายต่อเหตุการณ์และบุคคลในอดีตไว้หลายแบบด้วยกัน โดยที่ความหมายแต่ละ

แบบถูกใช้เพ่ือการต่อสู้ทางการเมืองในยุคของผู้พูดหรือผู้เขียนเอง และต่อมาถูกสานต่อและรับเอามาเป็นชุด

ความคิดเพ่ือใช้ต่อสู้กับเผด็จการทหารของนักศึกษาในยุค 14 ตุลาฯ ตราบจนถึงปัจจุบัน 

 งานเขียนและการสร้างความหมายภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของ “คนกลุ่มเลือดสีน้ า

เงิน” ได้ถูกเลือกสรรโดยนักเขียนและนักวิชาการที่ได้น าเอาความหมายชุดนี้มาผลิตซ้ า ในยุคหลังท าให้

ความหมายชุดนี้ยังคงมีพลังอยู่ในสังคมไทย 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล สัตยานุรักษ ์

 

 


