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บทคัดย่อ
รายการงานวิจั ยสถานภาพความรู้ ด้ าน “วัฒนธรรม” เกี่ ยวกั บกลุ่ม ประเทศสมาชิก อาเซีย นของ
ประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานประเภทหนังสือ วิทยานิพนธ์ สาร
นิพ นธ์ บทความทางวิช าการในเรื่ อง “วัฒนธรรม” เกี่ย วกั บกลุ่ม ประเทศสมาชิ กอาเซีย น เพื่ อท าการจั ด
หมวดหมู่ วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นถึงพัฒนาการของงานเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนที่จัดพิมพ์
ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ผลการศึกษาพบว่า ในเชิงปริมาณพบงานศึกษาจานวน ๒,๙๙๘ รายการ ในช่วง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐
พบ ๔๙๑ รายการ ช่วงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ พบ ๑,๐๓๓ รายการ และ ช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ พบ ๑,๔๗๔
รายการ ในเชิ งคุณ ภาพ พบงานวิจัย วิทยานิ พนธ์ สารนิพนธ์ ๓๓๐ รายการ หนังสื อ ๘๙๕ รายการ และ
บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ ๑,๗๗๓ รายการ ขณะที่ ส ถานภาพเรื่ อ งประเด็ นส าคั ญ ใน
การศึกษาพบ ๕ ประเด็นที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมอาเซียน คือ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
ศาสนา ความเชื่อและพิธีกรรม ภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน ที่น่าสนใจคือ ในงานศึกษาชิ้นหนึ่งๆ
อาจจะมีประเด็นเหลื่อมซ้อนกัน ๑-๒ ประเด็น ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่า ประเด็นด้านประวัติศาสตร์เป็น
ประเด็นที่พบงานศึกษามากที่สุด คือ ๕๘๖ รายการ รองลงมาคือ ประเด็นด้านภาษา วรรณกรรมและนิทาน
พื้นบ้านพบ ๔๐๙ รายการ ถัดมาคือ กลุ่มชาติพันธุ์และวิถีชีวิ ต พบ ๓๓๕ รายการ ถัดมาคือ กลุ่มงานด้าน
ศิล ปกรรม พบ ๒๘๔ รายการ ส่วนเรื่องศาสนา ความเชื่อและประเพณีเป็นประเด็นที่พบน้อยที่สุด คือ พบ
เพียง ๑๕๙ รายการ
กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว “วัฒนธรรมอาเซียน”ในประเทศไทย ในช่วง
ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) พบว่าความสนใจในการศึกษา “วัฒนธรรมอาเซียน” ก้าวหน้ามากขึ้น
ตามลาดับ ดังปรากฏเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแนวความคิดและวิธี
การศึกษาอย่างน่าสนใจยิ่ง โดยเฉพาะจากนักสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ที่หันมาให้ความสนใจศึกษาวัฒนธรรม
อาเซียนในมิติประวัติศาสตร์ มิติภาษาศาสตร์ มิติสังคมวิทยา มิติมานุษยวิทยา มิติชาติพันธุ์ เป็นต้นมากยิ่งขึ้น
และในด้านประเด็นของการศึกษาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัตน์และการขยายตัวของแนวคิดภูมิภาคนิยม ควบคู่กับแนวคิดอาณาบริ เวณก็นับเป็นปรากฏการณ์
สาคัญที่ส่งผลให้การศึกษา “วัฒนธรรมอาเซียน” ในประเทศไทย มีลักษณะผสมผสานและแทรกซึมอยู่ทุกภาค
ส่วนของสหสาขาวิชาซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียนภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้า
ด้วยกันและเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียนเข้ากับภูมิภาคข้างเคียง

Abstract
The objectives of this research was to gather academic works related to “Cultures”
of ASEAN member countries including books, theses, dissertations, academic articles to be
classified, analyzed, and synthesized for illustrating development of ASEAN culture works
published during 2003-2017.
The results of this study indicated that 2,998 quantitative studies were found. Of
them, 491 studies were found during 2003-2007; 1,033 studies during 2008-2012; and 1,474
studies during 2013-2017. There were 330 qualitative works, including researches, theses,
and dissertations, 895 books and 1,773 academic articles published in academic journals. In
terms of titles studied, five issues related to ASEAN culture were found, including history,
arts, ethnicity and way of life, religion, beliefs and rituals, and language, literature and
folklore. Interestedly, a study might contain 1-2 overlapping issues. The results revealed that
the most commonly found issue was history (n= 586), followed by language, literature and
folklore (n=409), ethnicity and way of life (n= 335), and arts (n= 284). Religion, beliefs and
rituals was the least commonly found issue (n= 159).
In conclusion, from the literature review of “ASEAN Culture” research in Thailand
during 15 years (2003-2017), much attention has been paid to “ASEAN Culture” research as
appeared in various sources of knowledge. Besides, more interesting concepts and methods
have been developed, especially from various social sciences scholars who have turned
their attention to ASEAN culture in historical, linguistic, sociological, anthropologic, ethnicity
dimensions. Interesting changes have been found in the study issues, resulting from the
changes in globalization and the expansion of regionalism along with territorial concept.
These play important role to the intertwined and integrated characteristics of “ASEAN
Culture” embedded in all sectors of multidisciplinary field, which associate Southeast Asian
cultures together and link ASEAN cultures to those in neighboring regions.
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๑

บทที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมาของการวิจัย
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations –
ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๙ เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับ
ที่ ๒ (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) โดยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในพ.ศ.๒๕๖๓ โดยประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมือง
และความมั่งคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community-APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสัง คมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community-ASCC) ซึ่งต่อมา แนวความคิดในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางนี้ได้บรรจุไว้ในกฎบัตรอาเซียนที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และในการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นาอาเซียนได้
ตกลงกันที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จ ภายในพ.ศ.๒๕๕๘ และในการประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ผู้นาอาเซียนได้กาหนดวันบรรลุเป้าหมายสาหรับ
อาเซียนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ๑
การที่อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดนี้จึงเป็น
กลไกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐ ซึ่งไกลจากวิถีชีวิตประชาชนโดยทั่วไป ทั้งในความเป็นจริง
อาเซียนเป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีความหลากหลาย เช่น ในด้านการเมือง มีรูปแบบการเมืองต่างๆ ผสมผสาน
กันอยู่ในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นแบบเผด็จการทหาร สมบูรณาญาสิทธิราชย์ คอมมิวนิสต์ และประชาธิปไตย ด้าน
เศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยกลุ่มประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมี รายได้ต่อหัวของประชากรสูงกว่า
ประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้วบางประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงค์โปร์ ขณะเดียวกันมี ประเทศที่ยากจนติดอันดับ
โลกล้ ว นเป็ น สมาชิ ก ของอาเซี ย น ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม อาเซี ย นยั ง ประกอบด้ ว ยประเทศที่ มี ค วาม
หลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ๒ ผู้นาอาเซียนมีความปรารถนาที่จะรวมตัวกันเป็น
“ประชาคม” ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงพลเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีความรู้สึกแตกต่าง มีความ
เป็นชาตินิยม เชื้อชาตินิยม ศาสนานิยม ดังนั้นการมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนได้นั้น จึงจาเป็นที่ต้องมุ่ง
พัฒนาองค์ความรู้ทางในด้ านสังคมและวัฒนธรรมเพื่ อให้เกิดกระบวนการหลอมรวมมีความรู้สึกเป็นหนึ่ ง
เดียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

๑

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (๒๕๕๖). บันทึกการเดินทางอาเซียน. หน้า ๑๐-๑๒.
ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ. (๒๕๕๓). เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา. หน้า ๔๙.

๒

๒

ในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นครั้ ง ที่ ๙ เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๔๖ ณ เมื อ งบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ได้ปลุกกระแสเกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน” ขึ้น ทาให้ภาครัฐและภาคเอกชนผลิตผลงานทาง
วิชาการที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “อาเซียนศึกษา” และ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา” ออกมาเป็นจานวนมาก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในพ.ศ.๒๕๕๘
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยเห็นความจาเป็นที่จะต้องมี ของการศึกษาสถานภาพความรู้ “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ของประเทศไทยโดยกาหนดเวลาเป็นช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งเป็นปีที่มีการ
พูดถึงการรวมเป็นประชาคมอาเซียน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจนถึง พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนัก
วัฒนธรรมที่จะได้ใช้งานวิจัยชิ้นนี้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาต่อยอดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนต่อไป
โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นการรวบรวมสิ่งพิมพ์ทางวิชาการประเภทหนังสือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการ
วิจัย และบทความจากวารสารวิชาการ ที่เกี่ยวกับการศึกษา “วัฒนธรรม” ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน”
ซึ่งเป็นงานเขียนและพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยผู้เขียนชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ศาสนา ประเพณี ศิลปกรรม ภาษา วรรณกรรม และนิทานพื้นบ้าน ในช่วงเวลาดังกล่าว โดย
ทาการรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ สาระสาคัญ และประเด็นหลักสาหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานตามที่เป็น
ปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้เห็นภาพรวมของการจัดองค์ความรู้ “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียซึ่ง
ประกอบด้ว ย ประเทศไทย, ประเทศเมี ยนมาร์ , ประเทศลาว, ประเทศกั ม พูช า, ประเทศเวี ย ดนาม,
ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศบรูไนและประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นส่วน
หนึ่ง ในการพัฒนาการศึกษาด้าน “วัฒนธรรม” ทั้ง ยัง สะท้อนให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง เข้าใจประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม แนวคิดและวิถีชีวิตของกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประโยชน์ในเรื่องราวของการเชื่อม
ความสัมพันธ์และนาไปสู่ความสาเร็จในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบความคิด “หนึ่งวิสัยทัศน์
หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อศึกษาค้นคว้า รวบรวมผลงานประเภทของงานวิจัย ได้แก่ หนัง สือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
บทความทางวิชาการในเรื่อง “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
๒.เพื่อสังเคราะห์งานเขียนประเภทต่างๆ ในเรื่อง “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ว่ามีองค์ความรู้อะไร เน้นการศึกษาและความสนใจในด้านใด และยังขาดการศึกษาในด้านใด
๓.เพื่อจาแนกประเภทงานเขียนและเอกสารเรื่อง “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป

๓

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.ได้ทราบถึงสถานภาพความรู้ด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและสามารถนาไป
ต่อยอดเพื่อศึกษาต่อไป
๒.ได้แนวทางเพื่อบรรจุการศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนไว้ในหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา ได้อย่างเหมาะสม
๓.ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนาไปสู่ความเป็น
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์และหนึ่งประชาคม

๔. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเกี่ยวกับ สถานภาพความรู้ “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ของประเทศ
ไทย เท่าที่ได้สารวจจากเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ใดทาการศึกษา เอกสารที่พบส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงประวัติ
ความเป็นมาของประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ตั้งแต่จุดกาเนิดจนถึงการรวมเป็นประชาคมอาเซียน และ
เกร็ ด ความรู้ เ กี่ ย วกับ อาเซี ยน และประเทศสมาชิ ก ของอาเซี ย นเท่ า นั้ น ผลงานวิ จั ยที่ ค ณะผู้ วิ จัย ได้ ใ ช้ ใ น
การศึกษาค้นคว้ามี ดังนี้
เชิดชาย เหล่าหล้า. (๒๕๒๒). อาเซียน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
หนังสื อเล่ มนี้ไ ด้รวบรวมความรู้เ กี่ยวกับสมาคมประชาชาติเ อเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้หรื อ
อาเซียน เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการและบริบทแวดล้อมในการก่อตัวของการรวมกลุ่มภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนรูปแบบที่พัฒนาไปสู่กรอบความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
๑๐ ประเทศ
ในเบื้องต้น ผู้เขียนได้ตั้งต้นด้วยการนาเสนอว่า “สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้” มีจุดกาเนิดอันเป็นผลมาจากการลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพ” เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งเป็นช่วง
ที่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยกเว้นประเทศไทย เพิ่ง ได้รับเอกราชมาได้ไม่นาน ต่างล้วนมีปัญ หาความมั่นคง
ทางการเมือง ทั้งภายในประเทศ ภายในภูมิภาค และในระดับโลก ตลอดจนมีการต่อสู้กันทางอุดมการณ์ มี
สงครามตัวแทน มีการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์และปัญหาระหว่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย ผ่านบริบทของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น โดยอาเซียน
อยู่ร่วมกันอย่าง “ไม่เป็นทางการ” มีเพียงหลักการหลวมๆ แต่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบกฎเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่
เป็นลักษณะเฉพาะ ซึ่งการทางานของอาเซียนในอดีตมีลักษณะของ “งานเฉพาะ” (task) อันเกิดจากการ
ทางานแต่ละวัตถุประสงค์หรือแต่ละประเด็น (issues) ที่เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอด (ASEAN Summit) ใน
แต่ละครั้ง ภายใต้แนวปฏิบัติของการมีความไม่เป็นทางการสูง การยึดหลักอธิปไตยแห่งชาติ การไม่แทรกแซง
ซึ่งกันและกัน การไม่มีผู้นาที่ชัดเจนรวมถึงการดาเนินนโยบายแบบสัมฤทธิ์ผลนิยมและความยืดหยุ่นสูง
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ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (๒๕๓๕). บรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
ประกายพรึก.
หนังสือเล่มนี้ เดิมมีชื่อว่า Bibliography: Southeast Asian Studies in Thailand ผู้เขียน
ได้รวบรวมสิ่งพิมพ์ประเภทบทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และสารนิพนธ์ จานวน ๑,๗๐๐ เรื่องไว้เป็น
ฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษา ครอบคลุ ม อยู่ ใ นกลุ่ ม วิ ช าด้ า นรั ฐ ศาสตร์
ประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
พลับพลึง คงชนะ; เกสร เจริญรักษ์; และพูนทรัพย์ รงคุปตวนิช. (๒๕๓๙). กัมพูชา บรรณนิทัศน์
สิ่งพิมพ์และแหล่งสนเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
หนังสือเล่ มนี้ เป็นการรวบรวมงานเขีย นทางวิช าการเฉพาะด้านสัง คมศาสตร์ และมนุษ ย์
ศาสตร์เกี่ ยวกับประเทศกัมพู ชา ที่เขีย นเป็นภาษาไทย ผลงานดัง กล่าวได้แก่ หนัง สือ บทความในหนัง สื อ
บทความในวารสาร บทความในนิตยสารและวิทยานิพนธ์โดยผู้เขียนชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้เขียนได้จัดแบ่ง
ประเภทสาหรับการศึกษาไว้หลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเมืองการปกครอง การศึกษา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและความเชื่อ โดย
ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นประโยชน์สาหรับการค้นคว้าและจัดทาฐานข้อมูลสาหรับกัมพูชาศึกษา
เกสร เจริญรักษ์; และคณะ. (๒๕๔๓). บรรณานุกรมเอเชียแปซิฟิกศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชีย
แปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทาขึ้นเพื่อสารวจสถานภาพความรู้และแหล่ง สนเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก โดยผู้เขียนได้ทาการสารวจหนังสือ งานวิจัย รายงานผลการวิจัย รวมทั้งสิ้น ๔,๗๕๐ รายการ ไว้
เป็นฐานข้อมูลสาหรับการศึกษาด้านเอเชีย-แปซิกฟิก
แถมสุข นุ่มนนท์. (๒๕๔๔). สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง
พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๓๕. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ผลงานเรื่องนี้ เกิดขึ้นจากจุดประสงค์ของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่ง ชาติ สาขาปรัชญา ที่
ต้องการให้มีการประเมินสถานภาพการวิจัยของสาขาวิชาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดแนวนโยบายการ
ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย อย่ า งถู ก ต้ อ งในอนาคต ผู้ เ ขี ย นได้ ท าการส ารวจและวิ เ คราะห์ ง านเรี ย บเรี ย งทางด้ า น
ประวัติศาสตร์ของนักวิชาการไทยที่เสนอและจัดพิมพ์ในประเทศ โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นกลุ่มดังนี้ ประการ
แรก ตามลาดับเวลาหรือตามสมัยของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย คือ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ประการที่สอง ตามภูมิภาคที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์โดดเด่น
อันได้แก่ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์อีสาน และประวัติศาสตร์ภาคใต้ และประการที่สาม ตามเนื้อหา
ที่ว่าด้วยหรือเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ต่างประเทศ การศึกษาโดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังกล่าวนี้ นอกจากที่
ผู้เขี ยนจะคานึงถึ งประเด็ นความลุ่ มลึ กและคุณ ภาพของการวิจัย ประวัติ ศาสตร์ใ นช่ว งเวลาที่ ระบุ แล้ว ยั ง
พิจารณาครอบคลุมไปถึงประวัติศาสตร์นิพนธ์กลุ่มต่างๆ ด้วย

๕

ธิญาดา ยอดแก้ว. (๒๕๔๗). การศึกษาสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน.
วิทยานิพนธ์ ศป.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาถึง สัญ ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนและหาแนว
ทางการออกแบบภาพสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถสื่อถึง ภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศ ผลการศึกษา
พบว่า สัญ ลั กษณ์ท างวัฒ นธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน มีความสาคั ญ อย่า งยิ่ง ในการ
นาเสนอภาพลักษณ์ของประเทศต่างๆ การสร้างสรรค์สัญ ลักษณ์เพื่อการสื่อสารและแสดงภาพลักษณ์ของ
ประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ มีความสาคัญต่อการดารงอยู่ของชนชาติที่สะท้อน
ความเป็นมาแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองและเป็นแบบฉบับที่ดีงามประจาชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความนิยม
ยกย่องและเกิดความภาคภูมิใจในแต่ละชาติ และยังเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เป็น
แบบฉบับเฉพาะแบ่งออกไปตามแต่ละวัฒนธรรม
รัตนา บุญมัธยะ. (๒๕๔๗). การสารวจสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณลุ่มน้าโขง: กรณีสหภาพพม่า. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์
สังคมลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยชุดสารวจสถานภาพองค์ความรู้ด้ านสังคมและ
วัฒนธรรมในบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยผู้เขียนได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ใน
สหภาพพม่า ทั้งที่เขียนเป็นภาษาและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีทั้งหนังสือ บทความจากวารสาร บันทึกการเดินทาง
ภาพถ่าย งานวิจัย และหนังสือ รวมทั้งสิ้นกว่า ๖๐ รายการ ประกอบด้วย ๘ ประเด็นการศึกษา ได้แก่ ประเด็น
อคติทางชาติพันธุ์ การเมือ งเรื่องชาติพันธุ์ การเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ คนพลัดถิ่นในแดนตน
การศึกษาหมู่บ้านในกระแสทันสมัยนิยม และประเด็นความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม ครอบครัวเครือญาติ และ
การแต่งงาน ผลการสังเคราะห์สถานภาพความรู้เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพัน ธุ์ใน
สหภาพพม่า พบว่า การวิจัยในภาคสนามเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ยังมีข้อจากัดอยู่มาก และการสร้างกรอบทฤษฎี
ใหม่ๆ เพื่อการศึกษาทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาติพันธุ์ภายใต้กระแสโลกา
ภิวัตน์ซึ่งมีความสลับซับซ้อน เป็นเรื่องสาคัญที่ควรได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ การวิจัยในเรื่องชาติพันธุ์ควรเป็น
การวิจัยที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสังคม ซึ่ง
เป็นพื้นฐานสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน
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โสภารัตน์ จารุสมบัติ; และกรกช ศิริโชค. (๒๕๔๘). การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับ
อาณาบริเวณชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน: บรรณนิทัศน์ เล่มที่ ๑
ชายแดนไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รายงานวิจัยฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัยและงานเขียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อาณาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างพ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๗ พร้อมบรรณนิทัศน์เท่าที่สามารถสืบค้นได้
จานวน ๑๓๓ รายการ โดยมีการจาแนกออกเป็นประเด็น (Issue) ที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถจาแนกได้เป็น
ด้านการเมือง ด้านการทหาร ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
โสภารัตน์ จารุสมบัติ; และกรกช ศิริโชค. (๒๕๔๘). การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับ
อาณาบริเวณชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน: บรรณนิทัศน์ เล่มที่ ๒
ชายแดนไทย-ลาว. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รายงานวิจัยฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัยและงานเขียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
อาณาบริเวณชายแดนไทย-ลาว ระหว่างพ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๗ พร้อมบรรณนิทัศน์เท่าที่สามารถสืบค้นได้จานวน
๔๒๙ รายการ โดยมีการจาแนกออกเป็นประเด็น (Issue) ที่แตกต่างกันไปซึ่ง สามารถจาแนกได้เป็นด้าน
การเมือง ด้านการทหาร ด้ านความมั่ นคง ด้านเศรษฐกิ จ ด้านการพัฒนา ด้ านสัง คมและวัฒนธรรม ด้า น
การศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
โสภารัตน์ จารุสมบัติ; และกรกช ศิริโชค. (๒๕๔๘). การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับ
อาณาบริเวณชายแดนของประเทศไทยกับประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน:
บรรณนิทัศน์ เล่มที่ ๓ ชายแดนไทย-พม่า. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รายงานวิจัยฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัยและงานเขียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อาณาบริเวณชายแดนไทย-พม่า ระหว่างพ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๗ พร้อมบรรณนิทัศน์เท่าที่สามารถสืบค้นได้จานวน
๕๔๘ รายการ โดยมีการจาแนกออกเป็นประเด็น (Issue) ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถจาแนกได้เป็นด้าน
การเมือง ด้านการทหาร ด้ านความมั่ นคง ด้านเศรษฐกิ จ ด้านการพัฒนา ด้ านสัง คมและวัฒนธรรม ด้า น
การศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
โสภารัตน์ จารุสมบัติ; และกรกช ศิริโชค. (๒๕๔๘). การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับ
อาณาบริเวณชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน: บรรณนิทัศน์ เล่มที่ ๔
ชายแดนไทย-มาเลเซีย. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รายงานวิจัยฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัยและงานเขียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อาณาบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างพ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๗ พร้อมบรรณนิทัศน์เท่าที่สามารถสืบค้นได้
จานวน ๔๒๙ รายการ โดยมีการจาแนกออกเป็นประเด็น (Issue) ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถจาแนกได้เป็น
ด้านการเมือง ด้านการทหาร ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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สุเนตร ชุตินธรานนท์. (๒๕๔๙). รายงานการวิจัย อุษาคเนย์ในการรับรู้และความเข้าใจของ
สังคมไทยร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : สานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รายงานการวิจัยเล่มนี้มุ่งเปิดประเด็นให้เห็นถึงเงื่อนไขปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังที่มาของการรับรู้
และความเข้าใจที่คนไทยมีต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้และความเข้าใจที่คนไทยมีต่อประเทศรอบข้างมิได้ เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาไปสู่
การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อความสมานฉันท์ในระดับประชาชนต่อประชาชน อันจะนาไปสู่การรังสรรค์
เอกภาพที่ยั่งยืนของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต ลักษณะที่ไม่เอื้อประโยชน์ตามกล่าวนั้น ได้แก่ ข้อจากัดใน
ด้านความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านในมิติต่างๆ ซึ่งมีทั้งด้านความถูกต้องและความทันสมัย แต่ที่สาคัญไปยิ่งกว่าคือ
สาระส่วนใหญ่ยังจากัดอยู่กับการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่เป็นปรปักษ์ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งใน
อดีต หรือมิฉะนั้นก็จะสะท้อนทัศนะที่ดูถูกเหยียดหยามในด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจก็คือ การรับรู้
และความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้น มิได้มาจากเจตนาที่ผู้สร้างมุ่งให้ร้ายประเทศรอบข้าง บนพื้นฐานความขัดแย้งทั้ง
ในภาครัฐและประชาชน งานวิจัยฉบับนี้ยังได้ค้นพบด้วยว่า กระบวนการสร้างหล่อหลอมและพัฒนาทัศนคติต่อ
ประเทศรอบข้างดังกล่าว เป็นไปเพื่อสนองตอบประโยชน์ของประเทศเป็นสาคัญ โดยเริ่มจากกระบวนการ
เขียนประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อสถาปนารัฐ ซึ่งกระทาควบคู่ไปกับการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อสร้างสานึก
ชาตินิยมขึ้น การสร้างภาพประเทศรอบด้านในฐานะคู่ปรปักษ์ขึ้นในสานึกและจิตนาการของคนไทยถือกาเนิด
ขึ้นภายใต้เงื่อนไขเช่นว่านี้ กระบวนการตามกล่าวเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ปกครองประเทศ แต่ต่อมาภายหลังได้ถูก
หลอมรวมอยู่ในกระแสสังคมระดับ ล่าง โดยเฉพาะในภาคเอกชนซึ่ง มีบ ทบาทที่ส าคั ญ ในการตอกย้าและ
เผยแพร่ ภ าพลัก ษณ์ข องเพื่ อ นบ้ านที่ ไม่ สร้ างสรรค์ผ่ า นสื่ อประเภทต่า งๆ โดยเฉพาะสื่ อ หนั ง สื อ พิม พ์แ ละ
ภาพยนตร์
อนันท์ธนา เมธานนท์. (๒๕๔๗). เวียดนามในทัศนะฝรั่งเศส : การสารวจเชิงวิเคราะห์ผลงาน
วิชาการภาษาฝรั่งเศสเกีย่ วกับเวียดนาม ระหว่าง ค.ศ.๑๘๘๔ – ๒๐๐๐.
ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
งานวิจัยเรื่อง เวียดนามในทัศนะฝรั่ง เศส : การสารวจเชิง วิเคราะห์ผลงานวิชาการภาษา
ฝรั่ง เศสเกี่ ยวกั บเวียดนาม ระหว่าง ค.ศ.๑๘๘๔ – ๒๐๐๐ เป็นหนึ่ ง ในชุดโครงการวิจัยเอกสารเกี่ยวกั บ
เวียดนามศึกษา ซึ่งดาเนินการตามพันธกิจของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สัง คมลุ่มน้าโขง คณะ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เขียนได้ใช้มุมมองของนักประวัติศาสตร์สารวจเชิงวิเคราะห์ผลงานทาง
วิชาการภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเวียดนามโดยเลือกผลงานที่เป็นของชาวฝรั่ง เศสรวมถึงชาวเวียดนาม ที่เขียน
ผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่าที่พบในประเทศไทย โดยเน้นการวิเคราะห์ภูมิปัญญาฝรั่งเศสว่าด้ วยเรื่องเวียดนาม
ในช่วง ค.ศ.๑๘๘๔-๒๐๐๐ แม้จานวนเอกสารที่นามาวิเคราะห์จะจากัด เฉพาะเท่าที่พบในประเทศไทย แต่ก็
เห็นได้ชัดว่า ผลงานเรื่องนี้ ได้ช่วยเสนอมุมมองใหม่ในเชิง วิชาการ ที่จะทาให้ผู้อ่านได้คิดวิเคราะห์ตามว่า
ผลงานวิชาการของฝรั่งเศสอาจไม่ไ ด้มุ่งเพื่อ “รับใช้” ฝ่ายการเมืองเสมอไป ในทางตรงข้าม งานวิชาการ
เหล่านั้น ได้ช่วยสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาติและชาตินิยมของเวียดนาม ตอกย้าให้ช าวเวียดนามได้
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ภาคภูมิในเอกลักษณ์และความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของตน นอกจากนั้น งานวิชาการเหล่านั้นยังได้นาความ
เป็นเวียดนามออกเผยแพร่ให้โลกตะวันตกได้รับรู้และรู้จักเวียดนามดียิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่าน
เบญจวรรณ นาราสัจจ์. (๒๕๕๒). งานศึกษากัมพูชาที่มีในประเทศไทย : สารวจสถานภาพ
องค์ความรู้. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
งานศึกษากัมพูชาที่มี ในประเทศไทย: สารวจสถานภาพองค์ความรู้ เล่มนี้อยู่ภายใต้แผน
งานวิจัยความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ความรู้ เรื่องกัมพูชา
ศึกษาที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ ประเภทงานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน โดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อของสิ่งพิมพ์แต่รายการ แม้ว่างานนี้ยังมีข้อจากัด
อยู่มากทั้งตัวผู้เขียนและขอบเขตงานที่สารวจ แต่ก็สามารถสะท้อนถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับกัมพูชาศึกษาได้อย่าง
น่าสนใจและสามารถช่วยเป็นพื้นฐานในการทาความเข้าใจประเทศกัมพูชาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา
เจาะลึกเฉพาะประเด็นต่อไป
ปิยดา ชลวร. (๒๕๕๒). รวมบทความและบรรณานุกรมว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.
กรุงเทพฯ: โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
หนังสือรวมบทความและบรรณานุกรมว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดทาขึ้นเนื่องใน
วาระของการฉลองครบรอบทศวรรษแห่งการก่อตั้งโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รวบรวมบทความที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในช่วงพ.ศ.๒๕๓๑ –
๒๕๕๑ เพื่อมุ่งหวังให้ความรู้เสนอทรรศนะในแง่มุมต่างๆ ไว้อย่างหลากหลาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยิ่ง แก่ผู้สนใจและติดตามความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะก่อให้เกิดการวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจัย ในแง่มุมทางวิชาการในวงกว้าง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ ได้มีการจัดทาบรรณานุกรมที่สามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้รวม
บทความที่เกี่ยวกับประเทศไทย โดยผู้รวบรวมได้แสดงเหตุผลไว้ว่า บทความที่เกี่ยวกับประเทศไทยมีจานวน
มากและสามารถหาได้จากฐานข้อมูลประเภทอื่นๆ อยู่แล้ว
ปรีชา หมั่นคง. (๒๕๕๔). การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายของแต่ละประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน. กรุงเทพฯ: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงหลักสูตรเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้ นและมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย ของแต่ ละประเทศในกลุ่ มสมาชิก อาเซี ยน โดยวิเคราะห์จากเอกสาร
เกี่ยวกับอาเซีย นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ประเทศบรูไ นดารุสซาลาม ประเทศ
กัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิง คโปร์ ประเทศไทยและประเทศ
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เวียดนาม มีก ารศึก ษาศึ กษาเกี่ย วกับอาเซี ยนในวิช าสัง คมศึก ษา ภูมิศาสตร์ มีตั วชี้วั ดแน่น อน สาหรับข้ อ
แตกต่ า ง คื อ ประเทศสิ ง คโปร์ มี ก ารเรี ย นการสอนกฎบั ต รอาเซี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๕ และ
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนประเทศอื่นยังไม่มีเรียน
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๖). อาเซียนศึกษา. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
หนังสือเล่ม เป็นบันทึกรายงานการสัมมนาว่าด้วย “อาเซียนศึกษา” ซึ่ง มีการวิเคราะห์ถึง
บทบาทและความส าคัญของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง ในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สัง คมและ
วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการมรดกโลกของอาเซียน
ธนนันท์ บุ่มวรรณา. (๒๕๕๖). วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์เวียดนามระหว่าง ค.ศ.1985-2010
:สารวจสถานภาพองค์ความรู้. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
หนังสือเล่มนี้เป็นการสารวจ วิเคราะห์และสัง เคราะห์ งานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์สาขา
ประวัติศาสตร์เวียดนามของนักศึกษาหรือนักวิจัยชาวเวียดนามที่ถูกจัดเก็บไว้ตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั่วทั้งประเทศเวียดนาม ผลของการสารวจพอสรุปได้ว่า ประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เป็นหัวข้อเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนักวิจัยเวียดนามมากที่สุด รองลงมาเป็น ยุคสมัยสหรัฐอเมริกา
ในเวียดนาม อันดับสาม เป็นเรื่อง ฝรั่งเศสในเวียดนาม และอันดับสี่ เป็นเรื่องเวียดนามยุคก่อนฝรั่งเศสปกครอง
การที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกสนใจประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นั้นเนื่องมาจาก
เป็นเรื่องใกล้ตัวและร่วมสมัยของนักวิจัยเอง
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (๒๕๕๗). งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว
ค.ศ.๑๙๗๕-๒๐๑๐ : สถานภาพความรู้. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
หนังสือเล่มนี้ ตีพิมพ์มาจากงานวิจัยเรื่อง “งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติใน
ลาว ค.ศ.๑๙๗๕-๒๐๑๐” ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ สังคมลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เขียนได้ตั้งจุดมุ่ง หมายในการศึกษาเพื่อรวบรวม จัดหมวดหมู่ และ
วิเคราะห์งานเขียนประเภทชีวประวัติที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในประเทศลาว ระหว่างค.ศ.๑๙๗๕-๒๐๑๐ นับว่าเป็น
งานบุกเบิกที่มีประโยชน์ต่อวงวิชาการลาวศึกษาทั้งในประเทศไทยและลาว นอกจากนี้ การศึกษางานเขียน
ประเภทชีวประวัติยังมีคุณค่าในด้านของการเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นชุดหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ของบุคคลหรือปัจเจกชน ขณะเดียวกันการศึกษาสถานภาพความรู้ยังทาให้ได้ฐานข้อมูลงาน
เขียนประเภทชีวประวัติ ดังนั้นผลงานวิจัยและฐานข้อมูลนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิชาการ
ไทยและลาวที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับลาวศึกษาให้ลุ่มลึก รอบด้าน และช่วยทาให้เติม
เต็มประวัติศาสตร์ลาวได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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๕. กรอบแนวคิดของการวิจัย
สาระสาคัญ

๑.กระบวนการเรียนรู้
-รวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นหนังสือ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความและ
วารสาร
-นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ แยกประเภทเพื่อทา
การวิเคราะห์
-ประชุมสรุปงาน
๒.การบูรณาการความรู้
 เนื้อหา “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน
-ประวัติศาสตร์
-ชาติพันธุ์
-วรรณกรรม
-นิทานพื้นบ้าน
-ภาษา
-ศาสนา
-ประเพณี
-วิถีชีวิต
-ศิลปกรรม

จาแนกงานเขียน “วัฒนธรรม”
เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
เป็นหมวดหมู่เพื่อสืบค้นต่อไป
๑.กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์
๒.กลุ่มงานด้านศิลปกรรม
๓.กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
๔.กลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อและ
ประเพณี
๕.กลุ่มงานด้านภาษาและวรรณกรรม

๖.วิธีการศึกษาวิจัย

ใช้วิธีการศึกษาด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical methodology) เน้นการศึกษาจากเอกสาร
เป็นหลัก และจะนาเสนอในลักษณะการพรรณนาเชิง วิเ คราะห์ (Analytical description) สาหรับการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เ นื้อหา ผู้วิ จัยจะนาเสนอใน ๖ ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก เป็นการสารวจ
สถานภาพความรู้ด้ านประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกของ
ประชาคมอาเซีย น ประเด็ น ที่ส อง เป็ นการส ารวจสถานภาพความรู้ด้ า นศิ ล ปกรรม ประวั ติ ศาสตร์ ศิ ล ป์
ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ประเด็นที่สาม เป็นการสารวจสถานสภาพความรู้ด้านชาติพันธุ์
วิถีชีวิต ประเด็นที่สี่ เป็นการสารวจสถานภาพความรู้ด้านศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณี ประเด็นที่
ห้า เป็นการสารวจสถานภาพความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม นิทานพื้นบ้าน ประเด็นที่หก เป็นบทสรุป : การตั้ง
ข้อสังเกตจากการศึกษา อย่างไรก็ดีการนาเสนอในแต่ ละบท แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันและความ
โดดเด่นของข้อ มูลเป็นหลัก อนึ่งในการทาวิจั ยฉบับนี้ สิ่ง พิม พ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ผู้วิจัยจะ
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พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “ประชาคมอาเซียน” และ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา” ตามกรอบ
การวิจัยเท่านั้น

๗. คานิยามศัพท์เฉพาะ
๑. วั ฒนธรรม๑ หมายความว่า วิถีก ารดาเนิน ชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิย ม จารีตประเพณี
พิธีกรรมและภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน วัฒนธรรมจัดแบ่ง
ประเภทตามเนื้อหา แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑.๑ คติธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมทางศีลธรรมและทางจิตใจ อันเป็นคติหรือหลักการดาเนิน
ชีวิต
๑.๒ วัตถุธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมทางวัตถุ หมายถึง วัตถุทางศิลปกรรม รวมถึงเครื่องมือ
เครื่องใช้ เจดีย์ บ้านเรือน เครื่องแต่งกาย ถนนหนทาง และสิ่งประกอบความเป็นอยู่ทุกชนิด ซึ่ง ถือว่าเป็น
วัฒนธรรมทางวัตถุทั้งสิ้น
๑.๓ เนติธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมทางกฎหมาย หรือกฎศีลธรรมต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีที่มีความสาคัญเสมอด้วยกฎหมาย
๑.๔ สหธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมทางสังคม เป็นวัฒนธรรมในการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนอื่นใน
สังคม เช่น มารยาทในการเข้าหาผู้ใหญ่ มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาทในการเข้าสังคม เป็นต้น๒
๒. “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน๓ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียและจีน ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็รับเอาวัฒนธรรมจากทั้งสอง
ชาตินี้เข้ามาในระดับที่แตกต่างกัน เช่น ไทยและลาวได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ส่วน
เวียดนามได้รับอิ ทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนเป็น ส่วนใหญ่ โดยรวมแล้ว กลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซีย น
สามารถจาแนกออกเป็น ๓ กลุ่มวัฒนธรรมหลัก ดังนี้
๒.๑ กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง ประกอบด้วย ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และ
เวียดนาม วัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขงเป็นที่อยู่อาศัยของหลายชุมชนที่มีอาณาเขตติดต่อกันหลายประเทศนับเป็น
แหล่งอารยธรรมที่สาคัญซึ่งมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเชื่อค่านิยม ทั้งที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่าง
ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง มีการไปมาหาสู่ ค้าขาย และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอและต่ อเนื่ อง ส่ง ผลให้ วิถี วั ฒนธรรมและการดาเนิน ชี วิต ของแต่ล ะประเทศมีทั้ ง ที่แ สดงออกถึ ง
ลักษณะเฉพาะของตนเอง และมีความคล้ายคลึงกันในบางส่วน กล่าวได้ว่า ไทย-ลาว-กัมพูชา มีรากวัฒนธรรม
เดียวกัน จึงมีพ้องของวัฒนธรรมมากกว่าพม่าและเวียดนามซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน
๑

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓. (๒๕๕๓, ๑๒ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม
๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๒๙-๓๙.
๒
ณรงค์ เส็งประชา. (๒๕๓๒). มนุษย์กับสังคม. หน้า ๓๘.
๓
พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร; และคณะ. (๒๕๕๖). “เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน” โครงการศึกษาวิเคราะห์หนังสือ
นิทานพื้นบ้านและนิทานอาเซียนสาหรับเด็ก. หน้า ๔.
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๒.๒ กลุ่มวัฒนธรรมมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม และสิงคโปร์ เป็นกลุ่ม
ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่ง นับถือพระพุทธศาสนา คริสต์
ศาสนาและฮินดูด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดง จะมีความคล้ายคลึง
กัน ในขณะที่ สิ ง คโปร์ เป็ น สั งคมผสมผสานระหว่ า งจีน -มาเลย์ -อิน เดี ย ดั ง นั้น จึ ง มี ค วามหลากหลายของ
วัฒนธรรมสูง ตัวอย่างของมรดกวัฒนธรรมกลุ่มนี้ไ ด้แก่ การใช้ภาษามาเลย์ (หรือมลายู) และการแต่ง กาย
ชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามจะแต่งกายคล้ายคลึงกัน
๒.๓. กลุ่มวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ตะวันตกและตะวันออก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสเปนซึ่งเป็น
เจ้าอาณานิคมมาเป็นระยะเวลานาน แต่ก็ได้ผสมผสานวัฒนธรรมพื้นเมืองเข้าไปด้วย
ดัง นั้น “วัฒนธรรม” เกี่ ยวกับกลุ่ มประเทศสมาชิ กอาเซีย นจึง หมายถึง ประเทศไทย ลาว กัมพูช า
เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์
๓. สถานภาพความรู้ คือ การจัด การองค์ ความรู้ ที่ไ ด้ จากการรวบรวม “ความรู้ ” ที่มีอ ยู่กระจั ด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร นามาพัฒนาให้เป็นระบบจาก “ข้อมูล” มาสู่ “สารสนเทศ” เพื่อให้เกิด
เป็น “องค์ความรู้” ที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ดังนั้นความรู้ สามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๓.๑ ความรู้ที่ ฝัง อยู่ ในคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ ไ ด้ จากประสบการณ์
พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์
บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
๓.๒ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี หนังสือ งานวิจัย คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่า
เป็นความรู้แบบรูปธรรม
๔. ประเทศไทย ในงานวิจัยฉบับนี้ ประเทศไทย หมายถึง ผลงานวิชาการเรื่อง “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นงานเขีย นและพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยสิ่ง พิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย แต่ผู้วิจัยจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “ประชาคม
อาเซียน” และ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา” ตามกรอบการวิจัยเท่านั้น
๕. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หมายถึง ประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และได้รวมกลุ่มประเทศกัน โดยใช้ชื่อว่า ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย ๑๐
ประเทศสมาชิ ก ดั งนี้ ราชอาณาจั กรไทย, สาธารณรัฐ แห่ ง สหภาพเมี ยนมาร์ , สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว, ราชอาณาจั กรกั มพูช า, สาธารณรัฐ สัง คมนิย มเวี ยดนาม, มาเลเซีย , สาธารณรัฐสิ ง คโปร์ ,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, ประเทศบรูไนดารุสซาลามและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๑๓

๘. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาสถานภาพความรู้ “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเทศไทย
ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๖๐ เป็นการรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นหนังสือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
รายงานการวิจัย บทความและวารสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา “อาเซียนศึกษา” และ “เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา” โดยมุ่งเน้นศึกษาในเรื่อง “วัฒนธรรม” ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ผลิต ในประเทศไทยซึ่ง
เขียนและพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยผู้เขียนชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๖๐ เท่านั้น

๙. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
๑.กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
๒.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
๓.หอสมุดแห่งชาติ
๔.สานักหอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
๕.ศูนย์อาเซียนศึกษา และสถาบันอาณาบริเวณศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ

๑๐. การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑.เพื่อจัดทาฐานข้อมูลในการสืบค้นองค์ความรู้ “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์
๒.นาองค์ความรู้ “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มาบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเป็นสารสนเทศ

๑๑. ระยะเวลาทาการวิจัย
เริ่มงานวิจัยตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๐ จนถึง เมษายน ๒๕๖๑

๑๒. ปัญหาและอุปสรรค
จากการดาเนินโครงการวิจัย พบว่า
๑.เอกสารที่ทาการค้นคว้ามิได้อยู่ในหอสมุด อาจจะสูญหายไปหรือมีผู้ยืมไป ทาให้ไม่สามารถอ่าน
เอกสารนั้นได้ทันที
๒.ระบบการจัดห้องสมุดของสถาบันแต่ละแห่ง แตกต่างกัน ทาให้การค้นคว้าหาหนัง สือ บทความ
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ฐานข้อมูลบางห้องสมุดไม่สามารถเข้าถึงได้
๓.การเดินทางไปค้นคว้าในแต่ละแห่งค่อนข้างใช้เวลาเดินทางนาน โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่อยู่ในส่วน
ภูมิภาค ทาให้ระยะเวลาที่ทาการรวบรวมและอ่านข้อมูลต่างๆ ใช้เวลามาก
๔.การสืบค้นหนังสือ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ซึ่ง มีปริมาณงานการศึกษา
จานวนมาก จึงต้องใช้เวลาในการคัดแยกเพื่อจัดกลุ่ม บางกรณีชื่อเรื่องใช่แต่เนื้อหาภายในไม่ใช่ ซึ่งคณะผู้วิจั ย
ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทาให้ใช้เวลามาก

๑๔

บทที่ ๒
สถานภาพความรู้ “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเภท หนังสือ
จากการที่ ไ ด้ สํ า รวจผลงานวิ ช าการประเภทหนั ง สื อ ในช่ ว ง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ จากสาขาวิ ช า
การศึกษาต่า งๆ เช่น สาขาประวั ติศาสตร์ สาขาเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ศึ กษา สาขาภาษาศาสตร์ สาขา
รัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม สาขาดนตรีศึกษา
เป็นต้น พอที่จะจําแนกงานออกเป็น ๕ กลุ่มงาน คือ
๑. กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์
๒. กลุ่มงานด้านศิลปกรรม
๓. กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
๔. กลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี
๕. กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซีย นประเภทหนั งสือ ที่ตีพิมพ์ เป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาไทย ที่จัดพิ มพ์ระหว่างพ.ศ. ๒๕๔๖ –
๒๕๖๐ (ยึดถือปีที่พิมพ์ตามเอกสารฉบับที่ใช้ กรณีงานศึกษาบางรายการที่เป็นการพิมพ์ซ้ําหรือฉบับแปล ปี ที่
พิมพ์ จึง อาจช้ากว่าฉบับพิมพ์ครั้งแรก เนื่องจากเห็นว่าการพิมพ์ซ้ําแสดงถึง ความสนใจในการจัดพิมพ์และ
เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศไทยช่วงเวลานั้น ) หนังสือที่
ตีพิมพ์ตั้ง แต่พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๖๐ มีจํานวน ๘๙๕ รายการ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานตีพิมพ์ ช่วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๕๐ มีจํานวน ๙๔ รายการ งานที่ตีพิมพ์ช่วงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีจํานวน ๒๕๘ รายการ และงานที่
ตีพิมพ์ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ มี ๕๓๔ รายการ พบว่ามีการเพิ่มปริมาณการจัดทําเกี่ ยวกับวัฒนธรรมกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มากขึ้นเรื่อยๆ

๑๕

ดังนั้น จึงสามารถสรุปปริมาณงานที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนประเภท
หนังสือในแต่ละช่วง ๕ ปี ได้ดังนี้
ตาราง ๑ ปริมาณงานศึกษาที่สํารวจพบประเภทหนังสือ
หัวข้อศึกษา
๑.ประวัติศาสตร์
๒.ศิลปกรรม
๓.ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
๔.ศาสนา ความเชื่อและประเพณี
๕.ภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
รวมทั้งสิ้น

๒๕๔๖-๒๕๕๐
๔๗
๓
๒๗
๕
๑๑
๙๔

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑๗๙
๒๘๑
๒๑
๓๙
๓๓
๔๕
๗
๑๓
๒๐
๑๖๔
๒๕๘
๕๓๔

รวม
๕๐๗
๖๓
๑๐๕
๒๕
๑๙๕
๘๙๕

จากตารางจะเห็นได้ว่า งานการศึกษา “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านมิติประวัติศาสตร์ ทั้งงานที่ผลิตขึ้ นใหม่และงานตีพิมพ์ซ้ําจํานวน
๕๐๗ รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานการศึกษาในมิติประวัติศาสตร์ยังคงได้รับความสนใจอยู่เสมอ นอกจากนี้
ยัง มี ง านการศึ ก ษาในประเด็ น ที่ห ลากหลายมากยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง มี ชิ้ นงานในแต่ล ะประเด็น ไม่ ม ากนัก เช่ น งาน
การศึกษาด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน จํานวน ๑๙๕ รายการ งานศึกษาด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
จํานวน ๑๐๕ รายการ งานศึกษาด้านศิลปกรรม จํานวน ๖๓ รายการ และงานศึกษาด้านศาสนา ความเชื่อ
และประเพณี จํานวน ๒๕ รายการ และจากการศึกษารวบรวมงานด้านหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ในระยะ ๑๕ ปีที่ผ่านมา ผู้วิจัยคาดหวัง ว่างานด้านหนัง สือ วัฒนธรรมกลุ่ม
ประเทศอาเซี ย น ในอนาคต จะเป็ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปกรรม ชาติ พั น ธุ์ วิ ถี ชี วิ ต ศาสนาและประเพณี ที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศนั้นๆ เนื่องจากแต่ละประเทศก็จะมีจุดเด่นหรือจุดสําคัญและจุดร่วมที่ไม่
เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี

๒.๑ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์
ผลการสํ า รวจผลงานวิ ช าการประเภทหนัง สื อ ในด้ านประวั ติ ศาสตร์ ในช่ ว งพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
สามารถจําแนกกลุ่มงานออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒.กลุ่มงานด้านพัฒนาการของประชาคมอาเซียน
๓.กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตร์” ประเภทหนังสือ
ที่จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาไทย ที่จัดพิมพ์ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๕๐๗ เล่ม
สามารถสรุปปริมาณงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตร์” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้

๑๖

ตาราง ๒ ปริมาณงานที่สํารวจพบ: กลุ่มงานประวัติศาสตร์
หัวข้อศึกษา
๒๕๔๖-๒๕๕๐
๑.ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๐
๒.พัฒนาการของประชาคมอาเซียน
๓.ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน
๓๗
รวมทั้งสิ้น
๔๗

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๒๖
๓๖
๓๙
๗๘
๑๑๔
๑๖๗
๑๗๙
๒๘๑

รวม
๗๒
๑๑๗
๓๑๘
๕๐๗

จากตารางจะเห็นได้ว่า งานการศึกษาด้าน “ประวัติศาสตร์” ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็น
การศึ กษาเกี่ย วกั บประวัติ ศ าสตร์ ป ระเทศสมาชิก อาเซี ย น จํ า นวน ๓๑๘ รายการ อั น ดับ รองลงมา เป็ น
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของประชาคมอาเซี ย น จํ า นวน ๑๑๗ รายการ และการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน ๗๒ รายการ
ดังนั้น หัวข้อการศึกษาของกลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน ๓๗ รายการ ขณะที่งานตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑
เป็นต้นมา ทั้งงานที่ผลิตขึ้นใหม่และงานตีพิมพ์ซ้ํา ส่วนใหญ่ยังคงเป็นหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซี ยน จํ านวน ๒๘๑ รายการ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็น ว่า งานการศึ กษาเกี่ย วกั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ยนในมิ ติ
ประวัติ ศ าสตร์ยั ง คงได้ รับ ความสนใจอยู่ เ สมอ นอกจากนี้ ยั ง มี ง านศึ ก ษาในหั ว ข้อ การศึ ก ษาในประเด็ น ที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแต่ละหัวข้อไม่มากนัก เช่น งานศึกษาด้านพั ฒนาการของประชาคม
อาเซียน จํานวน ๑๑๗ รายการ งานศึกษาด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน ๖๒ รายการ ที่มี
ความน่าสนใจมีปริมาณชิ้นงานในแต่ละหัวข้อศึกษาดังกล่าว ที่ตีพิมพ์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสองเท่า
โดยเฉพาะหัวข้อเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติประวัติศาสตร์ ที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๓๗ รายการ ในช่วง
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๑๑๔ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และเป็น ๑๖๗ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖๒๕๖๐ แสดงเห็นว่าที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติด้านประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น
และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

๑๗

๒.๑.๑ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือในกลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๗๒ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๓ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กลุ่มวิชาการสุพรรณิการ์. (๒๕๕๘). ความรู้รอบตัว นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียน ฉบับเบื้องต้น : ASEAN All in One. ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ การเมื อ งการ
กรุงเทพฯ: ธิงค์ บียอนด์.
ปกครอง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี การ
แต่งกาย อาหารการกินและบุคคลสําคัญ
๒ เ ก รี ย ง ศั ก ดิ์ เ ช ษ ฐ พั ฒ น ว นิ ช . ( ๒ ๕ ๕ ๓ ) . นํ า เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคโบราณ ตะวันออกเฉียงใต้ยุคโบราณ โดยการวิเคราะห์แนวคิด
จากมุ ม มองของเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ . แล ะ ข้ อ สรุ ปจ า ก ง า น ศึ ก ษ า เ ช่ น โ บ ร าณ ค ดี
เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มานุ ษ ยวิ ท ยา ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ เป็ น ต้ น มา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประกอบช่ ว ยในการสร้ า งประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการศึกษาจากมุมมองของ
นักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอง
๓ เกรี ย งศั ก ดิ์ เชษฐพั ฒ นวนิ ช . (๒๕๕๕). เอเชี ย นํ า เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ : อดีตถึงปัจจุบัน. เชียงใหม่ : ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุครัฐ
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ ส า ข า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ โบราณ ยุครัฐจารีต การเข้ามาและการขยายอํานาจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ของชาติตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ จนถึง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
๔ เกรียงไกร เกิดศิริ. (๒๕๕๓). ทรรศะอุษาคเนย์ . นํ า เสนอถึ ง “เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ” ในด้ า น
กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์.
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ ที่แสดงออกมาในรูป ของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วยบทความที่
ทํ า การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ใ นประเด็ น ต่ า งๆ ทั้ ง ในด้ า น
ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม สถาป๎ ต ยกรรม รวม ๗
เรื่อง คือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในเมืองประวัติศาสตร์
เชี ยงตุง วั ด ไตตอย (ลัว ะ) ในรัฐ ฉาน วั ดและชุม ชน
บ้านแสน การจัดการและการแปลความหมายมรดก
ทางวัฒนธรรมเมืองโบราณพุพาม โครงนิราศ
หริภุญชัย วัดพู: มรดกโลก และภูมิหลังการตั้งถิ่นฐาน
กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว

๑๘

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕ กําพล จําปาพันธ์. (๒๕๕๘). คชายุทธ์-พุทธ์ชาติ:
ยุทธหัตถีและสงครามบนหลังช้าง/พุทธศาสนา
กั บ ความเป็ น ชาติ ในประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี ลั ง กา
อุษาคเนย์ และสยาม. พิษณุโลก: สถานอารยธรรม
ศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๖ ไกรพล เที ย บแก้ ว . (๒๕๕๕). ก้ า วทั น ๑๐
ประเทศอาเซียน. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
๗

จอห์ น จี . เทเลอร์. (๒๕๕๕). ติ ม อร์ ต ะวัน ออก:
เส้นทางสู่เอกราช. แปลโดย สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ ;
และอรพรรณ ลี น ะศิ ริ กุ ล. กรุ ง เทพฯ: มู ล นิ ธิ
โครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

๘

จิ ต รสิ ง ห์ ปิ ย ะชาติ . (๒๕๕๗). บุ ค คลสํ า คั ญ
อาเซียน ผ่านเรื่องเล่า อุษาคเนย์ ยุคคลาสสิก .
กรุงเทพฯ: ยิปซี กรุ๊ป.

๙

จิรัสสา คชาชีว ะ. (๒๕๕๙). วั ชรยานตันตระใน
อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลั กฐาน
โบราณคดี. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอคติความเชื่อเกี่ยวกับช้างและคติความเชื่อเรื่อง
ยุทธหัตถีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นอภิปราย
เกี่ยวกับยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหา
อุปราช ตามหลักฐานต่างๆ ทั้งไทย พม่า มอญ โปรตุเกส
ฮอลันดา ฝรั่งเศส เปอร์เซียและจีน
นําเสนอประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา การ
ปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ
เพื่ อเป็ นการส่ ง เสริ มความรู้แ ละเป็ นการเตรีย มความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นําเสนอเนื้อหาที่เน้นไปในเรื่องสถานการณ์การต่อสู้เพื่อ
เรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย ในเรื่องมีการกล่าวถึง
ประวัติศาสตร์ติมอร์เพียง ๒๔ ปีเท่านั้น เนื้อหาส่วนใหญ่
กล่ า วย้ อ นไปในช่ ว งที่ ถู ก โปรตุ เ กสปกครองนานกว่ า
๔๐๐ ปี และเรื่องความพยายามการเรียกร้องเอกราชคืน
จากอิ น โดนี เ ซี ย เอกสารที่ นํ า มาศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
บันทึกเรื่องราวของคนพื้นเมือง
ประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ บ อกผ่ า น
เรื่องราวของบุคคลสําคัญต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เช่ น มนุ ษ ย์ ช ว า บอก ถึ ง เรื่ อ ง ราวสมั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ พราหมณ์โกณฑัญ ญะ พระเจ้าพลบุตร
พระเจ้าอโนรธา พระเจ้าสุริยชัยวรมันที่ ๒ พระเจ้า
สุริยชัยวรมันที่ ๗ พระเจ้ากฤตินคร คชา มาดา
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช และพระเจ้าบุเรงนอง เป็น
ต้น
นําเสนอหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวับวัชรยานตันตระ
ที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้
เห็ น ถึ ง การแพร่ ก ระจายและบทบาทของวั ช รยานใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่ งผล
จาก การศึ ก ษาทํ า ให้ ม อง เห็ น ภาพ รว มของ การ
แพร่กระจายของมหายานตันตระจากอินเดียสู่ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ชัดเจนขึ้น

๑๙

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๐ จุลนรา ศานติพงศ์. (๒๕๕๖). ๑๗ ผู้ทรงอิทธิพล นําเสนอบุคคลสําคัญจํานวน ๑๗ ท่าน จากทุกประเทศ
ในอาเซียน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ:
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งราว
สถาพรบุ๊คส์.
ประวั ติ ภู มิ ห ลั ง ครอบครั ว บทบาทที่ สํ า คั ญ ตลอดจน
ผลง า น ที่ สํ าคั ญ ที่ ไ ด้ สร้ า ง คุ ณ ปร ะ โ ยชน์ ให้ แ ก่
ประเทศชาติ จนส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ
๑๑ ชยันต์ วรรธนะภูติ ; สมัคร์ กอเซ็ม. (๒๕๕๘). รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาและเอเชีย
อาเซียนปริทั ศน์ ASEAN Annual Review. ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษาไว้ จํ า นวน ๗ บทความ ซึ่ ง
เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา
บทความทั้ง หมดเหล่า นี้ไ ด้พิ นิจ พิเ คราะห์ จากแนวคิ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
และเชื่อมร้อยกับประเด็นต่างๆ ผ่านมิติประวัติศาสตร์
มานุษยวิทยา การเมือง กฎหมาย การเคลื่อนไหวของ
ผู้คนที่สะท้อนให้เห็นความเกี่ยวพันกันอย่างชัดเจน
๑๒ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (๒๕๕๔). ประมวลสัญญา นํ า เสนอ รายชื่ อ สนธิ สั ญ ญา อนุ สั ญ ญา ความตกลง
อนุสัญ ญา ความตกลง บันทึก ความเข้าใจและ บันทึกความเข้าใจและบันทึกความเข้าใจ กับคําอธิบาย
แผนที่ ระหว่ า งสยามประเทศ กั บ ประเทศ และต้ นฉบั บ สนธิ สั ญ ญา อนุสั ญ ญา ความตกลง และ
อาเซียนเพื่อนบ้าน: กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย. บันทึกความเข้าใจ รวมจํานวน ๓๖ ฉบับ ตั้งแต่
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และ พ.ศ.๒๓๖๙ ถึง พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วนในภาคที่สอง จะเป็น
มนุษยศาสตร์.
แผนที่สยาม/ประเทศไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์
๑๓ ชาญวิ ท ย์ เกษตรศิ ริ , บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๕). นําเสนอแผนที่ที่ ชาวตะวัน ตกได้ จัด ทํ าแผนที่ป ระเทศ
ประมวลแผนที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ -ภู มิ ศ าสตร์ - ไทย/สยาม ในสมั ย อยุ ธ ยา สมั ย ธนบุ รี และสมั ย
กา รเมื อ งกั บ ลั ท ธิ อ า ณานิ ค มใ น อา เ ซี ย น - รัตนโกสินทร์ และได้รวบรวมบทความของ
อุ ษ าคเนย์ . กรุ ง เทพฯ: มู ล นิ ธิ โ ครงการตํ า รา ธงชัย วินิจจะกูล ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เกี่ยวกับวาทกรรมการเสียดินแดน
ของสยาม
๑๔ ชุลีพร วิรุณหะ. (๒๕๕๗). โลกเอเชียตะวันออก นําเสนอเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ที่เป็น
เฉียงใต้: รากฐานประวัติศาสตร์. นครปฐม: โรง ผลผลิตของความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลง มีทั้ง
พิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ที่ สื บ ท อ ด ม า แ ล ะ สิ่ ง ที่
เปลี่ ย นแปลงไป เนื้ อ หาที่ ป รากฏอยู่ ใ นหนั ง สื อ เล่ ม นี้
แสดงวิธีคิดของผู้เขียนว่าจะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย ง ใต้ ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อน ปร ะวั ติ ศ าสตร์ มาจน ถึ ง
สงครามโลกครั้งที่ ๒

๒๐

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๕ ชํา นาญ สั จจะโชติ . (๒๕๔๙). สยํ า กุ ก -นครวั ด “เนะ สยํากุก” คือ คําจารึกกํากับภาพสลักหินกองทัพที่
กองทัพศรีวิชัย. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.
ระเบียงปราสาทนครวัด บ่งบอกให้ทราบถึงความเป็นอยู่
ของชนชาติสยามก่อนหน้าที่เกิดรัฐสุโขทัย เพราะคําว่า
“สยํากุก” ก็คือ “เสียมก๊ก” แปลว่า กองทัพไทย แต่เป็น
คนไทยกลุ่มไหน มาจากไหน ผู้เขียนจึงได้ทําการค้นคว้า
และรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อค้นหาคําตอบ โดยอาศัย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความรุ่งเรืองมาก่อนหน้า
รัฐสุโขทัยเป็นแนวทาง
๑๖ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร. (๒๕๕๙). ความ หนัง สือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เริ่มต้นด้วยการอธิบายแนวคิด
ขั ด แย้ ง และสั น ติ ภ าพในอาเซี ย น . สงขลา: และทฤษฎี ในบทต่ อ มา เป็ น การอธิ บ ายการตกอยู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ภายใต้ อ าณานิ ค มของชาติ ม หาอํ า นาจตะวั น ตกของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการเข้ามาของ
จักรวรรดิญี่ปุนและการปกครองประเทศฟิลิปปินส์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงป๎จจัย
สํ า คั ญ ที่ นํ า มาสู่ ค วามขั ด แย้ ง และกระบวนการสร้ า ง
สันติภาพ
๑๗ ธี ร ภ าพ โล หิ ต กุ ล. (๒ ๕๔๖ ). รั ก -ชื่ น -ชั ง มีเนื้อหาแยกเป็น ๓ ประเด็นหลัก คือ ภาคแรก: ท่อง
อุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: เนชั่น.
อดีตแทงใจ หยิบเอาประเด็นขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
และยังคงสืบเนื่องมาถึงป๎จจุบันระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านมานําเสนอ ภาคที่สอง: ท่องแดนตะลึงอินโด
จีน นําเสนอบทความในแนวสารคดีท่องเที่ยว เช่น ท่อง
ธารตะลึง สหัส ลึง ค์ พัน ปี, พระจัน ทร์ หม่น ที่พ รมกรอม
เป็นต้น และภาคที่สาม: ท่องไทยกับใจตน เน้นแหล่ง
ท่องเที่ย วในประทศไทย เช่น โคกสง่ า มนตราแม่เบี้ ย
ปากช่องอย่างร้องไห้ มหัศจรรย์สีลม เป็นต้น
๑๘ นพ ดล โชติ ศิ ริ . (๒๕๕๕). เ ขตแ ดน ไทย . หนัง สือเล่มนี้ศึกษาแนวพรมแดนไทยกับประเทศเพื่อน
กรุงเทพฯ: โครงการความมั่นคงศึกษา สํานักงาน บ้าน (พม่า,กัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย) ป๎ญหาเขตแดนไทย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กับประเทศเพื่อ นบ้า นและการแก้ไ ขป๎ญ หาเขตแดนที่
เกิดขึ้น

๒๑

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๙ นพดล ทองลิ่ ม . (๒๕๕๘). ฮี โ ร่ แ ห่ ง อาเซี ย น. เป็นหนัง สือที่ ไ ด้รวบรวมข้ อมูลที่แสดงให้เห็นถึง แง่มุ ม
กรุงเทพฯ: นวตสาร.
ของบุ ค คลผู้ เ ป็ น ต้ น แบบที่ ดี เป็ น ตั ว อย่ า งของคนที่
แข็ ง แกร่ ง อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของชาติ
บ้านเมือง และเพื่อให้บ้านเมืองของตนนั้นเป็นรากฐานที่
มั่นคงให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒๐ นิ พั น ธ์ พ ร เพ็ ง แก้ ว . (๒๕๕๕). บั น ทายฉมาร์ เป็นบันทึกการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา
เดียงพลาโต และหลวงพระบาง. พิมพ์ครั้ง ที่ ๓. ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาวและประเทศเวียดนาม
กรุงเทพฯ: ศยาม.
โดยนําเสนอผ่านเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
เช่น เมืองบันทายฉมาร์ ในกัมพูชา เมืองเดียงพลาโต ใน
ประเทศอินโดนีเซีย เมืองหลวงพระบางในประเทศลาว
และประเทศเวียดนาม
๒๑ นิโคลาส ทาร์ลิ่ง. (๒๕๕๒). ประวัติศาสตร์เอเชีย นําเสนอประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ยุค
ตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับเคมบริดจ์ เล่ม ๑ จากยุค ก่อนประวัติศาสตร์ ถึงประมาณพ.ศ.๒๐๔๓ หนังสือเล่ม
เริ่มแรกถึงประมาณคริสต์ศั กราช ๑๕๐๐. แปล นี้ มี ค วามแตกต่ า งจากผลงานอื่ น ๆ ตรงที่ ไม่ มี ก าร
โดย มั ท นา เกษกมล. กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก งาน แบ่ง แยกศึกษาเป็ นประเทศๆ หากแต่ใ ช้ภูมิ ภาคและ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เนื้อหาเป็นหลักในการศึกษา ซึ่ง เนื้อหาครอบคลุมด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สัง คม ตลอดจนความเชื่อทางด้าน
ศาสนา และด้านอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
๒๒ นิโคลาส ทาร์ลิ่ง. (๒๕๕๒). ประวัติศาสตร์เอเชีย นําเสนอประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ฉบับ เคมบริดจ์ เล่ ม ๒ จาก ประมาณพ.ศ.๒๐๔๓ ถึง ประมาณพ.ศ.๒๓๔๓ มีเนื้อหา
ประมาณคริ ส ต์ ศั ก ราช ๑๕๐๐ ถึ ง ประมาณ ประกอบด้ ว ย ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ โลกภายนอกและการ
คริสต์ศักราช ๑๘๐๐. แปลโดย มัทนา เกษกมล. เปลี่ ย นแปลงภายในสั ง คมเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พัฒนาการทางการเมืองระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖๑๘ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ
พัฒนาการทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ยุคของการเปลี่ยนผ่าน: จากกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

๒๒

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๓ นิโคลาส ทาร์ลิ่ง. (๒๕๕๒). ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ฉบับ เคมบริดจ์ เล่ ม ๓ จาก
ประมาณคริ ส ต์ ศั ก ราช ๑๘๐๐ ถึ ง ประมาณ
คริสต์ศักราช ๑๙๓๐. แปลโดย มัทนา เกษกมล.
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

๒๔

นิโคลาส ทาร์ลิ่ง. (๒๕๕๒). ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ฉบับ เคมบริดจ์ เล่ ม ๔ จาก
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ถึงปัจจุบัน. แปลโดย มัทนา
เกษกมล. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.

๒๕

ดี . จี . ฮอลล์ . (๒๕๕๗). ประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ ภาค
พิสดาร เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอประวัติศาสตร์เ อเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้ง แต่
ประมาณพ.ศ.๒๓๔๓ ถึง ประมาณพ.ศ.๒๔๗๓ มีเนื้อหา
ประกอบด้วยการสถาปนาระบอบอาณานิคม โครงสร้าง
ทางการเมื อ ง ในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๙ และต้ น
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๒๐ ภาวการณ์ พ าณิ ช ย์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ รัฐ และสัง คม อั นส่ง ผลต่ อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ศาสนากับขบวนการต่อต้าน
อาณานิคม และลัทธิชาตินิยมและการปฏิรูปศาสนาแนว
สมัยใหม่นิยม
นําเสนอประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่
สง คร ามโ ล ก ครั้ ง ที่ ๒ จน ถึ ง ป๎ จ จุ บั น มี เ นื้ อ ห า
ประกอบด้วย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยามสงครามและ
ยามสงบ โครงสร้างทางการเมืองของรัฐเอกราช การ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร่วมสมัย และลัทธิภูมิภาคนิยมและลัทธิชาตินิยม
นําเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยในเล่ ม นี้ แ บ่ ง ออกเป็ น ๒ ภาค คื อ ภาคหนึ่ ง
จุดเริ่มต้นถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ กล่าวถึงการตั้งถิ่นฐาน
ของชนชาติ ต่า งๆ ในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ เรี ยงไป
ตามลํ า ดั บ เวลาและพื้ น ที่ คื อ จั ก รวรรดิ ห มู่ เกาะ
(อินโดนีเซีย) เขมร พม่าและยะไข่ ไทย จามปา อันหนํา
และตั๋ง เกี๋ย มะละกาและการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม ไป
จนถึงสมัยที่ชาวยุโรปเริ่มเข้ามายังภูมิภาคนี้ ภาคที่สอง
กล่าวถึงพัฒนาการของอาณาจักรต่างๆ ในภูมิภาค โดย
ให้ความสําคัญควบคู่ไปกับการเข้ามาของชาวโปรตุเกส
สเปน ฮอลันดา อังกฤษและฝรั่งเศส ในแต่ละอาณาจักร
เรียงลําดับตามเวลาในประวัติศาสตร์ ได้แก่ อาณาจักร
มะทะรัมกับการขยายกิจกรรมของ VOC อาณาจักรมะ
ละกา อาณาจักรมรหังแห่งยะไข่ รางวงศ์ตองอูและต้น
ราชวงศ์อลองพญาในพม่า อันหนําและตั๋งเกี๋ย กัมพูชา
ลาวและไทย

๒๓

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๖ ดี . จี . ฮอลล์ . (๒๕๕๗). ประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ ภาค
พิสดาร เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แบ่ ง ออกเป็ น ๒ ภาค คื อ ภาคที่ ๓ กล่ า วถึ ง การ
เคลื่อนไหวของอังกฤษ ฮอลันดาและฝรั่งเศส ในดินแดน
ต่ า ง ๆ เห มื อ น กั บภ า ค ส อ ง สิ้ น สุ ด ป ร ะ ม า ณ ต้ น
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เมื่อดินแดนส่วนใหญ่ตกเป็นอาณา
นิ ค มของยุ โ รป และสยามในรั ช พระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การคุ ก คามของ
อังกฤษและฝรั่งเศส ภาคที่ ๔ กล่าวถึง ลัทธิชาตินิยมใน
ดินแดนต่างๆ โฉมหน้าทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการ
ยึดครองของชาวยุ โรป รวมทั้ง ผลที่ไ ด้รั บจากญี่ปุ นใน
ระหว่างสงครามโลกครั้ง ที่ ๒ เรื่ องของประเทศต่ างๆ
ช่วงหลัง สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ และการได้เอกราชของ
ประเทศเหล่านั้น
ศึ ก ษาพั ฒ นาการความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงของ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเป็นประชาคม
ความมั่ น คง และศึ ก ษาความร่ ว มมื อ ในส่ ว นของ
กระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
สร้ า งประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น
(APSC) ว่าได้มีระดับความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นอย่างไร
อันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน
นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ อารยธรรมอิ น เดี ย และจี น ที่ เ ป็ น
รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่ปรากฏร่องรอยในประเทศต่างๆ ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒๗

ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย. (๒๕๕๘). ความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้: การวิเคราะห์พัฒนาการและความพร้อม
ที่ จ ะเข้ า สู่ ป ระชาคมความมั่ น คง. กรุ ง เทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๒๘

ดวงธิ ด า ราเมศวร์ . (๒๕๔๙). ๒ อารยธรรม
ยิ่งใหญ่แห่งอาเซียน อินเดีย-จีน. กรุงเทพฯ:
มายิก.

๒๙

ดวงธิ ด า ราเมศวร์ . (๒๕๕๕). ประวั ติ ศ าสตร์ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ เ รี ย บเรี ย งประวั ติ ศ าสตร์ ข องกลุ่ ม
ประเทศในกลุ่มอาเซียน เล่ม ๑. กรุงเทพฯ:
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ สําหรับในเล่ม
แพรธรรม.
ที่ ๑ นี้ไ ด้เรียบเรียงประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน จํานวน ๔ ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศ
เมี ย นมาร์ ประเทศลาว และประเทศกั ม พู ช า โดย
นํ า เสนอเนื้ อ หาตั้ ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ จ นถึ ง
ป๎จจุบัน

๒๔

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๐ ดวงธิ ด า ราเมศวร์ . (๒๕๕๕). ประวั ติ ศ าสตร์ นําเสนอประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน เล่ม ๒. กรุงเทพฯ:
ทั้ง ๑๐ ประเทศ สํ า หรั บ ในเล่ ม ที่ ๒ นี้ ได้ เ รี ย บเรี ย ง
แพรธรรม.
ประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน ๖
ประเทศ คื อ ประเทศเวี ย ดนาม ประเทศมาเลเซี ย
ประเทศสิง คโปร์ ประเทศบรูไ น ประเทศอินโดนีเซี ย
และประเทศฟิลิปปินส์ โดยนําเสนอเนื้อหาตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงป๎จจุบัน
๓๑ ดาณุ ภ า ไชยพ ร รณ. (๒๕๕๖ ). ย้ อ นรอ ย นําเสนอประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ประวั ติ ศ า สตร์ ๑๐ ป ระเ ทศใน อ า เซี ย น . ทั้ง ๑๐ ประเทศ ตั้ ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ จนถึ ง
กรุงเทพฯ: มายิก.
ป๎จจุบัน
๓๒ โดนั ล ด์ อี เ ว เธ อ ร์ บี . ( ๒๕๕๘ ). อ า เ ซี ย น นํ า เสนอประวั ติ ค วามเป็ น มาของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ นมติ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
เฉียงใต้. แปลโดย เกรียติชัย พงษ์พาณิชย์.
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคนี้ กล่าวถึง
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: แสงดาว.
สงครามเย็ น และนโยบายปิดล้อมในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ กล่ า วถึ ง ข้ อ ขั ด แย้ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งดิ น แดน
ลัทธิการก่อการร้าย อาชญากรข้ามชาติ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ การค้าเสรี ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น
๓๓ ทสมล ชนาดิสัย; และดุสิต มูลสมบัติ. (๒๕๕๗). รวบรวมบุคคลสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
อาเซียนเขย่าโลก ๗๐ บุคคลสําคัญของอาเซียน. ใต้ที่มีบทบาทสําคัญต่อประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
เฉียงใต้ร่วมสมัย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และวิทยาศาสตร์ เช่น ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด,
ลี กวน ยู , อองซาน ซู จี , โฮจิ มิ น ห์ , ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์
ปราโมช, โอลิเวีย ออง, ติช นัท ฮันห์, พุทธทาสภิกขุ ,
แมนนี่ ปาเกี ยว, ดร.อาจอง ชุ มสาย ณ อยุธยา, อูถั่ น
เป็นต้น

๒๕

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๔ ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. (๒๕๕๙). ประวัติศาสตร์ นํา เสนอประวัติ ศ าสตร์ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ:
ผู้เ ขี ย นได้แ บ่ ง ช่ ว งเวลาในศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย
โอเดียนสโตร์.
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ออกเป็ น ๓ ระยะ คื อ ระยะแรก
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยชาติตะวันตกเข้ามาสู่
ภู มิ ภ าคนี้ ใ นต้ น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๖ ระยะที่ ส อง
นั บ ตั้ ง แต่ ช าติ ต ะวั น ตกเข้ า มาแย่ ง ชิ ง อิ ท ธิ พ ลและ
ผลประโยชน์กั นจนถึ ง สมั ยล่ าอาณานิค ม และระยะที่
สามนับตั้งการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติต่างๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จนถึงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
๓๕ ธี ร ภั ท ร ชั ย พิ พั ฒ น์ . (๒๕๕๑). สั ง คมแล ะ หนังสือเล่มนี้มีจํานวน ๙ บท สามารถแบ่งการนําเสนอ
วั ฒ นธรรมของกลุ่ ม ประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม ได้เ ป็น ๒ ส่ วนคือ ส่ วนแรก เป็ นการนํา เสนอแนวคิ ด
แม่น้ําโขง. ลําปาง: วิทยาลัยสหวิทยาการ
เกี่ ย วกับ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ในเชิง สั ง คมวิ ท ยาและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มานุษยวิ ทยา ในส่วนที่สอง เป็นการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นําโขง รวมถึงลักษณะ
ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง สั ง คมและ
วัฒ นธรรม ของกลุ่ม ประเทศอนุ ภูมิ ภ าคลุ่ มแม่ น้ํา โขง
จํานวน ๖ ประเทศ
๓๖ ประภั สสร์ เทพชาตรี . (๒๕๕๔). ยุ ท ธศาสตร์ นํา เสนอยุ ทธศาสตร์ ของสหรั ฐ อเมริ ก าที่ มีต่ อ ภู มิ ภ าค
สหรั ฐ อเมริ ก าต่ อ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ . เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และยั ง ได้ วิ เ คราะห์ ถึ ง
กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ในสมัยสงครามเย็นและ
หลังสงครามเย็น นโยบายความมั่นคงและเศรษฐกิจต่อ
ภู มิ ภ าค ยุ ท ธศาสตร์ ปิ ด ล้ อ มจี น นโยบายต่ อ อาเซี ย น
ยุทธศาสตร์สงครามต่อต้านการก่อการร้าย และแนวโน้น
ยุทธศาสตร์ในสมัยรัฐบาลโอบามา
๓๗ ปราโมทย์ โภคสุ ว รรณ. (๒๕๕๕). วี ร บุ รุ ษ กู้ นํา เสนออัต ชี วประวั ติ ผลงานและบทบาทของบุ ค คล
อาเซียน. กรุงเทพฯ: ก้าวแรก.
สําคัญ หลายๆ ท่านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไว้จํานวน ๖ ท่าน คือ ตนกู อับดุล ราห์มัน ลี กวน ยู
โฮจิมิน เจ้าสุภานุวงศ์ เจ้าชายแดง นายพลอู ออง และ
ประธานาธิ บดี ซูก าร์โ น เป็น การนํ า เสนอทั้ง ในแง่ มุ ม
ความคิด ทัศนคติ อุดมการณ์

๒๖

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๘ ปิ ย ดา ชลวร. (๒๕๕๒). รวมบทความและ
บรรณานุ ก รมว่ า ด้ ว ยเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ศึก ษา. กรุ ง เทพฯ: โครงการเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๓๙ ปิยดา ชลวร. (๒๕๕๔). ประวัติศาสตร์ปัตตานีใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ จากบันทึกของจีน
ริวกิว และญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: ซิลค์เวอร์ม.

๔๐

พรชั ย สุจิ ตต์. (๒๕๕๗). แนะนํ าประเทศติ มอร์
เลสเต. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

๔๑

พิ พั ฒ น์ กระแจะจั น ทร์ . (๒๕๕๘). สุ โ ขทั ย กั บ
อาเซี ย น: มองปั จ จุ บั น ผ่ า นอดี ต จากมิ ติ
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ โบราณคดี . กรุ ง เทพฯ:
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
รวมบทความและบรรณานุกรมว่าด้วยเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ศึ ก ษา ในช่ ว งพ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๕๑จั ด ทํ า ขึ้ น
เนื่องในวาระของการฉลองครบรอบทศวรรษแห่ง การ
ก่อตั้งโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวั ติศาสตร์ ของป๎ตตานีก่อ นที่จ ะเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของ
สยามซึ่งในยุคดัง กล่าวนี้ ป๎ตตานีเป็นรัฐที่สําคัญรัฐหนึ่ง
ในคาบสมุ ทรมลายู มีสุล ต่านและราชินี ปกครอง และ
เป็นเมืองท่านานาชาติ ผู้เขียนได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์
พั ฒ นาการทางการเมื อ งและสั ง คม และยั ง เป็ น การ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ท้องถิ่นและเอกสารต่างชาติ
หลายแหล่ง โดยเฉพาะของจีนและญี่ปุน ซึ่งการศึกษา
ป๎ต ตานี ใ นยุ ค ดั ง กล่ า วนี้ จ ะช่ ว ยให้ ก ารทํ า ความเข้ า ใจ
สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจของป๎ตตานีและบริเวณ
ใกล้เคียง
นํ า เสนอเรื่ อ งราวของประเทศติ ม อร์ เ ลสเต ในด้ า น
ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในหลากหลายมุมมองของติมอร์เลสเตตั้ง แต่อดีตจนถึง
ป๎จจุบัน ผู้คน และคติความเชื่อ อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ติมอร์ เลสเต รวมทั้ง อุปสรรคของความมั่น คงทางการ
เมืองลักษณะสังคมและวัฒนธรรม สถานภาพสตรี งาน
ศิลปกรรม ป๎ญหาและอนาคตของติมอร์เลสเต
รวบรวมบทความจํานวน ๕ บทความ จากงานเสาวนา
เรื่อง “สุโขทัยกับอาเซียน: มองป๎จจุบันผ่านอดีตจากมิติ
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ โบราณคดี ” เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
กั น ย า ย น พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง ในหนัง สือเล่มนี้จะทําให้
เข้าใจเรื่อ งเครื อข่ายการค้ า โดยเฉพาะการค้าตอนใน
ของแผ่นดิน โดยมองผ่านความสัมพันธ์ของรัฐสุโขทัยที่มี
ต่อรัฐอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคโบราณ
มากยิ่งขึ้น

๒๗

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๒ พิเชฐ สายพันธ์; และสุริยา คําหว่าน. (๒๕๕๔).
เขตแดนเวียดนาม-จีน -กัมพูชา-ลาว. กรุง เทพฯ:
มู ล นิ ธิ โ ค ร ง ก า ร ตํ า ร า สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์.
๔๓

๔๔

ไมเคิล ลีเฟอร์. (๒๕๔๘). พจนานุกรมการเมือ ง
สมั ย ใหม่ ในเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต้ . แปลโดย
จุฬาพร เอื้อรักสกุล. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ยศ สันติสมบัติ. (๒๕๔๖). อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ใต้ ช ะเงื้ อ มสี่ เ หลี่ ย มเศรษฐกิ จ . กรุ ง เทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

๔๕

ยศ สันติสมบัติ. (๒๕๕๗). มังกรหลากสี : การ
ขยายอิทธิพ ลเหนื อดิน แดนและพัน ธกิจเผยแผ่
อารยธรรมในอุษาคเนย์ . เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษา
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และภู มิ ป๎ ญ ญา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

๔๖

รอมฏอน ป๎ น เจอร์ , บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๖).
กระบวนการสร้ า งสั น ติ ภ าพปาตานี ใ นบริ บ ท
อาเซียน. ป๎ตตานี: โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ ศูนย์
เฝูาระวังสถานการณ์ภาคใต้.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอเรื่องเขตแดนของประเทศเวี ยดนามกับประเทศ
จีน กัมพูชาและลาว โดยได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร์ การเจรจาเกี่ยวกับ ป๎ญ หาเขตแดน
สถานการณ์ ป๎ ก ป๎ น เขตแดนในป๎ จ จุ บั น และโครงการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจตามแนวชายแดนเวียดนามลาว-กัมพูชา
มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องและบุคคลสําคัญ ทางการเมือง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นฐานพร้อมทั้งการตีความหรือการใช้ทัศนะของ
ผู้เขียนต่อเรื่องนั้น
สาระสําคัญจากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราทําความเข้าใจ
กับการเปลี่ยนแปลงที่กําลัง เกิดขึ้นและดําเนินไปในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง รวมทั้งการพยายามหาแนวทางในการ
ตั้ง รับ ทั้งในส่วนของประชาชนและระดับรัฐชาติที่ต้อง
วางแนวนโยบายที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้
นําเสนอบทวิเคราะห์เรื่องอํานาจของจีนและผลกระทบ
ต่อกลุ่มประเทศในลุ่มน้ําโขง กว่าสามศตวรรษของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่ง
ผู้เขียนได้มุ่งเน้นความสําคัญในด้านการพัฒนามุมมองใน
ระดับภูมิภาค (Regional Perspective) ว่าด้วยการ
พั ฒ นาและขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของจี น ตลอดจน
ผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าวต่อประเทศต่างๆ ใน
เอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ โดยเน้นในประเด็น เกี่ย วกั บ
บทบาทของจีนในการเสริมสร้างความเจริญ และอารย
ธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในเมียนมาร์
ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทย
หนัง สือ เล่มนี้ เป็นบทบันทึก จากเวทีสนทนานานาชาติ
“กระบวนการสร้างสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวทีวิชาการ ณ หอประชุมนานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด ๘
บทความ ที่ สะท้อนให้ เห็น ถึง ป๎ญ หาความขัด แย้ง และ
กระบวนการสร้างสันติภาพ

๒๘

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๗ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน. (๒๕๕๘). สารานุ ก รม นํ า เสนอความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศ
ประวั ติ ศ าสตร์ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นในอาเซี ย น. สมาชิกอาเซียนและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของทั้ง
กรุงเทพฯ: สํานักงานราชบัณฑิตยสถาน.
๙ ประเทศสมาชิก โดยกล่าวถึงลักษณะด้านภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแต่ละประเทศ รวมถึง
การเมือ ง รู ปแบบการปกครอง และสถานการณ์ด้ า น
เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
๔๘ เริ งวุ ฒิ มิ ต ร สุ ริ ยะ . (๒๕๕๗). อุ ษ าคเน ย์ นําเสนอเนื้อหาในลักษณะภาพรวมของประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์อาเซียนฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ: ภู มิ ภ าค โดยไม่ ไ ด้ แ บ่ ง แยกศึ ก ษาเป็ น แต่ ล ะประเทศ
ยิปซี กรุ๊ป.
เนื้อหาที่มีกล่าวถึงในหนังสือเล่มประกอบด้วย อุษาคเนย์
หรือ สุวรรณภูมิก่อนประวัติศาสตร์, แรกรับอารยธรรม
อินเดีย ความเปลี่ยนเเปลงของอุษาคเนย์ยุคต้น , ฟูนัน
เเละ จามปา (หลินยี่) เเละกําเนิดอาณาจักรในอุษาคเนย์
บ้านเมื องบนเเหลมมลายูเ เละหมู่ เกาะในอิ นโดนีเ ซีย ,
การเข้ามาของอิสลาม, อาณาจักรเขมร (คริสต์ศตวรรษ
ที่ ๙-๑๖), จักรวรรดิพม่า : จากพุกามถึงหงสาวดี , จาก
อั น นั ม ถึ ง เวี ย ดนาม , คน ไทกั บ อาณาจั ก ร ไทย ,
ราชอาณาจั ก รลาว, การเข้ า มาของชาติ ต ะวั น ตก
ศตวรรษที่ ๑๕-๑๗, ความสัมพั นธ์ที่ไ ม่ราบรื่น เหนื อ
ภูมิภาคแผ่นดินบก ค.ศ.๑๕๐๐-๑๙๐๐, ฮอลันดากับการ
คอบครองอิน โดนีเ ซีย น, อัง กฤษกั บการยึด ครองพม่ า
เป็นต้น
๔๙ วงเดือน ทองเจียว; และเอกญารัตน์ ทองเจียว. นํ า เสนอประวั ติ ศ าสตร์ ข องทั้ ง ๑๐ ประเทศสมาชิ ก
(๒๕๕๖). ประวัติศาสตร์ ๑๐ ประเทศอาเซียน. อาเซียน รวมถึง เรื่องวัฒนธรรม ความเชื่อ และศึกษา
กรุงเทพฯ: แสงดาว.
เปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนกันใน
บางเรื่อง

๒๙

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๐ วรพร ภู่พงศ์พันธ์, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เบ้ าหลอมอารยธรรมสําคั ญ
ของโลก เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุ น
สนับสนุนงานวิจัย.

๕๑

วรพร ภู่พงศ์พั นธ์, บรรณาธิก าร. (๒๕๕๗). จิ ต
วิญ ญาณเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จากเอกสาร
สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ เล่ ม ๑. กรุ ง เทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.

๕๒

วราภรณ์ เรื อ งศรี . (๒๕๕๗). คาราวานพ่ อ ค้ า
ทางไกล: การก่อเกิดรัฐสมัยใหม่ในภาคเหนือของ
ไทย และดิ น แดนตอนในของเอเชี ยตะวั น ออก
เฉี ย งใต้ . เชี ย งใหม่ : ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๕ บทความ คือ บทความที่ ๑
มิ ติ เ ป็ น ภู มิ ศ าสตร์ แ ละข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ บทความที่ ๒ การรับและปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมอินเดียของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทความ
ที่ ๓ อิ ท ธิ พ ลและผลกระทบของภาษาและวรรณคดี
อินเดีย ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทความที่ ๔ การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ บทความที่ ๕ อาณาจักรจัมปา: อาณาจักรฮินดู
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นํ า เสนอบทความเกี่ ย วกั บ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
จํานวน ๔ บทความ บทความที่ ๑ เอกราช เอกรัฐ อัต
ลักษณ์ และอัครบุรุษ : ประวั ติศ าสตร์เวี ยดนามผ่า น
เอกสารชั้นต้น บทความที่ ๒ อม่ง ต่อในฐานะหลักฐาน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพม่า บทความที่ ๓ พงศาวดาร
กัมพูชาฉบับสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี : การต่อสู้
ทางการเมื อ งระหว่ า งกั ม พู ช ากั บ สยามในปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ บทความที่ ๔ ระยะทางเที่ยวชวา
กว่ า สองเดื อ น: คุ ณู ป การของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นําเสนอความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการค้าในบริเวณรัฐล้า นนาและตอนในของเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
และครึ่ ง แรกของคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๒๐ และทํ า ความ
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างการผลิต การค้า บทบาท ทาง
การค้าของกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายกั บการสถาปนา
อํานาจรัฐสมัยใหม่ของมหาอํานาจตะวันตกและรัฐไทย
ในบริเวณดังกล่าว

๓๐

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๓ วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). ย้อน
พินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย.

๕๔

วิ นั ย พงศ์ ศ รี เ พี ย ร, บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๗).
จักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ : การเข้ า มาและผลกระทบ. กรุ ง เทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.

๕๕

วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗).เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในสายตาของจีนและตะวันตก.
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.

บรรณานิทัศน์
นํา เสนอประวัติ ศ าสตร์ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดย
ศึกษาจากประวั ติศาสตร์ บุค คลสํ าคัญ ของชาติซึ่ง ส่ว น
ใหญ่ เ ป็ น บุ ค คลร่ วมสมั ย ในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๒๐ เช่ น
นายพลหว่อ เหงีย นย๊าบ: อัค รบุรุษ นักการทหารของ
เวี ย ดนาม เซอร์ โ ทมั ส แสตมฟอร์ ด แรฟเฟิ ล ส์ : ผู้
สถาปนารากฐานสิงค์โปร์ เซอร์แฟรงค์ สเวตเทนมัน : ผู้
สถาปนาสหพั น ธรั ฐ มลายู ไกสอน พรมวิ ห าร: กั บ
นโยบายจิ ต นาการใหม่ ข องลาว อู ถั่ น : เลขาธิ ก าร
สหประชาชาติชาวเอเชียคนแรก
นําเสนอประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชี้ให้เห็น
ถึงประวัติความเป็นมา ผลกระทบ และปฏิกิริยาตอบโต้
ต่างๆ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชาติ
มหาอํ า นาจตะวั น ตกที่ เ ข้ า มาขยายอิ ท ธิ พ ลในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านบทความจํานวน ๗ บทความ
หนัง สือเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระแบ่ง ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วน
แรกเป็ น รายงานความสํ า คั ญ ของเอกสารจี น ต่ อ
การศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนที่
๒ กล่ า วถึ ง คุ ณู ป การของชาติ ต ะวั น ตกต่ อ เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประกอบด้วยผลงาน ๒ เรื่อง
คือ คุณูปการของชาวตะวันตกต่อเอเชีย ตะวันออกเฉียง
ใต้ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ และการค้นคว้าวิจัยของชาว
ฮอลันดาเกี่ยวกับอินโดนีเซียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

๓๑

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๖ ศุภการ สิริไพศาล. (๒๕๖๐). มังกรเลื่อมลายนาค: นําเสนอประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน
จีนกับโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ . กับ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ตั้ ง แต่ ยุ ค เริ่ ม แรก
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.
ประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นมิ ติ ก ารค้ า ทางทะเล ระบบรั ฐ
บรรณาการ และมรดกวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล อธิบาย
การรั บ รู้ แ ละมุ ม มองของชาวจี น ที่ มี ต่ อ รั ฐ ในภู มิ ภ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตั้ ง แต่ ก่ อ นสมั ย ราชวงศ์ ห มิ ง
สมัย ราชวงศ์ หมิง และสมัยราชวงศ์ หยวน จากบั นทึ ก
ของพ่ อ ค้ า และขุ น นางชาวจี น วิ เ คราะห์ ว รรรกรรม
“นิราศกวางตุ้ง ” สะท้อนประวัติศาสตร์ความสัมพัน ธ์
ไทย-จีนสมัยธนบุรีจนถึง สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ให้
รายละเอียดธรรมเนียมทางการทูตจีนโบราณ เส้นทาง
เดินเรือ และวิถีชีวิตผู้คนในประเทศจีนสมัยนั้น
๕๗ ศุภลักษณ์ สนธิชัย. (๒๕๕๕). 10 ASEAN เที่ยว นําเสนอข้อมูลสําคัญต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน
๑๐ ประเทศอาเซียน. กรุงเทพฯ: อทิตตา พริ้นติ้ง. ทั้ง ๑๐ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ก่อ น
เดินทางไปท่องเที่ยวหรือลงทุนทําการค้า ประวัติศาสตร์
และความเป็นมา สถานที่สําคัญ ในเมืองหลวงและเมือง
หลักทางเศรษฐกิจ การเดินทางและเกร็ดความรู้ต่างๆ
๕๘ สันต์ สุวทันพรกุล; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๓). อารย นํ า เสนอเนื้ อ หาที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ อารยธรรมเอเชี ย
ธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ: พีบีซี. ตะวั นออกเฉี ยงใต้ เริ่ มตั้ ง แต่ก ารทําความรู้ จัก กับ การ
ก่อตั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพภูมิอากาศ ข้อมูล
ประเทศและเมืองหลวง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
แนวคิ ด ด้ า นต่ า งๆ อาณาจั ก รยุ ค เริ่ ม แรกในเอเชี ย
ตะวั นออกเฉียงใต้ ทั้ง ในลุ่ มแม่ น้ํา โขง ลุ่ม แม่ น้ําอิ รวดี
และสาละวิน รวมถึง อาณาจักรในคาบสมุทรมลายูและ
หมู่เกาะ ตลอดจนทําความรู้จักกับสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๕๙ สีด า สอนศรี ; และคนอื่ นๆ. (๒๕๔๘). ผู้ นํา ใน นํา เสนอบทบาทผู้ นํ าคนสํ าคั ญ ใน ๕ ประเทศสมาชิ ก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ศึกษาเฉพาะประเทศ อาเซี ย น คื อ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มาเลเซี ย และไทย . ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ซึ่ง
กรุงเทพฯ: โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นําที่ผู้เขียนได้เลือกมานั้นล้วนแต่เป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
และกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ

๓๒

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖๐ สีดา สอนศรี; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๓). การจัดการ นํา เสนอประเด็ น เรื่ อ งป๎ ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในภูมิ เ อเชี ย
สิ่ ง แ วดล้ อ มใ นเ อ เ ชี ย ตะวั น อ อ กเ ฉี ย งใ ต้ . ตะวันออกเฉีย งใต้ โดยในหนัง สื อเล่ม นี้ประกอบด้ว ย
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หัว ข้ อ วิ จั ย ต่ า งๆ ๗ หั ว ข้ อ ใน ๙ ประเทศของภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ การสํารวจป๎ญหาทั่วไปใน
แต่ละประเทศ ป๎ญหาสิ่งแวดล้อม รัฐบาลกับการบังคับ
ใช้กฎหมาย การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ
แก้ ป๎ ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ป๎ ญ หาและอุ ป สรรค ซึ่ ง จาก
ประเด็นตามที่ได้กล่าวมานั้น ผู้เขียนได้สรุปว่า ป๎ญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ ป๎ญหาความร่วมมือ
ในสองระดับ คือ ระดับแนวราบ ระหว่างกระทรวงกับ
หน่วยงาตนต่างๆ กับระดับแนวดิ่ง ระหว่างรัฐบาลกลาง
และท้องถิ่น
๖๑ สีด า สอนศรี ; และคนอื่ น ๆ. (๒๕๕๙). เอเชี ย นําเสนอบทวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ห นึ่ ง ทศวรรษก่ อ นเข้ า สู่ และการต่างประเทศ ระหว่างพ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๘ โดย
ประชาคมอาเซี ย น (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๘). เน้นนโยบายของผู้นําแต่ละประเทศเป็นหลักวิเคราะห์
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ป๎ จ จั ย ภายในและภายนอกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยการแบ่ง
การวิเคราะห์เป็น ๖ ประเด็นหลัก ได้แก่ ป๎จจัยพื้นฐาน
ของแต่ ล ะประเทศทั้ ง การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และการ
ต่างประเทศ สถานการณ์การเมืองและการแก้ป๎ญหาของ
รั ฐ ภาพรวมเศรษฐกิ จ และกลยุ ท ธ์ ข องผู้ นํ า แต่ ล ะ
ประเทศในการแก้ ป๎ ญ หา ความสั ม พั นธ์ แ ละนโยบาย
ต่างประเทศ ประเมินความสําเร็จของแต่ละประเทศทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ
๖๒ สัจ จภู มิ ลออ. (๒๕๔๘). ผ่ าเขมร เห็ น ไซ่ ง่ อ น. นําเสนอการสํารวจเส้นทางเพื่อจัดทําเป็นสารคดีเส้นทาง
กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.
ไทย-กัมพูชา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเส้นทางเชื่อม
ระหว่างประเทศดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังได้ศึกษาค้นคว้า
ถึงประวัติศาสตร์ สภาพการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วและการท่ อ งเที่ ย วในเมื อ งต่ า งๆ รวมถึ ง
ความสัมพันธ์กับคนไทยของผู้คนตามเมืองต่างๆ บนเส้น
ทางผ่านเหล่านี้

๓๓

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖๓ สุ ท ธิ ด า มะลิ แ ก้ ว . (๒๕๕๑). บั น ทึ ก จากติ ม อร์ นํ า เสนอเรื่ อ งราวการเข้ า ไปทํ า งานในประเทศติ ม อร์
เลสเต ดินแดนแห่งตะวันทอแสง. กรุงเทพฯ:
เลสเต ในช่ ว งที่ เ กิ ด วิ ก ฤตการณ์ ก ารเมื อ ง ผู้ เ ขี ย นได้
อินโดไซน่า พับลิชชิ่ง.
นําเสนอเรื่องราวต่างๆ ของประเทศติมอร์ เลสเตไว้อย่าง
หลากหลาย
๖๔ สุ ภั ท ร ดิ ส ดิ ศ กุ ล , ห ม่ อ ม เ จ้ า . ( ๒ ๕ ๔ ๙ ) . เป็นการเรียบเรียงเรื่องราวของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ประวั ติศ าสตร์เ อเชี ยอาคเนย์ ถึ ง พ.ศ.๒๐๐๐. เฉียงใต้ตามลําดับอาณาจักรและตามลําดับเวลา เริ่มต้น
กรุ ง เทพฯ: สมาคมประวั ติ ศ าสตร์ ใ นพระบรม อธิบายลักษณะภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.
ถัดมาเป็น การเผยแพร่อารยธรรมอินดีย อาณาจักรฟูนัน
ทวารวดี เรื่อยมาตามลําดับเวลา และจบลงที่อาณาจักร
ลานนาหลังสมัยพ่อขุนมังราย จนถึงต้นพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐
๖๕ สุรชาติ บํารุงสุข. (๒๕๕๐). ยุทธวิธีขบวนการก่อ นํ า เสนอภู มิ ห ลั ง หรื อ ความเป็ น มาของกลุ่ ม Jemaah
การร้ า ยเจไอ. กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก งานกองทุ น Islamiyah (JI) โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับป๎จจัยที่
สนับสนุนการวิจัย.
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม แนวคิ ด อิ ส ลามนิ ย ม
(Islamism) แนวคิดแบบสุดขั้ว (extremism) แนวคิด
กลั บ สู่ พื้ น ฐาน (Fundamentalism) ควบคู่ ไ ปกั บ
การศึ ก ษาป๎ จ จั ย แวดล้ อ มภายนอกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประชาชนและกลุ่มประเทศอิสลาม โดยเฉพาะการเมือง
และโลกาภิ วั ต น์ ข องอิ ส ลาม นอกจากนี้ ยั ง กล่ า วถึ ง
โครงสร้างองค์กรและวิธีปฏิบัติของกลุ่ม พื้นที่เคลื่อนไหว
แหล่ง ทุนสนับสนุน และความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการ
ร้ายอื่นๆ โดยเฉพาะอัล-ไคดา รวมไปถึงความเชื่อมโยง
กับป๎ ญ หาการก่อความไม่ส งบในภาคใต้ ของไทย และ
ท้ายสุดจะเป็นการชี้แนวทางการแก้ป๎ญหา การปูองกัน/
การต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ย รวมถึ ง การเอาชนะทาง
อุดมการณ์การเมือง และการขจัดเงื่อนไขการก่อการร้าย
๖๖ สุเ จน กรรพฤทธิ์ ; และสิ ท ธา เลิ ศ ไพบู ล ย์ ศิ ริ . นําเสนอบทสัมภาษณ์ อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ก่อตั้ง
(๒๕๕๓). อุษาคเนย์ที่รัก. กรุงเทพฯ:
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา บทสัมภาษณ์ อ.
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธงชั ย วิ นิ จ จะกู ล นั ก วิ ช าการด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
บทความเรื่อง “มิตรภาพ พรมแดน ชาตินิยม อารมรณ์
และเหตุ ผ ล” โดยธี ร ภาพ โลหิ ต กุล นั กเขี ย นสารคดี
เป็นต้น

๓๔

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖๗ สุเ นตร ชุ ติน ธรานนท์ , บรรณาธิ การ. (๒๕๖๐). นําเสนอภาพความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศ
ไทย ใน สา ยตา เพื่ อ น บ้ า น . พิ มพ์ ค รั้ งที่ ๒ . เพื่ อ นบ้ า นรอบด้ า นประเทศไทยอั น ประกอบด้ ว ย
กรุงเทพฯ: มติชน.
ประเทศเมียนมา ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศ
เวียดนามและประเทศมาเลเซีย โดยศึกษามุมมองของ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นดั ง กล่ า วที่ มี ต่ อ ประเทศไทย โดย
ศึกษาจากวรรณกรรม และสื่อของประเทศเพื่อนบ้า น
ทําให้ทราบว่าประเทศไทยในการรับรู้ของประเทศเพื่อน
บ้านมีหลากมิ ติ ทั้ง นี้เป็น ผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังยุคสงครามเย็น
๖๘ อรอนงค์ ทิพย์พิมล; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๔). เขต นํ า เสนอเรื่ อ งเขตแดนของประเทศไทยกั บ ประเทศ
แดนสยามประเทศ-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา. มาเลเซี ย พม่ า ลาวและกั ม พู ช า โดยได้ ทํ า การศึ ก ษา
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และ เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การเจรจาเกี่ยวกับ
มนุษยศาสตร์.
ป๎ญ หาเขตแดน สถานการณ์ป๎กป๎นเขตแดนในป๎จจุบัน
และโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
มาเลเซีย พม่า ลาวและกัมพูชา
๖๙ แอนโทนี รีด. (๒๕๔๘). เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นําเสนอประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วง
ยุคการค้า ค.ศ.๑๔๕๐-๑๖๘๐ เล่ม ๑ ดินแดนใต้ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ถึง สิ้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗
ลม. แปลโดย พงษ์ ศ รี เลขะวั ฒ นะ. กรุ ง เทพฯ: ผู้ เ ขี ย นได้ นํ า เสนอถึ ง ความสํ า คั ญ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ซิลค์เวอร์บุคส์.
ตะวันออกเฉียงใต้ และประวัติศาสตร์ในภาพรวม ในช่วง
ก่อนการเข้ามาของชาติตะวั นตก มุ่ง เสนอรายละเอียด
โครงสร้างทางกายภาพวัฒนธรรมและสังคม จุดเด่นของ
หนังสือเล่มนี้ คือ การวิเคราะห์สภาพชีวิตประจําวันของ
ผู้ ค นในสั ง คมต่ า งๆ และการเปลี่ ย นแปลงที่ นํ า ไปสู่
การเมืองและการค้า รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนของระบบ
การปกครองในดิ น แดนต่ า งๆ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้

๓๕

ตาราง ๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๗๐ แอนโทนี รีด. (๒๕๔๘). เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยุ ค การค้ า ค.ศ.๑๔๕๐-๑๖๘๐ เล่ ม ๒ การ
ขยายตัวและวิกฤตการณ์. แปลโดย พงษ์ศรี
เลขะวัฒนะ. กรุงเทพฯ: ซิลค์เวอร์บุคส์.

๗๑

อรพินท์ คําสอน, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). ย้อ น
พินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.

๗๒

อัครพงษ์ ค่ําคูณ. (๒๕๕๙). ความเรียงอุษาคเนย์ .
กรุงเทพฯ: ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบัน
เอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วง
ต้ น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๕ ถึ ง สิ้ น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๗
ผู้เขียนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆ ที่ส่ง ผลต่อ
การขยายขนาดและบทบาทของเมื องที่ป ระกอบด้ ว ย
ผู้คนที่หลากหลายชาติ หลายภาษา การติดต่อกับโลก
ภายนอก อิ ท ธิ พ ลของศาสนา เป็ น ต้ น ที่ เ ป็ น ป๎ จ จั ย ที่
นําไปสู่ก ารเปลี่ ยนแปลงของภู มิภาคเอเชี ยตะวัน ออก
เฉียงใต้
นํ า เสนอบทความเกี่ ย วกั บ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
จํ า นวน ๖ บทความ คื อ บทความที่ ๑ ลี กวนยู ผู้
กําหนดวิถีแห่งสิงคโปร์ บทความที่สอง ตนกู อับดุล ราห์
มาน: บิดาแห่ง เอกราชของมาเลเซีย บทความที่สาม
เซอร์ เจมส์ บรู๊ค : ราชาขาวแห่ง ซาราวัก บทความที่สี่
พล พต: อุดมการณ์มาร์ซิสต์กับสัจนิยมของสังคมนิยม
กัมพูชา บทความที่หก ซูการ์โน: ผู้สร้างเอกภาพของ
อินโดนีเซีย
นํ า เสนอบทความขนาดสั้ น ผ่ า นคอลั ม น์ “ความเรี ย ง
อุษาคเนย์ ” ในจดหมายข่าวของศูนย์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ จดหมาย
ข่าวดังกล่าวออกเป็นรายไตรมาส ซึ่งได้นําเสนอบทความ
ที่น่ า สนใจเกี่ ยวกั บแง่ มุม ต่ างๆ ของประเทศในเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ สํ า หรั บ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ คั ด เลื อ ก
บทความจํานวน ๑๓ บทความ ทั้งที่ได้เคยตีพิมพ์และยัง
ไม่เคยตีพิมพ์ มีเนื้อหาโดยเฉพาะประเด็นทางสังคมและ
วัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๓๖

๒.๑.๒ กลุ่มงานด้านพัฒนาการของประชาคมอาเซียน
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือในกลุ่มงานด้านพั ฒนาการของประชาคมอาเซียน
ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๑๗ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๔ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กฎชนก สุข สถิตย์. (๒๕๕๕). สังคม วัฒนธรรม รวบรวมองค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
ประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ. กรุงเทพฯ:
ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้
แสงดาว.
นําประสบการณ์จริงที่มีโอกาสไปสัมผัสกับประเทศเพื่อน
บ้า นมาถ่ ายทอดให้ท ราบถึ ง วิ ถีชี วิต ความเป็ นอยู่ การ
ดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของ
แต่ละประเทศสมาชิก นั่นก็คือ สังคมและวัฒนธรรม
๒ กมลทิพ ย์ แจ่ม กระจ่ าง. (๒๕๕๙). สารานุ ก รม ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น โดยมี เ นื้ อ หา
รอบรู้ประชาคมอาเซียน: ประวั ติศาสตร์ และ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาเซียน ข้อมูลพื้นฐาน
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของประชาคมอาเซี ย น. ของอาเซียน และการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
๓ กฤชกร เพชรนอก. (๒๕๕๕). HELLO อาเซียน. รวบรวมเรื่ อ งราวต่ า งๆ ของประชาคมอาเซี ย น ทั้ ง
ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์.
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานและความร่วมมือกัน
ของประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ
๔ กฤษณา วิเชียรเพชร. (๒๕๕๕). เรียนรู้อ าเซียน: นํ า เสนอข้ อ มู ล พื้ น ฐาน บทบาทของประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
อาเซี ย น อาเซี ย นกั บ ประเทศคู่ เ จรจา การก้ า วสู่
ประชาคมอาเซียน การเตรียมประชากรเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ย น อาเซี ย นในสั ง คมโลก โดยมี เ ปู า หมายที่ จ ะ
กระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟูน อันจะนําไปสู่ความ
เป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน
๕ กฤษณา วิเชียรเพชร. (๒๕๕๖). เซียนอาเซียน. สาระสํ า คั ญ ที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ อาเซี ย น โดยมี เ นื้ อ หา
กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของอาเซียน บทบาทของประเทศ
ไทยกับอาเซียน อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ประเทศ
ไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียนในสังคมโลก
ภั ย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอาเซี ย น และเพื่ อ นบ้ า นใน
อาเซียน

๓๗

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖ กลุ่ มงานวิเ ทศสั มพั นธ์ , สํา นัก งานประกั นสั ง คม. นําเสนอข้อมูลระบบประกันสัง คมของประเทศสมาชิก
(๒๕๕๘). ระบบประกันสังคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: อาเซียนทั้ง ๙ ประเทศ ไม่รวมประเทศเมียนมา มีเนื้อหา
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน.
ครอบคลุมถึงสิทธิประโยชน์และขอบข่ายความคุ้มครอง
ในกรณีต่างๆ เช่น กรณีชราภาพ กรณีทุพพลภาพ กรณี
ผู้อยู่ในอุปการะ กรณีรักษาพยาบาล และกรณีประสบ
อันตรายจากการทํางาน
๗ กวิตา ถนอมงาม. (๒๕๕๕). ที่สุดในอาเซียน ที่สุด นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ สถานที่ ต่ า งๆ ของประเทศสมาชิ ก
ในโลก. ปทุมธานี: สกายบุ๊คส์.
ประชาคมอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
และเล็ ก ที่ สุ ด ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ไว้ ใ นกิ น เนสส์ บุ๊ ค พร้ อ มให้
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอย่างชัดเจน
๘ กองบรรณาธิ ก าร Think Beyond Genius. นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน มี
(๒๕๕๘). คู่มือเรียนรู้ทุกอย่างของอาเซียน AEC เนื้ อหาครอบคลุม ด้า นสั ง คมวั ฒนธรรม การเมื องการ
ต้องรู้ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. ปกครอง ประวั ติศ าสตร์ เศรษฐกิจ จุ ดเด่น ของแต่ล ะ
ประเทศ และบทสนทนาด้วยภาษาของประเทศนั้น ที่
จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน
๙ กองบรรณาธิ ก ารนิ ต ยสารแฟมิ ลี่ วี ค เอนด์ . นําเสนอข้อมูลเกี่ยวประวัติความเป็นมาของการก่อตั้ง
(๒๕๕๕). อาเซียนแฟมิลี่ . กรุงเทพฯ: เสริมการ ประชาคมอาเซี ย นและมี ก ารนํ า เสนอข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ
อ่าน.
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๑๐ กองบรรณาธิ ก ารเบสท์ มี เ ดี ย เอ็ ด ดู เ คชั่ น . นํา เสนอเนื้อ หาเกี่ย วกับ ประเทศสมาชิ ก ในประชาคม
(๒๕๕๘). การท่องเที่ยวอาเซียน. กรุงเทพฯ: เบสท์ อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศซึ่ ง แต่ ล ะประเทศมี ภ าษา
มีเดีย เอ็ดดูเคชั่น.
วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ประวั ติ ศ าสตร์ และวิ ถี ชี วิ ต ที่
แตกต่างกัน ความเป็นอาเซียนมุ่งเน้นให้รักษาเอกลักษณ์
ของตน ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายและร่วมมือ
สร้ า งสรรค์ พั ฒ นาด้ ว ยใจอั น เป็ น หนึ่ ง และได้ ร วบรวม
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ของกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก
อาเซียนไว้ทั้ง ๑๐ ประเทศ

๓๘

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๑ กองบรรณาธิการฝุายวิชาการ. (๒๕๕๖). อาเซียน นําเสนอประเด็นและเกร็ดความรู้ที่สําคัญ ของอาเซียน
เรียนลัด. กรุงเทพฯ: ศรีป๎ญญา.
และกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ในประเด็ น
ด้านประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานของอาเซียนและ
ประเทศสมาชิก
๑๒ กาย เบญจน์ . (๒๕๕๖). ทั น โลกอาเซี ย น. นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นที่ บ อกเล่ า ความ
กรุงเทพฯ: อักษรคิดส์.
เป็นมาของการก่อตั้ ง กลุ่ม อาเซีย น กระทั่ง พัฒ นามาสู่
ประชาคมอาเซียน ในหนังสือจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
พื้นฐานของประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ในมติด้าน
การเมือง การปกครอง มติด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากร มติ
ด้า นประวั ติศ าสตร์ตั้ ง แต่ ยุค ก่ อนประวัติ ศาสตร์ จนถึ ง
ป๎จจุบัน เมืองที่สําคัญ สถานที่ท่องเที่ยว ผู้คน การแต่ง
กาย เทศกาล งานประเพณีและรวมถึงเกร็ดความรู้ต่างๆ
๑๓ กิ ต ติ ประเสริ ฐ สุ ข , บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๘). นําเสนอความเคลื่อนไหว ความคืบหน้าการเตรียมตัวเข้า
อาเซียนสู่การเป็นประชาคม: ความเคลื่อนไหว สู่ประชาคมอาเซียนในรอบปี ๒๕๕๘ ทั้งมาตรการและ
ด้านการเมือ ง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม. กลไกความร่วมมือ ๓ เสาหลัก กล่าวถึง ประเด็นความ
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญ ของชาติอาเซียน เช่น
การเลือกตั้ง และการปฏิรูป ความเคลื่อนไหวด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชน การตรวจสอบรั ฐ บาลและการแก้ ไ ขความ
ขัดแย้งทางการเมือง ลําดับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติอาเซียน เช่น
ด้ า นชาติ พั น ธุ์ แ ละศาสนา การจั ด การภั ย พิ บั ติ โรค
ระบาดและสาธารณสุ ข ความสัม พั นธ์ ทางวัฒ นธรรม
สรุปภาพรวมเศรษฐกิ จ ความท้า ทายเศรษฐกิจ ความ
เคลื่ อ นไหวด้ า นพลั ง งานและแรงงาน อภิ ป ราย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนและ
ความพยายามในการจัดการข้อพิพาททะเลจีนใต้
๑๔ ไกรพล เพี ย งแก้ ว . (๒๕๕๕). ก้ า วทั น ๑๐ ข้ อ มู ล ประวั ติ แ ละเนื้ อ หาสํ า คั ญ ของประเทศสมาชิ ก
ประเทศอาเซียน. กรุงเทพฯ: ป๎ญญพนต์ พับลิชชิ่ง. อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ต่ ล ะชาติ
สมาชิก การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภาษาของแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก เพื่ อ เป็ น การเตรี ย ม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๓๙

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สํานัก. (๒๕๕๑).
หนึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ หนึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ หนึ่ ง ประชาคม:
การศึ กษาเพื่ออาเซียน. กรุ งเทพฯ: สํา นักงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ.
๑๖

๑๗

บรรณานิทัศน์

นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน
กฎบั ต รอาเซี ย น ประชาคมอาเซี ย น แผนงานจั ด ตั้ ง
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น การประชุ ม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน แผน ๕ ปี ด้านการศึกษาของ
อาเซี ย น และการดํ า เนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาของกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
จาง ซีจิ้น. (๒๕๕๗). วิวัฒนาการของอาเซียนและ หนังสือเล่มนี้ศึกษาตั้ง แต่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ความเปลี่ยนแปลงด้านการผนึกกําลัง.
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ห รือ อาเซี ย นได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้น การผนึ ก
แปลโดย ดุจเนตร อาจหาญศิริ. กรุงเทพฯ:
กํ า ลั ง ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อยู่ ใ นสภาวะที่ ไ ร้
สถาบันพระปกเกล้า.
เสถี ย รภาพมาโดยตลอด ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากความ
หลากหลายทางสั ง คม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมของเหล่าประเทศสมาชิกนั่นเอง หนังสือเล่มนี้
เน้ น การสืบ ค้ นการเปลี่ย นแปลงที่เ กิ ดขึ้ น กับ การผนึ ก
กําลัง ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซีย นในแต่ละช่วงเวลา
และวิเคราะห์ถึงป๎จจัยหลักที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นั้นๆ ผู้เขียนใช้ผลจากการวิเคราะห์เป็นพื้นฐานในการ
จําแนกป๎จจัยบวกที่ทําให้การผนึกกําลัง ในหมู่ประเทศ
สมาชิกเพิ่มสูงขึ้น และป๎จจัยลบของการผนึกกําลัง และ
ตามมาด้วยการเสนอแนวทางที่ถูกต้องในการเพิ่มการ
ผนึกกําลัง ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ช่วงท้ายที่สุด
เจาะจงวิ เ คราะห์ คุ ณู ป การของประเทศไทยที่ มี
พัฒนาการของการผนึก กํา ลัง อาเซี ยน พร้ อมทั้ง ได้ตั้ ง
ข้อสังเกตว่าประเทศไทยจะสามารถเป็นประเทศหลักที่มี
บทบาทสําคัญในอาเซียนได้หรือไม่
จักรพงษ์ จีนะวงษ์. (๒๕๕๖). พวกเราต้องรู้ เพื่อ นําเสนอข้อมูลทั่วไปของอาเซียน และประเทศสมาชิก
ก้า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น. กรุ งเทพฯ: ธิ ง ค์ บี อาเซียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการ
ยอนด์ บุ๊คส์.
ก่อตั้ง อาเซียน ข้ อมูลพื้นฐานของกลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยนทั้ง ๑๐ ประเทศ บทบาทของอาเซี ยนที่มี ต่ อ
ประเทศไทยและบทบาทของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียน
อาเซียน+๓ อาเซียน+๖ เป็นต้น

๔๐

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๘ จิระ หงส์ลดารมภ์. (๒๕๕๕). ๘K’s + ๕K’s ทุน นําเสนอมุมมองการพัฒนาคุณภาพของคนให้สามารถ
มนุ ษ ย์ ข องคนไทยรองรั บ ประชาคมอาเซี ย น. นํามาปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนไทยเพื่อ
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: Chira Academy.
สามารถก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน โดยการนํา
แนวคิด/ทฤษฎีทุน ๘ ประการ (๘K’s) และทฤษฎีทุน
ใหม่ ๕ ประการ (๕K’s New) มาเป็นแนวทางสําคัญ ที่
นําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๙ จตุพร โดมไรวัลย์. (๒๕๕๗). อาเซียนที่รัก
นําเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาเซียน รวมถึง
ของหนู. นนทบุรี. สัมปชัญญะ.
ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เช่น ตราสัญลักษณ์ของ
อาเซียน ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน สถานที่ท่องเที่ยวใน
อาเซียน สัตว์ประจําชาติอาเซียน และอาหารในประเทศ
อาเซียน เป็นต้น
๒๐ ฉัตรนภา สืบสมาน. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้ นําเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ใน
ประชาคมอาเซี ย น: ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ด้านความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียน จนนํามาสู่การ
ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ รวมเป็นประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนที่มีต่อ
คิดส์.
ประชาคมโลก รวมถึ ง การให้ ข้ อ มู ล สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
อาเซียน เช่น ธงอาเซียน เพลงอาเซียน ความหมายของ
ตราสัญลักษณ์อาเซียน เป็นต้น
๒๑ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ; และกาญจนี ละอองศรี, รวมบทความจากงานสัมมนาว่าด้วย “อาเซียนศึกษา”
บรรณาธิการ. (๒๕๕๖). อาเซียนศึกษา. กรุงเทพฯ: จํ า นวน ๑๓ บทความ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์
มู ล นิ ธิ โ ค ร ง ก า ร ตํ า ร า สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ การเมือง เศรษฐกิจ สัง คมและวัฒนธรรม รวมถึง การ
มนุษยศาสตร์.
จัดการมรดกโลกในอาเซียน
๒๒ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ; และกาญจนี ละอองศรี, รวมบทความจากงานสัมมนาว่าด้วย “ASEAN: Siamบรรณาธิก าร. (๒๕๖๐). อาเซียน: สยาม-ไทย Thailand +Japan +China and +India” จํานวน ๗
ญี่ปุ่น จีนและอินเดีย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ บทความ ที่ เกี่ยวกับความสัมพัน ธ์ระหว่างอาเซียนกั บ
ตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
ญี่ปุ น จีน และอิ นเดี ย บนความหลากหลายของสัง คม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความร่วมมือต่างๆ
๒๓ ชาญ วชิรเดช; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๗). ราชทัณฑ์ นําเสนอข้อมู ลเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่
อาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ราชทัณฑ์อาเซียน กอง ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานเรือนจําและการปฏิบัติต่อ
แผนงาน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม.
ผู้ต้องขังในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจลักษณะของ
งานราชทัณฑ์

๔๑

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๔ ชนินทร์ชิรา ณ ถลาง; และภิญญ์ ศิรประภาศิริ.
(๒๕๕๙). ความสํ า เร็ จ และความท้ า ทายของ
อาเซียน: จากสมาคมสู่ประชาคม. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๒๕ ณรงค์ โพธิ์พฤษานันท์. (๒๕๕๘). อาเซียนศึกษา.
กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิว.

๒๖

ณรงค์ โพธิ์พฤษานันท์. (๒๕๕๘). อาเซียนศึกษา
2/E. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิว.

๒๗

ไตร ลั ก ษณ์ ยื น ยง . (๒๕๕๖). รู้ ร อบเ รื่ อ ง
ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น.

๒๘

ทส สถาพร. (๒๕๕๙). เก่งอาเซียน ฉบับนักเรียน.
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.

๒๙

ทสมล ชนาดิ ศั ย ; และพรเทพ โตชยางกู ร .
(๒๕๕๖). อาเซี ย นควร ไม่ ค วร. กรุ ง เทพฯ:
อมรินทร์

บรรณานิทัศน์
นําเสนอบทวิเคราะห์และประเมินการรับมือกับป๎ญ หา
ความมั่นคงและเศรษฐกิจของอาเซียนตั้งแต่ช่วงสงคราม
เย็นจนถึง ป๎จจุ บัน และวิ เคราะห์ ประเมินบทบาทของ
ประเทศไทยในการส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน
นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง
๑๐ ประเทศ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ในด้ า นภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายการต่างประเทศของอาเซียน
ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน รวมทั้งบทบาทของประเทศต่อ
ประชาคมอาเซียน
นําเสนอความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในด้านความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิก ความริเริ่มเพื่อการ
รวมตั วเป็น ประชาคมอาเซี ยน และความร่ว มมื อด้ า น
ต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ และความตก
ลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เป็นต้น
นํ า เสนอความรู้ ใ นเรื่ อ งประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
ประชาคมอาเซียน สัญลักษณ์ของอาเซียน ธงอาเซียน
คํ า ขวั ญ วิ สั ย ทั ศ น์ เพลงประจํ า ชาติ อ าเซี ย น และ
ภาพรวมของสามเสาหลั ก ประชาคมอาเซีย น รวมถึ ง
โครงสร้างการบริหารงานอาเซียน เป็นต้น
นํา เสนอความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก
อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้
ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
สถาน ที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ ขอ ง อ าเซี ย น แล ะ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
รวบรวมข้อควรทําและไม่ควรทําสําหรับนักท่องเที่ ยวที่
ไปท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง ๑๐
ประเทศ เช่น การแต่งกายเมื่อไปเยี่ยมชมสถานที่สําคัญ
ศาสนสถาน การใช้ภาษา การกล่าวคําทักทายและการ
ขอบคุณ มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นต้น

๔๒

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๐ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,กระทรวง. (๒๕๖๐).
นําเสนอประวัติและความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร
ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: การดําเนินงาน ประเทศสมาชิ ก ประเทศคู่เจรจาของ
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
อาเซี ย น รวบรวมแผนการจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น
รวมถึงวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนและแผนงานทั้ง ๓ ใน
ภายหลั ง พ.ศ.๒๕๕๘ เน้ น การดํ า เนิ น งานด้ า น
สิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งกล่าวถึง
ผลกร ะทบจาก การเข้ า สู่ ป ระ ชาคมอาเซี ย น ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมภายหลัง พ.ศ.๒๕๕๘ ของประชาคมอาเซียน
๓๑ ทั ก ษิ ณ า ณ ตะกั่ ว ทุ่ ง . (๒๕๕๖). รู้ ร อบ รอบรู้ สู่ นํา เสนอประวัติ ค วามเป็น มาของอาเซีย น และข้ อ มู ล
ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: นครสาส์น.
พื้น ฐานของประเทศสมาชิ ก อาเซี ยนทั้ง ๑๐ ประเทศ
เพื่ อเป็น การเตรี ยมความพร้อ มต่ อการเปลี่ย นแปลงสู่
ประชาคมอาเซียน
๓๒ ทัชชมัย ทองอุไร. (๒๕๕๗). มุมมองต่อประชาคม รวบรวมและเรีย บเรี ยงมาจากปาฐกถาพิเ ศษในหลาย
อาเซียนของ ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถีย ร โอกาสของ ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถี ยรไทย ที่ไ ด้
ไทย. กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์ ม หาจุ ฬ าลงกรณ์ ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรงรวมทั้ง ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัย.
มุมมองของ ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย ที่มีต่อ
อาเซี ย น ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาเซี ย นกั บ
ประเทศสมาชิก เปูาหมายของอาเซียน และประเด็นที่
ท้าทายหลังจากการรวมเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว
๓๓ ทีม งานสายรุ้ ง . (๒๕๕๖). Discover ASEAN: รวมรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง
มหัศจรรย์อาเซียน. กรุงเทพฯ: สายรุ้ง.
๑๐ ประเทศ ในหลากหลายแง่ มุ ม ทั้ ง ทางวั ฒ นธรรม
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ ข้อมูลพื้นฐานที่ ควรรู้ เช่น ธง
ชาติ ค่าเงิน อาหารยอดนิยม เป็นต้น
๓๔ ที ม วิ ช าการอาเซี ย น. (๒๕๕๕). สุ ด ยอดคั ม ภี ร์ รวมรวมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน จนนํามาสู่การรวมเป็น
อาเซียน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
ประชาคมอาเซี ย น และข้ อ มู ล ของประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศ ในด้ า นสั ง คม การเมื อ ง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตลอดจนสถิตข้อมูลประชากร
มาดกโลก เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพรวมเบื้ อ งต้ น ของ
ประชาคมอาเซียน

๔๓

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๕ ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์. (๒๕๕๖).
ASEAN STUDY. กรุงเทพฯ: แอ๊ปปูา พริ้นติ้ง.

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

บรรณานิทัศน์

รวบรวมความรู้และนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยนในด้านต่ างๆ ทั้ง ประวัติ ความเป็น มาของการ
ก่ อ ตั้ ง สมาคม จนนํ า มาสู่ ก ารรวมตั ว เป็ น ประชาคม
อาเซี ย น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาเซี ย นกั บ องค์ ก ร
ระหว่างประเทศต่างๆ และยังได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ในด้านบทบาทที่มีต่อ
อาเซียน เป็นต้น
ธวัลกร ฉัตราธรรม. (๒๕๕๖). ๑๐๐ เรื่องชวนรู้
รวบรวม ๑๐๐ คําถาม สําหรับการถามและตอบเกี่ยวกับ
คู่อาเซียน. กรุงเทพฯ: แพรธรรม.
ความเป็ น มาและข้ อ มู ลสํ า คั ญ ของประชาคมอาเซี ย น
รวมถึง ข้อมูลแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ธงชาติ
ของแต่ละประเทศ ชุดประจําชาติ สถานที่สําคัญ
ธีรภาพ โลหิตกุล. (๒๕๕๕). ท่องแดนอาเซียน.
รวบรวมประสบการณ์ ก ารเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วใน ๙
กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในบทความได้สะท้อนให้เห็น
ถึ ง ความหลากหลายของวิ ถี ชี วิ ต ผู้ ค น สั ง คมและ
วัฒนธรรมก่อนที่จะรวมเป็น “ประชาคมอาเซียน”
ธีรภาพ โลหิตกุล. (๒๕๕๖). มนตราอาเซียน.
นํ า เสนอบั น ทึ ก การเดิ น ทางไปยั ง ประเทศต่ า งๆ ใน
กรุงเทพฯ: มติชน.
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และได้ เ ลื อ กที่ จ ะ
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวและเมืองสําคัญในลาว กัมพูชา
เมี ยนมาร์ เวี ย ดนาม และอิ นโดนี เซี ย โดยได้ กล่ าวถึ ง
แหล่งมรดกโลกที่สําคัญที่ตั้งอยู่ใน ๘ ประเทศนี้
ธีรภาพ โลหิตกุล. (๒๕๕๗). หรรษาอาเซียน.
ร ว บ ร ว ม ส า ร พั น ป๎ ญ ห า ข อ ง อ า เ ซี ย น ใ น ด้ า น
กรุงเทพฯ: มติชน.
ประวั ติศาสตร์ ศิ ลปะ ภาษาและวั ฒนธรรม เช่น ตรา
ครุฑของราชการไทยกับตราแผ่นดินครุฑของอินโดนีเซีย
ต่างกันตรงไหน เป็นต้น
ธีระ นุชเปี่ยม, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เรียนรู้ สู่ รวบรวมบทความทางวิ ช าการที่ เ กี่ ยวกั บ “อาเซี ย น”
อาเซียน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา การก่อตั้ง
ธุรกิจบัณฑิต.
อาเซียน พัฒนาและบทบาทของอาเซียน ภาพรวมของ
๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน

๔๔

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๑ นัก รบ พิ มพ์ ข าว, บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๘). คู่ มื อ นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน มี
เรียนรู้ทุกอย่างของอาเซียน AEC ต้อ งรู้ ฉบับ เนื้ อ หาครอบคลุ ม ในด้ า นสั ง คม วั ฒ นธรรม ภาษา
สมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
การเมือง เศรษฐกิจ การค้า โอกาสทางการค้า จุดเด่นจุด
ด้อยของแต่ละประเทศ และมีบทวิเคราะห์เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการรวมตั ว เป็น ประชาคมอาเซีย น ว่ า มี
โอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
๔๒ นันทิยา สว่างวุ ฒิธรรม,บรรณาธิ การ. (๒๕๕๘). นําเสนอเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ
สั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น. กรมส่ ง เสริ ม ของประเทศสมาชิก ทั้ง ๑๐ ประเทศ ที่ บ่ง บอกถึง อั ต
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
ลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชนชาติ
๔๓ นวรัตน์ สีหอุไร. (๒๕๕๖). อาเซียนคืออะไร
นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
มารู้จักอาเซียนกันเถอะ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
ประวัติความเป็นมา การก่อตั้ง อาเซียน และภาพรวม
ของ ๑๐ ประเทศสมาชิก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม
๔๔ นววรรณ วุ ฒ ฑะกุ ล . (๒๕๕๙). ก่ อ นจะเป็ น นําเสนอบทวิ เคราะห์ ของของภู มิภ าคอาเซี ยนในด้า น
อาเซียน. กรุงเทพฯ: ไซเบอร์พริ๊นท์ กรุ๊ป.
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองภายในภูมิภาค ถึง
โอกาสและความเป็นไปได้ในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซี ย น โดยศึก ษาจากบริบ ททางประวั ติศ าสตร์ข อง
ภูมิภาคอาเซียน
๔๕ น้ําผึ้ง มีศีล. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้ประชาคม นํ า เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
อาเซี ย น: รู้ เ ท่ า ทั น ปรั บ ตั ว สู่ ก ารพั ฒ นา การเมื อ ง เศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ที่ จ ะ
ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ:
นํ า ไปสู่ ก ารปรั บ ตั ว ต่ อ การพั ฒ นาประชาคมอาเซี ย น
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
ภายใน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่ อ นํ า อาเซี ย นก้ า วสู่ ก ารเป็ น
ประชาคมที่ เ ข้ ม แข็ ง ท่ า มกลางความหลากหลาย
ทางด้านเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม
๔๖ ประพั น ธ์ เรื อ งณรงค์ . (๒๕๕๗). หาความ นําเสนอบทเพลงชาติและเพลงยอดนิย มของประเทศ
หมายความเป็นชาติผ่านเพลงอาเซียน.
สมาชิ กทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยผู้ เขีย นได้ หาความหมาย
กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
ของบทเพลงนั้ น เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความเข้ า ใจต่ อ
ประเทศนั้นในบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรม

๔๕

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๗ ประภั สสร์ เทพชาตรี . (๒๕๕๖). นั บ ถอยหลั ง สู่ อภิ ป รายในประเด็ น ความคื บ หน้ า ความพร้ อ มสู่
ประชาคมอาเซียน. ปทุมธานี: ศูนย์อาเซียนศึกษา ประชาคมอาเซียนของไทยในด้านต่างๆ ทั้งสามเสาหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
คื อ ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และประชาคมสั ง คม
วัฒนธรรมอาเซียน
๔๘ ประภัสสร์ เทพชาตรี. (๒๕๕๖). ความคืบ หน้ า รวมปาฐกถาและการสัมมนาเรื่อง “ความคืบหน้าการ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย” ในด้าน
ไทย. ปทุมธานี: ศูนย์อาเซียนศึกษา
การเมืองและความมั่นคง ด้านสังคมวัฒนธรรมและด้าน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เศรษฐกิจ
๔๙ ประภัสสร์ เทพชาตรี. (๒๕๕๘). ยุทธศาสตร์ของ รวบรวมบทความของ รศ. ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ที่
ไทยต่อประชาคมอาเซียน. ปทุมธานี:
เขียนลงในคอลัมน์ “กระบวนทัศน์ ” หนัง สือพิมพ์ไ ทย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
โพสต์ กล่ า วถึ ง บทวิ เ คราะห์ ใ นภาพรวมของการ
เตรี ย มการของประเทศไทยในแง่ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก
ของอาเซียน
๕๐ ประภัสสร์ เทพชาตรี. (๒๕๕๘). อาเซียน ไทยและ เป็นรายงานการสัมมนาในโครงการสัมมนา TU-ASEAN
มหาอํานาจในยุคแห่งการปฏิรูป. ปทุมธานี:
Forum ในหัวข้อ “อาเซียน ไทย และมหาอํานาจในยุค
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
แห่ ง การปฏิ รู ป ” โดยมี เ นื้ อ หาวิ เ คราะห์ กั บ เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ของอาเซียนต่อประเทศไทย และต่อชาติ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และ
ญี่ปุน
๕๑ ประภัสสร์ เทพชาตรี. (๒๕๕๘). เดินหน้าประเทศ กล่า วถึง ยุท ธศาสตร์ แผนงาน วิสั ยทั ศน์ และบทบาท
ไทยสู่ ASEAN 2025. ปทุมธานี:
ของไทยในการขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อีก ๑๐ ปีข้างหน้า
๕๒ ปรีดา ป๎ญญาจันทร์. (๒๕๕๖). ธงสีเดียวกัน.
นํ า เสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ “อาเซี ย น” ที่ นํ า ไปสู่ ก าร
กรุงเทพฯ: แพรว.
วิเคราะห์ภายใต้แนวคิดที่ว่า คุณค่า ของความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ได้อยู่ที่การ
รวมตั ว เพื่ อ ทํ า การค้ า เท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น การประกาศให้
ประชาคมโลกรับรู้ถึงป๎ญญาอันทรงคุณค่าที่สอดแทรก
ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

๔๖

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๓ ปาริ ช าติ โชคเกิ ด , บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๖). มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกั บประชาคมอาเซียน
ASEAN: โอกาส ความฝัน ความจริง. กรุงเทพฯ: ในด้ านแผนงานของอาเซี ยน ๓ เสาหลัก ข้อ เด่น ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. หนัง สือเล่มนี้ผู้เขียนให้น้ําหนักหรือความสําคัญ ต่อเสา
หลักด้านสัง คมและวัฒนธรรม และเสาหลักด้านความ
มั่ น คงและการเมื อ งที่ ต้ อ งคู่ ข นานไปกั บ เสาหลั ก
เศรษฐกิจ
๕๔ ปิติ ศรีแสนงาม. (๒๕๕๓). เตรียมรับ ขยับรุก
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ร วบรวมองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคม
ทุกวัย ไทย-อาเซียน. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์. อาเซี ย นเพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มการก้ า วสู่
ประชาคมอาเซียน ในพ.ศ.๒๕๕๘ แบบเจาะลึก เน้นถึง
โอกาสในด้ า นการศึ ก ษา การค้ า การลงทุ น การ
ท่องเที่ยว
๕๕ ปิติ ศรี แสนงาม. (๒๕๕๕). เปลี่ ย นมุ ม คิ ด พิ ชิ ต รวบรวม ๕๐ เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเป็นการเตรียม
อาเซียน. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การเตรียม
ความพร้ อ มด้ า นภาษา การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ที่
สามารถโอนย้ายหน่วยกิตข้ามประเทศในกลุ่มอาเซียน
เป็ น ต้ น จุ ด เด่ น ของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะช่ ว ยให้ ก าร
ปรับเปลี่ยนความคิดและกระตุ้นการเรียนรู้
๕๖ ปิติ ศรีแสนงาม. (๒๕๕๗). รุกฆาตอาเซียน.
หนังสือเล่มนี้ได้มุ่งเจาะลึกใน ๔ ประเทศเพื่อนบ้านของ
กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.
ไทยในด้านการค้าและการลงทุน คือ กัมพูชา ลาว
เมี ยนมาร์ และเวี ยดนาม หรือ ที่ เรี ยกว่า กลุ่ม ประเทศ
CLMV
๕๗ ปิ ติ ศรี แ สนงาม. (๒๕๕๙). โอกาสการค้ า การ ศึกษาโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศอินเดียทั้ ง
ลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและ ในภาพรวมและระดับรัฐ ทั้ง ในมิติกรอบนโยบายของ
อาเซี ย น-อิ น เดี ย : ศึ ก ษาเจาะลึ ก เป็ น รายรั ฐ . อินเดีย มิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน
กรุงเทพฯ: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ ตลอดจนมิติทางสั ง คมและวัฒนธรรม โดยเน้นศึกษา
การพัฒนา.
จากข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ โดยการสํารวจเส้นทางและสํารวจตลาด เพื่อ
เสนอโอกาสการค้าการลงทุน
๕๘ ปานเสก อาทรธุระสุข. (๒๕๕๕). ๑๐๐ เรื่องควรรู้ รวบรวม ๑๐๐ คําถาม สําหรับการถามและตอบเกี่ยวกับ
สู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: เนชั่น เอ็ดดูเทน ความเป็ น มาและข้ อ มู ลสํ า คั ญ ของประชาคมอาเซี ย น
เมนท์.
รวมถึงข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ
ธงชาติของแต่ละประเทศ ชุดประจําชาติ สถานที่สําคัญ
เป็นต้น

๔๗

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๙ ปิยมิตร ป๎ญญา. (๒๕๕๕). วิถีไทยในเงาอาเซียน. รวบรวมบทความเชิง วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
กรุงเทพฯ: มติชน.
ประเทศไทยและประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง ๑๐
ประเทศ โดยผ่ า นมุ ม มองของผู้ เ ขี ย นที่ แ สดงถึ ง “จุ ด
ต่าง” และ “จุดร่วม”
๖๐ ปิยะพล เอช. (๒๕๕๕). รู้จักอาเซียน รู้ก่อน
รวบรวมความรู้ เกี่ ยวกับ ประชาคมอาเซีย น วิสั ยทั ศ น์
ดีก่อน. กรุงเทพฯ: อักษรเงินดี.
อาเซียน ข้อมูลพื้นฐานของ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมถึ ง คํ า ศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาเซี ย น บทบาทของ
อาเซียน เป็นต้น
๖๑ ฝุ า ยวิ ช าการ. (๒๕๕๙). ซองคํ า ถามอาเซี ย น. รวบรวมคําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม.
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ครอบคลุ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า น
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมืองและเศรษฐกิจ
๖๒ ฝุ า ยวิ ช าการ. (๒๕๕๙). ความรู้ อ าเซี ย น ก-ฮ. ให้ ค วามรู้ วิ ถี ชี วิ ต ผู้ ค น คติ ค วามเชื่ อ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม.
เทศกาลประเพณี พื้ น ภู มิ ห ลั ง ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คม
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ธรรมชาติ ทรั พ ยากร ของกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ
๖๓ ฝุายวิชาการ. (๒๕๕๙). อะไรเอ่ย ๑๐๘ คํา ถาม รวบรวมคํ า ถาม ๑๐๘ ข้ อ พร้ อ มคํ า ตอบเกี่ ย วกั บ
อาเซียน. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม.
ประชาคมอาเซี ย น ครอบคลุ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า น
ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐
ประเทศ
๖๔ ฝุายวิชาการพิมพ์อักษร. (๒๕๕๕). สถานีอาเซียน. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ตั้งแต่ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน
กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร.
จนนํามาสู่การรวมเป็นประชาคมอาเซียน นําเสนอข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ประเทศสมาชิ ก ทั้ ง ๑๐ ประเทศ ทั้ ง ด้ า น
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรื อ เกร็ ด ความรู้ ต่ า งๆ เช่ น ประวั ติ ศ าสตร์
สถานที่สําคัญ การแต่งกาย เป็นต้น
๖๕ ฝุ า ยวิ ช าการสถาพรบุ๊ ค ส์ . (๒๕๕๕). เกร็ ด น่ า รู้ รวบรวมเกร็ ด ความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นและประเทศ
อาเซียน. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
สมาชิกอาเซียน เช่น ธงชาติ ตราแผ่นดิน ดอกไม้ต้นไม้
ประจําประเทศ ชุดประจําชาติ สถานที่สําคัญ เป็นต้น

๔๘
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ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖๖ ฝุ า ย วิ ช าก าร สํ านั ก พิ มพ์ พี บี ซี . (๒ ๕ ๕ ๗ ) . รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ
ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ:
มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป สภาพทางภู มิ ศ าสตร์
พีบีซี.
รูปแบบการเมืองการปกครอง กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา สถานะและบทบาท
ของประเทศไทยบนเวที อ าเซี ย น และความสั ม พั น ธ์
ระหว่างกันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน
๖๗ ฝุา ยวิ ช าการหนั งสื อ เด็ ก และเยาวชน. (๒๕๕๖). ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง ๑๐
Welcome to ASEAN เรี ยนรู้ เพื่ อ นบ้ า น ประเทศ เช่น ที่ตั้ง เพลงชาติ ภูมิอากาศ ชุดประจําชาติ
อาเซียน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ดอกไม้ ป ระจํ า ชาติ สั ต ว์ ป ระจํ า ชาติ ประวั ติ ศ าสตร์
ภาษา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และสั ง คม วิ ถี ชี วิ ต
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของแต่ละประเทศ
๖๘ ฝุายวิช าการเอ็ก ซ์เ ปอร์ เน็ ท. (๒๕๕๕). อาเซีย น รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและกลุ่ม
๓๖๐ องศา. กรุงเทพฯ: บิสคิต.
ประเทศสมาชิ ก ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ พั ฒ นาการ
วั ฒ นธรรม สั ง คม ภาษา เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และ
ภูมิศาสตร์
๖๙ พรเทพ จันทรนิภ. (๒๕๕๗). ความมั่นคงอาเซียน. เรี ย บเรี ย งและนํ า เสนอเนื้ อ หาให้ ท ราบและเข้ า ใจถึ ง
กรุงเทพฯ: เอ.เอส.เทคนิคการพิมพ์.
ความสํ า คั ญ ของความมั่ น คงอาเซี ย นจากภู มิ ห ลั ง
เปู า หมายของประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง
อาเซี ย น ความมั่ น คงของไทยและประเทศสมาชิ ก
อาเซียน ผลกระทบ รวมถึงข้อเสนอแนะบางประการใน
การเตรียมความพร้ อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๗๐ พิ นิ จ จั น ทร. (๒๕๕๖). เปิ ด ประตู ท่ อ งเที่ ย ว รวบรวมแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ของ ๑๐ ประเทศ
อาเซียนเชื่อมโยง ๑๐ ประเทศเป็นหนึ่งเดียว.
สมาชิกอาเซียน ในแบบบูรณาการให้เชื่อมโยงกันทั้งใน
กรุงเทพฯ: ป๎ญญาชน.
ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ประเพณี วั ฒ นธรรม และแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงแนะนําเส้นทางเดินทาง ที่
จะเชื่อมโยงในทุกการเดินทางระหว่างผู้คนในอาเซียน
ทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์และรถไฟ
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ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
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ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๗๑ พิมพ์ วรั ชญ์ เมือ งนิล ; และคนอื่น ๆ. (๒๕๖๐).
อาเซียน ๒๐๒๕: มุ่งหน้าไปด้วยกัน ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม “มติการศึกษา”. กรุงเทพฯ:
สํา นั ก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

๗๒

๗๓

บรรณานิทัศน์

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย ได้แก่ แถลงการณ์ร่วม
ของผู้นําอาเซียนซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ในการดําเนิน
ความร่ ว มมื อ ด้ า นประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม
โดยเฉพาะในมิติการศึกษา พร้อมด้วยปริญญา แผนงาน
ความตกลง และความร่วมมือที่สําคัญในกรอบอาเซียนที่
ได้รับการรับรองในที่ประชุมสุด ยอดอาเซียน (ASEAN
Summit) ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ศึ ก ษาอาเซี ย น และที่
ประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สด้ า นการศึ ก ษาของอาเซี ย น
ในช่ ว ง พ.ศ.๒๕๕๘ เป็ น ต้ น มา ทั้ ง นี้ เอกสารดั ง กล่ า ว
สะท้ อ นถึ ง ความมุ่ ง หมายของเหล่ า ผู้ นํ า ในการมุ่ ง มั่ น
พัฒนาสมรรถนะประชาชนของประชาคม เสริ มสร้า ง
โอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไพบูลย์ เปียศิริ, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). อาเซียน นําเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐
เพื่อนบ้านต้องรู้. กรุงเทพฯ: พีเอ็นมีเดีย.
ประเทศ ในด้านประวัติศ าสตร์ สัญ ลักษณ์ประจําชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี สถานที่ท่อ งเที่ยวสําคั ญ
การคมนาคมขนส่ง จุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละประเทศ
เป็นต้น
ไพสิ ท ธิ์ ศรี สุ ท ธิ เ กิ ด พร. (๒๕๕๕). ประชาคม นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรอาเซียนตั้ง แต่ริเริ่ม
อาเซียน ๒๕๕๘. กรุงเทพฯ: ป๎ญญาชน
ก่ อ ตั้ ง จนนํ า ไปสู่ ก ารรวมตั ว เป็ น ประชาคมอาเซี ย น
นําเสนอวิสัยทัศน์ของอาเซียน บทบาทของอาเซียนที่มี
ต่อ ประเทศไทย และบทบาทของประเทศไทยที่ มี ต่ อ
อาเซียน+๓ อาเซียน+๖ เป็นต้น

๕๐

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๗๔ ภิญ โญ ไตรสุ ริ ยธรรมา; และฆัส รา ขมะวรรณ
มุกดาวิจิตร. (๒๕๕๕). อาเซียนภาควัฒนธรรม:
ภาคหนึ่ ง ทั ศ นะต่ อ ประชาคมในกระแสความ
ขัดแย้งและความหวัง. กรุงเทพฯ:
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

๗๕

๗๖

บรรณานิทัศน์

นําเสนอแนวคิดในการเข้าสู่การเป็นประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์
สุวรรณ ได้นําเสนอความคิดระหว่าง “ประชาคมสังคม
อาเซียน” (ASEAN Community) และ “ประชาคม
อาเซี ย น” (The ASEAN Community) โดยชี้ ว่ า
“แนวคิ ด ประชาสั ง คมอาเซี ย น” จะเปิ ด โอกาสให้
ปร ะ ช า ช น แ ล ะ ภา ค ป ร ะ ช า ค ม สั ง ค ม ไ ด้ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ ร้อยเรีย งความผูกพันทางวงศาคณาญาติ
ประสานจุดร่วมกันทางความคิดและความเชื่อ รวมถึง
การติด ต่อเชื่อ มโยงข้ามพรมแดนระหว่า งรัฐ เพื่อช่ว ย
สนั บ สนุน ให้ ก ารเป็ น “ประชาคมอาเซี ยน” สามารถ
เติบโตได้อย่างมั่นคง
ภิญ โญ ไตรสุ ริ ยธรรมา; และฆัส รา ขมะวรรณ ได้นําเสนอแนวคิดในการศึกษาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม
มุกดาวิจิตร. (๒๕๕๕). อาเซียนภาควั ฒนธรรม: เราสามารถศึกษาผ่านหลากหลายช่องทางและแนวคิด
ภาคสอง หลากหลายมุมมอง
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ดร. ผาสุ ก อิ น ทราวุ ธ ได้
อาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
นําเสนอมุมมองเรื่องอาเซียนผ่านสายสัมพันธ์ของผู้คนใน
(องค์การมหาชน).
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี
พบว่า ผู้คนในภูมิภาคนี้ มีลักษณะร่วมบางอย่าง จาก
การได้รับอิทธิพลจากอินเดียและจีนควบคู่กัน แต่ด้วยวิถี
ความคิด และความเชื่อที่ปรากฏในแต่ละท้องถิ่น จึงทํา
ให้พ้นที่นั้ นๆ มีอัต ลักษณ์ที่แ ตกต่างกั นออกไป การได้
เห็ น ความเหมื อ นและความต่ า งเช่ น นี้ เป็ น การใช้
ประโยชน์ จ ากหลั ก ฐานทางโบราณคดี ใ นการเรี ย นรู้
เพื่อที่จะได้เข้าใจประชาคมอาเซียน
ภิญ โญ ไตรสุ ริ ยธรรมา; และฆัส รา ขมะวรรณ ได้ นํ า เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คน ว่ า “คน” คื อ หั ว ใจ
มุกดาวิจิตร. (๒๕๕๕). อาเซียนภาควัฒนธรรม:
สําคัญ ในการสะท้อนความเข้า ใจอาเซียนผ่า นทัศนคติ
ภาคสาม ผู้คนในสํานึกอาเซียน. กรุงเทพฯ:
ความคาดหวัง และการรับรู้ อีกทั้ง “คน” ยังเป็นมาตร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
วัดความสําเร็จ ของการเป็นประชาคมซึ่ง เป็น ความท้ า
ทายที่อาเซียนต้องเผชิญ

๕๑

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๗๗ มณทิรา ตาเมือง. (๒๕๕๖). อาเซียนศึกษาเพื่อ
การปรับตัวและการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๕.
พิษณุโลก: ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

๗๘

ยืนยง มาดี; และอติพงศ์ หันภาพ. (๒๕๕๗). เปิด
ประตู่สู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘. กรุงเทพฯ:
วี. ที. เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์.

๗๙

รั ต นะ ป๎ ญ ญาภา, บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๖).
อาเซียน: เสพ ศาสน์ ศานต์ ศิลป์. อุบลราชธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.

๘๐

ระพีพรรณ คําหอม. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้
ประชาคมอาเซียน: ทิศทางการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนในอนาคต. กรุงเทพฯ:
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
วิท ยา มิ ต รศรั ท ธา. (๒๕๕๕). รอบรู้ ป ระชาคม
อาเซียน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม.

๘๑
๘๒

วิ ท ย์ บั ณ ฑิ ต กุ ล . (๒๕๕๕). รู้ จั ก ประชาคม
อาเซียน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.

บรรณานิทัศน์
มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ประชาคม
อาเซียน ทั้งประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง
การทํางาน และแนวนโยบาย หรือแนวปฏิบัติงานของ
ประชาคมอาเซียน ซึ่ง ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่
เสาหลั ก ด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คง เสาหลั ก ด้ า น
เศรษฐกิจ และเสาหลักด้านสังคมวัฒนธรรม นอกจากนี้
ยัง มีเ นื้อหาสอดรั บกับสภาวการณ์จ ริง ในสัง คมไทยใน
ป๎จจุบันด้วย
รวบรวมเรียบเรียงและนํา เสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศ ในด้ า น
ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวั ฒ นธรรม รวมถึ ง บทบาทต่ อ อาเซี ย น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน
รวมบทความวิชาการ จากการประชุมระดับชาติ มนุษยสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ
วั น ที่ ๙ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมี เ นื้ อ หาจั ด แบ่ ง
ออกเป็น ๔ ภาค ดัง นี้ ภาคที่ ๑ เสพ: ประชาคม
อาเซียนกับแรงโน้มของวัตถุนิยมและการบริโภค
ภาคที่ ๒ ศาส์ น : ประชาคมอาเซี ย น ศาสนาและ
ประเพณี ภาคที่ ๓ ศานต์: ประชาคมอาเซียน การเมือง
การปกครองและชุมชน และภาคที่ ๔ ศิลป์: ประชาคม
อาเซียน ภาษา ศิลปะ และสุนทรีย์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนใน
อนาคต เช่น การขับเคลื่อนตัวของประชาคมอาเซียนกับ
ภู มิ ภ าค และกลยุ ท ธ์ ก ารเคลื่ อ นตั ว ของประชาคม
อาเซียนกับโลกในอนาคต
รวบรวมเรื่องต่างๆ ของประชาคมอาเซียน ทั้ง ประวัติ
ความเป็ น มา ข้ อ มู ลพื้ น ฐานและความร่ว มมื อกั น ของ
ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ
รวบรวมเรื่องต่างๆ ของประชาคมอาเซียน ทั้ง ประวัติ
ความเป็ น มา ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของอาเซี ย นและความ
ร่วมมือกันของประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ทั้งใน
ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

๕๒

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๘๓ วริ ฏ ฐา แก้ ว เกตุ . (๒๕๕๙). สารานุ ก รมรอบรู้
ประชาคมอาเซียน: ความท้าทายในการจัดการ
ชีวิตและสังคมร่วมกัน. กรุงเทพฯ:
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
๘๔

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. (๒๕๕๖). กด LIKE ให้
อาเซียน. กรุงเทพฯ: เดอะซันนิธ อินเตอร์บุ๊ก.

๘๕

วี ร วรรณ ภิ ญ ญรั ต น์ . (๒๕๕๕). เงิ น ตราใน
อาเซียน. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.

๘๖

เวเธอร์ บี , โดนั ล ด์ อี . (๒๕๕๖). อาเซี ย น:
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ . แปลโดย เกี ย รติ ชั ย พงษ์ พ าณิ ช ย์ .
กรุงเทพฯ: แสงดาว.

บรรณานิทัศน์
ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ท้าทายของประชาคม
อาเซี ย นที่ ต้ อ งเผชิ ญ ร่ ว มกั น ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
พัฒนาความร่วมมือของอาเซียนในการจัดการชีวิตและ
สังคมต่างๆ รอบตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทํางาน
สร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคม
อาเซียน
รวบรวมองค์ ความรู้เ บื้องต้นที่ สําคั ญ เกี่ ยวกั บอาเซีย น
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
การก่อตั้งอาเซียน จนนําไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซี ย น ให้ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประเทศสมาชิ ก
อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ในด้า นประวัติ ความเป็ นมา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
บอกเล่ า เรื่ อ งราวประวั ติ ศาสตร์ ข องเงิ น ตราในแต่ ล ะ
ประเทศของสมาชิ ก อาเซี ย น โดยเฉพาะเงิ น ตราใน
รูปแบบธนบัตร ซึ่งทั้งรูปพรรณ ภาพ สัญลักษณ์ ชื่อสกุล
เงิน เป็นต้น ที่ได้สะท้อนเรื่องราวต่างๆ ของประเทศนั้น
บ้ า งสื่ อ ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ส มั ย เป็ น อาณานิ ค มของชาติ
มหาอํ า นาจตะวั น ตก บ้ า งแสดงภาพบุ ค คลสํ า คั ญ ที่ มี
คุ ณู ป การต่ อ บ้ า นเมื อ ง บ้ า งเป็ น เหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่เรียนรู้ ทั้งหมดนี้บันทึกอยู่บน
ธนบัตรที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
เขตภูมิภาคนี้ โดยเล่า ถึงสมัยสงครามเย็น และนโยบาย
การปิ ด ล้ อ มในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้
กล่ า วถึ ง ความขั ด แย้ ง ของประเทศ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ ง
ดิ น แดนความขั ด แย้ ง ในทะเลจี น ใต้ แ ละมิ ติ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ด้านความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ลัทธิการก่อการ
ร้ า ย อาชญากรรมข้ า มชาติ และที่ สํ า คั ญ เรื่ อ งร าว
ความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ การค้ า
รูปแบบการค้าและการลงทุน ความมั่นคงของมนุษย์ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม

๕๓

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๘๗ ศานติ ภั ก ดี คํ า . (๒๕๕๗). นาที ป ระวั ติ ศ าสตร์ รวบรวมประวั ติ ศ าสตร์ ผู้ ค น สิ่ ง ของ เหตุ ก ารณ์ ที่
๑๐๐ เรื่องลับพลิกอาเซียน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. เกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยคัดสรรเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจ
และส่ ง ผลต่อ วิ ถี ชี วิ ต ผู้ค นในภู มิ ภาคเอเชี ยตะวั น ออก
เฉียงใต้ นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคป๎จจุบัน
เช่น ก่อนจะมาเป็นอาเซียน, เมืองพระนครถูกจัมปายึด
ครอง เป็นต้น
๘๘ สกลกาญจน์ วิ เ ศษ. (๒๕๕๕). สาระอาเซี ย น. นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อาซียน+๓
กรุงเทพฯ: ภูมิป๎ญญา.
และอาเซี ย น+๖ ภายเล่ ม ได้ ร วบรวมสาระน่ า รู้ แ ละ
เรื่องราวความเป็นมาและความร่วมมือต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่ างประเทศสมาชิก อาเซี ยนทั้ ง ๑๐ ประเทศ อั น
ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม เมี ยนมาร์ บรูไ น มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และกัมพูชา
๘๙ สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ , สํา นั ก งาน. (๒๕๕๙). ศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงของโลกและภูมิภาคเอเชีย
การวิเ คราะห์จุ ด แข็ ง และจุด อ่ อนของแผนงาน ตะวั นออกและอาเซีย น โดยเฉพาะผลประโยชน์ แ ละ
การจั ด ตั้ ง ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง นโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิก
อาเซียน. ปทุมธานี: ศูนย์อาเซียนศึกษา
ที่ สํ า คั ญ บางประเทศของอาเซี ย น เริ่ ม ศึ ก ษาตั้ ง แต่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการก่ อ ตั้ ง องค์ ก รอาเซี ย น ศึ ก ษา
นโยบายต่างประเทศของมหาอํานาจที่สําคัญที่มีบทบาท
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และการกํ า หนด
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน

๕๔

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๙๐ สุ ช าดา ไชยรั ต น์ . (๒๕๕๘). อาเซี ย นศึ ก ษา. นํ า เสนอเรื่ อ งราวประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง ๑๐
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ อาณา
เขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การเมือง
การปกครอง ประชากร ภาษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม นโยบายต่างประเทศและสกุลเงิน พัฒนาการ
ของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน โดยเน้นโครงสร้าง
องค์กรและกลไกดําเนินงานของอาเซียน ประเทศไทย
กับประชาคมอาเซียน ประโยชน์ของประเทศไทยกับการ
เข้ า สู่ ก ารเป็ น สมาชิ ก อาเซี ย น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศไทยกับ อาเซี ยน หรื อสมาคมประชาชาติ แห่ ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง เรื่องของมรดก
โลก มรดกอาเซี ย น ตลอดจนอิท ธิ พ ลของอารยธรรม
โบราณในดิ น แดนไทยที่ มี ต่ อ พั ฒ นาการของสั ง คม
ป๎จจุบัน
๙๑ สุ ช าดา กิ จ พิ ทั ก ษ์ ; และคนอื่ น ๆ. (๒๕๕๖). นําเสนอเนื้อหาพัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึง
อาเซียนศึกษา. กรุงเทพฯ: รัตนโรจน์การพิมพ์.
ป๎จจุบัน โครงสร้างของอาเซียน ประเทศไทยกับบทบาท
ในอาเซียน มรดกโลกในอาเซียน และนําเสนอข้อมูลของ
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศ ทั้ ง ในด้ า น
ภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ภาษา เศรษฐกิจและ
ข้อมูลจําเพาะของประเทศนั้น
๙๒ สุทัศน์ สั งคะพั นธ์ ; และศิริ ทรัพ ย์ สั ง คะพันธ์ . รวบรวมข้ อ มู ลสํ า คั ญ ของอาเซี ย น เช่ น ประวัติ ค วาม
(๒๕๕๗). อาณาจักรอาเซียน. กรุงเทพฯ:
เป็นมา ตราสัญ ลักษณ์ ธงอาเซียน การบริห ารงานใน
เพชรประกาย.
อาเซียน และข้อมูลที่สําคัญของแต่ละประเทศสมาชิกทั้ง
๑๐ ประเทศสมาชิก เช่น วัฒนธรรม วิถีชีวิต การแต่ง
กาย ภาษา การปกครอง อาชีพที่ทําได้ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เป็นต้น

๕๕

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๙๓ สุ ริ น ทร์ พิ ศ สุ ว รรณ. (๒๕๕๕). อาเซี ย น รู้ ไ ว้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในแง่มุมต่างๆ
ได้เปรียบแน่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
เช่น ประชาคมคืออะไร ใครคือคู่ค้า การเมืองและความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม คนและแรงงานที่
ต้องการ และจิตวิญญาณของอาเซียน
๙๔ สุ วั ฒ น์ จุ ธ ากรณ์ . (๒๕๕๗). รู้ แ ละเข้ า ใ จ รวบรวมเรื่ อ งราวต่ า งๆ ที่ น่ า สนใจของอาเซี ย น เช่ น
ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: นวตสาร.
จุดเริ่มต้นของอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน และการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
๙๕ สุ วิ ท ย์ ตราสุ ว รรณ์ . (๒๕๕๕). ๕๐๐ เรื่ อ งน่ า รู้ นํ า เสนอความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นและกลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม. ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศในด้านต่างๆ
เช่ น ประวั ติ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
นํ า เสนอในรู ป แบบของการถาม-ตอบ ทั้ ง หมด ๕๐๐
คําถาม
๙๖ สุวิ ทย์ ตราสุว รรณ์. (๒๕๕๕). รอบรู้ป ระชาคม นํ า เสนอความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นและกลุ่ ม
อาเซียน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม.
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศในด้านต่างๆ
เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๙๗ หัสยา ไทยานนท์. (๒๕๕๖). ประชาคมการเมือ ง ศึ ก ษาถึ ง นโยบายความมั่ น คงของชาติ ต อบสนองต่ อ
และความมั่นคงอาเซียนกับนโยบายความมั่นคง หลักการดําเนินนโยบายงานของประชาคมการเมืองและ
ของประเทศไทย ๒๕๕๖. กรุงเทพฯ:
ความมั่ น คงอาเซี ย นอย่ า งไร ครอบคลุ ม แผนการตั้ ง
ศูนย์ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาปูองกันประเทศ.
ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (APSC
Blueprint) ที่จะเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อความมั่นคง
ของไทย ตลอดจนทิศทางและกลไกการดําเนินงานส่วน
ความมั่นคงของไทย
๙๘ ว.อํ า พรรณ. (๒๕๕๕). การศึ ก ษากลไกการ เนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน ว่า
ขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน.
อาเซียนคืออะไร ความสําคัญและบทบาทของอาเซียน
กรุงเทพฯ: แสงดาว.
กฎบัตรอาเซียน รายนามเลขาธิการสมาคมประชาชาติ
แห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นต้น

๕๖

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๙๙ อรณิ ช รุ่ งธิ ปานนท์. (๒๕๕๗). ภู มิภ าคนิย มกั บ ศึกษาแนวคิดภูมิภาคนิยม (Regionalism) ของเอเชีย
อาเซียน. กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการ
ตะวันออกเฉียงใต้และการสร้างอาเซียนให้ธํารงอยู่ใน
สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ภูมิภาคที่มีความหลากหลายและท่ามกลางพลวัตสังคม
โลก วิเคราะห์กฎบัตรอาเซียนและประชาคมอาเซียนใน
ปี ๒๕๕๘ ภายใต้ประชาคมสามเสาหลัก ศึกษารัฐภาพ
ไทยในบริบทประชาคมอาเซียน รวมถึงหน้าที่ของรัฐสภา
ไทยในบริบทใหม่ของภูมิภาคและสังคมโลก
๑๐๑ อรรถยุท ธ์ ศรี สมุ ทร. (๒๕๕๖). ๕๘ คํ าตอบ สู่ ได้รวบรวมคําถามคําตอบ ๕๘ ข้อ เกี่ยวกับประชาคม
ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน
อาเซียนที่คนไทยส่วนใหญ่มักสอบถามและอยากรู้มาก
กระทรวงการต่างประเทศ.
ที่ สุ ด หรื อ บางครั้ ง มี ค วามเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นหรื อ ไม่
ชัดเจน โดยคําถามส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้
ได้รวบรวมขึ้นจากส่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประสบการณ์ ข องผู้ เ ขี ย นเอง เพื่ อ ขยายองค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทั้ง ๓ เสาหลัก และความ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทย
ให้ความสําคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง
๑๐๒ อั ท ธ์ พิ ศ าลว านิ ช . (๒๕๕๘). ข้ า วไทยใ น นําเสนอประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดกว้าง
ประชา คมเศรษฐกิ จ อ าเซี ย น . กรุ ง เทพฯ : สําหรับข้าวไทยจริง หรือ ศึกษาความตกลงการค้าของ
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาเซียน (ATIGA) และผลกระทบต่ อข้า วไทย ศึ กษา
มาตรการข้ าวไทยหลัง จากความตกลง ATIGA มี ผ ล
บังคับใช้ คู่แข่งข้าวไทยในอาเซียน คู่ค้าข้าวของไทยใน
กลุ่มอาเซียน ตําแหน่งและศักยภาพข้าวไทยในอาเซียน
ตลอดจนป๎ญ หาและแนวทางการปรั บตัว ของข้าวไทย
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑๐๓ อัมพร จิรัฐติกร. (๒๕๕๖). กะเทาะแก่นอาเซียน นําเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วมสมัยและวิถีชีวิตของคน
เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย. กรุงเทพฯ:
ในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศ ใน
สถาพรบุ๊คส์.
แง่มุมที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตประจําวัน ทั้งในเรื่องความ
คิดเห็นต่อการปกครองในประเทศ ค่านิยมเกี่ยวกับความ
งาม เสรีภาพของสื่อ

๕๗

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๐๔ อาเซียน,กรม. (๒๕๕๑). มารู้จักอาเซียนกันเถอะ. นําเสนอความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ ประวัติความเป็นมา
กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. และความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ผ่านคําถาม ๕๕ ข้อ ซึ่ง จะช่วยให้ทราบถึง ความสําคัญ
ขององค์ ก รอาเซี ย นและเข้ า ใจถึ ง ความเป็ น มาขอ ง
“อาเซีย น” องค์ กรเก่าแก่และมีค วามสําคั ญ มากที่สุ ด
สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๐๕ อาเซี ย น, กรม. (๒๕๕๓). แผนงานการจั ด ตั้ ง ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน.
และความมั่ น คงอาเซี ย น พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๘ และ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอยู่ภายใต้แผนงาน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
๑๐๖ อาเซี ย น, กรม. (๒๕๕๔). บั น ทึ ก การเดิ น ทาง กล่ า วถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มาของการก่ อ ตั้ ง สมาคม
อาเซียน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่จุดกําเนิด การ
กระทรวงการต่างประเทศ.
ขยายหรือการเพิ่มของสมาชิก ความสัมพันธ์กับภายนอก
อาเซียน การมีเปูาหมายเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึง
สรุปสาระการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑-๑๕ และ
ยังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง
๑๐ ประเทศ
๑๐๗ อาเซียน, กรม. (๒๕๕๔). อาเซียนไฮไลท์ ๒๕๕๔. นําเสนอองค์ความรู้และข้อมูลของประชาคมอาเซียน มี
กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. เนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของประชาคมใน ๓
เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ยังได้มีการรวบรวม
บทความต่างๆ จํานวน ๒๐ บทความ ที่เป็นการนําเสนอ
ในภาพรวมของอาเซียน

๕๘

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๐๘ อาเซียน, กรม. (๒๕๕๔). ความเชื่อ มโยงระหว่าง ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แถลงการณ์ ว่ า ด้ ว ยการเชื่ อ มโยง
กันในอาเซียน (ฉบับย่อ). กรุงเทพฯ:
ระหว่างกันในอาเซียน ในการประชุมยอดผู้นําอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
ครั้งที่ ๑๕ ณ ชะอํา หัวหิน ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อใช้เป็นข้อได้เปรียบทางภูมิภาค
ของอาเซี ย น ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ จกลางของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแผนงานที่อาเซียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เป็ น การเชื่ อ มโยงนั้ น ประกอบด้ ว ย ๓ ด้ า น คื อ การ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ( Physical
Connectivity)
การเชื่ อ มโยงด้ า นกฎระเบี ย บ
(institutional Connectivity) และการเชื่อมโยงด้าน
ประชาชน (People-to-People Connectivity)
๑๐๙ อาเซี ย น, กรม. (๒๕๕๔). แนวทางการใช้ ธ ง ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการประดั บ ธงอาเซี ย น
อาเซียน. กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน
รูปแบบของธงอาเซียน ขนาดของธงอาเซียน เช่น ธงตั้ง
กระทรวงการต่างประเทศ.
โต๊ะ ธงประดับห้อง ธงประจํารถ และธงภาคสนาม ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในการใช้แสดงธงอาเซียนระหว่างการ
ประชุมอาเซียน การเฉลิมฉลองวันอาเซียน งานพิธีการ
และงานที่จัดขึ้นในประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้
อย่า งถู กต้อ ง ตามข้อ ตกลงแนวทางการใช้ ธงอาเซีย น
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
๑๑๐ อาเซีย น, กรม. (๒๕๕๕). สนธิสั ญญามิ ตรภาพ นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสนธิสัญญาและความร่วมมือใน
และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน ๓ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑
กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ณ ประเทศ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ฉบั บ ที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๑ ณ ประเทศฟิ ลิปปิน ส์ และฉบั บที่ ๓ เมื่ อวัน ที่
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ประเทศเวียดนาม ที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙
๑๑๑ อาเซี ย น, กรม. (๒๕๕๕). แผนงานการจั ด ตั้ ง ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน (๓ เสา). กรุงเทพฯ:
ซึ่งประกอบไปด้วย ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
อาเซีย น ประชาคมการเมืองและความมั่ นคงอาเซีย น
และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๕๙

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๑๒ อาเซียน, กรม. (๒๕๕๖). ASEAN Mini Book. นํ า เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มาและ
กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. พัฒนาการในมิติด้านต่างๆ ของอาเซียน ความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา รวมทั้งบทบาทของ
ประเทศไทยในอาเซียนโดยมีการสอดแทรกเกร็ดความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ
๑๑๓ อาเซียน, กรม. (๒๕๕๖). ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย นําเสนอสาระสํ าคัญ ของปฏิ ญ ญาอาเซีย นว่า ด้วยสิท ธิ
สิทธิมนุษยชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
มนุษยชน (ASEAN Human Rights Declarationกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
AHRD) ที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (AICHR) เมื่ อ เดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่ ง ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี เ นื้ อ หา
ประกอบด้วย แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรอง
ปริญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเนื้อหาของ
ปริ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ๖ ด้ า น คื อ
หลักการทั่วไป สิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือ ง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิในการพัฒนา สิทธิ
ในด้านสันติภาพ และความร่วมมือในการส่ง เสริมและ
ปกปูองสิทธิมนุษยชน
๑๑๔ อาเซี ยน, กรม. (๒๕๕๖). ASEAN in Brief. นํ า เสนอถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มา พั ฒ นาการของ
กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. ประชาคมอาเซี ย นและความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ ระหว่ า ง
ประเทศสมาชิก อาเซีย น และได้ นํ าเสนอบทบาทของ
ประเทศไทยในฐานะที่ มีบ ทบาทอย่ างต่อ เนื่ องในการ
ผลักดันให้อาเซียนมีพัฒนาการจนนําไปสู่การรวมตัวเป็น
“ประชาคม” ผ่ านความร่วมมือ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคมวัฒนธรรม

๖๐

ตาราง ๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๑๕ อาเซียน, กรม. (๒๕๕๙). ๒๕ ปี อาเซียน-จีน จาก ก ล่ าว ถึ ง ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ อ า เซี ย น แ ละ จี น
เพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: ประวั ติศ าสตร์ค วามสั มพั น ธ์ข องอาเซี ย นและจีน เริ่ ม
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
ตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ความสั ม พั น ธ์ อ าเซี ย น-จี น การเป็ น
หุ้นส่วนเชิง ยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-จีน และกลไก
การดําเนินความสัมพันธ์นําเสนอกรอบความร่วมมือของ
อาเซียนและจีนในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้าน
เศร ษฐกิ จ และด้ า นสั ง คมวั ฒ นธ รร ม ถ่ า ยทอ ด
ประสบการณ์จากผู้คลุกคลีในวงการความสัมพันธ์ไ ทย
จีนในประเด็นบทบาทประเทศไทยในการเป็นผู้ประสาน
ความสั ม พั น ธ์ ไ ทย-จี น ข้ อ ควรรู้ ก่ อ นทํ า การค้ า กั บ
ประเทศจีน การต้อนรับ นักท่องเที่ยวจีน การศึกษาใน
ประเทศจีน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับป๎ญหาทะเลจีน
ใต้ นําเสนอเอกสารสําคัญ เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ
อาเซียนและจีน
๑๑๖ อาเซียน,กรม. (๒๕๕๙). อาเซียน ๒๐๒๕: มุ่งหน้า นําเสนอปฏิญญากรุง กัวลาลัมเปอร์ว่าอาเซียน ๒๐๒๕:
ไปด้วยกัน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ มุ่ง หน้าไปด้วยดัน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕
และแผนงานประชาคมอาเซียน ๒๐๑๖-๒๐๒๕. แผนงานประชาคมการเมื องและความมั่ง คงอาเซี ย น
กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน
๒๐๒๕ แผนงานประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น ๒๐๒๕
และแผนงานประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซี ย น
๒๐๒๕
๑๑๗ อุกฤษฎ์ ป๎ทมานันท์. (๒๕๕๖). อาเซียนในแง่มุม นําเสนอแง่มุมใหม่ๆ ที่เป็นป๎ญ หาระดับโลกและระดับ
ใหม่. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
ภูมิภ าคที่เชื่ อมโยงกัน ทํา ให้ เข้า ใจป๎ญ หา เพื่อ หาทาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แก้ ไ ข เช่น นโยบายสาธารณะอั น จะตอบสนองความ
ต้องการระหว่างประเทศคู่ก รณี การตกลงพหุภาคี และ
ลดความโกรธแค้นระหว่างคนในชาติที่เกิดป๎ญหา รวมถึง
ป๎ญหาความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน

๖๑

๒.๑.๓ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลการสํา รวจงานวิชาการประเภทหนังสือ ในด้านประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน (ยกเว้ นที่
เกี่ยวกับประเทศไทย) ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ พอที่จําแนกกลุ่มงานออกเป็น ๙ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานประเทศเมียนมา
๒.กลุ่มงานประเทศลาว
๓.กลุ่มงานประเทศกัมพูชา
๔.กลุ่มงานประเทศเวียดนาม
๕.กลุ่มงานประเทศมาเลเซีย
๖.กลุ่มงานประเทศสิงคโปร์
๗.กลุ่มงานประเทศบรูไน
๘.กลุ่มงานประเทศอินโดนีเซีย
๙.กลุ่มงานประเทศฟิลิปปินส์
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิก
อาเซี ยน” ประเภทหนังสือ ที่จัด พิมพ์ร ะหว่ า งพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๓๑๘ รายการ สามารถสรุ ป
ปริมาณงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๕ ปริมาณงานที่สํารวจพบ: กลุ่มงานประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน
หัวข้อศึกษา
๑.ประเทศเมียนมาร์
๒.ประเทศลาว
๓.ประเทศกัมพูชา
๔.ประเทศเวียดนาม
๕.ประเทศมาเลเซีย
๖.ประเทศสิงคโปร์
๗.ประเทศบรูไน
๘.ประเทศอินโดนีเซีย
๙.ประเทศฟิลิปปินส์
รวมทั้งสิ้น

๒๕๔๖-๒๕๕๐
๑๒
๓
๖
๙
๒
๓
๒
๓๗

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๒๘
๓๓
๒๐
๒๐
๒๖
๓๑
๑๐
๒๖
๘
๑๕
๕
๑๖
๕
๗
๗
๑๑
๕
๘
๑๑๔
๑๖๗

รวม
๗๓
๔๓
๖๓
๔๕
๒๕
๒๑
๑๒
๒๑
๑๕
๓๑๘

จากตาราง จะเห็นได้ว่า งานการศึกษาด้าน “ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน” ในช่วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศเมียนมาร์ จํานวน ๗๓ รายการ อันดับ
รองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา จํานวน ๖๓ รายการ ประเทศเวียดนาม จํานวน ๔๕ รายการ
ประเทศลาว จํานวน ๔๓ รายการ ประเทศมาเลเซีย จํานวน ๒๕ รายการ ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน ๒๑

๖๒

รายการ ประเทศสิงคโปร์ จํานวน ๒๑ รายการ ประเทศฟิลิปปินส์ จํานวน ๑๕ รายการ และประเทศบรูไ น
จํานวน ๑๒ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๖ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ ED. Tomm Le Bas. (๒๕๕๗). พม่า: หน้าต่างสู่ รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ เกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์
โลกกว้าง. แปลโดย พวงนิล คําป๎งสุ์.
ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกว้าง.
ชีวิตผู้คน และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งในหนังสือมี
ภาพประกอบและเนื้อหาที่เจาะลึกข้อมูลหลาหลายด้าน
๒ Myint Thandar Thein. (๒๕๕๖). เมื่อยุโรปรุก หนังสือเล่มนี้แปลและเรียนเรียงจากหนังสือของ โบ เอ
คืบเข้าสู่พม่า จนพม่าสูญเอกราช. แปลโดย
หม่อง (Bo Aye Maung) อันเป็นเอกสารค่อนข้างเก่าแก่
วนิดา บํารุงไทย. กรุงเทพฯ:
และไม่ แ จ้ ง ปี ที่ พิ ม พ์ ซึ่ ง บั น ทึ ก ฉบั บ นี้ เ ป็ น บั นทึ ก
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เหตุการณ์การเข้ามาขยายอิทธิพลของชาติมหาอํานาจ
ตะวันในเมียนมมาร์ เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ โดย
เนื้อหาเน้นบทบาทของอัง กฤษที่ชัดเจนที่นําไปสู่ความ
พยายามยึ ด ครองดิ น แดนพม่ า จนเกิ ด เป็ น สงคราม
ระหว่างอัง กฤษกับพม่า ถึง ๓ ครั้ง และในครั้ง สุดท้าย
พม่าก็เสียอธิปไตยให้แก่อังกฤษโดยสิ้นเชิง
เมื่อ ค.ศ.๑๘๘๕
๓ กฤษณา วิเชียรเพชร. (๒๕๕๕). เรียนรู้อ าเซียน: เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับเมียนมาร์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๗
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า. กรุงเทพฯ:
หัวข้อ คือ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
และเพลงชาติ เมืองหลวงและเมืองสําคัญ สถานที่สําคัญ
และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๔ กองบรรรณาธิการ. (๒๕๕๖). ประเทศเมียนมาร์ . รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ มีเนื้อหา
กรุงเทพฯ: เพื่อนเรียน เด็กไทย.
เกี่ ย วกั บ สภาพภูมิ ป ระเทศ สภาพภู มิอ ากาศ รูป แบบ
การเมืองการปกครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคั ญ
วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา สถานะและบทบาท
ของเมียนมาร์บนเวทีอาเซียน ตั้งแต่เริ่มการเข้ามาเป็น
สมาชิ ก และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ในหมู่ ป ระเทศ
สมาชิกอาเซียน

๖๓

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕ เกริ ก ฤทธิ์ เชื้ อ มงคล. (๒๕๕๘). พม่ า ในหน้ า รวบรวมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ตั้งแต่
ประวัติศาสตร์. กรุเทพฯ: เพชรประกาย.
ยุคโบราณ มาจนถึง ป๎จจุบัน โดยนําเอาเหตุการณ์ต่างๆ
ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ เอกสาร พงศาวดารต่างๆ ทั้ง
ของพม่าและของไทย
๖ คอลลิ ส , มอริ ส. (๒๕๕๙). เจ้ า ฟ้ า แห่ ง อาทิ ต ย์ เป็ น บั น ทึ ก การเดิ น ทางไปยั ง รั ฐ ฉานซึ่ ง อยู่ ท างภาค
อัสดง: ความทรงจําจากรัฐฉาน. กรุงเทพฯ:
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมียนมาร์ป๎จจุบัน โดย
ริเวอร์ บุ๊คส์.
อดีตข้าราชการรัฐบาลอังกฤษประจํากรุงย่างกุ้ง ระหว่าง
พ.ศ.๒๔๕๕-๒๔๘๑ ถ่ายทอดวิถีชีวิต อาหารการกิน ที่
อ ยู่ อ าศั ย ข น บธ ร ร มเนี ยม คว ามเ ชื่ อ ตํ า น า น
ศิลปะการแสดง ดนตรี และละเล่นพื้นเมือง การแต่งกาย
ของชาวไทใหญ่ ถ่ายทอดภูมิป๎ญญาการสกัดน้ํา มันจาก
เมล็ดพืช ประวัติศาสตร์ ความขัดแย้ง แนวทางการทูต
ของราชสํ า นั ก เล่ า เรื่ อ งการปลงพระศพเจ้ า ฟู า
บรรยากาศขบวนแห่ พ ระศพ และพิ ธี บ รรจุ พ ระอั ฐิ
รวมทั้งบันทึกส่วนหนึ่งของการสืบคดีลอบปลงพระชนม์
เจ้ากองไทแห่งเมืองเชิงตุง เป็นต้น
๗ จิรวุฒิ ลิปิพันธ์. (๒๕๕๗). เปิดหน้าต่างอาเซียน: นําเสนอเนื้อหาข้อมูลพื้นฐานของประเทศเมียนมาร์
ประเทศเมียนมาร์. กรุงเทพฯ: นิช.
ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง
การปกครอง สั ง คมและวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และ
สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเมียนมาร์
๘ ชัยยันต์ วรรธนะภูติ, บรรณาธิการ. (๒๕๖๐). มอง รวบรวมบทความจากการเสวนาและเวที อ ภิ ป รายที่
พ ม่ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ สั ง ค ม อํ า น า จ แ ล ะ โครงการ Burma Concern ได้จัดขึ้น ภายใต้ประเด็น
ประชาธิ ป ไตย. เชี ย งใหม่ : ศู น ย์ ภู มิ ภ าคด้ า น การเลือกตั้งในพม่าซึ่ งถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจุด
สั ง คมศาสตร์ แ ละการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น คณะ หนึ่งที่ได้รับกระแสความสนใจเป็นอย่างสูงจากทั่วโลก
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๙ ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ. (๒๕๕๖). ๑๐๐ เรื่องน่ารู้ รวบรวมความรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเทศเมี ย นมาร์ ใน
ในเมียนมาร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. หลากหลายเรื่องราวแบ่งออกเป็น ๑๐ หมวดหมู่สําคัญ
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา สื่อสารมวลชน
อาชี พ สถานที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ
และบทบาทของประเทศเมี ย นมาร์ ที่ มี ต่ อ ประชาคม
อาเซียน

๖๔

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๐ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (๒๕๕๒).
พม่า: ประวัติศาสตร์และการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๕.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์.

๑๑

๑๒

๑๓

บรรณานิทัศน์

นําเสนอภาพรวมของพม่ าตั้งแต่อดีตจนถึง ป๎จจุบัน เริ่ม
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์พุกาม ราชวงศ์ตองอูและราชวงศ์
คองบอง มาจนถึง สมัย ตกเป็ น อาณานิค มของอั ง กฤษ
สมัยเอกราช สมัยต่อต้านเผด็จการรัฐบาลทหาร จนถึง
ยุ ค เหตุ ก ารณ์ วั น ที่ ๘ เดื อ น ๘ ค.ศ.๑๙๘๘ หรื อ ที่
เรียกว่าเหตุการณ์ ๘๘๘๘ ซึ่ง สะท้อนความไม่แน่ นอน
และเปลี่ ย นผั น อยู่ ต ลอดเวลาในประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
การเมืองของพม่า
ชิ่น เมี้ยว ชิด. (๒๕๔๖). หลากรสเรื่องเมืองพม่า . หนังสือเล่มนี้เป็นการให้ภาพ “ตัวตน” ของพม่าในแง่มุม
แปลโดย หอม คลายานนท์. กรุงเทพฯ:
ต่า งๆ ในด้ า นวิถี ชี วิ ต ชาวพุ ท ธ ชี วิ ต ความเป็น อยู่ แ ละ
ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา พื้นผักผลไม้ อาหารคาว
หวาน เรื่องผู้หญิง ศิลปะการแสดง และความอลังการ
ของอดีตที่เมืองพุกาม เป็นการสะท้อน “ความเป็นพม่า”
ได้อย่างชัดเจน
ชูชาติ ชุ่มสนิท; และวุฒิชาติ ชุ่มสนิท. (๒๕๕๕). นําเสนอประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ ๑๐๐ คน
๑๐๐ ชื่อ ลือนาม สงครามไทย-พม่า.
ของไทยและของพม่า ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับสงคราม
กรุงเทพฯ: อันพู.
ซึ่งล้วนบําเพ็ญ ประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางทั้ง ในระดับชาติและระดับโลก ประวัติ
ชีวิต ผลงาน อุดมการณ์ ความคิดและปรัชญา
ซาห์, สุดาห์. (๒๕๕๗). ราชันผู้พลัดแผ่นดิน. แปล หนังสือเล่มนี้แปลมาจากเรื่อง The King in Exile: The
โดย สุภัตรา ภูมิประภาส. กรุงเทพฯ: มติชน.
fall of the Royal Family of Burma นําเสนอ
เรื่องราวของพระเจ้าธีบอแห่ง พม่า กษัตริย์ร่วมรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
แห่งราชสํานักกรุงเทพฯ พระเจ้าธีบอทรงขึ้นครองราชย์
เมื่อพระชนมายุ ๑๙ พรรษา และถูกรัฐบาลอัง กฤษเข้า
ยึดครองพม่า ถอดถอนจากบัลลังก์เมืองพระชนมายุ ๒๗
พรรษา แล้วไปประทับที่เมืองรัตนคีรีในอินเดียถึง ๓๑ ปี
ตราบจนสวรรคต

๖๕

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๔ ฐานี โพธิ์น้อย. (๒๕๕๕). สวัสดีอาเซียน: เมียน หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ ร วบรวมองค์ ค วามรู้ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
มาร์. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
ประเทศเมียนมาร์ หนึ่ง ในประเทศสมาชิกอาเซียน ไว้
เป็นเกร็ดความรู้สั้น จํานวน ๔๖ เกร็ดความรู้ ในมิติด้าน
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม การปกครอง
ภาษาและความสัมพันธ์กับอาเซียน
๑๕ ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. (๒๕๕๕). หนั ง สื อ เล่ ม นี้ นํ า เสนอประวั ติ ศ าสตร์ ค วามสั ม พั น ธ์
ไทยรบพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: มติชน.
ระหว่างประเทศไทย (สยาม) และพม่า ผ่านสงครามที่
กระทํามาตั้งแต่ครั้นกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสืบเนื่อง
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพทรงประมวลเรื่องราวจากพงศาวดารหลาย
ฉบับ และนํามาเรียบเรียงขึ้นใหม่ พร้อมสอดแทรกความ
คิดเห็นประกอบให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
๑๖ ดุ ล ยภาค ปรี ช ารั ช ช. (๒๕๕๔). จั บ กระแส: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการเมืองของพม่ าในช่วงก่อนการ
ยุทธศาสตร์การเมืองพม่า. กรุงเทพฯ:
เปลี่ยนผ่านของพม่า เนื้อหาแสดงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและพหุรัฐ กองทัพ ตลอดจน
ท่าทีและบทบาทของ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริก า และ
อาเซียนที่จะมีบทบาทต่อพม่ามากขึ้นเป็นลําดับ เนื้อหา
ยั ง แจกแจงป๎ ญ หาพร้ อ มตี แ ผ่ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให้
สังคมไทยได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของรัฐเพื่อนบ้าน
ทางตะวันตก ซึ่ง เป็นรัฐที่มีความสําคัญ ต่อยุทธศาสตร์
การเมืองโลกและเป็นรัฐที่เริ่มทรงพลังทางการเมืองและ
การทหารรวมถึงเป็นรัฐที่ถูกควบคุมโดยคณะผู้ปกครอง
ที่มีความเจนจัดช่ําชองทางการเมือง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะ
ช่วยทําให้มองพม่าทะลุหลังม่านหมอกซึ่งอาจไม่ต่างไป
จากที่ พ ม่า มองตัว เองและมองโลกภายนอกทั้ง ยั ง เผย
ภาพอําพรางด้วยมุมมองรัฐศาสตร์

๖๖

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๗ ดุลยภาค ปรีชารัชช. (๒๕๕๕). เนปิดอว์: ปราการ ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ นโยบายความมั่นคงของพม่า
หลักแห่งกองทัพพม่า. กรุงเทพฯ:
ผ่านมุมมองของกองทัพและการสร้างเมืองใหม่ ตลอดจน
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาเมืองยุทธศาสตร์หลายเมือง ซึ่งได้เรียบเรียงไว้
อย่างเป็นระบบและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจ
และถือได้ว่าเป็นงานบุกเบิกชิ้นสําคัญที่สามารถเจาะลึก
รายละเอี ย ดซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ชุ ด ใหม่ เ กี่ ย วกั บ พม่ า และ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของพม่าได้เป็นอย่างดี ประเด็นที่
น่าสนใจสํ าหรับงานชิ้นนี้อยู่ที่ก ารอธิบายลั กษณะทาง
ภูมิศาสตร์ บทบาทสําคัญของเมืองหลวงใหม่ "เนปิดอร์"
อันสัมพันธ์กับนโยบายความมั่นคงของกองทัพพม่าได้
อย่างละเอียด จนทําให้เข้าใจระบบความคิดของกองทัพ
พม่าเกี่ยวกับการปูองกันประเทศ
๑๘ ดุลยภาค ปรีชารัชช. (๒๕๕๘). รัฐฉาน: พิชัยยุทธ์ นําเสนอทฤษฎีทางสังคมศาสตร์มาอธิบายโครงสร้าง
ทางการเมืองทหาร. กรุงเทพฯ:
ความขัดแย้งในรัฐฉาน เกี่ยวข้องกับนิยามความขัดแย้ง
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ระหว่างชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่
และกรอบ
วิเคราะห์ของทฤษฎีสัจจนิยม
กล่าวถึงพลวัตความ
ขัดแย้งทางการเมืองการทหารในรัฐฉานจากอดีตจนถึง
ป๎จจุบัน และเพิ่มเติมมุมมองความคิดเชิงประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์และทหาร
๑๙ ถั่ น มิ้ น อู . (๒๕๕๙). สายธารแห่ ง รอยอดี ต นํ า เสนอประวั ติ ศ าสตร์ พ ม่ า ยุ ค ใหม่ ผ่ า นการเล่ า ถึ ง
ประวัติศาสตร์พม่าในมุมมองของข้าพเจ้า.
ครอบครัวของถั่นมิ้นอู ถั่นมิ้นอูได้พรรณนาเรื่องราวใน
แปลโดย สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์. กรุงเทพฯ:
ยุครุ่งเรืองและตกต่ําของพม่าในโลกสมัยใหม่ จากยุคโจร
ริเวอร์ บุ๊คส์.
สลั ด โปรตุ เ กสและราชวงศ์ โ มกุ ล สู่ ท ศวรรษในฐานะ
อาณานิคมของอังกฤษ การทําลายล้างของสงครามโลก
ครั้ ง ที่ ๒ และหกสิบ ปี ข องสงครามกลางเมื องในพม่ า
จนถึงยุคป๎จจุบัน

๖๗

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๐ ทีมข่าวต่างประเทศมติชน. (๒๕๕๒). อองซาน ซูจี รวบรวมประวัติของนางอองซาน ซู จี เริ่มตั้ง แต่เมื่อเข้า
บนกระดานการเมืองโลก. กรุงเทพฯ: มติชน.
มามี ย บทบาทในการเมื อ งพม่ า จนนํ า ไปสู่ ก ารได้ รั บ
รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ และการถูกกักบริเวณใน
บ้านพักของตนเองเกือบตลอดระยะเวลาในการต่อสู้เพื่อ
ประชาธิ ป ไตย และได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยกับพม่าและอาเซียน รวมถึง
บทบาทต่อมาเมื่อได้รับปลดปล่อยเป็นอิสรภาพแล้ว
๒๑ ธิดา สาระยา. (๒๕๕๔). มัณฑะเล นครราชธานี ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองมัณฑะเล และยัง
ศูนย์กลางแห่งจักรวาล. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. ได้เชื่อมโยงให้เข้าถึงประวัติศาสตร์พม่า และวิถีชีวิตผู้คน
พม่ า ในป๎ จ จจุ บั น ที่ มี พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ น เครื่ อ งยึ ด
เหนี่ ย วทางจิ ตใจ มีป ระเพณี พิ ธี กรรมต่ างๆ เป็ น สื่ อ ที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม
๒๒ นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ. (๒๕๕๐). พระราช นําเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศพม่า โดยแบ่ง เนื้ อ
พงศาวดารพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
หน้าออกเป็น ๒ ยุคใหม่ๆ คือ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช
ศรีป๎ญญา.
ตั้ง แต่สมัยราชวงศ์พุก าม (พ.ศ.๑๕๕๓-๑๘๓๐) จนถึ ง
ราชวงศ์อลองพญา (คองบอง พ.ศ.๒๓๙๕-๒๔๒๘) และ
สมัยอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
๒๓ นฤนารท พระป๎ ญ ญา. (๒๕๕๖). บั น ทึ ก พุ ก าม นํ า เสนอเรื่ อ งราวต่ า งๆ ของประเทศพม่ า ทั้ ง ในด้ า น
ประเทศ. กรุงเทพฯ: ศยาม.
ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว รวมทั้งวัฒนธรรม ความคิด
และการเปลี่ยนแปลงภายในพม่า ภายหลังได้รับเอกราช
จากอังกฤษ อาทิเรื่อง ดอกไม้เหล็กแห่งเอยาวดี เมื่อพระ
นํากบฏชาวนาต่อต้านเจ้าอาณานิคม นายพลอองซาน
วี ร บุ รุ ษ สองหน้ า ข้ อ ตกลงปางหลวง จากนายพล
กะเหรี่ ย งถึ ง นายพลเนวิ น การเลื อ กตั้ ง ซ่ อ มในพม่ า
ประชาธิปไตยในพม่า เมืองหลวงใหม่ กรุงไกรเนย์ปิดอร์
และผู้ลี้ภัยแรงงานพม่า เป็นต้น
๒๔ นฤมล ธีรวัฒน์; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๑). มองพม่า ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ผ่านชเวดากอง. กรุงเทพฯ: ซิลค์เวอร์ม.
ของพม่า ทําให้เห็นความซับซ้อนของวิถีพม่าในมิติของ
สั ง คมเมื อ ง ชนบท กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ รวมถึ ง อุ ด มการณ์
ชาตินิยม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยมองผ่าน
มหาเจดีย์ชเวดากอง ศูนย์รวมจิตใจและวัฒนธรรม
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ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๕ นิพั ทธ์ พ ร เพ็ ง แก้ ว ; และนวลแก้ว บูร พวัฒ น์ . นําเสนอเนื้อหาที่ทําให้เห็นภาพของกองกําลัง กู้ชาติไ ท
(๒๕๔๙). ไทรบพม่า. กรุงเทพฯ: openbooks.
ใหญ่ ว่ามีเปูาหมายในการกอบกู้ชาติคืออะไร และมีสิ่ ง
ใดที่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทใหญ่หลงเหลือ
อยู่บ้าง เช่น การจัดพิมพ์ตําราสอนภาษาไทใหญ่ เพื่อสืบ
สานภาษาของชาติ ใ ห้ ค งอยู่ นอกจากนี้ ยัง มี เ กร็ ด เล็ ก
เกร็ดน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนไทใหญ่
๒๖ บ.บุญค้ํา. (๒๕๕๕). เที่ยวเมืองเชียงตุงและแคว้น เป็นบันทึกการเดินทางเที่ยวชมเมืองเชียงตุง แคว้นฉาน
สาละวิน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ศยาม.
และพม่ า เมื่ อ พ.ศ.๒๔๘๓ โดยเรื่ อ งราวเริ่ ม ต้ น การ
เดินทางจากเชียงราย เข้าสู่เมืองเชียงตุง ผู้เขียนได้บอก
เล่าประวัติศาสตร์เชียงตุง โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร
พื้นเมือง ตั้งแต่กําเนิดเมืองเชียงตุ ง จนถึงลําดับกษัตริย์
และเหตุการณ์สําคัญ ในแต่ละรัชสมัย รวมทั้ง เรื่องราว
ของเจ้ าฟู า มหาเทวีห ลายพระองค์ ความสั มพั น ธ์ข อง
เชียงตุงกับไทย พม่า และอังกฤษ ตลอดจนนําเสนอภาพ
ของเชียงตุง และแคว้นสาละวินในแง่มุมต่างๆ
๒๗ บรรยง บุญฤทธิ์. (๒๕๕๔). บุเรงนอง ผู้ชนะสิบ นําเสนอบทวิเคราะห์พระราชประวัติของพระเจ้าบุเรง
ทิศหรือวีรกษัตริย์นักบุญ. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
นอง พระมหากษั ต ริ ย์ แ ห่ ง หงสาวดี ในหนั ง สื อ จะ
กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
ประกอบไปด้วยเนื้อหา ๒ ด้าน คือ ด้านการรบจนทําให้
พระเจ้าบุเรงนองได้รับนามว่า “ผู้ชนะสิบทิศ” และ ด้าน
การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
๒๘ บุญเทียม พลายชมภู. (๒๕๔๘). พม่า : ภูมิหลัง นําเสนอประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์ตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม
ทางประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
อาณาจักรศรีเกษตร จนถึงยุคป๎จจุบัน มีข้อมูลเกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อย เช่น วัฒนธรรมมอญ พม่า การเดินทางของ
ชาวตะวันตกในพม่า หรือแม้แต่รายพระนามของเหล่า
เชื้อพระวงศ์บ้านพลูหลวงทุกพระองค์ที่ถูกกวาดต้อนไป
พม่าช่วงเสียกรุง ศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ มีการเปรียบเทียบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและพม่าว่าแตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ มีรายพระนามกษัตริย์พม่า มอญ
หรือแม้กระทั่งกษัตริย์เชียงแสน ล้านนา หริภุญชัย ทุก
พระองค์ ตั้งแต่สร้างอาณาจักรจนล่มสลาย
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ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๙ บุ ญ เ ที ย ม พ ล า ย ช ม ภู . ( ๒ ๕ ๔ ๙ ) . พ ม่ า : ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศเมียนมาร์ ผู้เขียน
ประวัติศาสตร์ อารยธรรม และความสัมพันธ์
ได้นําเสนอเนื้อหาในประเด็น ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ก่อนทีพ่ ม่าจะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ พม่าในสมัย
เป็นอาณานิคมของอังกฤษจนถึงป๎จจุบัน พัฒนาการด้าน
การเมื อ งการปกครอง พั ฒ นาการด้ า นเศรษฐกิ จ
พัฒนาการด้านการต่างประเทศ พัฒนาการด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพม่า -ไทย และ
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
๓๐ บุญยงค์ เกศเทศ. (๒๕๔๘). อรุณรุ่งฟ้าฉาน เล่า นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ บ้านช่อง
ตํานานคนไท. กรุงเทพฯ: หลักพิมพ์.
เรือนชาน กลุ่มเครือ ญาติ สถานที่ศักดิ์สิท ธิ์ในหมู่บ้า น
ต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึ ง
ความเชื่อของชุมชนคนไทในหมู่บ้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ในเมืองตองยี เชียงตุง ท่าขี้เหล็ก พุกาม มัณฑะเลย์ ตาม
ลําน้ําอิรวดี สาลวิน และสายน้ําสาขา เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์
ไทในการที่จะเรียนรู้และทําความเข้าใจในมิติวัฒนธรรม
ที่มีความหลากหลายของคนไทในเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศพม่า
๓๑ ปกศั ก ดิ์ นิ ลอุ บ ล. (๒๕๕๒). เข้ า ใจพม่ า ผ่ า น ได้นําเสนอบทสะท้อนให้เห็นการเมืองภายในประเทศ
ประสบการณ์ของปกศักดิ์ นิลอุบล. กรุงเทพฯ: เมี ย นมาร์ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทย-เมี ย นมาร์
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รวมทั้งสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ผ่าน
เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง ผู้เขียนได้ แบ่ง เนื้อเรื่อง
ออกเป็นประเด็นใหญ่ๆ ๕ ประเด็น คือ ประเด็นแรก จะ
พูดถึงภาพกว้างๆ ของสถานการณ์ภายในของเมียนมาร์
ประเด็ น ที่ ส อง จะเป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งไทย-เมี ย นมาร์ ประเด็ น ที่ ส าม จะกล่ า วถึ ง
อาเซี ย นกั บ เมี ย นมาร์ ประเด็ น ที่ สี่ จะมองภาพของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาร์กับประเทศต่างๆ ในทวีป
เอเชี ย ตลอดจนความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพม่ า กั บ กลุ่ ม
ประเทศที่ คั ด ค้ า นระบอบการปกครองในพม่ า และ
ประเด็นสุดท้าย เป็นการกล่าวถึงการต่อสู้ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในพม่า
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บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๒ ปรัชญา ศรีรุ่งเรือง. (๒๕๕๖). วีรบุรุษ อู อองซาน นําเสนอชีวประวั ติแ ละบทบาททางการเมืองของนาย
สู่ วีรสตรี อองซาน ซูจี. กรุงเทพฯ: ย้อนรอย.
อองซาน ในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษให้กับพม่า
และ นางอองซาน ซู จีใ นการเรี ย กร้ องประชาธิ ป ไตย
ให้กับประเทศพม่า
๓๓ พรพิมล ตรีโชติ. (๒๕๕๑). การต่างประเทศพม่า ศึก ษาทํ า ความเข้า ใจป๎ญ หาพม่ า สมัย ใหม่ผ่ า นมิติ ท าง
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและชนกลุ่มน้อย.
ประวัติศาสตร์ นําเสนอข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ทํา
กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
ให้ผู้ อ่า นเข้า ใจภูมิ หลั ง ความเป็ นมา และพั ฒนาการที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เปลี่ยนแปลงตามกระแสการเมือง ระดับประเทศ ระดับ
ภู มิ ภ าคและกระแสการเมื อ งโลก โดยย้ อ นภู มิ ห ลั ง
ประวัติศาสตร์พม่าเริ่มจาก ค.ศ.๑๙๔๘ อันเป็นปีที่พม่า
ได้รับเอกราช ภายหลัง จากที่ถูกยึดครองเป็นส่วนหนึ่ง
ของจั ก รวรรดิ นิ ย มอั ง กฤษนั บ ตั้ ง แต่ ค.ศ. ๑๘๘๕
นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้นําเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของพม่ ายุ ค ใหม่ ในระดั บ ภูมิ ภ าคกั บประเทศ
รอบข้าง ๓ ประเทศ คือ ไทย จีน และอินเดีย
๓๔ พิ ภ พ บุ ษ ราคั ม วดี . (๒๕๕๕). พม่ า ตราตรึ ง . นํ า เสนอบทความสั้ น ๆ จํ า นวน ๑๔ บทความ มี ก าร
กรุงเทพฯ: แพรว.
แนะนํ าสถานที่ศั ก ดิ์ สิท ธิ์ ๕ แห่ ง ใน ๕ เมื อ งของพม่ า
แนะนําเมือง ๗ แห่ง ในพม่าที่น่าสนใจ เช่น สิเรียม หง
สาวดี (พระธาตุอินแขวน) พุกาม มัณฑะเลย์ สะกาย อัง
วะ อมรปุระ รัฐฉาน และรัฐยะไข่ ซึ่งในแต่ละเมืองจะมี
สถานที่ที่สําคัญ ซึ่งผู้เขียนได้เล่าถึงประวัติความเป็นมา
ได้พอเป็นสังเขป
๓๕ พี. อนุวัฒน์. (๒๕๕๖). มิงกลาบา ประเทศพม่า . หนัง สือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลที่สําคัญ เกี่ยวกับ
กรุงเทพฯ: เพาเวอร์ เบสท์.
ประเทศเมี ย นมาร์ ไว้ อ ย่ า งหลากหลาย ทั้ ง ในด้ า น
ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
การเมื อ งการปกครอง อาหารการกิ น สถานที่ สํ า คั ญ
บุคคลสําคัญและภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
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บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๖ ไพโรจน์ โพธิ์ไทร; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๕). ภูมิหลัง รวบรวมข้ อมูล ประวัติศ าสตร์ ของพม่า ตั้ง แต่ยุค ที่มีช น
ชนชาติพยู มอญ พม่า. กรุงเทพฯ: วังอักษร.
ชาติต่างๆ เข้ามาตั้ง รกรากในดินแดนแถบนี้ เมื่อเกือบ
๑,๐๐๐ ปี ม าแล้ ว เนื้ อ หามี ก ารนํ า เสนอทั้ ง ในด้ า น
ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ก า ร ท ห า ร ศ า ส น า
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ชนชาติ พ ม่ า โบราณจนถึ ง
ราชวงศ์ตองอู การเปลี่ยนอํานาจมาจนถึงยุคแห่งความ
รุ่ง เรืองของพม่าในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง จนถึง ช่วงที่
ชาติ ต ะวั น ตกเข้ าไปมี อิ ท ธิ พ ลในพม่า จนพม่ า ตกเป็ น
อาณานิ ค มของอั ง กฤษ การต่ อ สู้ เ พื่ อ เอกราช การ
ปกครองโดยรั ฐ บาลทหารหลั ง ได้ รั บ เอกราช จงถึ ง
ช่วงเวลาที่นางอองซาน ซูจี พรรคสันติบาตแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิ ป ไตย เรี ย กร้ อ งประชาธิ ป ไตย ตั้ ง แต่ พ .ศ.
๒๕๓๑-๒๕๕๓ จนสิ้นสุดการปกครองอย่างยาวนานของ
รัฐบาลทหาร
๓๗ ไพศาล จั่วทอง. (๒๕๕๘). นครเชียงตุง. เชียงใหม่: ให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ ประวัติ ศาสตร์ ของนคร
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เชี ย งตุ ง ที่ผู้ เ ขี ย นได้รั บ การถ่ า ยทอดมาจากเจ้ า นางสุ
คั น ธา ราชธิ ด าเจ้ า ฟู า หลวงนครเชี ย งตุ ง ตั้ ง แต่ พ .ศ.
๒๕๓๘ เนื้อหาในหนัง สือจึ ง ครอบคลุมเรื่องราวพร้อ ม
ภ า พ ถ่ า ย ส ะ ท้ อ น ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ก ค ร อ ง
ขน บธ รร มเนี ย ม วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธ ร รม และ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งเผ่ า ไทต่ า งๆ ที่ อ ยู่
ใกล้เคียง
๓๘ ฟิลดิ้ง -ฮอลล์, แฮโรลด์. (๒๕๕๘). ราชินีศุภยาลัต นําเสนอเรื่องราวของ พระนางศุภาลัต ราชินีองค์สุดท้าย
จากนางกษัตริย์สู่สามัญชน. แปลโดย
ของพม่า ซึ่งได้เรียบเรียงขึ้นจากคําบอลเล่าของอดีตนาง
สุภั ตา ภู มิป ระภาส; และสุ ภิด า แก้ วสุ ขสมบั ติ . กํานัลในพระนางศุภยาลัต ถ่ายทอดผ่านปลายปากกา
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: มติชน.
ของ แฮโรลด์ ฟิ ล ดิ้ ง -ฮอลล์ ข้ า ราชการอาณานิ ค ม
อังกฤษประจําอินเดียและพม่า ผู้เขียนได้แสดงทัศคติที่มี
ต่อราชสํานักพม่า โดยเฉพาะกับพระเจ้าธีบอและนางศุภ
ยาลัตก็มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะผู้เขียนเลือกที่จะ
“ปกปูอง” ราชสํานักของพระเจ้าธีบอและนําเสนอภาพ
ของพระเจ้าธีบอและพระนางศุภยาลัตที่แตกต่างไปจาก
ความรับรู้ทั่วไปที่เข้าใจกัน
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ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๙ ภมรี สุรเกียรติ. (๒๕๕๓). เมียนมาร์ สยามยุทธ์ . ผู้เขียนได้นําเสนอในเรื่องการกําหนดยุทธศาสตร์การทํา
กรุงเทพฯ: มติชน.
สงครามของรัฐพม่าต่อรัฐไทย สัม พันธ์กับการกําหนด
ขอบเขตปริ ม ณฑลอํ า นาจของรั ฐ พม่ า แต่ ล ะสมั ย
อาณาจักรเป็นสําคัญ รัฐพม่าในสมัยอาณาจักรตองอูยุค
ต้น และสมัยอาณาจักรคองบองตอนต้น
๔๐ ภารดร ศัก ดา. (๒๕๕๓). จดหมายจากรั ฐฉาน รวบรวมบทความที่ ผู้ เ ขี ย นได้ ตี พิ ม พ์ บ ทความลงใน
แผ่นดิน ๑๙ เจ้าฟ้า. กรุงเทพฯ: ร.ศ.๒๒๙.
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ที่ผู้เขียนได้บอกเล่าเรื่องราวของ
รัฐฉาน โดยนําเสนอความเป็นมาของรัฐฉานก่อนที่จะถูก
พม่าพยายามกลืนชาติ ไม่ว่าจะเป็นความพยายามฆ่าล้าง
เผ่ า พั น ธุ์ แสดงให้เ ห็ น ว่ า แม้ นั ก รบไทใหญ่ จ ะถู ก ไล่ ล่ า
สังหารโดยรัฐบาลพม่า จนบางช่วงลมหายใจแห่งการกู้
ชาติจะรวยริน แต่ก็มีผู้นํากองกําลังอย่างเจ้ายอดศึก ที่
พยายามสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษตลอดมามิได้
ขาด
๔๑ ภาสกร วงศ์ตาวัน. (๒๕๕๓). สิ้นชาติสิ้นแผ่นดิน: นําเสนอเรื่องราวและความเป็นมาของชนชาติพม่าใน
การล่มสลายของราชวงศ์ในพม่า. กรุงเทพฯ: ยิปซี แง่ มุ ม ของประวั ติ ศ าสตร์ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารสร้ า งชาติ
จนกระทั่ ง ถึ ง การสิ้ น สุ ด ราชวงศ์ ป กครองของพม่ า
ประกอบด้วย รู้จักและเข้าใจปูมหลัง อของพม่า กําเนิด
ราชวงศ์อลองพญาหรือคองบอง สืบราชบัลลังก์ราชวศ์
คองบอง รอยร้าวในราชบัลลัง ก์ กระแสล่าอาณานิคม
เริ่มทาบเงาพม่า เรื่องอํานาจและสงครามพม่า -อังกฤษ
ครั้งแรก เปลี่ยนแผ่นดินอังกฤษ-พม่า ไม่สิ้นสุดสงคราม
ความวุ่นวายภายในราชสํา นักพระเจ้ามินดง จนนํามาสู่
การตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
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ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๒ ภุศร เลียววัฒนะผล; และบุญบังเอิญ เลียววัฒ นะ รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของประเทศเมียนมาร์
ผล. (๒๕๕๗). ประชาคมอาเซียน: เมียนมาร์.
ไว้ ภ ายในเล่ ม ทั้ ง เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
กรุงเทพฯ: นวตสาร.
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
อาเซียน ทําให้ไ ด้รู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศ
เมียนมาร์
๔๓ มนตรี ชมชิดนุช. (๒๕๕๙). เปิดประตูสู่อาเซียน: เรียบเรียงองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศเมียนมาร์ ทั้ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์. กรุงเทพฯ:
ในเรื่องประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เมืองและสถานที่สําคัญ
การแต่ ง กาย วั ฒ นธรรมการกิ น และเทศกาลงาน
ประเพณี
๔๔ มาโนช พรหมป๎ญโญ. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย ว กั บ สภาพภู มิ ศ าสตร์ สภาพ ทาง
ประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
ประวัติศาสตร์ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เมียนมาร์. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
วิ ถี วั ฒ นธรรม สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง การ
พัฒนาของประเทศเมียนมาร์
๔๕ มิค กี้ ฮาร์ ท . (๒๕๕๕). โยเดี ย กั บ ราชวงศ์ พ ม่ า นําเสนอข้อมูลจากหลักฐานประเภทพงศาวดารพม่าและ
เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
กวีนิพนธ์พม่าเกี่ยวกับโยเดียหรืออยุธยา ที่ผู้เขียนดูจะมี
สถาบันการเรียนรู้และการสร้า งสรรค์ (พิพิธภัณฑ์ เจตนาที่จะบอกว่าคนไทยรับรู้เรื่องพม่าผ่านการตีความ
การเรียนรู้).
ที่แตกต่างไปจากผู้เขียนและคนพม่า ความหลายตอนดู
จะเป็นข้อตําหนิมุมมองแบบไทยต่อ พม่าตามความเห็น
ส่วนตัวของผู้เขียนขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงเลห์เหลี่ยม
ของชาติ ต ะวั น ตกในอดี ต ที่ ร าชวงศ์ พ ม่ า ผู ก ขาดการ
ตีความประวัติศาสตร์ให้ร้ายพม่า แนวการเขียนและและ
ความคิดเห็นจึ ง มีก ลิ่นไอของสํานึ กชาตินิย มแบบพม่ า
อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ทราบอคติแบบไทย
บางแง่ในสายตาของชาวพม่าคนหนึ่ง ที่ต้องการปกปูอง
คุณค่าในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของฝุายพม่า
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ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๖ ยอดศึก,เจ้า. (๒๕๔๙). บันทึกจากสนามรบ: สิบปี เป็นบันทึกส่วนตัวของพันเอกเจ้ายอดศึก ผู้นําสูงสุดของ
ไม่วางอาวุธของกองกําลังกู้ชาติไทใหญ่. แปลโดย กองทัพหรือในอีกตําแหน่ง คือ ประธานสภาเพื่อกอบกู้
นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. กรุงเทพฯ: ศยาม.
รัฐฉาน รายละเอียดในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บันทึก
ส่วนตั ว รายงานการประชุ มหลัก ฐานเอกสารที่เ ก็บงํ า
และเหลือรอดผ่านการสู้รบยาวนานระหว่างพม่ากับชน
ชาติ ไ ทใหญ่ เพื่ อ บอกเล่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ ผ่ า นมาและให้
เข้าใจถึงเหตุผลที่ชนชาติไทใหญ่ยังคงต้องต่อสู้กับรัฐบาล
พม่าอยู่
๔๗ ยอดศึก,เจ้า. (๒๕๕๐). ก่อนตะวันฉาน “ฉาน”. บอกเล่ า ถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารต่ อ สู้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
แปลโดย นิพันธ์พร เพ็งแก้ว; และนวลแก้ว
อิสรภาพของสหภาพพม่าจากอังกฤษ ความเป็นมาของ
บูรพวัฒน์. กรุงเทพฯ: ศยาม.
ป๎ญหา และการดําเนินการกู้ชาติ ผ่านข้อเขียนของ พ.อ.
เจ้ายอดศึก บอกเล่าสภาพชีวิตของชาวไทใหญ่ ภายใต้
การกระทําอันโหดร้ายทารุณของทหารพม่า การบอกเล่า
ถึ ง ชี วิ ต ทหารกู้ ช าติ ซึ่ ง หลายคนเข้ า มาทํ า งานหา
ประสบการณ์ชีวิ ตก่อ นออกรบที่ ประเทศไทย และอี ก
หลายเรื่องราว โดยเฉพาะการรักษาวัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์ของกลุ่มไทใหญ่
๔๘ ยอดศึก, เจ้า. (๒๕๕๕). ปลายขอบฟ้าฉาน: บันทึก รวบรวมบทความนิ พั น ธ์ เพ็ ง แก้ ว และนวลแก้ ว
การต่ อสู้ ท างการเมือ งและวั ฒ นธรรมของกลุ่ ม บูรพวัฒน์ เขียนไว้ และมีบทความที่พันโทเจ้ายอดศึ ก
ชาติพันธุ์. แปลโดย นิพันธ์พร เพ็งแก้ว ; และนวล เขียนร่วมด้วย ช่วงแรกๆ เป็นการลําดับเหตุการณ์ทาง
แก้ว บูรพวัฒน์. กรุงเทพฯ: ศยาม.
ประวัติศาสตร์ของรัฐฉาน (พ.ศ.๒๔๘๒-ป๎จจุบัน) และที่
น่าสนใจมากคือสาเหตุของลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อกอบกู้ของ
กองกํ า ลั ง ไทใหญ่ ซึ่ ง เกิ ด ภายหลั ง จากรั ฐ บาลฉี ก
สนธิสัญญาปางหลวงที่เกิดจากการทําข้อตกลงร่วมกันใน
ก่อตั้งสหภาพพม่า

๗๕

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๙ ยอร์ช ยังฮัสแบนด์. (๒๕๕๙). พันแปดร้อ ยไมล์
จากพม่าสู่สยาม ปฏิบัติราชการลับในเมืองเชียง
ตุง. แปลโดย สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์. กรุงเทพฯ:
ริเวอร์ บุ๊คส์.

๕๐

๕๑

บรรณานิทัศน์

เป็ นบั น ทึก การปฏิ บั ติร าชการของสายลับ อั ง กฤษ คื อ
นาย ยอร์ช ยัง ฮัสแบนด์ ได้รับการตีพิมพ์ครั้ง แรกเป็น
ภาษาอัง กฤษ เมื่อพ.ศ.๒๔๓๑ หนัง สือเล่มนี้ทําให้เห็น
สถานการณ์ ก ารเมื อ งของรั ฐ ฉานในพม่ า และสยาม
ในช่วงที่ชาติมหาอํานาจตะวันตกกําลังแข่งขันกันขยาย
อิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง ในหนังสือ
เล่ ม นี้ จ ะทํ า ให้ เ ห็ น การตั้ ง รั บ การปรั บ ตั ว และความ
พยายามเอาตัวรอดให้พ้ นจากการถู กครอบครองจาก
ชาติ ม หาอํ า นาจตะวั น ตก ในช่ ว งยุ ค ล่ า อาณานิ ค ม
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
โรเบิร์ต เอช เทย์เลอย์. (๒๕๕๐). รัฐในพม่า. แปล นําเสนอโครงสร้างและระบบการเมืองพม่า โดยปูพื้นให้
โดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร. กรุงเทพฯ:
เห็นถึงโครงสร้างของรัฐยุคก่อนตกเป็นอาณานิคม แล้ว
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
เน้นศึกษาพัฒนาการนับตั้งแต่ตกเป็นอาณานิคม ถือเป็น
และมนุษยศาสตร์.
งานวิ ช าการที่ ส ามารถให้ คํ า ตอบหากต้ อ งการเข้ า ใจ
สังคมการเมืองพม่าในยุคที่เป็นเผด็จการทหารอันเป็นผล
มาจากช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ โดยแสดงให้เห็ น
ป๎จจัยที่ทําให้เกิดอํานาจรัฐจากชนชั้นนําทางการเมืองที่
เป็นชนชั้น กลาง พรรคการเมือง ชาวนา เยาวชนและ
นักศึก ษา กองทัพ พรรคคอมมิวนิส ต์ ที่ก่ อให้เ กิดการ
ปรับเปลี่ยนและขยายบทบาทหน้าที่ของรัฐในทุกด้านไม่
ว่าจะเป็นดินแดน ระเบียบและกฎหมาย เศรษฐกิจการ
คลัง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และความชอบธรรม
ของรัฐ
วิทย์ บัณฑิตกุล. (๒๕๕๕). รู้จักประชาคมอาเซียน: กล่าวถึง ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเมียนมาครอบคลุม
สาธารณัฐแห่งสหภาพเมียร์มาร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ทุกด้าน ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ ตํานาน การเมืองการ
กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
ปกครอง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรม เมือง
และสถานที่ สํ า คั ญ การแต่ ง กายของคนเมี ย นมา
วัฒนธรรมการกิน และเทศกาลงานประเพณี

๗๖

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๒ วิทยา มิตรศัทธา. (๒๕๕๕). ประชาคมอาเซียน: ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศพม่า ทั้งใน
ประเทศพม่า. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม.
ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การปกครอง สถานที่สําคัญ และบทบาทของ
ประเทศพม่ า ที่ มี ต่ อ กลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของพม่าที่มีต่อประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน
๕๓ วิรัช นิยมธรรม; และอรนุช นิยมธรรม. (๒๕๕๑). ศึกษาถึง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมพม่า. พิษณุโลก:
พม่ า โดยเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ชนชาติ ใ นพม่ า ภู มิห ลั ง ทาง
ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
ประวัติศาสตร์ของพม่า ประเพณีและเทศกาลที่สําคัญใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พม่ า ความเชื่อ การบู ช าเทพนั ต ศิ ล ปะพื้ น บ้ าน และ
ธรรมเนียมปฏิบัติในวิถีชีวิตของชาวพม่า เป็นต้น
๕๔ วิรัช นิยมธรรม. (๒๕๕๑). คิดแบบพม่า ว่าด้วย อธิบายการรับรู้และความเข้าใจตัวตนในความเป็นพม่า
ชาติและวีรบุรุษในตําราเรียน. มหาสารคาม:
รวมถึงกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมพม่าที่ปลูกฝ๎ง
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเชื่ อความคิ ด ตามที่ รั ฐ ต้อ งการ
ข้อมูลหลักๆ ของหนังสือที่ไ ด้รวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
วี ร บุ รุ ษ คนสํ า คั ญ ที่ อ ยู่ ใ นหนั ง สื อ แบบเรี ย นของพม่ า
วรรณกรรม และบทเพลง ที่ทางการพม่าใช้หล่อหลอม
กล่อมเกลาประชาชนในชาติ
๕๕ วิรั ช นิ ยมธรรม. (๒๕๕๘). หลั กนิ ย มรั ฐ พม่ า @ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองของพม่าภายใต้ระบอบ
ภาพตัวแทนไทย. พิษณุโลก: สถาบันพัฒนาการ เผด็จการทางทหาร และวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างไทย
เรี ยน รู้ ภ าษ าเ มี ย น ม า คณ ะ ม นุ ษ ยศ าส ต ร์ กับพม่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเริ่มยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะช่วย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เผยหลักนิยมของรัฐพม่า และภาพตัวแทนไทยในสายตา
ของรัฐและประชาชนพม่า
๕๖ ศิริกัญญา เลี้ยวรัศมี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เปิด นํ า เสนอข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศพม่ า ครอบคลุ ม
หน้าต่างอาเซียน: ประเทศพม่า. กรุงเทพฯ: พนิช. เนื้อหาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการ
ปกครอง สั ง คมและวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศพม่า

๗๗

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๗ ศุ ภ ฤกษ์ บุ ญ กอง. (๒๕๕๕). มิ ง กลาบา พม่ า . นํ า เสนอเนื้ อ หาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศพม่ า
ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์.
ครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ การ
ปกครอง สัง คมและวัฒ นธรรมและสถานที่ สําคั ญ ของ
ประเทศ
๕๘ ศู น ย์ อิ น โดจี น ศึ ก ษา. (๒๕๕๓). ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานของประเทศเมียนมาร์
สหภาพพม่า. ชลบุรี: อินโดจีนศึกษา
ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศ าสตร์ เศรษฐกิจ การเมือ ง
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
การปกครอง สั ง คมและวั ฒ นธรรม แต่ จุ ด เด่ น ของ
หนังสือเล่มนี้คือ ข้อมูลเชิงสถิติและจุดเน้นที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพม่า และศักยภาพแนวโน้น ทิศทาง
ความก้าวหน้า มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค
และโอกาส โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพในด้านการแข่งขันของประเทศเมียนมาร์
๕๙ สถาป๎ ตย์ สหเทวกุล. (๒๕๕๘). พม่ ารบอั งกฤษ นําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพม่าในช่วงยุคอาณา
ก่อนสิ้นแผ่นดินและราชบัลลังก์พม่า . กรุงเทพฯ: นิคมสมัยศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ สงครามการทําศึกระหว่าง
เจ้าพระยา.
พม่ากับอังกฤษในขณะนั้น รวมไปถึงป๎ญหาทางการเมือง
ภายในราชสํ านั กพม่า ในเวลานั้ น โดยเฉพาะในช่ว งที่
อังกฤษได้ขยายอิทธิพลเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งในช่วงเวลานั้นพม่ามีเหตุให้กระทบกระทั่งกับอังกฤษ
จนทํ า ให้ ต้ อ งตกเป็ น อาณานิ ค มของอั ง กฤษในที่ สุ ด
ภายในหนัง สือเล่ม นี้จะนํา เสนอเนื้ อหาประวั ติศาสตร์
ตั้ ง แต่ ค รั้ ง ก่ อ นเสี ย เมื อ งยะไข่ ใ ห้ อั ง กฤษ การบริ ห าร
จั ด การภายในเมื อ งยะไข่ การเข้ า มาของทู ต อั ง กฤษ
ป๎ญหาการเมืองภายในเมืองอัสสัม จนกระทั่งเกิดการรบ
กับอังกฤษขึ้น
๖๐ สมพร เทพสิทธา. (๒๕๕๕). สาระน่ารู้เกี่ยวกั บ นํ า เสนอเรื่ อ งราวความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประเทศเมี ย นมาร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์. กรุงเทพฯ:
ศาสนาประจําชาติของเมียนมาร์ ชื่อของประเทศ แผนที่
อรุณการพิมพ์.
ของประเทศเมียนมาร์ ธงชาติ ดอกไม้ประจําชาติ พื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ บทบาทของเมียนมาร์ในอาเซียน
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมี ย นมาร์ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง ของ
ประเทศเมียนมาร์ และการปกครองของเมียนมาร์

๗๘

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖๑ สุธี ร ะ ประเสริ ฐ สรรพ์ . (๒๕๕๐). สาว่ า...พม่ า เล่ า ความประทั บ ใจในการเดิ น ทางไปประเทศพม่ า
รามัญเป็นฉันนี้. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวัน ออกและตะวันออกเฉียงใต้
สนับสนุนการวิจัย.
ของพม่ า ล่ า ง ได้ ถู ก ถ่ า ยทอดเป็ น หนั ง สื อ ผู้ เ ขี ย นได้
สอดแทรกความรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ วิ ถี ชี วิ ต ความ
เป็นอยู่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวพม่าได้เป็น
อย่างดี
๖๒ สุเนตร ชุตินธรานนท์. (๒๕๕๒). บุเรงนอง (กะยอ วิ เ คราะห์ เ รื่ อ งของพระเจ้ า บุ เ รงนอง กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง
ดินนรธา) กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย.
อาณาจักรพม่า โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์ออกเป็น ๓ มิติ
กรุงเทพฯ: มติชน.
คือ มิติแรก เป็นเรื่องการรับรู้และโลกทัศน์ของคนร่วม
สมัยระหว่างไทย มอญและพม่า ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑๒๒ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าบุเรงนองมีตัวตนอยู่ มติที่
สอง เป็นเรื่องของความรู้ สึกนึกคิดของไทยตั้ง แต่พุทธ
ศตวรรษที่ ๒๔ หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ตั้ ง แต่ ส มั ย การปฏิ รู ป
ประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่อง ไทย
รบพม่า ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพขึ้นมา
และมติที่สาม คือ เรื่องของการรับรู้ของคนไทยในสมัย
ป๎จจุบันที่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์หากเป็นเรื่องของนิยาย
และบุคคลในนิยายเป็นสําคัญ
๖๓ สุเนตร ชุตินธรานนท์. (๒๕๕๖). พม่ารบไทย ว่า นําเสนอประวัติ ศาสตร์ความสัม พันธ์ร ะหว่ างประเทศ
ด้วยสงครามระหว่างไทยกับพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. ของพม่าและไทย ผ่านสงครามที่กระทํามาตั้งแต่ครั้งกรุง
กรุงเทพฯ: มติชน.
ศรี อยุ ธ ยาจนถึ ง สมัย รั ตนโกสิ นทร์ต ามที่ ปรากฏอยู่ ใ น
พงศาวดารของพม่าฉบับต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาความแตกต่าง
จากหลักฐานและการรับรู้ของฝุายไทยในหลายส่วน

๗๙

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖๔ สุภางค์ จันทวานิช; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๗). เที่ยว แนะนํ า เส้ น ทางการเดิ น ทางไปเมื อ งทวายของพม่ า
เมืองทวาย. กรุงเทพฯ:
ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ สํ า คั ญ พ ร้ อ ม เ นื้ อ ห า ด้ า น
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประวัติ ศาสตร์และโบราณคดีที่ เ กี่ ยวกับ เมือ งทวายใน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ ม่ า และทวายในประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
๖๕ สุรพงษ์ ชัยนาม. (๒๕๕๙). นโยบายต่างประเทศ อธิบายความซับซ้อนของเหตุการณ์ อิทธิพลจากป๎จจัย
ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น:
ภายนอก ภายใน และป๎ จ จั ย ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ กล่ า วถึ ง
ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบนโยบายไทยต่อพม่า . ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ซึ่งได้รับอิทธิพล
กรุงเทพฯ: ศยาม.
มาจากภู มิหลั ง ทางประวัติ ศาสตร์ข องทั้ ง สองประเทศ
และมโนทัศน์ของกลุ่มผู้นําทั้งสองประเทศที่เห็นต่างกัน
ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และป๎ญ หาชน
กลุ่มน้อยภายในของพม่าที่ทําให้กระทบกระทั่งระหว่าง
กัน ชี้ให้เห็นความชัดแย้งมากกว่าความร่วมมือ กล่าวถึง
การปรับนโยบายต่างประเทศของพม่าต่อประเทศไทยที่
ลดความแข็งกร้าวลงเพื่อแสวงหาความร่วมมือ อธิบาย
นโยบายต่ า งประเทศของไทยที่ มี ต่ อ พม่ า ซึ่ ง ได้ รั บ
อิทธิพลการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกาอย่าง
ชั ด เ จ น ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น ป๎ ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
๖๖ เสถี ย ร พั น ธรั ง ษี . (๒๕๕๐). ราชบั ล ลั ง ก์ พ ม่ า : ศึก ษาประวัติ ศ าสตร์ ข องประเทศเมี ยนมาร์ ในช่ วงยุ ค
วาระสุดท้ายแห่งระบอบกษัตริย์ . พิมพ์ครั้งที่ ๕. สุดท้ายก่อนที่เมียนมาร์จะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
นํา เสนอป๎ ญ หาการเมือ งความขัด แย้ง ภายในของราช
สํานักเมียนมาร์ที่เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์อลองพญา จนถึง
รัชสมัยของพระเจ้าธีบอก่อนตกเป็นอาณานิคม นําเสนอ
ป๎ญหาความขัดแย้งกับอังกฤษในประเด็นเรื่องรัฐอัสสัม
และรัฐ มณี ปุร ะ ที่ อ ยู่ ในความครอบครองของอัง กฤษ
การเสียดินแดนยะไข่ ตะนาวศรี ดินแดนปากแม่น้ํา
อิรวดีและเมืองย่างกุ้งให้แก่อังกฤษ

๘๐

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖๗ เสริมสกุล โทณะวณิก. (๒๕๕๘). เรียนรู้ประเทศ
อาเซียน: สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า.
กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
๖๘ หม่ อง ทิน อ่ อ ง. (๒๕๕๗). ประวั ติ ศาสตร์ พม่ า .
แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์.

๖๙

บรรณานิทัศน์

รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้องกับประเทศพม่า ทั้งใน
ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สภาพสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สถานที่สําคัญ เป็นต้น
นําเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศพม่า โดยมีจุดเด่นอยู่
ที่การเขียนประวัติศาสตร์เป็นของนักวิชาการชาวพม่า
เอง โดยมีเนื้อหาสาระเริ่มตั้งแต่พม่ายุคโบราณ การสร้าง
อาณาจั ก รต่ า งๆ การปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างการเมื อ งของ
อาณาจักรเหล่านี้โ ดยเฉพาะระหว่า งพม่า มอญ ยะไข่
กะเหรี่ยง ไทใหญ่ และชนกลุ่มน้อยต่างๆ จนถึงช่วงตก
เป็นอาณานิ คมของอัง กฤษ และจบลงที่การได้รั บเอก
ราชหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นอกจากนี้ในส่วนท้ายเล่ม
ที่เป็นป๎จฉิมลิขิตมีบทสัมภาษณ์ผู้เขียน ทําให้ได้ข้อมูลที่
เป็ นสภาพการณ์แ ละป๎ญ หาของพม่า จนถึง ทศวรรษที่
๒๕๐๐ สมัยนายพลเนวิน
หม่อง ส่วย แต็ด. (๒๕๕๘). บันทึกทูตเมียนมาร์ เ ป็ น บั น ทึ ก ค ว า ม ท ร ง จํ า ข อ ง ฯ พ ณ ฯ อู น ยุ่ น
จากลุ่ มน้ํ าอิ รวดีสู่ เจ้ าพระยา. แปลโดย ไพรั ต น์ เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจําประเทศไทย ที่ได้เข้ามา
พงศ์พาณิชย์. กรุงเทพฯ: มติชน.
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงพ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๕ เป็นการนําเสนอ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเมียมาร์ในด้าน
ต่ า งๆ รวมถึ ง การแสดงทั ศ คติ ข องท่ า นทู ต ที่ มี ต่ อ
เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งในเมี ย นมาร์ เช่ น เหตุ ก ารณ์
๘๘๘๘ หรือทัศนคติที่มีต่อนายพลเนวิน นอกจากนี้ใน
หนั ง สื อ ยัง ได้มี ก ารสอดแทรกถึง ลั กษณะของการเป็ น
นักการทูตนั้นต้องคิดอย่างไร วางตัวอย่างไร และผูก
สัมพันธ์ไร

๘๑

ตาราง ๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๗๐ องค์ บรรจุน. (๒๕๕๐). ต้นทางจากมะละแม่ง . นําเสนอเรื่องราวการเดินทางไปเมืองมอญในประเทศ
กรุงเทพฯ: แพรวสํานักพิมพ์.
พม่า เพื่อกลับไปสืบหาบ้านเกิดของบรรพบุรุษของตน มี
เนื้ อ หานํ า เสนอความเหมื อ นและความแตกต่ า งของ
ประเพณีความเชื่อของคนมอญในประเทศไทยและมอญ
ดั้งเดิมซึ่งป๎จจุบันอยู่ในประเทศพม่า
๗๑ อัคนี มูลเมฆ. (๒๕๕๗). รัฐฉาน: ประวัติศาสตร์ ศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐฉาน (ไทใหญ่) กับ
และการปฏิวัติ. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์.
รั ฐ บาลพม่ า ขบวนการปฏิ วั ติ ข องชาวไทใหญ่ ที่ มี
อุดมการณ์แบ่งแยกประเทศ ซึ่งแตกต่างจากชนกลุ่มน้อย
กลุ่ ม อื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการประชาธิ ป ไตยและสิ ท ธิ ใ นการ
ปกครองตนเอง
๗๒ อัมพร จิ รัฐติ กร. (๒๕๕๘). ประวัติศ าสตร์ นอก ศึกษาเกี่ยวกับขบวนการต่อสู้ของชนกลุ่มน้อยในพม่าใน
กรอบรัฐชาติ ๕๕ ปี ขบวนการกู้ชาติไทใหญ่.
ช่ ว งเวลาหลายทศวรรษที่ ผ่ า นมา ล้ ว นตกอยู่ ภ ายใต้
ศู น ย์ ศึ ก ษาช าติ พั น ธุ์ แล ะ ก าร พั ฒ น า คณ ะ กรอบการมองแบบรัฐชาติ กล่าวคือ เต็มไปด้วยเรื่องราว
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ของผู้นํ า บุค คลสําคั ญ ผู้ มีบ ทบาทในการเปลี่ย นแปลง
ทางการเมือง หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามที่จะเข้าใจ
เรื่องราวขบวนการต่อสู้ทางการทหารของชาวไทใหญ่ใน
พม่าในช่วงเวลากว่าครึ่ง ศตวรรษที่ผ่านมาจากมุมมอง
ของสามัญชน
๗๓ อาณัติ อนันตภาค. (๒๕๕๖). ประวัติศาสตร์พม่า: นําเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศพม่าตั้ง แต่ยุคก่อน
แผ่นดินแห่งความแตกแยก. กรุงเทพฯ:
ประวั ติ ศ าสตร์ จ นมาถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ พ ม่ า ร่ ว มสมั ย
ยิปซี กรุ๊ป.
ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๙ บท ดังนี้ บทที่ ๑ บท
นํ า บทที่ ๒ ปฐมบทอาณาจั ก รในพม่ า บทที่ ๓
จักรวรรดิพม่า : จากพุกามถึงหงสาวดี บทที่ ๔ ช่วงสมัย
อํานาจพร่าเลือน บทที่ ๕ จักรวรรดิพม่าครั้งที่สอง บทที่
๖ กําเนิดราชวงศ์อลองพญาหรือคองบอง บทที่ ๗ พม่า
ใต้เงื้อมมืออังกฤษ บทที่ ๘ เมื่อพม่ามีอิสรภาพ และบท
ที่ ๙ บทสรุป : พม่าดินแดนแห่งความหวังใหม่

๘๒

ตาราง ๗ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศลาว ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กฤษณา วิเชียรเพชร. (๒๕๕๕). เรียนรู้อ าเซียน: หนัง สือเล่มนี้เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับประเทศลาว แบ่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
เนื้ อ หาออกเป็ น ๗ หั ว ข้ อ คื อ ลั ก ษณะทางกายภาพ
กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
การเมือ งการปกครองและเพลงชาติ เมือ งหลวงและ
เมืองสําคัญ สถานที่สําคัญ และความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
๒ กองบรรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๖). ประเทศลาว. หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศลาว
กรุงเทพฯ: เพื่อนเรียน เด็กไทย.
มีเ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ สภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพภู มิอ ากาศ
รูปแบบการเมืองการปกครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
สํา คั ญ วั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละศาสนา สถานะและ
บทบาทของประเทศลาวบนเวทีอาเซียน ตั้งแต่เริ่มการ
เข้ามาเป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่
ประเทศสมาชิกอาเซียน
๓ กําพล จําปาพันธ์. (๒๕๕๕). ข่าเจือง: กบฏไพร่- อธิบายสถานะของขุนเจืองจากคติความเชื่อดั้งเดิม (คติผี
ขบวนผีบุญหลังสถาปนาพระราชอาณาเขตสยาม เจื อ ง ผี แ ถน) สู่ พุ ท ธศาสนา ที่ ไ ด้ ก ลายมาเป็ น ฐาน
ล้านช้าง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
ทา ง ด้ า น อุ ด ม ก า ร ณ์ ข อ ง ก บ ฏ ข่ า ตั้ ง แ ต่ ค รั้ ง ต้ น
รั ต นโกสิ น ทร์ จ นถึ ง ต้ น พุ ท ธศตวรรษที่ ๒๕ จุ ด เด่ น ที่
น่าสนใจก็คือ การปูพื้นว่าด้วย “ข่า” ความรู้และความ
เป็นการเมือง โดยให้ภาพ “ข่า” คือใคร...นอกจากนี้
ยังให้ภาพการเมืองของตํานานและความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มชนที่ทําให้คนข่ามีสถานะต่ํากว่าลาวและกลุ่มอื่นๆ
รวมทั้งบทส่งท้ ายที่เขียนได้อย่างน่าติดตาม โดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่องการขยายอํานาจของสยามเข้าไปในหัวเมือง
ประเทศราชล้านช้าง ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “พระ
ราชอาณาเขตสยาม” ชนชั้นนําสยามได้รับการตอบรับ
ด้ ว ยดี จ ากชนชั้ น นํ า ลาว ขณะที่ ก ลุ่ ม ข่ า ซึ่ ง เป็ น ชน
พื้นเมืองในล้านช้างกลับได้รับผลตรงกันข้าม การรวมตัว
ก่อการกบฏ “ข่าเจือง” จึงเกิดขึ้น
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ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔ กําพล จําปาพันธ์. (๒๕๕๘). นาคยุดครุฑ “ลาว” ศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ที่จะชี้ให้เห็น
การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย.
ถึงปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์
กรุงเทพฯ: มติชน.
ระหว่างประเทศตามลําดับการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์
ของลาว ผู้ เขีย นได้ ใช้ หลัก ฐานทางประวัติ ศาสตร์ จาก
ฝุายลาว เข้ามาตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ของฝุายไทย รวมถึงศึกษางานเขียนทางประวัติศาสตร์ที่
มีอิทธิพลครอบงํ าวิธีคิด ของคนไทยต่อ “ลาว” และที่
ลาวมอง “ไทย”
๕ กิตติศักดิ์ ชิณแสง. (๒๕๕๘). การสร้างความทรง นําเสนอการสร้างความทรงจําเกี่ยวกับท่านไกรสอน พม
จําเกี่ยวกับท่านไกรสอน พมวิหาน
วิ ห าน ผ่ า นงานวรรณกรรมประเภทประวั ติ ศ าสตร์
ค.ศ.๑๙๗๕-๒๐๑๐. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ ชีวประวัติ และแบบเรียน ที่ผลิตโดยพรรณประชาชน
สังคมลุ่มน้ําโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปฏิวัติลาวและรัฐบาล สปป.ลาว ช่วงหลัง การสถาปนา
รัฐสังคมนิยมถึงป๎จจุบัน (พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๕๓) เป็นหลัก
๖ เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล. (๒๕๕๘). ลาว จากกรุงศรี รวบรวมประวัติศาสตร์เมืองล้านช้างหรือกรุงศรีสัตนาค
สั ต นาคนหุ ต สู่ สปป.ลาว. กรุ ง เทพฯ: เพชร นหุต อาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์และเจริญ รุ่งเรือง ความ
ประกาย.
เชื่อในเรื่องลึกลัย ยักษ์และปาฏิหาริย์แห่ง พระพุทธรูป
ประจําเมืองเผยมู ลเหตุแห่ง ความแตกแยกจนต้องแบ่ง
ออกเป็น ๓ อาณาจั กร รวมทั้ ง ความสั มพั นธ์ เกี่ ยวกั บ
เนื่ อ งกั บไทยในหลายยุค หลายสมั ย ตั้ง แต่ ค รั้ง กรุ ง ศรี
อยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร์
๗ แกรนท์ อีแวนส์. (๒๕๔๙). ประวัติศาสตร์สังเขป นําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศลาวตั้งแต่ยุค
ประเทศลาว ประเทศกลางแผ่นดิน
ก่อนตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง เศส จนถึง สมัยป๎จจุบัน
เอเชี ย อาคเนย์ . แปลโดย ดุ ษ ฎี เฮย์ ม อนด์ . (ทศวรรษ 1990) ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นได้ เ ล่ า เหตุ ก ารณ์ ท าง
กรุงเทพฯ: ซิลค์เวอร์ม.
ประวัติศาสตร์ที่เ กิดขึ้นตามลําดับเหตุการณ์ทําให้เห็ น
ภาพประวัติศาสตร์ลาวในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น

๘๔

ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๘ ขนิ ษ ฐา โตเลี้ ย ง. (๒๕๕๖). ๑๐๐ เรื่ อ งน่ า รู้ ใ น รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับประเทศลาว ในหลากหลาย
ลาว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
เรื่ อ งราวแบ่ ง ออกเป็ น ๑๐ หมวดหมู่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่
ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ การเมื อ งการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา สื่อสารมวลชน
อาชี พ สถานที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ
และบทบาทของประเทศลาวที่มีต่อประชาคมอาเซียน
๙ ชยกฤต กิ ต ติ ว รรณกร. (๒๕๕๙). เปิ ด ประตู สู่ มี เ นื้ อ หาที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศลาว
อาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง ในเรื่องประวัติศาสตร์ การเมือง
ลาว. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
การปกครอง ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เมือง
และสถานที่สําคัญ ต่ างๆ ในประเทศลาว การแต่ง กาย
วัฒนธรรมการกิน และเทศกาลงานประเพณี
๑๐ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. (๒๕๕๖). เขต ศึกษาเขตแดนระหว่า งประเทศไทย ลาว และกัมพูช า
แดนสยามประเทศไทยกับลาวและกัมพูชา.
นําเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเส้นเขตแดน
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
ทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาและลาว ผ่านความหมาย
และมนุษยศาสตร์.
และคําจํากัดความของคําว่า “เขตแดน พรมแดน และ
ชายแดน” โดยอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
การปรากฏตั ว ขึ้ น ของเส้ น เขตแดนระหว่ า งไทย ลาว
กัมพูชา ตลอดจนอนุสัญ ญา สนธิสัญ ญา และข้อตกลง
ฉบับต่างๆ ที่นํามาซึ่งการกําหนดและป๎กป๎นเส้นเขตแดน
ระหว่างทั้ง ๓ ประเทศ
๑๑ ฐานี โพธิ์น้อย. (๒๕๕๕). สวัสดีอ าเซียน: ลาว. รวบรวมองค์ความรู้สําคัญเกี่ยวกับประเทศลาว หนึ่งใน
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน ไว้เป็นเกร็ดความรู้สั้น จํานวน
๔๖ เกร็ดความรู้ ในมิติด้า นประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
สังคมวัฒนธรรม การปกครอง ภาษาและความสัมพันธ์
กับอาเซียน
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ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๒ ด า ร า รั ต น์ เ ม ต ต า ริ ก า น น ท์ . ( ๒ ๕ ๕ ๕ ) . นําเสนอเรื่องราวของ “ประวัติศาสตร์ลาว” จากหลาย
ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
มุมมอง ทั้งมุมมองของตะวันตก เพื่อบ้าน และลาวมอง
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ
ตัวเองว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร นอกจากนี้
ยังได้นําเสนอเกี่ยวกับกรณีของเพื่อนบ้านอย่างไทยและ
เวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานว่า
ทั้งสองประเทศได้เขียนถึง “ประวัติศาสตร์ลาว” ไว้เช่น
ไรบ้าง จากหลายมุมมองหลากความคิดที่อยู่ในหนังสือ
เล่มนี้ จะทําให้เข้าใจพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์
ของลาวไร่เรียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันผ่านเรื่องราว
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเขียนประวัติศาสตร์ลาว
ยุคหลังที่แสดงถึง การที่รัฐบาลลาวได้ให้ความสําคัญต่อ
ประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นหนั ง สื อ แบบเรี ย นของนั ก เรี ย น
ระดับประถมและมัธยม
๑๓ ดารารัตน์ เมตตาริก านนท์. (๒๕๕๗). งานเขียน การศึกษาเพื่อรวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์งาน
ประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว
เขียนประเภทชีวประวัติที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศลาว
ค.ศ.๑๙๗๕-๒๐๑๐: สถานภาพความรู้. ขอนแก่น: ช่ ว งค.ศ.๑๙๗๕-๒๐๑๐ นั บ ว่ า เป็ น งานบุ ก เบิ ก ที่ มี
ศูนย์พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขง
ประโยชน์ต่อวงวิชาการลาวศึกษาทั้งในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ลาว นอกจากนี้ การศึกษางานเขียนประเภทชีวประวัติ
ยั ง มี คุ ณ ค่ า ในด้ า นของการเป็ น หลั ก ฐานชั้ น ต้ น ทาง
ปร ะ วั ติ ศ าสตร์ ก ล่ า ว คื อ เป็ น ชุ ด หลั ก ฐาน ทาง
ประวัติศาสตร์ของบุคคลหรือป๎จเจกชน ขณะเดียวกัน
การศึ กษาสถานภาพความรู้ยั ง ทํา ให้ไ ด้ ฐานข้อมู ลงาน
เขี ย นประเภทชี ว ประวั ติ ดั ง นั้ น ผลงานวิ จั ย และ
ฐานข้ อ มู ล นี้ จึ ง น่ า จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ วง
วิ ช าการไทยและลาวที่ จ ะได้ ร่ ว มกั น สร้ า งสรรค์ อ งค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับลาวศึกษาให้ลุ่มลึก รอบด้าน และ
ช่วยทําให้เติมเต็มประวัติศาสตร์ลาวได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๘๖

ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๔ ทรงคุณ จันทร. (๒๕๕๑). แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว:
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม. มหาสารคาม:
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๑๕

ทีมวิชาการนิช. (๒๕๕๗). เปิดหน้าต่างอาเซียน:
ประเทศลาว. กรุงเทพฯ: นิช.

๑๖

นิพันธ์ ทองเล็ก. (๒๕๕๘). พระยอดเมืองขวาง ผู้
ปลุกสยามสู่ “เจ้าอาณานิคม”. กรุงเทพฯ: มติชน.

๑๗

บุนทะนอง ชมไซผน. (๒๕๕๓). เวียงจันทร์ ๔๕๐
ปี. กรุงเทพฯ: มติชน.

๑๘

พี . อนุ วั ฒ น์ . (๒๕๕๖). สบายดี ประเทศลาว.
กรุงเทพฯ: เพาเวอร์ เบสท์.

บรรณานิทัศน์
เนื้ อ หากล่ า วถึ ง ในประเด็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
สัง คม และวัฒนธรรม แต่เน้นไปที่เมืองหลวงพระบาง
เ ช่ น ใ น ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
พระพุท ธศาสนาในประเทศลาว การศึกษา ความเชื่ อ
ประเพณี อาหารและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลวง
พระบาง
นํ า เสนอเนื้ อ หาข้ อ มู ล ของประเทศลาว ครอบคลุ ม
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวที่
สําคัญของประเทศลาว
นําเสนอเรื่ องราวของ "พระยอดเมืองขวาง" ผู้ปกปูอ ง
ด่านหน้าของไทยซึ่งต้องพิพาทกับอินโดจีนฝรั่งเศส ต้อง
เผชิญกับฝรั่งเศสที่จ้องจะครอบครองดินแดน เวียดนาม
ลาว และกัมพูชา อันกลายมาเป็นเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒
แม้เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสจะจบ
ลงไปแล้ ว แต่ ก รณี พ ระยอดเมื อ งขวางนั้ น ก็ เ ป็ น
เหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ทํ า ให้
ประเทศชาติได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่ และเป็นวีรกรรม
ของข้าราชการระดับล่างที่มีความซื่อสัตย์ เสียสละ เป็น
แบบอย่า งให้คนรุ่นหลัง ได้ยกย่ องในฐานะวีร บุรุษของ
ชาติสืบไป
รวมบทความจากนักเขียนทั้งในไทยและลาว ในมุมมอง
ต่างๆ ที่มีต่อเวียงจันทร์ ที่ ไ ม่เพียงเป็นเมืองหลวงของ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว แต่ ยั ง มี มิ ติ
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม
รวบรวมข้ อ มูล ที่ สํ าคั ญ เกี่ย วกั บประเทศลาว ไว้อ ย่ า ง
หลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรม การเมื องการปกครอง อาหารการกิ น
สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญและภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

๘๗

ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๙ พูมี วงวิจิ ด. (๒๕๕๐). ในความทรงจํา ของพู มี
วงวิจิด. แปลโดย พิษณุ จันทร์วิทัน.
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: เอ เอ เปเปอร์
สเตชั่นเนอรี่.

๒๐

ภานุพงศ์ อุดมศิลป์. (๒๕๓๙). สารานุกรมรอบรู้
ประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.

๒๑

ภุศร เลียววัฒนะผล; และบุญบังเอิญ เลียววัฒนะ
ผล. (๒๕๕๗). ประชาคมอาเซียน: ลาว.
กรุงเทพฯ: นวตสาร.

๒๒

มหาบุนมี เทบสีเมือง. (๒๕๕๖). ความเป็นมาของ
ชนชาติลาว เล่ม ๑: การตั้งถิ่นฐานและสถาปนา
อาณาจักรลาว. แปลโดย ไผท ภูธา. พิมพ์ครั้งที่ ๓.
กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
มหาบุนมี เทบสีเมือง. (๒๕๕๖). ความเป็นมาของ
ชนชาติลาว เล่ม ๒: อาณาจักรลาวล้านช้าง
ตอนต้ น . แปลโดย ไผท ภู ธ า. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒.
กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.

๒๓

บรรณานิทัศน์
บันทึกความทรงจําของท่านพูมี วงวิจิ ด อดีต ประธาน
ประเทศลาว เนื้อหาในหนังสือเป็นการเล่าประสบการณ์
ชี วิ ต การต่ อ สู้ ต ามเส้ น ทางสั ง คมนิ ย มของท่ า นอย่ า ง
ล ะ เ อี ย ด ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ สํ า คั ญ ใ น
ประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของ
ลาว นั บ ตั้ ง แต่ ก ารต่ อ สู้ เ พื่ อ การเป็ น เอกราชจากการ
ปกครองของฝรั่ ง เศส จนถึ ง การก้ า วเข้ า สู่ ก ารเป็ น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อค.ศ.1975
ดัง นั้นหนังสือเล่มนี้ จึง ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
การเมืองลาวได้เป็นอย่างดี
ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย ว กั บ สภาพภู มิ ศ าสตร์ สภาพ ทาง
ประวัติศาสตร์ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
วิ ถี วั ฒ นธรรม สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง การ
พัฒนาของประเทศลาว
รวบรวมเรื่ องราวต่างๆ ที่ น่าสนใจของประเทศลาวไว้
ภายในเล่ม ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง สถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน
ทําให้ได้รู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศลาว
นําเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศลาว โดยในเล่มที่ ๑
นี้กล่าวถึง ความเป็นมาของชนชาติลาวจากยุคสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ จนถึง สมัยเจ้าฟูางุ่มสถาปนาอาณาจักร
ล้านช้าง
นําเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศลาว โดยในเล่มที่ ๒
นี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์อาณาจักรล้านช้างตอนต้นช่วงที่
ลาวแบ่ง ออกเป็น ๓ อาณาจักร คือ เวียงจันทร์ หลวง
พระบาง และจําปาสัก

๘๘

ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๔ มหาบุนมี เทบสีเมือง. (๒๕๕๖). ความเป็นมาของ
ชนชาติลาว เล่ม ๓: อาณาจักรลาวล้านช้าง
ตอนปลายและการก่ อ ตั้ ง สปป.ลาว. แปลโดย
ไผท ภูธา. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
๒๕

๒๖

๒๗

บรรณานิทัศน์

นําเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศลาว โดยในเล่มที่ ๓
นี้กล่าวถึง ประวัติศาสตร์ลาวตั้ง แต่การสูญเสียเอกราช
การต่ อ สู้ ป ลดปล่ อ ยชาติ จ นสถานปาสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเอกราช เอกภาพวัฒนา
ถาวรในที่สุด
รวงทอง จันดา. (๒๕๕๒). จําปาขาว ลาวหอม: เป็นบันทึกการเดินทางของผู้เขียนที่ไ ด้ท่องเที่ยวไปใน
ลาวเหนือ. กรุงเทพฯ: ทางช้างเผือก.
ประเทศลาว โดยเริ่มเดินทางสู่ประเทศลาว ณ ด่านช่อง
แม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางขึ้นไปเรื่อยจากเหนือ
จรดใต้และสิ้นสุดที่ด่านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ตรงข้าม
ด่านอํ าเภอเชียงของ นอกจากนี้ หนัง สือเล่ มนี้ยัง ได้ใ ห้
ข้อมู ลด้ านการท่ องเที่ ยวแล้ ว ยัง ลงรายละเอีย ดไปถึ ง
ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเรียบง่าย
ของชาวลาวอีกด้วย
รวงทอง จันดา. (๒๕๕๒). จําปาขาว ลาวหอม: เป็นบันทึกการเดินทางของผู้เขียนที่ไ ด้ท่องเที่ยวไปใน
ลาวใต้. กรุงเทพฯ: ทางช้างเผือก.
ประเทศลาว โดยเริ่มเดินทางสู่ประเทศลาว ณ ด่านช่อง
แม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางขึ้นไปเรื่อยจากเหนือ
จรดใต้และสิ้นสุดที่ด่านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ตรงข้าม
ด่านอํ าเภอเชียงของ นอกจากนี้ หนัง สือเล่ มนี้ยัง ได้ ใ ห้
ข้อมู ลด้ านการท่ องเที่ ยวแล้ ว ยัง ลงรายละเอีย ดไปถึ ง
ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเรียบง่าย
ของชาวลาวอีกด้วย
รัตติกาล สร้อยทอง. (๒๕๕๗). สยามและลาวใน หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ แ ปลและเรี ย บเรี ย งมาจากเอกสาร
สายตามิชชันนารีอเมริกัน. กรุงเทพฯ:
ภาษาอังกฤษเรื่อง “Siam and Laos as sen by our
กรมศิลปากร.
American Missionaries” ซึ่ง พิม พ์แ ละเผยแพร่ โดย
สภามิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน เมื่อพ.ศ.๒๔๒๗ โดย
มิชชันนารีอเมริกาที่เข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนานิกาย
โปรแตสเต็นท์ในสยามและลาวในช่วงปลายรัชกาลที่ ๓
ถึงครึ่งแรกของรัชกาลที่ ๕

๘๙

ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๘ วิทย์ บัณฑิตกุล. (๒๕๕๕). รู้จักประชาคมอาเซียน: กล่ าวถึง ข้อ มูล พื้น ฐานของประเทศลาวครอบคลุม ทุ ก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
ด้า น ทั้ง ในเรื่ องประวั ติศ าสตร์ ตํา นาน การเมือ งการ
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
ปกครอง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรม เมือง
และสถานที่สําคัญ การแต่ง กายของคนลาว วัฒนธรรม
การกิน และเทศกาลงานประเพณี
๒๙ วิทยา มิตรศัทธา. (๒๕๕๕). ประชาคมอาเซียน: รวบรวมองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกั บประเทศลาว ทั้ง ใน
ประเทศลาว. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม.
ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การปกครอง สถานที่สําคัญ และบทบาทของ
ประเทศลาวที่ มี ต่ อ กลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น รวมถึ ง
ความสัมพั น ธ์ระหว่างประเทศของลาวที่มี ต่อประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน
๓๐ ศิริกัญญา เลี้ยวรัศมี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เปิด นํ า เสนอข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศลาว ครอบคลุ ม
หน้าต่างอาเซียน: ประเทศลาว. กรุงเทพฯ: พนิช. เนื้อหาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการ
ปกครอง สั ง คมและวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศลาว
๓๑ ศิริกาญจน์ ดุจจานุทัศน์. (๒๕๕๓). ราชวงศ์จําปา นําเสนอประวั ติศาสตร์ลาว ในสมัยราชวงศ์จําปาศัก ดิ์
ศักดิ์ ประวัติศาสตร์ในราชสํานัก. กรุงเทพฯ:
ตั้ง แต่ ก่ อ ตั้ ง ราชวงศ์ จนถึ ง สมั ยการเปลี่ ยนแปลงการ
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
ปกครองของลาวมาเป็นระบอบสังคมนิยม และมีเนื้อหา
ในส่วนของราชสํานักและฝุายในที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์
จําปาศักดิ์ ราชนิกูล การสืบสันตติวงศ์ ฐานันดรศักดิ์ใน
ราชวงศ์และลําดับชั้นของเจ้าในราชวงศ์จําปาศักดิ์
๓๒ ศุ ข ป รี ด า พ น ม ย ง ค์ . ( ๒ ๕ ๕ ๒ ) . เ รี ย น รู้ นําเสนอเรื่องราวของเจ้าสุภานุวงศ์ ประธานประเทศคน
ประวั ติ ศ าสตร์ ล าวผ่ า นชี วิ ต เจ้ า สุ พ านุ ว ง . แรกของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
กรุงเทพฯ: แม่คําผาง.
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในด้านชีวประวัติ
และบทบาทของเจ้ า สุ ภ านุ ว งศ์ แ ละในช่ ว งท้ า ยของ
หนั ง สื อเล่ มนี้ มี คํ าแปสารสละราชสมบัติ ของเจ้ ามหา
ชีวิตลาว ซึ่ง ต่อมาองค์มงกุฎราชกุม ารได้อ่านสารสละ
ราชสมบัติ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๘ ให้ที่
ประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศได้รับทราบ

๙๐

ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๓ ศุภชัย สิงห์ยะบุษย์; สุรศักดิ์ พิมพ์เสน; และเสริม
ผลเพิ่ม. (๒๕๔๖). โครงการสารคดีลาวตอนล่าง:
สะหวันเขต สาละวัน เซกอง จําปาสักและอัตตะ
ปือ ห้าแขวงลาวตอนล่าง. กรุงเทพฯ:
ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

๓๔

บรรณานิทัศน์

เนื้ อ หาในประเด็ น ภู มิ ศ าสตร์ ภู มิ ป ระเทศ มิ ติ ท าง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ของผู้คนในแง่มุมต่างๆ ในพื้นที่
แขวงสะหวันเขต สาละวัน เซกอง จําปาสัก และอัตตะ
ปื อ ห้ า แขวงของลาวตอนล่ า ง ซึ่ ง พบว่ า พื้ น ที่ ล าว
ตอนล่างมีลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านวิถีชีวิต
วัฒ นธรรมชนเผ่า ศิ ลปวั ฒนธรรม ประเพณี พิ ธีก รรม
แหล่ ง ประวัติ ศ าสตร์ แ ละความเป็ นมาสมัย อาณาจั ก ร
จําปาสัก ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างลาวตอนล่างกับ
ไทยนั้น ก็มีความชัดเจนทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ ลักษณะร่วม
ทางวัฒนธรรมและการไปมาหาสู่ในวิถีชุมชนริมสองฝ๎่ง
โขง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดในเชิ งสารคดี มีคํา
สัม ภาษณ์ และการบัน ทึก การเดิน ทางที่ ทํา ให้ สามารถ
มองเห็นและเข้าใจวิถีชีวิตของชาวลาวตอนล่างได้เป็น
อย่างดี
ศุ ภ ชั ย สิ ง ห์ ย ะบุ ศ ย์ . (๒๕๕๓). หลวงพระบาง ศึกษาพัฒนาการของเมืองหลวงพระบางตั้งแต่ที่ยังเป็น
เมื อ งมรดกโลก ราชธานี แ ห่ งความทรงจํา และ ราชธานีล้านช้างเรื่อยมา จนกระทั่งหลวงพระบางได้ถูก
พื้นที่พิธีกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์ . กรุง เทพฯ: ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และ
สายธาร.
วัฒนธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชาชน การเมือง
อีกทั้งตํานาน เรื่องเล่าขาน ของประเพณีวัฒนธรรม ที่
ส่ ง ผลต่ อ ทั ศ นคติ ข องชาวหลวงพระบาง รวมความ
เปลี่ยนแปลงของหลวงพระบางในฐานะเมืองมรดกโลก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวหลวงพระบาง
ที่กําลัง ถูกการท่องเที่ยวและกระแสของระบบทุนนิยม
เข้ า มาแทรกแซง เช่ น รื้ อ ฟื้ น ประเพณี วั ฒ นธรรม
บางอย่างขึ้นใหม่ และอาจมีการเติมสีสันให้แห่ประเพณี
บางขั้ น บางตอน เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วตามคอนแซป “หลวงพระบางการ
ท่องเที่ยวเพื่อบริโภคอดีต”

๙๑

ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๕ ศุ ภ ฤกษ์ บุ ญ กอง. (๒๕๕๕). สบายดี ลาว. นําเสนอเนื้อหาข้อมูลพื้นฐานของประเทศลาวครอบคลุม
ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์.
เกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครอง สังคม
และวัฒนธรรมและสถานที่สําคัญของประเทศ
๓๖ ศู น ย์ อิ น โดจี น ศึ ก ษา. (๒๕๕๑). ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน เนื้ อ หาครอบคลุ ม ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของสาธารณรั ฐ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ชลบุรี: ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ศู น ย์ อิ น โดจี น ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การบริ ห ารรั ฐ กิ จ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
มหาวิทยาลัยบูรพา.
วัฒนธรรม แต่จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ ข้อมูลเชิงสถิติ
และจุดเน้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว และ
ศักยภาพแนวโน้น ทิศทางความก้าวหน้า มีการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพในด้านการแข่ง ขันของ
ประเทศลาว
๓๗ สจ๊วต-ฟอกซ์, มาร์ติน. (๒๕๕๓). ประวัติศาสตร์ นําเสนอประวัติศาสตร์ประเทศลาว โดยเฉพาะมุมมอง
ลาว. แปลโดย จิราภรณ์ วิญํูรัตน์. กรุงเทพฯ:
ทางด้านการเมือง ซึ่งมีมุมมองสะท้อนวิเคราะห์เจาะลึก
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องลาว โดยกล่ า วถึ ง
และมนุษยศาสตร์.
อาณาจั กรล้ า นช้า งตั้ ง แต่ ยุ ค รุ่ ง เรื อ งจนถึ ง ยุ คแห่ ง การ
เสื่อมอํานาจ และการแตกแยกภายในอาณาจักรล้านช้าง
ที่ ส่ ง ผลให้ อ าณาจั ก รล้ า นช้ า งเสื่ อ มอํ า นาจลง และ
กล่าวถึง ยุคลาวภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ที่เป็น
ความล้มเหลวในการที่จะสร้างลาวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
และปูทางไปสู่การเมืองเอกราชและการปกครองตนเอง
รวมถึงเอกราชและเอกภาพที่สะท้อนถึง ความล้มเหลว
ชนชั้นนําลาวส่วนใหญ่ และชนชั้นปกครองลาวในการ
สร้ า งพลั ง ให้ แ ก่ ร าชอาณาจั ก รลาว และยั ง กล่ า วถึ ง
ผลกระทบของสงครามต่อประเทศลาว จากนั้นปิดท้าย
ถึงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในระบอบใหม่ ที่จะนําเอกภาพมาสู่ประเทศอีกครั้ง ซึ่ง
ความเปราะบางในเรื่องอัตลักษณ์แห่งชาติยังดํารงอยู่

๙๒

ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๘ สังคีต จันทนะโพธิ. (๒๕๕๕). ตํานานลาวล่มขาว นําเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศลาวตั้ง แต่
อวนสานนายพลกองแล. กรุงเทพฯ: สยาม.สังคีต สมั ย ล้า นช้ าง ถึง สมั ยที่ ป ระเทศลาวเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองมาเป็ น คอมมิ ว นิ สต์ และได้ นํ าเสนอบทบาท
ทางการเมื อ งของนายพลกองแล วี ร ะสาน ในการ
เรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประเทศลาว
๓๙ สุเจน กรรพฤทธิ์. (๒๕๕๕). ตามรอยเจ้าอนุวงศ์: หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น หนั ง สื อ สารคดี เ ชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่
คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว. กรุงเทพฯ: สารคดี. เสนอแนวคิ ด ใหม่ โดยค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทั้ ง จากเอกสาร
ชั้นต้น การสัมภาษณ์บุคคล การลงพื้นที่จริ งในประเทศ
ไทยและลาว เปิดมุมมองเกี่ยวกับพระราชประวัติของ
“เจ้าอนุวงศ์” ในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นมากกว่าการรับรู้ตาม
แบบเรี ยนว่า พระองค์ ทรงเป็ น “กบฏ” ต่อ ราชสํา นั ก
สยาม ผู้เขียนได้เปรียบเทียบ “ความเหมือน” ของการ
เป็น “องค์ประกัน” ของเจ้าอนุวงศ์แห่ง อาราจักรล้าน
ช้าง กับของสมเด็ จพระนเรศวรแห่ ง อาณาจั กรกรุง ศรี
อยุธยา กับ “ความต่าง” ของจุดจบ ที่ในกรณีเจ้าอนุวงศ์
เป็น “โศกนาฎกรรม” ขณะที่สมเด็จพระนเรศวรเป็ น
“สุขนาฏกรรม
๔๐ สุรพงษ์ ชัยนาม. (๒๕๕๙). นโยบายต่างประเทศ อธิบายความซับซ้อนของเหตุการณ์ อิทธิพลจากป๎จจัย
ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น:
ภายนอก ภายใน และป๎จจัยภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวชี้ชาด
ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบนโยบายไทยต่อลาว. ในการกําหนดนโยบายต่างประเทศตลอด ๔๕ ปี ของยุค
กรุงเทพฯ: ศยาม.
สงครามเย็น กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไ ทยลาว หลังได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.๒๔๙๒
การต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ ความป๎่นปุวนทางการเมือง
ภายในประเทศลาว นโยบายต่า งประเทศของลาวต่ อ
ประเทศไทย และนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อ
ลาว สรุปประเด็นป๎ญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ

๙๓

ตาราง ๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๑ สุวิทย์ ธีรศาศวัต. (๒๕๕๒). จักรวรรดินิยมเหนือ นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ป๎ ญ หาความขั ด แย้ ง
แม่น้ําโขง. กรุงเทพฯ: มติชน.
ระหว่างสยาม (ไทย) กับ
อินโดจีนของฝรั่งเศส ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๖ จนถึงป๎จจุบัน
และผลกระทบของสนธิ สั ญ ญาไทย-ฝรั่ ง เศสในช่ ว ง
รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะ
บริเวณเขตแดนไทย-ลาว ที่ใช้แม่น้ําโขงเป็นเส้นแบ่งจาก
อํ า เภอท่ า ลี่ จั ง หวั ด เลย ถึ ง อํ า เภอเชี ย งโขง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี รวมความยาว ๘๐๐ กิโลเมตร
๔๒ อดัม. (๒๕๕๕). ลาวและกัมพูชา. แปลโดย พวง หนังสือเล่มนี้นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
นิล คําป๎งสุ์. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
ของประเทศลาวและกัมพูชา แบบพอสังเขป วัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ การเดินทาง เป็นต้น
๔๓ อาณัติ อนันตภาค. (๒๕๕๘). ประวัติศาสตร์ลาว: ศึกษาประวั ติศาสตร์ ของประเทศลาว ผู้เขี ยนได้เ รีย บ
ดินแดนแห่งหุบเขาและความเปลี่ยนแปลง.
เรี ย งขึ้ น ในรู ป แบบของการนํ า เสนอเรื่ อ งราวทาง
กรุงเทพฯ: ยิปซี กรุ๊ป.
ประวัติศาสตร์ที่มาที่ไ ปของชาติลาว ในฐานะประเทศ
และในฐานะของคนและกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๙๔

ตาราง ๘ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ ก.เมฆสวั สดิ์ . (๒๕๖๐). อารยธรรมขอมโบราณ
ไม่ใช่บรรพบุรุษของ กัมพูชา (เขมร). กรุงเทพฯ:
ลูกบาศก์ห้าสิบสี่.
๒ กนกวรรณ มะโนรมย์, บรรณาธิก าร. (๒๕๕๔).
ชายแดนอีสานเพื่อนบ้าน ข้อค้นพบทางวิชาการ
และนัยเชิงนโยบายกรณีศึกษา กัมพูชามองไทย
คนไร้รัฐ และเมืองคู่มิตร. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

๓

๔

บรรณานิทัศน์

นําเสนอเรื่อ งราวของชนชาติ ขอม ด้วยประวัติ ศาสตร์
ความเป็นมา เหตุการณ์ในช่วงรัชสมัยต่างๆ อิทธิพลขอม
ที่มีต่อไทย พร้อมหลักฐานของ “โจวต้ากวน”
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ แ บ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว น ส่ ว นแรก เป็ น
บทความสังเคราะห์ประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ หนึ่ง “รัฐ
ชายแดนภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง” และ สอง
“บทสังเคราะห์โครงการวิจัยชุด "ชายแดนไทยและเพื่อน
บ้ า น (อี ส านตอนล่ า ง)" ส่ ว นที่ ส อง ประกอบด้ ว ย
บทความที่มาจากงานวิจัย 3 ชิ้น คือ หนึ่ง “เขมรมอง
ไทย : การค้นหาวาทกรรมและอุดมการณ์ที่มีต่อไทยโดย
มองปฏิบัติการเชิงสังคมวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันของ
คนเขมร” สอง “แนวทางและกลไกการแก้ป๎ญ หาของ
ความทับซ้อน/ กํากวมระหว่างคนไร้รัฐกับแรงงานต่าง
ด้ า วสั ญ ชาติ ล าว : กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ อํ า เภอบั ณ ฑริ ก
จัง หวัดอุบลราชธานี ” และ สาม “การศึกษานโยบาย
การพัฒนาเมืองคู่มิตรด้านเศรษฐกิจ : กรณี ศึกษาความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นการเกษตรแบบมี พั น ธะสั ญ ญาระหว่ า ง
จังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจําปาสัก ประเทศลาว”
กฤษณา อโศกสิน. (๒๕๕๘). เสียงหัวเราะและ เป็นหนังสือประเภทสารคดีบันทึกความทรงของกฤษณา
น้ําตาในศิลานคร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
อโศกสิน เมื่อครั้งได้ไปท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา และ
แสงดาว.
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านประวัติศาสตร์ สัง คมและ
วัฒนธรรม สถาป๎ตยกรรมในนครวัด -นครธม มาเขียน
เป็นบันทึกความทรงจํา
กองบรรรณาธิ การ. (๒๕๕๖). ประเทศกัม พูช า. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา มีเนื้ อหา
กรุงเทพฯ: เพื่อนเรียน เด็กไทย.
เกี่ ย วกั บ สภาพภูมิ ป ระเทศ สภาพภู มิอ ากาศ รูป แบบ
การเมืองการปกครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคั ญ
วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา สถานะและบทบาท
ของประเทศกัมพูชาบนเวทีอาเซียน ตั้งแต่เริ่มการเข้ามา
เป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน

๙๕

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕ เกริ ก ฤทธิ์ เชื้ อ มงคล. (๒๕๕๘). กั ม พู ช า จาก รวบรวมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาตั้งแต่ยุค
อาณาจักรฟูนันพนมสู่เขมร-กัมพูชา.
โบราณ มาจนถึ ง ป๎ จ จุ บั น รวมถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์
กรุงเทพฯ: เพชรประกาย.
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชากับไทยตั้งแต่
สมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งในด้านความ
ขัดแย้งและการประสานประโยชน์
๖ เขตแดน, กอง ต่างประเทศ, กระทรวง. (๒๕๕๖). รวมชุดบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารวิทยุสรารมย์ ใน
เบื้องลึก เบื้องหลัง การสู้คดีความปราสาท
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีปราสาทเขาพระวิหาร มาปรับปรุง
เขาพระวิ ห าร. กรุ ง เทพฯ: กองเขตแดน กรม พร้อมบทสัมภาษณ์ ออท. วีรชัย พลาศรัย ผู้เป็นหัวหน้า
สนธิสัญญาและกฎหมาย
คณะทํางานต่อสู้คดีปราสาทเขาพระวิหารของฝุายไทย
กระทรวงการต่างประเทศ.
และไขข้อข้องใจว่าด้วยการต่อสู้คดีตีความปราสาทพระ
วิหารของไทย
๗ เขี ย ว สั ม พั น . ( ๒ ๕๔ ๙ ) . เ ขี ย ว สั ม พั น : นําเสนอประวัติศาสตร์ของกัมพูชาในช่วงยุคสงครามเย็น
ประวั ติ ศ าสตร์ กัม พู ช า กั บ จุ ด ยืน ที่ ผ่ า นมาของ และสถานการณ์ความขัดแย้ง ภายในกัมพูชา ผ่านการ
ข้าพเจ้า. แปลโดย อภิญญา ตะวันออก.
เล่าเรื่องราวของเขียว สัมพัน ที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ
กรุงเทพฯ: มติชน
ในกัมพูชา
๘ โครสลี เ ย, แบณาร์ ฟิ ลิ ป ; และนุ ด ณาราง. รวบรวมบทความจํานวน ๗ บทความ ที่นําเสนอเกี่ยวกับ
(๒๕๔๘). อองโกร์ นครน้ํา : แหล่งกํ าเนิดอารย ความสัมพันธ์ของอาณาจักรเขมรโบราณกับทรัพยากร
ธรรมขแมร์. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. น้ําในด้านต่างๆ เช่น ด้านศาสนา การเกษตร รวมไปถึง
การบริ ห ารจั ด การน้ํ า ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นให้ ค วามเห็ น ว่ า
ทรั พ ยากรน้ํ า เป็ น ป๎ จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ อ าณาจั ก รเขมร
โบราณเกิดความเจริญรุ่งเรือง
๙ จอมพล ดาวสุ โ ข; และเมธาวุ ฒิ เสาร์ แ ก้ ว , รวบรวมบทความในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยบรรณาธิการ. (๒๕๕๔). สยาม-ขะแมร์ คู่รัก คู่ชัง กัมพูชา ทั้งในมติประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ไว้จํานวน
คู่กรรม คู่เวร. กรุงเทพฯ:
๑๑ บทความ เช่น มีอะไรในสยาม-ขะแมร์ ของชาญวิทย์
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เกษตรศิ ริ ปราสาทพระวิ หาร การเมือ ง-การทูต ของ
นพดล ป๎ ม ทะ บาดแผล รอยแผล อคคติ ของศานติ
ภักดีคํา เป็นต้น

๙๖

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๐ จันตรี สินศุภฤกษ์. (๒๕๕๗). กรณีพิพาทปราสาท ศึกษากรณีพิพ าทปราสาทเขาพระวิ หารระหว่างไทยเขาพระวิหาร บริบททางกฎหมายและการเมือง. กัมพูชา ซึ่งเป็นประเด็นป๎ญหาที่มีกฎหมายและการเมือง
กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
เข้ามาเกีย่ วข้องในหลายมิติ ทั้งการเมืองระหว่างประเทศ
และการเมืองภายในประเทศ กฎหมายภายในประเทศ
และกฎหมายระหว่างประเทศ ดัง นั้นจึง ต้อ งพิจารณา
ประเด็นป๎ญหาเหล่านี้ในมิติต่างๆ กัน อีกทั้งป๎ญหานี้ยังมี
ประวัติศาสตร์ความต่อเนื่องที่เป็นมายาวนาน จนอาจ
กล่าวได้ว่า ได้กลายเป็นมรดกตกทอดส่งต่อรุ่นต่อรุ่นของ
คนทั้ง สองประเทศไปแล้ว ผู้เขียนได้พยายามรวบรวม
เอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงและ
สามารถตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเรื่ อ งราวต่ า งๆ
เหล่านี้ได้
๑๑ จิตร ภูมิศักดิ์. (๒๕๕๗). ประวัติศาสตร์สนทนา นําเสนอประวัติศ าสตร์ความเป็นมาจนกระทั่ง การล่ ม
ตํานานแห่งนครวัด. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ:
สลายของอาณาจักรขอม อันเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เมื่อ
แม่คําผาง.
พันกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเด็นการล่มสลายลง
ของอาณาจั ก รขอมโบราณ ผู้ เ ขี ย นได้ พ ยายามค้ น หา
ความจริ ง แห่ ง การล่ ม สลายของ “นครวั ด ” ด้ ว ยการ
ค้น คว้า ตามหลัก วิ ชาการและใช้ข้ อ มูล ด้ านต่ างๆ เช่ น
ความรู้ทางด้านศาสนา ความรู้ด้านอักษรโบราณที่จารึก
ข้อ มู ล ไว้ ตลอดจนความรู้จ ากข้อ มู ล ด้ านคติ ชนวิ ท ยา
ผ่ า นตํ า นานปรั ม ปราต่ า งๆ ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า ใช้ ข้ อ มู ล ที่
หลากหลายและรอบด้าน เพื่ออธิบ ายมูลเหตุที่นําไปสู่
การล่มสลายของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่
๑๒ ชนิ ดาภา ชะลอวงษ์ ; และคนอื่ น ๆ. (๒๕๕๙). ศึก ษาเกี่ ย วกั บ ประเทศกั มพู ช าในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา. เชียงใหม่:
การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง คณะรัฐศาสตร์ ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ซึ่งผู้เขียนมี
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ความเห็นว่า ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลาง
ของภูมิภ าคอินโดจีนตั้ง แต่ อดีต เนื่ องจากกั มพูชาเป็ น
แหล่งรวบรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีพื้นที่ติดต่อ
กั บ อาณาจั ก รอื่ น ๆ กั ม พู ช าจึ ง เป็ น ประเทศที่ เ ก่ า แก่
ประเทศหนึ่ ง ของอาเซี ย น ถื อ เป็น แหล่ ง อารยธรรมที่
สําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๙๗

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๓ ชา อวม; ไผ เผง; และ โสน อิ น . (๒๕๔๖).
ประวั ติ ศ าสตร์ กั ม พู ช า: แบบเรี ย นเขมรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ไทย. แปลโดย ศานติ ภั ก ดี คํ า .
กรุงเทพฯ: มติชน.

๑๔

ชาญวิ ท ย์ เกษตรศิ ริ . (๒๕๕๒). ลั ท ธิ ช าติ นิ ย ม
ไทย/สยามกัมพูชา: กรณีศึกษาปราสาท
เขาพระวิหาร. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

๑๕

แชนด์เ ลอร์ , เดวิด พี. (๒๕๕๗). ประวั ติ ศาสตร์
กัมพูชา. แปลโดย วงเดือน นาราสัจจ์.
พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

๑๖

ฐานี โพธิ์น้อย. (๒๕๕๕). สวัสดีอาเซียน: กัมพูชา.
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

บรรณานิทัศน์
ศึกษาหนัง สือ แบบเรียนวิช าประวัติศาสตร์ที่ใช้ทําการ
เรีย นการสอนในระดั บชั้น ประถมศึ กษาปีที่ ๗-๙ ของ
ประเทศกัมพูชา (พ.ศ.๒๕๑๓) ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้ถึง
เหตุการณ์ความรุ่งเรืองของประเทศส่งเสริมความรักชาติ
นําเสนอแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนเมือง
พระนคร สมัยหลังเมืองพระนคร และสมัยใหม่ ซึ่งผู้แปล
ได้เชียนบทวิเคราะห์ว่า เป็นตําราประวัติศาสตร์ที่เน้น
สร้าง “ชาตินิยม” และเห็นไทยหรือสยามเป็นคู่ ขัดแย้ง
มาตลอดระยะอันยาวนาน
ศึกษาลักษณะการเกิดขึ้นของลัทธิชาตินิยมในประเทศ
ไทยและกัมพูชา ทั้งนี้ผู้เขียนได้ทําการวิเคราะห์ป๎ญ หา
เขาพระวิหารซึ้งเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีผล
มาจากลัทธิชาตินิยมพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไข
ป๎ญหา
ศึกษาประวัติศาสตร์กัมพูชาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ยุครับวัฒนธรรมอินเดีย ฟูนัน เมืองพระนคร ต่อเนื่องถึง
ยุคอาณานิคม โดยแสดงให้เห็นถึงลัทธิอนุรักษ์นิยมของ
ชาวกัมพูชาที่ยึดโยงความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ -บริวาร
เอื้อต่ อการใช้อํา นาจเบ็ดเสร็จในการปกครอง ซึ่ ง เป็ น
ตั้ง แต่รัฐบาลสีหนุ ลอนนอล พอลพต และผู้ปกครอง
กั ม พู ช ามั ก อ้ า งอิ ง อารยธรรมเมื อ งพระนครเพื่ อ ชู
เปูาหมายสร้างความยิ่งใหญ่ของกัมพูชา
รวบรวมองค์ความรู้สําคัญเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา หนึ่ง
ในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ไว้ เ ป็ น เกร็ ด ความรู้ สั้ น
จํ า นวน ๔๖ เกร็ ด ความรู้ ในมิ ติ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ภูมิ ศาสตร์ สั ง คมวั ฒนธรรม การปกครอง ภาษาและ
ความสัมพันธ์กับอาเซียน

๙๘

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๗ ดวงเด่น บุญปก. (๒๕๕๖). สภาพการณ์ปัจจุบัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของราชอาณาจักรกัมพูชา
ในโลกตะวันออก: ชายแดนไทย-กัมพูชา.
ภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สํ า คั ญ ของ
กรุงเทพฯ: คอมเมอร์เซียล์ เวิลด์ มีเดีย.
ประเทศ บุคคลสําคัญ ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา และ
เน้นศึกษาสภาพการณ์ป๎จจุบันด้านชายแดนไทยกัมพูชา
ในเรื่ อ งด่ า นการค้ า ขายชายแดน มู ล ค่ า การค้ า ขาย
ชายแดน กรณี เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ชายแดน ผลประโยชน์
การเมือ ง ความร่ว มมื อ ความขั ดแย้ง และการเจรจา
ตลอดจนศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปราสาทหิ น ที่ ตั้ ง อยู่ ต ามแนว
ชายแดนในพื้นที่ข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา
๑๘ ดวงเด่ น บุ ญ ปก. (๒๕๕๗). ความรู้ เ บื้ อ งต้ น นําเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาตั้งแต่อดีตจนถึง
เกี่ยวกับกัมพูชา. กรุงเทพฯ: คอมเมอร์เซียล์
ป๎ จ จุ บั น สํ า หรั บ เนื้ อ หาสาระสํ า คั ญ ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้
เวิลด์ มีเดีย.
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ตํานานการเกิดแผ่นดินกัมพูชา ประวัติศาสตร์กัมพูชา
สมัยอาณาจักรโบราณ ฟูนาน เจนละ และเมืองพระนคร
ประวัติศาสตร์กัมพูชาสมัยอาณานิคมฝรั่ง เศส สงคราม
อิ น โดจี น เขมรแดง และเส้ น ทางสู่ สั น ติ ภ าพ สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วสํ า คั ญ ในกั ม พู ช า ประเพณี สั ง คมกั ม พู ช า
ประเพณี ส่ว นบุ คคลของชาวกัม พูช า ข้ อมู ลทางสัง คม
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ตลอดจนความสัมพันธ์
และความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา
๑๙ ดวงธิดา ราเมศวร์. (๒๕๕๔). ปราสาทหิน พระ นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่าง
วิหารกับเบื้องหลังประเด็นความขัดแย้ง
ไทย-กั ม พู ช า โดยเฉพาะในประเด็น หลั ก ที่ เ ป็ น ชนวน
ไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ: แพรธรรม.
ความขัดแย้งที่ชัดเจนที่สุด คือ กรณีพิพาทเขตแดนอันมี
ตัวปราสาทพระวิหารเป็นประเด็นหลัก นอกจากนี้ยัง มี
บทวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งความขัดแย้งที่ยากจะลงรอย
ของคนทั้งสองประเทศในด้านอื่นๆ ทั้งประเด็นที่เก็บจาก
เกร็ดประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศ รวมถึงประเด็น
การเมืองระหว่างประเทศและผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ
และได้นําเสนอเบื้องหน้าเบื้องหลังของคดีประวัติศาสตร์
ที่ ต่ อ สู้ กั น ในศาลโลก กั บ บทสรุ ป บางส่ ว นเมื่ อ เดื อ น
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ที่กัมพูชาของให้ศาลโลกตีความคํา
พิพากษาในปี พ.ศ.๒๕๐๕ อีกครั้ง

๙๙

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๐ ธํ า รงศั ก ดิ์ เพชรเลิ ศ อนั น ต์ . (๒๕๕๒). สยาม
ประเทศไทยกับ “ดินแดน” ในกัมพูชาและลาว.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
และมนุษศาสตร์.

๒๑

๒๒

บรรณานิทัศน์

ศึ ก ษาป๎ ญ หา “ดิ น แดน” ระหว่ า งประเทศไทยกั บ
ประเทศกัมพูชา โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ป๎ญหาดินแดน
กัม พู ช าในสมั ย ที่ ต กเป็ น อาณานิ ค มของฝรั่ ง เศส และ
ประเด็ นการเรียกร้องดิ นแดน เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓ พบว่ า
หลักในการดําเนินนโยบายของผู้ปกครองสยามในสมัย
รัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ คือ พยายามรักษาสถานะ
ของสถาบันผู้ปกครองและดินแดนสยามไว้ ส่วนการสละ
เมืองพระตะบอง หรือมณฑลบูรพานั้น คือ การสละเชิง
นโยบายของรัฐบาลสยาม นอกจากนี้ชนชั้นนําสยามใน
สมั ย รั ช กาลที่ ๕ ยั ง รั บ รู้ ดี ถึ ง อาณาเขตประเทศ
กระบวนการสร้ า งความรู้ ว่ า ไทยเสี ย ดิ น แดนเมื่ อ ไหร่
อย่างไร จึงค่อยๆ ถูกสร้างขึ้นในช่วงเลา ๑๐ ปี ก่อนการ
เรียกร้องดินแดน พ.ศ.๒๔๘๓
ธิด า สาระยา. (๒๕๕๒). ปราสาท (เขา) พระ ศึกษาความสําคัญของปราสาทเขาพระวิหารในฐานะ
วิหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู อธิ บายถึง เหตุ
ของการสร้างปราสาทพระวิห าร ซึ่ ง จะทําให้ เข้า ใจถึ ง
ความสํ า คั ญ ของพื้ น ที่ เ ขาพระวิ ห ารที่ ก ษั ต ริ ย์ ข อม
จําเป็นต้องสถาปนาศิวลึงค์และสร้างศาสนสถานแห่ง นี้
นําเสนอกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในเรื่องของ
เขาพระวิหารที่เคยเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๐๒ เป็นประเด็น
เกี่ยวกับการถือสิทธิครอบครองโบราณสถานแห่งนี้ และ
ศาลโลกได้ตัดสินให้ปราสาทเขาพระวิหารอยู่ภายใต้กา
ครอบครองของกั มพูชา ส่ วนพื้นที่เ ขาพระวิ หารอยู่ใ น
อธิปไตยของไทย
ธิบดี บัวคําศรี. (๒๕๕๕). ประวัติศาสตร์กัมพูชา. ศึกษาประวั ติศาสตร์กัม พูชาตั้ ง แต่เ ป็นอาณานิค มของ
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
ฝรั่งเศส จนนําไปสู่การจัดองค์กรแบบใหม่ในสังคมสร้าง
ป๎ญ ญาชนรุ่นใหม่ที่ไ ด้รับการศึกษาแบบฝรั่ง เศส พบว่า
ป๎ญญาชนที่มีบทบาททางการเมืองกัมพูชา จําแนกได้ ๓
รุ่น ซึ่ง แต่ ละรุ่น มีบทบาทในช่ วงเวลาต่ างๆ กัน โดยมี
ความสืบ เนื่ อ งทางความคิ ดเกี่ ย วกั บ “นครวั ด” ที่ ถู ก
สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น “ชาติ” มาจนถึง
ป๎จจุบัน

๑๐๐

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๓ นพดล ป๎ ท มะ. (๒๕๕๙). บั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ อธิบายถึงเบื้องหลัง เรื่องราวทั้ง หมดของกรณีปราสาท
“มหากาพย์เขาพระวิหาร”. กรุงเทพฯ: มติชน.
เขาพระวิหารที่เกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๑ ก่อนที่
ปราสาทเขาพระวิหารจะตกเป็นของกัมพูชาโดยสมบูรณ์
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ ตามคําพิพากษาของศาลโลก สมัยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี อีก ๔๐ กว่าปี
ต่อมา ปราสาทเขาพระวิหารกลับมาเป็นข่าวระดับโลก
อีกครั้ง เมื่อทางกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระ
วิหารเป็นมรดกโลกฝุายเดียวเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ กระทั่ง
พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๑ ส มั ย น า ย ส มั ค ร สุ น ท ร เ ว ช เ ป็ น
น า ย ก รั ฐ มน ต รี แ ละ น า ย น พ ด ล ป๎ ทม ะ เ ป็ น
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการต่ างประเทศ จนนํ ามาสู่
ป๎ญหาการเมืองภายในประเทศและข้อขัดแย้งกับกัมพูชา
ในเวลาต่อมา
๒๔ นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร; เสาวภา พรสิริพงษ์; และ นํ า เสนอเรื่ อ งราววิ ถี วั ฒ นธรรม “ชาวเขมร” ผ่ า น
ยงยุทธ บุราสิทธิ์. (๒๕๕๗). เรียนรู้ประเทศ
บทความจํานวน ๓ เรื่อง ร้อยเรียงผ่านประเด็นโลกทัศน์
เพื่อนบ้าน: กัมพูชาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม. ศาสนาและสุขภาพ โดยเสนอพัฒนาการของโลกทัศน์
นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ชาวเขมรที่มาจากความเชื่อดั้ งเดิม บทบาทของศาสนา
มหาวิทยาลัยมหิดล.
พุทธในฐานะเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา และวัฒนธรรมสุขภาพผ่านระบบการแพทย์และ
สาธารณสุขของกัมพูชา
๒๕ บวรศักดิ์ อุรวรรณโณ. (๒๕๕๖). รู้จริง รู้ลึก
รวมบทความของ ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุรวรรณโณ เกี่ยวกับ
มหากาพย์พระวิหาร: จุดจบหรือจุดเริ่มต้น
คดี ป ราสาทพระวิ ห าร ที่ ล งในหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์
ความขัดแย้ง. กรุงเทพฯ: สี่พระยาการพิมพ์.
ครอบคลุมกรณีพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา พ.ศ.๒๕๐๕
สถานการณ์ไทย-กัมพูชา หลัง คําพิพากษาพ.ศ.๒๕๐๕
และคดีคําพิพากษา พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ พร้อมบทสรุป

๑๐๑

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๖ เบญจวรรณ นาราสั จ จ์ . (๒๕๕๒). งานศึ ก ษา
กัมพูชาที่มีในประเทศไทย: สํารวจสถานภาพ
ความรู้. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ลังคมลุ่มน้ํา
โขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

๒๗

พวงทอง ภวัครพันธุ์. (๒๕๕๒). สงคราม การค้า
และชาตินิยมในความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์.

๒๘

พวงทอง ภวัครพันธุ์. (๒๕๕๖). รัฐและขบวนการ
อนารยะสังคมไทยในกรณีปราสาทเขาพระวิหาร.
กรุงเทพฯ: คบไฟ.

๒๙

พี . อนุ วั ฒ น์ . (๒๕๕๖). ซั ว ซะไดย ประเทศ
กัมพูชา. กรุงเทพฯ: เพาเวอร์ เบสท์.

๓๐

ภุศร เลียววัฒนะผล; และบุญบังเอิญ เลียววัฒนะ
ผล. (๒๕๕๗). ประชาคมอาเซียน: กัมพูชา.
กรุงเทพฯ: นวตสาร.

บรรณานิทัศน์
เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องกัมพูชา
ศึกษาที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ประเภทงานวิจัย เอกสารวิชาการ
และวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของประเทศไทยในป๎จจุบัน
โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ
ของสิ่งพิมพ์แต่รายการ แม้ว่างานนี้ยังมีข้อจํากัดอยู่มาก
ทั้ง ตั ว ผู้ เ ขี ยนและขอบเขตงานที่สํ า รวจ แต่ ก็ ส ามารถ
สะท้ อ นถึ ง องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กั ม พู ช าศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
น่าสนใจและสามารถช่ว ยเป็ นพื้ นฐานในการทํ าความ
เข้าใจประเทศกัมพูชาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา
เจาะลึกเฉพาะประเด็นต่อไป
นําเสนอความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาตั้งแต่อดีต
จนถึงป๎จจุบัน โดยแบ่งประเด็นศึกษาเป็น การทําความ
เข้าใจลักษณะอํานาจของความสัมพัน ธ์ระหว่างรัฐจารีต
ในอุษาคเนย์ สายสัมพันธ์ระหว่างไทยกันกัมพูชา และ
มายาคติที่มีต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับกัมพูชา
ศึกษาบทบาทของหน่วยงานรัฐและขบวนการเคลื่อนไหว
ภายใต้ ก ารนํ า ของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยในกรณีปราสาทเขาพระวิหารและพื้นที่ทับ
ซ้ อ น และผลกระทบในระยะยาวที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดย
พิจารณาจากบริบทของนโยบายต่างประเทศของไทยใน
ยุคสงครามเย็นที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน
รวบรวมข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ไว้อย่าง
หลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรม การเมื องการปกครอง อาหารการกิ น
สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญและภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของประเทศกัมพูชาไว้
ภายในเล่ม ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง สถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญ และการเข้าร่วมเป็น สมาชิกอาเซียน
ทําให้ได้รู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศกัมพูชา

๑๐๒

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๑ มนตรี ชมชิดนุช. (๒๕๕๙). เปิดประตูสู่อาเซียน: นําเสนอองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศกัมพูชา ทั้ง ใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา. กรุงเทพฯ:
เรื่อ งประวั ติศาสตร์ การเมือ งการปกครอง เศรษฐกิ จ
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
ภูมศิ าสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เมืองและสถานที่สําคัญ
การแต่ ง กาย วั ฒ นธรรมการกิ น และเทศกาลงาน
ประเพณี
๓๒ มาดแลน จิโ ต. (๒๕๕๒). ประวัติ เ มือ งพระนคร หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาทางโบราณคดี จากจารึกและ
ของขอม. แปลโดย สุภัทรดิส ดิสกุล,หม่อมเจ้า.
ประติมากรรมของเมืองพระนคร ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวม
กรุงเทพฯ: มติชน.
และตีความหมายตั้งแต่การสร้างในยุคพระเจ้ายโศวรมัน
ที่ ๑ (พ.ศ.๑๔๓๒) การเปลี่ยนแปลงกษัต ริย์ขอมและ
เมืองพระนครในแต่ละยุคที่มีจารึกกล่าวถึง จนกระทั้ง
ช่วงที่เขมรย้ายเมืองหลวงแล้วไม่กลับมาใช้เมืองพระนคร
เป็นเมืองหลวงอีกเลย มีเพียงการใช้นครวัดเป็นศาสน
สถานของประชาชนเขมร
๓๓ ยาสึ โ กะ นะอิ โ ต. (๒๕๕๒). ๔ ปี นรกในเขมร. นําเสนอประวัติศ าสตร์ ของกัม พูช าในช่ วงที่ เขมรแตก
แปลโดย ผุสดี นาวาจิตร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒.
ออกเป็ น ๓ ฝุ า ย ผ่ า นชี วิ ต ของเจี ย กิ ม ลั้ ง ( Chia
กรุงเทพฯ: ผีเสือ.
Kimlamg) หญิงชาวเขมรที่อพยพหนีตายจากกองกําลัง
ทหารเขมรแดง ในช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา ของ
รัฐบาลนายพอตพต เข้ายึดครองประเทศเป็นเวลา ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๒)
๓๔ เรื อ งเดชอนั น ต์ , พั น ตรี ห ลวง. (๒๕๕๐). ราช พันตรีหลวงเรื่องเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์) เป็นผู้แปล
พงศาวดารกัมพูชา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ตอน คือ ตอนแรก
ศรีป๎ญญา.
ตํา นานครั้ ง ดึ กดํ า บรรพ กล่ า วถึ ง การสร้า งนครหลวง
พระนครวัด เก็บเนื้อความมาจากตํานานที่สืบทอดต่อๆ
กันมา ตอนที่ส อง แต่เมื่อครั้ง พระองค์ด้ วงเป็นสมเด็ จ
พระหริรักษ์รามาธิบดีกษัตริย์แห่งกรุงกัมพูชา ในตอนที่
สาม เนื้ อ ความสื บ เนื่ อ งมาจากตอนที่ ๒ มี เ รื่ อ ง
พงศาวดารเขมรต่ อ มาจนถึ ง ปี ฉ ลู จุ ล ศั ก ราช ๑๒๒๗
(พ.ศ.๒๔๐๘) เมื่ อ องค์ ส มเด็ จ พระนโรดมครองกรุ ง
กัมพูชา ตรงกับรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และมี
ผู้แต่ง เติมต่ออีกจนถึง สมเด็จพระนโรดมสวรรคต และ
สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ได้ครองราชย์

๑๐๓

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๕ วรรณวิ ภ า สุ เ นต์ ต า. (๒๕๔๘). ชั ย วรมั น ที่ ๗
มหาราชองค์ สุ ด ท้ า ยของอาณาจั ก รกั ม พู ช า ผู้
เนรมิต สถาปนาปราสาทบายนและเมืองนครธม.
กรุงเทพฯ: มติชน.

๓๖

วัชรินทร์ ยงศิริ. (๒๕๔๗). การค้าชายแดนไทยกับ
กั ม พู ช า ปั ญ หาที่ ป ระสบในปั จ จุ บั น และแนว
ทางแก้ไขในอนาคต. กรุงเทพฯ: หน่วยปฏิบัติการ
วิจัยแม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๓๗

วัชรินทร์ ยงศิริ. (๒๕๔๘). กัมพูชา วันวารที่ผัน
เปลี่ยน. กรุงเทพฯ: ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์การพิมพ์.

๓๘

วั ช ริ น ทร์ ยงศิ ริ . (๒๕๕๔). มองหน้ า แลหลั ง
วิกฤตความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอพระราชประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ และ
โบราณสถานต่างๆ ที่ทรงสร้าง พบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่
๗ ทรงเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ และมีความทะเยอทะยานใน
การสร้ า งสรรค์ ค วามยิ่ ง ใหญ่ ข องอาณาจั ก รเขมรทั้ ง
ในทางโลกและทางธรรม โดยทรงผนวกอํานาจทางการ
เมื อ งเข้ า กั บ คติ ศ าสนา และรั ช สมั ยของพระองค์ เ ป็ น
ช่ ว งหนึ่ ง ที่ เ ขมรมี ค วามยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด แต่ ก็ ส ะท้ อ นถึ ง
สภาวะสั ง คมที่ เริ่ มอ่ อนแอ มี การเปลี่ ยนแปลงทั้ง ทาง
วัฒนธรรมและการปกครอง จนกลายเป็นป๎ญหาสําคัญ
ต่อการรวมอํานาจและไม่อาจต่อต้านการแทรกแซงจาก
ภายนอกในระยะต่อมา
ศึกษามาตรการเสริมสร้างการค้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยคํานึง ถึง เส้นทางขนส่ง จากชายแดนไทยสู่
จัง หวั ดต่ างๆ ของกั มพู ชา และความเป็ นไปได้ใ นการ
ลงทุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจน
อุ ต สาหกรรมที่ กั ม พู ช าได้ GSP เช่ น สิ่ ง ทอ พบว่ า
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชามีการ
พัฒนาและขยายตัว อย่างไม่ราบรื่นนักเพราะมีอุปสรรค
จากทั้งสองฝุาย เช่น ป๎ญหาระบบการชําระเงิน เส้นทาง
คมนาคมและระเบียบการขนส่ง สินค้าในกัมพูชา บ่ อน
การพนัน การสัญจรข้ามแดน เป็นต้น
รวบรวมบทความที่ผู้เขียนได้นําเสนอเกี่ยวกับกัมพูชา ทั้ง
ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ การต่ า งประเทศ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา
นําเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์การเมือง มุมมอง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั บ กั ม พู ช าโดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความสําคัญของป๎ญหาที่ต้องมองย้อนหลังกลับไปสู่เหตุ
และป๎จจัยอันเป็นต้นตอของป๎ญหา ที่สามารถย้อนกลับ
ไปถึ ง เมื่ อ ๖๐ ปี ที่แ ล้ว นับตั้ ง แต่ ไ ทยกับ กัมพู ชามี การ
สถาปนาความสั ม พั น ธ์ กั น เมื่ อ พ.ศ.๒๔๙๓ ก่ อ นที่
กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส พ.ศ.๒๔๙๖ จนกระทั่ง
ป๎จจุบัน (๒๕๕๔)

๑๐๔

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๙ วิชิตวงศ์ ณ ปูอมเพชร. (๒๕๕๒). ปราสาทเขาพระ
วิหาร: มุมมองใหม่ในบริบทของประวัติศาสตร์
ควา ม เ กี่ ย วข้ อ ง ระห ว่ า ง ไทย กั บ กั ม พู ช า .
กรุงเทพฯ: วิศวะ
๔๐ วิทย์ บัณฑิตกุล. (๒๕๕๕). รู้จักประชาคมอาเซียน:
ราชอาณาจักรกัมพูชา. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
๔๑

วิทยา มิตรศัทธา. (๒๕๕๕). ประชาคมอาเซียน:
ประเทศกัมพูชา. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม.

๔๒

ศรี ศั กร วั ลลิโ ภดม; และวลัย ลั กษณ์ ทรงศิ ริ .
(๒๕๕๑). เขาพระวิ หาร: ระเบิ ดเวลาจากยุ ค
อาณานิคม. กรุงเทพฯ: มติชน.

๔๓

ศานติ ภั ก ดี คํ า . (๒๕๕๒). เขมรถกสยาม.
กรุงเทพฯ: มติชน.

บรรณานิทัศน์
ให้ ข้ อ มู ล และความรู้ ใ นเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ตั้งแต่
สมั ยสุ โขทัย อยุธ ยา ธนบุ รี รัต นโกสิ นทร์ สืบ เนื่ องมา
จนถึงป๎จจุบัน
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศกัมพูชาครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง
ในเรื่อ งประวั ติศาสตร์ ตํา นาน การเมือ งการปกครอง
เศรษฐกิ จ ภู มิ ศ าสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรม เมื อ งและ
สถานที่สําคัญ การแต่ง กายของคนกัมพูชา วัฒนธรรม
การกิน และเทศกาลงานประเพณี
รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชา ทั้งใน
ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การปกครอง สถานที่สําคัญ และบทบาทของ
ประเทศกัมพู ชาที่มีต่อกลุ่ม ประชาคมอาเซียน รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาที่มีต่อประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน
รวมบทความเกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหาร เพื่อความ
เข้าใจป๎ญหาปราสาทเขาพระวิหาร โดยนําเสนอมุ มมอง
ทางประวัติศาสตร์ อธิบายความสําคัญของปราสาทเขา
พระวิหารทั้งในแง่โบราณคดีและประวัติศาสตร์
การศึ ก ษาทั ศ นะและความเห็ น ที่ กั ม พู ช ามี ต่ อ ไทยใน
เอกสารประวัติศาสตร์ภาษาเขมร โดยการตั้งคําถามและ
นําเสนอมุ มมองรวมถึง ทัศนคติของชาวกัม พูชาที่มีต่ อ
ประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา ในแง่มุมที่หลากหลายทั้งใน
แง่มุมของนักประวัติศาสตร์ แง่มุมของภาพยนตร์ แง่มุม
ของตํานานพื้นบ้านกัมพูชา แง่มุมของบทเพลงพื้นบ้าน
แง่มุมของวรรณกรรมยุคอาณานิคมฝรั่ง เศส และแง่มุม
ของนักวิชาการท้องถิ่นชาวเมืองพระตะบอง

๑๐๕

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๔ ศานติ ภักดีคํา. (๒๕๕๔). เขมรรบไทย. กรุงเทพฯ: นําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามในประวัติศาสตร์
มติชน.
ไทย -กั ม พู ช า ตั้ ง แต่ ก่ อนส มั ย อยุ ธ ยาจน ถึ ง สมั ย
รัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทและที่มาที่
ไปของสงครามที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมุมมองและทัศนคติ
ของชาวกัมพูชาที่มีต่อสงครามในประวัติศาสตร์
๔๕ ศานติ ภักดีคํา. (๒๕๕๖). เขมรสมัยหลังพระนคร. รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ๓ ราชธานีของกัมพูชาสมัยหลัง
กรุงเทพฯ: มติชน.
พระนครที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ ละแวก
อุ ด งคมี ชั ย และกรุ ง พนมเปญ นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก าร
กล่าวถึง ความสําคัญ ของเมือง สถานที่สําคัญ ตํานาน
ของเมื อ ง การล่ มสลาย ของราชธานี ทั้ ง ๓ เมื องของ
กัมพูชา
๔๖ ศานติ ภั ก ดี คํ า . (๒๕๕๖). ๑๐๐ เรื่ อ งน่ า รู้ ใ น รวบรวมความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศกั ม พู ช า ใน
กัมพูชา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
หลากหลายเรื่องราวแบ่งออกเป็น ๑๐ หมวดหมู่สําคัญ
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา สื่อสารมวลชน
อาชี พ สถานที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ
และบทบาทของประเทศกั ม พู ช าที่ มี ต่ อ ประชาคม
อาเซียน
๔๗ ศานติ ภั กดีคํา. (๒๕๕๗). ยุทธมรรคา เส้นทาง นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับเส้นทางการติดต่อระหว่าง
เดินทัพไทย-เขมร. กรุงเทพฯ: มติชน.
ไทย-เขมร ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
ทําให้ภาพความสําคัญ ของเส้นทางต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่า
จะเส้นทางที่มุ่งจากเมืองพระนครมายังเมืองพิมาย หรือ
ที่มัก เรี ยกกั นในสมั ยหลัง ว่ า “ราชมรรคา” เส้ นทางที่
เชื่อมระหว่างเมืองจันทบุรี -พระตะบอง และเส้นทางที่
เชื่อมระหว่างปราจีนบุรี-พระตะบอง โดยเฉพาะเส้นทาง
ด้านตะวันออกของไทยที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับ
เขมร เป็นเส้น ทางที่มี สําคัญ มากเพราะแต่เดิ มเป็นส้ น
ทางเดินทัพ ของไทยไปยัง กัม พูชาตั้ ง แต่ส มัยอยุ ธยาถึ ง
สมัยรัตนโกสินทร์ หนังสือเล่มช่วยทําให้เกิดความเข้าใจ
ถึงที่มาและความสําคัญของเส้นทางโบราณสายนี้ได้ม าก
ขึ้น

๑๐๖

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๘ ศิริกัญญา เลี้ยวรัศมี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เปิด นําเสนอข้อมูลพื้นฐานของประเทศกัมพูชา ครอบคลุม
หน้าต่างอาเซียน: ประเทศกัมพูชา.
เนือ้ หาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการ
กรุงเทพฯ: พนิช.
ปกครอง สั ง คมและวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศกัมพูชา
๔๙ ศุภฤกษ์ บุญกอง. (๒๕๕๕). ซัวซะไดย กัมพูชา. นํ า เสนอเนื้ อ หาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศกั ม พู ช า
ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์.
ครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ การ
ปกครอง สัง คมและวัฒ นธรรมและสถานที่ สําคั ญ ของ
ประเทศ
๕๐ ศู น ย์ อิ น โดจี น ศึ ก ษา. (๒๕๕๑). ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน นํ า เสนอข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของประเทศกั ม พู ช า เศรษฐกิ จ
ราชอาณาจักรกัมพูชา เล่ม ๑. ชลบุรี:
กัมพูชา Contract farming ไทย-กัมพุชา การท่องเที่ยว
ศู น ย์ อิ น โดจี น ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การบริ ห ารรั ฐ กิ จ ไทย-กัมพู ชา การพัฒ นาระบบโลจิส ติกส์ ไ ทย-กัม พูช า
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ป๎ญหาแรงงานต่างด้าวจากราชอาณาจักรกัมพูชา ป๎ญหา
ด้านยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ป๎ญหาการ
ป๎ ก ป๎ น เขตแดนไทย-กั ม พู ช า และบุ ค คลสํ า คั ญ ของ
ประเทศกัมพูชา
๕๑ ศู น ย์ อิ น โดจี น ศึ ก ษา. (๒๕๕๑). ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน นําเสนอลักษณะภูมิประเทศและสภาพทั่วไป การพัฒนา
ราชอาณาจักรกัมพูชา เล่ม ๒. ชลบุรี:
เศรษฐกิ จกั ม พู ช า การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของกั ม พู ช า
ศู น ย์ อิ น โดจี น ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การบริ ห ารรั ฐ กิ จ การค้าและการลงทุนระหว่างไทย-กัมพูชา วิเคราะห์และ
มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิจารณ์การเมืองในประเทศกัมพูชา การพัฒนาระบบโล
จิสติกส์ไทย-กัมพูชา และสถานการณ์การค้ามนุษย์ชาว
กัมพูชา
๕๒ สุ ธี ร ะ ประเสริ ฐ สรรพ์ . (๒๕๕๑). ท่ อ งไปใน นําเสนอเกี่ยวกับเส้นทางโบราณระหว่างเมืองหลวงของ
เส้นทางราชมรรคา เที่ยวตาหาอัปสรา
เขมร ตั้ ง แต่ ยุคพุ ทธศตวรรษที่ 17-18 ที่เ รียกว่าเมือ ง
นางฟ้าขอม. กรุงเทพฯ:
พระนคร (อัง กอร์) กับเมืองพิมาย โดยผู้เขียนตั้ง ใจให้
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น สารคดี เ ชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรม โดยผสมผสานเข้ากับเรื่องราวของชาวเขมรที่
พบเห็นตลอดเส้นทาง และหลอมรวมกับจินตนาการจาก
การเดินทางและตํานาน จนประหนึ่ง ว่ามีชีวิตแห่ง อดีต
รอคอยอยู่ตลอดเส้นทางโบราณสายนี้

๑๐๗

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๓ สุรพงษ์ ชัยนาม. (๒๕๖๐). นโยบายต่างประเทศ
ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น:
ห้ า กรณี ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บนโยบายไทยต่ อ
กัมพูชา. กรุงเทพฯ: ศยาม.

๕๔

บรรณานิทัศน์

หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา ช่วงหลัง สงครามโลกครั้ง ที่ ๒ ซึ่งได้รับอิทธิพล
ระหว่ า งค่ า ยโลกเสรี แ ละค่ า ยคอมมิ ว นิ ส ต์ นํ า ไปสู่
ความสัมพันธ์เชิงขัดแย้งและใส่ร้ายปูายสีระหว่างกัน ถึง
ขั้นตัดความสัมพันธ์ทางทูต ๒ ครั้ง ระหว่างที่เจ้าสีหนุ
ดํารงตําแหน่ง ประมุขของประเทศกัมพูชา โดยครั้งแรก
เมื่ อ พ.ศ.๒๕๐๑ จากป๎ ญ หาที่ กั ม พู ช าอ้ า งสิ ท ธิ เ หนื อ
ดินแดนปราสาทเขาพระวิหาร และครั้ง ที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๐๔ จากการกล่าวหาว่าไทยใส่ร้ายกัมพูชาว่ายอมให้
ประเทศคอมมิ วนิ สต์ ใช้ดิ นแดนกัมพู ชาเป็ นฐานสํ ารั บ
รุกรานประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง ๒
ประเทศเข้าสู่ช่วงตกต่ําเลวร้ายที่สุด
สุวัฒน์ กิขุนทด. (๒๕๕๑). ขะแมร์-ไทย มิตรหรือ นําเสนอป๎ญหาความขัดแย้งเรื่องปราสาทเขาพระวิหาร
ศัตรู. กรุงเทพฯ: อินโดไชน่า พับลิชชิ่ง.
ระหว่ า งไทยและกั ม พู ช า ในปี พ .ศ.๒๕๕๑ เป็ น แค่
ปรากฏการณ์ผิวเผินที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นครั้ง คราใน
สายธารความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เรื่องปราสาท
เขาพระวิหารเป็นป๎ญหาขัดแย้งกันมานาน นับตั้งแต่สมัย
จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
หลัง จากที่ไ ทยแพ้ค ดีในศาลยุติ ธรรมระหว่ างประเทศ
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ ในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
กรณีนี้กลายเป็นปมป๎ญหาที่สะกิดใจคนสองประเทศอยู่
เสมอมา สิ่ง ที่เ ป็น แกนความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งไทยและ
กัมพูชานั้นมี ๔ มิติ คือ มิติทางประวัติศาสตร์ ชาตินิยม
เส้ น พรมแดน และแผนเศรษฐกิ จ ในมุ ม มองของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นมีทั้งด้านความขัดแย้ง
และร่วมมือ มิติความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา
ดังกล่าวนั้นสมามารถสร้างได้ทั้งความร่วมมือและความ
ขัดแย้ง ขึ้นอยู่กับว่าผู้นําและประชาชนทั้งสองประเทศ
ต้องการอะไร

๑๐๘

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๕ เสนีย์ คําสุข . (๒๕๕๗). กัมพูชา มิติการพัฒนา
ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทั่วไป
ตั้ง แต่พ .ศ.๒๕๓๖-๒๕๕๖. นนทบุ รี : โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๕๖
๕๗

เสริมสกุล โทณะวณิก. (๒๕๕๘). เรียนรู้ประเทศ
อาเซียน: ราชอาณาจักรกัมพูชา.
กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
หนุมาน กรรมฐาน, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). คํา
พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
คดีปราสาทเขาพระวิหาร พ.ศ.๒๕๐๕: บันทึก
การต่อสู้ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.

๕๘

อดัม. (๒๕๕๕). ลาวและกัมพูชา. แปลโดย พวง
นิล คําป๎งสุ์. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.

๕๙

อภิ ญ ญา เลื่ อ นฉวี . (๒๕๕๗). เปิ ด หน้ า ต่ า ง
อาเซียน: ประเทศกัมพูชา. กรุงเทพฯ: นิช.

๖๐

อภิชาติ ทวีโภคา. (๒๕๕๘). ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี สด๊กก๊อกธม บันเตียชมาร์.
สระแก้ว: ช.ดํารงชัยการพิมพ์.

บรรณานิทัศน์
ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชา รวม ๕ ครั้ง
นําเสนอข้อมูลและมุมมองเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในมิติการ
พัฒนาประชาธิปไตยของกัมพูชาและมติอื่นๆ ทั้ง หลัก
ความเสมอภาค หลักนิติธรรม หลักสิทธิเสรีภาพ หลัก
ภารดรภาพ หลักด้านตัวแทนและอื่นๆ
รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้องกับประเทศกัมพูช า
ทั้ ง ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สถานที่สําคัญ เป็นต้น
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ป ระกอบไปด้ ว ย คํ า พิ พ ากษาของศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศและบันทึกการต่อสู้คดีเมื่อพ.ศ.
๒๕๐๕ ซึ่งประกอบด้วย คําฟูองและฟูองละเอียดของ
กัมพูชา คําให้การของไทย คําคัดค้านของกัมพูชา และ
คําติงของไทย โดยแสดงคําพิพากษาไว้ในส่วนแรก และ
บันทึกการต่อสู้คดีไว้ในส่วนหลัง
นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ
ลาวและกัม พูช า แบบพอสั ง เขป วัฒ นธรรม สถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญ การเดินทาง เป็นต้น
นํ า เสนอเนื้ อ หาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศกั ม พู ช า
ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง
การปกครอง สั ง คมและวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และ
สถานที่สําคัญของประเทศกัมพูชา
นํ า เสนอข้ อ มู ล และเรื่ อ งราวชนชาติ เ ขมรโบราณ
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์และโบราณคดีปราสาทสด๊กก๊อก
ธม และปราสาทบั น เตี ย ชมาร์ ในด้ า นการเมื อ งการ
ปกครอง สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และข้อมูลเรื่องราว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานปราสาทสด๊กก๊อก
ธมและปราสาทบันเตียชมาร์

๑๐๙

ตาราง ๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖๑ อัครวิทย์ เรืองรอง. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ประชาคมอาเซียน: ราชอาณาจักรกัมพูชา.
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง วิถีวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญรวมถึงการพัฒนาของประเทศ
กัมพูชา
๖๒ อาณัติ อนันตภาค. (๒๕๕๘). ประวัติศาสตร์
นํ า เสนอประวั ติ ศ าสตร์ กั ม พู ช า ตั้ ง แต่ ก่ อ นจะมาเป็ น
กัมพูชา: จากอาณาจักรโบราณสู่แผ่นดินแห่ง
แขมร์หรือเขมร ฟูนัน กําเนิ ดอาณาจักรเหนือดินแดน
น้ําตา. กรุงเทพฯ: ยิปซี กรุ๊ป.
กัมพูชา อาณาจักรเจนละ (ศตวรรษที่ ๖-๗) อาณาจักร
เขมร (คริสต์ศตวรรษที่ ๙-๑๑) ศตวรรษที่ ๑๒ ยุคสมัย
แห่ ง ความรุ่ง เรื อ งอี ก หน เขมรเมื อ งพระนคร : สมั ย
พงศาวดาร ใต้อํานาจฝรั่งเศส ราชอาณาจักรกัมพูชา
(ยุคแรก) สมัยสาธารณรัฐ (ค.ศ.๑๙๗๐-ค.ศ.@+)*) ยุค
กั ม พู ช าประชาธิ ป ไตยหรื อ เขมรแดงครองเมื อ ง ค.ศ.
๑๙๗๙-ค.ศ.๑๙๙๓ การเลือกตั้งและกัมพูชาใหม่ (ค.ศ.
๑๙๙๓-ป๎จจุบัน)
๖๓ อุดม เกิดไพบูลย์. (๒๕๕๑). กัมพูชายุคใหม่ วาระ ศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาในป๎จจุบัน
เศรษฐกิจและการเมือง. เชียงใหม่: โชตนาพริ้นท์. โดยแบ่ง การศึกษาออกเป็น ๒ ส่วน คือ การศึกษาการ
เข้าร่วมระบบเศรษฐกิจโลกและระบบเศรษฐกิจภูมิภาค
ของกัมพูชา โดยพิจารณาจากอุตสาหกรรมสิ่ง ทอและ
เสื้ อ ผ้ า อุ ต สาหกรรมการเกษตร และป๎ จ จั ย อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและการศึกษาปรากฏการณ์เขมรแดงและการ
พิจารณาคดีการล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชา

๑๑๐

ตาราง ๙ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ Insight Guides. (๒๕๕๘). เวียดนาม. แปลโดย
สุพรรณี ปิ่นมณี. กรุงเทพฯ: อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น.

๒

๓

บรรณานิทัศน์

นําเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม ซึ่งได้ถ่ายทอด
เรื่องราวของผู้คน ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เนื้อหา
ภายในเล่ ม แบ่ ง ออกเป็ น ๓ ส่ ว น ดั ง นี้ ส่ ว นแรก
นํา เสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับ ภูมิ ประเทศ ประวั ติศ าสตร์
รวมถึงผู้คน ศาสนา ศิลปะการแสดง หัตถกรรม อาหาร
การกิน และสถาป๎ตยกรรม ส่วนที่สอง นําเสนอข้อมูล
ด้ า นสถานที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและในส่ ว นท้ า ยบทจะมี
รายชื่ อ อาหารแนะนํ า ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ นั้ น ๆ ท้ า ยสุ ด
ข้อ ความรู้ ใ นการท่ อ งเที่ ยวและบทสนทนาสั้ น ๆ ด้ ว ย
ภาษาเวียดนาม
กองบรรรณาธิการ. (๒๕๕๖). ประเทศเวียดนาม. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศเวี ยดนาม มีเนื้อหา
กรุงเทพฯ: เพื่อนเรียน เด็กไทย.
เกี่ ย วกั บ สภาพภูมิ ป ระเทศ สภาพภู มิอ ากาศ รูป แบบ
การเมืองการปกครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคั ญ
วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา สถานะและบทบาท
ของประเทศเวียดนามบนเวทีอาเซียน ตั้งแต่เริ่มการเข้า
มาเป็ น สมาชิ ก และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ในหมู่
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เจื่ อ ง ถิ ห่ า ง; และชวน เพชรแก้ว . (๒๕๖๐). นํ า เสนอประวั ติ ข องประธานาธิ บ ดี โ ฮจิ มิ น ห์ ใ นสมั ย
ประธานาธิ บ ดี โ ฮจิ มิ น ห์ จ ากมุ ม มองเชิ ง คติ ช น เยาว์วัยจวบกระทั่งท่านจําเริญวัยเป็นมานพที่เปี่ยมด้วย
วิทยา เล่ม ๑ ค.ศ.๑๘๙๐-๑๙๑๑. เชียงใหม่:
ความรั ก ชาติ และมี ค วามตระหนั ก ในหน้ า ที่ ค วาม
ลานนาการพิมพ์.
รับผิดชอบที่ตนสมควรมีต่อดินแดนมาตุภูมิเป็นเหตุให้
ประธานาธิ บ ดี โ ฮจิ มิ น ห์ ตั ด สิ น ใจออกเดิ น ทางไป
ต่ า งประเทศ เพื่ อ แสวงหาแนวทางกอบกู้ เ อกราช
แห่งชาติ และปลดปล่อยประชาชนเวียดนาม

๑๑๑

ตาราง ๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔ เจื่ อ ง ถิ ห่ า ง; และชวน เพชรแก้ว . (๒๕๖๐).
ประธานาธิ บ ดี โ ฮจิ มิ น ห์ จ ากมุ ม มองเชิ ง คติ ช น
วิทยา เล่ม ๒ ค.ศ.๑๙๑๑-๑๙๒๘. เชียงใหม่:
ลานนาการพิมพ์.

๕

เจื่ อ ง ถิ ห่ า ง; และชวน เพชรแก้ว . (๒๕๖๐).
ประธานาธิ บ ดี โ ฮจิ มิ น ห์ จ ากมุ ม มองเชิ ง คติ ช น
วิทยา เล่ม ๓ ค.ศ.๑๙๒๘-๑๙๓๐. เชียงใหม่:
ลานนาการพิมพ์.

๖

เจื่ อ ง ถิ ห่ า ง; และชวน เพชรแก้ว . (๒๕๖๐).
ประธานาธิ บ ดี โ ฮจิ มิ น ห์ จ ากมุ ม มองเชิ ง คติ ช น
วิทยา เล่ม ๔ ค.ศ.๑๙๓๐-๑๙๔๑. เชียงใหม่:
ลานนาการพิมพ์.

๗

เจื่ อ ง ถิ ห่ า ง; และชวน เพชรแก้ว . (๒๕๖๐).
ประธานาธิ บ ดี โ ฮจิ มิ น ห์ จ ากมุ ม มองเชิ ง คติ ช น
วิทยา เล่ม ๕ ค.ศ.๑๙๔๑-๑๙๔๕. เชียงใหม่:
ลานนาการพิมพ์.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอช่วงที่ประธานาธิบดีโฮจิมิ นห์มีการเคลื่อนไหว
ด้านการเมืองในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศอัง กฤษ ประเทศรัสเซีย และประเทศ
จีนตามลําดับนําเสนอช่วงที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์มีการ
เคลื่อนไหวด้านการเมืองในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอัง กฤษ ประเทศรัสเซีย และ
ประเทศจีนตามลําดับ
นํ า เสนอขบวนการเคลื่ อ นไหวทางด้ า นการเมื อ งของ
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ณ ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ที่ จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร แ ล ะ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ดอุ ด รธานี
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม รวมถึงการก่อตั้ง
พรรคคอมมิวนิสต์ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์
นําเสนอช่วงที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์มีการเคลื่อนไหว
ด้ า นการเมื อ งในเกาะฮ่ อ งกง ประเทศรั ส เซี ย และ
ประเทศจีน จนมาถึ ง เหตุการณ์ที่ ประธานาธิ บดีโ ฮจิ มิ
นห์กลับเข้าไปในประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนมกราคม
ค.ศ.๑๙๔๑ เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารขบวนการปฏิ วั ติ
เวียดนามโดยตรง
นําเสนอช่วงที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตระเตรียมความ
พร้ อ มสํ า หรั บ ก่ อ การจลาจลกอบกู้ เ อกราชแห่ ง ชาติ
จนถึ ง เหตุ ก ารณ์ ข บวนการปฏิ วั ติ เ วี ย ดนามประสบ
ผลสํ า เร็ จ เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม ค.ศ.๑๙๔๕ ส่ ง ผลให้
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศอิสรภาพของเวียดนาม
กับทั้งสถาปนาประเทศสาธารัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
ขึ้นอย่างเต็มภาคภูมิในวันที่ ๒ กันยายน ค.ศ.๑๙๔๕

๑๑๒

ตาราง ๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๘ ชมพร ไชยล้อม; และรวี สิริอิสระนันท์. (๒๕๕๗). เป็ น บั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทย
พงศาวดา รญวนแ ละเขมรในพ งศาวดา ร กัมพูชาและเวียดนาม ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
รัตนโกสินทร์. นนทบุรี: ศรีป๎ญญา.
(รัชกาลที่ ๑-รัชกาลที่ ๓) ชี้ให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์
ชั้นเชิงทางการทูต อิทธิพลและการทําสงครามระหว่าง
สยาม-กัมพูชา-เวียดนาม
๙ ฐานี โพธิ์ น้ อ ย. (๒๕๕๕). สวั ส ดี อ าเซี ย น : รวบรวมองค์ค วามรู้ สํา คัญ เกี่ ยวกับ ประเทศเวี ยดนาม
เวียดนาม. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
หนึ่ง ในประเทศสมาชิกอาเซียน ไว้เป็นเกร็ดความรู้สั้น
จํ า นวน ๔๖ เกร็ ด ความรู้ ในมิ ติ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ภูมิ ศาสตร์ สั ง คมวั ฒนธรรม การปกครอง ภาษาและ
ความสัมพันธ์กับอาเซียน
๑๐ ด า ร า รั ต น์ เ ม ต ต า ริ ก า น น ท์ . ( ๒ ๕ ๕ ๕ ) . นําเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ของเวียดนามในแบบเรียน
ประวัติศาสตร์เวียดนามในแบบเรียนชั้นประถม. ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ มศึ ก ษ า ขอ ง เ วี ยด น า ม ซึ่ ง เ ป็ น
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นมุ ม มองของคนใน เป็ น เนื้ อ หาที่
กระทรวงศึกษาธิการเวียดนามบรรจุอยู่ในแบบเรีย นวิชา
วิทยาศาสตร์สังคมระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีเนื้อหา
ประวัติศาสตร์เวียดนามช่วงต่างๆ
๑๑ เดนี สย์ ซอง. (๒๕๕๓). คิ ม ฟุ ก บาดแผลแห่ ง นําเสนอเรื่องราวของ คิม ฟุก เด็กหญิง เวียดนามวัย ๙
สงคราม. แปลโดย เพ็ญศรี เผ่าทองเหลือง.
ขวบ หลังถูกระเบิดนาปาล์มขณะเกิดสงครามเวียดนาม
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: มติชน.
ซึ่งภาพของเธอได้ถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ กํ า ลั ง วิ่ง ร้ อ งไห้ เนื้อ ตั ว เปลื อ ยเปล่ า ด้ ว ยแรง
ระเบิ ด ได้ ฉี ก เสื้ อ ผ้ า และเปลวไฟจากระเบิ ด เผาไหม้
ร่างกายไปบางส่วน
๑๒ ดั่ ง ถุ่ ย เจิ่ ม . (๒๕๔๙). บั น ทึ ก ของดั่ ง ถุ่ ย เจิ่ ม . เป็ น บั น ทึ ก ส่ ว นตั ว ของดั่ ง ถุ่ ย เจิ่ ม เธอเป็ น หมอใน
แปลโดย มนธิรา ราโท. กรุงเทพฯ: คบไฟ.
กองทัพเวียดนามเหนือ แต่ข้อมูลป๎จจุบันรู้เพียงว่าเธอ
เสียชี วิตเมื่อ ค.ศ.๑๙๗๐ เนื้ อหาในหนัง สือ สะท้ อนให้
เห็นถึงสงครามเวียดนามที่เกิดขึ้น อุดมการณ์ความรัก
ชาติและหน้าที่ต่อบ้านเมือง
๑๓ ทีมวิชาการนิช. (๒๕๕๗). เปิดหน้าต่างอาเซียน: นําเสนอเนื้อหาข้อมูลของประเทศเวียดนาม ครอบคลุม
ประเทศเวียดนาม. กรุงเทพฯ: นิช.
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวที่
สําคัญของประเทศเวียดนาม

๑๑๓

ตาราง ๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๔ ธนนันท์ บุ่มวรรณา. (๒๕๕๖). วิทยานิพนธ์สาขา
ประวั ติ ศ าสตร์ เ วี ย ดนามระหว่ า ง ค.ศ.๑๙๘๕๒๐๑๐: สํา รวจสถานภาพความรู้ . ขอนแก่น :
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๕

ธั ญ ญาทิ พ ย์ ศรี พ นา. (๒๕๕๐). นโยบา ย
ต่า งประเทศของเวี ย ดนามหลัง ปี ๑๙๘๖ กรณี
นโยบายเวียดนามต่อไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

๑๖

ธั ญ ญาทิ พ ย์ ศรี พ นา. เวี ย ดนามหลากมิ ติ .
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.

บรรณานิทัศน์
หนังสือเล่มนี้ เป็นการสํารวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์
งานวิ จั ย ประเภทวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าขาประวั ติ ศ าสตร์
เวียดนามของนักศึกษาหรือนักวิจัยเวียดนามที่ถูกจัดเก็บ
ไว้ตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วทั้งสามภาคของ
ประเทศเวียดนาม ส่วนผลงานที่นําพิจารณา เป็นเพียง
งานวิ จั ย ประเภทวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าขาประวั ติ ศ าสตร์
เวียดนามเท่านั้น ไม่นับรวมสาขาอื่นๆ ซึ่งเท่าที่ผู้เขียนได้
สํารวจมาพบว่ามีจํานวน ๓๐๐ รายการ
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้แบ่ง เนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ อธิบายเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศเวียดนาม
โดยทั่วไปหลัง ค.ศ.๑๙๘๖ สําหรับส่วนที่ ๒ จะกล่าวถึง
นโยบายต่างประเทศของเวียดนามที่มีต่อ ไทย หลังค.ศ.
๑๙๘๖ นับว่าเป็นงานศึกษาที่ใช้ความพยายามเป็นเวลา
ต่อเนื่อ งหลายปี ในการทํ าความเข้าใจกั บทั้ ง นโยบาย
ต่างประเทศของเวียดนาม ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
และโดนเฉพาะอย่างยิ่งกับความรู้สึกนึกคิดของเวียดนาม
ที่มีต่อไทยและเป็นความพยายามที่จะมองเวียดนามจาก
ความรู้สึกนึกคิดและแนวนโยบายทางเศรษฐกิจการเมือง
ของเวียดนามเอง
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศ
เวียดนามในบางแง่มุม เพื่อให้สามารถทําความเข้าใจกับ
ประเทศเวี ยดนามและสัง คมของประเทศเวียดนามได้
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยผ่ า นประเด็ น และมิ ติ บ างมิ ติ ท าง
ประวัติศาสตร์ สัง คม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ รวมถึง มิ ติ
ของการติดต่อสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคทั้งในอดีต
และป๎จจุบัน

๑๑๔

ตาราง ๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๗ น า ย ห น อ ง ก อ ง ท ห า ร ปื น ใ ห ญ่ . ( ๒ ๕ ๖ ๐ ) . พงศาวดารญวนที่เรียกว่า เวียดนามสือกี้ เริ่มต้นตั้ง แต่
พงศาวดารญวน (เวียดนามสือกี้). แปลโดย เทียน กําเนิดแผ่นดินญวน ที่มีข้อความกล่าวท้าวความไปถึง
วรรณ. กรุงเทพฯ: ศรีป๎ญญา.
แผ่ น ดิ น ไคเภ็ ก ของจี น แล้ ว แยกมาเป็ น แผ่ น ดิ น ญวน
ครองดินแดนที่เป็นจีนใต้ข ยับขยายต่อมาลงมาทางใต้
เรื่อยๆ มีกษัตริย์ราชวงศ์ปกครองแผ่นดิน กล่าวถึงการ
ทําสงครามกับจีน กับจาม และลาว จนได้ครอบครอง
ดิ น แดนที่ เ ป็ น เวี ย ดนามในป๎ จ จุ บั น และได้ ก ล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างองเชียงสือกับสมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราชแห่งสยาม
๑๘ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. (๒๕๕๖). เล่าเรื่องเมืองเวียด. หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น หนั ง สื อ ประเภทสารคดี ผู้ เ ขี ย นได้
กรุงเทพฯ: ศยาม.
ถ่ายทอดบรรยากาศการเดินทางทีแทรกทัศนะความรู้
พร้ อ มทั้ ง คํ า วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อ ย่ า งตรงไปตรงมากั บ
บ้านเมืองและผู้คนที่พบเห็นตลอดเส้นทางการเดินทาง
ของผู้เขียน ตั้ง แต่มุกดาหาร เข้าสะหวันนะเขต ไปดอง
เฮา ดานัง ฮอยอัน เป็นต้น จนถึงโฮจิมินห์
๑๙ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. (๒๕๕๖). เลียบถิ่นแผ่นดิ น หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น หนั ง สื อ ประเภทสารคดี บั น ทึ ก การ
เวียด. กรุงเทพฯ: ศยาม.
เดินทางไปประเทศเวียดนามจากประสบการณ์เมื่อช่วง
ต้น ปีพ .ศ.๒๕๕๕ ที่ นอกจากการเดิ นทางผู้ เขี ยนยัง ได้
พบปะกับนักประวัติศาสตร์และศิลปินชาวเวียดนาม เพื่อ
ศึกษาพูดคุยเปรียบเทียบปรัชญา งานศิลปะเวียดนามใน
แต่ ล ะยุ ค ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวสมรภู มิ ที่ กู จี ศิ ล ปิ น กั บ
การเมือง และคอมมิวนิสต์กับระบบกษัตริย์ เป็นต้น
๒๐ บดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) , เจ้ า พระยา. เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการศึกสงครามระหว่างไทยกับลาว
(๒๕๕๐). อานามสยามยุทธ: ว่ าด้ว ยสงคราม เขมรและญวน ในรั ช กาลที่ ๓ เรี ย บเรี ย งจากบั น ทึ ก
ระหว่างไทยกับลาว เขมรและญวน.
รายงานราชการกองทัพ ในระหว่างศึกสงครามนั้น ตั้งแต่
กรุงเทพฯ: โฆษิต.
มูลเหตุของการศึกสงครามจนกระทั่ง สงครามยุติ รวม
เวลากว่า ๒๑ ปี ซึ่งนอกจากเรื่องสงครามแล้วในหนังสือ
เล่มนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม ประเพณี การทํา
สงครามสมัยก่อน วิธีการเจรจาการทางทูต การดําเนิ น
นโยบายต่อประเทศราชของสยามได้อย่างชัดเจน

๑๑๕

ตาราง ๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๑ ปรีชา ศรีวาลัย . (๒๕๔๘). เวี ยดนามการรบขั้ น นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “สงครามเวียดนาม” สงครามที่
แตกหัก. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
กิ น เวลานานถึ ง ๓ ทศวรรษ นั บ ตั้ ง แต่ ฝ รั่ ง เศสและ
สหรัฐอเมริกา เข้าไปแทรกแซงในอินโดจีน ตั้งแต่ ค.ศ.
๑๙๔๕-๑๙๗๕ มี ท หารอเมริ กั น เข้ า ไปทํ า การรบใน
เวียดนามถึง ๑,๗๕๐,๐๐๐ นาย เนื้อหาภายในเล่มยังได้
นําเสนอเรื่องของปฏิบัติการชิงเรือมายาเกซให้ได้ศึกษา
เพิ่มเติมอีกด้วย
๒๒ พวงทอง ภวั ค รพั น ธุ์ . (๒๕๕๖). สงคราม นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ สงครามเวี ย ดนาม สงครามที่ มี
เวีย ดนาม: สงครามกั บความจริ งของรั ฐไทย. ความสําคัญมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคใหม่
กรุงเทพฯ: คบไฟ.
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งในระดับการเมืองโลก ภูมิภาคและ
การเมื อ งภายในหลายประเทศที่ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สงครามนี้ และในส่วนของรัฐไทยก็มีบทบาทสําคัญ ใน
สงครามครั้ง นี้ และผลจากสงครามครั้ง นี้ยัง ถูกใช้เป็ น
เครื่องมือในการปราบปรามนักศึกษาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๑๙ อีกด้วย
๒๓ พิษณุ จันทร์วิทัน. (๒๕๕๖). ยลญวน เวียดนามใน เป็ น หนั ง สื อ เรื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกั บ ประเทศเวี ย ดนามโดย
สายตานักการทูต. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
พิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่สําคัญของ
เวียดนาม สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยม อาหารเวียนนาม
บุคลิกลักษณะของคนเวียดนาม ประวัติความเป็นมาของ
สถานทูตไทยในเวียดนาม เหตุการณ์น่าตื่นเต้นในช่วง
สงคราม นักการทูตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในโครงการต่างๆ ที่มี
ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทย
รวมถึ ง มี ก ารไขข้ อ ข้ อ งใจที่ ค นไทยมั ก สงสั ย เกี่ ย วกั บ
ประเทศเวียดนาม เช่น เรื่องข้าวไทยกับข้าวเวียดนาม

๑๑๖

ตาราง ๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๔ ภานุพงศ์ อุดมศิลป์. (๒๕๓๙). สารานุกรมรอบรู้ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย ว กั บ สภาพภู มิ ศ าสตร์ สภาพ ทาง
ประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประวัติศาสตร์ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เวียดนาม. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
วิ ถี วั ฒ นธรรม สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง การ
พัฒนาของประเทศเวียดนาม
๒๕ ภุศร เลียววัฒนะผล; และบุญบังเอิญ เลียววัฒนะ รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของประเทศเวียดนาม
ผล. (๒๕๕๗). ประชาคมอาเซียน: เวียดนาม.
ไว้ ภ ายในเล่ ม ทั้ ง เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
กรุงเทพฯ: นวตสาร.
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
อาเซียน ทําให้ไ ด้รู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศ
เวียดนาม
๒๖ มนตรี ชมชิดนุช. (๒๕๕๙). เปิดประตูสู่อาเซียน: เรียบเรียงองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศเวียดนาม ทั้ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. กรุงเทพฯ:
ในเรื่องประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เมืองและสถานที่สําคัญ
การแต่ ง กาย วั ฒ นธรรมการกิ น และเทศกาลงาน
ประเพณี
๒๗ ไมเคิ ล แซลลาห์ . (๒๕๕๒). หน่ วยรบพัน ธุ์นรก นําเสนอเบื้องหลัง อันเลวร้ายของ Tiger Force กอง
(Tiger Force). แปลโดย ฉัตรนคร องคสิงห์.
กําลัง เฉพาะกิ จประกอบด้วยทหารพลร่ ม ๔๕ นาย ที่
กรุงเทพฯ: มติชน.
กองทัพสหรัฐอเมริกาก่อตั้ง ขึ้นเมื่อ ค.ศ.1965 ระหว่าง
สงครามเวี ย ดนาม เพื่ อ เป็ น กํ า ลั ง รบเพื่ อ ตอบโต้ แ ละ
กวาดล้างกองโจรเวียดกง
๒๘ วัฒน์ระวี. (๒๕๕๙). โฮจิมินห์. กรุงเทพฯ: แสงดาว. นําเสนออัตชีวประวัติ ผลงานและบทบาทของ โฮจิมินห์
ทั้ง ในแง่มุมความคิด ทัศนคติ อุดมการณ์ทางการเมือง
และวีรกรรมอันกล้าหาญ
๒๙ วาริ น ทร์ สิ น สู ง สุ ด ; และปารวตี วรุ ณ จิ ต . หนัง สือ เล่ มนี้ ถื อว่ าเป็น สรรนิพ นธ์ ของโฮจิ มิน ห์ มีทั้ ง
(๒๕๔๖). โฮจิมินห์: นักขับไล่อเมริกันตัวจริง.
ข้อเขียน สุนทรพจน์ จดหมาย ฯลฯ ของเขาตั้งแต่ พ.ศ.
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ยูเรก้า.
๒๔๖๓-๒๕๑๐ แสดงให้เห็นธาตุแท้ของนักสู้ผู้นี้ว่ารัก
ชาติเพียงใด อดทนต่อสู้กับจักรวรรดินิยมอย่างเข้มข้น
เพียงไหน เขาไม่เคยย่อท้อ แม้จะเสียเวลานานแค่ไ หน
กั บ การต่ อ สู้ เ พื่ อ กอบกู้ อิ ส รภาพและการรวมชาติ
เวียดนาม สิ่งสําคัญที่สุดในยุทธศาสตร์ความคิดของโฮจิ
มินห์คือการ ผนึกความรักชาติลงในหัวใจชาวเวียดนาม

๑๑๗

ตาราง ๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๐ วิทย์ บัณฑิตกุล. (๒๕๕๕). รู้จักประชาคมอาเซียน: กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของประเทศเวียดนามครอบคลุม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ทุกด้าน ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ ตํานาน การเมืองการ
กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
ปกครอง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรม เมือง
และสถานที่ สํ า คั ญ การแต่ ง กายของคนเวี ย ดนาม
วัฒนธรรมการกิน และเทศกาลงานประเพณี
๓๑ วิทยา มิตรศัทธา. (๒๕๕๕). ประชาคมอาเซียน: รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวีย ดนาม ทั้ง
ประเทศเวียดนาม. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม. ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ความเป็ น มา สภาพสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง สถานที่สําคัญ และ
บทบาทของประเทศเวี ย ดนามที่ มี ต่ อ กลุ่ ม ประชาคม
อาเซี ย น รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศของ
เวียดนามที่มีต่อประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
๓๒ ศิริกัญญา เลี้ยวรัศมี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เปิด นําเสนอข้อมูลพื้นฐานของประเทศเวียดนาม ครอบคลุม
หน้าต่างอาเซียน: ประเทศเวียดนาม. กรุงเทพฯ: เนื้อหาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการ
พนิช.
ปกครอง สั ง คมและวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศเวียดนาม
๓๓ ศุขปรีดา พนมยงค์. (๒๕๕๒). โฮจิมินห์ เทพเจ้าผู้ เป็นหนัง สือสารคดีชีวิประวัติของโฮจิมินห์ รัฐบุรุษแห่ง
ยังมีลมหายใจ. กรุงเทพฯ: มิ่งมิตร.
ประเทศเวียดนาม ผู้นํากองทัพประชาชนเวียดนามลุก
ขึ้น ต่ อ สู้ กั บ ประเทศมหาอํ านาจนั ก ล่ า อาณานิ ค มชาติ
ตะวั น ตก กอบกู้ เ อกราชและอิ ส รภาพจนสํ า เร็ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของโฮจิมินห์ที่เคลื่อนไหวใน
ภาคอีสานของประเทศไทย
๓๔ ศุขปรีดา พนมยงค์; และปรีดา ข้าวบ่อ. (๒๕๕๒). นําเสนอเรื่องราวของนายพลหวอเหงียนย้าบ อัครบุรุษ
หวอเหงียนย้าบ จอมทัพคู่บารมีโฮจิมินห์.
นักการทหารผู้กอบกู้เวียดนามจากการยึดครองชองชาติ
กรุงเทพฯ: มิ่งมิตร.
ตะวันตก (ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา) และคืนความเป็น
เอกรัฐ ให้แก่เวียดนาม โดยอาศัยพลังแห่งประวัติศาสตร์
เป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ ห วอเหงี ย นย้ า บ ถื อ เป็ น
แบบอย่างที่ชัดเจนแนวคิดเรื่อง “อัครบุรุษ” ที่ถ่ายทอด
ในวัฒนธรรมเวียดนาม
๓๕ ศุภฤกษ์ บุญกอง. (๒๕๕๕). ซินจ่าว เวียดนาม. นํ า เสนอเนื้ อ หาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศเวี ย ดนาม
ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์.
ครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ การ
ปกครอง สัง คมและวัฒ นธรรมและสถานที่ สําคั ญ ของ
ประเทศ

๑๑๘

ตาราง ๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๖ เศรษฐศาสตร์ วัต รโศก. (๒๕๕๙). อุดรธานีกั บ
ขบวนการกู้ชาติเวียดนาม. ขอนแก่น:
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

๓๗

๓๘

บรรณานิทัศน์

ศึกษาความเคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติชาวเวียดนาม
ที่อยู่ ในประเทศไทย โดยเฉพาะการเคลื่ อนไหวระดั บ
ท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๖ จนกระทั่ง
ชัยชนะที่เดียนเบียนฟู พ.ศ.๒๔๙๔ ในการขับไล่ฝรั่งเศส
ออกจากเวียดนามได้อย่างสิ้นเชิงโดยใช้เวลาทั้งสิ้น ๒๗
ปี นําเสนอประเด็นชาตินิยม ภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ บทบาทความสําคัญ ของอุดรธานี
ในเชิงยุทธศาสตร์ต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติ
เวียดนาม
สภา ปาลเสถียร. (๒๕๕๘). กรุยทางผ่านสยามกับ เนื้ อ หากล่า วถึง การเดิ นทางของโฮจิ มิน ห์ นั ก ปฏิ วั ติ ผู้
โฮจิมินห์. แปลโดย ปริศนา บุญสินสุข.
ยิ่ง ใหญ่ชาวเวียดนาม เมื่อครั้ง ที่เขาเดินทางเข้ามาทาง
กรุงเทพฯ: โพสต์ พับลิชชิ่ง.
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย เมื่ อ พ.ศ.
๒๔๗๑-๒๔๗๒ โดยมีเนื้อหาแบ่ง ออกเป็น ๒ ภาค คื อ
ภาคแรก ว่าด้วยการเดินทางของโฮจิมินห์ ส่วนภาคที่
สอง เป็ น การเล่ า เรื่ อ งรู ป แบบนวนิ ย าย ที่ เ กิ ด จาก
จินตนาการของผู้เขียน ผ่านตัวละครชื่อ “หว่อง” ชาย
หนุ่มลูกครึ่งไทย-เวียดนาม ผู้นําทางให้โฮจิมินห์เพื่อข้าม
พรมแดนมายังประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดเป็นแค่เค้าโครง
ทางประวัติศาสตร์เพียงแต่ขยายออกมาในรูปแบบ
นวนิยาย เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมายิ่งขึ้น
สุกัญญา มกราวุธ. (๒๕๕๖). ๑๐๐ เรื่อ งน่ารู้ ใ น รวบร วมความรู้ เ กี่ ยวกั บประ เทศเวี ย ดนาม ใน
เวียดนาม. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
หลากหลายเรื่องราวแบ่งออกเป็น ๑๐ หมวดหมู่สําคัญ
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา สื่อสารมวลชน
อาชี พ สถานที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ
และบทบาทของประเทศเวี ย ดนามที่ มี ต่ อ ประชาคม
อาเซียน

๑๑๙

ตาราง ๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๙ สุ ด จอนเจิ ด สิ น . (๒๕๔๖). ประวั ติ ศ าสตร์
เวี ย ดนาม ตั้ ง แต่ ส มั ย อาณานิ ค มฝรั่ ง เศสถึ ง
ปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
ศูนย์ประวัติศาสตร์สัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย

๔๐

สุรพงษ์ ชัยนาม. (๒๕๖๐). นโยบายต่างประเทศ
ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้า
กรณีศึกษาเปรียบเทียบนโยบายไทยต่อเวียดนาม.
กรุงเทพฯ: ศยาม.

๔๑

สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์. (๒๕๔๘). เวียดนาม สองรส.
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สายธาร.

๔๒

เสริมสกุล โทณะวณิก. (๒๕๕๘). เรียนรู้ประเทศ
อาเซียน: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.
กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอถึงประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งแต่การเข้ามาของ
ระบอบอาณานิคมฝรั่งเศสในประเทศเวียดนาม นอกจาก
การนํ า เวี ย ดนามเข้ า ไปสู่ ก ารเป็ น รั ฐ สมั ย ใหม่ ยั ง ไ ด้
ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิถี
ชีวิต ไปจนกระทั่ง ในระดับความคิดของชาวเวียดนาม
การศึกษาประวัติศาสตร์เวียดนามสมัยอาณานิคมเล่มนี้
จึงเป็นการอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัย
อาณานิคมอย่างเป็นระบบ และช่วยทําให้สามารถเข้าใจ
ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมเวี ย ดนามใน
ป๎จจุบันได้อย่างแจ่มชัด
หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม และผลของความตกลงเจนีวา พ.ศ.๒๔๙๗ ที่
ทําให้ไทยต้องเข้ามาพัวพันกับสงครามอินโดจีนครั้งที่ ๑
หรือสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับคอมมิวนิสต์ เวียดนาม
เหนือที่นําโดยโฮจิมินห์ ซึ่งตรงกับยุคสงครามเย็นในสมัย
รั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม และจอมพลถนอม
กิ ต ติ ข จร เล่ า เหตุ ก ารณ์ นโยบายและท่ า ที ข อง
สหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ซึ่งเป็นชนวนไปสู่สงคราม
อินโดจีนครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๖)
เป็ น บั น ทึ ก การเดิ น ทางเชิ ง วิ ช าการด้ า นศิ ล ปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม โ ด ย ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้ จ ะ ส ะ ท้ อ น ภ า พ
ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประเทศเวียดนาม ผ่านการ
เดิ น ทางเชิ ง ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ทั้ ง ในแง่ ศิ ล ปะและในแง่
วัฒนธรรม
รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้องกับ ประเทศเวียดนาม
ทั้ ง ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สถานที่สําคัญ เป็นต้น

๑๒๐

ตาราง ๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๓ เ ห วี ย น คั ก เ วี ย น . ( ๒ ๕ ๕ ๒ ) . เ วี ย ด น า ม :
ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร. แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร.
พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒. กรุ ง เทพฯ: มู ลนิ ธิ โ ครงการตํ า รา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
๔๔

๔๕

อนั น ท์ธ นา เมธานนท์. (๒๕๔๗). เวี ย ดนามใน
ทัศนะฝรั่งเศส : การสํารวจเชิงวิเคราะห์ผลงาน
วิชาการภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเวียดนาม ระหว่าง
ค.ศ.1884 – 2000. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัย
พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาณั ติ อนั น ตภาค. (๒๕๕๘). ประวั ติ ศ าสตร์
เวี ย ดนาม: ใต้ เ งามหาอํ า นาจสู่ เ อกราชแห่ ง
แผ่นดิน. กรุงเทพฯ: ยิปซี กรุ๊ป.

บรรณานิทัศน์
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น หนั ง สื อ ประวั ติ ศ าสตร์ เ วี ย ดนามที่
ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ยุค ก่ อ นสมั ย ประวัติ ศ าสตร์ จ นถึ ง ต้ น
ทศวรรษ 1990 ที่มีความละเอียดอย่างมาก นอกจากนี้
ยังเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นโดยมุมมองของ
ป๎ญ ญาชนเวียดนาม เพื่อนําเสนอภาพและความเข้าใจ
ของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เวียดนาม
ผู้ เ ขี ย นได้ ใ ช้ มุ ม มองของนั ก ประวั ติ ศ าสตร์ สํ า รวจเชิ ง
วิ เ คราะห์ ผ ลงานทางวิ ช าการภาษาฝรั่ ง เศสเกี่ ย วกั บ
เวียดนามโดยเลือกผลงานที่เป็นของชาวฝรั่ง เศสรวมถึง
ชาวเวียดนาม ที่เขียนผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่าที่พบ
ในประเทศไทย โดยเน้นการวิเคราะห์ภูมิป๎ญญาฝรั่งเศส
ว่าด้วยเรื่องเวียดนามในช่วง ค.ศ.๑๘๘๔-๒๐๐๐
นํ า เสนอประวั ติ ศ าสตร์ เ วี ย ดนาม หรื อ สาธารณรั ฐ
ประชาชนเวียดนาม อาจกล่าวได้ว่าเป็นประเทศเพียง
หนึ่ ง เดี ย วของอาเซี ย นที่ มี วิ ถี แ ละวั ฒ นธรรมแตกต่ า ง
ออกไปจากชาติ อื่ นๆ อย่ างชัด เจน โดยเฉพาะวิ ถีท าง
ประวั ติ ศ าสตร์ กล่ า วคื อ ในบรรดาประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย นส่ ว นใหญ่ นั้ น จะมี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
วัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดีย ขณะที่เวียดนามกลับรับ
วัฒนธรรมจากจีนโดยตรง ดังนั้นเรื่องราวของเวียดนาม
ในหน้ าประวัติ ศ าสตร์ จึ ง แปลกแตกต่ า งจากชาติ อื่ น ๆ
และน่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะการผ่านพ้นห้วงแห่ง
สงครามต่อสู้ปลดแอก เรียกร้องสิทธิเสรีภาพจากชาติ
มหาอํานาจผู้เข้ามาล่าอาณานิคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ก าร ยึ ด มั่ น ใน ร ะ บอ บคอ มมิ ว นิ ส ต์ ซึ่ ง นํ า คว า ม
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมาให้แก่ประเทศนี้ และทําให้
เวี ย ดนามเป็ นประเทศที่ มี เ อกลั กษณ์ เด่ น ชัด ที่ สุด แห่ ง
หนึ่งในอาเซียน

๑๒๑

ตาราง ๑๐ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กฤชกร เพชรนอก. (๒๕๕๕). เซอลามั ต ดาดั ง นํา เสนอชุ ด ความรู้ เ กี่ย วกับ ประเทศมาเลเซี ย หนึ่ง ใน
มาเลเซีย. ปทุมธานีฯ: สกายบุ๊กส์.
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ
ภู มิ ศ าสตร์ ภู มิ อ ากาศ ประวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ งการ
ปกครอง สั ง คมและวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญ และคําศัพท์บทสนทนาภาษามาเลเซีย
สั้นๆ ไว้สําหรับการสื่อสาร
๒ กองบรรณาธิก าร. (๒๕๕๖). ประเทศมาเลเซีย . รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย มีเนื้อหา
กรุงเทพฯ: เพื่อนเรียน เด็กไทย.
เกี่ ย วกั บ สภาพภูมิ ป ระเทศ สภาพภู มิอ ากาศ รูป แบบ
การเมืองการปกครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคั ญ
วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา สถานะและบทบาท
ของประเทศมาเลเซียบนเวทีอาเซียน ตั้ง แต่เริ่มการเข้า
มาเป็ น สมาชิ ก และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ในหมู่
ประเทศสมาชิกอาเซียน
๓ กิ่ง กาญจน์ ตรียงค์. (๒๕๕๖). ๑๐๐ เรื่องน่ารู้ใ น รวบรวมความรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเทศมาเลเซี ย ใน
มาเลเซีย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
หลากหลายเรื่องราวแบ่งออกเป็น ๑๐ หมวดหมู่สําคัญ
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา สื่อสารมวลชน
อาชี พ สถานที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ
และบทบาทของประเทศมาเลเซี ย ที่ มี ต่ อ ประชาคม
อาเซียน
๔ จิรวุฒิ ลิปิพันธ์. (๒๕๕๗). เปิดหน้าต่างอาเซียน: นํ า เสนอเนื้ อ หาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศมาเลเซี ย
ประเทศมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: นิช.
ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง
การปกครอง สั ง คมและวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และ
สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย
๕ ชยกฤต กิ ต ติ ว รรณกร. (๒๕๕๙). เปิ ด ประตู สู่ เนื้ อ หาที่ กล่ า วถึ ง ข้อ มู ลพื้ น ฐานของประเทศมาเลเซี ย
อาเซียน: สหพันธรัฐมาเลเซีย. กรุงเทพฯ:
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง ในเรื่องประวัติศาสตร์ การเมือง
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
การปกครอง ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เมือง
และสถานที่สําคัญ ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย การแต่ง
กาย วัฒนธรรมการกิน และเทศกาลงานประเพณี

๑๒๒

ตาราง ๑๐ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖ ชุ ลี พ ร วิ รุ ณห ะ . ( ๒๕ ๕๓ ). บุ หง า ร า ย า : หนั ง สื อเล่ มนี้ เป็ น งานเขีย นจากประวั ติศ าสตร์จ ากคํ า
ประวั ติ ศ าสตร์ จ ากคํ า บอกเล่ า ของชาวมลายู . บอกเล่าของชาวมลายา นับเป็นงานเขียนทางวิชาการที่
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ศักดิ์สภาการพิมพ์.
แสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ภูมิทัศน์อารยธรรมมลายูที่
ลึก ซึ้ ง ซั บซ้ อ น มี ความโดดเด่ น และแตกต่ า งจากงาน
วิช าการสัง คมศาสตร์ อื่น ๆ เพราะเป็ นการชี้ใ ห้เ ห็น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวที่ต้องปะทะ
ต่อรองกัน เอง สํา คัญ งานชิ้ นนี้นํ าเสนอเรื่องราวความ
แตกต่างหลากหลายในวิถีแห่งความเป็นมลายูเหล่านี้โดย
นํางานเขียนพื้นเมืองที่บันทึกอดีตจากโลกมลายูเป็นดัง
แว่นส่องให้เห็นความหมายของชีวิตผู้คนและสังคมมลายู
ในยุคสมัยนั้น โดยเสนอข้อถกเถียงถึงฐานะความรู้ของ
เอกสารเหล่านั้น แต่ก็ไม่ลืมที่ให้ความสําคัญกับเอกสาร
งานศึกษาวิจัยอื่นๆ
๗ ฐานี โพธิ์ น้ อ ย. (๒๕๕๕). สวั ส ดี อ าเซี ย น : รวบรวมองค์ ค วามรู้ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ประเทศมาเลเซี ย
มาเลเซีย. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
หนึ่ง ในประเทศสมาชิกอาเซียน ไว้เป็นเกร็ดความรู้สั้น
จํ า นวน ๔๖ เกร็ ด ความรู้ ในมิ ติ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ภูมิ ศาสตร์ สั ง คมวั ฒนธรรม การปกครอง ภาษาและ
ความสัมพันธ์กับอาเซียน
๘ ณภัค เสรีรักษ์; และรชฎ สาตราวุธ, บรรณาธิการ. รวบรวมบทความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับ
(๒๕๕๘). จินตทรรศ์จากปัตตานี: มนุษยศาสตร์ ปาตานี เช่ น กระบวนการรั ฐ ชาติ ไ ทยกรณี จั ง หวั ด
และสังคมศาสตร์ในกระแสความเปลี่ยนแปลง. ชายแดนภาคใต้ การสํ า รวจทางมานุ ษ ยวิ ท ยาของ
ป๎ต ตานี : คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบริดจ์ในรัฐมลายูของสยาม ค.ศ.๑๘๙๙มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี.
๑๙๐๐ สังคมเศรษฐกิจป๎ตตานีและชุมชนมุสลิมกับการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น
๙ ทอม เพลต. (๒๕๕๕). จับเข่าคุ ย มหาธีร์ โมฮั ม หนั ง สื อ เล่ ม นี้เ ป็ น บทสั ม ภาษณ์ และนํ าเสนอบทบาท
หมัด. แปลโดย สุภาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน.
แนวคิ ด การบริ ห ารประเทศของ มหาธี ร์ โมฮั ม หมั ด
กรุงเทพฯ: มติชน
นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย และได้สะท้อนความคิด
ของท่านในเรื่องต่างๆ ทั้งต่อชาวมุสลิม ต่อประเทศต่างๆ
ในทวีปเอเชีย ต่อชาติตะวันตก
๑๐ นัยนา โง้วศิริ, บรรณาธิการ. (๒๕๕๘). ชุดข้อมูล หนัง สือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลด้านต่างๆ ของ
ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน:
ประเทศมาเลเซีย ทั้ง ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ประเทศมาเลเซีย. สงขลา: มหาวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สัง คม
ราชภัฏสงขลา.
วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา และภาษา

๑๒๓

ตาราง ๑๐ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๑ ประชุ ม ชุ่ ม เพ็ งพั น ธุ์ . (๒๕๕๐). ตํ า นานมะโรง หนัง สือ เล่ มนี้ เป็ นตํา นานประวัติ เมื องไทรบุรี หรือ เค
มหาวงศ์ พงศาวดารเมืองไทรบุรี. กรุงเทพฯ:
ดาห์ (กฏาหะ หรือ เกดาหฺ) ภาษามลายูมีหลายสํานวน
เอดะโนว์เลจเซ็นเตอร์.
แต่ฉบั บภาษาอัง กฤษที่แ พร่ห ลายที่ สุดคือ ฉบับ ที่แปล
โดย กัปตันเจมส์ โลว์ (Lieutenant Colonel James
Low) ชาวอัง กฤษผู้ที่สนิทสนมที่สุดกับสุลต่านไทรบุรี
และมีส่วนสําคัญ ทําให้อัง กฤษได้เกาะหมาก (ปีนัง ) ไป
จากสยาม ตํานานประวัติเมืองไทรบุรีฉบับภาษาไทย คือ
“พงศาวดารเมืองไทรบุรี” ฉบับที่มีอยู่ในศาลาลูกขุน ซึ่ง
จัดพิมพ์อยู่ในชุดประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒ มีเนื้อหา
ตั้ง แต่ ยุค ที่ต รงกับ รัช กาลที่ ๓ ของสยาม ส่ว นประวั ติ
ก่อ นหน้ า นั้น เขีย นอย่ า งสรุ ป ย่อ เพีย งสั้น ๆ แต่ ตํา นาน
มะโรง มหาวงศ์ ฉบั บ เจมส์ โลว์ นั้ น เล่ า ประวั ติอ ย่ า ง
ละเอี ย ด และในตอนต้ น เรื่ อ งก็ เ ต็ ม ไปด้ ว ยกฤษดา
อภินิหาร นอกจากเนื้อหาตํานานมะโรง มหาวงศ์ ฉบับ
เต็ ม แล้ ว คุ ณ ประทุ ม ชุ ม เพ็ ง พั น ธุ์ ยั ง ได้ เ ขี ย นอรรถ
อธิบายเพิ่มข้อมูลความรู้อีกถึง ๑๗๕ หัวข้อ
๑๒ พงศ์ธัน ว์ สํา เภาเงิ น. (๒๕๕๖). พัฒนาการทาง เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่แบ่ง ออกเป็น ๕ บท ซึ่ง แต่
วัฒนธรรมบนคาบสมุทรมลายูก่อน พ.ศ.๑๘๐๐. ละบทมีประเด็นชัดเจนและนําเสนอเนื้อหาได้อย่างเข้าใจ
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
ง่ า ย บทที่ ๑ เป็ น บทนํ า บทที่ ๒ นํ า เสนอภาพรวม
เกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีในเอเชียตะวัน ออกและ
เอเชี ยตะวั นออกเฉีย งใต้ บทที่ ๓ มี เนื้อหาสําคั ญ หรื อ
หลักฐานโบราณคดีที่พบในพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ทาง
ตะวันตกของภาคกลางในประเทศไทย บทที่ ๔ เป็นการ
วิเคราะห์และความพยายามเชื่อมโยงหลักฐานข้อมูลทาง
โบราณคดีต่ างๆ เพื่ อสร้า งภาพให้ เห็ นพั ฒนาการทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่ บทที่ ๕ เป็นบทสรุป

๑๒๔

ตาราง ๑๐ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๓ มาโนช พรหมป๎ญโญ. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย ว กั บ สภาพภู มิ ศ าสตร์ สภาพ ทาง
ประชาคมอาเซียน: สหพันธรัฐมาเลเซีย.
ประวัติศาสตร์ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
วิ ถี วั ฒ นธรรม สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง การ
พัฒนาของประเทศมาเลเซีย
๑๔ วิทย์ บัณฑิตกุล. (๒๕๕๕). รู้จักประชาคมอาเซียน: กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของประเทศมาเลเซียครอบคลุม
มาเลเซีย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์. ทุกด้าน ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ ตํานาน การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรม เมือง
และสถานที่ สํ า คั ญ การแต่ ง กายของคนมาเลเซี ย
วัฒนธรรมการกิน และเทศกาลงานประเพณี
๑๕ วิทยา มิตรศัทธา. (๒๕๕๕). ประชาคมอาเซียน: รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซีย ทั้ง
ประเทศมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม. ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ความเป็ น มา สภาพสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง สถานที่สําคัญ และ
บทบาทของประเทศมาเลเซี ย ที่ มี ต่ อ กลุ่ ม ประชาคม
อาเซี ย น รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศของ
มาเลเซียที่มีต่อประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
๑๖ ศิริกัญญา เลี้ยวรัศมี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เปิด นําเสนอข้อมูลพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย ครอบคลุม
หน้าต่างอาเซียน: ประเทศมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: เนื้อหาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการ
พนิช.
ปกครอง สั ง คมและวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศมาเลเซีย
๑๗ ศิลปากร, กรม. (๒๕๕๘). จากนานามาลัยรัฐ สู่ รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการของคาบสมุทร
มาเลเซียและสิงคโปร์ในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ:
มลายูในบริบทเอชียตะวันออกเฉียงใต้ มลายูในสายตา
ศิลปากร.
ของชาวต่ า งชาติ ไทย-ปี นั ง ในบริ บ ทประวั ติ ศ าสตร์
อิ ท ธิ พ ลของสถาป๎ ต ยกรรมชิ โ น-โปรตุ เ กส ที่ เ ข้ า มาสู่
ภาคใต้ ของประเทศไทย ตลอดจนการค้ า และการทํ า
เหมืองแร่ดีบุกของภูเก็ตในช่วงที่อังกฤษปกครอง

๑๒๕

ตาราง ๑๐ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๘ ศุภการ ศิริไพศาล; และอดิศร ศักดิ์สูง. (๒๕๕๔).
ภูมิปุตรา: ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและ
กระบวนการพั ฒ นาประเทศของมาเลเซี ย .
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

๑๙

๒๐

บรรณานิทัศน์

อธิบายถึง กระบวนการพัฒนาประเทศมาเลเซียภายใต้
บริ บ ทความขั ด แย้ ง ทางวั ฒนธรรม ชาติ พั น ธุ์ ศาสนา
ประเพณี อย่างไรก็ตามหนัง สือเล่มนี้เขียนออกมาจาก
งานวิจัย จึง มีการอธิบายถึง นโยบาย “ภูมิบุตร” แบบ
กว้ า งๆ ซึ่ ง ถ้ า ผู้ ส นใจเรื่ อ งประเทศมาเลเซี ย มาก่ อ นก็
พอจะทราบข้อมูลเบื้องต้น เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาค เนื้อหาทั้งสองภาคนี้ ผู้เขียนพยายาม
นํา เสนอข้อ มูล ท้อ งถิ่ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ทั ศนะและ
ความรู้ สึก ของคนในซึ่ ง เป็ น บุ คคลร่ ว มสมั ย เหตุ ก ารณ์
ประกอบกั บ การใช้เ อกสารหลัก ฐานของทางราชการ
มาเลเซีย และหนังสือตําราที่ได้มีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้าแล้ว
สมพงษ์ งามแสงรัตน์. (๒๕๕๒). จากมะละกาถึง เป็นบันทึกการเดินทางของผู้เขียน เมื่อครั้งที่เดินทางไป
บาหลีในนามพระเจ้าและพริกไทย. กรุงเทพฯ:
ยังประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย คือเดินทางจากมะ
แพรวสํานักพิมพ์.
ละกา และเดินทางต่อไปยัง บาหลี ในเรื่องผู้เขียนมา
การเขี ย นเป็ น แบบถามตอบกั บ ตั ว เองระหว่ า งการ
เดิ น ทาง ตั้ ง แต่ ม ะละกา สุ ม าตรา ชวา และจนทั่ ง ถึ ง
บาหลี ระหว่างการเดินทางจะมีการเล่าเรื่องต่างๆพร้อม
สอ ดแทร กภาพว าดขอ งผู้ ว าด รว มถึ ง ยั ง มี ก าร
เปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของประเทศทั้ง
สองอีกด้วย
สายสกุล เดชาบุตร. (๒๕๕๘). มะละกา ปัตตาเวีย เรี ย บเรี ย งประวั ติ ศ าสตร์ ช่ ว งหนึ่ ง ของภู มิ ภ าคเอเชี ย
มะลิลา ปีนัง จักรวรรดิตะวันตกยุคล่าอาณานิคม. ตะวันออกเฉียงใต้ที่ดําเนินควบคู่ไ ปกับการพัฒนาของ
กรุงเทพฯ: ยิปซี กรุ๊ป.
การเปลี่ ย นแปลงจากยุ ค สมั ย หนึ่ ง สู่ ยุ ค สมั ย หนึ่ ง ที่
น่าสนใจ มะละกา ป๎ตตาเวีย มะนิลา และปีนัง ในหน้า
ประวัติศาสตร์จึงกลายเป็นเมืองสําคัญ

๑๒๖

ตาราง ๑๐ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๑ สุรพงษ์ ชัยนาม. (๒๕๖๐). นโยบายต่างประเทศ
ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น:
ห้ า กรณี ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บนโยบายไทยต่ อ
มาเลเซีย. กรุงเทพฯ: ศยาม.

๒๒

เสริมสกุล โทณะวณิก. (๒๕๕๘). เรียนรู้ประเทศ
อาเซียน: มาเลเซีย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

๒๓

อันดายา บาร์บารา วัตสัน; และลีโอนาร์ด วาย อัน
ดายา. (๒๕๕๗). ประวัติศาสตร์มาเลเซีย.
แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรัตน์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

๒๔

อาณั ติ อนั น ตภาค. (๒๕๕๗). ประวั ติ ศ าสตร์
มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน: ความหลาก
หลายเป็นหนึ่งเดียว. กรุงเทพฯ: ยิปซี กรุ๊ป.

บรรณานิทัศน์
อธิบายความซับซ้อนเหตุก ารณ์ อธิพลป๎ จจัยภายนอก
ภายใน และป๎จจัยภูมิรัฐศาสตร์ กล่าวถึงประวัติศาสตร์
ความสั ม พั น ธ์ ไ ทย-มาเลเซี ย ตั้ ง แต่ พ.ศ.๒๕๐๕ หลั ง
ได้ รั บ เอกราชจากอั ง กฤษซึ่ง ยั ง รวมสิ ง คโปร์ ซาราวั ก
บอร์ เ หนี ย วเหนื อ และบรู ไ นไว้ ด้ ว ยกั น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์เชิงร่วมมือมากกว่าความขัดแย้ง วิเคราะห์
นโยบายต่ า งประเทศระหว่ า งสองประเทศ ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือ และป๎จจัยสงครามเย็น ที่มีส่วนสนับสนุน
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างสองประเทศ
รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้องกับประเทศมาเลเซีย
ทั้ ง ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สถานที่สําคัญ เป็นต้น
นํา เสนอประวัติ ศ าสตร์ข องประเทศมาเลเซีย เนื้ อ หา
สาระมีการไล่เรียงเรื่องราวตามลําดับเหตุการณ์ ตั้ง แต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากบทแรกในสมัย “สุวรรณภูมิ/
ศรี วิ ชั ย ” จน ถึ ง “ ยุ ค ท อ ง ” ข อ ง ก าร สถาปน า
“อาณาจักรมะละกา” ลําดับเรื่อยไปถึงสมัย “เอกราช”
และ “รัฐประชาชาติ” มาเลเซีย และเหตุการณ์ร่วมสมัย
ประมาณ พ.ศ.๒๕๔๓
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนต้องกล่าวถึงสามชาติในหนังสือเล่ม
เดียวกันเพราะมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันมาแต่ต้น
อย่างน้อยที่สุดในฐานะรัฐสุลต่านบรูไนมีประชากรและ
ชาติพันธุ์ที่เป็นส่วนเดียวกับชาวมาเลเซีย หนังสือเล่มนี้
เรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของสาม
ชาติดัง กล่าวในฐานะประเทศและในฐานะของคนและ
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ อ าศั ย อยู่ ร่ ว มกั น ในดิ น แดนเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยเริ่ ม แต่ ยุ ค โบราณกาลเหนื อ
คาบสมุทรมลายู มะละกาในฐานะศูนย์ กลางอิสลามใน
โลกมลายู ศตวรรษที่ ๑๖ มลายูหลังการล่มสลายของ
มะละกา เป็นต้น

๑๒๗

ตาราง ๑๐ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๕ อิ บ รอฮิ ม ชุ ก รี . (๒๕๔๙). ประวั ติ ศ าสตร์
ราชอาณาจั ก รมลายู ป ะตานี . แปลโดย หะสั น
หมัดหมาน; และมะหามะชากี เจ๊ะหะ. กรุงเทพฯ:
ซิลค์เวอร์ บุคส์.

บรรณานิทัศน์
รวบรวมมาจากหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เขียนด้วย
ภาษามลายู (อักษรยาวี) อันเกี่ยวข้องกับดินแดน
“ปะตานี”หรือ “ฟอฏอนี” หรือป๎ตตานี ตั้ง แต่การเริ่ม
ตั้งถิ่นในแหลมลายู การสถาปนาราชวงศ์ปะตานี จนถึง
ยุคแห่ง ความเจริญ รุ่ง เรืองจาการค้าและการติดต่อกั บ
ชาติตะวันตกในช่วง ศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ จนเสื่อมอํานาจ
และอ่อนแอลงในช่ วงศตวรรษที่ ๑๘ ทั้ง จากการค้า ที่
ลดลงและการสงคราม จนเมื่ อ ค.ศ.๑๙๐๒ ก็ ต กอยู่
ภายใต้การปกครองของสยามอย่างสิ้ นเชิง จากนโยบาย
การรวมอํา นาจเข้ าสู่ ส่ว นกลางของสยามในช่ว ง ค.ศ.
๑๙๔๐-๑๙๕๐ ที่ ร วมหั ว เมื อ งป๎ ต ตานี เป็ น มณฑล
ป๎ตตานี จนแบ่ ง แยกเป็น ๓ จัง หวั ด ซึ่ง ได้แก่ ป๎ตตานี
ยะลา ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบแก่ค นในท้อ งถิ่ น ผู้ ที่ ใ ช้
ภาษายาวี ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
๓ จัง หวัดชายแดนภาคใต้ อันนํา มาซึ่ง ป๎ญ หาทางการ
เมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ซึ่งยังคง
ปรากฏให้เห็นจากวิกฤตการณ์ในสามจัง หวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทยจนถึงป๎จจุบัน

๑๒๘

ตาราง ๑๑ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชือ่ หนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กมลรัต น์ ศีลประเสริฐ. (๒๕๕๗). เปิด หน้าต่า ง นํ า เสนอเนื้ อ หาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศสิ ง คโปร์
อาเซียน: ประเทศสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: นิช
ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง
การปกครอง สั ง คมและวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และ
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์
๒ กฤชกร เพชรนอก. (๒๕๕๕). หนีห่าว สิงคโปร์ . มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ภู มิ อ ากาศ
ปทุมธานีฯ: สกายบุ๊กส์.
ประวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ งการปกครอง สั ง คมและ
วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ และ
คํา ศั พท์ บ ทสนทนาภาษาสิ ง คโปร์สั้ น ๆ ไว้ สํา หรับ การ
สื่อสาร
๓ กฤษณา วิเชียรเพชร. (๒๕๕๕). เรียนรู้อ าเซียน: หนั ง สือ เล่ม นี้ เป็ น ชุ ดความรู้ เกี่ ย วกั บ ประเทศสิ ง คโปร์
สาธารณรัฐสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๗ หัวข้อ คือ ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
การเมือ งการปกครองและเพลงชาติ เมือ งหลวงและ
เมืองสําคัญ สถานที่สําคัญ และความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
๔ กองบรรรณาธิการ. (๒๕๕๖). ประเทศสิง คโปร์ . รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศสิง คโปร์ มีเนื้อหา
กรุงเทพฯ: เพื่อนเรียน เด็กไทย.
เกี่ ย วกั บ สภาพภูมิ ป ระเทศ สภาพภู มิอ ากาศ รูป แบบ
การเมืองการปกครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคั ญ
วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา สถานะและบทบาท
ของประเทศสิงคโปร์บนเวทีอาเซียน ตั้งแต่เริ่มการเข้ามา
เป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน
๕ เกริก ฤทธิ์ เชื้อ มงคล. (๒๕๕๙). สิง คโปร์ บรูไ น ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ และ
สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ํามันอาเซียน.
ประเทศบรูไ น กับความเป็ฯมาที่แ ตกต่ าง “สิง คโปร์ ”
กรุงเทพฯ: เพชรประกาย.
จากเกาะเล็กๆ ที่ไ ม่มีใครให้ความสนใจมากนัก สู่เมือง
ท่าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนชาติ และ
“บรูไ น” อาณาจักรอันรุ่ง เรืองบนเกาะบอร์เนียว การ
รุกรานของชาติตะวันตกและกบฎชาวพื้นเมืองที่ทําให้
เกิ ด สงครายื ด เยื้ อ หลากหลายเหตุ ก ารณ์ ก่ อ นขุ ด พบ
แหล่ ง น้ํ า มั น ข น า ดให ญ่ ที่ ทํ า ใ ห้ ป ร ะ เ ทศเ ล็ ก ๆ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่ง

๑๒๙

ตาราง ๑๑ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖ ชยกฤต กิ ต ติ ว รรณกร. (๒๕๕๙). เปิ ด ประตู สู่ มีเนื้อหาที่กล่ าวถึง ข้ อมูลพื้ นฐานของประเทศสิ ง คโปร์
อาเซียน: สาธารณรัฐสิงคโปร์. กรุงเทพฯ:
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง ในเรื่องประวัติศาสตร์ การเมือง
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
การปกครอง ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เมือง
และสถานที่สําคั ญ ต่างๆ ในประเทศสิง คโปร์ การแต่ ง
กาย วัฒนธรรมการกิน และเทศกาลงานประเพณี
๗ ฐานี โพธิ์ น้ อ ย. (๒๕๕๕). สวั ส ดี อ าเซี ย น : รวบรวมองค์ความรู้สําคัญเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ หนึ่ง
สิงคโปร์. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
ในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ไว้ เ ป็ น เกร็ ด ความรู้ สั้ น
จํ า นวน ๔๖ เกร็ ด ความรู้ ในมิ ติ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ภูมิ ศาสตร์ สั ง คมวั ฒนธรรม การปกครอง ภาษาและ
ความสัมพันธ์กับอาเซียน
๘ ทอม เพลต. (๒๕๕๗). จับเข่าคุย ลีกวนยิว. แปล หนัง สื อเล่ มเป็ นบทสัมภาษณ์ และได้นํ าเสนอบทบาท
โดย นงนุช สิงหเดชะ; และสุรนันท์ เวชชาชีวะ.
แ น ว คิ ด ก า ร บ ริ ห า ร ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ลี ก ว น ยู
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: มติชน.
นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลทาง
การเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่ง ในทวีปเอเชีย และ
ได้ รั บ การยกย่ อ งอย่ า งกว้ า งขวางว่ า เป็ น บิ ด าผู้ ก่ อ ตั้ ง
ประเทศสิงคโปร์สมัยใหม่
๙ นัยนา โง้วศิริ, บรรณาธิการ. (๒๕๕๘). ชุดข้อมูล เนื้อหาครอบคลุมข้อมูลด้านต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์
ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน:
ทั้ ง ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ การเมื อ งการ
ประเทศสิงคโปร์. สงขลา: มหาวิทยาลัย
ปกครอง เศรษฐกิ จ การท่อ งเที่ย ว สั ง คม วั ฒ นธรรม
ราชภัฏสงขลา.
ศาสนา การศึกษา และภาษา
๑๐ บุญ ฤทธิ์ ตั้ ง บุ ญ คุ ณ ธรรม. (๒๕๕๘). ลี กวน ยู นําเสนอบทบาทของ ลี กวน ยู ที่ถือเป็นต้นแบบให้กับ
รัฐบุรุษสร้างชาติสิงคโปร์ให้ใหญ่คับโลก.
ชาวสิงคโปร์ทั้งประเทศ ท่านมีความเข้มแข็งและความ
กรุงเทพฯ: เพชรประกาย.
เป็ น นั ก คิ ด นั ก วางแผน พั ฒ นาประเทศสิ ง คโปร์ จ น
กลายเป็นประเทศที่ติดอันดับตันๆ ของโลก ทั้งทางด้ าน
เศรษฐกิจ เมืองน่ าอยู่ และประชากร จนสิง คโปร์ก้า ว
ไปสู่ความเป็นสุดยอดของทุกด้าน
๑๑ พี. อนุวัฒน์. (๒๕๕๖). หนีห่าว ประเทศสิงคโปร์ . รวบรวมข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ ไว้อย่าง
กรุงเทพฯ: เพาเวอร์ เบสท์.
หลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรม การเมื องการปกครอง อาหารการกิ น
สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญและภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

๑๓๐

ตาราง ๑๑ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๒ ภุศร เลียววัฒนะผล; และบุญบังเอิญ เลียววัฒนะ รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของประเทศสิงคโปร์ไว้
ผล. (๒๕๕๗). ประชาคมอาเซียน: สิงคโปร์.
ภายในเล่ม ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
กรุงเทพฯ: นวตสาร.
สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง สถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน
ทําให้ได้รู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศสิงคโปร์
๑๓ วริศรา ภานุวัฒน์. (๒๕๕๘). คิดแบบ ลี กวน ยู . เนื้อหาสรุปเรื่องราวความเป็นมาของประเทศสิง คโปร์
กรุงเทพฯ: แสงดาว.
โดยเฉพาะแนวคิ ดการพั ฒ นาประเทศสิ ง คโปร์ ข อง ลี
กวน ยู ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ประเทศสิ ง คโปร์ ใ นช่ ว งหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ แนวคิดหลักของลี กวน ยู คือ การ
สร้ างชาติ ใ หม่ โดยเน้ น เปิ ดรั บ การลงทุ นจากต่ า งชาติ
และเนื่ องจากที่ตั้ ง ของสิง คโปร์นั้ นเป็น จุดยุ ทธศาสตร์
ทางการเดินเรือที่สําคัญทําให้ เป็นข้อได้เปรียบเพียงข้อ
เดียวของสิงคโปร์ในขณะนั้น ที่จะให้เขาสร้างชาติขึ้นมา
ได้
๑๔ วิทย์ บัณฑิตกุล. (๒๕๕๕). รู้จักประชาคมอาเซียน: กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของประเทศสิงคโปร์ครอบคลุมทุก
สาธารณรัฐสิงคโปร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
ด้า น ทั้ง ในเรื่ องประวั ติศ าสตร์ ตํา นาน การเมือ งการ
กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
ปกครอง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรม เมือง
และสถานที่ สํ า คั ญ การแต่ ง กายของคนสิ ง คโปร์
วัฒนธรรมการกิน และเทศกาลงานประเพณี
๑๕ วิทยา มิตรศัทธา. (๒๕๕๕). ประชาคมอาเซียน: รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสิงคโปร์ ทั้งใน
ประเทศสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม. ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การปกครอง สถานที่สําคัญ และบทบาทของ
ประเทศสิง คโปร์ที่มีต่อกลุ่มประชาคมอาเซียน รวมถึง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศของสิ ง คโปร์ ที่ มี ต่ อ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
๑๖ ศิริกัญญา เลี้ยวรัศมี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เปิด นําเสนอข้อมูลพื้นฐานของประเทศสิงคโปร์ ครอบคลุม
หน้าต่างอาเซียน: ประเทศสิงคโปร์.
เนื้อหาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการ
กรุงเทพฯ: พนิช.
ปกครอง สั ง คมและวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศสิงคโปร์

๑๓๑

ตาราง ๑๑ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๗ เสริมสกุล โทณะวณิก. (๒๕๕๘). เรียนรู้ประเทศ
อาเซียน: สาธารณรัฐสิงคโปร์.
กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
๑๘ อภิวันทน์ อุดลยพิเชฏฐ์. (๒๕๕๖). ประวัติศาสตร์
สิงคโปร์. กรุงเทพฯ: สารคดี.

๑๙

๒๐

๒๑

บรรณานิทัศน์

รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้องกั บประเทศสิง คโปร์
ทั้ ง ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สถานที่สําคัญ เป็นต้น
นําเสนอความเป็นมาของสิงคโปร์ตั้งแต่ก่อนอังกฤษเข้า
มา ที่มีหลักฐานทั้ง โบราณวัตถุ และเอกสารลายลักษณ์
อักษรบอกให้รู้ว่าเกาะแห่งนี้เป็นเมืองท่าการค้าสัมพันธ์
กับมลายูและกลุ่มเกาะใกล้เคียงกันเป็นรากฐานสําคัญ
ต่อการเติบโตของสิง คโปร์ การสร้างประเทศภายหลัง
ประกาศแยกออกจากประเทศมาเลเซี ย รวมถึ ง
ความสัมพัน ธ์กับ ประเทศในอาเซียนและการรวมเป็ น
ประชาคมอาเซียน
อัครวิทย์ เรืองรอง. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐสิงคโปร์.
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง วิถีวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญรวมถึงการพัฒนาของประเทศ
สิงคโปร์
อิสรา โพธิ. (๒๕๕๖). ๑๐๐ เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์. รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ ในหลากหลาย
กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
เรื่ อ งราวแบ่ ง ออกเป็ น ๑๐ หมวดหมู่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่
ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ การเมื อ งการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา สื่อสารมวลชน
อาชี พ สถานที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ
และบทบาทของประเทศสิ ง คโปร์ ที่ มี ต่ อ ประชาคม
อาเซียน
เออร์เนสต์ ซี.ที. เชอะ. (๒๕๕๗). ประวัติศาสตร์ ศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศสิง คโปร์ จากยุค เริ่มแรก
สิงคโปร์. แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร. กรุงเทพฯ:
ของดิ น แดนที่ เ ป็ น เกาะแห่ ง หนึ่ ง ผ่ า นยุ ค สมั ย การ
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
ปกครองของอัง กฤษยุคสงครามโลกครั้ง ที่ ๒ จนถึงการ
และมนุษยศาสตร์.
ได้ เ อกราชเมื่ อ พ.ศ.๒๕๐๘ ครอบคลุ ม ด้ า นเศรษฐกิ จ
การเมือง เน้นประเด็นด้านสังคมของสิง คโปร์ร่วมสมัย
เช่ น ประชากร ชุ ม ชนและครอบครั ว ก ารศึ ก ษา
สื่อสารมวลชน สุขภาวะ สวัสดิการ อัตลักษณ์แห่ง ชาติ
และสิงคโปร์ในบริบทอาเซียน

๑๓๒

ตาราง ๑๒ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศบรูไน ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กฤชกร เพชรนอก. (๒๕๕๕). เซอลามั ต ดาตั ง เนื้ อ หาครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ภู มิ อ ากาศ
บรูไน. ปทุมธานีฯ: สกายบุ๊กส์.
ประวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ งการปกครอง สั ง คมและ
วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ และ
คํ า ศั พ ท์ บ ทสนทนาภาษาบรู ไ นสั้ น ๆ ไว้ สํ า หรั บ การ
สื่อสาร
๒ กองบรรรณาธิการ. (๒๕๕๖). ประเทศบรูไน ดารุ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
สซาลาม. กรุงเทพฯ: เพื่อนเรียน เด็กไทย.
มีเ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ สภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพภู มิอ ากาศ
รูปแบบการเมืองการปกครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
สํา คั ญ วั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละศาสนา สถานะและ
บทบาทของประเทศบรูไนบนเวทีอาเซียน ตั้งแต่เริ่มการ
เข้ามาเป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่
ประเทศสมาชิกอาเซียน
๓ ชยกฤต กิ ต ติ ว รรณกร. (๒๕๕๙). เปิ ด ประตู สู่ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี เ นื้ อ หาที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
อาเซียน: เนการาบรูไนดารุสซาลาม.
ปร ะ เท ศบรู ไ น คร อ บคลุ ม ทุ ก ด้ า น ทั้ ง ใ น เรื่ อ ง
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
ประวั ติศาสตร์ การเมือ งการปกครอง ภูมิศ าสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เมืองและสถานที่สําคัญ ต่างๆ ใน
ประเทศบรู ไ น การแต่ ง กาย วั ฒ นธรรมการกิ น และ
เทศกาลงานประเพณี
๔ ฐานี โพธิ์น้อย. (๒๕๕๕). สวัสดีอาเซียน: บรูไน. รวบรวมองค์ความรู้สําคัญเกี่ยวกับประเทศบรูไน หนึ่งใน
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
ประเทศสมาชิกอาเซียน ไว้เป็นเกร็ดความรู้สั้น จํานวน
๔๖ เกร็ดความรู้ ในมิติด้า นประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
สังคมวัฒนธรรม การปกครอง ภาษาและความสัมพัน ธ์
กับอาเซียน
๕ ดลมนรรจน์ บากา. (๒๕๕๗). ประวัติศาสตร์บรูไน. นําเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศบรูไน โดยปรับปรุง
แปลโดย ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน. กรุงเทพฯ:
เนื้ อ หามาจากหนั ง สื อ “คู่ มือ ประเทศบรูไ น” เนื้ อ หา
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
ส า ร ะ สํ า คั ญ ที่ มี ก า ร นํ า เ ส น อ คื อ ภู มิ ศ า ส ต ร์
และมนุษยศาสตร์.
ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบอบสุลต่า น
กองทัพบรูไ น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ลักษณะ
ทางสัง คม สื่อสารและวรรณกรรม สภาพทางเศรษฐกิจ
การคมนาคมและการท่องเที่ยว รวมไปถึง เรื่องราวของ
การสาธารณสุขและแรงงาน

๑๓๓

ตาราง ๑๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖ ธรรมสิ รี ธรรมสโรช. (๒๕๕๗). เปิ ด หน้ า ต่ า ง นํ า เสนอเนื้ อ หาข้ อ มู ล ของประเทศบรู ไ น ครอบคลุ ม
อาเซียน: ประเทศบรูไน. กรุงเทพฯ: นิช
เกีย่ วกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวที่
สําคัญของประเทศบรูไน
๗ ภุศร เลียววัฒนะผล; และบุญบังเอิญ เลียววัฒนะ รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของประเทศบรูไ นไว้
ผล. (๒๕๕๗). ประชาคมอาเซียน: บรูไน.
ภายในเล่ม ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
กรุงเทพฯ: นวตสาร.
สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง สถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน
ทําให้ได้รู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศบรูไน
๘ มาโนช พรหมป๎ญโญ. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย ว กั บ สภาพภู มิ ศ าสตร์ สภาพ ทาง
ประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐเนการาบรูไน
ประวัติศาสตร์ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ดารุสซาลาม. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์. วิ ถี วั ฒ นธรรม สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง การ
พัฒนาของประเทศบรูไน
๙ วิทย์ บัณฑิตกุล. (๒๕๕๕). รู้จักประชาคมอาเซียน: หนัง สือเล่มนี้กล่าวถึง ข้อมูลพื้นฐานของประเทศบรูไ น
เนการาบรูไนดารุสซาลาม. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
ครอบคลุ ม ทุ ก ด้า น ทั้ง ในเรื่อ งประวั ติ ศ าสตร์ ตํ า นาน
กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
การเมื อ งการปกครอง เศรษฐกิ จ ภู มิ ศ าสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรม เมืองและสถานที่สําคัญ การแต่ง กาย
ของคนบรู ไ น วั ฒ นธรรมการกิ น และเทศกาลงาน
ประเพณี
๑๐ วิทยา มิตรศัทธา. (๒๕๕๕). ประชาคมอาเซียน: รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศบรูไ น ทั้งใน
ประเทศบรูไน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม.
ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การปกครอง สถานที่สําคัญ และบทบาทของ
ประเทศบรู ไ นที่ มี ต่ อ กลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของบรูไนที่มีต่อประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน

๑๓๔

ตาราง ๑๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๑ ศิริกัญญา เลี้ยวรัศมี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เปิด นํา เสนอข้ อ มูล พื้ น ฐานของประเทศบรู ไ น ครอบคลุ ม
หน้าต่างอาเซียน: ประเทศบรูไน.
เนือ้ หาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการ
กรุงเทพฯ: พนิช.
ปกครอง สั ง คมและวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศบรูไน
๑๒ อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์. (๒๕๕๖). ๑๐๐ เรื่องน่ารู้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไ น ในหลากหลาย
ในบรูไน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
เรื่ อ งราวแบ่ ง ออกเป็ น ๑๐ หมวดหมู่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่
ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ การเมื อ งการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา สื่อสารมวลชน
อาชี พ สถานที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ
และบทบาทของประเทศบรูไนที่มีต่อประชาคมอาเซียน
ตาราง ๑๓ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ Insight Guides. (๒๕๖๐). อินโดนีเซีย. แปลโดย นํ า เสนอความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง ได้
เมวิตา วงศ์วิเชียร. กรุงเทพฯ: อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น. ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวของผู้ ค น ประวั ติ ศ าสตร์ และ
วัฒนธรรม เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่ ว นแรก นํ า เสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ระเทศ
ประวั ติ ศ าสตร์ รวมถึ ง ผู้ ค น ศาสนา ศิ ล ปะการแสดง
หัตถกรรม อาหารการกิน และสถาป๎ตยกรรม ส่วนที่สอง
นํ า เสนอข้ อ มู ล ด้ า นสถานที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและใน
ส่วนท้ายบทจะมีรายชื่ออาหารแนะนําซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
นั้นๆ ท้ายสุด ข้อความรู้ในการท่องเที่ยวและบทสนทนา
สั้นๆ ด้วยภาษาอินโดนีเซีย
๒ กองบรรรณาธิการ. (๒๕๕๖). ประเทศอินโดนีเซีย. รวบรวมองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี
กรุงเทพฯ: เพื่อนเรียน เด็กไทย.
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ สภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพภู มิ อ ากาศ
รูปแบบการเมืองการปกครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
สํา คั ญ วั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละศาสนา สถานะและ
บทบาทของประเทศอินโดนีเซียบนเวทีอาเซียน ตั้ง แต่
เริ่มการเข้ามาเป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน

๑๓๕

ตาราง ๑๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓ ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ. (๒๕๕๖). ๑๐๐ เรื่องน่ารู้ รวบรวมความรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ใน
ในอิ น โดนี เ ซี ย . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒. กรุ ง เทพฯ: หลากหลายเรื่องราวแบ่งออกเป็น ๑๐ หมวดหมู่สําคัญ
อมรินทร์.
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา สื่อสารมวลชน
อาชี พ สถานที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ
และบทบาทของประเทศอิน โดนีเซี ยที่ มีต่ อประชาคม
อาเซียน
๔ ฐานี โพธิ์ น้ อ ย. (๒๕๕๕). สวั ส ดี อ าเซี ย น : รวบรวมองค์ความรู้สําคัญเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
หนึ่ง ในประเทศสมาชิกอาเซียน ไว้เป็นเกร็ดความรู้สั้น
จํ า นวน ๔๖ เกร็ ด ความรู้ ในมิ ติ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ภูมิ ศาสตร์ สั ง คมวั ฒนธรรม การปกครอง ภาษาและ
ความสัมพันธ์กับอาเซียน
๕ ทวีศักดิ์ เผือกสม. (๒๕๔๗). อินโดนีเซีย รายา: นํา เสนอเกี่ ย วกั บประวัติ ศ าสตร์ อิน โดนี เซี ยที่ นํา เสนอ
รัฐจารีตสู่ “ชาติ” ในจิตนาการ. กรุงเทพฯ:
เรื่ อ งราวของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ตั้ ง แต่ ยุ ค จารี ต ที่ มี
เมืองโบราณ.
ลั ก ษณะการปกครองและสั ง คมแบบดั้ ง เดิ ม ที่ ไ ด้ รั บ
อิ ท ธิ พ ล ม า จ า ก ศ า ส น า พ ร า ห ม ณ์ -ฮิ น ดู แ ล ะ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน สืบต่อถึงยุคการข้าวของ
ชาติตะวันตกและยุคหลัง ได้รับเอกราชจากอาณานิคม
ฮอลันดา ที่ก่อกําเนิดกลายมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอัน
เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทั้งทางศาสนา เชื้อ ชาติ
และวัฒนธรรม
๖ ทวีศักดิ์ เผือกสม. (๒๕๖๐). วีรบุรุษไพร่ชวา: รัฐ ศึกษารูปแบบการเผยแผ่ศาสนาอิสลามบนเกาะชวาของ
มุสลิม สภานักบุญ และผู้มีกําเนิดจากไส้เดือนดิน. ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ในช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๕-๑๘
กรุงเทพฯ: ยิปซี
อภิป รายการสถาปนาอํ านาจมุ สลิม กํ าเนิ ดรั ฐ และหั ว
เมืองมุสลิมบนชายฝ๎่งทะเลชวา กล่าวถึงคําสอน แนวคิด
ตํานาน วรรณกรรมอิสลามและเรื่องเล่า “วาลีสองอ”
หรือนักบุญทั้ง ๙ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด
อิส ลามที่ เ คร่ ง ครั ด กั บ ความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม แบบฮิ น ดู พุ ท ธ
อธิบายแนวคิดสายลัทธิซูฟีซึ่ง เป็นฝุายตรงข้ามคําสอน
กระแสหลั ก ของลั ท ธิ สุ ห นี่ เล่ า ถึ ง ตํ า นานการกํ า เนิ ด
วีรบุรุษชนชั้นล่างว่า “เซะห์สิติ เจนาร์” ซึ่งเชื่อว่ากําเนิด
มาจากไส้เดือนดินที่ได้รับอภิญญาวิเศษจากความรู้เรื่อง
สัจจะชั้นปรมัตถ์จนสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นไปยังมหาชน

๑๓๖

ตาราง ๑๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๗ ธรรมสิ รี ธรรมสโรช. (๒๕๕๗). เปิ ด หน้ า ต่ า ง นําเสนอเนื้อหาข้อมูลของประเทศอินโดนีเซีย ครอบคลุม
อาเซียน: ประเทศอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: นิช.
เกีย่ วกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวที่
สําคัญของประเทศอินโดนีเซีย
๘ นัยนา โง้วศิริ, บรรณาธิการ. (๒๕๕๘). ชุดข้อมูล มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆ ของประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน:
อิ น โดนี เ ซี ย ทั้ ง ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย. สงขลา: มหาวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สัง คม
ราชภัฏสงขลา.
วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา และภาษา
๙ ภูวดล ทรงประเสริฐ. (๒๕๔๗). อินโดนีเซีย อดีต เป็ น งานเขี ย นเพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประเทศ
และปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
อินโดนีเซีย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ป๎ จ จุ บั น โดยนํ า เสนอในลั ก ษณะของ
ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ โดยมีเนื้อหาตั้งแต่ภูมิหลัง
ของอินโดนีเซี ย การเปลี่ยนแปลงในช่วงศตวรรษที่ ๑๙
ระบบวัฒนธรรม การเข้ามาของอาณานิคมในอินโดนีเซีย
ยุ ค เอกราชของอิ น โดนี เ ซี ย และการเปลี่ ย นแปลงสู่
อินโดนีเซียสมัยใหม่
๑๐ ภุศร เลียววัฒนะผล; และบุญบังเอิญ เลียววัฒนะ รวบรวมเรื่ อ งราวต่ า งๆ ที่ น่ า สนใจของประเทศ
ผล. (๒๕๕๗). ประชาคมอาเซียน: อินโดนีเซีย.
อิ น โดนี เ ซี ย ไว้ ภ ายในเล่ ม ทั้ ง เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์
กรุงเทพฯ: นวตสาร.
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สัง คม วัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ และการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกอาเซียน ทําให้ไ ด้รู้จักเรื่องราวหลากหลายของ
ประเทศอินโดนีเซีย
๑๑ มนตรี ชมชิดนุช. (๒๕๕๙). เปิดประตูสู่อาเซียน: เรียบเรียงองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศอินโดนีเซีย ทั้ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ:
ในเรื่องประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เมืองและสถานที่สําคัญ
การแต่ ง กาย วั ฒ นธรรมการกิ น และเทศกาลงาน
ประเพณี

๑๓๗

ตาราง ๑๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๒ มาโนช พรหมป๎ญโญ. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย ว กั บ สภาพภู มิ ศ าสตร์ สภาพ ทาง
ประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.
ประวัติศาสตร์ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
วิ ถี วั ฒ นธรรม สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง การ
พัฒนาของประเทศอินโดนีเซีย
๑๓ เมธัส อนุวัตรอุดม. (๒๕๕๕). กระบวนการสร้าง ศึ ก ษากระบวนการสร้ า งสั น ติ ภ าพในอาเจะห์ โ ดย
สันติภาพอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.
พิจารณาจาก กระบวนการในการยุติความรุนแรงและ
กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
การพยายามหาข้อตกลงที่ยอมรับได้ร่วมกันในกรณีของ
อาเจะห์ที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๘ ผู้เขียนได้
วิเคราะห์ ถึง ป๎จ จัยแห่ง ความล้ มเหลวและความสํ าเร็ จ
ของการสร้างสันติภาพในช่วงเวลาดังกล่าว
๑๔ วิทย์ บัณฑิตกุล. (๒๕๕๕). รู้จักประชาคมอาเซียน: กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของประเทศอินโดนีเซียครอบคลุม
อินโดนีเซีย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
ทุกด้าน ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ ตํานาน การเมืองการ
สถาพรบุ๊คส์.
ปกครอง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรม เมือง
และสถานที่ สํ า คั ญ การแต่ ง กายของคนอิ น โดนี เ ซี ย
วัฒนธรรมการกิน และเทศกาลงานประเพณี
๑๕ วิทยา มิตรศัทธา. (๒๕๕๕). ประชาคมอาเซียน: รวบรวมองค์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย . กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดีย ทั้ ง ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ความเป็ น มา สภาพสั ง คม
คอม.
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง สถานที่สําคัญ และ
บทบาทของประเทศอิน โดนีเ ซียที่ มีต่อ กลุ่ม ประชาคม
อาเซี ย น รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศของ
อินโดนีเซียที่มีต่อประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
๑๖ ศิริกัญญา เลี้ยวรัศมี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เปิด นํ า เสนอข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
หน้าต่างอาเซียน: ประเทศอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: ครอบคลุม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ภู มิศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์
พนิช.
การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศอินโดนีเซีย
๑๗ เสริมสกุล โทณะวณิก. (๒๕๕๘). เรียนรู้ประเทศ รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้องกับประเทศอินโดนีเซีย
อาเซียน: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.
ทั้ ง ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพสั ง คม
กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สถานที่สําคัญ เป็นต้น

๑๓๘

ตาราง ๑๓ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๘ เสาวภา ธานี รั ต น์ , บรรณาธิ ก าร. (๒๕๔๗).
อินโดนีเซียศึกษา ฉบับปฐมฤกษ์.
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช.
๑๙ อาณัติ อนันตภาค. (๒๕๕๗). ประวัติอินโดนีเซีย:
เอกภาพแห่งความแตกต่าง. กรุงเทพฯ:
ยิปซี กรุ๊ป.

๒๐

๒๑

บรรณานิทัศน์

รวมบทความที่เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียไว้จํานวน ๙
บทความ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สัง คมและ
วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย และในท้ายเล่มได้
รวบรวมบรรณานุกรมที่เกี่ยวกับอินโดนีเซียศึกษาไว้ด้วย
นําเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ยุค
โบราณจนถึงสมัยที่อินโดนีเซียได้รับเอกราช ผู้เขียนได้
แบ่งเนื้อหาไว้หลากหลายประเด็น ดังนี้ อินโดนีเซีย
ในช่วงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๗-๑๔)
การเข้ามาของศาสนาอิสลาม อินโดนีเซียหลังการ
ล่มสลายของอาณาจักรมัชปาหิตและการเข้ามาของชาติ
ตะวันตก อินโดนีเซียภายใต้การปกครองของฮอลันดา
อินโดนีเซียในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ การต่อสู้
เพื่อเอกราชของอินโดนีเซียจนนํามาสู่การได้รับเอกราช
และอินโดนีเซียภายหลังได้รับเอกราช
อิ่มทิพย์ ป๎ตตะโชติ ซูฮาร์โต. (๒๕๕๕). ตามรอย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จ
รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสเกาะชวาสามครา.
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรําลึกเนื่อง
กรุงเทพฯ: บัวสรวง.
ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระองค์
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ นําเสนอเรื่องราว
ความทรงจําเกี่ยวกับการเสด็จประพาสเกาะชวา
ประเทศอินโดนีเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในระหว่าง พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๔๔ ใน
รูปแบบบันทึกความทรงจําโดยใช้วันเดือนปีทางสุริยคติ
ทั้งหมดแทนที่การลําดับเวลาแบบจันทรคติ
เอลซา ไซนุ ดิ น . (๒๕๕๗). ประวั ติ ศ าสตร์ นําเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย ไล่เรียง
อินโดนีเซีย. แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. เรื่ อ งราวพร้ อ มการวิ เ คราะห์ ตั้ ง แต่ ส มั ย ตอนต้ น ของ
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย การเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
และมนุษยศาสตร์.
ชนชาติตะวันตกเข้ามารุกรานจนฮอลันดาเข้าแทรกแซง
และยึดครองอินโดนีเซีย เกิดลัทธิชาตินิยม การเรียกร้อง
เอกราชและเหตุการณ์ภายหลังอินโดนีเซียได้รับเอกราช
นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซีย และสรุปเหตุก ารณ์
จนถึงป๎จจุบัน

๑๓๙

ตาราง ๑๔ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กฤชกร เพชรนอก. (๒๕๕๕). กุมุสตา ฟิลิปปินส์. นําเสนอชุดความรู้เ กี่ยวกั บประเทศฟิลิ ปปินส์ หนึ่ง ใน
ปทุมธานีฯ: สกายบุ๊กส์.
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ
ภู มิ ศ าสตร์ ภู มิ อ ากาศ ประวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ งการ
ปกครอง สั ง คมและวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ และคํ า ศั พ ท์ บ ทสนทน าภาษา
ฟิลิปปินส์สั้นๆ ไว้สําหรับการสื่อสาร
๒ กองบรรณาธิการ. (๒๕๕๖). ประเทศฟิลิปปินส์ . รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ มีเนื้อหา
กรุงเทพฯ: เพื่อนเรียน เด็กไทย.
เกี่ ย วกั บ สภาพภูมิ ป ระเทศ สภาพภู มิอ ากาศ รูป แบบ
การเมืองการปกครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคั ญ
วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา สถานะและบทบาท
ของประเทศฟิลิปปินส์บนเวทีอาเซียน ตั้งแต่เริ่มการเข้า
มาเป็ น สมาชิ ก และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ในหมู่
ประเทศสมาชิกอาเซียน
๓ จิรวุฒิ ลิปิพันธ์. (๒๕๕๗). เปิดหน้าต่างอาเซียน: นํ า เสนอเนื้ อ หาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
ประเทศฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ: นิช.
ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง
การปกครอง สั ง คมและวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และ
สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศฟิลิปปินส์
๔ ชยกฤต กิ ต ติ ว รรณกร. (๒๕๕๙). เปิ ด ประตู สู่ เนื้อหาที่กล่า วถึง ข้อ มูลพื้น ฐานของประเทศฟิ ลิปปิน ส์
อาเซียน: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง ในเรื่องประวัติศาสตร์ การเมือง
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
การปกครอง ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เมือง
และสถานที่สําคัญ ต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ การแต่ง
กาย วัฒนธรรมการกิน และเทศกาลงานประเพณี
๕ ฐานี โพธิ์ น้ อ ย. (๒๕๕๕). สวั ส ดี อ าเซี ย น : รวบรวมองค์ ความรู้สํ าคั ญ เกี่ย วกั บประเทศฟิ ลิป ปิน ส์
ฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
หนึ่ง ในประเทศสมาชิกอาเซียน ไว้เป็นเกร็ดความรู้สั้น
จํ า นวน ๔๖ เกร็ ด ความรู้ ในมิ ติ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ภูมิ ศาสตร์ สั ง คมวั ฒนธรรม การปกครอง ภาษาและ
ความสัมพันธ์กับอาเซียน

๑๔๐

ตาราง ๑๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖ ภุศร เลียววัฒนะผล; และบุญบังเอิญ เลียววัฒนะ รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของประเทศฟิลิปปินส์
ผล. (๒๕๕๗). ประชาคมอาเซียน: ฟิลิปปินส์.
ไว้ ภ ายในเล่ ม ทั้ ง เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
กรุงเทพฯ: นวตสาร.
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
อาเซียน ทําให้ไ ด้รู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศ
ฟิลิปปินส์
๗ มาโนช พรหมป๎ญโญ. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย ว กั บ สภาพภู มิ ศ าสตร์ สภาพ ทาง
ประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.
ประวัติศาสตร์ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
วิ ถี วั ฒ นธรรม สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง การ
พัฒนาของประเทศฟิลิปปินส์
๘ วรางคนา นิ พั น ธิ์ กุ ล . (๒๕๕๕). ประวั ติ ศ าสตร์ เนื้อหาครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์: ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้.
ทั้ ง ในด้ า นภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและ
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
วัฒนธรรม แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๕ บท คือ บทที่ ๑ รู้จัก
ฟิลิปปินส์ กล่าวถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลทั่วไป
ของประเทศฟิลิปปินส์ บทที่ ๒ ประวัติศาสตร์แห่งการ
ต่ อ สู้ เ พื่ อ เรี ย กร้ อ งเอกราช และการเข้ า มาปกครอง
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า ขบวนการฮุ ด บาลาฮั บ
ขบวนการชาตินิยมในฟิลิปปินส์ และการให้เอกราชการ
แก่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า บทที่ ๓ พลั ง คริ ส ต์
ศาสนาและพลังประชาชนในฟิลิปปินส์ กล่าวถึงบทบาท
สํา คัญ ของคริ สต์ ศาสนานิก ายโรมั นคาทอลิก บทที่ ๔
ฟิลิปปินส์กับอาเซียน กล่าวถึงการเข้ามาเป็นสมาชิกของ
อาเซียน บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับ
อาเซียน และบทที่ ๕ บทสรุป
๙ วิทย์ บัณฑิตกุล. (๒๕๕๕). รู้จักประชาคมอาเซียน: กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ครอบคลุม
สาธารณรัฐฟิลิปินส์. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
ทุกด้าน ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ ตํานาน การเมืองการ
กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
ปกครอง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรม เมือง
และสถานที่ สํ า คั ญ การแต่ ง กายของคนฟิ ลิ ป ปิ น ส์
วัฒนธรรมการกิน และเทศกาลงานประเพณี

๑๔๑

ตาราง ๑๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๐ วิทยา มิตรศัทธา. (๒๕๕๕). ประชาคมอาเซียน: รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศฟิลิปปินส์ ทั้ง
ประเทศฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม. ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ความเป็ น มา สภาพสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง สถานที่สําคัญ และ
บทบาทของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่ มี ต่ อ กลุ่ ม ประชาคม
อาเซี ย น รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศของ
ฟิลิปปินส์ที่มีต่อประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
๑๑ ศิริกัญญา เลี้ยวรัศมี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เปิด นําเสนอข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุม
หน้าต่างอาเซียน: ประเทศฟิลิปปินส์.
เนื้อหาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการ
กรุงเทพฯ: พนิช.
ปกครอง สั ง คมและวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศฟิลิปปินส์
๑๒ สี ด า สอนศรี . (๒๕๕๐). รั ฐ กั บ สั ง คมมุ ส ลิ ม ใน นํา เสนอเกี่ ยวกับ ประวัติ ความเป็ นมาของกลุ่ มมุ สลิ ม
ฟิลิปปินส์: จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ.
แบ่ ง แยกดิ น แดนในฟิ ลิ ป ปิ น ส์ นโยบายของรั ฐ บาล
กรุงเทพฯ: คบไฟ.
ฟิลิปปินส์ตั้ง แต่อดีต (ก่อนสมัยมาร์กอส) ต่อการแก้ไ ข
ความขัดแย้งในมินดาเนา แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโม
โร การแก้ป๎ญหาของมาร์กอส การบรรเทาทุกข์และการ
ช่วยฟื้นฟูมินดาเนาให้กลับสู่ภาวะปกติ ความร่วมมือของ
ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อการสร้างสันติสุขใน
มิ น ดาเนา บทบาทของรั ฐ บาลมาเลเซี ย ในการเป็ น
ตัวกลางในการเจรจากับ MNLF และความร่วมมือของ
รัฐบาลฟิลิปปินส์ การพยายามรวมตัวของบังซาโมโรเพื่อ
เพิ่มอํานาจต่อรอง
๑๓ สีดา สอนศรี. (๒๕๕๑). ฟิลิปปินส์ : จากอดีตสู่ นําเสนอในประเด็นเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ไว้ได้อย่าง
ปัจจุบัน (ค.ศ.๑๙๘๖-๒๐๐๖). กรุงเทพฯ:
น่ า สนใจเพราะเนื่ อ งจากประเทศนี้ เ ป็ น ประเทศ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประชาธิ ป ไตยชาติ แ รกของอาเซี ย นและขบวนการ
ชาติ นิ ย มได้ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศนี้ เ ป็ น ประเทศแรกใน
เอเชี ย ด้ ว ย การมองฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ผ่ า นประวั ติ ศ าสตร์ จ ะ
มองเห็ น ความเจริ ญ สูง สุ ด มาจุด ต่ํ า สุด และลุ กขึ้ น มา
เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

๑๔๒

ตาราง ๑๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๔ อัง คณา ทองพู ล. (๒๕๕๖). ๑๐๐ เรื่ อ งน่ า รู้ ใ น รวบรว มความรู้ เ กี่ ย วกั บประ เทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใน
ฟิลิปปินส์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
หลากหลายเรื่องราวแบ่งออกเป็น ๑๐ หมวดหมู่สําคัญ
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา สื่อสารมวลชน
อาชี พ สถานที่ สํ า คั ญ บุ ค คลสํ า คั ญ เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ
และบทบาทของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่ มี ต่ อ ประชาคม
อาเซียน
๑๕ โอ.ดี. คอร์ปุส. (๒๕๕๖). ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ศึกษาประวัติศาสตร์ของกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจใน
ของฟิลิปปินส์. แปลโดย สีดา สอนศรี.
ฟิลิปปินส์ เป็นผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
และสถาบันที่บั นทึกข้อ มูลในป๎ จจุบัน ซึ่ง หมายถึง การ
และมนุษยศาสตร์.
ช่วยให้เข้าใจถึงเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ โดยการบรรยาย
และวิเคราะห์ตั้ง แต่ขั้นพื้นฐานภาคต่างๆ และลักษณะ
พิเศษพื้นฐานที่ก่อร่างขึ้นในระหว่างเวลาที่ผ่านมา การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจโดยใช้แนวทางประวัติศาสตร์นี้ทําให้
ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง

๒.๒ กลุ่มงานด้านศิลปกรรม
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือ ในด้านศิลปกรรม ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ พอที่จําแนก
กลุ่มงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ศิลป์
๒.กลุ่มงานด้านทัศนศิลป์
๓.กลุ่มงานด้านสถาป๎ตยกรรม
๔.กลุ่มงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ศิลปกรรม” ประเภทหนังสือ ที่
จั ด พิ ม พ์ ร ะหว่ า งพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มี จํ า นวน ๖๓ รายการ สามารถสรุ ป ปริ ม าณงานที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
“ศิลปกรรม” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้

๑๔๓

ตาราง ๑๕ ปริมาณงานที่สํารวจพบ: กลุ่มงานศิลปกรรม
หัวข้อศึกษา
๒๕๔๖-๒๕๕๐
๑.ประวัติศาสตร์ศิลป์
๒.ทัศนศิลป์
๓.สถาป๎ตยกรรม
๓
๔.ดนตรี-นาฏศิลป์
รวมทั้งสิ้น
๓

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๖
๑๒
๓
๖
๑๐
๘
๒
๑๓
๒๑
๓๙

รวม
๑๘
๙
๒๑
๑๕
๖๓

จากตาราง จะเห็นได้ว่า งานการศึกษาด้าน “ศิลปกรรม” ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับสถาป๎ตยกรรม จํานวน ๒๑ รายการ อันดับรองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์
ศิลป์ จํานวน ๑๘ รายการ การศึกษาเกี่ยวกับดนตรี-นาฏศิลป์ จํานวน ๑๕ รายการ และการศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศน์ศิลป์ จํานวน ๙ รายการ
ดัง นั้น หัวข้อการศึกษาของกลุ่มงานด้านศิลปกรรมที่ตีพิมพ์ในช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาด้านสถาป๎ตยกรรม จํานวน ๓ รายการ ขณะที่งานตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส่วนใหญ่
ยังคงเป็นหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับสถาป๎ตยกรรม จํานวน ๑๘ รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานการศึกษาด้าน
สถาป๎ ต ยกรรมยัง คงได้รั บ ความสนใจอยู่ เสมอ นอกจากนี้ยั ง มีง านศึ กษาในหัว ข้ อการศึ กษาในประเด็ น ที่
หลากหลายมายิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแต่ละหัวข้อไม่มากนัก เช่น งานศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ จํานวน ๑๘
รายการ งานศึกษาด้านดนตรี-นาฏศิลป์ จํานวน ๑๕ รายการ และงานศึกษาด้านทัศน์ศิลป์ จํานวน ๙ รายการ
ที่มีความน่าสนใจที่ปริมาณชิ้นงานในแต่ละหัวข้อศึกษาดังกล่าวที่ตีพิมพ์มามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสอง
เท่า โดยเฉพาะหัวข้ อ สถาป๎ต ยกรรมที่เพิ่ มมากขึ้น จาก ๓ รายการ ในช่ว งพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๑๐
รายการ และในช่วงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ ลดลงเป็น ๘ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ แสดงเห็นว่าที่ผ่านมา
มีการศึกษาเกี่ยวกับศิลปกรรมในด้านสถาป๎ตยกรรมได้รับความสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

๑๔๔

๒.๒.๑ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ศิลป์
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนัง สือ ในกลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ศิล ป์ ในช่วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๘ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๑๖ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กองบรรณาธิการเบสท์มีเดียเอ็ดดูเคชั่น. (๒๕๕๙). นํา เสนอเกี่ ย วกั บศิ ล ปวั ฒ นธรรมของประเทศสมาชิ ก
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ: เบสท์มีเดีย อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ อันได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง
เอ็ดดูเคชั่น.
การแต่งกาย อาหาร ศาสนา ความเชื่อ สถาป๎ตยกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดนตรีและนาฎศิลป์
๒ เชษฐ์ ติงสัญชลี. (๒๕๕๗). ศิลปะชวา. กรุงเทพฯ: นําเสนอองค์ความรู้ในเรื่องของรูปแบบศิลปกรรมในแต่
มติชน
ละสมัยที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย โดยในหนัง สือ
เล่ ม นี้ จ ะกล่ า วถึ ง ชวาตะวั น ออก ที่ มี แ หล่ ง โบราณ
สถานที่ เ รีย กว่า “จัน ทิ ” อยู่ม ากมาย นอกจากนี้ แ ล้ ว
ผู้เขียนยังตีความภาพสลักบางส่วนของบุโรพุทโธ ศาสน
สถานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก
๓ เชษฐ์ ติงสัญชลี. (๒๕๕๘). ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศึกษาศิลปะอินเดียในยุคต่างๆ ครอบคลุมศิลปะลัง กา
อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. พิมพ์ครั้ง
ชวา ขอม พม่า และจาม ได้แก่ภาพสลัก พระพุทธรู ป
ที่ ๒. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส.
สถูป จิตรกรรม สถาป๎ตยกรรมวิมาน เทวาลัย ปราสาท
เจดีย์ ทับหลัง หน้าบัน ประติมากรรม เป็นต้น
๔ นิ ย ม วงศ์ พ งศ์ คํ า , บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๓). รวบรวมบทความวิชาการจากนักวิชาการชาวไทยและ
บทความวิ ช าการ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ลาว-ไทย: ชาวลาว จํ า นวน ๕๕ บทความ ที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ งกั บ
มรดกล้านช้าง ๒. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลัง
ศิลปกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและประเทศลาว
นานาวิทยา.
๕ นิ ย ม วงศ์ พ งศ์ คํ า , บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๖). รวบรวมบทความวิชาการจากนักวิชาการชาวไทยและ
บทความวิ ช าการ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ลาว-ไทย: ชาวลาว ที่เกี่ยวกับข้อ งกับศิลปกรรมพื้นถิ่นในประเทศ
มรดกล้านช้าง ๓. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลัง
ไทยและประเทศลาว
นานาวิทยา.
๖ บุร ฉั ต ร พานธงรั ก ษ์. (๒๕๕๘). พิ พิ ธ อาเซี ย น. รวบรวมสถานที่ สํ า คั ญ ต่ า งๆ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นประเทศไทย
ปทุมธานี: สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี. ประเทศกั ม พู ช าและประเทศสิ ง คโปร์ ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นได้
สอดแทรกประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ
ประเพณีและวิถีชีวิตของสถานที่นั้นๆ

๑๔๕

ตาราง ๑๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๗ ประภั ส สร์ ชู วิ เ ชี ย ร. (๒๕๕๗). ศิ ล ปะลาว. นําเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะลาว-ล้านช้าง เป็น
กรุงเทพฯ: มติชน.
การนํ า เสนอที่ ว่ า ด้ ว ยประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและ
วั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะลาว-ล้ า นช้ า ง และ
นํ า เ ส น อ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ ส ถ า น ที่ สํ า คั ญ ท า ง
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
๘ ปิ ย ะแสง จั น ทร์ ว งศ์ ไ พศาล. (๒๕๕๘). ศิ ล ปะ กล่าวถึงศิลปกรรมของประเทศเวียดนาม กัมพูชา
อาเซียน: เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาวและ เมียนมา ลาว และไทย ซึ่ง เป็นกลุ่ม “วัฒนธรรมลุ่มน้ํา
ไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
โขง” ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน มีคติความเชื่อและอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย
ทางวัฒนธรรมคล้ายคลึง กั น ทั้ง ในด้ านสถาป๎ตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปะพื้นถิ่น
๙ ปิ ย ะแสง จั น ทร์ ว งศ์ ไ พศาล. (๒๕๕๘). ศิ ล ปะ กล่ าวถึง ศิ ลปกรรมของประเทศอิน โดนี เซี ย มาเลเซี ย
อาเซี ย น: อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ บรูไน สิงคโปร์ ซึ่งเป็นกลุ่ม “วัฒนธรรมมลายู” ที่ตั้งอยู่
สิงคโปร์ และบรูไน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง ใกล้เคียงกัน มีคติความเชื่อและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คล้ายคลึงกัน ทั้ง ในด้านสถาป๎ตยกรรม ประติมากรรม
จิต รกรรม และศิ ลปะพื้ นถิ่ น ส่ วนฟิลิ ปปิ นส์ นั้ นจะมี
ศิลปวัฒนธรรมผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นกับ
วัฒนธรรมตะวันตก
๑๐ ฝุายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. (๒๕๕๕). มรดกโลกทาง นํ า เสนอมรดกโลกทางวั ฒ นธรรม ๒๑ แห่ ง จาก ๗
วัฒนธรรมในอาเซียน. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
ประเทศสมาชิก อาเซี ย น ที่ ไ ด้ รั บการขึ้น ทะเบี ยนเป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรม
๑๑ ภภพพล จันทร์วัฒนกุล. (๒๕๕๓). ประวัติศาสตร์ เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ
ศิลปะพม่า เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
พม่า รวมทั้งคติความเชื่ออันเกี่ยวกับงานศิลปะ เช่น คติ
ความเชื่อเรื่องอดีตของพระพุทธเจ้า พระอุปคุต เป็นต้น
๑๒ ภภพพล จันทร์วัฒนกุล. (๒๕๕๕). ประวัติศาสตร์ นํ า เสนอความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ และ
และประวัติศาสตร์ศิลปะพม่า. กรุงเทพฯ:
รายละเอียดทางศิลปะและสถาป๎ตยกรรมที่สําคัญ ของ
เมืองโบราณ.
ประเทศเมียนมา ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงป๎จจุบัน
รวมทั้งคติความเชื่ออันเกี่ยวเนื่องกับงานศิลปะ
๑๓ รุ่ ง โรจน์ ธรรมรุ่ ง เรื อ ง. (๒๕๕๗). ศิ ล ปะเขมร. นําเสนอเนื้อหาเรื่องประวัติศาสตร์และศิลปกรรมโบราณ
กรุงเทพฯ: มติชน.
ในประเทศกัมพูชา ศิลปกรรมของเขมรได้รับแรงบันดาล
ใจ จ า ก ศา ส น า ทั้ ง ศ า ส น า พ ร า ห ม ณ์ -ฮิ น ดู แ ล ะ
พระพุทธศาสนา

๑๔๖

ตาราง ๑๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๔ ศั ก ดิ์ ชั ย สายสิ ง ห์ . (๒๕๕๗). ศิ ล ปะพม่ า . รวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องของรูปแบบศิลปกรรมในแต่
กรุงเทพฯ: มติชน.
ละยุคสมัยที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม
มีก ารรั บ วั ฒนธรรมทางศาสนา ผ่ า นยุ ค สมัย ชาวพม่ า
ชาวมอญ และชาวยะไข่ ที่เป็นชนชาติหลักในการสร้าง
ศิลปกรรม
๑๕ สรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล. (๒๕๕๑). ประวัติศาสตร์ นําเสนอเรื่องราวประวัติศ าสตร์ สัง คมและวัฒนธรรม
และศิลปะแห่งอาณาจักรขอมโบราณ. กรุงเทพฯ: ผ่านมุมมองทางศิลปกรรมขอมโบราณที่มีพัฒนาการและ
เมืองโบราณ.
ความเปลี่ยนแปลงมากกว่าพันปี
๑๖ สุ ภั ท ร ดิ ส ดิ ส กุ ล , ห ม่ อ ม เ จ้ า . ( ๒ ๕ ๕ ๖ ) . นํา เสนองานศิล ปะโบราณของประเทศต่ า งๆ ในกลุ่ ม
ประวั ติศ าสตร์ศิ ล ปะประเทศใกล้เ คี ย ง อิ น เดี ย อาเซียน คือ เมียนมา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซี ยและ
ลังกา ชาว จาม ขอม พม่า ลาว. พิมพ์ครั้ง ที่ ๗. เขมร และยั ง มี อี ก ๒ ประเทศนอกกลุ่ ม อาเซี ย น คื อ
กรุงเทพฯ: มติชน.
อินเดีย และศรีลัง กา งานศิลปะที่ปรากฏอยู่ในหนัง สือ
เล่ ม นี้ ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ง านประติ ม ากรรม และ
สถาป๎ตยกรรม
๑๗ สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, หม่อมหลวง. (๒๕๕๔). ศิลปะ รวบรวมและอธิบายลักษณะ ความเป็นมา และภาพถ่าย
ในประเทศพม่า. กรุงเทพฯ: สายธาร.
ของศิล ปะในประเทศพม่ า มีร ายละเอี ยดเนื้ อหา เช่ น
ประวั ติ ศ าสตร์ พ ม่ า โดยสั ง เขป แหล่ ง วั ฒ นธรรมยุ ค
เริ่มแรกในพม่า ศิลปะยะไข่ ศิลปะพม่าสมัยก่อนพุกาม
ศิลปะพม่ายุคพุกาม ศิลปะพม่าหลังพุกาม
และยุคอาณานิคม
๑๘ อชิรัชญ์ ไชยพจน์ พานิช . (๒๕๕๗). ศิลปะเวีย ด รวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องของรูปแบบศิลปกรรมในแต่
และจาม. กรุงเทพฯ: มติชน.
ละสมัยที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนาม มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ
แหล่งเรียนรู้และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
และความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะกับดินแดน
ไทย

๑๔๗

๒.๒.๒ กลุ่มงานด้านทัศนศิลป์
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนัง สือในกลุ่มงานด้านทัศนศิลป์ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ มีจํานวน ๙ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๑๗ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม เป็นภาพถ่ายจากฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
พระยา. (๒๕๕๗). ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สุมาตรา- เธอ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ เป็ น การนํ า เสนอ
ชวา-บาหลี. กรุงเทพฯ: แสงดาว.
รูปแบบภาพเล่าเรื่อง ประกอบบทพระนิพนธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ สุมาตรา-ชวา-บาหลี
๒ เติมเต็ม พึ่งรัศมี. (๒๕๕๙). สห (ภาพ) เมียมา. เป็นการนําเสนอแบบสมุดภาพ ประกอบคําบรรยาย ต่อ
กรุงเทพฯ: บัยตุล พริ้นติ้ง.
บุ ค คลและสถานที่ สํ า คั ญ ๆ ในประเทศเมี ย นมาร์ ที่
ผู้เขียนได้เดินทางไป
๓ ธี ร พั น ธ์ เหลื อ งทองคํ า . (๒๕๕๙). หั ต ถานารี ศึกษาประวัติศาสตร์การอพยพย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติ
อาเซียน ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และ พันธุ์ ไ ท-ลาวและกะเหรี่ย งโปก่อ นเข้ามาตั้ ง ถิ่น ฐานใน
กะเหรี่ ย งโป อํ า เภอบ้ า นไร่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี . อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาวิเคราะห์ภาษาลาว
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บ้า นไร่ แ ละวิ วั ฒ นาการด้ านภาษาสํ า เนี ย งวรรณยุ ก ต์
ศึกษาลักษณะเครื่องแต่งกายและผ้าทอไท-ลาว ทั้งเส้น
ใย ลวดลาย สีสัน กรรมวิธีการทอ วิวัฒนาการการใช้ผ้า
ทอในพิธีกรรมต่างๆ และการแปรรูปผ้าทอไปสู่เครื่องใช้
ในชีวิตประจําวัน
๔ เสมอชัย พูลสุ วรรณ. (๒๕๕๙). จิต รกรรมพุท ธ วิ เ คราะห์ จิ ต รกรรมฝาผนั ง สมั ย พุ ก าม รวมถึ ง งาน
ศาสนาสมัยพุกาม เล่มที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ศิลปกรรมที่เกี่ ยวเนื่ อง เพื่ อทํ าความเข้ าใจวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พระพุทธศาสนาของพุกาม ในมิติต่างๆ เช่น เรื่องระบบ
สื่อความเชิงสัญลักษณ์พุทธศาสนา เนื้อหาและแบบแผน
ของการเขีย นภาพจิ ตรกรรมรวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
แหล่งคัมภีร์ต่างๆ
๕ เสมอชัย พูลสุ วรรณ. (๒๕๕๙). จิต รกรรมพุท ธ วิ เ คราะห์ จิ ต รกรรมฝาผนั ง สมั ย พุ ก าม รวมถึ ง งาน
ศาสนาสมัยพุกาม เล่มที่ ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ศิลปกรรมที่เกี่ ยวเนื่ อง เพื่ อทํ าความเข้ าใจวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พระพุทธศาสนาของพุกาม ในมิติต่างๆ เช่น เรื่องระบบ
สื่อความเชิงสัญลักษณ์พุทธศาสนา เนื้อหาและแบบแผน
ของการเขีย นภาพจิ ตรกรรมรวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
แหล่งคัมภีร์ต่างๆ

๑๔๘

ตาราง ๑๗ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖ ส่งเสริมวัฒนธรรม, กรม. (๒๕๕๗). ASEAN EYE รวบรวมภาพถ่ า ยทางวั ฒ นธรรมของศิ ล ปิ น ช่ า งภาพ
CULTURE. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
อาเซียน ๑๐ ประเทศ จากโครงการภาพศิลปินอาเซียน
ซึ่ ง ภาพถ่ า ยจะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต สั ง คมและ
วัฒนธรรม ของผู้คนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
๗ สุจิตต์ วงษ์เทศ. (๒๕๕๒). เสียมกุก ขบวนแห่ของ นํ า เสอรู ป สลั ก นู น ต่ํ า บนระเบี ย งปราสาทนครวั ด ที่
ชาวสยาม “เครื อ ญาติ ” เขมรที่ นครวั ด เป็ น ประเทศกัมพูชา คือ ขบวนแห่ของชาวสยาม โดยศึกษา
ใคร? มาจากไหน?. กรุงเทพฯ: กองทุนแบ่งป๎น ว่าขบวนแห่ของชาวสยามเหล่านั้นเป็นใคร มาจากไหน
ความรู้สู่สาธารณะ.
ทําไมต้องสลักภาพขบวนแห่ของสยามไว้ที่นครวัด ความ
เป็นมาของกองทัพสยาม กองทัพสยามในแขบวนแห่ใน
พิธีกรรมกวนเกษียรสมุทร เป็นต้น
๘ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, บรรณาธิการ. (๒๕๕๑). ประมวลภาพถ่ายทางอากาศ ๗ ปราสาทหินที่ตั้งอยู่ใน
ภาพถ่ายทางอากาศ ๗ ปราสาทมหัศจรรย์
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พร้อม
แห่งอีสาน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. คําอธิบายภาพโดยกล่าวถึงสถานที่ตั้ง ปีที่สร้าง การวาง
ผังปราสาท เป็นต้น
๙ อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล. (๒๕๕๓). ช่างอยุธยาใน เป็ น การนํ า เสนอศิ ล ปกรรมแบบอยุ ธ ยาตอนปลาย ที่
เมืองพม่ารามัญ. กรุงเทพฯ: อีโคโมสไทย.
ประเทศเมียนมาร์ จํานวน ๓ แหล่ง คือ จิตรกรรมฝา
ผนั ง เมื อ งสะกาย จิ ต รกรรมฝาผนั ง เมื อ งมิ น บู ภาพ
จําหลักหินเรื่องรามเกียรติ์งานไทยสายเลือดพม่า พบใน
เขตบูดาลิน เมืองมนยวา

๑๔๙

๒.๒.๓ กลุ่มงานด้านสถาปัตยกรรม
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือในกลุ่มงานด้านสถาป๎ตยกรรม ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ มีจํานวน ๒๑ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๑๘ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับศิลปกรรมด้านสถาปัตยกรรม ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ เกรียงไกร เกิดศิริ; และคณะ. (๒๕๕๐). มหา
เต่งดอจี: ศิลปะสถาปัตยกรรมมหาเด่งดอจี เมือง
สกาย เมี ย นมา มรดกความทรงจํ า สยามใน
ดินแดนลุ่มอิรวดีในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ และการ
สํา รวจสภาพปั จ จุ บั น . กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก งาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย.
๒

เกียรติขจร ขัยเธียร. (๒๕๔๙). “ทรฺศน” ปราสาท
นครวัด: การประเมินค่าทางสถาปัตย์ . กรุงเทพฯ:
อมรินทร์

๓

เชษฐ์ ติงสัญชลี. (๒๕๕๕). เจดีย์ใ นศิลปะพม่า มอญ: พัฒ นาทางด้ านรูป แบบตั้งแต่ศิล ปะศรี
เกษตรถึงศิลปะมัณฑเล. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

๔

ดูมาร์เซย์, ซากส์. (๒๕๔๘). ย้อนรอยอารยะเมือง
พระนคร: ถอดรหัสงานสถาปัตย์วิเศษแห่งกัมพุช
ประเทศ. แปลโดย วี ร ะ ธี ร ภั ท ร. กรุ ง เทพฯ:
อมรินทร์.
ติ้ก แสนบุญ. (๒๕๕๕). สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลาว
เทิง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ตอนใต้). อุบลราชธานี: คณะศิลปะประยุกต์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

๕

บรรณานิทัศน์
เป็นการนําเสนอความสําคัญของ “อาคารมหาเต่งดอจี”
ที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ไทย-เมียนมาร์ อาคาร
มหาเต่ ง ดอจี สร้างขึ้นในราวประมาณ พ.ศ.๒๒๘๐ ซึ่ ง
ก่อนหน้าเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ประมาณ
๓๐ ปี เพราะฉะนั้นจิตรกรรมที่แสดงคุณลักษณะแบบ
สกุลช่างลุ่มแม่เจ้าพระยา จึง ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาตั้ง แต่
เมื่อแรกสร้างอาคาร หากนับจากเหตุการณ์ การกวาด
ต้อนผู้คนชาวอยุธยามาตั้งถิ่นฐานยังลุ่มแม่น้ําอิรวดี
เป็นการนําเสนอบทวิเคราะห์และบทพรรณาเชิงวิจักขณ์
ต่ อ สถาป๎ ต ยกรรมปราสาทนครวั ด ที่ มุ่ ง ลึ ก เข้ า ไปถึ ง
วัตถุประสงค์และต้นกําเนิดของความสร้างสรรค์ในเชิง
ภววิทยาของการจัดองค์ประกอบทางด้านสถาป๎ตยกรรม
ภายในหนั ง สื อจะประกอบด้ว ยรู ปภาพกว่า ๗๐ ภาพ
แผนผังและแผนภูมิ รวมทั้งอภิธานศัพท์
นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ “เจดีย์” ในประเทศเมียน
มาร์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียและลัง กา จน
พั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ จ นกลายเป็ น เจดี ย์ ที่ มี รู ป แบบ
เฉพาะพื้นถิ่นของเมียนมาร์เอง
เป็นการนําเสนอเทคนิคทางสถาป๎ตยกรรมของปราสาท
ต่ า งๆ ในเมื อ งพระนคร โดยเฉพาะการสร้ า งบาราย
ปราสาทเบงกอล แปรรูป นครวัด นครธม บั นทายสรี
นาคพัน เป็นต้น
เป็นการสํารวจงานสถาป๎ตยกรรมงานช่างของลาวเทิงใน
สปป.ลาว โดยมุ่ง เสนอวิถีชีวิตกั บงานช่างของลาวเทิ ง
ความเชื่อที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับสัญ ลักษณ์ของงานเชิง
ช่างในฐานะวัต ถุท างวัฒ นธรรมที่ มีค นและบริ บททาง
วัฒ นธรรมเป็ นตั ว แทนหล่ อ หลอมโดยเน้ น พื้ นที่ แ ขวง
สาละวัน เซกอง จําปาสักและอัตตะปือ

๑๕๐

ตาราง ๑๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖ ทรงยศ วีระทวีมาศ; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๒). เรือน
พื้นถิ่นผู้ไทในประเทศลาว. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัย
พหุ ลั ก ษณ์ ลุ่ ม น้ํ า โขง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๗ นพดล ทองลิ่ม. (๒๕๕๗). มรดกโลกแห่งอาเซียน.
กรุงเทพฯ: นวตสาร.
๘

๙

๑๐

๑๑

บรรณานิทัศน์
เป็นการศึกษาเรือนพื้นถิ่นของชาวผู้ไทในเมืองพีน แขวง
สะหวันนะเขต ประเทศลาว โดยเลือกศึกษาบ้านโนนยาง
และบ้านคําชะอี ในเขตเมืองพีน

รวบรวมข้อมูลแหล่ง มรดกโลกในกลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซีย นทั้ง ๑๐ ประเทศ ที่ไ ด้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกแล้ว
พงษ์ ศั ก ดิ์ อั ค รวั ฒ นากุ ล . (๒๕๕๘). แหล่ ง เป็นการศึกษาแหล่งศิลปกรรมบนเส้นทางแผนที่โบราณ
ศิ ล ปกรรมบนเส้ น ทางแผนที่ โ บราณจากเมื อ ง จากเมืองหนองบัวลําภูถึงเมืองเวียงจันทร์ ศิลปกรรมที่
หนองบัวลําภูถึงเมืองเวียงจันทร์. อุดรธานี : ศูนย์ ปรากฏ ได้แก่ ธาตุเจดีย์ สิม หอไตร และพระพุทธรูป
การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี.
ภภพพล จั น ทร์ วัฒ นกุ ล. (๒๕๕๓). ๖๐ วั ด วั ง นําเสนอสถานที่สํ าคัญ ของประเทศเมีย นมาร์ ซึ่ง ส่ว น
และสถานที่สําคัญในพม่า. กรุงเทพฯ:
ใหญ่ จ ะเป็ น โบราณสถานที่ ส ะท้ อ นถึ ง การสั่ ง สมทาง
เมืองโบราณ.
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ มี ม าอย่ า งยาวนานบน โดย
นําเสนอประวัติความเป็นมา แผนผัง ศาสนสถาน และ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
ยอร์ ช เซเดย์. (๒๕๕๖). เมืองพระนคร นครวัด รวบรวมคําบรรยายของ ยอร์ช เซเดย์ ที่เกี่ยวกับเมือง
นครธม. แปลโดย ปราณี วงษ์เทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๙. พระนครและอารยธรรมเขมร ด้วยการให้คําแนะนําให้รุ้
กรุงเทพฯ: ดรีม แคทเชอร์.
ถึงภูมิหลังของราชธานีโบราณ โบราณสถานของกัมพูชา
ในบริบททางประวัติศาสนาและศาสนา
รณยุทธ์ จิตรดอน. (๒๕๕๔). ท่องเที่ยวพุทธสถาน นําเสนอประวัติความเป็น มาของพุทธสถานที่ตั้ง อยู่ใ น
แห่งอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: กรีน คอร์เปอเรชั่น.
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยวัดและ
พุทธสถาน จํานวน ๖๓ แห่ง ครอบคลุม ๑๐ ประเทศ
สมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงความเป็นมา
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่เอเชียตะวั นออก
เฉียงใต้

๑๕๑

ตาราง ๑๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๒ ระวิ ว รรณ โอฬารรั ต น์ ม ณี . (๒๕๕๘). รู ป แบบ เป็นการศึกษารูปแบบบ้านเรือนในคาบสมุทรของกลุ่มไท
บ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์อุษาคเนย์ . เชียงใหม่: กลุ่มจีน -ทิเบต (เช่น กะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ ลิซู ม้ง จี น
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ฮ้อ) กลุ่มพม่า มอญ เขมร เวียด ลัวะ มลาบรี ตลอดจน
บ้านเรือนในหมู่เกาะ ได้แ ก่ กลุ่มคาบสมุทรมลายู หมู่
เกาะคาบสมุทรมลายู หมู่เกาะซุนดา ปาป๎ว และหมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์
๑๓ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. (๒๕๔๘). ปราสาทขอมใน นําเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งประวัติการสร้าง อายุสมัย
ดิ น แดนไทย: ความเป็ น มาและข้ อ มู ล ด้ า น องค์ ป ระกอบส่ ว นต่ า งๆ ของปราสาทขอมที่ ตั้ ง อยู่ ใ น
ประวัติศาสตร์ศิลปะ. กรุงเทพฯ: มติชน
ประเทศไทยและกัมพูชา และในส่วนท้ายเล่มยังอธิบาย
ถึง วิ วั ฒ นาการการสร้ า งพระปรางค์ข องไทยซึ่ ง มี แ รง
บันดาลใจมาจากปราสาทขอม
๑๔ วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์. (๒๕๕๕). ชื่นชมสถาปัตย์ รวบรว มเรื่ อ งร าว เกี่ ยวกั บประ วั ติ ศ าส ตร์ และ
วัดในหลวงพระบาง. พิ มพ์ค รั้งที่ ๓. กรุ ง เทพฯ: สถาป๎ตยกรรมในเมืองหลวงพระบางและอีกหลายแห่ง
เมืองโบราณ.
ในประเทศลาว มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมือง
หลวงพระบาง องค์ประกอบของศาสนสถานสถานเมือง
หลวงพระบาง วัดสําคัญในเมืองหลวงพระบาง เป็นต้น
๑๕ ศักดิ์ชัย สายสิงห์. (๒๕๕๕). เจดีย์ พระพุทธรูป เป็ น การนํา เสนองานศิ ล ปกรรมประเภทต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน. กรุงเทพฯ:
“ศิลปะลาว-ล้านช้าง” ที่พบในประเทศลาวและพบใน
มิวเซียมเพรส.
บางส่วนของภาคอีสานของไทย
๑๖ ศักดิ์ชัย สายสิงห์. (๒๕๕๖). ศรีขเรศวร: ปราสาท เป็นการนําเสนอข้อมูลด้านสถาป๎ตยกรรมและโบราณคดี
เขาพระวิหาร. กรุงเทพฯ: มติชน.
เพื่อทํ าความเข้ าใจ ความเป็ นมาและความสําคั ญ ของ
ปราสาทเขาพระวิหาร
๑๗ สรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล. (๒๕๕๑). ๓๐ ปราสาท นําเสนอประวัติความเป็นมา รายละเอียดและสิ่งสําคัญ
ขอมในเมืองพระนคร. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
ของปราสาทขอมโบราณในเมืองพระนครจํานวน ๓๐
แห่ง พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ในแง่มุมต่างๆ
๑๘ สุจิตต์ วงษ์เทศ.(๒๕๕๑). ปราสาทเขาพระวิหาร เป็นการนําเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปราสาทเขาพระ
ทําไม? มาจากไหน. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการ วิหาร อธิบายตั้งแต่ชื่อปราสาทพระวิหาร เขาพระวิหาร
พิมพ์.
พนมดงเร็ ก มีที่ มาที่ ไ ป ตารางเปรียบเทียบเหตุ การณ์
ทางประวัติศาสตร์
๑๙ สุระ พิริยะสงวนพงศ์. (๒๕๕๗). พระมหามัยมุนี เป็ น การนํ า เสนอข้ อ มู ล ด้ า นศิ ล ปกรรม ประวั ติ ค วาม
และเจดีย์สําคัญในพม่า. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส. เป็นมา ของ “มหาบูชาสถาน” ที่สําคัญในประเทศเมียน
มาร์ ซึ่ง ประกอบด้วย พระมหามัยมุนี เจดี ย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ไจก์ถิโย

๑๕๒

ตาราง ๑๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๐ อภัสรา จารุภา. (๒๕๕๑). ศรีศิขเรศวร ปราสาท
เขาพระวิ ห าร: วิ ห ารสวรรค์ ศาสนสถานไร้
พรมแดน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
๒๑ อภิ ช าต ทวี โ ภคา. (๒๕๕๘). ประวั ติ ศ าสตร์
โบราณคดี สด็อกก๊อกธม-บันเตียชมาร์. สระแก้ว:
ช.ดํารงการพิมพ์

บรรณานิทัศน์
เป็ น การนํ า เสนอข้ อ มู ล ทางวิ ช าการด้ า นศิ ล ปะและ
โบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบ
ศิลปกรรม แนวคิดและคติการสร้างศาสนสถาน
นําเสนอประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตามจารึกสด๊อก
ก๊ อ กธม ซึ่ ง มี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ อาณาจั ก รเจนละ
อาณาจั กรเมื องพระนคร รูปแบบการปกครอง สั ง คม
วัฒนธรรมและคติความเชื่อ

๒.๒.๓ กลุ่มงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์
ผลการสํ า รวจงานวิ ชาการประเภทหนัง สือ ในกลุ่ม งานด้า นดนตรี -นาฏศิล ป์ ในช่ วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๕ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๑๙ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับศิลปกรรมด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ คีต ศิ ลป์ . (๒๕๕๙). ดนตรี น าฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นพา นําเสนอเกี่ยวกั บศิล ปะการแสดงและนาฏศิลป์ พื้นถิ่ น
เพลิน: เมียนมา. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ของประเทศเมียนมา ให้รายละเอียดตั้งแต่ประวัติความ
ฟอร์ คิดส์.
เป็นมา ลักษณะการแสดง เครื่องดนตรีที่ใช้ ตลอดจน
เครื่องแต่งกาย
๒ คีต ศิ ลป์ . (๒๕๕๙). ดนตรี น าฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นพา นําเสนอเกี่ยวกั บศิล ปะการแสดงและนาฏศิลป์ พื้นถิ่ น
เพลิน: ลาว. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ของประเทศลาว ให้ ร ายละเอี ย ดตั้ ง แต่ ป ระวั ติ ค วาม
ฟอร์ คิดส์.
เป็นมา ลักษณะการแสดง เครื่องดนตรีที่ใช้ ตลอดจน
เครื่องแต่งกาย
๓ คีต ศิ ลป์ . (๒๕๕๙). ดนตรี น าฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นพา นําเสนอเกี่ยวกั บศิล ปะการแสดงและนาฏศิลป์ พื้นถิ่ น
เพลิน: กัมพูชา. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ของประเทศกัมพูชา ให้รายละเอียดตั้งแต่ประวัติความ
ฟอร์ คิดส์.
เป็นมา ลักษณะการแสดง เครื่ องดนตรีที่ใช้ ตลอดจน
เครื่องแต่งกาย

๑๕๓

ตาราง ๑๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔ คีต ศิ ลป์ . (๒๕๕๙). ดนตรี น าฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นพา นําเสนอเกี่ยวกั บศิล ปะการแสดงและนาฏศิลป์ พื้นถิ่ น
เพลิน: เวียดนาม. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ของประเทศเวียดนาม ให้รายละเอียดตั้งแต่ประวัติความ
ฟอร์ คิดส์.
เป็นมา ลักษณะการแสดง เครื่องดนตรีที่ใช้ ตลอดจน
เครื่องแต่งกาย
๕ คีต ศิ ลป์ . (๒๕๕๙). ดนตรี น าฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นพา นําเสนอเกี่ยวกั บศิล ปะการแสดงและนาฏศิลป์ พื้นถิ่ น
เพลิน: มาเลเซีย. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ของประเทศมาเลเซีย ให้รายละเอียดตั้งแต่ประวัติความ
ฟอร์ คิดส์.
เป็นมา ลักษณะการแสดง เครื่องดนตรีที่ใช้ ตลอดจน
เครื่องแต่งกาย
๖ คีต ศิ ลป์ . (๒๕๕๙). ดนตรี น าฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นพา นําเสนอเกี่ยวกั บศิล ปะการแสดงและนาฏศิลป์ พื้นถิ่ น
เพลิน: อินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ของประเทศอิ นโดนีเ ซีย ให้ รายละเอีย ดตั้ ง แต่ ประวั ติ
ฟอร์ คิดส์.
ความเป็ น มา ลั ก ษณะการแสดง เครื่ อ งดนตรี ที่ ใ ช้
ตลอดจนเครื่องแต่งกาย
๗ คีต ศิ ลป์ . (๒๕๕๙). ดนตรี น าฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นพา นําเสนอเกี่ยวกั บศิล ปะการแสดงและนาฏศิลป์ พื้นถิ่ น
เพลิน: สิงคโปร์. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ของประเทศสิงคโปร์ ให้รายละเอียดตั้งแต่ประวัติความ
ฟอร์ คิดส์.
เป็นมา ลักษณะการแสดง เครื่องดนตรีที่ใช้ ตลอดจน
เครื่องแต่งกาย
๘ คีต ศิ ลป์ . (๒๕๕๙). ดนตรี น าฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นพา นําเสนอเกี่ยวกั บศิล ปะการแสดงและนาฏศิลป์ พื้นถิ่ น
เพลิน: บรูไน. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ของประเทศบรูไ น ให้ รายละเอียดตั้ง แต่ประวัติ ความ
ฟอร์ คิดส์.
เป็นมา ลักษณะการแสดง เครื่องดนตรีที่ใช้ ตลอดจน
เครื่องแต่งกาย
๙ คีต ศิ ลป์ . (๒๕๕๙). ดนตรี น าฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นพา นําเสนอเกี่ยวกั บศิล ปะการแสดงและนาฏศิลป์ พื้นถิ่ น
เพลิน: ฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ให้ ร ายละเอี ย ดตั้ ง แต่ ป ระวั ติ
ฟอร์ คิดส์.
ความเป็ น มา ลั ก ษณะการแสดง เครื่ อ งดนตรี ที่ ใ ช้
ตลอดจนเครื่องแต่งกาย
๑๐ เจนจิรา เบญจพงศ์. (๒๕๕๖). ดนตรีอุษาคเนย์. นํา เสนอองค์ค วามรู้ เกี่ ยวกับ เครื่อ งดนตรีแ ละดนตรี ที่
นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปรากฏอยู่ใ นภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ทั้ง ด้า น
มหาวิทยาลัยมหิดล.
พั ฒ นาการตั้ ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ดนตรี กั บ
พิธีกรรมความเชื่อ และในส่วนภาคผนวกยังได้รวบรวม
งานเขียนเกี่ยวกับดนตรีและวัฒนธรรมของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๑๕๔

ตาราง ๑๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๑ นัฏฐิกา สุนทรธนผล. (๒๕๕๗). ดนตรีอ าเซียน. นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับดนตรีและเครื่องดนตรีของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์
กลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศ ซึ่ ง มี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีประจําชาติ ประวัติความเป็นมา
ของดนตรีและระบบเสียงของแต่ละประเทศ
๑๒ ไม้จัน. (๒๕๕๗). ขับ ลํา เพลงลาว มาจากไหน. รวบรวมผลงานการค้ น คว้ า ทางด้ า นศิ ล ปะดนตรี ซึ่ ง
แปลโดย ทองแถม นาถจํานง. กรุงเทพฯ:
ประกอบด้ วย การร้ อง ขั บ ลํ า ทํา เพลง ของเชื้ อชาติ
ทางอีศาน.
บรรดาเผ่าลาว ตั้ง แต่ประวัติความเป็นมา รูปแบบจาก
อดีตถึงป๎จจุบัน เป็นต้น
๑๓ ยน เคียว; แกน ฎรีวรรณ; อี ลีณา;
รวบรวมองค์ค วามรู้เกี่ยวกั บเครื่องดนตรีของประเทศ
และเมา เฬณา. (๒๕๕๓). เครื่ องดนตรี กัม พู ช า กัมพูชาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน เนื้อหาหลักๆ จะอธิบาย
โบราณ. แปลโดย สกลสุภา ทองน้อย.
รูปร่างของเครื่องดนตรี วิธีการเล่น และระดับเสียงของ
นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เครื่ องดนตรี ที่มี มาตั้ ง อดีต จํา นวน ๔๐-๕๐ ชนิ ด ตาม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
กลุ่ ม ลั ก ษณะ คื อ เครื่ อ งสาย เครื่ อ งเปุ า และเครื่ อ ง
เคราะตี สิ่ง ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ การยอมรับให้
เขาสั ต ว์ หอยสั ง ข์ ใบไม้ เป็ น ต้ น เป็ น เครื่ อ งดนตรี
ประเภทเปุา
๑๔ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์. (๒๕๕๓). เราคือ
นําเสนอเรื่องราวของดนตรีชาวปกาเกอะญอ หรือชาว
เตหน่ากู. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการ กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศเมียนมา
พัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ทํ า ให้ เ ข้ า ใจถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
อารมณ์ ความทรงจํา และอัตลักษณ์ของชาว
ปกาเกอะญอ
๑๕ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์. (๒๕๕๗). เพลงต้องห้าม ศึกษาวิถีทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ
ของปกาเกอะญอ. กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์.
ผ่า นบทเพลงสวดศพ ที่บ่ ง บอกถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ
พันธุ์ตนเอง

๑๕๕

๒.๓ กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนัง สือในด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
พอที่จําแนกกลุ่มงานออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์
๒.กลุ่มงานด้านวิถีชีวิต
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต” ประเภท
หนัง สือ ที่จั ดพิมพ์ ระหว่ างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มี จํานวน ๑๐๕ รายการ สามารถสรุปปริมาณงานที่ศึกษา
เกี่ยวกับ “ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๒๐ ปริมาณงานที่สํารวจพบ: กลุ่มงานชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
หัวข้อศึกษา
ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๔๖-๒๕๕๐ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑.ชาติพันธุ์
๑๗
๑๙
๑๓
๒.วิถีชีวิต
๑๐
๑๔
๓๒
รวมทั้งสิ้น
๒๗
๓๓
๔๕

รวม
๔๙
๕๖
๑๐๕

จากตาราง จะเห็นได้ว่า งานการศึกษาด้าน “ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต” ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต จํานวน ๕๖ รายการ อันดับรองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์
จํานวน ๔๙ รายการ
หัวข้อการศึกษาของกลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิตที่ตีพิมพ์ในช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาด้านชาติพันธุ์ จํานวน ๑๗ รายการ ขณะที่งานตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส่วนใหญ่เป็น
หัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต จํานวน ๔๖ รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานการศึกษาด้านวิถีชีวิต ได้รับความ
สนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาในหัวข้อการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ซึ่งมีชิ้นงานในแต่ละหัวข้อไม่มากนัก คือ งานการศึกษาด้านชาติพันธุ์ มีจํานวน ๓๒ รายการ ที่มีความน่าสนใจ
ที่ปริมาณชิ้นงานในแต่ละหัวข้อศึกษาดังกล่าวที่ตีพิมพ์มามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสองเท่า โดยเฉพาะ
หัวข้อด้านวิถีชีวิตที่เพิ่มมากขึ้ นจาก ๑๐ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๑๔ รายการ ในช่วงพ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๕ และเป็น ๓๒ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ แสดงเห็นว่าที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับความสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

๑๕๖

๒.๓.๑ กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนั ง สือ ในกลุ่ม งานด้ านชาติพัน ธุ์ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ มีจํานวน ๔๙ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๒๑ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ Sophie Ansel. (๒๕๕๖). โรฮิงญา..บนเส้นทาง
สุดขอบโลก. แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.
เชียงใหม่: ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๒ กั ญ ญ า สี ล า ลั ย . ( ๒ ๕ ๕ ๐ ) . ก า ร ค้ น ค ว้ า
ประวั ติ ศ า สตร์ ช นชา ติ ไ ท . พิ ม พ์ ครั้ ง ที่ ๒ .
กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์.
๓

๔
๕

๖

บรรณานิทัศน์

เป็นการนําเสนอเรื่องราวของชาวโรฮิงญา ซึ่งผู้เขียนได้
สืบค้ นหาสาเหตุที่ก ลุ่ม ชาวโรฮิง ญา ต้องอพยพหนีภั ย
ออกจากดิ น แดนที่ เ ป็ น บ้ า นเกิ ด ของตน และเพราะ
สาเหตุใดที่กลุ่มชาวโรฮิงญาจึงกลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่
เมียนมาไม่ต้องการ
นําเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับคนไทให้ เมียนมา คนไทในจี น
คนไทในเวี ย ดนาม คนไทในลาว และคนไทในไทยที่
ผู้ เ ขี ย นได้ ทํ า การค้ น คว้ า ถึ ง ถิ่ น กํ า เนิ ด ประวั ติ ศ าสตร์
ภาษา การดํ า รงชี วิ ต และวั ฒ นธรรมในแง่ ข อ ง
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม
เจสส์ จี. พูเรต์. (๒๕๕๗). ชนชาติเย้า เย้าเมี่ย น ศึ ก ษาเรื่ อ งการอพยพย้ า ยถิ่ น ธรรมเนี ย ม ความเชื่ อ
และเย้ามุนในจีน เวียดนาม ลาวและไทย. แปล พิธีกรรม ที่อยู่อาศัย และการแต่งกายของ กลุ่มชาติพันธุ์
โดย มงคล จันทร์บํารุง ; และสมเกียรติ จําลอง เย้ามุนในจีน เวียดนาม ลาวและไทย
กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์.
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๕). นําเสนอสาระสําคัญจากการค้นคว้า เพื่อหาความชัดเจน
ปริศนา วงศาคณาญาติ “ลัวะ”. กรุงเทพฯ: ศูนย์ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ เ รี ย กว่ า
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
“ลัวะ”
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. (๒๕๕๑). ไท รวบรวมบทความจากงานเสวนา ไท-ไทย-สยาม กั บ
ดํา ไทขาว ไทแดงและไทเหลือง: อัตลักษณ์เปิด ป๎ญหาอัตลักษณ์ของผู้คนและประเทศชาติ
อัตลักษณ์ปิด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ; และองค์ บบรจุน. (๒๕๕๑). รวบรวมบทความจากงานเสวนา “มอญในสยามประเทศ
มอญในสยามประเทศ (ไทย): ชนชาติ บทบาท (ไทย): ชนชาติ บทบาทและบทเรี ย น” ซึ่ ง บทเล่ า
และบทเรียน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโ ครงการตํารา เรื่องราวเกี่ยวกับชนชาติมอญไว้อย่างหลากหลาย ทั้งใน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

๑๕๗

ตาราง ๒๑ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๗ ชาญวิ ท ย์ เกษตรศิ ริ , บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๑).
มอญ-เขมรศึกษา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
๘ ดลยา เที ย นทอง; และจิ ต ติ ม า คิ้ ม สุ ข ศรี ,
บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๖). มุ ส ลิ ม บนเส้ น ทางสู่
เสถี ย รภาพความมั่ น คง และสั น ติ ภ าพของรั ฐ
จากอุ ษ าคเนย์ สู่ พื้ น ทวี ป เอเชี ย และยุ โ รป .
กรุงเทพฯ: ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๙ ธันวา ใจเที่ยง. (๒๕๕๔). ชนชาติไท-ผู้ไท: ความ
เป็นมาและลักษณะนิเวศแห่งชนชาติ . กาฬสินธุ์ :
โครงการศึกษาปุาเขตร้อนและนิ เวศวิทยาชนชาติ
พื้ น เมื อ ง คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์.
๑๐ ธํ า รงศั ก ดิ์ อายุ วั ฒ นะ. (๒๕๔๗). คนไทยใน
มาเลเซีย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
๑๑

๑๒

๑๓

บรรณานิทัศน์
รวบรวมบทความจากงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “มอญเขมรศึกษา” ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ภาษาชาติ และ
ชาติพันธุ์
สาระสํ าคั ญ ของหนัง สือเล่ม นี้มุ่ ง เน้ นไปที่ ป๎ญ หาความ
เคลื่อ นไหวของมุ สลิมบางกลุ่ มในประเทศที่มิใ ช่มุสลิ ม
และในประเทศมุส ลิม และการเคลื่อ นไหวของมุส ลิ ม
ภายใต้ ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรมในประเทศ
สิงคโปร์และมาเลเซีย
นําเสนอประวัติศาสตร์ชนชาติไท-ผู้ไท คําส่าผู้ไท ผู้ไทย
ภูไท หรือภูไทย นิเวศชนชาติไท-ผู้ไท และนิเวศผู้ไทแห่ง
เทือกเขาภูพาน

นําเสนอสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยพลัดถิ่นที่อาศัย
อยู่ใ นมาเลเซี ย ทั้ง ในด้ านประวัติ ศาสตร์ สภาพสั ง คม
และวัฒนธรรม และด้านภาษาศาสตร์
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร. (๒๕๔๘). สารานุกรมกลุ่ม ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของการดํ า รงชี วิ ต สั ง คม
ชาติ พั น ธุ์ ใ นประเทศไทย: จี น ฮ่ อ . นครปฐม: ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ภาษา การแต่ ง กายและ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท วรรณกรรมมุขปาฐะของกลุ่มชาติพันธุ์จีนฮ่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล.
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร. (๒๕๕๑). สารานุกรมกลุ่ม ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของการดํ า รงชี วิ ต สั ง คม
ชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ว้า. นครปฐม:
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ภาษา การแต่ ง กายและ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท วรรณกรรมมุขปาฐะของกลุ่มชาติพันธุ์ว้า
มหาวิทยาลัยมหิดล.
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (๒๕๕๘). ชาติพันธุ์ใต้อํานาจ: เรี ย บเรี ย งปาฐกถาและการเสาวนาของนั ก วิ ช าการ
เสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่. กรุงเทพฯ: ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ และนักกิจกรรมทางวัฒนธรรม ใน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
การงานการประชุ ม ทางมานุ ษ ยวิ ท ยา เรื่ อ ง “เสี ย ง
แห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่”

๑๕๘

ตาราง ๒๑ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๔ นิติ ภวัครพันธุ์. (๒๕๕๘). เรื่องเล่าเมืองไต:
พลวัตรเมืองชายแดนไทย-พม่า. เชียงใหม่:
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

๑๕

นิลวดี พรหมพักพิง. (๒๕๕๒). เรื่องเล่าความทรง
จําของคนภูไท. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.

๑๖

บรรเจิ ด ตั น ติ วิ ท ; และดวงจิ ต ต์ สรรพศรี .
(๒๕๔๙). ผมเป็นบาบ๋าคนหนึ่ง เป็นบาบ๋าภูเก็ต .
กรุงเทพฯ: ท. วัฒนาการพิมพ์.

๑๗

บุญยงค์ เกศเทศ. (๒๕๔๖). สืบสานวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ไท สายใยจิตวิญญาณ ลุ่มน้ําดํา-แดง.
กรุงเทพฯ: หลักพิมพ์.
บุญยงค์ เกศเทศ. (๒๕๕๔). “ไทดํา ” เมือ งแถง
“ทรงดํา” จากหนองแฮดถึงหนองปรง.
กรุงเทพฯ: อินทนิล.

๑๘

๑๙

บุ ญ ยงค์ เกศเทศ. (๒๕๕๗). มอญสยาม.
กรุงเทพฯ: กากะเยียสํานักพิมพ์.

๒๐

ประสิ ท ธิ์ ลี ป รี ช า; และสุ ภ างค์ จั น ทวานิ ช .
(๒๕๕๔). ม้งลาวในประเทศไทย นโยบายและการ
ดํ า เนิ น การของภาครั ฐ ไทย (๒๕๑๘-๒๕๕๒).
กรุงเทพฯ: กรมกิจการชายแดนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย.

บรรณานิทัศน์
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเมืองชายแดนไทย-เมียนมา
ในช่ วง ๒๐ ปี ที่ผ่ า นมา ในด้ า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สังคม-เศรษฐกิจแบบเมืองการค้า วัฒนธรรม การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การบริโภค ภาษาที่ใช้ และบทบาทของ
คนในชุมชนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์
“เรื่องเล่า” ที่เคยผูกพันกับท้องถิ่นและการสร้างความ
ทรงจําใหม่ผ่านอิทธิพล “ความเป็นไทย” เป็นต้น
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มา การย้ า ยมาตั้ ง ถิ่ น ฐาน
ประเพณี ความเชื่อ ของชาวภูไ ท ณ บ้านหนองย่างชิ้น
จังหวัดขอนแก่น
นําเสนอเรื่องราวของ “บาบ๋า” ที่ถ่ายทอดมาจากชีวิต
ของผู้เขียนเอง มีเนื้อหาที่ นําเสนอเกี่ย วกับวัฒนธรรม
การแต่งกาย ภาษา อาหาร ความเชื่อ และประเพณีของ
กลุ่ม “บาบ๋า” ในจังหวัดภูเก็ต
นําเสนอเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต ทางด้านภาษา
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
ทางศาสนา
รวบรวมองค์ความรู้และนําเสนอเรื่องราวของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ไ ทดํา ไททรงดํา หรือ ลาวโซ่ ง ในแง่ มุม ต่า งๆ ทั้ ง
ทางด้านภาษา วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรมและ
ศาสนา
นํ า เสนอเรื่ อ งราวของคนไทยกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ม อญ ใน
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ภาษา วั ฒ นธรรม
ประเพณีและพิธีกรรม
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การอพยพของชาวม้ ง ลาวที่ เ ข้ า มาใน
ประเทศไทยตั้ ง แต่ ยุ ค สงครามเย็ น จนถึ ง พ.ศ.๒๕๕๒
ศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ม้ ง ในบริ บ ทของรั ฐ ชาติ ส มั ย ใหม่
ศึกษาม้ง ลาวในศูนย์อ พยพชาวม้ ง จากประเทศลาวใน
ศูนย์อพยพในประเทศไทย ศึกษาการเข้าไปตั้งถิ่นฐาน
ของชาวม้งลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา

๑๕๙

ตาราง ๒๑ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๑ พรพิมล ตรีโชติ. (๒๕๔๘). ไร้แผ่นดิน : เส้นทาง
จากพม่าสู่ไทย. กรุงเทพฯ: หน่วยปฏิบัติการวิจัย
แม่ โ ขงศึ ก ษา สถาบั น เอเชี ย ศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
๒๒

พรสุข เกิดสว่าง. (๒๕๕๖). ตัวตนปกาเกอะญอ.
เชี ยงใหม่ : ศู นย์ ศึ กษาชาติพั นธุ์ แ ละการพัฒ นา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

๒๓

พัฒนาปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์. (๒๕๕๕). ศรัทธาวิวัฒน์:
การปรับตัวเชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรมกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทดํา. กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์.

๒๔

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์. (๒๕๕๖). ประวัติศาสตร์
ผู้คนบนเส้นทางพรมแดนเขาพระวิหาร.
กรุงเทพฯ: มติชน

๒๕

เพชรตะบอง สิงห์หล่อคํา. (๒๕๔๘). หมู่บ้านไทดํา.
เลย: เมืองเลยการพิมพ์.

๒๖

มนธิรา ราโท; และขนิษฐา คันธะวิชัย. (๒๕๕๒).
มอญในแผ่นดินสยาม. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๒๗

มนธิรา ราโท, บรรณาธิการ. (๒๕๕๔). อัตลักษณ์
ไทใหญ่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอตั้ง แต่ความเป็นมาปฏิสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ใน
บริบทผู้พลัดถิ่นจากเมียนมา นโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ความเป็นไปได้ของนโยบายส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบ
พร้อมทั้ง บทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคนพลัดถิ่น
ชาวเมียนมาในประเทศทไทย
ศึกษาเรื่องราวของชาวปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายแดนไทย-เมีย นมา ชี้ให้เ ห็นว่า ชาวปกาเกอะญอมี
ความหลากหลายในด้านสถานะของบุคคลตามกฎหมาย
และในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต การอพยพตั้งถิ่น
ฐาน ความเชื่อทางศาสนา และป๎ญหาในด้าน
สิทธิมนุษยชน
ศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวในการตั้งถิ่นฐานในบริบท
ใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคกลาง เช่น ศึกษาเปรียบเทียบลาว
เวียงในจังหวัดราชบุรีกับลาวเวียงในพื้นที่เมือง
เวียงจันทร์ เป็นต้น
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนว่ า ด้ ว ยการ
ปรับตัว ของกลุ่มคนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูช า โดย
เน้นไปที่ชุมชนหมู่บ้านบริเวณปราสาทเขาพระวิหารและ
ใกล้เคียง ว่ามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และความหมายของเส้นพรมแดน โดยมองผ่านวิถีชีวิต
และการทํามาหากินของคนในพื้นที่
นําเสนอเรื่องราวของกลุ่มไทดํา ที่เข้ามาตั้งรกรากและ
กระจายตั วอยู่ใน ๑๒ จัง หวัดของประเทศไทย ศึกษา
การธํารงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมและความ
เชื่อของตนไว้อย่างเหนียวแน่น
รวบรวมบทความ จากการนํ า เสนอบทความในการ
ประชุมนานาชาติเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องมอญ: ว่าด้วย
ประวั ติ ศ าสตร์ อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ภาษาและ
ศิลปะการแสดง”
รวบรวมบทความบางส่วนจากการประชุมนานาชาติเรื่อง
“Shan Studies” ในหนังสือจะประกอบด้วยบทความ
ในประเด็นต่างๆ เช่น ภาษา พิธีกรรม การย้ายถิ่นฐาน
ผ้าทอของไทใหญ่ และภูมิสถาป๎ตย์

๑๖๐

ตาราง ๒๑ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๘ มยุรี ถาวรพัฒน์; และเอมอร เชาวสวน. (๒๕๔๘).
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ลาว
ครั่ง. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
๒๙ ไมเคิ ล เจ มปอนเตซาโน; และแพทริ ค โจรี ,
บรรณาธิ ก าร. (๒๕๖๐). ไทยใต้ มลายู เ หนื อ
ปฏิสัมพันธ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลาย.
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.
๓๐ ยงยุทธ บุราสิทธิ์. (๒๕๕๒). สารานุกรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ในประเทศไทย: โส้. นครปฐม: สถาบันวิจัย
ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า ช น บ ท
มหาวิทยาลัยมหิดล.
๓๑ รัตนา บุญมัธยะ; สุภา วิตตาภรณ์; และ
ปริ ญ ญาภรณ์ พรมดวง. (๒๕๔๗). การสํ า รวจ
สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติ พันธุ์บริเวณลุ่มน้ําโขง:
กรณี ส หภาพพม่ า . ขอนแก่ น : ศูน ย์ พ หุลั ก ษณ์
สังคมลุ่มน้ําโขง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๓๒ เรณู เหมืองจันทร์เชย. (๒๕๔๘). สารานุกรมกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ไทยยวน. นครปฐม:
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล.
๓๓ วสั นต์ ป๎ญ ญาแก้ ว. (๒๕๕๕). ลื้ อ ข้ ามแดนการ
เดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อ เมื อ งยอน รั ฐ
ฉาน ประเทศพม่า. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและการ
บริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บรรณานิทัศน์
ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของการดํ า รงชี วิ ต สั ง คม
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ภาษา การแต่ ง กายและ
วรรณกรรมมุขปาฐะของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง
นําเสนอในประเด็นประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ
ชาติพันธุ์ และพลวัตทางวัฒนธรรม มีเนื้อหาครอบคลุม
เกี่ยวกับอาณาบริเวณคาบสมุทรมลายู
ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของการดํ า รงชี วิ ต สั ง คม
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ภาษา การแต่ ง กายและ
วรรณกรรมมุขปาฐะของกลุ่มชาติพันธุ์โส้
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ในเมียน
มา รวมทั้ ง สิ้ น กว่ า ๖๐ รายการ โดยเน้ น ประเด็ น ใน
การศึกษา ในด้าน อคติทางชาติพันธุ์ การเมืองเรื่องชาติ
พันธุ์ การเคลื่อ นไหวทางสัง คมของกลุ่ม ชาติพั นธุ์ คน
พลัดถิ่น การศึกษาหมู่บ้านในกระแสทันสมัยนิยม และ
ประเด็นความเชื่อ ศาสนา พิธีก รรม ครอบครัว เครื อ
ญาติ และการแต่งงาน
ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของการดํ า รงชี วิ ต สั ง คม
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ภาษา การแต่ ง กายและ
วรรณกรรมมุขปาฐะของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวน
ศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางข้ามพรมแดนรัฐชาติของชาว
ลื้ อ จากเมื อ งยอน รั ฐ ฉาน ประเทศเมี ย นมา ที่ ต้ อ ง
เดินทางออกจากภูมิลําเนาของตนเองด้วยเหตุผลและ
เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะในฐานะ พระภิกษุ
สามเณร แรงงานต่ า งด้ า ว หรื อ โสเภณี เป็ น ต้ น เพื่ อ
แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ และยั ง อาจตีความได้ ว่า เสมือ น
ก ร ะ บว น ก าร เคลื่ อ น คน ที่ กํ าลั ง โ ต้ ต อ บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและกระบวนการอํานาจต่างๆ

๑๖๑

ตาราง ๒๑ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๔ วีระพงศ์ มีสถาน. (๒๕๔๘). สารานุกรมกลุ่มชาติ
พั น ธุ์ ใ นประเทศไทย: กะเลิ ง . นครปฐม:
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล.
๓๕ วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง. (๒๕๕๔). แผ่นดินนี้ที่อีก
ฟากเขา. กรุงเทพฯ: สารคดี.

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

บรรณานิทัศน์
ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของการดํ า รงชี วิ ต สั ง คม
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ภาษา การแต่ ง กายและ
วรรณกรรมมุขปาฐะของกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง

นําเสนอเรื่องราวของชาวเมี่ยน จังหวัดน่าน
ชาวปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาบรรทัด
ชาวไทใหญ่ และกะเหรี่ยงฤษีแห่งปุาตะวันตก ซึ่งผู้เขียน
ได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา คติความเชื่อ ประเพณี
และพิธีกรรม
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ. (๒๕๕๙). มันยากที่จะเป็น หนัง สือเล่มนี้สะท้อนประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ค วามเป็ น
มลายู. กรุงเทพฯ: มติชน.
มลายู ที่ ไ ม่ ไ ด้ มีม าตรฐานตายตัว ตามนิ ยมของรั ฐหรื อ
เกณฑ์ทางศาสนา หากมีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง และการปรั บ ตั ว ของผู้ ค น ที่
เสนอผ่ า นประวั ติ ท้ อ งถิ่ น ความทรงจํ า เรื่ อ งเล่ า และ
ประสบการณ์
ศักรินทร์ ณ น่าน. (๒๕๕๕). มลาบรี: บนเส้นทาง ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมลาบรี การ
การพัฒนา. เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และ ใช้วิถีชีวิตแบบเคลื่อนย้ายตามอําเภอใจของชาวมลาบรี
การพัฒนา คณะสังคมศาสตร์
และภูมิป๎ญญาในการอยู่กับธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุจิตรลักษณ์ ดีผดุง. (๒๕๔๘). สารานุกรมกลุ่ ม ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของการดํ า รงชี วิ ต สั ง คม
ชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ปะหล่อง (ดาระอาง). ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ภาษา การแต่ ง กายและ
นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ วรรณกรรมมุขปาฐะของกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
(ดาระอาง)
สุเทพ ไชยขันธุ์. (๒๕๕๖). ผู้ไท ลูกแถน: สาน รวบรวมประวัติความเป็นของชาวผู้ไท อีกทั้งยังได้ขยาย
สัมพันธ์ เชื่อมพรมแดนอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว. มุมมองในเรื่องผู้ไทนานาชาติ และนําเสนอเรื่องราว
กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
อัตลักษณ์อันโดดเด่นของชาวผู้ไทในหลายๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็นการฟูอนผู้ไ ท การแต่ง กาย การแต่ง งานที่มีพ่อ
ล่าม แม่ล่าม การสร้างบ้านเรือน เป็นต้น
สุเทพ ไชยขันธุ์. (๒๕๕๗). ผู้ไท ลูกแถน: สืบค้น ศึกษาค้นค้าเกี่ยวกับ “ผู้ไ ท” ทั้ง ในด้านประวัติศาสตร์
รากเหง้ า ผู้ ไ ทนานาชาติ จากนิ ท านพญาแถน. สัง คมและวัฒนธรรม ซึ่งในหนัง สือเล่มนี้มีการนําเสนอ
กรุงเทพฯ: ตถาตา พับลิเคชั่น.
ประเด็นที่สําคัญของ “ผู้ไท” คือ การสืบค้นหารากเหง้า
ของกลุ่ มชาติ พันธุ์ “ผู้ไ ท” จากตํานานน้ํา เต้าปู ง และ
ตํานานเสือพญาแถน เป็นต้น

๑๖๒

ตาราง ๒๑ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๑ สุมิตร ปิติพัฒน์; และคณะ. (๒๕๔๖). ไย้ ไต และ
เกาลาน: กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนามเหนือ .
กรุงเทพฯ: สถาบันไทคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๔๒
๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

สุริยา รัตนกุล. (๒๕๔๗). รวมบทความวิชาการ
เล่ม ๑: กะเหรี่ยง. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.
สุวิไล เปรมศรีรัต น์. (๒๕๔๘). สารานุกรมกลุ่ ม
ชาติ พั น ธุ์ ใ นประเทศไทย: กะซองและซั ม เร.
นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
เสมอชัย พูลสุวรรณ. (๒๕๕๒). รัฐฉาน (เมืองไต)
พลวัตของชาติพัน ธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และ
สั ง คมการเมื อ งร่ ว มสมั ย . กรุ ง เทพฯ: ศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

บรรณานิทัศน์
ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไย้ ไต และเกาลาน ในเขต
จั ง หวั ด เลากายและเอี ย นไบ ประเทศเวี ย ดนาม ใน
ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ
การแต่งกาย ภาษา การปกครองในอดีต คติความเชื่อ
พิธีกรรมในรอบปี และพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต
รวบรวมบทความเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ในด้าน
สังคม วัฒนธรรมและภาษา
ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของการดํ า รงชี วิ ต สั ง คม
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ภาษา การแต่ ง กายและ
วรรณกรรมมุขปาฐะของกลุ่มชาติพันธุ์กะซองและซัมเร

อธิบายความเป็นพลวัตของกลุ่มชาติพันธุ์คนไต ที่อาศัย
อยู่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา เป็นการศึกษาบริบททาง
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม จนช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจการ
เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการทางศาสนาที่
น่าสนใจ และช่วยให้เข้าใจการปรับตัวทางชาติพันธุ์
โสภนา ศรีจําปา. (๒๕๔๘). สารานุกรมกลุ่มชาติ ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของการดํ า รงชี วิ ต สั ง คม
พั น ธุ์ ใ นประเทศไทย: เวี ย ดนาม. นครปฐม: ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ภาษา การแต่ ง กายและ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท วรรณกรรมมุขปาฐะของกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม (ญวน)
มหาวิทยาลัยมหิดล.
องค์ บรรจุน . (๒๕๕๐). หญิ งมอญ อํ านาจและ ศึกษาบทบาทและการใช้ชีวิตของผู้หญิงที่มีเชื้อสายมอญ
ราชสํานัก. กรุงเทพฯ: มติชน.
ที่มีโอกาสเข้าไปอยู่ในราชสํานักในฐานะต่างๆ ไม่ ว่าจะ
เป็น เจ้าจอมมารดา พระราชธิดา หรือภริยาขุนนาง เช่น
เจ้าจอมซ่อนกลิ่น และท่า นผู้หญิง เปลี่ย น ภาสกรวงศ์
เป็นต้น
องค์ บรรจุน. (๒๕๕๓). สยามหลากหลายพันธุ์ . รวบรวมบทความของ องค์ บรรจุ น ที่ ตี พิ ม พ์ ล งใน
กรุงเทพฯ: มติชน.
นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ว่าด้วยกลุ่มชาติพั นธุ์ต่างๆ ซึ่ง
แสดงให้ เ ห็ น ได้ ว่ า ประเทศไทยมี ค วามหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรมและผู้ค น ในหนั ง สือ ยัง ได้บอกเล่ า
ความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ

๑๖๓

ตาราง ๒๑ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๘ อรศิ ริ ปาณิ น ท์ . (๒๕๕๔). เก็ บ ตกจากงาน ศึกษาถึงการปรับตัวในบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ไ ท-ลาว
ภาคสนาม ไท-ลาว. กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์.
๔ กลุ่ม ได้แก่ ลาวเวียง ลาวครั่ง ลาวพวนและลาวโซ่ง ที่
ได้ อ พยพย้ า ยถิ่ น ฐานมาจากประเทศลาว แล้ ว เข้ า มา
อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําภาคกลาง ในประเทศ
ไทย
๔๙ อิศรา ศานติศาสน์; และลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ. เป็นรายงานการสั มมนา เรื่อง มองไทย มองมุ สลิมใน
(๒๕๕๗). มองไทย มองมุ ส ลิม ในอาเซีย น จาก อาเซี ย น จากนอกสู่ ใ นและจากในสู่ น อก มี เ นื้ อ หา
นอกสู่ ใ นและจากในสู่ น อก. ศู น ย์ น โยบายโลก ครอบคลุมเรื่อง ส่องเศรษฐกิจไทยและอาเซียน: การเปิด
มุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์
เสรีการเงินอิสลาม การพัฒนาการศึกษาไทยและมุสลิม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไทย: ต้นทุนและศักยภาพในเวทีอาเซียน และเสรีภาพ
และความเสมอภาคทางวัฒนธรรมอาเซียน
๒.๓.๒ กลุ่มงานด้านวิถีชีวิต
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือในกลุ่มงานด้านวิถีชีวิ ต ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
มีจํานวน ๕๖ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๒๒ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับวิถีชีวิต ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กนกวรรณ มะโนรมย์. (๒๕๕๔). ชายแดนอีสาน
กับเพื่อนบ้าน ข้อค้นพบทางวิชาการและนับเชิง
นโยบาย กรณีศึก ษา กั มพูชามองไทย คนไร้รั ฐ
และเมืองคู่มิตร. อุบลราชธานี: ศูนย์วิจัยสังคมอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

บรรณานิทัศน์
ในหนังสือเล่มนี้เป็นการนําเสนอนโยบายการพัฒนาเมือง
คู่มิตร คือ จังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจําปาสัก ในด้าน
เศรษฐกิจกรณีความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรม และ
นําเสนอในประเด็น มุมมองของประเทศกั มพูชาที่มีต่อ
ประเทศไทย โดยการค้นหาวาทกรรมและอุดมการณ์ที่มี
ต่ อ ไทยโดยมองปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง สั ง คมวั ฒ นธรรมใน
ชีวิตประจําวันของคนเขมร

๑๖๔

ตาราง ๒๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒ กนกวรรณ มะโนรมย์. (๒๕๕๖). สถานการณ์แย่ง
ยื้อ เปลี่ยนมือ ถื อครองและการใช้ที่ ดินในพื้น ที่
ชายแดนอีสาน. กรุงเทพฯ: สํานักกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย.
๓

กร สุวรรณทิพย์. (๒๕๕๙). การละเล่นพื้นบ้าน
อาเซียน: เมียนมา. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ฟอร์ คิดส์.

๔

กร สุวรรณทิพย์. (๒๕๕๙). การละเล่นพื้นบ้าน
อาเซียน: ลาว. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ฟอร์ คิดส์.

๕

กร สุวรรณทิพย์. (๒๕๕๙). การละเล่นพื้นบ้าน
อาเซียน: กัมพูชา. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ฟอร์ คิดส์.

๖

กร สุวรรณทิพย์. (๒๕๕๙). การละเล่นพื้นบ้าน
อาเซียน: เวียดนาม. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ฟอร์ คิดส์.

๗

กร สุวรรณทิพย์. (๒๕๕๙). การละเล่นพื้นบ้าน
อาเซียน: มาเลเซีย. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ฟอร์ คิดส์.

๘

กร สุวรรณทิพย์ . (๒๕๕๙). การละเล่นพื้นบ้าน
อาเซียน: อินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
ฟอร์ คิดส์.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการถือครองที่ดิ น
และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน และ
นําเสนอนัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการที่ดินชายแดน
อีสานในบริบทการค้าชายแดนและการค้าข้ามชาติ โดย
ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะเขตตําบลที่อยู่ติดชายแดน ตั้งแต่
จังหวัดเลยจนถึงจังหวัดบุรีรมย์
รวบรวมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศเมียนมา ที่นิยม
เล่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน และเพื่อนําไปสู่การ
เรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของคนเมียนมา
รวบรวมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศลาว ที่นิยมเล่น
กั น มาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ป๎ จ จุ บั น และเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก าร
เรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของคนลาว
รวบรวมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศกัมพูชา ที่นิยม
เล่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน และเพื่อนําไปสู่การ
เรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของคนกัมพูชา
รวบรวมการละเล่น พื้ นบ้ า นของประเทศเวี ยดนาม ที่
นิยมเล่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน และเพื่อนําไปสู่
การเรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนาม
รวบรวมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศมาเลเซีย ที่นิยม
เล่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน และเพื่อนําไปสู่การ
เรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของคนมาเลเซีย
รวบรวมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศอินโดนีเซีย ที่
นิยมเล่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน และเพื่อนําไปสู่
การเรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของคนอินโดนีเซีย

๑๖๕

ตาราง ๒๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๙ กร สุวรรณทิพย์. (๒๕๕๙). การละเล่นพื้นบ้าน รวบรวมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศสิงคโปร์ ที่นิยม
อาเซียน: สิงคโปร์. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
เล่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน และเพื่อนําไปสู่การ
ฟอร์ คิดส์.
เรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของคนสิงคโปร์
๑๐ กร สุวรรณทิพย์. (๒๕๕๙). การละเล่นพื้นบ้าน รวบรวมการละเล่นพื้น บ้านของประเทศบรูไ น ที่นิย ม
อาเซียน: บรูไน. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
เล่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน และเพื่อนําไปสู่การ
ฟอร์ คิดส์.
เรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของคนบรูไน
๑๑ กร สุวรรณทิพย์. (๒๕๕๙). การละเล่นพื้นบ้าน รวบรวมการละเล่น พื้ นบ้ านของประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ที่
อาเซียน: ฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
นิยมเล่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน และเพื่อนําไปสู่
ฟอร์ คิดส์.
การเรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของคนฟิลิปปินส์
๑๒ กฤชกร เพชรนอก. (๒๕๕๗). การละเล่นพื้นบ้าน รวบรวมการละเล่ น พื้ น บ้ านของกลุ่ม ประเทศสมาชิ ก
อาเซียน. กรุงเทพฯ: สกายบุ๊กส์.
อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศ เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารเรี ย นรู้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สะท้อนผ่านการละเล่นพื้นบ้าน
๑๓ กองบรรณาธิการโครงการแม่น้ําเพื่อชีวิต. (๒๕๕๑). รวบรวมข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับระบบนิเวศแม่น้ําสาละวิน
สาละวิน สายน้ําสามแผ่นดิน. เชียงใหม่: โครงการ วิถีชีวิตของผู้คน ป๎ญ หาและผลกระทบของผู้คนที่ต้อ ง
ฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า ศูนย์ พึ่ ง พาอาศั ย แม่ น้ํ า สาละวิ น ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นได้ นํ า เสนอใน
ข่าวสาละวิน.
หลากหลายมติทั้ง ด้านธรรม การพัฒนาพลัง งาน และ
วัฒนธรรม เป็นต้น
๑๔ กองบรรณาธิการสํานักพิมพ์เพื่อนบ้านอุษาคเนย์. นําเสนอรายการอาหารของ ๑๔ กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้ง ถิ่น
(๒๕๕๑). หลากหลายชาติ พัน ธุ์ ๒๘ เมนู อ ร่ อ ย ฐานอยู่ ใ นประเทศเมี ย นมา รวม ๒๘ รายการอาหาร
จากกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า . กรุงเทพฯ: เพื่อนบ้าน พร้อมวิธีการทํา
อุษาคเนย์.
๑๕ เก็ ต ถวา บุ ญปราการ. (๒๕๕๙). ผู้ ค้า ชายแดน มุ่งทําความเข้าใจเรื่องราวของผู้คนที่ต้องต่อสู้และดํารง
ไทย-มาเลเซีย และพื้นที่ชีวิตในตลาด
อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสัง คม โดยศึกษาจาก
ปาดังเบซาร์. เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา
กิจกรรมการค้าที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้ประกอบการและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
แรงงาน ที่ดําเนินการค้าข้ามแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย
อั น มี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ รั ฐ ชาติ แ ละหลั ก การของศาสนา
อิสลาม

๑๖๖

ตาราง ๒๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๖ แก้ ว ขวั ญ ตั้ ง ติ พ งศ์ กุ ล . (๒๕๕๙). การพั ฒ นา
นโยบายการบริหารจัด แรงงานข้ามชาติภายใต้
ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมไทย. กรุ ง เทพฯ: สถาบั น ระหว่ า ง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.
๑๗ โกสุมภ์ สายจันทร์. (๒๕๕๖). อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
โขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. เชียงใหม่ :
สํานักวิชาการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๒๒

เจนยุทธ ล่อใจ. (๒๕๕๕). ภูมิปัญญาสร้างสรรค์
เครื่องมือเครื่องใช้ในประเพณี พิธีกรรมของลาว
โซ่ง. กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์.
เจ๊าะหม่องหม่องยุ๊นต์. (๒๕๕๑). หลายชีวิตจาก
ลุ่ ม อิ ร วดี เล่ ม ๑. แปลโดย ศรี สุ ด า ชมพั น ธ์ .
กรุงเทพฯ: เสมสิกขาลัย.
เจ๊าะหม่องหม่องยุ๊นต์. (๒๕๕๑). หลายชีวิตจาก
ลุ่ ม อิ ร วดี เล่ ม ๒. แปลโดย ศรี สุ ด า ชมพั น ธ์ .
กรุงเทพฯ: เสมสิกขาลัย.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ; และกัม ปนาท ภักดี กุล ,
บรรณาธิการ. (๒๕๔๙). ลุ่มน้ําโขง: วิกฤต การ
พัฒนาและทางออก. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
ชาญวิ ท ย์ เกษตรศิ ริ ; และอั ค รพงษ์ ค่ํ า คู ณ ,
บรรณาธิการ. (๒๕๔๙). แม่น้ําโขง: จากต้าจู-ล้าน
ช้า ง-ตนเลธม ถึ ง กิ๋ ว ล่ อ ง. กรุ ง เทพฯ: มู ล นิ ธิ
โครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
ศึกษานโยบายการบริหารจัด การแรงงามข้ามชาติของ
ประเทศไทยและกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น และ
ศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติภายใต้
การดําเนินงานของประชาคมอาเซียน
รวมบทความเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ซึ่งประเทศไทยร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาความมั่นคงร่วมกันผ่านทางการ
พั ฒ นาทรั พ ยากร นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทความที่ ศึ ก ษา
วิ ก ฤตการณ์ ท างการเมื อ งในพม่ า และผลกระทบต่ อ
ประเทศไทย
ศึกษาวิถีชีวิตและการเป็นอยู่ของชาวลาวโซ่ง ผ่านมิ ติ
งานศิลปหัตถกรรมที่ชาวลาวโซ่งได้รังสรรค์เป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามงานประเพณีต่างๆ
นําเสนอเรื่องราวด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นเมืองของ
ผู้ค นในหมู่ อ องเมเยโกง และเมื อ งเมยเด่ ที่ ผู้เ ขี ย นได้
ถ่ายทอดจากความทรงจําของผู้เขียนเอง
นําเสนอเรื่องราวด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นเมืองของ
ผู้ค นในหมู่ อ องเมเยโกง และเมื อ งเมยเด่ ที่ ผู้เ ขี ย นได้
ถ่ายทอดจากความทรงจําของผู้เขียนเอง
เป็ น รายงานการสั ม มนาเมื่ อ ต้ นปี ๒๕๔๙ บทความที่
นําเสนอจึงเป็นการถอดเทปรายการประเด็นต่างๆ ของ
การสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ประเด็นที่นํามาเสนอมีความ
หลากหลายน่ า สนใจตั้ ง แต่ ภ าพยนตร์ การค้ า มนุ ษ ย์
ความหลาหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงการพัฒนาลุ่ม
น้ําโขงในด้านเศรษฐกิจ
เป็นการบันทึกและเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการ
ออกภาคสนามล่ อ งแม่ น้ํ า โขงของคณะนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยฮาวายเมื่อกลางปี ๒๕๔๘ ซึ่งได้นําเสนอใน
บริบทข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิต
สิ่งแวดล้อมและรวมถึงการเมืองระหว่างประเทศ

๑๖๗

ตาราง ๒๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๓ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ;, บรรณาธิการ. (๒๕๕๐).
แม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ํา และสุวรรณภูมิ .
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์.
๒๔

ชาญวิ ท ย์ เกษตรศิ ริ ;, บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๐).
สาละวิน-แม่โขง: ผู้คน ผืนน้ํา และสุวรรณภูมิ .
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์.

๒๕

ดนุ พ ล อริ ย สั จ จากร; และสมประวิ น มั น
ประเสริฐ. (๒๕๕๘). สถานการณ์และผลกระทบ
จากการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานเสรี ใ นภู มิ ภ าค
อาเซียน. คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๒๖

ธี ร ภาพ โลหิ ต กุ ล . (๒๕๔๙). โขงนที สี ทั น ดร.
กรุงเทพฯ: ชนนิยม.

๒๗

ทองแถม นาถจํานง. (๒๕๕๙). วัฒนธรรมข้าวไท.
พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม.

๒๘

ทวีป ศิริรัศมี. (๒๕๕๒). การท่องเที่ยวชายแดน
ไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒.
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.

บรรณานิทัศน์
เป็นเอกสารสรุปการสัมมนาที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในส่ว นของความ
หลากหลายทางชาติ พั น ธุ์ กฎหมายแม่ น้ํ า ระหว่ า ง
ประเทศ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในเอเชีย อาหารการ
กิ น ของอุ ษ าคเนย์ การขนย้ า ยแรงงานข้ า มแดนใน
อุษาคเนย์ และเรื่องสิทธิสตรีในอุษาคเนย์
เป็นเอกสารสรุปการสัมมนาที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในส่ว นของความ
หลากหลายทางชาติ พั น ธุ์ กฎหมายแม่ น้ํ า ระหว่ า ง
ประเทศ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในเอเชีย อาหารการ
กิ น ของอุ ษ าคเนย์ การขนย้ า ยแรงงานข้ า มแดนใน
อุษาคเนย์ และเรื่องสิทธิสตรีในอุษาคเนย์
ศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบที่เกิดจากเคลื่อนย้ายแรงงาน
ได้ อ ย่ า งเสรี ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ประเทศไทยในอนาคต
ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ยัง
ได้ ใ ช้ จํ า ลองดุ ล ยภาพทั่ ว ไป (CGE model) มา
ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อประเทศไทยจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและไร้ฝีมือระหว่างประเทศด้วย
รวบรวมบทความของผู้เขียนที่เคยตีพิม พ์ลงในนิยตสาร
ทางอีศาน ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางท่องไป
ในอนุ ภู มิภ าคลุ่ มแม่ น้ํ า โขง ถ่ ายทอดในมิ ติ ภู มิศ าสตร์
ประวั ติศ าสตร์ โบราณคดี ธรณี วิท ยา ชาติ พัน ธุ์วิ ทยา
ภาษาและวัฒนธรรม
รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” ที่เกิดขึ้นจาก
การปลูก ข้า ว ในมิติ ด้า นภาษา วรรณคดี คติช นวิ ทยา
วัฒนธรรมศึกษา เป็นต้น ที่สะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิตที่
สัมพันธ์อยู่กับการปลูกข้าว
รวบรวมบทความด้านการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมบริเวณ
ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น
บทสรุ ป ผลการวิ จั ย ชุ ด โครงการนโยบายและแผน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

๑๖๘

ตาราง ๒๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๙ นพดล ทองลิ่ ม . (๒๕๕๗). เมนู เ ด็ ด อาหาร รวบรวมข้อมูลอาหารจากกลุ่มประเทศสมาชิอาเซียนทั้ง
อาเซียน. กรุงเทพฯ: นวตสาร.
๑๐ ประเทศ ซึ่ ง บ่ ง บอกถึ ง ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการ
กินของผู้คนในอาเซียน
๓๐ นวพร เรือ งสกุล. (๒๕๕๑). สีล ม ย่ าหยา และ ถ่ายทอดความทรงจําของผู้เขียนเองที่สะท้อนให้เห็นถึง
ตําราอาหาร. กรุงเทพฯ: นอร์เลจ พลัส.
วิถี ชี วิ ต ของบ้ าบ๋ า และย่ า หยา นํ า เสนอประวั ติ ค วาม
เป็ น มาของบ้ า บ๋ า ย่ า หยาในประเทศไทย และตํ า รา
อาหารของกลุ่มบ้าบ๋า ย่าหยา รวมถึง เล่าภาพชีวิตของ
ผู้คนในที่อยู่ในย่านสีลม ในอดีต
๓๑ นวพร เรื อ งสกุ ล . (๒๕๕๓). ครั ว ย่ า หยา. รวบรวมสูตรอาหารทั้งคาว หวาน พร้อมกรรมวิธีการทํา
กรุงเทพฯ: สารดคี.
และเรื่ อ งเล่ า ของอาหารแต่ ล ะชนิ ด ที่ ส ะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต
วั ฒ นธรรมของชาวจี น เปอรานากั น ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
ประเทศไทย
๓๒ นันทนา ปรมานุศิษฏ์. (๒๕๕๖). โอชา อาเซียน. รวบรวมรายการอาหารของแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก
กรุงเทพฯ: มติชน.
อาเซียน มีเนื้อหาที่นําเสนอที่มาที่ไ ปของอาหารแต่ละ
ชนิดต่างๆ ในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ รวมถึง วัตถุดิ บ
วิธีการปรุง
๓๓ นันทนา ปรมานุศิษฏ์. (๒๕๕๙). อาหารฮาลาล. รวบรวมรายการอาหารฮาลาลและวิ ธี ก ารประกอบ
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
อาหารทั้ ง ในประเทศไทยและกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก
อาเซียน รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาลที่ถูกต้อง
โ ด ยไ ด้ รั บ ข้ อ มู ลจ าก ศู น ย์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ ฮ าล า ล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๔ นางแทนคุณ. (๒๕๕๐). มองบางมุมของวิถีชีวิต ศึกษาทําความเข้าใจในมิติ ต่างๆ ของวิ ถีชีวิตผู้หญิง ใน
“แม่ ยิ ง ลาว” ผ่ า นมุ ม มองของ “แม่ ยิ ง ลาว”. ประเทศลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
เชี ย งใหม่ : ศู น ย์ สตรี ศึ ก ษา คณะสั ง คมศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยครอบครัวกับวิถีชีวิต โดยศึกษาจากคดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผู้ ห ญิ ง ลาว จํ า นวน ๗ คดี เป็ น การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของ “สังคมลาวที่ต่อผู้หญิง”

๑๖๙

ตาราง ๒๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๕ ประคอง นิมมานเหมินท์. (๒๕๖๐). คติชนคนไท รว บร วมบทคว ามจาก งานวิ จั ย ภาคสน ามเรื่ อ ง
ในวั ฒนธรรมข้า ว. กรุง เทพฯ: สถาบัน ไทยคดี “วั ฒ นธรรมข้ า วชนชาติ ไ ท ภาพสะท้ อ นจากตํ า นาน
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิทาน เพลง” เลือกศึกษาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทดํา ไทลื้อ
ไทใต้ ไทขึ น มี เ นื้อ หาครอบคลุ ม เกี่ย วกั บ ภู มิห ลั ง ทาง
สั ง คมวั ฒ นธรรมของชนชาติ ไ ท ประเพณี พิ ธี ก รรม
อาหารและวิถีชาวบ้าน
๓๖ ปฐม หงส์สุวรรณ, บรรณาธิการ. (๒๕๕๘). ผ้าทอ รวบรวมบทความงานวิจัย เกี่ย วกับ ผ้าทอในราชสํานั ก
ในวิ ถีชี วิต ไทย-ไท. กรุ งเทพฯ: สถาบัน ไทยคดี ไทย ผ้ า และการแต่ ง กายของกลุ่ ม ไท ซึ่ ง บ่ ง บอก
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูมิลําเนาของชุมชน ผ้าทอชาติพันธุ์ไทย/ภูไ ท ซึ่งแสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการต่อยอด
ภูมิป๎ญญาและกล่าวถึงผ้าทอในวิถีชาวบ้าน
๓๗ เผ่ า ทอง ทองเจื อ . (๒๕๕๗). ผ้ า ลาย “นาค” สะท้อนคติความเชื่อเกี่ยวกับ “พญานาค” ที่ถ่ายทอดลง
วั ฒ น ธ รรมร่ ว มชน ชาติ ใ น ภู มิ ภ าคเ อ เ ชี ย . เป็ น ลวดลายบนผื น ผ้ า ทอในรู ป ลั ก ษณะต่ า งๆ ของ
พระนครศรีอยุธยา: ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ. ประเทศไทยและประเทศในภูมิ ภาคเอเชี ยตะวั นออก
เฉียงใต้
๓๘ ฝุายวิชาการสถาพรบุ๊ค ส์. (๒๕๕๙). อาหารและ ศึก ษาประเภทของอาหารและวั ฒนธรรมการกิน ของ
วั ฒ นธรรมการกิ น ของคนอาเซี ย น. กรุ ง เทพฯ: ผู้คนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีความแตกต่าง
สถาพรบุ๊คส์.
กันออกไปตามพื้นภูมิหลังของประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๓๙ พรพิม ล ตรีโ ชติ ; และคณะ. (๒๕๔๗). การค้ า นํ า เสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า ระหว่ า งชายแดนซึ่ ง เป็ น
ชายแดนไทยกั บ อนุ ภูมิ ภ าคแม่ น้ํ า โขง. สถาบั น ผลงานที่ได้จากการวิจัย ที่จะช่วยให้เข้าใจลักษณะพิเศษ
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และป๎ จ จั ย ต่ า งๆ ของประเทศเพื่ อ นบ้ า น ที่ มี ผ ลต่ อ
การค้ า ชายแดนได้ อ ย่ า งชั ด เจน รวมทั้ ง ได้ เ สนอแนะ
บทบาทของประเทศไทยที่ควรจะมีต่อประเทศต่างๆ ใน
แถบอนุภูมิภาคแม่น้ําโขง
๔๐ เพี ย งสิ ง จะเลิ น สิ น . (๒๕๕๓). ตํ า รั บ อาหาร รวบรวมตํารับอาหารในพระราชวังหลวงพระบาง โดยใน
พระราชวั ง หลวงพระบาง. แปลโดย จิ น ดา เล่มได้ให้รายละเอียดของเครื่องปรุง ส่วนประกอบและ
จําเริญ. กรุงเทพฯ: ผีเสื้อ.
วิธีทํา พร้อมภาพประกอบอย่างชัดเจน ซึ่ง ได้ถ่ายทอด
จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เนื่องจากนางเพียงสิง
เคยเป็นข้าราชบริพารราชสํานักหลวงพระบาง

๑๗๐

ตาราง ๒๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๑ มนตรี จั น ทวงศ์ ; และลั ล ธิ ม า หลงเจริ ญ ,
บรรณาธิก าร. (๒๕๕๐). สาละวิน บั นทึ กแม่น้ํ า
และชีวิต ในกระแสการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ และประชาคมตําบล
แม่ยวม.
๔๒

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด; จอห์น ดอร์, บรรณาธิการ.
(๒๕๕๐). ความท้าทายทางสังคมในภูมิภาคแม่น้ํา
โขง. อุบลราชธานี: ศูนย์วิจัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

๔๓

ยศ สัน ติสมบั ติ . (๒๕๕๕). ชนชายแดนกั บการ
ก้าวข้าม. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย.

๔๔

ลาเคละ จะทอ. (๒๕๕๐). เรื่องเล่าจากการต่อ สู้
เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า . เชียงใหม่: ศูนย์
สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

๔๕

วินัย ดะห์ลัน. (๒๕๕๓). อาหารอัตลักษณ์มาลายูไทย ครัว มุ สลิ ม ชายแดนใต้ . กรุ ง เทพฯ: ศู น ย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิลาสินี โสภาพล. (๒๕๕๙). ชุมชนข้ามถิ่น: การ
ก่ อ ร่ า งทางอั ต ลั ก ษณ์ ข องแรงงานข้ า มชาติ
สัญ ชาติ พ ม่ า ในจัง หวั ด ขอนแก่ น . ศู น ย์ วิ จั ย พหุ
ลักษณ์สังคมลุ่มแม่น้ําโขง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

๔๖

บรรณานิทัศน์
นําเสนอประวัติความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิตด้านต่างๆ
ของผู้ ค นที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณริ ม แม่ น้ํ า สาละวิ น ทั้ ง ใน
ประเทศเมี ย นมาและประเทศไทย ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น
คุณค่าและความสําคัญ ของแม่น้ําสาละวินที่มีต่อชุมชน
และยังได้รวบรวมทัศนะความคิดเห็นจากผู้คนในกรณีที่
มีต่อโครงการเขื่อนบนลุ่มน้ําสาละวิน
นําเสนอประเด็นป๎ญหาที่เป็นป๎ญหาร่วมกันในของกลุ่ม
ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ํ า โขง นํ า มาอภิ ป รายและ
วิเ คราะห์ลั ก ษณะป๎ ญ หาร่ ว ม เช่ น การบริ หารจั ดการ
แม่น้ําโขงกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายของรัฐที่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย แรงงานย้ายถิ่น
ยาเสพติด สิทธิมนุษยชน ความไม่ยุติธรรมทางเพศ
เป็นต้น
ศึกษาชนชายแดนบริเวณภาคเหนือมิติต่างๆ เช่น เกษตร
พันธะ สัญญาข้ามพรมแดน การขยายตัวของวัฒนธรรม
เศรษฐกิจจีนบริเวณชายแดน กลุ่มชาติพันธุ์ แรงานข้าม
ชาติ การสื่อสารข้าแดน เป็นต้น
ศึกษาป๎จจัยที่ทําให้ผู้หญิงชนเผ่าไม่ไ ด้รับสัญญา ศึกษา
โครงสร้างทางสัง คมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ สํารวจองค์
ความรู้ที่ต้องห้ามสําหรับผู้หญิงที่เป็นเหตุทําให้ผู้หญิงชน
เผ่าลาหู่ ไม่สามารถดําเนินการเรื่องสัญชาติด้วยตนเอง
ได้และนําไปสู่การไม่ได้สัญชาติ
นํ า เสนอเรื่ อ งราวของ ๔๐ ร้ า นอาหารต้ น แบบใน ๕
จัง หวั ดชายแดนภาคใต้ พร้ อมรายการอาหารที่ แสดง
ถึงอัตลักษณ์มลายู-ไทย จํานวน ๔๐ รายการอาหาร
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน
แรงงานพม่าข้ามถิ่น บอกเล่าประสบการณ์การเดินทาง
ของแรงงานข้ามชาติ (ชาวเมียนมาและกะเหรี่ยง) ใน
จังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์ที่ตั้งชุมชน วิถีชีวิต และการ
อยู่ร่วมกับคนไทยในพื้นที่รอบชุมชนข้ามถิ่น

๑๗๑

ตาราง ๒๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๗ ส่งเสริมวัฒนธรรม,กรม. (๒๕๕๗). แนวทางปฏิบัติ
ด้านมารยาทและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซี ย น. กรุ ง เทพฯ: กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม.
๔๘ สุ จิ ต ต์ วงษ์ เ ทศ. (๒๕๕๙). วั ฒ นธรรมร่ ว ม
อุษาคเนย์ในอาเซียน. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว
การพิมพ์.
๔๙ สุชาดา กฤษณะจูฑะ. (๒๕๕๕). ภาวะไร้สัญชาติไ ร้ รั ฐ ช า ย แ ด น อี ส า น ค น ล า ว อ พ ย พ .
อุบลราชธานี: ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
โขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
๕๐

เอกริ นทร์ พึ่ งประชา. (๒๕๕๙). ฐานข้ อ มู ลภู มิ
ปัญญาด้ านการจัดระบบอาหารของกลุ่ มชนใน
อาเซียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในรอบครึ่ ง
ศตวรรษ. กรุงเทพฯ: ภาควิชามานุษยวิทยา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

๕๑

อดิศร ศรีเสาวนันท์. (๒๕๕๕). ลาวโซ่ง เครื่องใช้
งานจั ก สานกั บ การเปลี่ ย นแปลง. กรุ ง เทพฯ:
อุษาคเนย์.

๕๒

องค์ บรรจุน. (๒๕๕๗). ข้างสํารับมอญ. กรุงเทพฯ:
มติชน.

บรรณานิทัศน์
นําเสนอเกี่ยวกับมารยาท วัฒนธรรมและข้อควรปฏิบัติ
และสิ่งที่หลีกเลี่ยง ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง
๑๐ ประเทศ โดยนํา เสนอด้ว ยภาพ พร้ อ มคํ า อธิ บ าย
สั้นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นําเสนอวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่ในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซีย นมีร่ว มกัน และมีเ อกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ล ะ
ประเทศนั้น
การนําเสนอในหนังสือเล่มนี้จะพบว่าอํานาจรัฐชาติ ที่มี
อิทธิพลต่อประสบการณ์ชีวิตและการดิ้นรนของคนไร้
สัญ ชาติ ซึ่ ง เป็ นพลเมื อ งไทยอี กกลุ่ มในพื้ น ที่ช ายแดน
ไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา ทําให้เข้าใจถึงสภาพการณ์
ภาวะจํ า ยอมการเผชิ ญ กั บการไม่ มี ส ถานะบุ ค คลทาง
กฎหมายใดๆ รองรับ
ศึ ก ษาสถานภาพการศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นเอเชี ย
ตะวั นออกเฉี ยงใต้ว่ าด้ว ยภู มิป๎ญ ญาด้ านการจัดระบบ
อาหารของกลุ่ ม ชนในรอบครึ่ ง ศตวรรษ ผ่ า นการ
สังเคราะห์ข้อมูลงานวรรณกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อ
จั ด ทํ า บรรณานิ ทั ศ น์ อ ย่ า งเป็ น ระบบจนพั ฒ นาสู่
ฐานข้อมูล
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในเครื่องใช้เครื่องจักสานของ
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ผ่านกาลเวลาจากอดีตสู่ป๎จจุบัน
โดยมีสาระสําคัญของการนําเสนอ คือ การปรับตัวของ
ลาวโซ่ ง หรื อ ชาวไทดํ า ที่ ย้ า ยถิ่ น ฐานมาอาศั ย อยู่ ใ น
บริเวณประเทศไทย
รวบรวมบทความของผู้เขียน ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอาหาร
มอญ ทั้ ง ในด้ า นตํ า นาน ประวั ติ ศ าสตร์ และการ
พัฒ นาการของอาหารมอญในสัง คมไทย จํ า นวน ๒๔
รายการอาหาร

๑๗๒

ตาราง ๒๒ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๓ องค์ บรรจุ น . (๒๕๕๘). ๔๐ ปี ชมรมเยาวชน นํา เสนอในด้า นประวั ติ ศาสตร์ ของชนชาติ มอญตั้ง แต่
มอญกรุงเทพฯ: วิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย . ก่อนเข้ามาอยู่ในเมือง จนถึง ป๎จจุบัน นําเสนอกับธํารง
กรุงเทพฯ: ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ.
รักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตมอญแบบดั้ง เดิม
ให้คงอยู่ และกล่าวถึงการปรับตัวของวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชาวมอญในลักษณะร่วมสมัย
๕๔ อมราภรณ์ วงษ์ฟ๎ก. (๒๕๕๗). อาหารอาเซียน. รวบรวมรายการอาหารของแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก
กรุงเทพฯ: แม่บ้าน.
อาเซียน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่
๕๕ อัมพร จิรัฐติกร. (๒๕๕๘). พื้นที่สาธารณะข้าม ศึกษาพื้นที่สาธารณะทางศาสนาและประเพณี ซึ่ง เป็น
ชาติ การเมือ งเรื่อ งพื้ นที่ข องแรงงานอพยพไท พื้นที่สําคัญที่ชาวไทใหญ่ ใช้เพื่อแสดงออกถึงตัวตน เช่น
ใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษา วัดปุาเปูา วัดกู่เต้า นอกจากนั้นยังกล่าวถึงรายการวิทยุ
ชาติ พั น ธุ์ แ ละการพั ฒ นา คณะสั ง คมศาสตร์ ภาษาไทใหญ่ ด้วย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๕๖ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับ. (๒๕๕๘). เรื่องน่ารู้ รวบรวมองค์ ความรู้ ด้า นอั ญ มณี และเครื่ อ งประดับ ใน
อัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน. กรุงเทพฯ: แง่มุมต่างๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ควบคู่ไ ป
สถาบันวิจัยและพัฒนาและเครื่องประดับแห่งชาติ. กับความรู้พื้นฐานในด้านการแต่ง กาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมการแต่งกาย เป็นต้น

๒.๔ กลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อ และประเพณี
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือในด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี ในช่วง พ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ พอที่จําแนกกลุ่มงานออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานด้านศาสนา
๒.กลุ่มงานด้านความเชื่อและพิธีกรรม
๓.กลุ่มงานด้านประเพณี
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ศาสนา ความเชื่อและประเพณี ”
ประเภทบทความวิชาการ ที่จัดพิมพ์ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๒๕ รายการ สามารถสรุปปริมาณ
งานที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ศาสนา ความเชื่อและประเพณี” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้

๑๗๓

ตาราง ๒๓ ปริมาณงานที่สํารวจพบ: กลุ่มงานศาสนา ความเชื่อและประเพณี
หัวข้อศึกษา
ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๔๖-๒๕๕๐ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑.ศาสนา
๒
๕
๖
๒.ความเชื่อและพิธีกรรม
๒
๑
๒
๓.ประเพณี
๑
๑
๕
รวมทั้งสิ้น
๕
๗
๑๓

รวม
๑๓
๕
๗
๒๕

จากตาราง จะเห็นได้ว่า งานการศึกษาด้าน “ศาสนา ความเชื่อและประเพณี ” ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสนา จํานวน ๑๓ รายการ อันดับรองลงมา เป็น การศึกษาเกี่ยวกับ
ประเพณี จํานวน ๗ รายการ และการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม จํานวน ๕ รายการ
หัวข้อการศึกษาของกลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณีที่ตีพิมพ์ในช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาด้านศาสนา จํานวน ๒ รายการ ขณะที่งานตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส่วนใหญ่
เป็นหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับศาสนา จํานวน ๑๑ รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานการศึกษาด้านศาสนา ได้รับ
ความสนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาในหัวข้อการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่ง มีชิ้นงานในแต่ละหัวข้อไม่มากนัก คือ งานการศึกษาด้านประเพณี มีจํานวน ๖ รายการ และงาน
การศึกษาด้านความเชื่อและพิธีกรรม จํานวน ๓ รายการ ที่มีความน่าสนใจที่ปริมาณชิ้นงานในแต่ละหัวข้อ
ศึกษาดังกล่าวที่ตีพิมพ์มามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสองเท่า โดยเฉพาะหัวข้อด้านศาสนา ที่เพิ่มมากขึ้นจาก
๒ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๕ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และเป็น ๖ รายการ
ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ แสดงเห็นว่าที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้รับความสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

๑๗๔

๒.๔.๑ กลุ่มงานด้านศาสนา
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือในกลุ่มงานด้านศาสนา ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
มีจํานวน ๑๓ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๒๔ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับศาสนา ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ ขวั ญ ชี วั น บั ว แดง. (๒๕๖๐). เครื อ ข่ า ยพุ ท ธ
ศาสนา ของชาวกะเหรี่ยงข้ามแดน
ไทย-เมียนมาร์ . เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๒

จํ า น งค์ ทองประเสริ ฐ. (๒๕๕๔ ). ประวั ติ
พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์. พิมพ์ครั้งที่ ๓.
กรุงเทพฯ: ดวงแก้ว.

๓

จํ า ปาทอง โพธิ์ จั น ธิ ร าช. (๒ ๕ ๕ ๑ ). กา ร
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ค ว า ม เ ชื่ อ ท า ง ศ า ส น า แ ล ะ
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่า งหญิงชาย. ศูนย์
สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ฉั ต รสุ ม าลย์ . (๒๕๕๖). พระพุ ท ธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบ้าน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ไทยธิเบต.

๔

๕

๖

ดาวสยาม วชิ ร ป๎ ญ โญ, พระมหา. (๒๕๕๕).
พระพุทธศาสนาในลาว. ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น.
ดาวสยาม วชิ ร ป๎ ญ โญ, พระมหา. (๒๕๕๗).
พระพุ ท ธศาสนาในเวี ย ดนาม. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒.
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น.

บรรณานิทัศน์
ศึกษาลักษณะของเครือข่ายการเคลื่อนไหวทางศาสนา
ของพระอูทุสนะ จากเมืองไหย่จีงู รัฐกะเหรี่ยง ประเทศ
เมียนมาร์ ที่ข้ามแดนมาทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
และวิเคราะห์บทบาทผู้นําทางศาสนาของพระอูทุสนะใน
การฟูพระพุทธศาสนาตามอุดมคติแบบพุทธ และพัฒนา
ชุมชนให้มีความทันสมัย
นํา เสนอการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาทใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และร่องรอยหลักฐาน
ของพระพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาทในภู มิ ภ าคนี้
โดยเฉพาะในประเทศเมี ย นมาร์ ไทย กั ม พู ช า ลาว
เวียดนามและอินโดนีเซีย
ศึกษาป๎จจัยในการเปลี่ยนศาสนาจากความเชื่อดั้งเดิมมา
เป็ น คริ สต์ ศ าสนาของชนเผ่ า กึม มุ หุ มี ในประเทศลาว
ภายใต้ บริ บททางสั ง คม การเมือ งและเศรษฐกิ จ และ
ศึกษาผลของปรับ เปลี่ย นศาสนาที่มี ต่อวิถี ชีวิตของชน
เผ่ากึมมุหุมี
รวบรวมบทความของผู้เขียนที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร
มติ ช นสุ ด สั ป ดาห์ ในด้ า น ที่ เ กี่ ยวกั บการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และ
เวียดนาม
นําเสนอประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ในประเทศลาว ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าฟูางุ่ม จนถึงสมัยที่
ลาวปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และร่องรอยหลักฐานของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศลาว
เป็นการนําเสนอประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเวี ย ดนามและนํ า เสนอลั ก ษณะจุ ด เด่ น ของ
พระพุทธศาสนาของประเทศเวียดนาม

๑๗๕

ตาราง ๒๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๗ ประสิทธิ์ ลีปรีชา. (๒๕๕๙). ศิวิไลซ์ข้ามพรมแดน
การเผยแพร่ศาสนาของม้งโปรเตสแตนต์ในเอเชีย
อาคเนย์. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
และศู น ย์ ศึ ก ษาชาติ พั น ธุ์ แ ละการพั ฒ นา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๘ บุญเย็น วอทอง. (๒๕๕๐). เทพเจ้า ความเชื่ อ
เรื่องศาสนาพระเจ้า หลายพระองค์ในชมพูทวีป
และอิ ท ธิ พ ลสื บ เนื่ อ งมายั ง ดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ .
กรุงเทพฯ: แม่คําผาง.

๙

๑๐

๑๑

บรรณานิทัศน์
ศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการของคริสต์ศาสนาในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาบทบาทและวิธีการเผยแพร่
ของคณะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นําไปสู่
การเปลี่ยนการนับถือศาสนาของชาวม้ง

เป็นผลงานการค้นคว้าเรื่อง “ศาสนาปริทัศน์” ที่ว่าด้วย
ความเชื่อ เรื่ องการนั บถื อเทพเจ้ าหลายองค์ ในศาสนา
ต่างๆ โดยกล่าวถึงที่มาของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และ
พระพุ ท ธศาสนา ประกอบกั บ ความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ของ
ท้องถิ่น เพื่อทําความเข้าใจพื้นฐานที่สลับซับซ้อนของ
ศาสนา ซึ่ง ส่ง ผลต่อวิถี ชีวิตของคนในภู มิภาคเอเชียใต้
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับอิทธิ พลการ
นับถือศาสนามาจากอินเดีย
ภัตตาจารย์ กมเลศวร. (๒๕๔๗). ศาสนา
ศึกษาการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม
พรามหณ์ในอาณาจักรขอม. กรุงเทพฯ: มติชน.
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย แต่มีพัฒนาการเป็นตนเอง
โดยผสมผสานกั บ ความเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น จึ ง มี ร ายละเอี ย ด
ความเชื่อหลายอย่างที่แตกต่างไปจากศาสนาพราหมณ์ที่
อินเดีย
รณยุทธ์ จิตรดอน. (๒๕๕๔). ท่องเที่ยวพุทธสถาน นํ า เสนอประวั ติ ค วามเป็ น มาของพระพุ ท ธศาสนาใน
แห่งอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: กรีน คอร์ปอเรชั่น.
ภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ และนําเสนอประวั ติ
และความสําคัญพุทธสถานที่สําคัญ จํานวน ๖๓ แห่ง ใน
๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน
วิชาธรรม, พระมหา. (๒๕๕๒). รามัญสมณะวงศ์. หนังสือเล่มนี้แปลมาจาก “ศิลากัลยาณี ” ซึ่ง เป็นจารึก
กรุงเทพฯ: ศรีป๎ญญา.
บอกเล่าเรื่องพระราชกรณียกิจของพระเจ้าธรรมเจดีย์
ก ษั ต ริ ย์ ม อ ญ ที่ ไ ด้ ชํ า ร ะ พ ร ะ ส ม ณ ว ง ศ์ แ ล ะ ไ ด้
ผูกพันทธสีมากัลยาณี ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีสําคัญต่อ
การศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศเมียนมาร์

๑๗๖

ตาราง ๒๔ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๒ สะสือรี วาลี. (๒๕๕๗). กระบวนการซูรอ วิธีการ นําเสนอบทบาทของผู้ นํา มุสลิ มต่ อการเสริ มสร้ างการ
บริ ห ารการปกครองตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม. กระจายอํานาจและการปกครองของท้องถิ่นด้วยการะ
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บวนการซู ร อในมิ ติ ก ารคั ด เลื อ กผู้ นํ า ที่ ดี ต ามวิ ถี แ ห่ ง
ศาสนาอิสลาม
๑๓ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทป๎ญ โญ. (๒๕๕๖). ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ร า ก ฐ า น คว า ม คิ ด ค ว า ม เ ชื่ อ ท า ง
จากเจ้าพระยาถึงอิรวดี. กรุงเทพฯ: มติชน.
พระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราวทางวัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวพม่า
๒.๔.๒ กลุ่มงานด้านความเชื่อและพิธีกรรม
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือในกลุ่มงานด้านความเชื่อและพิธีกรรม ในช่วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๕ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๒๕ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ เกสสุด า สิ ทธิสนติ กุล. (๒๕๔๘). สางความเชื่ อ
เพื่อแก่นธรรม พิธีกรรมคนนาหมื่น . กรุง เทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
๒ นพดล ตั้งสกุล; และจันทนีย์ วงศ์คํา. (๒๕๔๘).
คติ ความเชื่ อและระบบสัง คมกับ การปลูก สร้ า ง
บ้ า นเรื อ นพื้ น บ้ า นและชุ ม ชนผู้ ไ ท. ขอนแก่ น :
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ลุ่มน้ําโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๓ มาณพ มานะแซม. (๒๕๕๔). ภูษา อาภรณ์ ฟ้อน
ผี. เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม.

บรรณานิทัศน์
นํา เสนอการปรั บ เปลี่ ย นรูป แบบพิ ธี ก รรมทางศาสนา
ของชุมชนนาหมื่น จังหวัดน่าน ให้สอดคล้องกับวิถีตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และวิถีชาวบ้าน
ศึกษาการสร้างบ้านเรือนพื้นถิ่นของชาวผู้ไทที่สอดคล้อง
กั บ คติ ค วามเชื่ อ ของชาวผู้ ไ ท ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ธรรมชาติ และความเชื่อ นั้ นก็ กํา หนดระเบี ย บวิ ถีท าง
สังคมของชาวผู้ไทเอง เช่น ห้ามเงาของเฮือนนอนทับเล้า
ข้าว เป็นต้น
นําเสนอความรู้และรูปแบบการแต่งกายในพิธีกรรมฟูอน
ผี และรู ป แบบการแต่ ง กายก็ เ ป็ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ระดับชั้นสายผีในแต่ละตระกูลได้ เช่น ตระกูลสายผีมด
กลุ่มตระกูลสายผีเม็ง ส่วนการฟูอนรํานั้นเป็นสื่อในการ
ติดต่อกับอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเคารพนบนอบ

๑๗๗

ตาราง ๒๕ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔ ยศ สั น ติ ส มบั ติ . (๒๕๕๙). ชายแดนกั บ ความ
หลากหลายระบบความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์และการครอบงําสัญลักษณ์. กรุงเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
๕

บรรณานิทัศน์

ผู้ เ ขี ย นให้ ค วามสนใจกั บ ประเด็ น การช่ ว งชิ ง พื้ น ที่
ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจําวันของผู้คนหลากหลายกลุ่ม ทั้ง
ในพื้นที่ชายแดนและในเมือง ซึ่งต่างเผชิญหน้าปรับตัว
ดิ้นรนท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่แตกต่างกันไปตามบริบท
และเงื่อนไขของประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของ
แต่ละพื้นที่
รัศมี ชูทรงเดช. (๒๕๕๙). วัฒนธรรมโลงไม้ไทย นําเสนอรูปแบบของเครื่องบรรจุศพ (โลง) และพิธีกรรม
ในบริบทอาเซียน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี เกี่ยวกับ ฝ๎ง ศพ โดยศึก ษาตั้ ง แต่ยุคก่อ นประวั ติศาสตร์
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จนถึงยุคสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยัง พบว่าเครื่อง
บรรจุศพ (โลง) และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับฝ๎งศพในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความคล้ายคลึงกัน

๒.๔.๓ กลุ่มงานด้านประเพณี
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนัง สื อในกลุ่มงานด้านประเพณี ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ มีจํานวน ๗ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๒๖ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเพณี ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กฤชกร เพชรนอก. (๒๕๕๕). ประเพณีอาเซียน. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก
ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์.
อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
๒ จวน เครือวิชฌยาจารย์. (๒๕๔๘). ประเพณีมอญ นําเสนอข้อมูลประเพณีที่เ กี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาว
ที่สําคัญ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
มอญตั้ ง แต่ เ กิ ด จนตาย บอกถึ ง ความเป็ น มาและ
รายละเอียดของพิธีกรรมต่างๆ
๓ เ ฉ ลิ ม ย ง บุ ญ เ กิ ด . ( ๒ ๕ ๕ ๗ ) . บั น ทึ ก นําเสนอบันทึกของ “โจวต้ากวน” หนึ่งในคณะทูตจีนที่
ขนบธรรมเนียมประเพณีเจินละ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรขอม เมื่อ
กรุงเทพฯ: มติชน.
พ.ศ.๒๙๓๙ ในบันทึกเล่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงประเพณี
และวิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นผ่ า นภาพสลั ก รอบระเบี ย งของ
ปราสาทบายน ที่บ่งบอกถึงประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น

๑๗๘

ตาราง ๒๖ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔ นพดล ทองลิ่ม. (๒๕๕๘). งานประเพณี
คู่อาเซียน. กรุงเทพฯ: นวตสาร.
๕

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ. (๒๕๕๙).
สาดน้ํ า สงกรานต์ วั ฒ นธรรมร่ ว มรากเอเชี ย .
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ.

๖

รดา แสงธนพร. (๒๕๕๗). อาเซี ย นต้ อ งรู้
วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ. กรุงเทพฯ:
แพรธรรม.
ศิราพร ณ ถลาง; และสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ. (๒๕๕๘).
คติชนในบิบทข้ามพรมแดน: งานปอยไทใหญ่ใน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ . กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๗

บรรณานิทัศน์
ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเพณี
วัฒนธรรมแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตและคติความเชื่อ
นํ า เสนอประเพณี ส งกรานต์ ใ นด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
สัง คมศาสตร์ และวัฒนธรรม ในหลากหลายมุมมองที่
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมและตํานาน บอกถึง ประเพณี
สงกรานต์ของประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์
กัมพูชา จีน อินเดีย เป็นต้น รวมทั้ง ประเพณีสงกรานต์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเพณี
วัฒนธรรมแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตและคติความเชื่อ
นําเสนอวิธีการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการ
แสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านกลไกทางวัฒนธรรม
และคติ ช นประเภทต่ า งๆ เช่ น ความเชื่ อ พิ ธี ก รรม
การละเล่น การแสดง อาหาร การแต่งกาย เพื่อชี้ให้เห็น
ความสํ า คั ญ ของ “ศิ ล ปวั ฒ นธรรม” ในการเป็ น สื่ อ
สัญลักษณ์ในการแสดงออกซึ่งความเป็น “ตัวตนของคน
ไทใหญ่” ในจังหวัดเชียงใหม่

๒.๕ กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือในด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน ในช่วง พ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ พอที่จําแนกกลุ่มงานออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานด้านภาษา
๒.กลุ่มงานด้านวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ภาษา วรรณกรรมและนิทาน
พื้นบ้าน” ประเภทหนังสือ ที่จัดพิมพ์ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๙๕ รายการ สามารถสรุปปริมาณ
งานที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้

๑๗๙

ตาราง ๒๗ ปริมาณงานที่สํารวจพบ: กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
หัวข้อศึกษา
ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๔๖-๒๕๕๐ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑.ภาษา
๖
๑๑
๑๓๗
๒.วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
๕
๙
๒๗
รวมทั้งสิ้น
๑๑
๒๐
๑๖๔

รวม
๑๕๔
๔๑
๑๙๕

จากตารางจะเห็นได้ว่ า งานการศึกษาด้าน “ภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน” ในช่ วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษา จํานวน ๑๕๔ รายการ อันดับรองลงมา เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน จํานวน ๔๑ รายการ
หัวข้อการศึกษาของกลุ่ม งานภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้านที่ตีพิมพ์ในช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๕๑
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านภาษา จํานวน ๖ รายการ ขณะที่งานตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส่วนใหญ่
เป็นหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับภาษา จํานวน ๑๔๘ รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานการศึกษาด้านภาษา ได้รับ
ความสนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาในหัวข้อการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแต่ละหัวข้อไม่มากนัก คือ งานการศึกษาด้านวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน มีจํานวน ๓๖
รายการ ที่มีความน่ าสนใจที่ ปริมาณชิ้นงานในแต่ละหัวข้อศึก ษาดัง กล่าวที่ตีพิมพ์ม ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้ น
มากกว่าสองเท่า โดยเฉพาะหัวข้อด้านภาษา ที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๖ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น
๑๑ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และเป็น ๑๓๗ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ แสดงเห็นว่าที่ผ่าน
มาการศึกษาเกี่ยวกับภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับความสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
๒.๕.๑ กลุ่มงานด้านภาษา
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือในกลุ่มงานด้านภาษา ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มี
จํานวน ๑๕๔ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๒๘ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับภาษา ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ กรรณิ ก าร์ อิ น สม. (๒๕๕๘). หนั ง สื อ สนทนา รวบรวมประโยคสนทนาภาษามาเลเซี ย ที่ ใ ช้ ใ นการ
ภาษากลุ่มอาเซียน: ประเทศมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: ท่องเที่ยว การทํางาน แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับและ
ประสานมิตร.
อ่านออกเสียงข้อความ พร้อมภาพประกอบ

๑๘๐

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒ กรรณิการ์ อินสม; และนิภา คําภาภู. (๒๕๕๘).
หนั งสื อสนทนาภาษากลุ่ มอาเซี ยน: ประเทศ
บรูไน. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.
๓ กฤษณ บุญเจิม. (๒๕๕๖). มิงกาลาเมียนมาร์.
อุบลราชธานี: มรดกอีสาน.
๔

กองบรรณาธิ การนามีบุ๊ คส์ . (๒๕๕๘). ชุด ภาษา
อาเซี ย น: เวี ย ดนาม. กรุ ง เทพฯ: นามี บุ๊ ค ส์
พับลิเคชั่นส์.

๕

กันทรากร ต่วนชะเอม. (๒๕๕๗). สนทนาอาเซียน
ลัดทันใจ: ภาษาพม่า. กรุงเทพฯ: ตถาตา
พับลิเคชั่น.

๖

กันทิม า นาสิม นา. (๒๕๕๖). คู่มือ สนทนาฉบั บ
พกพา ภาษาเวียดนาม. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลก
กว้าง.

๗

กลุ่ ม พั ฒ นาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น. (๒๕๕๖).
หนังสื อเสริ มความรู้ชุด ภาษาอาเซี ยน: ภาษา
พม่า. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ.

๘

กลุ่ ม พั ฒ นาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น. (๒๕๕๖).
หนังสือเสริมความรู้ชุดภาษาอาเซียน: ภาษาลาว.
สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ.

บรรณานิทัศน์
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาบรูไนที่ใช้ในการท่องเที่ยว
การทํางาน แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับและอ่านออก
เสียงข้อความ พร้อมภาพประกอบ
ใช้ศึกษาภาษาพม่า โดยจําแนกเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่
เช่น อักษรพม่า พยัญ ชนะอักษรผสม พยัญ ชนะอักษร
ประสม พยัญชนะตัวสะกด สระ วรรณยุกต์ ตัวเลข คํา
สรรพนามและคําเรียกขานต่างๆ ประโยคสนทนา
รวบรวมคําศัพท์ไว้มากกว่า ๑,๐๐๐ คํา พร้อมประโยค
สนทนาสั้นๆ และผู้เขียนยัง ได้ให้เกร็ดความรู้ทางด้า น
ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศเวียดนาม
รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาในรูปแบบ ๓ ภาษา คือ
ภาษาพม่า-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย มากกว่า ๓๐ หมวด
และในบทสุด ท้า ยนํ าเสนอข้ อมู ลพื้ นฐานของประเทศ
เมียนมาร์ไว้ด้วย
รวบรวมคํ า ศั พ ท์ แ ละประโยคสนทนาสํ า หรั บ การ
ท่องเที่ยว ทั้งภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษพร้อมคํา
อ่านภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลพื้นฐานของประเทศ
เวียดนามไว้ท้ายเล่ม
นํ า เสน อ ก าร ใช้ ภ าษาพ ม่ า สํ า หรั บก าร เรี ยน ใน
ระดั บพื้ นฐาน มี เนื้ อหาประกอบด้ วยประโยคสนทนา
สั้นๆ และทุกประโยคจะมีคําอ่านเป็นภาษาไทยกํากับ
การออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงภาษาพม่าได้อย่างถูกต้อง
และในท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมศัพท์และจําแนกเป็น
หมวดหมู่อย่างชัดเจน
นํ า เ สน อ ก าร ใช้ ภ าษา ลา ว สํ า หรั บ ก าร เรี ย น ใ น
ระดั บพื้ นฐาน มี เนื้ อหาประกอบด้ วยประโยคสนทนา
สั้นๆ และทุกประโยคจะมีคําอ่านเป็นภาษาไทยกํากับ
การออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงภาษาลาวได้อย่างถูกต้อง
และในท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมศัพท์และจําแนกเป็น
หมวดหมู่อย่างชัดเจน

๑๘๑

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๙ กลุ่ ม พั ฒ นาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น. (๒๕๕๖).
หนังสื อเสริ มความรู้ชุด ภาษาอาเซี ยน: ภาษา
กัมพูชา. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ.
๑๐

กลุ่ ม พั ฒ นาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น. (๒๕๕๖).
หนังสื อเสริ มความรู้ชุด ภาษาอาเซี ยน: ภาษา
เวียดนาม. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ.

๑๑

กลุ่ ม พั ฒ นาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น. (๒๕๕๖).
หนังสื อเสริ มความรู้ชุด ภาษาอาเซี ยน: ภาษา
มลายู ก ลาง. สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอก
ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย
กระทรวงศึกษาธิการ.

๑๒

กาญจนา บุ ษ นาค. (๒๕๕๘). หนั ง สื อ สนทนา
ภาษากลุ่มอาเซียน: ประเทศพม่า . กรุง เทพฯ:
ประสานมิตร.
กิตติ ประเสริฐสุข; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๖). ๕๐ คํา
กุญแจไขอาเซียน. กรุงเทพฯ: สถาบันทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
แก้ วตา จัน ทราสุสรณ์ ; และสมหมาย ชิน นาค.
(๒๕๕๘). การเรี ย นการสอนและผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ภาษาลาวในประเทศไทย. กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

๑๓
๑๔

บรรณานิทัศน์
นํ า เสน อการใช้ ภ าษาเขมรสํ า หรั บก ารเรี ย นใน
ระดั บพื้ นฐาน มี เนื้ อหาประกอบด้ วยประโยคสนทนา
สั้นๆ และทุกประโยคจะมีคําอ่านเป็นภาษาไทยกํากับ
การออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงภาษาเขมรได้อย่างถูกต้อง
และในท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมศัพท์และจําแนกเป็น
หมวดหมู่อย่างชัดเจน
นํ า เสนอการใช้ ภ าษาเวี ย ดนามสํ า หรั บ การเรี ย นใน
ระดั บพื้ นฐาน มี เนื้ อหาประกอบด้ วยประโยคสนทนา
สั้นๆ และทุกประโยคจะมีคําอ่านเป็นภาษาไทยกํากับ
การออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงภาษาเวียดนามได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง และในท้ า ยเล่ ม ผู้ เ ขี ย นได้ ร วบรวมศั พ ท์ แ ละ
จําแนกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
นํ า เสนอการใช้ ภ าษามลายู สํ า หรั บ การเรี ย นใน
ระดั บพื้ นฐาน มี เนื้ อหาประกอบด้ วยประโยคสนทนา
สั้นๆ และทุกประโยคจะมีคําอ่านเป็นภาษาไทยกํากับ
การออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงภาษามลายูได้อย่างถูกต้อง
และในท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมศัพท์และจําแนกเป็น
หมวดหมู่อย่างชัดเจน
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาพม่าที่ใช้ในการท่องเที่ยว
การทํางาน แต่ละประโยคมี คําอ่านกํากับและอ่านออก
เสียงข้อความ พร้อมภาพประกอบ
รวบรวมคําศัพท์ที่สําคัญๆ ที่มักได้ยิน เมื่อพูดถึงอาเซียน
มาอธิบายโดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย พร้อมภาพประกอบ
รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผลงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาลาวในประเทศไทย เพื่อจัดทําเป็นทําเนียบ
และได้กล่าวถึงความเป็นจําเป็นในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาลาว วิวัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาลาวทั้ ง ในและนอกสถาบั น การศึ ก ษา พร้ อ ม
ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาลาวในอนาคต

๑๘๒

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๕ กัณหา แสงรายา. (๒๕๕๖). เรียนภาษาอัง กฤษ นํ า เสนอประวั ติ ก ารก่ อ ตั้ ง อาเซี ย น วั น สํ า คั ญ ใน
จากประวั ติ ศ าสตร์ อ าเซี ย นและประชาคม ประวั ติศ าสตร์อ าเซี ยน ประเทศสมาชิ ก เป็ น ต้น โดย
อาเซียน. กรุงเทพฯ: แสงดาว.
ผู้ เ ขี ย นได้ จั ด ทํ า เป็ น ๒ ภาษา คื อ ภาษาอั ง กฤษและ
ภาษาไทย ในท้ายเล่มเป็นประมวลคําศัพท์
๑๖ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เป็ น ประมวลคํา ศั พ ท์ ต่ า งๆ แยกไว้ ๙ กลุ่ ม ภาษา คื อ
พจนานุ ก รมภาษาอาเซี ย น ๑๑ ภาษาเล่ ม ๑. ภาษาอัง กฤษ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษา
กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
พม่ า ภาษาจี น ภาษาบาฮาซา ภาษาตากาล๊ อ ก และ
ภาษาอาหรับ ซึ่ง ในแต่ละคําศัพท์จะมีคําอธิบายกํากับ
การออกเสียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถฝึกออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง
๑๗ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เป็ น ประมวลคํา ศั พ ท์ ต่ า งๆ แยกไว้ ๙ กลุ่ ม ภาษา คื อ
พจนานุ ก รมภาษาอาเซี ย น ๑๑ ภาษาเล่ ม ๒. ภาษาอัง กฤษ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษา
กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
พม่ า ภาษาจี น ภาษาบาฮาซา ภาษาตากาล๊ อ ก และ
ภาษาอาหรับ ซึ่ง ในแต่ละคําศัพท์จะมีคําอธิบายกํากับ
การออกเสียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถฝึกออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง
๑๘ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เป็ น ประมวลคํา ศั พ ท์ ต่ า งๆ แยกไว้ ๙ กลุ่ ม ภาษา คื อ
พจนานุ ก รมภาษาอาเซี ย น ๑๑ ภาษาเล่ ม ๓. ภาษาอัง กฤษ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษา
กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
พม่ า ภาษาจี น ภาษาบาฮาซา ภาษาตากาล๊ อ ก และ
ภาษาอาหรับ ซึ่ง ในแต่ละคําศัพท์จะมีคําอธิบ ายกํากับ
การออกเสียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถฝึกออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง
๑๙ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). เป็ น ประมวลคํา ศั พ ท์ ต่ า งๆ แยกไว้ ๙ กลุ่ ม ภาษา คื อ
พจนานุ ก รมภาษาอาเซี ย น ๑๑ ภาษาเล่ ม ๔. ภาษาอัง กฤษ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษา
กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
พม่ า ภาษาจี น ภาษาบาฮาซา ภาษาตากาล๊ อ ก และ
ภาษาอาหรับ ซึ่ง ในแต่ละคําศัพท์จะมีคําอธิบายกํากับ
การออกเสียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถฝึกออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง

๑๘๓

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๐ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาเมียนมาในสถานการณ์
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษ- ต่างๆ แต่ละประโยคมีคําอ่ านกํากั บออกเสียง และใน
เมียนมาร์ ระดับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
ท้ายเล่มผู้จัดทํายังได้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานของประเทศ
เมียนมาร์ไว้ด้วย
๒๑ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาลาวในสถานการณ์ต่างๆ
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษ-ลาว แต่ละประโยคมีคําอ่านกํา กับออกเสียง และในท้ายเล่ม
ระดับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
ผู้จัดทํายังได้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานของประเทศลาว
ไว้ด้วย
๒๒ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาเขมรในสถานการณ์ต่างๆ
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษ- แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับออกเสียง และในท้ายเล่ม
เขมร ระดับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
ผู้จัดทํายังได้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานของประเทศกัมพูชา
ไว้ด้วย
๒๓ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษ- ต่างๆ แต่ละประโยคมีคําอ่ านกํากั บออกเสียง และใน
เวียดนาม ระดับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
ท้ายเล่มผู้จัดทํายังได้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานของประเทศ
เวียดนามไว้ด้วย
๒๔ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาบาฮาซา มาลายู ใ น
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษสถานการณ์ ต่า งๆ แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ ากั บ ออก
บาฮาซา มาลายู ระดับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: เจเน เสียง และในท้ายเล่มผู้จัดทํายังได้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐาน
ซิส.
ของประเทศมาเลเซียไว้ด้วย
๒๕ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียใน
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษสถานการณ์ ต่า งๆ แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ ากั บ ออก
บาฮาซา อินโดนีเซีย ระดับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: เสียง และในท้ายเล่มผู้จัดทํายังได้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐาน
เจเนซิส.
ของประเทศอินโดนีเซียไว้ด้วย
๒๖ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาตากาล๊อกในสถานการณ์
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษต่างๆ แต่ละประโยคมีคําอ่ านกํากั บออกเสียง และใน
ตากาล๊อก ระดับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
ท้ายเล่มผู้จัดทํายังได้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานของประเทศ
ฟิลิปปินส์ไว้ด้วย
๒๗ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษอาหรั บ ในสถานการณ์
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษ- ต่างๆ แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับออกเสียง
อาหรับ ระดับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.

๑๘๔

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๘ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗).
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษเมียนมาร์ ระดับพัฒนา. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
๒๙ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗).
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษ-ลาว
ระดับพัฒนา. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
๓๐ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗).
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษเขมร ระดับพัฒนา. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
๓๑ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗).
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษเวียดนาม ระดับพัฒนา. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
๓๒ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗).
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษบาฮาซา มาลายู ระดับพัฒนา. กรุงเทพฯ:
เจเนซิส.
๓๓ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗).
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษบาฮาซา อินโดนีเซีย ระดับพัฒนา. กรุงเทพฯ:
เจเนซิส.
๓๔ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗).
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษอาหรับ ระดับพัฒนา. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
๓๕ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗).
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษตากาล๊อก ระดับพัฒนา. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
๓๖ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗).
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษเมียนมาร์ ระดับก้าวหน้า. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.

บรรณานิทัศน์
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาเมียนมาในสถานการณ์
ต่างๆ แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับออกเสี ยง ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาลาวในสถานการณ์ต่างๆ
แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ า กับ ออกเสี ย ง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาเขมรในสถานการณ์ต่างๆ
แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ า กับ ออกเสี ย ง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์
ต่างๆ แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับออกเสียง ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาบาฮาซา มาลายู ใ น
สถานการณ์ ต่า งๆ แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ ากั บ ออก
เสียง ซึ่งจะช่วยให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย ใน
สถานการณ์ ต่า งๆ แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ ากั บ ออก
เสียง ซึ่งจะช่วยให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาอาหรับ ในสถานการณ์
ต่างๆ แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับออกเสียง ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาตากาล๊อก (ฟิลิปปินส์) ใน
สถานการณ์ ต่า งๆ แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ ากั บ ออก
เสียง ซึ่งจะช่วยให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาเมียนมาในสถานการณ์
ต่างๆ แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับออกเสียง ซึ่งจะช่วย
ให้ ส ามารถอ่ า นออกเสี ย งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
ของประเทศเมียนมาร์

๑๘๕

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๗ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาลาวในสถานการณ์ต่างๆ
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษ-ลาว แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ า กับ ออกเสี ย ง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
ระดับก้าวหน้า. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวั ติ ศ าสตร์ สภาพภู มิ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมของ
ประเทศลาว
๓๘ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาเขมรในสถานการณ์ต่างๆ
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษ- แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ า กับ ออกเสี ย ง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
เขมร ระดับก้าวหน้า. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวั ติ ศ าสตร์ สภาพภู มิ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมของ
ประเทศกัมพูชา
๓๙ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษ- ต่างๆ แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับออกเสียง ซึ่งจะช่วย
เวียดนาม ระดับก้าวหน้า. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
ให้ ส ามารถอ่ า นออกเสี ย งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
ของประเทศเวียดนาม
๔๐ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาบาฮาซา มาลายู ใ น
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษสถานการณ์ ต่า งๆ แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ ากั บ ออก
บาฮาซา มาลายู ระดับก้าวหน้า. กรุงเทพฯ:
เสียง ซึ่งจะช่วยให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
เจเนซิส.
มีข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ สภาพภูมิ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย
๔๑ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียใน
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษสถานการณ์ ต่า งๆ แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ ากั บ ออก
บาฮาซา อินโดนีเซีย ระดับก้าวหน้า. กรุงเทพฯ: เสียง ซึ่งจะช่วยให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
เจเนซิส.
มีข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ สภาพภูมิ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย
๔๒ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาอาหรั บในสถานการณ์
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษ- ต่างๆ แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับออกเสียง ซึ่งจะช่วย
อาหรับ ระดับก้าวหน้า. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
ให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

๑๘๖

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๔๓ ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). รวบรวมประโยคสนทนาภาษาตากาล๊อก (ฟิลิปปินส์) ใน
ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน: ไทย-อังกฤษสถานการณ์ ต่า งๆ แต่ ล ะประโยคมี คํ า อ่า นกํ ากั บ ออก
ตากาล๊อก ระดับก้าวหน้า. กรุงเทพฯ: เจเนซิส.
เสียง ซึ่งจะช่วยให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
มีข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ สภาพภูมิ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์
๔๔ คําพันธ์ แสงสิทธิ์ ; และพัชรี ตาสาย. (๒๕๕๖). รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาในรูปแบบ ๓ ภาษา คือ
สนทนาอาเซียนลัดทันใจ: ภาษาเวียดนาม.
ภาษาเวียดนาม-ภาษาอัง กฤษ-ภาษาไทย มากกว่า ๓๐
กรุงเทพฯ: ตถาตา พับลิเคชั่น.
หมวด และในบทสุ ด ท้ า ยนํ า เสนอข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
ประเทศเวียดนามไว้ด้วย
๔๕ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร. (๒๕๕๘). รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาของภาษาต่างๆ ในกลุ่ม
คู่มือแปลภาษาอาเซียน. กรุงเทพฯ:
ประเทศสมาชิกอาเซียน มี การแบ่ง ออกเป็น ๕ หมวด
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. คื อ หมวดคํ า ศั พ ท์ ทั่ ว ไป หมวดความต้ อ งการส่ ง ของ
หมวดความต้องการสถานที่ หมวดของความช่วยเหลือ
และหมวดโลจิสติกส์
๔๖ จริ น พร ตัน ติ กิ จศิ ริ ว งศ์ . (๒๕๕๙). สารานุ ก รม รวบรวมบทสนทนาด้วยคําศัพท์และภาษาง่ายๆ พร้อม
รอบรู้ประชาคมอาเซียน: เราคือเด็กๆ
ภาพประกอบ เช่น การละเล่น ความแตกต่างของเชื้อ
ของอาเซียน. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์. ชาติ อาชีพ วัน สํา คัญ ภู มิ ประเทศของแต่ ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน
๔๗ จรูญ ญาณจารี, พระมหา. (๒๕๔๘). พจนานุกรม พจนานุกรมฉบับนี้ปรับปรุงมาจากพจนานุกรมมอญ-ไทย
มอญ-ไทย ฉบับมอญสยาม. กรุงเทพฯ: มติชน
ฉบับของท่านมหาพวน รามัญวงศ์
๔๘ จิ ต ร ภู มิ ศั ก ดิ์ . (๒๕๕๖). ความเป็ น มาของคํ า นําเสนอเรื่อ งราวทางภาษาศาสตร์ ที่ ผู้เ ขีย นพยายาม
สยาม ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคม ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง รากและต้ น ตอของคํ า แต่ ล ะคํ า ดั ง นั้ น ใน
ของชื่อชนชาติ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. แม่คําผาง.
หนังสือเล่มนี้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ภาค คือ ภาค
แรก ว่าด้วยพื้นฐานทางนิรุกติศาสตร์และประวัติศาสตร์
ภาคที่สอง ว่าด้วยชื่อชนชาติและฐานะทางสัง คม และ
ภาคที่สาม ว่าด้วยข้อเท็จจริงด้วยชนชาติขอม
๔๙ จินตรัย. (๒๕๕๘). ชุดภาษาอาเซียน: ลาว.
รวบรวมคําศัพท์ไว้มากกว่า ๑,๐๐๐ คํา พร้อมประโยค
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.
สนทนาสั้นๆ และผู้เขียนยัง ได้ให้เกร็ดความรู้ทางด้า น
ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศลาว

๑๘๗

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๐ จิรภัทร มีคุณ. (๒๕๕๗). คู่มือสนทนาฉบับพกพา รวบรวมคํ า ศั พ ท์ แ ละประโยคสนทนาสํ า หรั บ การ
ภาษาพม่า. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
ท่องเที่ยว ทั้งภาษาพม่าและภาษาอังกฤษพร้อมคําอ่าน
ภาษาไทย นอกจากนี้ ยัง มี ข้ อมู ล พื้ นฐานของประเทศ
เมียนมาร์ไว้ท้ายเล่ม
๕๑ จิรภัทร มีคุณ. (๒๕๕๘). คู่มือสนทนาฉบับพกพา รวบรวมประโยค ๓๐๐ ประโยค ใน ๕ ภาษา แบ่งเป็น
ภาษาพม่ า มาเลย์ เวี ย ดนาม เขมร ลาว . หมวดหมู่การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ
กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
๕๒ จุม สุนนาง. (๒๕๕๖). ภาษาเขมรใน
นําเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเขมร อักขรวิธีใน
ชีวิตประจําวัน. กรุงเทพฯ: อินทนิล.
ภาษาเขมร โครงสร้างทางประโยคของภาษาเขมร และ
บทสนทนาเบื้องต้น
๕๓ ฉัต รทิ พ ย์ จั น ทรโชตะ. (๒๕๕๗). คู่ มื อ สนทนา รวบรวมคํ า ศั พ ท์ แ ละประโยคสนทนาสํ า หรั บ การ
ฉบับพกพา ภาษาฟิลิปิโน. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่ ท่องเที่ยว ทั้งภาษาตากาล๊อกและภาษาอังกฤษพร้อมคํา
โลกกว้าง.
อ่านภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลพื้นฐานของประเทศ
ฟิลิปปินส์ไว้ท้ายเล่ม
๕๔ ฉัตรนภา สืบสมาน. (๒๕๕๙). สารานุกรมรอบรู้ เป็นหนังสือแนะนําประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน: ประตูสู่อาเซียน. กรุงเทพฯ: ด้วยคํา ศัพ ท์ภ าษาอัง กฤษ เกี่ ยวกับข้ อมู ลพื้ นฐานของ
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์.
ประเทศนั้ น เช่ น ชื่ อ ประเทศ เมื อ งหลวง สกุ ล เงิ น
อาหาร เป็นต้น ด้วยบทสนทนาสั้นๆ
๕๕ ชูชาติ ชุ่มสนิท. (๒๕๕๙). คําไทยเทียบคําเขมร. นําเสนอความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมด้านภาษาระหว่าง
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้าวิชาการ.
ภาษาไทยกั บ ภาษาเขมร ที่ มี ก ารยื ม คํ า กั น มาใช้ ใ น
ระหว่างสองภาษานี้
๕๖ ชูเดช อิสระวิสุทธิ์. (๒๕๕๘). ฟิตภาษาสู่อาเซียน. รวบรวมคํ า ศั พ ท์ แ ละบทสนทนาสั้ น ๆ ที่ จํ า เป็ น ใน
กรุงเทพฯ: ป๎ญญาชน.
ชี วิ ต ประจํ า วั น ด้ ว ย ๑๐ ภาษาในอาเซี ย น รวมทั้ ง
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง
๕๗ เซเน็ส เอ. แคมโพเรดอนโด; และอัญ ชลี วิสุทธิ รวบรวมคําศัพท์ บทสนทนา สํานวน-สุภาษิตในภาษา
ลักษณ์. (๒๕๕๖). ภาษาอาเซียน: สนุกกับภาษา ตากาล๊อก ของประเทศฟิลิปปินส์ และในแต่ละประโยค
ตากาล๊อก. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
และคําศัพท์ จะมีคํ าอ่านกํากับไว้ เพื่อฝึกการอ่านออก
เสียงได้อย่างถูกต้อง
๕๘ ตูซาร์ นวย. (๒๕๕๖). ภาษาอาเซียน: สนุกกับ รวบรวมคําศัพท์ บทสนทนา สํานวน-สุภาษิตในภาษา
ภาษาเมียนมาร์. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
พม่า และในแต่ละประโยคและคําศัพท์จะมีคําอ่านกํากับ
ไว้ เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

๑๘๘

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๕๙ ทรงกต ปานเชียงวงศ์. (๒๕๕๖). ภาษาเวียดนาม มีเ นื้ อหากล่า วถึง อั ก ษรและเสี ยงพยัญ ชนะของภาษา
สําหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา เวียดนาม ไวยากรณ์ต่างๆ ทั้งประโยคบอกเล่า ประโยค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฏิเสธ ประโยคคําถาม คําสรรพนาม คําลักษณะนาม
คํากริยา คําคุณศัพท์และบทสนทนา
๖๐ ทัน ทิน มินต์. (๒๕๕๘). ภาษาพม่าน่าเรียน.
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น แบบเรี ย นระยะสั้ น เน้ น การพั ฒ นา
พิมพ์ครั้งที่ ๒. สถาบันเอเชียศึกษา
ทักษะการพูด เนื้อหากล่าวถึงอักษรและเสียงพยัญชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ของภาษาพม่ า ไวยากรณ์ ต่ า งๆ ทั้ ง ประโยคบอกเล่ า
ประโยคปฏิ เ สธ ประโยคคํ า ถาม คํ า สรรพนาม คํ า
ลักษณะนาม คํากริยา คําคุณศัพท์และบทสนทนา
๖๑ ทัน ทิน มินต์. (๒๕๕๘). ภาษาพม่าน่าเรียน
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น แบบเรี ย นระยะสั้ น เน้ น การพั ฒ นา
เล่ม ๒. สถาบันเอเชียศึกษา
ทักษะการพูด เนื้อหากล่าวถึงอักษรและเสียงพยัญชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ของภาษาพม่ า ไวยากรณ์ ต่ า งๆ ทั้ ง ประโยคบอกเล่ า
ประโยคปฏิ เ สธ ประโยคคํ า ถาม คํ า สรรพนาม คํ า
ลักษณะนาม คํากริยา คําคุณศัพท์และบทสนทนา
๖๒ ธนภาษ เดชพาวุฒิ กุล ; และสมหมาย ชิ นนาค. รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผลงานด้านการจัดการเรียนการ
(๒๕๕๘). การเรี ย นการสอนและผู้ เ ชี่ ย วชาญ สอนภาษาบาฮาซามลายู และภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
ภาษาบาฮาซามลายูและบาฮาซาอินโดนีเซีย
ในประเทศไทย เพื่อจัดทําเป็นทําเนียบ และได้กล่าวถึง
ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักกองทุน
ความเป็นจําเป็นในการจัดการเรียนการสอนภาษาบาฮา
สนับสนุนการวิจัย.
ซา วิวัฒนาการกระบวนการเรียนการสอนภาษาบาฮาซา
ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาบาฮาซา
ในอนาคต
๖๓ ธวัชชัย คําแม็ก; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๘). หนังสือ รวบรวมประโยคสนทนาภาษาลาวที่ใช้ในการท่องเที่ยว
สนทนาภาษากลุ่มอาเซียน: ประเทศลาว.
การทํางาน แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับและอ่านออก
กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.
เสียงข้อความ พร้อมภาพประกอบ
๖๔ ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ; และคนอื่นๆ. นําเสนอลักษณะของภาษาผู้ไท คําศัพท์ที่มักมีป๎ญหาใน
ภาษาผู้ ไ ท เพื่ อ สุ ข ภาพ ผู้ ไ ท-ไทย-อั ง กฤษ. การสนทนา ตัวอย่างประโยคในการซักประวัติผู้ปุวยและ
กรุงเทพฯ: บางกอก อิมเมจ แอดไวอร์ไทซิ่ง.
การสนทนาทั่ วไป เนื้ อ หาบางส่ วนผู้ เ ขีย นได้ แ ปลเป็ น
ภาษาอังกฤษและภาษาลาว

๑๘๙

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๖๕ นั น นั น ; และภั ส ธิ ด า บุ ญ ชวลิ ต . (๒๕๕๗). รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในถานการณ์ต่างๆ
Survivor เวียดนาม. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์
แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียนยัง ได้
นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศเวียดนามไว้พอ
เป็นสังเขป
๖๖ นิภา คําภาภู. (๒๕๕๘). ). หนังสือสนทนาภาษา รวบรวมประโยคสนทนาภาษาอิ นโดนี เซี ยที่ ใช้ ในการ
กลุ่มอาเซียน: ประเทศอินโดนีเซีย . กรุงเทพฯ: ท่องเที่ยว การทํางาน แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับและ
ประสานมิตร.
อ่านออกเสียงข้อความ พร้อมภาพประกอบ
๖๗ บัญญัติ สาลี ; และสมหมาย ชินนาค. (๒๕๕๘). รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผลงานด้านการจัดการเรียนการ
การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร
สอนภาษาเขมรในประเทศไทย เพื่อจัดทําเป็นทําเนียบ
ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักกองทุน
และได้กล่าวถึงความเป็นจําเป็นในการจัดการเรียนการ
สนับสนุนการวิจัย.
สอนภาษาเขมร วิวัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาเขมรทั้ ง ในและนอกสถาบั น การศึ ก ษา พร้ อ ม
ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาเขมรในอนาคต
๖๘ ปทิต รุ่งกิจวาณิช. (๒๕๕๗). สนุกกับภาษา
ได้รวบรวมคํา ศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์
เมียนมาร์: HELLO เมียนมาร์. กรุงเทพฯ:
ต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียน
ภูมิป๎ญญา.
ยังได้นําเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับประเทศเมี ยนมาร์
ไว้ด้วย
๖๙ ปทิต รุ่งกิจวาณิช. (๒๕๕๗). สนุกกับภาษา
ได้รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์
ลาว: HELLO ลาว. กรุงเทพฯ: ภูมิป๎ญญา.
ต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียน
ยังได้นําเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับประเทศลาวไว้ด้วย
๗๐ ปทิต รุ่งกิจวาณิช. (๒๕๕๗). สนุกกับภาษา
ได้รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์
กัมพูชา: HELLO กัมพูชา. กรุงเทพฯ:
ต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียน
ภูมิป๎ญญา.
ยังได้นําเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
ไว้ด้วย
๗๑ ปทิต รุ่งกิจวาณิช. (๒๕๕๗). สนุกกับภาษา
ได้รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์
เวียดนาม: HELLO เวียดนาม. กรุงเทพฯ:
ต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียน
ภูมิป๎ญญา.
ยังได้นําเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
ไว้ด้วย
๗๒ ปทิต รุ่งกิจวาณิช. (๒๕๕๗). สนุกกับภาษา
ได้รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์
มาลายู มาเลเซีย: HELLO มาเลเซีย. กรุงเทพฯ: ต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียน
ภูมิป๎ญญา.
ยังได้นําเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย
ไว้ด้วย

๑๙๐

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๗๓ ปทิต รุ่งกิจวาณิช. (๒๕๕๗). สนุกกับภาษา
ได้รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์
บาฮาซา อิ นโดนี เซีย : HELLO อิ นโดนีเ ซีย . ต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียน
กรุงเทพฯ: ภูมิป๎ญญา.
ยั ง ได้ นํ า เสน อข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ ประเทศ
อินโดนีเซียไว้ด้วย
๗๔ ปทิต รุ่งกิจวาณิช. (๒๕๕๗). สนุกกับภาษา
ได้รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์
มาลายู: HELLO บรูไน ดารุสซาลาม.
ต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียน
กรุงเทพฯ: ภูมิป๎ญญา.
ยังได้นําเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับประเทศบรูไน
ไว้ด้วย
๗๕ ปทิต รุ่งกิจวาณิช. (๒๕๕๗). สนุกกับภาษา
ได้รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์
ตากาล๊อก: HELLO ฟิลิปปินส์.
ต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียน
กรุงเทพฯ: ภูมิป๎ญญา.
ยังได้นําเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์
ไว้ด้วย
๗๖ ประพันธ์ เรืองณรงค์. (๒๕๕๖). จดหมายจากครู นํา เสนอเรื่ องราวผ่า นตั วละคร คือ ครูยู โซะที่ เขี ยนจด
ยู โ ซะ: เล่ า เรื่ อ งภาษามลายู ใ นภาษาไทย. หมายถึง หลานรงค์ ในเนื้อความของจดหมายของครูยู
กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
โซะไม่เพียงบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับการอ่านภาษามลายู
แต่ยัง ได้สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมภาคใต้ของไทย
รวมถึ ง ชาวมลายู ที่อ าศั ย อยู่ ในบางรัฐ ของมาเลเซีย ได้
อย่างชัดเจน
๗๗ ประพนธ์ เรืองณรงค์ ; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๗). รวบรวมคํ า ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น มี ก ารแบ่ ง
พจนานุกรมภาษาในอาเซียน. กรุงเทพฯ:
หมวดหมู่อ ย่า งชั ดเจน เช่น คํ าทั กทาย คํ าขอโทษ คํ า
สถาพรบุ๊คส์.
บอกตัวเลข ชื่ออาหาร ผัก ผลไม้ สัตว์ กีฬา เครื่องดนตรี
รวมถึ ง ศิ ล ปะการแสดงต่ า งๆ เป็ น ต้น ด้ ว ยภาษาไทย
ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษา
ตากาล๊อก ภาษามลายู และภาษาอินโดนีเซีย
๗๘ ประภัสสร วศินนิติวงศ์; และสุภางค์ ตั้งไพโรจน์. รวบรวมคําศัพท์ไว้มากกว่า ๑,๐๐๐ คํา พร้อมประโยค
(๒๕๕๘). ชุดภาษาอาเซียน: อินโดนีเซีย.
สนทนาสั้นๆ และผู้เขียนยัง ได้ให้เกร็ดความรู้ทางด้า น
นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.
ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศอินโดนีเซีย
๗๙ ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์. (๒๕๕๖). ภาษาอาเซียน: รวบรวมคําศัพท์ บทสนทนา สํานวน-สุภาษิตในภาษา
สนุกกับภาษามลายู. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
มลายู และในแต่ ล ะประโยคและคํ า ศั พ ท์ จ ะมี คํ า อ่ า น
กํากับไว้ เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

๑๙๑

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๘๐ ประเสริฐ สรรพอาสา. (๒๕๕๖). ภาษาอาเซียน: รวบรวมคําศัพท์ บทสนทนา สํานวน-สุภาษิตในภาษา
สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์. อินโดนีเ ซีย และในแต่ล ะประโยคและคํ าศัพ ท์จะมีคํ า
อ่านกํากับไว้ เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
๘๑ ผณินทรา ธีรานนท์. (๒๕๕๗). เสียงวรรณยุกต์ใน นํ า เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการการออกเสี ย ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กําเนิดและพัฒนาการ. วรรณยุ ก ต์ ใ นกลุ่ ม ภาษาต่ า งๆ ที่ ใ ช้ กั น อยู่ ใ นภู มิ ภ าค
เชียงราย: ชอบพิมพ์.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘๒ ฝุายวิชาการป๎ญญาชน. (๒๕๕๕). สวัสดีอาเซียน: รวบรวมคําศัพท์และประโยคสนทนาสั้นๆ ด้วยภาษาของ
พูดจาประสาอาเซียน. กรุงเทพฯ: ป๎ญญาชน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ มีการแบ่ง
หมวดหมู่เ ป็น หมวดคํ าทั กทาย หมวดจั บจ่ า ยซื้ อของ
หมวดการเดินทาง หมวดตัวเลข และหมวดเวลา เป็นต้น
๘๓ ฝุ า ยวิ ช าการพิ ม พ์ อั ก ษรเงิ น ดี . (๒๕๕๖). ภาษา รวบรวมประวั ติ แ ละเนื้ อ หาสํ า คั ญ ของกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียนน่ารู้. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
สมาชิ ก อาเซี ย น ทั้ ง ภาษา วั ฒ นธรรม สั ง คมและ
อักษรเงินดี.
วัฒนธรรม พร้อมเรียนรู้คําศัพท์ที่สําคัญในภาษาของแต่
ละประเทศสมาชิกอาเซียน
๘๔ ฝุายวิชาการรัชตะพับลิชชิ่ง. (๒๕๕๘). แรกรู้ภาษา รวบรวมคําศัพท์ที่สําคัญและประโยคสนทนาสั้น ๆ ด้วย
เมียนมาร์. กรุงเทพฯ: รัชตะพับลิชชิ่ง.
ภาษาเมียนมาร์ แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
๘๕ ฝุายวิชาการรัชตะพับลิชชิ่ง. (๒๕๕๘). แรกรู้ภาษา รวบรวมคําศัพท์ที่สําคัญและประโยคสนทนาสั้นๆ ด้วย
ลาว. กรุงเทพฯ: รัชตะพับลิชชิ่ง.
ภาษาลาว แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
๘๖ ฝุายวิชาการรัชตะพับลิชชิ่ง. (๒๕๕๘). แรกรู้ภาษา รวบรวมคําศัพท์ที่สําคัญและประโยคสนทนาสั้นๆ ด้วย
เขมร กัมพูชา. กรุงเทพฯ: รัชตะพับลิชชิ่ง.
ภาษาเขมร แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
๘๗ ฝุายวิชาการรัชตะพับลิชชิ่ง. (๒๕๕๘). แรกรู้ภาษา รวบรวมคําศัพท์ที่สําคัญและประโยคสนทนาสั้นๆ ด้วย
เวียดนาม. กรุงเทพฯ: รัชตะพับลิชชิ่ง.
ภาษาเวียดนามแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
๘๘ ฝุายวิชาการรัชตะพับลิชชิ่ง. (๒๕๕๘). แรกรู้ภาษา รวบรวมคําศัพท์ที่สําคัญและประโยคสนทนาสั้นๆ ด้วย
มลายู. กรุงเทพฯ: รัชตะพับลิชชิ่ง.
ภาษามลายู แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
๘๙ ฝุ า ยวิ ช าการรั ช ตะพั บ ลิ ช ชิ่ ง . (๒๕๕๘). แรกรู้ รวบรวมคําศัพท์ที่สําคัญและประโยคสนทนาสั้นๆ ด้วย
ภาษาจีน สิงคโปร์. กรุงเทพฯ: รัชตะพับลิชชิ่ง.
ภาษาจีน ประเทศสิงค์โปร์ แบ่งเป็นหมวดหมู่
อย่างชัดเจน

๑๙๒

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๙๐ ฝุายวิชาการรัชตะพับลิชชิ่ง. (๒๕๕๘). แรกรู้ภาษา
อินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: รัชตะพับลิชชิ่ง.
๙๑ ฝุายวิชาการรัชตะพับลิชชิ่ง. (๒๕๕๘). แรกรู้ภาษา
ตากาล๊อก ฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ: รัชตะพับลิชชิ่ง.
๙๒

ฝุ า ยวิ ช าการสถาพรบุ๊ ค ส์ . (๒๕๕๗). สํ า นวน
สุภาษิตอาเซียน: เรียนรู้โลกทัศน์ ค่านิยมเพื่อน
บ้าน. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.

๙๓

ฝุายวิชาการสํานักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค. (๒๕๕๖). เรียนรู้
ภาษาอาเซียน+๖. กรุงเทพฯ: ยัวร์บุ๊ค.

๙๔

ฝุายวิชาการสํานักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค. (๒๕๕๖). พม่าพูด
ไทย-ไทยพูดพม่า. กรุงเทพฯ: ยัวร์บุ๊ค.

๙๕

ฝุายวิชาการสํานักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค. (๒๕๕๖). กัมพูชา
พูดไทย-ไทยพูดกัมพูชา. กรุงเทพฯ: ยัวร์บุ๊ค.

๙๖

ฝุ า ยวิ ช าการเอ๊ ก ซ์ เ ปอร์ เ น็ ท . (๒๕๕๖). ภาษา
อาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่. กรุงเทพฯ: บิสคิต.
ฝุายวิชาการเอเอสดีกรุ๊ป. (๒๕๕๘). ภาษาอาเซียน
รูไว้ได้เปรียบ. กรุงเทพฯ: เอเอสดีกรุ๊ป.

๙๗
๙๘

ฝุ า ยวิ ช าการเอเอสดี ก รุ๊ ป . (๒๕๕๙). ๕๐๐ บท
สนทนาอาเซียน. กรุงเทพฯ: เอเอสดีกรุ๊ป.

บรรณานิทัศน์
รวบรวมคําศัพท์ที่สําคัญและประโยคสนทนาสั้นๆ ด้วย
ภาษาอินโดนีเซีย แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
รวบรวมคําศัพท์ที่สําคัญและประโยคสนทนาสั้นๆ ด้วย
ภาษาตากาล๊อก ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งเป็นหมวดหมู่
อย่างชัดเจน
รวบรวมคํ าสํ านวนสุ ภาษิต ของประเทศต่างๆ ในกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ไว้จํานวน ๙๐ สํานวนสุภาษิต
ที่เ ป็ น การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี คติความเชื่อ ของประเทศนั้นๆ
รวบรวมประโยคสนทนาสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันและ
คํ า ศั พ ท์ ที่ สํ า คั ญ ด้ ว ยภาษาของกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศ มี ก ารแบ่ ง หมวดหมู่ อ ย่ า ง
ชัดเจน
รวบรวมคํ าศัพท์ และบทสนทนาที่ใช้ใ นชีวิ ตประจําวั น
แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน มีคําอ่านหรือคําทับศัพท์
ที่ออกเสียงภาษาไทยเป็นภาษาพม่า และคําอ่านหรือคํา
ทับศัพท์ที่ออกเสียงภาษาพม่าเป็นภาษาไทย
รวบรวมคํ าศัพท์ และบทสนทนาที่ใช้ใ นชีวิ ตประจําวั น
แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน มีคําอ่านหรือคําทับศัพท์
ที่ออกเสียงภาษาไทยเป็นภาษาเขมร และคําอ่านหรือคํา
ทับศัพท์ที่ออกเสียงภาษาเขมรเป็นภาษาไทย
รวบรวมประโยคและคําศัพท์พื้นฐานที่สําคัญ ของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนไว้ทุกภาษา
รวบรวมคํ า ศั พ ท์ ที่ สํ า คั ญ ในทุ ก ภาษาในกลุ่ ม ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทุกคําศัพท์จะมีภาษาอังกฤษพร้อมคํา
อ่านภาษาไทยกํากับอยู่
รวบรวมประโยคและบทสนทนาไว้ ม ากกว่ า ๕๐๐
ประโยคที่ใช้ในการสนทนาบ่อยๆ ทั้ง ๗ ภาษาใน ๑๐
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น และในแต่ ล ะประโยคจะมี
ภาษาอังกฤษกํากับการอ่านไว้ทุกประโยค

๑๙๓

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๙๙ พงศธร ร่ ว มสุ ข ; และประชา เทพบุ ญ ตา.
(๒๕๕๘). หนั ง สื อ สนทนาภาษากลุ่ ม อาเซี ย น:
ประเทศกัมพูชา. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.
๑๐๐ พงศธร ร่ ว มสุ ข ; และประชา เทพบุ ญ ตา.
(๒๕๕๘). หนั ง สื อ สนทนาภาษากลุ่ ม อาเซี ย น:
ประเทศสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.
๑๐๑ พนิดา อนันต์รัตนสุข. (๒๕๕๗). เกร็ดความรู้และ
ภาษาอาเซียน. กรุงเทพฯ: ธิงค์ บียอนด์.

๑๐๒ พลอย แสงลอย. (๒๕๕๖). ภาษาอาเซียน: สนุก
กับภาษาเขมร. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
๑๐๓ พั ช ราวรรณ กะตากู ล . (๒๕๕๘). ชุ ด ภาษา
อาเซียน: กัมพูชา. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์.
๑๐๔ พิมเสน บัวระภา. (๒๕๕๕). ภาษาเวียดนามใน
ชีวิตประจําวัน. กรุงเทพฯ: อินทนิล.
๑๐๕ พิมเสน บัวระภา; และเจิ่น ลี้ เล. (๒๕๕๕). ภาษา
เวี ย ดนามในชี วิ ต ประจํ า วั น . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๔.
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

บรรณานิทัศน์
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาเขมรที่ใช้ในการท่องเที่ยว
การทํางาน แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับและอ่านออก
เสียงข้อความ พร้อมภาพประกอบ
รวบรวมประโยคสนทนาภาษาจี น ที่ ใ ช้ ใ นประเทศ
สิงคโปร์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว การทํางาน แต่ละประโยค
มี คํ า อ่ า นกํ า กั บ และอ่ า นออกเสี ย งข้ อ ความ พร้ อ ม
ภาพประกอบ
นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียนก่อนที่
จะมาเป็นประชาคมอาเซียนและนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ สั ง คมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
สมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ และในแต่ละประเทศผู้เขียนได้
รวบรวมคําศัพท์และประโยคสนทนาสั้นๆ ด้วยภาษาของ
ประเทศนั้น
รวบรวมคําศัพท์ บทสนทนา สํานวนสุภาษิตในภาษา
เขมร และในแต่ ล ะประโยคและคํ า ศั พ ท์ จ ะมี คํ า อ่ า น
กํากับไว้ เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
รวบรวมคําศัพท์ไว้มากกว่า ๑,๐๐๐ คํา พร้อมประโยค
สนทนาสั้นๆ และผู้เขียนยัง ได้ให้เกร็ดความรู้ทางด้า น
ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศกัมพูชา
นําเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม
อักขรวิธีในภาษาเวียดนาม โครงสร้างทางประโยคของ
ภาษาเขมร และบทสนทนาเบื้องต้น
เป็นหนังสือที่ใช้ในการฝึกทักษะการพูดภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น เน้นการพัฒนาทักษะการพูด เนื้อหากล่าวถึง
อักษรและเสียงพยัญชนะของภาษาพม่า ไวยากรณ์ต่างๆ
ทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคําถาม คํา
สรรพนาม คําลักษณะนาม คํากริยา คําคุณศัพท์และ
บทสนทนา

๑๙๔

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๐๖ พิษ ณุ จั น ทร์ วิ ทั น . (๒๕๕๖). เสน่ ห์ ภ าษาลาว. นําเสนอการลักษณะและหลักไวยากรณ์ภาษาลาว ผ่าน
พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
ทางภาษาและวรรณกรรมของลาวอย่างกว้างๆ เพื่อเป็น
พื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น สํ า หรั บ ผู้ ที่ ส นใจด้ า นภาษาและ
วรรณกรรมลาว
๑๐๗ เพ็ญศรี พาณิช; ไซนีย์ ตําภู; และกัลยาณี
รวบรวมคําศัพท์ในภาษาอินโดนีเซียที่จําเป็นต้องใช้ใน
เกตุแก้ว. (๒๕๕๖). พจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย- ชี วิ ต ประจํ า วั น ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คํ า ที่ ห น่ ว ยวิ จั ย
ไทย และภาษาไทย-อิ น โดนี เ ซี ย ฉบั บ พกพา. ภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ดําเนินการ
นครศรีธ รรมราช: หน่วยงานวิจัยภูมิภ าคศึกษา จั ด ทํ า โครงการ ภายในเล่ า จะมี คํ า ค้ น ภาษาไทยเป็ น
สํานักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
อินโดนีเซีย และภาษาอินโดนีเซียเป็นไทย
๑๐๘ ฟรุกอน สุหลง. (๒๕๕๘). คู่มือสนทนาฉบับพกพา รวบรวมคํ า ศั พ ท์ แ ละประโยคสนทนาสํ า หรั บ การ
ภาษามาเลย์. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
ท่องเที่ ยว ทั้ ง ภาษามาเลย์และภาษาอั ง กฤษพร้อ มคํ า
อ่านภาษาไทย
๑๐๙ ฟาเดลล์ หะยี ฮ าระสะ. (๒๕๕๗). เรี ย นภาษา นํา เสนอการใช้ ภ าษามลายู สํา หรับ การสนทนา โดยมี
มลายู ประตูสู่อาเซียน. กรุงเทพฯ:
เนื้ อหาครอบคลุ มถึ ง บทสนทนาประเภทการกล่ าวคํ า
เดอ ซีนนิธอินเตอร์บุ๊ค.
ทักทายและคําอําลา การตั้งคําถามและการขานรับ การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การใช้คําสรรพนามและคํานําหน้า
ชื่ อ เป็ น ต้ น และได้ ร วบรวมคํ า ศั พ ท์ ที่ จํ า เป็ น ไว้ ใ น
ตอนท้ายเล่ม
๑๑๐ มณทิ ร า ตาเมื อ ง. (๒๕๕๕). ภาษา สั ง คมและ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาษาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมและ
วัฒนธรรม: จุดเด่น จุดร่วม จุดต่างของประเทศ วัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน มา
ในกลุ่มอาเซียน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พิษณุโลก:
ศึก ษาเปรี ย บเที ย บกั น เพื่อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง “จุ ดร่ ว ม”
การพิมพ์ดอทคอม.
“จุดต่าง”
๑๑๑ มณทิ ร า ตาเมื อ ง. (๒๕๕๖). ภาษา สั ง คมและ ศึกษาเกี่ยวกับภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่ มี
วัฒนธรรม ท่ามกลางกระแสการก้าวสู่ประชาคม ผลต่อสัง คมและวัฒนธรรมรวมทั้ง ศึกษาภาษากับกลุ่ม
อาเซียน. พิษณุโลก: หจก. สุรสิห์กราฟฟิค.
ชาติพันธุ์และการแปรเปลี่ยนของภาษา เพื่อให้สอดรับ
กับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษา
๑๑๒ มนธิรา ราโท. (๒๕๕๓). ภาษาเวียดนามเพื่อการ รวบรวมบทสนทนาที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น แนะนํ า
สื่อ สาร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์ คําศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน และแบบฝ๎ดหัด
มหาวิทยาลัย
สําหรับการฝึกฝน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางภาษา
ทั้ง ๔ ด้าน โดยเน้นทักษะการฟ๎ง พูด สําหรับการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันสําหรับผู้เริ่มเรียนภาษาเวียดนาม

๑๙๕

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๑๓ มหาโซโน โปรโบ. (๒๕๕๗). คู่มื อ สนทนาฉบั บ
พกพา ภาษาอินโดนีเซีย . กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่
โลกกว้าง.
๑๑๔ รัตนา จันทร์เทาว์. (๒๕๕๗). ภาษาลาว เล่าเรื่อง.
ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.
๑๑๕ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานล สํ า นั ก งาน. (๒๕๕๓).
หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับ
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:
สํานักราชบัณฑิตยสถาน.

๑๑๖

๑๑๗

๑๑๘

๑๑๙

บรรณานิทัศน์

รวบรวมคํ า ศั พ ท์ แ ละประโยคสนทนาสํ า หรั บ การ
ท่องเที่ยว ทั้งภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียและ
ภาษาอังกฤษพร้อมคําอ่านภาษาไทย
นําเสนอการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดย
อธิบายลักษณะภาษาลาว ในมุมมองทางภาษาศาสตร์
นํ า เสนอหลั ก เกณฑ์ ก ารเขี ย นทั บ ศั พ ท์ ภ าษาอาหรั บ
โดยเฉพาะคํ า วิ ส ามานยนามต่ า งๆ ดั ง นั้ น หลั ก เกณฑ์
ทั่วไปในการทับศัพท์ภาษาอาหรับ ประกอบด้วยตาราง
เทียบพยัญชนะภาษาอาหรับ (ตามอักษรอาหรับ) ตาราง
เทีย บพยัช นะภาษาอาหรั บ (ตามอัก ษรโรมัน ) ตาราง
เทียบสระภาษาอาหรับ (ตามอักษราหรับ) ตารางเทียบ
สระภาษาอาหรับ (ตามอักษรโรมัน)
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, สํ า นั ก งาน. (๒๕๕๓). คู่ มื อ เป็นคู่มือระบบการเขียนภาษามาลายูด้วยอักษรไทย มี
ระบบการเขียนภาษามาลายูปาตานีอักษรไทย
เนื้อหาที่ป ระกอบด้ว ยลักษณะทั่ วไปของภาษามาลายู
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:
ป๎ตตานี พยัญชนะ สระและวิธีพิมพ์สัญลักษณ์พิเศษของ
สํานักราชบัณฑิตยสถาน.
ภาษามาลายูป๎ตตานี
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, สํ า นั ก งาน. (๒๕๕๕). คู่ มื อ เป็ น คู่ มื อ ระบบการเขี ย นภาษาชองด้ ว ยอั ก ษรไทย มี
ระบบการเขียนภาษาชองของอักษรไทย
เนื้อหาที่ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของภาษาชอง
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:
ตัวพยัญชนะและตัวสระ
สํานักราชบัณฑิตยสถาน.
ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน , สํ า นั ก ง าน . (๒๕ ๕๖ ). นํา เสนอประมวลหลั ก เกณฑ์ ก ารเขี ย นทั บ ศั พ ท์ ภ าษา
หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเวียดนาม
เวียดนามด้วยอักษรไทย โดยให้อ่านออกเสียงตามระบบ
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:
อักขรวิธีไทยได้ใกล้เคียงกับการออกเสียงในภาษาเดิม
สํานักราชบัณฑิตยสถาน.
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน,สํ า นั ก งาน. (๒๕๕๘). คู่ มื อ เป็นคู่มือระบบการเขียนภาษาณัฮกฺรด้วยอักษรไทย มี
ระบบการเขียนภาษาญัฮกฺรของอักษรไทย
เนื้อหาที่ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของภาษาณัฮกฺร
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:
ตัวพยัญชนะและตัวสระ
สํานักราชบัณฑิตยสถาน.

๑๙๖

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๒๐ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, สํ า นั ก งาน. (๒๕๕๘). คู่ มื อ
ระบบการเขียนภาษาเลอเวือะของอักษรไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:
สํานักราชบัณฑิตยสถาน.
๑๒๑ ราชบั ณฑิตยสถาน, สํา นักงาน. (๒๕๕๘). ภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
สํานักราชบัณฑิตยสถาน.

๑๒๒ ราชบั ณฑิต ยสถาน, สํา นักงาน. (๒๕๕๘). เพลิ น
ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน. กรุงเทพฯ:
สํานักราชบัณฑิตยสถาน.
๑๒๓ ราชบั ณฑิตยสถาน, สํา นักงาน. (๒๕๕๙). ภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียน เล่ม ๒. กรุงเทพฯ:
สํานักราชบัณฑิตยสถาน.

๑๒๔ ลาวัณย์ สังขพันธานนท์. (๒๕๕๑). ภาษาลาวใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒. มหาสารคาม.
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๑๒๕ วทั ญ ํู ฝ๎ ก ทอง. (๒๕๕๘). ชุ ด ภาษาอาเซี ย น:
เมียนมาร์. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

บรรณานิทัศน์
เป็นคู่มือระบบการเขียนภาษาเลอเวือะด้วยอักษรไทย มี
เนื้อหาที่ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของภาษาเลอเวือะ
ตัวพยัญชนะและตัวสระ
อธิบายลักษณะภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐
ชาติ รวบรวมคํ า ศั พ ท์ ที่ สํ า คั ญ และมี ก ารจั ด แบ่ ง เป็ น
หมวดหมู่ คํ าอย่ า งชั ด เจนเป็ น ๖ หมวดหมู่คํ า คื อ คํ า
ทักทาย คําขอบคุณและขอโทษ คําอําลา คําลงท้าย คํา
สรรพนาม คํ า เรี ย กเครื อ ญาติ จํ า นวนนั บ วั น เดื อ นปี
และคํ า อวยพรเนื่ อ งในเทศกาลปี ใ หม่ ใ ห้ คํ า อธิ บ าย
คําศัพท์ หลักการใช้งาน การเขียนคําศัพท์ด้วยอักษรใน
ภาษานั้นๆ การถอดเสียงอ่านด้วยอักษรภาษาอัง กฤษ
และภาษาไทย
รวบรวมบทความเกี่ย วกับ ภาษาและการใช้ ภาษาของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ จํานวน
๑๔๑ บทความ ที่เคยตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
รวบรวมคํา ศัพท์ในภาษาของกลุ่ มประเทศอาเซียนทั้ ง
๑๐ ประเทศ แบ่งตามหมวดหมู่เป็น ๖ หมวดหมู่ ได้แก่
คํานําหน้านาม การบอกจํานวนนับ ชื่อประเทศและคน
เงินตราและตราแผ่นดิน ให้คําอธิบายคําศัพท์ หลักการ
ใช้ง าน การเขียนคําศัพท์ด้วยอักษรในภาษานั้นๆ การ
ถอดเสียงอ่านด้วยอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย
นําเสนอวิวั ฒนาการของภาษาลาวทั้ง ภาษาพูด ภาษา
เขียน และลักษณะเฉพาะของภาษาลาวด้านระบบเสียง
ระบบคํา ระบบประโยค และโครงสร้างไวยากรณ์
รวบรวมคําศัพท์ไว้มากกว่า ๑,๐๐๐ คํา พร้อมประโยค
สนทนาสั้นๆ และผู้เ ขียนยัง ได้ให้เกร็ดความรู้ทางด้า น
ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศเมียนมาร์

๑๙๗

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๒๖ วรกร นิป กากร. (๒๕๕๗). สนทนาอาเซีย นลั ด ได้รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาในรูปแบบ ๓ ภาษา
ทันใจ: ภาษาบาฮาซา เมอลายู. กรุงเทพฯ:
คือ ภาษาบาฮาซา เมอลายู-ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ตถาตา พับลิเคชั่น.
มากกว่า ๓๐ หมวด ภาษาบาฮาซา เป็นภาษาที่ใช้กันใน
กลุ่มประเทศมาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย
๑๒๗ วิ เ ชี ย ร อํ า พนรั ก ษ์ . (๒๕๕๖). ภาษาอาเซี ย น: รวบรวมคํ าศั พท์ บทสนทนา สํา นวนสุภ าษิ ตในภาษา
สนุกกับภาษาลาว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สถาพรบุ๊คส์.
ลาว และในแต่ละประโยคและคําศัพท์จะมีคําอ่านกํากับ
ไว้ เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
๑๒๘ วิรัช นิยมธรรม; และอรนุช นิยมธรรม. (๒๕๕๖). นํ า เสน อ ก าร ใช้ ภ าษาพ ม่ า สํ า หรั บก าร เรี ยน ใน
สาระแบบเรียนภาษาพม่า . พิษณุโลก: สถาบัน ระดับ พื้นฐาน อัน ได้แ ก่ อัก ขวิธี คําศั พท์ วลี ประโยค
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ พร้ อ มถ้ อ ยสํ า นวนที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ การสื่ อ สาร โดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จําแนกเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
๑๒๙ วิรัช นิยมธรรม. (๒๕๕๗). สัทศาสตร์ภาษาพม่า. นําเสนอระบบเสียงภาษาพม่าสําเนียงมาตรฐาน ด้ว ย
พิษณุโลก. สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา มุมมองทางภาษาศาสตร์ อันได้แก่ ระบบเสียงประเภท
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พยัญ ชนะ สระและวรรณยุกต์ พร้อมด้วยระบบอักษร
พม่ า ตลอดจนได้ก ล่า วถึง ลั กษณะเฉพาะของเสี ยงใน
ภาษาพม่าที่ไม่พบในเสียงของภาษาไทย และยังได้เรียบ
เรียงคําศัพท์พื้นฐานโดยจําแนกตามสัทลักษณ์ของภาษา
พม่า
๑๓๐ วิรัช นิยมธรรมและอรนุช นิยมธรรม. (๒๕๕๙). รวบรวมคําศัพท์ภาษาพม่า พร้อมอธิบายประเภทของ
พจนานุ ก รมพม่ า -ไทย. พิ ษ ณุ โ ลก: สถาบั น คํ า ศั พ ท์ แ ละคํ า แปลความหมายภาษาไทย โดยแบ่ ง
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ ออกเป็นคําค้นตามพยัญชนะของภาษาพม่า
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๑๓๑ วิรัช นิ ยมธรรม. (๒๕๕๙). วากยสัมพั นธ์ภาษา นํา เสนอหลั กไวยากรณ์ ใ นภาษาพม่ า ด้ วยมุ ม มองทาง
พม่า. สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา
ภาษาศาสตร์ อั น ได้ แ ก่ คํ า กริ ย า กริ ย าวลี นามวลี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ประโยคพื้นฐาน ประโยคซับซ้อน การสร้าง/รื้อประโยค
ตามหลักไวยากรณ์ภาษพม่า
๑๓๒ วิริยา ธัม วิมา. (๒๕๕๘). หนั งสือ สนทนาภาษา รวบรวมประโยคสนทนาด้วยภาษาตากาล๊อก ที่ใช้ในการ
กลุ่ม อาเซี ย น: ประเทศฟิ ลิป ปินส์ . กรุง เทพฯ: ท่องเที่ยว การทํางาน แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับและ
ประสานมิตร.
อ่านออกเสียงข้อความ พร้อมภาพประกอบ

๑๙๘

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๓๓ วริษา โอสถานนท์. (๒๕๕๙). ฝีกทักษะภาษาลาว อธิ บ ายการใช้ ภ าษาลาว โดยอธิ บ ายครอบคลุ ม ถึ ง
เวียงจันทร์. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์ สถานการณ์ ข องภาษาลาวในป๎ จ จุ บั น อั ก ษรลาว
มหาวิทยาลัย.
วรรณยุกต์ในภาษาลาวเวียงจันทร์ บทสนทนาประเภท
การกล่าวคําทักทายและคําอําลา การตั้งคําถามและการ
ขานรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การใช้คําสรรพนาม
คําลักษณนาม คําคุณศัพท์ สํานวนบอกเวลา
๑๓๔ วิลาวัลย์ ปานทอง; และคณะ. ๒๕๕๑). ภาษาและ นําเสนอวัฒนธรรมและภาษาของชาวไทยทรงดํา ในด้าน
วัฒนธรรมไทยทรงดํา. กรุงเทพฯ:
วัฒนธรรม ศึกษาใน ๔ ประเด็น คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย การกิ น การแต่ ง กายและความเชื่ อ พิ ธี ก รรม ในด้ า น
ราชภัฏจันทร์เกษม.
ภาษา ศึกษาใน ๕ ประเด็น คื อ ระบบเสี ยง ระบบคํ า
ระบบประโยคและวลี ภาษิตสํานวน และสัมพันธสาร ซึ่ง
ในสั มพั น ธสารภาษาไทยทรงดํ า มี ๓ ชนิ ด คื อ เพลง
กล่อมเด็ก บทเพลง คําขัย และนิทาน
๑๓๕ ศศิ ธ ร อ่ อ นเหลา. (๒๕๕๗). Survivor ลาว. รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในถานการณ์ต่างๆ
กรุงเทพ: อมรินทร์.
แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียนยัง ได้
นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศลาวไว้พอเป็น
สังเขป
๑๓๖ ศานติ ภักดี คํา. (๒๕๕๗). Survivor กัมพู ชา. รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาสั้นๆ ในถานการณ์ต่างๆ
กรุงเทพ: อมรินทร์.
แยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียนยัง ได้
นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทกัมพูชาไว้พอเป็น
สังเขป
๑๓๗ สมหมาย ชินนาค. (๒๕๕๘). การเรียนการสอน รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผลงานด้านการจัดการเรียนการ
และผู้ เ ชี่ ย วชาญภาษาพม่ า ในประเทศไทย. สอนภาษาพม่าในประเทศไทย เพื่อจัดทําเป็นทําเนียบ
กรุงเทพฯ: สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
และได้กล่าวถึงความเป็นจําเป็นในการจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาพม่า วิวัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาเขมรทั้ ง ในและนอกสถาบั น การศึ ก ษา พร้ อ ม
ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาพม่าในอนาคต

๑๙๙

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๓๘ สมหมาย ชินนาค. (๒๕๕๘). การเรียนการสอน
และผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV
และภาษาบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย
ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.

๑๓๙ สรตี ปรีชาป๎ญญากุล. (๒๕๕๖). ภาษาอาเซียน:
สนุกกับภาษาเวียดนาม. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
๑๔๐ สิริ ว งษ์ พงษ์ สวรรค์ ; และสมหมาย ชิ นนาค.
(๒๕๕๘). การเรี ย นการสอนและผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ภาษาเวียดนามในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานัก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

๑๔๑ สุธา วง. (๒๕๕๘). สนทนาภาษาเขมร. กรุงเทพฯ:
อินทนิล.
๑๔๒ สุนันทา เกศสุข. (๒๕๕๙). สนทนาภาษาพม่าเพื่อ
การสื่ อ สารทางวั ฒ นธรรม. สถาบั น พั ฒ นาการ
เรี ยน รู้ ภ าษ าเ มี ย น ม า คณ ะ ม นุ ษ ยศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร.

บรรณานิทัศน์
รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผลงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม
และภาษาบาฮาซาในประเทศไทย เพื่ อ จั ด ทํ า เป็ น
ทําเนียบ และได้กล่าวถึงความเป็นจําเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษา
เวียดนามและภาษาบาฮาซา วิวัฒนาการกระบวนการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า เ ข ม ร ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
สถาบันการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า
ภาษาเวียดนามและภาษาบาฮาซาในอนาคต
รวบรวมคําศัพท์ บทสนทนา สํานวนสุภาษิตในภาษา
เวียดนาม และในแต่ละประโยคและคําศัพท์จะมีคําอ่าน
กํากับไว้ เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผลงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาเวี ย ดนามในประเทศไทย เพื่ อ จั ด ทํ า เป็ น
ทําเนียบ และได้กล่าวถึงความเป็นจําเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาเวียดนาม วิวัฒนาการกระบวนการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า เ ข ม ร ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
สถาบันการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในอนาคต
นําเสนอการใช้ภาษาเขมรที่เน้นทักษะการพูด หรือการ
สนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน มีเนื้อหาครอบคลุม
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเรื่องราวใกล้ตัวที่สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตจริง
นํา เสนอประโยคสนทนาแบบโต้ ตอบจํ านวน ๖๒ บท
สนทนา โดยผู้เขียนได้จําลองเป็นสถานการณ์ต่างๆ เช่น
การแลกเงินที่เคาน์เตอร์สนามบิน การเดินทางไปไจ้ก์ที
โย เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เขียนยัง ได้รวบรวมคําศัพท์โดย
แบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน

๒๐๐

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๔๓ สุริยา รัตนกุล. (๒๕๔๘). รวมบทความวิชาการ รวบรวมบทความเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่ม
เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.
ชาติพันธุ์ที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก รวม ๙
บทความ
๑๔๔ สุริยา รัตนกุ ล. (๒๕๔๘). นานาภาษาในเอเชี ย นําเสนอกลุ่มภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาคเนย์: ภาษาตระกูลไท. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. โดยเฉพาะภาษาตระกูลไท ที่ใช้กันอยู่ใน ประเทศพม่า
จี น และเวี ย ดนาม และยั ง อธิ บ ายถึ ง ภาษาอื่ น ๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตระกูลไทไว้ด้วย
๑๔๕ สุวิไล เปรมศรีรัตน์. (๒๕๕๐). ประสบการณ์ฟื้นฟู นํา เสนอประสบการณ์ ของผู้เ ขีย นที่ ไ ด้ จั ดทํ าโครงการ
ภาษาในประเทศไทย: กรณีภาษาชอง. กรุงเทพฯ: ฟื้นฟูภาษาชอง ขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื้อหาภายในเล่ม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.
จะประกอบด้ วยโครงการอนุรั กษ์แ ละฟื้ นฟูภ าษาชอง
การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกครูในการสอนภาษาชอง
และอธิบายถึงลักษณะและไวยากรณ์ของภาษาชอง
๑๔๖ อรวรรณ แจขจัด. (๒๕๕๘). หนังสือสนทนาภาษา รวบรวมประโยคสนทนาด้วยภาษาเวียดนาม ที่ใช้ในการ
กลุ่ม อาเซี ยน: ประเทศเวี ยดนาม. กรุง เทพฯ: ท่องเที่ยว การทํางาน แต่ละประโยคมีคําอ่านกํากับและ
ประสานมิตร.
อ่านออกเสียงข้อความ พร้อมภาพประกอบ
๑๔๗ อัค วิท ย์ เรื องรอง. (๒๕๕๙). พจนานุ กรมภาพ เป็นหนังสือที่รวบรวมคําศัพท์และตัวอย่างประโยคการ
๑๐ ภาษาอาเซียน. กรุงเทพฯ: อักษรสยาม
สนทนาที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน มีการนําเสนอ
ฟอร์ คิดส์.
คําศัพ ท์ด้วยภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ ภาษาจีน ภาษา
มลายู ภาษาพม่า และภาษาเขมร พร้อมภาพประกอบ
๑๔๘ อัตถากร หะยีอาแวว. (๒๕๕๔). หลักภาษามลายู นําเสนอหลักการใช้ ภาษามลายู เน้นการใช้ ไ วยากรณ์
เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: นัทชาพับลิชชิ่ง.
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับขั้นต้น ระดับชั้นกลาง
และระดับขั้นสูง
๑๔๙ อัตถากร หะยีอ าแวว. (๒๕๕๖). สนทนาภาษา นําเสนอการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร มีตัวอย่างบท
มลายูในชีวิตประจําวัน. กรุงเทพฯ:
สนทนาที่ใ ช้ใ นชี วิตประจํา วัน จํา นวน ๓๕ บทสนทนา
นัทชาพับลิชชิ่ง.
พร้อมคําอ่านภาษาไทย คําอ่านภาษายาวีกํากับการออก
เสียง และมีคําแปลทุกประโยค
๑๕๐ อัตถากร หะยีอ าแวว. (๒๕๕๖). สนทนาภาษา นํ า เสนอการใช้ ภ าษาอิ น โดนี เ ซี ย เพื่ อ การสื่ อ สาร มี
อินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน. กรุงเทพฯ:
ตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวันจํานวน ๓๕ บท
นัทชาพับลิชชิ่ง.
สนทนา พร้ อ มคํ า อ่ า นภาษาไทยกํ า กั บ การออกเสี ย ง
และมีคําแปลทุกประโยค

๒๐๑

ตาราง ๒๘ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๕๑ อารีย์ รุ่งพระแสง. (๒๕๕๘). ชุดภาษาอาเซียน: รวบรวมคําศัพท์ไว้มากกว่า ๑,๐๐๐ คํา พร้อมประโยค
สิงคโปร์. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
สนทนาสั้นๆ และผู้เขียนยัง ได้ให้เกร็ดความรู้ทางด้ า น
ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศสิงคโปร์
๑๕๒ อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์. (๒๕๔๘). การศึกษาวิจัย ศึ ก ษาสถานภาพองค์ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภาษาและ
ทางด้านแบบลักษณ์ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่ม
วัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยในประเทศ
น้ําโขง. ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขง คณะ ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาษาศาสตร์ ใ นเขตอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ํ า โขง
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๕ ซึ่งมีผลงานวิจัยทั้งสิ้น ๑๔๕
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เรื่อง ภาษาที่นํามาศึกษามี ๑๓ ภาษา
๑๕๓ อุ บ ล เทศทอง. (๒๕๕๘). ภาษาเขมรเพื่ อ การ นํ า เสนอลั ก ษณะทั่ ว ไปของภาษาเขมรทั้ ง ระบบเสี ย ง
สื่อ สาร. กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์แ ห่ ง จุ ฬาลงกรณ์ ระบบคํ า และประโยค นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทสนทนาที่
มหาวิทยาลัย
สามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง
๑๕๔ โฮฬาร ตอฮา. (๒๕๕๘). ชุ ด ภาษาอาเซี ย น: รวบรวมคําศัพท์ไว้มากกว่า ๑,๐๐๐ คํา พร้อมประโยค
มาเลเซีย-บรูไน. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
สนทนาสั้ น ๆ สํ า หรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ การ
พับลิเคชั่นส์.
เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียและบรูไน และ
ผู้ เ ขี ย นยั ง ได้ ใ ห้ เ กร็ ด ความรู้ ท างด้ า นภู มิ ศ าสตร์
ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศ
มาเลเซียและบรูไน
๒.๕.๒ กลุ่มงานด้านวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนัง สือในกลุ่มงานด้านวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้า น
ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๔๑ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๒๙ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑ The Gioi Publishers. (๒๕๕๘). ตํานานและ นําเสนอนิทานพื้น บ้านของประเทศเวียดนาม จํานวน
นิทานพื้นบ้านเวียดนาม. แปลโดย สุนทร โครต ๒๙ เรื่อง ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมประเพณี
บรรเทา. กรุงเทพฯ: นานทีบุ๊คส์.
วัฒนธรรม ความคิดและคติความเชื่อของคนเวียดนาม

๒๐๒

ตาราง ๒๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒ กองบรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๕). คติ ล้ํ า ค่ า นิ ท าน รวบรวมนิทานพื้นบ้านของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียน. กรุงเทพฯ: พาสแอทคิดส์.
ทั้ง ๑๐ ประเทศ ที่ใ ห้ข้ อคิด และสะท้อ นคติช าวบ้า น
รวมถึงลักษณะความเป็นอยู่ของแต่ละประเทศสมาชิก
๓ คีรีบูน. (๒๕๔๙). ยอดเรื่องเล่าจากลาว. พิมพ์ครั้ง รวบรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศลาวไว้จํานวน ๕๑
ที่ ๕. กรุงเทพฯ: คีรีบูน.
เรื่อง แบ่ง ออกเป็น ๔ ตอน คือ เรื่องลาวชวนขัน ลาว
ชวนพิ นิ จ ลาวชวนคิ ด และลาวชวนพิ เ คราะห์ ซึ่ ง ใน
นิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องที่ผู้เขียนเลือกมานั้นจะสะท้อน
เอกลักษณ์ของ “ความเป็นลาว” ไว้อย่างเด่นชัด
๔ คึกฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์. (๒๕๕๒). พม่า วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์เมียนมาร์ ในช่วงยุคสุดท้าย
เสียเมือง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
ของรัฐพม่าก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ใน
วรรณกรรมเรื่อ งนี้จะสะท้ อนให้ ถึง บริ บททางการของ
เ มี ย น ม า ก่ อ น ต ก เ ป็ น อ า ณ า นิ ค ม ต ล อ ด จ น
ขนบธรรมเนียมในราชสํานักของกรุงอังวะ
๕ โชติ ศรี สุ ว รรณ. (๒๕๕๖).นิ ท านพื้ น บ้ า น รวบรวมนิ ท านพื้ น บ้ า นของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
ประชาคมอาเซียน เล่ม ๑: อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซี ย ไว้จํานวน ๓๐ เรื่อง ที่สะท้อน
มาเลเซีย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์. ให้เห็นถึงสังคมและวัฒนธรรม ของประเทศนั้น
๖ โชติ ศรี สุ ว รรณ. (๒๕๕๖).นิ ท านพื้ น บ้ า น รวบรวมนิ ท านพื้ น บ้ า นของประเทศไทย สิ ง คโปร์
ประชาคมอาเซี ย น เล่ ม ๒: ไทย สิ ง คโปร์ เวียดนามและเมียนมาร์ ไว้จํานวน ๓๐ เรื่อง ที่สะท้อน
เวียดนาม เมียนมาร์ . พิ มพ์ครั้งที่ ๒. กรุ ง เทพฯ: ให้เห็นถึงสังคมและวัฒนธรรม ของประเทศนั้น
สถาพรบุ๊คส์.
๗ โชติ ศรี สุวรรณ. (๒๕๕๗). ชุดนิ ทานแสนสนุก : รวบรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศกัมพูชาไว้จํานวน ๓
นิทานเพื่อนบ้านกัมพูชา. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์. เรื่อง คือ เรื่องอะไรอยู่ในน้ําเต้า เรื่องนายเลวปล้นโจร
สลัด และเรื่องสี่หัวล้านชนกัน นิทานเหล่านี้จะสะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อและภูมิ
ป๎ญญาของคนในชาตินั้น
๘ โชติ ศรี สุวรรณ. (๒๕๕๗). ชุดนิ ทานแสนสนุก : รวบรวมนิทานพื้นบ้ านของประเทศเวียดนามไว้จํานวน
นิทานเพื่อนบ้านเวียดนาม. กรุงเทพฯ:
๓ เรื่อง คือ เรื่องชาวนากับเสือ เรื่องคนมีน้ําใจ และเรื่อง
สถาพรบุ๊คส์.
สิง โตกับกระต่าย นิทานเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึง วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อและภูมิป๎ญญาของ
คนในชาตินั้น

๒๐๓

ตาราง ๒๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๙ โชติ ศรี สุวรรณ. (๒๕๕๗). ชุดนิ ทานแสนสนุก : รวบรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศสิงคโปร์ไว้จํานวน ๒
นิทานเพื่อนบ้านสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์. เรื่อง คือ เรื่องกําเนิดประเทศสิงคโปร์ เรื่องบาดังผู้ทรง
พลั ง นิ ท านเหล่ า นี้ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความ
เป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อและภูมิป๎ญญาของคนในชาติ
นั้น
๑๐ โชติ ศรี สุวรรณ. (๒๕๕๗). ชุดนิ ทานแสนสนุก : รวบรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศอินโดนีเซียไว้จํานวน
นิทานเพื่อนบ้านอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ:
๓ เรื่อง คือ เรื่องเจ้าหญิงลอร่ากับยักษ์ เรื่องเบล็อค
สถาพรบุ๊คส์.
ซื อ บื้ อ ผู้ น่ า รั ก และเรื่ อ งศึ ก ต้ น ข้ า ว นิ ท านเหล่ า นี้ จ ะ
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อ
และภูมิป๎ญญาของคนในชาตินั้น
๑๑ โชติ ศรี สุวรรณ. (๒๕๕๗). ชุดนิ ทานแสนสนุก : รวบรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศฟิลิปปินส์ไว้จํานวน
นิทานเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ:
๓ เรื่อง คือ เรื่องผู้ผิดคําสัญญา เรื่องกําเนิดต้นข้าว และ
สถาพรบุ๊คส์.
เรื่องบุตรสาวชาวประมง นิทานเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อและภูมิป๎ญญา
ของคนในชาตินั้น
๑๒ ตรีศิลป์ บุญขจร, บรรณาธิการ. (๒๕๕๕). วรรณ รวบรวมบทความวิ ช าการ ซึ่ ง เป็ น บทความที่ ศึ ก ษา
สารอาเซียน: สายสัมพันธ์และสตรีวิถี. กรุงเทพฯ: วรรณกรรมจากประเทศต่ า งๆ ๙ ประเทศ มาศึ ก ษา
แม่คําผาง
วิเคราะห์เพื่อทําความเข้าใจผู้คน ความรู้สึกนึกคิ ด วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ
๑๓ ตรี ศิ ล ป์ บุ ญ ขจร, บรรณาธิ ก าร. (๒๕๕๖). รวบรวมบทความเกี่ยวกับ วรรณกรรมอาเซียนจํานวน
อาเซียนจากมิติวรรณกรรม: อดีตถึงยุคโลกา
๑๑ บทความจาก ๙ ประเทศสมาชิก ที่ผู้เขียนได้นํามา
ภิวัตน์. กรุงเทพฯ: ศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษร วิเคราะห์ ให้ เห็ นถึ ง แนวทางการศึ กษาพั ฒนาการของ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณกรรมอาเซียน
๑๔ ทวี ศั ก ดิ์ เผื อ กสม. (๒๕๖๐). วงศาวิ ท ยาของ เป็นงานเขียนที่ใช้แนวทางแบบวงศาวิทยาเพื่อสืบสาว
อิเหนา: ปัญหาเรื่องสั้น ความลื่นไหลของสัญญะ สายรากความคิดและมโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็นชวาใน
และการเดินทางสู่โลกของปันหยี. กรุงเทพฯ: ยิปซี สังคมไทยจากวรรณคดีเรื่องอิเหนาหรือนิทานป๎นหยี ใน
กรุ๊ป.
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการสืบสาว ตรวจสอบ และทําความ
เข้าใจต่อเรื่องเล่าของ “อิเหนา” อันเป็นการย้อนรอยสืบ
หาอารยธรรมป๎นยี กล่าวอีกนัยหนึ่งคืออารยธรรมชวา
โบราณอั น เป็ น รากกํ า เนิ ด ของสั ง คมอิ น โดนี เ ซี ย ใน
ป๎จจุบัน โดยมองผ่านวรรณกรรมเรื่อง “อิเหนา”

๒๐๔

ตาราง ๒๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๑๕ ธัญญา สังขพันธานนท์. (๒๕๕๑). สองฝากฝั่งของ รวบรวมเรื่ อ งสั้ น ของนั ก เขี ย นชาวไทยและชาวลาว
แม่น้ํา: รวมเรื่องร่วมสมัยสาว-ไทย. มหาสารคาม: จํ า นวน ๑๕ เรื่ อ ง ผ่ า นกลวิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ งในรู ป แบบ
สโมสรนักเรียนภาคอีสาน.
เฉพาะตัวผ่านวิถกี ารเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย จุดสําคัญ
คื อ เรื่ อ งราวและเนื้ อ หาที่ นั ก เขี ย นทั้ ง สองประเทศได้
นําเสนอ คือ การสะท้อนและฉายภาพให้เห็นถึงวิถีชีวิต
สภาพของสังคม
๑๖ บั ว ริ น วั ง คี รี . (๒๕๕๔). วรรณกรรมเอเชี ย ศึกษาวรรณกรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้. เชียงใหม่: สาขาวิชาภาษาไทย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เน้ น วรรณกรรมร่ ว มสมั ย ที่ มี ก าร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ถ่ า ยทอดเป็ น ภาษาไทย โดยผู้ เ ขี ย นมุ่ ง เน้ น วิ เ คราะห์
รู ป แบบ กลวิ ธี ก ารนํ า เสนอเนื้ อ หา และแนวคิ ด ของ
วรรณกรรม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗ ประคอง นิมมานเหมินห์. (๒๕๕๔). ไขคําแก้วคํา รวบรวมบทความของผู้เขียนในด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน
แพง พิ นิ จ วรรณกรรมไทย-ไท. กรุ ง เทพฯ: ที่ ผู้ เ ขี ย นได้ ศึ ก ษามี ทั้ ง ที่ เ ป็ น นิ ท านและตํ า นาน ที่ มี
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รูปแบบเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง จึง มีว รรณกรรมที่
ครอบคลุมกลุ่มชนชาติไทหลายกลุ่ม เช่น ไทอาหม ไทคํา
ตี่ ไทลื้อ จ้วง ไทดํา ไทยวน อีวานและลาว ด้วย
๑๘ ประคอง นิมมานเหมินท์. (๒๕๕๔). เจ้าเจืองหาญ นําเสนอวรรณกรรมพื้นบ้านของชาวไทลื้อเรื่อง “คําขับ
วี ร บุ รุ ษ ไทลื้ อ ตํ า นาน หมากาพย์ พิ ธี ก รรม. ค่ า วเจ้ า เจื อ งหาญ” มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เจ้ า เจื อ งหาญ
กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา
วี ร บุ รุ ษ ชนชาติ ไ ทตามตํ า นานเล่ า ขานของไทลื้ อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาพิธีกรรมเซ่นสรวงเทวดาเจือหาญ
ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยกย่องนับถือเจ้าเจืองหาญ
ของชาวไทลื้อ
๑๙ มนธิร า ราโท. (๒๕๕๓). วรรณกรรมเวีย ดนาม ศึก ษาวิ เคราะห์ พลวัต รและการเปลี่ย นแปลงต่ า งๆ ที่
หลังปี ค.ศ.๑๙๗๕: พลวัตและการเปลี่ยนแปลง. เกิดขึ้นในวรรณกรรมเวียดนามหลัง ค.ศ.๑๙๗๕ และ
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แนวโน้มของวรรณกรรมในยุคต่อมา พบว่ากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมเวียดนามหลัง ค.ศ.๑๙๗๕
นั้นมีความซับซ้อนและค่อยเป็นค่อยไปก่อนที่จะปรากฏ
ให้เห็นเป็นรูปธรรมหลังการประกาศนโยบายปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจในเวียดนาม

๒๐๕

ตาราง ๒๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๐ มหาสิลา วีระวงส์. (๒๕๔๙). ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือ ง นํา เสนอตํ านาท้า วฮุ่ง ท้ า วเจื อง ซึ่ ง ผู้แ ปลได้แ ปลจาก
ฉบั บ ร้ อ ยแก้ ว . แปลโดย ปราโมทย์ ในจิ ต . วรรณกรรมร้ อยกรองมาเป็ นร้ อยแก้ว ตํ านานท้ าวฮุ่ ง
กรุงเทพฯ: มติชน.
ท้ า วเจื อ งเป็ น เรื่ อ งราวที่ มี ปรากฏอยู่ ใ นตํ า นาน
พงศาวดาร และวรรณกรรมพื้นถิ่นของชาชาติต่างๆ ใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
๒๑ เรณู วิชาศิลป์. (๒๕๕๐). พื้นเมืองแสนหวี ฉบับ เป็นหนังสือที่รวบรวมเอกสารเรื่องราวต่างๆ ทั้งตํานาน
หอคําเมืองใหญ่. กรุงเทพฯ: ซิลค์เวอร์ม.
การสร้ างโลก อาณาเขตเมืองไท จนถึง ประวัติ ศาสตร์
ร่วมสมัยกับยุคต้นรัตนโกสินทร์
๒๒ วิรั ช นิ ย มธรรม. (๒๕๕๙). ราชาธิ ร าชยุ ท ธนา เป็นวรรณกรรมที่เชื่อกันว่าเป็นผลงานแปลที่คัดมาจาก
ฉบับพญาทะละ. พิษณุโลก: สถาบันพัฒนาการ พงศาวดารมอญ และร้ อ ยเรี ย งเป็ น ภาษาพม่ า โดย
เรี ยน รู้ ภ าษ าเ มี ย น ม า คณ ะ ม นุ ษ ยศ าส ต ร์ เสนาบดีม อญนามว่ า “พญาทะละ” และยั ง ถื อ กัน ว่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ราชาธิราชยุทธนาเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วที่เก่าแก่ที่สุด
ของพม่า
๒๓ วิ ไ ล ศิ ล ปอาชา. (๒๕๕๗). โลกทั ศ น์ ข องคน ศึกษาทัศ นคติ ความเชื่อและค่ านิย มของสิง คโปร์จาก
สิง คโปร์ จ ากภาษิ ต . พิ ษ ณุ โลก: มหาวิ ท ยาลั ย สุภาษิตสํานวน จํานวน ๓๐๐ ภาษิต ที่แสดงให้เห็นถึง
นเรศวร.
โลกทัศน์ของสิงคโปร์ที่มีต่อมนุษย์ ต่อธรรมชาติ และต่อ
สิ่งเหนือธรรมชาติ
๒๔ ศานติ ภักดีคํา. (๒๕๔๖). ความสัมพันธ์ระหว่าง ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บรู ป แบบคํ า ประพั น ธ์ ข องกั ม พู ช า
เพลงยาวกลบทและกลอักษรในจารึกวัดพระเชตุ ประเภท “บทพากย์” ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับสมัย
พลกับ บทพากย์ ก ลบทของกัม พูช า. กรุ ง เทพฯ: รัตนโกสินทร์ตอนต้น พบว่า รูปแบบดัง กล่าวเกิดขึ้นใน
ภาควิ ช าภาษาไทยและภาษาตะวั น ออก คณะ พระหริรักษารามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ซึ่งตรงกับ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ในรัชกาลที่ ๓-๔ ของสยาม และมีรูปแบบใกล้เคียงกับ
บทกลกลอนของไทย จึง สรุปว่ารูปแบบคําประพันธ์บท
พากย์ ๖-๑๑ เขมรน่าจะได้รั บอิท ธิพลจากรูปแบบคํ า
ประพันธ์ประเภทบทกลอน (เพลงยาว) กลบทและกล
อักษรของไทย โดยนําไปดัดแปลงเป็นบทพากย์
แต่ละแบบ

๒๐๖

ตาราง ๒๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๒๕ ศิ ริ พ ร มณี ชู เ กตุ . (๒๕๕๗). โลกทั ศ น์ ข องคน ศึกษาทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมของอินโดนีเซียจาก
อินโดนีเซียจากภาษิต . พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย สุภาษิตสํานวน จํานวน ๗๐๐ ภาษิต ที่แสดงให้เห็นถึง
นเรศวร.
โลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียที่มีต่อดัตซ์ (ฮอลันดา)
ต่อศาสนาอิส ลาม ต่ อมนุษ ย์ ต่ อธรรมชาติ และต่ อสิ่ ง
เหนือธรรมชาติ
๒๖ ศิรพัชร์ ฌามเชาว์วรรธน์. (๒๕๕๗). โลกทัศน์ของ ศึกษาทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมของเมียนมาร์จาก
คนพม่ า จากภาษิ ต . พิ ษ ณุ โ ลก: มหาวิ ท ยาลั ย สุภาษิตสํานวน จํานวน ๙๖๐ ภาษิต ที่แสดงให้เห็นถึง
นเรศวร.
โลกทัศน์ของคนพม่าที่มีต่อพระพุทธศาสนา ต่อมนุษย์
ต่อธรรมชาติ และต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
๒๗ ศิสรา ชั้นสิริ. (๒๕๕๙). สุดยอดนิทานสร้างสรรค์ รวบรามนิทานพื้นบ้านของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียน. กรุงเทพฯ: กอแก้ว.
ทั้ง ๑๐ ประเทศ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต สังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนคติความเชื่อ
๒๘ สถาบันไทยคดีศึกษา. (๒๕๔๙). ตํานานเกี่ยวกับ รวบรวมองค์ความรู้แ ละทัศนะเกี่ยวกับตํา นานท้าวฮุ่ ง
ท้า วฮุ่ ง ท้า วเจื อ ง: มิติ ท างประวัติ ศ าสตร์แ ละ ท้ า วเจื อ งที่ ป ร ากฏในตํ า นาน พง ศาวดาร และ
วั ฒ น ธ ร ร ม . ส ถ า บั น ไ ท ย ค ดี ศึ ก ษ า วรรณกรรมต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๒๙ สมบัติ พลายน้อย. (๒๕๕๗). ชุดนิทานแสนสนุก: รวบรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศเมียนมาไว้ จํานวน ๓
นิทานเพื่อนบ้านเมียนมา. กรุงเทพฯ:
เรื่อง คือ เรื่องกวางทอง เรื่องสามพี่น้อง และเรื่องหนุ่ม
สถาพรบุ๊คส์.
ทั้ ง สี่ นิ ท านเหล่ า นี้ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความ
เป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อและภูมิป๎ญญาของคน
ในชาตินั้น
๓๐ สมบัติ พลายน้อย. (๒๕๕๗). ชุดนิทานแสนสนุก: รวบรวมนิ ท านพื้ น บ้ า นของประเทศลาวไว้ จํ า นวน ๓
นิทานเพื่อนบ้านลาว. กรุงเทพฯ:
เรื่อง คือ เรื่องจ้างทะเลาะกัน เรื่องท้าวหัวข่อหล่อ และ
สถาพรบุค๊ ส์.
เรื่องท้าวเสียวสาด นิทานเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อและภูมิป๎ญญาของ
คนในชาตินั้น
๓๑ สมบัติ พลายน้อย. (๒๕๕๗). ชุดนิทานแสนสนุก: รวบรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศมาเลเซียไว้จํานวน ๓
นิทานเพื่อนบ้านมาเลเซีย. กรุงเทพฯ:
เรื่อง คือ เรื่องราเกียน เรื่องต้นไม้เพชร และเรื่องโกนต๋น
สถาพรบุ๊คส์.
นิทานเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ทัศนคติ ความเชื่อและภูมิป๎ญญาของคนในชาตินั้น

๒๐๗

ตาราง ๒๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๒ สมบัติ พลายน้อย. (๒๕๕๗). ชุดนิทานแสนสนุก: รวบรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศบรูไ นไว้จํานวน ๓
นิทานเพื่อนบ้านบรูไน. กรุงเทพฯ:
เรื่อง คือ เรื่องเจ้าปุาจอมขี้เกียจ เรื่องแก้ลํา และเรื่อง
สถาพรบุ๊คส์.
ราชาแห่งปลา นิทานเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อและภูมิป๎ญญาของคนใน
ชาตินั้น
๓๓ สมหมาย เปรมจิตต์ ; และวสั นต์ ป๎ญ ญาแก้ว . นํา เสนอเนื้ อ หาในด้ า นมิ ติ ประวั ติ ศ าสตร์ วิ ถี ชี วิ ต คติ
(๒๕๕๘). ตํานานเมืองลื้อ ประวัติศาสตร์พื้นถิ่น ความเชื่อ จารีตประเพณีของชาวไทลื้อ โดยผู้เขียนได้
แดนดิน เชียงรุ่ง เมืองยอง เมืองสิงห์ . เชียงใหม่ : รวบรวมตํานานพื้นถิ่นของลาวลื้อ โดยรวบรวมจากเอ
โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การตํานานต้นฉบับ ๓ ฉบับ คือ พื้นพระธาตุศรีใจเมือง
เชียงรุ้ง ตํานาน/ประวัติศาสตร์เมืองสิง ห์ และตํานาน
เมืองยอน (ฉบับครูบาวัดหัวข่วง เมืองยอง)
๓๔ สํานั กพิ มพ์เ ท้เ ซ้ย . (๒๕๕๘). ตํา นานและนิ ทาน รวบรวมนิทานพื้นบ้านและตํานานของประเทศเวียดนาม
พื้นบ้านเวียดนาม. แปลโดย สุนทร โครตบรรเทา. จํ า น ว น ๒ ๙ เรื่ อ ง ที่ ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความคิดและคติความเชื่อ
ของชาวเวียดนาม
๓๕ สุเทพ ไชยพันธุ์. (๒๕๕๗). นิทานพญาแถน แก่น รวบรวมตํานานและเรื่ องเล่าที่เกี่ยวกับ “พญาแถน” ที่
ตํานานอาเซียน. กรุงเทพฯ: ตถาตา.
ปรากฏอยู่ ใ นอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ํ า โขง ไว้ จํ า นวน ๑๔
เรื่อง
๓๖ สุภาพร คงศิริรั ตน์. (๒๕๕๗). โลกทัศ น์ของคน ศึกษาทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมของลาวจากสุภาษิต
ลาวจากภาษิต. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. สํ า นวน ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง โลกทั ศ น์ ข องคนลาวที่ มี ต่ อ
พระพุ ท ธศาสนา ต่ อ มนุ ษ ย์ ต่ อ ธรรมชาติ และต่ อ สิ่ ง
เหนือธรรมชาติ
๓๗ สุภาพร คงศิริรัตน์; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๘). โลก ศึกษาทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมของคนอาเซียนจาก
ทั ศ น์ ข องคนอาเซี ย นจากภาษิ ต . พิ ษ ณุ โ ลก: ๕ ประเทศสมาชิก คือ ไทย ลาว เมีย นมาร์ อินโดนีเซีย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
และสิง คโปร์ จากสุภาษิตสํานวน ที่แสดงให้เห็นถึง โลก
ทัศน์ของคนอาเซียนที่มีต่อพระพุทธศาสนา ต่อมนุษย์
ต่อธรรมชาติ และต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
๓๘ หลวงทงยหาญรักษา, ร้อ ยเอก. (๒๕๔๘). นิราศ นิราศเมืองหลวงพระบาง แต่ง เป็นคํากลอน มีเนื้อหาที่
เมืองหลวงพระบางและรายงานการปราบเงี้ยว. กล่าวถึงการเดินทัพและพรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับการ
พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและ ปราบฮ่ อ ที่ เ มื อ งหลวงพระบาง จนกระทั่ ง กลั บ ถึ ง
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
กรุ ง เทพฯ นั บ เป็ น กวี นิ พ นธ์ เ ชิ ง จดหมายเหตุ ที่ มี
ความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

๒๐๘

ตาราง ๒๙ (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แปล/
บรรณานิทัศน์
ครั้งที่พิมพ์/สํานักพิมพ์.
๓๙ อู๋ จี้ เ ยี ย ะ. (๒๕๕๓). ๖๐ ปี โ พ้ น ทะเล. แปลโดย เป็นบันทึกที่ ถ่ ายทอดมาจากประสบการณ์ของผู้เขีย น
ปนัดดา เลิศล้ําอําไพ. โพสต์บุ๊กส์.
เองเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวชาวจี น อพยพในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉีย งใต้ ใ นช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ ถึง ต้ น
ศตวรรษที่ ๒๐
๔๐ อู๋จี้เยียะ. (๒๕๕๗). จากบูรพาสู่อุษาคเนย์ ภาค หนัง สือเล่ มนี้แปลมาจากหนัง สือภาษาจีน เรื่อง “ชีวิต
แรก. แปลโดย เรืองชัย รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: โพ้ น ทะเล ๕๐ ปี ” ได้ เ ล่ าถึ ง อั ต ชี วประวั ติ และบั น ทึ ก
โพสต์บุ๊กส์.
ความทรงจําของอู๋จี้เยียะ นักหนังสือพิมพ์ชาวจีนที่ได้มา
อาศัยอยู่ในเมืองไทย โดยใช้นามปากกาว่า “ซานซาน”
ซึ่งในหนังสือเล่มนี่ผู้เขียนสอดแทรกประวัติศาสตร์ของ
ประเทศจี น และประเทศในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ย งใต้
เมืองคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ และยัง ได้สะท้อนให้เห็นถึง
สภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมชาวจี น ที่ ม าอาศั ย อยู่ ใ น
ประเทศไทย และวงการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยด้วย
๔๑ อู๋จี้เยียะ. (๒๕๕๗). จากบูรพาสู่อุษาคเนย์ ภาค หนัง สือเล่มนี้แปลมาจากหนัง สือภาษาจีน เรื่อง “ชีวิต
สอง. แปลโดย เรืองชัย รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: โพ้ น ทะเล ๕๐ ปี ” ได้ เ ล่ าถึ ง อั ต ชี วประวั ติ และบั น ทึ ก
โพสต์บุ๊กส์.
ความทรงจําของอู๋จี้เยียะ นักหนังสือพิมพ์ชาวจีนที่ได้มา
อาศัยอยู่ในเมืองไทย โดยใช้นามปากกาว่า “ซานซาน”
ซึ่งในหนังสือเล่มนี่ผู้เขียนสอดแทรกประวัติ ศาสตร์ของ
ประเทศจี น และประเทศในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ย งใต้
เมืองคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ และยัง ได้สะท้อนให้เห็นถึง
สภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมชาวจี น ที่ ม าอาศั ย อยู่ ใ น
ประเทศไทย และวงการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยด้วย

๒๐๙

๒.๖ บทสรุป
จากการศึก ษารวบรวมงานด้ านหนั ง สือเกี่ยวกั บ “วัฒ นธรรมอาเซีย น” ของกลุ่ มประเทศสมาชิ ก
อาเซียนในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่อยู่ในรูปแบบหนังสือมีจํานวน ๘๙๕ รายการ ทั้งนี้สามารถ
จําแนกได้เป็น ๕ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ กลุ่มงานด้านศิลปกรรม กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และ
วิถีชีวิต กลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี และกลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
จากกลุ่ มงานทั้ งหมด ๕ กลุ่ ม งานพบว่ า กลุ่ ม งานที่ ไ ด้ รับ ความสนใจมากที่ สุ ด คือ กลุ่ มงานด้ า น
ประวัติศาสตร์ จํานวน ๘๙๕ รายการ กลุ่มงานที่ได้รับความสนใจในอันดับรองลงมา คือ กลุ่มงานด้านภาษา
วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน จํานวน ๑๙๕ รายการ กลุ่มงานชาติพันธุ์และวิถีชีวิต จํานวน ๑๐๕ รายการ
กลุ่ มด้ านศิล ปกรรม จํา นวน ๖๓ รายการ และกลุ่ม งานด้า นศาสนา ความเชื่อ และพิ ธีก รรม จํา นวน ๒๕
รายการ โดยในแต่ละกลุ่มงานมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ “กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์” จะมีกรอบ
การศึ ก ษาแบบกว้ า งๆ โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
พั ฒ นาการของประชาคมอาเซี ย นและประวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นโดยแยกศึ ก ษาแบบ
เฉพาะเจาะจงเป็นรายประเทศ “กลุ่มงานด้านศิลปกรรม” ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศ าสตร์ศิลป์
งานทัศนศิลป์ งานสถาป๎ตยกรรม งานด้านดนตรี -นาฏศิลป์ “กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต ” ส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็น วิถีชีวิต และภูป๎ญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“กลุ่มศาสนา ความเชื่อและปะเพณี ” ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวประวัติความเป็นการของการเข้ามาเผยแผ่
ของพระพุทธศาสนา คริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลาม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการได้รับ
อิทธิพลจากด้านศาสนาจากอินเดีย คือ ศาสนาพราหมณ์ -อินดู นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
ประกอบพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาและความเชื่อที่มีอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่น
“กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน” ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษา หลักไวยากรณ์
รูปแบบและลักษณะของภาษาต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในส่วนของวรรณกรรมส่วนใหญ่จะเป็ น
การนําเสนอถึงบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม นอกจากนี้ยัง มีการนําเสนอนิทาน
พื้นบ้านของกลุ่ มประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สะท้อ นถึง วิ ถีชีวิตและคติค วามเชื่ อของผู้คนในสัง คมในแต่ล ะ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
จากการศึกษารวบรวมงานด้านหนังสือเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมอาเซียน” ในกลุ่มประเทศสมาชิกในระยะ
๑๕ ปีที่ผ่านมา ผู้วิจัยคาดว่างานด้านหนังสือที่ศึกษาเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมอาเซียน” ในอนาคต จะเป็นงาน
เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ ประเพณีและงานด้านศิลปกรรมพื้นถิ่นของแต่ละประเทศสมาชิก เนื่องจากแต่ละ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีจุดเด่นหรือจุดสําคัญที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความ
เป็นตัวตนของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี

๒๑๐

สําหรับงานเขียนเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมอาเซียน” ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วง ๑๕ ปีนี้
ประกอบด้วยผลงานของนักประวัติศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นั กวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นต้นที่
สนใจเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมอาเซียน” ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และมีผลงานออกมาอย่างหลากหลาย
เช่น เกรีย งไกร เกิ ดศิริ , ชาญวิทย์ เกษตรศิ ริ, ชุ ลีพร วิ รุณ ะ, ธีรภาพ โลหิต กุล . นิ พันธ์ พร เพ็ง แก้ว .
ประภัสสร์ เทพชาตรี, พิพัฒน์ กระแจะจั นทร์, สีดา สอนศรี, สุรชาติ บํารุงสุข, สุเนตร ชุตินธรานนท์, อร
อรงค์ ทิพย์พิมล, อัครพงษ์ ค่ําคูณ, ธีระ นุขเปี่ยม, มณทิรา ตาเมือง, วิทยา มิตรศรัทธา, วิทย์ บัณฑิตกุล,
พลับพลึง คงชนะ, ศานติ ภักดีคํา, อัมพร จิรัฐติกร, ดุลยภาค ปรีชารัชช, ธิดา สาระยา, พรพิมล ตรีโ ชติ, วิรัช
นิยมธรรม, สุรพงษ์ ชัยนาม, องค์ บรรจุน, กําพล จําปาพันธ์, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศ
อนันต์, ธิบดี คําบัวศรี, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ธนนันท์ บุ่มวรรณา, สุด จอนเจิดสิน, ทวีศักดิ์ เผือกสม, เชษฐ์
ติงสัญชลี, ศักดิ์ชัย สายสิงห์, สุจิตต์ วงษ์เทศ, ติ๊ก แสนบุญ, มนธิรา ราโท, ทองแถม นาถจํานง, จํานงค์ ทอง
ประเสริฐ, สมหมาย ชินนาค, โชติ ศรีสุวรรณ, สมบัติ พลายน้อย, ตรีศิลป์ บุญขจร และวิทยา สุจริตธนารักษ์
เป็นต้น
หน่ว ยงานหรือสถาบันที่ ทําหน้า ที่ในการผลิ ตองค์ค วามรู้ใ นด้า น “วัฒ นธรรมอาเซียน” ของกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสถาบันของรัฐที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและทําการศึกษาโดย
เน้นมิติทางประวัติศาสตร์ สภาพทางการเมืองการปกครอง เช่น กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรม
ส่ง เสริมวั ฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สํานั กงานกองทุนสนับสนุ นงานวิจัย (สกว.) ศูน ย์ อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเอเชียตะวันออก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์
สังคมลุ่มน้ําโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศู นย์ศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบัน
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานีที่เน้นการผลิตงานและทําการศึกษาเกี่ยวกับภาษา ชาติพันธุ์
วรรณาและสภาพทางสังคม
จากที่กล่าวมาข้างต้นทําให้มีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมอาเซียน” กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน เพิ่มมากขึ้น และหัวข้อที่นํามาผลิตเป็นองค์ความรู้ ก็เพิ่มความหลากหลายเนื่องจากมีการตื่นตัวด้าน
“ประชาคมอาเซียน” และด้าน “วัฒนธรรมอาเซียน” ทําให้นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคม
วิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้นตื่นตัวและสนใจนําเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ สังคมและศิลปวัฒนธรรม มากขึ้นในป๎จจุบัน ผ่านการสัมมนา
การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานประเภทต่างๆ เช่น โครงการประชุมวิชาการหลักสูตรอาเซียน เรื่อง
การสํารวจความรู้ด้านการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ของ ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงกา ร

๒๑๑

สัมมนาวิชาการ “อาเซียนศึกษา” ของมูลนิธิโครงการตําราสัง คมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อดีตและป๎จจุบัน ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) ซึ่งจากการคณะผู้วิจัยได้ทําการสํารวจพบว่ามีงานที่ศึกษาในประเด็นที่หลาหลายเพิ่มมากขึ้น ทําให้
การศึกษาเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมอาเซียน” ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับสนใจและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

๒๑๒

บทที่ ๓
สถานภาพความรู้ “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเภท วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย
จากการที่ ได้สารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย ในช่วง พ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ จากสาขาวิชาการศึกษาต่างๆ เช่น สาขาประวัติศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สาขา
ภาษาศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม
สาขาดนตรีศึกษาเป็นต้น พอที่จะจาแนกงานออกเป็น ๕ กลุ่มงาน คือ
๑. กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์
๒. กลุ่มงานด้านศิลปกรรม
๓. กลุ่มงานด้านชาติพันธ์และวิถีชีวิต
๔. กลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี
๕. กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย ที่จัดทาระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๖๐ มีจานวน ๓๓๐
รายการ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานที่จัดทาช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐ มีจานวน ๑๒๑ รายการ งานที่จัดทาช่วง
พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีจานวน ๑๓๖ รายการ และงานที่จัดทาในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ มี ๗๓ รายการ
ดังนั้น จึงสามารถสรุปปริมาณงานที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียนประเภท
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยในแต่ละช่วง ๕ ปี ได้ดังนี้
ตาราง ๓๐ ปริมาณงานศึกษาที่สารวจพบประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย
หัวข้อศึกษา
๑.ประวัติศาสตร์
๒.ศิลปกรรม
๓.ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
๔.ศาสนา ความเชื่อและประเพณี
๕.ภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
รวมทั้งสิ้น

๒๕๔๖-๒๕๕๐
๓๔
๑๙
๒๐
๑๑
๓๗
๑๒๑

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๓๔
๘
๑๖
๒๔
๓๗
๑๑
๑๘
๑๒
๓๑
๑๘
๑๓๖
๗๓

รวม
๗๖
๕๙
๖๘
๔๑
๘๖
๓๓๐

๒๑๓

จากตารางจะเห็นได้ว่า งานการศึกษา “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้านจะได้รับความสนใจมากที่สุด มี
จานวน ๘๖ รายการ นอกจากนี้ยังมีงานการศึกษาในประเด็นที่หลากหลาย ซึ่งมีไม่มากนัก เช่นงานการศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์ จานวน ๗๖ รายการ งานศึกษาด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต จานวน ๖๘ รายการ งานศึกษา
ด้านศิลปกรรม จานวน ๕๙ รายการ และงานศึกษาด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี จานวน ๔๑ รายการ
และจากการศึกษารวบรวมงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์แ ละงานวิจัย เกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ ง ๑๐ ประเทศ ในระยะ ๑๕ ปีที่ผ่านมา ผู้วิจั ยคาดหวัง ว่างานด้า นวิทยานิ พนธ์ สารนิพนธ์และ
งานวิจัยวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน ในอนาคต จะเป็นงานที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ศาสนา
และประเพณีที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศนั้นๆ เนื่องจากแต่ละประเทศก็จะมีจุดเด่นหรือจุดสาคัญ
และจุดร่วมที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี

๓.๑ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย ในด้านประวัติศาสตร์ ในช่วง
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ พอที่จาแนกกลุ่มงานออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒.กลุ่มงานด้านพัฒนาการของประชาคมอาเซียน
๓.กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมาการศึกษาเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตร์” ที่จัดทาระหว่าง
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๗๖ รายการ สามารถสรุปปริมาณงานที่ศึกษาเกี่ ยวกับ “ประวัติศาสตร์ ” มี
รายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๓๑ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานประวัติศาสตร์
หัวข้อศึกษา
๒๕๔๖-๒๕๕๐
๑.ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓
๒.พัฒนาการของประชาคมอาเซียน
๑
๓.ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน
๓๐
รวมทั้งสิ้น
๓๔

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๓
๑
๒
๒
๒๙
๕
๓๔
๘

รวม
๗
๕
๖๔
๗๖

จากตารางจะเห็นได้ว่า งานการศึกษาด้าน “ประวัติศาสตร์” ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน จานวน ๖๔ รายการ อันดับรองลงมา เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน ๗ รายการ และการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ประชาคมอาเซียน จานวน ๕ รายการ

๒๑๔

ดังนั้น หัวข้อการศึกษาของกลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ที่จัดทาในช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน จานวน ๓๐ รายการ ขณะที่งานการศึกษาที่ ทาตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๕๑ เป็น ต้นมา ส่วนใหญ่ยังคงเป็นหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน จานวน ๓๔
รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานการศึกษาด้านประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติประวัติศาสตร์ยัง คงได้รับความ
สนใจอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาในหัวข้อการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมายิ่งขึ้น ซึ่ง มีชิ้นงานในแต่
ละหัวข้อไม่มากนัก เช่น งานศึกษาด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน ๔ รายการ งานศึกษา
ด้านพัฒนาการของประชาคมอาเซียน จานวน ๔ รายการ
๓.๑.๑ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลการสารวจงานประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยในกลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๗ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๓๒ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ ซุม ทิ เฟือง เหวียน. (๒๕๕๐). การทูต
วัฒนธรรมของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้จากช่วงทศวรรษ ๑๙๙๐ จนถึง
ปัจจุบัน: กรณีศึกษาประเทศไทยและ
เวียดนาม. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒ ธิดา สาระยา. (๒๕๕๑). ประวัติศาสตร์
บริเวณ : พัฒนาการของการค้าและ
อานาจในมหาสมุทรอินเดียที่สัมพันธ์กับ
น่านน้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนต้น
สมัยใหม่. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
๓ ภูเก็ต กาญจนะวณิชย์. (๒๕๔๖). อินโดจีน
: การให้ความหมายภายใต้บริบทการ
เมืองไทย หลัง พ.ศ. ๒๕๑๘. วิทยานิพนธ์
ศศ.ม. (ภูมิภาคศึกษา). เชียงใหม่ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บรรณานิทัศน์
ศึกษาการทูตเชิง วัฒนธรรมของจีนมุ่ง เน้นไปที่การส่ง เสริม
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ภาษาจี น การแลกเปลี่ ย นทาง
การศึกษา การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนด้านสื่อมวลชน

งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท างทะเลของ
มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเครือข่ายสัมพันธ์กับพื้นที่
และน่านน้าอื่นใกล้เคียง โดยเฉพาะน่านน้าเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่เชื่อมโยงถึงกันด้วยการค้า

มุ่งศึกษาความหมายชองอินโดจีนของไทย ภายใต้บริบททาง
การเมืองที่เปลี่ยนไปของไทย พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงป๎จจุบัน
ความหมายของอินโดจีนสัมพันธ์กับกลุ่มอานาจทางการ
เมืองไทยในแต่ละช่วงเวลา

๒๑๕

ตาราง ๓๒ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๔ สุเนตร ชุตินธรานนท์; วิทยา สุจริตธนา
รักษ์; และคนอื่นๆ. (๒๕๔๗). อุษาคเนย์
ในการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทย
ร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย
๕ สุรัตน์ เลิศล้า; กาญจนา กาญจนสุต; และ
คนอื่นๆ. (๒๕๕๑). โครงการศึกษาความ
เชื่อมโยงของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีต
ถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
วัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณในพื้นที่
บริเวณลุ่มแม่น้าโขงและคาบสมุทร
มลายา. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
๖ สุรัตน์ เลิศล้า; พงศ์ธันว์ สาเภาเงิน; และคน
อื่นๆ. (๒๕๕๔). โครงการศึกษาความ
เชื่อมโยงของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีต
ถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
วัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณในพื้นที่
บริเวณลุ่มแม่น้าโขงและคาบสมุทรมลายา
ระยะที่ ๒. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
๗

บรรณานิทัศน์
งานวิ จั ย ชุ ด นี้ มุ่ ง เปิ ดประเด็ น ให้ เ ห็ น ถึ ง เงื่ อ นไขป๎ จ จั ย ที่ อ ยู่
เบื้ อ งหลั ง ที่ ม าของการรั บ รู้ และความเข้ า ใจที่ คนไทยมี ต่ อ
ประเทศในอุษาคเนย์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย
โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ย วกับวัฒนธรรมและสัง คมสมั ยโบราณในระเบีย ง
วัฒนธรรมแนวทิศเหนือ-ใต้ และทิศตะวันออก-ตะวันตกของ
ประเทศไทยและเพื่อนบ้าน

โครงการศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ รวบรวม ศึ ก ษา
วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมสมัยโบราณใน
ระเบี ยงวัฒ นธรรมแนวทิศ เหนื อ -ใต้ และทิศ ตะวัน ออกตะวันตกของประเทศไทยและเพื่อนบ้าน มีโครงการย่อย ๒
โครงการด้ วยกัน ได้แ ก่ “รายงานการศึกษาเรื่องถนนและ
เส้น ทางโบราณ ในพื้นที่ ประเทศกัมพู ชา ไทย ลาว และ
สหภาพเมียนร์ม่า” และ “รายงานวิจัยเฉพาะด้านโบราณคดี
ฉบับสมบูรณ์ พัฒนาการทางวัฒนธรรมบนคาบสมุทรมลายู
ก่อน พ.ศ. ๑๘๐๐”
สุรัตน์ เลิศล้า; พงศ์ธันว์ สาเภาเงิน; และคน โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบและการ
อื่นๆ. (๒๕๕๖). การศึกษาความเชื่อมโยง เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ทางวัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชียตะวันออก ใต้ ที่ มี ร่ อ งรอยหลั ก ฐานตั้ ง แต่ ใ นช่ ว งสมั ย รั ฐ เริ่ ม แรกถึ ง
เฉียงใต้. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุน
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗
สนับสนุนการวิจัย

๒๑๖

๓.๑.๒ กลุ่มงานด้านพัฒนาการของประชาคมอาเซียน
ผลการสารวจงานวิช าการประเภทวิท ยานิพนธ์ สารนิพ นธ์ และงานวิ จัยในกลุ่มงานด้า น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๕ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่
แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๓๓ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
บรรณานิทัศน์
ที่
๑ กิติคุณ ตั้งคา. (๒๕๕๖). สมรรถนะของ
มุ่งศึกษาสมรรถนะของข้าราชการสายงานฑูต กรมอาเซียน
ข้าราชการสายการทูต : ศึกษากรณีกรม กระทรวงการต่ า งประเทศ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ เ รื่ อ ง
อาเซียน. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐศาสตร์). กฎระเบี ย บของทางราชการ หลั ก พิ ธี ก ารทางการฑู ต
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็น
มหาวิทยาลัย.
ต้น และต้องนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติง านจนเกิดเป็น
ความชานาญ
๒ จารุวรรณ พวงมาลี. (๒๕๕๗). การนาเสนอ มุ่ง ศึ กษาอัต ลักษณ์อ าเซี ยน ได้ แก่ สัน ติภาพ เสรี ภาพและ
แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ความปรองดอง เสถียรภาพและความมั่นคง ความเป็นหนึ่ง
เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน.
เดียว ความร่วมมือแบบเอื้อประโยชน์ซึ่ง กันและกัน การ
วิทยานิพนธ์ ค.ด. (ครุศาสตร์). กรุงเทพฯ : พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จิตสานึกรักศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๓ ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย. (๒๕๔๖).
มุ่งศึกษาบทบาทอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็น อาเซียนสร้าง
บทบาทของอาเซียนในยุคหลังสงคราม
และปรับกลไกความร่วมมือเพื่อให้สามารถตอบสนองกับการ
เย็ม : วิเคราะห์กรณีการปรับกลไกความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้
ร่วมมืออาเซียน ศึกษากรณีการก่อตั้ง ARE สามารถคงบทบาทในฐานะองค์กรความร่วมมือส่วนภูมิภาคที่
และ AFTA. วิทยานิพนธ์ ร.ด. (รัฐศาสตร์). มีประสิทธิภาพได้
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
๔ ภิญญดา ไรนิเกอร์. (๒๕๕๑). การพัฒนา มุ่งศึกษาการระงับข้อพิพาทของอาเซียน เน้นวิธีทางการฑูต
ระบบระงับข้อพิพาทในอาเซียน :
เป็นหลัก ส่วนวิธีการทางกฎหมายนั้นสหภาพยุโรป ยังคงเป็น
บทเรียนจากระบบระงับข้อพิพาทใน
องค์กรระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค ในการใช้ศาลยุติธรรม
ภูมิภาคอื่นๆ. วิทยานิพนธ์ น.ม.
แห่งสหภาพยุโรป ในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก
(นิติศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๕ ลัลนา วงษ์ประเสริฐ. (๒๕๕๕). นโยบาย
มุ่งศึกษานโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปต่อสมาชิก
สิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปต่อกลุ่ม
กลุ่มประเทศอาเซียน ค.ศ. ๑๙๙๙-๒๐๑๑ มีจุดกาเนินการ
ประเทศอาเซียน ค.ศ. ๑๙๙๓ - ๒๐๑๑. ก่อตั้งประชาคม มาจากความต้องการรั กษาเสถียรภาพ การ
สารนิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ปกปู องอ านาจจากภายนอกกลุ่ม อี กทั้ ง มีวั ต ถุ ประสงค์ ใ น
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
การบูรณาการภูมิภาคอีกด้วย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

๒๑๗

๓.๑.๓ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยในด้านประวัติศาสตร์ประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ยกเว้นที่เกี่ยวกับประเทศไทย) ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ พอที่จาแนกกลุ่มงานออกเป็น ๙
กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานประเทศเมียนมา
๒.กลุ่มงานประเทศลาว
๓.กลุ่มงานประเทศกัมพูชา
๔.กลุ่มงานประเทศเวียดนาม
๕.กลุ่มงานประเทศมาเลเซีย
๖.กลุ่มงานประเทศสิงคโปร์
๗.กลุ่มงานประเทศบรูไน
๘.กลุ่มงานประเทศอินโดนีเซีย
๙.กลุ่มงานประเทศฟิลิปปินส์
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิก
อาเซียน” ประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์แ ละงานวิจัย ที่จัดทาระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๖๔
รายการ สามารถสรุปปริมาณงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน” มีรายละเอียดดัง
ตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๓๔ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน
หัวข้อศึกษา
๑.ประเทศเมียนมาร์
๒.ประเทศลาว
๓.ประเทศกัมพูชา
๔.ประเทศเวียดนาม
๕.ประเทศมาเลเซีย
๖.ประเทศสิงคโปร์
๗.ประเทศบรูไน
๘.ประเทศอินโดนีเซีย
๙.ประเทศฟิลิปปินส์
รวมทั้งสิ้น

๒๕๔๖-๒๕๕๐
๖
๖
๕
๔
๓
๑
๔
๑
๓๐

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๓
๑
๘
๑
๓
๕
๑
๕
๑
๓
๒
๑
๒๙
๕

รวม
๑๐
๑๕
๘
๑๐
๘
๒
๙
๒
๖๔

๒๑๘

จากตารางจะเห็นได้ว่า งานการศึกษาด้ าน “ประวัติศาสตร์ ประเทศสมาชิกอาเซียน” ในช่วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่ วนใหญ่ เป็น การศึก ษาเกี่ย วกั บประวั ติศาสตร์ประเทศลาว จานวน ๑๕ รายการ อั นดั บ
รองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ จานวน ๑๐ รายการ ประเทศเวียดนาม จานวน ๑๐
รายการ ประเทศอินโดนีเซีย จานวน ๙ รายการ ประเทศกัมพูชา จานวน ๘ รายการ ประเทศมาเลเซีย จานวน
๘ รายการ ประเทศฟิลิปปินส์ จานวน ๒ รายการ ประเทศสิงคโปร์ จานวน ๒ รายการ และประเทศบรูไน ไม่
ปรากฏว่ามีการศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๓๕ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ กนกอร สว่างศรี. (๒๕๕๒). รัฐฉานกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมภายใต้การปกครองของอังกฤษ
ค.ศ.๑๘๘๖-๑๙๔๘. การค้นคว้าอิสระ
อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๒ ณัฐวดี ดวงตาดา. (๒๕๔๙). การสร้าง
ภาพลักษณ์นางอองซาน ซูจี ผ่านการ
รายงานข่าวของสื่อมวลชนข้ามชาติ :
ค.ศ. ๑๙๘๘ - ๒๐๐๓. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภูมิภาคศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๓ ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล. (๒๕๕๐). การศึกษา
การพรรณาเรื่องชาติพันธุ์ในงาน
ประวัติศาสตร์พม่าที่เขียนโดยนักบริหาร
อาณานิคมชาวอังกฤษ ค.ศ. ๑๘๘๐๑๙๕๐. สารนิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์
เอเชีย) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๔ ธัญญารัตน์ อภิวงค์. (๒๕๔๘). หยกกับ
เศรษฐกิจพม่าสมัยอาณานิคม (ค.ศ.
๑๘๘๕ - ๑๙๔๘). วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์). เชียงใหม่ : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บรรณานิทัศน์
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้ามาของ
ระบอบอาณานิ ค มอั ง กฤษ ต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในรัฐฉาน

มุ่งศึกษาภาพลักษณะของนางอองซาน ซูจี ผ่านรายงานข่าว
ของสื่อมวลชนข้ามชาติ สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ในมุมของ
วีรบุรุษแห่งชาติ นักการเมืองฝุายต่อต้านรัฐบาล ผู้หญิงที่ตก
เป็ นเหยื่อ ของการคุ กคาม และภรรยาและแม่ ผู้เ สี ยสละ
ครอบครัวเพื่ออุดมการณ์ เป็นต้น
มุ่งศึกษาประเด็นและแนวการพรรณนาเรื่องชาติพันธุ์ในงาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ ม่ า สมั ย ใหม่ ป๎ จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
พรรณนาเรื่องชาติพันธุ์ มีป๎จจัยดังนี้ ป๎จจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิป๎ญญาและการเมืองทั้งในยุโรปและอาณานิคมพม่าใน
ช่วงเวลานั้น และป๎จจัยการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการรับรู้
ของนักบริหารอาณานิคมชาวอังกฤษที่มีต่อคนพื้นเมือง
ชาวพม่า
มุ่งศึกษาความสาคัญ และบทบาทของหยกในเศรษฐกิจพม่า
สมัยอาณานิคม โดยภาพรวมแล้วบทบาททางเศรษฐกิจของ
หยกค่อยน้อยเมื่อเทียบกับข้าว หรือไม้สัก แต่หยกก็มีความ
โดดเด่นในเศรษฐกิจท้องถิ่นเพราะก่อให้เกิดรายได้ส่วนหนึ่ง
ของรัฐ และมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอย่างอื่นด้วย

๒๑๙

ตาราง ๓๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๕ นิตยาภรณ์ พรมป๎ญญา. (๒๕๔๗). ถนน
พม่ากับความเปลี่ยนแปลงของดินแดน
ตอนใน ค.ศ. ๑๙๓๗-๑๙๔๙ : กรณีศึกษา
เมืองบามอ. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๖ นุชจรี ฤกษ์สมพงค์. (๒๕๔๗).
ประวัติศาสตร์อารกันตั้งแต่ต้น
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ จนถึง ค.ศ. ๑๗๘๕.
สารนิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๗ ภมรี สุรเกียรติ. (๒๕๔๘). พลวัตของ
สงครามไทย-พม่า ตั้งแต่กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ถึงกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙. วิทยานิพนธ์ อ.ด.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๘ วรพจน์ วิเศษศิริ,ว่าที่ร้อยตรี. (๒๕๕๙).
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอยุธยา
กับเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี พ.ศ.
๒๑๓๓-๒๓๑๐. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๙ วสิน ทับวงษ์. (๒๕๕๔). ความสัมพันธ์
ระหว่างเชียงใหม่-สยาม-พม่า พ.ศ.
๒๓๒๕-๒๔๑๓. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์ศึกษา). นครปฐม: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาการเกิดและพัฒนาการของถนนพม่า ที่มีจุดเริ่มต้น
จากเมืองคุนหมิงเชื่อมกับเส้นทางภายในพม่า ถนนพม่าถูก
สร้างบนเส้นทางการค้าโบราณ โดยถนนสายนี้มีความสัมพันธ์
กับความเปลี่ยนแปลงของเมืองบามอ เป็นเมืองต้นทางเข้าสู่
จี น เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด้ า นการค้ า วิ ถี ชี วิ ต ของ
ชาวเมือง เป็นต้น
สารนิ พ นธ์ นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาและอธิ บ ายถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ค วาม
เป็นมาของรัฐอารกัน ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในพม่าที่ไม่ได้รับความ
สนใจจากนั ก วิ ช าการเท่ า ที่ ค วร ทั้ ง ที่ ด ารงอยู่ นั บ ตั้ ง แต่
คริสต์ศตวรรษที่ ๔ จนถึง ค.ศ. ๑๗๘๕
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ งนี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ศึ ก ษาการเติ บ โต และ
พัฒ นาการของรั ฐ พม่ า ตั้ ง แต่ส มั ย อาณาจั กรตองอูยุ ค ต้ น ,
อาณาจักรตองอูยุคฟื้นฟู และอาณาจักรคองบองตอนต้น
เป็นหลัก
มุ่ง ศึก ษาความสัม พั นธ์ ทางการค้า ระหว่า งอยุธ ยากับ เมื อ ง
มะริดและตะนาวศรี พ.ศ.๒๑๓๓ - ๒๓๑๐ โดยพี่ค้าต่างชาติ
จานวนมากจากฝ๎่ง มหาสมุทรอินเดียหลั่งไหลเข้ามายังเมือง
ท่าทางตะวัน ตกรวมถึง มะริดและตะนาวศรีท าให้อ ยุธยามี
นโยบายควบคุมเมืองมะริด - ตะนาวศรีอย่างเข้มงวด
วิทยานิพนธ์นี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่ สยาม-พม่ า พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๖๘ และการเปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่ -สยาม-พม่า พ.ศ. ๒๓๖๘๒๔๑๓

๒๒๐

ตาราง ๓๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๐ วทัญํู ฟ๎กทอง. (๒๕๕๔). อเม่งด่อ (กฏ
รับสั่ง) ในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์
พม่าสมัยราชวงศ์ญองยาน (ตองอู ยุค
ฟื้นฟู) ค.ศ. ๑๕๙๗-๑๗๕๒. วิทยานิพนธ์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นของพม่า
ซึ่ง เรี ยกกัน ว่า อเม่ ง ด่ อ หรื อ กฎรับ สั่ง ที่ ดร.ตานทูน ได้
รวบรวมขึ้นไว้ในหนังสือชุด The Royal Orders of Burma
เมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๓

ตาราง ๓๖ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศลาว ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ กิตยุตม์ กิตติธรสกุล. (๒๕๕๑). การสร้าง
สานึกความเป็นชาติผ่านเพลงปฏิวัติลาว
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถึง
ปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภูมิภาค
ศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๒ ขนิษฐา บุญสนอง. (๒๕๕๕). บทบาท
"ข้อย" (ทาส) ในประวัติศาสตร์
ราชอาณาจักรล้านช้าง ระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๓.วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์). เชียงใหม่ : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๓ ชวลิต ว่องวารีทิพย์. (๒๕๕๐). สัญลักษณ์
บนเหรียญกระษาปณ์และเหรียญที่ระลึก
ของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ค.ศ. ๑๘๕๕
- ๑๙๔๕). วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภูมิภาค
ศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บรรณานิทัศน์
มุ่ง ศึกษาการสร้างความเป็นชาติลาวผ่านเพลงปฏิวัติตั้ง แต่
สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ ถึ ง ป๎ จ จุ บั น เนื่ อ งจากเพลงปฏิ วั ติ
สะท้อนถึงความคิดในเรื่องชาติ และบริบทของสังคมลาวใน
แต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี
มุ่งศึกษาบทบาทของข้อย (ทาส) ในอาณาจักรล้านช้าง ที่เกิด
การเปลี่ ยนแปลงไปเนื่ องจากเงื อ นไขทางการเมือ ง สัง คม
และเศรษฐกิจในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ -๒๓ ทาให้ข้อยมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจ และต่อรัฐในฐานะการรักษาดุลอานาจ
ทางการเมือง
มุ่ ง ศึ ก ษาความหมายของสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ป รากฏบนเหรี ย ญ
กระษาปณ์ ของประเทศไทยและสปป.ลาว โดยลัญลักษณ์
ต่างๆ ที่อยู่บนเหรียญเป็นผลผลิตทางการเมืองและมีหน้าที่
ทางการเมืองขึ้นอยู่กับผู้มีอานาจว่าต้องการส่งผ่านความคิด
ความเชื่อ หรืออุดมการณ์อะไรสู่คนภายใต้บังคับ

๒๒๑

ตาราง ๓๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๔ ธารทิพย์ ไกรรณฤทธิ์. (๒๕๔๖). บทบาท
หญิงชายกับการพัฒนา : กรณีศึกษาใน
เขตเชียงทอง หลวงพระบาง ตั้งแต่ ค.ศ.
๑๙๗๕ ถึงปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภูมิภาคศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๕

๖

๗

นาตยา กรณีกิจ. (๒๕๕๔). พงศาวดาร
ลาวฉบับมหาสิลา วีระวงส์ ในฐานะ
หลักฐานประวัติศาสตร์ชาติลาว.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา).
นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
ปริยาภรณ์ สังขยานนท์. (๒๕๕๐).
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๔. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปรียาภรณ์ กันทะลา. (๒๕๕๒). แนวคิด
การสร้างชาติของพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๕-๑๙๘๖ :
วิเคราะห์ผ่านหนังสือพิมพ์ เสียงปะซาซน.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาบทบาทหญิงชายกับการพัฒนาในพื้นที่เขตเชียงทอง
เมื อ งหลวงพระบาง ตั้ ง แต่ ค.ศ. ๑๙๗๕ เริ่ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากหลวงพระบางได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทใน
สังคมมากขึ้นและมีความเท่าเทียมกับผู้ชาย โดยวางรากฐาน
ความรู้ ผ่ า นกระบวกการศึ ก ษาทั้ ง ในและนอกโรงเรี ย น
เกี่ยวกับบทบาทผู้หญิง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่เท่าเทียมกัน
ต่อไป
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาความส าคั ญ และ
ประเมินคุณค่าทางวิชาการของพงศาวดารลาวฉบับมหาสิลา
วีระวงส์ ในฐานะประวัติศาสตร์ชาติลาวฉบับแรกหลัง จาก
ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๑๘๒๕๓๔ เพื่อวิเคราะห์ถึงภูมิหลัง วิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ทั้ง
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาแนวคิ ด การสร้ า งชาติ ข องพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว ตั้ง แต่ภายหลัง การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๕ จนถึงปี ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งเป็นปีที่เปลี่ยน
ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยม

๒๒๒

ตาราง ๓๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๘ พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล. (๒๕๕๔).
กระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
ชนพื้นเมืองในแขวงอัดตะปือ
ราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ถึง พุทธศตวรรษที่
๒๕. วิทยานิพนธ์ ศ.ศม. (ประวัติศาสตร์).
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๙ วิลุบล สินธุมาลย์. (๒๕๕๔). การรับรู้
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ลาว :
ผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยและลาว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖. วิทยานิพนธ์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๐ วีระพงศ์ ยศบุญเรือง. (๒๕๔๖). การ
จัดเก็บภาษีในหัวเมืองลาวฝุายตะวันออก
พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๔๓๓. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้).
นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
๑๑ แสงเพชร อุทัย. (๒๕๔๗). ความสัมพันธ์
ระหว่างลาวกับเวียดนาม (ค.ศ. ๑๙๗๕๑๙๙๗). วิทยานิพนธ์ ร.ม. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ). กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑๒ สุลีคร พรมวงสา. (๒๕๕๑). สงครามอินโด
จีนกับความสัมพันธ์หญิง - ชาย ค.ศ.
๑๙๕๕ - ๑๙๗๕ : ประสบการณ์ตรงของ
"แม่ยิง" เซียงขวาง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(สตรีศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บรรณานิทัศน์
มุ่ง ศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวทางสัง คมของชนพื้นเมือง
ในเมืองอัดตะปือ ซึ่งเกิดจากความอ่อนแอของชนชั้นปกครอง
ลาว นโยบายเก็บส่วยของรัฐบาลไทย

วิทยานิพนธ์นี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทยกับลาวในบริบททางประวัติศาสตร์ และศึกษาสาเหตุของ
การสร้างประวัติศาสตร์ สาระสาคัญของแบบเรียนของไทย
และลาว
วิทยานิพนธ์มุ่ง จะศึกษาการจัดเก็บภาษีในหัวเมืองลาวฝุาย
ตะวันออก ในช่วงที่หัวเมืองลาวฝุายตะวันออกต้องเผชิญกับ
นโยบายการขยายอานาจของรัฐสยามด้วยการออกพระราช
กาหนดการสักเลกพลเมือง
มุ่ ง ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลาวและเวี ย ดนาม ตั้ ง แต่
๑๙๗๕ - ๑๙๙๗ เมื่ อ ทั้ ง สองประเทศก้ า วสู่ ยุ ค ใหม่ ข อง
ความสัม พันธ์ด้วยการร่ว มกันเคลื่ อนไหวในการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงให้
เข้ากับสหประชาชาติ สมาคมอาเซียน และอื่นฯ
มุ่ ง ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ห ญิ ง และชายภายใต้ ส ถานการณ์
สงครามอินโดจีน เกิดการเปลี่ยนแปรงไปจากเดิมที่ทาหน้าที่
ตามจารีต ประเพณีข องลาว มาสู่การที่ห ญิง และชายต่า ง
สามารถทาทุกอย่างได้เหมือนกันโดยไม่มีข้อจากัดในเรื่องเพศ

๒๒๓

ตาราง ๓๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๓ อนินทร์ พุฒิโชติ. (๒๕๕๗). การเชิดชูวีร
กษัตริย์: การเมืองชาตินิยมกับการดารงอยู่
ของรัฐสังคมนิยมลาวในยุคโลกาภิวัตน์.
ดุษฎีนิพนธ์ (สหวิทยาการ).
กรุเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๑๔

๑๕

บรรณานิทัศน์

มุ่ง ศึกษาการหวนกลับมารื้อฟื้นและเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์ใน
ฐานะศูนย์ รวมจิ ตใจและสั ญ ลัก ษณ์แห่ ง ความเป็ นชาติของ
รั ฐ บาลสั ง คมนิ ย มลาวกลางทศวรรษ ๑๙๙๐ เป็ น ต้ น มา
ภายใต้การย้อนแย้งระหว่างระบอบการเมืองแบบสังคมและ
รัฐกับการเชิดชูสัญลักษณ์ความเป็นชาติที่ยึดโยงกับสถาบัน
กษัตริย์
อภิรดี แข้โส. (๒๕๕๓). ความสัมพันธ์ทาง วิท ยานิ พนธ์นี้ มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อศึ กษาการด าเนิ นนโยบาย
เศรษฐกิจไทย-ลาว พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๘. เศรษฐกิจ รูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และผลจาก
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา).
การด าเนิ น นโยบายของทั้ ง รั ฐ บาลไทยและสาธารณรั ฐ
นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศิลปากร.
อุศนา นาศรีเคน. (๒๕๔๘). อีสานในการ มุ่งศึกษาถึงการรับรู้และทัศนะของผู้ปกครองกรุงเทพฯ ที่มี
รับรู้และทัศนะของผู้ปกครองกรุงเทพฯ
ต่ อ อี ส านช่ ว งหลั ง กบฎเจ้ า อนุ ว งศ์ พ.ศ. ๒๓๖๙ ท าให้
ตั้งแต่หลังกบฏเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. ๒๓๖๙ ถึง ผู้ปกครองตระหนัก ถึง ความจาเป็นในการควบคุมอีสานทั้ ง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
ทางด้านทรัพยากรและกาลังคน ภาพรวมของอีสานแล้วยัง
๒๕๔๗. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
ต้องปรับปรุง และได้รับการพัฒนาการจากกรุงเทพฯ
(ประวัติศาสตร์). เชียงใหม่ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

๒๒๔

ตาราง ๓๗ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ กัญจน์วลัย นาชัยสิทธิ์. (๒๕๔๗).
ขบวนการคอมมิวนิสต์กัมพูชา ค.ศ.
๑๙๖๓-๑๙๗๙. สารนิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้).
นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๒ ขรพรรษ ธรรมรส. (๒๕๔๖). ผลกระทบต่อ
จังหวัดศรีสะเกษในกรณีพิพาทระหว่าง
ไทยกับกัมพูชา เรื่องปราสาทเขาพระ
วิหาร พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๕. ปริญญานิพนธ์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ไทย) กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๓ คิม สามนาง. (๒๕๕๓). การศึกษา
เปรียบเทียบชุมชนโบราณที่โกลใน
ประเทศกัมพูชาและพนมรุ้งในประเทศ
ไทย. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๔ เชิดชาย บุตดี. (๒๕๕๑). บทบาทและ
ข้อเสนอของเจ้าสีหนุต่อการแก้ไขปัญหา
กัมพูชาระหว่างปี ๑๙๗๙-๑๙๙๑.
สารนิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๕ ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (๒๕๔๘). สภาพการ
ดารงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.
๒๕๑๘-๒๕๒๒ ศึกษา "ภูมิภาค"ตะวันออก
ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
สารนิพนธ์นี้ได้ศึกษาการก่อตัว และพัฒนาการของขบวนการ
คอมมิวนิสต์กัมพูชา อันมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเน้นศึกษา
บทบาทกลุ่มผู้นาพรรคซึ่งมีผลต่อการจัดการภายในขบวนการ
คอมมิวนิสต์กัมพูชา
ศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษ
กรณีพิ พ ากระหว่ า งไทยกั บกั ม พูช า กรณี ปราสาทเขาพระ
วิหาร ภายหลังที่ศาลโลกได้ตัดสินให้เขาพระวิหารอยู่ภายใต้
อานาจอธิปไตยของกัมพูชา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของการ
ตั้งถิ่นฐานในสมัยพระนครซึ่งกระจายตัวอยู่รอบบริเวณ
โกลและพนมรุ้ง โดยใช้แนวทางและเครื่องมือในการศึกษา ๓
ประการคือ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบสารวจ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลกด้วยเครื่องรับรู้ และการศึกษา
ทางโบราณคดี
วิทยานิพนธ์นี้มงุ่ ที่จะทาความเข้าใจว่า เจ้าสีหนุมีบทบาทและ
ข้อเสนอต่อการแก้ไขป๎ญหากัมพูชาอย่างไรบ้าง อะไรคือ
แนวทางและเปูาหมายในการดาเนินบทบาทของพระองค์

วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มุ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษาความเปลี่ ย นแปลงและ
เปรีย บเทีย บสภาพการดารงชี วิต ของชาวเขมรภายใต้ก าร
ปกครองของรัฐบาลกับพูชาประชาธิปไตยในภูมิภาคบูรพา
หรดีและพายัพ

๒๒๕

ตาราง ๓๗ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๖ ธิบดี บัวคาศรี. (๒๕๔๗). "เอกสารมหา
บุรุษเขมร" : การศึกษางานเขียน
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๗ พงษ์พันธ์ พึ่งตน. (๒๕๕๓). ปราสาทพระ
วิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุค
สังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. ๑๙๕๕-๑๙๗๐.
ปริญญานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๘ ศิริรัตน์ อยู่ฉัตร. (๒๕๔๙). นโยบาย
ต่างประเทศของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ที่มีต่อกัมพูชา. วิทยานิพนธ์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). พิษณุโลก :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้ไ ด้ศึกษาเรื่องชาตินิยมของกัมพูชาซึ่งเป็นแรง
บั น ดาลใจของการเขี ย นประวั ติ ศ าสตร์ มี ๒ แบบ คื อ "
ชาตินิยมผู้ใหญ่ " และ "ชาตินิยมผู้น้อย" โดยทั่วไปแล้ว
"ชาตินิยมผู้ใหญ่" จะมีอานาจเหนือ "ชาตินิยมผู้น้อย"
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ บ ททาง
การเมืองกับสถานภาพของชาวจีนในอินโดนีเซีย โดยเน้น
ศึกษาแนวคิดและกิจกรรมขององค์กรและนักเคลื่อนไหวทาง
การเมืองชาวจีนในอินโดนีเซียในช่วง ค.ศ. ๑๙๔๒-๑๙๖๖
มุ่งศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ตลอดจน
การดาเนินนโยบายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
ไทยและกัมพูชาต่อไปในอนาคต

ตาราง ๓๘ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ กฤษณะ ทองแก้ว. (๒๕๕๐). ขบวนการ
ชาตินิยมเวียดนาม : กรณีศึกษาขบวนการ
ชาตินิยมซุยเติน ค.ศ. ๑๙๐๔-๑๙๒๕.
สารนิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย)
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
๒ จันทิวา อนัตนันท์. (๒๕๕๑). การเมืองใน
บันทึกความทรงจาของผู้นาคอมมิวนิสต์
เวียดนามพลัดถิ่น ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๙๑.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่ง ศึ ก ษาป๎ จ จั ย ส าคั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ขบวนการชาติ นิ ย ม
และการดาเนินการของขบวนการชาตินิยมเวียดนาม มีป๎จจัย
เกิดจากป๎ญหาเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง ที่เกิดจากการ
ปกครองโดยฝรั่งเศส โดยมีรูปแบบการต่อต้านโดยนาการ
ปฏิรูปที่ใช้แนวคิดแบบเสรีนิยม
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษา นัยยะทางการเมืองของงานเขียน
บันทึก ความทรงจาของอดี ตแกนนาคอมมิ วนิสต์ เวีย ดนาม
พลัดถิ่นที่เผยแพร่ออกมาในช่วงปี ๑๙๗๕- ๑๙๙๑

๒๒๖

ตาราง ๓๘ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๓ ธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล. (๒๕๔๘). แผนการ
ศึกษาเพื่อปวงชนของเวียดนาม. สาร
นิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๔ นิษฐนาถ นิลดี. (๒๕๕๕). ขบวนการ
คอมมิวนิสต์ในเวียดนาม ค.ศ.๑๙๔๕๑๙๗๕. วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวืยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๕ มานิดา สาชุม. (๒๕๕๑). นโยบายและ
การปฏิบัติของรัฐบาลไทยต่อผู้อพยพทาง
เรือชาวเวียดนามในประเทศไทยระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๙. สารนิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
๖ วชรพร นวลตา. (๒๕๕๗). ประวัติศาสตร์
เวียดนามตอนใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๘
ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐. วิทยานิพนธ์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๗ วิภู ชัยฤทธิ์. (๒๕๕๓). ความสัมพันธ์ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระหว่าง
ชาวเวียดนามอพยพกับชาวไทยท้องถิ่นใน
จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภูมิภาค
ศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๘ ศศิธร นพรัตน์. (๒๕๕๓). ยุทธวิธีของ
เวียดกงในสงครามเวียดนาม ค.ศ. ๑๙๖๕๑๙๗๕. การค้นคว้าอิสระ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์ศึกษา). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรณานิทัศน์
สารนิพนธ์นี้มุ่งศึกษาแผนการศึกษาเพื่อปวงชนของเวียดนาม
ปี ๑๙๙๐-๒๐๐๐ พัฒนาการทางด้านการศึกษาตั้งแต่ก่อนปี
๑๙๙๐ จนถึ ง ปี ๒๐๐๐ รวมทั้ ง ผลสาเร็ จ และป๎ ญ หาใน
แผนการศึกษาเพื่อปวงชนฉบับนี้
วิท ยานิพ นธ์ ฉบั บนี้ มีจุ ดประสงค์เ พื่อ ศึก ษาพัฒ นาการของ
ขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนามระหว่าง ค.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๗๕
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาแห่ ง การสถาปนาอ านาจในการปกครอง
เวียดนามที่คงอยู่มาจนถึงป๎จจุบัน
มุ่ ง ศึ ก ษานโยบายและการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ อ พยพทางเรื อ ชาว
เวียดนามในประเทศไทย ระหว่างพ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๓๙ โดย
รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ที่พักพิงเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการ
ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรต่อไป
วิทยานิ พนธ์นี้ ไ ด้น าพื้ นที่ เวี ยดนามตอนใต้มาเป็ นหน่ว ยใน
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาพัฒนาการของ
พื้นที่เวียดนามตอนใต้และผู้ในในบริเวณนั้นนับตั้ง แต่กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ ๘-๒๐
มุ่ ง ศึ ก ษาป๎ จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการก าหนดนโยบายต่ อ ชาว
เวียดนามอพยพภายใต้บริบทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ความผันแปรของนโยบายเกิด
จากการปกครองแบบรวมศูนย์อานาจได้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อชาวเวียดนามอพยพ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงเรื่อง
ของยุทธวิธีของเวียดกงในสงครามเวียดนาม ซึ่งเป็นการรบ
แบบกองโจร ส่วนยุทธวิธีการรบของสหรัฐอเมริกาเป็นการทา
สงครามตามรูปแบบ

๒๒๗

ตาราง ๓๘ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๙ สุนันทา สิงห์เทพ. (๒๕๔๗). พรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามกับการสร้าง
เวียดนามเหนือให้เป็นรัฐสังคมนิยม ค.ศ.
๑๙๕๔-๑๙๗๕. สารนิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้).
นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๐ อานวยวิชญ์ ธิติบดินทร์. (๒๕๔๘).
กฎหมายและที่ดินในเวียดนามสมัย
ราชวงศ์เลตอนต้น. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนนโยบายและวิธีการ
ที่พ รรคคอมมิ ว นิส ต์ เวี ย ดนามกาหนดและด าเนิน การเพื่ อ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมเวี ย ดนามเหนื อ ตลอดจนผลที่
เกิดขึน้ ตามแผนนโยบายนั้น

วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายและแนวคิดเชิง
นิติ ป รั ช ญาของกฎหมายเวีย ดนามสมั ย ราชวงศ์ เ ล และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสถานะทางประวัติศาสตร์
ของที่ดินในสมัยราชวงศ์เล

ตาราง ๓๙ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ ทัตพร บุญคง. (๒๕๕๔). ประวัติศาสตร์
มลายาในแบบเรียนประวัติศาสตร์
ยุคอาณานิคม ค.ศ.๑๙๑๘-๑๙๕๗.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๒ นัจมีย์ หมัดหมาน. (๒๕๕๒). วาทกรรม
เรื่องของ การสร้างชาติ และวีรบุรุษของ
มาเลเซีย: ศึกษาผ่านแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา.
กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
๓ ปิยดา ชลวร. (๒๕๕๐). ประวัติศาสตร์
เมืองท่าในคาบสมุทรมลายูช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ศึกษาจาก
เอกสารภาษาจีนและญี่ปนุ . กรุงเทพฯ :
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บรรณานิทัศน์
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาการผลิ ต หนั ง สื อ
แบบเรียนประวัติศาสตร์มลายา เพื่อนามาใช้เป็นองค์ความรู้
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งอาณานิคมมลายา และศึกษา
หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์มลายา
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชาติ การสร้างชาติ
และวีรบุรุษมาเลเซียจากวรรณกรรมแบบเรียนในมัธยมศึกษา
รวมไปถึงทัศนะและข้อค้นพบจากวรรณกรรมอื่นๆ ที่สอดรับ
กับประเด็นนี้
งาน วิ จั ย นี้ มุ่ ง ที่ จ ะ ศึ ก ษาประ วั ติ ศ าสตร์ ของ ป๎ ต ตานี
นครศรีธรรมราชและสงขลาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ จาก
บั น ทึ ก ของชาวจี น และญี่ ปุ น ท าให้ เ ราเห็ น มุ ม มองของ
ชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองท่าเหล่านี้

๒๒๘

ตาราง ๓๙ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๔ มนังค์ อังควานิช. (๒๕๕๓). นโยบาย
การศึกษากับการพัฒนาประเทศมาเลเซีย
ค.ศ. ๑๙๘๑-๒๐๐๓. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์ศึกษา). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๕ ศิวาวุฒม์ ชัยเชาวรินทร์. (๒๕๕๔).
การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของ
โปรตุเกสและฮอลันดาในมะละกา
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ถึง ๑๗. วิทยานิพนธ์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๖ สุวิมล สุขเกษม. (๒๕๕๐). ปัตตานีใน
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ถึงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้).
นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
๗ อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. (๒๕๔๘). หนทางสู่
อานาจ : การเป็นผู้นาทางการเมืองของ
พรรคอัมโนในมลายา ค.ศ. ๑๙๔๖๑๙๕๗. สารนิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๘ อับดุรรอฮ์มาน จะปะกิยา. (๒๕๕๒). การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษาประเพณี
และวัฒนธรรมของคนมาเลเซียเชื้อสาย
ไทยในเขตตูมปัต รัฐกลันตัน. กรุงเทพฯ :
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพ นธ์ นี้มุ่ง ศึก ษาการกาหนดนโยบายการศึ กษาของ
ประเทศมาเลเซียในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีมหเดร์ บิน โม
ฮาหมัด เป็นผู้นาประเทศ (ค.ศ. ๑๙๘๑-๒๐๐๓)
วิทยานิพนธ์นี้ต้องการหาคาตอบว่า เหตุใดการปกครองของ
ชาติตะวันตกจึงไม่สามารถสานต่อความรุ่งเรืองของมะละกา
ในฐานะเมืองท่า เหมือนเช่นตอนที่เป็นรัฐสุลต่านมลายูมุสลิม
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาในช่ ว งเวลาที่ ป๎ ต ตานี แ ละเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ เ ผชิ ญ หน้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ พร้อมๆ กับการเข้ามามีอิทธิพลและ
อานาจของสยามเหนือป๎ตตานี
สารนิพนธ์นี้ได้ศึกษาว่า พรรคอัมโนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาทาง
การเมืองในมลายาในช่ว งก่อนได้เ อกราช (ค.ศ. ๑๙๔๖๑๙๕๗) ได้อย่างไร โดยจะมุ่งเน้นทั้งบทบาทและพัฒนาการ
ของพรรคอัมโนควบคู่กับบริบททางการเมืองของมลายาใน
เวลาดังกล่าว
โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี
วัฒนธรรมของคนสยามในรัฐกลันตัน และศึกษานโยบายของ
รัฐกลันตันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

๒๒๙

ตาราง ๔๐ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ จุฑาภรณ์ ผดุงศักดิ์. (๒๕๕๒). การสร้าง
สานึกความเป็นชาติโดยใช้ตาราเรียน
ประวัติศาสตร์ : ศึกษากรณีตารา
ประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นของ
สิงคโปร์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๒ อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์. (๒๕๔๗). ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับสิงคโปร์
พ.ศ. ๒๓๙๘-๒๔๖๑. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้ไ ด้ศึกษาพัฒนาการการสร้างสานึกความเป็น
ชาติของรัฐบาลสิงคโปร์ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๑-๒๐๐๗ ผ่าน
ต าราประวั ติ ศ าสตร์ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และวิ เ คราะห์ ถึ ง
ป๎จจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาป๎ จ จั ย ที่ น าไปสู่ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างสยามกับสิงคโปร์และการปรับ เปลี่ยนลักษณะของ
ความสัมพันธ์ในเวลาต่อมา โดยพิจารณาความสัมพันธ์ทั้ง
ในทางเศรษฐกิจและการเมือง

ตาราง ๔๑ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ ธิยารัช พูนพิพัฒน์. (๒๕๕๓). องค์กรและ
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวจีน
อินโดนีเซีย ค.ศ. ๑๙๔๒-๑๙๖๖.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๒ นพปฏล กิจไพบูลทวี. (๒๕๕๓). การเขียน
ประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ฉบับ
พิมพ์ ค.ศ. ๑๙๗๕. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ บ ททาง
การเมืองกับสถานภาพของชาวจีนในอินโดนีเซีย โดยเน้น
ศึกษาแนวคิดและกิจกรรมขององค์กรและนักเคลื่อนไหวทาง
การเมืองชาวจีนในอินโดนีเซียในช่วง ค.ศ. ๑๙๔๒-๑๙๖๖
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาการเขี ย นหนั ง สื อ ประวั ติ ศ าสตร์
แห่งชาติอินโดนีเซียระหว่าง ค.ศ. ๑๙๕๗-๑๙๗๕ รัฐบาล
อิ น โดนี เ ซี ย ยุ ค หลั ง ได้ รั บ เอกราชสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ของชาติแบบเน้นอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลาง

๒๓๐

ตาราง ๔๑ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๓ รัตนา ไพศาล. (๒๕๔๘). อิทธิพลของ
ขบวนการ นะห์ฎอตุล อุลมา ต่อสังคม
ชวา ค.ศ. ๑๙๒๖-๑๙๗๓. สารนิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้).
นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๔ วรลักษณ์ ศิลปะวิโรจน์. (๒๕๔๘).
การเผชิญหน้าระหว่างอาเจะห์และ
เนเธอร์แลนด์ ค.ศ. ๑๘๗๓-๑๙๔๒.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๕ สลิลทิพ แซ่ด่าน. (๒๕๕๓). ดาร์ตินีใน
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยใหม่ ค.ศ.
๑๙๐๔-๑๙๖๗. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๖ สิริพร ศิริโพธิ์คา. (๒๕๔๗). พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของชวาตั้งแต่สมัย
โบราณถึงการล่มสลายของอาณาจักร
มัชปาหิต. สารนิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๗ สุไบดะฮ์ วัยจะรา. (๒๕๕๖). การศึกษา
เปรียบเทียบขบวนการมุสลิมแบ่งแยก
ดินแดนในประเทศไทย ฟิลิปปินส์และ
อินโดนีเซีย หลังสงครามโลกครั้งที่สอง.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาการก่อตัวและการขับเคลื่อนของขบวนการ นะห์ฎ
อตุล อุล ะมา ที่มี อิทธิ พลต่อสั ง คมชวาทั้ ง ด้า นวั ฒนธรรม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง เช่ น ปลุ ก กระแสการรั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา และการศึกษาศาสนา
อิสลาม เป็นต้น
วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรัฐ
อาเจะห์ที่มีความเป็นเอกเทศ และในป๎จจุบันกาลัง เป็น ที่
กล่าวถึงต่อบทบาทการเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาการสร้างภาพและการรับรู้เกี่ยวกับ
“คาร์ตินี ” ในสองยุคที่สาคัญ คือ ยุคอาณานิคมและยุคหลัง
ได้รับ เอกราช ค.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๖๗ ในช่วงการสร้า งชาติ
อินโดนีเซียของประธานาธิบดีซูการ์โน
สารนิพนธ์นี้ได้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชวาตั้งแต่
สมั ย โบราณถึ ง คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๕ โดยให้ ค วามสนใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ของชวา
วิทยานิพนธ์นี้ไ ด้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะที่มาของป๎ญ หา
การเกิด ขบวนการมุ สลิ มแบ่ ง แยกดิน แดน องค์ กรมุส ลิ ม
แบ่งแยกดินแดน และอุดมการณ์อิสลามที่ใช้ในการต่อสู้

๒๓๑

ตาราง ๔๑ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๘ สุวัฒนา มณีเจริญ. (๒๕๕๗). แนวคิดใน
การสร้างชาติอินโดนีเซีย ค.ศ. ๑๙๔๕๑๙๕๗. วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์
ศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๙ อรอนงค์ ทิพย์พิมล. (๒๕๔๖). บทบาท
ขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียกับการ
สิ้นสุดอานาจของ ประธานาธิบดีซูฮาร์โต.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาแนวคิดในการสร้างชาติอินโดนีเซีย ซึ่ง
ชาติอินโดนีเซียที่กล่าวถึงนี้เพิ่งเกิดขึ้นหลัง การประกาศเอก
ราชของผู้นาคนสาคัญคือ ซูการ์โน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
ค.ศ. ๑๙๔๕
มุ่งศึกษาบทบาทของขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียภายหลัง
การสิ้นสุดอานาจของประธานธิบดีซูฮาร์โต ในปี ๑๙๙๘ โดย
นัก ศึ ก ษาอิ น โดนี เ ซี ย จะเป็ น ผู้มี บ ทบาทในการเคลื่ อ นไหว
เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ตาราง ๔๒ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ เพ็ญสุรัตน์ หอมแย้ม. (๒๕๔๗). ปัญหาโม
โร มุสลิมในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ค.ศ.
๑๙๐๐-๑๙๘๐. สารนิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้).
นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๒ อันนิเกน เรนสลู ซองริก. (๒๕๕๔). ผล
ของการทาให้วัฒนธรรมเป็นการค้าต่อคน
หนุ่มสาวอีฟูเกา : กรณีศึกษาเทศบาลอีฟู
เกาสองแห่งทางตอนเหนือของลูซอน
ประเทศฟิลิปปินส์. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม.
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาป๎ญหาโมโรมุสลิมทางใต้ของฟิลิปปินส์ คือ ป๎ญหา
การขอแยกตัวเป็นรัฐอิสระ ในค.ศ. ๑๙๖๘ สงคามการเมือง
ขึ้น สาเหตุมาจากความแตกต่างในด้านศาสนา วัฒนธรรม
กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เป็นต้น
วิทยานิพนธ์นี้วิเคราะห์ถึงพลเมืองหนุ่มสาวในอีฟูเกาได้รับ
ผลกระทบอย่างไรจากการใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการค้า
เนื่อ งจากป๎จ จัย หลายอย่ าง เช่น การเปลี่ย นศาสนาจาก
ศาสนาของอีฟูเกาไปเป็นคริสต์

๒๓๒

๓.๒ กลุ่มงานด้านศิลปกรรม
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
พอที่จาแนกกลุ่มงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ศิลป์
๒.กลุ่มงานด้านทัศนศิลป์
๓.กลุ่มงานด้านสถาป๎ตยกรรม
๔.กลุ่มงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ศิลปกรรม” ประเภทวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์และงานวิจัย ที่จัดทาระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๕๙ รายการ สามารถสรุปปริมาณงานที่
ศึกษาเกี่ยวกับ “ศิลปกรรม” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๔๓ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานศิลปกรรม
หัวข้อศึกษา
๒๕๔๖-๒๕๕๐
๑.ประวัติศาสตร์ศิลป์
๒.ทัศนศิลป์
๗
๓.สถาป๎ตยกรรม
๗
๔.ดนตรี-นาฏศิลป์
๕
รวมทั้งสิ้น
๑๙

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๓
๑๐
๖
๓
๗
๑๑
๑๖
๒๔

รวม
๒๐
๑๖
๒๓
๕๙

จากตารางจะเห็นได้ว่า งานการศึกษาด้าน “ศิลปกรรม” ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ จานวน ๒๓ รายการ อันดับรองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทัศนศิลป์
จ านวน ๒๐ รายการ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สถาป๎ ต ยกรรม จ านวน ๑๖ รายการ และการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ไม่ปรากฏว่ามีการศึกษา
ดัง นั้น หัวข้อการศึกษาของกลุ่มงานด้านศิลปกรรมที่จัดทาในช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาด้านสถาป๎ตยกรรม จานวน ๗ รายการและทัศนศิลป์ จานวน ๗ รายการ ขณะที่งานการศึกษาด้าน
ศิลปกรรมตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส่วนใหญ่ยัง คงเป็นหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับทัศนศิลป์ จานวน ๑๓
รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานการศึกษาด้านทัศนศิลป์ยังคงได้รับความสนใจอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีงานศึกษา
ในหัวข้อการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแต่ละหัวข้อไม่มากนัก เช่น งานศึกษาด้าน
ดนตรีนาฏศิลป์ จานวน ๑๘ รายการ งานศึกษาด้านสถาป๎ตยกรรม จานวน ๙ รายการ ที่มีความน่าสนใจที่
ปริมาณชิ้นงานในแต่ละหัวข้อศึกษาดังกล่าวที่มีการศึกษา มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสองเท่า โดยเฉพาะ
หัวข้อดนตรีนาฏศิลป์ที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๕ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๗ รายการ ในช่วงพ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๕ และเป็น ๑๑ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ แสดงเห็นว่าที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับ
ศิลปกรรมในด้านดนตรีนาฏศิลป์ได้รับความสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

๒๓๓

๓.๒.๑ กลุ่มงานด้านทัศนศิลป์
ผลการสารวจงานวิช าการประเภทวิท ยานิพนธ์ สารนิพ นธ์ และงานวิ จัยในกลุ่มงานด้า น
ทัศนศิลป์ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๒๐ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๔๔ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ จตุพร วรวัชรพงศ์. (๒๕๔๙). ที่มาของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์ศิลปะ). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๒ ธิญาดา ยอดแก้ว. (๒๕๔๗). การศึกษา
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน. วิทยานิพนธ์ ศป.ม (การ
ออกแบบนิเทศศิลป์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓ นิราศ ศรีขาวรส. (๒๕๕๗). พระพุทธรูปไม้:
สุนทรียภาพและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิติ
ในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในกระแส
โลกาภิวัตน์. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๔ บัววอน พมมะบุด. (๒๕๕๕). การ
สร้างสรรค์ภาพพิมพ์โดยได้แรงบันดาลใจ
จากรูปทรงของแขนนาง แขวงหลวงพระ
บาง. วิทยานิพนธ์ ศป.ม. (วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาของพระพุทธรูป
ทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย ช่วงพุทธศตวรรษที่
๑๗-๑๘
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสั ญ ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนและหาแนวทางการ
ออกแบบภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมที่ ส ามารถสื่ อ ถึ ง
ภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจน
วิ ทย านิ พ น ธ์ ฉบั บนี้ มุ่ ง ที่ จะ ศึ ก ษ าสุ น ท รี ยภ าพ แล ะ
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเมืองหลวงพระบางในกระแสโลกา
ภิวัต น์เพื่ อนามาเป็น แนวทางในการพั ฒนา ประยุ กต์ใ ช้ใ ห้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการท่องเที่ยว
โลกและนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐ สปป.ลาว ที่มีผล
ต่อสัง คมวัฒนธรรมของบ้านสะหว่างและกระบวนการต่อสู้
ของชาวบ้านต่อความเปลี่ยนแปลง

๒๓๔

ตาราง ๔๔ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๕ บุรินทร์ เปล่งดีสกุล. (๒๕๕๖). จิตรกรรม
ร่วมสมัยลาว : ภาพสะท้อนสังคมและ
วัฒนธรรม ปี ค.ศ.๑๙๕๙ – ๒๐๑๐.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๖ ปริวรรต ธรรมาปรีชากร. (๒๕๔๗). การ
ใช้เครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนาม
ในการกาหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดี
และรูปแบบศิลปะ : กรณีศึกษาลวดลาย
ปูนปัน้ ประดับบนโบราณสถานในประเทศ
ไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๗ ปริวรรต ธรรมาปรีชากร. (๒๕๕๒).
พัฒนาการของเครื่องถ้วยเขมรสมัยเมือง
พระนคร. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (โบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๘ ปรียานุช จุมพรม. (๒๕๔๘). การศึกษา
พัฒนาการของชุมชนโบราณในวัฒนธรรม
เขมรบริเวณรอบเขาพนมรุ้ง จังหวัด
บุรีรัมย์ (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘).
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา
สภาพป๎จจุบัน ป๎ญหา ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมใน
จิตรกรรมร่วมสมัยลาว ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๕๙ – ๒๐๑๐

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการนาเครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วย
เวียดนามมาช่วยในการศึกษารูปแบบศิลปะของลวดลายปูน
ป๎้นประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙-๒๔

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
พัฒนาการเครื่องถ้วยเขมรสมัยเมืองพระนครระหว่างกลุ่มเตา
พนมกุเลนในราชอาณาจักรกัมพูชาและกลุ่มเตาพนมดงเร็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรไทย
มุ่งศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุ่ง เมื่ออิทธิพลวัฒนธรรม
เขมรได้แพร่กระจายเข้ามา ทาให้ชุนชนเพิ่มจานวนมากขึ้น
บทบาทของเขาพนมรุ้งคือ เป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาและ
ศูนย์กลางชุมชน

๒๓๕

ตาราง ๔๔ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๙ ประชาธิปไตย มากมูล. (๒๕๕๖). การ
ออกแบบหนังสือถ่ายภาพเชิงสารคดี
สะท้อนชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา ต่อ
การทาบุญนมัสการพระธาตุหลวง เรื่อง
“บุญ สบายดี”. วิทยานิพนธ์ ศป. ม. (วิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๑๐ เผด็จ สุขเกษม. (๒๕๕๖). กลองมโหระทึก
: รูปแบบ ลวดลาย และคติสัญลักษณ์ ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๑๑ พรนลัท เรืองสมวงศ์. (๒๕๕๘). การศึกษา
และพัฒนาสือ่ ประชาสัมพันธ์ แอนิเมชั่น
๒ มิติ เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชน
ไทย ในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน. วิทยานิพนธ์ ศป.ม.
(นวัตกรรมการออกแบบ).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโรฒ.
๑๒ พลอยชมพู ปุณณวานิชศิริ. (๒๕๕๖).
ลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนคร
วัด : ที่มาและรูปแบบ. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์ศิลปะ). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๓ ภูวษา เรืองชีวิน. (๒๕๕๗). ลักษณะลาว :
พลวัตและการดารงอยู่ของศิลปกรรมไทยลาวในภาคตะวันออกตอนบนของประเทศ
ไทย. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (ไทยศึกษา).
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาประวัติความ
เป็นมาของบุญพระธาตุหลวง วิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา
ที่มีต่อการทาบุญนมัสการพระธาตุหลวง และเพื่อออกแบบ
หนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดี

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติกลองมโหระทึก
และเพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ ลวดลาย และคติ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ลอง
มโหระทึก ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มุ่งศึกษาพัฒนาการสื่อประชาสัมพันธ์ แอนิเมชั่น ๒ มิติ เพื่อ
เตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย ในการเข้าสู่ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ให้มีเนื้อเรื่องที่มีความเข้าใจง่าย
โดยใช้ภาพกราฟิกที่สวยงามเป็นตัวช่วยทาให้บริโภคข้อมูลได้
ง่ายและเร็วขึ้น

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมลวดลายและ
รูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด โดยจัดกลุ่ม
และแบ่งประเภทของรูปแบบผ้านุ่งรวมทั้งศึกษาลวดลายจาก
โครงสร้างของผ้านุ่ง
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของศิลปกรรม
ไทย-ลาว ในชุมชนลาวภาคตะวันออกตอนบน เพื่อวิเคราะห์
แนวคิด รูปแบบ อิทธิพลในงานศิลปกรรม และลักษณะร่วมที่
ปรากฏ

๒๓๖

ตาราง ๔๔ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๔ มณฑล ประภากรเกียรติ. (๒๕๕๖).
ศิลปกรรมสะท้อนความเป็นชุมชนลาวใน
เขตอาเภอหล่มสัก และอาเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์ศิลปะ). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๕ มานิตา เขื่อนขันธ์. (๒๕๔๘). พระพุทธรูป
นาคปรกศิลาศิลปะขอมช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๗-๑๙ ที่พบในจังหวัดลพบุรี.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
๑๖ ราพร ปิ่นสุวรรณบุตร. (๒๕๔๗).
การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด
อุโปสถารามความสัมพันธ์กับชาวลาวใน
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี. รายงานประกอบ
วิชาการศึกษาโดยเสรีในแขนงวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ. ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๗ ศิวพงศ์ สีเสียดงาม. (๒๕๕๖). ศิลปกรรม
ในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ อาเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์. วิทยานิพนธ์ ศศ.
ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๘ สรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล. (๒๕๔๖). การ
กลายรูปจากอาคารจาลอง-นาคปักบรรพแถลงของปราสาทในศิลปะขอมมา
เป็นกลีบขนุนของปรางค์ในศิลปะไทย.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรณานิทัศน์
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาศิ ล ปกรรมในเขต
อาเภอหล่มสักและหล่มเก่า โดยทาการสารวจวัดทั้งหมดใน
เขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อน
ลักษณะงานช่างลาวออกมา
วิทยานิพนธ์นี้ไ ด้ศึกษารูปแบบและความหมายพระพุทธรูป
นาคปรกศิลาศิลปะขอมในประเทศไทยที่พบในจังหวัดลพบุรี
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๙

มุ่งศึกษาหลักฐานทางเอกสารที่คนลาวถูกกวาดต้อนเข้ามาใน
ภาคกลางของประเทศไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ
มีการอยู่อาศัยสืบต่อมาจนกระทั่งถึงสมั ยรัชกาลที่ ๕ ที่ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่วิหารวัดอุโปสถารามได้รับการเขียนขึ้น

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องราวในประเด็น
ต่างๆ ของศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ
โดยมุ่งการศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วในอดีต
และได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบหาการกลายรูป
ของอาคารจาลองที่ประดับบนชั้นหลังคาของปราสาทศิลปะ
ขอมตั้งแต่สมัยแรกจนถึงสมัยสุดท้ายต่อเนื่องจนถึงศิลปะไทย

๒๓๗

ตาราง ๔๔ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๙ สิปป์ สุขสาราญ. (๒๕๕๖). ประติมาน
วิทยาฮูปแต้มในเมืองหลวงพระบาง.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๒๐ อรวรรณ เพชรนาค. (๒๕๕๕). คติความ
เชื่อและรูปแบบของภาพสลัก ปราสาทวัด
พู แขวงจาปาสัก สปป.ลาว. วิทยานิพนธ์
ศป.ม. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม).
ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมา
สภาพป๎จจุบัน ป๎ญหา และศึกษาประติมานวิทยาฮูปแต้มใน
เมืองหลวงพระบาง
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมา คติความเชื่อและรูปแบบของภาพสลัก ปราสาท
วัดพู แขวงจาปาสัก สปป.ลาว จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งด้านเอกสารและภาคสนาม

๓.๒.๒ กลุ่มงานด้านสถาปัตยกรรม
ผลการสารวจงานวิช าการประเภทวิท ยานิพนธ์ สารนิพ นธ์ และงานวิ จัยในกลุ่มงานด้า น
สถาป๎ตยกรรม ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๑๖ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๔๕ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ คีตศิลป์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์. (๒๕๕๕). บาราย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา
บารายในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
สุรินทร์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (โบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๒ ณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง. (๒๕๔๙).
การศึกษาสิมอีสานสายวัฒนธรรมไท-ลาว
ลุ่มแม่น้าโขงตอนล่างเพื่อออกแบบสิมวัด
หลวง เมืองอุบลราชธานี. ปริญญานิพนธ์
วท.ม. (สถาป๎ตยกรรม). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะบาราย การใช้
สอยบาราย รวมถึงป๎จจัยด้านคติความเชื่อ และป๎จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม เช่น ภูมิประเทศ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน
เป็นต้น
ปริญญานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายศึกษาวัฒนธรรมอีสานซึ่ง
สืบสายจากวัฒนธรรมไท-ลาว และศึกษาวิวัฒนาการรวมทั้ง
อิทธิพลรูปแบบศิลปะต่างๆ ทางสถาป๎ตยกรรม

๒๓๘

ตาราง ๔๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๓ ตุลชัย บ่อทรัพย์. (๒๕๕๒). พัฒนาการ
รูปแบบบ้านเรือนไตลื้อเมืองลา รัฐฉาน.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สถาป๎ตยกรรมพื้นถิ่น).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
๔ ธนูเพชร อ่อนมาวง. (๒๕๕๙).
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ สถ.ม.
(สถาป๎ตยกรรม). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๕ บงกช นันทิวัฒน์. (๒๕๕๐). เจดีย์แบบ
พม่าสมัยรัชกาลที่ ๕ ในเมืองลาปาง.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
๖ บุญครอง ชอบขาย. (๒๕๕๕). ปรางค์กู่
สมัยขอม : แนวทางการส่งเสริมการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(วัฒนธรรมศาสตร์). มหาสารคาม: คณะ
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
๗ ภัควี วงศ์สุวรรณ. (๒๕๕๗). เรือนพื้นถิ่นที่
ก่อสร้างด้วยอิฐดินดิบ : กรณีศึกษา
หมู่บ้านหนองเงิน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน
ประเทศพม่า. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(สถาป๎ตยกรรมพื้นถิ่น). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของเรือนไต
ลื้อในเขตพื้นที่เมืองลา รัฐฉาน ประเทศพม่า โดยทาการเก็บ
ข้อมูลในสามชุมชนคือ ชุมชนบ้านนาดี ชุมชนบ้านซ่านเมือง
ม้า และชุมชนบ้านเตา
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์จะสารวจอาคารที่มีรูปแบบลาว
อาณานิคม อาณานิคม และลาวประยุกต์ โดยรวมเรียกว่า
สถาป๎ตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจดีย์แบบพม่าสมัย
รัชกาลที่ ๕ ในเมืองลาปาง เปรียบเทียบกับเจดีย์ในพม่าโดย
เน้นรูปแบบและลวดลาย
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา
สภาพป๎จจุบัน ป๎ญหาของปรางค์กู่สมัยขอม และแนวทางการ
ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยานิพนธ์นี้จะเน้นการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการเก็บข้อมูล
ภาคสนามเป็นหลัก เนื่องด้วยเรือนพักอาศัยทั้งหมดก่อสร้าง
ด้วยอิฐดินดิบและมีการตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี

๒๓๙

ตาราง ๔๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๘ ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์. (๒๕๕๖). การใช้
พื้นที่แหล่งศาสนสถานแบบเขมรในเมือง
เก่าสุโขทัยในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๔
จากการขุดค้นทางโบราณคดี.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๙ มโนรถ สุทธิสาแดง. (๒๕๔๗). การศึกษา
อิทธิพลศิลปะเขมรที่มีต่อสถาปัตยกรรม
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. วิทยานิพนธ์
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๐ ราฆพ บัณฑิตย์. (๒๕๔๖). ปราสาทสด๊อก
ก๊อกธม : ปราสาทเขมรทรงพุ่มรุ่นแรกใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๑ วรรณวิภา สุเนต์ตา. (๒๕๔๖). คติ
รัตนตรัยมหายานในศิลปะเขมรช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘ ที่พบในภาคกลางของ
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์ศิลปะ). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๒ วิไลมอญ พงค์สวัสดิ์. (๒๕๕๑). คติความ
เชื่อที่มีผลต่อตัวเรือนเผ่าลาวลุ่มในเขต
เมืองหลวงพระบาง. วิทยานิพนธ์ สถ. ม.
(สถาป๎ตยกรรม). เชียงใหม่ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณานิทัศน์
วิท ยานิ พ นธ์ นี้ มุ่ง ศึ กษาการใช้ พื้ นที่ แ หล่ ง ศาสนสถานแบบ
เขมรในเมืองเก่าสุโขทัย โดยการขุดค้นและวิเคราะห์หลักฐาน
ทางโบราณคดีในพื้นที่ประชิดตัวปราสาท ได้แก่ ศาลตาผา
แดง วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย

วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาอิทธิพลศิลปะสถาป๎ตยกรรมเขมร ใน
ด้ า นรู ป แบบ คติ แนวคิ ด รวมทั้ ง วิ วั ฒ นาการทาง
สถาป๎ตยกรรมของไทยที่สืบเนื่องตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยจนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ ไ ด้ พ บหลั ก ฐานที่ ป รากฏในข้ อ ความศิ ล า
จารึกสด๊อกก๊อกธม ๑ ซึ่งได้ระบุศักราช พ.ศ. ๑๔๘๐ ซึ่งเป็น
ปีสุดท้ายของรัชกาลพระเจ้าชัยวรรมันที่ ๔
วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาคติรัตนตรัยมหายานที่สะท้อนใน
งานศิ ลปกรรมและสถาป๎ต ยกรรมอิท ธิพลศิลปะเขมรแบบ
บายนช่ว งพุ ทธศตวรรษที่ ๑๘ ที่ แ สดงความสั ม พั น ธ์ กั บ
ดินแดนในประเทศไทย
มุ่ง ศึกษาความสัมพันธ์ ทางคติ ความเชื่อและการปลู กเรือ น
ของเผ่าลาวลุ่มในเขตเมืองหลวงพระบาง รวมถึงป๎จจัยและ
อิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการคงอยู่และสูญ หายไป
ของคติความเชื่อของการปลูกเรือน

๒๔๐

ตาราง ๔๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๓ วีณา มูลมงคล. (๒๕๕๔). การศึกษา
พัฒนาการของชุมชนโบราณในวัฒนธรรม
เขมร บริเวณรอบปราสาทเขาน้อย อาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๔ วีรวัฒน์ วรายน. (๒๕๔๘). ความมีตัวตน
ของผีในวัฒนธรรมลาวครั่งที่สัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(สถาป๎ตยกรรมพื้นถิ่น). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๕ ศาสดา อินทวงษ์. (๒๕๕๕). สภาวะน่า
สบาย และการปรับตัวของคนพื้นถิ่นใน
ประเทศลาว : กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่น
แขวงหลวงพระบาง และแขวงสะหวันนะ
เขต. วิทยานิพนธ์ สถ.ม. (สถาป๎ตยกรรม).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑๖ สุรัตน์ เลิศล้า; พงศ์ธันว์ สาเภาเงิน; และคน
อื่นๆ. (๒๕๕๐). โครงการค้นหาและ
พัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ของถนน
โบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
ระยะที่ ๒. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนโบราณบริเวณเขาน้อย จังหวัดสระแก้ว ในวัฒนธรรม
เขมร ช่วงแรกพบชุมชนเพียงแห่งเดียว ต่อมาพบการขยายตัว
ของชุมชนโบราณที่มีความสัมพันธ์กับปราสาทเขาน้อย
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘
วิทยานิพนธ์นี้จะนาเสนอในเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อของ
ชาวลาวครั่ง อันจะโยงไปถึงพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ และ
แสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ โดยจะมุ่งเน้นไปยังความเชื่อ
เกี่ยวกับผี

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางด้าน
กายภาพของเรือนพื้นถิ่นในประเทศลาว โดยใช้วิธีการสารวจ
อาคารจากภาคสนาม การถ่ายภาพ วิเคราะห์รูปแบบทาง
สถาป๎ตยกรรม

งานวิจัยนี้ได้ดาเนินการศึกษาแหล่งอุตสาหกรรมและชุมชน
โบราณ บริเวณอาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษา
แหล่งโบราณคดีที่สาคัญตามแนวถนนโบราณในประเทศ
กัมพูชา บริเวณจังหวัดเสียมเรียบ

๒๔๑

๓.๒.๓ กลุ่มงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยในกลุ่มงานด้านดนตรี นาฏศิลป์ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๒๓ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๔๖ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับดนตรี-นาฏศิลป์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ กฤษณา ดาวเรือง. (๒๕๕๑). ความ
เปลี่ยนแปลงทางดนตรีของชาวไทยใหญ่:
จากรัฐฉานสู่กรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
๒ กฤษณา สุขสาเนียง. (๒๕๔๙). หมอลาสี
พันดอน: กรณีศึกษาคณะทองบาง แก้วสุ
วัน เมืองปากเซ แขวงจาปาศักดิ์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
๓ จิรวัฒน์ แสงทอง. (๒๕๕๒). ภาพยนตร์
กับอัตลักษณ์: "ความเป็นมลายู" ในการ
ก่อรูปภาพยนตร์แห่งชาติมาเลเซีย. ๒.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย.
๔ เจษฎา เนตรพลับ. (๒๕๔๙). การแสดงสิละ
คณะพิกุลทอง จังหวัดปัตตานี.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง).
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕ ชนะชัย กอผจญ. (๒๕๔๗). การศึกษาเพลง
เดี่ยวลาวแพน ทางจะเข้. ปริญญานิพนธ์
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทาง
ดนตรีของชาวไทยใหญ่จากรัฐฉานสู่กรุง เทพมหานคร และ
ศึกษาดนตรีของชาวไทยใหญ่ในศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุ
ประดิษฐ์กรุงเทพมหานคร
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น มาและ
บทบาทหน้าที่ของหมอลาสีพันดอน คณะหมอลาทองบาง
และศึกษาลักษณะทางภายภาพ บทบาทหน้าที่ของเครื่อง
ดนตรีประกอบการแสดง

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการสร้างคาอธิบายต่อความเป็นมลายู
ผ่านสื่อภาพยนตร์ในช่วงยุคสมัยแห่งการสร้างชาติ (ทศวรรษ
๑๙๕๐-๑๙๖๐) ซึ่งภาพยนตร์มีบทบาทเป็นอย่างสูงต่อชีวิต
ทางสังคมของชาวมาเลเซีย
มุ่งศึกษาการแสดงสิละคณะพิกุลทอง จังหวัดป๎ตตานี สิละ
เป็นการแสดงของชาวไทยมุสลิม แพร่หลายในประเทศ
อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟลิปปินส์ บรูไนดารุสสลาม สิงคโปร์
เดิ ม เป็ น ศิ ล ปะปู อ งกั น ตั ว และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของพิ ธี ก รรม
พื้นบ้าน
มุ่งศึกษาองค์ประกอบ เทคนิคและเม็ดพรายของเพลงเดี่ยว
ลาวแพน ทางจะเข้ ศึกษาเฉพาะเพลงเดี่ยวลาวแพน สามารถ
แบ่งวรรคเพลงได้ทั้งสิ้น ๒๙๑ วรรคเพลง คีตลักษณ์ของเพลง
เดี่ยวลาวแพน ทางจะเข้นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ และความ
ต่อเนื่องอันเกิดจากทานองเพลงที่มีรูปแบบของการซ้าทานอง
อย่างชัดเจน

๒๔๒

ตาราง ๔๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๖ ดุสิตธร งามยิ่ง. (๒๕๕๒). ศึกษา
เปรียบเทียบท่ารานาฎศิลป์ไทยกับ
นาฎศิลป์กัมพูชาจากหลักฐานทาง
โบราณคดี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (โบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๘ บุญเลิศ กร่างสะอาด. (๒๕๔๖). วิเคราะห์
เพลงพม่าห้าท่อน. ปริญญานิพนธ์ ศป.ม.
(มานุษยดุริยางควิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๙ ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์. (๒๕๕๘).
วัฒนธรรมโนรา: การดารงอยู่และการสืบ
ทอดในบริบทของ บ้านปลายระไม อาเภอ
เปิ้นดัง รัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ประเทศ
มาเลเซีย. วิทยานิพนธ์ อ.ด. (ภาษาไทย).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑๐ ประกฤติ เยาวพันธุ์. (๒๕๕๖). แคน :
สังคีตลักษณ์ในพิธีกรรม. วิทยานิพนธ์
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม).
ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๑๑ พัน พงษ์ผล. (๒๕๕๑). ดนตรีกะตู้:แห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
วิท ยานิ พ นธ์นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาเปรี ย บเที ย บท่ า ร า
นาฏศิ ลป์ ไ ทยกั บนาฏศิ ลป์ กัม พูช าจากหลัก ฐานโบราณคดี
โดยได้ทาการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ จากหลักฐานทาง
โบราณคดี
ศึ ก ษาที่ ม าและโครงสร้ า งของเพลงพม่ า ห้ า ท่ อ นที่ มี ค วาม
แตกต่างกัน ๓ ทาง คือ เพลงพม่าห้าท่อนเถา ทางครูมนตรี
ตราโมท เพลงพม่าห้าท่อนสามชั้น ทางพระยาประสานดุริย
ศัพท์ เพลงพม่าห้าท่อนสี่ชั้น ทางหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
มุ่งศึกษาการดารงอยู่ของวัฒนธรรมโนราของชาวสยาม บ้าน
ปลายระไม ประเทศมาเลเซี ย และการสื บ ทอดอั ตลั ก ษณ์
ความเป็นชาวสยามให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมทั้งสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนชาวสยามในบริบทต่างแดน

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสังคีตลักษณ์ของแคน
ในพิธีกรรมและเปรียบเทียบสังคีตลักษณ์ของแคนในพิธีกรรม
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพสั ง คมและ
วัฒนธรรมของชนเผ่ากะตู้ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมดนตรี
และคุณลักษณะทางดนตรีของชนเผ่ากะตู้ ลักษณะของเครื่อง
ดนตรี รูปแบบการบรรเลง เป็นต้น

๒๔๓

ตาราง ๔๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๒ พิพัฒน์พงษ์ ศรีคีตกรหริทาส. (๒๕๕๘).
วีณาธรีศิวะ - เครื่องดนตรีทิพ การศึกษา
ความความแพร่หลายในอินเดียและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียใต้ และ
การศึกษาความหมายทางคติชนวิทยาใน
มิติแห่งเทพปกรณัม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ด.
(คติชนวิทยา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๑๓ ภัทร์ คชภักดี. (๒๕๕๗). เพลงสมัยนิยม
ลาว: ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมยุค
จินตนาการใหม่. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๑๔ ลาเนา เอี่ยมสะอาด. (๒๕๕๑).
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ของดนตรีสมัยนิยมในประเทศอนุภาคลุ่ม
แม่น้าโขง (ไทย ลาว กัมพูชาและ
เวียดนาม). ๒. กรุงเทพฯ: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย.
๑๕ วศิน ล่าสัน. (๒๕๕๗). การศึกษา
วัฒนธรรมดนตรีไทดา กรณีศึกษา “บี่ฮี”
บ้านแสนเจริญ เมืองสานะคาม แขวงเวียง
จันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ ศป.ม.
(มานุษยดุริยางควิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๑๖ ศุภชัย ศรีนวล. (๒๕๕๖). ดนตรีพิธีกรรม
ของชาวพม่า หมู่บ้านสมใจนึก ตาบลท่า
ขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.
ปริญญานิพนธ์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางค
วิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาเครื่องดนตรีในตระกูลวีณาธรีศิวะ มีความเกี่ยวข้อง
กับพระศิวะมหาเทพ และมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับแม่น้า
คงคา โดยการตีความให้มีความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา
สภาพป๎จจุบัน ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในเพลงสมัย
นิยมลาวยุคจินตนาการใหม่
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ต้ อ งการรวบรวมองค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับเพลงสมัยนิยมของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ๓ ประเทศ
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บและหาความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและ
วัฒนธรรมกับเพลงสมัยนิยมของไทย
มุ่ง ศึกษาประวัติความเป็นมาด้านดนตรีของชาวไทดา บ้าน
แสนเจริญ เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว และ
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบเสียงและ
บทบาทส าคั ญ ของ “ปี่ ฮี ” เป็ น เครื่ อ งดนตรี ที่ แ สดงถึ ง
เอกลักษณ์ของชาวไทดา
มุ่ง ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีการทรงเจ้า เข้าผี (นัต) และ
ดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ในชุมชนพม่า อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าของ
ชาวพม่า เป็นพิธีกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนที่แฝง
ไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธาต่างๆ ที่มีต่อผีนัต

๒๔๔

ตาราง ๔๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๗ สาเริง ปานดิษฐ์. (๒๕๕๙). ดนตรีพม่าใน
การแสดงพระธรรมเทศนา : กรณีศึกษาวง
ซายวาย คณะเซ่ยเมี๊ยะโจว วัดไทยวัฒนา
ราม ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก. ปริญญานิพนธ์ ศป.ม.
(มานุษยดุริยางควิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๑๘ สุวิทย์ วิชัด. (๒๕๕๗). ดนตรีชนเผ่าม้งใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว:
สังคีตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลง.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๑๙ อภิณัฐถา ทองเกลี้ยง. (๒๕๕๓). ศึกษา
ศิลปะพื้นบ้านรองเง็งในพืน้ ที่เกาะลันตา
จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ไทยคดี
ศึกษา). สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
๒๐ อรทัย เวียงแก้ว. (๒๕๕๗). ดนตรีประกอบ
พิธีแต่งงาน: กรณีศึกษา วงมนตรีวับปะ
ทัวร์นึงวิเจดเวิล เลอปะ อาเภอกรงแคมระ
ระภูเมิน จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา.
ปริญญานิพนธ์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางค
วิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๒๑ อินตอง อุตฺตโม (ชัยประโคม), พระ.
(๒๕๕๐). ศึกษาหลักจริยธรรมที่ปรากฏใน
เพลงพื้นบ้าน: กรณีศึกษา การขับงึมลาว
เมืองทุละคมแขวงเวียงจันทร์ ลาว.
วิทยานิพนธ์ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา).
พระนครศรีอยุธยา: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาดนตรีพม่าในการแสดงพระธรรมเทศนา ของวงซา
ยวาย คณะเซ่ยเมี๊ยะโจว วัดไทยวัฒนาราม จังหวัดตาก ซึ่งนัก
ดนตรียัง มีความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างสมบุญ กุศล และให้
ความเคารพแก่ อ นั น ตคุ ณ ๕ คื อ พระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูอาจารย์ และเทพ
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ประวั ติ สภาพ
ป๎จจุบัน สังคีตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงของของดนตรีชน
เผ่าม้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา
องค์ประกอบของการแสดง และวิเคราะห์กระบวนท่าในการ
ราของศิลปะพื้นบ้านรองเง็งในพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
มุ่งศึกษาเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีแต่งงาน มีดังนี้ ตโรซอ ตโรอู
คึมตาเคย์ ซโก และซึง บทเพลงหลักที่ใช้สาหรับวันแต่งงาน
มี ๑๘ เพลง ส่วนใหญ่เป็นเพลงท่อนเดียวไม่กลับต้น มีการ
เข้าเพลงโดยตโรซอจะทาหน้าที่เป็นผู้ขึ้นเพลงก่อน จากนั้น
เครื่องดนตรีอื่นๆ จะเข้ารับพร้อมกัน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวคิด จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการ
ขับงึม และศึกษาหลักจริยธรรมที่ปรากฏในกลอนลาขับงึม
เพลงขับงึมส่วนมากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จึง
ท า ใ ห้ เ นื้ อ ห า ข อ ง บ ท เ พ ล ง ขั บ งึ ม มี ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาสอดแทรกอยู่

๒๔๕

ตาราง ๔๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๒ อัมพร จิรัฐติกร. (๒๕๕๖). การศึกษาเรื่อง
การบริโภคละครไทยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน: กรณีศึกษาในประเทศพม่า
กัมพูชาและเวียดนาม. ๒. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.
๒๓ ฮุน แปน. (๒๕๕๑). การฟื้นฟูนาฏยศิลป
กัมพูชาหลัง พ.ศ.๒๕๒๒. ปริญญานิพนธ์
ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
งานวิจัยนี้ไ ด้ศึกษาถึง ป๎จจัยที่ส่ง ผลต่อการเกิดขึ้นของความ
นิยมละครไทยในภูมิภาค ช่องทางการบริโภคละครโทรทัศน์
ไทยในสามประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชาและเวียดนาม
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ คื อ การให้ ค วาม
กระจ่างเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มพลัง และเหตุการณ์ที่มีส่วนหล่อ
หลอมการรื้ อฟื้ นนาฏศิล ป์กั มพู ชาหลั ง จากที่ต้ องเกื อบสู ญ
สลายไปในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒

๓.๓ กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย ในด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ พอที่จาแนกกลุ่มงานออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์
๒.กลุ่มงานด้านวิถีชีวิต
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต” ประเภท
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย ที่จัดพิมพ์ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๖๘ รายการ สามารถสรุป
ปริมาณงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๔๗ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
หัวข้อศึกษา
๑.ชาติพันธุ์
๒.วิถีชีวิต
รวมทั้งสิ้น

๒๕๔๖-๒๕๕๐
๑๐
๑๐
๒๐

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑๗
๔
๒๐
๗
๓๗
๑๑

รวม
๓๑
๓๗
๖๘

จากตารางจะเห็นได้ว่า งานการศึกษาด้าน “ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต” ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต จานวน ๓๗ รายการ อันดับรองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์
จานวน ๓๑ รายการ

๒๔๖

หัวข้อการศึกษาของกลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิตที่จัดทาในช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาด้านชาติพันธุ์ จานวน ๑๐ รายการและด้านวิถีชีวิต จานวน ๑๐ รายการ ขณะที่งานการศึกษาด้าน
ชาติพันธุ์และวิถีชีวิตตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส่วนใหญ่เป็นหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต จานวน ๒๗
รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานการศึกษาด้านวิถีชีวิต ได้รับความสนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
งานศึกษาในหัวข้อการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแต่ละหัวข้อไม่มากนัก คือ งาน
การศึกษาด้านชาติพันธุ์ มีจานวน ๒๑ รายการ ที่มีความน่าสนใจที่ปริมาณชิ้นงานในแต่ละหัวข้อศึกษาดังกล่าว
ที่มีการศึกษามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสองเท่า โดยเฉพาะหัวข้อด้านวิถีชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๑๐ รายการ
ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๒๐ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และลดลงในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
จานวน ๗ รายการ แสดงเห็นว่าที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับ
ความสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
๓.๓.๑ กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย ในกลุ่มงานด้านชาติ
พันธุ์ ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๓๑ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๔๘ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ เกียรติศักดิ์ บังเพลิง. (2558). ชุมชนชาติ
พันธุ์ “บรู” ร่วมสมัยบนพื้นที่ชายแดน
ไทย-ลาว: วิถีชีวิตและการปรับตัวทาง
วัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ ปร.ด.
(มานุษยวิทยา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๒ ขวัญชีวัน บัวแดง. (๒๕๕๒). การปรับตัว
ทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทรุ่นที่
๒ ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า.
รายงานการวิจัย. เชียงใหม่: สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๓ คมลักษณ์ ไชยยะ. (๒๕๕๑). กะเหรี่ยงใน
/ นอก : ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ณ
อาณาบริเวณชายแดน. วิทยานิพนธ์
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์บรู ที่กระจายอยู่ใน
พื้นที่ลุ่มแม่น้าโขงทั้งสองฝ๎่ง โดยชาวบรูเลือกใช้กลยุทธ์ทาง
วัฒ นธรรมหลากหลายแบบ ในการรั บมื อ กั บวั ฒ นธรรม
กระแสหลักไทยและลาวแล้ วยัง รัก ษาสานึ กและอั ตลักษณ์
ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอาไว้ด้วยในเวลาเดียวกัน
โครงการวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาในพื้นที่ของ ๕ จังหวัด ได้แก่
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก สมุทรสาครและระนอง ซึ่งมีผู้
ย้ายถิ่นจากประเทศพม่าเป็นจานวนมาก โดยใช้วิธีระเบียบ
วิจัยเชิงคุณภาพ
มุ่งศึกษาปฏิสัมพันธ์ ทางชาติพันธุ์ระหว่างกลุ่มชาวกะเหรี่ยง
สองกลุ่ม คือ กะเหรี่ยงใน เป็นกะเหรี่ยงท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใน
พรมแดงฝ๎่งไทย และ กะเหรี่ยงนอก หรือ กะเหรี่ยงพม่า ที่
อพยพข้ามแดนจากพม่ามาที่ไทย

๒๔๗

ตาราง ๔๘ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๔ จตุพร ดอนโสม. (๒๕๕๑). การสร้างอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ของคนไทยเชื้อสาย
เวียดนาม บ้านนาจอก ตาบลหนองญาติ
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา).
ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๕ เจนสุดา สมบัติ. (๒๕๔๘). “ความเป็น
พวน” ในปรากฏการณ์ความเป็นไทยร่วม
สมัย. วิทยานิพนธ์ สม.ม. (มานุษยวิทยา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๖ เจือจันทน์ วงศพลกานันท์. (๒๕๔๙).
กระบวนการสรางอัตลักษณ์ของสตรี
ชายแดนกลุมชาติพันธุมอญและ
ปฏิสัมพันธกับกลุมพม่าและไทย :
กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัด
กาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (สห
วิทยาการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๗ ชนัญชิดา ศิริจันโท. (๒๕๕๐). บทบาทของ
ชนเผ่าไทในเวียดนามในศึกเดียนเบียนฟู
(ค.ศ.๑๙๔๖-๑๙๕๔). สารนิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์เอเชีย) กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๘ ฐาปนี เสาวภางค์วรกุล. (๒๕๕๒). เสียง
เพรียกจากปัตตานี : การสร้างพื้นที่ทาง
สังคมและการต่อรองตัวตนคนมลายู
ภายใต้พหุวัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(พัฒนามนุษย์และสังคม). สงขลา: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

บรรณานิทัศน์
ศึกษาความเป็นมา การสร้างและการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์
ทางชาติ พั น ธุ์ ข องคนไทยเชื้ อ สายเวี ย ดนามบ้ า นนาจอก
จังหวัดนครพนม ซึ่งอพยพมาจากจังหวัดฮาติง ภาคกลางของ
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากการปราบปรามของฝรั่งเศส และ
หนีความอดอยาก หมู่บ้านนาจอกตั้งขึ้นก่อน พ.ศ. ๒๔๔๑
มุ่งศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง ของชามพวน ด้วย
เหตุเหตุผลว่าชาวพวนมักถูกเหมารวมว่าเป็น “ลาว” ซึ่งคา
เรียก “ลาว” ในบริบทของสังคมไทยนั้น เป็นเหมือนคาดูถูก
เหยียดยาม ดังนั้น ชาวพวนจึงสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง
มุ่งศึกษาการสร้างองค์ความรู้ด้านมอญศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้าง "อัตลักษณ์" ของสตรีมอญ โดยการฟื้นฟู
วัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วยังหวังผลที่จะทาให้เกิดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมด้วย

มุ่งศึกษาบทบาทของชนเผ่าไทในเวียดนามในศึกเดียนเบียนฟู
ค.ศ. ๑๙๔๖ - ๑๙๕๔ พบว่ากองทัพของฝรั่งเศส และกองทัพ
ของเวียดมินห์ทั้งสองฝุายต่างไม่ละเลยความสาคัญของการใช้
ประโยชน์จากชนเผ่าไท ซึ่งเป็นประชาชนท้องถิ่นในพื้นที่การ
สู้รบ
มุ่งศึกษาการสร้างพื้นที่ทางสังคมและต่อรองตัวตนคนมลายู
มุสลิมภายใต้พหุวัฒนธรรม โดยมลายูมุสลิมมีการสร้างพื้นที่
ทางสังคมในลักษณะของความเป็นพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่
สาธารณะ รวมถึงพื้นที่ทางความคิดอีกด้วย

๒๔๘

ตาราง ๔๘ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๙ ดวงกมล เวชวงค์. (๒๕๕๓). กระบวนการ
นาเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนใน
บริบทของการท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรม
พื้นบ้านและตลาดท่าน้า : ศึกษากรณี
ชุมชนยวน ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์ ร.ม.
(รัฐศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑๐ ดวงทิพย์ ปริยตฺติธารี (บุญศรี), พระมหา.
(๒๕๕๗). การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ไต ในเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐเมียน
มาร์. วิทยานิพนธ์ พธ.ม. (การพัฒนา
สังคม). พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
๑๑ โต้น, เวิน จาง. (๒๕๕๖). อัตลักษณ์ความ
เป็นจีนของสตรีชาวเวียดนามเชื้อสายจีน
ในชุมชนเจอะเลิน้ นครโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ลุ่มน้าโขง
ศึกษา). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๑๒ ทัศนาวดี แก้วสนิท. (๒๕๕๒). การ
สื่อสารเพือ่ ธารงรักษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อ
ชาติไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย.
วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร
พัฒนาการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑๓ นิยามาล อาแย. (๒๕๕๒). ตัวตนคนมลายู
มุสลิมในเขตเมืองยะลา. วิทยานิพนธ์ ศศ.
ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม). สงขลา:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนยวนในด้านภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ศึกษาสานึกทางชาติ
พันธุ์ของชาวยวนบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี

มุ่งศึกษาสภาพลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไตในเชียงตุง
รั ฐ ฉาน ประเทศเมี ย นมาร์ เ พื่ อ ศึ ก ษาป๎ ญ หาและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในเชียงตุง รัฐฉาน

มุ่งศึกษาความเป็นมาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีนในชุมชน
เจอะเลิ้น นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามและการสร้างและ
การต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นจีนของสตรีชาวเวียดนามเชื้อ
สายจีน
มุ่ ง ศึ ก ษารู ป แบบการสื่ อ สารเพื่ อ รั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อชาติไทยในรัฐเคดาห์
ได้แก่ การสื่อสารเพื่อเรียนรู้และถ่ายทอดทางวัฒนธรรม เพื่อ
สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์
ศักดิ์ศรีของชุมชน
มุ่งศึกษาตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา ซึ่งคนมลายู
มุสลิมมีการเลือกรับกับที่จะไม่รับวัฒนธรรมพื้นเมือง ในการ
พบปะสัง สรรค์ทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับบริบทของพื้น ที่
และความเป็นลักษณะเฉพาะของผู้คนในพื้นที่

๒๔๙

ตาราง ๔๘ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๔ บัญญัติ สาลี. (๒๕๕๑). การปรับตัวของ
กลุ่มชาติพันธุ์เขมรบริเวณพื้นที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชาและนัยเพือ่ การบริหารจัดการ
พื้นที่ชายแดนของรัฐไทย กรณีศึกษา : จุด
ผ่านแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย.
๑๕ บัวคา ธงคาหาญ. (๒๕๕๕). ชีวิตชาติ
พันธุ์ลานแตน : การเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อประเพณีและพิธีกรรมที่แขวงหลวงน้า
ทา สปป.ลาว. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(วัฒนธรรมศาสตร์). มหาสารคาม: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๑๖ ปณิธิ อมาตยกุล. (๒๕๔๗). การย้ายถิ่นชอง
ชาวไทใหญ่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย). เชียงใหม่ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๑๗ พิทักษ์ อินทิยศ. (๒๕๔๖). ปัญหาม้ง
อพยพสานักสงฆ์ถ้ากระบอกกับผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
สปป.ลาว. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ภูมิภาคศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๑๘ แพร ศิริศักดิ์ดาเกิง. (๒๕๔๖). ปฎิสัมพันธ์
ระหว่างมลายูมุสลิมและจีนในย่านสาย
กลาง จังหวัดยะลา. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม
(มานุษยวิทยา). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๙ ภูมิพัฒน์ เชติยานนท์. (๒๕๔๖).
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์แห่งลุ่ม
ทะเลสาบรัฐฉาน "ยองห้วย-อินเล".
วิทยานิพนธ์ สม.ม. (มานุษยวิทยา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม การ
ปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร และความสัมพันธ์เชิงนโยบาย
ของผู้คนในพื้นที่และรัฐชาติในบริบททางกายภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

มุ่ง ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มา การเปลี่ย นแปลงความเชื่ อ
ประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลานแตนใน
แขวงหลวงน้าทา สปป.ลาว มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่
หน่วยงานรัฐและเอกชนเข้าไปมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ
ทางวัฒนธรรม
มุ่งศึกษาการย้ายถิ่นฐานของชาวไทยใหญ่ มีป๎จจัยด้วยกัน ๒
ประการ คือ ป๎จจัยการผลักดันให้ชาวไทใหญ่ออกจากรัฐฉาน
และ ป๎จจัยเรื่องแรงงานเป็นที่ต้องการมาในจังหวัดเชียงใหม่
มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว อัน
เนื่องมาจากป๎ญหาผู้อพยพชาวเขาเผ่าม้ งที่สานักสงฆ์ ซึ่งถ้า
หากทั้ง สองประเทศเปลี่ ยนแปลงแนวคิดทัศ นคติห รือท่า ที
ในทางลบต่อกันให้เป็นบวกมากขึ้น
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูมุสลิมกับชาวจีนในย่าน
สายกลาง ซึ่ง เป็นย่านตลาดในเทศบาลนครยะลา ต่างมี
กระบวนการให้ ค วามหมายและสร้ า งตั ว ตนของกลุ่ ม เพิ่ อ
จาแนกกลุ่มของตนจากอีกลุ่มอย่างชัดเจน
มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณเมืองยองห้วย
และอินเล ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐฉานตอนใต้ ประเทศพม่า ซึ่ง เป็น
ดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์เป็น
อย่างมาก

๒๕๐

ตาราง ๔๘ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๐ สุมิตร ปิติพัฒน์; พิเชษ สายพันธ์; นาริสา
เดชสุภา; และเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์.
(๒๕๔๖). ไย้ ไต เกาลาน : กลุ่มชาติพันธุ์
ไทในเวียดนามเหนือ. ปทุมธานี: สถาบัน
ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๒๑ วรินรดา พันธ์นอ้ ย. (๒๕๕๒). การดารง
อยู่และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาชุมชนบุ่งกะแทว ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม (สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา). อุบลราชธานี: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
๒๒ วลีรัตน์ มันทุราช. (๒๕๕๕). วัฒนธรรม
คัมภีร์ใบลานของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (ไทย
ศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
๒๓ วิภู กุตะนันท์. (๒๕๕๕). การวิเคราะห์
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย.
๒๔ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ. (๒๕๕๑).
ปาเยาะห์เนาะยาดีนายู (มันยากที่จะเป็น
นายู) : ความเป็นชาติพันธ์ ความหมาย
และการต่อรองของมลายูใน
ชีวิตประจาวัน. วิทยานิพนธ์ สม.ม.
(มานุษยวิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
ศึกษาวิถีชีวิตของไย้ ไต เกาลาน ในเขต จ.เลากายและเอียน
ไป ประเทศเวียดนาม โดยไย้และไต เป็นกลุ่มชาติพันธุ์พูด
ภาษาในตระกูลไต ส่วนเกาลานอยู่ในกลุ่ มไตถาย ลักษณะ
บ้านเรือนไม้มักปลูกติดพื้นดิน เป็นต้น
ศึกษาการดารงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาวไทย
อีสานและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในชุมชนบุ่งกะแทว
จ.อุ บ ลราชธานี เห็ น ถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นอั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมกลุ่มชาวไทยอีสานและชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

มุ่งศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ สังคม วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานก
ลุ่มชาติพันธ์เขมรในอาเภอขุขันธ์ รวมถึงการจัดระบบความรู้
ที่พบให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้งาน มีเครือข่าย และเข้าถึง
ได้โดยง่าย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินป๎ จจัยที่อาจส่ง ผลต่อ
โครงสร้างและความผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียใน
ประชากรจานวน ๑๐ กลุ่มชาติพันธุ์ จานวน ๔๓๓ คน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มุ่งศึกษาความเป็นชาติพันธุ์ของมลายูมุสลิม ภายใต้บริบท
ของกระแสอิสลามานุวัตรและอานาจรัฐไทย โดยปฏิสัมพันธ์
เริ่มแรกจะเป็นรูปแบบการแต่งงาน การใช้ทรัพยากร ตานาน
และความเชื่อต่างๆ

๒๕๑

ตาราง ๔๘ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๕ ศรีราชันย์ นิลวรรณาภา. (๒๕๕๓).
อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยแดง.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ด. (ภาษาไทย). พิษณุโลก :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

บรรณานิทัศน์

มุ่งศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทแดง ทั้งทางด้านสังคม
วิธี วั ฒ นธรรม และด้ า นภาษา ที่ บ้ า นสบฮาว เมื อ งสบเบา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อัตลักษณ์สังคมเป็น
ระบบครอบครัวและเครือญาติ อัตลักษณ์ทางวิธีวัฒนธรรม
เป็นความเชื่อในการนับถือผีบรรพชน เรื่องขวัญ โชคลาง
เป็นต้น
ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๕๑). การปรับ
งานวิจัยนี้ไ ด้ศึกษาการปรับปรนทางวัฒนธรรมของชาวจาม
ปรนทางวัฒนธรรมของชาวจามมุสลิมใน มุสลิมที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง ประเทศเวียดนาม
เวียดนามหลังนโยบายโด๋ยเม้ย.
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมหลังที่
ได้ดาเนินนโยบายโด๋ยเม้ย
ศิววงศ์ สุขทวี. (๒๕๕๘). โรฮิงยา: คนไร้ ม่งุศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าคนไร้รัฐชาวโอฮิงยากับรัฐสมัย
รัฐในรัฐต่างแดน. วิทยานิพนธ์ สม.ม.
ใหม่ภายนอกบ้านเกิด และความสามารถในการแสวงหาที่หนี
(มานุษยวิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
ภัยความรุนแรง วึ่งพวกเขาอพยพหลบหนีจากประเทศเมียน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มาเข้ามาในประเทศไทย
สมคิด จูมทอง. (๒๕๔๖). วัฒนธรรมไทย ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีของไทยพวน
พวนตาบลบ้านทราย. ลพบุรี: องค์การ
อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยไทยพวนกลุ่มนี้เดิมอพยพ
บริหารส่วนตาบลบ้านทราย อาเภอบ้านหมี่ มาจะเมืองพวนมาอยู่ประเทศไทยเป็นเวลากว่าร้อยปี
จังหวัดลพบุรี.
สรวงสุดา สิงขรอาสน์. (๒๕๕๔). กลุ่มชาติ มุ่งศึกษาประวัติความเป็นมาศิลปะการแสดงพื้นบ้านของกลุ่ม
พันธุ์ไทยเขมร : การบริหารจัดการเพื่อ
ชาติพันธุ์ไทยเขมร ในอีสานใต้ ได้แก่ กันตรึม เจรียง เร อม
การสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านในเขต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งและสามารถนาไปใช้กับ
อีสานใต้. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ใน
ศาสตร์). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อนุสรณ์ เมฆบุตร. (๒๕๔๙). การบูรณาการ มุ่งศึกษากระบวนการบูรณาการแห่งชาติที่รัฐมาเลเซียใช้เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐพหุสังคม : กรณีศึกษา เครื่ องมือสร้า งความเป็น เอกภาพ และความกลมเกลีย ว
กลุ่มชาติพันธุ์สยามในรัฐเคดาห์ ประเทศ ภายใต้ค วามแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ ด้วยวิธีก ารสร้า ง
มาเลเซีย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม (ภูมิภาค
ค่านิยมและสัญลักษณ์ร่วมกัน เช่น การสร้างภาษามลายูเป็น
ศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาประจาชาติผ่านระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

๒๕๒

ตาราง ๔๘ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๓๑ อาภรณ์ อุกฤษณ์. (๒๕๕๔). พลวัตการ
ปฏิสัมพันธ์และชาติพันธุธ์ ารงของชาว
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์
ปร.ด. (วัฒนธรรมศึกษา). สงขลา: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาพลวัตการปฏิสัมพันธ์และการธารงชาติพันธุ์ของชาว
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ภายใต้ความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ ประกอบด้วย ชาวเล ชาวมุสลิม ชาวจีน และชาวไทย
โดยภาพรวมสั ง คมวั ฒ นธรรมชองชาวเกาะลั ก ตาได้
ปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทใหม่ที่มีลักษณะเป็นป๎จเจกมากขึ้น

๓.๓.๒ กลุ่มงานด้านวิถีชีวิต
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย ในกลุ่มงานด้านวิถี
ชีวิต ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๓๗ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๔๙ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับวิถีชีวิต ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ เก็ตถวา บุญปราการ. (๒๕๕๑).
ปฏิบัติการในชีวิตประจาวันของผู้ค้ามุสลิม
ข้ามแดนปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (ไทศึกษา).
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๒ ขวัญชีวัน บัวแดง. (๒๕๔๖). ศาสนา
และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ศึกษา
กรณีกลุ่มชนกะเหรี่ยง ในประเทศไทย
และประเทศพม่า. เชียงใหม่: รายงานการ
วิจัย สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๓ จรรย์สมร ผลบุญ. (๒๕๕๘). วิวัฒนาการ
และการพัฒนารูปแบบการสืบสาน
วัฒนธรรมการแสดงของคนไทยเชื้อสาย
มลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (ไทยศึกษา). ชลบุรี:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาความหมายทางสังคมของพื้นที่ชายแดนปาดังเบซาร์
รวมถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการดาเนิน
กิจกรรมทางการค้ าของผู้ ค้ามุ สลิม ที่ จะมีกลยุท ธในการ
ต่อรองของผู้ค้ามุสลิมข้ามแดนที่ไ ด้ต่อรองกับหลักการของ
ศาสนาอิสลาม
นับถือศาสนาและอัตลักษณ์ของกะเหรี่ยง ทั้งที่อยู่ในประเทศ
พม่าและในประเทศไทย การที่กะเหรี่ยงในพม่าเปลี่ยนมานับ
ถือ ศาสนาคริ สต์ แทนศาสนาดั้ ง เดิม ในช่ วงที่อั ง กฤษเข้า มา
ปกครองพม่า ยุคล่าอาณานิคม รวมทั้งการพัฒนาความเป็น
ชาติของกะเหรี่ยง ตลอดจนการอพยพของกะเหรี่ยงตั้งแต่ใน
อดีตจนเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในพม่า
มุ่งศึกษาวิวัฒนาการวัฒนธรรมการแสดงของคนไทยเชื้อสาย
มลายู และการสืบสารวัฒนธรรมการแสดงของคนไทยเชื้อ
สายมลายู โดยความแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะการ
ถ่ายทอด ได้แก่ หัวหน้าคณะ ครู และรุ่นพี่เป็นผู้สอนต่อไป

๒๕๓

ตาราง ๔๙ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๔ จันทร์แจ่ม สุดสวาสดิ์. (๒๕๕๐). ความ
เปลี่ยนแปลงและความสืบเนือ่ งในวิถีชีวิต
ของชุมชนชาวไทยคริสต์เชื้อสาย
เวียดนามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๒-๒๕๐๔. ปริญญา
นิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๕ จุไรรัตน์ โสพัฒน์. (๒๕๔๘). ภาพสะท้อน
ชีวิตชาวอีสานในบันเทิงคดีของ ลาว คา
หอม. สารนิพนธ์ กศ.ม. (ภาษาไทย).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๖

๗

๘

บรรณานิทัศน์
ศึกษาความเป็นมาของชุมชนชาวไทยคริสต์เชื้อ สายเวียดนาม
ในจังหวัดอยุธยา ทั้งหมด ๕ ชุมชน คือ ชุมชนวัดนักบุญ
ยอแซฟ ชุมชนวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด ชุมชนวัดมารีย์
สมภพ บ้านแพน ชุมชนพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ และ
ชุมชนวัดนักบุญเทเรชา บ้านหน้าโคก

มุ่งศึกษาภาพสะท้อนชีวิตชาวอีสานในบันเทิงคดีของลาว คา
หอม ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ป๎ญหาความยากจน
ป๎ญหาการไร้ที่ดินทากิน ด้านการศึกษา ป๎ญหาขาดโอกาส
ทางการศึกษาและขาดบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ส่วน
ลักษณะท้องถิ่นนิยมที่ปรากฏ ได้แก่ ภาษาถิ่น วิถีชีวิต ความ
เชื่อ สภาพภูมิศาสตร์ และประเพณี
ณัฐพงศ์ พุดหล้า. (๒๕๕๔). หญิงหลัง
มุ่งศึกษาประวัติความเป็นมา และการประยุกต์ใช้ภูมิป๎ญญา
คลอด : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน พื้นบ้านในการดูแลสุ ข ภาพหญิง หลัง คลอด ของกลุ่ มผู้ไ ทย
ในการดูแลสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย
ไทยลาว และไทยเขมร การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของ
ไทยลาว และไทยเขมรในภาคอีสาน.
หญิงหลังคลอดต้องตระหนักถึงความเหมาะสม การขะลาเพื่อ
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์).
ความปลอดภัย และการประยุกต์ใช้ภูมิป๎ญ ญาให้มีคุณภาพ
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
ชีวิตที่ดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ทรงพล ต่วนเทศ. (๒๕๕๕). การศึกษาภูมิ มุ่งศึกษาภูมิป๎ญญาการทอผ้าพื้นเมืองของคนไทยเชื้อสายลาว
ปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของคนไทยเชื้อ ครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าชาวบ้านทอบ้าไว้เพื่อจาหน่าย
สายลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และสวมใส่ในเทศกาลสาคัญ ที่มีการทอผ้าแบบดั้ง เดิม คือ
และอุทัยธานี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
การทอขัด การทอผ้ามัดหมี่ การทอผ้าจกและการทอผ้าขิด
(ศิลปศึกษา)
แบ่งลวดลายออกเป็น ๒ แบบ คือ ลวดลายเรขาคณิต และ
ลวดลายธรรมชาติ
ทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมี. (๒๕๕๗). หมอสูตร : มุ่งศึกษาประวัติความเป็นของพิธีบายศรีสูตรขวัญ และภูมิ
การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการสร้าง ป๎ญ ญาในการสร้างความสุขทางจิ ตวิญ ญาณของหมอสูตรผู้
ความสุขทางจิตวิญญาณในสังคมผู้ไทย
ไทยและหมอสูตรไทยลาวในภาคอีสาน หมอสูตรเป็นบุคคลที่
และไทยลาวในภาคอีสาน. วิทยานิพนธ์ มีบทบาทสาคัญในการประกอบพิธีกรรมบายศรีสูตรขวัญและ
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์). มหาสารคาม: นามาซึ่งความสุขทางจิตวิญญาณในสังคมอีสานตลอดมา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

๒๕๔

ตาราง ๔๙ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๙ นิสารัตน์ ขันธโภค. (๒๕๕๓). ผู้หญิงกับ
ภาวะสมัยใหม่แบบอาณานิคมในพม่า
ค.ศ.๑๘๘๕-๑๙๔๕. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑๐ บงกช เจนชัยภูมิ. (๒๕๕๖). ปฏิบัติการใน
ชีวิตประจาวันของชาวบ้านในพื้นที่
ท่องเที่ยวบ้านสะหว่าง เมืองวังเวียง
แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. วิทยานิพนธ์
ศศ.ม. (ลุ่มน้าโขงศึกษา). ขอนแก่น: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๑๑ บุญชิต เพชรวงษ์. (๒๕๕๔). อาหารลาว
แง้ว : การศึกษาภูมิปัญญาและรูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพอาหารต่อเศรษฐกิจ
ชุมชน. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วัฒนธรรม
ศาสตร์). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๑๒ บุษบงก์ วิเศษพลชัย. (๒๕๕๘). อัปสรา
กลางไฟ: อัตวิสัย พื้นที่ และประสบการณ์
ผัสสะ ในชีวิตประจาวันของผู้หญิงบาร์
ชาวกัมพูชา. วิทยานิพนธ์ ปร.ด.
(มานุษยวิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๑๓ บุษบา คนยงค์. (๒๕๕๕). กลอนลาหมอ
สมาน สุวรรณศรี: ภาพสะท้อนสังคมและ
วัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ ศป.ม. (วิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๑๔ พรทิพย์ ฆ้องทองชัย. (๒๕๔๘). ผ้าทอ
พื้นเมืองกลุ่มไทซาเหนือในกระแสบริโภค
นิยม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภูมิภาคศึกษา).
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาประวัติศาสตร์พม่าในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคจารีตสู่
ความเป็นสมัยใหม่ ค.ศ. ๑๘๘๕ - ๑๙๔๕ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นและถูกทาให้เกิดขึ้นกับผู้หญิงพื้นเมืองในพม่าบางกลุ่ม
ที่มีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับวิถีแบบใหม่ของ
สังคมอาณานิคม
มุ่งศึกษาบริบทการท่องเที่ยวกับนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ของรัฐ สปป.ลาว และกระบวนการต่อสู้ต่อรองของชาวบ้าน
เพื่อจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริ บทของการ
ท่องเที่ยวผ่านการปฏิบัติการในชีวิตประจาวันให้เข้ากับวิถี
ธุรกิจที่เกิดขึ้น
มุ่งศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับภูมิป๎ญญาอาหารลาวแง้ว และ
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพอาหารลาวแง้วต่อเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อช่วยในการสร้างภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสนับสนุน
ให้เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเองดารงรักษา
วัฒนธรรมชุมชนลาวแง้วต่อไป
มุ่ ง ศึ ก ษาอั ต วิ สั ย ของสาวบาร์ กั ม พู ช าที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และประสบการณ์ผัสสะ โดยอัต
วิ สั ย ชองผู้ ห ญิ ง ขายบริ ก ารทางเพศถู ก ก าหนดขึ้ น ในพื้ น ที่
ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตพื้นที่การขายบริการทางเพศ
และประสบการณ์ผัสสะ
มุ่งศึกษากลอนลาของหมอลาสมาน สุวรรศรี สะท้อนให้เห็น
สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ด้านความบันเทิง
ต่อด้านค่านิยม การศึกษา ด้านสื่อมวลชนทางการตลาด ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านดนตรีและด้านการแต่งกาย เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัยอยู่เสมอ
มุ่ง ศึ ก ษาความเปลี่ย นแปลงของผ้ า ทอซ าเหนื อตั้ ง แต่ อ ดี ต
จนถึงป๎จจุบัน ทั้งทางด้านสีสันที่ได้จากธรรมชาติที่มีการทา
เฉพาะกลุ่ม และด้านฝีมือในอดีตจะเน้นทอเรียงเส้นใยได้แน่น
กว่าในป๎จจุบัน

๒๕๕

ตาราง ๔๙ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๕ พรปวีณ์ ศรีงาม. (๒๕๕๕). ปฏิสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองปัตตานี.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศึกษา).
สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

พรรษกานต์ พุ่มสุวรรณ. (๒๕๕๔). การ
บริโภคอาหารของแรงงานต่างด้าวชาว
พม่า ในตาบลปากน้า อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ไทยคดีศึกษา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
พระมหาทองจันทร์ ทิพยวัฒน์. (๒๕๕๓).
สุขภาวะองค์รวม : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการรักษา
โรคกระดูกจากอุบัติเหตุของกลุ่มชาติพันธ์
ไทย - ลาว และผู้ไทยในภาคอีสาน.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์).
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พัชราณี วัฒนชัย. (๒๕๔๖). การศึกษา
วิเคราะห์ลวดลายผ้ามัดหมี่ของกลุ่มคน
ไทยเชื้อสายลาวครั่ง ในจังหวัดภาคกลาง
ของประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
(ศิลปศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ. (๒๕๕๑).
อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคม
มลายูในจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.
ม. (อิสลามศึกษา). ป๎ตตานี: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตป๎ตตานี.

บรรณานิทัศน์
มุ่ง ศึก ษาลัก ษณะของการมี ปฏิ สัม พัน ธ์ท างวัฒ นธรรมจาก
โครงสร้ า งของระบบความคิ ด ความเชื่ อ โลกทั ศ น์ แ ละ
โครงสร้างทางสัง คมและเศรษฐกิจ การได้รับอิทธิพลจาก
ศูนย์กลางทั้งอินเดียและจีน มาผสมผสานกับวัฒนธรรมมลายู
ดั้ง เดิม ส่ง ผลให้วิถี คิดและวิ ถีป ฏิบัติ ของชุม ชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในวัฒธรรมของตนเอง
มุ่ง ศึกษาการบริโภคอาหารของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าใน
จัง หวัด ระยอง ทั้ง การบริโ ภคอาหารในโอกาสปกติ จ ะมี
กับข้าวไม่เกินสองชนิดในหนึ่ง มื่อตามวัฒนธรรมเดิม และ
โอกาสพิเศษส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารพิเศษ ได้แก่ ขนมจีน
น้ายาพม่า ข้าวยาพม่า ข้าวซอยพม่า เป็นต้น
มุ่ง ศึก ษาองค์ ค วามรู้ก ารรั กษาผู้ ปุ วยโรคกระดูก ที่เ กิ ดจาก
อุบัติเหตุของหมอพื้นบ้าน และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา
ภูมิป๎ญ ญาหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ปุวยโรคกระดูกที่เกิด
จากอุบัติเหตุสู่สุขภาวะองค์รวม

มุ่งศึกษาลวดลายผ้ามัดหมี่ของกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่งใน
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทยใน ๕ จังหวัด คือ อุทัยธานี
ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ในส่วนของลักษณะ
ของลวดลาย การใช้สีของลวดลาย เปรียบเทียบความเหมือน
ความต่างของลวดลายในแต่ละจังหวัด
มุ่ ง ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมอาหรั บ ต่ อ สั ง คมมลายู ใ น
จังหวัดป๎ตตานี เริ่มขึ้นภายหลังสังคมมลายูรับศาสนาอิสลาม
เข้ามาผ่านวัฒนธรรมทางด้านภาษา คือ อักษรอาหรับ ด้าน
การแต่งกาย คือ หมวกปิเยาะห์ ผ้าพันศรีษะ เป็นต้น

๒๕๖

ตาราง ๔๙ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๐ รัตนา บุญมัธยะ; สุภา วิตตาภรณ์; และ
ปริญญาภรณ์ พรมดวง. (๒๕๔๗). การ
สารวจสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิต
ทางสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์
บริเวณลุ่มน้าโขง: กรณีสหภาพพม่า.
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๒๑ วริษา วงษ์วิเชียร. (๒๕๕๑). ความ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสาย
เวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก: กรณีศึกษาหมู่บ้านญวน
อาเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา).
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๒๒ วศิน ป๎ญญาวุธตระกูล. (๒๕๕๒). พลวัต
ทางสังคมของครอบครัวในพื้นที่มรดก
โลกศึกาเปรียบเทียบประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม).
พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๒๓ วงศกร สุเมโธ (เทพพนมพร), พระ.
ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของพระธาตุ
อิงฮังที่มีต่อชีวิตของประชาชน แขวง
สะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ พธ.ม.
(พระพุทธศาสนา).
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
สถานภาพองค์ความรู้ด้านชาติพันธุ์ศึกษาในสหภาพพม่า ซึ่ง
จากศึกษาเรื่องชาติพันธุ์นั้นกระทาโดยผู้เป็นเจ้าอาณานิคม
ดังนั้นงานวิจัยที่ได้จึงเป็นมุมมองที่เป็นอคติทางชาติพันธุ์ที่ใช้
สีผิวและมาตรฐานวัฒนธรรมของตนเป็นตัวกาหนด

มุ่งศึกษาคนไทยเชื้อสายเวียดนามในหมู่บ้านยวน
จ.นครนายก ที่นับถือศาสนาคริสต์ นิมันโรมันคาทอลิก ได้
อพยพมาจกชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่สามเสน ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทาไร การประมงน้าจืด และทอ
เสื่อเพื่อเลี้ยงครอบครัว

มุ่ง ศึกษาพลวัตรทางสัง คมของครอบครัวในพื้นที่มรดกโลก
ศรีสัชนาลัย มีลักษณะเด่นคือ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการ
ผลิ ต เพื่ อ ใช้ เ ป็ น การผลิ ต เพื่ อ ขาย และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ที่ แ สดงความเป็ นมรดกโลกไปเป็ นการผลิ ตเพื่ อ
ประโยชน์ใช้สอย โดยเน้นตลาดภายนอกชุมชน
มุ่ ง ศึ ก ษาความส าคั ญ ของพระธาตุ อิ ง ฮั ง ที่ มี ต่ อ ชาวแขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มี
อิทธิพลต่อชีวิตของประชาชน

๒๕๗

ตาราง ๔๙ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๔ วีระ พันธ์สุวรรณ. (๒๕๕๒). การศึกษา
การพัฒนาการทอผ้าไหมของกลุ่มชาติ
พันธุ์มอญ-เขมร ในเขตอีสานใต้.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์).
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๒๕ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. (๒๕๕๑). หลวงพระ
บางเมืองมรดกโลก : พื้นทีพ่ ิธีกรรมและ
การต่อรองเชิงอัตลักษณ์ในกระแสโลกาภิ
วัตน์. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (ไทศึกษา).
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๒๖ ศุภฤกษ์ กุลสุ. (๒๕๕๐). การเปลี่ยนแปลง
ของลวดลายผ้าทอไทแดง บ้านหนองบัว
ทอง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์
ศศ.ม. (ภูมิภาคศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๒๗ สมพงษ์ เจริญศรี. (๒๕๕๔). พหุลักษณ์วิถี
ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (ไทศึกษา).
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๒๘ สมหมาย ชินนาค; และ ปีเตอร์ เวลล์.
(๒๕๕๒). เขมรมองไทย: การค้นหาวาท
กรรมและอุดมการณ์ที่มีต่อไทย โดยมอง
ปฏิบัติการเชิงสังคมวัฒนธรรมใน
ชีวิตประจาวันของคนเขมร. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาองค์ความรู้ กระบวนการผลิตหรือทอผ้าไหม และ
พัฒนาการการทอผ้าไหมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ - เขมร ใน
อีสานใต้ ซึ่งการทอผ้าไหมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
ได้ มี ก ารพั ฒ นามาตามล าดั บ เพื่ อ ให้ ส อ ดรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
มุ่ง ศึกษาอัตลักษณ์ของคนหลวงพระบางผ่านความสัมพันธ์
ด้านการใช้พื้นที่ที่สืบทอดมาจากบรรพชน โดยเมืองหลวง
พระบางเป็นพื้นที่ทางกายภาพที่รองรับพื้นที่ทางสังคม และ
พื้นที่พิธีกรรมของผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์สืบเนื่องมาตั้งแต่
บรรพกาล
มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงลวดลายผ้าทอไทแดง และความ
เชื่อที่สัมพันธ์กับลวดลาย โดยป๎จจัยด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพล
ในการกาหนดรูปแบบและลวดลายของผ้ามากที่สุด และ
ยังคงเป็นตัวกาหนดทิศทางการผลิตสินค้าผ้าต่อไปในอนาคต
ม่ งุ ศึ ก ษาบทบาทด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรมของชาวเวียดนามในอาเภอพิบูลมัง สาหารกันคน
ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับลักษณะเด่นเป็นอัตลักษณ์ของคน
เวียดนามคือความขยัน อดทนนาไปสู่การปรับตัวท่ามกลาง
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ได้อย่างกลมกลืน
รายงานวิจัยได้ทาการศึกษาป๎ญหาของคาว่าเสียมที่แสดงถึง
มุมมองของชาวกัมพูชาที่มีต่อประเทศไทย ความขัดแย้งเรื่อง
เขตแดนในกรณี ป ราสาทเขาพระวิ ห าร และลั ก ษณะที่
หลากหลายในชี วิ ต ประจ าวั น ตามเขตพื้ น ที่ ช ายแดนไทยกัมพูชา

๒๕๘

ตาราง ๔๙ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๙ สุนทร พรรณรัตน์. (๒๕๕๘). เหวียต
เกี่ยว : อัตลักษณ์และกระบวนการปรับ
ปรนในการดาเนินชีวิตในภาคอีสาน.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศาสตร์). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๓๐ สุรไกร นันทบุรมย์. (๒๕๕๖). ผลของการ
ใช้กิจกรรมลดอคติตามแนวคิดพหุ
วัฒนธรรมศึกษาที่มีต่อความเข้าใจใน
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.
วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิชาการสอนสังคม
ศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๓๑ สุวรรณี จันทะดารา. (๒๕๕๔).
การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ มอญ-เขมร : กรณีศึกษาที่
ราบอละเวน ลาวตอนใต้ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์). มหาสารคาม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๓๒ ห่วนห์, วัน ฟุก. (๒๕๕๔). จามมุสลิมใน
เวียดนามหลังนโยบายโด๋ยเม้ยการปรับ
ปรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจศาสนปฏิบัติ
และชาติพันธุ์สัมพันธ์. วิทยานิพนธ์ ปร.ด.
(ไทศึกษา). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๓๓ อะภัย วาณิชประดิษฐ์. (๒๕๔๘). ถือติ :
พลวัตของพิธีกรรมและประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมชุมชนม้ง. รายงานการวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม.

บรรณานิทัศน์
ศึกษาอัตลักษณ์และกระบวนการปรับปรนในการดาเนินชีวิต
ของชาวเหวียต ในภาคอีสาน ด้านตั้งบ้านเรือน ภาษา การ
แต่ง กาย อาหาร ศาสนา ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม
เป็นแนวทางและรูปแบบในการดาเนินชีวิตชองชาวไทยเชื้อ
ชาติอื่นๆ ที่อาศัยในประเทศไทย
มุ่งศึกษาความเข้าใจในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนระหว่างก่อนสอนและ
หลัง สอนโดยใช้กิจกรรมการลดอคติ เป็นการเพิ่มเนี้อหา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความแตกต่างดังกล่าว

มุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธ์มอญ-เขมรในพื้นที่ลาวตอนใต้ เป็นการ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ และ
จิ ต ส านึ ก แก่ ป ระชาขนให้ เ ห็ น ความส าคั ญ และหวงแหน
วัฒนธรรมของชนเผ่าของตน
มุ่ ง ศึ ก ษาวี ถี ชี วิ ต ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของชาวจามมุ ส ลิ ม ใน
บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง ซึ่ง เป็นชนกลุ่มน้อยของ
เวียดนาม ผ่านนโยบายโด๋ยเม้ย ส่งผลให้อาชีพดั้งเดิมของคน
จามที่ทาประมง ทอผ้า และค้าขายได้รับผลกระทบ
ความเป็นมาในการประกอบพิธีกรรมถือติซึ่งเกี่ยวกับความ
เชื่อของม้งบ้านแม่สาใหม่ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –ปุย เกี่ยวกับการทา
พิธีถือติก็เพื่อขอให้เทพถือติหรือเทพที่เป็นเจ้าที่ผืนแผ่นดินให้
ความคุ้มครองพืช สัตว์เลี้ยงและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติและมนุษย์

๒๕๙

ตาราง ๔๙ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๓๔ อับดุรรอฮ์มาน จะปะกิยา. (๒๕๕๒). การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษาประเพณี
และวัฒนธรรมของคนมาเลเซียเชื้อสาย
ไทยในเขตตูมปัต รัฐกลันตัน. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุยสนับสนุนงานวิจัย.
๓๕ อิศรา ศานติศาสน์. (๒๕๕๕). การมีวิถี
ชีวิตร่วมกันของชนต่างศาสนาวัฒนธรรม
และชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย.
๓๖ อุษณีย์ พรหมสุวรรณ์. (๒๕๔๗).
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จากต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ถึง
กลางศตวรรษที่ ๒๐. สารนิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๓๗ เอกชัย พันธุลี. (๒๕๔๘). ศึกษาการปรับตัว
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความ
ขัดแย้งบริเวณ ชายแดนไทย-พม่า ใน
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก. ปริญญานิพนธ์
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บรรณานิทัศน์
โครงการวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของคนสยามในรัฐกลันตัน และศึกษานโยบายของ
รัฐกลันตันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจ และ
รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่ม
น้อยในประเทศสมาชิกของอาเซียนกับชนกลุ่มเดียวกันใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
มุ่งศึกษาภาพลักษณ์ของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ นั้น โดยเน้นผู้หญิงพม่ากับ
ผู้หญิงมลายู จากงานเขียนทางประวัติศาสตร์ของชาว
พื้นเมือง

มุ่งศึกษาที่ตั้งสัมพันธ์หมู่บ้านของประชาชนไทย ผลกระทบ
และเปรียบเทียบการปรับตัวของประชาชนไทยเชื่อชาติไทย
กับประชาชนไทยเชื้อชาติอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความ
ขัดแย้งตามแนวบริเวณชายแดนไทย-พม่า ในอาเภอพบพระ
จังหวัดตาก

๒๖๐

๓.๔ กลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อ และประเพณี
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยในด้านศาสนา ความเชื่อและ
ประเพณี ในช่วง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ พอที่จาแนกกลุ่มงานออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานด้านศาสนา
๒.กลุ่มงานด้านความเชื่อและพิธีกรรม
๓.กลุ่มงานด้านประเพณี
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมาการศึกษาเกี่ยวกับ “ศาสนา ความเชื่อและประเพณี ”
ประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพ นธ์และงานวิจัย ที่จัดท าระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๔๑ รายการ
สามารถสรุปปริมาณงานที่ศึ กษาเกี่ยวกับ “ศาสนา ความเชื่อและประเพณี ” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดง
ต่อไปนี้
ตาราง ๕๐ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานศาสนา ความเชื่อและประเพณี
หัวข้อศึกษา
ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๔๖-๒๕๕๐ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑.ศาสนา
๘
๑๒
๕
๒.ความเชื่อและพิธีกรรม
๑
๔
๔
๓.ประเพณี
๒
๒
๓
รวมทั้งสิ้น
๑๑
๑๘
๑๒

รวม
๒๕
๙
๗
๔๑

จากตาราง จะเห็นได้ว่า งานการศึกษาด้าน “ศาสนา ความเชื่อและประเพณี ” ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสนา จานวน ๒๕ รายการ อันดับรองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเชื่อและพิธีกรรม จานวน ๙ รายการ และการศึกษาเกี่ยวกับประเพณี จานวน ๗ รายการ
หัวข้อการศึกษาของกลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณีที่จัดทาในช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาด้านศาสนา จานวน ๘ รายการ ขณะที่งานตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส่วนใหญ่
เป็นหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับศาสนา จานวน ๑๗ รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานการศึกษาด้านศาสนา ได้รับ
ความสนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาในหัวข้อการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแต่ละหัวข้อไม่มากนัก คือ งานด้านพิธีกรรมและความเชื่อ มีจานวน ๘ รายการ และงาน
การศึกษาด้านประเพณี จานวน ๕ รายการ ที่มีความน่าสนใจที่ปริมาณชิ้นงานในแต่ละหัวข้อศึกษาดังกล่าวที่
จัดทามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสองเท่า โดยเฉพาะหัวข้อด้านศาสนา ที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๘ รายการ ในช่วง
พ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๑๒ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ลดลงเป็น
๕ รายการ แสดงเห็นว่าที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับความสนใจ
และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

๒๖๑

๓.๔.๑ กลุ่มงานด้านศาสนา
ผลการสารวจงานวิช าการประเภทวิท ยานิพนธ์ สารนิพ นธ์ และงานวิ จัยในกลุ่มงานด้า น
ศาสนา ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๒๕ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๕๑ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับงานศึกษาด้านศาสนา ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ กอบชัย เขมจารี,พระ. (๒๕๖๐). วิธีการ
สอนวิปัสสนาภาวนา: กรณีศึกษาพระมหา
ปาน อานนฺโท วัดมหาพุทธวงศา ปุาหลวง
นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. สารนิพนธ์ พธ.ม.
(วิป๎สสนาภาวนา). พระนครศรีอยุธยา:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย.
๒ กรรณิการ์ ถนอมป๎ญญารักษ์. (๒๕๔๗).
พุทธศาสนากับพม่าในสมัยอาณาจักร
พุกาม (ค.ศ. ๑๐๕๗-๑๒๘๗). สารนิพนธ์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๓ ขวัญชีวัน บัวแดง. (๒๕๔๖). ศาสนา
และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ศึกษา
กรณีกลุ่มชนกะเหรี่ยง ในประเทศไทย
และประเทศพม่า. รายงานการวิจัย
สถาบันวิจัยสังคม. เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๔ ขวัญชีวัน บัวแดง. (๒๕๕๔). พื้นที่ทาง
ศาสนาและการปรับสร้างอัตลักษณ์ของผู้
ย้ายถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า.
รายงานการวิจัย. เชียงใหม่:
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บรรณานิทัศน์
มุ่ง ศึกษาวิธีการสอนและวิเคราะห์การสอนวิป๎สสนาภาวนา
ของพระมหาปาน อานนฺโท วัดมหาพุทธวงศาปุาหลวง นคร
เวียงจันทร์ สปป.ลาว ซึ่ง การวิป๎สสนาภาวนาของพระมหา
ปาน นั้นเป็นไปตามหลักปฏิบัติในสติป๎ฏฐาน ๔ และอิงตาม
คั ม ภี ร์ วิ สุ ท ธิ ม รรคเป็ น หลั ก โดยเน้ น การปฏิ บั ติ ใ นห้ อ ง
กรรมฐานมากกว่าการปฏิบัติรวมเป็นหมู่คณะ
สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาถึงการประดิษฐานและความเจริญ
รุ่งเรื่องของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในอาณาจักรพุกาม
มีการก่อสร้างศาสนสถานจานวนมากมายในพุกาม

นับถือศาสนาและอัตลักษณ์ของกะเหรี่ยง ทั้งที่อยู่ในประเทศ
พม่าและในประเทศไทย การที่กะเหรี่ยงในพม่าเปลี่ยนมานับ
ถือ ศาสนาคริ สต์ แทนศาสนาดั้ ง เดิม ในช่ วงที่อั ง กฤษเข้า มา
ปกครองพม่า ยุคล่าอาณานิคม รวมทั้งการพัฒนาความเป็น
ชาติของกะเหรี่ยง ตลอดจนการอพยพของกะเหรี่ยงตั้งแต่ใน
อดีตจนเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในพม่า
โครงการวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาบริเวณอาเภอแม่สอด อาเภอ
พบพระ อาเภอแม่ระมาดและพื้นที่พักพิงแม่หละ อาเภอท่า
สองยาง จังหวัดตาก และได้ศึกษาองค์การทางศาสนาหลัก
ได้แก่ คริสต์ พุทธ และอิสลาม

๒๖๒

ตาราง ๕๑ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๕ ขวัญชีวัน บัวแดง. (๒๕๕๗). เครือข่าย
พุทธศาสนาข้ามพรมแดนรัฐชาติของชาว
กะเหรี่ยงบริเวณพรมแดนไทย-พม่า.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย.
๖ จาปาทอง โพธิ์จันธิราช. (๒๕๕๑). การ
ปรับเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาและ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างหญิงชาย
ชนเผ่ากึมหมุคริสต์ : กรณีศึกษาบ้านท่ง
นามิ เมืองปากกะดิง แขงบอลิคาไช
ส.ป.ป.ลาว. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(สตรีศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๗ ณภคดล กิตติเสนีย์. (๒๕๕๔). ธรรม
ยาตรากับการพเนจรโดยสมัครใจในสังคม
เขมรหลังศูนยศักราช. วิทยานิพนธ์ สม.ม.
(มานุษยวิทยา). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๘ ต้นหอม เตชธมฺโม (ใจตรง), พระ. (๒๕๖๐).
ศึกษารูปแบบการสอนวิปัสสนาภาวนา
ของสานักปฏิบัติธรรม วัดงุยเตาอู
กัมมัฏฐาน รัฐฉาน
สหภาพเมียนมาร์. สารนิพนธ์ พธ.ม.
(วิป๎สสนาภาวนา). พระนครศรีอยุธยา:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย.
๙ ตรี จตุรานน. (๒๕๔๘). ความเป็นมาของ
การประกาศให้พุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจาชาติของพม่าใน ค.ศ. ๑๙๖๑. สาร
นิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทาความเข้าใจลักษณะของ
เครือข่ายการเคลื่อนไหวทางศาสนาของพระอูทุสนะ พระ
กะเหรี่ยงจากประเทศเมียนมาร์ ที่ข้ามแดนมาทากิจกรรม
ทางศาสนาในเขตประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๕๓
มุ่ง ศึกษาป๎จจัยในการเปลี่ยนศาสนาของชนเผ่ากึมหมุ มี ๓
ป๎จจัย คือ ๑. ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ ๒.
การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจจากแบบยังชีพมาเป็นแบบการค้า
๓. การพยายามปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอัตลักษณ์
เพื่อความอยู่รอด

วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉบั บ นี้ เ ผยให้ เ ห็ น ว่ า มิ ติ ค ว ามหมายอั น
สลับซับซ้อนของธรรมยาตราในฐานะที่เป็นการเดินทางอัน
ศักดิ์สิทธิ์แบบหนึ่ง นั้นได้ดูดซับความหมายของการพลัดถิ่น
โดยถูกบีบบังคับเข้ามา
มุ่งศึกษาวิธีการสอนและวิเคราะห์การสอนวิป๎สสนาภาวนา
ของสานักปฏิบัติธรรม วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน รัฐฉาน
สหภาพเมียนมาร์ ซึ่ง การวิป๎สสนาภาวนาของสานักปฏิบัติ
ธรรม วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน นั้นเป็นไปตามหลักปฏิบัติใ น
มหาสติ ป๎ ฏ ฐานสู ต ร ได้ ด าเนิ น ตามแนวทางการสอนของ
พระโสภณะมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) เป็นหลัก
สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อการประกาศให้
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติของพม่าในปี ค.ศ. ๑๙๖๑
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการต่อต้านของชนกลุ่มน้อยและ
ชาวพม่าที่นับถือศาสนาอื่น

๒๖๓

ตาราง ๕๑ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๐ ทีฆายุวัฒก์ สวัสดิ์ลออ. (๒๕๕๑). การ
วิเคราะห์การเจริญสติตามแนวทางของ
ติช นัท ฮันห์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (พุทธ
ศาสนศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๑๑ ธนะกฤษฏิ์ เยี่ยมกมลวรชาติ. (๒๕๕๑).
การให้ความหมายพระคู่บ้านคู่เมือง :
กรณีศึกษาพระบางและพระพุทธรูปอื่นๆ
ในสังคมเมืองหลวงพระบาง ในช่วงพ.ศ.
๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภูมิภาคศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๑๒ ปราโมทย์ พัชนี. (๒๕๕๖). บทบาทกลุ่ม
อัสสุนนะฮฺอัลมุหัมมะดียะฮฺต่อการฟื้นฟู
สังคมมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (อิสลามศึกษา).
ป๎ตตานี: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตป๎ตตานี.
๑๓ ปริยัติธรรมคุณ, พระครู. (๒๕๕๒).
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการจัดเครื่อง
สังฆทานของชุมชนไทยและชุมชนลาว
เพื่อพัฒนาสังฆทานตามแนวพุทธปรัชญา.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์).
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๑๔ ภัทรมน กาเหย็ม. (๒๕๕๔). กระแสการ
ฟื้นฟูศาสนาอิสลามในมาเลเซียก่อนและ
หลังได้รับเอกราช. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
ติช นัท ฮันห์ ให้ความหมายของสติว่า คือ การหยุดความ
รู้สึกตัว การตื่นรู้ ความระลึกรู้ ความตระหนักรู้ ฯลฯ การ
เจริญสติของ ติช นัท ฮันห์ มีลักษณะเป็นจิตบาบัด และยัง
เป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการมีสติ
มุ่งศึกษาพลวัตของปฏิกิริยาทางสังคมที่มีผลกระทบต่อการให้
ความหมายของพระพุ ท ธรู ป คู่บ้ า นคู่ เ มื อง คื อ พระบาง
ในช่ ว งก่ อ น พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบางเป็ น พระพุ ท ธรู ป ที่ มี
ความสัมพันธ์กับสถาบันกษัตริย์ ความหมาย ของ พระบาง
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา ตามบริบททางการเมือง
วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้มีวัตถุ ประสงค์เ พื่อศึกษาความหมายใน
การฟื้ น ฟูใ นคาสอนอิ สลาม และบทบาทของกลุ่ ม อัส สุ น
นะฮฺ อั ล มุ หั ม มะดี ย ะฮฺ ต่ อ การฟื้ น ฟู สั ง คมมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาภู มิ ป๎ ญ ญาในการจั ด เครื่ อง
สังฆทานของชุมชนไทยในชุมชนไทยในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และในแขวงนครเวียงจันทน์

มุ่งศึกษากระแสการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในมาเลเชียทั้ง ก่อน
และหลังการได้รับเอกราช ได้รับอิทธิพลของกระแสมาจาก
ทางตะวั น ออกกลางและป๎ ญ หาความขัด แย้ ง ทางเชื้ อ ชาติ
ระหว่างชาวมลายูกับชาวจีน

๒๖๔

ตาราง ๕๑ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๔ ภัทรมน กาเหย็ม. (๒๕๕๔). กระแสการ
ฟื้นฟูศาสนาอิสลามในมาเลเซียก่อนและ
หลังได้รับเอกราช. วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑๕ เภาซัน เจ๊ะแว. (๒๕๕๐). ศึกษาทัศนคติ
ของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธในรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซียที่มีต่อภาษามลายู. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.
๑๖ มุฮาหมัดซากี เจ๊ะหะ. (๒๕๕๒). อานาจ
ของศาลศาสนาอิสลามกรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย: กรณีศึกษาคดีเกี่ยวกับ
ครอบครัว. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย.
๑๗ วรฉัตร เจริญผล. (๒๕๔๘). พุทธศาสนา
และการเมืองลาวภายใต้ระบอบ
คอมมิวนิสต์ ๑๙๗๕-๑๙๙๘. สารนิพนธ์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๑๘ วรุณสิริ สุจินดา. (๒๕๔๖). สิทธิมนุษยชน
ในประเทศ สปป.ลาว : กรณีศึกษา
เสรีภาพทางศาสนาของคริสตชนนิกาย
โปรเตสแตนต์ ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๕๒๐๐๐. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภูมิภาค
ศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๑๙ ศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล. (๒๕๕๐).
ศาสนาข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษา
เปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไท
ใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย.
ปริญญานิพนธ์ มน.ม. (มานุษยวิทยา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษากระแสการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในมาเลเชียทั้ง ก่อน
และหลังการได้รับเอกราช ได้รับอิทธิพลของกระแสมาจาก
ทางตะวั น ออกกลางและป๎ ญ หาความขัด แย้ ง ทางเชื้ อ ชาติ
ระหว่างชาวมลายูกับชาวจีน
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาศึกษาทัศนคติของชาวมาเลเซียเชื้อ
สายไทยที่นับถือศาสนาพุทธในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียที่
มีต่อภาษามลายู ซึ่งจะชี้ให้เห็นได้จากความสาคัญของภาษา
มลายูที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
งานวิ จั ย นี้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาโครงสร้ า งของศาสนา
อิสลาม ขอบเขตอานาจศาลศาสนาอิสลาม กลุ่มบุคคลที่มาใช้
บริ ก ารในศาลศาสนาอิ ส ลามกรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ในคดีที่เกี่ยวกับครอบครัว
สารนิพนธ์ฉบับนี้ไ ด้ศึกษาบทบาทของพุทธศาสนาต่อสัง คม
และเมืองลาวตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ โดยเน้นช่วงเวลา
ที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้ปกครองลาวตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๗๕ จนถึง
ค.ศ. ๑๙๙๘
มุ่งศึกษาเสรีภาพทางศาสนาของคริสตชนนิกายโปรเตสแตนต์
ในประเทศลาว พบว่าคริสตชนถูกจากัดเสรีภาพทางศาสนา
ในหลายรูปแบบ เช่น ห้ามนัสการและเผยแพร่ศาสนา ห้าม
ติดต่อกับองค์กรต่างชาติ รวมถึงมีการจับกุมคุมขังคริสตชน
สั่งปิดคริสตจักร เป็นต้น
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาป๎ จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น
ป๎จจัย หลัก ที่ทาให้พระภิก ษุพม่า และพระภิกษุไ ทใหญ่ข้า ม
แดนเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยพระภิกษุ
พม่า มีป๎จ จัยทางด้านสัง คมเป็นป๎ จจัย รองและพระภิก ษุไ ท
ใหญ่มีป๎จจัยทางด้านการเมืองเป็นป๎จจัยรองในการข้ามแดน

๒๖๕

ตาราง ๕๑ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๐ สราวุธ รูปิน. (๒๕๕๑). สถาบันทางศาสนา
กับการธารงอัตลักษณ์ของวัดไทเขิน เมือง
เชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภูมิภาคศึกษา).
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๒๑ หิมพรรณ รักแต่งาม. (๒๕๕๐). การศึกษา
วิเคราะห์ตีความหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของ ติช นัท ฮันห์.
วิทยานิพนธ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา).
พระนครศรีอยุธยา: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
๒๒ หนึ่งฤทัย พาอ้อ. (๒๕๕๔). เพศสภาพ
ศาสนา และบทบาททางสังคมของภิกษุณี
เวียดนาม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภาษาเวียดนาม).มหาสารคาม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัมหาสารคาม.
๒๓ อภินันท์ ทะสุนทร, พระ. (๒๕๕๕).
พุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการฑูต
เชิงวัฒนธรรมในความสัมพันธ์ไทย เวียดนาม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภูมิภาค
ศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๒๔ อิศรา ศานติศาสน์. (๒๕๕๕). การมีวิถี
ชีวิตร่วมกันของชนต่างศาสนาวัฒนธรรม
และชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย.
๒๕ อุดมศักดิ์ ปํฺญาวโร. (แก้วพันธวงศ์), พระ.
(๒๕๕๗). ศึกษาการดาเนินชีวิตตามศรัทธา
ในพุทธศาสนาของชาวพุทธลาว.
วิทยานิพนธ์ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา).
พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาการรักษาอัตลักษณ์วัดไทเขิน กระบวนการรักษา
อัตลักษณ์ความเป็นไทยเขิน มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้บริ บทและเงื่ อนไขความเปลี่ยนแปลงทางการเมือ ง
สังคม และวัฒนธรรม
มุ่งศึกษาการตีความหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ ติช
นัท ฮันห์ ในเชิงวิธีการ คือ การเปรียบเทียบพระสูตร และ
เนื้อหาของหลักธรรม ประกอบด้วย ไตรลักษณ์ ปฏิจจภาวะ
สติ ศีล พิธีกรรมการกราบคารวะพื้นดิน ทัศนะของติช นัท
ฮันห์ ว่าด้วยพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น และต่อป๎ญหา
ป๎จจุบันของโลก
มุ่ง ศึกษาเพศสภาพและบทบาทสาคัญ ของภิกษุณีเวียดนาม
โดยเพศสภาพ หรือความเป็นหญิงของภิกษุณีเวียดนาม มี
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมเวียดนามและ
ยังสร้างอัตลักษณ์ให้กับสังคมวัฒนธรรมเวียดนามอีกด้วย
มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาเถรวาทระหว่างไทย
และเวียดนาม มี ๓ รูปแบบ คือ ๑. ความสัมพันธ์ในรูปแบบ
รัฐบาล ๒. ความสัมพันธ์ในรูปแบบคณะสงฆ์
๓. ความสัมพันธ์ในรูปแบบภาคประชาชน
โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะกระตุ้ น ความสนใจ และ
รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความสัม พันธ์ระหว่ างชนกลุ่ ม
น้อยในประเทศสมาชิ กของอาเซียนกับชนกลุ่ มเดีย วกันใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
มุ่งศึกษาการดาเนินชีวิตตามหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของชาวพุทธลาว ในแขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

๒๖๖

๓.๔.๒ กลุ่มงานด้านความเชื่อและพิธีกรรม
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยในกลุ่มงานด้านความ
เชื่อและพิธีกรรม ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๙ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๕๒ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับงานศึกษาความเชื่อและพิธีกรรม ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ ขนิษฐา มากทวี. (๒๕๕๓). คติความเชื่อ
เรื่องพระราหูในวัฒนธรรมลาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๒ คาพันธ์ ยะปะตัง. (๒๕๕๕). ธรรมาสน์เสา
เดียว : รูปแบบโครงสร้างและคติความเชื่อ
ของชาวผู้ไท อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ ศป.ม. (วิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรม). ขอนแก่น : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๓ จันเพ็ง ถ้อ. (๒๕๕๖). สภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมชุมชนม้งแบบบุพกาล : บ้านน้า
บง และบ้านห้วยไฮ เมืองซาใต้ แขวงหัว
พัน สปป.ลาว. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(สถาป๎ตยกรรมพื้นถิ่น). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๔ บุญเทียม พุทฺธวโร (ป๎ญญาแก้ว), พระ.
(๒๕๕๔). ศึกษาวิเคราะห์เรื่องพระ
โพธิสัตว์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง.
วิทยานิพนธ์ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา).
พระนครศรีอยุธยา: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาคติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งพระราหู ใ น
วัฒนธรรมลาวในภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือ โดยปรากฏ
หลักฐานทางโบราณคดีเป็นเวลาช้านาน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาเรื่องธรรมาสน์เสาเดียวของชาติ
พันธุ์ผู้ไท ในหกหมู่บ้าน ของหกตาบลพื้นที่ศึกษา ในอาเภอ
กุฉินารายณ์ จัง หวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งพบว่า ธรรมาสน์เสาเดียว
ของผู้ไทมีอายุมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาในประเด็นเรื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติ ที่ส่ง อิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการตั้ง ถิ่น
ฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งแบบบุพกาล ซึ่งมีความเชื่อเรื่องสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ
มุ่งศึกษาความหมาย ประเภท การสร้างบารมีและพัฒนาการ
ของพระโพธิ สัต ว์ ในพระพุท ธศาสนาและศึก ษาวิ เคราะห์
บทบาท อิทธิพลของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมชาวพุทธในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

๒๖๗

ตาราง ๕๒ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๕ ยืน ภูมุงคุณ,พระมหา. (๒๕๔๗). การ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางพิธีกรรมการปลง
ศพของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อในจังหวัด
กาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ไทยคดีศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๖ วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน. (๒๕๕๗).
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค: การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดหนองคายและแขวง
นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวง
บอลิคาไซ. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๗ ศรัณย์ มะกรูดอินทร์. (๒๕๕๓). การนับ
ถือพระสุริยะในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๘ สุนทร วรหาร. (๒๕๕๗). บทสวดในพิธี
ศพของชาติพันธุ์ไทดาในอาเซียน: ความ
เชื่อประเพณีพิธีกรรมและการสื่อ
ความหมาย. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย.
๙ สุพจน์ ทองเนื้อขาว. (๒๕๕๗). พิธีกรรม
หลังความตายของชนเผ่าม้งในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว : รูปแบบ
และการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีคริสตศักราช
๑๙๗๕ ถึงปีคริสตศักราช ๒๐๑๒.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บรรณานิทัศน์
พิธีกรรมการปลงศพของชาติพันธุ์ญ้อมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
พิธี ธ รรมศพของชาวไทยลาวกลุ่ ม ๆ อื่ น แต่ ก็ มี พิธี ก รรม
บางอย่ า งที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ญ้ อ
กล่าวคือ การแบ่งประเภทพิธีการปลงศพตามกรณีเฉพาะของ
ศพ อาทิ กรณีศพเด็กที่อายุต่ากว่า ๑๐ ปี กรณีของศพหนุ่ม
สาว กรณีของศพพระสงฆ์ เป็นต้น
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา วิเคราะห์
สภาพป๎จจุบัน และสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบลักษณะ
ทางประติมานวิทยาของพระสุริยะที่พบในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดยมุ่งศึกษา
เรื่องราว เทวตานาน พิธีกรรม ฯลฯ
งานวิ จัย นี้มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษามิติ ทางวั ฒนธรรมด้า น
ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และการสื่อความหมายผ่านบท
สวดพิธีศพของชาติพันธุ์ไทดาในอาเซียน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบและ
การเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมหลังความตายของชนเผ่าม้งใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่ปี ค.ศ ๑๙๗๕
ถึงปี ค.ศ. ๒๐๑๒

๒๖๘

๓.๔.๓ กลุ่มงานด้านประเพณี
ผลการสารวจงานวิช าการประเภทวิท ยานิพนธ์ สารนิพ นธ์ และงานวิ จัยในกลุ่มงานด้า น
ประเพณี ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๗ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๕๓ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับงานศึกษาด้านประเพณี ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ VEN. SAKAL KEODY. (๒๕๕๘).
การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีการบวช
ในประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา.
วิทยานิพนธ์ พธ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ).
พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
๒ ประธาน เขียวขา. (๒๕๔๖). การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรม
ชุมชนและประเพณีเกี่ยวกับชีวิต : ศึกษา
กรณีชุมชนลาวโซ่งจังหวัดสุพรรณบุรี.
วิทยานิพนธ์ มน.ม. (มานุษยวิทยา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๓ สมเกียรติ ดาราเย็น. (๒๕๕๔). การ
อนุรักษ์ประเพณีราผีมอญของชุมชนชาว
มอญตาบลนครชุมน์ อาเภอบ้านโปุง
จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ รป.ม.
(การปกครองท้องถิ่น). ขอนแก่น:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๔ สุธานี เพ็ชรทอง. (๒๕๔๗). ศึกษา
ประเพณีทาบุญเดือนสิบของชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทยในอาเภอตุมปัต รัฐ กลันตัน
ประเทศมาเลเซีย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ไทยคดีศึกษา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ.

บรรณานิทัศน์
มุ่ง ศึกษาประเพณีการบวชในประเทศไทยและประกัมพูชา
เพื่อนามาเปรียบเทียบในความเหมือนและความต่างระหว่าง
สองประเทศ

มุ่ง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชน
เช่น พิธีบูชาศาลประจาหมู่บ้าน พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีปูาดตง
เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงประเพณีเกี่ ยวกับชีวิต ๔ ด้าน
คือ ประเพณีการเกิด การบวช การแต่งงาน และการตาย

มุ่งศึกษาการอนุรักษ์ประเพณีราผีมอญของชุมชนชาวมอบ ต.
นครชุมน์ จ.ราชบุรี วิธีการอนุรักษ์ประเพณีราผีมอญ การ
รักษาแบบแผนดั้ง เดิมที่จะมีความเคร่ ง ครัดในการนับถือ ผี
ความเชื่อและเคารพผีบรรพบุรุษเป็นอย่างมาก
มุ่งศึกษาประเพณีบุญเดือนสิบของชาวมาเลเชีย จัดขึ้นในวัน
แรม ๑ ค่า และแรม ๑๕ ค่า เดือนสิบทางจันทรคติ เพื่ อ
ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อ แม่ ปูุ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง
ที่ล่วงลับไปแล้ว

๒๖๙

ตาราง ๕๓ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๕ สุขลีม ธมฺมรโต (วิน), พระ. (๒๕๖๐).
ศึกษาอิทธิพลของประเพณี
“บุญพจุมบิณฑ์” ที่มีต่อชาวพุทธ
ในกัมพูชา. วิทยานิพนธ์ พธ.ม.
(พระพุทธศาสนา). พระนครศรีอยุธยา:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
๖ อรทัย เวียงแก้ว. (๒๕๕๗). ดนตรีประกอบ
พิธีแต่งงาน : กรณีศึกษา วงมนตรีวับปะ
ทัวร์นึงวิเจดเวิลเลอปะ อาเภอกรงแคมระ
ระภูเมิน จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา.
ปริญญานิพนธ์ ศป.ม.
(มานุษยดุริยางควิทยา). กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๗ อานัน จนฺทธมฺโม (จันทวงศ์), พระ.
(๒๕๖๐). ศึกษาการดาเนินชีวิตตาม
แนวทาง “ฮีต ๑๒” ของชาวพุทธในลาว
ในเมืองปากเซ แขวงจาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
วิทยานิพนธ์ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา).
พระนครศรีอยุธยา: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่ง ศึก ษาประเพณี “บุญ พจุมบิณ ฑ์ ” ที่มีผ ลต่อชาวพุ ทธใน
กัมพูชา ซึ่ง เป็นประเพณีที่ ผสมผสานกั นระหว่ างความเชื่ อ
ตามแบบศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนาและผีบรรพบุรุษ
เนี๊ยะตา

มุ่งศึกษาเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีแต่งงาน มีดังนี้ ตโรซอ ตโรอู
คึม ตาเคย์ ซโก และ ชึง บทเพลงหลักที่ใช้สาหรับวันแต่งงาน
มื ๑๘ เพลง ส่วนใหญ่เป็นเพลงท่อนเดียวไม่กลับต้น มีการ
เข้าเพลง โดยตโรซอจะทาหน้าที่เป็นผู้ขึ้นเพลงก่อน จากนั้น
เครื่องดนตรีอื่นๆ จะเข้ารับพร้อมกัน
มุ่งศึกษาการดาเนินชีวิตตามแนวทาง “ฮีต ๑๒” ของชาว
พุทธในลาวในเมืองปากเซ แขวงจาปาสัก สปป.ลาว ซึ่งยังคง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี “ฮีต๑๒” ที่ตกทอดมาแต่
สมัยโบราณได้เป็นอย่างดี

๒๗๐

๓.๕ กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย ในช่วง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
พอที่จาแนกกลุ่มงานออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.กลุ่มงานด้านภาษา
๒.กลุ่มงานด้านวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกั บ “ภาษา วรรณกรรมและนิทาน
พื้นบ้าน” ประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย ที่จัดพิมพ์ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๘๖
รายการ สามารถสรุปปริ มาณงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน” มีรายละเอียดดัง
ตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๕๔ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
หัวข้อศึกษา
ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๔๖-๒๕๕๐ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑.ภาษา
๑๓
๑๗
๑๑
๒.วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
๒๔
๑๔
๗
รวมทั้งสิ้น
๓๗
๓๑
๑๘

รวม
๔๑
๔๕
๘๖

จากตารางจะเห็นได้ว่ า งานการศึกษาด้าน “ภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน” ในช่ วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ ส่ วนใหญ่ เป็ นการศึ ก ษาด้ านวรรณกรรมและนิท านพื้น บ้ าน จ านวน ๔๕ รายการ อัน ดั บ
รองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษา จานวน ๔๑ รายการ
หัวข้อการศึกษาของกลุ่มงานภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้านที่จัดทาในช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๕๑
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน จานวน ๒๔ รายการ ขณะงานที่จัดทาตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส่วนใหญ่เป็นหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับภาษา จานวน ๒๘ รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างาน
การศึกษาด้านภาษา ได้รับความสนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาในหัวข้อการศึกษาใน
ประเด็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแต่ละหัวข้ อไม่มากนัก คือ งานการศึกษาด้านวรรณกรรมและ
นิทานพื้นบ้าน มีจานวน ๒๑ รายการ ที่มีความน่าสนใจที่ปริมาณชิ้นงานในแต่ ละหัวข้อศึกษาดัง กล่าวที่มี
การศึกษามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสองเท่า โดยเฉพาะหัวข้อด้านภาษา ที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๑๓ รายการ
ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๑๗ รายการ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
ลดลงเป็น ๑๑ รายการ แสดงเห็นว่าที่ผ่ านมามีการศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมของกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้รับความสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

๒๗๑

๓.๕.๑ กลุ่มงานด้านภาษา
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยในกลุ่มงานด้านภาษา ในช่วง
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๔๑ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๕๕ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับงานศึกษาด้านภาษา ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ Seinn Lei Tun. (๒๕๕๖). การศึกษา
ความหมายในสุภาษิตพม่าเทียบกับ
สุภาษิตไทย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภาษาไทย). พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๒ กังวล คัชชิมา. (๒๕๔๘). คายืมบาลี
สันสกฤตในภาษาเขมร. วิทยานิพนธ์
ศศ.ด. (ภาษาเขมร). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๓ คุนที เซ็ง. (๒๕๕๕). ทัศนคติ และ
แรงจูงใจในการศึกษาภาษาเขมร
มาตรฐานของคนไทยเชื้อสายเขมรใน
จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ไทย
ศึกษา (นานาชาติ). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๔ ญาณินท์ สวนะคุณานนท์. (๒๕๕๕). ค่า
ระยะเวลาของเสียงเรียงในภาษาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้: นัยสาคัญต่อการจัด
กลุ่มตามแนวแบบลักษณ์ภาษา.
วิทยานิพนธ์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาความหมายในสุภาษิตพม่าเทียบกับสุภาษิตไทย เพื่อ
สะท้อนการมองโลกและวิธีคิดของชาวพม่าผ่า นการศึกษา
สุภาษิตพม่า จานวน ๑๕๐ สานวน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบคายืมบาลี
สันสกฤตในภาษาเขมร รูป คาเดิ มของภาษาบาลีสั นสกฤต
การเปลี่ยนแปลงรูปคายืมบาลีสันสกฤตในภาษาเขมร
วิทยานิพนธ์นี้มี วัตถุประสงค์ ที่จะศึกษาและตรวจสอบการ
ก่อตั้ง และประเภทของโรงเรียนที่สอนภาษาเขมรมาตรฐาน
รวมทั้ง เพื่อวิเคราะห์ป๎จจัยที่ส่ง ผลต่อแรงจูงใจของชาวไทย
เชื้อสายเขมรในการศึกษาภาษาเขมรมาตรฐาน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าระยะเวลาของเสียง
เรีย งในภาษาเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ๑๒ ภาษา ได้แ ก่
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่ นใต้ ภาษาไทยวน ภาษา
มอญ ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษา
กะเหรี่ ย งสะกอ ภาษามาเลย์ ม าตรฐาน ภาษาเซบั ว โน
ภาษาม้งเขียว และภาษาเมี่ยน

๒๗๒

ตาราง ๕๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๕ ณรงเดช พันธะพุมมี. (๒๕๕๕). วาทกรรม
เกี่ยวกับชาวเขมรในบันเทิงคดีไทยร่วม
สมัย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา (สหสาขาวิชา/นานาชาติ)).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
๖ ณัฐพล พึ่งน้อย. (๒๕๕๓). การศึกษา
ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยางค์ที่
ได้รับการลงเสียงหนักและพยางค์ที่ไม่ได้
รับการลงเสียงหนักในภาษามลายูถิ่น
ปัตตานีและภาษาอูรักลาโวยอ์.
วิทยานิพนธ์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๗ ทรงธรรม ปานสกุณ. (๒๕๕๔). การศึกษา
ชื่อสถานที่ในอาณาจักรเขมร.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ด. (ภาษาเขมร).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๘ ธนัฏฐา จันทร์เต็ม. (๒๕๕๖). คาเรียกญาติ
ภาษาเวียดนามในจังหวัดนครพนม :
กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายเวียดนามใน
ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส ตาบลในเมือง
และหมู่บ้านนาจอก ตาบลหนองญาติ
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์). พิษณุโลก :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๙ ธีระพันธ์ เหลืองทองคา; วิชาติ บูรณะ
ประเสริฐสุข; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๒).
สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์เกี่ยวกับ
ชาวเขมรจากตัวบทของบันเทิงคดีไ ทยร่วมสมัย อุดมการณ์
ดัง กล่าวควบคุมภาพลักษณ์ของชาวเขมรและสื่อผ่านกลวิธี
ทางภาษา
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์
ของพยางค์ที่ได้รับการลงเสียงหนักและพยางค์ที่ไม่ได้รับการ
ลงเสียงหนักในภาษามลายูถิ่นป๎ตตานีและภาษาอูรักลาโวยอ์
ทั้งในเรื่องค่าความเข้ม ค่าระยะเวลา และค่าความถี่มูลฐาน

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละจั ด
หมวดหมู่ชื่อเฉพาะของสถานที่ภาษาสันสฤตและภาษาเขมร
ในศิ ล าจารึ กอาณาจั ก รเขมรโบราณ และชื่อ เฉพาะของ
สถานที่ป๎จจุบันในจังหวัดเสียมเรียบ
มุ่งศึกษาเปรียบเทียบคาเรียกญาติพื้นฐานและไม่พื้นฐานของ
คนไทยเชื้ อ สายเวี ย ดนามในชุ ม ชนวั ด อรั ญ ญิ ก าวาสและ
หมู่บ้านนาจอก โดยความหมายของคาเรียกญาติสะท้อนให้
เห็นลักษณะวัฒนธรรมเน้นระบบอาวุโส และเน้นเพศชาย
หรือฝุายพ่อ

โครงการวิจัยนี้ประกอบด้วยโครงการย่อย ๑๑ โครงการ เช่น
สืบสร้างเสียงและศัพท์ในภาษากะเหรี่ยงดั้งเดิม เป็นต้น ซึ่ง
ภาษากะเหรี่ยงเป็นหนึ่งในสาขาของภาษาตระกูลทิเบต-พม่า
ในมหาตระกูลจีน-ทิเบต

๒๗๓

ตาราง ๕๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๐ นรินธร สมบัตินันท์ แบร์. (๒๕๕๕). การ
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของระบบ
สระและลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระ
ในภาษามอญไทยและภาษามอญพม่า:
แนวโน้มการกลายเป็นภาษาต่างแบบ.
วิทยานิพนธ์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑๑ นางละมัย ใยดี. (๒๕๕๖). การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงด้านคาและความหมายของ
คาภาษาเขมรในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
พ.ศ. ๒๕๔๒. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภาษาไทย). พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๑๒ นิภา ไชยะ. (๒๕๕๓). การเปลี่ยนแปลง
ทางภาษาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ภาษาลาวโซ่ง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
๑๓ นูรอา สะมะแอ. (๒๕๕๙) คาเรียกการ
ทาอาหารในภาษามลายูปาตานี :
การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์.
ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๑๔ บัญญัติ สาลี. (๒๕๕๓). คายืมภาษาเขมร
ในภาษาไทย : กรณีศึกษามหาชาติคา
หลวง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย).
พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.

บรรณานิทัศน์
งานวิ จั ย นี้ วิ เ คราะห์ ร ะบบสระภาษามอญในป๎ จ จุ บั น และ
ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระในภาษามอญไทย ๔ วิธ
ภาษา และภาษามอญพม่า ๔ วิธภาษา เพื่อพิสูจน์ว่าระบบ
สระและลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระในภาษามอญไทย
และภาษามอญพม่าแตกต่างกัน

มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคาภาษาเขมรในด้านการเพิ่ม
คา การสูญคาและการเปลี่ยนแปลงความหมายของคา จาก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๒๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๒

วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงด้านเสียงและความหมายด้านภาษาลาวโซ่ง เพื่อ
ศึกษาป๎จจัยที่มีผลทาให้การใช้ภาษาลาวโซ่งเปลี่ยนไป
มุ่ง ศึ กษาความแตกต่างของค าเรีย กและองค์ ประกอบทาง
ความหมายของคาเรียกการทาอาหารในภาษามลายูปาตานี
รวมถึงวัฒนธรรมอาหารของชาวมาลายูปาตานี แบ่งออกเป็น
๔ ประเด็น คือ แปูงและน้าตาลคือวัตถุดิบพื้นฐาน การกินอยู่
ที่เรียบง่าย ภูมิป๎ญ ญาชาวบ้านด้านการถนอมอาหาร และ
การรับวัฒนธรรมต่างชาติ
มุ่งศึกษาคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย ในด้านรูปแบบ และ
วิ ธี ก ารยื ม ค าภาษาเขมรในภาษาไทย จากวรรณคดี พุ ท ธ
ศาสนา เรื่ อง มหาชาติคาหลวง เป็ นวรรณคดีตั้ ง แต่ สมั ย
อยุธยา

๒๗๔

ตาราง ๕๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๕ ปราง ปิงเมืองเหล็ก. (๒๕๕๘). การศึกษา
หน่วยคาเติมในภาษาเขมรสมัยก่อนพระ
นครและสมัยพระนคร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์). พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๑๖ ประสงค์ ทองประ. (๒๕๔๖). การศึกษาคา
ที่มีความสอดคล้องกันในภาษาไทยและ
ภาษาเขมร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภาษาไทย). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาหน่วยคาเติมภาษาเขมรในสมัยก่อนพระนคร และ
สมัยพระนคร ความหมายและหน้าที่ทางไวยากรณ์ของภาษา
เขมรทั้งสองสมัย ซึ่งมีความแตกต่างกัน

การศึกษาคาในภาษาไทยและภาษาเขมร ที่มีความสอดคล้อง
กั น ในด้ า นเสี ย งรู ป ค า ความหมายของค า ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาของชนชาติไทยและชนชาติเขมร
(กัมพูชา) ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรม
เคียงคู่กันมาช้านาน จึงมีคาจานวนมากที่สอดคล้องในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้าน
พรรณิดา ขันธพัทธ์. (๒๕๔๘). การศึกษาคา มุ่งศึกษาคาประสมในภาษาไทใหญ่ จาแนกเป็น ๒ แบบ คือ
ประสมในภาษาไทใหญ่. วิทยานิพนธ์ ศศ. คาประสมที่ประกอบด้วยส่วนหลักกับส่วนขยาย และ คา
ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา).
ประสมที่ประกอบด้วยส่วนหลักกับส่วนหลัก
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล. (๒๕๔๖). การ งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ความแตกต่างของวรรณยุกต์ในภาษา
เปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ : กรณีศึกษา กลุ่ม "ลาวแท้" และกลุ่ม "ลาวกลาย" เพื่อจาแนกกลุ่มย่อย
ภาษากลุ่มลาว. วิทยานิพนธ์ อ.ด.
และเปรียบเทียบวรรณยุกต์ในภาษากลุ่ม"ลาวแท้" และกลุ่ม
(ภาษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย "ลาวกลาย" กับวรรณยุกต์ในภาษาอื่น ๆ ที่พูดอยู่รอบข้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์พิสา บุญชู. (๒๕๕๑). การใช้กลไล วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กลไลการ
การเชื่อมโยงความในภาษาไทยของ
เชื่อมโยงความในภาษาไทยของนักเรียนที่พูดภาษาอีสาน
นักเรียนที่พูดภาษาอีสาน เขมร หรือกูย
เขมร กูย หรือไทยกลางเป็นภาษาแม่
เป็นภาษาแม่. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ฟาน, จองบินห์. (๒๕๕๒). การศึกษา
มุ่งศึกษาลักษณะข้องบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของ
ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษา มหาวิทยาดานัง ประเทศเวียดนาม วิชาเอกภาไทย
นักศึกษาเวียดนาม. สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การ มีข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย ๔ ด้าน ได้แก่ การสะกด
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ). การันต์ การใช้คา การใช้ประโยค และการใช้วรรณตอน
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

๒๗๕

ตาราง ๕๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๑ ภัทรา ปิณฑะแพทย์. (๒๕๔๙). การ
วิเคราะห์องค์ประกอบของคาลงท้ายภาษา
เวียดนาม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
๒๒ ภัทริณี สุขสุอรรถ. (๒๕๕๘). ระบบเสียง
และคาศัพท์ในภาษาที่พูดโดยคนเชื้อสาย
บ้าบ๋าในจังหวัดภูเก็ตและภาษามลายู
บ้าบ๋า: การเปรียบเทียบแนวร่วมสมัย.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ภาษาศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๒๓ มนสิการ เฮงสุวรรณ. (๒๕๕๗).
การศึกษาระบบคาเรียกผีและมโนทัศน์
เรื่องผีในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์.
วิทยานิพนธ์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
๒๔ รัตนประชา อานาลี. (๒๕๕๗). คา
ลักษณะนามในภาษาลาว : แนวคิด
ภาษาศาสตร์ปริชาน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
(ภาษาศาสตร์การศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๒๕ วทัญํู สังข์อ่อน. (๒๕๔๙). การศึกษา
เปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษา
ลาวเวียงที่ใช้สื่อสารกันในจังหวัดสระแก้ว.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บรรณานิทัศน์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
ความหมายของคาลงท้ายภาษาเวียดนาม และยืนยันผล
วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคาลงท้ายภาษา
เวียดนาม
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบเสียงและคาศัพท์
ในภาษาที่พูดโดยคนเชื้อสายบ้าบ๋าในจังหวัดภูเก็ตหรือภาษา
ภูเก็ตบ้าบ๋า และนามาเปรียบเทียบกับระบบเสียงและคาศัพท์
ภาษามลายูบ้าบ๋าที่เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว

งานวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์ระบบคาเรียกผีและจัดจาพวกคาเรียกผี
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคาซึ่ง
เป็นวิธีการศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

มุ่งศึกษาคาลักษณนามในภาษาลาวมาตรฐานหรือเรียกว่า
ภาษาเวียงจันทร์ ด้านคุณสมบัติทางความหมายของคาเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของคานามต่างๆ กับคานามต้นแบบที่ใช้กับ
คาลักษณนามเดียวกัน
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ของ
ภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาลาวเวียงที่ใช้สื่อสารในจังหวัด
สระแก้ว

๒๗๖

ตาราง ๕๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๖ วรงค์ศักดิ์ ตั้งปกรณ์. (๒๕๕๓). ทัศนคติ
ต่อการใช้ภาษาปัตตานีมาเลย์ในเขต ๓
จังหวัดชายแดน ภาคใต้. วิทยานิพนธ์ ศศ.
ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (สห
สาขาวิชา/นานาชาติ)). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๒๗ วาทิต พุ่มอยู่. (๒๕๔๘). การศึกษาคาเรียก
ข้าวและระบบมโนทัศน์เรื่องข้าวในภาษา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์. วิทยานิพนธ์ อ.ด.
(ภาษาศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๒๘ วิชชุกร ทองหล่อ. (๒๕๔๘). เพลงสมัย
นิยมเขมร: ภาษาและภาพสะท้อน
วัฒนธรรม. ดุษฎีนิพนธ์ ศศ.ด. (ภาษา
เขมร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๒๙ วู, ถิ กิม จี. (๒๕๕๐). การศึกษา
เปรียบเทียบสานวนเวียดนามกับสานวน
ไทย. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
๓๐

บรรณานิทัศน์
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายของ
รัฐบาลไทยที่เกี่ยวกับการใช้ ภาษาป๎ตตานี-มลายู สาหรับ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลของ
ภาครัฐ
มุ่งศึกษาความหมายของคาเรียกข้าว ในภาษาเวียดนาม
มาเลย์ พม่า ม้ง และไทย ซื่อเป็นตัวแทนภาษาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

การวิจัยเพลงสมัยนิยมในกัมพูชา ๒ ช่วงเวลา คือ ก่อนได้รับ
เอกสารถึงสมัยเขมรแดง และหลังยุคเขมรแดง พบว่าเพลงทั้ง
สองช่วงมีเนื้อหาด้านความรักเป็นหลัก และสามารถสะท้อน
ภาพวัฒนธรรมความเชื่อ ค่านิยม ประเพณีและการละเล่น
ของสังคมเขมรได้อย่างมาก
มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบสานวนเวียดนามกับสานวนไทยที่มี
ความหมายตรงหรื อ คล้ า ยกั น ในด้ า นที่ ม าและวิ ธี ก ารใช้
สานวน สะท้อนภาพทางธรรมชาติลักษณะทางภูมิประเทศ
และภูมิอากาศค่อนข้างเหมือนกัน และวิถีชีวิต การตั้งถิ่นฐาน
แหล่ง อาหาร ความเคร่ง ครัดในการปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ประเพณีและค่านิยมของคนส่วนใหญ่
วู๋, ถิ กิม อวันห์. (๒๕๕๓). การสร้างแบบ มุ่งศึกษาการสร้างแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยที่
ฝึกการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยที่เป็น เป็ น ป๎ ญ หาส าหรั บ ผู้ เ รี ย นชาวเวี ย ดนามถิ่ น ใต้ และ
ปัญหาสาหรับผู้เรียนชาวเวียดนามถิ่นใต้. ความก้าวหน้าการฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย
สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยใน
ทีเป็นป๎ญหาของผู้เรียนภายหลังการใช้แบบฝึก
ฐานะภาษาต่างประเทศ). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

๒๗๗

ตาราง ๕๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๓๑ ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์. (๒๕๕๖).
การแปรของเสียงพยัญชนะท้ายในภาษา
กะเหรี่ยงสะกอและภาษามลายูถิ่นปัตตานี:
การเปลี่ยนแปลงที่กาลังดาเนินอยูอ่ ัน
เนื่องมาจากการสัมผัสภาษา. วิทยานิพนธ์
อ.ด. (ภาษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๓๒ สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. (๒๕๔๘). สีใน
ภาษาเขมร : การรับรู้และโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ด. (ภาษา
เขมร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๓๓ สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; ศุภกิต บัวขาว; และคน
อื่นๆ. (๒๕๕๓). การศึกษาเบื้องต้น
ภาษาศาสตร์ชาติพันธ์ของชาวปะหล่องใน
เชียงตุงประเทศพม่าและในยูนานประเทศ
จีน. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.
๓๔ สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; ศุภกิต บัวขาว; และคน
อื่นๆ. (๒๕๕๕). ภาษาถิ่นของภาษาปะ
หล่องในประเทศจีนพม่าและไทย: ระบบ
เสียงคาศัพท์และการจัดแบ่งกลุ่ม.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.
๓๕ สุธาทิพย์ เหมือนใจ. (๒๕๕๙). การศึกษา
ความหมายประจาคาและความหมายทาง
ไวยากรณ์ของคาว่า cho 'ให้' ในภาษา
เวียดนาม. วิทยานิพนธ์ อ.ด.
(ภาษาศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
งานวิจั ย นี้ ศึก ษาการแปรของเสี ยงพยั ญ ชนะท้า ยในภาษา
กะเหรี่ยงสะกอและภาษามลายูถิ่นป๎ตตานี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อระบุรูปแปรและวิเคราะห์การแปรของเสียงพยัญชนะท้าย
(Ø) และ (ʔ) ในภาษากะเหรี่ยงสะกอและภาษามลายูถิ่น
ป๎ตตานีตามป๎จจัยทางสังคม
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์คาเรียกสีและการรับรู้สี
คาเรียกสี กับโครงสร้างทางไวยากรณ์ และคาเรี ยกสีกับค า
ขยาย ในภาษาเขมรมาตรฐานและภาษาเขมรถิ่นไทย
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาภาษาปะหล่อง ซึ่งเป็นภาษาที่อยู่ใน
สาขาปะหล่อง ตระกูลมอญ-เขมร ในตระกูลภาษาออสโตร
เอเชี ย ติ ก กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ พู ด ภาษาปะหล่ อ งมี อ ยู่ ทั้ ง ใน
ประเทศไทย พม่า และจีน
โครงการวิจัยนี้เป็นการสารวจกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่องและเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาษาศาสตร์ของภาษาปะหล่องในประเทศจีน
พม่าและไทย โดยใช้รายการคาศัพท์ชุดแรกจานวน ๒๘๕ คา
และชุดที่สองจานวน ๙๒๗ คา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหมายของคาว่า
cho ‘ให้’ ในฐานะที่เป็นคาหลักและคาไวยากรณ์และ
อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างความหมายเหล่านี้

๒๗๘

ตาราง ๕๕ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๓๗ เหงียน ถิ เวิน จี. (๒๕๔๙). การศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของ
เสียงวรรณยุกต์ไทยที่ชาวเวียดนามออก
เสียงตามประสบการณ์ทางภาษา. ปริญญา
นิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
๓๘ เหงียน มาย เฟือง. (๒๕๕๒). ปัญหาการ
ออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาไทยของ
ผู้เรียนชาวเวียดนาม. สารนิพนธ์ ศศ.ม.
(การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๓๙ อารยา อนันต์ประกฤติ. (๒๕๕๙). สภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา. สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
๔๐ อุบล เทศทอง. (๒๕๔๘). ภาษิตเขมร :
วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมร.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ด. (ภาษาเขมร).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๔๑ ฮายนย์, แวน ฟูก. (๒๕๔๖). การวิเคราะห์
เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเวียดนามถิ่น
ใต้ กับภาษาไทยมาตรฐาน. ปริญญานิพนธ์
ศศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทย คือ ค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน
ของวรรณยุกต์ทั้ง ๕ หน่วยเสียงในการออกเสียงของคน
เวียดนาม ๒ กลุ่ม ที่มีประสบการณ์ทางภาษาน้อย และคนที่
มีประสบการทางภาษามาก
มุ่งศึกษาเสียงพยัญชนะและเสียงสระภาษาไทยที่เป็นป๎ญหา
ในการออกเสียงสาหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม มีสาเหตุจาก
อิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม่ และอิทธิพลของบริบท
เสียงรอบข้าง
สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในประเทศพม่า ด้านหลักสูตร ด้านแนวสอนและกลวิธีสอน
ด้านการวัดประเมินผลการเรียน ด้านแบบเรียนและสื่อการ
เรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้า น
แรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย
วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาภาษิตเขมรในด้านลักษณะทั่วไปของ
ภาษิต ที่มาและเนื้อหาของภาษิต ตลอดจนศึกษาวิถีชีวิตและ
โลกทัศน์ของคนเขมรที่สะท้อนจากภาษิต
มุ่งศึกษาระบบเสียงภาษาเวียดนามถิ่นใต้กับภาษาไทยมาตร
ในเรื่องโครงสร้างพยางค์ หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียง
สระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ไ ข
ข้อบกพร่องในการออกเสียงของชาวเวียดนามถิ่นใต้ที่เรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

๒๗๙

๓.๕.๑ กลุ่มงานด้านวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ผลการสารวจงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยในกลุ่มงานด้านวรรณกรรม
และนิทานพื้นบ้าน ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจานวน ๔๕ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง ๕๖ เอกสารคัดสรรเกี่ยวกับงานศึกษาด้านวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑ Cun Xueao. (๒๕๕๒). วรรณกรรมจาก
หมู่บ้านชินกง หมู่บ้านปานปวยกุน และ
หมู่บ้านแน่เอซาน ตาบลชินกง อาเภอใต้ก์
จี จังหวัดภาคเหนือ เขตย่างกุ้ง สหภาพ
พม่า. วิทยานิพนธ์ ศศ.ค. (คติชนวิทยา).
พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๒ Thi Hang Truong. (๒๕๕๒). นิทาน
พื้นบ้านประเทศเวียดนาม : การวิเคราะห์
ตามกฎเอกเซล โอลริค. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภาษาไทย). พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๓ กิตติมา จันทร์ลาว. (๒๕๕๕). วิเคราะห์กวี
นิพนธ์ของ สถาพร ศรีสัจจัง. ปริญญา
นิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๔ กิมลี่ หงวน. (๒๕๕๐). ตานานเรื่องพระโค
พระแก้วและอิทธิพลที่มีต่อการรับรู้ของ
ชาวกัมพูชาต่อชาวไทย. ปริญญานิพนธ์
ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่งศึกษาการรวบรวมวรรณกรรมจากหมู่บ้านชินกง โดยจะ
จาแนกวรรณกรรมออกเป็น ๕ ประเภท ๑.ภาษิต ๒. ปริศนา
คาทาย ๓. ข้อห้าม ๔. เพลงชาวบ้าน ๕. นิทานชาวบ้าน

มุ่ ง ศึ ก ษาลั ก ษณะนิ ท านพื้ น บ้ า นโดยใช้ ก ฎเกี่ ย วกั บ นิ ท าน
พื้นบ้านของ เอกเซส โอลริค ทั้ง ๑๓ กฎ ได้แก่ กฎของการ
เริ่มเรื่องและการจบเรื่อง กฎของการซ้า กฎของจานวนสาม
กฎของตัวละครสองตัวในฉากหนึ่ง กฎของความตรงกันข้าม
เป็นต้น
มุ่งศึกษารูปแบบฉันทลักษณ์ แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์
กวี นิ พ นธ์ ของสถาพร ศรี สั จ จั ง มี รู ป แบบ ๒ ชนิ ด คื อ
รูปแบบฉั นทลักษณ์เดืมสมัยโบราณ และรูปแบบกวีพจน์
อิสระ
วิทยานิพนธ์ เล่มนี้ไ ด้ศึก ษาการรับรู้ ของชาวกัม พูชาต่อชาว
ไทยตามที่ปรากฏในตานานฉบับต่างๆ และศึกษาอิทธิพลของ
ต านานที่ มี ต่ อ การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ชาวไทยของหนุ่ ม สาวชาว
กัมพูชาในพนมเปญที่ได้รับการศึกษา

๒๘๐

ตาราง ๕๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๕ ขนิษฐา อลังกรณ์. (๒๕๕๑). การศึกษา
วิเคราะห์การทาบุญในจารึกนครวัดสมัย
หลังพระนคร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(เขมรศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๖

๗

๘

๙

บรรณานิทัศน์

จารึก นครวั ดสมั ยหลั ง พระนคร ที่ นามาศึ ก ษาครั้ง นี้ มี ๔๐
หลัก เป็นจารึกอยู่ที่เสาระเบียงปราสาทนครวัด ที่เรียกว่า
ปากาณ และ พระพัน และมีจารึกหลักใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งหลัก
อยู่ที่ระเบียงภาพสลักชั้นที่หนึ่ง ทุกหลักได้เล่าเรื่องการทาบุญ
ในพระพุ ท ธศาสนา และมี เ รื่ อ งราวทาง ประวั ติ ศ าสตร์
สอดแทรก
คมกฤษณ์ วรเดชนัยนา. (๒๕๕๖). พระลัก วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์วรรณทัศน์ของสิจจิ
พระลาม สานวนลาว: วรรรทัศน์ของสิจจิ ดานันดะ สะหาย เป็นหลักสาคัญ เพื่อศึกษาเนื้อหาและ
ดานันดะ สะหาย. วิทยานิพนธ์ ศป.ม.
แนวคิดของวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นทัศนะของผู้ปริวรรต
(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม). ขอนแก่น:
เรียบเรียง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
แคทเทอรีนา แวลดี. (๒๕๕๕). การให้
การศึกษานี้มุ่งวิจัยและวิเคราะห์บทบาทที่ถูกกาหนดไว้แล้ว
อานาจแก่สตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสังคมและภาพตัวแทนของสตรีในประเทศกาลังพัฒนาผ่าน
และลาตินอเมริกา: กรณีศึกษาวรรณกรรม วรรณกรรมร่วมสมัย ซึ่งใช้ทฤษฎี ข้อโต้แย้ง และข้อมูลต่างๆ
ร่วมสมัย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เอเชีย
ประกอบการวิเคราะห์
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์. (๒๕๕๗).
มุ่ ง ศึ ก ษาบทบาทของเรื่ อ งเล่ า และสภาวะพลั ด ถิ่ น ใน
เรื่องเล่ากับสภาวะพลัดถิ่นในวรรณกรรม วรรณกรรมหลั ง ยุ ค สงครามเย็ น ของนั ก เขี ย นเวี ย ดนาม
หลังยุคสงครามเย็นของนักเขียนเวียดนาม กัมพูชา และม้ง-ลาว สะท้อนถึงการสร้างจิตสานึกจากการรื้อ
กัมพูชา และม้ง-ลาว. วิทยานิพนธ์ อ.ด. ฟื้นวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและประวัติชาติ
(ภาษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาญชัย คงเพียรธรรม. (๒๕๕๐).
ศึ ก ษากวี นิ พ นธ์ ๖๔ บทจากเว็ บ ไซต์ ใ นปี พ .ศ.๒๕๔๗ มุ่ ง
การศึกษากวีนิพนธ์เขมรร่วมสมัยที่ปรากฏ วิเ คราะห์ ด้ า นวรรณคดี แ ละภาพสะท้ อ นสั ง คม พบว่ า กวี
ในอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ.๒๕๔๗. วิทยานิพนธ์ นิพ นธ์ เ หล่ า นั้ น มีก ารใช้ ฉัน ทลั ก ษณ์ ๓ ประเภท คื อ ฉั น ท
ศศ.ม. (เขมรศึกษา). กรุงเทพฯ:
ลัก ษณ์ โบราณ ฉั น ทลั ก ษณ์ป ระเภทกลอน ๗-๙ และฉั น ท
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณ์อื่นๆ

๒๘๑

ตาราง ๕๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๐ ชาญชัย คงเพียรธรรม. (๒๕๕๓).
การศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์เขมรที่
เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์. วิทยานิพนธ์
ศศ.ด. (ภาษาเขมร). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๑ ชูศักดิ์ ศุภรนันทน์. (๒๕๕๒). วรรณคดี
วีรบุรุษไทยและลาว. วิทยานิพนธ์ ศศ.ค.
(ภาษาไทย). พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๑๒

๑๓

๑๔

บรรณานิทัศน์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า กวีนิพนธ์
เขมรที่ เ กี่ย วกั บ การฆ่ า ล้ า งเผ่ า พั น ธุ์ เ ป็น เสมื อ นบั น ทึ ก ทาง
ประวัติศาสตร์ และเป็นงานที่ทรงคุณค่าด้านวรรณศิลป์

มุ่งศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีวีรบุรุษไทยและลาว จากเรื่อง
ลิลิตตะเลงพ่ายของไทยและเรื่องท้าวฮุ่งหรือเจืองของลาว ทั้ง
สองเรื่องเป็นการให้ความสาคัญกับวีรบุรุษและวีรกรรม เพื่อ
สร้างจิตสานึกให้คนรุ่นหลัง รักชาติ ทาคุ ณประโยชน์และ
เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป
ณัฐชญา อัครยรรยง. (๒๕๔๗). การศึกษา การศึกษานวนิยายเรื่อง “วาสนานางมารีณา” ซึ่ง แต่ง จาก
เชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมร เรื่อง
เรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริง กับหลานสาวของผู้แต่ง
“วาสนานางมารีณา”. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. พบว่า เป็นนวนิยายประเภทอัตชีวประวัติที่มีโครงเรื่องที่ดี
(เขมรศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
กลวิธีการดาเนินเรื่องที่ดี ใช้เทคนิคการสร้างความสงสัยใคร่รู้
ศิลปากร
ทาให้ผู้อ่านสนใจ ทั้งยังสะท้อนถึงการประกอบอาชีพของชาว
เขมร กรแพทย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและความ
เชื่อของชาวเขมรในป๎จจุบัน
ณัฐพล จันทร์งาม. (๒๕๕๐). การศึกษา วิทยานิพนธ์นี้ไ ด้ศึกษาวิเคราะห์จารึกตวลปราสารทในเชิ ง
วิเคราะห์จารึกตวลปราสารทในเชิง
วรรณคดีศึกษา ทั้งข้อความส่วนที่เป็นภาษาเขมรโบราณและ
วรรณคดีศึกษา. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (จารึก ภาษาสันสกฤต โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางวรรณคดีและ
ภาษาตะวันออก). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ของจารึก
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธนิดา พรหมประสิทธิ์. (๒๕๕๐).
การศึกษานวนิยายรางวัลพระสีหนุราช ประจาปี ค.ศ.๑๙๙๙
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเขมร
อันดับที่ ๑-๓ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ และคุณค่าที่
ที่ได้รับรางวัลพระสีหนุราช ประจาปี
ได้รับจากวรรณกรรมทั้ง ๓ เรื่อง พบว่า เป็นนวนิยายที่แต่งดี
ค.ศ.๑๙๙๙. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เขมร
มี โ ครงเรื่ อ งที่ ดี ปมขั ด แย้ ง เหมาะสมและเด่ น ชั ด ฉาก
ศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
เหมาะสม ตัวละครสมจริง กลวิธีประพันธ์ดี และเนื้อหาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องได้สะท้อนรูปแบบการดาเนินชีวิต ค่านิยม และความเชื่อ
ของชาวเขมร ตลอดจนให้แง่คิดที่ดีงามในการดาเนินชีวิต

๒๘๒

ตาราง ๕๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๑๕ ธนิกาญจน์ จินาพันธ์. (๒๕๔๖). วิเคราะห์
แนวคิดและคุณค่าในกวีนิพนธ์ไทยที่ได้รับ
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน (ซีไรต์). วิทยานิพนธ์ อ.ม.
(ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๖ ธัญญพัทธ์ มิตรศรัณย์ภัทร. (๒๕๕๐).
การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมล้านนา
เรื่องสุวัณณเมฆะหมาขนดาและ
วรรณกรรมลาวเรื่อง หมาหยุย.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๑๗ นรินทร์ พุดลา. (๒๕๕๑). ตัวตนทาง
วัฒนธรรมในแบบเรียนลาว. ดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด. (ไทศึกษา). มหาสารคาม: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๑๘ นุสรัต รยะสวัสดิ์. (๒๕๔๖). ภาพลักษณ์
สตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยว. วิทยานิพนธ์
อ.ด. (ภาษาศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑๙ บัญญัติ สาลี. (๒๕๕๗). การพัฒนา
แบบเรียนภาษาไทยพืน้ ฐานสาหรับผู้เรียน
ชาวกัมพูชา. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
๒๐ บัวริน วังคีรี. (๒๕๔๘). วรรณกรรม
พื้นบ้านในชุมชนลาวหลวงพระบางกับ
บทบาทการสืบสานความเป็นลาวหลวง
พระบางในบริบทสังคมไทย. ปริญญา
นิพนธ์ อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษากวีนิพนธ์ซีไรต์ไทย โดย
มุ่ง วิเ คราะห์ แนวคิ ด และคุ ณ ค่า ที่ป รากฏในกวีนิ พ นธ์ ซีไ รต์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๔๔ รวมทั้งหมด ๘ เล่ม

วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
วรรณกรรมล้ า นนาเรื่ อ งสุ วั ณ ณเมฆะหมาขนด าและ
วรรณกรรมลาวเรื่อ ง หมาหยุ ย ในแง่มุม ต่างๆ ทั้ ง ในเชิ ง
วรรณกรรมและเชิงสังคม

ดุษ ฎี นิพ นธ์ ฉบั บ นี้ไ ด้ ศึ กษาพลวั ต ของรู ปลั ก ษณ์ ตั ว ตนทาง
วัฒนธรรมในแบบเรียนลาว และบริบททางสัง คมทั้ง ภายใน
และภายนอกที่กาหนดตัวตนทางวัฒนธรรมในแบบเรียนลาว
มุ่ง ศึก ษาวรรณคดี เ วีย ดนามเรื่ อง ทวี้ เกี่ ย ว ของ เหงีย นยู
เนื้อหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์และบทบาทของสตรีเวียดนายใน
ทวี้ เกี่ยว เช่น วิถีชีวิตที่ต้องดาเนินตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติ
แบบขงจื้อ เป็นต้น
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐาน
สาหรับผู้เรียนชาวกัมพูชา เป็นงานวิจัยประเภทวิจัยและ
พัฒนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ รวบรวมวรรณกรรม
พื้นบ้านในชุมชนลาวหลวงพระบางทั้งประเภทมุขปาฐะและ
ลายลักษณ์ในอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอาเภอหล่มเก่า
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๘๓

ตาราง ๕๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๑ บุญเลิศ กร่างสะอาด. (๒๕๔๖). วิเคราะห์
เพลงพม่าห้าท่อน. ปริญญานิพนธ์ ศป.ม.
(มนุษยดุริยางควิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๒๒ บุษบา เรืองศรี. (๒๕๔๘). วรรณศิลป์และ
ภาพสะท้อนวัฒนธรรมเขมรในรามเกียรติ์
ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ เล่มที่ ๑-๑๐.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ด. (ภาษาเขมร).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๒๓ ปฐม หงส์สุวรรณ. (๒๕๕๑). แม่น้าโขง:
ตานานปรัมปราและความสัมพันธ์กับชน
ชาติไท. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
๒๔ พศิน ศรีพนารัตนกุล. (๒๕๕๘). การสื่อ
ความหมายในเพลงชาติของประเทศ
สมาชิกอาเซียน. วิทยานิพนธ์ นศ.ม.
(นิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๒๕ พัทธ์ธีรา เล่ห์สิงห์. (๒๕๕๕). วรรณกรรม
ขับขานในสังคมไทขึง เชียงตุง.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๒๖ พิชญาดา เมฆหิรัญศิริ. (๒๕๕๘). ภาพ
“มาเลเซีย” ในวรรณกรรมร้อยแก้วไทย.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
ศึ ก ษาที่ ม าและโครงสร้ า งของเพลงพม่ า ห้ า ท่ อ นที่ มี ค วาม
แตกต่างกัน ๓ ทาง คือ เพลงพม่าห้าท่อนเถา ทางครูมนตรี
ตราโมท เพลงพม่าห้าท่อนสามชั้น ทางพระยาประสานดุริย
ศัพท์ เพลงพม่าห้าท่อนสี่ชั้น ทางหลวงประดิษฐิ์ไพเราะ
วิท ยานิพ นธ์ นี้มุ่ ง ศึ ก ษาวิเ คราะห์คุ ณค่ า วรรณคดี ฉบั บหลั ก
เรื่องรามเกียรติ์ เล่มที่ ๑-๑๐ ซึ่งสถาบันพุทธศาสนบัณฑิตย์
กรุงพนมเปญ พิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตานานแม่น้าโขงที่อยู่ใน
การรับรู้ของกลุ่มชนชาติไ ทในประเด็นความสัมพันธ์กับวิ ถี
ชีวิต วัฒนธรรม และสังคม
มุ่ง ศึ กษาการสื่ อ ความหมายในเพลงชาติ แ ละอุ ด มการณ์ ที่
ปรากฏในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนฉบับป๎จจุบัน

มุ่งศึกษารูปแบบ เนื้อหา และบทบาทของวรรรกรรมขับขาน
ในสังคมไทขึน เชียงตุง โดยบทบาทสาคัญในการสร้างความ
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่ง ศึกษาภาพ "มาเลเซีย" ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมร้อยแก้วไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงป๎จจุบัน
รวมถึ ง ศึก ษาบริบ ททางสั ง คมวั ฒนธรรมที่ สั ม พั นธ์ กั บ การ
นาเสนอภาพ "มาเลเซีย" ในช่วงเวลาดังกล่าว

๒๘๔

ตาราง ๕๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๒๗ พีรยุทธ โอรพันธ์; สุรพงษ์ โสธนะเสถียร;
และคนอื่นๆ. (๒๕๕๓). การศึกษา
ความหมายวรรณกรรมประวัติศาสตร์ของ
ชาวมลายูปัตตานี : ประวัติราชอาณาจักร
มลายูปะตานีและประวัติศาสตร์ปัตตานี.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.
๒๘ ภูเบศ ศุภพิพัฒน์. (๒๕๕๑). บทเพลง, เรื่อง
สั้นและวัฒนธรรมชาติของสปป. ลาว
ช่วงแรก (ค.ศ. ๑๙๗๕-๑๙๘๖). สารนิพนธ์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย) กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
๒๙ ภูมิจิต เรืองเดช. (๒๕๕๑). การวิเคราะห์
วรรณกรรมคาสอนของไทย-กัมพูชาและ
ลาว. วิทยานิพนธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค (กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง).
จังหวัดสุรินทร์ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๓๐ มนธิรา ราโท. (๒๕๔๘). พลวัตและการ
เปลี่ยนแปลงของวรรณกรรรมเวียดนาม
หลังปี ค.ศ. ๑๙๗๕. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
๓๑ มัทนียา พงศ์สุวรรณ. (๒๕๔๗). การเสนอ
แนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา จากการวิเคราะห์เนื้อหา
ประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชา
สังคมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (พัฒน
ศึกษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
โครงการวิจัยนี้มี ๒ โครงการย่อยด้วยกัน ได้แก่ “การศึกษา
ความหมายวรรณกรรมประวัติศาสตร์ของชาวมลายูป๎ตตานี :
ประวั ติราชอาณาจักรมลายูปะตานี ” และ “การศึกษา
ความหมายวรรณกรรมประวัติศาสตร์ของชาวมลายูป๎ตตานี :
ประวัติศาสตร์ป๎ตตานี”
มุ่งศึกษาบทเพลง เรื่องสั้นและวัฒนธรรมชาตืของสปป.ลาว
ในช่วงการเปลี่ยนเปลงระบอบการปกครองเป็นสัง คมนิยม
ท าให้ เ กิ ด ความแตกแยกทางด้ า นแนวคิ ด ทางการเมื อ ง
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องสร้างนโยบาย
ใหม่ เพื่ อ ลบล้ า งแนวคิ ดในระบบเก่า ผ่ านสื่ อต่ า งๆ ที่ จ ะ
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย
มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ และการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมของวรรณกรรมคาสอนของไทย
กัมพูชา และลาว ที่มีร ากฐานความเชื่อถือและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
งานวิ จัยนี้ไ ด้ทาการศึ กษาพลวัต และการเปลี่ย นแปลงของ
วรรณกรรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ. ๑๙๗๕ ซึ่งเป็นปีที่สงคราม
เวียดนามสิ้นสุดลง ไปจนถึงหลังนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
(โด๋ยเม้ย) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒
การวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์จากหนังสือแบบเรียนของ
กัมพูชาและไทย พบว่า มีเนื้อหาความสัมพันธ์ไ ทย-กัมพูชา
ด้านสงครามมากที่สุด โดยในแบบเรียนของไทยกัมพูชาเป็น
อาณาจักรที่เคยเจริญ มาก่อน ต่อมาไทยยึดกัมพูชาประเทศ
ราชได้ แต่กัมพูชาก็มักฉวยโอกาสที่ไทยอ่อนแอส่งกองทัพเข้า
มาตีเมืองไทยเสมอ ขณะที่แบบเรียนของกัมพูชา นาเสนอว่า
ชนชาติ ไ ทยอพยพมาจากตอนใต้ ข องจี น มาอยู่ ใ นดิ น แดน
กัมพูชา ไทยมักยกกองทัพมารุกรานกัมพูชาส่งผลให้กัมพูชา
กลายเป็ น ประเทศอ่ อ นแอและกษั ต ริ ย์ กั ม พู ช าต่ อ มี ค วาม
พยายามที่จะกู้เอาแผ่นดินที่ไทยยึดครองกลับคืนมา

๒๘๕

ตาราง ๕๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๓๒ เมธินีย์ ชอุ่มผล. (๒๕๔๘). ทัศนะและ
แนวคิดทางสังคมในวรรณกรรมลาวที่
ได้รับรางวัลซีไรต์ ตั้งแต่ปีน ค.ศ. ๑๙๙๘ –
๒๐๐๒. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภูมิภาค
ศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
๓๓ เล เจิ่น, หมาก ขาย. (๒๕๕๓). การสร้าง
แบบเรียนความรู้ทางวัฒนธรรมไทยเรื่อง
ศิลปะไทย สาหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม.
สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ.
๓๔ วิชชุกร ทองหล่อ. (๒๕๔๘). เพลงสมัย
นิยมเขมร : ภาษาและภาพสะท้อน
วัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ด. (ภาษา
เขมร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๓๕ วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์. (๒๕๕๗).
กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจาก
วรรณกรรมซีไรต์. วิทยานิพนธ์ นศ.ม.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
๓๖ วิทยา วงศ์จันทา. (๒๕๕๕). การประกอบ
สร้าง“ความเป็นลาว”ในวรรณกรรมและ
สื่อภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย. วิทยานิพนธ์
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานิทัศน์
มุ่ง ศึก ษาความเชื่ อ มโยงระหว่า งแนวคิด และค่า นิย มต่า งๆ
ของคนลาวจากงานวรรณกรรมลาวกั บสั ง คมลาว ในด้ า น
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม

ศึกษาการสร้ างแบบเรี ยนความรู้ ทางวั ฒนธรรมไทย เรื่อ ง
ศิ ล ปะไทยส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวเวี ย ดนาม แบบเรี ย น
ประกอบด้วย บทเรียน ๕ บท ได้แก่ มวยไทย เครื่องดนตรี
ไทย การแสดงหุ่นละครเล็ก การร้อยมาลัยดอกไม้สด และ
การแกะสลักผักและผลไม้
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะ
ทั่วไป เนื้อหา การใช้ภาษา การใช้กระบวนการจินตภาพ และ
ภาพสะท้อนวัฒนธรรมโดยเสนอผลการวิ จัยแบบพรรณนา
วิเคราะห์
มุ่งศึกษาการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นจากวรรณกรรมที่ได้รับ
รางวัลซีไ รต์ ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ มากน้อย
เพียงใด
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การประกอบ
สร้าง “ความเป็นลาว” ในวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ไทย
ร่วมสมัยและวิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในการ
นาเสนอภาพแทน “ความเป็นลาว” ในวรรณกรรมและสื่อ
ภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยจานวน ๗ เรื่อง

๒๘๖

ตาราง ๕๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๓๗ ศิริวรรณ ประสพสุข. (๒๕๔๙). การ
วิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่องภาระสุดท้าย.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เขมรศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๓๘

๓๙

๔๐

บรรณานิทัศน์

การศึกษานวนิยายเรื่องภาระสุดท้าย พบว่า สะท้อนให้เห็น
ว่ า ทุ ก คน ต้ อ งมี ห น้ า ที่ รั บผิ ด ชอ บต่ อ ครอ บครั ว และ
ประเทศชาติ สะท้อนถึง การใช้ชีวิตของชาวกัมพูชาในด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี อาหาร เป็นต้น และเนื้อหาช่วงที่เกี่ยวกับ
การปกครองในช่วงเขมรแดง สะท้อนถึงความยากลาบากของ
ชาวกัมพูชา โดยเน้นให้ผู้อ่านสานึกบุญคุณของผู้นาชาติที่คืน
อิสรภาพแก่ชาวกัมพูชาให้อยู่กันอย่างมีความสุข
ศุภธิดา แสงนาค. (๒๕๕๐). การศึกษาเชิง การศึกษานวนิยายเรื่องกุหลาบ-สุบิน ที่ได้รับรางวัลพระสีหนุ
วิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “กุหลาบราชในปี ค.ศ.๒๐๐๑ พบว่า มีโครงเรื่องและสารั ตถะที่ดี คือ
สุบิน”. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เขมรศึกษา). ให้ข้อคิดในการพัฒนาบ้านเมืองปลูกฝ๎งและกระตุ้นให้ผู้อ่านมี
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
ความรู้ สึก รักชาติ และคิ ดพั ฒนาบ้ านเมือ ง โดยได้ สะท้อ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ
ของชาวเขมรในชนบทด้วย
สกลสุภา ทองน้อย. (๒๕๕๐). การศึกษา
การศึกษานวนิยายแนวประวัติศาสตร์สองเรื่องของ บีว ไฉ
เชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรแนว
เลีย ง นัก เขี ยนนวนิย ายรุ่น แรกๆ ของประเทศกั มพู ชา ซึ่ ง
ประวัติศาสตร์ของ “บีว ไฉเลียง”.
เขียนตั้งแต่ช่วงที่กัมพูชาเพิ่งได้รับเอกราช พบว่า มีโครงเรื่อง
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เขมรศึกษา).
ใกล้เกียงกัน ท่วงทานองการแต่งเหมือนกัน มีแนวคิดมุ่งเสนอ
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
ความรั ก ชาติ บ้ า นเมื อ ง กลวิ ธี ท างวรรณกรรมก็ เ ป็ น ไปใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ทิศทางเดียวกัน และให้ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อและค่านิยมในลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันไป
สมศรี บวบนา, สุภาวดี อินทรสถีตย์, อมรา มุ่งศึกษาแนวคิดและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ในนวนิยายรางวัล
เปลี่ยนอารุง, อรอุมา สุขมั่น. (๒๕๔๘).
วรรณกรรมสร้ า งสรรค์ย อดเยี่ ย มแห่ ง อาเซี ยน จะแสดง
วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคมและการเมือง หรือด้านอารมณ์แก่
ที่ปรากฏในนวนิยายรางวัลวรรณกรรม
ผู้อ่านสามารถนาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิ ต
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนตั้งแต่ปี ได้
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๖. การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง (ศศ.ม) จังหวัดพิษณุโลก :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

๒๘๗

ตาราง ๕๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๔๑ สัจภูมิ ละออ. (๒๕๕๐). การวิเคราะห์
จารึกสดกก๊อกธมเชิงวรรณกรรม.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เขมรศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๔๒

๔๓

๔๔

สรตี ใจสอาด. (๒๕๕๐). อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของเวียดนามและลักษณะ
สากลในนิทานตลกเจ้าปัญญาชุดจ่าง
กวิ่ง. วิทยานิพนธ์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.
สุธีรัตน์ ด้วงเงิน. (๒๕๕๐). ลเบิกอังกอร์
วัด: การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรม
และภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เขมรศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.

หงส์ลดา กล้าหาญ. (๒๕๕๐). การศึกษา
เชิงวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง “ลืมไม่ลง”.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เขมรศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรณานิทัศน์
การศึ กษาวิ เคราะห์ ข้อ ความในศิล าจารึ กสดกก๊อ กธมตาม
องค์ประกอบทางวรรณกรรมประเภทสารคดี ซึ่งจาแนกเป็น
๑.ด้านผู้แต่ง ๒.ด้านองค์ประกอบทางวรรณกรรม ได้แก่ โครง
เรื่อง การดาเนินเรื่อง การจบเรื่อง ตัวละครและฉากสาคัญ
๓.ด้านวรรณศิลป์ หรือความเหมาะสมของการเลือกใช้ภาษา
และถ้อยคาโวหารต่างๆ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของ
เวียดนาม ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบนิทานชุดจ่าง กวิ่งกับ
นิทานตลกเจ้าป๎ญญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
วิเคราะห์ลักษณะสากลของนิทานตลกเจ้าป๎ญญา
การศึกษาวรรณกรรมร้อยกรองเขมรเรื่องลเบิกอังกอร์วัด ซึ่ง
เป็นวรรณกรรมสมัยหลัง พระนคร แต่ง ขึ้นราว พ.ศ.๒๑๖๒
เล่านิทานพระเกตุมาลา กาเนิดของนครวัด และภาพสลักที่
ปราสาทนครวัด โดยเปรียบเทียบเนื้อหาในร้อยกรองกับภาพ
สลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด พบว่า กวีพรรณนาภาพสลัก
บางส่วน โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่แตกฉานด้านวรรณคดี
และพระพุทธศาสนา และกวีไม่ทราบที่มาของนครวัดจึงหา
คาตอบด้วยนิทานปรัมปราที่เล่าสืบต่อกันว่า ผู้สร้างนครวัด
ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นเทพ หรือพระวิสสุกรรม
การศึกษานวนิยายเขมรเรื่องลืมไม่ลง ที่ไดรับรางวัลพระสีหนุ
ราช พ.ศ.๒๕๓๘ และได้รับความนิยมอย่างมากในกัมพูชาจน
มี ก ารตี พิ ม พ์ ถึ ง ๓ ครั้ ง โดยวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบต่ า งๆ
ได้แก่โครงเรื่อง สารัตถะของเรื่อง ฉาก ตัวละคร บทสนทนา
กลวิธีการประพันธ์ ท่วงทานองในการแต่ง และวิเคราะห์ภาพ
สะท้ อ นสัง คมวั ฒนธรรมในช่ ว งหลั ง เสร็ จสิ้ น สงครามสมั น
ระบอบพอต พต ทั้ ง ชีวิ ตความเป็น อยู่ การประกอบอาชี พ
และค่ า นิ ย ม คติ ธ รรมและความเชื่ อ ตลอดจนประเพณี
พิธีกรรมต่างๆ

๒๘๘

ตาราง ๕๖ (ต่อ)
ลาดับ ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัย
ที่
๔๕ อุมารินทร์ ตุลารักษ์. (๒๕๕๐). แม่หญิง
ในวรรณกรรมลาวร่วมสมัย หลังการ
ปฏิวัติชาติประชาธิปไตย ค.ศ. ๑๙๗๕.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (ไทศึกษา).
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

บรรณานิทัศน์
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาภาพแทนผู้หญิงและการปรับเปลี่ยนภาพ
แทนผู้หญิง ในวรรณกรรมลาวร่วมสมัย หลัง การปฏิวัติชาติ
ประชาธิปไตย ค.ศ. ๑๙๗๕ และป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
นาเสนอภาพแทนผู้หญิงด้วย

๓.๖ บทสรุป
จากการสารวจงานวิท ยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย ที่ เกี่ยวข้ องกับ “วัฒนธรรม” ของกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่างานที่ปรากฏส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม ชาติ
พันธุ์ วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี ภาษาและวรรณกรรม โดยผู้ที่ผลิตงานดังกล่าวอยู่ในกลุ่มของงาน
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นที่น่าสังเกตว่างานส่วนใหญ่
ที่ทาขึ้นในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ เป็นการศึกษาที่เน้นในด้านภาษาและวรรณกรรม ทั้ง นี้สามารถสรุปงาน
ดังกล่าวได้ดังนี้
กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์
จะเห็นได้ว่างานวิทยานิพนธ์ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทั้ง ๓ กลุ่มงาน มุ่งศึกษาพัฒนาการ
และความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การศึกษาความเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ส่วนกลุ่มงานวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ประชาคมอาเซียน ภาพรวมจะเป็นการศึกษาด้านการทูต การสร้างความสัมพันธ์ภายในภูมิภาคอาเซียน และ
การสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นอาเซีย น เพื่อให้เกิดความปรองดอง เสถี ยรภาพ ความมั่น คง และความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันในอาเซียน เช่น การศึกษาบทบาทของอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็น การศึกษาแนวทาง
การเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน เป็นต้น และกลุ่มงานวิทยานิพ นธ์ที่ศึกษา
เกี่ยวกับประเทศประสมาชิกอาเซียน จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณงานส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับประเทศลาวใน
แง่มุมต่างๆ เช่น ศึกษาการรับรู้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – ลาว ผ่านแบบเรียน ศึกษาแนวคิดการสร้าง
ชาติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเวียดนาม เป็นต้น นอกจากประเทศลาว
แล้ว งานวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับประเทศพม่าและเวียดนามก็ได้รับความสมใจด้วยเช่นกัน โดยงานที่ศึกษา
เกี่ยวกับประเทศพม่า เช่น ศึก ษาการสร้ างถนนพม่ ากับความเปลี่ยนแปลงของดินแดนตอนใน ศึกษาการ
พรรณนาเรื่องชาติพันธุ์ในงานประวัติศาสตร์พม่าที่เขียนโดยชาวอังกฤษ เป็นต้น และงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ประเทศเวี ยดนาม เช่ น ศึกษาประวั ติศาสตร์เวี ยดนามตอนใต้ ตั้ง แต่ค ริสต์ ศตวรรษที่ ๘ – ๒๐ การศึ กษา
ขบวนการคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม การศึกษายุทธวิธีของเวียดกงในสงครามเวียดนาม เป็นต้น

๒๘๙

กลุ่มงานด้านศิลปกรรม
จะเห็นได้ว่างานวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ภาพรวมแล้วความ
สนใจมุ่งไปยังเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นและรูปแบบของอาคาร บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับอิทธิพล
จากชาติมหาอานาจหรือเจ้าอาณานิคม ที่เข้าปกครองประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึง
ลวดลายโบราณสถานและโบราณวั ตถุที่ได้รั บอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน และศิลปกรรมยั ง
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ในแง่มุมต่างๆ โดยเนื้อที่มีความสนใจรองลงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ดนตรี-นาฏศิลป์ เช่น การใช้ดนตรีเพื่อประกอบในพิธีกรรมต่างๆ หรือใช้เพื่อการแสดงพระธรรม ซึ่งดนตรียัง
ช่ ว ยสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างวั ฒ นธรรมและสั ง คมระหว่ า งประเทศได้ และยั ง ท าให้ เ ห็ น สภาพสั ง คมและ
วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน รวมไปถึงทัศนคติของคนในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการถ่ายทองออกมาผ่านทาง ดนตรีนาฏศิลป์ เป็นต้น
กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ “บรู” ในพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขง, การนับถือศาสนา
ของชาวกะเหรี่ยงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ หรือการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายต่างๆ
ได้แก่ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ชาวไทยเชื้อสายมลายู เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับภูมิป๎ญญา
ของแต่ทางพื้นที่แตกต่างกันไป เช่น ภูมิป๎ญญาด้านอาหารท้องถิ่นที่มีการนามาประยุกต์ให้มีค วามทันสมัยขึ้น
แต่ก็ยังคงความความดั้งเดิมไว้ด้วย ภูมิป๎ญญาด้านการละเล่นหรือการแสดงเพื่อความบันเทิง เช่น การแสดง
หมอลาของภาคอีสาน การแสดงโนราของภาคใต้ ซึ่ง จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง สามารถสะท้อนให้เห็น
สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วีถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆ ได้อีกด้วย
กลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี
จะเห็นได้ว่า ความสนใจส่วนใหญ่เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมาการรับอิทธิพลทางด้าน
ศาสนาในพื้นที่แถบอาเซียนในช่วงเวลาต่างๆ มีความรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยของศาสนาอย่างไร เช่น การศึกษา
พุทธศาสนาในพม่าสมัยพุกาม การศึกษาความเป็นมาในการประกาศว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติของ
พม่า การฟื้นฟูศาสนาอิสลามในมาเลเซียก่อนและหลังได้รับเอกราช หรือการใช้ศาสนาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เช่น ความ
เชื่อเรื่องพระราหูในวัฒนธรรมลาว ความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เป็นต้น ประกอบกับ
ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ที่ได้รับอิทธิมาจากศาสนาและความเชื่อที่มีอัต
ลักษณ์แต่ละท้องที่ เช่น พิธีกรรมการปลงศพของชาติพันธุ์ญ้อ ประเพณีทาบุญเดือนสิบชาวมาเลเซีย พิธีกรรม
หลังความตายของชนเผ่าม้ง เป็นต้น

๒๙๐

กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
จะเห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษา โดยรวมเป็นการศึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์
รู ป แบบและลั ก ษณะของภาษาต่ า งๆ รวมถึ ง การศึ ก ษาถึ ง อุ ป สรรคในการศึ ก ษาภาษาต่ า งประเทศ เช่ น
การศึกษาคาเรียกญาติในภาษาเวียดนาม การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของคาและความหมายของภาษาเขมร
ศึกษาคาเรียกการทาอาหารในภาษามลายู ศึกษาการเรียนภาษาไทยของชาวกัมพูชา ศึกษาคาเรียกผีและมโน
ทัศน์เรื่องผีในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัศนคติต่อในการใช้ภาษาป๎ตตานีมาเลย์ในเขต ๓ จังหวัดชายแดน
ใต้ หรือ การศึ ก ษาป๎ญ หาการออกเสีย งพยัญ ชนะและสระภาษาไทยของชาวเวีย ดนาม เป็ นต้ น นอกจาก
การศึกษาเกี่ยวกับภาษาต่างๆ ในอาเซียนแล้ว การศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงบทบาท
ทางสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมซึ่งมีลักษณะเฉพาะพื้นที่ เช่น การศึกษาบทบาทของผู้หญิง ใน
วรรณกรรมลาวร่วมสมัยภายหลังการปฏิวัติ ค.ศ. ๑๙๗๕ การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเวียดนามผ่าน
นิทาน การศึกษาทัศนะและแนวคิดทางสังคมในวรรณกรรมลาวที่ได้รับรางวัลซีไรต์ เป็นต้น

๒๙๑

บทที่ ๔
สถานภาพความรู้ “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเภท วารสาร
จากการที่ไดสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ ในชวง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ จากสาขาวิชา
การศึกษาตา งๆ เชน สาขาประวั ติศาสตรแ สาขาเอเชี ยตะวันออกเฉียงใตศึ กษา สาขาภาษาศาสตรแ สาขา
รัฐศาสตรแ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสถาปใตยกรรมศาสตรแ สาขาศิลปกรรม สาขาดนตรีศึกษา
เป็นตน พอที่จะจําแนกงานออกเป็น ๕ กลุมงาน คือ
๑. กลุมงานดานประวัติศาสตรแ
๒. กลุมงานดานศิลปกรรม
๓. กลุมงานดานชาติพันธุแและวิถีชีวิต
๔. กลุมงานดานศาสนา ความเชื่อและประเพณี
๕. กลุมงานดานภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบาน
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผานมา การศึกษาเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” กลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนประเภทบทความวิชาการ ที่จัดพิมพแระหวางพ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๖๐ มีจํานวน ๑,๗๗๓ รายการ เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณงานที่จัด พิมพแชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐ มีจํานวน ๒๗๗ รายการ งานที่จัดพิมพแชวงพ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีจํานวน ๖๓๗ รายการ และที่จัดพิมพแในชวงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ มี ๘๕๙ รายการ พบวามีการ
เพิ่มปริมาณการจัดทําเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนที่มากขึ้นเรื่อยๆ
ดัง นั้น จึงสามารถสรุปปริมาณงานที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุม ประเทศสมาชิกอาเซียนสิงพิมพแ
ประเภทวารสารในแตละชวง ๕ ปี ไดดังนี้
ตาราง ๕๗ ปริมาณงานศึกษาที่สารวจพบประเภทสิ่งพิมพ์วารสาร
หัวข้อศึกษา
๑.ประวัติศาสตรแ
๒.ศิลปกรรม
๓.ชาติพันธุแและวิถีชีวิต
๔.ศาสนา ความเชื่อและประเพณี
๕.ภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบาน
รวมทั้งสิ้น

๒๕๔๖-๒๕๕๐
๘๓
๔๒
๖๒
๑๔
๗๖
๒๗๗

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๒๒๖
๒๗๗
๑๐๕
๑๓๗
๑๓๖
๑๓๗
๔๙
๙๖
๑๒๑
๒๑๒
๖๓๗
๘๕๙

รวม
๕๘๖
๒๘๔
๓๓๕
๑๕๙
๔๐๙
๑,๗๗๓

๒๙๒
จากตารางที่ จะเห็นไดวา งานการศึกษา “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ในชวง
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ สวนใหญเป็นการศึกษาดานมติประวัติศาสตรแ จํานวน ๕๘๖ รายการ ซึ่งแสดงใหเห็นวา
งานการศึกษาในมิติประวัติศาสตรแยังคงไดรับความสนใจอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมีงานการศึกษาในประเด็นที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแตละประเด็นไมมากนัก เชนงานการศึกษาดานภาษา วรรณกรรมและ
นิทานพื้นบาน จํานวน ๔๐๙ รายการ งานศึกษาดานชาติพันธุแและวิถีชีวิต จํานวน ๓๓๕ รายการ งานศึกษา
ดานศิ ลปกรรม จํา นวน ๒๘๔ รายการ และงานศึ กษาดานศาสนา ความเชื่อ และประเพณี จํา นวน ๑๕๙
รายการ และจากการศึกษารวบรวมงานประเภทบทความทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุมประเทศสมาชิก
อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศ ในระยะ ๑๕ ปี ที่ ผ า นมา ผู วิ จั ย คาดหวั ง ว า งานด า นบทความที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมกลุมประเทศอาเซียนในอนาคต จะเป็นงานที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ชาติพันธุแ วิถีชีวิต ศาสนาและ
ประเพณีที่สะทอนอัตลักษณแของแตละประเทศนั้นๆ เนื่องจากแตละประเทศก็จะมีจุดเดนหรือจุดสําคัญและจุด
รวมที่ไมเหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะทอนความเป็นตัวตนของแตละประเทศไดเป็นอยางดี

๔.๑ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในดานประวัติศาสตรแ ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
พอที่จําแนกกลุมงานออกเป็น ๓ กลุมงาน ดังนี้
๑.กลุมงานดานประวัติศาสตรแเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๒.กลุมงานดานพัฒนาการของประชาคมอาเซียน
๓.กลุมงานดานประวัติศาสตรแประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผ า นมา การศึ กษาเกี่ย วกั บ “ประวั ติ ศาสตรแ ” ประเภท
บทความวิชาการ ที่จัดพิมพแระหวางพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๕๘๖ เลม สามารถสรุปปริมาณงานที่ศึกษา
เกีย่ วกับ “ประวัติศาสตรแ” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๕๘ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานประวัติศาสตร์
หัวข้อศึกษา
๒๕๔๖-๒๕๕๐
๑.ประวัติศาสตรแเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๑๗
๒.พัฒนาการของประชาคมอาเซียน
๓
๓.ประวัติศาสตรแประเทศสมาชิกอาเซียน
๖๓
รวมทั้งสิ้น
๘๓

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๔๐
๓๘
๓๕
๕๐
๑๕๑
๑๘๙
๒๒๖
๒๗๗

รวม
๙๕
๘๘
๔๐๓
๕๘๖

๒๙๓
จากตาราง จะเห็นไดวา งานการศึกษาดาน “ประวัติศาสตรแ” ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ สวนใหญ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรแประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน ๔๐๓ รายการ อันดับรองลงมา เป็น
การศึก ษาเกี่ ย วกั บเอเชียตะวั นออกเฉีย งใต จํานวน ๙๕ รายการ และการศึ กษาเกี่ ยวกับ พัฒนาการของ
ประชาคมอาเซียน จํานวน ๘๘ รายการ
ดังนั้น หัวขอการศึกษาของกลุมงานดานประวัติศาสตรแที่ตีพิมพแในชวงกอน พ.ศ.๒๕๕๑ สวนใหญเป็น
การศึกษาดานประวัติศาสตรแประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน ๖๓ รายการ ขณะที่งานตีพิมพแตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๑
เป็นตนมา สวนใหญยังคงเป็นหัวขอการศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซีย น จํานวน ๓๔๐ รายการ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวางานการศึกษาในมิติประวัติศาสตรแ ของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงไดรับความสนใจอยู
เสมอ นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาในหัวขอการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมายิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแตละหัวขอ
ไม ม ากนั ก เช น งานศึ ก ษาด า นพั ฒ นาการของประชาคมอาเซี ย น จํ า นวน ๘๕ รายการ งานศึ ก ษาด า น
ประวัติศาสตรแเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน ๗๘ รายการ ที่มีความนาสนใจที่ปริมาณชิ้นงานในแตละหัวขอ
ศึกษาดัง กลาวที่ตีพิมพแมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกวาสองเทา โดยเฉพาะหัวขอเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในมิติประวัติศาสตรแ ที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๖๓ รายการ ในชวงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๑๕๑ รายการ
ในช ว งพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และเป็ น ๑๘๙ รายการ ในช ว งพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ แสดงเห็ น ว า ที่ ผ า นมามี
การศึกษาเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติดานประวัติศาสตรแมากยิ่งขึ้นและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
๔.๑.๑ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในกลุมงานดานประวัติศาสตรแเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๙๕ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๕๙ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ ประเทศที่ ๓ มองกรณี ร.ศ.๑๑๒ ฝรั่งเศสไม
คิดยึดเมืองไทย แตมุงหวังจัดตั้งสหภาพ
อินโดจีน
๒ การขุ ด ค น แหล ง โบราณคดี ถ้ํ า วั ง ตาแหลว
โครงการวิจัยโบราณคดีลุมแมน้ําโขง
๓

ความหลากหลายของมนุ ษ ยแ ใ นภาคพื้ น
แผนดินใหญเอเชียตะวันออกเฉียงใต เก็บตก
จากการประชุ ม วิ ช าการและการประชุ ม
ปฏิบัติการนานาชาติเสียมราฐ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ไกรฤกษแ นานา

๒๕๕๘

๓๖

๙

วารสาร
ศิลปวัฒนธรรม

กรกฎ บุญลพ

๒๕๕๑

๑๐

๕๕

กรกฎ บุญลพ

๒๕๕๒

๑๑

๖๐

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร

๒๙๔
ตาราง ๕๙ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๔ ประวัติศาสตรแ “ภูมิภาคลุมน้ําโขง”
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)
กฤษฎา บุญชัย

ตามรอยพอหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราช
กองบรรณาธิการ
ดํ า เนิ น เยื อ นเชื่ อ มสั ม พั น ธไมตรี ป ระเทศ
อาเซียน
ความรวมมือของประเทศเอเชียอาคเนยแใน กองภพ เนตรนวลใย
การตอตานการกอการราย
ญี่ ปุ น กั บ บรรทั ด ฐานระหว า งประเทศ:
กิตติกาญจนแ
ความมั่นคงของมนุษยแในเอเชียตะวันออก
เลืองปใญญาวงศแ
เฉียงใต
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงใต กั บ การแสวงหา
กุลลดา เกษบุญชู
แนวทางการวิเคราะหแ
มิ๊ด
นโยบายต า งประเทศของไทยกั บ อาณา
ขจิต จิตตเสวี
บริเวณชายแดน
เอกสารหลักฐานสเปน The Philippine จันทรแฉาย ภัคอธิคม
islands ๑๔๙๓-๑๘๙๘ ข อ มู ล เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ยุ ท ธ ศ า ส ต รแ ข อ ง จิติยา พฤษาเมธานันทแ
สหรั ฐ อเมริ ก าต อ เอเชี ย อาคเนยแ พ.ศ. กุลลดา เกษบุญชู มี๊ด
๒๕๑๖-๒๕๑๙
“รัส เซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลั ง จิราพร ตรีวิเศษศร
สงครามเย็ น ” กั บ ๒๐ ปี การพั ฒ นา
ความสั ม พั น ธแ รั ส เซี ย -อาเซี ย น (๑๙๙๖๒๐๑๖)
การกลายความคุ น เคยในสถาปใ ต ยกรรม คมสัน ธีรภาพวงศแ
ร ว มสมั ย ที่ มี ผ ลต อ อั ต ลั ก ษณแ พื้ น ถิ่ น ใหม
กรณีศึกษาภูมิภาคเอเชียอาคเนยแ
ภูมิ ภ าคนิ ย มในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต :
เชษฐา พวงหัตถี
การกอตัวและพัฒนาการของอาเซียน และ
ขอถกเถียงทางทฤษฎี
การดําเนินยุทธศาสตรแของจีนในระดับโลก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
ตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ชาวจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออก
ชมนาค เทียมพิภพ
เฉียงใต: ภูมิหลังและความสัมพันธแของคน
กันเอง

ปี (พ.ศ.) ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
จดหมายข า วสมาคม
อาเซียน-ประเทศไทย

๒๕๕๓

๖

๑

๒๕๕๙

๘

๔

๒๕๕๒

๖

๖๕

๒๕๕๔

๘

๘๘

๒๕๔๖

๓๔

๑

๒๕๕๑

๓

๓๗

๒๕๔๘

๒๕

๑-๒

๒๕๕๔

๒๙

๒

วารสารรมพฤกษแ
มหาวิทยาลัยเกริก

๒๕๕๙๒๕๖๐

๔๑

-

วารสารประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

๒๕๕๐๒๕๕๑

๑

๑

วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๒๕๕๕

๓๐

๓

วารสารรมพฤกษแ
มหาวิทยาลัยรังสิต

๒๕๕๓

๕๒

๒

วารสารรัฏฐาภิรักษแ

๒๕๕๙

-

๘๒

วารสารเสนาศึกษา

วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสาร
สังคมศาสตรแ
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
วารสารามคําแหง
ฉบับมนุษยศาสตรแ

๒๙๕
ตาราง ๕๙ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๗ การกอการรายในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต
๑๘ การกอการรายในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต
๑๙ แมน้ําโขง จากอาณานิคมภิวัตนแสู
โลกาภิวัตนแ
๒๐ พั ฒ นาการของการผลิ ต และการค า ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต บทวิเคราะหแเชิง
ประวัติศาสตรแ
๒๑ เขตอิ ท ธิ พ ลของมหาอํ า นาจในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต: กรณีศึกษาปใญหาขอ
พิพาททะเลจีนใต
๒๒ Rainbow Over The S.E.A.
๒๓ พัฒ นาการประวัติ ศาสตรแ และนโยบาย
การปกครองที่มีตอบริเวณปาตานีและมิ
ดาเนา: ขอสังเกตบางประการเรื่องชาติ
พันธุแและศาสนา
๒๔ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ส มั ย อาณา
นิคม: มองผานการผลิตและบริโภคกาแฟ
๒๕ เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา:
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง
๒๖ อองรี มูโอตแ (Hemri Mouhot) ผูเปิด
ดินแดนอินโดจีนสูสังคมโลก
๒๗ ดิ น แดนศรี โ ครตบู ร ตามจดหมายเหตุ
ราชวงศแถัง (คริสตแศตวรรษที่ ๗-๘)
๒๘ ๗ สถาบัน “หนังสือเลมละบาท” ของ
พงษแศักดิ์ พยัฆวิเชียรกับเหตุการณแ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๖ กับสงครามอินโดจีน
๒๙ ชวนถก: ชาติ ชาติพันธุแ และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
๓๐ รัฐเกาในขวดใหม: การเปลี่ยนแปลงและ
ตอเนื่องของรัฐและชาติในอุษาคเนยแ
๓๑ ประวัติศาสตรแนิพ นธแ สยาม-ปาตานี ใน
รอบทศวรรษ: บทสะทอ นผ านเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปีที่

ฉบับที่

ชัยโชค จุลศิริวงษแ

ปี
(พ.ศ.)
๒๕๔๙

ชื่อวารสาร

๑

๒

จุลสารความมั่นคง

ชัยโชค จุลศิริวงษแ

๒๕๕๐

๒

๒๙

จุลสารความมั่นคง

ชาญวิทยแ เกษตรศิริ

๒๕๔๖

๑๙

๒๒๕

สารคดี

ชุลีพร วิรุณหะ

๒๕๕๓

๓๒

๑

วารสารอักษรศาสตรแ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฑภิพร สุพร
ภูวิน บุณยะเวชชีวิน

๒๕๕๔

๒๙

๒

วารสารรมพฤกษแ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ณัฐกานตแ อมาตยกุล
ณัฐนี อมรประดับกูล

๒๕๕๘
๒๕๕๗

๓๑
๘

๓๖๘
๑

โดม ไกรปกรณแ

๒๕๕๗

๓๓

๒

ดุลยภาค ปรีชารัชช

๒๕๕๔

๑๑

๒

ทศพนธแ นรทัศนแ

๒๕๕๖

๑

๑๑

วารสารภาษาและ
วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสาร
รัฐศาสตรแสาร
ทางอีศาน

ทองแถม นาถจํานง

๒๕๕๗

๓

๒๖

ทางอีศาน

ทาคาฮาชิ คัทซูยูกิ

๒๕๔๖

๒๕

๒

ศิลปวัฒนธรรม

ธเนศ วงศแยานนาวา

๒๕๕๙

๓๗

๑

ธเนศ อาภรณแสุวรรณ

๒๕๔๘

๕

๒

ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล

๒๕๕๘

๔

๖

วารสาร
รัฐศาสตรแสาร
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ
วารสาร
ชุมทางอินโดจีน

สารคดี
วารสารศาสนาและ
วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๙๖
ตาราง ๕๙ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๒ ลุม น้ํ า ปาด-ลุ ม น้ํา ตรอน ประวั ติ ศาสตรแ
โบราณคดีบนเสนทางโขง-นาน ตอนกลาง

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ธีรวัฒนแ แสนคํา

ปี
(พ.ศ.)
๒๕๕๓

๑

๒

ธีรวัฒนแ แสนคํา

๒๕๕๔

๒

๒

๒๕๕๔

๓

-

วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๔

-

๓๓

๒๕๕๙

๘

๑

๒๕๕๕

๑๔

๗๕

๒๕๕๖

๑๕

๗๙

๒๕๕๘

๖

๑

วารสารสมาคม
ประวัติศาสตรแ
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสารอิสลามศึกษา

๒๕๕๑

๓๔

๑

เมืองโบราณ

๒๕๕๘

๕๗

๓

วารสารรัฏฐาภิรักษแ

๒๕๕๙

๔

๒

๒๕๕๘

๓๖

๙

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแปริทัศนแ
ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๖๐
๒๕๕๖

๖
๑๗

๖๒
๙๘

๓๓

ประวัติศาสตรแโบราณคดีในลุมน้ําบน
เสนทางโขง-นาน ตอนลาง

๓๔

เมื อ งนครไทย:
พั ฒ นาการทาง
ธีรวัฒนแ แสนคํา
ประวั ติ ศ าสตรแ เ มื อ งชุ ม ทางคมนาคม
ระหวางรัฐลุมน้ําโขงกับ
รัฐลุมน้ําเจาพระยา
การขยายบทบาทของจีนใน
ธีระ นุชเปี่ยม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
การขุดคอคอดกระกับความมั่นคงทาง
นรพัชร เสาธงทอง
ภูมิรัฐศาสตรแในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
ประวัติศาสตรแฉบับยอของอาเซียน
นันทวัฒนแ ฉัตรอุทัย
และประชาคมอาเซียน
เปิดพื้นที่ประวัติศาสตรแสามัญชน
นิติ ภวัครพันธุแ
ในอุษาคเนยแ
จาก “ฮารอมัยนแ” สู “อุษาคเนยแ”
นุมาน หะยีมะแซ
: อิสลามภิวัตนแผานสถาบันการศึกษา
อิสลาม
ทุงตึก จุดเชื่อมโยงการคาทางทะเล
บุณยฤทธิ์ จายสุวรรณ
ของโลกบนคาบสมุทรมลายู
เรไน นัยวัฒนแ
ยุทธศาสตรแเสนทางสายไหมทางทะเล
ปณต แสงเทียน
ของจีน: ความเกี่ยวของตออาเซียนและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
พื้นที่รอบชายแดนในกระแสพัฒนา
ปฐมพงศแ มโนหาญ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
เมื่อ เซ-ลิ-โฟ-ชิ ไมใชไชยา เมืองหลวง
ประจิต
ของอาณาจักรศรีวิชัยจะอยูที่ไหน
ประเสริฐประศาสนแ
ประสิทธิ์
เอื้อตระกูลวิทยแ
สายแนอุษาคเนยแ
ปรีดา ขาวบอ
ความรูทางภูมิศาสตรแและวัฒนธรรม
ปิยชาติ สึงตี
กับการทําความเขาใจประเทศ
เพื่อนบาน

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

๔๔
๔๕

ทางอีศาน
จดหมายขาวมูลนิธิ
เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุแ

๒๙๗
ตาราง ๕๙ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๔๖ เมืองทาโบราณในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและการคากับริวกิว
๔๗ นโยบายของสหรัฐอเมริกาตอ
อินโดจีนจากโรสเวลตแถึงทรูแมน
ค.ศ.๑๙๔๓-๑๙๔๖: จุดเปลี่ยนของ
อินโดจีน
๔๘ เจิ้งเหอ ซําปอกงและอุษาคเนยแ
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

จีนกับเศรษฐกิจโลกปี ๒๐๐๙:
ความเชื่อมโยงกับเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต
พลวัตของความมั่นคง: ภาพสะทอน
ตอความคิดในการศึกษาความ
มั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ภาษาไทย-ลาว ในตระกูลภาษา
ออสโตรนีเซียน ผลตอความ
เขาใจประวัติศาสตรแ
สยาม/Siam/เซียม=
สุวรรณภูมิ
การสืบหา “ศรีวิชัย” แนวใหม
วัฒนธรรมยุคกอนประวัติศาสตรแ
ซาหวิ่น กําเนิด และพัฒนาการของ
รัฐลินยี่ของชาวจาม (ราว ๕๐๐ ปีกอน
คริสตกาล – คริสตแศตวรรษที่ ๕)
รวมรากนครา สานศรัทธา
“อาเซียน” พราหมณแ-ฮินดูพุทธ
เพื่อนบานศึกษา: อาณาบริเวณศึกษา
แบบใหม
อโยธยาในสายตาลุมน้ําโขง
ภูมิภาคนิยมแบบใดเป็นคําตอบ
สําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต
การสรางนิทรรศการศิลปะ
ในเวลาแหงโลกาภิวัตนแและนโยบาย
เสรีนิยมแนวใหม

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปีที่ ฉบับที่

ปิยดา ชลวร

ปี
(พ.ศ.)
๒๕๕๐

ชื่อวารสาร

๗

๒

พิชยพรรณ ชวงประยูร

๒๕๖๐

๓๙

๑

พีรยา มหากิตติคุณ

๒๕๕๑

๕

๙

พูลสิน อิงคะวัต

๒๕๕๒

๖

๖๓

ภูวิน บุณยะเวชชีวิน

๒๕๕๕

๙

๑๐๑

วารสารกระแส
อาคเนยแ

ไมเคิล ไรทแ

๒๕๔๖

๒๔

๑๑

ศิลปวัฒนธรรม

ไมเคิล ไรทแ

๒๕๔๘

๒๖

๑๒

ศิลปวัฒนธรรม

ไมเคิล ไรทแ
มัทนา เกษกมล

๒๕๕๑
๒๕๕๙

๒๙
๒๒

๙
๓๘

ยอด แนตรสุวรรณ

๒๕๕๙

๕๕

๑

ศิลปวัฒนธรรม
วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

ยุกติ มุดกาวิจิตร

๒๕๕๕

๑

๑

ยุทธพงศแ มาตยวิเศษ
รัฐศรัณยแ สิรีกัญจนแ

๒๕๖๐
๒๕๕๙

๖
๔๖

๖๒
๒

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ
วารสารดํารงวิชาการ

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารกระแส
อาคเนยแ

วารสารชุมทาง
อินโดนจีน
ทางอีศาน
วารสารสังคมศาสตรแ

๒๙๘
ตาราง ๕๙ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๙ “ขุด” ประวัติศาสตรแเอเชียตะวันออก
เฉียงใตขึ้นมาปใดฝุุน...แลวก็เอาไป “ฝใง” ไว
ที่เดิม: แนะนํา/วิพากยแหนังสือ A New
history of Southeast Asia,
(Basingstoke, /Hampshire: Palgrave
Macmillan, ๒๐๑๐)
๖๐ เหรี ยญ นก เม็ กซิ โกใ นเ มื อ งไ ทย แล ะ
อุษาคเนยแ
๖๑ อดีต ปใจจุบัน และอนาคต จากอินโดจีนสู
CLMV
๖๒
๖๓
๖๔

สํารวจการคาขามแดนลุมแมน้ําโขง
ค.ศ.๑๙๑๑-๑๙๓๙/พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๘๒:
สํารวจเสนทางคาราวาน ผูคนและสินคา
บนเสนทางขามคาบสมุทร บานเมือง
กึ่งกลางที่ยะลาและยะรัง
อารยธรรมซายฟอง: มรดกประวัติศาสตรแ
แบบอาณานิคม

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.) ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ลลิตา หิงตานนทแ

๒๕๕๔

๓๒

๓

รัฐศาสตรแสาร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ

ลอม เพ็งแกว

๒๕๔๖

๒๔

๑๑

ศิลปวัฒนธรรม

วนิดา ทูลภิรมยแ

๒๕๖๐

๑๖

๑๙๐

วราภรณแ เรืองศรี

๒๕๕๔๒๕๕๕

๙

๑

วารสารเนชั่นแนล
จีโอกราฟฟิก
ฉบับภาษาไทย
วารไทยคดีศึกษา

วลัยลักษณแ ทรงศิริ

๒๕๕๓

๓๑

๑๒

ศิลปวัฒนธรรม

วลัยลักษณแ ทรงศิริ

๒๕๕๕

๑๖

๙๓

จดหมายขาวมูลนิธิ
เล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
วารสารสงขลา
นครินทรแ
ฉบับสังคมศาสตรแและ
มนุษยศาสตรแ
วารสารสังคมศาสตรแ
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา

๖๕

สัมพันธภาพทางการในโลกยุคโบราณ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับเอเชีย
ตะวันออก

วันวิสาขแ ธรรมานนทแ

๒๕๕๕

๑๘

๓

๖๖
๖๗

เอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังยุคสงครามเย็น
เอเชียตะวันออกเฉียงใตยุคหลังสงครามเย็น

วิทยา สุจริตธนารักษแ
วิทยา สุจริตธนารักษแ

๒๕๕๕
๒๕๕๗

๔๒
๘

๑
๑๔๑

๖๘

ประเทศเพื่อนบาน (ไทย-ลาว-กัมพูชาเวียดนาม) การพัฒนาความสัมพันธแที่ยั่งยืน
พัฒนาการทางทหารในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
เอเชียตะวันออกเฉียงใตกับการแขงขัน
สะสมอาวุธครั้งใหม
วิเทโศบายการทูตในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว:
กรณีศึกษาเสด็จพระราชดําเนินเยือน
อินโดจีน พ.ศ.๒๔๗๓

วิทยา สุจริตธนารักษแ

๒๕๕๙

๘

๑

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วิทิต ทวีสุข

๒๕๕๗

๘

๑๕๐

วิทิต ทวีสุข

๒๕๕๗

๘

๑๔๑

วีรวัลยแ งามสันติกุล

๒๕๕๙

๑๑

๒๐

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยรังสิต

๖๙
๗๐
๗๑

๒๙๙
ตาราง ๕๙ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗๒ อยุธยากับอาเซียน: ภาพสะทอนการดําเนิน
ความสั มพั นธแ ในภูมิ ภาคเอเชีย ตะวัน ออก
เฉียงใต

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.) ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ศุภกาณฑแ นานรัมยแ

๒๕๕๘

๒

๑

๒๕๔๙

๑

๑
๗๙

วารสารวิจัยราชภัฏ
กรุงเกา สาขา
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
วาสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร

ศุภการ สิริไพศาล
อภิเชษฐ กาญจนดิษฐ
พรชัย นาคสีทอง
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

๗๓

เอเชียตะวันออกเฉียงใต: จากความขัดแยง
สูเอกภาพทามกลางความหลากหลาย

๗๔

เปิ ด พื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตรแ ส ามั ญ ชนใน
อุษาคเนยแ: บทสัมภาษณแ รศ.ดร. นิติ
ภวัครพันธุแ
ปรารภ..สุวรรณภูมิ
ศรีศักร วัลลิโภดม
รัฐกันชนกับดินแดนที่สยามประเทศ
ศิริพจนแ
“ไดมา” จากชาติเจาอาณานิคม
เหลามานะเจริญ
วัฒนธรรมรุนแรกๆ ของเอเชียอาคเนยแ
สวาง เลิศฤทธิ์
ภาคพื้นแผนดินใหญ
การใชประโยชนแจากวัฒนธรรมจีนของ
สิทธิพล เครือรัฐติกาล
ประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต:
กรณีศึกษางานฉลอง ๖๐๐ ปี การเดินเรือ
ของเจิ้งเหอในอินโดนีซัย สิงคโปรแ และ
มาเลเซีย เมื่อ ค.ศ.๒๐๐๕
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต : การเมื อ ง
สีดา สอนศรี
เศรษฐกิจ และการตางประเทศหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๐)
ไทยในโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สุเนตร ชุตินธรานนทแ

๒๕๕๖

๑๕

๒๕๕๐
๒๕๖๐

๕
๕
วารสารหนาจั่ว
๓๗ ๑๘๙๙ มติชนสุดสัปดาหแ

๒๕๔๗

๒๕

๗

ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๕๓

๗

๗๖

วารสาร
กระแสอาคเนยแ

๒๕๕๒

๖

๖๑

วารสาร
กระแสอาคเนยแ

๒๕๕๕

๑

๑

ประวัติศาสตรแเก็บตกที่ อิหราน (เปอรแเซีย)
ยอนรอยสายสัมพันธแจากยุคสุวรรณภูมิ
ถึงปใจจุบัน
เจไอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

สุดารา สุจฉายา

๒๕๔๗

๒๕

๓

วารสารชุมทาง
อินโดจีน
ศิลปวัฒนธรรม

สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๔๙

๑

๒

มุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต:
ความเปลี่ยนแปลงและความทาทาย
กรณีศึกษาติมอรแตะวันออก

สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๕๐

๒

๓๐

สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๔๙

๔

๗๙

ติมอรแตะวันออก อาเจหแมินดาเนา:
บทเรียน

สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๔๙

๔

๗๙

๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา

๓๐๐
ตาราง ๕๙ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๘๖ การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรม
ทองถิ่นสมัยอดีตถึงปใจจุบันเพื่อพัฒนา
ฐานขอมูลวัฒนธรรมและอารยธรรม
โบราณในพื้นที่บริเวณลุมแมน้ําโขงและ
คาบสมุทรมลายา
๘๗ ศิลปะโบราณวัตถุสถานของอาณาจักร
โบราณในดินแดนสุวรรณภูมิทวีป
๘๘ การคาทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.) ปีที่

ฉบับที่

สุรัตนแ เลิศล้ํา

๒๕๕๖

๑๑

-

วารสารวิชาการ
โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์,
หมอมเจา
เอิบเปรม วัชรางกูร

๒๕๔๙

๑

๒

๒๕๔๘

๕

๑

วารสารศิลปศาสตรแ
ปริทัศนแ
วารสารอินโดจีน
ศึกษา
วารสารดํารงราชา
นุภาพ
วารสารรัฏฐาภิรักษแ

๘๙

การคาทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เอิบเปรม วัชรากูร

๒๕๕๕

๑๒

๔๔

๙๐

เปรียบเทียบพัฒนาการของระบอบอาณา
นิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พัฒนาการทางการเมืองในติมอรแตะวันออก

อนุชาติ บุนนาค

๒๕๕๓

๕๒

๑

อัครพล ศักดิ์นิมิต

๒๕๕๓

๗

๗๗

อัจฉรา บรรจงประเสริฐ

๒๕๕๓

๑

๑

อัสนี พิภูษณกาญจนแ

๒๕๕๒

๖

๖๗

อิมรอน ซาเหาะ
ยาสมิน ซัตตารแ

๒๕๕๘๒๕๕๙

๑๐

๒

อุดมพร ธีระวิริยะกุล

๒๕๕๘

๔

๒

๙๑
๙๒

ภูมิภาคนิยมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง:
โอกาสหรือความทาทายในยุคโลกาภิวัตนแ

๙๓

นโยบายตอตานการกอการรายของสหรัฐ
อเมริกากับเอเชียอาคเนยแ
อิสลามการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต:
จุดยืน ตําแหนง และการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองมุสลิมในระบอบประชาธิปไตย
จากประวั ติ ศ าสตรแ ช าติ สู ป ระวั ติ ศ าสตรแ
ประชาคมอาเซี ย น :
ศึ ก ษากร ณี
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต รแ ไ ท ย ใ น มิ ติ ที่ มี ต อ
ความสัมพันธแกับเพื่อนบาน

๙๔
๙๕

ชื่อวารสาร

วารสาร
กระแสอาคเนยแ
วารสารรัฐศาสตรแและ
รัฐประศาสนศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วารสารมนุษยศาสตรแ
ฉบับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

๓๐๑
๔.๑.๒ กลุ่มงานด้านพัฒนาการของประชาคมอาเซียน
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทหนังสือในกลุมงานดานพัฒนาการของประชาคมอาเซียน
ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๘๘ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๖๐ บรรณานุกรมเกี่ยวกับพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)
ที่
๑ ความหลากหลาย รอยความแตกแยกและ
Devanas Krishnadas
กลยุทธแทางเลือกในอนาคตสําหรับประเทศ
อาเซียน
๒ วัฒนธรรมรวมและภูมิศาสตรแรวม: อัตลักษณแ
Farish A. Noor
และความตระหนักรูรวมของอาเซียนมีจริง
หรือ
๓ อาเซียนกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
John Pang
๔

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

๒๕๕๘

๕๙

๒

วารสาร
รัฏฐาภิรักษแ

๒๕๕๙

๕

๓

จุลสารจับตา
อาเซียน

๒๕๕๙

๕

๑

จุลสารจับตา
อาเซียน
วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสารความหลาก
หลายทาง
วัฒนธรรม
จดหมายขาว
สมาคมอาเซียนประเทศไทย
ทางอีศาน

แนวโนมของอาเซียน+๓ ในการพัฒนาไปสู
ประชาคมเอเชียตะวันออก
ความหลากหลาย...วัฒนธรรมอาเซียน

กฤษณแ เจนจิรวัฒนา

๒๕๕๕

๙

๑๐๐

กลา สมตระกูล

๒๕๕๔

๑๐

๒๐

๖

ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน: ผลลัพธแ
ที่ทุกคนตองรู

กองบรรณาธิการ

๒๕๕๓

๒

๑

๗

ปมประวัติศาสตรแกับความเป็นประชาคม
อาเซียน
ทางแหงอาเซียน
สรุปสาระสําคัญของแผนการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ยุทธศาสตรแไทยในประชาคมอาเซียน

กองบรรณาธิการ

๒๕๕๕

๑

๓

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

๒๕๕๕
๒๕๕๕๒๕๕๖
๒๕๕๖

๑
๒

๓
๑

๒

๒

รายงานความกาวหนาแผนการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
วัฒนธรรมรวมอาเซียนบนหนทางสู
มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได
วิถีอาเซียน บนมรรคาอุษาคเนยแ

กองบรรณาธิการ

๓

๑

กองบรรณาธิการ

๒๕๕๖๒๕๕๗
๒๕๕๙

๕

๓

ขจิต จิตตเสวี

๒๕๕๖

๗

๑๓๑

๕

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

กองบรรณาธิการ

ชื่อวารสาร

ทางอีศาน
จุลสารจับตา
อาเซียน
จุลสารจับตา
อาเซียน
จุลสารจับตา
อาเซียน
จุลสารจับตา
อาเซียน
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา

๓๐๒
ตาราง ๖๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๔ อาเซียนจากมุมมองของญี่ปุน: ภาพสะทอน
ของลัทธิเอเชียนิยมและบูรพานิยมจากงาน
เขียนของปใญญาชนในวารสาร Gaiko
Forum และ Gaiko
๑๕ สนทนากับแผนงานประชาคมวัฒนธรรม
อาเซียน
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๒๕
๒๖

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ

๒๕๕๘

๓๒

๑

วารสารญี่ปุนศึกษา

ฆัสรา ขมะวรรณ
มุกดาวิจิตร

๒๕๕๕

๑๔

๗๕

๒๕๕๕

๙

๑๐๕

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร
วารสารกระแส
อาคเนยแ

๒๕๕๗

๓๓

๑

๒๕๕๗

๓๔

๒๕๕๘๒๕๕๙

๒

๒

โชติชวง นาดอน

๒๕๖๐

๖

๖๓

ชินวัฒนแ ตั้งสุทธิจิต
ถวิล นิลใบ

๒๕๕๕
๒๕๕๖

๑
๑๐

๗
๑๑๐

เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี,
สมเด็จพระ
ทวีศักดิ์ เผือกสม

๒๕๕๒

๗

-

๒๕๕๗

๓

๔

ทองแถม นาถจํานง
ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน

๒๕๕๖
๒๕๕๕

๑
๙

๑๐
๑๐๐

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
จิรรัชวัลคุแ
กั บ การแก ไ ขกรณี พิ พ าทระหว า งประเทศ
ทรงสุวรรณวิภา
สมาชิก
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
จิรรัชวัลคุแ
กั บ การแก ปใ ญ หาข อ พิ พ าทระหว า งไทยทรงสุวรรณวิภา
กัมพูชา: กรณีปราสาทเขาพระวิหาร
“ดรามา” เรื่อง สงกรานตแสิงคโปรแ
เชตะวัน เตือประโคน
และขอคิดถึงประชาคมอาเซียน
ความสัมพันธแทางการคาระหวางอาเซียน
เชาวฤทธิ์
และพันธมิตรแปซิฟิก
เชาวแแสงรัตนแ
สรุปยอรากเหงารวมของวัฒนธรรม
อาเซียน
ทองถิ่นกับอาเซียน จุดเชื่อมที่ยังตองหา
โครงสรางภาษีในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน
อาเซียนกับโลกตะวันออก
บทนําเสนอชุดโครงการวิจัย
เรื่อง ภูมิทัศนแทางปใญญาแหง
ประชาคมอาเซียน: เรียนรูเพื่อ
รวมเดินไปขางหนาดวยกัน
จีนาภิวัฒนแกับอาเซียน
CLMV ใน ASEAN

วารสารรามคําแหง
ฉบับมนุษยศาสตรแ

๑๗๕๔ มติชนสุดสัปดาหแ
วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
ทางอีศาน
ทางอีศาน
วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสารวิชาการ
โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา
วารสารชุมทาง
อินโดจีน
ทางอีศาน
วารสารกระแส
อาคเนยแ

๓๐๓
ตาราง ๖๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒๗ อาเซียนกับการยอมรับในสังคม
ระหวางประเทศ
๒๘ อาเซียน: อดีต ปใจจุบันและอนาคตสู
ประชาคมอาเซียน ปี ๒๐๑๕
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

๓๓

อัตลักษณแรวมอาเซียน เอกลักษณแ
ที่นาชื่นชมและภาคภูมิใจ
การระงับขอพิพาทในอุดมคติ:
ยอนมองอาเซียน
ความสัมพันธแไทย-เวียดนาม
ในกรอบอาเซียน
นโยบายตางประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีตอ
อาเซียน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน

๒๕๕๕

๙

๑๐๘

ธานี สุขเกษม

๒๕๕๕

๑

๒

ธีรภาพ โลหิตกุล

๒๕๕๖

๕๒

พิเศษ

วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสารรัฐศาสตรแ
และนิติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุแ
วารสารวัฒนธรรม

ธีรยุทธ ปใกษา

๒๕๕๙

๒๙

๑

วารสารปาริชาติ

ธีระ นุชเปี่ยม

๒๕๕๕

๓๓

๑

ใบคูณ สมบัติดวง
สมหมาย ชินนาค

๒๕๕๔

๗

๑

นพดล มังคละทน

๒๕๕๙

๕๘

๒

วารสารเอเชีย
ปริทัศนแ
วารสาร
ศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสาร
รัฏฐาภิรักษแ

๓๙ ๑๔๑๓๓ มติชน
๓๒
๓
วารสารรมพฤกษแ
มหาวิทยาลัยเกริก
๕๘
๔
นิตยสารศิลปากร
กรมศิลปากร
๒๔ ๑๒๓๖ เนชั่นสุดสัปดาหแ
๖
๖๔ วารสารกระแส
อาคเนยแ
๗
๗๕ วารสารกระแส
อาคเนยแ
๓๐
๓
วารสารรมพฤกษแ
มหาวิทยาลัยเกริก
๔๖
๑
วารสาร
สังคมศาสตรแ

นฤตยแ เสกธีระ
นันทนา
นันทวโรภาส
นัยนา แยมสาขา

๒๕๕๙
๒๕๕๗

๓๗
๓๘

กองกําลังรักษาสันติภาพของอาเซียน
กับการเสริมสรางความมั่นคงของ
ภูมิภาคอาเซียน
ดินแดนอุษาคเนยแ
การสื่อสารทางการเมืองใน
ประชาคมอาเซียน
แลหลังสัมพันธภาพไทยกับประชาคม
อาเซียน
เสาหลักของกลุมประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน

ประทีป โภคินวงศแ
ประภัสสรแ เทพชาตรี

๒๕๕๙
๒๕๕๒

๓๙

ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน

ประภัสสรแ เทพชาตรี

๒๕๕๓

๔๐

ประชาคมความมั่นคง: ความเสี่ยง
จากการแทรกแซงของชาติมหาอํานาจ
อาเซียนกับปใญหาอาชญากรรมทาง
ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เพ็ญประภา
ภัทรานุกรม
พฤดี หงุยตระกูล

๒๕๕๕

๓๔
๓๕
๓๖

๔๑

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๓๐๔
ตาราง ๖๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๔๒ ผลกระทบการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอด (ไทย)-เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เมียวดี (เมียนมา) ภายใตกรอบ
ประชาคมอาเซียน
๔๓ ความสัมพันธแพมาและอาเซียนจาก
ความรวมมือสูปใญหา
๔๔ บทบาทเชิงกลยุทธของซีเอสอารแใน
ประชาคมอาเซียน
๔๕ วัฒนธรรมรวมอาเซียน
๔๖ มุมมอง ความคิด ประชาคมอาเซียน
ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ
๔๗ อาเซียนรวมสมัย: พรมแดนใหมใน
ยุคไซเบอรแ
๔๘ วิสัยทัศนแอาเซียนหลังปี ๒๕๕๘ ผาน
ปฏิญญาเนปิดอรแ
๔๙ แลวเราจะรักกันไดอยางไร: อาเซียน
ประวัติศาสตรแ แหงความเกลียดชัง
และชุมชนการละคร
๕๐ นโยบายของรัฐบาลพมาในประเด็น
สิทธิมนุษยชน: กรณีศึกษาลงนาม
รับรองกฎบัตรอาเซียนของพมา
๕๑ อาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑: จากทัศนะ
ภูมิภาคนิยมใหม
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

ปใญญาชน-ศีลธรรม-และภาวะสมัยใหม
จุดยืนของ “สังคมศาสตรแแหงอาเซียน”
ในศตวรรษที่ ๒๑
ประเทศไทยกับการเป็นประชาคมอาเซียน:
โอกาสและความเสี่ยง
พลวัตแหงอาเซียนกับวฏจักรแหงสันติภาพ
ในภูมิภาค
เขตแดน พรมแดน และมรดกวัฒนธรรม
ขามแดน: จากอียูถึงปราสาทเขาพระวิหาร
และอาเซียน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

พิทยา สุวคันธแ

๒๕๕๙

๗

๒

วารสารรัฐศาสตรแและ
รัฐประศาสนศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พินิตพันธุแ บริพัตร,
หมอมหลวง
พิพัฒนแ นนทนาธรณแ

๒๕๕๐

๒๘

พิเศษ

วารสารรัฐศาสตรแสาร

๒๕๕๔

๒๙

๒

พิมพแรวี วัฒนวรางกูร
ภัทรพล
รอดคลองตัน
ภัทรพล
รอดคลองตัน
ภาคิน นิมมานนรวงศแ

๒๕๕๙
๒๕๕๖

๕๕
๕๒

๑
พิเศษ

วารสารรมพฤกษแ
มหาวิทยาลัยเกริก
วารสารวัฒนธรรม
วารสารวัฒนธรรม

๒๕๕๗

๕๓

๔

วารสารวัฒนธรรม

๔

๒

ภาสกร อินกุมาร

๒๕๕๗๒๕๕๘
๒๕๕๘

๕

๒๕

จุลสารจับตา
อาเซียน
Art Square

ภูวิน บุณยะเวชชีวิน

๒๕๕๒

๖

๖๖

วารสารกระแส
อาคเนยแ

ภูวิน บุณยะเวชชีวิน

๒๕๕๓

๑

๑

โมน สวัสดิ์ศรี

๒๕๕๘

๓๖

๑๒

วารสารรัฐศาสตรแและ
รัฐประศาสนศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศิลปวัฒนธรรม

มธุภาณี ไทยภักดี

๒๕๕๕

๓๐

๓

มนตรี วิวาหแสุข

๒๕๕๖๒๕๕๗

๑๑

๑

มรกต เจวจินดา
ไมยเออรแ

๒๕๕๖

๔

๒

วารสารรมพฤกษแ
มหาวิทยาลัยเกริก
วารสารสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๓๐๕
ตาราง ๖๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๖ คนไทยพูดถึงอาเซียน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

มัณฑนา อุปชัย
วันเพ็ญ ควบพิมาย
ราชศักดิ์ นิลศิริ

๒๕๕๕

๑

๓

๒๕๕๖

๑๓

๑๔๕

ชื่อวารสาร
ทางอีศาน

๕๗

มองรอบดานกอนกาวสู AEC

๕๘

ลัทธิเสรีนิยมใหม กับการขับเคลือน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อาเซียน ผืนดินแหงการสรางสรรคแ
พัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกับผลกระทบตอไทย
อาเซียน: แกนกลางของสปาปใตยกรรม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย

รุงทิพยแ
จันทรแธนะกุล
วรเทพ อรรคบุตร
วราภรณแ จุลปานนทแ

๒๕๕๗

๓๕

๒

๒๕๕๕
๒๕๕๖

๒
๑๐

๑๐
๑๐

วราภรณแ จุลปานนทแ

๒๕๕๙

๑๙

๒

ฤาเสรีอาเซียนจะกลายเป็นเสรีคามนุษยแ
สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสหภาพ
แรงงานของประเทศในกลุมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน ๑ วิสัยทัศนแ
๑ อัตลักษณแ ๑ ประชาคม
บทบาทของจีนตอชาติพันธุแในภูมิภาค
อาเซียน บทสัมภาษณแ ศ. ดร.ยศ
สันตสมบัติ
AEC สัญญาณวิบัติประชาชาติ

วัฒนา สวัสดิ์ทอง
วิสิษฐ เขาทอง
กิตติพงศแ หังสพฤกษแ
วีรวุฒิ หาญสมบัติ

๒๕๕๖
๒๕๖๐

๕๕
๓๐

๓
๑

Art Square
วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสารวิจัย
รามคําแหง
ฉบับมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
วารสารรัฏฐาภิรักษแ
วารสารปาริชาติ

๒๕๕๖

๕๒

พิเศษ

วารสารวัฒนธรรม

ศรยุทธ
เอี่ยมเอื้อยุทธ

๒๕๕๖

๑๕

๗๙

ศรีศักร วัลลิโภดม

๒๕๕๖

๑๘

๙๙

การศึกษากลไกและมาตรการในการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กภายใต
กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
บทบาทของการประชุมสุดยอดอาเซียน
อดีต-ปใจจุบัน
ยุทธศาสตรแของจีนตออาเซียนตอนบน

ศศิวิมล สูวรฤทธิ์

๒๕๕๙

๑๙

๑

ศิโรตมแ ภาคสุวรรณ

๒๕๕๕

๙

๙๘

ศิวพล ละอองสกุล

๒๕๕๘

๒

๑

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร
จดหมายขาวมูลนิธิ
เล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
วารสารวิจัย
รามคําแหง
ฉบับมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสารรัฐศาสตรแ
ปริทรรศนแ

๕๙
๖๐
๖๑

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

๖๘
๖๙

วารสารเนชั่นแนล
จีโอกราฟฟิก
ฉบับภาษาไทย
รูสมิแล

๓๐๖
ตาราง ๖๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗๐ ปใจจัยที่มีผลตอการประยุกตแนโยบาย
สงเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน
๗๑ ๓ ภารกิจของรัฐกับการเขาสูอาเซียน
๗๒ เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน: ผลกระทบตอ
ประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓)
๗๓ แมน้ําโขง: เชื่อมสายวัฒนธรรม
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สมบัติ ธํารงธัญวงศแ
ณัฐพร ไทยจงรักษแ

๒๕๕๙

๔๖

๑

วารสารสังคมศาสตรแ

สมพงษแ ประทุมทอง
สมเจตนแ พันธแโฆษิต

๒๕๕๕
๒๕๕๕

๑
๔

๓
๒

ทางอีศาน

สมรักษแ
ชัยสิงกานานนทแ

๒๕๕๐

๙

๕๑

โทรทัศนแกับการสื่อสารขามวัฒนธรรม:
กรณีศึกษา ประชาคมอาเซียน
การจัดการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน
ตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา

สรรพัชญแ
เจียระนานนทแ
สันติ บูรณะชาติ

๒๕๕๘

๑๓

-

๒๕๕๘

๘

๓

ASEAN POWER GRID: พลังอาเซียน
ประชาคมอาเซียนที่วงการศึกษา
ควรตระหนัก
ดร. สุรินทรแ พิศสุวรรณ หาปีบน
เกาอี้เลขาธิการอาเซียน
ถาศึกษาอุษาคเนยแแบบติดกรอบ
ชาตินิยมสังคมไทยจะไปไมรอด
ดร. ประจักษแ กองกีรติ ประธาน
ศูนยแเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ
ความสัมพันธแระหวางอาเซียน
กับประเทศนอกภูมิภาค
ปใญหาและอุปสรรคบางประการ
ของประชาคมอาเซียน: ขอสังเกต
จากมุมมองของพื้นฐานการศึกษา
วิถีอาเซียนกับการจัดตั้ง

สิทธิพร รัตโอภาส
สีดา สอนศรี

๒๕๔๗
๒๕๕๕

๔๖
๑

๑
๘

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร
วารสาร
ทีทัศนแวัฒนธรรม
วารสารการวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารรัฏฐาภิรักษแ
ทางอีศาน

สุเจน กรรพฤทธิ์

๒๕๕๖

๒๘

๓๓๖

สารคดี

สุเจน กรรพฤทธิ์

๒๕๕๗

๓๐

๓๕๗

สารคดี

สุนทร ชัยยินดีภูมิ

๒๕๕๔

๕

๙๔

สุวิชัย โกศัยยะวัฒนแ

๒๕๕๗

๓๒

๓

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
วารสารรมพฤกษแ
มหาวิทยาลัยเกริก

สุวิชา เปูาอารียแ

๒๕๕๔

๒๙

๒

โอม ฉัตรนนทแ

๒๕๕๔

๘

๙๐

อรุณ ขยันหา

๒๕๕๗

๓๒

๓

ความรวมมือระหวางประเทศไทย
ในอนุภูมิภาคแมน้ําโขงกับนับสําคัญ
ตอบูรณาการของอาเซียน
ความเป็นประชาคมอาเซียนกับ
อุดมศึกษาของไทย

จุฬาภรณแ ขอบใจกลาง
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วารสารรมพฤกษแ
มหาวิทยาลัยเกริก
วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสารรมพฤกษแ
มหาวิทยาลัยเกริก

๓๐๗
ตาราง ๖๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๘๕ นับถอยหลัง AEC ๒๐๑๕ โอกาส
ที่มาพรอมกับความเสี่ยง
๘๖ อาเซียนในวันขางหนา
๘๗ สหรัฐอเมริกากับอาเซียน
๘๘ ภาพรวมอาเซียน
๘๗

กวี จงกิจถาวร: ชวนมอง
ประชาคมอาเซียนจากมุมมอง
ของขาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

อาริศรา ธรมธัช

๒๕๕๕

๕๔

๑

อุกฤษฎแ ปใทมานันทแ
อุกฤษฎแ ปใทมานันทแ
อุศณา พีรานนทแ

๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๕๔

๓๖
๓๗
๕

ฮัสซัน โต฿ะคง
สมัชชา นิลปใทมแ

๒๕๕๕

๓๓

ชื่อวารสาร
วารสารรัฏฐาภิรักษแ

๑๘๔๗ มติชนสุดสัปดาหแ
๑๙๔๐ มติชนสุดสัปดาหแ
๙๔ จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
๒
รูสมิแล

๔.๑.๓ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในดานประวัติศาสตรแประเทศสมาชิกอาเซียน
(ยกเวนที่เกี่ยวกับประเทศไทย) ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ พอที่จําแนกกลุมงานออกเป็น ๙ กลุมงาน ดังนี้
๑.กลุมงานประเทศเมียนมา
๒.กลุมงานประเทศลาว
๓.กลุมงานประเทศกัมพูชา
๔.กลุมงานประเทศเวียดนาม
๕.กลุมงานประเทศมาเลเซีย
๖.กลุมงานประเทศสิงคโปรแ
๗.กลุมงานประเทศบรูไน
๘.กลุมงานประเทศอินโดนีเซีย
๙.กลุมงานประเทศฟิลิปปินสแ
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผานมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตรแประเทศสมาชิก
อาเซียน” ประเภทบทความวิชาการ ที่จัดพิมพแระหวางพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๔๐๓ เลม สามารถสรุป
ปริมาณงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตรแประเทศสมาชิกอาเซียน” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้

๓๐๘
ตาราง ๖๑ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน
หัวข้อศึกษา
๑.ประเทศเมียนมารแ
๒.ประเทศลาว
๓.ประเทศกัมพูชา
๔.ประเทศเวียดนาม
๕.ประเทศมาเลเซีย
๖.ประเทศสิงคโปรแ
๗.ประเทศบรูไน
๘.ประเทศอินโดนีเซีย
๙.ประเทศฟิลิปปินสแ
รวมทั้งสิ้น

๒๕๔๖-๒๕๕๐
๑๓
๗
๑๗
๙
๕
๒
๔
๖
๖๓

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๓๖
๕๑
๓๒
๓๔
๔๔
๓๑
๑๖
๑๘
๑๐
๒๔
๓
๕
๑
๒
๗
๑๓
๒
๑๑
๑๕๑
๑๘๙

รวม
๑๐๐
๗๓
๙๒
๔๓
๓๙
๑๐
๓
๒๔
๑๙
๔๐๓

จากตาราง จะเห็นไดวา งานการศึกษาดาน “ประวัติศาสตรแประเทศสมาชิกอาเซียน” ในชวงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ สวนใหญเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรแประเทศเมียนมารแ จํานวน ๑๐๐ รายการ อันดับ
รองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเทศกั มพูชา จํานวน ๙๒ รายการ ประเทศลาว จํานวน ๗๓ รายการ
ประเทศเวียดนาม จํานวน ๔๓ รายการ ประเทศมาเลเซีย จํานวน ๓๙ รายการ ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน
๒๔ รายการ ประเทศฟิลิปปินสแ จํานวน ๑๙ รายการ ประเทศสิงคโปรแ จํานวน ๑๐ รายการ และประเทศบรูไน
จํานวน ๓ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๖๒ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ ตามเสนทางพระเจาเหยียบโลกไปเมียวดี
พะอาน สะเทิม และมะละแหมง
๒
๓
๔

ศึกเชียงตุงในรัชกาลที่ ๔ การตีความใหม
ชี้ “กันทา” มากกวา “ยึดครอง”
กําเนิดคุกสมัยใหมในพมาสมัยอาณานิคม
ระหวางทศวรรษ ๑๘๘๐-๑๙๓๐
พมายามเชา

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

เกสรบัว อุบลสวรรคแ

๒๕๕๘

๑๙

๑๐๖

ไกรฤกษแ นานา

๒๕๕๗

๓๕

๔

จดหมายขาวมูลนิธิ
เล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
ศิลปวัฒนธรรม

กวิสรา ตั้งปิยธํารง

๒๕๕๘

๔

๔

กอแกว วงศแพันธุแ

๒๕๕๖

๓๔

๓

วารสารมองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
วารสารรูสมิแล

๓๐๙
ตาราง ๖๒ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕ มองพมาผานเวียดนาม
๖ การเมืองเรื่องมอญ เมื่ออังกฤษรบชนะ
พมา ตอนที่ ๑
๗ การเมืองเรื่องมอญ เมื่ออังกฤษรบชนะ
พมา ตอนจบ
๘ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารแ: ดินแดน
สีทองแหงองคแพระมหาเจดียแ
๙ หมองทินออง: นักประวัติศาสตรแชาตินิยม
๑๐ บางเรื่องราวของแควนตะนานศรีในประเทศ
พมา
๑๑ พมากับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง วาดวยการ
พัฒนาอุดมการณแและความรุนแรงแหง
นวสมัย
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

การเมืองในพิพิธภัณฑแ: การอําพราง
ความรุนแรงแหงลุมน้ําสาละวิน
เพียงมะนา เนปิดอรแ ราชธานีแหง
ใหมของสหภาพพมา
เนปิดอวแ ความหวังของพมา

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

กิตติ วรกุลกิตติ
จิราภรณแ คชเสนี

๒๕๕๔
๒๕๕๓

๕
๕

๒๗
๒๕

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ

จิราภรณแ คชเสนี

๒๕๕๓

๕

๒๖

วารสารเสียงรามัญ

เฉลิมพงษแ พันธุแโพธิ์

๒๕๕๖

๕๒

พิเศษ

วารสารวัฒนธรรม

ชาญวิทยแ เกษตรศิริ
ซอ ทูระ

๒๕๔๘
๒๕๖๐

๒๖
๔๓

๘
๑

ศิลปวัฒนธรรม
เมืองโบราณ

ฐิติวุฒิ บุญยวงศแวิวัชร

๒๕๕๐

๑๙

๒

ฐิติวุฒิ บุญยวงศแวิวัชร

๒๕๕๒

๖

๖๖

ดุลยภาค ปรีชารัชช

๒๕๕๐

๒๙

๑

วารสาร
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารกระแส
อาคเนยแ
ศิลปวัฒนธรรม

เทพ การุณยแ

๒๕๕๘

๑๔

๑๖๒

๒๕๕๔๒๕๕๕

๙

๑

๒๕๕๖

๓๔

๗

ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๕๐

๓๒

-

วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ศึกเชียงตุง พ.ศ.๒๓๙๒-๒๓๙๗: สงคราม
ทิพยแพาพร อินคุม
จักรพรรดิราชยุคสุดทายในประวัติศาสตรแ
สยามประเทศ
๑๑๐ ปี แหงรัก: หมะเมียะ-เจานอยสุขเกษม ธเนศวรแ เจริญเมือง
(พ.ศ.๒๔๔๖-๒๕๕๖)
จาก “มหานคร” สู “ชายขอบ” จักรวรรดิ: ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
ชีวิต ภารกิจ และทัศนะตอพมาและคนพื้น
เมืองของนักบริหารอาณานิคมชาวอังกฤษ
ในพมาคริสตแศตวรรษที่ ๑๙ ถึง
ตนคริสตแศตวรรษที่ ๒๐

วารสารเนชั่นแนล
จีโอกราฟฟิก
ฉบับภาษาไทย
วารสารไทย
คดีศึกษา

๓๑๐
ตาราง ๖๒ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๘ ผีอังกฤษ จิตวิญญาณพมา: อาณานิคม
ชาตินิยมและการเมืองของภาษาใน
นโยบายดานการศึกษาของพมา
ทศวรรษ ๑๙๒๐
๑๙ เปิดประตูนครเชียงตุง
๒๐ พมาอาละวาดที่หนาวัดกัลยาณมิตร
ฝใ่งธนบุรี
๒๑ การเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตยใน
เมียนมารแ
๒๒ ออง ซาน ซูจี เมื่อโนเบล-เลือกตั้ง
ชวยอะไรไมได
๒๓ พยู แหลงมรดกโลกที่นาหลงใหลของ
เมียนมา
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล

๒๕๕๙๒๕๖๐

๔๑

-

ธนิษฐา แดนศิลป
ธัชชัย ยอดพิชัย

๒๕๔๖
๒๕๔๗

๑๒
๒๕

๗๑
๓

วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสาร ส.อ.ท
ศิลปวัฒนธรรม

ธานี สุขเกษม

๒๕๕๗

๕

๑

นงนุช สิงหเดชะ

๒๕๖๐

๓๗

นพปฎล ธารวานิช

๒๕๕๘

๑๐

๑๘

วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยรังสิต

โบราณคดีกูภัยที่เนินลินซินกอง อมรปุระ
สหภาพเมียนมา
สมเด็จพระนเรศวรฯ กับคนไทใหญ
เสนทางวัฒนธรรมไทใหมในสายตา
เจายอดศึก
ดินแดนในเงามืด

นรุตมแ โลกูลประกิจ

๒๕๕๗

๔๐

๒

เมืองโบราณ

นิพัทธแพร เพ็งแกว
นิพัทธแพร เพ็งแกว

๒๕๔๘
๒๕๕๓

๒๗
๓๑

๑
๑๑

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

บรูก ลารแมอรแ

๒๕๕๔

๑๑

๑๒๑

ประเด็นทาทายในการศึกษาเรื่อง
พระอะเฟาะ
เกร็ดความรูจากการตรวจสอบชําระ
ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก
เลม ๑๐: พงศาวดารพมารามัญ
ประวัติศาสตรแพมาจากมุมมองของพมา
บทบาทของชนชาติมอญตอประศาสตรแ
และสังคมไทย
สิทธิในการปกครองตนเอง อิสรภาพและ
ความขัดแยงในพมา ค.ศ.๑๙๒๐-๑๙๖๒

บุษบา ประภาสพงศแ

๖

บุหลง ศรีกนก

๒๕๕๔๒๕๕๕
๒๕๕๐

๕๐

๓๐๓๑
๕

วารสารเนชั่นแนล
จีโอกราฟฟิก
ฉบับภาษาไทย
เสียงรามัญ

เปรมา สัตยาวุฒิพงศแ
ปเรตรแ อรรถวิภัชนแ

๒๕๕๒
๒๕๕๑

๕๒
๒๙

๖
๖

นิตยสารศิลปากร
ศิลปวัฒนธรรม

เผา นวกุล

๒๕๕๙

๘

๒

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
สุราษฎรแธานี

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
๑๙๓๗ มติชนสุดสัปดาหแ

นิตยสารศิลปากร

๓๑๑
ตาราง ๖๒ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๓ ปูมหลังรามัญประเทศ
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

สังคมและประชาคมสังคม
พมา ปีค.ศ.๑๙๘๘
ความสัมพันธแจีน-พมา: ใครได
ใครเสีย
ไทยในการรับรูและความเขาใจ
ของพมา
ศึกไทย-พมาที่ปีนัง: แกะรอยปริศนา
ปีสรางและคดีความที่วัดปูเลาติกุส
(ไชยมังคลาราม) มาเลเซีย
เมียนมารแ: มหาอํานาจทางพลัง
ในอาเซียน
เมื่อเนปิดอวแปฏิรูป: ความทาทาย
และการปรับตัวในความสัมพันธแ
เมียนมารแและจีน (2008-2015)
มอญในความทรงจํา
ประวัติศาสตรแ “ชาติมอญ”
การขยายปริมณฑลอํานาจของอาณาจักร
ตองอูยุคตนในกลางคริสตแศตวรรษที่ ๑๖
อาวุธปืนไฟตะวันตกและทหารรับจาง
ชาวตางชาติในประวัติศาสตรแพมา
ชวนไปเรียนภาษาและคาควาเอกสาร
ประวัติศาสตรแพมาที่เมืองยางกุง
“เมียนมารแ” เมียนก็มอญ มารแคือพมา
เนปยีดอรแ เมืองอันเป็นที่อยูขององคแ
กษัตริยแ
มัณฑะเลยแ เมืองสําคัญที่นาศึกษา
พระมเหสีผูสิริโฉมงดงามและนาจดจํา
ในประวัติศาสตรแพมา
ระเบียงทวาย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

เพ็ญสุภา สุขคตะ
ใจอินทรแ
พรพิมล ตรีโชติ

๒๕๕๖

๗

๓๔

วารสารเสียงรามัญ

๒๕๕๑

๒๙

๒

พรพิมล ตรีโชติ

๒๕๕๔

๓๒

๑

พรพิมล ตรีโชติ

๒๕๕๕

๓๓

๑

พิเชฐ แสงทอง

๒๕๖๐

๓๘

๒

วารสารเอเชีย
ปริทัศนแ
วารสารเอเชีย
ปริทัศนแ
วารสารเอเชีย
ปริทัศนแ
รูสมิแล

พินิตพันธุแ บริพัตร

๒๕๕๗

๓

๒

พินิตพันธุแ บริพัตร

๒๕๖๐

๓๘

๒

พิสัณหแ ปลัดสิงหแ

๖

พิสัณหแ ปลัดสิงหแ
ภมรี สุรเกียรติ

๒๕๕๔๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๔๘

๖
๒

๓๐๓๑
๓๒
๓

ภมรี สุรเกียรติ

๒๕๕๒

๓๐

๖

วารสารเสียงรามัญ
วารสารสังคมลุม
น้ําโขง
ศิลปวัฒนธรรม

ภมรี สุรเกียรติ

๒๕๕๖

๓๔

๒

รูสมิแล

มอญ ตะวันออก
มาตยวงศแ อมาตยกุล

๒๕๕๔
๒๕๕๗

๕
๓๔

๒๗ วารสารเสียงรามัญ
๑๗๘๐ มติชนสุดสัปดาหแ

มาตยวงศแ อมาตยกุล
มิ่ง ตันดา เตง

๒๕๕๗
๒๕๕๕

๓๕
๓

มุกดา สุวรรณชาติ

๒๕๕๕

๖

๑๗๙๒ มติชนสุดสัปดาหแ
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
๑๐๗ จุลสารความมั่นคง
ศึกษา

จุลสารจับตา
อาเซียน
รัฐศาสตรแสาร
วารสารเสียงรามัญ

๓๑๒
ตาราง ๖๒ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๐ เปิดประตูพมา

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

มุกดา สุวรรณชาติ

๒๕๕๕

๖

๑๐๗

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
วารสารสุโขทัย
ธรรมาธิราช
วารสารชุมทาง
อินโดจีน

๕๑

อันเนื่องมาจากพมาเปลี่ยนชื่อประเทศ

รุงพงษแ ชัยนาม

๒๕๔๗

๑๗

๒

๕๒

จากเศษซากของพหุสังคมสูรัฐลมเหลว:
การพัฒนาทางสังคม-เศรษฐกิจของพมา
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ.๑๙๔๘-๘๘)
เมืองแถง ๑๙๕๔
ทวาย บานเมืองที่เราไมรูจักและเสียงสะทอน
ที่เราไมไดยิน

ลลิตา หาญวงษแ

๒๕๕๘

๔

๗

ลอม เพ็งแกว
ลัลธิมา หลงเจริญ

๒๕๖๐
๒๕๕๘

๓๘
๑๙

๑๑
๑๐๖

ลัลธิมา หลงเจริญ
ซอ ทูระ
วทัญโู ฟใกทอง

๒๕๖๐

๔๓

๑

๒๕๕๔

๑๗

๒

วรชาติ มีชูบท

๒๕๕๘

๓๖

๔

วรพจนแ วิเศษศิริ,
วาที่รอยตรี

๒๕๖๐๒๕๖๑

๔๒

-

ความสัมพันธแไทย-ทวาย
สถูปเจาฟูาอุทุมพรและลูกหลานชาว
โยดะในพมา คุณหมอทิน มองจี
“ทวาย” บานเมืองที่เราไมรูจัก

วรวุธ สุวรรณฤทธิ์
วลัยลักษณแ ทรงศิริ

๒๕๕๖
๒๕๕๕

๓๔

๕๑
๒

วลัยลักษณแ ทรงศิริ

๒๕๕๘

๑๙

๑๐๕

ความสัมพันธแระดับทองถิ่นขาม
ภูมิภาค “ทวายศึกษาและทองถิ่น
สยาม”

วลัยลักษณแ ทรงศิริ

๒๕๕๘

๑๙

๑๐๖

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

๕๗
๕๘

๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

บางเรื่องราวของแควนตะนาวศรีในประเทศ
พมา
สังคมและวัฒนธรรมพมาสมัยราชวงศแ
ญองยาน ค.ศ.1597-1752 ในเอกสาร
เมงดอ (กฎรับสั่ง)
ตํานานรักมะเมียะ เรื่องราวความรัก
ของที่ใด
นโยบายของอยุธยาที่มีผลตอการคา
กับเมืองมะริดและตะนาวศรีในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณแมหาราช

ศิลปวัฒนธรรม
จดหมายขาวมูลนิธิ
เล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
เมืองโบราณ
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแ
ศิลปวัฒนธรรม
วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารนานฟูา
ศิลปวัฒนธรรม
จดหมายขาวมูลนิธิ
เล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
จดหมายขาวมูลนิธิ
เล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ

๓๑๓
ตาราง ๖๒ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖๓ การศึกษาของพมายุคภายใตการปกครอง
ของอังกฤษ ค.ศ.1826-1948

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

วัฒนพงศแ
วรคุณวิศิษฏแ

๒๕๕๑

๓๓

-

วารุ วิชญรัฐ
วิรัช นิยมธรรม

๒๕๔๙
๒๕๕๕

๒๗
๖

๑
๑๑๓

เศกสรรคแ สุขมนตรี
เศกสรรคแ สุขมนตรี

๒๕๕๑
๒๕๕๑

๓
๓

๑๔
๑๖

วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปวัฒนธรรม
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ

เศกสรรคแ สุขมนตรี

๒๕๕๓

๕

๒๗

วารสารเสียงรามัญ

ศันสนียแ วีระศิลปชัย
ศิโรตมแ ภาคสุวรรณ

๒๕๖๐
๒๕๕๕

๓๘
๙

๖
๑๐๕

การเมืองของชาตินิยมพุทธในเมียมา:
ประวัติศาสตรแ ความชอบธรรมและ
การเปลี่ยนแปลงผานสูประชาธิปไตย
ลองแมน้ําคง ทองเขตแดนวัฒนธรรมมอญ
-พมา การทองเที่ยวในบริบททาง
ประวัติศาสตรแ
เหลียวมองพมา ในความสงบนิ่งกอน
เปลี่ยนแปร
ถิ่นฐานชาวโยเดียในพมาที่เมืองอังวะ
อมรปุระ และสกาย: ศึกษาจากหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานโบราณคดี

เสฏฐวุฒิ ยุทธาวรกูล

๒๕๖๐

๔๗

๒

ศิลปวัฒนธรรม
วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสาร
สังคมศาสตรแ

สมโชค อเองสกุล

๒๕๕๔

๒

๒

สมวุฒิ สุนทรวิจิตร

๒๕๕๖

๒๘

๓๓๖

สาวิตรี พิสณุพงศแ

๒๕๕๗

๓๙

-

คุยกับสุภัตรา ภูมิประภาส เบื้องหลัง
ราชันผูผลัดถิ่น (The King in Exile)
ภาคภาษาไทย
หลังฉาก (ในพมา) ยังรบกันอยู เรื่องเลา
จากรัฐกะฉิ่นและชีวิตของ Ja San Ra
Laika Maran
จากหงสาวดีมุงสูราชธานีศรีอยุธยา

สุเจน กรรพฤทธิ์

๒๕๕๘

๓๐

๓๖๐

วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สารคดี

สุเจน กรรพฤทธิ์

๒๕๕๙

๓๓

๓๗๗

สารคดี

สุกัญญา เบาเนิด

๒๕๕๒

๔

๑๙

วารสารเสียง
รามัญ

๖๔
๖๕

รถเที่ยวสุดทายจากตองยี
มโนทัศนแทางการเมืองรัฐทหารพมา

๖๖
๖๗

วันชาติมอญ: สิ้นแผนดินแตไมสิ้นชาติ
๕๐ ปี แหงการเรียกรองเอกราช
ชนชาติมอญ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารแ
ชื่อใหมภายใตอํานาจเกา
รัชกาลที่ ๕ ทรงวิตกเมื่อพมาเสียเมือง
พมาเปิดประเทศ: ไทยไดรับประโยชนแอะไร

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

๗๕
๗๖
๗๗

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
สารคดี

๓๑๔
ตาราง ๖๒ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗๘ ประเด็นประวัติศาสตรแเกี่ยวกับสถูปที่
เชื่อกันวาเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔
(สมเด็จพระเจาอุทมพร) ณ เมือง
มัณฑะเลยแ สาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมารแ
๗๙ การเมืองกลุมชนชาติพันธุแใน
ประเทศพมา
๘๐ เอกสารมอญในทองถิ่นไทย
ความเป็นมาและคุณคา
๘๑ “มอญ” ชาติปราศจากแผนดิน
ตอนที่ ๒
๘๒ “มอญ” ชาติปราศจากแผนดิน
ตอนที่ ๓
๘๓ “มอญ” ชาติปราศจากแผนดิน
ตอนที่ ๔ (ตอนจบ)
๘๔ ณ เมียนมารแ
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สุทธิพันธแ ขุทรานนทแ

๒๕๕๖

๕๖

๕

นิตยสารศิลปากร

สุนทร ศรีปานเงิน

๒๕๕๓

๕

๒๕

วารสารเสียงรามัญ

สุนทร ศรีปานเงิน

๖
๘

๓๐๓๑
๓๙

วารสารเสียงรามัญ

สุนทร ศรีปานเงิน

๒๕๕๔๒๕๕๕
๒๕๕๗

สุนทร ศรีปานเงิน

๒๕๕๗

๘

๔๐

วารสารเสียงรามัญ

สุนทร ศรีปานเงิน

๒๕๕๗

๘

๔๑

วารสารเสียงรามัญ

สุพรรณิการแ ชาคํารุณ

๒๕๕๗

๑๒

-

ราชันนิราศกษัตริยแธีบอ
ผูสิ้นบัลลังกแ
วันเวลากอนสิ้นสลาย: ราชินีสุภยาสัต
นางพญากษัตริยแสุดทายของพมา
การแขงขันของรัฐมหาอํานาจในพมา

สุภัตรา ภูมิประภาส

๒๕๕๗

๓๕

๑๑

วารสารทีทัศนแ
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

สุภัตรา ภูมิประภาส

๒๕๕๘

๓๖

๑๒

ศิลปวัฒนธรรม

สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๕๕

๖

๑๐๗

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมากับการ
ปฏิรูปประชาธิปไตย
มอญกรุงเกา
หลวงพออุตตมะ กองทัพมอญ
และกองกําลังกะเหรี่ยง
สิ้นวงศแรามัญหงสาวดี:
สุเอ็ด คชเสนี
เรียนรูประวัติศาสตรแเพื่อนบาน
อาเซียนในวรรณกรรม “พมาเสีย
เมือง”
สงครามคองบอง-หงสาวดี ตอนที่ ๑

สุรพันธแ ทับสุวรรณแ

๒๕๕๕

๙

๑๐๘

องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน

๒๕๕๒
๒๕๖๐

๔
๓๘

๑๙
๕

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
วารสารกระแส
อาคเนยแ
วารสารเสียงรามัญ
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน

๒๕๕๐

๒๘

๙

ศิลปวัฒนธรรม

อภินันทแ สิริรัตนจิตตแ

๒๕๕๗

๓๔

อัครินทรแ พงษแพันธแเดชา

๒๕๕๖

๗

วารสารเสียงรามัญ

๑๗๔๗ มติชนสุดสัปดาหแ
๓๖

วารสารเสียงรามัญ

๓๑๕
ตาราง ๖๒ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๙๔ สงครามคองบอง-หงสาวดี ตอนที่ ๒
๙๕ สงครามคองบอง-หงสาวดี ตอนจบ
๙๖ พมาประชาธิปไตย
๙๗

สถานภาพงานวิจัยภาษาและ
วรรณกรรมพมาในประเทศไทย

๙๘

“พระเจาธีบอ” กษัตริยแองคแสุดทาย
ของพมา
๙๙ รัฐฉานและคนไทใหญในชวงสมัย
อาณานิคม
๑๐๐ หนังสือเตือนพมาที่ยกทัพมาตีเชียงใหม
ในรัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟูาฯ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

อัครินทรแ พงษแพันธแเดชา
อัครินทรแ พงษแพันธแเดชา

๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๓

๗
๗
๗

๓๗
๓๘
๘๑

๒๕๕๗

๓๓

อัสรีอิน

๒๕๖๐

๒๕

อาสา คําภา

๒๕๔๙

๓

๒

อินทรแ ลงเหลา

๒๕๕๘

๓

๓๓

อัญชลี
เอกภักดีวัฒนกุล
อัมพิกา รัตนพิทักษแ

ชื่อวารสาร

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารกระแส
อาคเนยแ
๑
วารสารภาษาและ
วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒๙๔ เนชั่นสุดสัปดาหแ
วารสารไทยคดี
ศึกษา
ทางอีศาน

ตาราง ๖๓ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศลาว ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ สายสัมพันธแไทย-ลาว
๒

๓
๔
๕
๖
๗

หลวงพระบางกับการสรางภาพ
สมัยกอนประวัติศาสตรแที่ขาดหาย
ของไทยและผืนแผนดินใหญ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ขุนเจือง: วีรบุรุษในเทวตํานาน
ตามแบบฉบับวัฒนธรรมไท-ลาว
กบฏขาในเอกสารพื้นเมืองไท-ลาว
(พ.ศ.๒๔๙๒-๒๔๖๖)
รัฐและความเป็นไทยในประวัติศาสตรแ
นิพนธแลาว (พ.ศ.๒๔๙๒-๒๔๘๔)
ลานชาง: จากประเทศราชสยาม
ถึงอาณานิคมฝรั่งเศส
(พ.ศ.๒๓๒๒-๒๔๓๖)
ภาพลักษณแ พระเจาไชยเชษฐาธิราช
ในประวัติศาสตรแไทย-ลาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

กมลทิพยแ
โกมลยุทธแพทยแ
กรกฎ บุญลพ
สุรีรัตนแ บุพผา

๒๕๕๔

๘

๘๙

๒๕๕๒

๓๕

๒

วารสารกระแส
อาคเนยแ
เมืองโบราณ

กําพล จําปาพันธแ

๒๕๕๑

๓๔

๑

เมืองโบราณ

กําพล จําปาพันธแ

๒๕๕๑

๔

๓

กําพล จําปาพันธแ

๒๕๕๒

๓๕

๒

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
เมืองโบราณ

กําพล จําปาพันธแ

๒๕๕๒

๖

๖๔

วารสารกระแส
อาคเนยแ

กําพล จําปาพันธแ

๒๕๕๒

๓๑

๑

ศิลปวัฒนธรรม

๓๑๖
ตาราง ๖๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๘ “ขา” กับ “ความเป็นลาว” ความหมาย
และความเป็นมาของ “ลาวเทิง” ใน
ประวัติศาสตรแ ไท-ลาว จากยุคอาณานิคม
ถึงรัฐชาติ
๙ เจาฟูางุมแหลงหลาทอละนี พุทธกษัตริยแ
ภาพลักษณแและความขัดแยง
๑๐ การสร้างความทรงจาเกี่ยวกับท่านไกรสอน
พมวิหาน ในงานวรรณกรรม
ช่วง ค.ศ.1975-2010
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕

๑๖
๑๗

๑๘
๑๙

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

กําพล จําปาพันธแ

๒๕๕๓

๓๖

๑

เมืองโบราณ

กําพล จําปาพันธแ

๒๕๕๕

๓๘

๑

เมืองโบราณ

กิตติศักดิ์ ชิณแสง
ดารารัตน์
เมตตาริกานนท์
แก้วตา จันทรานุสรณ์
กิตยุตม์ กิตติธรสกุล

๒๕๕๖

๙

๑

วารสารสังคม
ลุ่มน้าโขง

๒๕๕๓

๖

๒

วารสารสังคม
ลุ่มน้าโขง

กิติรัตน์ สีหบัณฑ์

๒๕๕๐

๓๒

-

สะบาดี-หลวงพระบาง-สบายดีหลวงพระบาง
กึ่งทางที่หลวงพระบาง

ขจิต จิตตเสวี

๒๕๕๖

๗

๑๓๑

ขจิต จิตตเสวี

๒๕๕๖

๗

๑๓๑

บทบาทของข้อย ในยุคทองของ
ล้านช้าง (พระเจ้าวิชุลราชสุริยวงศ์ธรรมิกราช ประมาณ
พ.ศ.๒๐๔๓-๒๒๓๘)
วังเวียง ณ เวียงจันทร์

ขนิษฐา บุญสนอง

๒๕๕๗

๑๕

๑

ขวัญเนตร อิฏฐการุณย์

๒๕๕๕๒๕๕๖
๒๕๕๔

๒

๑

๑๐

๑๙

วารสาร
ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
วารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
จุลสารจับตา
อาเซียน
วารสารความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม

๒๕๕๗

๒

๒๓

ทางอีศาน

๒๕๕๓

๓๒

๑

ศิลปวัฒนธรรม

การสร้างสานึกความเป็นชาติ
ผ่านเพลงปฏิวัติลาวตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ถึง ปัจจุบัน
การรื้อฟื้นวัฒนธรรมชาติใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (1986-ปัจจุบัน)

หลักการในรัฐบัญญัติของประธาน
คฑารัตน์ เฮงตระกูล
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกแห่งชาติ
ทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ ค.ศ.1997
หลวงพระบาง: จากจารีตสู่ทุนนิยมการ
จารุวรรณ ธรรมวัตร
ท่องเที่ยว
การก่อเกิดเวียงจันทร์ถึงมุมมองเก่าและ
จินตรัย
มองใหม่: เหตุแห่งการสถาปนา “เมืองหลวง
เวียงจัน”

ชื่อวารสาร

๓๑๗
ตาราง ๖๓ (ต่อ)
ลาดับ
ที่
๒๐ ท่องลาว
๒๑
๒๒

๒๓
๒๔

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

ชื่อบทความ

มะโย่ง: ความรุ่งเรืองและความตกต่า
ในต่างยุคต่างสมัย
ประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนลาว
นับตั้งสมัยเอกราชถึง สปป.ลาว
“สังคมนิยม” ค.ศ.1949-1968)
ไทยในสายตาของ สปป.ลาว:
สมัยสังคมนิยม ค.ศ.1975-2010
“วีรชน” ลาว: กรณีศึกษาผ่านงานเขียน
ประเภทชีวประวัติช่วง ค.ศ.1986-2010
งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภท
ชีวประวัติในลาว: การศึกษาจากเอกสาร
ช่วง (ค.ศ.1975-2010)
นโยบายต่างประเทศลาวต่อจีนในยุคหลัง
สงครามเย็น
ประวัติศาสตร์ผู้ไทสองฝั่งโขง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สันติสุขใต้ร่มธงดวงเดือน
กลองมโหระทึก: ภาพสะเทือนเส้นทางโขงสาละวินยุคแรก
ความสาคัญของชุมชนโบราณเมืองพาน
ในประวัติศาสตร์ล้านช้าง
การรับรู้และทัศนคติของไทยต่อคาว่า
“ลาว”
พรรคประชาชนลาวปฏิวัติลาวกับการสร้าง
ตัวตนทางวัฒนธรรมลาว
อีสานและลาวในทัศนะของนักสารวจชาว
ฝรั่งเศสจากรายงานการสารวจ
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕
(พุทธศักราช ๒๔๐๑-พุทธศักราช ๒๔๔๖)

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

จิรรัชวัลคุ์
ทรงสุวรรณวิภา
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

๒๕๕๔

๘

๘๙

๒๕๕๗

๓

๒๙

วารสารกระแส
อาคเนย์
ทางอีศาน

ดารารัตน์
เมตตาริกานนท์
เยาวลักษณ์
อภิชาติวัลลภ
ดารารัตน์
เมตตาริกานนท์
ดารารัตน์
เมตตาริกานนท์

๒๕๔๘

๑

๑

วารสารลุ่มน้าโขง

๒๕๕๔

-

๓๓

วารสารสมาคม
ประวัติศาสตร์ฯ

๒๕๕๔

๒๘

๒

วารสาร
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดารารัตน์
เมตตาริกานนท์

๒๕๕๓

๖

๑

วารสารสังคม
ลุ่มน้าโขง

ทิพพะวงศ์ วงศ์โพธิ

๒๕๕๓

๗

๗๓

ธัญญลักษณ์ ไชยสุข
ธัญญากร ชาลี

๒๕๕๖
๒๕๕๖

๓๙
๕๒

๔
พิเศษ

วารสารกระแส
อาคเนย์
เมืองโบราณ
วารสารวัฒนธรรม

ธีรวัฒน์ แสนคา

๒๕๕๓

๑

๑

ธีรวัฒน์ แสนคา

๒๕๕๙

๒

๑

เนื้ออ่อน
ขรัวทองเขียว
นรินทร์ พุดลา

๒๕๕๖

๓๔

๓

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารพื้นถิ่นโขง
ชี มูล
ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๔๙๒๕๕๐
๒๕๕๙

๑๙

๒

วารสารปาริชาติ

๓๕

๑

วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

นัชชา อู่เงิน
ทวีปศิลป์ สืบวัฒนะ
อภิราดี จันทร์แสง

ชื่อวารสาร

๓๑๘
ตาราง ๖๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๔ หลวงพระบางเมืองโบราณ
๓๕

๓๖
๓๗

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

เมืองหลวงพระบาง: จากบันทึก
การเดินทางสูแมน้ําโขงตอนบน
ประเทศสยาม สูการเป็นเมือง
มรดกโลก
พระบาง “สัญญะ” แหงอํานาจเหนือ
ลานชางจากลาวสูไทยเหตุใดจึงกลับไป
สูลาว
รอยราวไทย-ลาว รอยราวในอาเซียน:
วิเคราะหแจากหลักฐานทางประวัติศาสตรแ
ที่เกี่ยวของกับกรณีการกบฏของ
เจาอนุวงศแ
ประวัติศาสตรแบาดแผล ลาว-ไทย
ความสําคัญของเวียงจันทรแในฐานะ
ศูนยแกลางอํานาจใหมของลานชาง
บัวแดงคําแถลงการณแพรรคสังคมนิยม
ลาวฉบับรูปเงา
หุมพัน รัดตะนะวง: การรื้อฟื้นวัฒนธรรม
แหงชาติและนโยบายชาตินิยมทางวัฒนธรรม
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หนังสือพิมพแเวียงจันทรแใหม: ภาพสะทอน
ประวัติศาสตรแการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ใน สปป.ลาว
การขยายอํานาจของราชอาณาจักร
ลานชางและกลไกการควบคุมชนพื้นเมือง
ในเมืองอัดตะปือราชอาณาจักรลานชาง
(ลาว) ในพุทธศตวรรษที่ ๒๒
อนุสาวรียแ: ภาพสะทอนอัตลักษณแ
ประวัติศาสตรแ การเมืองและความ
สัมพันธแ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ไทย เขมร ลาว ญวน ชักชวน
คนทั่วไป

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

บุนเร็ง
บัวสีแสงประเสิด
เปรมา
สัตยาวุฒิพงศแ

๒๕๕๗

๒

๒๓

ทางอีศาน

๒๕๕๙

๕๙

๑

นิตยสารศิลปากร

ปฐมพงศแ สุขเล็ก

๒๕๕๖

๓๔

๓

ศิลปวัฒนธรรม

ปรารถนา แซอึ๊ง
ภารดี มหาขันธแ

๒๕๕๗

๒๒

๓๘

ปรียาภรณแ กันทะลา

๒๕๕๔

-

๓๓

ปใณฉัตร สินธุสะอาด

๒๕๔๘

๑๘

๒

ปิยวรรณ จันทรศรี

๒๕๕๖

๓๔

๑

วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารสมาคม
ประวัติศาสตรแฯ
วารสารสุโขทัย
ธรรมาธิราช
รูสมิแล

ปิยวรรณ จันทรศรี
ธีรยุทธ บัวจันทรแ

๒๕๕๘

๔

๗

วารสารชุมทาง
อินโดจีน

ไพวัน คําอินซู

๒๕๕๕

๔

๑

พิมพแปฏิมา
นเรศศิริกุล

๒๕๕๕

๑๓

๑

ไมสิง จันบุดดี

๒๕๕๙

๘

๒

มหา สุรินทรแ

๒๕๕๗

๓

๒๖

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสาร
มนุษยศาสตรแสาร
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
ทางอีศาน

๓๑๙
ตาราง ๖๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)
ที่
๔๖ ความสัมพันธ์ลาว-ไทย: ศึกษากรณีความ
เวียงสมัย พันวงษา
ช่วยเหลือจากประเทศไทย ค.ศ.1957 ถึง
ค.ศ.2007
๔๗ มะยุรี เหง้าสีวัทน์: การนิยามความเป็นลาว วศิน ปัญญาวุธตระกูล
ในประชาคมโลก
๔๘ การศึกษากระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์
วีรภัทร ผิวผ่อง
ชาตินิยมในสังคมลาวผ่านการใช้สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ 1947-ปัจจุบัน
๔๙ จารึกเจ้าอนุวงศ์ ณ วัดสีสะเกด นครเวียงจัน
ศานติ ภักดีคา
๕๐ รูปแบบการค้าของหลวงพระบาง
ศิวริน เลิศภูษิต
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
๕๑ โลกาภิวัตน์ในเมืองมรดกโลก: กรณีเมือง
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
หลวงพระบาง
๕๒ หลวงพระบางในจักรวาลวิทยาแบบรัฐจารีต
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
พื้นที่พิธีกรรมและกระบวนการกลายเป็น
ราชธานีของอาณาจักรลาวล้านช้าง
๕๓ ระบบอุปถัมภ์ในสังคมลาวอาณาจักรล้านช้าง
โสภี อุน่ ทะยา

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

๒๕๕๓

๔๑

๑

วารสาร
สังคมศาสตร์

๒๕๕๘

๔

๗

๒๕๕๙

๕

๕

๒๕๕๒
๒๕๕๖

๓๕
๑๐

๒
๒

๒๕๕๓

๑

๑

๒๕๕๓

๑

๒

วารสารชุมทาง
อินโดจีน
วารสารมอง
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
เมืองโบราณ
วารสาร
สหวิทยาการ
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

๒๕๕๐

๘

๑

วารสารอินโดจีน
ศึกษา

๕๔

รักไร้รัฐ: ความสัมพันธ์ไร้พรมแดนบนพื้นที่
ชายแดนไทย-ลาว

โสภี อุ่นทะยา

๒๕๕๖

๔

๑

วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

๕๕

นครพนม-ท่าแขก-สะหวันเขต-มุกดาหาร
พระธาตุพนม เมืองในประวัติศาสตร์
สองฝั่งโขง ตอนที่ ๑
นครพนม-ท่าแขก-สะหวันเขต-มุกดาหาร
พระธาตุพนม เมืองในประวัติศาสตร์
สองฝั่งโขง ตอนที่ ๒
พรมแดนลาวสมัยเจ้าฟ้างุ่ม
หลวงพระบางยังมนต์เสน่ห์

สมโชค อ๋องสกุล

๒๕๕๖

๑๕

๑

วารสาร
ร่มพยอม

สมโชค อ๋องสกุล

๒๕๕๖

๑๕

๒

วารสาร
ร่มพยอม

สมคิด สิงสง
สมภพ ปานทอง

๒๕๕๖
๒๕๖๐

๑
๖

๑๒
๖๒

ทางอีศาน
ทางอีศาน

๕๖
๕๗
๕๘

๓๒๐
ตาราง ๖๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๙ ความทรงจําเกี่ยวกับดินแดนสองฝใ่งแมน้ําโขง
ในประวัติศาสตรแไทยและประวัติศาสตรแลาว
๖๐

ความทรงจําของเมืองสองฝใ่งแมน้ําโขง:
มุกดาหาร และสะหวันเขต

๖๑
๖๒

บานเกิด-การศึกษา-งานกูเอกราชลาว
มหาสิลา วีระวงสแ บิดาประวัติศาสตรแลาว
ผูใหกําเนิดชาตินิยมลาว
เกร็ดความรูจากการตรวจสอบชําระประชุม
พงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๙:
พงศาวดารลานชางในเอกสารไทย
ประวัติศาสตรแนครจําปาศักดิ์และเมือง
อุบลราชธานี ในสายตาของเอเจียน
แอมอนิเย

๖๓
๖๔

๖๕

ประวัติศาสตรแกุลา

๖๖

๒๔๘๔-๒๔๙๐ สรางฝในที่มณฑล
บูรพา สายฝในที่โตเกียว
สิ้นหวังที่วอชิงตัน: จุดเริ่มตน
และจุดจบของอนุสัญญาโตเกียว
๒๔๘๔ (๑๙๔๑)
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช:
ความสัมพันธแกับราชวงศแมังราย
และการอัญเชิญพระรัตนปฏิมา
ไปยังลานนา
สาวโซง สมัยร.๕

๖๗

๖๘

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สัญญา ชีวะประเสริฐ

๒๕๕๗

๑๗

-

สัญญา ชีวะประเสริฐ

๒๕๕๕

๓๗

-

สีหแพนม วิชิตสาร
สุเจน กรรพฤทธิ์

๒๕๖๐
๒๕๕๙

๖
๓๓

๖๒
๓๘๐

วารสาร
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทางอีศาน
สารคดี

สุทธิพันธแ ขุทรานนทแ

๒๕๕๐

๕๐

๒

นิตยสารศิลปากร

สุธิดา ตันเลิศ

๒๕๕๔

๒๘

๒

สุธิดา ตันเลิศ
พัชรี ธานี

๒๕๕๙

๑๒

๑

สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๕๔

๕

๘๘

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสาร
ศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา

สุรศักดิ์ ศรีสําอาง

๒๕๔๘

๔๘

๕

นิตยสารศิลปากร

สุรินทรแ เหลือสมัย

๒๕๕๕

๓๘

๔

เมืองโบราณ

๓๒๑
ตาราง ๖๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖๙ ปใญหาดินแดน ชายแดนและเขตแดน
ไทย-ลาว

๗๐
๗๑

เชลยศึกชาวลาวในกรุงรัตนโกสินทรแ
ศตวรรษที่ ๑๙
ลาว: ประเทศที่คนไทยรูจัก

๗๒

ตํานานวีรบุรุษลาว: การสรางสํานึกของ
อัตลักษณแทางวัฒนธรรม

๗๓

เจาไชย (ชัย) เชษฐาธิราช เสด็จไปเชียงใหม
: ขอมูลฝุายลาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สุวิทยแ ธีรศาสวัต

๒๕๕๔

๒๘

๒

เอดเวิรแด แวนรอย

๒๕๕๓

๓๑

๑

อัญชลี
เอกภักดีวัฒนกุล
อารีรัตนแ
โนนสุวรรณ

๒๕๕๔

๘

๘๙

๒๕๕๗

๕

๑

วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

อินทรแ ลงเหลา

๒๕๕๘

๓

๓๕

ทางอีศาน

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสาร
เอเชียปริทัศนแ
วารสาร
กระแสอาคเนยแ

ตาราง ๖๔ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ ชําแหละประวัติศาสตรแ ร.๕ พบพิรุธ
พงศาวดารไทย กับ พงศาวดารกัมพูชา
“เรื่องเดียวกันแตไปคนละทาง”
๒ พบกรุรูปปใ้นนโปเลียนที่ ๓ นอกเมืองไทย
ซอนอยูในปราสาทกองเปียญ หลักฐาน
ใหมจากนิยายการเมือง
๓ นางฟูารัตนโกสินทรแ เป็นเจาจอมที่ถูก
ลืมของพระเจากรุงกัมพูชา
๔ สืบจากภาพหลักฐานใหม พลิก
ประวัติศาสตรแใคร “สวมมงกฎ”
กษัตริยแเขมร
๕ “สายลับสองหนา” จากกัมพูชา
กลางวิกฤตการณแ ร.ศ.๑๑๒ ใน
เงามืดของประวัติศาสตรแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ไกรฤกษแ นานา

๒๕๔๗

๒๕

๖

ศิลปวัฒนธรรม

ไกรฤกษแ นานา

๒๕๕๐

๒๘

๓

ศิลปวัฒนธรรม

ไกรฤกษแ นานา

๒๕๕๒

๓๐

๘

ศิลปวัฒนธรรม

ไกรฤกษแ นานา

๒๕๕๒

๓๐

๑๑

ศิลปวัฒนธรรม

ไกรฤกษแ นานา

๒๕๕๓

๓๑

๙

ศิลปวัฒนธรรม

๓๒๒
ตาราง ๖๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖ รองรอยวัฒนธรรมเขมรโบราณใน
แองสกลนคร
๗
๘

๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖

๑๗

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

กรกฎ บุญลพ

๒๕๔๘

๖

๓๙

อารยธรรมที่ปราสาทตาเหมือนธม
จากหลักฐานจารึก
บันทึกของอองรี มูโมตแ กับการฟื้น
ฟูเมืองพระนคร

กอแกว วีระประจักษแ

๒๕๕๑

๕๑

๕

กัณฐิกา ศรีอุดม

๒๕๔๗

๒๙

-

อองรี มูโมตแ ผูคนพบเมืองพระนคร
(อีกครั้ง)
“กัมโพช”: ละโว-อโยธยา
ในทัศนะของชาวลานนา

กัณฐิกา ศรีอุดม

๒๕๔๗

๒๕

๑๑

กําพล จําปาพันธแ

๒๕๕๗

๑๕

๒

วารสาร
มนุษยศาสตรแสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กําพล จําปาพันธแ

๒๕๖๐

๑๓

๑

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

จาบเปรม

๒๕๕๗

๓๐

๓๕๓

จิตร ภูมิศักดิ์
ชาญชัย เพียรธรรม

๒๕๔๗
๒๕๕๗

๒๕
๓๕

๖
๑

ศิลปวัฒนธรรม
เอเชียปริทัศนแ

ณฐพร โตประยูร
วัลลภ รัฐจิตรานนทแ

๒๕๕๙

๔

๒

ณัฐพร ไทยจงรักษแ

๒๕๕๙๒๕๖๐

๔๑

-

ดิเรก หงษแทอง

๒๕๕๘

๖

๑

วารสารการบริหาร
การปกครอง
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุแ
วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

สงครามระหวางอโยธยากับนครธม
(พุทธศตวรรษ ๑๙-๒๐) จากเอกสาร
ประวัติศาสตรแไทย กัมพูชาและ
และชาติตะวันตก
อาเซียนตองเขียนแบบเรียน
ใหม มองความสัมพันธแไทยกัมพูชา ผานสายตาจาบเปรม
“ขอม” คือใคร
สัญลักษณแแหงราชธานีพนมเปญ
นัยมหานครอันเรืองโรจนแ
ปใญหาความขัดแยงเรื่องเขตแดน
ไทย-กัมพูชา: กรณีกัมพูชายื่นคํารอง
ขอใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
(ศาลโลก) ตีความพิพากษา
ความสัมพันธแระหวางไทยกับ
ฝรั่งเศส ค.ศ.1940-1953 ผานกลุม
ตอตานฝรั่งเศสในกัมพูชา
พงศาวดารเขมรใน “นิพพานวังหนา”
ความสําคัญตอการตีความชีวิตเจานาย
เขมรพลัดถิ่นในสยาม

ชื่อวารสาร
จดหมายขาว
ศูนยแมานุษยวิทยา
สิรินธร
นิตยสารศิลปากร
วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปวัฒนธรรม

สารคดี

๓๒๓
ตาราง ๖๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๘ เจาพระยาอภัยภูเบศรแ (แบน)
เหตุที่ทําใหสยามปกครองพระตะบอง
กวา ๑ ศตวรรษ
๑๙ เจาพระยาอุทัยภูเบศรแ (ชุม อภัยวงศแ)
ในตํานานการเลาขานของชาว
พระตะบอง
๒๐ เจาสีหนุ: พระบิดาแหงกัมพูชา
๒๑
๒๒
๒๓

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

เปิดโลกอาเซียน ลานนา-ลานชาง
ประวัติศาสตรแอุษาคเนยแ
“เจนละ” ชนะ “ฟูนัน” ย่ําปราสาท
วัดพู จําปาศักดิ์ ตนกําเนิดอาณาจักร
เจนละ
การเมืองของความทรงจํา: ที่ทางของ
สมเด็จพระนารายณแรามาองคแเอง
(ค.ศ.1769-1796) ในประวัติศาสตรแ
กัมพูชา
ความเป็นมาของบท “โนกอรแเรียช” เพลง
ชาติเขมร: การศึกษาเบื้องตน
จุดเริ่มตนของประวัติศาสตรแกัมพูชา
ละแวกและพญาละแวก: เมืองหลวง,
เมืองทา, การคาและสงคราม
“ประเทศ” กัมพูชาของ
พระองคแมจะสแวัตถาและยุคนธร
ด฿กก฿อกธม...มุกงามแหงบูรพาทิศ
สันติธรรมแดกัมพูชา
ทาสในจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร
พ.ศ.๒๑๐๙-๒๒๙๐
บทเรียนจากขอพิพาทเรื่องเสนเขต
แดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
กรณีปราสาทเขาพระวิหาร

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

โตรแจ ฌวง

๒๕๕๐

๒๘

๕

ศิลปวัฒนธรรม

โตรแจ ฌวง

๒๕๕๐

๒๘

๑๑

ศิลปวัฒนธรรม

ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน

๒๕๕๖

๑๐

๑๐๙

ธรกร วงษแปใญญา

๒๕๕๙

๓๗

ธันยพงศแ สารรัตนแ

๒๕๕๘

๔

๔๑

ทางอีศาน

ธิบดี บัวคําศรี

๒๕๔๘

๑

๒

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

ธิบดี บัวคําศรี

๒๕๔๙

๒

๑

ธิบดี บัวคําศรี

๒๕๕๐

๓

๒

ธิบดี บัวคําศรี

๒๕๕๓

๓๑

๓

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
ศิลปวัฒนธรรม

ธิบดี บัวคําศรี

๒๕๕๗

๑๐

๑

ธีรภาพ โลหิตกุล
เนาวรัตนแ พงษแไพบูลยแ
นนทิยา จันทรแเนตรแ

๒๕๕๙
๒๕๕๗
๒๕๕๐

๕
๓๔
๖

นฤดม สาริกบุตร

๒๕๕๐

๘

วารสารกระแส
อาคเนยแ
๑๘๙๗ มติชนสุดสัปดาหแ

วารสาร
ศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
๕๐ ทางอีศาน
๑๗๕๘ มติชนสุดสัปดาหแ
๑
วารสาร
ดํารงวิชาการ
๑
วารสารอินโดจีน
ศึกษา

๓๒๔
ตาราง ๖๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๒ จากตนแบบธรรมิกราชของพระเจา
อโศกมหาราชสูบทบาทพระเจาชัย
วรมันที่ ๗ พระราชาผูบรรเทาทุกขแ
ของทวยราษฎรแ: ภาพสะทอนจากจารึก
ประจําอาโรคยศาลา
๓๓ เมืองพระนคร: บางสวนจากการ
ทบทวนงานศึกษากัมพูชา
๓๔ การฟื้นฟูคัมภีรแใบลานในยุคอาณานิคม
ฝรั่งเศส
๓๕ ยอนรอยการเมือง “ฮุน เซน” อํานาจ
บริหาร ๓๒ ปี ดีตอกัมพูชาจริงหรือ
๓๖ ๔๖ ปีคดีปราสาทเขาพระวิหาร
๓๗
๓๘

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

เหตุผลใด ประเทศไทยจึงแพคดี
ปราสาทเขาพระวิหาร
กฎหมายระหวางประเทศกับ
คดีปราสาทเขาพระวิหาร
อนุสัญญาโตเกียวและ MOU
๒๕๔๓
จารึกแมบุญตะวันออก: ภาพ
สะทอนประวัติศาสตรแในรัชสมัย
พระเจาราเชนวรมันที่ ๒
ปราสาทเขาพระวิหาร: ประวัติศาสตรแ
กับชาตินิยมกัมพูชา
เพรียวิเหียะ หลุมดําประวัติศาสตรแ
ชาตินิยม
ศัตรู พันธมิตร และเงินตรา: สายใย
รอยรัด ไทย-เขมรแดง
ขอมหรือไทย ใครแปรพักตรแ
พบใหมจากรึกพระเจาชัยวรมันที่ ๗
อีก ๒ หลัก ที่จังหวัดรอยเอ็ด
ความสัมพันธแระหวางไทยกับกัมพูชา
และฝรั่งเศส (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๔๑๐)

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

นิพัทธแ แยมเดช

๒๕๕๘

๑๔

๑

เบญจวรรณ นาราสัจจแ

๒๕๔๙

๒

๑

บัวไข เพ็งพระจันทรแ

๒๕๕๑

๔

ประกายพร วงศแวุฒิ

๒๕๖๐

๓๗

ประสิทธิ์
ปิวาวัฒนพานิช
ประสิทธิ์
ปิวาวัฒนพานิช
ประสิทธิ์
ปิวาวัฒนพานิช

๒๕๕๑

๓

๔๖

๒๕๕๑

๓

๔๖

๒๕๕๔

๕

๘๘

ปราโมทยแ แกวนา,
พระมหา

๒๕๕๙

๖

๑

พงษแพัน พึ่งตน

๒๕๕๓

๔

๗๖

พนิดา สงวนเสธีวานิช

๒๕๕๒

๓๐

๗

พวงทอง ภวัครพันธุแ

๒๕๕๑

๒๙

๑

พัฒนแดิถี แสงชูโต
พิมพแพรรณ
ไพบูลยแหวังเจริญ
ภารดี มหาขันธแ

๒๕๕๔
๒๕๔๖

๓๗
๔๖

๒
๔

๒๕๔๗

๑๒

๑๕

ชื่อวารสาร
วารสาร
ดํารงวิชาการ

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
๓
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
๑๙๔๐ มติชนสุดสัปดาหแ
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
วารสารวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรแ
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
วารสาร
รัฐศาสตรแสาร
เมืองโบราณ
นิตยสารศิลปากร
วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยบูรพา

๓๒๕
ตาราง ๖๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๔๖ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ดินแดนแหงปราสาท
๔๗ ใครรื้อทําลายปราสาทพระวิหาร
๔๘ พัฒนาการของหนังสือเรียนประวัติศาสตรแ
กัมพูชาตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส
ถึงปใจจุบัน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

เมธาพร รังทะษี

๒๕๕๖

๕๒

พิเศษ

วารสารวัฒนธรรม

ไมเคิล ไรท
มิตร ทรัพยแผุด
วุฒิชัย นาคเขียว

๒๕๕๑
๒๕๕๗

๒๙
๑๐

๑๑
๑

๔๙

กัมพูชา ๒๐๑๓

มิสชั่น

๒๕๕๖

-

๑๒

ศิลปวัฒนธรรม
วารสาร
ศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
นิตยสารอุดมศานตแ

๕๐

ฉลอง ๒๐ ปี ความสัมพันธแทางการทูต
กัมพูชา-วาติกัน
สิบหาปีแหงชีวิตสงฆแกัมพูชา
ขอมก็คือมอญ
“ชาตินิยมเขมร” ในปาฐกถาความสัมพันธแ
ไทย-กัมพูชา ประวัติศาสตรแเพื่อรับใช
การเมือง
ขอสังเกตเบื้องตน: กลุมนครานอกกัมพุเทศะ
ยุคพระเจาชัยวรมันที่ ๗
อิทธิพลจีนในกัมพูชา
วัฒนธรรมขอม ในจังหวัดสระแกว

มิสชั่น

๒๕๕๖

-

๑๒

นิตยสารอุดมศานตแ

มิสชั่น
รามัญชยัม
วลัยลักษณแ
ทรงศิริ

๒๕๖๐
๒๕๕๔
๒๕๕๔

๕
๑๖

๑
๗
๘๘

วลัยลักษณแ
ทรงศิริ
วัชรินทรแ ยงศิริ
วันชัย ไพเราะ

๒๕๕๘

๔๑

๒

นิตยสารอุดมศานตแ
เสียงรามัญ
จดหมายขาว
มูลนิธิเล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
เมืองโบราณ

๒๕๕๔
๒๕๕๔

๓๒
๓

๑
๒

วัลยแวิภา จรูญโรจนแ

๒๕๕๓

๗

๒

ศักดิ์ชัย สายสิงหแ

๒๕๕๑

๒๙

๑๐

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๔๗

๓

๖

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๐

๘

๑

วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสาร
อินโดจีน

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

๕๘
๕๙
๖๐

ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ
ศาลโลกจากคํารองของกัมพูชา
๒๐๑๑ แทบจะไมมีความเคลื่อนไหวใดๆ
ในวงวิชาการ
ความเห็นแยงในกรณีกัมพูชาขอขึ้น
ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น
มรดกโลก
เอกสารกัมพูชากับการศึกษาประวัติศาสตรแ
อยุธยา
ประวัติศาสตรแความสัมพันธแไทยกัมพูชา: มุมมองจากหนังสือ
“กัมพูชาโกรม: อํานาจไมมี
เขมรโกรม”

เอเชียปริทัศนแ
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี
วารสารไทย
คดีศึกษา

๓๒๖
ตาราง ๖๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖๑ อานามสยามยุทธแ: ความทรงจําในเพลง
โบราณกัมพูชา
๖๒ กรุงอุดงคแฦาชัย: เมืองหลวงกัมพูชา
สมัยหลังพระนคร
๖๓ จังหวัดพระวิหาร หรือ
เปรียะฮแวิเฮียรแ: จังหวัดของกัมพูชา
ที่เกิดเพราะกรณีปราสาทเขาพระวิหาร
๖๔ สามสมเด็จแหงกัมพูชา: เจีย ซีม, ฮุน เซน,
เฮง สัมริน ที่มาและความหมายของนาม
บรรดาศักดิ์
๖๕ พระสมเด็จกอน: จากกบฎผูชิงราชยแ
สูวีรกษัตริยแนักปฏิวัติ
๖๖ ดานพระจารึก อยูที่ไหน เหตุใดตอง
“จารึก” จากจุด “ปใกปในเขตแดน”
สู “ดาน” ไทยสมัยอยุธยากับ
ตนรัตนโกสินทรแ
๖๗ คลองแสนแสบ: ความสําคัญในฐานะเสนทาง
เดินทัพไทย-กัมพูชา

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

เขมรรบไทยสมัยอยุธยา: ในหลักฐาน
ประวัติศาสตรแกัมพูชา
พงศาวดารเขมร ฉบับพระราชเสนา
(เดช): ประวัติศาสตรแบอกเลาของขาหลวง
ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔
เสนทางการเดินทัพไทย-กัมพูชากอน
ขุดคลองแสนแสบ
เมื่อ “ลวปุระ” หรือ “ลพบุรี” ถูก
พระเจาสุริยวรมันที่ ๑ ทําลาย
“กลายเป็นปุา”
พระมหามงกุฎและสิ่งของพระราชทาน
กษัตริยแกัมพูชา สมัยกรุงรัตนโกสินทรแ
จากบานทาสวาย สูเมืองศรีโสภณและจังหวัด
บันทายมีชัย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๐

๒๙

๑

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๑

๓๔

๑

เมืองโบราณ

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๒

๓๐

๖

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๒

๓๐

๘

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๓

๓๑

๓

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๓

๓๑

๑๑

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๒๒๕๕๓

-

๘

วารสารหนาจั่ว:
วาดวยประวัติ
ศาสตรแ
สถาปใตยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๔

๓๒

๙

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๔

๓๗

๒

เมืองโบราณ

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๖

๓๕

๒

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๖

๓๔

๓

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๘

๓๖

๘

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๘

๓๖

๑๑

ศิลปวัฒนธรรม

๓๒๗
ตาราง ๖๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗๔ จากคลองแสนแสบสูกัมพูชา: เสนทางเดินทัพ
ของเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี)
ในหลักฐานประวัติสาสตรแและโบราณคดี
๗๕ เมืองพระตะบองในฐานะหัวเมืองของไทย
สมัยรัตนโกสินทรแ
๗๖ เมืองพระตะบองในฐานะศูนยแบัญชาการ
ทัพไทสมัยรัชกาลที่ ๓
๗๗ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี)
สรางเมืองใหมในกัมพูชา
๗๘ สมเด็จฮุน เซน กับการครองอํานาจนํา
ทางการเมืองในกัมพูชา

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๘

๓๗

๑

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๙

๓๗

๓

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
ปริทัศนแ
ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๙

๓๗

๕

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๖๐

๓๘

๑๑

ศิลปวัฒนธรรม

สมลักษณแ ศรีราม
อุดมพร ธีระวิริยะกุล

๒๕๕๙

๔

๒

โบราณคดีในกัมพูชา: รายงานความกาวหนา
บันทึกการเดินทางตามหา “ราชมรรคา”
ถนนแหงศรัทธาของพระเจาชัยวรมันที่ ๗
สงคืนโบราณวัตถุกัมพูชา เชื่อมสัมพันธแแกประวัติศาสตรแบาดหมาง
กษัตริยแกัมพูชา นางละครสยามและขาว
ที่ถูกหามเขียน
ทั้งรักทั้งชัง ทั้งหวานและขมขื่น:
ความสัมพันธแไทย-กัมพูชา
การเมืองเรื่องมรดกโลก: วิกฤตการณแ
เขาพระวิหาร ตอนที่ ๑
ไทย-กัมพูชา: โอกาสและวิกฤต

สวาง เลิศฤทธิ์
สุเจน กรรพฤทธิ์

๒๕๔๗
๒๕๕๑

๓๐
๓๔

๒
๒

วารสาร
ศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัยแมโจ
เมืองโบราณ
เมืองโบราณ

สุทธาสินี
จิตรกรรมไทย
สุภัตรา
ภูมิประภาส
สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๕๒

๓๐

๖

ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๕๒

๓๐

๑๐

ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๕๑

๓

๓๘

สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๕๑

๓

สุนชาติ บํารุงสุข

๒๕๕๑

๓

สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๕๑

๓

๘๗

การเมืองเรื่องมรดกโลก: วิกฤตการณแ
เขาพระวิหาร ตอนที่ ๒
โครงการคนหาและพัฒนาสารสนเทศ
ของถนนโบราณ สมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ ๗

สุรัตนแ เลิศล้ํา

๒๕๕๑

๖

๘๘

เขมรในสายตาไทย

สุวิทยแ ธีรศาสวัต

๒๕๕๔

-

๘๙

การตายของสีโสวัต ยุตติวงศแ
ขบวนการกวาดลางนักประชาธิปไตย
ในเขมรยุคแรก

อภิญญา ตะวันออก

๒๕๕๗

๓๔

๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

ชื่อวารสาร

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
๓๘ จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
๓๘ จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
๔๕ จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
วารสารทาง
วิชาการโรงเรียน
นายรอยพระจุล
จอมเกลา
๓๓ วารสารสมาคม
ประวัติศาสตรแฯ
๑๗๗๖ มติชนสุดสัปดาหแ

๓๒๘
ตาราง ๖๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๙๐ พงศาวดารเขมรฉบับปลีก: การคนพบ
เอกสารประวัติศาสตรแฉบับใหม
๙๑ เกร็ดความรูจากการตรวจสอบชําระประชุม
พงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๑๒:
พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ.๑๑๕๘:
พระพงษาวะดาลเขมนของเจารามาธิบดี
ถวาย
๙๒ ทะเลสาบอินเล อีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง
ที่นาประทับใจ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

อรวรรณ ทรัพยแลอย

๒๕๕๑

๕๑

๖

นิตยสารศิลปากร

อรวรรณ ทรัพยแลอย

๒๕๕๒

๕๒

๒

นิตยสารศิลปากร

อัมพิกา รัตนพิทักษแ

๒๕๕๓

๑

๒

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

ชื่อวารสาร

ตาราง ๖๕ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ ประธานาธิบดีโฮจิมินหแกับนโยบายการ
ผูกมิตรในชวง ค.ศ.1945-1946
๒
๓

ทฤษฎีใหมเสียดินแดนครั้งแรกใน
รัชกาลที่ ๕ เพราะไทยถูกละเมิด
“สัญญาเมืองแถง”
ฟายโบยโจว: ผูนําขบวนการชาตินิยม
ซุยเติน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

Truong Thi Hang

๒๕๕๘

๘

๓

ไกรฤกษแ นานา

๒๕๕๗

๓๖

๑

กฤษณะ ทองแกว

๒๕๕๐

๒

๑

วารสาร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี

วารสารการวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ศิลปวัฒนธรรม

๔

เวียดนาม: การตอตานและการรับแนวคิด
จากโลกตะวันตก

กฤษณะ ทองแกว

๒๕๕๒๒๕๕๓

๒

๑

วารสาร
มนุษศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎรแธานี

๕

โรงเรียนกินนอน: ปฏิกิริยาของเวียดนาม
ตอฝรั่งเศสในยุคอาณานิคม

กฤาณะ ทองแกว

๒๕๕๒๒๕๕๓

๓

๒

วารสาร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี

๓๒๙
ตาราง ๖๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖ เหวียตเกี่ยว: ครอบครัวเลื่อนชั้นเพราะ
หิ้งบูชาแผนดิน

๗

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

สงครามโฆษณาชวนเชื่อ: การปฏิวัติการ
ครอบงาทางความคิดของขบวนการ
เวียดกงและสหรัฐอเมริกา ในสงคราม
เวียดนาม ค.ศ.1960-1975
ประวัติศาสตร์เวียดนามในหนังสือ
แบบเรียนชั้นประถมของเวียดนาม
ปัจจุบัน
การเขียนประวัติศาสตร์ การสงคราม
ระหว่างสยามกับเตียเซิน ค.ศ.17831785
สัมพันธภาพไทย-เวียดนาม ว่าด้วย
ข้าวและแม่น้าโขง
เหงวียน ถิ มินห์ คาย:
วีรสตรีนักปฏิวัติเวียดนาม
(ค.ศ.1910-1941)
ฝรั่งเศส-เวียดนาม: สารวจ
สถานภาพความรู้
เวียดนามผู้เซนเซอร์สูงสุด
ของภูมิภาคอาเซียน
ประวัติศาสตร์แห่งความทุกข์ระทม
ความอดอยากหิวโหยของเวียดนาม
เหนือในปี 1945
หนังสือชวนอ่าน หุ่นน้าเวียดนาม
การรับรู้และความเข้าใจของเวียดนาม
ต่อไทย การศึกษาจากหนังสือ
ออนไลน์ของเวียดนาม

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

กฤษณะ ทองแกว

๒๕๕๗

๖

๒

วารสาร
มนุษศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎรแธานี

จุรินทร์ สุกลซิ้ม

๒๕๕๙

๕

๕

วารสาร
มองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ดารารัตน์
เมตตาริกานนท์

๒๕๔๙

๒

๑

วารสารสังคม
ลุ่มน้าโขง

ดารารัตน์
เมตตาริกานนท์

๒๕๕๒

๓๐

๙

ศิลปวัฒนธรรม

ทรงฤทธิ์ โพนเงิน

๒๕๕๙

๒๕

ธนนันท์ บุ่นวรรณา

๒๕๕๒

๕

๓

วารสารสังคม
ลุ่มน้าโขง

ธนนันท์ บุ่นวรรณา

๒๕๕๖

๑๙

๑

วารสารสงขลา
นครินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง

๒๕๕๘

๓๑

๓๖๔

พรเพ็ญ ฮันตระกูล

๒๕๕๔

๓๒

๗

ศิลปวัฒนธรรม

ภัทรา จันทรานิตย์

๒๕๔๘

๗

๒

มณทิรา ราโท

๒๕๕๕

๓๓

๑

วารสารร่ม
พยอม
เอเชียปริทัศน์

๑๒๖๒ เนชั่นสุดสัปดาห์

สารคดี

๓๓๐
ตาราง ๖๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๗ “แส็กเกิ่ม-สวายมูด”: ประวัติศาสตรแ
การรับรูมหายุทธแสยามพายในมุมมอง
ของเวียดนาม
๑๘

๑๙
๒๐
๒๑

คือเลือกเนื้อของชาวเวียดนาม: กระบวน
การสรางความทรงจําของเวียดนาม
ตอหมูเกาะฮหวาง (พาราเซล) และ
หมูเกาะเจื่อซา (สแปรตลียแ)
การปฏิรูประบบราชการแบบ
เวียดนาม: ถึงตัวเล็กแตกานยาว
เจืองหาน: ทาวฮุง ทาวเจืองของไทดํา
ในเวียดนาม
เว, ดานัง, ฮอยอัน...วันแหงความทรงจํา

๒๒

ประวัติศาสตรแความทรงจําของคน
เวียดนามที่มีตอจีนผานแบบเรียน
ประวัติศาสตรแของเวียดนาม

๒๓

เวียดนามเหนือจรดใต

๒๔

รูจักเวียดนามจากประวัติศาสตรแ
สองขางทาง
จาม: คนไรชาติ แตไมไรอารยธรรม
เวียดนามศึกษา คารวะลุงโฮ
อานาสยามพาย ตอน ยุทธภูมิ
เหร็จเกิ้ม-สวายมุ฿ท
ตามเงาโฮจิมินหแใน เวียดาม-สยาม
จากเหงะอานถึงบานนาจอก
ไมเคยลืมวันที่มาเรียนเมืองไทย
มุมมองจาก ซานลี

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

หนังสือพิมพแและวารสารภาษา
เวียดนาม ในฐานะเอกสารประวัติศาสตรแ
ในหอสมุดแหงชาติอังกฤษ กรุงลอนดอน

๓๑

คุยกับเหงียนหั่ญ เรื่อง
อดีตและปใจจุบันของ
ซือหวานัย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

มรกตวงศแ ภูมิพลับ

๒๕๕๖

๓๑

๑

วารสารสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ

มรกต ภูมิพลับ

๒๕๕๘

๓๖

๒

วารสารเอเชีย
ปริทัศนแ

มาฆะ ภูจินดา

๒๕๕๗

๓๔

ยุกติ มุกดาวิจิตร

๒๕๕๓

๓๖

๑

เมืองโบราณ

เรณู คฤคราช

๒๕๕๐๒๕๕๑
๒๕๕๗

๑๐

๒

๑

๒

วันชัย
ตันติวิทยาพิทักษแ
ศรีศักร วัลลิโภดม

๒๕๔๖

๑๙

๒๑๙

วารสารศิลปกรรม
บูรพา
จดหมายขาว
Inside Out
สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา
สารคดี

๒๕๔๘

๓๑

๔

ศรีศักร วัลลิโภดม
สมหมาย ปาริจฉัตตแ
สมฤทธิ์ ลือชัย

๒๕๕๒
๒๕๕๙
๒๕๕๖

๓๕
๓๖
๓๔

๑
เมืองโบราณ
๑๘๗๘ มติชนสุดสัปดาหแ
๑๐ ศิลปวัฒนธรรม

สุเจน กรรพฤทธิ์

๒๕๕๔

๒๗

๓๑๓

สารคดี

สุเจน กรรพฤทธิ์

๒๕๕๘

๓๑

๓๖๙

สารดคี

สุด จอนเจิดสิน

๒๕๕๓

๖

๑

เหงวียนหั่น

๒๕๕๗

๓๐

๓๕๐

รุงโรจนแ เกิดจั่น

๑๗๗๔ มติชนสุดสัปดาหแ

เมืองโบราณ

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
สารคดี

๓๓๑
ตาราง ๖๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๒ การศึกษาเมืองมรดกโลก: กรณีศึกษา
เมืองฮอยอัน
๓๓
๓๔
๓๕

๓๖

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

เหรียญ หลอวิมงคล

๒๕๕๔

๑๒

๒

วารสาร
มนุษยศาสตรแสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หทัยรัตนแ มั่นอาจ

๒๕๕๐

๘

๑

อนันทแธนา เมธานนทแ

๒๕๔๘

๑

๑

วารสาร
อินโดจีนศึกษา
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

อนันทแธนา เมธานนทแ

๒๕๔๘

๒

๒

ระบบยุติธรรมและสถาบันจักรพรรดิใน
เวียดนามสมัยจารีต: กรณีศึกษา
รัชกาลจักรพรรดิแถงตง
(ค.ศ.๑๔๖๐-๑๔๙๗)
ระบบโลกเวียดนาม: บทสํารวจ
ความสัมพันธแเวียดนามเพื่อนบาน
กอนสมัยอาณานิคม
กฎหมายกับการปฏิรูปสถาบัน
ครอบครัวในเวียดนามสมัย
ราชวงศแเล (ค.ศ.๑๔๒๘-๑๗๘๘)
“วีรชนคนโฉด” ภาพลักษณแของ
โหกุ฿ยลีในประวัติศาสตรแเวียดนาม

อนันทแธนา เมธานนทแ

๒๕๔๙

๒

๑

อนันทแธนา เมธานนทแ

๒๕๕๐

๘

๑

วารสารอินโดจีน
ศึกษา

อนันทแธนา เมธานนทแ

๒๕๕๑

๔

๒

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

อนันทแธนา เมธานนทแ

๒๕๕๔

๒๘

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

“ไดเวียดยามศึก”: สงครามในเวียดนาม
คริสตแศตวรรษที่ ๑๗-๑๘
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: ความเด็ด
เดี่ยว เขมแข็ง เพื่ออิสรภาพ

อนันทแธนา เมธานนทแ

๒๕๕๖

๙

๑

อัศวิน แสงกุมาร

๒๕๕๖

๕๒

พิเศษ

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
วารสารวัฒนธรรม

ความคิดเรื่องชาติเวียดนาม ในแบบเรียน
ประถมศึกษา ค.ศ.๑๙๗๕-๒๐๐๓
ผูหญิงกับการเมืองสายตระกูลในราชสํานัก
เวียดนามราชวงศแหลีและเจิ่น (ค.ศ.๑๐๑๐๑๔๐๐)
ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชนในเวียดนาม
สมัยราชวงศแเล (ค.ศ.๑๔๒๘-๑๗๘๘):
หลักฐานจากประมวลกฎหมายราชวงศแเล

วารสาร
ศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

๓๓๒
ตาราง ๖๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๔๒ เวียดนาม ๒๕๕๐: กลายไมพันธุแใหม
แหงคาบสมุทรอินโดจีน
๔๓ การประชุมสัมชชาพรรคคอมมิวนิสตแ
เวียดนาม ครั้งที่ ๖-๑๑ กับการปรับ
เปลี่ยนทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
เวียดนาม

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

อริยา คูหา
ปภังกร ตะวันหะ
อัจฉรา ลักษณแสิริเลิศ

๒๕๕๑

๒๙

๒

รูสมิแล

๒๕๕๖

๒

๒

วารสารมองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

ตาราง ๖๖ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ ชาตินิยมกับการพัฒนา: มุมมองทาง
เศรษฐศาสตรแวาดวยชาตินิยมมาเลยแ
ในมาเลเซีย
๒
๓
๔

๕
๖

ความสัมพันธแไทย-มาเลเซีย
(ผลกระทบจากปใญหาความไมสงบ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต)
ภูมิปุตรา: นโยบายเชื้อชาตินิยม
ในมาเลเซีย
อุษาคเนยแศึกษาในมาเลเซีย

ทบทวนความสัมพันธแสยาม-มลายู
และการเขามาของชาวมลายูใน
ภาคกลางประเทศไทย
สยามกับปใตตานีในสมัยรัชกาลที่ ๑-๒
แหงกรุงรัตนโกสินทรแ: การทําความเขาใจ
เกี่ยวกับสงครามและแบงแยกปใตตานีออก
เป็นเจ็ดหัวเมือง

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

A.H. ROSLAN

๒๕๔๘

๑๑

๓

วารสารสงขลา
นครินทรแ ฉบับ
สังคมศาสตรแและ
มนุษยศาสตรแ

คลังสมอง วปอ.
เพื่อสังคม

๒๕๔๙

๔๘

๑

วารสาร
รัฏฐาภิรักษแ

เฉลิมชัย โชติสุทธิ์

๒๕๕๗

๒๗

๑

ชัยวัฒนแ มีสัณฐาน

๒๕๕๘

๒

๒

ชัยวัฒนแ มีสัณฐาน

๒๕๕๙

๓๗

๒

วารสาร
ปาริชาติ
จดหมายขาว
Inside Out
สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา
รูสมิแล

ชุลีพร วิรุณหะ

๒๕๕๖

๓๕

๑

วารสาร
ดํารงวิชาการ

๓๓๓
ตาราง ๖๖ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗ เครือข่ายการค้าปีนัง-ภูเก็ต-ตรัง
-เหมืองแร่ และชาวจีนโพ้นทะเล
(ทศวรรษ 1910 ถึง ทศวรรษ 1980)
๘

มองการเมืองมาเลเซีย

๙

พัฒนาการทางการเมืองของรัฐ
กลันตันและตรังกานูตั้งแต่ต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึง ค.ศ.1941
พัมนาการทางการเมืองของรัฐ
กลันตันและตรังกานู ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ประวัติศาสตร์ปัตตานีในฐานะ
“รัฐชายฝั่ง”
มาเลเซีย: ประเทศเพื่อนบ้านที่เรายัง
ไม่รู้จัก
การเมืองมลายา ค.ศ.19451957 ที่ว่าด้วยการสถาปนาตาแหน่ง
พระราชธิบดี (ยังดี เปอร์ตวน อากง)
เรื่องเล่าจากเหมืองแร่ดีบุก-สังคมและ
การเมือง ในชายแดนสยาม-มาเลเซีย
ในยุคล่าอาณานิคม
เรื่องเล่าจากเหมืองแร่ดีบุก-สังคมและ
การเมือง ในชายแดนสยาม-มาเลเซีย
ในยุคล่าอาณานิคม
มิชชันนารีในคาบสมุทรมลายูยุค
อาณานิคมอังกฤษ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ตวงทิพย์ พรมเขต

๒๕๖๐๒๕๖๑

๔๒

-

เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ

๒๕๕๐

๘

๑

๒๕๕๑

๒๙

๑

วารสาร
ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารอินโดจีน
ศึกษา
วารสาร
รัฐศาสตร์สาร

ธีรพร พรหมมาศ

๒๕๕๘๒๕๕๙

๑๐

๒

วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

นิธิ เอียวศรีวงศ์

๒๕๕๓

๑

๑

วารสารรุไบยาต

นิอับดุลรากิ๊บ
บินนิฮัสซัน
ปวัตนสวัสดิ์
สวัสดิ์วัฒน์

๒๕๕๐

๘

๑

๒๕๕๖

๒

๒

วารสาร
อินโดจีนศึกษา
วารสารมองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ปิยดา ชลวร

๒๕๕๘

๓๙

๑

ศิลปวัฒนธรรม

ปิยดา ชลวร

๒๕๖๐

๓๘

๓

วารสาร
รัฐศาสตร์สาร

เผ่า นวกุล

๒๕๖๐

๓๖

๒

วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

กาญจนา บุญยัง
ธีรพร พรหมมาศ

๓๓๔
ตาราง ๖๖ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๗ การศึกษาความสัมพันธแระหวางสยามกับ
รัฐมลายู ในสมัยรัตนโกสินทรแตอนตน
(พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔)
๑๘

๑๙
๒๐

๒๑

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

ปะตานีผานแวนของจักรวรรดิ
และดวงตาสมัยใหม: การสํารวจทาง
มานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัย
เคมบริดจแในรัฐมลายูของสยาม
ค.ศ.๑๘๙๙-๑๙๐๐
มาเลเซียกับตําแหนงประธานอาเซียน
๒๕๕๘
สถานภาพประวัติศาสตรแอิสลามในหนังสือ
แบบเรียนระดับมัธยมศึกษา: กรณีศึกษา
ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

พินธกร นามดี

๒๕๕๖

๒

๑

พุทธพล มงคลสุวรรณ

๒๕๕๖

๓๙

๓

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
ฉบับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
เมืองโบราณ

ภาคิน
นิมมานรวงศแ

๒๕๕๗๒๕๕๘
๒๕๕๗

๔

๑

๔

๑

๒๕๕๘

๔๐

-

๒๕๕๕

๓๘

๔

๒๕๕๗

๑๘

๑๐๓

๒๕๕๘
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๕๘
๓๐
๕๒

๕
๒
๕

๒๕๕๔
๒๕๕๕

๑๓
๑

๒
๑

วารสารรมพยอม
วารสารมองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

๒๕๕๖

๓๔

๔

ศิลปวัฒนธรรม

มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
ดลมบรรจนแ บากา

นุมาน หะยีมะแซ
กาเดรแ สะอะ
เรวัตร หินออน

นโยบายเศรษฐกิจเพื่อภูมิบุตร: มาเลเซีย
ภายใตนโยบายเศรษฐกิจใหม
(New Economic Policy)
ค.ศ.๑๙๗๑-๑๙๙๐
พิพิธภัณฑแเมืองไทปิง แรกมีพิพิธภัณฑแ
วชิญดา ทองแดง
ในมาเลเซีย
เสนทางขามคาบสมุทรเดาหแ-ปาตานี
วลัยลักษณแ ทรงศิริ
ความเป็นเมืองทาและความสําคัญของ
ทรัพยากรตอบานเมืองภายใน
มาเลเซีย: ทุนทางวิชาการและวัฒนธรรม
วิรัลยา เชี่ยวสุขตระกูล
การสอบสวนแบบมาเลเซีย
วิสิษฐ เดชกุญชร
เอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกสแของ
ศรายุทธ ธรรมโชติ
ประเทศมาเลเซีย
มาลายู: มาเลเซีย
สมโชค อเองสกุล
การกําเนิดของรัฐมาเลเซียและอินโดนีเซีย
สิริฉัตร รักการ
สูประเด็นความขัดแยงตั้งแตทศวรรษ ๑๙๕๐
-ปใจจุบัน
แสตมป อากรแสตมปและไปรณียบัตรรัฐไทย
สุทธิศักดิ์ นิยม
ในดินแดนแหลมมลายู
สุขสุวานนทแ

จุลสารจับตา
อาเซียน
วารสาร
อิสลามศึษา
วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เมืองโบราณ
จดหมายขาว
มูลนิธิเล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
นิตยสารศิลปากร
ศิลปวัฒนธรรม
นิตยสารศิลปากร

๓๓๕
ตาราง ๖๖ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๐ สี่กษัตริยาปาตานี: บัลลังกแเลือดและตํานาน
รักเพื่อแผนดิน
๓๑ กลาวนํา: ชัยชนะอังกฤษในมลายา
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

๓๘

๓๙

การตอสูที่ชายแดนภายใตระหวางสงคราม
โลกครั้งที่ ๒ (ตอนที่ ๔) เหตุการณแที่
รัฐตรังกานูและบุกรังโจรจีน
การตอสูที่ชายแดนภาคใตระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ตอนที่ ๕)
ทิ้งตรังกานู
เยือนลังกาวีในวันที่คําสาปบรรจบกับ
มนตแเสนหแ
เชื้อสายขุนนางมอญ ในราชวงศแ
สุลตานแหงมาเลเซีย
มาเลเซีย: เบาหลอมหลากวัฒนธรรม
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
องคแกร SUARAM ในการตอตาน
กฎหมายความมั่นคงภายในมาเลเซีย
(ค.ศ.๑๙๘๙-๒๐๐๙)
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
ภาคประชาสังคมในมาเลเซีย
(ค.ศ.๒๐๐๓-๒๐๑๕)
ความสัมพันธแระหวางไทย-มาเลเซีย
กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาล
พลเอกสุรยุทธแ จุลานนทแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สุภัตรา ภูมิประภาร

๒๕๕๐

๒๘

๕

ศิลปวัฒนธรรม

สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๕๔

๕

๙๐

หวน มุตตาหารัช

๒๕๕๕

๓๓

๓

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
รูสมิแล

หวน มุตตาหารัช

๒๕๕๖

๓๔

๑

รูสมิแล

เอกพงศแ ศรทอง

๒๕๕๗

๓๐

๓๔๙

สารคดี

องคแ บรรจุน

๒๕๖๐

๓๙

๒

อนันตแ ตุมศิริ
อภิเชษฐ กาญจนดิฐ

๒๕๕๖
๒๕๕๕๒๕๕๖

๕๒
๗

พิเศษ
๒

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ

๒๕๕๘๒๕๕๙

๑๑

๑

อัญชลี
เอกภักดีวัฒนกุล

๒๕๕๔

๘

๘๕

ศิลปวัฒนธรรม
วารสารวัฒนธรรม
วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

วารสารกระแส
อาคเนยแ

๓๓๖
ตาราง ๖๗ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ จุดเปลี่ยนทางการเมืองสิงคโปรแ ปี ๒๐๑๑

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

โคริน เฟื่องเกษม

๒๕๕๕

๘

๙๗

-

๑๒

-

๙

พันธแธีรา ศิววัฒโนทัย

๒๕๕๑๒๕๕๒
๒๕๔๘๒๕๔๙
๒๕๕๖

๒

๒

มรกตวงศแ ภูมิพลับ
รุงโรจนแ กอแกว
วรเทพ อรรคบุตร
วราภรณแ จุลปานนทแ

๒๕๕๘
๒๕๕๖
๒๕๕๔
๒๕๕๔

๓๐
๕๒
๑
๑๔

๓๖๒
พิเศษ
๔
๑

วารสาร
กระแสอาคเนยแ
จุลสารหอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตรแ
จุลสารหอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตรแ
วารสารมองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
สารคดี
วารสารวัฒนธรรม
Art square

วัสนนทแ ทรายคํา

๒๕๕๘

๔

๔

สุเจน กรรพฤทธิ์

๒๕๕๙

๓๓

๓๗๗

๒

เปลือย “เรือนราง” ประวัติศาสตรแสิงคโปรแ

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

๓

มรดกสนทนา เวลา พื้นที่และจินตนาการ
ของพิพิธภัณฑแแหงชาติสิงคโปรแ
นโยบายประชากรสิงคโปรแสมัยรัฐบาล
สีกวนยิว
เรื่องของ สีกวนยู ที่คนไทยไมคุนเคย
สาธารณรัฐสิงคโปรแ: เมืองแหงพหุสังคม
แงมดู Singapore biennale ๒๐๑๑
การปกครองและพัฒนาประเทศสิงคโปรแ

ปณิตา สระวาสี

๔
๕
๖
๗
๘

๙
๑๐

คุยกับการลงทัณฑแ: ยุทธวิธีของ ลี กวน ยิว
ตอการสรางชาติสิงคโปรแ ภายหลังประกาศ
เอกราชปี ๑๙๖๕-ปใจจุบัน
เอส. ราชาตันนัม ผูวางรากฐานสิงคโปรแ
ที่ยอมรับความหลากหลาย

วารสารวิจัย
รามคําแหง
ฉบับมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ

วารสารมองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
สารคดี

ตาราง ๖๘ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศบรูไน ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ การเสริมสรางเสถียรภาพทางการเมืองของ
สถาบันสุลตานบรูไนภายใตการประกาศใช
กฎหมายซารีอะหแ
๒ บรูไน ดินแดนแหงความสงบและสงางาม
๓

เนการาบรูไนดารุสซาลาม

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

กัญญารัตนแ สวัสดิ์ดวง

๒๕๕๘

๔

๔

วารสารมองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

กองบรรณาธิการ

๒๕๕๓

๒

๓

ฐิติมา สิงหแแกว

๒๕๕๖

๕๒

พิเศษ

จดหมายขาว
สมาคมอาเซียนประเทศไทย
วารสารวัฒนธรรม

๓๓๗
ตาราง ๖๙ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ ประชาสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในอินโดนีเซีย: จากอํานาจนิยม
สูประชสธิปไตย
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย: เอกภาพทามกลาง
ความหลากหลาย
ความเขมแข็งของขบวนการชาตินิยมใน
ปี ๑๙๔๒-๑๙๔๕ กับการเลาประวัติศาสตรแ
แบบอินโดนีเซียเป็นศูนยแกลาง
เขยาวงการสายวิวัฒนาการของมนุษยแกับ
Homo Floresiensis ที่พึ่งถูกคนพบจาก
อินโดนีเซีย
เสนทางสูขอตกลงสันติภาพมินดาเนา ๒๐๑๒
การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาใน
คริสตแศตวรรษที่ ๑๙: ภาพสะทอนจาก
แนวคิดเรื่อง รัฐนาฏกรรม
รําลึกบาลี

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

Muhammad Saleh
Tajuddin

๒๕๕๘

๒๑

๒

วารสารสงขลา
นครินทรแ ฉบับ
สังคมศาสตรแและ
มนุษยศาสตรแ

กมล แกวปลั่ง

๒๕๕๖

๕๒

พิเศษ

วารสารวัฒนธรรม

กษิดิส วงษแลิขิตธรรม

๒๕๕๕

๑

๑

วารสารมองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

กรกฎ บุญลพ

๒๕๔๘

๒๖

๓

ศิลปวัฒนธรรม

จิรวัฒนแ แสงทอง
ชัยวัฒนแ หลานฉิม

๒๕๕๖
๒๕๕๙

๓๔
๕

๑
๕

รูสมิแล
วารสารมองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

ชรินพร กุลดิลรัตนแ

๒๕๕๗

๑๒

-

วารสารทีทัศนแ
วัฒนธรรม
วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เมืองโบราณ

๘

ภูมิหลังและปฐมบทชีวิตทางการเมือง
ของดี.เอ็น.ไอดิต ปี ๑๙๒๓-๑๙๕๑

ตวงทิพยแ พรมเขต

๒๕๕๘

๔๐

-

๙

พิพิธภัณฑแมนุษยแชวาที่แซงงีแรน
อินโดนีเซีย
การเมืองมุสลิมยุค Reformasi
(๑๙๙๐-๒๐๐๔) กับผลกระทบตอการ
พัฒนาประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย
ซารแโตโน การแโตดิรแโจ: การเขียน
ประวัติศาสตรแแบบยึดอินโดนีเซีย
เป็นศูนยแกลางหลังยุคอาณานิคม
และประวัติศาสตรแแหงอินโดนีเซีย
การเจรจาสันติภาพอาเจะหแ

ธนิก เลิศชาญฤทธิ์

๒๕๕๕

๓๘

๓

นดา แวยูโซะ

๒๕๕๘

๔

๔

วารสารมองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

นพปฏล กิจไพบูลยแทวี

๒๕๕๘

๔

๗

วารสารชุมทาง
อินโดจีน

บูราฮานูดิน อุเซ็ง

๒๕๕๕

๖

๑๐
๑๑

๑๒

๑๐๘- จุลสารความมั่นคง
๑๐๙ ศึกษา

๓๓๘
ตาราง ๖๙ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๓ อาเจะหแ อารูหแ-ดุยงคตนะ
ถึงโจรสุหรั่ง

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๑๙

บันทึกการเดินทางสูสิงคโปรแ
และอินโดนีเซีย
นักการเมืองและสถานการณแทาง
การเมืองอินโดนีเซียกอนการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี ปี ๒๐๑๔
ราชการพลเรือน อินโดนีเซีย
ลานนา-บาหลี ความเหมือนความตาง
และทิศทางสําหรับเชียงใหม-เชียงราย
ความขัดแยงและสันติภาพ: การศึกษา
เปรียบเทียบอาเจะหแและมินดาเนา

๒๐

การกอการรายในอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และสิงคโปรแ
รัฐกับสังคมมุสลิมในอินโดนีเซีย

๒๑

รัฐกับสังคมมุสลิมในอินโดนีเซีย

๒๒

ความหลากหลายของสังคมมุสลิม
ในอินโดนีเซีย: วาดวยขบวนการตอตานรัฐ
สังเขปประวัติวรรณคดีอินโดนีเซียรวมสมัย

๒๓
๒๔

ทําเนียบวีรบุรุษแหงชาติ: ประวัติศาสตรแการ
สรางวีรบุรุษของอินโดนีเซีย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ประพนธแ เรืองณรงคแ

๒๕๕๖

๕

๒

วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรแธานี

พร พิทยาพงศแ

๒๕๕๕

๙๒

๑๑

นิตยสารอุดมศานตแ

ศิริราวดี บุญยะเกียรติ
จิรวัฒนแ แสงทอง

๒๕๕๖

๓๔

๑

รูสมิแล

ศิริวรรณ เมนะโพธิ
สมโชค อเองสกุล

๒๕๕๗
๒๕๕๕

๓๔
๑๔

สุธิลักษณแ แสงสุวรรณ

๒๕๕๗

๕

๑

วารสารรัฐศาสตรแ
และรัฐประศาสน
ศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

สุภางคแพรรณ
ตั้งตรงไพโรจนแ
สุภางคแพรรณ
ตั้งตรงไพโรจนแ
สุภางคแพรรณ
ตั้งตรงไพโรจนแ
สุภางคแพรรณ
ตั้งตรงไพโรจนแ
อัจจิมา แสงรัตนแ

๒๕๔๙

๑

๒

๒๕๔๙

๑

๑๔

๒๕๕๐

๒

๓๐

๒๕๕๑

๒๙

๒

๒๕๕๕

๑

๑

อุมาพร พิชัยรักษแ

๒๕๕๖

๒

๒

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
วารสารเอเชีย
ปริทัศนแ
วารสารชุมทาง
อินโดจีน
วารสารชุมทาง
อินโดจีน

๑๗๖๓ มติชนสุดสัปดาหแ
๑
วารสารรมพะยอม

๓๓๙
ตาราง ๗๐ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ สาธารณรัฐฟิลิปินสแ: เพื่อพระเจา
ประชาชน ธรรมชาติและบานเมือง
๒ เคาโครงการสรางโครงเรื่องประวัติสาสตรแ
ฟิลิปปินสแแบบไมเป็นเสนตรง
๓ ประวัติศาสตรแจากมุมมองของประชาชน
ฟิลิปีโน: การเขียน (ใหม) ประวัติศาสตรแ
ฟิลิปปินสแของ เตโอโดโร อากอนซิลโล
๔ ฟิลิปปินสแ: ภาพสะทอนความเป็นลูกผสม
ของอาณานิคมสเปนในลาตินอเมริกา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๕ ภัยคุกคายจากจีน ในทัศนะของฟิลิปปินสแ:
กรณีศึกษาขอพิพาททะเลจีนใต ระหวางจีน
-ฟิลิปปินสแและบทบาทของสหรัฐอเมริกา
๖ บทสวดมหาการุณกับการปฏิวัติฟิลิปปินสแ:
ประวัติศาสตรแจากมุมมองคนเบื้องลางของ
เรยแ อิเลโด
๗ การสรางความเป็นปึกแผนของ
ประชาธิปไตย: กรณีเปรียบเทียบ
อินโดนีเซียและฟิลิปปินสแ
๘ ประชาธิปไตยแบบเจาพอทองถิ่นใน
ฟิลิปปินสแ
๙ ความสัมพันธแระหวางประเทศไทยกับ
ฟิลิปปินสแในสมัยอยุธยา ค.ศ.๑๕๑๒๑๗๖๗
๑๐ ศาสนากับการเมืองในฟิลิปปินสแ
จากมุมมอง ดร. มานูเอล วิกเตอรแ
ซาปิตูลา
๑๑ ประวัติศาสตรแฟิลิปปินสแในงานวิชาการ
ไทย: สํารวจประวัติศาสตรแนิพนธแใน
บริบทอาณาบริเวณศึกษาและ
ประวัติศาสตรแโลก
๑๒ “อาณานิคมที่รัก” จักรวรรดินิยม
อเมริกาและการเขียนประวัติสาสตรแ
ฟิลิปปินสแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

กฤษ ผลเกิด

๒๕๕๖

๕๒

พิเศษ

วารสารวัฒนธรรม

ชนิดา เผือกสม

๒๕๕๓

๑

๑

วารสารรุไบยาต

ชนิดา เผือกสม

๒๕๕๘

๔

๗

วารสารชุมทาง
อินโดจีน

ฐิติพงษแ ดวงคง

๒๕๕๙

๓๕

๒

วารสารรามคําแหง
ฉบับมนุษยศาสตรแ

ฑภิพร สุพร

๒๕๕๗

๔๔

๑

วารสาร
สังคมศาสตรแ

ทวีศักดแ เผือกสม

๒๕๕๘

๔

๗

วารสารชุมทาง
อินโดจีน

ธานี สุขเกษม

๒๕๕๘

๔

๖

วารสารชุมทาง
อินโดจีน

เบเนดิกตแ
แอนเดอรแสัน
พงษแพันธแ นารีนอย

๒๕๕๙

๕

๘

๒๕๕๐๒๕๕๑

๒

๒

มานูเอล วิกเตอรแ
ซาปิตูลา

๒๕๕๗

๓๐

๓๕๒

วารสารชุมทาง
อินโดจีน
วารสาร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
สารคดี

วัชระ สินธุประมา

๒๕๕๗๒๕๕๘

๑

๒

สิริฉัตร รักการ

๒๕๕๗

๓

๔

วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสารชุมทาง
อินโดจีน

๓๔๐
ตาราง ๗๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๓ อัมเบ็ธ โอคัมโป: นักประวัติศาสตรแหนังสือพิมพแผูลิขิตประวัติสาสตรแชาติ
ฟิลิปปินสแ
๑๔ รัฐกับอิสลามมิกชนในฟิลิปปินสแ
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

สิริฉัตร รักการ

๒๕๕๘

๔

๗

วารสารชุมทาง
อินโดจีน

สีดา สอนศรี

๒๕๔๙

๑

๑๔

สีดา สอนศรี

๒๕๕๐

๒

๒๙

สีดา สอนศรี

๒๕๕๐

๒

๓๑

ศาสนากับการเมืองฟิลิปปินสแ
จากมุมมอง รศ. ดร. Antonio
Francisco B.de Castro (Tony)
กบฎมุสลิมในฟิลิปปินสแ

สุเจน กรรพฤทธิ์

๒๕๕๘

๓๑

๓๖๕

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
สารคดี

สุรชาติ บํารุงสุข

๒๕๕๐

๒

๓๑

ประวัติศาสตรแ และชาติ ฟิลิปปินสแ
ในหนังสือแบบเรียน ประวัติศาสตรแ
ชนชาติฟิลิปปินสแสําหรับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

อัครพงษแ ค่ําคูณ

๒๕๕๑๒๕๕๒

-

๑๒

การกอการรายในภาคใตของ
ฟิลิปปินสแ
รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินสแ

ชื่อวารสาร

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
จุลสารหอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตรแ

๓๔๑

๔.๒ กลุ่มงานด้านศิลปกรรม
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในดานประวัติศาสตรแ ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
พอที่จําแนกกลุมงานออกเป็น ๔ กลุมงาน ดังนี้
๑.กลุมงานดานประวัติศาสตรแศิลป
๒.กลุมงานดานทัศนศิลป
๓.กลุมงานดานสถาปใตยกรรม
๔.กลุมงานดานดนตรี-นาฏศิลป
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผานมา การศึกษาเกี่ยวกั บ “ศิลปกรรม” ประเภทบทความ
วิชาการ ที่ จัดพิมพแระหวางพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๒๘๔ รายการ สามารถสรุปปริมาณงานที่ศึกษา
เกีย่ วกับ “ศิลปกรรม” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๗๑ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานศิลปกรรม
หัวข้อศึกษา
๒๕๔๖-๒๕๕๐
๑.ประวัติศาสตรแศิลป
๑
๒.ทัศนศิลป
๑๔
๓.สถาปใตยกรรม
๒๐
๔.ดนตรี-นาฏศิลป
๗
รวมทั้งสิ้น
๔๒

ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๔
๔
๒๘
๔๖
๔๙
๓๘
๒๔
๔๙
๑๐๕
๑๓๕

รวม
๙
๘๘
๑๐๗
๘๐
๒๘๔

จากตาราง จะเห็นไดวา งานการศึกษาดาน “ศิลปกรรม” ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ สวนใหญเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับสถาปใตยกรรม จํานวน ๑๐๗ รายการ อันดับรองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนศิลป
จํา นวน ๘๘ รายการ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ดนตรี -นาฏศิ ล ป จํ า นวน ๘๐ รายการ และการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตรแศิลป จํานวน ๙ รายการ
ดัง นั้น หัวขอการศึ กษาของกลุมงานดานศิลปกรรมที่ตีพิมพแในชวงกอน พ.ศ.๒๕๕๑ สวนใหญเป็น
การศึกษาดานสถาปใตยกรรม จํานวน ๒๐ รายการ ขณะที่งานตีพิมพแตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นตนมา สวนใหญ
ยังคงเป็นหัวขอการศึกษาที่เกี่ยวกับสถาปใตยกรรม จํานวน ๘๗ รายการ ซึ่งแสดงใหเห็นวางานการศึกษาดาน
สถาปใ ต ยกรรมยัง คงไดรั บ ความสนใจอยู เสมอ นอกจากนี้ยั ง มีง านศึ กษาในหัว ข อการศึ กษาในประเด็ น ที่
หลากหลายมายิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแตละหัวขอไมมากนัก เชน งานศึกษาดานทัศนศิลป จํานวน ๗๔ รายการ
งานศึกษาดานดนตรี-นาฏศิลป จํานวน ๗๓ รายการ และงานศึกษาดานประวัติศาสตรแศิลป จํานวน ๘ รายการ
ที่มีความนาสนใจที่ปริมาณชิ้นงานในแตละหั วขอศึกษาดังกลาวที่ตีพิมพแมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกวาสอง
เทา โดยเฉพาะหัวขอ สถาปใตยกรรมที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๒๐ รายการ ในชวงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๔๙
รายการ ในชวงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และเป็น ๓๘ รายการ ในชวงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ แสดงเห็นวาที่ผานมามี
การศึกษาเกี่ยวกับศิลปกรรมในดานสถาปใตยกรรมไดรับความสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

๓๔๒
๔.๒.๑ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์ศิลป์
ผลการสํา รวจงานวิ ชาการประเภทบทความวิ ชาการในกลุมงานดา นประวั ติศ าสตรแ ศิล ป
ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๙ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๗๒ บรรณานุกรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ การแพรหลายของการรัณฑมงกุฎในศิลปะ
อินเดียและเอเชียอาคเนยแ
๒ ความกาวหนาทางโบราณคดี เรื่อง
มโหระทึกสองฝใ่งโขง สะหวันเขตมุกดาหาร
๓ สถาปใตยกรรมในประเทศอาเซียน
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ศิลปะในจําปาสัก
ศิลปะขอม: ตัวอยางการเกิด
เอกลักษณแในศิลปะสุโขทัย
สงศิลปถิ่นทวาย จุดบรรจบระหวาง
พมา-สยาม-อินเดีย-อังกฤษ
จากทองคําเปลวสูคัมภีรแพุทธประวัติ:
ความเกี่ยวของกับภูมิภาคตะวันออกที่พบ
ในงานจิตรกรรมฝาผนังพมายุคหลัง
พุทธศิลปจากอินเดียสูเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
กลิ่นอายศิลปะเวียดนาม..ริมฝใ่งโขง

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

เชษฐแ ติงสัญชลี

๒๕๕๑

๗

๒

ปิยชาติ สึงตี

๒๕๕๖

๑๗

๙๘

มติ ตั้งพานิช

๒๕๕๖

๓๘

๑

ศุภวัตร ทองละมุล
สันติ เล็กสุขุม

๒๕๕๒
๒๕๕๔

๓๕
๓๖

๒
๑

สุระ พิริยะสงวนพงศแ

-

๒๐

อเล็กซานดรา กรีน

๒๕๕๙๒๕๖๐
๒๕๕๕

๓

๒

อัมพร ศิลปเมธากุล

๒๕๔๘

๒๖

๒

วารสาร
ดํารงวิชาการ
จดหมายขาว
มูลนิธิเล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน
เมืองโบราณ
วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน
จุลสารหอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตรแ
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารรูสมิแล

อุไรรัตนแ โรจจแนานนทแ

๒๕๕๗

๓

๓๑

ทางอีศาน

๓๔๓
๔.๒.๒ กลุ่มงานด้านทัศนศิลป์
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในกลุมงานดานทัศนศิลป ในชวงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๘๘ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๗๓ บรรณานุกรมเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ ทัศนแศิลปสูอาเซียน (Visual Art For
ASEAN)
๒ ภาพสะทอนวัฒนธรรมในงานจิตรกรรม
ของศิลปินแหงชาติลาว
๓
๔
๕
๖

การศึกษาผาไทพวนและไทยยวน
เพื่อประยุกตแใชในการออกแบบ
“การอนุรักษแ” : หนากากอันงดงาม
ของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของ
รัฐบาลทหารพมา
มาเลเซีย ผาพื้นเมืองและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
ความงามของเทพธิดาแหงบายน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

Pinko Mek

๒๕๕๘

๕

๒๕

Art Square

Vilaythong
Souvannavong

๒๕๕๙

๘

๑

เกงกาจ ตนทองคํา

๒๕๕๒

๑๒

๑

เกรียงไกร เกิดศิริ

๒๕๔๙๒๕๕๐

๔

๑

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสารศิลปกรรม
บูรพา
วารสาร
ไทยคดีศึกษา

เกศินี ศรีสองเมือง

๒๕๕๘

-

๒

กมลศักดิ์
สรลักษณแลิขิต
กฤตพงศแ แจมจันทรแ
กษม อมันตกุล

๒๕๔๖

๒๔

๔

๒๕๕๗
๒๕๕๔

๑๖
๓

๑
๒

๗
๘

“ผาเช็ดไทลื้อในลาว” รอยผืนก็หมื่นศิลป
การออกแบบสัญลักษณแในเมืองมรดกโลก
หลวงพระบาง

๙
๑๐

กงและกะเพียด
ศิลปกรรมรูปงูในยุคกอนประวัติศาสตรแลาว

กองบรรณาธิการ
กิตติสันตแ ศรีรักษา

๒๕๕๕
๒๕๕๙

๑
๔

๖
๑

๑๑

ความสัมพันธแระหวางจิตรกรรมฝาผนังพมา
กับจิตรกรรมฝาผนังสยามลานนาระหวาง
คริสตแศตวรรษที่ ๑๗ ถึง ตนคริสตแศตวรรษ
ที่ ๑๙
การศึกษาศิลปะ “ฮูป” ฝาผนังในเขตพื้นที่
แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว เพื่อประยุกตแ
ใชในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแ
ประเภทของที่ระลึก

คริสตอฟ มูนิเย
กัยยารแด

๒๕๕๖

๔

๒

คําภูเพชร วานิชวงศแ
ศักดิ์ชาย สิกขา

๒๕๕๓

๑๓

๑

๑๒

ชื่อวารสาร

วารสาร
เฮือนเฮา (สแ)
ศิลปวัฒนธรรม
วารสารรมพะยอม
วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
ทางอีศาน
วารสาร
วิถีสังคมมนุษยแ
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารศิลปกรรม
บูรพา

๓๔๔
ตาราง ๗๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๓ ผาทอหลวงพระบาง: มิติทางวัฒนธรรม
และภูมิปใญญาทองถิ่น
๑๔
๑๕

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ประสบการณแในการสรางสรรคแ
จิตรกรรมดวยเทคนิคแล็กเกอรแแวรแ
ของเวียดนาม
ศิลปกรรมเมรุปราสาทมอญ: กรณีศึกษา
วัดจันทรแกระพอ จังหวัดปทุมธานี
แนวคิดมหาบุริสลักษณะพุทธปฏิมา
ศิลปะไทลื้อ เพื่อการสรางสรรคแ
ศิลปะไทยรวมสมัย
มุขลึงคแไทย-ลาว
บทบาทพญาคูสีทัด ตองานพุทธศิลป
ในพื้นที่สองฝใ่งโขง
นิทัศนแศิลปสูอาเซียน
สิมฝีมือชวงญวนที่วัดโพธิ์ชัยศรี
บานผือ อุดรธานี
สุนทรียภาพและคติสัญลักษณแ
ในงานเครื่องน้ําเกี้ยง เมืองหลวง
พระบาง
การศึกษารูปแบบประติมากรรม
เหวัชระที่ปรากฏในศิลปะเขมร
“โขง” สกุลชางครูบาอาโนชัยธรรม
จินดามุนี

๒๔

ชุมชนผลิตหมอดินเผาบานพันหลวง
เมืองหลวงพระบาง: การคงอยูในภาวะ
ใกลดับสูญ

๒๕

ศิลปกรรมยะไขหรืออารกัน: รัฐโบราณ
ของพมากอนพุทธศตวรรษที่ ๑๘
“ชอฟูาลาว” อัญมณี อัตลักษณแแหง
นฤมิตกรรมศิลปะสถาปใตยกรรมลานชาง

๒๖

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

จรัญ ชัยประทุม

๒๕๕๖

๕

๑

จํานง ธนาวนิชกุล

๒๕๔๙๒๕๕๐

๙

๒

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสารศิลปกรรม
บูรพา

จิรดา แพรไบศรี

๒๕๕๙

๓๕

๒

วารสารสังคมศาสตรแ
และมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ฉลองเดช คูภานุมาต

๒๕๖๐

๓๗

๒

เชาวนี เหล็กกลา
เชิดชาย บุตตี

๒๕๕๘
๒๕๕๗

๕๘
๓๕

๔
๗

วารสาร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
นิตยสารศิลปากร
ศิลปวัฒนธรรม

ชโลธร อัญชลีสหการ
ชวลิต อธิปใตยกุล

๒๕๕๘
๒๕๕๓

๕
๓๖

๒๔
๓

Art Square
เมืองโบราณ

ชัชรินทรแ สถิตธํารง
นิยม วงศแพงศแคํา
ศาสตรา เหลาอรรค
ชัญธิกา มนาปี

๒๕๕๗

๑๓

๒๙

๒๕๕๙

๑๕

๑

ฐาปนียแ เครือระยา
สืบศักดิ์
แสนยาเกียรติคุณ
ณัฏฐพงศแ
พรหมพงศธร

๒๕๕๖

๑๕

๑

วารสาร
ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสารรมพยอม

๒๕๕๘

๑๔

๑

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ณัฏฐภัทร จันทวิช

๒๕๔๘

๔๘

๑

นิตยสารศิลปากร

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๔๙

๒๗

๖

ศิลปวัฒนธรรม

๓๔๕
ตาราง ๗๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒๗ นอยเหลือหลากกับมากเหลือหลาย
ปรากฏการณแศาสตรแแหงศิลปะงานชาง
นอกรีตสรางสรรคแฤาทําลาย
๒๘ “ญาซง” งานชางพื้นถิ่นในวิถีชายขอบ
ของกลุมชาติพันธุแ “บานา” ในเวียดนาม
๒๙ ชอชั้นเชิงชาง แหงศิลปะราวเทียนสองฝใ่งโขง
๓๐ นาค: มิติทางศิลปวัฒนธรรมงานชางแหง
ลุมน้ําโขง
๓๑ ฮวงผึ้ง ฮังผึ้ง โกงคิ้ว ลักษณะรวมในเชิงชาง
ไทย-ลาว สองฝใ่งโขง
๓๒ “ปุองเอี้ยม” ชองเปิด-ปิด ในวัฒนธรรม
งานชางไทย-ลาว สองฝใ่งโขง
๓๓ “สีหนา” ในวัฒนธรรมงานชางไทย-ลาว
ชาวอีสานกับ สปป.ลาว
๓๔ แอวขัน: อัตลักษณแแหงสวนฐาน
งานพุทธหัตถแศิลปไทย-ลาว สองฝใ่งโขง
๓๕ บรรจุภัณฑแแหงความตายในแถบถิ่นลุมน้ําโขง
๓๖ เชิงชางไทย-ลาวไทย-เขมร ณ บานลุมพุก
เมืองขุขันธแ ศรีสะเกษ
๓๗ ลักษณะขอมในเชิงชางไทยอีสานรวมสมัย
๓๘ การสมยอมและแข็งขืน: บริบทโลกาภิวัตนแ
ในศิลปะรวมสมัยอินโดจีนและไทย
๓๙ จิตรกรรมบนผืนผาศิลปะพมาวัดมอน
ปูุยักษแ เมืองลําปาง

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๐

๒๘

๔

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๐

๒๘

๗

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ
ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๑
๒๕๕๑

๒๙
๓๐

๙
๒

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๓

๓๒

๑

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๔

๓๒

๖

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๔

๓๒

๘

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๔

๓๒

๑๑

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ
ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๔
๒๕๕๕

๓๓
๓๔

๒
๒

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ
ถนอม ชาภักดี

๒๕๕๗
๒๕๕๘

๓๕
๔

๖
๗

ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี

๒๕๕๓

๒

๑

ศิลปวัฒนธรรม
วารสารชุมทาง
อินโดจีน
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

๔๐

การศึกษาพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะพมา
วัดมอน ปูุยักษแ เมืองลําปาง

ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี

๒๕๕๖

๔

๑

๔๑

กลุมชาติพันธุแจากพมาและการสราง “ความ
เป็นพมา” ผานจิตรกรรมฝาผนังในลานนา

ธัญญารัตนแ อภิวงศแ

๒๕๖๐

๘

๑

๔๒

รัฐสังคมนิยมกับการทําใหมรดกศักดินา
กลายเป็นสินคา: กรณีศึกษาชางเงินเมือง
หลวงพระบาง
การศึกษาประติมากรรมพระอุมาสมัย
อิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทย

ธีระยุทธ บัวจันทรแ

๒๕๕๘

๘

๑

๔๓

เนื้อออน ขรัวทองเขียว

๒๕๕๘

๑๔

๑

ชื่อวารสาร

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณแ
วารสาร
ดํารงวิชาการ

๓๔๖
ตาราง ๗๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๔๔ พระพุทธรูปไม: สุนทรียภาพและความ
สัมพันธแกับวิถีชีวิตคนในเมืองหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนแ
๔๕ การสรางสรรคแงานภาพิมพแโดยไดแรง
บันดาลใจจากรูปทรงแขนนาง
แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว
๔๖

พลวัตรจิตรกรรมรวมสมัยลาวจาก
ยุคอาณานิคมถึงปใจจุบัน

๔๗

เสนหแแหงบาติกอินโดนีเซีย

๔๘

ฝูุหลู

๔๙

พัฒนาการของเครื่องถวยเขมร
สมัยพระนคร
ปใจจัยที่สงผลตอความหลากหลาย
ศิลปกรรมของวัดไทยในประเทศ
สิงคโปรแ

๕๐

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

นิราศ ศรีขาวรส

๒๕๕๘

๗

๒

บัววอน พมมะบุด
เดชา ศิริภาษณแ

๒๕๕๕

๔

๒

บุรินทรแ เปลงดีสกุล

๒๕๕๕

๔

๑

บุษกร ฮวบแซม

๒๕๕๙

๑

๒

ประทีป นักปี่

๒๕๕๑

๕

๓

ปริวรรต
ธรรมาปรีชากร
ปใญญา เทพสิงหแ

๒๕๕๓

๙

๒

๒๕๖๐

๙

๑

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
จุลสารอาเซียน
ศึกษา
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสารวัฒนธรรม

๕๑
๕๒

หนากาล-เกียรติมุข-ราหู
มวลมิตรอาเซียนในจิตรกรรมฝาผนัง:
กรณีศึกษาภาพกากในจิตรกรรมฝาผนัง
ในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร

๒๕๕๘
๒๕๕๘

๕๔
๑๐

๓
๑๘

๕๓
๕๔

รูปปใ้นพระผูเป็นเจาบนเขาพระวิหาร
ถอดรหัสภาพสลักบุรุษปริศนาถูกเลื่อย
ผาศรีษะในศิลปะบายนและหลังบายน:
ภาพเลาเรื่องศรีเสนาวทานจาก อวทานกลัปลตา ของ เกษเมนทระ
สถานะของพิพิธภัณฑแวัดในภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง

พิเศษ เจียจันทรแพงษแ
พิชญา สุมจินดา

๒๕๔๘
๒๕๕๖

๒๖
๔

๑๐
๒

ศิลปวัฒนธรรม
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

พิริยะ ไกรฤกษแ

๒๕๔๗๒๕๔๘

๒

๑

วารสาร
ไทยคดีศึกษา

๕๕

วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยรังสิต

๓๔๗
ตาราง ๗๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๖ ตีความภาพนูนต่ําในถ้ําพระโพธิสัตวแ
๕๗ กรรชุ (โลงศพ): งานชางและพิธีศพใน
วัฒนธรรมเขมรอีสานใต
๕๘ คานหาม: ยานพาหนะในวัฒนธรรมภาคพื้น
เอเชียอาคเนยแ
๕๙ การดนดวยปฏิญาณในศิลปะการลําสีพันดอน
ของลาวใต: กระบวนการฝึกอบรม
๖๐

ภาพจิตรกรรมปราสาท หมี เซิน แบบจามปา
ของศิลปิน ดาง นัง เถอะ

๖๑

พระพุทธรูปที่มีจารึก “ทวารวดี”
จากนครราชสีมา: การกลมกลืน
วัฒนธรรมเขมรและสกุลชางพื้นเมือง
ปะติมารวิทยาของรูปเคารพในสุดตาลัย
ศาสนสถานประจําอโรคยศาล
รูปเทวบุคคลบนพระเกศาพระเจาชัยวรมัน
ที่ ๗: ภาพสลักที่ปราสาทบันทายฉมารแ
นาคาคติ ตัวแทนการเกี่ยวกระหวัดทาง
วัฒนธรรมของอุษาคเนยแ
ลักษณะผสมในจิตรกรรมวัดจอก ตอจี
เมืองอมรปุระ: รูปแบบและบริบททาง
วัฒนธรรม
จิตรกรรมหลวงพระบาง ผลกระทบตอ
สังคมกอนและหลังปี ค.ศ.๑๙๙๕

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

๖๗

การสันนิษฐานรูปแบบศาสนสถานประจํา
อโรคยาศาล (โรงพยาบาล) ในสมัย
พระเจาชัยวรมันที่ ๗ กรณีศึกษา
กูสันตรัตนแ จ.มหาสารคาม

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ไมเคิล ไรท
ยงยุทธแ สถานพงษแ

๒๕๕๑
๒๕๕๒

๒๙
๓๕

๑๐
๔

ศิลปวัฒนธรรม
เมืองโบราณ

ยุทธนาวรากร
แสงอราม
ราตรี ศรีวิไล

๒๕๕๘

๕๘

๔

นิตยสารศิลปากร

๒๕๕๙

๘

๑

ริเอะ นากามูระ

๒๕๕๘

๖

๒

รุงโรจนแ ธรรมรุงเรือง

๒๕๕๓

๓๖

๒

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
เมืองโบราณ

รุงโรงจนแ ภิรมยแอนุกูล

๒๕๕๗

๔๐

๓

เมืองโบราณ

วรรณวิภา สุเนตแตา

๒๕๔๙

๒๗

๑

ศิลปวัฒนธรรม

วรลัญจกแ บุณยสุรัตนแ

๒๕๕๕

๕๑

๑

วารสารวัฒนธรรม

วรวิทยแ สีนธุระหัส

๒๕๕๗

๖

๑

วารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา

วัชรินทรแ สินศิริ

๒๕๕๙

๘

๒

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

วิโรจนแ ชีวาสุขถาวร

๒๕๕๖๒๕๕๗

-

๑๐

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใ ต ยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

เจริญชัย ชนมแไพโรจนแ
สุภณ สมจิตรศรีปใญญา

ชื่อวารสาร

๓๔๘
ตาราง ๗๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖๘ กบาลสเปียน-ในวันไรเศียรพระ
นารายณแ
๖๙ “เสาตนแรก”: บทเปรียบเทียบความสัมพันธแ
สิ่งแวดลอมสรางสรรคแจักรวาลวิทยาระหวาง
ไท-กะเหรี่ยง
๗๐

๗๑
๗๒
๗๓

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ศรัณยแ ทองปาน

๒๕๔๘

๓๑

๒

เมืองโบราณ

ศรันยแ สมันตรัฐ

๒๕๕๖๒๕๕๗

-

๑๐

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใ ต ยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

๒๕๔๘

๔

๒

วารสาร
ดํารงวิชาการ

๒๕๕๒

๓๕

๒

เมืองโบราณ

๒๕๖๐

๓๗

๒๕๕๐

๘

๑

วารสารวิชาการ
ศึกษา
ศึกษาศาสตรแ

สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

๒๕๕๙

๓๕

๓

สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

๒๕๕๙

๓๕

๔

สืบศักดิ์
แสนยาเกียรติคุณ

๒๕๕๐๒๕๕๑

๑

๑

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

ไพศาล เทพวงศแศิริรัตนแ

อรศิริ ปาณินทแ

ฐาน “บัวลอย” ในวัฒนธรรมทวารวดี:
ศักดิ์ชัย สายสิงหแ
ที่มา ความหมาย และความสัมพันธแ
ทางดานรูปแบบจากอินเดียสูเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
พระพุทธรูปที่ผนังถ้ําวังชางการผสมผสาน
ศักดิ์ชัย สายสิงหแ
ทางวัฒนธรรมระหวางทวารวดีทองถิ่นอีสาน
และเขมรในศิลปะลาว
รูปพอแก เกาแกที่สุดที่อยูนครธม
ศิริพจนแ
ประเทศกัมพูชา
เหลามานะเจริญ
การวิจัยศิลปะลายลาวที่ปรากฏอยูที่พระธาตุ สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
อิงฮัง แขวงสะหวันเขต
ภูธิปนิธิศรแ
คงโภคานันทนแ

ชื่อวารสาร

๑๙๐๓ มติชนสุดสัปดาหแ

ทาวทองเพชร บุดตะวา

๗๔

๗๕

๗๖

การศึกษาและการสรางพุทธศิลปในวัด
สีสะเกด/พระธาตุหลวง/ประตูชัย
นครหลวงเวียงจันทรแ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในศิลปะ
รูปแบบโพสตแอิมเพรสซัมนิซึม
การศึกษาและการสรางพุทธศิลปในวัด
สีสะเกด/หอพระแกว/ประตูชัย
นครหลวงเวียงจันทรแ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในศิลปะ
รูปแบบโพสตแอิมเพรสซัมนิซึม
จเอง: พุทธสถาปใตยกรรมของคนไต
ในเมืองแหง

๓๔๙
ตาราง ๗๓ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗๗ พระโค ปราสาทปรศนา ที่ถาลาบริวัต
๗๘ ผาซิ่น: กรณีศึกษาเมืองชะนะสมบูน
แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว)
๗๙
๘๐

ดอกโบตั๋น ทิพยบุปผาแหงอุษาคเนยแ
การเปรียบเทียบ “ศาสตรา” ที่พบใน
ราชอาณาจักรกัมพูชากับจังหวัด
นครศรีธรรมราชของไทย

๘๑

สกุลชางปใ่นมอญเมืองมะละแหมง
สูถนนสายดินเผากรุงสยาม ๓ นคร
อัตลักษณแอัปสราในนาฏศิลปเขมร
(อาจ) เคยเป็นมอญแตตอนนี้เป็นพวน:
ภาพสะทอนจากงานศิลปกรรม
คนกับสัตวแ บนภาพเขียนสีกอน
ประวัติศาสตรแ ถ้ําขามบุน รัฐเประ
มาเลเซีย
ความสัมพันธแของภาพเขียนสี
บนผนังหินสมัยกอนประวัติศาสตรแ
ในคาบสมุทรมลายา ไทย-มาเลเซีย
อัปสราอีกนางหนึ่งที่ปราสาทระแงง
การสรางสรรคแศิลปะภาพพิมพแโลหะกัดกรด:
อัตลักษณแชาติพันธุแกุลา

๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

๘๘

เครื่องปใ่นดินเผาศิลปหัตถกรรมแหง
อาเซียน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สุเจน กรรพฤทธิ์
สุปิยา ทาปทา
อานันทแ ทาปทา
กาญจนา ชินนาค
สุดาพร ตังควนิช

๒๕๕๗
๒๕๕๙

๓๐
๘

๓๕๐
๒

สุรชัย จงจิตงาม
สุวชัย ชาญเชี่ยว

๒๕๕๘
๒๕๕๗

๕๔
๑๐

๔
๑

องคแ บรรจุน

๒๕๕๓

๕

๒๖

อภิญญา ตะวันออก
อรวรรณ เชื้อนอย

๒๕๖๐
๒๕๕๓

๓๗
๕

อัตสิทธิ์ สุขขํา

๒๕๕๓

๓๖

๑

เมืองโบราณ

อัตสิทธิ์ สุขขํา

๒๕๕๓

๓๖

๑

เมืองโบราณ

อัษฏางคแ ชมดี
อาคม เสงี่ยมวิบูล

๒๕๕๐
๒๕๕๙

๓๓
๑๕

๓
๓๕

เมืองโบราณ

อิสรชน พงไพร

๒๕๕๗

๕๓

๓

วารสารวัฒนธรรม

สารคดี
วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

วารสารวัฒนธรรม
วารสาร
ศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสารเสียงรามัญ

๑๙๐๑ มติชนสุดสัปดาหแ
๒๔ วารสารเสียงรามัญ

วารสารความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

๓๕๐
๔.๒.๓ กลุ่มงานด้านสถาปัตยกรรม
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในกลุมงานศิลปกรรม ดานสถาปใตยกรรม
ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๐๗ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๗๔ บรรณานุกรมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ วัดพู: มรดกโลกทางภูมิทัศนแวัฒนธรรมแหง
เมืองจําปาสัก

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

เกรียงไกร เกิดศิริ

๒๕๔๗๒๕๔๘

-

๒๑

วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออบแบบ
และสภาพแวดลอม
วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใ ต ยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

๒

ภูมิทัศนแเมืองโบราณและองคแประกอบของ
เมือง กรณีศึกษา เมืองเชียงตุงและเมือง
เชียงใหม

เกรียงไกร เกิดศิริ

๒๕๔๙

๔

๔

๓
๔

เรือนยกพื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
จองวัดมอน จําศีล ลําปาง: ลักษณะทาง
สถาปใตยกรรมจองอยางพมาและพัฒนาการ
ทางรูปแบบสถาปใตยกรรม
ศิลปกรรมมหาเต็งดอจี เมืองสกาย
เมียนมา: มรดกความทรงจําอยุธยา
ในลุมอิรวดี ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔
และการสํารวจสภาพปใจจุบัน
การจัดวางพื้นที่ ลําดับศักดิ์ และ
การวางทิศในเรือนพื้นถิ่นไทขืน
เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา

เกรียงไกร เกิดศิริ
เกรียงไกร เกิดศิริ
ฐาปกรณแ เครือระยะ
อิสรชัย บูรณะวรรจนแ
เกรียงไกร เกิดศิริ
พิบูลยแ จินาวัฒนแ

๒๕๕๘
๒๕๕๘

๕๔
๖

๑
๑

วารสารวัฒนธรรม
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

๒๕๖๐

-

๓๒

เกรียงไกร เกิดศิริ
สิริชัย รอยเที่ยง

๒๕๖๐

๑๖

๑

วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออบแบบ
และสภาพแวดลอม
วารสารสิ่งแวดลอม
สรางสรรคแวินิจฉัย
คณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลานพิธีกรรมสมัยกอนประวัติศาสตรแ
ริมโขง
ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก

เกสรบัว อุบลสวรรคแ

๒๕๖๐

๔๓

๓

เมืองโบราณ

กองบรรณาธิการ

๒๕๕๓

๒

๒

จดหมายขาวสมาคม
อาเซียน-ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ
กัณฐิกา ศรีอุดม

๒๕๕๗
๒๕๔๘

๓
๒๖

๒๗
๓

ทางอีศาน
ศิลปวัฒนธรรม

กิตินันทแ ชวยคงทอง

๒๕๕๓

๓๖

๔

เมืองโบราณ

๕

๖

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

โบราณสถานขอมในดินแดนไทย (ปใจจุบัน)
อารแโนลดแ เจ ทอยนแบี เจาของประโยค
อมตะ “See Angkor and Die”
หลักฐานใหมจากอโรคยาศาล ปราสาท
สระกําแพงนอย

๓๕๑
ตาราง ๗๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๒ สถาปใตยกรรมในตราสัญลักษณแลาว
๑๓ การกลายเป็นความคุนเคยในสถาปใตยกรรม
รวมสมัยที่มีผลตออัตลักษณแพื้นถิ่นใหม:
กรณีศึกษาภูมิภาคเอเชียอาคเนยแ
๑๔ สิมเวียงจันทรแ: รูปแบบ สุนทรียภาพและ
คติสัญลักษณแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ขาม จาตุรงคกุล
คมสัน ธีรภาพวงศแ

๒๕๕๘
๒๕๕๐๒๕๕๑

๑

๒
๑

คําสุข แกววงสาย

๒๕๕๙

๘

๒

วารสารเฮือนเฮา (สแ)
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

๑๕

การปรับตัวของการใชที่วางภายในเรือน
พื้นถิ่นไท-ลาว

จตุพล อังศุเวช

๒๕๕๔๒๕๕๕

-

๘

๑๖

ปราสาทหินพนมวันและหลักเขต
อาศรมตามจารีตปราสาทหินพนมวัน

ฉัตรชัย เอมราช

๒๕๖๐

๑๘

๒

๑๗

โบราณสถานที่อันติจักและสถูปที่เกสาริยา:
ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมใน
เอเชียอาคเนยแ
ไมสักและสถาปใตยกรรมเจางแของพมา:
ภาพสะทอนการเมืองในสมัยพระเจา
มินดงและพระเจาธีบอ

เชษฐแ ติงสัญชลี

๒๕๕๑

๓๔

๓

เมืองโบราณ

โชติมา จตุวงศแ

๒๕๔๗

-

๑

๑๙

ปานปุรูปซงเจางแ เมืองสะเล พมา

โชติมา จตุรวงศแ

๒๕๕๕๒๕๕๖

-

๘

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใ ต ยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย
วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใ ต ยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

๒๐
๒๑

อาคารแบบอาณานิคม ริมฝใ่งแมน้ําโขง
มหาวิหารกลางทะเลสาบ

ชวลิต อธิปใตยกุล
ชาหแโย จูเนดี
รีสกา วูลันดารี

๒๕๕๖
๒๕๕๓

๓๙
๑๐

๒
๑๐๙

๑๘

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใ ต ยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย
วารสารวิชาการ
สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

เมืองโบราณ
วารสารเนชั่นแนล
จีโอกราฟฟิก
ฉบับภาษาไทย

๓๕๒
ตาราง ๗๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒๒ การเมืองเรื่อง “ยานประวัติศาสตรแ”
ในสิงคโปรแ

๒๓
๒๔

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

๒๕๕๗

-

๑๑

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใ ต ยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

มรดกเพิ่งสราง: เมืองและยาน
ประวัติศาสตรแในมะละกาและปีนัง
เรือนและความเชื่อเกี่ยวกับเรือน
ชาวไทเขิน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน
สหภาพเมียนมารแ

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

๒๕๕๗

๑๓

๒

วารสาร
ดํารงวิชาการ

ฐาปนียแ เครือระยา

๒๕๕๔๒๕๕๕

-

๒๖

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใ ต ยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

วัดพมา-ไทยใหญ ในนครลําปาง
เฮือนเสาเดียวชยเผาละเว็นในสปป. ลาวใต
เอกลักษณแแหงภูมิปใญญางานชางของ
คนชายขอบ
หอผี, หอก฿วน, หอเกริ้ง ศาสนาคารงานชาง
เพื่อจิตวิญญาณ หรือ แคศาลากลางบาน
“สุสานแหงจิตวิญญาณเผาจราย (Jarai:
Tairai) ในเวียดนาม” ศิลปะงานชางของโลก
หลังความตาย
เลาขาว ลาวเทิงใน สปป.ลาว (ลานตอนใต)
เรือนอะลักแหงอดีตสมัย: ศิลปะงานชางใน
วิถีสังคมชนเผา
เฮือนไทดํา เมืองแถง (เดียนเบียนฟู)
เวียดนาม
ขมุเกา ถึง ลาวเทิงใหม กับวิถีวัฒนธรรมงาน
ชางสถาปใตยกรรม
อัตลักษณแในสวนตกแตงองคแประกอบ
สถาปใตยกรรมศาสนาคารพื้นถิ่นไทยกับ
อีสานกับสปป.ลาว
เรือนพระพุทธรูป ในวัฒนธรรมไทย-ลาว
สองฝใ่งโขง

ฐาปนียแ เครือระยา
ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๘
๒๕๔๙

๑๗
๒๗

๒
๔

วารสารรมพยอม
ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๔๙

๒๗

๕

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๐

๒๘

๕

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ
ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๑
๒๕๕๑

๒๙
๒๙

๗
๘

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๑

๒๙

๑๒

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๒

๓๑

๑

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๓

๙

๑

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๓

๓๑

๔

ศิลปวัฒนธรรม

๓๕๓
ตาราง ๗๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๕ สัญญะแหงรูปรอย ในศาสนาคาร
ผีและพุทธในลุมน้ําโขง
๓๖ ศาสนาคาร ไทยอีสานกับสปป.ลาว
ความเหมือนที่แตกตาง
๓๗ พระธาตุดอกบัวตูม รสนิยมแหงศิลปะ
สายราชสํานักจําปาสัก
๓๘ อุรังคธาตุ พระธาตุพนม สถูปสถาน
หุนสวนแหงศรัทธาเครือญาติการเมือง
สองฝใ่งโขง
๓๙ หอผี พราหมณแ พุทธ: สัญญะแหงศิลปะ
งานชางของความเป็นมนุษยแในสุวรรณภูมิ
๔๐ ชื่อปราสาทหินในจังหวัดเสียบเรียบ
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

เฮือนผี หลักเส ธาตุไม และเรือนคลุมธาตุ
ในประเพณีไทยลุมน้ําโขง
เรือนพื้นถิ่นผูไทในเมืองพีน
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
สถาปใตยกรรมพระไตรปิฎกและคติ
กษัตราธิราชพุทธศาสนาในรัชสมัย
พระเจามินดง
“โดนตวล”: เทวสถานกลางพงไพร
เชิงพนมดงเร็ก
ไทย-ลาว-กัมพูชา อลังการปราสาทหิน
บนแผนดินเดียวกัน
โขงนทีสีทันดร ตอนที่ ๒๐: พระบรมราชวัง
ริมฝใ่งแมน้ําจตุมุข
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
วัดกลางปากเซ การประสมประเสที่นาทึ่ง
Unseen พนมรุง
รูปแบบเรือนพื้นถิ่นกลุมไทลาวในภาคอีสาน
ของประเทศไทยและในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๓

๓๒

๒

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๕

๓๓

๕

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๕

๓๓

๘

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๕

๓๓

๑๐

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๕

๓๔

๑

ศิลปวัฒนธรรม

ทรงธรรม ปานสกุล

๒๕๕๓

๙

๒

ทรงยศ วีระทวีมาศ

๒๕๔๙

๒

๒

ทรงยศ วีระทวีมาศ
นพดล ตั้งสกุล
วีละ อาโนลัก
ทรงยศ วีระทวีมาศ

๒๕๕๐

๓

๒

วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

๒๕๕๙

๑๕

๑

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ธันยพงศแ สารรัตนแ

๒๕๖๐

๖

๖๗

ทางอีศาน

ธีรภาพ โลหิตกุล

๒๕๕๗

๕๓

๒

วารสารวัฒนธรรม

ธีรภาพ โลหิตกุล

๒๕๕๘

๔

๔๑

ทางอีศาน

ธีรภาพ โลหิตกุล
ธีรภาพ โลหิตกุล
นงคราญ สุขสม
นพดล ตั้งสกุล

๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๔๖
๒๕๔๘

๔
๖
๒๔
๑

๔๗
๖๓
๑๑
๑

ทางอีศาน
ทางอีศาน
ศิลปวัฒนธรรม
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

๓๕๔
ตาราง ๗๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๑ สระสรง: คุณลักษณะสําคัญของพระราช
อุทยานโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๕๒

แบบแผนผังของวัดในเมืองหลวงพระบาง

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

นวณัฐ โอศิริ

๒๕๕๗

-

๖๓

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

เบญจวรรณ กองลาสนะ
วรัฐ วาชโรจนแ

๒๕๕๑

๗

๑

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

๖๓

บันทายฉมารแ มหาอุปราการแหง
บันเตียเมียนเจย
เจดียแทรงระฆังที่ปราสาทพระขรรคแ
เมืองพระนคร
ขอมูลใหมเกี่ยวกับกําแพงนครเวียงจัน
พลวัตของสถาปใตยกรรมวัดไทขึน
เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียรแมา ในบริบทกระแส
โลกาภิวัตนแ
ปราสาทเขาพระวิหารกับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก
ปราสาทเมืองสิงหแจริงหรือปลอม
รูปแบบผสมศิลปะของวัดไทยในแหลม
มลายู: กรณีศึกษา วัดไชยมังคลาราม
รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ชั้นนั้นสําคัญฉะนี้: กูกาสิงหแ กูโพนวิจ
กูโพนระฆัง
เบิกพรหมจรรยแ Unseen ไทยแลนดแ
ที่ปราสาทพนมรุง
ขอบเขตเรือนพื้นถิ่นในชุมชนนาอยู:
กรณีศึกษาหมูบานลาวครั่ง

ประเวช ตันตราภิรมยแ

๒๕๕๔

๓๗

๒

เมืองโบราณ

ประภัสสรแ ชูวิเชียร

๒๕๔๙

๓๒

๒

เมืองโบราณ

ประภัสสรแ ชูวิเชียร
ประสงคแ แสงงาม
สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์

๒๕๕๓
๒๕๕๙

๓๒
-

๑
๓๐

ศิลปวัฒนธรรม

ประสิทธิ์
ปิวาวัฒนพานิช
ปรีชา กาญจนาคม
ปใญญา เทพสิงหแ

๒๕๕๑

๓

๔๖

๒๕๔๖
๒๕๕๔

๒๔
๘

๖
๒

จุลสารความมั่นคง
ศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
วารสาร
ไทยคดีศึกษา

เพ็ญศรี รัตนถาวร

๒๕๕๑

๒๙

๑๒

ศิลปวัฒนธรรม

พิเศษ เจียจันทรแพงษแ

๒๕๔๖

๒๔

๑๑

ศิลปวัฒนธรรม

พุตตาน จันทรางกูร

๒๕๕๕๒๕๕๖

-

๘

คุณลักษณะของเรือนพื้นถิ่นชาวไทเหนือ
หมูบานหนองเงิน เมืองเชียงตุง
รัฐฉาน เมียนมารแ

ภัควี วงศแสุวรรณ
เกรียงไกร เกิดศิริ

๒๕๕๘

-

๒๙

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใ ต ยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย
วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออบแบบ
และสภาพแวดลอม

วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออบแบบ
และสภาพแวดลอม

๓๕๕
ตาราง ๗๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖๔ พระที่นั่งมรกต กรุงมัณฑะเลยแ:
ความงามแหงแผนดินพมา
๖๕ ความเชื่อเรื่องผีกับการกอรูปของ
เรือนพื้นถิ่นอาคเนยแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

มิ่ง ตันดา เตง

๒๕๕๓

๑

๑

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

ระวิวรรณ
โอฬารรัตนแมณี

๒๕๕๔๒๕๕๕

-

๘

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใ ต ยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย
วารสารการออกแบ
สภาพแวดลอม
คณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรแ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

๖๖

พลวัตของสถาปใตยกรรมพื้นถิ่นไท
กรณีศึกษาเรือนไทลื้อและเรือน
ไทใหญ

ระวิวรรณ
โอฬารรัตนแมณี
อินทนนทแ สุกรี
สาวิตรี ศรีสวัสดิ์

๒๕๕๙

๓

๒

๖๗

อารยธรรมเขมรโบราณ ที่ปราสาท
นครวัด ณ พิพิธภัณฑแอังกอรแ
ศูนยแกลางจักรวาลในแดนมนุษยแ:
เจดียแชินบยูเม ศิลปะพมาสมัย
มัณฑะเลยแ
สี่เหลี่ยม วงกลม และแนวแกน
แนวคิดสถาปใตยกรรมโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ปราสาทพระขรรคแกําปงสวายใน
เสนทางของอาณาจักรและเครือขาย
สมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗
รูปแบบแผนผังปราสาทเขมรสมัยบาปวน
และการสืบเนื่องในสมัยนครวัด:
ประเด็นการศึกษาจากปราสาท
พระวิหารและปราสาทหินพิมาย
“มรดกโลกที่วัดพู” ฟื้นฟอยหามรดก
ยุคอาณานิคมของอินโดจีนแหงฝรั่งเศส

ละมัย กลิ่นจําปา

๒๕๕๑

๒๙

๑๐

ศิลปวัฒนธรรม

วนารัตนแ นอยเล็ก

๒๕๕๓

๙

๒

วารสาร
ดํารงวิชาการ

วรรณวิภา สุเนตแตา

๒๕๔๘

๒๖

๔

ศิลปวัฒนธรรม

วรรณวิภา สุเนตแตา

๒๕๔๘

๒๖

๑๐

ศิลปวัฒนธรรม

วรรณวิภา สุเนตแตา

๒๕๕๓

๙

๑

ศิลปวัฒนธรรม

วลัยลักษณแ ทรงศิริ

๒๕๕๖

๑๘

๑๐๐

วิชชุ เวชชาชีวะ
วิชชุ เวชชาชีวะ
วิชชุ เวชชาชีวะ

๒๕๔๗
๒๕๕๒
๒๕๕๒

๓๐
๓๕
๓๕

๒
๑
๔

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

เบ็งเมเลีย มหาปราสาทรางกลางปุารก
ปราสาทเกา เทพเจาและหุบเขาเดียง
ไพรมนตรี ตรอเปียงพอง สองปราสาท
แหงชัยวรมันที่ ๓

จดหมายขาวมูลนิธิ
เล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
เมืองโบราณ
เมืองโบราณ
เมืองโบราณ

๓๕๖
ตาราง ๗๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗๖ ปในทายธม พุทธปราการ
“ปราบเซียน”
๗๗ บันทายอัมปึล ปราการสุดทาย
ในไพรพง
๗๘ โบราณสถานเกาะแกรแ มากกวาที่เห็น
ซอนเรนกวาที่คิด
๗๙ เกาะแกรแ (ตอนที่ ๒) เกาปราสาทดาน
ตะวันออก
๘๐ เมืองพนมรุง
๘๑ ลักษณะเฉพาะในสถาปใตยกรรมพักอาศัย
พื้นถิ่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
๘๒ เฮือนลื้อกะลอม: บานนายางใต
เมืองน้ําบก สปป.ลาว
๘๓

๘๔
๘๕
๘๖

K.227 และสายงานลาสุด
จากบานบันทายฉมารแ
มหาอุปปราการ
แหงบันเตียเมียนเจย
ปราสาทเขาพระวิหาร: จาก
ศรีศิขเรศวร ถึง เปรียะฮแวิเฮียรแ
วัดบานเกเน เมืองลา หลักฐาน
ทางโบราณคดีที่มีชีวิต
ปราสาทพระวิหารในแงศิลปะ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

วิชชุ เวชชาชีวะ

๒๕๕๓

๓๖

๑

เมืองโบราณ

วิชชุ เวชชาชีวะ

๒๕๕๕

๓๘

๑

เมืองโบราณ

วิชชุ เวชชาชีวะ

๒๕๕๕

๓๘

๓

เมืองโบราณ

วิชชุ เวชชาชีวะ

๒๕๕๕

๓๘

๔

เมืองโบราณ

วิยะดา ทองมิตร
วีละ อาโนลัก

๒๕๕๘
๒๕๔๙

๔๑
๒

๒
๒

เมืองโบราณ
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

วีละ อาโนลัก
เกรียงไกร เกิดศิริ

๒๕๕๙

-

๓๐

วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออบแบบ
และสภาพแวดลอม

ศรัณยแ ทองปาน

๒๕๕๔

๓๗

๒

เมืองโบราณ

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๑

๓๐

๒

ศิลปวัฒนธรรม

ศิรพงศแ ศักดิ์สิทธิ์

๒๕๕๒

๓๕

๔

เมืองโบราณ

ศิลป พีระศรี

๒๕๕๑

๗

๑

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๘๗
๘๘

มรดกไทยที่ปีนัง: อดีตที่กําลัง
ไรรองรอย
ศิลปากรกับปราสาทเขาพระวิหาร

ศุกลรัตนแ ธาราศักดิ์

๒๕๕๒

๕๕

๖

นิตยสารศิลปากร

สมใจ นิ่มเล็ก

๒๕๕๒

๓๐

๘

ศิลปวัฒนธรรม

๓๕๗
ตาราง ๗๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๘๙ หลังคาปราสาท พมา-ไทย: แรงบันดาล
ใจยอนกลับ
๙๐ รูปแบบสันนิษฐาน หลังคาชั้นซอนของ
ปราสาทพระวิหาร
๙๑ เรือนพื้นถิ่นไต เสนหแและความหมายที่
ปลายจเอง
๙๒

เฮือนไตในลุมน้ําโขง: โขง ลาว เมียนมารแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สันติ เล็กสุขุม

๒๕๕๐

๓๓

๒

เมืองโบราณ

สันติ เล็กสุขุม

๒๕๕๑

๒๙

๖

ศิลปวัฒนธรรม

สืบพงศแ จรรยแสืบศรี

๒๕๕๘

-

๒๙

วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออบแบบ
และสภาพแวดลอม

สืบพงศแ จรรยแสืบศรี

๒๕๕๘

๑๔

๑

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

วัดพระธาตุบังพวน มหาสถานแหง
อาณาจักรลานชาง
ปราสาทขอม
การสรางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์: จิตรกรรมฝาผนัง
แบบไทยและแบบพมา
ในศตวรรษที่ ๑๗-๑๙
มีบานมีเรือนผูกํากับครรลองชีวิต
สมรรถนะผนังแบบทรอมบแ กรณีศึกษา
ตึกแถวในกรุงพนมเปญ

๙๘

คุณลักษณะของวัดประเพณีนิยมในจังหวัด
เถื่อเทียนเหว ประเทศเวียดนาม: กรณีศึกษา
วัดผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

๙๙

พัฒนาการของเมืองและรูปแบบ
สถาปใตยกรรมในหลวงพระบาง
ภายใตอิทธิพลตะวันตกยุคอาณานิคม

สุดารา สุจฉายา

๒๕๕๕

๓๘

๒

เมืองโบราณ

สุวิทยแ จิระมณี

๒๕๔๖

๓

๑

อเล็กซานดรา กรีน

๒๕๕๘

๖

๒

องคแ บรรจุน
องุนทิพยแ ศรีสุวรรณ
ยศธนา คุณาธร

๒๕๕๖
๒๕๕๘

๓๔
๒

๗
๑

วารสารอินโดจีน
ศึกษา
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
ศิลปวัฒนธรรม

องุนทิพยแ ศรีสุวรณ

๒๕๕๘

๒

๑

อณล ชัยมณี

๒๕๕๙

๒๕

๒

วารสารการออกแบ
สภาพแวดลอม
คณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรแ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารการออกแบ
สภาพแวดลอม
คณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรแ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๓๕๘
ตาราง ๗๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๐๐ ไมและอิฐในการกอสรางเรือนชาวไทเหนือ
ชุมชนบานหนองเงิน เชิงตุง เมียนมารแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

อดิศร ศรีเสาวนนทแ
กฤษฎา อานโพธิ์ทอง
เจนยุทธ ลอใจ

๒๕๕๖๒๕๕๗

-

๒๘

วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออบแบบ
และสภาพแวดลอม

อพิสิทธิ์
ธีระจารุวรรณ
อรวรรณ เชื้อนอย

๒๕๕๒

๓๑

๒

ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๕๓

๓๑

๑

วารสารรูสมิแล

อรศิริ ปาณินทแ

๒๕๕๕๒๕๕๖

-

๒๗

๑๐๔ พลวัตของเรือนพื้นถิ่นไทใหญ ในพื้นที่
รวมทางภูมิศาสตรแในอาคเนยแ: ไทย
เมียนมารแ จีน อินเดีย

อรศิริ ปาณินทแ

๒๕๕๖๒๕๕๗

-

๒๘

วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออบแบบ
และสภาพแวดลอม
วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออบแบบ
และสภาพแวดลอม

๑๐๕ หมูบานไต บริษัท “เฮือนไต” กับการ
ทองเที่ยวเชิงสถาปใตยกรรม

อิศรา วันแตง

๒๕๕๘

๑๔

๑

๑๐๑ ราชมรรคา ของพระเจาชัยวรมันที่ ๗
หรือเป็นแคทํานบ
๑๐๒ เจดียแวัดแกว: ตัวแทนสะทอนความสัมพันธแ
ของอาณาจักรตางๆ สมัยศรีวิชัย
๑๐๓ เครือญาติเรือนพื้นถิ่นคนสยามในตุมปใด
กลันตัน มาเลเซีย

ชื่อวารสาร

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๑๐๖ องคแรวมของการตั้งถิ่นฐานและการ
สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นที่อยูอาศัยในลุมน้ํา
โตเลสาบ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักร
กัมพูชา
๑๐๗ ผังเมืองน้ําแหงมหานครฮานอย

อิสรชัย บูรณะอรรจนแ
เกรียงไกร เกิดศิริ

๒๕๕๘

๑๔

๒

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อุปถัมภแ รัตนสุภา

๒๕๕๔๒๕๕๕

-

๒๖

วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออบแบบ
และสภาพแวดลอม

๓๕๙
๔.๒.๓ กลุ่มงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์
ผลการสํ า รวจงานวิ ช าการประเภทบทความวิ ช าการในกลุ ม งานศิ ล ปกรรม ด า นดนตรี นาฏศิลป ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๘๐ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๗๕ บรรณานุกรมเกี่ยวกับดนตรี-นาฏศิลป์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ เพลงมอญดูดาว เพลงไทยสําเนียงมอญ
กลายเป็นบทเพลงพระราชนิพนธแ รัชกาลที่ ๗
๒ รํามอญ ๑๒ ตระกูล อ฿อกกังวาน ชุมชนมอญ
บางไสไกที่ซอนตัวอยูในกรุงเทพมหานคร
๓ ลิเกไทใหญ ในบริบทของกระบวนการสราง
จิตสํานึกทางชาติพันธุแ
๔ เพลงรองของกลุมชาติพันธุแในเขตภาคใต
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
๕ เพลงประจําอาเซียน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

เกรียงไกร เกิดศิริ

๒๕๕๖

๗

๓๔

วารสารเสียงรามัญ

เกรียงไกร
ออนสําอางคแ
เกียรติกอง
ศิลปะสนธยานนทแ
กฤษฎา สุขสําเนียก
เจริญชัย ชนไพโรจนแ
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
กองบรรณาธิการ

๒๕๕๖

๗

๓๖

วารสารเสียงรามัญ

๒๕๕๕

๑๔

๑

วารสารรมพยอม

๒๕๖๐

๘

๑

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

๒๕๕๓

๒

๓

กันทิยา ธานี
กนกศักดิ์ ธานี

๒๕๕๘

๖

๒

จดหมายขาวสมาคม
อาเซียน-ประเทศ
ไทย
วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

๖

แสบกธม: กระบวนการสรางสรรคแหนังใหญ
ของชาวเสียบเรียบ ประเทศกัมพูชา

๗

วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ
จังหวัดเชียงใหม

ขําคม พรประสิทธิ์

๒๕๕๙

๗

๑

๘

ดนตรีในพิธีกรรมผูกขอมือเรียกขวัญชาว
กะเหรี่ยง

จรัญ
กาญจนประดิษฐแ

๒๕๕๕

๗

๒

วารสารดนตรีรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

๙

เครื่องดนตรีที่สูญหายจากวัฒนธรรม
กะเหรี่ยงโลโว

จรัญ
กาญจนประดิษฐแ

๒๕๕๗

๖

๑

๑๐

การศึกษาเครื่องดนตรีจากคัมภีรแใบลานมอญ
กฺยาจ เจนูฟอ พระพุทธเจาเสด็จจากสวรรคแ

จรัญ
กาญจนประดิษฐแ

๒๕๕๙

๘

๒

วารสารศิลปกรรม
ศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสารศิลปกรรม
ศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

๓๖๐
ตาราง ๗๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๑ แนวทางการสืบทอดและพัฒนาการขับงึม
เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทรแ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑๒ การศึกษาวงพิณพาทยแเมืองจําปาศักดิ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว:
กรณีศึกษาบานระพืน
๑๓
๑๔

ดนตรีลาวเดิมยุคจินตนาการใหมตั้งแต
ปีคริสตแศักราช 1986
การสรางสรรคแนาฏลีลาวัฒนธรรมรวม
(อิเหนาในรูปแบบชวา-บาหลี)

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

จิรวัฒนแ ศรีชัยชนะ
เจริญชัย ชนไพโรจนแ
ปใทมาวดี ชาญสุวรรณ
เฉลิมพล อะทาโส
รุจี ศรีสมบัติ
กาญจนา
อินทรสุนานนทแ
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

๒๕๕๔

๑๐

๒๑

วารสารความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม

๒๕๕๘

๕

๒

วารสาร
มหาวิทยาลัย
นครพนม

๒๕๖๐

๑๒

๒

ฉันทนา เอี่ยมสกุล

๒๕๕๙

๑๑

๒

เชาวแ การวิชา
สังคม ภูมิพันธแ
มาณพ วิสุทธิแพทยแ
โชติชวง นาดอน
ชนก สาคริก

๒๕๕๙

๑๐

๑

๒๕๕๕
๒๕๕๖

๑
๓๘

๓
๒

๒๕๔๖

๒๕

๒

วารสารดนตรีรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารศิลปกรรม
ศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสาร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี
ทางอีศาน
วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน
ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๖๐

๗

๑

๒๕๔๘
๒๕๕๙

๒๖
๗

๗
๑

๒๕๕๗

๓

๒๘

ทางอีศาน

๒๕๕๙

๗

๑

วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

๑๕

การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีพิณเพียต
ในประเทศกัมพูชา

๑๖
๑๗

เพลงอาเซียน
การพัฒนาการดนตรีไทยสูประชาคมอาเซียน

๑๘

แบกพาทยแฆองหนีพมาจากเมืองมอญถึง
ชะอุม ดนตรีเสนาะ
ปทุมธานี
การประยุกตแและการออกแบบสรางสรรคแ
ชัยณรงคแ ตนสุข
ศิลปะการแสดงของนาฏศิลปไทยและกัมพูชา ปใทมาวดี ชาญสุวรรณ
อุรารมยแ จันทมาลา
นาฏศิลปกัมพูชา
ชัยวัฒนแ เสาทอง
การสรางพื้นที่ทางสังคมของชางไทใหญ
ชาญคณิต อาวรณแ
ผานการฉายภาพวรรณกรรมเรื่อง
บัวระวงศแหงสแอามาตยแ ในงานจิตรกรรม
วัดสบลี
ตารีอา (TARI INAI) : นาฏลีลา
ชุมศักดิ์ นรารัตนแวงศแ
แหงบุปผามลายู
การจัดการศึกษาดนตรีตะวันตกใน
ดิฐพงษแ อุเทศธํารง
สถาบันอุดมศึกษาของราชอาณาจักร
เจริญชัย ชนไพโรจนแ
กัมพูชา

๑๙
๒๐
๒๑

๒๒
๒๓

วารสาร
มหาวิทยาลัย
นครพนม
ศิลปวัฒนธรรม
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

๓๖๑
ตาราง ๗๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒๔ วงพิณพาทยแครูคูณสี ไชยะมงคล
แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ธนวัฒนแ บุตรทองทิม

๒๕๕๓

๒

๑

วารสารศิลปกรรม
ศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร
เมืองโบราณ
ทางอีศาน

๒๖

ดิเกรแฮูลู: เพื่อสันติภาพ

นันทวัฒนแ ฉัตรอุทัย

๒๕๔๘

๖

๓๘

๒๗

รองเกง-รองเง็ง

นันทวัฒนแ ฉัตรอุทัย

๒๕๕๐

๙

๕๑

๒๘

จ฿าดไต-นาฏกรรมไทยใหญ
แมละนา

นันทวัฒนแ ฉัตรอุทัย

๒๕๕๑

๑๐

๕๕

๒๙
๓๐
๓๑

หุนกระบองลาว
“เซียงสะหวัน” หมอลําสองแผนดิน
การสรางสรรคแ “ระบํามอญเกาะเกร็ด”

นิพันธแพร เพ็งแกว
บรรณวัชร
บุญศิริ นยมทัศนแ

๒๕๕๔
๒๕๖๐
๒๕๕๙

๓๗
๖
๗

๒
๖๕
๒

๓๒
๓๓

เพลงมารแชเอเชี่ยนเกมสแ
หญเา หญัก: ดนตรีราชสํานักเวียดนาม
ในเมืองเว

บูรพา อารัมภีร
ปราโมทยแ
ดานประดิษฐแ

๒๕๕๑
๒๕๖๐

๒๙
๘

๕
๒

๓๔

รํามอญ ๑๒ ทา ของชุมชนมอญ
ปากกลัด หลินโมนโจ฿ะบา หรือ
หลิ่หแโมนปใวฮะเปิ้น
โนราโรงครูบานปลายระไพ รัฐเคดาหแ
(ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซีย: ลักษณะเดน
และบทบาทสําคัญ

ปริญญา กุลปราการ

๒๕๕๔๒๕๕๕

๖

๓๐๓๑

วารสารเสียงรามัญ

ปรียารัตนแ
เชาวลิตประพันธแ

๒๕๕๘

๗

๒

ดนตรีมโนราหแของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ฟูอน-ลําภูไท

ผกาวรรณ บุญดิเรก

๒๕๕๙

๑๑

๑

เพเญศรี นิลโฉม

๒๕๖๐

๖

๖๔

วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎรแธานี
วารสารดนตรีรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
ทางอีสาน

๓๕

๓๖
๓๗

วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

ศิลปวัฒนธรรม
วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

๓๖๒
ตาราง ๗๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๘ การพัฒนาศิลปะการแสดงรําวงยอนยุค
แถบลุมน้ําโขง

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๔๖

อาเซียนพ฿อพ: จุดนัดพบประชาคมอาเซียน
แหงวัฒนธรรมดนตรีรวมสมัย
อาเซียนพ฿อพ: มูลฐานแหงโลกดนตรี
พ฿อพอินโดนีเซีย ตอนที่ ๑
อาเซียนพ฿อพ: มูลฐานแหงโลกดนตรี
พ฿อพอินโดนีเซีย ตอนที่ ๒
อาเซียนพ฿อพ: มูลฐานแหงโลกดนตรี
พ฿อพอินโดนีเซีย ตอนที่ ๓
สองกลองมองเทศกาลดนตรี
ลีลาทารําออกภาษามอญ พมาและจีน
ในละครพันทางเรื่อง ราชาธิราช
วีณาธรีศิวะ เครื่องดนตรีทิพยแ: การศึกษา
ความแพรหลายในอินเดียและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต การศึกษา
ความหมายทางคติชนวิทยาในมิติ
แหงเทพปกรณัม
นาฏศิลปบาหลี

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

พลวัตนแ โตสารเดช
เบญจวรรณ วงษาวดี
ศิริเพ็ญ อัตไพบูลยแ

๒๕๖๐

๘

๑

วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

พอล เฮง

๒๕๕๖

๓

๑๑

Art Square

พอล เฮง

๒๕๕๖

๓

๑๒

Art Square

พอล เฮง

๒๕๕๖

๓

๑๓

Art Square

พอล เฮง

๒๕๕๖

๓

๑๔

Art Square

พอล เฮง
พัชราวรรณ
ทับเกตุ
พิพัฒนพงษแ
ศรีคีตกรหริทาส

๒๕๕๖
๒๕๕๒

๓
๕๒

๑๕
๕

Art Square
นิตยสารศิลปากร

๒๕๕๙

๘

๒

วารสารศิลปกรรม
ศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ภาวินี บุญเสริม

๒๕๕๑

๓

๑

วารสารศิลปกรรม
ศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสาร
สาร สื่อ สํานักศิลป
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร
วารสารวิชาการ
สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

๔๗

ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ กับวงดนตรี
ซายวาย

มงคล รอพันธแ

๒๕๕๓

๖

๑

๔๘

การเปุาแคนประกอบลําบานซอก
แขวงสะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

โยธิน พลเขต

๒๕๕๘

๑๖

๒

๔๙

ลูคอันเร: นาฏศิลปถิ่นเขมรอีสานใต

ยงยุทธแ สถานพงษแ

๒๕๕๐

๓๓

๒

เมืองโบราณ

๓๖๓
ตาราง ๗๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๐ ดนตรีชาวมอแกนกับแนวทางฟื้นฟู

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

ดนตรีประกอบการแสดงดิเกรแบารัตของ
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย
ละครหุนตระการอาเซียน
ASEAN Enchanting Pupet ๒๐๑๓
“เรือมตร฿ด” การแสดงพื้นเมืองของ
ชาติพันธุแเขมร
ดนตรีประกอบการแสดงสีละ ของชาว
มาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

เรวดี อึ้งโพธิ์

๒๕๖๐

๑๘

๑

วารสารวิชาการ
สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วจิยาพร ชาตะวราหะ
ศรัณยแ นักรบ

๒๕๖๐

๑๒

๑

วารสารดนตรีรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

วิลาวัณยแ เศวตเศรนี

๒๕๕๖

๑๕

๑

วารสารรมพะยอม

วีระ สุดสังขแ

๒๕๕๗

๓

๒๙

ทางอีศาน

ศศิพงศแ วงษา

๒๕๕๗

๒๑

๑

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแ

ศิริเพ็ญ อัตไพบูลยแ
ธรชญา ภูมิจิโรจ

๒๕๕๘

๖

๑

วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

๕๕

วิวัฒนาการการรอง (ลํา) ของหมอลํา
อุบลราชธานี-จําปาสัก

๕๖

ขับลํา ขับซอ เพลงพื้นบานแหง
ลุมน้ําโขง

ศิวัช นนทะวงษแ

๒๕๕๑๒๕๕๒

๑๑

๕๙

๕๗

รํามอญ ดนตรีรามัญ

ศิวัช นนทะวงษแ

๒๕๕๒

๑๑

๖๑

๕๘

ละครอาภรณแงาม ระบํา รํา ลําเก
ในดินแดนสุวรรณภูมิ

ศิวัช นนทะวงษแ

๒๕๕๓

๑๒

๖๘

๕๙
๖๐

ทายาทปี่พาทยแมอญ
ปฺาดกลา ระนาดมอญในวัฒนธรรม
ความเป็นพมา ตอนที่ ๑
ปฺาดกลา ระนาดมอญในวัฒนธรรม
ความเป็นพมา ตอนที่ ๒
โกร ซอมอญ

โสมชยา ธนังสกุล
สิทธิพร เนตรนิยม

๒๕๕๘
๒๕๕๕

๙
๖

๔๓
๓๓

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยา
สิรินธร
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ

สิทธิพร เนตรนิยม

๒๕๕๖

๗

๓๔

วารสารเสียงรามัญ

สิรินทรา ชองขันปอน

๒๕๕๓

๕

๒๓

วารสารเสียงรามัญ

๖๑
๖๒

๓๖๔
ตาราง ๗๕ (ต่อ)
ลาดับ
ที่
๖๓ จฺยาม: จะเข
๖๔ โหมง

ชื่อบทความ

๖๕

ฆองแผง

๖๖

ระนาดเอก

๖๗

ดนตรีกัมพูชาและดนตรีไทย เป็น
“วัฒนธรรมรวม” ของดนตรีอุษาคเนยแ

๖๘

นางหงสแ นกศักดิ์สิทธิ์ตัวเมีย สัญลักษณแ
เครื่องประโคมงานศพ
เพลงดนตรีผีฟูา เปุาปี่น้ําเตา (แคน)
เครื่องดนตรีจากเรือศักดิ์สิทธิ์รูปงู
แคนไทจั๋ง บานนาพอน เมืองไมคแเจา
จังหวัดหัวบิงหแ ประเทศเวียดนามแคนไทจั๋ง
บานนาพอน เมืองไมคแเจา
จังหวัดหัวบิงหแ ประเทศเวียดนาม
ดนตรีของกลุมชาติพันธุแบรู เมืองวีละบุรี
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

๖๙
๗๐
๗๑

๗๑

๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

“ขับ-ลํา” ไทยลาว มรดกความทรงจํา
รวมลานชาง
หุนอาเซียน ศิลปกรรมในรางเล็ก
มโหรีเขมร จากราชสํานักกัมพูชาสูผืนนา
บานสะเดาบุรีรัมยแ
มอญขวาง
กฺยามจะเข ดนตรีบูชายัญ
ผามฟูอนผี เวทีแหงพิธีกรรมความเชื่อ
กับการปรับตัวบริบทสังคมรวมสมัย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สิรินทรา ชองขันปอน
สิรินทรา
ชองขัน (คัน) ปอน
สิรินทรา
ชองขัน (คัน) ปอน
สิรินทรา
ชองขัน (คัน) ปอน
สุจิตตแ วงษแเทศ

๒๕๕๓
๒๕๕๓

๕
๕

๒๗
๒๗

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ

๒๕๕๔๒๕๕๕
๒๕๕๕

๕

วารสารเสียงรามัญ

๖

๓๐๓๑
๓๒

๒๕๕๓

๑๖

๒

วารสารเพลงดนตรี
วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป
มหาวิทยาลัยมหิดล

สุจิตตแ วงษแเทศ

๒๕๕๗

๓๔

๑๗๕๒ มติชนสุดสัปดาหแ

สุจิตตแ วงษแเทศ
สุจิตตแ วงษแเทศ
สุรพล เนสุสนิ ธุแ

๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๖

๓๔
๓๔
๕

๑๗๕๕ มติชนสุดสัปดาหแ
๑๗๕๘ มติชนสุดสัปดาหแ
วารสารศิลปกรรม
๑

สุรพล เนสุสินธุแ

๒๕๕๙

๘

สุมาลี โพธิพ์ ยัคฆแ

๒๕๕๙

๒๕

หงสแทอง H. Burdett
องคแ บรรจุน

๒๕๕๖
๒๕๔๗

๕๒
๒๕

๔
๑๒

วารสารวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน
อมกฤต หมื่นสีเทา
เกรียงไกร เกิดศิริ

๒๕๔๙
๒๕๕๗
๒๕๕๘

๒๗
๓๕
-

๔
๗
๒๙

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

๑

วารสารเสียงรามัญ

ศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วารสารศิลปกรรม
ศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

๑๒๖๒ เนชั่นสุดสัปดาหแ

วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออกแบบ
และสภาพแวดลอม

๓๖๕
ตาราง ๗๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗๘ ดนตรีประกอบพิธีแตงงาน: กรณีศึกษา
วงดนตรีปะทัวรแนึงวิเจดเซิลเลอปะ
อําเภอกรงแคมมะระภูเมิน จังหวัดเกาะกง
ประเทศกัมพูชา
๗๙ ปใดๆ “แส” บานมอญบางกระดี่
๘๐

โหมงครึ่ม: ดนตรี พิธีกรรมและ
ความเชื่อ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

อรทัย เวียงแกว

๒๕๕๗

๑๓

๒๘

วารสารความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม

อรวรรณ เชื้อนอย

๒๕๕๘๒๕๕๙
๒๕๔๗

๑๐

๔๔

วารสารเสียงรามัญ

๑

๑

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อารีรัตนแ เรืองกําเนิด

๔.๓ กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในดานชาติพันธุแและวิถีชีวิต ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ พอที่จําแนกกลุมงานออกเป็น ๒ กลุมงาน ดังนี้
๑.กลุมงานดานชาติพันธุแ
๒.กลุมงานดานวิถีชีวิต
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผานมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ชาติพันธุแและวิถีชีวิต” ประเภท
บทความวิชาการ ที่จัดพิมพแ ระหวางพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๓๓๕ รายการ สามารถสรุปปริม าณงานที่
ศึกษาเกี่ยวกับ “ชาติพันธุแและวิถีชีวิต” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๗๖ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
หัวข้อศึกษา
ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๔๖-๒๕๕๐ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑.ชาติพันธุแ
๓๘
๕๑
๗๒
๒.วิถีชีวิต
๒๔
๘๕
๖๕
รวมทั้งสิ้น
๖๒
๑๓๖
๑๓๗

รวม
๑๖๑
๑๗๔
๓๓๕

จากตารางจะเห็นไดวา งานการศึกษาดาน “ชาติพันธุแและวิถีชีวิต” ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ สวน
ใหญเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต จํานวน ๑๗๔ รายการ อันดับรองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ ยวกับกลุมชาติ
พันธุแ จํานวน ๑๖๑ รายการ
หัวขอการศึกษาของกลุมงานดานชาติพันธุแและวิถีชีวิตที่ตีพิมพแในชวงกอน พ.ศ.๒๕๕๑ สวนใหญเป็น
การศึกษาดานชาติพันธุแ จํานวน ๓๘ รายการ ขณะที่งานตีพิมพแตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นตนมา สวนใหญเป็น
หัวขอการศึกษาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต จํานวน ๑๕๐ รายการ ซึ่งแสดงใหเห็นวางานการศึกษาดานวิถีชีวิต ไดรับ

๓๖๖
ความสนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาในหัวขอการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแตละหัวขอไมมากนัก คือ งานการศึกษาดานชาติพันธุแ มีจํานวน ๑๒๓ รายการ ที่มีความ
นา สนใจที่ ป ริม าณชิ้น งานในแต ละหัว ขอ ศึ กษาดั ง กลา วที่ ตีพิ มพแ ม ามี ปริ มาณเพิ่ม มากขึ้น มากกวา สองเท า
โดยเฉพาะหัวขอ ดานวิถีชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๒๔ รายการ ในชวงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๘๕ รายการ
ในชวงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และเป็น ๖๕ รายการ ในชวงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ แสดงเห็นวาที่ผานมามีการศึกษา
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับความสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
๔.๓.๑ กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในกลุมงานดานชาติพันธุแ ในชวงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๖๑ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๗๗ บรรณานุกรมเกี่ยวกับกลุ่มงานชาติพันธุ์ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพดาน
ศิลปวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ ในชุมชน
รอบวัดศิลปะพมา อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
๒ ชุมชนมอญนครสวรรคแ
๓

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

กนิษฐแกานตแ ปในแกว

๒๕๕๘

๘

๒

กฤษณปกรณแ
ทัพจันทรแ
กฤษณะ ทองแกว

๒๕๕๖

๗

๓๖

วารสารการวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
วารสารเสียงรามัญ

๒๕๕๒

๓๑

๒

ศิลปวัฒนธรรม

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

๒๕๕๗
๒๕๕๘

๓
๔

๒๘
๓๙

ทางอีศาน
ทางอีศาน

การุณ อิสระชน

๒๕๕๕

๑๑

๑๒๖

เนชั่นแนล
จิโอกราฟฟิก
ฉบับภาษาไทย
วารสารสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรแ
เสียงรามัญ

๖

บานมอญซอยสองสายจัตวา
สุราษฎรแธานี
ชาติพันธุแไต-ไทย ในลานนา-ลานชาง
ปใญหาประวัติศาสตรแของชาว “โรฮีนจา”
“Rakhine”- “ยะคาย” (ยะไข)
โรฮิงญา ดิ้นรนสุดขอบฟูา เพื่อชีวิตใหม

๗

การเมืองวัฒนธรรมหนุมสาวปกาเกอะญอ

กุศล พยัคฆแสัก

๒๕๕๕

๓๑

๒

๘

ทําไมการศึกษาเรื่อง “พมา” จึงตองสนใจ
“มอญ” ไทใหญ อาระกัน ฯลฯ และความ
เป็นกลุมชาติพันธุแตางๆ

ขนิษฐา คันธะวิชัย

๒๕๕๓

๕

๒๗

๔
๕

๓๖๗
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๙ มอญเขมรแยกสานกันตั้งแตเมื่อไหร ภาวะ
พรองเอนไซมแ G6PD คืออีกหนึ่งหลักฐาน
สนับสนุน
๑๐ พวนคือใคร ใครคือพวน
๑๑ ผูพลัดถิ่นชาวโรฮิงญา: ภาพที่ “ซุกซอน”
ในชุมชนมุสลิมชายแดนไทย-พมา
๑๒ คนมาลยู, แผนดินอื่น คนอื่น
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖
๑๗

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ขนิษฐา คันธะวิชัย

๒๕๕๓

๑๐

๔๔

เสียงรามัญ

คนพวนเมืองเพ็ชร
คุณวุฒิ บุญฤกษแ

๒๕๕๖
๒๕๕๘

๗
๓๔

๓๗
๓

งามพล จะปากิยา

๒๕๕๔

๑๖

๙๒

จักรพันธุแ กังวาฬ
จากปากะวี

๒๕๔๖
๒๕๕๗

๑๙
๒

๒๒๐
๒๔

เสียงรามัญ
วารสาร
ธรรมศาสตรแ
จดหมายขาว
มูลนิธิเล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
สารคดี
ทางอีศาน

จารุวรรณ ขําเพชร

๒๕๔๗

๗

-

ชาติ อิสลาม และความเป็นมลายู ลูกผสม
ทางอุดมการณแในภาพยนตรแมลายู
Semerah Padi
ชาติ ชาติพันธุแ และความเป็นการเมือง
ในภาพยนตรแมาเลเซีย จากทศวรรษ
๑๙๗๐ – สหัสวรรษใหม

จิรวัฒนแ แสงทอง

๒๕๕๔

๓๒

๒

จิรวัฒนแ แสงทอง

๒๕๕๙

๓

๒

เลี้ยวหนึ่งของเรื่องราวมอญ ในมุมมอง
ของผูสืบเชื้อสายมอญ ตอนที่ ๑
เลี้ยวหนึ่งของเรื่องราวมอญ ในมุมมอง
ของผูสืบเชื้อสายมอญ ตอนที่ ๒
เลี้ยวหนึ่งของเรื่องราวมอญ ในมุมมอง
ของผูสืบเชื้อสายมอญ ตอนที่ ๓ (ตอนจบ)
คนไท
ลูกหลานชาวมอญบานหนองดู
จังหวัดลําพูน

จิราภรณแ คชเสนี

๒๕๕๗

๘

๔๑

วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสารเสียงรามัญ

จิราภรณแ คชเสนี

๒๕๕๗

๙

๔๒

วารสารเสียงรามัญ

จิราภรณแ คชเสนี

๒๕๕๗

๘

๔๓

วารสารเสียงรามัญ

โชติชวง นาดอน
ไชยวัฒนแ บุญเลิศ

๒๕๕๘
๒๕๕๖

๓
๗

๓๔
๓๗

ทางอีศาน
วารสารเสียงรามัญ

มอแกน ยิปซีทะเลผูหยุดเรรอน
วัฒนธรรมจากรากเหงาสายสัมพันธแ
อันเลือนราง
ชาติพันธุแวรรณาวาดวยชีวิตคนชายแดน
ไทย-ลาว

ชื่อวารสาร

วารสาร
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสาร
รูสมิแล

๓๖๘
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒๓ ประวัติศาสตรแชาติพันธุแจาม กับการสืบทอด
อัตลักษณแจามบานครัว
๒๔ ขมุเฮ็ดไฮ ไตเฮ็ดนา: ภูมิอัตลักษณแและ
ประวัติศาสตรแชาติพันธุแในภาคเหนือ
ของประเทศไทย
๒๕ ถิ่นฐานไทในเวียดนาม
๒๖ รัฐชาติ ชาติพันธุแ และอัตลักษณแไทดํา

๒๗

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชลธิรา สัตยาวัฒนา

๒๕๔๖

๑

๒

ชูศักดิ์ วิทยาภัค

๒๕๔๘

๑๗

๑

ฐาปนียแ เครือระยา
ณรงคแ อาจสมิติ

๒๕๕๖
๒๕๕๕

๑๕
๓๑

๑
๒

๒๕๕๙

๒

๒

๒๕๔๖๒๕๔๗

๑

๑

วารสารไทยคดี
ศึกษา

๒๕๕๘

๔

๓๗

ทางอีศาน

๒๕๕๔
๒๕๔๖
๒๕๕๔

๓๓
๒๙
๓๒

๒
๓
๙

ศิลปวัฒนธรรม
เมืองโบราณ
ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๔๘

๒๖

๑

๒๕๔๙๒๕๕๐
๒๕๕๑

๔

๒

๗

๒

๒๕๕๒๒๕๕๓
๒๕๕๖

๗

๒

๒

๒๐

วารสารเอเชีย
ปริทัศนแ
วารสารไทยคดี
ศึกษา
วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสารไทยคดี
ศึกษา
ทางอีศาน

๓๓

ความเป็นมาและการปรับตัวของคนเวียดนาม ณัฏฐนันธแ สุวรรณวงกแ
ลุมน้ําโขง: กรณีศึกษาคนเวียดนามในเมือง
ทาแขก
มองดวงตาของกะเหรี่ยง คนอื่น สูวิธีวิทยา
เดชา ตั้งสีฟูา
เพื่อการศึกษาผูถูกบังคับพลัดถิ่นในพื้นที่
ระหวางไทย-พมา
ผูคน-ชนชาติ กับขอสันนิษฐานเกี่ยวกับ
ดวงเดน บุญปก
คําวา “ลาว” “ดาว” และ “ไทย”
เวียงจันทรแวันนี้ เทาที่เห็น
ดวงจําปา
ไทเหนือ เมืองสิง
ดํารงพล อินทรแจันทรแ
กํามุ ขมุ ขา ลาวเทิงกับรองรอยลีลา
ติ๊ก แสนบุญ
ชางสุวรรณภูมิ
ชนชาติจามปใจจุบัน
ทวี สวางปใญญางกูร

๓๔

ถิ่นฐานไทดํา

ทวี สวางปใญญางกูร

๓๕

ชนชาติจามปใจจุบัน

ทวี สวางปใญญางกูร

๓๖

กวามโตเมืองไทโซง

ทวี สวางปใญญางกูร

๓๗

ลักษณะลาว

ทวีศิลป สืบวัฒนะ

๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

ชื่อวารสาร
วารสาร
สหวิทยาการ
วารสาร
สังคมศาสตรแ
วารสารรมพยอม
วารสารสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสารพื้นถิ่นโขง
ชี มูล

๓๖๙
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๘ อัตลักษณแชาติพันธุแชาวสยามในมาเลเซีย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ทัศนาวดี แกวสนิท
กาญจนา แกวเทพ

๒๕๕๙

๘

๓

วารสาร
ปใญญาภิวัฒนแ
วารสาร
ชุมทางอินโดจีน
วารสาร
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

อุบลวรรณ เปรมศรีรัตนแ

๓๙
๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

ฮอกฮกฮัม: ความเป็นจีน-ชวา อินโดนีเซีย
และประวัติศาสตรแสังคมอินโดนีเซีย
กํามุรินของ: ความเป็นชายขอบกับการสราง
พื้นที่ทางสังคม

ทิวาพร จันทรแแกว
อุมาพร พิชัยรักษแ
ธนุพงษแ ลมออน

๒๕๕๘

๔

๗

๒๕๕๗

๒๖

๒

แนวคิดรัฐ-เขตแหงวัฒนธรรม: ขอเสนอ
บนความหลากหลาย ทางชีวชาติพันธุแ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนชาติ
พื้นเมือง
ชาวมลายูและชาวชวาใน “ดินแดนใตลม”

ธันวา ใจเที่ยง
ปใญญา เถาวแชาลี
นพพล อัคฮาด
กตัญโู แกวหานาม
ธิมันโต ตีรโตสุภารแโม
จิรวัฒนแ แสงทอง
ชนิดา พรหมพยัคฆแ

๒๕๕๘

๔

๑

๒๕๕๖

๑๙

๑

วารสารรัฐศาสตรแ
และนิติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุแ
วารสารสงขลา
นครินทรแ ฉบับ
สังคมศาสตรแและ
มนุษยศาสตรแ

ธีระวัฒนแ แสนคํา

๒๕๕๘

๑

๒

๔๔

เมืองชายขวา: ชุมชนโบราณสําคัญของ
อาณาจักรลานชางในลุมแมน้ําเลย
จามเขมร

นรเศรษฐแ พิสิฐพันพร

๒๕๕๐

๘

๑

๔๕

พิพิธภัณฑแชาติพันธุแเวียดนาม

นวลพรรณ บุญธรรม

๒๕๕๘

๑๗

๘๔

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร

๔๖

วิกฤตของชาวโรฮิงญา: จากความขัดแยง
ในพมาสูปใญญาการเมืองระหวางประเทศ
มอญศึกษา
ไทยใตกับคนจวง
การหวนกลับมาของงานชาติพันธุแวรรณา
“อยูที่นั้น” กับคนไรบานในมะนิลา
ประเทศฟิลิปปินสแ
ศูนยแศิลปะและชนเผาวิทยา
เมืองหลวงพระบาง
สถาบันวิจัยชาวเขากับการศึกษา:
กลุมชาติพันธุแที่สูงในภาคเหนือ
เธียะเริ่มเจียะเปิงฟะ มอญบางขันหมาก

นิธิ วิทยารัฐ

๒๕๕๒

๖

๗๐

นิธิ เอียวศรีวงษแ
นิพัทธแ เพ็งแกว
บุญเลิศ วิเศษปรีชา

๒๕๔๖
๒๕๖๐
๒๕๖๐

๒๕
๓๘
๓๖

๒
๓
๒

วารสารกระแส
อาคเนยแ
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
วารสาร
ธรรมศาสตรแ

ปณิตา สระวาสี

๒๕๕๒

๑๑

๖๑

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร

ประสิทธิ์ ลีปรีชา

๒๕๔๘

๑๗

๑

๒๕๕๓

๕

๒๘

วารสาร
สังคมศาสตรแ
วารสารเสียงรามัญ

๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

ปนัดดา บุณยสาระนัย

ปใญญาวุฒิ รุมรามัญ
,พระ

วารสารพื้นถิ่น
โขง ชี มูล
วารสารอินโดจีน
ศึกษา

๓๗๐
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๓ ทวิอัตลักษณแ: การตอสูและการปรับตัวของ
ชาวไทใหญพลัดถิ่นในจังหวัดเชียงใหม
๕๔
๕๕

สายสัมพันธแเปอรานากัน ความกลมเลืนของ
วัฒนธรรมตางพรมแดน
วัฒนธรรมเวียดนาม วัฒนธรรมแหงกลุม
ชาติพันธุแอันหลากหลาย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ปานแพร
เชาวนแประยูร

๒๕๕๓

๓๐

๑-๒

ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร

๒๕๕๖

๕๒

๓

ฝุาม
ติ๊ก เชือง
สิริวงษแ หงษแสวรรคแ
ไพฑูรยแ ดอกบัวแกว
พรชัย นาคสีทอง
อนินทรแ พุฒิโชติ

๒๕๕๓

๖

๓

๒๕๕๐
๒๕๕๔๒๕๕๕

๓๓
๖

๑
๒

๕๖
๕๗

กระเหรี่ยงลัทธิฤาษีที่เลตองคุ
สถานภาพชุมชนและคนเชื้อสายไทยใน
พหุสังคมมาเลเซีย: กรณีศึกษา รัฐเกดะหแ
ระหวาง พ.ศ.๒๔๕๒-๒๕๕๐

๕๘

ประวัติศาสตรแ ความทรงจําและอัตลักษณแ
ไทย (พุทธ) สยามในมาเลเซีย : กรณีชุมชน
บางแซะ รัฐกลันตัน

พรชัย นาคสีทอง

๒๕๕๘๒๕๕๙

๑๐

๒

๕๙
๖๐

ชาวนุง ในเวียดนาม
สถานภาพองคแความรูเรื่องจามศึกษา
ในประเทศไทย

พรพล ปิ่นเจริญ
พลับพลึง คงชนะ
ชัยณรงคแ ศรีพงษแ

๒๕๖๐
๒๕๕๖

๖
๓๘

๖๕
-

๖๑

ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายชนกลุมนอยของ
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย

พัชรี กลอมเมือง

๒๕๖๐

๙

๒

๖๒

เรื่องในบาน: คาทอลิกกับชีวิตแหงการตอรอง พันธแธีรา นาคอุไรรัตนแ
ในสังคมมลายูมุสลิมและความรุนแรงถึงตาย
มาม: ปี๋จกสาวชนเผากะตู แหงสาธารณรัฐ
พัน พงษแพล
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

๒๕๖๐

๓๘

๒

๒๕๕๙

๑๒

๑

ประวัติการศึกษาชาติพันธุแวิทยาใน
เวียดนาม

๒๕๔๘

๖

๓๖

๖๓

๖๔

พิเชฐ สายพันธแ

ชื่อวารสาร
วารสาร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วารสาร
วัฒนธรรม
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
เมืองโบราณ
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
ทางอีศาน
วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี
วารสาร
รูสมิแล
วารสาร
ศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร

๓๗๑
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖๕ การศึกษากลุมชาติพันธุแไทใน
เวียดนาม
๖๖ การศึกษากลุมชาติพันธุแมงใน
เวียดนาม
๖๗ เมืองแถง-เดียนเบียนฟู: การเมือง
ชาติพันธุแและการเปลี่ยนผานสูรัฐสังคม
นิยมของกลุมคนไท ในเวียดนาม
๖๘
๖๙
๗๐

จาก “มะนิ่ฮ ญัฮกุร” (ชาวญัฮกุร)
สูการเป็นมอญทวารวดีและกระบวนการ
คืนความสุขสูชุมชนบานไร
ปราจีนบุรียังมีมอญ
สายเลือดมอญในยุคโลกาภิวัตนแ

๗๑

ลมหายใจของจิตวิญญาณความเป็นอยู

๗๒

การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับชุมชนจีนใน
เวียดนาม
ภูมิทัศนแวัฒนธรรมชนเผาอิ้วเมี่ยน
บานหวยน้ําเย็น เมืองวังเวียง
สปป.ลาว
มโนทัศนแการศึกษาของชาติพันธุแ
พหุวัฒนธรรมมาเลเซียกับความพยายาม
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธแทางชาติพันธุแ
ระหวางชาวขมุกับชาวไทลื้อ: ศึกษาจาก
วัฒนธรรมผาทอไทลื้อในเมืองเงิน
แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
วัฒนธรรมและเครือญาติขามชาติ (พันธุแ)
ที่หมูบานเกอลาโบรัน กลันตัน มาเลเซีย

๗๓
๗๔
๗๕

๗๖
๗๗

บทบาทของจีนตอชาติพันธุแใน
ภูมิภาคอาเซียน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

พิเชฐ สายพันธแ

๒๕๔๘

๖

๓๗

พิเชฐ สายพันธแ

๒๕๔๘

๖

๓๘

พิเชฐ สายพันธแ

๒๕๕๔

๓๐

๑

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสารสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ

พิพัฒนแ
กระแจะจันทรแ

๒๕๕๗

๕

๑

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

ภาสกร อินกุมาร
มโณมัย เนปฺกเวที,
พระมหา
มโณมัย เนปฺกเวที,
พระมหา
มณธิรา ราโท

๒๕๕๓
๒๕๕๑

๕
๕

๒๔
๒๗

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ

๒๕๕๔๒๕๕๕
๒๕๕๔

๖
๓๒

๑

มนันนยา
จามนอยพรหม

๒๕๕๗

๒

๒

มัฮซูม สตีแม

๒๕๕๔

๑

๑

วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

มาริ ซากาโมโต

๒๕๕๗

๕

๑

วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

มุสลินี แยนา
ซารีนา มะเด็ง
ปณิดา หลงเอ
ยศ สันตสมบัติ

๒๕๕๓

๓๑

๑

วารสารรูสมิแล

๒๕๕๖

๑๕

๗๙

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร

๓๐-๓๑ วารสารเสียงรามัญ
วารสาร
เอเชียปริทัศนแ
วารสารวิถีสังคม
มนุษยแ

๓๗๒
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗๘ พิพิธภัณฑแ กลุมชาติพันธุแในเวียดนาม
๗๙ สกุลเวียด ชื่อนาม
๘๐ สูประวัติศาสตรแ ไท-ไต ไมมี ไท-ไต แทๆ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ยุกติ มุกดาวิจิตร
ยุกติ มุกดาวิจิตร
ยุกติ มุกดาวิจิตร

๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๐๒๕๕๑
๒๕๖๐
๒๕๕๖

๓๒
๓๓
๕

๗
๒
๑

๓๘
๕

๙
๑

เมืองโบราณ
เมืองโบราณ
วารสาร
ไทยคดีศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
ศิลปวัฒนธรรม

๘๑
๘๒

ไท-ลาว ที่เมืองเวียด
จวง: สายสัมพันธแฉันทแเครือญาติ
ของไทแดง

ลอม เพ็งแกว
ลัมพาวัน แกวบุดดา

๘๓

ขา ชนเผา (ลาว) อีสาน: กับการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมในยุคปใจจุบัน
มองชาติพันธุแผานบานเรือนพื้นถิ่นไท

รมิดา โภคสวัสดิ์
ศิริวรรณ อาษาศรี
ระวิวรรณ
โอฬารรัตนแมณี
รัตติยา สาแล฿ะ

๒๕๕๙

๓๗

๗

๒๕๕๖

๑๕

๒

๒๕๕๐

๒

๑

รุงราง วัดศรี
วรเทพ อรรคบุตร
วลัยลักษณแ ทรงศิริ
รุจิรา เชาวแธรรม
สมปอง บุญเติม
วลัยลักษณแ ทรงศิริ
วลัยลักษณแ ทรงศิริ

๒๕๕๓
๒๕๕๗
๒๕๔๖

๓๑
๔
๒๙

๓
๑๘
๓

๒๕๔๗
๒๕๕๓

๓๐
๑๕

๒
๘๒

วลีรัตนแ มันทุราช

๒๕๕๖

๒๑

๓๕

๘๔
๘๕

รูจัก บูงอ ซีเฆ ฮ และนครตันหยงบุหงา
(คนมลายูจังหวัดปใตตานี ยะลา และ
นราธิวาส)

๘๖
๘๗
๘๘

ฮักแพงคนลาว ฮักแพง ความเป็นลาว
ทองถิ่นรวมสมัย
ความเป็นมากลุมชาติพันธุแ ลาวแงว

๘๙
๙๐

ลาวในเมืองไทยกลุมชาติพันธุแคลุมเครือ
จามบานี: มุสลิมดั้งเดิมแหงเวียดนาม

๙๑

วัฒนธรรมคัมภีรแใบลานของกลุมชาติพันธุแ
เขมรในประเทศไทย

วารสาร
รมพยอม
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
ศิลปวัฒนธรรม
Art Aquare
เมืองโบราณ
เมืองโบราณ
จดหมายขาว
มูลนิธิเล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
บูรพา

๓๗๓
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๙๒ อํานาจรัฐกับการเดินทาง เคลื่อนที่:
ของพลเมืองลือ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

วสันตแ ปใญญาแกว

๒๕๔๙

๑๗

๑

วสันตแ ปใญญาแกว

๒๕๕๐

๑๙

๑

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๙๓

เสียงไตลื้อ การเดินทาง/เคลื่อนที่ของ
พลเมืองลื้อสิบสองปในนา

๙๔

เขตปกครองตนเองชนกลุมนอยในเวียดนาม

วัชรี ศรีคํา

๒๕๔๘

๒

๑

๙๕

นโยบายชนกลุมนอยของพรรคคอมมิวนิสตแ
เวียดนาม

วัชรี ศรีคํา

๒๕๔๘

๒

๒

๙๖

การทองเที่ยวกลุมชาติพันธุแในเวียดนาม:
กรณีศึกษา เมืองซาปา จังหวัดหลาวกาย

วัชรี ศรีคํา

๒๕๔๙

๓

๑

๙๗

คัมภีรแเตเา: หลักฐานขี้แหลงกําเนิดคนไท-ไทย วิไลวรรณ ขนิษฐานันทแ

๒๕๕๐

๗

๑

๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

ทฤษฎีใหมวาดวย “ไท” ศึกษา
เสนควาย เสนใหญของชาวโซง
สิ้นแผนดินแตไมสิ้นชาติมอญ
ชุมชนชาว (หมู) บาน มอญสามโคก
ปทุมธานี
วิถีคนกเอง
ชาติพันธุแตระกูล มอญ-เขมร ในภาคอีสาน
คนอีสานไมใชมีแตชาติพันธุแลาวเทานั้น
จิตแพทยแในชาติพันธุแอีศาน
การพลัดถิ่นของชาติพันธุแลาว
เปิดโลก เปอรานากัน

วิชญดา ทองแดง
วิชญดา ทองแดง
วิภา จิรภาไพศาล
วิรวัฒนแ วงศแศุปไทย

๒๕๔๗
๒๕๕๕
๒๕๔๘
๒๕๔๖

๓๐
๓๘
๒๖
๒๕

๒
๒
๑๑
๒

วีรวุฒิ หาญสมบัติ
วีระ สุดสังขแ
วีระ สุดสังขแ
วีระ สุดสังขแ
วีระ สุดสังขแ
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๓

๕๒
๑
๒
๒
๓
๑๓

๓
๖
๑๙
๒๔
๓๔
๗๐

๑๐๘ จากพหุนิยมอาณานิคมสูพหุวัฒนธรรมนิยม ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
หลังอาณานิคม: บทสํารวจเบื้องตนวาดวย
ชาติพันธุแและความเป็นพลเมืองในโลกมาเลยแ

๒๕๕๖

๒๕

๒

๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
เมืองโบราณ
เมืองโบราณ
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
วารสารวัฒนธรรม
ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

๓๗๔
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๐๙ สืบคนไท-ลาวภูดัง/ครัง/คลั่ง/ครั่ง อีกครั้ง:
ตําแหนงแหงที่, ประวัติศาสตรแและกระบวน
การวิธีวิทยา

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ศรันยแ สมันตรัฐ

๒๕๕๔๒๕๕๕

-

๘

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใตยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

๑๑๐ พมา, มอญ, เตลง และโรฮิงญา: ความเป็น
คนกับการเมืองเรื่องชื่อเรียก
๑๑๑ โรฮิงญา ชีวิตภายใตอํานาจจากชายแดนดาน
ตะวันตกของพมาถึงไทย

ศิริพจนแ
เหลามานะเจริญ
ศิววงศแ สุขทวี

๒๕๖๐

๓๗

๒๕๕๗

๓๓

๑

๑๑๒ ขับขาน ตํานาน (คน) พวน

ศิวัช นนทะวงษแ

๒๕๕๑

๑๐

๕๔

ศุภชัย สิงหแยะบุศยแ

๒๕๕๔

๒

๒

โสมชยา ธนังกุล

๑๐

๔๔

วารสารเสียงรามัญ

๑

๑

วารสารวิถี
สังคมมนุษยแ
วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรแธานี
วารสารภาษาและ
วัฒนธรรม

๑๑๓ “สี่พันดอน” : อัตลักษณแวัฒนธรรมของ
ลาวลุม “กลุมพิเศษ” ในเกาะกลางดอนกลาง
สายน้ําโขง
๑๑๔ ตนตระกูลมอญในนครศรีธรรมราช

๑๙๓๗ มติชนสุดสัปดาหแ
วารสารสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

๑๑๕ “ภูไทกะปอง”: ประวัติศาสตรแทองถิ่นของ
กลุมชาติพันธุแภูไท ในลุมน้ําโขงตอนลาง
๑๑๖ โรฮินจา: ชาติพันธุแและความเปลือยเปลา
ของคนไรรัฐ

สพสัตนแ เพชรคํา

๒๕๕๘๒๕๕๙
๒๕๕๖

สมทรง นุมนวล

๒๕๕๙

๘

๒

๑๑๗ แผนที่กลุมชาติพันธุแและภาษาในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย
๑๑๘ “จาว” สายสัมพันธแฉันทแเครือญาติ
ของไทแดง

สมทรง บุรุษพัฒนแ

๒๕๕๔

๓๐

๒

สมพาวัน แกวบุดตา

๒๕๕๖

๕

๑

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

สมัคร กอเซ็ม

๒๕๕๓

๒๒

๒

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

๑๑๙ ปฏิภาคภาวะของพรมแดนชาติพันธุแ
และรัฐชาติในตลาดเมืองชายแดน
แมสอด

๓๗๕
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๒๐ ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

สรยุทธ ชื่นภักดี

๒๕๕๐

๓๖

๑

วารสารอักษร
ศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

สราวุธ รูปิน

๒๕๕๕

๓

๑

วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

สรินยา คําเมือง

๒๕๕๐

๑๐

๕๒

สรินยา คําเมือง

๒๕๕๑

๑๐

๕๕

สรินยา คําเมือง

๒๕๕๘

๑๗

๘๔

สายชล สัตยานุรักษแ

๒๕๕๔๒๕๕๕

-

๘

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใตยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

โรฮิงญา รอยน้ําตาที่ลุมน้ํากะลาดาน
มอญเมืองปราจีนบุรี
มอญสมุทรสงคราม
มอญเมืองเพชรบุรี
ทวารวดี (คน) มอญ
ขา: ทาสในมณฑลลาวตะวันออกและ
มณฑลลาวตะวันออกเฉียงเหนือระหวาง
ค.ศ.๑๗๗๙-๑๙๐๔
๑๓๒ ภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทยโซง

สุเจน กรรพฤทธิ์
สุกัญญา เบาเนิด
สุกัญญา เบาเนิด
สุกัญญา เบาเนิด
สุกัญญา เบาเนิด
สุธิดา ตันเลิศ

๒๕๕๙
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๘
๒๕๕๕

๓๓
๕
๕
๕
๙
๓

๓๗๗
๒๔
๒๗
๒๘
๔๒
๒

สารคดี
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

สุพัตรา
จิรนันทนาภรณแ

๒๕๔๖

๑๑

๑

วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาทยาลัยนเรศวร

๑๓๓ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา
กลุม มอญ-กะเหรี่ยง ภูมิภาคตะวันตก
๑๓๔ เรืองของกะเหรี่ยง “โพลวง” ที่ “ลวง”
ไปแลว

สุรินทรแ เหลือสมัย

๒๕๔๖

๒๔

๑๒

ศิลปวัฒนธรรม

สุรินทรแ เหลือสมัย

๒๕๕๑

๓๔

๓

เมืองโบราณ

๑๒๑ บันทึกชาวไทใหญในดินแดนลาว
๑๒๒ การเสวนาวาดวยเรื่องชื่อเรียกกลุม
ชาติพันธุแ “ลัวะ”
๑๒๓ การเสวนาวาดวยเรื่องชื่อเรียกกลุม
ชาติพันธุแ “กะเหรี่ยง”
๑๒๔ การจัดทําขอมูลเพื่อสื่อสารความเขาใจอันดี
ตอกลุมชาติพันธุแกะเหรี่ยง
๑๒๕ การตอสูบนพื้นที่ความทรงจําของคน
หลากหลายชาติพันธุแในประเทศไทย

๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑

ชื่อวารสาร

๓๗๖
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๓๕ “ญวน” ที่ชาวอีสานเรียก “แถว”
๑๓๖ วาดวยชาติพันธุแและเศรษฐกิจการเมือง
มาเลเซีย
๑๓๗ โรฮิงญา
๑๓๘ ยายทองสุก: บนแสนแบงของจารีต
เขมรโบราณกับการหลุดพน
๑๓๙ ทิดชนะ เข็มมุกดแ: คนพวนหาดเลี้ยว
ไมรู ไมชี้
๑๔๐ มอญเมืองชล
๑๔๑ บานมอญอุทัยธานี
๑๔๒ อาจารยแจิดา เมตตาจิตตแ: ชาติเชื้อทวายพมา
บานทวาย ยานาวา ที่หลงเหลือ
๑๔๓ บานมอญสุราษฎรแธานี
๑๔๔ ชุมชนมอญวัดดอนกระเบื้อง “แตเทียดทวดปูุ
พอก็มอญหมด มาหายหดชั้นกูอดสูเหลือ”
๑๔๕ กะเกรี่ยงกระทบไมมากอนเกาลาวกระทบ
ทีหลัง
๑๔๖ สายสัมพันธแระหวางพระบรมราชจักรีวงศแ
กับชาวมอญ
๑๔๗ สถานภาพการศึกษาชาติพันธุแไทลื้อ
ตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๐-๒๕๔๐
๑๔๘ ตามรอยจามและการสิ้นสุดของยุคมืด
๑๔๙ กูคือกูย
๑๕๐ สํารวจสุมาตราในมิติภารตะศึกษา:
ภาคสนามชุมชนชาวซิกขแในประชาคม
อาเซียน
๑๕๑ คนไทยในเวียดนาม แนวคิดและทฤษฎีการ
เคลื่อนยาย
๑๕๒ วาทกรรมวาดวย “คนตางดาว” กับการ
กลายเป็น “คนอื่น” ของชาวไทใหญ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สุรินทรแ ภาคศิริ
เหมือนขวัญ เรณุมาศ
ภูวิน บุณยะเวชชีวิน
หนอนกระดิ๊บ
องคแ บรรจุน

๒๕๕๙
๒๕๕๖

๕
๓๔

๔๙
๑

ทางอีศาน
วารสารรูสมิแล

๒๕๕๖
๒๕๕๑

๒๘
๒๙

๓๓๖
๘

สารคดี
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน

๒๕๕๑

๒๙

๑๒

ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน

๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๓
๓
๓๐

๑๖
๑๗
๑๐

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน

๒๕๕๓
๒๕๕๖

๕
๗

๒๕
๓๔

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ

องคแ บรรจุน

๒๕๕๗

๓๖

๑

สารคดี

องคแ บรรจุน

๒๕๕๙

๑๐

๔๕

วารสารเสียงรามัญ

องคแ สุริยะเมฆะ

๒๕๕๘

๓๔

๑

วารสารรามคําแหง
ฉบับมนุษยศาสตรแ

อภิญญา ตะวันออก
อภิญญา ตะวันออก
อภิรัฐ คําวัง

๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๓๖
๓๖
๑๙

อรรถ นันทจักรแ

๒๕๔๖

๒

๒

วารสาร
อินโดจีนศึกษา

ออมสิน บุญเลิศ

๒๕๕๒

๒๑

๒

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

๑๘๘๕ มติชนสุดสัปดาหแ
๑๘๘๖ มติชนสุดสัปดาหแ
๙๔ จดหมายขาวศูนยแ

มานุษยวิทยาสิรินธร

๓๗๗
ตาราง ๗๗ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๕๓ ไทญอในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง: การปรับ
เปลี่ยนและการดํารงอัตลักษณแของไทญอ
บานคําพอกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยและบานปุุงเหนือ สปป.ลาว
๑๕๔ เป็นคนใหม ไทแท: การใชอดีตและ
วัฒนธรรมในฐานะกลยุทธแทางสารัตถะ
ชาติพันธุแของไทขาว เหตุเกิด ณ พื้นที่สูง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศเวียดนาม
๑๕๕ จราเมาะหแอากามา: พื้นที่ปฏิบัติการตอรอง
และขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของ
ชาวมลายูมุสลิมสายจารีต
๑๕๖ มลายูมุสลิมกับกระบวนการทําใหเป็นไทย
๑๕๗ โลกของคนไท ๔: ชาติพันธุแคนไทใหญ
ในลุมแมน้ําสาละวิน-อิระวดี
๑๕๘ ชอง: ฟื้นความหลัง แลไปขางหนา
๑๕๙ พื้นที่อัตลักษณแของชาวไทยพวนในเขต
จังหวัดเวียงจัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
๑๖๐ แขกตานี
๑๖๑ ตัวตนคนมลายู มุสลิมชายแดนใต

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ออยฤดี สันทร

๒๕๕๓

๓

๑

อัจฉริยา ชูวงศแเลิศ

๒๕๕๗

๓

๓

อัสรี มาหะมะ

๒๕๕๘

๒๗

๒

อัสรี มาหะมะ

๒๕๖๐

๒๙

๑

อาสา คําภา

๒๕๔๙๒๕๕๐
๒๕๔๖
๒๕๕๗

๔

๑

๒๙
๕

๓
๑

๒๕๔๖

๒๔

๑๑

วารสาร
ไทยคดีศึกษา
เมืองโบราณ
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๔๘

๒๖

๖

ศิลปวัฒนธรรม

อิสระ ชูศรี
อีกูโร ซิมิสึ
อัสหมัด สมบูรณแ
บัวหลวง
ฮัดหมัด สมบูรณแ
บัวหลวง

ชื่อวารสาร
วารสารการวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
วารสาร
ชุมทางอินโดจีน

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

๓๗๘
๔.๓.๒ กลุ่มงานด้านวิถีชีวิต
ผลการสํา รวจงานวิ ชาการประเภทบทความวิช าการในกลุมงานด านวิ ถีชีวิต ในชวงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๗๔ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๗๘ บรรณานุกรมเกี่ยวกับกลุ่มงานด้านวิถีชีวิต ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ ความเชื่อแบบบุพกาลในภูมิทัศนแวัฒนธรรม
และการตั้งถิ่นฐานชุมชน ชาติพันธุแมง
บานน้ําบง เมืองใต แขวงหัวพัน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
๒ สืบสานอาหารมอญ (ชักเชน เปิงฟะ
จนะโมน)
๓ ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของผูคามุสลิม
ขามแดนปาดังเบซารแ ไทย-มาเลเซีย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

Chanpeng Thao
เกรียงไกร เกิดศิริ

๒๕๕๕๒๕๕๖

-

๒๗

วารสารหนาจั่ว:
สถาปใตยกรรม
การออกแบบ
และสภาพแวดลอม

เกสร งามกิม

๒๕๕๕

๖

๓๓

วารสารเสียงรามัญ

เก็ตถวา บุญปราการ

๒๕๕๓

๒

๑

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

จูเลีย เปเรซ: เพศ อิสลาม และดังดุต
ในสังคมอินโดนีเซีย
สุขภาพแข็งแรงแบบณี่ปุน: การสงเสริม
กายบริหารประกอบดนตรี (Radio Taiso)
ของญี่ปุนในอินโดนีเซียชวงสงครามมหา
เอเชียบูรพา (ค.ศ.1942-1945)
ชีวิตหลากลีลา แรงงานพมาบนพื้นที่
ชายแดน
กาลิเจโด: ชุมชนเมืองกับการจัดการปใญหา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนภายใตภูมิปใญญา
ทองถิ่นชวา
การควบคุมสื่อในอินโดนีเซียและมาเลเซีย
ครูไพบูลยแ บุตรขัน คีตกวีไทยเชื้อสายมอญ
กับบทเพลงอมตะนิรันดรกาล
การจัดการสารสนเทศภูมิปใญญาทองถิ่นใน
นครหลวงเวียงจันทรแ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

กรรณิการแ ทิณแกว
ทิวาพร จันทรแแกว
กษิดิส วงษแลิขิตธรรม

๒๕๕๖

๓๔

๑

วารสารรูสมิแล

๒๕๕๗

๓๙

-

กอแกว วงศแพันธุแ

๒๕๕๖

๓๔

๔

วารสาร
ประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารรูสมิแล

กอแกว วงศแพันธุแ

๒๕๕๗

๓๕

๔

วารสารรูสมิแล

กองบรรณาธิการ
กิตติ วรกุลกิตติ

๒๕๕๓
๒๕๕๕

๓๒
๖

๒
๓๓

วารสารรูสมิแล
วารสารเสียงรามัญ

ขันธมาลี ยังนุวงศแ
สุจิน บุตรดีสุวรรณ

๒๕๕๙

๑๕

๓๕

๑๑

ความสัมพันธแของคนมลายูมุสลิม
ในปอเนาะดาแล

คมวิทยแ สุขเสนียแ
พรพันธุแ เขมคุณาชัย
สุธาสินี บุญญาพิทักษแ

๒๕๕๔๒๕๕๕

๖

๒

วารสารความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

๑๒
๑๓

ฟะเชีย (แกงเลียงมันมือเสือ)
ขนมจีน (คะนอม) อาหารคูงานบุญ

คมสรร จับจุ
คมสรร จับจุ

๒๕๕๖
๒๕๕๖

๗
๗

๓๔
๓๖

๔
๕

๖
๗
๘
๙
๑๐

จันทนา เวชโอสถศักดา

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ

๓๗๙
ตาราง ๗๘ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๔ ฟว฿ะร฿อยราว (แกงโสนคางคก)
๑๕ ผาทอหลวงพระบาง: มิติทางวัฒนธรรม
และภูมิปใญญาทองถิ่น
๑๖
๑๗
๑๘

๑๙
๒๐

เมื่อคนอาเซียนเปลี่ยนการกิน
ความเป็นชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงใน
อุษาคเนยแ
การคาไทย-ลาว ในบริบทการครอบงํา
ทางวัฒนธรรม
การคาไทย-ลาว ในบริบทการครอบงํา
ทางวัฒนธรรม
แกงมะตาด (ฟะฮะเปร฿า)

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

สํารับกับขาวเขมร
อาหารการกินเวียดนาม
ชุดประจําชาติสตรีเวียดนาม
การศึกษาวัฒนธรรมอาหารอาเซียน
เพื่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน

๒๕

การศึกษาอิสลามในอาเซียน: สถานภาพ
และความทาทาย
ปูตูฮาลือบอ: ขนมสมุนไพรโบราณ
มรดกสายสัมพันธแไทย-มาเลยแ
เขื่อนดอนสะโฮง ผลกระทบแมน้ําโขง
ตอนลาง
เลาความตายและผีพมา: ถิ่นที่,
ความเป็นอื่นกับการเมืองเรื่องการเป็น
สวนหนึ่งของสังคมของแรงงานอพยพ
จากประเทศเมียนมารแ
สวนยางพารากับภาพสะทอนการเปลี่ยน
แปลงการเมืองในกัมพูชา: จากสมัย
อาณานิคมจนถึงการปกครองภายใต
คอมมิวนิสตแ

๒๖
๒๗
๒๘

๒๙

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

คมสรร จับจุ
จรัญ ชัยประทุม

๒๕๕๖
๒๕๕๖

๗
๕

๓๗
๑

วารสารเสียงรามัญ

จินตรัย
ชูชีพ เบียดนอก

๒๕๕๕
๒๕๕๓

๑
๒

๘
๓

ชลลิศา รัตนสาร

๒๕๔๘

๒๒

๓

ชลลิศา รัตนสาร

๒๕๔๘

๒๖

๑

ชักเชน เปิงฟะ
จนะโมน
ชัยวัฒนแ เสาทอง
ชัยวัฒนแ เสาทอง
ชัยวัฒนแ เสาทอง
ชื่นกมล ปใญญายง

๒๕๕๘

๙

๔๓

๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๕๙

๒๕
๒๖
๒๖
๑๘

๘
๓
๑๑
๑

ซัมซู สาอุ
สุวรรณี หลังปูเต฿ะ
ฐิตานียแ ศรีสุรัตนแ
ซอฟียะหแ ยียูโซะ
ฐิติพันธแ พัฒนมงคล

๒๕๕๙

๗

๒

๒๕๕๕

๓๓

๑

๒๕๕๘

๓๑

๓๖๓

ณัฏฐแชวัล
โภคาพาณิชวงษแ

๒๕๕๗๒๕๕๘

๑๒

๑

วารสาร
ไทยคดีศึกษา

ณัฐพร ไทยจงรักษแ

๒๕๕๗

๑๗

-

วารสาร
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทางอีศาน
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วารสาร
เอเชียปริทัศนแ
วารสารเสียงรามัญ
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสาร
อิสลามศึกษา
วารสาร
รูสมิแล
สารคดี

๓๘๐
ตาราง ๗๘ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๐ สุสานแหงจิตวิญญาณ เผาจราย
(Jarai: Giarai) ในเวียดนาม
๓๑ สักขาลาย สัญญะแหงความเป็นชาย
อายลาว
๓๒ อุปลักษณแแหงบรรจุภัณฑแขาวเหนียว
ในวิถีวัฒนธรรม จก ปใ้น จ้ํา อีสาน
และลุมน้ําโขง
๓๓ โตนเลสาบ ชีวิตลอยน้ําที่กําลังสูญสิ้น
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๐

๒๘

๕

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๓

๓๑

๕

ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๕

๓๓

๖

ศิลปวัฒนธรรม

เทพการุณยแ

๒๕๖๐

๑๗

๑๙๓

ไทลื้อพลัดถิ่นที่บานนายาง เมืองน้ําบาก
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
วิถีผาทอไทยลื้อทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
อาหารเวียดนามขามสูแดนไทย

ทศพร กนกวาณิชกุล

๒๕๕๒

๑๑

๑

วารสารเนชั่นแนล
จีโอกราฟฟิก
ฉบับภาษาไทย
วารสารรมพยอม

ทัศนียแ กาตะโล

๒๕๕๗

๑๖

๑

วารสารรมพยอม

ธัญญาทิพยแ ศรีพนา

๒๕๕๔

๓๒

๒

วารสาร
เอเชียปริทัศนแ

เขาใจวัฒนธรรมผานสิ่งของใน
ชีวิตประจําวันจากเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเกาหลี
สายสัมพันธแวัฒนธรรมผูไทสองฝใ่งโขง

ธันวดี สุขประเสริฐ

๒๕๕๘

๑๗

๘๔

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร

ธันวา ใจเที่ยง

๒๕๕๕

๑

๒

วารสารรัฐศาสตรแ
และนิติศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุแ

ธีรภัทร ชัยพิพัฒนแ
เนาวรัตนแ พงษแไพบูลยแ
นฤพนธแ ดวงวิเศษ

๒๕๔๘
๒๕๖๐
๒๕๕๙๒๕๖๐

นวรัตนแ บุญภิละ

๒๕๕๘

นิธิ เอียวศรีวงศแ

๒๕๕๓

๒๖
๖
ศิลปวัฒนธรรม
๓๗ ๑๘๙๙ มติชนสุดสัปดาหแ
๔
๑
วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา
๑
๑
วารสารพื้นถิ่น
โขง ชี มูล
๓๑
๓
วารสารรูสมิแล

๓๙
๔๐
๔๑

วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากพลูในสังคมพมา
ขามฟูาไปขามน้ําอินเล
พลวัตรของพื้นที่ทางวัฒนธรรม
“คนขามเพศ” และ “คนรักเพศเดียวกัน”
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

๔๒

วิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปใญญา
ของชาวผูไทในอีสาน
วัฒนธรรมมลายูนอกมุมมองฟอลซิล

๔๓

ชื่อวารสาร

๓๘๑
ตาราง ๗๘ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)
ที่
๔๔ ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยกับการธํารงไวซึ่ง
นิพนธแ ทิพยแศรีนิมิต
อัตลักษณแทางวัฒนธรรม
๔๕ วิถีชีวิตชาติพันธุแลานแตน: การเปลี่ยนแปลง
บัวคํา ธงคําหาญ
ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ที่แขวง
บุญสม ยอดมาลี
หลวงน้ําทา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
โฆสิต แพงสรอย
ประชาชนลาว
๔๖ ขนมจีนหรือขนมมอญ
บํารุง คําเอก
๔๗ กระบวนการทัศนแการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
บุณยสฤษฎแ อเนกสุข
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ค.ศ.1986-2004)
๔๘ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน:
บุณยสฤษฎแ อเนกสุข
กรณีชุมชนบันเกียงฉมารแ ในกัมพูชา
๔๙ คุณคาอาหารมอญ
บุบผา ดีสุข
๕๐ อาหารไทใหญ: เสนทางการเคลื่อนที่และ
บุศรินทรแ เลิศชวลิตกุล
พื้นที่ทางสังคมในเมืองเชียงใหม
๕๑
๕๒

๕๓

๕๔
๕๕

อาหารไทใหญในรานอาหาร “พมา”:
ทวิชาติพันธุแและชาตินิยมในบริบท
เมืองเชียงใหม
ปรปวนบารัง ชลองโตเล: ประสบการณแ
คลอด ของเมียฝรั่งชาวกัมพูชา กับการ
ปะทะกันของวัฒนธรรม
การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสื่อสาร
เพื่อการดํารงอยูของวัฒนธรรม
ผาทอมือลาวครั่งระหวางชุมชนในพื้นที่
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
เก็ บ มาเล า ...เรี ย นรู “วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม
พมา” ผานอาหารการกิน
เก็บมาเลา...เรียนรู “วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมกัมพูชา” ผานอาหารการกิน

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

๒๕๕๔๒๕๕๕
๒๕๕๔

๒๔

๒

วารสารปาริชาติ

๑๐

๒๑

วารสารความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

๒๕๔๖
๒๕๔๘

๒๔
๒

๑๐
๒

ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๕๖

๒

๒

๒๕๕๑
๒๕๕๓

๓
๒๒

๑๖
๒

บุศรินทรแ เลิศชวลิตกุล

๒๕๕๓

๓๑

๓

วารสาร
ชุมทางอินโดจีน
วารสารเสียงรามัญ
วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารรัฐศาสตรแ

บุษบงกแ วิเศษพลชัย

๒๕๕๖

๓๒

๒

วารสารสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ

บุษบา หินเธาวแ
ลํานํา เอี่ยมสอาด

๒๕๕๙

๒๙

๒

วารสารปาริชาติ

ปฐมพงษแ สุขเล็ก

๒๕๕๘

๓๖

๑๒

ศิลปวัฒนธรรม

ปฐมพงษแ สุขเล็ก

๒๕๕๙

๓๗

๓

ศิลปวัฒนธรรม

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๓๘๒
ตาราง ๗๘ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๖ ผมจุกมอญ
๕๗ แกงมัสมั่น (แบบมอญ)

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ปริญญา กุลปราการ
ปริญญา กุลปราการ

๒๕๕๑
๒๕๕๔๒๕๕๕
๒๕๕๘๒๕๕๙
๒๕๕๗
๒๕๕๒

๓
๖

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ

๑๐

๑๖
๓๐๓๑
๔๔

๒๕๔๙

๑๙

๒

ปใทพงษแ ชื่นบุญ

๒๕๕๗

๖

๑

ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร

๒๕๕๕

๕๑

๓

เพ็ญศรี นิลโสม
ไพฑูรยแ พรหมวิจิตร
ไพรัตนแ จันทรแแบบ
ไพรัตนแ จันทรแแบบ
ไพรัตนแ จันทรแแบบ
ไพรัตนแ จันทรแแบบ
ไพรัตนแ จันทรแแบบ

๒๕๖๐
๒๕๔๗
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๖
๒๕
๓
๓
๓
๓
๔

๖๒
๑๒
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๙

ไพรัตนแ จันทรแแบบ
พงศแพล รงรอง

๒๕๕๓
๒๕๕๘

๕
๓

๒๔
๑

วารสารเสียงรามัญ
วารสารวิถีสังคม
มนุษยแ

พิริยะ ไกรฤกษแ

๒๕๔๘

๒

๒

เฟยแ
ภัควดี วีระภาสพงษแ

๒๕๕๕
๒๕๕๘

๒๘
๓๑

๓๓๒
๓๖๔

วารสาร
ไทยคดีศึกษา
สารคดี
สารคดี

๕๘

การเลนสะบารํา

ปริญญา กุลปราการ

๕๙
๖๐

ชมเมืองสองฝใ่งโขง
ขาวพรรษา-เปิงฮะเกิ่น

๖๑

วัยรุนลาว: สังคมและวัฒนธรรม
ที่เปลี่ยนไป
มอญคลั่งที่กวานปราสาท
เรื่องเลาจากงานสงกรานตแ
ที่บานเสากระโดง
วัฒนธรรมบนผืนผาบาติก มรดกรวมของ
โลกมลายู
แกงออมหวายผูไท
เหลาของลานนา-ลานชาง
ฟะก฿ะกลี๊ (แกงลูกโยน)
ฟะฮังรอม (แกงสมดอกสันตะวา)
ฟะฮะกะนาย (แกงคั่วมะเขือจาน)
ฟะปะกาวเกริจกแ
ขามทิพยแรามัญ บานสามเรือน
เมืองสามโคก ปทุมธานี
เปิงซังกราน (ขาวแช)
การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชนเผามง ในเมืองหลวงพระบาง
สปป.ลาว
ผาบรรพบุรุษของชาวมอญ

ปริญญา ตรีนอยใส
ปใญญาวุฒิ รุมรามัญ
,พระ
ปใณจิตร สินธุสอาด

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

บันทึกชีวิตในพมา
บานใหมในเมืองของคนจนเมือง
ฟิลิปปินสแ

วารสารเสียงรามัญ

๓๕ ๑๗๘๙ มติชนสุดสัปดาหแ
๔
๒๑ วารสารเสียงรามัญ
วารสารสุโขทัย
ธรรมาธิราช
วารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา
วารสาร
วัฒนธรรมไทย
ทางอีศาน
ศิลปวัฒนธรรม
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ

๓๘๓
ตาราง ๗๘ (ต่อ)
ลาดับ
ที่
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

ชื่อบทความ

๘๓
๘๔
๘๕

พระมอญเมืองชล
รหัสทางพันธุกรรมของมอญนอกทําเนียบ
หนุมมอญบางลําภู
หอม: ภูมิปใญญาการยอมสีธรรมชาติของ
ชนเผากระตู บานหวยหนูใต เมืองเลางาม
แขวงสาละวัน สปป.ลาว
ผากเอมสุพรรณบุรี
เมื่อพมา นิยมแตงชุดมอญ
บนเสนทางสายน้ําของยาแห แกวหยก
แมคาเรือมอญ แหงบานศาลาแดงเหนือ
แกงสันทะวา (ฟว฿ะนางลอม)
ผาถุงมอญโบราณ
ตะนาคาของพมา

๘๖

เลาขาวในวัฒนธรรมไท-อีสาน

๘๗

กินเสน กินกเวยเตี๋ยว ตํารับชาวไทย
และอาเซียน
ใสผาถุง นุงโสรง อาภรณแอุษาคเนยแ
วิวาหแบาบเามรดกวัฒนธรรมอันดามัน
การจัดการความขัดแยงดานทรัพยากร
ธรรมชาติในชุมชนลมน้ําสาละวิน

๘๐
๘๑
๘๒

๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

๙๓

ระเบิก สาคู อัมปรม ลุยซีม โฮล
สะมอ ผาทอที่บงบอกเอกลักษณแ
ของชาวเขมร
ยุทธศาสตรแการดํารงชีพของผูหญิงไทดํา
กลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมืองคํา
แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ฮีต-คอง: ความยิ่งใหญของไต-ไทย-ลาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ภาสกร อินกุมาร
ภาสกร อินกุมาร
ภาสกร อินกุมาร
มนันยา
จามนอยพรหม

๒๕๕๑
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๘

๓
๕
๕
๓

๑๖
๒๗
๒๘
๒

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสาร
วิถีสังคมมนุษยแ

มยุรี ถาวรพัฒนแ
มอญลวะปุระนคร
มาณพ แกวหยก
อภิญญา นนทแนาท
มาลี แชมแกว
มิโนนเตเตวี
มิ่ง ตันดา เตง

๒๕๔๗
๒๕๕๕
๒๕๕๕

๓๐
๖
๒๘

๑
๓๓
๑

เมืองโบราณ
วารสารเสียงรามัญ
เมืองโบราณ

๒๕๕๖
๒๕๕๙
๒๕๕๔

๗
๑๐
๒

๒๘
๔๕
๑

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

ยง บุญอารียแ

๒๕๕๔

๑๐

๑

วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรแ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ยอด เนตรสุวรรณ

๒๕๕๙

๕๕

๓

วารสารวัฒนธรรม

ยอด เนตรสุวรรณ
ยุทธพงษแ ตนประดูเ
ยุพิน บัวคอม

๒๕๕๙
๒๕๕๖
๒๕๕๓

๕๕
๑๕
๒

๔
๑
๑

วารสารวัฒนธรรม
วารสารรมพะยอม

ลักขณา จินดาวงษแ

๒๕๔๙

๓๒

๔

เมืองโบราณ

ลัดดาวัลยแ ตุนาลม
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

๒๕๕๘

๑๑

๒

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

แวง พลังวรรณ

๒๕๕๕

๑

๒

ทางอีศาน

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๓๘๔
ตาราง ๗๘ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)
ที่
๙๔ สภาพปใญหาและการปรับตัวดานวัฒนธรรม วรรณา กองพลานนทแ
ของแรงงานไทยยายถิ่นรัฐปีนัง
ประเทศมาเลเซีย
๙๕ ระบบเหมืองฝายของคนไตคําตี่
วลัยลักษณแ ทรงศิริ
ชุมชนจารีตและสังคมเกษตรกรรม
แบบดั้งเดิม
๙๖ พลวัตทางสังคมของครอบครัวชางฝีมือ
วศิน
ในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง: กรณี
ปใญญาวุธตระกูล
ศึกษา กลุมชางทําเครื่องเงิน
๙๗ แรงงานเวียดนามในสะหวันเขต
วัชรี ศรีคํา
สปป.ลาว

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

๒๕๕๘๒๕๕๙

๑๐

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

๒๕๕๙

๒๐

๑๐๙

๒๕๕๕

๑

๑

๒๕๕๖

๔

๒

จดหมายขาว
มูลนิธิเล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ
วารสารชุมทาง
อินโดจีน
วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสารหนาจั่ว:
วาดวยประวัติศาสตรแ
สถาปใตยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย
วารสารวิชาการ
คณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรแ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

๙๘

พื้นถิ่นลาวเวียง ที่บานเลือก

วันดี พินิจวรสิน

๒๕๕๔๒๕๕๕

-

๘

๙๙

งานหัตถกรรมผูไท: การใชวัสดุ
ภูมิปใญญาและความสัมพันธแกับ
วิถีชีวิตในเรือนผูไท

วาริน จันทรแศรี

๒๕๔๗

๓

๑

๑๐๐ อาหารพมา: วัฒนธรรมการกิน
ของแรงงานพมา ในบริบท
จังหวัดขอนแกน
๑๐๑ ไขปริศนาผาเยียรบับลาว
๑๐๒ บางวิถีผูไท ในชาติพันธุแอีศาน
๑๐๓ ควายจา: คน ฝนฟูา พญาแถน

วิลาสินี โสภาพล

๒๕๕๖

๑

๒

วารสาร
วิถีสังคมมนุษยแ

วิศปใตยแ ชัยชวย
วีระ สุดสังขแ
วีระศักร
จันทรแสองแสง
เศกสรรคแ สุมมนตรี
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

๒๕๕๙
๒๕๕๖
๒๕๖๐

๓๗
๒
๓๓

๖
๑๘
๓๘๖

ศิลปวัฒนธรรม
ทางอีศาน
สารคดี

๒๕๕๑
๒๕๔๙๒๕๕๐

๓
๔

๑๕
๑

วารสารเสียงรามัญ
วารสาร
ไทยคดีศึกษา

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

๒๕๕๔

๑๓

๗๓

ศราวุฒิ อารียแ

๒๕๕๘

๑๐

๑๘

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยรังสิต

๑๐๔ วันสตรีมอญ ที่เมืองมอญ
๑๐๕ การสรางสรรคแและการปะทะในความ
เป็นถิ่นฐานของมลายู: ขอสังเกตเบื้องตน
จากภาคสนาม
๑๐๖ พหุวัฒนธรรมกับการเคลื่อนไหวดาน
วัฒนธรรมกลุมกะเหรี่ยงและชาวเล
๑๐๗ การทองเที่ยววิถีอิสลาม: โอกาสของไทย
ในประชาคมอาเซียน

๓๘๕
ตาราง ๗๘ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๐๘ สภาวะของชีวิตที่อยูระหวางของกลุมสยาม
ภายใตเขตแดนรัฐชาติมาเลเซีย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ศิโรณี โต฿ะสัน

๒๕๖๐

๑๐

๑

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณแ

๑๐๙ มอญบางกระดี่ ผูผลิตจากแหลงสุดทาย
ของธนบุรี
๑๑๐ “ตํานานอุรังคธาตุ” กับการสรางเครือขาย
ความสัมพันธแทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผูคนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
๑๑๑ วัดบานเกา (วัดบานมอญ)
๑๑๒ เครื่องจักสานสองฝใ่งโขงไทย-ลาว
๑๑๓ การธํารงและพลวัตวัฒนธรรมพุทธศาสนา
ของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในรัฐกลันดัน
ประเทศมาเลเซีย
๑๑๔ ชีวิตมลาบรี-มานิ กับ “ปุา” ที่เปลี่ยนไป

สนใจ นิ่มเล็ก

๒๕๕๕

๓๘

๓

เมืองโบราณ

สพสันตแ เพชรคํา

๒๕๕๕

๑

๖

ทางอีศาน

สมชาย เดือนเพ็ญ
สมปอง เพ็งจันทรแ
สมพร ขุนเพชร

๒๕๕๑
๒๕๔๖
๒๕๕๘

๓
๒๙
๑๐

๑๖
๑
๑

เสียงรามัญ
เมืองโบราณ

สมรักษแ
ชัยสิงหแกานานนทแ
สมัครแ กอเซ็ม

๒๕๕๘

๑๗

๘๗

๒๕๕๕

๒๔

๑-๒

สรณรัชฎแ
กาญจนะวณิชยแ
สังคม ศรีวิไล

๒๕๔๖

๑๙

๒๒๕

๒๕๕๙

๘

๒

สํารวย เย็นเฉื่อย

๒๕๕๐

๒๖

๔

๑๑๙ ลวดลายนาค บนผืนผาทอ
แหงลุมแมน้ําโขง: กรณีศึกษา
ผาของชาวผูไท
๑๒๐ “โฮล” และ “ปิดาน” :
มรดกสิ่งทอเขมรภูมิภาคอาเซียน

สิทธิชัย สมานชาติ

๒๕๕๓

๔๙

๔

วารสาร
วัฒนธรรมไทย

สิทธิชัย สมานชาติ

๒๕๕๗

๑๐

๑

๑๒๑ กะปิ ตํารับอาหารของอาเซียน
๑๒๒ คนมอญยายถิ่นในมหาชัย

สิทธิศักดิ์ เขตสกุล
สุกัญญา เบาเนิด

๒๕๕๖
๒๕๕๐

๕๒
๓๓

๑
๔

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสารวัฒนธรรม
เมืองโบราณ

๑๑๕ โยรชายแดน: พื้นที่และขบวนการทาง
ศาสนา, การปรับสรางอัตลักษณแของผูยาย
ถิ่น มุสลิมบริเวณพรมแดนไทย-พมา
๑๑๖ แมน้ําโขง: แมน้ําพิเศษของโลก
๑๑๗ ภูมิปใญญาพื้นบานเครื่องมืดดักสัตวแ
เมืองปากงื้ม นครหลวงเวียงจันทรแ
สปป. ลาว
๑๑๘ ลวดลายไหมมัดหมี่ลาวเวียง
บานกลางหมื่น

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สารคดี
วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

๓๘๖
ตาราง ๗๘ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๒๓ เสื้อลายมอญ
๑๒๔ วันชาติมอญ: ในมโนทัศนแเรื่องชาติและ
ชาตินิยมเชิงชาติพันธุแ
๑๒๕ เมืองเชียงราก คลอดลัดเกร็ดกับถิ่นฐาน
ชาวมอญลุมแมน้ําเจาพระยา
๑๒๖ นโยบายแรงงานตางชาติของประเทศ
มาเลเซีย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สุกัญญา เบาเนิด
สุกัญญา เบาเนิด

๒๕๕๑
๒๕๕๗

๓
๘

๑๖
๔๑

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ

สุดารา สุจฉายา

๒๕๕๕

๓๘

๑

เมืองโบราณ

สุทธิพร บุญมาก

๒๕๕๑๒๕๕๒

๓

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

๑๒๗ การจัดการแรงงานขามชาติ: กรณีศึกษา
นโยบายของประเทศไทยและมาเลเซีย
๑๒๘ ผูหญิง ฮิญาบและการปิดกั้น
๑๒๙ กรุนกลิ่นวัฒนธรรมมอญลุมแมน้ํากวง

สุทธิพร บุญมาก

๒๕๕๕

๒๕

๑

วารสารปาริชาติ

สุธาทิพยแ โมราลาย
สุนทร คํายอด

๒๕๕๔
๒๕๕๒

๓๒
๑๐

๒
๔

สุพัตรา
จิรนันทนาภรณแ

๒๕๕๔

๒

๒

วารสารรูสมิแล
วารสาร
แมโจปริทัศนแ
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

เอกรินทรแ พึ่งปรีชา

๒๕๔๖

๒๔

๑๒

ศิลปวัฒนธรรม

เอกวิทยแ ณ ถลาง

๒๕๕๔

๓

๑

วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑๓๐ การสืบคนและพัฒนาฐานขอมูลอารยธรรม
โขง-สาละวิน ดานภาษา วัฒนธรรม
ความเชื่อ ประเพณี
๑๓๑ พิสัณหแ ปลัดสิงหแ “ตากลองหนังไทย”
บรรณาธิการสํานักขาวมอญ รายงาน
ความเคลื่อนไหววัฒนธรรม สังคม และ
การเมืองของกลุมคนมอญในเมืองไทยและ
ตางแดน
๑๓๒ ไปเยี่ยมชุมชนคนไทยสยามที่ไทรบุรี

๑๓๓ วัดมอญ: พื้นที่ถักทอความเป็นมอญของ
ชนชั้นกลางในบริบทสังคมเมือง
๑๓๔ ทวนน้ําทาจีน เยือนถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
มอญนอกพงศาวดาร
๑๓๕ มอญซอนผา
๑๓๖ ทุเรียนเคยหอมจรุงที่ มะริด ทวาย
ตานาวศรี มาสิ้นกลิ่นเสียที ที่เมืองจันทรแ
๑๓๗ อาอีซะฮแ สาราเปญ: ผูผสานและสืบทอด
อาหารมุสลิม อินโดนีเซีย อินเดียและ
ปใตตานี บนถนนตานี บางลําภู

อเนก รักเงิน

๒๕๕๓

๕

๖

สุราษฎรแธานี
วารสารเสียงรามัญ

องคแ บรรจุน

๒๕๔๘

๒๖

๔

ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน

๒๕๔๘
๒๕๕๑

๒๖
๒๙

๘
๓

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน

๒๕๕๑

๒๙

๑๐

ศิลปวัฒนธรรม

๓๘๗
ตาราง ๗๘ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๓๘ น้ําปลามอญ
๑๓๙ การเดินทางของน้ําปลามอญ จากเรือมอญ
สูครัวอัมพวา
๑๔๐ แกงเลียผักปลัง (ฟะฮะลอน)
๑๔๑ แกงเนื้อบานเกาะ (ฟะชุน)
๑๔๒ แกงเลียมันมือเสือ (ฟะเชีย)
๑๔๓ แกงใบมะลุมออนกับถั่วเขียว
(ฟะอะนะฮแฮะหนายเดิงบอดกอ
แหมะบัว)
๑๔๔ ขาวเหนียวแดกงา (กวาญยแคะเปียง)
๑๔๕ แกงขาวตัง (ฟะเปิงดาว)
๑๔๖ สํารับมอญหงสาวดี (อาฮาระโหมนเดิน
ฮองซาแหวะตอย)
๑๔๗ แกงสมตนปรง (ฟะอะเลิ่ก)
๑๔๘ แกงกระเจี๊ยบมอญยุคดิจิทัล (ฟะฮะเจน)
๑๔๙ กะปิมอญในครัวไทย (ฮะรอกฮะแหมง)
๑๕๐ กะละแมสงกรานตแ (กวาญยแฮะกอ)
๑๕๑ ขาว “คะด็อกจกแ” ไมใชขาว “อีกา”
(เปิงคะดีอจกแ)
๑๕๒ พริกกะเกลือ (อะรอจกแเบอ)
๑๕๓ แกงขี้เหล็กในพิธีฟูอนผีเม็ง (ฝะแปุคัด)
๑๕๔ แกงลูกโยน-แมปใ้น (ฟะกะเกล)
๑๕๕ ขาวพมา (เปิงฮะเมง) ในสํารับมอญ
๑๕๖ “คนอม” ของมอญหาใช “ขนม” ของจีน
๑๕๗ น้ําพริกมอญหัวปลีกตมกะทิ
(คาจกแเหมะรอจกแ ขะโตตะปราดเบาะฮแ
ดาจกแเตาะฮซอดเปรี่ย)
๑๕๘ ยําชะครามปูทะเล (ป็อจกแปุงฮะเหล)
๑๕๙ ปลารามอญมีมาแตทวารวดี
๑๖๐ กวาญยแฮะกอ ขนมงานศพ
๑๖๑ สะบา: เกมกีฬาของมอญ เขมรและอื่นๆ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน

๒๕๕๓
๒๕๕๓

๕
๓๑

๒๗
๔

วารสารเสียงรามัญ
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ
องคแ
องคแ
องคแ

บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน

๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓

๓๑
๓๑
๓๑
๓๑

๕
๖
๗
๘

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน

๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓

๓๑
๓๑
๓๒

๙
๑๐
๑

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ
องคแ
องคแ
องคแ
องคแ

บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน

๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔

๓๒
๓๓
๓๒
๓๒
๓๒

๒
๒
๓
๔
๖

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ
องคแ
องคแ
องคแ
องคแ
องคแ

บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน

๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔

๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๓

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ
องคแ
องคแ
องคแ

บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน
บรรจุน

๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๘

๓๓
๓๓
๓๓
๓๗

๔
๖
๗
๑

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

๓๘๘
ตาราง ๗๘ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๖๒ การเดินทางไปพบมอญภาคเหนือ
ในงานวันชาติมอญ
๑๖๓ ธรรมเนียมรานน้ําชาของชาวเมียนมารแ
๑๖๔ รักจะเป็นเจาชูยักษแ ตองรูจักแตงกายแบบ
มอญ (กระนั้นฤา)
๑๖๕ เครื่องตนตํารับมอญ
๑๖๖ โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบของผายอมคราม
และกระบวนการยอมผาดวยสีครามของผูไท
ในประเทศไทย สปป.ลาว และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
๑๖๗ วิถีคนมลายูคนพื้นเมืองอุษาคเนยแ
๑๖๘ สฺรีคฺบลักขณแ: อัตลักษณแประกอบสราง
ของสตรีเขมร เพื่อชาติ
๑๖๙ อาหารมอญ อาหารเพื่อสุขภาพ
๑๗๐ บททําขวัญ: วิถีคนสยามในมาเลเซีย
๑๗๑ ความหมายและการขยายตัวของพื้นสืบ
๑๗๒ เสื้อเก฿าะ: มรดกการแตงกายของชาวญัฮกุร
๑๗๓ ภูมิทัศนแวัฒนธรรมกับภูมิปใญญาในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชาวภูไท
๑๗๔ วิถีชีวิตคนเขมร: ภาพสะทอนจากภาษิต

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

องคแ บรรจุน

๒๕๕๗

๘

๓๙

วารสารเสียงรามัญ

องคแ บรรจุน
อัครินทรแ
พงษแพันธแเดชา
อารียา จุยจําลอง
อนุรัตนแ สายทอง

๒๕๕๙
๒๕๕๖

๓๗
๗

๑๑
๓๔

ศิลปวัฒนธรรม
วารสารเสียงรามัญ

๒๕๕๙
๒๕๕๘

๑๐
๑๗

๔๕
๑

อัสหมัด สมบูรณแ
บัวหลวง
อาริยา หุตินทะ

๒๕๔๗

๒๕

๓

วารสารเสียงรามัญ
วารสารวิชาการ
สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๕๑

๓๐

๒

อารียา จุยจําลอง
อิงอร จุลทรัพยแ

๒๕๖๐
๒๕๕๕๒๕๖๐
๒๕๕๖
๒๕๔๗
๒๕๕๘

๑๑
๒๕

๔๖
๒

๒
๓๐
๔

๒๐
๑
๒

๒๕๕๒

๓๑

๑

อิน อวยลวย
อินทิรา ฉลาดปรุ
อิสระ อินทรแยา
เค็น เทยแเลอรแ
อุบล เทศทอง

วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารปาริชาติ
ทางอีศาน
เมืองโบราณ
วารสารรัฐศาสตรแ
และนิติศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุแ
วารสาร
ดํารงวิชาการ

๓๘๙

๔.๔ กลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อ และประเพณี
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในดานศาสนา ความเชื่อและประเพณี ในชวง
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ พอที่จําแนกกลุมงานออกเป็น ๓ กลุมงาน ดังนี้
๑.กลุมงานดานศาสนา
๒.กลุมงานดานความเชื่อและพิธีกรรม
๓.กลุมงานดานประเพณี
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผานมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ศาสนา ความเชื่อและประเพณี ”
ประเภทบทความวิชาการ ที่จัดพิมพแระหวางพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๕๙ รายการ สามารถสรุปปริมาณ
งานที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ศาสนา ความเชื่อและประเพณี” มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๗๙ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานศาสนา ความเชื่อและประเพณี
หัวข้อศึกษา
ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๔๖-๒๕๕๐ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑.ศาสนา
๓
๑๒
๔๕
๒.ความเชื่อและพิธีกรรม
๖
๒๗
๓๔
๓.ประเพณี
๕
๑๐
๑๗
รวมทั้งสิ้น
๑๔
๔๙
๙๖

รวม
๖๐
๖๗
๓๒
๑๕๙

จากตาราง จะเห็นไดวา งานการศึกษาดาน “ศาสนา ความเชื่อและประเพณี” ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ สวนใหญเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม จํานวน ๖๗ รายการ อันดับรองลงมา เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับศาสนา จํานวน ๖๐ รายการ และการศึกษาเกี่ยวกับประเพณี จํานวน ๓๒ รายการ
หัวขอการศึกษาของกลุมงานดานศาสนา ความเชื่อและประเพณีที่ตีพิมพแในชวงกอน พ.ศ.๒๕๕๑ สวน
ใหญเป็นการศึกษาดานความเชื่อและพิธีกรรม จํานวน ๖ รายการ ขณะที่งานตีพิมพแตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นตน
มา สวนใหญเป็นหัวขอการศึกษาที่เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม จํานวน ๖๑ รายการ ซึ่งแสดงใหเห็นวางาน
การศึกษาดานความเชื่อและพิธีกรรม ไดรับความสนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาใน
หัวขอการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแตละหัวขอไมมากนัก คือ งานการศึกษาดาน
ศาสนา มีจํานวน ๕๗ รายการ และงานการศึกษาดานประเพณี จํานวน ๒๗ รายการ ที่มีความนาสนใจที่
ปริมาณชิ้นงานในแตละหัวขอศึกษาดังกลาวที่ตีพิมพแมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกวาสองเทา โดยเฉพาะหัวขอ
ดานความเชื่อและพิธีกรรม ที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๖ รายการ ในชวงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๒๗ รายการ
ในชวงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และเป็น ๓๔ รายการ และในชวงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ แสดงเห็นวาที่ผานมามี
การศึ ก ษาเกี่ย วกับ ความเชื่ อและพิ ธี กรรมของกลุ มประเทศสมาชิ กอาเซี ย นไดรั บ ความสนใจและมี ความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

๓๙๐
๔.๔.๑ กลุ่มงานด้านศาสนา
ผลการสํา รวจงานวิ ชาการประเภทบทความวิช าการในกลุมงานด านศาสนา ในชวงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๖๐ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๘๐ บรรณานุกรมเกี่ยวกับกลุ่มงานด้านศาสนา ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ การศึกษาพุทธคติสํานวนผูครองเรือนของ
ชาวเมียนมารแ ที่ปรากฏในนิตยสาร
ธรรมะในปี ๒๐๑๒

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

Aye Aye Kyin

๒๕๕๘

๑๒

๑

Me Me Tin

๒๕๕๘

๑๒

๑

ชื่อวารสาร
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

๒

พุทธคติในรานน้ําชาของชาวเมียนมารแ

๓

ตนไมกับวิหารวัดพมา

กองบรรณธิการ

๒๕๔๗

๖

๓๔

๔

พระสงฆแและชุมชนพุทธศาสนา
ขามแดนไทย-พมา พื้นที่ศาสนาและ
อธิปไตย
จุดเริ่มตนของภิกษุณีในเวียดนาม
งานของภิกษุณีในเวียดนาม
ภิกษุณีผูนําชาวเวียดนาม
ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนมารแ
จากอาณาจักรพุกามถึงปใจจุบัน
จากอินเดียสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต : การ
เดินทางของพระพิฆเนศ

ขวัญชีวัน บัวแดง

๒๕๕๕

๒๔

๑๒

ฉัตรสุมาลยแ
ฉัตรสุมาลยแ
ฉัตรสุมาลยแ
ชนิกานตแ ผลเจริญ

๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๘

๓๕
๓๕
๓๕
๔

๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๓
๒

ฐิติรัตนแ
เวทยแศิริยานันทแ
วิยุทธแ จํารัสพันธุแ
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
ธันวา ใจเที่ยง

๒๕๕๘

๓

๑๑

๒๕๕๕

๑

๘

ทางอีศาน

ประสิทธิ์ ปรีชา

๒๕๕๗

๒๖

๑

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

เพ็ญสุดา สุขคตะ

๒๕๕๗

๓๔

๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒

บานหนองผือ ศูนยแกลางการเผยแพร
พุทธธรรมสองฝใ่งโขง
ศิวิไซแขามพรมแดน: การเผยแพรศาสนาของ
มงโปรเตสแตนทแในเอเชียอาคเนยแ
ผาพิดาน ถวายกรานงานจุลกฐิน

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

มติชนสุดสัปดาหแ
มติชนสุดสัปดาหแ
มติชนสุดสัปดาหแ
วารสารวิทยาลัย
สงฆแนครลําปาง
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

๑๗๗๗ มติชนสุดสัปดาหแ

๓๙๑
ตาราง ๘๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๓ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพุทธ
ศาสนาสมัยสังคมนิยมในลาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

พระศรีธาตุ สงหแประทุม
มณีชัย ทองอยู
ดารารัตนแ
เมตตาริกานนทแ

๒๕๕๓

๖

๓

วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง

พิเชฐ ทั่งโต
ธัชวรรธนแ หนูแกว
พินิจ ลาภธนานนทแ

๒๕๕๙

๑

๑

๒๕๖๐

๖

๒

วารสาร
พุทธอาเซียน
วารสาร มจร
สังคมศาสตรแ
ปริทรรศนแ

๒๕๕๓

๓๑

๑

วารสารรูสมิแล

๒๕๕๕

๖

๓๒

วารสารเสียงรามัญ

๒๕๕๙

๑

๑

๑๙

นักการศาสนาสัญชาติมอญ
Global Mon Generation
พมา: พระอึดอัดที่มนูหะ การสื่อสาร
ทางการเมืองและตัวตน
อาลัยกัมพูชา

ฟาริส อาหแหมัด นัวรแ
พุทธพล มงคลวรรณ
มโณทัย เนปกฺกเวที,
พระมหา
มัลลิกา ภูมะธน
ระพิน พุทฺธิสาโร,พระ
มิสชั่น

๒๕๕๓

-

๖

๒๐

การกอตั้งกลุมคริสตชนที่เปรกตาแตน

มิสชั่น

๒๕๕๗

-

๕

๒๑

สังฆานุกรใหมของพนมเปญ

มิสชั่น

๒๕๕๗

-

๙

๒๒

วัดนักบุญยอแซฟ พซาโตจ พนมเปญ

มิสชั่น

๒๕๕๗

-

๑๐

๒๓

การประชุมผูนําศาสนาเพื่อสันติภาพใน
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑
การบวชพระสงฆแใหมในเขมร

มิสชั่น

๒๕๕๗

-

๑๑

มิสชั่น

๒๕๕๘

-

๑

มิสชั่น

๒๕๕๘

-

๓

๒๖

การอภิบาลคริสตชนเวียดนามใน
กัมพูชา
พระศาสนจักรในประเทศเวียดนาม

มิสชั่น

๒๕๕๘

-

๖

๒๗

มรณสักขีในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ๑

มิสชั่น

๒๕๕๘

-

๘

๒๘

มรณสักขีในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ๒

มิสชั่น

๒๕๕๘

-

๙

วารสาร
พุทธอาเซียน
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ

๑๔
๑๕

๑๖
๑๗
๑๘

๒๔
๒๕

ยุทธศาสตรแพุทธ กลยุทธแอิสลาม: แนวทาง
การบริหารกิจการศาสนาสูศาสนาอาเซียน
การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทาง
พุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา:
การสงเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนในบริบทพหุวัฒนธรรม
วันอิดในยอกการแตา

ชื่อวารสาร

๓๙๒
ตาราง ๘๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒๙ คณะนักบวชในพระศาสนจักรกัมพูชา

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

มิสชั่น

๒๕๕๙

-

๒

๓๐

สิบหาปีแหงชีวิตสงฆแชาวกัมพูชา

มิสชั่น

๒๕๖๐

-

๑

๓๑

๒๕ ปีหลังชีวิตใหม วัดนักบุญยอแซฟ
พซาโตจ พนมเปญ
วัดนักบุญยอแซฟ พซาโตจ ศูนยแประกาศ
พระวรสารในกรุงพนมเปญ
ธรรมทูตในกัมพูชา ๒๐๑๒

มิสชั่น

๒๕๖๐

-

๙

มิสชั่น

๒๕๖๐

-

๑๐

มิสชั่น

๒๕๖๐

-

๑๒

พุทธศาสนาเขาสูอีสาน ในตํานานอุรังคธาตุ ยุทธพงศแ มาตยแวิเศษ
ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา: ความสัมพันธแทาง ระพิน พุทฺธิสาโร,พระ
ศาสนาและการเมืองระหวางไทยกับกัมพูชา
พิเชฐ ทั่งโต
จากพุทธภูมิสูสุวรรณภูมิ
วรลักษณแ
ผองสุขสวัสดิ์

๒๕๕๙
๒๕๕๙

๕
๑

๕๔
๒

๒๕๕๖

๑๒

๑๔๔

ติช นัทฮันหแ พระพุทธศษสนากับธรรมา
ภิบาลและการพัฒนา
เทศนิคการจัดการเรียนรูของศาสดา
แหงอิสลาม

วิภา จิรภาไพศาล

๒๕๕๐

๒๘

๙

วิศรุต เลาะวิถี

๒๕๕๒

๖

๑๐

วิศรุต เลาะวิถี

๒๕๕๙

๑๒

๒๑

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

๓๗
๓๘

ชื่อวารสาร
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
ทางอีศาน
วารสาร
พุทธอาเซียน
นิตยสาร
เนชั่นแนล
จีโอกราฟฟิก
ฉบับภาษาไทย
ศิลปวัฒนธรรม
วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

๓๙

การเรียนรูในมิติของอิสลาม

๔๐

มานุษยวิทยาแนวอิสลาม: บทแนะนําและ
ขอถกเถียง

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

๒๕๕๗

๒๖

๑

๔๑

ไตรภูมิไทย-เขมร: ความสัมพันธแ
พระพุทธศาสนาไทย-กัมพูชส
ผนวช “กษัตริยแกัมพูชา” สมัยรัชกาลที่ ๔
พระพุทธศาสนากับการเมืองสองราชสํานัก
สยาม-กัมพูชา

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๔๙

๓๒

๒

เมืองโบราณ

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๔๒๕๕๕

-

๘

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใตยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

๔๒

๓๙๓
ตาราง ๘๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๔๓ ความสัมพันธแทางพระพุทธศาสนาระหวาง
สยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว กับกรุงกัมพูชา
๔๔
๔๕
๔๖

๔๗
๔๘
๔๙

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๕

๑๘

๓

“อินทรแแขวน” ศาสนสถานผีที่ถูกทําให
เป็นพุทธ
พุทธศาสนากับพลวัตชาติพันธุแใน
รัฐฉาน: กรณีศึกษาครูบาบุญชุม
ญาณสังวโร
ลัทธิพุทธตันตระในพระธาตุอิงฮัง

ศิริพจนแ
เหลามานะเจริญ
เสมอชัย พูลสุวรรณ

๒๕๖๐

๓๗

๒๕๕๑๒๕๕๒

๖

๑

วารสาร
ไทยคดีศึกษา

สุเนตร โพธิสาร

๒๕๕๒

๖

๑๔

การสรางประวัติศาสตรแพระครู
โพนสะแม็กในดินแดนฝใ่งขวาแมน้ําโขง

สุธิดา ตันเลิศ

๒๕๕๖

๔

๒

วารสารความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

สุธิดา ตันเลิศ

๒๕๕๗

๓๕

๔

ศิลปวัฒนธรรม

หอมหวน บัวระกา

๒๕๕๕

๒๙

๑

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย

พระครูโพนสะแม็กกับพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาในเมืองจําปาศักดิ์ระหวาง
ค.ศ.1975-2011
พระพุทธศาสนาลาวภายใตอุดมการณแ
สังคมนิยม ๒๕๑๘-๒๕๓๓

ชื่อวารสาร
วารสาร
สงขลานครินทรแ
ฉบับสังคมศาสตรแ
และมนุษยศาสตรแ

๑๙๑๙ มติชนสุดสัปดาหแ

เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ

ขอนแกน
๕๐

๕๑
๕๒
๕๓
๕๕

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ศึกษาแนวคิด
และชีวิตของติช นัท ฮันหแ

หิงไฟพระเจาลานนารามัญ: ทานฟืน
สืบตํานาน “พระทองนางนาค” ในพิธี
บวชนาคเขมร
เมียนมารแ ตนหวาและศรัทธา
ตามรอยรักในรอยทางกัมพูชาเสนทาง
แหงความเสียสละ

หิมพรรณ รักแตงาม

๒๕๕๖

๕

๑

องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน

๒๕๕๖
๒๕๕๘

๓๔
๓๗

๙
๒

องคแ บรรจุน
อนุชา ไชยเดช,
บาทหลวง

๒๕๕๙
๒๕๕๙

๓๗
-

๑๑
๗

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรแธานี
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
นิยสาร
อุดมศานตแ

๓๙๔
ตาราง ๘๐ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๕ ไปเยือนบานพี่เมืองนองตามหาพยายาน
แหงความเชื่อ ณ ดินแดนถิ่น สปป. ลาว
๕๖ สัมผัสความเชื่อที่ฟิลิปปินสแ
๕๗
๕๘
๕๙

๖๐

มิตรภาพแหงความเชื่อศรัทธาลาว-ไทย
ใชเชื่อมแคน้ําโขง
นักบุญอันดรูวแดุง-ลัก และเพื่อนมรณสักขี
ชาวเวียดนาม
การวางกรอบความคิดเกี่ยวกับ
“ศาสนาอิสลาม” ในหนังสือพิมพแ
ภาษาอังกฤษ ของประเทศสมาชิก
ในประชาคมอาเซียน
การประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ ๒
และกิจกรรมดานศาสนสัมพันธแของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศเวียดนาม

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

อนุชา ไชยเดช,
บาทหลวง
อนุชา ไชยเดช,
บาทหลวง
อนุชา ไชยเดช,
บาทหลวง
อันตรธาน

๒๕๖๐

-

๑

๒๕๖๐

-

๗

๒๕๖๐

-

๑๒

๒๕๖๐

-

๑๑

อัญชนิดา นอยวงศแ

๒๕๕๖

๕

๑

ฮวาง โด บา,
บาทหลวง

๒๕๕๙

๘

๒

ชื่อวารสาร
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
นิตยสาร
อุดมศานตแ
วารสาร
อิก-ฮิกมะฮฺ
วารสารวิชาการ
วิทยาลัยแสงธรรม

๔.๔.๒ กลุ่มงานด้านความเชื่อและพิธีกรรม
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในกลุมงานดานความเชื่อและพิธีกรรม
ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๖๗ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๘๑ บรรณานุกรมเกี่ยวกับกลุ่มงานด้านความเชื่อและพิธีกรรม ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ พิธีรําสามถาดเนื่องในงานศพของชาว
มอญพระประแดง
๒ จุมเปฺณฑแ-แซนโกฏิตา เทศกาลไหวผี
บรรพชนคนเขมร
๓ ตํานาน “นกหัสดีลิงคแ กับ พิธีเผาศพ”
๔
๕
๖

ไสยศาสตรแเขมรเบื้องตน: ศึกษาเพื่อทําความ
เขาใจ
มุมมองดานพิธีกรรม ศาสนาและชาตินิยมใน
ประวัติศาสตรแเขมร
ผีบรรพบุรุษจักรักษาคุณตราบที่คุณยัง
รัก (ษา) ผีบรรพบุรุษ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

เกรียงไกร โตประเทศ

๒๕๕๔

๓๓

๑

ศิลปวัฒนธรรม

เกรียงศักดิ์ ศรีพนม

๒๕๕๔

๓๗

๔

เมืองโบราณ

กฤษณปกรณแ
ทัพจันทรแ
กังวล คัชชีมา

๒๕๕๖

๗

๓๘

วารสารเสียงรามัญ

๒๕๔๗

๓

๓

กังวล คัชชีมา

๒๕๕๐

๖

๒

ขนิษฐา คันธะวิชัย

๒๕๕๑

๓

๑๖

วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสารเสียงรามัญ

๓๙๕
ตาราง ๘๑ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗ ศาสนาเจาแมในเวียดนาม
๘ ความเชื่อและพิธีกรรม การนับถือผี
บรรพบุรุษของกลุมชาติพันธุแลาวครั่งใน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
๙ ขาว เงือก นกสงวิญญาณ อีกหนึ่งความ
เชื่อแกนคติชนคนไท กอนรับอิทธิพล
พุทธ-พราหมณแ
๑๐ พิชิตยอดเขาโปปา พุทธ-พรามหณแฮินดู และนัตที่ไมอาจตัดขาดกันได
ใน “พมา”
๑๑ ความเชื่อเรื่อง เนียญตา ในสังคม
เขมร
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

คติความเชื่อเรื่องพระศรีอาริยเมตไตย
ในสังคมเขมร
แซงซะนาม สื่อพิธีกรรมเพื่อสราง
อัตลักษณแศักดิ์ศรีชาวไทโส
พิธีวูวาน วัดญวณตลาดนอย
ตามรอยความเชื่อในเรื่องของ “นาค”
ณ ดินแดนแถบลุมน้ําโขง
นาคาคติ แหงสุวรรณภูมิ ผูคน
ความหวัง ความเชื่อ
พิธีเหยา การดูแลสุขภาพของกลุม
ชาติพันธุแผูไทย
ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนตอ
ปราสาทวัดพู แขวงจําปาสัก สปป.ลาว

๑๙

ความเชื่อรวมเรื่องเรืองเครื่องราง
ของขลังในเมืองชายแดนไทย-ลาว

๒๐

โขงนทีสันดร ตอนที่ ๒๑: “บอน อม ตุก”
บุญบูชาทมหานที

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

คมกฤษ อุยเต็กเคง
จิตกวี กระจางเมฆ

๒๕๖๐
๒๕๕๗

๓๗
๑๑

๑๙๑๑ มติชนสุดสัปดาหแ
๒
วารสาร
ไทยคดีศึกษา

จรูญ ขจรกิตติ

๒๕๖๐

๖

๖๘

ทางอีศาน

เชตะวัน เตือประโคน

๒๕๕๙

๓๗

๕

ศิลปวัฒนธรรม

ชาญชัย คงเพียรธรรม

๒๕๕๕๒๕๕๖

๗

๒

วารสาร
สังคมศาสตรแ
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชาญชัย คงเพียรธรรม

๒๕๕๗

๓๖

๒

ณฐมน บัวพรมมี

๒๕๕๑

๔๗

๑๐

ณัฐกานตแ
อมาตยกุล
ตรีโรจนแ
ไพบูลยแพงษแ
ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๗

๓๐

๓๕๖

วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสาร
วัฒนธรรมไทย
สารคดี

๒๕๕๕

๑๖

๙๓

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร

๒๕๕๓

๔๙

๓

ทรงคุณ จันทจร

๒๕๕๒

๔๘

๙

ทัศนแไน ผลมณี

๒๕๖๐

๙

๑

วารสาร
วัฒนธรรมไทย
วารสาร
วัฒนธรรมไทย
วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ทํานอง วงศแพุทธ
นงลักษณแ สูงสุมาลยแ
สมศรี ชัยมณิชยา
ธีรภาพ โลหิตกุล

๒๕๕๙

๑๒

๑

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๒๕๕๘

๔

๔๒

ทางอีศาน

๓๙๖
ตาราง ๘๑ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒๑ หลวงพอพระไชยเชษฐา วัดถ้ําสุวรรณคูหา
พลังศรัทธาของทองถิ่นเหนือกระแสนิยม
๒๒ การรักษาอาการปุวยไขตามความเชื่อของ
ชาวไทยเชื้อสายเขมร

๒๓
๒๔
๒๕

เปรียบเทียบคติความเชื่อและรูปแบบ
ของธรรมาสนแในภาคอีสาน และ
นครหลวงเวียงจันทรแ สปป.ลาว
พิธีกรรมและศิลปะการละเลนพื้นบาน
มลายูปใตตานี: วัฒนธรรมลูกผสมกับ
สภาวะความเป็นสมัยใหมอันแตกกระจาย
พลวัตประเพณีบุญกําฟูาของกลุมชาติพันธุแ
พวนในบริบทการทองเที่ยวของประเทศไทย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ธีระวัฒนแ แสนคํา

๒๕๕๔

๑๖

๘๙

นริศ ทองบาง

๒๕๕๘

๖

๑

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสาร
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

นิยม วงศแพงษแคํา

๒๕๕๒

๕

๑

วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง

บัณฑิต ไกรวิจิตร

๒๕๕๔

๒

๓

วารสารรุไบยาต

บุญยสฤษฏแ อเนกสุข
อารีรัตนแ เรืองกําเนิน

๒๕๕๒

๕

๒

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสาร
อักษรศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

๒๖

บทบาทของ “หมา” ในตํานานและพิธีกรรม
ของชาติพันธุแตางๆ ในอุษาคเนยแ

ปฐม หงสแสุวรรณ

๒๕๔๙

๓๕

๒

๒๗

ปณัสยแ พุมริ้ว

๒๕๕๘

๓๑

๓๖๔

ปราณี วงษแเทศ

๒๕๔๙

๕

๒

วารสาร
ดํารงวิชาการ

๒๙

พิธี ผาสาดลอยเคราะหแ ฝากเคราะหแ
รายไปกับสายน้ําโขง
การศึกษาความสัมพันธแระหวางจวงกับไทย
ในมติทางประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ
เครื่องเซนสรวงของชาวมอญบานมวง ราชบุรี

ปรารถนา แซอึ๊ง

๒๕๕๓

๑๘

๒๙

วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยบูรพา

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

รําผีมอญ ฟูองผีเม็ง
เจาพอและเจาแม หมูบานเวขะราว ปากกลัด
พิธีเปิงฮะโมดมั่วงิ่ม ลอยเรือสะเดาะเคราะหแ
อายพมาที่ชื่อวา “อุบากอง”
ปูาใสใจดี: เจาพิธีรําผีเม็ง

ปริญญา กุลปราการ
ปริญญา กุลปราการ
พีระ กาบแกว
ภาษิต จิตรภาษา
ภาสกร อินกุมาร

๒๕๕๑
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๑

๓
๕
๕
๓๑
๓

๑๔
๒๕
๒๖
๑๑
๑๔

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
ศิลปวัฒนธรรม
วารสารเสียงรามัญ

๒๘

สารคดี

๓๙๗
ตาราง ๘๑ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๕ อิทธิพลพมาสูลานนา ในพิธีสงสการ
แบบปราสาทศพตางบนสัตวแหิมพานตแ
๓๖ อิทธิพลพมาสูลานนา ในพิธีสงสการ
แบบปราสาทศพตางบนสัตวแหิมพานตแ
๓๗ กราบพระเจาใหญริมโขง
๓๘ แก-กรั๊วะ และบ฿องก฿อก พิธีกรรมวาดวย
สะเดาะเคราะหแของชาวเขมร-สวย
๓๙ “วัดพู” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์: พุทธ พรามหณแ ผี
ในที่เดียวกัน

๔๐
๔๑
๔๒

๔๓
๔๔
๔๕

๔๖
๔๗

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ภูเดช แสนลา

๒๕๕๓

๑๒

๑

วารสารรมพยอม

ภูเดช แสนลา

๒๕๕๔

๓๗

๒

เมืองโบราณ

เมธินียแ ชอุมพล
มงกุฎ แกนเดียว

๒๕๖๐
๒๕๔๘

๔๓
๓๑

๓
๑

เมืองโบราณ
เมืองโบราณ

มาริสา สมบัติ
บุษกร พรมเมตตา

๒๕๕๙

๓

๖

จดหมายขาวศูนยแ
วิจัยสังคม
อนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ดาวนักษัตรในอาเซียน: ความสัมพันธแทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม
พิธีกรรมหลังความตายในครั้งบรรพกาลของ
ชาวอุษาคเนยแ
โหราศาสตรแในมหาชาติไทลื้อ

ยงยุทธ ธีรธมฺโน
(พลมั่น), พระมหา
ยุทธพงศแ มาตยแวิเศษ

๒๕๕๙

๑

๑

๒๕๖๐

๖

๖๗

วารสาร
พุทธอาเซียน
ทางอีศาน

วกุล มิตรพระพันธแ
อนันตแ เหลาเลิศวรกุล

๒๕๕๒

๓๘

๒

นาคาคติ ตัวแทนการเกี่ยวกระหวัดทาง
วัฒนธรรมของอุษาคเนยแ
“ลิงลิงโอ” เครื่องรางกอนประวัติศาสตรแ
ที่ยังคงสืบเนื่องความหมายสําคัญชาวอิฟูเถา
ในฟิลิปปินสแ
ความตางในความเหมือนของพิธีกรรม
บูชาพระธาตุสองฝใ่งโขง

วรลัญจกแ บุณยสุรัตนแ

๒๕๕๕

๕๑

๑

วลัยลักษณแ ทรงศิริ

๒๕๕๗

๑๘

๑๐๒

จดหมายขาว
มูลนิธิเล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ

วีรยุทธ เลิศพลสกิต

๒๕๕๙

๘

๒

วีระ สุดสังขแ
ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๗
๒๕๕๑

๒
๒๙

๒๓
๙

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
ทางอีศาน
ศิลปวัฒนธรรม

งานศพในชาติพันธุแอีศาน
“โปรลึง (ขวัญ) มาจาก พระลึงคแ”
ความเชื่อเรื่อง ศิวลึงคแ ในกัมพูชาสมัย
หลังพระนคร

ชื่อวารสาร

วารสาร
อักษรศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
วารสาร
วัฒนธรรม

๓๙๘
ตาราง ๘๑ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๔๘ ออกญาสวรรคโลก (เมือง): จากแมทัพ
ตอตานสยามสูเทพารักษแนักตาประจําเมือง
โพธิสัตวแ
๔๙ วัฒนธรรมรวมราก บุญผชุมบิณฑแเขมรกับ
สารทเดือน ๑๐ เมืองนคร
๕๐ ทุงไหหิน: โกศในศาสนาผี สุวรรณภูมิ
ยุคดึกดําบรรพแ
๕๑ สืบชะตาแมน้ําโขง มหานทีแหงอุษาคเนยแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๒

๓๑

๒

ศิลปวัฒนธรรม

ศุภชัย จังศิริวิทยากร

๒๕๕๙

๓๗

๑๑

ศิลปวัฒนธรรม

ศิริพจนแ
เหลามานะเจริญ
สัมฤทธิ์ สุภามา

๒๕๕๙

๒๖

๒๕๕๓

๔๙

๓

วารสาร
วัฒนธรรมไทย

สารภี ขาวดี

๒๕๕๕

๘

๑

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๑๘๖๒ มติชนสุดสัปดาหแ

๕๒

บทบาทหนาที่ของพิธีกรรม “การโจล
มะม็วด” ตอชุมชนเขมร จ.สุรินทรแ

๕๓

สิทธิพร เนตรนิยม

๒๕๕๖

๗

๓๘

วารสารเสียงรามัญ

สิทธิพร เนตรนิยม

๒๕๕๗

๘

๓๙

วารสารเสียงรามัญ

๕๕

“หนั่นไกรแหมดอ มหิงษมาตา” เทพผูรักษา
เมืองพะโค ตอนที่ ๑
“หนั่นไกรแหมดอ มหิงษมาตา” เทพผูรักษา
เมืองพะโค ตอนที่ ๒
แถน แมน: เทพเทวาหรือบรรพชนไท

สุกัญญา สุจฉายา

๒๕๔๙

๓๕

๒

๕๖

พิธีขอฝนของชนชาติไท

สุกัญญา สุจฉายา

๒๕๕๘

๒๒

๒

๕๗

แซนโฏนตา ชวงเวลาคนตาย
สอนคนเป็น
พิธีกรรมหลังความตายของชนเผ่าม้ง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่
ปีคริสตศักราช 1975 ถึง ปีคริสตศักราช
2012
เทพเจา “ปุนเถากง” ในไซงอน

สุชาดา ลิมป

๒๕๖๐

๓๓

๓๘๗

วารสาร
อักษรศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแ
สารคดี

สุพจนแ ทองเนื้อขาว

๒๕๕๘

๗

๑

วารสาร
ศิลปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

๒๕๕๔

๓๙

๙

ศิลปวัฒนธรรม

๕๔

๕๘

๕๙

๓๙๙
ตาราง ๘๑ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖๐ ปูุและยาของคนลัวะ
๖๑ ประเพณีแยงศพ (วอญยแแฝะ)
๖๒ ปอยสางลอง: บุญทานบารมีอเนก
ประสงคแของชาวไต
๖๓ สรางพระแทนคนตาย (เทาะกะโยง
จยาจกแ)
๖๔ ธรรมเนียมการแตงสวยกอนบวช
๖๕ ไปเยือนบานพี่เมืองนองตามหาพยายาน
แหงความเชื่อ ณ ดินแดนถิ่น สปป.ลาว
๖๖ สารัตถะพิธีเสนเฮือนของลาวโซงในเขต
ตําบลไผรอบ อําเภอโพธิ์ประทับชาง
จังหวัดพิจิตร
๖๗

วัจนกรรมจากคําเอิ้นขวัญในพิธีกรรม
รักษาโรคของหมอเหยาชาวผูไทย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน

๒๕๕๖
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๓๔
๓๗
๓๘

๓
๕
๗

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน

๒๕๖๐

๓๘

๙

ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน
อนุชา ไชยเดช,
บาทหลวง
อภิญวัตนแ โพธิ์สาน

๒๕๖๐
๒๕๖๐

๓๘
๙๖

๑๐
๑

ศิลปวัฒนธรรม
นิยสาร
อุดมศานตแ

๒๕๕๓

๒๙

๒

อลงกรณแ อิทธิพล

๒๕๕๗

๕

๒

วารสาร
สังคมศาสตรแและ
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

๔.๔.๓ กลุ่มงานด้านประเพณี
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในกลุมงานดานประเพณี ในชวงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๓๒ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๘๒ บรรณานุกรมเกี่ยวกับกลุ่มงานด้านประเพณี ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง (ประเวนอยโมนโลง
แปะฮะเปี่ยงด฿าดชาย)
๒ สงกรานตแ การละเลนเย็นฉ่ํา วิถี
วัฒนธรรมอันโยงใย
๓ สลากยอมสืบสานประเพณีแหงศรัทธา
ของชาวยอง

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

เกรียงไกร
ออนสําอางคแ
กองบรรณาธิการ

๒๕๕๖

๖

๓๓

วารสารเสียงรามัญ

๒๕๕๖

๕๒

๒

จักรพันธุแ กังวาฬ

๒๕๖๐

๕๖

๒

วารสาร
วัฒนธรรม
วารสาร
วัฒนธรรม

๔๐๐
ตาราง ๘๒ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๔ บุญเดือนสิบ-บุญขาวสาก
๕ บุญแขงเรือที่กรุงพนมเปญ กับ “มหาผไท”
และ “มหาทไทย”
๖ เทียนพรรษาเมืองอุบล จากจานบุญบั้งไฟไทลาว สูงานแหเทียนอินเตอรแเพื่อการทองเที่ยว
๗ สงกรานตแ
๘ สงกรานตแเชียงรุง 2002
๙ ลอยกระทงในอุษาคเนยแ
๑๐ พิธีแตงงานชาวกัมพูชา ความสัมพันธแกับ
ตํานานพระทอง-นางนาค
๑๑ ประเพณีปีใหมชาวลีซอบานดอยลาน

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ประเพณีแตงงานมอญพระประแดงกับ
รองรอยที่หลงเหลือในวิถีชีวิต
การเลนผีสงกรานตแแบบมอญกับสํานึกที่
จางหาย
“รับเทวดา”: ประเพณีขึ้นปีใหมของชาว
สยามในประเทศมาเลเซีย
ประเพณี “ลอยหะมด” ของมอญหริภุญไชย
คือ ตนกําเนิด “ลอยกระทง” ในสยาม
ประเพณีสวงเฮือชายฝใ่งลุมน้ําโขง: บทบาท
ดั้งเดิมและการปรับเปลี่ยนตามนโยบายรัฐ

๑๗

งวกรับนาม วันปีใหมหรือวันสงกรานตแ

๑๘

ของขวัญวันคริสตแมาสและปีใหมของมิสซิ่ง
พนมเปญ
โลกทัศนแลาวโซงในบริบทใหม: ที่วางที่แปร
เปลี่ยนประเพณีที่เลือนหาย

๑๙

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

จําลอง ฝใ่งชลจิตร
ชาญวิทยแ เกษตรศิริ

๒๕๕๙
๒๕๕๒

๒๕
๓๐

๑๒๗๑ เนชั่นสุดสัปดาหแ
๙
ศิลปวัฒนธรรม

ติ๊ก แสนบุญ

๒๕๕๐

๓๖

๔

ศิลปวัฒนธรรม

ทองแถม นาถจํานง
ธณี เลิศเลื่อมใส
ธีรภาพ โลหิตกุล
ปฐมพงษแ สุขเล็ก

๒๕๕๖
๒๕๔๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

๑
๒๙
๕๓
๓๖

๑๒
๓
๔
๔

ทางอีศาน
เมืองโบราณ
วารสารวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ประทีป นักปี่

๒๕๔๗

๑

๒

ปริญญา กุลปราการ

๒๕๕๑

๓

๑๕

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
วารสารเสียงรามัญ

ปริญญา กุลปราการ

๒๕๕๓

๕

๒๔

วารสารเสียงรามัญ

ปรียารัตนแ
เชาวลิตประพันธแ
เพ็ญสุภา สุขคตะ
ใจอินทรแ
ภานุพงศแ
อุดมศิลป

๒๕๕๙

๒๙

๒

วารสารปาริชาติ

๒๕๕๕

๖

๓๓

วารสารเสียงรามัญ

๒๕๕๗

๒๑

๒

มอญขวาง

๒๕๕๔๒๕๕๕
๒๕๖๐

๖
-

๒

นิตยสาร
อุดมศานตแ

๒๕๕๔๒๕๕๕

-

๘

วารสารหนาจั่ว:
วาดวย
ประวัติศาสตรแ
สถาปใตยกรรมและ
สถาปใตยกรรมไทย

มิสชั่น
ศรุติ โพธิ์ไทร

ชื่อวารสาร

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแ
๓๐-๓๑ วารสารเสียงรามัญ

๔๐๑
ตาราง ๘๒ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒๐ ประเพณี “บ็อนปจุมบิณฑแ” กับความ
สัมพันธแขามชาติชายแดนไทย-กัมพูชา
๒๑ สืบชะตาแมน้ําโขง มหานทีแหงอุษาคเนยแ
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

สงกรานตแ กษัตริยแ และเกษตร เทศกาล
เปลี่ยนผานแหงชวงเวลาตามนัย
วัฒนธรรมพมา
ประเพณีถวายฉัตร (สงทะเดิ่ง)
ของกะเหรี่ยงโพลงราชบุรี
ขาวแช: ติดสินบนเทวดาขอใหไดลูก
ขาวทิพยแกับสาวพรหมจรรยแ (เปงติบ)
ไกวเปล กลอมศพ
ใสเสื้อสวยวันตายไททรงดํา
เทศกาลวูลานของเวียดนาม จิตวิญญา
บรรพชนในพิธีกรรมรวมสมัย
การละเลนเขาผีสงกรานตแ
ปอยออกหวา: บุญจองพาราออกพรรษา
แบบชาวไต
ประเพณีหลังความตายในรัฐมอญ
เจรียง วัฒนธรรมพื้นบานเขมร

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สมหมาย ชินนาค

๒๕๕๗

๒๖

๒

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สัมฤทธิ์ สุภามา

๒๕๕๓

๔๙

๓

วารสาร
วัฒนธรรมไทย

สิทธิพร เนตรนิยม

๒๕๕๐

๙

๔๙

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร

สุรินทรแ เหลือลมัย

๒๕๔๗

๓๐

๒

เมืองโบราณ

องคแ บรรจุน
องคแ บบรจุน
องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน

๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๘
๒๕๕๘

๓๑
๓๓
๓๓
๓๖
๓๗

๑๑
๓
๑๑
๘
๓

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน
องคแ บรรจุน

๒๕๕๙
๒๕๖๐

๓๗
๓๘

๗
๘

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน
อัษฎางคแ ชมดี

๒๕๖๐
๒๕๕๑

๓๘
๓๔

๙
๑

ศิลปวัฒนธรรม
เมืองโบราณ

๔.๕ กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิช าการในดานภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบา น
ในชวง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ พอที่จําแนกกลุมงานออกเป็น ๒ กลุมงาน ดังนี้
๑.กลุมงานดานภาษา
๒.กลุมงานดานวรรณกรรมและนิทานพื้นบาน
ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ที่ผานมา การศึกษาเกี่ยวกับ “ภาษา วรรณกรรมและนิทาน
พื้นบาน” ประเภทบทความวิชาการ ที่จัดพิมพแ ระหวางพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๔๐๙ รายการ สามารถ
สรุปปริมาณงานที่ศึกษาเกี่ ยวกับ “ภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบาน” มีรายละเอียดดัง ตารางที่แสดง
ตอไปนี้

๔๐๒
ตาราง ๘๓ ปริมาณงานที่สารวจพบ: กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
หัวข้อศึกษา
ปีพิมพ์ (พ.ศ.)
๒๕๔๖-๒๕๕๐ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑.ภาษา
๔๑
๔๖
๙๙
๒.วรรณกรรมและนิทานพื้นบาน
๓๕
๗๕
๑๑๓
รวมทั้งสิ้น
๗๖
๑๒๑
๒๑๒

รวม
๑๘๖
๒๒๓
๔๐๙

จากตารางจะเห็นไดว า งานการศึกษาดาน “ภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบาน” ในช วงพ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๖๐ สวนใหญเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมและนิทานพื้นบาน จํานวน ๒๒๓ รายการ อันดับ
รองลงมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษา จํานวน ๑๘๖ รายการ
หัวขอการศึกษาของกลุม งานภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบานที่ตีพิมพแในชวงกอน พ.ศ.๒๕๕๑
สวนใหญเป็นการศึกษาดานภาษา จํานวน ๔๑ รายการ ขณะที่งานตีพิมพแตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นตนมา สวน
ใหญเป็นหัวขอการศึกษาที่เกี่ยวกับวรรณกรรมและนิทานพื้นบาน จํานวน ๑๘๘ รายการ ซึ่งแสดงใหเห็นวางาน
การศึกษาดานวรรณกรรมและนิทานพื้นบาน ไดรับความสนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงาน
ศึกษาในหัวขอการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมากยิ่ง ขึ้น ซึ่งมีชิ้นงานในแตละหัวขอไม มากนัก คือ งาน
การศึกษาดานภาษา มีจํานวน ๑๔๕ รายการ ที่มีความนาสนใจที่ปริมาณชิ้นงานในแตละหัวขอศึกษาดังกลาวที่
ตีพิมพแมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกวาสองเทา โดยเฉพาะหัวขอดานวรรณกรรมและนิทานพื้นบาน ที่เพิ่มมาก
ขึ้นจาก ๓๕ รายการ ในชวงพ.ศ.๒๕๔๔๖-๒๕๕๐ เป็น ๗๕ รายการ ในชวงพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ และเป็น ๑๑๓
รายการ ในชวงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ แสดงเห็นวาที่ผานมามีการศึ กษาเกี่ยวกับวรรณกรรมและนิทานพื้นบาน
ของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับความสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
๔.๕.๑ กลุ่มงานด้านภาษา
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในกลุมงานดานภาษา ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๘๖ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๘๔ บรรณานุกรมเกี่ยวกับกลุ่มงานด้านภาษา ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ การเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนาม

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

NGUYEN HO DIEP

๒๕๔๘

๒๓

๑

ชื่อวารสาร
วารสาร
มนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

๔๐๓
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒ การศึกษาเปรียบเทียบคําเรียกญาติใน
ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม
๓ ภาษาอูรักลาโวยบนเกาะยูโหวน:
การจารึกและศึกษาคุณลักษณะภาษา
ที่กําลังเสี่ยงตอการสูญหาย
๔ อักษรไทยนอย ภาษาผูกพันวัฒนธรรม
ไทย-ลาว
๕ มลายู-ยาวี เรียกอยางไรดี
๖ ปฐมบทแหงการสื่อสารในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

สีโค-สีคิ้ว-สีมุม
ทะเมนชัย, ทะเม็งไตร
“พันปลาไมใชกางปลา”
อังกัญ อังกรวง อังกอล
สตึก-สตึง-ตะเชา
ปใงกู-ปใงโกล-ประโคนชัย
ทับทัน...ทัพทัน
สีสะเกด-ศรีสระเกด-ศรีสระเกดศรีสะเกษ
ตะบัล ไมใช ตะบัน
สกร็อม-สะกร็อม
สุรินทรแ-สะกอมสงขลา
เขากระโดน, เขากระโดง
อุโลก อูโลก
พมาบุกสุรินทรแ
ละเวี๊ย-ละวา-ละโว
เสร-สําเหร สําแหร แสรโบราณ
กะลัน-กลันทะ-กันทรลักษณแ-กันทรารมยแ
กังแอน-กังแฮน
สําโรง-สําโรงเตียบ-ไทรทาบ
สะแก, สังแก-สังขะ, สังขะบุรี

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

Nguyen Thi
Thug Chau
Prachamon
Aksosnjarung

๒๕๕๘

๑๒

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๖

๔

-

วารสาร
ปใญญาภิวัฒนแ

กมล แกวปลั่ง

๒๕๕๖

๕๒

๔

กัญหา แสงรายา
กําจร หลุยยะพงศแ

๒๕๕๗
๒๕๔๗

๓
๔

๓๐
๑

วารสาร
วัฒนธรรม
ทางอีศาน

เขาบังภู
เขาบังภู

๒๕๕๕
๒๕๕๕

๑
๑

๑
๓

ทางอีศาน
ทางอีศาน

เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู

๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕

๑
๑
๑
๑
๑

๔
๖
๗
๘
๙

ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน

เขาบังภู
เขาบังภู

๒๕๕๖
๒๕๕๖

๑
๑

๑๐
๑๒

ทางอีศาน
ทางอีศาน

เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู

๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๓
๓

๓
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๒๐
๒๒
๓๑
๓๒

ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ

๔๐๔
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒๕ ดงอีจาน-จาน-จาร-จารพัต
๒๖ บางระแนะ-บาระแนะ-บักได
โตนด-ระโนด
๒๗ ปาหัง, เปรัค, เบตง, มะริด
๒๘ ปาหัง, เปรัค, เบตง, มะริด (ตอน ๒)
๒๙ บุฤาษี-ระไซรแ-ระซายซัน สันนิษฐานใหม
ที่มาของชื่อ “ราศีไศล”
๓๐ ไปรเวง-โคกเวง-หนองเวง-หนองปรือ
ปรือเกียน สันนิษฐานใหมที่มาของชื่อ
“ราศีไศล”
๓๑ กระหาด-แนงมุด-กันตรง-เพชรจัตวา
ดัดสันตูจ
๓๒ เปร็ด เมืองตราด/ เปร็ต นครศรีธรรมราช/
เปริด จันทบุรี/ปริก/โชคเพชร
๓๓ บุณเยิง-ทนง
๓๔ พะไล-ไพล-ไพรปในลา-พระพะลัว
พลับพลา-ปในรัว
๓๕ บางปะกง/บางกะปิ
๓๖ ตาเถา-ตาเถาวแ-ตะกู-ไซตะกูตังกวน-ตะกวน-สก็วน
๓๗ รูปคํายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคําฉันทแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

เขาบังภู
เขาบังภู

๒๕๕๘
๒๕๕๘

๓
๓

๓๓
๓๔

ทางอีศาน
ทางอีศาน

เขาบังภู
เขาบังภู
เขาบังภู

๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘

๓
๓
๔

๓๕
๓๖
๓๗

ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน

เขาบังภู

๒๕๕๘

๔

๔๐

ทางอีศาน

เขาบังภู

๒๕๕๙

๔

๔๕

ทางอีศาน

เขาบังภู

๒๕๕๙

๕

๕๖

ทางอีศาน

เขาบังภู
เขาบังภู

๒๕๖๐
๒๕๖๐

๕
๕

๕๘
๕๙

ทางอีศาน
ทางอีศาน

เขาบังภู
เขาบังภู

๒๕๖๐
๒๕๖๐

๕
๖

๖๐
๖๒

ทางอีศาน
ทางอีศาน

จตุพร โคตรกนก

๒๕๕๙

๑๕

๑

วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสาร
สังคมศาสตรแวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
วารสาร
อักษรศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

๓๘

ความสัมพันธแระหวางภาษากัม-ไท กับภาษา
เยวถิ่น กาวหยาง

ฉวน เฉิง
ธนานันทแ ตรงดี

๒๕๕๗

๗

๒

๓๙

พฤติกรรมคาความถี่มูลฐานของสระเสียง
กองธรรมและเสียงกองต่ําทุมในภาษาญัฮกุร
(ชาวบน) ในคําพูดของผูพูดกลุมอายุมาก
และกลุมอายุนอย
ภาษาผูไทย

ฉัตรียา ชูรัตนแ

๒๕๕๔

๔๐

๑

ชลธิชา บํารุงรักษแ

๒๕๕๙

๕๕

๔

๔๐

ชื่อวารสาร

วารสาร
วัฒนธรรม

๔๐๕
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๔๑ อัตลักษณแไทยควรคงอยูคูอาเซียน: ศึกษา
วิเคราะหแจากภาษิต คําพังเพยและสํานวน
ไทย
๔๒ ศึกษาวิธีเขียนบอกจํานวน จากจารึก
โบราณในประเทศไทยและเขมร
๔๓ การศึกษาวิเคราะหแบทอานในหนังสือภาษา
เขมร ระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ ๑-๖
ของพระราชอาณาจักรกัมพูชา
๔๔ การนําเสนอและคําอธิบายลักษณะคํา
ระบบเครือญาติในภาษาลงัม
๔๕

๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

การเปรียบเทียบการแปรตามวัจนลีลา
ของการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา
ในภาษาอังกฤษระหวางผูพูด ๓ กลุม
ในอุษาคเนยแ
สีสัน ภาษา ในกาดในลี
ภาษากะซอง: เสียงของคนกลุมสุดทาย
แหงดินแดนตะวันออก
ภาษาและวัฒนธรรมจีนกับการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาษาตระกูลมอญ-เขมรกับการศึกษา
สถานนามในอีสานใต

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ชลอ รอดลอย

๒๕๕๕๒๕๕๖

๖

๑๒

วารสารภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย

ชะเอม แกวคลาย

๒๕๕๙

๕๙

๑

นิตยสารศิลปากร

ชาญชัย
คงเพียรธรรม

๒๕๕๖

๑๐

๒

เชโน แวน แบรงเกล

๒๕๕๙

๒๓

๑

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแ

ฐาณิตา
พิณเจริญพันธแ

๒๕๕๐

๓

๑

วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง

ฐาปนียแ เครือระยา
ณัฐมน โรจนกุล
รณกร รักษแวงศแ
ณัฐวุฒิ สุวรรณชาง

๒๕๕๖
๒๕๕๘

๑๕
๕๔

๒
๓

วารสารรมพยอม
วารสารวัฒนธรรม

๒๕๕๗

๑๗

๑

ดาวเรือง วิทยารัฐ

๒๕๕๗

๑๐

๑

วารสารมนุษยแ
สังคมปริทัศนแ
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสารภาษา
และวัฒนธรรม

๕๐

คําเรียกชื่อธาตุเคมีในภาษาเขมร

ทรงธรรม ปานสกุณ

๒๕๕๐

๖

๑

๕๑

ภาษาและอักษรจามปใจจุบัน

ทวี สวางปใญญางกูร

๒๕๔๗

๒๓

๒

๕๒

ปฏิทินไทดําในเวียดนาม

ทวี สวางปใญญางกูร

๒๕๔๘

๒๗

๑

วารสาร
มนุษยศาสตรแปริทัศนแ

๕๓

ภาษิตและเผาไทสุดเหนือ ไทใตคง

ทวี สวางปใญญางกูร

๕

๑

๕๔

ขอผิดพลาดในการถายทอดภาษาเวียดนาม
ในสารานุกรมประวัติศาสตรแสากลสมัยใหม
เอเชีย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ทวี สวางปใญญางกูร

๒๕๕๐๒๕๕๑
๒๕๕๑

๒๙

๑

วารสาร
ไทยคดีศึกษา
วารสาร
เอเชียปริทัศนแ

๔๐๖
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)
ที่
๕๕ พัฒนาการและสถานการณแการจัดการศึกษา ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
ภาษาเพื่อนบานในฐานะสวนหนึ่งของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตศึกษาในประเทศไทย:
กรณีศึกษาการสอนภาษามลายูและ
อินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษา

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

๒๕๕๘

๒๑

๒

วารสารสงขลา
นครินทรแ ฉบับ
สังคมศาสตรแและ
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทรแ

ธวัช ปุณโณทก

๒๕๔๗

๑๒

๑๕

วารสารวิชาการ
มนุษศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารรัฐศาสตรแ
และนิติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาฬสินธุแ
วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสาร
เอเชียปริทัศนแ
วารสาร
กระแสวัฒนธรรม
วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน

๕๖

อักษรขอมโบราณในศิลาจารึก
นครวัด

๕๗

ประวัติศาสตรแแหงชนชั้นและความ
เลื่อมล้ําทางภาษา-วัฒนธรรมของ
ชนชาติพื้นเมืองในสังคมลุมน้ําโขง

ธันวา ใจเที่ยง
ธรรมวิมล สุขเสริม
ปรีชา พงศแสานตแ

๒๕๕๕

๑

๑

๕๘

เรียนรูภาษาไทยโบราณผานภาษา
ตระกูลมอญ-เขมรสาขาขมุอิก

ธีระพันธแ
เหลืองทองคํา

๒๕๕๗

๓๓

๑

๕๙

ความหลากหลายและความหลอม
รวมทางภาษาในกลุมประเทศอาเซียน
การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตแ
ภาษาลาวเดิมกับภาษาลาวถิ่นอื่นๆ
การทับศัพทแภาษาพมา

ธีระพันธแ
เหลืองทองคํา
นงลักษณแ
สูงสุมาเลยแ
นิตยา
กาญจนธรรม
นิพัทธแ แยมเดช

๒๕๕๗

๓๕

๑

๒๕๔๘

๖

๑๐

๒๕๕๖

๓๘

๒

๒๕๕๙

๓๐

๙๕

๖๐
๖๑
๖๒

จารึกภาษาสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา:
บรรทัดฐานความงามของอลังการ

๖๓

การศึ ก ษาคํ า เรี ย กอาหารหงานในภาษา
มลายูปาตานี เชิงอรรถชาติพันธุแ

นูรอา สะมะเอ
นันทนา วงษแไทย

๒๕๖๐

๙

๒

๖๔

ภาษาสันสฤตในพระนามาภิไธยใน
ประวัติศาสตรแกัมพูชา
ชื่อบานนามเมืองภาษามลายูในคาบสมุทร
ภาคใตของไทย

ประเทือง ทินรัตนแ

๒๕๕๒๒๕๕๓
๒๕๕๘

๓

๖

๑๔

๑

๖๕

ประพันธแ เรืองณรงคแ

วารสารสุทธิปริทัศนแ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรแ

วารสารภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย
วารสาร
ดํารงวิชาการ

๔๐๗
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖๖ คุยรากคําถิ่น กลิ่นอายแขมรแ กะลันทะลอก-พะเนา
๖๗ วิกฤตศรัทธาภาษามอญ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ประสิทธิ์ ไชยชมพู

๒๕๕๔

๓๗

๓

เมืองโบราณ

ปริญญา กุลปราการ

๒๕๕๓

๕

๒๖

วารสาร
เสียงรามัญ
วารสาร
เสียงรามัญ
วารสาร
เสียงรามัญ
วารสาร
เสียงรามัญ

๖๘

มรดกมอญกําลังจางหาย

ปริญญา กุลปราการ

๒๕๕๓

๕

๒๗

๖๙

อะเชมอญ

ปริญญา กุลปราการ

๒๕๕๓

๕

๒๘

๗๐

พลังศรัทธามอญตอภาษามอญ

ปริญญา กุลปราการ

๒๕๕๙

๑๐

๔๕

๗๑

การศึกษาเปรียบเทียบศัพทแภาษาไทลื้อ ใน
หมูบานหยวน อําเภอเชียงคํา กับหมูบาน
ฟูาสีทอง อําเภอเชียงมวง จังหวัดพะเยา
วิวัฒนาการเสียงวรรณยุกตแจากเสียง
พยัญชนะตนควบกล้ําในภาษาไทยและ
ภาษามอญ: หลักฐานจากการศึกษา
กลสัทศาสตรแ
สมมติฐานความสัมพันธแทางเชื้อสาย
ระหวางตระกูลภาษาตางๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
วรรณยุกตแในภาษาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

ปานวาด เชื้อสะอาด

๒๕๕๖

๑๐

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผณินทรา ธีรานนทแ

๒๕๕๙

๒๓

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

พงศแศักดิ์ รัตนวงศแ

๒๕๔๖

๔

๒

พงศแศักดิ์ รัตนวงศแ

๒๕๔๗

๕

๒

๗๕

การตั้งชื่อและเพทศสภาพ
ในภาษาลีซู

พงศแศักดิ์ รัตนวงศแ

๒๕๕๙

๑๗

๒

๗๖

คํายืมภาษาตางประเทศในภาษาไทใหญ:
กรณีภาษาอังกฤษ

พรรณิดา ขันธพัทธ

๒๕๕๙

๒๔

๔๕

๗๗

คํายืมภาษาบาลี-สันสฤตใน
ภาษาไทใหญ

พรรณิดา ขันธพัทธ

๒๕๖๐

๓๗

๒

วารสาร
มนุษยศาสตรแสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วารสาร
มนุษยศาสตรแสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วารสาร
มนุษยศาสตรแสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

๗๒

๗๓
๗๔

๔๐๘
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗๘ หนึ่งศตวรรษลมหายใจของภาษาไทย
ในมาเลเซีย
๗๙ คําวา “ศีฆนะ” ในจารึกกัมพูชา
“นิกาย” หรือ “นิรมาณกาย”
๘๐ การเปรียบเทียบคําศัพทแและเสียงในภาษา
เขียนและภาษาไทถิ่นภาษาอื่นๆ ที่พูดใน
จังหวัดนาน
๘๑ ภาษาลาวใน “ทาวฮุง”
๘๒ หนวยคําเติมในภาษามอญ-เขมร
ในประเทศจีน
๘๓ เตเออเาง: ภาษาตระกูลมอญ-เขมร
ในประเทศจีนตามทัศนะของ
นักวิชาการจีน
๘๔ ปููหลาง: ภาษาตระกูลมอญเขมรใน
ประเทศจีน
๘๕ หวา: ภาษาตระกูลมอญ-เขมร ในประเทศ
จีนตามทัศนะของนักวิชาการจีน
๘๖ ดัชนีปริเฉทในบทสนทนาแบบกันเองตาม
แนวระนาบโครงสรางผลัด: การศึกษา
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษา
ถิ่นยางกุง
๘๗ ภาษาไทยเบิ้ง
๘๘ ภาษาอึมปี้
๘๙ ภาษาบีซู
๙๐ ภาษาพวน
๙๑

ภาษากูย/กวย

๙๒

ภาษามลาบรี

๙๓

ภาษากับประชาคมอาเซียน

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

พัชรียแ จําปา

๒๕๕๓

๓๑

๑

วารสารรูสมิแล

พิชญา สุมจินดา

๒๕๕๗

๑๑

๒

วารสาร
ไทยคดีศึกษา

พิณรัตนแ
อัครวัฒนากุล

๒๕๕๗

๔๓

๒

วารสารอักษรศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

ภาษิต จิตรภาษา
เมชฌ สอดสองกฤษ

๒๕๔๙
๒๕๕๕

๒๗
๖

๑
๒

ศิลปวัฒนธรรม

เมชฌ สอดสองกฤษ

๒๕๕๗

๕

๑

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

เมชฌ สอดสองกฤษ

๒๕๕๗

๘

๑

เมชฌ สอดสองกฤษ

๒๕๕๘

๖

๑

มณทิรา ตาเมือง

๒๕๔๙

๓

๓

วารสาร
ศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มยุรี ถาวรพัฒนแ
มยุรี ถาวรพัฒนแ
มยุรี ถาวรพัฒนแ
มยุรี ถาวรพัฒนแ
ชลธิชา บํารุงรักษแ
มยุรี ถาวรพัฒนแ
บัญญัติ สาดี
มยุรี ถาวรพัฒนแ
วีระนันทแ ดํารงสกุล
มรกต ยิบอินซอย

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๕๓
๕๔
๕๔
๕๕

๔
๒
๔
๑

วารสารวัฒนธรรม
วารสารวัฒนธรรม
วารสารวัฒนธรรม
วารสารวัฒนธรรม

๒๕๕๙

๕๕

๕

วารสารวัฒนธรรม

๒๕๖๐

๕๖

๒

วารสารวัฒนธรรม

๒๕๕๕

๕๔

๔

วารสารรัฏฐาภิรักษแ

วารสาร
ศาสนาและวัฒนธรรม

๔๐๙
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๙๔ ไดยินเสียงรามัญไหม?: การสืบทอดภาษา
และตัวอักษรจากมุมมองของนักศึกษา
ชาวญี่ปุน
๙๕ การศึกษาเปรียบเทียบคําศัพทแภาษาถิ่นใน
จังหวัดสกลนคร
๙๖ การศึกษาอิทธิพลภาษาอาหรับตอการ
กําเนิดและการเผยแพรประมวลคําศัพทแ
ภาษามลายู
๙๗ รองรอยราชาศัพทแไทยในราชาศัพทแ
เขมรกลาง
๙๘ ภูมินามแมน้ําโขง: หลันซางเจียง กิวลุงเกียง
เกาลวง กาหลวง
๙๙ การแปรของเสียงวรรณยุกตแตามบริบทใน
ภาษาลาวเวียงจันทรแ
๑๐๐ รูจักคนไทใตคงผานสุภาษิต

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

มิจิฮิโร วาดะ

๒๕๕๓

๕

๒๔

วารสารเสียงรามัญ

มุจลินทรแ
ลักษณะวงษแ
มูฮัมหมัดอัลวี
ยูซุฟ

๒๕๕๓

๓๐

๒-๒

วารสารอักษรศาสตรแ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๕๔

๕

๑

วารสาร
อิสลามศึกษา

ยรรยง สิกขะฤทธิ์

๒๕๖๐

๓๙

๑

ยุทธพงศแ มาตยแวิเศษ

๒๕๖๐

๖

๖๑

วารสาร
ดํารงวิชาการ
ทางอีศาน

ยู ยานะกิมูระ

๒๕๕๔

๗

๒

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

เรณู วิชาศิลป
นันทิริยา สาเอี่ยม

๒๕๔๘

๖

๒

๑๐๑ วัฒนธรรมภาษาในการตั้งชื่อบานนาม
เมืองของกลุมชาติพันธุแไทยเขมรและ
ไทยกูย ในตําบลดองดําเม็ด อําเภอขุขันธแ
จังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๒ ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมในการ
ตั้งชื่อของไทแมน
๑๐๓ โครงสรางคําเสริมสรอยในภาษาลาว

รัตนดรุณ มณีเนตร
บุญยงคแ เกศเทศ
กัลยา กุลสุวรรณ

๒๕๕๙

๗

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
สาร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

รัตนา จันทรแเทาวแ

๒๕๔๘

๑

๓

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

รัตนา จันทรแเทาวแ

๒๕๔๘

๒๒

๔

๑๐๔ ความหมายของคําเสริมสรอยภาษาลาว

รัตนา จันทรแเทาวแ

๒๕๔๘

๒๓

๑

๑๐๕ ภาษาและเนื้อหาในเพลงลูกทุงลาว
ของไซพอน สินทะลาด

รัตนา จันทรแเทาวแ

๒๕๔๙

๒๒

๔

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๔๑๐
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๐๖ การสัมผัสภาษา: ภาษาไทยและภาษาลาว
ของคนลาว
๑๐๗ คําศัพทแใหมในภาษาลาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

รัตนา จันทรแเทาวแ

๒๕๕๔

๗

๒

รัตนา จันทรแเทาวแ

๒๕๕๗

๑๐

๑

๑๐๘ คําบอกจุดของเวลาในภาษาพมา:
การศึกษาเชิงวัฒนธรรมและโลกทัศนแ

ราตรี แจมนิยม
วิภาวรรณ อยูเย็น
พุทธชาด โปริบาล
ฤทัย พานิช

๒๕๕๙

๓๖

๑

วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

๒๕๕๙

๔

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแปริทัศนแ

ลอม เพ็งแกว
วนารัตนแ นอยเล็ก

๒๕๖๐
๒๕๕๗

๓๘
๑๐

๗
๑

วรารัตนแ มหามนตรี

๒๕๕๗

๕

๒

วริษา กมลนาวิน
วริษา กมลนาวิน

๒๕๔๖
๒๕๕๖

๒๔
๓๒

๑๑
๒

ศิลปวัฒนธรรม
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
ศิลปวัฒนธรรม
วารสาร
ภาษาและวัฒนธรรม

๑๑๕ เปรียบเทียบสุภาษิตลาว-ไทย

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

๒๕๔๘

๒

๑

๑๑๖ วิเคราะหแการใชภาพพจนแในเรื่อง
มหาเวสวสันดรชาดก (กัณฑแทศพร)
ฉบับภาษาเขมร
๑๑๗ วิเคราะหแการใชภาพพจนแในเรื่อง
มหาเวสวสันดรชาดก (กัณฑแหิมพานตแ)
ฉบับภาษาเขมร
๑๑๘ วิเคราะหแคําศัพทแเขมรจากพจนานุกรม
ฉบับพุทธศาสนบัณฑิต พ.ศ.๒๕๑๒
ที่ใชตรงกับคําศัพทแไทย
๑๑๙ วิเคราะหแการใชภาพพจนแในเรื่อง
มหาเวสวสันดรชาดก (กัณฑแวนปเวสนแ)
ฉบับภาษาเขมร

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

๒๕๔๙

๓

๒

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

๒๕๕๑

๕

๓

วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

๒๕๕๒

๖

๑

วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

๒๕๕๔

๔

๒

วารสารการวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๐๙ การศึกษาศัพทแพื้นฐานในภาษาบีซู:
กรณีศึกษาคําศัพทแภูมิศาสตรแ
๑๑๐ สํานวนไทเมืองเติ๊ก
๑๑๑ ศัพทแเรียกผูหญิงในนวนิยายเขมร
สมัยปใจจุบัน
๑๑๒ ภาษิต สํานวน: ภาพสะทอนโลกทัศนแ
ของคนไทยตอผูหญิง
๑๑๓ ภาษาไทยอยูในตระกูลไท-กะได
๑๑๔ วรรณยุกตแในภาษาลาวหลวงพระบาง

ชื่อวารสาร
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๑๑
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๒๐ วิเคราะหแการใชภาพพจนแในเรื่อง
มหาเวสวสันดรชาดก (กัณฑแทานกัณฑแ)
ฉบับภาษาเขมร
๑๒๑ วิเคราะหแคําศัพทแเขมรจากพจนานุกรม
ฉบับพุทธศาสนบัณฑิต พ.ศ.๒๕๑๒
ที่ใชตรงกับคําศัพทแไทย
๑๒๒ วิเคราะหแคําศัพทแเขมรจากพจนานุกรม
ฉบับพุทธศาสนบัณฑิต พ.ศ.๒๕๑๒
ที่ใชพองกับคําศัพทแไทย
๑๒๓ คําเรียกหญิงในเพลงสมัยนิยมเขมร

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

๒๕๕๕

๙

๑

วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

๒๕๕๖

๔

๑

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

๒๕๖๐

๑๔

๑

วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชชุกร ทองหลอ

๒๕๔๘

๒๗

๒

วารสารมนุษยแศาสตรแ
ปริทรรศนแ

๑๒๔ รองรอยความเชื่อเตเาในภาษาไท-ไทย

วิไลวรรณ
ขนิษฐานันทแ

๒๕๔๖

๒๑

๒

๑๒๕ คนสุโขทัยยุคบุกเบิกมาจากลุมน้ําแดง
ในเวียดนาม: หลักฐานจากภาษาในปฏิทิน
โบราณและจารึกสุโขทัย
๑๒๖ อิทธิพลภาษาอังกฤษ ภาษาเขมรและ
ภาษาจีนในภาษไทย: มุมมองใหม

วิไลวรรณ
ขนิษฐานันทแ

๒๕๕๔

๘

๒

วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสาร
ไทยคดีศึกษา

วิไลวรรณ
ขนิษฐานันทแ

๒๕๕๐

๒๖

๑

วิไลศักดิ์ กิ่งคํา

๒๕๕๐

๘

๑๓

วีรวุฒิ หาญสมบัติ
วุฒินันทแ
แกวจันทรแเกตุ
ศราวุธ หลอดี

๒๕๕๖
๒๕๖๐

๕๒
๓๙

๒
๑

๒๕๕๗

๒

๒

ศรีตลา ศรีลานุช

๒๕๕๒

๓

๓

ศศิธร นวเลิศปรีชา

๒๕๕๓

๙

๑

๑๒๗ อิทธิพลของภาษาเขมรตอภาษาไทย
๑๒๘ ชึ่มช็อง เพรียกแผวจีเลื่อน
๑๒๙ คําเรียกสีในภาษามอแกน
๑๓๐ โครงสรางของคําประสมที่มีคําวา
“หัว” ในภาษาไทลื้อ
๑๓๑ การศึกษาเปรียบเทียบสํานวนภาษาเขมร
ถิ่นไทย จังหวัดสุรินทรแกับสํานวนภาษาไทย
มาตรฐาน
๑๓๒ คําเรียกญาติพื้นฐานของผูพูดภาษาสวย
(กูย-กวย) ที่มีอายุตางกัน

วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสาร
กระแสวัฒนธรรม
วารสารวัฒนธรรม
วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัยแมโจ
วารสารภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย
วารสาร
ดํารงวิชาการ

๔๑๒
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๓๓ รอยกรองบาลีในประฌามพจนแเขมร:
นวัตกรรมวรรณคดีเขมรที่ไมปรากฏ
ใน “ขนบวรรณคดีไทย”
๑๓๔ “ฉันทแ” คําประพันธแเขมรที่ถูกลืม
๑๓๕ พระนามกษัตริยแกัมพูชาองคแใหมควร
ใชอยางไรในภาษาไทย
๑๓๖ พระนามกษัตริยแสุโขทัย: ความสัมพันธแ
กับเขมรโบราณ
๑๓๗ คแมรแเลอ-คแมรแโกรม (เขมรสูง-เขมรต่ํา):
ความหมายที่แตกตางของภาษาเขมร
มาตรฐานกับภาษาเขมรถิ่นไทย
๑๓๘ สมเด็จเจาฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศแ
กับภาษาเขมร
๑๓๙ ภาษาเขมรในกระแสการเปลี่ยนแปลง:
การเรียนการสอนและหลักสูตรการศึกษา
ภาษาเขมรในระดับอุดมศึกษา
๑๔๐ การศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร
ฉลัยหอพระสมุดวชิรญาณ ฉบับกัมพูชา

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๔๖

๒

๔

วารสาร
ดํารงวิชาการ

ศานติ ภักดีคํา
ศานติ ภักดีคํา

๒๕๔๗
๒๕๔๗

๓๐
๒๖

๒
๑๒

เมืองโบราณ
ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๐

๖

๑

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๓

๓๑

๙

วารสาร
ดํารงวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๖

๑๒

๑

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๖

๓๕

๑

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๘

๒๑

๑

วารสารสงขลา
นครินทรแ ฉบับ
สังคมศาสตรแและ
มนุษยศาสตรแ

๑๔๑ คํายืมภาษามอญในกฎหมายตราสามดวง

ศิขรินทรแ แสงเพชร

๑

๒

วารสารภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย

ศิริพร มณีชูเกตุ

๒๕๕๐๒๕๕๑
๒๕๔๗

๑

๒

ศิริพร มณีชูเกตุ

๒๕๕๗

๑๑

๓

วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิริพร มณีชูเกตุ

๒๕๕๙

๔

๒

ศิริพัชรแ ฌานเชาวแธรรม
มิ่ง ตันดา เตง

๒๕๕๘

๖

๑

ศิริรัตนแ ชูพันธแ

๒๕๕๘

๒๑

๑

๑๔๒ การวิเคราะหแเปรียบเทียบตางระบบเสียง
ภาษาไทยกับภาษาอินโดนีเซีย
๑๔๓ คําสันสฤตในภาษาอินโดนีเซียกับภาษาไทย:
ความตางในความเหมือน
๑๔๔ โลกทัศนแของคนอินโดนีเซียจากภาษิต
๑๔๕ ศาสนาและความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติในภาษิตพมา
๑๔๖ การแปรของเสียงพยัญชนะทายใน
ภาษากะเหรี่ยงสะกอตามถิ่นที่อยู
และทัศนคติของผูพูด

ชื่อวารสาร

วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสารมนุษยแ
ศาสตรแปริทรรศนแ

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัยแมโจ
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารสงขลา
นครินทรแ ฉบับ
สังคมศาสตรแและ
มนุษยศาสตรแ

๔๑๓
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๔๗ ความหลากหลายทางภาษาและ
การสัมผัสภาษาในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ศิริรัตนแ ชูพันธแ

๒๕๖๐

๙

๑

วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎรแธานี

๑๔๘ สืบประวัติการแพรกระจายของภาษา
และวัฒนธรรมไต (ไท) สูเอเชียอาคเนยแ
๑๔๙ เตรียมสูประชาคมอาเซียนดวยความเป็น
เลิศทางภาษา

เสมอชัย พูลสุวรรณ

๒๕๔๙

๓

๒

วารสาร
ไทยคดีศึกษา

เสาวภา วิชาดี

๒๕๕๔

๒๕

๗๗

วารสารสุทธิปริทัศนแ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต

๑๕๐ สํานวนที่แสดงความรูสึกในโอกาสตางๆ
ของชาวเวียดนามภาษาและวัฒนธรรม
๑๕๑ มองสุภาษิต สํานวน คําพังเพยไทยบน
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของสุภาษิต
สํานวนเวียดนาม
๑๕๒ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในยุค
โลกาภิวัตนแ: ความทาทายของประเทศไทย

โสภนา ศรีจําปา

๒๕๔๖

๒๒

๑

โสภนา ศรีจําปา

๒๕๔๖

๒๒

๒

วารสารภาษา
และวัฒนธรรม
วารสารภาษา
และวัฒนธรรม

โสภนา ศรีจําปา

๒๕๕๖

๑๖

-

๑๕๓ คุณสมบัติของคําเรียกสีในภาษาเขมร

สมเกียรติ
วัฒนาพาษากุล
สมทรง บุรุษพัฒนแ

๒๕๔๘

๔

๒

๒๕๔๙

๒๔

๒

๑๕๕ การศึกษาคําลักษณนามในภาษา
ตะกูลไท-กะได
๑๕๖ งานวิจัยภูมิศาสตรแคําศัพทแภาษาไทยวน

สมทรง บุรุษพัฒนแ

๒๕๕๑

๒๗

๒

สมทรง บุรุษพัฒนแ

๒๕๕๙

๓๔

๒

๑๕๗ การจําแนกภาษากะลอมตามแนว
ทางภาษาศาสตรแ

สมทรง บุรุษพัฒนแ
ยุทธพร นาคสุข
สิริวรรณพิชา
ธนจิราวัฒนแ

๒๕๕๙

๓๕

๒

๑๕๔ การเปรียบเทียบคําลักษณนามบอก
สัณฐานของคํานามในภาษาตระกูลไท

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสารภาษาและ
วัฒนธรรม
วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสารภาษา
และวัฒนธรรม

๔๑๔
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๕๘ ลัทธิขงจื้อในภาษิตที่มีอิทธิพลตอการ
มองโลกของคนสิงคโปรแ
๑๕๙ ชื่อและนามสกุลกับการปรับตัวของ
กลุมชาติพันธแในอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
๑๖๐ สถานภาพการเรียนการสอนภาษาลาว
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑๖๑ คําเรียกสีในภาษาลาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สมบัติ เครือทอง
วิไล ศิลปอาชา
สรบุศยแ
รุงโรจนแสุวรรณ

๒๕๕๘

๖

๑

๒๕๕๔

๔๐

๑

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารอักษรศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

สาริสา อุทานนทแ

๒๕๔๘

๒๓

๑

สาริสา อุทานนทแ

๒๕๕๐

๒๔

๑

๑๖๒ อิทธิพลคํายืมภาษาอังกฤษที่มีตอภาษาลาว

สาริสา อุทานนทแ

๒๕๕๐

๒๔

๓

๑๖๓ ลักษณะภาษาในการตั้งชื่อของคนลาว

สาริสา อุทานนทแ

๒๕๕๒

๕

๑

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารศิ ล ปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี
๑๖๔ การตั้งชื่อคนลาว: คําและความหมาย

สาริสา อุทานนทแ

๒๕๕๓

๒๗

๓

๑๖๕ อักษรขอมโบราณในศิลาจารึกนครวัด

สิริวรรณ วงษแทัต

๒๕๔๗

๑๒

๑๖

๑๖๖ การใชคําเรียกขานในภาษาลาว
สมัยปใจจุบัน

สีพอน สุนันทา

๒๕๕๔

๓๐

๑

๑๖๗ ภาวะหลายภาษาในบานสวนใหญ
ตําบลลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยแ
๑๖๘ พัฒนาการคําวาลาวในเอกสารจีนโบราณ

สุชาดา วัฒนะ

๒๕๕๑

๒๓

๑-๒

สุธิดา ตันเลิศ

๒๕๕๘

๓

๒

๑๖๙ สถานภาพการศึกษาภาษาไทโซง

สุพัตรา
จิรนันทนาภรณแ

๒๕๔๗

๑

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารสังคมศาสตรแ
และมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วารสารศิ ล ปศาสตรแ
มหาวิทยาลัยแมโจ
วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๑๕
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๗๐ การศึกษาเปรียบเทียบคุณานุประโยค
ภาษาไทยและภาษาไทยโซง
๑๗๑ ทัศนคติทางภาษาของกลุมชาติพันธุแไท
ที่มีตอภาษาของตนเอง
ในเขตภาคเหนือตอนลาง
๑๗๒ คําเรียกสัมผัสและทัศนคติเกี่ยวกับ
คําเรียกสัมผัสของกลุมชาติพันธุแไท
ในเขตภาคเหนือตอนลาง: ไทโซง
ไทครั่ง และลาวแงว
๑๗๓ โลกทัศนแเกี่ยวกับผูนําในภาษิตลาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สุพัตรา
จิรนันทนาภรณแ
สุพัตรา
จิรนันทนาภรณแ

๒๕๔๙

๔

๑

๒๕๕๑

๕

๒

วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สุพัตรา
จิรนันทนาภรณแ
อัญชลี วงศแวัฒนา
มรฑิรา ฌานิศรากูร
สุภาพร คงศิริรัตนแ

๒๕๕๘

๑๒

๒

วารสารมนุษศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๗

๕

๒

๑๗๔ ชื่อภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูล
ไทในพมา
๑๗๕ ภาษากับประชาคมอาเซียน

สุริยา รัตนกุล

๒๕๕๑

๒

๑

สุริยา รัตนกุล

๒๕๕๕

๖

๑

๑๗๖ หลายภาษา หลายวัฒนธรรมใน
อาเซียนอาคเนยแ
๑๗๗ อูรักลาโวย ภาษาของคนทะเลแหงทะเล
๑๗๘ ภาษาโซ (ทะวึง)
๑๗๙ การจัดสําเนียงยอยของกลุมภาษาพวน
ในจังหวัดบันทายมีชัยและ
จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

สุริยา รัตนกุล

๒๕๕๘

๙

๑

หทัยรัตนแ มาประณีต
หทัยรัตนแ มาประณีต

๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๙

๕๓
๕๓
๗

๑
๒
๑

วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารศาสนาและ
วัฒนธรรม
วารสารศาสนาและ
วัฒนธรรม
วารสารศาสนาและ
วัฒนธรรม
วารสารวัฒนธรรม
วารสารวัฒนธรรม

หทัยรัตนแ จตุรภัทรวงษแ

ธนานันทแ ตรงดี
ดุจฉัตร ติรบบรรจง

วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
วารสาร
สังคมศาสตรแวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย

๑๘๐ ความสัมพันธแระหวางภาษากัม-ไท กับ
ภาษาเยวถิ่นซินเหลียน

หวาง หยาง หมิง
ธนานันทแ ตรงดี

๒๕๕๖๒๕๕๗

๗

๑

๑๘๑ พจนานุกรมมอญ ๕ แผนดินของคนชื่อ
“พวน รามัญวงศแ”
๑๘๒ กํานันเฉิน ผันผาย: ผูประดิษฐแอักษรชอง
เพื่อเก็บงําเรื่องราวของชาวชอง
๑๘๓ สระเจาปใญหาในภาษาเขมร

องคแ บรรจุน

๒๕๔๗

๒๖

๒

ศิลปวัฒนธรรม

องคแ บรรจุน

๒๕๕๑

๓๐

๒

ศิลปวัฒนธรรม

อรวรรณ บุญยฤทธิ์

๒๕๔๘

๔

๒

วารสาร
ดํารงวิชาการ

๔๑๖
ตาราง ๘๔ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๘๔ วัจนกรรมคําเรียกขวัญในพิธีกรรม
รักษาโรคของหมอเหยา ชาวผูไท
๑๘๕ แนวทางการกระตุนและสงเสริมการ
เรียนรูภูมิปใญญาภาษาไทดําอยางยั่งยืน
๑๘๖ ชอง ภาษาพลัดถิ่นจากกัมพูชาที่กาญจนบุรี

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

อลกรณแ อิทธิพล

๒๕๕๗

๒๗

๑

วารสารปาริชาติ

อัญชลี สิงหแนอย

๒๕๕๙

๙

๓

วารสารการวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อิสระ ชูศรี

๒๕๕๘

๕๔

๑

วารสารวัฒนธรรม

วิไลวรรณ ขนิษฐานันทแ
สุรสิทธิ์ ไทยรัตนแ

๔.๕.๒ กลุ่มงานด้านวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
ผลการสํารวจงานวิชาการประเภทบทความวิชาการในกลุมงานดานวรรณกรรมและนิทาน
พื้นบาน ในชวงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ มีจํานวน ๒๒๓ รายการ มีรายละเอียดดังตารางที่แสดงตอไปนี้
ตาราง ๘๕ บรรณานุกรมเกี่ยวกับกลุ่มงานด้านวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑ ตํ า นานฮาตู ป ารี แ ละราชาเขี้ ย วในแผ น ดิ น
มลายูตอนใน
๒ การวิเคราะหแลักษณะนิทานพื้นบานเวียดนาม
ตามกฎของตัวละคร ๒ ตัว ในฉากหนึ่งของ
เอกเซล โอลริค

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

NAJIB BIN AHMAD

๒๕๕๘

๔๑

๑

เมืองโบราณ

Tbi Hang Truong

๒๕๕๔

๘

๒

วารสาร
มนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
วารสาร
อักษรศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

๓

ประจักษแพยานนิยายจากทุงสังหารกัมพูชา
: ความสัมพันธแระหวางองคแประกอบและ
หนาที่ของวรรณกรรม

ใกลรุง อามระดิษ

๒๕๔๙

๓๕

๑

๔

นาคยุดครุฑ: “ลาว” การเมืองใน
ประวัติศาสตรแนิพนธแไทย กําพล จําปาพันธแ
มโหเร็ยตาเมา ตํานานมโหรีเขมรแหง
พนมดองแร็ก
บทความปริทัศนแ: หนีไฟนรก

ไกรฤกษแ ศิลาคม

๒๕๕๙

๒

๒

ไกรศักดิ์ ศรีพนม

๒๕๕๔

๓๗

๒

กวินธร เสถียร

๒๕๕๖

๔

๒

กองบรรณาธิการ
กัณหา แสงรายา

๒๕๕๗
๒๕๕๓

๓
๑๕

๒๖
๘๗

๕
๖
๗
๘

ตํานานพญาศรีโคตรตะบอง
คนมลายูในโลกที่เปลี่ยนแปลง ภาพสะทอน
จากวรรณกรรมทองถิ่น

ชื่อวารสาร

วารสารพื้นถิ่น
โขง ชี มูล
เมืองโบราณ
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
ทางอีศาน
จดหมายขาวมูลนิธิ
เล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ

๔๑๗
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๙ แนะนําหนังสือ: ประวัติศาสตรแเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
๑๐ เจาจันทรแหอม นิราศพระธาตุอินทรแแขวน
สตรีนิราศราง
๑๑ บทวิจารณแหนังสือ: ประวัติศาสตรแลาว
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๒๓

“สุวรรณภูมิ” ในนิทานนานาชาติ
เรื่องลแบงและปใญญาสชาดกชาดกนอกนิบาต
อานสังคมพมาสมัยอาณานิคมผาน
“พมารําลึก” ของ จอรแด ออรแเวลลแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

กัณฐิกา ศรีอุดม

๒๕๕๐

-

๒๙

วารสารสมาคม
ประวัติศาสตรแ

กาญจนา
วิชญาปากรณแ
กาญจนี ละอองศรี

๒๕๔๗

๑

๑

วารสารมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๓

๖

๒

กุสุมา รักษมณี
ฆีง หก ฑี
ใกลรุง อามระดิษ
จรินทรแทิพยแ
สายมงคงเพชร

๒๕๔๗
๒๕๔๘

๒๕
๑

๓
๑

๒๕๕๘

๔

๔

๒๕๕๒

๔

๑๙

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
ศิลปวัฒนธรรม
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
วารสารมอง
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต
วารสาร
เสียงรามัญ

๒๕๕๙

๕

๒

วารสารภาษาศาสนา
และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๕๕๕

๑

๑

ทางอีศาน

๒๕๕๖

๑

๑๑

ทางอีศาน

๒๕๕๗

๒

๒๒

ทางอีศาน

๒๕๕๗

๒

๒๓

ทางอีศาน

๒๕๕๘

๓๖

๒

รูสมิแล

๒๕๕๗

๖

๑

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรแ

๒๕๕๙

๑๕

๒

วารสารสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บานสมเด็จเจาพระยา

อะโตดัง กอ อโหมดกลัก ไอหนวดกะ
จรูญ ญาณจารี,
ไอบอด
พระมหา
ภาพแทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
จามจุรี นิศยันตแ
ประชาชนลาวจากการนําเสนอผาน
มารศรี สอทิพยแ
นวนิยายไทย
การกําเนิดโลกและมนุษยแกับการตีความ
จินตรัย
“น้ําเตาปุง” ครั้งใหม
รางวั ล วรรณกรรมแม น้ํ า โขง (Mekong
จินตรัย
Award) มาถึงแลว
รุมรวยนามเพรียกบาน ลึกล้ําตํานาน
จินตรัย
แมน้ําโขง ตอนที่ ๑
รุมรวยนามเพรียกบาน ลึกล้ําตํานาน
จินตรัย
แมน้ําโขง ตอนจบ
บริบทและมุดหมายสําคัญในพัฒนาการ
จิรวัฒนแ แสงทอง
เรื่องสั้นอินโดนีเซีย
ลักษณะรวมทางดานภาษาและวัฒนธรรมที่ จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
ปรากฏในนิ ท านพื้ น บ า นไทยกั บ นิ ท าน
พื้นบานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
บทวิจารณแหนังสือ: ราชันผูพลัดแผนดิน
จิราภรณแ หนูสวัสดิ์
เมื่อพมาเสียเมือง

ชื่อวารสาร

๔๑๘
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๒๔ แนะนําหนังสือ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กับระบบกฎหมายไทย
๒๕

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ไฉไล ศักดิวรพงศแ

๒๕๕๙

๔๒

๒

วารสารสังคมศาสตรแ
และมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแ

ชวลิต อธิปใตยกุล

๒๕๕๘

๑

๑

วารสารพื้นถิ่น
โขง ชี มูล

๒๖

Book Review: ศิลปะลาว
ผศ. ดร. ประภัสสรแ ชูวิเชียน
การใชสังเกตสังขยาในจารึกกัลยาณี

ชัยณรงคแ กลิ่นนอย

๒๕๕๘

๘

๒

วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

๒๗

ชาวมลายูบางกอก: ภาษาและเรื่องเลา

ชัยวัฒนแ มีสันฐาน

๒๕๕๕

๓๐

๒

๒๘
๒๙

ชัยวัฒนแ เสาทอง
ชาญชัย
คงเพียรธรรม
ชาญชัย
คงเพียรธรรม

๒๕๔๘
๒๕๕๐

๒๖
๒๙

๑๐
๑

๒๕๕๑

๔

๑

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

๓๑

พญานอยชมตลาดญวน
อภิรูปวัณนา: การชมความงามตัวละครเอก
ในวรรณคดีเขมร
สยามพากยแในวรรณคดีเขมรเรื่อง
ตุมเดียว: เครื่องมือเครื่องใชสรางความ
งามทางวรรณศิลป
วรรณกรรมคัมภีรแ เซียมซีเมืองเขมร

วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๕๑

๔

๓

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

๓๒

ขนบการประฌามพจนแในวรรณคดีเขมร

ชาญชัย
คงเพียรธรรม
ชาญชัย
คงเพียรธรรม

๒๕๕๔

๑๘

๒

วารสารมนุษยแศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตรแ

๓๓

บทอั ศจรรยแ ในวรรณคดี เขมร: อิทธิ พ ลที่
ไดรับจากวรรณคดีไทย
ปริทรรศนแกวีนิพนธแเขมร

ชาญชัย
คงเพียรธรรม
ชาญชัย
คงเพียรธรรม

๒๕๕๔

๓๓

๑

วารสาร
ดํารงวิชาการ

๒๕๕๔

๗

๑

๓๓

๑

๒๕๕๔

๓๕

๒

๓๗

วรรณกรรมทํานายในกัมพูชา

ชาญชัย
คงเพียรธรรม
ชาญชัย
คงเพียรธรรม
ชาญชัย
คงเพียรธรรม

๒๕๕๔

๓๖

พระอินทรแในวรรณคดีเขมรสมัย
หลังเมืองพระนคร
กุมภีรคติในสังคมเขมร

๒๕๕๗

๑๐

๑

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสารมนุษยศาสตรแ
ปริทรรศนแ
วารสารมนุษยศาสตรแ
ปริทรรศนแ
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๓๐

๓๔
๓๕

วารสารมนุษยศาสตรแ
ปริทรรศนแ

๔๑๙
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๓๘ เนียะซฺส: ภาพแทนความสัมพันธแระหวาง
ขาว ชาวนา และผูหญิงเขมร
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ชาญชัย
คงเพียรธรรม

๒๕๕๙

๓

๖

จดหมายขาวศูนยแวิจัย
สังคมอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๒๕๕๕

๑

๖

ทางอีศาน

๒๕๖๐

๑

๒

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรแ

๒๕๕๖

๒๔

-

วารสารศึกษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทรแ

๒๕๕๕

๓๓

๑

๒๕๕๘
๒๕๕๘

๓๖
๓๗

๒
๒

วารสาร
เอเชียปริทัศนแ
วารสารรูสมิแล

๒๕๕๙

๑๙

๑

วารสาร
ศิลปกรรมบูรพา

๒๕๕๓๒๕๕๔

๘

๑

วารสาร
ไทยคดีศึกษา

๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๗

๕๐
๑
๓

๑
๑
๔

วารสารวัฒนธรรม
ทางอีศาน
วารสาร
ชุมทางอินโดจีน

๒๕๕๗

๓

๕

๒๕๕๘

๓๖

๘

วารสาร
ชุมทางอินโดจีน
ศิลปวัฒนธรรม

“ญาคูขี้หอม” เจาราชครูโพนสะเม็ก
ชินวัฒนแ ตั้งสุทธิจิต
ยอดแกว
การวิเคราะหแขอความปาฐกถาธรรมของ
ซัลมาณ ดาราฉาย
ศาสนาอิสลาม ในหนังสืออคุตบะฮแ
วันศุกรแของยะกู฿บ ทาวประถม
กะเทาะแกนอาเซียน เรียนรูวัฒนธรรม
ฐิติมดี
รวมสมัย Pop Culture
ภาพัทธนานนทแ
โดย อัมพร จิรัฐติกร
“สยามหลากเผาหลายพันธุแ” เขียนโดย
ณัฐพล
องคแ บรรจุน
ตนตระกูลทรัพยแ
พัฒนาการวรรณกรรมบรูไน
ดมลรรจนแ บากา
“ขอม” ในตํานานและนิทานพื้นบาน
ดวงเดน บุญปก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
การศึกษาความหมายทางวัฒนธรรม
ถางซุย หยาง
จากตํานานการสถาปนาอาณาจักร
อูเเซิ่ง หยาง
ฟูนัน
วิจารณแหนังสือ: รัฐฉาน (เมืองไต) พลวัตของ
เทียมจิตตแ
ชาติพันธุแนาบริบทประวัติศาสตรแและสังคม
พวงสมจิตรแ
การเมืองรวมสมัย
เซียงเมี่ยง ศรีธนญชัยฉบับลาว
เทือกเขาตะนาวศรี
ตํานานน้ําเตาปุง
ทองแถม นาถจํานง
ประวัติศาสตรแแหงชาติอินโดนีเซีย
ทิวาพร จันทรแแกว
และนวนิยายอิงประวัติศาสตรแของ
ปราโมทยา อนันตา ตูรแ
ปริทัศนแหนังสือ: Food Culture
ทุติยาภรณแ ภูมิดอนมิ่ง
In Southeast Asia
๑๑๒ ปี แหงรัก: หมะเมียะ
ธเนศวรแ เจริญเมือง
เจาศุขเกษม (พ.ศ.๒๔๔๖-๒๕๕๘)

วารสารมนุษยศาสตรแ
ปริทรรศนแ

๔๒๐
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๕๒ บทวิจารณแหนังสือ: ภูมิปุตรา ประวัติศาสตรแ
ความขัดแยงและกระบวนการพัฒนา
ประเทศมาเลเซีย
๕๓ บทวิจารณแหนังสือ: ประวัติศาสตรแเวียดนาม
โดยสังเขป
๕๔ ปริทัศนแหนังสือ: คาราวานและพอคาการกอ
เกิดรัฐสมัยใหมในภาคเหนือของไทยและ
ดินแดนตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๕๕ บทวิจารณแหนังสือ: พัฒนาการทาง
วัฒนธรรมบนคาบสมุทรมลายูกอน
พ.ศ.๑๘๐๐
๕๖ พมาในเรื่องสั้นไทย: จากคนขามแดนสู
แรงงานขามชาติ
๕๗ Book Review: พระพุทธศาสนาในลาว
พระมหาดาวสยาม วชิรปใญโญ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

ตํานานพื้นบาน ในฐานะหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแสองฝใ่งโขง ตอนที่ ๑
ตํานานพื้นบาน ในฐานะหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแสองฝใ่งโขง ตอนที่ ๒
แนะนําหนังสือ: ละครไทยกับผูชมอาเซียน
วัฒนธรรมศึกษาของสื่อขามพรมแดนใน
อาเซียน
ภาพสะทอนสังคมในวรรณกรรมรวมสมัย
อินโดนีเซีย
สรางชาติดวยปากกา: การนิพนธแ
ประวัติศาสตรแแหงชาติอินโดนีเซีย
ยุคหลังอาณานิคม
หนังสือลูในฐานะหลักฐานประวัติศาสตรแ
ชั้นตนเกี่ยวกับลาว

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

ธงพล
พรหมสาขา
ณ สกลนคร
ธนนันทแ บุนวรรณา

๒๕๕๖

๓๐

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๕๕๒

๕

๑

ธนัสนันทนแ
กาวิละนันทแ

๒๕๕๘

๔

๖

วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง
วารสาร
ชุมทางอินโดจีน

ธนิก เลิศชาญฤทธิ์

๒๕๕๖

๑๒

๒

วารสาร
ดํารงวิชาการ

ธนิกกาญจนแ
จินาพันธแ
ธัชวรรธนแ หนูแกว

๒๕๕๗

๓๕

๒

๒๕๕๙

๒

๑

วารสาร
เอเชียปริทัศนแ
วารสารพื้นถิ่น
โขง ชี มูล

ธันยพงศแ สารรัตนแ

๒๕๖๐

๕

๕๗

ทางอีศาน

ธันยพงศแ สารรัตนแ

๒๕๖๐

๕

๕๘

ทางอีศาน

ธีรพล บัวงาม

๒๕๕๙

๒๘

๒

นงลักษณแ เหลาวอ
บัทเลอรแ
นพปฏล กิจไพบูลทวี

๒๕๖๐

๓๘

๒

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
วารสารรูสมิแล

๒๕๕๖

๒

๒

วารสาร
ชุมทางอินโดจีน

นาตยา กรณีกิจ

๒๕๕๕

๓๗

-

วารสารประวัติศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

๔๒๑
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๖๔ ตัวตนและโลกแหงการเรียนรูของสตรี
มาเลยแ: ภาพสะทอนจากนวนิยายของ
คาดียฺยะฮแ ฮาซิม
๖๕ ขอสังเกตเกี่ยวกับระบบการเมือง
ในทาวฮุง ทาวเจือง
๖๖ สุชวัณณะวังหลวง วรรณกรรมบันทึก
คติธรรมคําสอนของชนชาติไทเขิน
๖๗ จารึกปราสาทตาพรหม: ความสัมพันธแ
ระหวางขนบจารึกสดุดีกษัตริยแกับการ
สรรเสริญพระจาชัยวรมันที่ ๗
๖๘ นิทานตํานานสงกรานตแที่ไมได
มาจากมอญ
๖๙ บทวิจารณแหนังสือ เรื่อง บุหงารายา
ประวัติศาสตรแคําบอกเลาของชาวมลายู
๗๐ ลักษณะความเป็นมลายูที่ปรากฏในเรื่อง
สั้นไทยฝีมือชาวใต

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

นารีมา แสงวิมาน
นูรีดา หะยียะโกะ

๒๕๕๗

๓๕

๗

วารสาร
เอเชียปริทัศนแ

นิธิ เอียวศรีวงศแ

๒๕๔๘

๒๗

๑

ศิลปวัฒนธรรม

นิพัทธแ แยมเดช

๒๕๕๙

๑๐

๑

นิพัทธแ แยมเดช

๒๕๕๙

๑๓

๑

วารสารศาสนา
และวัฒนธรรม
วารสาร
ไทยคดีศึกษา

นิยะดา เหลาสุนทร

๒๕๕๖

๓๔

๖

ศิลปวัฒนธรรม

นูรีดา หะยียะโกะ

๒๕๕๒

๓๐

๒

วารสาร
เอเชียปริทัศนแ

นูรียัน สาแล฿ะ

๒๕๔๙

๑

๑

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

๗๑

แนะนําหนังสือ: บุหงาปารี บุหงาตานี

นูรียัน สาแล฿ะ

๒๕๕๖

๓๕

๑

วารสาร
ดํารงวิชาการ

๗๒

อัตลักษณแมลายูใน “ทะเลนี้ลึกนัก”
ของอับดุล ปาแนมาแล

นูรียัน สาแล฿ะ

๒๕๕๙

๑๑

-

๗๓

เมื่อ สเรเงเง (Srengenge) เป็น
เครื่องมือเชิงสัญลักษณแของความเชื่อ
แบบมลายูดั้งเดิม

นูรียัน สาแล฿ะ

๒๕๖๐

๙

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรแธานี

๗๔

มองวรรณคดีอาเซียนผานวรรณกรรม
อินโดนีเซีย เรื่อง แผนดินของชีวิต
(This earth of mankind)
วรรณกรรมคนพลัดถิ่น

บัญชา สําเร็จกิจ

๒๕๕๖

๓๔

๒

วารสารรูสมิแล

บาหยัน อิ่มสําราญ

๒๕๕๐๒๕๕๑
๒๕๕๓

๕

๑

๕

๒๗

วารสาร
ไทยคดีศึกษา
วารสาร
เสียงรามัญ

๗๕
๗๖

ความไมเป็นธรรมทางวรรณศิลป
กรณี “มอญ” ในนวนิยายเรื่อง
ผูชนะสิบทิศของยาขอบ

บาหยัน อิ่มสําราญ

๔๒๒
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๗๗ บทวิจารณแหนังสือ:
สระมรกต รวมบทกวีพมา
๗๘ อิทธิพลพระพุทธศาสนาในวรรณคดี
ของราชอาณาจักรกัมพูชา:
รามเกียรติ์
๗๙ สถาบันกษัตริยแเขมร: ภาพสะทอน
จากรามเกียรติ์ฉบับพุทธศาสน
บัณฑิตยแ
๘๐ ตามหาเรื่องราชาธิราช ภาษาบาลี
ฉบับพระวันรัตนแ
๘๑ แนะนําหนังสือ รัฐในพมา
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

๘๖

๘๗
๘๘
๘๙

พญาแถน, พญาคันคาก และบั้งไฟ
เติ๋มกเาม นิทานซินเดอเรลลา: การรื้อ
สรางความเป็นผูหญิงในโลกสังคมนิยม
เวียดนาม
มหากาพยแสดุดีเจืองหาญ
“สวย” ศรีษะเกษกับ “ซวย” ๔ แขวง
ลาวใต (จําปาศักดิ์ สาละวัน เซกอง อัตปือ)
สํ า เนี ย กของคํ า และวาทกรรมที่ แ ตกต า ง
ระหวางไทย-ลาว
ปริทัศนแหนังสือ: วรรณกรรมเวียดนาม
หลังปี ค.ศ.๑๙๗๕ พลวัตและ
การเปลี่ยนแปลงของ มนธิรา ราโท
บทวิจารณแหนังสือ: อาเซียนรูไวได
เปรียบแน
เมื่อราชันตองพรากจากแผนดิน
ตํานานภูน้ําจั้น ตอน
“แวนเสียงกี่นางสีดา”

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

บุปผา บุญทิพยแ

๒๕๕๗

๓๓

๑

วารสารรามคําแหง
ฉบับมนุษยแศาสตรแ

บุษบา เรืองศรี

๒๕๔๘

๔

๒

วารสาร
ดํารงวิชาการ

บุษบา เรืองศรี

๒๕๔๙๒๕๕๐

๒

๑

วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

บุษา ประภาพงศแ

๒๕๕๒

๔

๑

เปรมา สัตยาวุฒิพงศแ

๒๕๕๐

-

๒๙

ปกรณแ ปกีรณัม
ปฐม หงสแสุวรรณ

๒๕๕๖
๒๕๕๗

๒
๒๑

๓
๒

ประคอง
นิมมานเหมินทแ
ประจวบ จันทรแหมื่น

๒๕๕๓

๓๕

๒

วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน

๒๕๕๕

๑

๑

ประจักษแ ฉายแสง
เจือง ถิ ทั่ง

๒๕๖๐

๙

๓

วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรแธานี

ปาริชาติ คงสังขแ

๒๕๕๕๒๕๕๖
๒๕๕๗

๒๕

๒

๒๕๕๙

๕

เพ็ญศรี
เผาเหลืองทอง
เพ็ญศรี นิลโสม

๓๔

ชื่อวารสาร

ธนบุรี
วารสารเสียงรามัญ
วารสารสมาคม
ประวัติศาสตรแ
ทางอีศาน
วารสารมนุษยแศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแ

วารสารปาริชาติ

๑๗๘๘ มติชนสุดสัปดาหแ
๕๖

ทางอีศาน

๔๒๓
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๙๐ “สุวรรณภูมิ” ในตํานาน
จินตนาการในอาเซียน
๙๑ รูจักอุษาคเนยแผานหนังสือ
ประวัติศาสตรแเอเชียตะวันออกเฉียงใต
:สุวรรณภูมิ-อุษาคเนยแ
๙๒ ความรักและขันติธรรมของผูหญิง
มลายูจากเรื่องสั้นไทยรวมสมัย
๙๓ ภาพสะทอนสังคมลาวจากกวีนิพนธแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

พจนก กาญจนจันทร

๒๕๕๕

๓๑

๓

พรนภัส รัตนวินิจกุล

๒๕๔๙

๔

๔

พรพันธุแ เขมคุณาศัย

๒๕๕๔๒๕๕๕
๒๕๔๘

๒๔

๒

วารสารปาริชาติ

๑

๑

วารสาร
ลุมน้ําโขง

๒๕๔๘

๒๓

๑

พรสวรรคแ
สุวรรณธาดา

๒๕๕๑

๒๕

๓

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พศุตมแ ลาศุขะ

๒๕๕๙

๓๓

๓๗๗

พิเชฐ แสงทอง

๒๕๕๙

๘

๒

พลัง เพียงพิรุฬหแ กวีซีไรตแสายแร็พ
เมงเจน
วรรณกรรมภาษาจีนในมาเลเซีย
วรรณยุกตแในภาษากาวลาน
(Cao Lan Tone)

พินิจ นิลรัตนแ
พิสัณหแ ปลัดสิงหแ
พุทธมล มงคลวรรณ
ฟาน เลือง หุน

๒๕๕๙
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๔

๒๕
๗
๓๔
๔๐

๑๒๘๓
๓๗
๔
๑

เนชั่นสุดสัปดาหแ
เสียงรามัญ
วารสารรูสมิแล

๑๐๒ นิราศพระธาตุเ มืองย างกุ ง : เมืองพมาใน
สายตาคนปใกษแใต
๑๐๓ แนะนําหนังสือ: เสนาคพยุหะและพยุหจักรี
ตําราพิชัยสงครามพมาสมัยคริสตแศตวรรษ
ที่ ๑๘

ภมรี สุรเกียรติ

๒๕๕๕

๓๔

๒

ศิลปวัฒนธรรม

ภมรี สุรเกียรติ

๒๕๕๗

๒๐

๑

ภัทรรัตนแ
พันธุแประสิทธิ์

๒๕๕๖

๑๔

๑

วารสาร
สงขลานครินทรแ
ฉบับสังคมศาสตรแ
และมนุษยศาสตรแ
วารสาร
มนุษยศาสตรแสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๙๔

วิถีทรรศนแในวรรณกรรม: กวีนิพนธแ

๙๕

นวนิยายลาว: ภาพลักษณแของการปฏิวัติ
จริงหรือ

๙๖

จับชีพจร กวีนิพนธแสิงคโปรแ กอน
ประกาศอิสรภาพ
“ภูเขาอาถรรพแ” และชะหแนอน
อหมัด กับการกลายเป็นสมัยใหม
ในมาเลเซีย

๙๗

๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

๑๐๔ บทวิจารณแหนังสือ: วรรณสารอาเซียน:
สายสัมพันธแและสตรีวิถี รวมบทศึกษา
วรรณกรรมอาเซียน ๑๐ ชาติ

พรสวรรคแ
สุวรรณธาดา
พรสวรรคแ
สุวรรณธาดา

ชื่อวารสาร
วารสาร
ธรรมศาสตรแ
วารสาร
ฟูาเดียวกัน

สารคดี
วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรแธานี

วารสารอักษรศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย

๔๒๔
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๐๕ ทั ศ นะของชาวไทยพวน ในวรรณกรรม
นิทาน: มุมมองที่มีตอกลุมของตนเองและ
กลุมชาติพันธุแอื่นๆ
๑๐๖ ตํานานเชื้อเครือเจาฟูาหมอกใหม
๑๐๗ อัตลักษณแของชนเผาทางดานความเชื่อ
และพิธีกรรมในเรื่องสั้นและนวนิยายลาว
รวมสมัย

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ภานุพงศแ อุดมศิลป

๒๕๕๙

๒๙

๑

วารสารปาริชาติ

ภูเดช แสนสา
ไมพอน ดวงพะสี

๒๕๕๖
๒๕๕๔

๑๕
๓๐

๑
๑

วารสารรมพยอม

มนตแชัย ผองศิริ

๒๕๕๓

๖

๓

มนธิรา ราโท

๒๕๔๘

๑

๑

วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง
วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง

มนธิรา ราโท

๒๕๔๘

๑

๓

มนธิรา ราโท

๒๕๕๐

๓

๑

มนวัธนแ พรหมรัตนแ

๒๕๕๘

๑๖

๒

๑๑๓ กรรมการซีไรตแ
มนัส สัตยารักษแ
๑๑๔ วรรณกรรมสรางสรรคแยอดเยี่ยมแหง
มาโนช ตินลานสกูล
อาเซียน (ซีไรตแ): วาทกรรมความหมาย
และอัตลักษณแ
๑๑๕ “อีสานสมัยใหม” ในบทกวีไทย-ลาว
มาลี รอยสีพันใบ
๑๑๖ เพลงกลอมเด็ก: วรรณกรรมเพื่อความสุข
มิ่ง ตันดา เตง
ของเด็กๆ ชาวพมา
วนิดา บํารุงไทย
๑๑๗ ฉบับสอนสตรี: มุมมองเกี่ยวกับบทบาท
เยาวลักษณแ
และฐานะทางสังคม
อยูเจริญสุข
๑๑๘ วรรณกรรมโฆษณาชาวเชื่อของ
เยาวลักษณแ
กัมพูชา:กรณีศึกษานวนิยาย คงฺค บุณเฌือน
อยูเจริญสุข

๒๕๕๗
๒๕๕๒

๓๔
๖

๑๗๕๘ มติชนสุดสัปดาหแ
วารสารมนุษยแศาสตรแ
๓

๒๕๕๙
๒๕๕๖

๒๔
๔

๒๕๔๗

๔

๑๒๔๘ เนชั่นสุดสัปดาหแ
๑
วารสารอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารวรรณวิทัศนแ

๒๕๔๘

๕

๒

วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ

๑๑๙ “จบาบเผสงๆ”: มิติพญิงชายในวรรณกรรม
คําสอนเขมร

๒๕๕๘

๕

พิเศษ

วารสารวรรณวิทัศนแ

๑๐๘ บทวิจารณแหนังสือ: เมียนมารแ-สยามยุทธแ
๑๐๙ เรื่องสั้นอิงประวัติศาสตรแของเหงียนฮุยเถียบ
การทาทายประวัติศาสตรแนิพนธแของ
เวียดนามในยุคหลังนโยบายโดเยเมย
๑๑๐ “ความเป็นแม” ในวรรณกรรมเวียดนาม
ยุคหลังนโยบายโดเยเมย
๑๑๑ “เมือง” ในวรรณกรรมเวียดนามหลังยุค
สงคราม (ค.ศ.1975)
๑๑๒ บทวิจารณแหนังสือ เรื่องเลาเมืองไต:
พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พมา

เยาวลักษณแ
อยูเจริญสุข

ชื่อวารสาร

วารสารสังคมศาสตรแ
และมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง
วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง
วารสาร
มนุษยศาสตรแสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๒๕
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๒๐ ทาวปาจิต-นางอรพิม: จากตํานานทองถิ่น
สูชาดกนอกนิบาต
๑๒๑ ตํานานพระธาตุในลุมแมน้ําโขง
๑๒๒ นิทานประจําถิ่น ปาจิต อรพิม และฉบับ
ตํานานเมืองพิมาย
๑๒๓ นิทานประจําถิ่น ปาจิต อรพิม และฉบับ
ตํานานเมืองนางรอง
๑๒๔ ปาจิต อรพิม ตอนที่ ๑
๑๒๕ เสนทางหนีของปาจิต อรพิม
(กําเนิดเมืองพิมาย)
๑๒๖ บทวิจารณแหนังสือ: อาเซียนจากมิติ
วรรณกรรม อดีตถึงยุคโลกาภิวัตนแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ยุทธพงศแ มาตยแวิเศษ

๒๕๕๙

๔

๔๖

ทางอีศาน

ยุทธพงศแ มาตยแวิเศษ
รังสิมา กุลพัฒนแ

๒๕๖๐
๒๕๕๙

๕
๔

๕๙
๔๘

ทางอีศาน
ทางอีศาน

รังสิมา กุลพัฒนแ

๒๕๕๙

๕

๔๙

ทางอีศาน

รังสิมา กุลพัฒนแ
รังสิมา กุลพัฒนแ

๒๕๕๙
๒๕๕๙

๕
๕

๕๓
๕๖

ทางอีศาน
ทางอีศาน

รัตนพล ชื่นคา

๒๕๕๖

๒๐

๒

วารสารมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแ

๑๒๗ รูจักวรรณกรรมอาเซียนรวมสมัย

รื่นฤทัย สัจจพันธุแ

๒๕๕๖

๓๘

๒

๑๒๘ จารึกทําใหเรารูจักปราสาทเขาพระวิหาร
มากกวาที่คิด
๑๒๙ ตํานานเจาแมสองนาง
๑๓๐ หนังสือ เวียดนามหลากมิติ

รุงโรจนแ ภิรมยแกุล

๒๕๕๖

๓๔

๕

วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน
ศิลปวัฒนธรรม

เลือดผา
แล ดิลกวิทยรัตนแ

๒๕๕๙
๒๕๕๓

๕
๓๑

๕๒
๑

ทางอีศาน
วารสาร
เอเชียปริทัศนแ

๒๕๖๐

๑๘

๑

๒๕๕๒

๖

๓

วารสาร
มนุษยศาสตรแสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วารสารมนุษยแศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๑

๔

๒

๒๕๕๘

๔๑

๑

๒๕๕๘

๒๒

๑

๑๓๑ การกู ช าติ แ ละผลกระทบของสงครามใน ลภัสรินทรแ ฉัตรวังคีรี
ศตวรรษที่ ๒๐ ที่ปรากฏในวรรณกรรมลาว
เวียดนาม กัมพูชา และพมา
๑๓๒ การประกอบสรางอัตลักษณแในนิทาน
ลาวัณยแ
พื้นบานเมืองลาวลุม
สังขพันธานนทแ
๑๓๓ นางแตงออน: ภาพลักษณแผูหญิง
ลําเพย ดาษาวะ
ในวรรณคดีลาว
๑๓๔ เรื่องเลาและตํานานที่ใชสรางอัตลักษณแ
วกุล มิตรพระพันธแ
ความเป็นมอญบานเสากระโดง
๑๓๕ สามัญชนในกวีนิพนธแเมียนมาโบราณ
วทัญโู ฟใกทอง
พัฒนาการของกวีนิพนธแเมียนมา

ชื่อวารสาร

วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง
เมืองโบราณ
วารสารมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแ

๔๒๖
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๓๖ ตายรอย “ปาจิต-อรพิม” บนเสนทางสาย
ตํานานไทย-ลาว-เขมร
๑๓๗ ปริทัศนแหนังสือ: ขอถกเถียงวาดวยการาคา
และเดินทางขามดินแดนบนดินแดนตอนใน
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต:
William Van Scherndel
๑๓๘ เนียง ด็อฮ ทม นางนมใหญ
๑๓๙ นาคสิบหาตระกูล ผูรักษาหลวงพระบาง
๑๔๐ ด้ําโครต เจาแผนดินชาติพันธุแไท-ไต-ลาว
ที่ยาวนานมาก
๑๔๑ บทวิจารณแวรรณกรรมเรื่อง
Thibw’s Queen (ราชินีศุภยาลัต
จากนางกษัตริยแสูสามัญชน)
๑๔๒ โครงสรางของมุกตลกในเรื่องขําขัน
ของลาว
๑๔๓ แนะนําหนังสือ: กัมโพช Cambodge
The Cultivation of a Nation,
1860-1945
๑๔๔ ตํานานเรื่องตามองลาย และ
ภูมิวัฒนธรรมสองฝใ่งอาวไทย
ในยุคโบราณ
๑๔๕ จารึกสมัยไท-ลาว: ภูมิทัศนแ
วัฒนธรรมและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในจารึกอีสาน
๑๔๖ ภาษา บทเพลง จาตไต กระบวน
การสรางชาติไทยใหญในชุมชน
จินตนาการ
๑๔๗ หลักศิลาจารึก “ลาว”
๑๔๘ ราชาธิราชฉบับพมา
๑๔๙ พญาทะละ มหาอํามาตยแมอญ
ผูแปลราชาธิราชยุทธนากับตนแบบ
นักรบยอดกวีในกระแสชาตินิยมพมา
๑๕๐ ผูชนะสิบทิศ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

วรชัย พิลารมยแ

๒๕๕๗

๑๘

๑๐๑

วรยุทธ พรประเสริฐ

๒๕๕๙

๕

๘

วารสาร
ชุมทางอินโดจีน

วรรณะ วิมล
วรรณะ วิมล
วรรณะ วิมล

๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐

๔
๕
๖

๔๘
๖๐
๖๘

ทางอีศาน
ทางอีศาน
ทางอีศาน

วรินทรแทิพยแ
สายมงคลเพชร

๒๕๕๙

๕

๕

วริษา กมลนาวิน

๒๕๔๙

๒๕

๑

วารสารมอง
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต
วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตรแ

วลัยลักษณแ ทรงศิริ

๒๕๕๔

๑๖

๙๒

จดหมายขาว
มูลนิธิเล็ก-ประไพ
วิริยะพันธุแ

วลัยลักษณแ ทรงศิริ

๒๕๕๖

๕๒

๒

วารสาร
วัฒนธรรมไทย

วัชรวร วงศแกัณหา

๒๕๕๗

๒

๑

วารสาร
วิถีสังคมมนุษยแ

วันดี สันติวุฒิเมธี

๒๕๔๖

๒๙

๓

เมืองโบราณ

วิภา จริภาไพศาล
วิรัช นิยมธรรม
วิรัช นิยมธรรม

๒๕๔๙
๒๕๕๒
๒๕๕๒

๒๗
๔
๓๑

๗
๒๑
๑

ศิลปวัฒนธรรม
วารสารเสียงรามัญ
ศิลปวัฒนธรรม

วีระยศ
สําราญสุขทิวาเวทยแ

๒๕๔๙

๒๗

๗

ศิลปวัฒนธรรม

ทางอีศาน

๔๒๗
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๕๑ แนะนําหนังสือ: เมียนมารแ-สยามยุทธแ

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

วีระพงศแ ยศบุญเรือง

๒๕๕๕

๑๘

๒

วารสาร
สงขลานครินทรแ
ฉบับสังคมศาสตรแ
และมนุษยศาสตรแ

๑๕๒ รามายณะแหงอุษาคเนยแ
๑๕๓ สรอยแสงจันทรแ ปราสาทหิน นกจากนิทาน
และหมูบานชาวกูย
๑๕๔ อิเหนา: วีรบุรุษนักรักและนักรบ

ศรัณยแ บุญประเสริฐ
ศรัณยแภัทรแ บุญฮก

๒๕๕๗
๒๕๕๘

๕๓
๔๑

๑
๒

วารสารวัฒนธรรม
เมืองโบราณ

ศศิรัศมิ์ สินธุวณิก

๒๕๕๙

๖

๑

๑๕๕ บทวิจารณแหนังสือ: ๖๐ ปีโพนทะเล
ของ อูเเจี้เยียะ

ศุภจิต มโนพิโมกษแ

๒๕๕๕

๑

๘

วารสารมหาวิทยาลัย
นครพนม
วารสารบริหารศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๑๕๖ รอยกรองบาลีในประฌามพจนแ:
นวัตกรรมวรรณคดีเขมรที่ไม
ปรากฏใน “ขนบวรรณคดีไทย”
๑๕๗ เพลงยาว-บทพากยแกาพยแสังวาสแ:
ความสัมพันธแระหวางวรรณคดีไทย-เขมร
๑๕๘ ความสัมพันธแระหวางวรรณดคีไทย-เขมร

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๔๖

๒

๔

วารสาร
ดํารงวิชาการ

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๔๘

๒๗

๑

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๑

๓๐

๑

วารสารมนุษยแศาสตรแ
ปริทรรศนแ
วารสารมนุษยแศาสตรแ
ปริทรรศนแ

๑๕๙ บ็อณฎําตาเมียะฮแ (คําสั่งตาเมียะฮแ)
วรรณกรรมชาวเชื่อของกัมพูชา
ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส
๑๖๐ บทละครเรื่องรามเกียรติ์และบทละคร
เรื่องอิเหนาภาษาเขมร: กับความสัมพันธแ
วรรณคดีการแสดงไทย-กัมพูชา
๑๖๑ สามก฿กฉบับภาษาเขมร: แปลจากสามก฿ก
ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน)
๑๖๒ พัฒนาการของวรรณกรรมเขมร
ประเภทศาสตราแลบง
๑๖๓ การศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่อง
อิเหนาไทย-เขมร
๑๖๔ พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๑

๒๙

๕

ศิลปวัฒนธรรม

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๒

๘

๑

วารสาร
ดํารงวิชาการ

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๓

๓๖

๑

เมืองโบราณ

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๔

๓๖

๑

วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๔

๓๓

๑

วารสารมนุษยแศาสตรแ
ปริทรรศนแ

ศานติ ภักดีคํา

๒๕๕๘

๓๖

๒

วารสารรูสมิแล

๔๒๘
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๖๕ มอญกับนิทานสมณทูตของพระเจา
อโศกมหาราช
๑๖๖ ปริทัศนแหนังสือ: ปริศนาวงศาคญาติ
“ลัวะ”

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ศิริพจนแ
เหลามานะเจริญ
ศิริอร เพชรภิรมยแ

๒๕๖๐

๓๗

๑๙๒๖ มติชนสุดสัปดาหแ

๒๕๕๙

๘

๓

วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรแธานี

๑๖๗ จากวรรณกรรมทองถิ่นสูนาฏศิลป
สุวรรณภูมิ
๑๖๘ อํานาจและความรัก ใน สบายดี
หลวงพระบาง
๑๖๙ รวมวงซีไรทแ
๑๗๐ พระภิรมณแภาษา (อู): กวีสรางสรรคแ
สังคมกัมพูชาสมัยอาณานิคม
๑๗๑ ประชาธิปไตยในนิทานพื้นบาน

ศิวัช นนทะวงษแ

๒๕๕๓

๑๒

๖๕

เสาะ เจริญพร

๒๕๕๑

๑

๓

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสารอาน

โสภิตา สวางเลิศกุล
สงบ บุญคลอย

๒๙
๒

๙
๒

สนม ครุฑเมือง

๒๕๕๑
๒๕๕๐๒๕๕๑
๒๕๔๗

๑

๑

๑๗๒ บทวิจารณแหนังสือ: เที่ยวเมืองทวาย

สมชาย รัตนโกมุท

๒๕๕๗

๓๕

๒

๑๗๓ มะเมี๊ยะ: เรื่องเกาที่ตองมองใหม
๑๗๔ ปริทัศนแหนังสือ เรื่อง สังคมและ
วัฒนธรรมของกลุมประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง

สมฤทธิ์ ลือชัย
สมหมาย ชินนาค

๒๕๕๕
๒๕๕๕

๓๔
๓

๒
๑

สรตี ใจสอาด

๒๕๔๙

๒

๒

วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง

สรตี ใจสอาด

๒๕๕๐

๒๔

๓

๑๗๗ บทสูขวัญหลวงของลาวกับอีสาน: โครงสราง
สายหยุด บัมทุน
ทางวรรณกรรมและบทบาทหนาที่
กาญจนา วิชญาปกรณแ
ประจักษแ สายแสง
๑๗๘ ปริทัศนแหนังสือ: ประวัติศาสตรแฟิลิปปินสแ
สิริฉัตร รักการ

๒๕๖๐

๑๔

๑

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๕

๑

๑

๑๗๙ โคงสุดทาย ซีไรทแ ๒๕๕๐
๑๘๐ ๓๐ ปีซีไรทแ เปิดวิถีใหมแหงนิยายไทย
๑๘๑ กําแพงทีถ่ ูกทําลายกับซีไรทแ ๒๕๕๓

๒๕๕๐
๒๕๕๒
๒๕๕๓

๒๘
๓๐
๓๑

๙
๑๐
๑๒

๑๗๕ บทวิจารณแหนังสือ เกียวบาวนาจอก
ชาวเวียดนามโพนทะเล ณ บานนาจอก
๑๗๖ การศึกษาสําคัญไฉน: จาง กวิ่ง จากชาวนาสู
ปใญญาชน

สิรนันทแ หอหุม
สิรนันทแ หอหุม
สิรนันทแ หอหุม

ชื่อวารสาร

ศิลปวัฒนธรรม
วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี
วารสารมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสาร
เอเชียปริทัศนแ
ศิลปวัฒนธรรม
วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วารสาร
ชุมทางอินโดจีน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

๔๒๙
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๘๒ บทวิจารณแหนังสือ: โลกทัศนแของคนพมา
จากภาษิต
๑๘๓ เรื่องเลาจากหนอนหนังสือหวางวัน เจื่อง
๑๘๔ นางอินทปใตถา-กุลวงศแกับนางอรพิมพระปาจิต ตํานานของชนผูสรางปราสาทหิน
๑๘๕ วาดวยเรื่องมะกะโท
๑๘๖ จารึกมอญบึงคอกชาง
๑๘๗ จารึกมอญ เมืองนครศรีธรรมราช
๑๘๘ แนะนําหนังสือ ประวัติศาสตรแเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตฉบับเคมบริดจแ
๑๘๙ บทวิจารณแหนังสือ ทงสะหวาด
ประเสิด ลาวลานชางกอนฝรั่ง
เขามาปกครอง
๑๙๐ บทวิจารณแหนังสือ “ฝใ่งขวาแมน้ําโขง”
เลม ๑ และ เลม ๒

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

สิทธิโชค อนุจันทรแ

๒๕๖๐

๑

๑

วารสารโพธิวิจัย

สุเจน กรรพฤทธิ์
สุกัญญา สุจฉายา

๒๕๕๖
๒๕๕๘

๒๘
๔๑

๓๓๕
๒

สารคดี
วารสารรูสมิแล

สุกัญญา เบาเนิด
สุกัญญา เบาเนิด
สุกัญญา เบาเนิด
สุกัญญา บํารุงสุข

๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๓
๒๕๕๓

๓
๓
๕
-

๑๕
๗
๒๖
๓๒

สุธิดา ตันเลิศ

๒๕๕๕

๘

๒

วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารเสียงรามัญ
วารสารสมาคม
ประวัติศาสตรแ
วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง

สุธิดา ตันเลิศ

๒๕๕๙

๗

๑

วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๑๙๑ บทวิจารณแหนังสือ การสรางความทรงจํา
เกี่ยวกับทานไกสอน พมวิหาน
ค.ศ.๑๙๗๕-๒๐๑๐
๑๙๒ บทวิ จ ารณแหนั งสือ ประวัติศ าสตรแเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต: สํานักทับแกว

สุธิดา ตันเลิศ

๒๕๕๙

๑๒

๑

วารสาร
สังคมลุมแมน้ําโขง

สุธิดา ตันเลิศ

๒๕๖๐

๘

พิเศษ

๑๙๓ บทวิจารณแหนังสือ: ตํานานแหงนครวัดของ
จิตร ภูมิศักดิ์

สุธิดา วิมุตติโกศล

๒๕๕๕

๑๒

๒

๑๙๔ ภาพเสนอและอุดมการณแสิ่งแวดลอมของ
ชาติพันธุแปกาเกอะญอ ในวรรณกรรม
เยาวชนของมาลา คําจันทรแ
๑๙๕ Book review: ประวัติศาสตรแลาว
หลายมิติ รศ. ดร. ดารารัตนแ
เมตตาริกานนทแ
๑๙๖ กบกินเดือน: คติความเชื่อเรื่องจันทคราส
ของคนไทที่ถูกลืมเลือน

สุนทร คํายอด

๒๕๕๘

๓

๑

วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ
วารสารศิลปศาสตรแ
มหาวิทยาลัยแมโจ

สุนิตยแ เหมนิล

๒๕๕๘

๑

๒

วารสาร
พื้นถิ่นโขง ชี มูล

สุภาพร คงศิริรัตนแ

๒๕๔๘

๒

๑

วารสารมนุษยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๓๐
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ที่
๑๙๗ เรื่องสั้นในพมา
๑๙๘ นิทานกําเนิดมนุษยแและเผาพันธุแ
ของชนเผาในแขวงเซอง สปป. ลาว
๑๙๙ แนะนําหนังสือ: ฟิลิปปินสแประวัติศาสตรแ
แหงการตอสู
๒๐๐ บทวิจารณแหนังสือ: เรื่องเลาความทรงจํา
ของคนภูไท

ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

สุริยงคแ ลิ้มสังกาศ
สุวรรณา
เกรียงไกรเพ็ชรแ
สุวัฒนา มณีเจริญ

๒๕๕๘
๒๕๕๙

๓๖
๓๘

๒
๒

๒๕๕๕

๓๔

๒

สุวิทยแ ธีรศาสวัต

๒๕๕๒

๒๖

๓

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๕๕๓

๖

๒

วารสารสังคม
ลุมแมน้ําโขง

๒๕๕๗
๒๕๕๑

๓๕
๒๙

๙
๘

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

๒๕๕๐

๓

๑

๒๕๕๓

๖

๑

วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง
วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง

๒๕๕๔

๗

๒

วารสาร
สังคมลุมน้ําโขง

๒๕๕๑

๒๙

๒

วารสาร
เอเชียปริทัศนแ

๒๕๕๙

๑

๑

๒๕๕๙

๑

๒

วารสาร
พุทธอาเซียน
วารสาร
พุทธอาเซียน

๒๐๑ บทวิจารณแหนังสือ ประวัติศาสตรแสังเขป
สุวิทยแ ธีรศาศวัต
ประเทศลาวประเทศกลางแผนดินเอเชีย
อาคเนยแ
๒๐๒ ตําราตนไมของรามัญ
องคแ บรรจุน
๒๐๓ สุนทรภูกับธุรกิจสงออกวรรณกรรมที่เมือง
อดิลักษณแ
ลาว: วาดวยชีวิตความเป็นอยูของ
เกษมผลกูล
วรรณกรรมสุนทรภูในแบบเรียนลาว
๒๐๔ บทวิจารณแหนังสือ France and
อนันทแธนา เมธานนทแ
Indochina: Cultural Representation
๒๐๕ บทวิจารณแหนังสือ “ฝูเบียนตับหลุก”
อนันทแธนา เมธานนทแ
ปกิณกคดีจากชายแดน: ประวัติศาสตรแ
และภูมิหลังดินแดนถวนหนา (เว) และ
กวเางนาม (ดานัง) โดย เลกวี๋โดน
(ค.ศ.๑๗๗๖)
๒๐๖ บทวิจารณแหนังสือ Southern Vietnam
อนันทแธนา เมธานนทแ
Under the reign of minh mang (18201841): Central policues and local
response
๒๐๗ บทวิจารณแหนังสือเรื่อง การตางประเทศ
อนุสนธิ์ ชินวรรโณ
พมา: ปฏิสัมพันธแกับเพื่อนบานและ
ชนกลุมนอย
๒๐๘ บทวิจารณแหนังสือ: หนังสือโลกทัศนแของ
อภิเชษฐแ สุภทฺธวาที,
คนลาวจากภาษิต
พระปลัด
๒๐๙ บทวิจารณแหนังสือ: หนังสือโลกทัศนแของ
อภิเชษฐแ สุภทฺธวาที,
คนพมาจากภาษิต
พระปลัด

ชื่อวารสาร
วารสารรูสมิแล
วารสาร
ดํารงวิชาการ
วารสาร
ดํารงวิชาการ

๔๓๑
ตาราง ๘๕ (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อบทความ
ชื่อผูเ้ ขียน (ผู้แปล)
ที่
๒๑๐ “พลเมืองเกาะกง” และ “ปใจจันตนคโรป
อภิลักษณแ เกษมผลกูล
มคาถา”: วรรณกรรมพุทธศาสนากับการ
แสดงความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของชาวเมือง
เกาะกง
๒๑๑ บทวิจารณแวรรณกรรม เรื่อง The King in
อรอินทรแ สุกใส
Exile: The Fall of the Royal Family
Of Burma (ราชันผูพลัดแผนดิน เมื่อพมา
เสียเมือง)
๒๑๒ ศึกษาเปรียบเทียบมะฮัรในกฎหมายอิสลาม ออมใจ วงษแมณฑา
ตามทัศนะมัซฮับทั้งสี่
๒๑๓ เรื่องเลาของชนพื้นเมืองกับที่วาง
อัครวิทยแ
ในอาเซียน
ชูเกียรติศิรชิ ัย
๒๑๔ สถานภาพงานวิจัยภาษาและวรรณกรรม
อัมพิกา รัตนาพิทักษแ
พมาในประเทศไทย
๒๑๕ เรื่องเลา ตํานานจากบานพนมดิน
อัษฎางคแ ชมดี
๒๑๖ ตํานานวีรบุรุษลาว: การสรางสํานึก
อารียแ โนนสุวรรณ
ของอัตลักษณแทางวัฒนธรรม

ปี (พ.ศ.)

ปีที่

ฉบับที่

ชื่อวารสาร

๒๕๕๖

๑๖

-

วารสารสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

๒๕๕๙

๕

๓

วารสาร
มองเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต

๒๕๕๗

๓๕

๓

วารสารรูสมิแล

๒๕๕๕

๑๔

๗๕

๒๕๕๗

๓๓

๑

๒๕๕๔
๒๕๕๗

๓๗
๕

๒
๑

จดหมายขาวศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
วารสาร
ภาษาและวัฒนธรรม
เมืองโบราณ

๒๑๗ ผูหญิง เพศ และกามารมณแ ในนวนิยาย
ของนักเขียนสตรีอินโดนีเซีย: อายู อูตามิ
ผูนํากลุมวรรณกรรมรัญจวน

อิจจิมา แสงรัตนแ

๒๕๕๕

๑๘

๔

๒๑๘ ตํานานเกี่ยวกับเมืองสุวรรณโคมคํา
ฉบับภาษาลาว
๒๑๙ งะแล฿ดโต งะโหญและสกาถาวซา
ศรีธนญชัย (ฉบับพมา)
๒๒๐ พัฒนาการเรื่องสั้นลาว
๒๒๑ “ชาติ” ในวรรณกรรมลาวหลัง
การปฏิวัติ ค.ศ.๑๙๗๕
๒๒๒ วรรณกรรมปฏิวัติลาว:
มโนทัศนแและพัฒนาการ

อินทรแ ลงเหลา

๒๕๕๗

๓

๓๐

ทางอีศาน

อุบลรัตนแ พันธุมินทรแ

๒๕๔๘

๖

๒

วารสาร
มนุษยศาสตรแสาร

อุมมีสาลาม อุมาร
อุมารินทรแ ตุลารักษแ

๒๕๕๘
๒๕๔๘

๓๖
๑

๒
๓

วารสารรูสมิแล
วารสารสังคม
ลุมน้ําโขง

อุมารินทรแ ตุลารักษแ

๒๕๔๘

๒๓

๑

อุมารินทรแ ตุลารักษแ

๒๕๔๘

๒๗

๓

วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารมนุษยศาสตรแ
สังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๒๓ ภาพแทนผูหญิงในวรรณกรรม
ในแบบเรียนลาวชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ เรื่อง คนงาม

วารสารมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
วารสารสงขลานคริทรแ
ฉบับสังคมศาสตรแและ
มนุษยศาสตรแ

๔๓๒

๔.๖ บทสรุป
จากการศึกษารวบรวมงานประเภทบทความทางวิชาการเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ในระยะ ๑๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านมติ
ประวัติศาสตร์ จานวน ๕๘๖ รายการ การศึกษาด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน จานวน ๔๐๙
รายการ งานศึกษาด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต จานวน ๓๓๕ รายการ งานศึกษาด้านศิลปกรรม จานวน ๒๘๔
รายการ และงานศึกษาด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี จานวน ๑๕๙ รายการ
จากการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า งานการศึ ก ษาในมิ ติ ป ระวั ติ ศ าสตร์ มี ค วามสนใจศึ ก ษา มากที่ สุ ด
นอกจากนี้ ยังมีบทความความวิชาการศึกษาที่ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
อีกอยู่มาก ได้แก่ ด้านศิลปกรรม ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ศาสนาและประเพณี
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย จากการศึ ก ษารวบรวมผลงานวิ ช าการประเภทบทความทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ
“วัฒนธรรม” กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ยังแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะ ๑๕ ปีที่ ได้มีศึกษาเรื่องราวที่
เกี่ ย วกับ วั ฒ นธรรมอาเซีย นมากขึ้ น บนกรอบแนวคิ ด ในการศึก ษาในลั ก ษณะอาณาบริ เวณศึ กษา (Area
Studies) เกิดในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ วิชาการ
ซึ่งลักษณะในการศึกษาด้านอาณาบริเวณศึกษานั้น มีจุดมุ่งเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคหรือพื้นที่หนึ่งๆ
ด้วยมุมมองจากหลายสาขาวิชาในแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยถือเอาขอบเขตเชิงพื้นที่ที่อยู่ใน
ขอบเขตอาณาบริเวณเดียวกันเป็นสาคัญในการพิจารณาศึกษาและทาความเข้าใจบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ขอบเขตพื้นที่หรืออาณาบริเวณนั้นๆ เริ่มจากที่มาหรือแหล่ง กาเนิดของพื้นที่หรืออาณาบริเวณนั้น รวมถึง
วิวัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับฐานทรัพยากร ระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม การค้า การลงทุน ความร่วมมือ รวมทั้งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ในบริ บ ทต่ า งๆ ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ความคงอยู่ ข องพื้ น ที่ ห รื อ อาณาบริ เ วณที่ ท าการศึ ก ษานั้ น (ที่ ม า:
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ดังนั้นหน่วยงานด้านอาณาบริเวณศึกษานี้
จึง เป็ นหน่ว ยงานสาคั ญที่มี บทบาทในการน าองค์ความรู้ที่ไ ด้ทางานวิ จัยนั้ นมาเผยแพร่โดยนามาจัด ทาใน
รูปแบบของวารสารบทความทางวิชาการ ซึ่ง มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่ผลิต องค์ความรู้ด้าน
อาณาบริ เ วณศึ ก ษาในประเทศไทย ดั ง นี้ สถาบั น เอเชี ย แปซิ ฟิ ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
โครงการอาเซียนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อ าเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบัน เอเชี ยศึ กษา และศูน ย์แ ม่โ ขงศึ กษา จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย ศูน ย์อ าเซีย นศึ กษา จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสถาบันวิ จัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิท ยาลัยมหิดล สถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซีย น
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและ
พั ฒ นาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ (KURDI) ศู น ย์ ศึ ก ษาอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

๔๓๓
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์เอเชียอาคเนย์
ศึกษา มหาวิท ยาลัยรามคาแหง ศู นย์ศึ กษาเอเชี ย คณะรั ฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย รามค าแหง วิ ทยาลั ย
ประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ศู น ย์ ข้ อ มู ล ลาว มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น สถาบั น ยุ ท ธศาสตร์ ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม ลุ่มน้าโขง คณะ
มนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ศู น ย์ วิ จั ย ท่ อ งเที่ ย วภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยบริหาร
รั ฐ กิ จ มหาวิ ทยาลั ย บู ร พ า โคร ง การ จั ด ตั้ ง สถาบั น สมุ ท รรั ฐเอ เชี ย ตะ วั น อ อ ก เฉี ย ง ใต้ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์ชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์แม่น้า
โขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์
อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สถาบันอาเซียน
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์สารสนเทศอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์ลาว
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์เวียดนามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศูนย์อาเซียน
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จากที่กล่าวมาข้ างต้นจะเห็นได้ว่า หน่วยงานที่มีความสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ วัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีจานวนมากขึ้น และได้มีการนาผลิตเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ และผลงานวิจัยในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับอาณาบริเวณศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งลักษณะงานที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่
ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ชาติพันธุ์ สังคม
และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั งได้ มีก ารจั ดท าวารสารวิ ช าการเพื่ อเป็น การเผยแพร่ ผลงานภายใต้ก รอบแนวคิด ใน
หน่วยงานของตน เช่น เอเชียปริทัศน์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารชุ ม ทางอิ น โดจี น ของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วารสารสั ง คมลุ่ ม น้าโขง ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
วารสารอินโดจีนศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ อาเซียน
ศึกษาในมุมมองมิติด้านวัฒนธรรมมีมากขึ้น ส่งผลให้การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้มีความหลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น ทาให้การศึกษาเกี่ยวกับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับสนใจและกว้างขว้าง
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บทที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพความรู้ด้าน “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของ
ประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมผลงานประเภทหนังสือ วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ บทความทางวิชาการในเรื่อง “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อทําการจัด
หมวดหมู่ วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นถึงพัฒนาการของงานเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนที่จัดพิมพ์
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สถานภาพความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตีพิมพ์ใน
ประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยสัมพันธ์กับสภาพสังคม
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งธรรมชาติของการเขียนงานวิชาการมักจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ถูกมองว่า
เป็นประเด็นสําคัญในยุคที่มันถูกเขียนขึ้นอยู่เสมอ สามารถจําแนกสิ่งพิมพ์ได้เป็น ๓ ประเภท คือ ประเภท
หนังสือ จํานวน ๘๙๕ เรื่อง ประเภทวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัย จํานวน ๓๓๐ เรื่อง และปะเภท
บทความ จํานวน ๑,๗๗๓ รายการ
โดยเอกสารแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน คือ เอกสารประเภท “หนังสือ” จะเป็นการ
จัดพิมพ์ขึ้นจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการรวบรวมบทความของผู้ เขียนที่ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์อื่น
ซึ่งผลิตออกมากจากหน่วยงานหรือสถาบันที่ทําหน้าที่ในการผลิตองค์ความรู้ในด้าน “วัฒนธรรม” ของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสถาบันของรัฐที่จัด พิมพ์ผลงานทางวิชาการและทําการศึกษา
โดยเน้นมิติทางประวัติศาสตร์ มิติทางสังคมวิทยามานุษยวิทยา มิติทางวัฒนธรรม มิติทางชาติพันธุ์ เป็นต้น
เช่น กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย (สกว.) ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน สถาบันบัณ ฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ สถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อินโดจีนศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ยั งมีศูนย์วิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัย
สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษาชาติ
พันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถานอารย
ธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันสมุทรรัฐ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่เน้นการผลิตงาน
และทําการศึกษาเกี่ยวกับภาษา ชาติพันธุ์วรรณนาและสภาพทางสังคม
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เอกสารประเภท “งานวิจัย” จะมีกรอบการศึกษาแบบกว้างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และ
ขยายพรมแดนการศึกษาด้านวัฒนธรรมอาเซียนให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น มีวิธีการทํางานที่เป็นระบบ
และมีการนําความรู้จ ากศาสตร์อื่นๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเปรียบเทียบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อสรุป และเปิดโอกาสต่อยอดองค์ความรู้ที่ค้นคว้ามา ในขณะที่เอกสารประเภท “วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ”
จะมีการกําหนดประเด็น หรือขอบเขตการศึกษาที่แคบกว่า แต่มีกระบวนการทํางานเช่นเดียวกับโครงการวิจัย
ซึ่ ง มี ทั้ ง การวิ จั ย ที่ พั ฒนาต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ และการวิ จั ย ที่ ข ยายพรมแดนความรู้ ไปยั ง พื้ น ใหม่ ๆ พบว่ า
หน่วยงานหรือสถาบันที่ทําหน้าที่ในการผลิตองค์ความรู้ในด้าน “วัฒนธรรม” ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสถาบันของรัฐเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ยั งมี เ อกสารประเภท “บทความ” ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการสรุ ป เนื้ อ หาบางส่ ว นจาก
โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ซึ่งจะตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการฉบับต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของ
วารสารศิลปวัฒนธรรม เมืองโบราณ สารคดี ทางอีศาน วารสารวัฒนธรรม จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก -ประไพ
วิริยะพันธุ์ จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รูสมิแล รุไบยาต วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ วารสาร
เสียงรามัญ จุลสารอาเซียน เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานประกอบด้วยผลงานของนักประวัติศาสตร์ นักภาษาศาสตร์
นักสังคมศาสตร์ นักวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นต้น ที่สนใจเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
และมีผลงานออกมาหลายเล่ม เช่น เกรียงไกร เกิดศิริ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ชุลีพร วิรุณะ, ธีรภาพ โลหิต
กุล. นิพันธ์พร เพ็งแก้ว. ประภัสสร์ เทพชาตรี, พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, สีดา สอนศรี, สุรชาติ บํารุงสุข, สุ
เนตร ชุตินธรานนท์, อรอรงค์ ทิพย์พิมล, อัครพงษ์ ค่ําคูณ , ธีระ นุขเปี่ยม, มณทิรา ตาเมือง, กฤษณะ ทอง
แก้ว, วิทยา มิตรศรัทธา, วิทย์ บัณฑิตกุล, พลับพลึง คงชนะ, ศานติ ภักดีคํา, อัมพร จิรัฐติกร, ดุลยภาค ปรีชา
รัชช, ธิดา สาระยา, พรพิมล ตรีโชติ, วิรัช นิยมธรรม, สุรพงษ์ ชัยนาม, องค์ บรรจุน, กําพล จําปาพันธ์, ดารา
รัตน์ เมตตาริกานนท์, ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, ธิบดี คําบัวศรี, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ธนนันท์ บุ่มวรรณา, สุด
จอนเจิดสิน, ทวีศักดิ์ เผือกสม, เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศักดิ์ชัย สายสิงห์, สุจิตต์ วงษ์เทศ, ติ๊ก แสนบุญ, มนธิรา
ราโท, ทองแถม นาถจํานง, จํานงค์ ทองประเสริฐ, สมหมาย ชินนาค, โชติ ศรีสุวรรณ, สมบัติ พลายน้อย, ตรี
ศิลป์ บุญขจร และวิทยา สุจริตธนารักษ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีวารสารทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง เช่น วารสารภาควิชา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารดํารงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิล ปากร
วารสารไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ในส่วน
ภู มิ ภ าค เช่ น วารสารช่ อ พะยอม ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม วารสารความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ของมหาวิทยาลั ยมหาสารคาม วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งวารสารเหล่านี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาและนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
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และจากการรวบรวมผลงานวิชาการที่อยู่ในรูปแบบของหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
พบว่ามีทั้งหมด ๒,๙๙๘ รายการ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๕ กลุ่มงานใหญ่ๆ คือ กลุ่มงานด้านประวัติศาสตร์
กลุ่มงานด้านศิลปกรรม กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต กลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี และ
กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรม นิทานพื้นบ้าน ซึ่งสามารถจัดลําดับและแบ่งกลุ่มได้ ๑๔ กลุ่มย่อยๆ คือ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจํานวน ๑๗๔ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของประชาคมอาเซียน มีจํานวน ๒๑๐ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน มีจํานวน ๗๘๕ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ มีจํานวน ๒๗ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนศิลป์ มีจํานวน ๑๑๗ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม มีจํานวน ๑๔๔ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับดนตรี-นาฏศิลป์ มีจํานวน ๑๑๘ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ มีจํานวน ๒๔๑ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต มีจํานวน ๒๖๗ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา มีจํานวน ๙๘ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม มีจํานวน ๘๑ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับประเพณี มีจํานวน ๔๖ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษา มีจํานวน ๓๘๑ รายการ
 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน มีจํานวน ๓๐๙ รายการ
จะเห็นได้ว่า ในช่วงพ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ สถานภาพการศึกษา “วัฒนธรรม” ของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเด่นชัด เช่ น การศึกษาถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย น เป็ นต้ น นอกจากนี้ ยั งมี ผู้ ส นใจเกี่ ย วกั บ วั ฒนธรรมอาเซี ย นผลิ ต ผลงานในรู ป แบบต่ า งๆ
จนกระทั่งเกิดการศึกษาในรูปแบบของสหวิทยาการดังเช่นในปัจจุบัน ทั้งนี้สามารถสรุปงานดังกล่าวได้ดังนี้
กลุ่มงานประวัติศาสตร์
กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการของประชาคม
อาเซียนและประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซีย น สามารถรวบรวมผลงานได้ ๑,๑๖๙ รายการ
สามารถสรุปงานดังกล่าวได้ดังนี้
กลุ่มงานประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการศึกษาพบว่าการศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่มีการแบ่งแยกศึกษาเป็นประเทศๆ หากแต่ยึดภูมิภาคเป็นกรอบใน
การนําเสนอ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้แบบสหศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งในปัจ จุบันงานศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถแยกลักษณะของการนําเสนอ/การศึกษา เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ ได้เป็น ๔
ประเด็นหลัก คือ
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๑. ประเด็ น สมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ข องเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ถึ ง ประมาณ
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ ประเด็นสําคัญของช่วงเวลานี้คือการตั้งหลักแหล่งของประชากรและกําเนิดของรัฐ ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดการรวมชุมชนจนกระทั่งพัฒนาขึ้นเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่ทิ้งร่องรอยอารยธรรมโบราณที่สําคัญของ
โลกเอาไว้ เช่น แหล่งโบราณคดีสถานนครวัด -นครธมในประเทศกัมพูชาและมหาเจดีย์บุโรพุทโธบนเกาะชวา
เป็นต้น
๒.ประเด็นเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ซึ่งมีคําเรียก
แตกต่างกันออกไป เช่น สมัยจารีต (Traditional Southeast Asia) หรือยุคก่อนสมัยใหม่ (Early modern
ere) ลักษณะเด่นของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ได้แก่การเปลี่ยนแปลงศูนย์อํานาจใหม่ที่รุ่งเรืองขึ้น
ควบคู่ไปกับการขยายตัวของการค้ากับโลกภายนอก ความพยายามของแต่ละรัฐในการกระชับอํานาจและคุม
กําลังคน และการเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับชาติตะวันตก ช่วงนี้เป็นช่วงที่โครงสร้างทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมได้รับการวางรากฐาน
๓. ประเด็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริส ต์ศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ลักษณะเด่นของ
ระยะเวลานี่คือความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดินแดนแถบนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก
และเผชิญกับกระแสของการปรับเปลี่ยนประเทศให้ทันสมัย (modernization) พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่
สําคัญได้แก่ การวางรากฐานระบอบอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายและการดําเนินงานของชาติ
ตะวันตกและวิธีที่รัฐพื้นเมืองปรับตัวต่อเหตุการณ์ ดังกล่าว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง การปรับตัว
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกและการปฏิรูปสังคม ปัจจัยที่ทําให้เกิดความรู้สึกชาตินิยม
การก่อตัวของขบวนการชาตินิยมและการเรียกร้องเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
๔. ประเด็ นเอเชี ยตะวั นออกเฉียงใต้ หลั งสงครามโลกครั้ง ที่ ๒ เป็นเรื่ องราวของ
กระบวนการสร้างชาติในประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๑ ประเทศ ปัญหาและสถานการณ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ประเทศเหล่านั้นกําลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และบทบาทของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมโลก๑
ตัวอย่างงานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น งานของ Anthony Reid
เรื่อง A History of Southeast Asia: Critical Crossroads๒ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวในช่วงสมัยต่างๆ
ตั้ง แต่ ยุค ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ พื้นฐานด้ า นภูมิ ศ าสตร์ ประชากร ลั กษณะทางสั งคมและวั ฒนธรรม ถึ ง ยุ ค
อาณาจักรเริ่มแรก เช่น ฟูนัน จามปา และศรีวิชัย การปรากฏของอาณาจักรในช่วงสมัยที่นักประวัติศาสตร์บาง
คนเรียกว่าเป็น “ยุคทอง” (Golden Age) ขณะที่บางคนเรียกว่า “ยุคคลาสสิก” (classical age) โดยเฉพาะ
อาณาจัก รเมือ งพระนคร (Angkor) ในกั มพู ช า อาณาจัก รต่ างๆ ในชวาตั้ ง แต่ ยุค แรกเริ่ม จนถึง มัช ปาหิ ต
(Majapahit) พุกาม (Pagan/Bagan) ในพม่า และอาณาจักรไทย สาระสําคัญของยุคดังกล่าว ได้แก่ ระบบ
กษัตริย์ (kingship) เศรษฐกิจและการค้ายุคแรกๆ ศาสนาและลัทธิความเชื่อเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคช่วงสมัย
๑

ชุลีพร วิรุณหะ. (๒๕๕๗). โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: รากฐานประวัติศาสตร์. หน้า ๑๔-๑๕.
Anthony Reid. (2015). A History of Southeast Asia: Critical Crossroads. Chichester:
Wiley Blackwell.
๒

๔๓๘

ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากคือ ช่วงต้นสมัยใหม่ (early modern period) พัฒนาการที่สําคัญคือ การเข้ามา
ของชาติตะวันตก ซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวั ฒนธรรมในสมัยอาณานิคม
จากนั้นเป็นเรื่องราวการต่อสู้เพื่อเอกราช ผลกระทบจากการยึดครองของญี่ปุนในช่วงสงครามแปซิฟิก (Pacific
War) หรือสงครามมหาเอเชียบูรพาและการล่มสลายของระบอบปกครองอาณานิคม ท้ายที่สุดเป็นเรื่องของ
สงครามปฏิวัติและการสร้างชาติ ตลอดจนพัฒนาการด้า นต่างๆ หลังได้รับเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวที่
น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งใน A History of Southeast Asia: Critical Crossroads คือ พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณคริส ต์ศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ แอนโทนี รีด ได้แบ่ง
ประเด็นนี้ออกเป็น ๓ ช่วงสมัย คือ
๑) ยุคการค้าและการปรากฏกษัตริย์/รัฐที่เข้มแข็งและเป็นสากล “ยุคการค้า” (Age of
Commerce) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ หรือประมาณ ค.ศ.๑๔๘๐-๑๖๓๐
ความโดดเด่ นของภูมิ ภาคนี้ ในช่ว งดั งกล่า วเป็นผลมาจากปัจ จัย หลากหลาย ที่ สํา คัญ คือ ลัก ษณะที่ ตั้ง ทาง
ภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ (crossroads) สําคัญทางทะเลและการมีสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลก
ขณะนั้นคือ เครื่องเทศ พัฒนาการของยุคสมัยอาจแบ่งได้เป็น ๒ ระยะ คือ
ระยะแรก ประมาณตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ จีนเข้ามามีส่วนสําคัญในการพัฒนาการที่
เกิดขึ้นด้วยการสร้างข้อได้เปรียบอย่างยิ่งให้แก่รัฐที่ลักษณะเฉพาะโดดเด่นในแง่ของการเป็นรัฐเมืองท่า (portstate) ที่ยอมรับระบบบรรณาการของจีน อยุธยาเป็นรัฐไทยมีสถานะโดดเด่นจากการเป็นเมืองท่าแห่งหนึ่งใน
อ่าวไทยที่ได้รับการยอมรับในระบบบรรณาการของจีน นอกจากจะเป็น ช่องทางการค้าของเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ไปยังจีนแล้ว อยุธยา (รวมทั้งเมืองท่านอื่นๆ ในภูมิภาค) ยังได้รับประโยชน์จากการแปรพักตร์ของกลาสี
เรือชาวจีนนับพันๆ คน ซึ่งมีทั้งชาวจีนกวางตุ้งที่ต่อต้านราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty ค.ศ.๑๓๖๘-๑๖๔๔)
และชาวจีนมุสลิมที่ไม่ต้องการกลับไปจีนหลังจากการเปลี่ยนราชวงศ์ ตลอดจนผู้แปรพักตร์จากกองเรือมหึมา
ของเจิ้งเหอ (Zheng He) ที่เดินทางเข้ามารวมทั้ง ๗ ครั้งในช่วงค.ศ.๑๔๐๕-๑๔๓๓
ระยะที่ ๒ ของพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นช่ ว งสมั ย นี้ อ าจกล่ า วได้ ว่ า ตรงกั บ ช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ อันเป็นช่วงที่มีการขยายตัวด้านการค้าอย่างรวดเร็ว ทั้งผลประโยชน์จากการขยายการค้า
และเทคนิคทางทหารใหม่ๆ มีส่วนสําคัญในการปรากฏของ “จักรวรรดิดินปืน” (gunpowder empire) ปืน
ใหญ่หลากหลายชนิดเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสงครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ประมาณ ค.ศ.๑๔๐๐
อาวุธส่วนใหญ่ นํามาจากจีนและจากแหล่งอื่นๆ ในตะวันออกกลาง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ได
เวียด (Dai Viet) และรัฐไทยที่อยู่ตอนเหนือของประเทศไทยปัจจุบันคือ ล้า นนา เป็นรัฐที่ได้รับประโยชน์อย่าง
มากจากเทคโนโลยีด้านอาวุธนี้จากจีน
อย่างไรก็ดี ชาวโปรตุเกสที่เดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในค.ศ.๑๕๐๙ และสามารถ
ยึดเมืองมะละกา (Malacca) ได้ในอีก ๒ ปีต่อมา ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีทางทหารในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่เทคโนโลยีของจีนเริ่มล้าหลัง โปรตุเกสเข้ามามีส่วนสําคัญในการปฏิวัติด้าน
การทหารที่กําลังแข่งขันกัน และมีผลเปลี่ยนแปลงในยุโรปในขณะนั้น เช่นกัน พลปืนเป็นชาวโปรตุเกสจึงเป็น
ที่ต้องการในฐานะทหารรับจ้าง รัฐ ที่ถือได้ว่าเป็น “จักรวรรดิดินปืน” ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในช่วง
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คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ คือ พะโค (Pegu หรือหงสาวดี) อยุธยา อาเจะห์ (Aceh) บันเตน (Banten) และมะตะรัม
(Mataram) รัฐต่างๆ เหล่านี้ฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสในการสร้างความรุ่งเรืองมั่งคั่งด้านการค้าอย่างที่ไม่
เคยมีมาก่อน และจากเทคโนโลยีทางทหาร รวมไปถึงทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสและมุสลิม ผลสําคัญประการ
หนึ่งจากการปรากฏของ “จักรวรรดิดินปืน ” คือ กษั ตริย์ทรงปกครองอย่า งรวบอํานาจมากยิ่ง ขึ้น ขุนนาง
ข้ า ราชการต่ า งๆ ต้ อ งอาศั ย กษั ต ริ ย์ ม ากกว่ า รายได้ จ ากท้ อ งถิ่ น (โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเวี ย ดนามตั้ ง แต่
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ และพม่ากับสยามตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗) ทําให้ราชสํานักสามารถใช้กฎหมายที่จัดทํา
ขึ้นเป็นระบบชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถกําหนดประมวลกฎหมายขึ้นใช้ได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเจนใน
พม่ า สยาม และอาเจะห์ ลั ก ษณะสํ า คั ญของกษั ต ริ ย์ ใ นสมั ย “จั ก รวรรดิ ดิ นปื น ” คื อ ทรงพึ่ ง พาการค้ า
ต่ า งประเทศและทหารรั บ จ้ า งที่ ม าพร้ อ มกั บ เทคโนโลยี ใ หม่ ท างทหารและทรงมี ค วามเป็ น สากล
(cosmopolitan) ลักษณะดังกล่าวนี้เห็นได้ชัดเจนที่สุดในกรณี สมเด็จพระนารายณ์
๒) ช่วงวิกฤตในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ลักษณะสําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ คือ การสูญเสีย
ผลประโยชน์ จ ากการค้ าทางไกล (long-distance trade) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวิ กฤตด้า น
สิ่งแวดล้อม ในที่นี้จะขอมุ่งความสนใจไปที่การสูญเสียผลประโยชน์ด้านการค้าผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้น
เป็นสําคัญ จะขอกล่าวสรุปพอสังเขปเท่านั้น
การสูญเสียผลประโยชน์ด้านการค้า เมืองท่าและศูนย์กลางที่พัฒนาเป็นเขตเมือง
(urban centrs) ได้รับประโยชน์มากกว่าที่ใดๆ จากการขยายตัวของการค้าในช่วง ค.ศ.๑๕๗๐-๑๖๓๐ อุปสงค์
นานาชาติต่อสินค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากที่สุดในช่วงทศวรรษ ๑๖๒๐ พริกไทยและเครื่องเทศของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่ารวมกันกว่าครึ่งของสินค้าเอเชียที่นํา ไปยุโรป จีนกับญี่ปุนขายระหว่าง
กันและค้าขายกับโลกภาคพื้นสมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ เมืองท่าหลักในภูมิภาค
ใน ค.ศ.๑๖๓๔ เรือญี่ปุนยุติการเดินทางมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ความ
ต้องการของจีนลดลงไปอย่างมาก อันเป็นผลจากวิกฤตการเปลี่ยนราชวงศ์ในช่วงทศวรรษ ๑๖๔๐ และราชวงศ์
ชิง (Qing Dynasty ค.ศ.๑๖๔๔-๑๙๑๒) ที่ขึ้นมามีอํานาจแทนราชวงศ์หมิง ได้มีการสั่งห้ามการค้าระหว่าง
ประเทศ คําสั่งห้ามนี้ดํารงอยู่ถึงทศวรรษ ๑๖๘๐ ในส่วนชาวยุโรปนั้น การค้าเครื่องเทศและพริกไทยจาก
ดินแดนภาคพื้นสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกทดแทนด้วยความสนใจอื่นๆ ที่มีต่อเอเชีย โดยเฉพาะผ้า
และครามจากอินเดีย มูลค่าเครื่องเทศ และมูล ค่ารวมของเครื่องเทศจากหมู่เกาะโมลุกกะและพ ริกไทยของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงจากร้อยละ ๖๘ ของสินค้าที่ดัตช์นําไปยุโรปในช่วง ค.ศ.๑๖๔๘-๑๖๕๐ เหลือ
เพียงร้อยละ ๒๓ ในช่วง ค.ศ.๑๖๙๘-๑๗๐๐ ในทํานองเดียวกันสินค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อังกฤษเคย
นําไปยุโรปเป็นจํานวนมากลดลงเหลือประมาณร้อยละ ๒ หลังจากที่อังกฤษไม่สามารถเข้าถึงบันเตนตั้งแต่ ค.ศ.
๑๖๘๒
นอกจากนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเสียเปรียบด้านเทคโนโลยีและเทคนิคการเดินเรือ เมื่อ
ต้องเผชิญกับเรือที่ทรงอานุภาพมากกว่าของชาวยุโรป ข้อเสียเปรียบนี้เป็นปัจจัยทางทหารประการหนึ่งที่ส่งผล
รุนแรงต่อการค้าและการเดินเรือของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ผลจากการข้อเสียเปรียบด้านนาวีของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ เมืองท่าสําคัญที่สุดของภูมิภาคซึ่งอยู่ในอํานาจปกครองของเจ้าผู้ครองท้องถิ่นถูก
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ทําลาย เมื่อเหล่านี้ ๓ เมืองถูกทําลายในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ คือ มะละกา ซึ่งโปรตุเกสยึดได้ใน ค.ศ.๑๕๑๑
บรู ไ นซึ่ ง ถู ก ถู ก สเปนโจมตี ใ นค.ศ.๑๕๗๘ และพะโคซึ่ ง ล่ ม สลายลงในช่ ว งทศวรรษ ๑๕๙๐ เมื่ อ ถึ ง ช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ VOC มีอํานาจโดดเด่นในชวาและเริ่มขยายไปสู่ส่วนอื่นๆ ของหมู่เกาะอิสต์อินดีส (East
Indies) VOC สามารถผูกขาดการค้ากานพูล (clove) โดยสมบูรณ์หลังจากได้ชัยชนะเหนืออัมบน (Ambon)
ในช่วงทศวรรษ ๑๖๕๐ ส่วนมากัสซาร์ (Makassar) และบันเตน นั้น VOC รอจนเกิดความขัดแย้งขึ้นภายใน ๒
อาณาจักรนี้ ซึ่งทําให้ VOC มีพันธมิตรเป็นผู้นําสําคัญในท้อ งถิ่น ส่งผลให้มากัสซาร์พ่ายแพ้หลังจากการต่อสู้
หลายครั้ง ซึ่งยุติลงใน ค.ศ.๑๖๖๙ บันเตนล่มสลายในค.ศ.๑๖๘๒ เมื่อถึงช่วงเพียงอาเจะห์และอยุธยาเท่านั้นที่
ยังเป็ นเมื องท่า หลัก ที่ยังมีการค้าเสรี และเป็ นแหล่งพั กพิง สําหรับกลุ่ มประกอบการที่ถูก ผลักดั นออกจาก
ดินแดนดัตช์ขยายอํานาจเข้าไป ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ VOC ค่อยๆ ยึดดินแดนที่ผลิตพริกไทยใน
สุมาตราอันเป็นแหล่งรายได้สําคัญและดินแดนที่ผลิตดีบุกในมลายา
ดินแดนเหล่านี้เคยอยู่ในอํานาจของ
อาเจะห์ก่อนที่ VOC จะขยายอํานาจเข้ามา
VOC ผูกขาดการค้าสินค้าหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หรือกึ่งผูกขาดสินค้าบางชนิด)
ตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค ราคาผลผลิตซึ่งผู้ซื้อชาวยุโรป
จ่าย ณ เมืองท่าที่เป็นแหล่งรวมสินค้า ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตกลงไปอย่างมาก เพราะระบบราคาซึ่ง
ควบคุมโดย VOC ได้เข้ามาแทนที่ระบบตลาดเสรี ยิ่งไปกว่านั้น บทบาทของ VOC ในฐานะผู้จัดหากานพลู
พริกไทย และผลผลิตอื่นๆ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ลูกจันทร์เทศ (nutmeg) ดอกจันทร์เทศ (mace)
อบเชย (cinnamon) ไม้กฤษณา (Sandalwood) ดีบุก และน้ําตาลให้แก่ตลาดโลก ทําให้บริษัทมีอํานาจ
ต่อรองในด้านอื่นๆ ของการค้าด้วย โดยเฉพาะในเรื่องการนําเข้าสินค้าที่กลายมาเป็นสินค้าเข้าที่สําคัญของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ผ้าจากอินเดียและเงินจากญี่ปุน
ผลกระทบด้ า นการเมื อ ง วิ ก ฤตในช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๗ ส่ ง ผลกระทบสํ า คั ญ ในทาง
การเมื อ ง ตั้ งแต่ ป ระมาณคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๖ ต่ อ เนื่ อ งกั บ ศตวรรษต่ อ มา รั ฐ ที่ เ ข้ ม แข็ ง หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“จักรวรรดิดินปืน” ต่างสูญเสียผลประโยชน์และข้อได้เปรียบที่ทําให้รัฐเหล่านี้ขึ้นมามีความโดดเด่น โดยเฉพาะ
ความมั่งคั่งจากการค้า อาวุธปืนและพันธมิตรที่เป็นชาวต่างชาติ
ในดินแดนภาคพื้นสมุทรรัฐ เมืองท่าส่วนมากสูญเสียความได้เปรียบที่ได้มาไม่นานนักเหนือ
ดินแดนที่อยู่ลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเล ขณะที่ในดินแดนภาคพื้นทวีปราชวงศ์ที่เคยเข้มแข็งล่มสลายลงทั้งหมด
เมื่อถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสงครามทั้งภายในและภายนอก แต่ปัญหาพื้นฐานกวา
นั้น คือ ไม่สามารถรักษาฐานรายได้ที่พอเพียงสําหรับการธํารงไว้ซึ่งอํานาจหลังจากการค้าต่างประเทศมิได้เป็น
ส่วนหลักของรายได้ดังกล่าวอีกต่อไป จักรวรรดิดินปืนแห่งแรกบนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่ล่ม
สลายลงเป็ นจั กรวรรดิ ที่เ ข้ม แข็ งที่ สุ ด สร้ างโดยพระเจ้ าบุ เรงนองแห่ ง พม่ า มีศู นย์ กลางอํา นาจอยู่ที่ พะโค
ภายหลังการล่มสลายของจักรวรรดิแห่งนี้ รัฐ ที่มีความเป็น “พม่า” มากขึ้นก็ก่อตัวขึ้นใหม่ แม้จ ะไม่ยิ่งใหญ่
เหมือนเดิม แต่มีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมมากขึ้น การค้าทางบกและผ่านแม่น้ํากับหยุนนันในจีนตอนใต้มี
ความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการค้าด้านชายฝั่งทะเลที่มีปริมาณลดน้อยลงไปกว่าเดิมอย่างมาก
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สยามได้รับประโยชน์จากการล่มสลายของพะโคและความตกต่ําการค้าทางทะเลของดินแดน
มอญ/พม่า เพราะสามารถเข้ามาควบคุมการค้าทั้ง ๒ ฝั่งคาบสมุทรโดยอาศัยเมืองท่าชายฝั่งทะเลตะวันตก คือ
ตะนาวศรี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ จนถึง ค.ศ.๑๖๘๘ อยุธยากลายเป็นเมืองท่าอันเป็นแหล่งรวมสิ นค้าใหญ่
ที่สุดในดินแดนภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถดึงดูดพ่อค้าทั้งที่เป็นมุสลิม จีน โปรตุเกส อังกฤษ
และดัตช์ให้เข้ามาติดต่อค้าขาย ความโดดเด่นของอยุธยาสิ้นสุดลงใน ค.ศ.๑๖๘๘ เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรง
ถูกยึดอํานาจ อันเป็นผลสําคัญมาจากการที่ทรงพึ่งพาทหารฝรั่งเศส ข้าหลวงปกครองเมืองท่าชาวอังกฤษ และ
เสนาบดีฟอนคอน (Constance Phaulkon) ชาวกรีกมากเกินกว่าขุนนางข้าราชการที่เป็นชาวพุทธจะยอมรับ
ได้ หลังสมัยสมเด็จพระนารายณ์การค้าต่างประเทศด้านต่างๆ ลดลงอย่างมาก แม้ว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นใหม่
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ในลักษณะที่เป็นกิจการของชาวจีนเป็นสําคัญ
สังคมภายในรัฐแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งมีแนวโน้มไปในทางที่จะดํารง
อยู่พอเพียงด้วยตนเอง และการสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในมากขึ้น เสมือนเหนึ่งเป็นการชดเชยความสูญเสีย
ด้ า นต่ า งประเทศได้ ระดั บ หนึ่ ง สยามหั น มามุ่ ง ที่ ก ารสร้ า งความเป็ น ปึ ก แผ่ นภายในที่ อ าศั ย รากฐานของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นสําคัญ
๓) ช่วงของการสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในและอัตลักษณ์ท้องถิ่น พัฒนาการสําคัญใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมหลังวิกฤตในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ คือ ปฏิกิริยาในลักษณะที่เป็นการตอบโต้
ของท้องถิ่น (vernacular response) ต่อความเป็นสากล (cosmopolitanism) ของยุคการค้า หรือกล่าวอีก
นับหนึ่งคือ ขณะที่จักรวรรดิดินปืนดึงดู ดประชาติต่างๆ ให้เข้ามาภายในศูนย์อํานาจเดียวกัน การแสดงออก
ในช่วงหลังวิกฤตกลับเป็นการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติที่โดดเด่นชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม (cultural identities) ความเป็นปึกแผ่นมั่งคงขึ้น จนทําให้เรากล่าวถึงพม่า ไทย เวียดนาม
เขมร และอื่นๆ ได้ในลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของชาติและมีความยั่งยืนมากกว่าราชวงศ์ที่ขึ้นมา
มีอํานาจปกครอง
รัฐและระบอบปกครองที่สืบทอดอํานาจจากจักรวรรดิดินปืนมุ่งความสนใจไปที่ศาสนาและ
วัฒนธรรม เสมือนหนึ่งเป็นความมุ่งหวังที่จ ะชดเชยความสูญเสียอํานาจทางทหารของช่วงก่อนหน้านั้น สิ่งที่
ปรากฏหลังวิกฤตในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ได้แก่การพัฒนาแบบอย่างทางวัฒนธรรม เมื่อ ถึงช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๑๘ สังคมชาติเหล่านี้ก็ได้พัฒนาวัฒนธรรมด้านวรรณศิลป์ สังเคราะห์ความคิดทางศาสนาให้มีแบบอย่างที่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ที่สรรเสริญผู้พิชิตทางทหารของยุคดินปืน แม้ว่ามรดก
ของการมีอํานาจที่เข้มแข็งเด็ดขาดของกษัตริย์จะถูกปฏิเสธหรือสูญเสียไปแล้วก็ตาม
กล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะในรูปแบบของวรรณกรรม ดนตรี และการละคร
รวมทั้งศาสนา มีส่วนอย่างมากในการหล่อหลอมความเป็นชาติและสร้างสรรค์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ คณะละครเร่ นักแสดงหุ่นกระบอก นักแสดงร่ายรํา นักร้อง และนักอ่านบทกวี มี
ส่วนสําคัญในการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นพม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม ชวา และอื่นๆ ความสําคัญ
ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่กล่าวนี้อยู่ที่การสะท้อนความเป็นพื้นบ้านหรือท้องถิ่นของสังคมนั้นๆ โดยมิได้
ผูกพันอยู่กับความเป็น “สากล” ของยุคก่อนหน้ารวมทั้งมิได้ยึดโยงอยู่กับจารีตแห่งราชสํานักอีกต่อไป
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ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด
ผู้เขียนได้ให้ทั้งประเด็นความคิดและรายละเอียดด้านต่างๆ โดยรวมของภูมิภาค ที่สําคัญยังมีประเด็นและ
เรื่องราวอีกมากมายซึ่ง ผู้วิจัยมิได้กล่าวถึงในที่นี้ โดยเฉพาะเรื่องราวตั้งแต่ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
จนถึงปัจจุบัน ความสนใจส่วนตัวของผู้วิจัยอยู่ที่เรื่องราวความเป็นมาก่อนหน้า จึงสรุปประเด็นสาระตั้งแต่ “ยุค
ชาร์เตอร์” “จักรวรรดิดินปืน” และ “วิกฤต” ในช่วง “ต้นสมัยใหม่” จนถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่ง
นําเสนอไว้โดยมีรายละเอียดที่อาจะดูกกว่ากว่าที่จําเป็นสําหรับการยกตัวอย่างโดยทั่วไป
นอกจากนี้ยังมีงานการศึกษาของ Peter Church เรื่อง A Short History of South-East Asia๑ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จํานวน ๑๑ ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา
อินโดนีเซีย ติ มอร์ต ะวันออก ลาว มาเลเซีย เมีย นมาร์ ฟิลิ ปปินส์ สิง คโปร์ ไทยและเวียดนาม เนื้อ หาได้
กล่าวถึงประเทศต่างๆ ไปทีละประเทศเริ่มจาก บรูไน เป็นประเทศแรก ที่กล่าวถึงไว้อย่างน่าสนใจ บรูไนเป็นรัฐ
ขนาดเล็ก มีพื้นที่เพียง ๒,๒๒๖ ตารางไมล์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว แบ่งเป็นสี่เขต คือ
เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และ เขต Tutong บรูไนเป็นที่รู้จักและมีอํานาจมากในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ ถึง ๑๖ โดยมีอาณาเขตส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและส่วนหนึ่งของเกาะซูลู มีชื่อเสียง
ทางการค้าและสินค้าที่ส่งออกสําคัญ คือ การบูร พริกไทย และทองคํา บรูไนเสื่อมอํานาจลงจากการยึดครอง
ของสเปนในปีค.ศ.๒๕๗๘ และฮอลันดาในค.ศ.๑๘๒๔ จนถึงปีค.ศ.๑๘๘๘ ด้วยความวิตกว่าจะต้องเสียดิ นแดน
ต่อไปอี ก บรู ไนจึงยินยอมเข้ ามาอยู่ภ ายใต้ อารัก ขาของอัง กฤษ ได้ ล งนามในสนธิสั ญญายิ นยอมเป็ นรั ฐ ใน
อารักขาของอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบในปีค.ศ.๑๙๐๖ ต่อมาในปีค.ศ.๑๙๒๙ บรูไนสํารวจพบน้ํามันและแก๊ส
ธรรมชาติ จึงทําให้มีฐานะมั่งคั่งและได้รับเอกราชเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ.๑๙๘๔ ยังได้อธิบายถึงระบอบการ
ปกครองในประเทศบรูไนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจ จุบัน เช่น การเลือกตั้งปีค.ศ.๑๙๖๒ การเปลี่ยนแปลงในปีค.ศ.
๑๙๗๑ หรือการเข้าร่วมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีค.ศ.๑๙๖๐ เป็นต้น ในปัจจุบันบรูไนมีการ
ปกครองรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดา
ละห์ (His Majesty Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddanulah)
ทรงเป็ นประมุ ข ของประเทศตั้ ง ๕ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๑๐ และยั ง ทรงดํา รงตํ า แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังควบคู่ไปด้วย
ถัดมาคือ ประเทศกัมพูชา ได้สรุปสาระสําคัญตั้งแต่ประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศตั้งแต่อาณาจักร
(Funan Society) ในช่วงศตวรรษที่ ๓ ถึง ๗ ต่อมาคืออาณาจักรอังกอร์ (Angkor Kigdom) ในช่วงศตวรรษที่
๙ ถึง ๑๔ ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีอารยธรรมที่รุ่งเรือง และต่อด้วยการอธิบายประวัติศาสตร์ในช่วงปี ค.ศ.๑๙๕๓
ซึ่งกัมพูชากลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา ในช่วงศตวรรษที่ ๑๗ ถึง ๑๙ เป็นช่วงที่กัมพูชาถูกรุกราน
จากประเทศไทยและประเทศเวียดนาม จนกระทั่งโดนยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศสในปีค.ศ.๑๘๖๓ และได้รับ
อิส รภาพในปีค.ศ.๑๙๕๓ ในช่วงปีค.ศ.๑๙๕๕ ยังได้อธิบายถึงสมเด็จ พระนโรดม สีหนุ ซึ่งมีการกล่าวกันว่า
รัฐบาลฝรั่งเศสเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้พระองค์ขึ้นครองราชย์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่การเมือง
ภายในประเทศวุ่นวาย ทั้งการเมืองภายในประเทศที่ต่อต้านฝรั่งเศส และการเข้ามายึดครองของญี่ปุน ช่วงปี
๑
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ค.ศ.๑๙๗๕ ถึง ๑๙๗๙ เป็นช่วงเวลาที่ประเทศตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขมรแดง (Khmer Rouge) ซึ่ง
เขมรแดงถือเป็นตัวแทนความสําเร็จเชิงอํานาจของพรรคการเมืองลัทธิคอมมิวนิสต์ในกัมพูชา ในปีค.ศ.๑๙๗๙
เวียดนามเข้าควบคุมเขมรแดง ซึ่งเกิดเหตุการณ์มากมายในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งสงครามภายในและการเข่นฆ่า
ชาวกัมพูชา จนกระทั่งในปี ค.ศ.๑๙๙๑ ถึง ๑๙๙๓ องค์การสหประชาชาติได้เข้าแทรกแซง ทําให้เกิดการ
เปลี่ย นการปกครองมาเป็ นรัฐ บาลกั ม พูช าที่ เข้ า สู่วิ ถีท างแห่ง ประชาธิป ไตย (Royal Government of
Cambodia) นายฮุน เซน ชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ.๑๙๙๘ ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๙๙ ประเทศกัมพูชาเข้าเป็น
สมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน
ถัดมาคือ ประเทศติมอร์ตะวันออก โดยเริ่มต้นว่า ติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของประเทศ
โปรตุเกสตั้งแต่ปีค.ศ.๑๕๒๐ ภายหลังโปรตุเกสถอนตัวออกไปเมื่อปี ค.ศ.๑๙๗๕ โดยที่ยังไม่ได้จัดการปกครอง
ให้ แก่ ติ มอร์ ตะวั นออกโดยผนวกเข้ าเป็ นจั ง หวั ด ที่ ๒๗ ของประเทศอินโดนี เซี ย และเกิด การคั ดค้ า นจาก
ประชาชนชาวติมอร์ตะวันออก เป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การชุมนุมทางศาสนาใน
พิธีมิสซาที่โบสถ์โมตาเอล เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๙๑ ผู้ชุมนุมได้เดินขบวนไปยังสุสานซานตาครูซ
และเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย ต่อมาเมื่อเหตุการณ์ความรุนแรงไม่อาจควบคุมได้ รัฐบาลอินโดนีเซียจึง
ยินยอมให้ชาวติมอร์ตะวันออกลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชจากอินโดนีเซีย ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ค.ศ.
๑๙๙๙ ประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกร้อยละ ๘๐ ออกเสียงสนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราช แต่ก็ยังมีกลุ่ม
กองกําลั งมิลิเที ย (Militia) ที่ นิยมอินโดนีเซี ย ในที่ สุดสหประชาชาติก็ตัดสิ นใจจัด ตั้งกองกําลังนานาชาติ
(International Force In East Timor- INTERFET) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ค.ศ.๑๙๙๙ เพื่อส่งเข้าไปรักษา
สันติภาพในติมอร์ตะวันออก ก่อนที่จะประกาศเอกราชในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๐๒ ปัจจุบันประเทศ
ติมอร์ตะวัน-เลสเต มีการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย และประเทศติมอร์ตะวันออกเป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ค.ศ.๒๐๐๒
ประเทศถัดมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย ได้อธิบายประวัติศาสตร์ไว้อย่างน่าสนใจ เริ่มตั้งในช่วงศตวรรษ
ที่ ๖ ถึง ๘ ที่มีชาวฮินดูจากอินเดียตะวันออกเฉียงใต้อพยพเข้าในอินโดนีเซีย และได้นําภาษาสันสกฤตและ
ภาษาปัลวะเข้ามาเผยแพร่ ต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นภาษาชวาเก่า ชวาใหม่ และอักษรอินโดนีเซียอื่นๆ การ
หลั่งไหลเข้ามาในอินโดนีเซียของชาวฮินดู ได้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๗ ทําให้อิทธิพล
และความเชื่อในลัทธิต่างๆ ได้ขยายวงกว้างออกไปโดย เฉพาะในหมู่ช นชั้น สูง และได้ผสมผสานกลืน กลายเป็น
วัฒนธรรมประจําชาติไปในที่สุด นอกจากนั้นพระพุทธศาสนาฝุายมหายานและฝุายเถรวาท จากอินเดียใต้เริ่มเผยแผ่
เข้ามา ในระยะแรกๆ ยังไม่ได้รับรับความนิยมมากนัก จนมาถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยพระพุทธศาสนาจึงได้รุ่งเรืองมาก
ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ ๑๓ พ่อค้าชาวอาหรับได้เดินทางมาถึงเกาะสุ มาตราเป็นครั้งแรกพร้อมกับนําเอาศาสนาอิสลาม
เข้ามาเผยแผ่ด้วย ในระยะแรกได้เริ่มศูนย์กลางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา จากนั้นจึงขยายไปทั่วประเทศ
ในช่วงศตวรรษที่ ๑๖ โปรตุเกสเป็นประเทศแรกที่เข้ามาทําการค้าในอินโดนีเซีย ต่อมาในปีค.ศ.๑๖๐๒ ตกเป็นอาณา
นิคมของฮอลแลนด์ ได้ตั้งบริษัท United Dutch East India Company เพื่อทําการค้าที่หมู่เกาะอินเดียตะวันออก
นอกจากทําการค้าแล้ว ยังทําหน้าที่แสวงหาอาณานิคมด้วยเช่นกัน ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาประเทศญี่ปุนได้
เข้ายึดครอง และเมื่อญี่ปุนแพ้สงคราม ประเทศอินโดนีเซียจึงได้รับเอกราชเมื่อ ๑๗ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๕ อย่างไรก็
ตามฮอลแลนด์ได้พยายามเข้ายึดครองประเทศอินโดนีเซียตลอดในช่วงปีค.ศ.๑๙๔๖ ถึง ๑๙๔๙ ต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๕๐
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นายชูการ์โน ซึ่งเป็นผู้นําได้นําอินโดนีเซียไปสู่การได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงระบบเศรษฐกิจ
ในช่วงยุคปีค.ศ.๑๙๘๐ ประธานาธิบดีซูฮาร์โต้ การได้รับอิสรภาพของติมอร์ตะวันออกในปี ค.ศ.๑๙๙๙ และสิ้นสุดการ
อธิบายประวัติศาสตร์อินโดนีเซียในปีค.ศ.๒๐๐๔ ซึ่งเกิดเหตุการณ์สึนามิและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๑๖๔,๐๐๐ คน

ประเทศถัดมาคือ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการย้ายถิ่นฐาน
ของประชากรในศตวรรษที่ ๗ ถึง ๑๓ การเจริญเติบโตของเมืองหลวงพระบางในช่วง ค.ศ.๑๓๕๓ ในยุคสมัย
อาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศลาว ในยุคสมัยอาณาจักรล้านช้าง ในช่วง
ศตวรรษที่ ๑๘ เป็นช่วงที่มีการเข้ามาครอบครองพื้นที่หลายส่วนของประเทศลาว จากประเทศเพื่อนบ้านเช่น
ประเทศไทย เวียดนามและพม่า การเข้ามาของประเทศฝรั่งเศสในช่วงค.ศ.๑๙๔๖ ทําให้ลาวตกอยู่ภายใต้
อิท ธิ พลของประเทศฝรั่ งเศส ในด้ า นความเกี่ ยวโยงของสงครามเวีย ดนามในช่ ว งค.ศ. ๑๙๖๔ ถึ ง ๑๙๗๕
ภายหลังฝรั่งเศสรบแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ผู้ที่มีบทบาทในการประกาศเอกราชคือ เข้าสุวรรณภูมา เข้า
เพชรราช และเจ้าสุภานุวงศ์ โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ดํารงตําแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์จากอาณาจักร
ล้านช้างหลวงพระบางเดิม และได้รวม ๓ อาณาจักร คือ หลวงพระบาง เวียงจันทร์และจําปาศักดิ์ เข้าด้ วยกัน
เป็นราชอาณาจักรลาว นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงการที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยการนําของ เจ้าสุภานุวงศ์
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต และคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ล้มล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนา จากนั้นก็ ได้สถาปนาประเทศลาวเป็น “สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” ในวันที่ ๒ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๗๕ ปีเตอร์ ยังได้อธิบายถึงการที่ประเทศลาวเข้า
เป็นสมาชิกอาซียนในค.ศ.๑๙๙๗ และการสิ้นสุดการอธิบายประวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไว้ที่ค.ศ.๒๐๐๖ ในยุคที่มีนายบัวสอน บุบผาวัน เป็นนายกรัฐมนตรี
ประเทศต่ อ มาคื อ ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ที่ น่า สนใจไม่ แ พ้ ช าติ อื่ นๆ ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มจากความรุ่งเรืองของมลายูในสมัยที่มีสุลต่านปกครองเกาะมะละกา เมื่อมีการค้าระหว่าง
ระวันออกกับตะวันตกโดยใช้เส้นทางผ่านเข้ามาทางช่องแคบมะละกา ทําให้มะละกากลายเป็นเมืองท่าสําหรับ
หมู่เกาะทั้งหมด ต่อมาเมื่อการค้าของเขตนี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของชาวฮอลันดา เส้นทางการค้าที่สําคัญ
ระหว่างตะวันออกและตะวันตกก็ได้ผ่านทางช่องแคบซุนดา ทําให้ปัตตาเวีย (จาการ์ตา) เจริญรุ่งเรืองขึ้น ส่วน
มะละกาก็เสื่อมลง อย่างไรก็ก็ตามเมื่ออังกฤษกลับมาให้ความสนใจมาเลเซียในตอนปลายศตวรรษที่ ๑๘ เกิด
การก่อตั้งถิ่นฐานในปีนังและสิงคโปร์ และทําให้การค้ากลับคืนมาสู่ช่องแคบมะละกามากขึ้น และเกิดการ
พัฒนาสินแร่อันอุดมสมบูรณ์ของมาเลเซียสมัยใหม่ ในระยะเดียวกันนี้ ชาวอังกฤษได้เริ่มให้ความสนใจซาราวัก
และซาบาร์อันนําไปสู่การมี อิทธิพลของอังกฤษมากขึ้น มาเลเซียในช่ว งเวลานั้ นอยู่ในความสนใจของชาติ
มหาอํานาจและการล่าอาณานิคมเมืองขึ้นจากโลกตะวันตกมาตลอด ที่น่าสนใจคือ การขึ้นครองอํานาจของ
นายกรั ฐ มนตรีม หาเธร์ โมฮั มหมัด นายกรัฐ มนตรี คนที่ ๔ ของประเทศมาเลเซีย เมื่อ ค.ศ.๑๙๘๑ และใช้
นโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) ทําให้ประเทศมาเลเซียได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ลงจากตําแหน่งเมื่อค.ศ.๒๐๐๓ นอกจากนี้ยังได้อธิบายประวัติศาสตร์ของ
ประเทศมาเลเซี ย ในปี ค .ศ.๒๐๐๘ ในยุ ค ที่ อั บ ดุ ล ละห์ อะห์ ห มั ด บาตาวี เป็ นนายกมนตรี ที่ ยั ง คงดํ า เนิ น
ยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยยึดอาเซียนเป็นหลัก ต่อมาจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด
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ประเทศพม่า หรือชื่อย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ปีเตอร์ ได้อธิบายเริ่มตั้งปี ค.ศ.
๑๐๔๔ ในสมัยอาณาจักรพุกาม (Pagan empire) ตามด้ายปลายศตวรรษที่ ๑๓ ที่เกิดการล่มสลายของ
อาณาจักรพุกามจากการรุกรานของมองโกล และการกําเนิดอาณาจักรหงสาวดีใหม่ในช่วงศตวรรษที่ ๑๖ การ
เข้ามาของอังกฤษในปี ค.ศ.๑๘๒๔ โดย The British East India Company ต่อมาด้วยการอธิบาย
ประวัติศาสตร์การเมืองของพม่า ในการต่อสู้เพื่อให้ได้รับเอกราชจากอาณานิคมอังกฤษ โดยมีนายพลออง ซาน
เป็นวีรบุรุษผู้นําในการต่อต้านจนนําไปสู่ข้อตกลงคืนอิสรภาพให้แก่พม่า ในช่วงค.ศ.๑๙๔๘ ถึง ๑๙๖๒
เมียนมาร์ปกครองโดยรัฐบาลทหารซึ่งนําโดย นายพลเน วิน ในช่วงค.ศ.๑๙๖๒ นําไปสู่แนวคิดระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยม ซึ่งแนวคิดนี้ยิ่งนําความหายนะมาสู่ระบบเศรษฐกิจ และทําให้ประเทศเมียนมาร์ต้องร้องขอต่อ
องค์ การสหประชาชาติเ พื่ อขอลดขั้ นไปสู่ก ารเป็ นประเทศด้อ ยพัฒนาในที่สุ ด นอกจากปี เ ตอร์ ยั ง ได้ ส รุ ป
เหตุการณ์สําคัญทางการเมืองไว้น่าสนใจหลายประเด็น เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเมียนมาร์ การ
ที่นางออง ซาน ซู จี ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญทางการเมือง การเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) เมื่อค.ศ.
๑๙๙๗ การย้ายเมืองหลวง เมื่อค.ศ.๒๐๐๕ ในเรื่องของประเทศพม่า ปีเตอร์ได้สิ้นสุดการอธิบายไว้ที่ปี ค.ศ.
๒๐๐๙ ในเหตุการณ์ที่นางออง ซาน ซู จี โดนกักบริเวณในบ้านพัก
ประเทศฟิลิปปินส์ ปีเตอร์ เริ่มต้นอธิบายตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๖ ที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสเปนใน
เมือง Cebu โดยเฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน และมีเกล โลเปซ เด เลกัสปี การที่บาทหลวงในคริสต์ศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิกได้เข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาทําให้ชาวเกาะส่วนใหญ่หันมานับถือ คริสต์ศาสนา กองทัพสเปนได้
ต่อสู้กับชนพื้นเมืองและจากชาติอื่นๆ ที่พยายามเข้ามาครอบครองอาณานิคม ทั้งอังกฤษ ฮอลันดา จีน ญี่ปุน
ฝรั่ง เศส โดยสเปนต้องสูญเสีย มากที่สุด ในช่ วงที่อัง กฤษเข้า ครอบครองเมือ งหลวงเป็นการชั่ว คราวในช่ว ง
สงครามเจ็ดปี (Seven Years’ War) หมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ใต้การปกครองของสเปนในฐานะอาณานิคมของ
สเปนใหม่ (New Spain) นับตั้งปีค.ศ.๑๕๖๕ ถึงปี ค.ศ.๑๘๒๑ และนับจากนั้นฟิลิปปินส์ก็ตกอยู่ใต้การปกครอง
ของสเปนโดยตรง การเดินเรือมะนิลาแกลเลียน (Manila Galleon) จากฟิลิปปินส์ไปเม็กซิโกซึ่งเริ่มต้นขึ้น
ในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๖ หมู่เกาะฟิลิปปินส์เปิดประเทศเข้าสู่การค้าโลกในปีค.ศ.๑๘๓๔ หลังจากนั้นก็ตก
เป็นอาณานิคมของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อค.ศ.๑๙๐๑ และได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๔ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๔๖ และจัดรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยเอาแบบอย่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปีเตอร์ยังอธิบายถึงประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์หลายท่านอาทิ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ในช่วง
ค.ศ.๑๙๗๒ ประธานาธิบดีฟิเดล รามอส ในช่วงปีค.ศ.๑๙๙๒ ประธานาธิบดีโจแซฟ เอสตราด้า ในช่วงปี ค.ศ.
๑๙๙๘ ถึง ๒๐๐๑ และสิ้นสุดการอธิบายที่ประธานาธิบดีกลอเรีย อาร์โรโย
ประเทศต่อมา คือ สิงคโปร์ ในปีค.ศ.๑๘๑๙ เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิล เดินทางมาถึงสิงคโปร์ และ
ก่อตั้ง The British East India Company และในปีค.ศ.๑๘๑๙ อังกฤษได้ขอเช่าเกาะสิงคโปร์ จากสุลต่านรัฐ
ยะโฮร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา เมื่อค.ศ.๑๘๒๔ อังกฤษมีสิทธิครอบครองสิงคโปร์ตามข้อตกลงที่
ทํ า กั บ ฮอลั น ดา ต่ อ มาค.ศ.๑๘๒๖ สิ ง คโปร์ ถู ก ปกครองภายใต้ ร ะบบสเตรตส์ เซ็ น เติ ล เมนท์ ( Straits
Settlement) ซึ่งมอบหมายให้บริษัท อินเดียตะวันออกของอังกฤษควบคุมดูแลสิงคโปร์ ค.ศ.๑๘๖๗ สิงคโปร์
กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จนกระทั่งค.ศ.๑๙๔๖ จึงได้รับการยกฐานะให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศ
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เมื่ออังกฤษกลับมายึดครองสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากที่สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุน ใน
ระหว่า งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่ อมาเมื่ อ ค.ศ.๑๙๖๓ รั ฐ บาลของนายลี กวน ยู ได้ ตั ดสิ นใจเข้ าไปรวมกั บ
สหพันธรัฐมาเลเซีย แต่รวมอยู่เพียง ๒ ปี ก็แยกออกมาเมื่อค.ศ.๑๙๖๕ สิงคโปร์ประกาศตนเป็นประเทศเอก
ราชในรูปของสาธารณรัฐ สิงคโปร์มีนายกรัฐ มนตรีเพียงคนเดียวเป็นเวลานานถึง ๒๕ ปี คือ นายลี กวน ยู
ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๙๐ เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนจากผู้นํารุ่นเก่าเป็นผู้นํารุ่นใหม่ โดยนายโก๊ะ จ๊กตง
ได้รับการคัดเลือกจากพรรคกิจประชาและคณะรัฐมนตรี ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของสิงคโปร์ เมื่อวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๙๐ อย่างไรก็ตามนายลี กวน ยู ก็ยังมีอํานาจในรัฐบาลโดยดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรี
อาวุโส และเมื่ อค.ศ.๑๙๙๓ สิงคโปร์เริ่มใช้ระบบประธานาธิบดีแบบใหม่ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน ปี เตอร์ เ ขี ยนถึ งสิ งคโปร์สิ้ นสุด ที่ ค.ศ.๒๐๐๔ โดยมี ลี เซีย น หลุ ง ซึ่ งเป็ นลู ก นายลี กวน ยู เป็ น
ประธานาธิบดี
ประเทศที่ ๑๐ ในหนังสือเล่มนี้คือ ประเทศไทย ปีเตอร์เริ่มต้นอธิบายประวัติศาสตร์ตั้งแต่การย้ายถิ่น
ฐานในศตวรรษที่ ๗ ถึง ๑๓ การก่อกําเนิดและการดํารงอยู่ของอาณาจักรสุโขทัยในปีค.ศ.๑๒๗๙ ถึง ๑๒๙๘
ตามด้วยสมัยกรุงศรีอยุธยาในช่วงปีค.ศ.๑๓๕๑ ถึง ๑๗๖๗ ปีเตอร์ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรุง
ศรีอยุธยา ทั้งด้านการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ในปีค.ศ.๑๗๖๗ เป็นการถือกําเนิดของเมือง
หลวงใหม่คือ กรุงธนบุรี ตามด้วยราชวงศ์จักรีในปีค.ศ.๑๗๘๒ ที่น่าสนใจก็คือในปีค.ศ.๑๘๖๘ ปีเตอร์ใช้หัวข้อ
ว่า “Modernisation under King Chulalongkorn” หรือ “ภาวะทันสมั ยภายใต้การปกครองของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เช่น การสร้างรถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา โปรด
ให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุของลูกทาส และทรงเลิกทาสสําเร็จ ซึ่งนําไปสู่การมีอิสรภาพและความ
เท่าเทียมกันในสังคม มีการทดลองใช้โทรเลข ต่อจากนั้นก็ทรงริเริ่มให้นําโทรศั พท์เข้า มาทดลองใช้ จัดตั้ ง
โรงพยาบาลศิริราช จัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ จัดตั้งสภาอุณาโลมแดง (สภากาชาดไทย) ยกเลิกโรงฝิ่นในกรุงเทพฯ
ในด้านกฎหมาย มีการสร้างประมวลกฎหมายอาญาขึ้นเพื่อให้ทันสมัย ทัดเทียมนานอารยประเทศ ด้านกิจการ
ไฟฟูามีการพัฒนาและเริ่มจ่ายไฟฟูาครั้งแรก มีการประปาขึ้นในปีค.ศ.๑๙๐๙ นอกจากนั้น ยังมีระบบธนบัตร
และโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตั้ ง กรมธนบั ต รขึ้ น เมื่ อ ๑๙ กั นยายน ค.ศ.๑๙๐๒ นอกจากนี้ ยั ง ได้ อ ธิ บ ายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปีค.ศ.๑๙๓๒ การเข้ามาอํานาจของรัฐบาลทหารในช่วงปีค.ศ.๑๙๓๒ ถึง ๑๙๔๘
และในหั วข้ อที่ ว่า “ระหว่ างอํา นาจเผด็ จ การและประชาธิป ไตย” ในช่ วงปีค .ศ.๑๙๗๓ ถึง ๑๙๙๒ ก็เ ป็ น
ช่วงเวลาที่มีประเด็นมากกมายที่น่าสนใจ และมีการกล่าวถึงการรัฐประหารโดยพลเอกสุจินดา คราประยูร ด้วย
เช่นกัน จนกระทั่งในช่วงปีค.ศ.๑๙๙๒ ถึง ๒๐๐๒ ปีเตอร์ใช้คําว่า “การเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย” ของประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศกําลังได้รับการพัฒนา จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปีค.ศ.๑๙๙๗
ตามด้วยหัวข้อ “นักธุรกิจที่ร่ําราย ทักษิณ ชินวัตร ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ” เรื่องประเทศไทยจบลง
ด้วยเหตุการณ์สึนามิในปีค.ศ.๒๐๐๔ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ ๕,๓๐๐ คน
ประเทศสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้ คือ ประเทศเวียดนาม ปีเตอร์เริ่มต้นอธิบายตั้งแต่ปี ค.ศ.๖๑๘-๙๐๗
ซึ่งเป็นยุคที่ราชวงศ์ฮั่นของประเทศจีนบุกและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีน ช่วงนี้เวียดนามอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของจีน จึงเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลายอย่างมาจากจีน และสถาปนาตนเองเป็นรัฐ เวียดนาม
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ในช่วงศตวรรษที่ ๑๑ เป็นยุคแห่งการพัฒนาเวียดนาม เมื่ออาณาจักรเวียดนามทางตอนเหนือสามารถยึดพวก
จามได้ทําให้อาณาจักรกว้างขวาง โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์เล เป็นช่วงที่มีการวางรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ
มีการส่งเสริมพระพุท ธศาสนากับลัท ธิข งจื้อกับลัท ธิเต๋าย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงฮานอย ในช่วงศตวรรษที่ ๑๗
ดินแดนได้ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนเหนือและส่วนใต้ ในปีค.ศ.๑๘๐๒ จึงรียกชื่อประเทศว่า เวียดนาม โดย

ความช่วยเหลือจากไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๑ และฝรั่งเศส โดยสถาปนาราชวงศ์ยาลอง เป็นจักรพรรดิยาลอง มี
ความสัมพันธ์ ที่ดีกับฝรั่งเศสมาก และฝรั่งเศสได้เข้ามาช่วยเหลือเวียดนามในการรวมประเทศ ผลสุดท้า ย
ฝรั่งเศสก็เข้ามาแทรกแซงจนตกไปเป็นเมืองขึ้นในช่วงค.ศ.๑๘๕๙ ถึง ๑๘๘๕ ต่อมาในช่วงค.ศ.๑๙๔๖ ถึง
๑๙๕๔ เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุนได้ยกกําลังเข้ายึดอินโดจีนฝรั่งเศส และประกาศยกเลิกอํานาจการ
ปกครองของฝรั่งเศสในปีค.ศ.๑๙๔๐ พร้อมกับได้มอบหมายให้จักรพรรดิเบ๋าได๋ของเวียดนามประกาศอิสรภาพ
และจัดตั้งรัฐบาลเวียดนามขึ้นปกครองประเทศ ในช่วงค.ศ.๑๙๗๐-๑๙๗๕ เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สําคัญ เพราะ
เกิดสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่สําคัญยิ่งของประชาชน
ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อสิ้นสุดสงครามเวียดนามในปีค.ศ.๑๙๗๕ เวียดนามก็ได้ประกาศเป็นประเทศ
คอมมิวนิสต์โดยสมบูรณ์ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวสหภาพโซเวียตประกาศใช้นโยบายเปิดประเทศที่
เรียกว่า Glasnost and Perestroika ซึ่งมีผลต่อประเทศในโลกคอมมิวนิส ต์ด้วย ต่อมาเวียดนามได้ปฏิรูป
ประเทศโดยใช้นโยบาย “โด๋ยเหม่ย” เปิดประเทศเป็นแบบเสรีมากขึ้นอนุญาตให้ประชาชนดําเนินธุรกิจการค้า
ของตัวเอง ทําการติดต่อค้าขายกับโลกเสรีประชาธิปไตยมากขึ้น ประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี
ค.ศ.๑๙๙๕ การอธิบายประเทศเวียดนามสิ้นสุดในปีค.ศ.๒๐๐๗ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิก
องค์การค้าโลก (WTO)
กลุ่มงานพัฒนาการของประชาคมอาเซียน จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะนําเสนอเรื่องราว
ขององค์กรอาเซียนที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยในแง่ยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง การอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนและสังคมโลกที่มีความเชื่อสัมพัน ธ์กัน โดย
มีการนําเสนอลักษณะของเนื้อหา ดังนี้
๑. ประวัติความเป็นมาของอาเซียน เป็นการนํ าเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับความ
เป็นมาของอาเซียน การขยายสมาชิกอาเซียน วัตถุประสงค์การจัดตั้งอาเซียน คําขวัญอาเซียน ประเทศสมาชิก
อาเซียน
๒. วิสัยทัศน์อาเซียน เป็นการนํ าเสนอถึงวิ สัยทั ศน์ขององค์กรอาเซียนที่แสดงถึ ง
ความสมานฉันท์ของกลุ่มประเทศสมาชิกที่มุ่ง ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกดํารงอยู่ในสันติภาพ
เสถียรภาพและความมั่นคั่งไพบูลย์ ตลอดจนผูกพันกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างพลวัต และเป็นชุมชน
แห่งสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน
๓. ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน นําเสนอถึงประเทศสมาชิกอาเซียนที่กระชับ
ความร่ วมมือ กับภายนอกอาเซีย น ซึ่งประกอบด้วยคู่เจรจา ๙ ประเทศ ๑ กลุ่มประเทศ และ ๑ องค์การ
ระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือจะครอบคลุมหลายสาขา เช่น การค้า การลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และการต่อต้านการก่อการร้าย

๔๔๘

๔. การประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ยน นํ า เสนอถึ ง สาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียน ผลสําเร็จของการพัฒนาอาเซียนที่ผู้นําประเทศสมาชิกได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ประทศใน
ภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๕. เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน นําเสนอถึงสัญลักษณ์ของอาเซียน ธงชาติอาเซียน
เพลงอาเซียน สํานักงานเลขาธิการอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน
ตัวอย่างงานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของประชาคมอาเซียน เช่น ASEAN STUDIES อาเซียนศึกษา
ของ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์๑ มีเนื้อหากล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เริ่มจาก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ หลักการในการ
ก่อตั้งอาเซียน และยั งได้อธิบายถึงสภาพภูมิศาสตร์และข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ธง คําขวัญ สัญลักษณ์ ประชากร
สมาชิก หน่วยงาน ข้อมูล เศรษฐกิจ และเพลงของอาเซียน ถัดมาคือ กาเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้อธิบายเกี่ยวกับสมาคมอาสา ปฏิญญากรุงเทพ ภูมิหลัง ความเป็นมาและการ
กํา เนิ ด อาเซี ย น ความร่ ว มมื อ ของอาเซี ย นด้ า นการเมื อ งและความมั่ นคง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งกรอบความร่วมมืออาเซียน+๓ อาเซียน+๖ และความร่วมมือระหว่างประเทศกับอาเซียน
ถัดมาคือ ปฏิญญาอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของ
ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ได้แก่ วัตถุประสงค์และ
สาระสําคัญ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Surnmit) ได้แก่ ความหมาย ประวัติความเป็นมา การประชุม
แต่ละปีและสถานที่จัดประชุม รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรอาเซียน ถัดมาคือ การพัฒนาด้าน
การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒนธรรม ได้อธิ บายเกี่ยวกับประชาคมอาเซีย น (ASEAN
Community) ทั้ง ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซี ยน (ASEAN Political-Security
Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural: ASCC) โดยเน้นความร่วมมือด้านต่างๆ ของทั้ง ๓ เสา
ถัดมาคือ ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้อธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้กล่าวถึงข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ถัดมา
คือ ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญของอาเซียน ได้อธิบายเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และข้อจํา กัด
ในความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ
กลุ่มงานประวัติศาสตร์กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) จาก
การศึกษาพบว่า มุ่งเน้นไปที่แนววิเคราะห์แบบประเทศศึกษา ซึ่งสามารถแยกลักษณะของผลงานวิชาการที่
จัดพิมพ์ได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑.แบบประเภทเจาะลึกประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเจาะจง หนังสือในกลุ่มประเภท
นี้ส่วนใหญ่จ ะเป็นผลงานแปลที่มาจากผลงานภาษาอังกฤษโดยตรง ครอบคลุมเนื้อหาในด้านประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
๑

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (๒๕๕๖). อาเซียนศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล.

๔๔๙

๒.แบบประเภทเสริ มทักษะความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซีย น ซึ่งในกลุ่ม นี้
ผู้เขียนส่วนใหญ่จึงมิได้เน้นการใช้ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์มากนัก เน้นการรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการ
นําเสนอในภาพรวมทางประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นในลักษณะมุมกว้าง เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
ระบอบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางประชากร สถานที่สําคัญ
ประเพณี ตราแผ่นดิน ชุดประจําชาติ อาหารประจําชาติ ภาษาประจําชาติ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของประเทศ
นั้น
ตัวอย่างงานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในงานวิจัยฉบับนี้ขอนําเสนอ
ตัวอย่างการศึกษาในบางประเทศเท่านั้น ดังนี้
ตัวอย่างงานศึก ษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศเมียนมาร์ เช่น รัฐในพม่า ของ โรเบิร์ต เอช
เทย์เลอร์๑ ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมพลเมืองภายในประเทศเมียนมาร์เป็น
หลัก โดยศึกษาถึงธรรมชาติของรัฐที่แตกต่างกันตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ อันส่งผลต่อการกําหนดรูปแบบ
และนโยบายทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจนโอกาสของกลุ่ ม ชนและชนชั้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยแบ่ ง
ประวัติศาสตร์การเมืองของเมียนมาร์ออกเป็น ๓ ยุคหลัก คือ ยุคกษัตริย์ เริ่มตั้งแต่การตั้ง ราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟู
ขึ้นใหม่ใน ค.ศ.๑๕๙๗ จนกระทั่งพระเจ้าสีปุอแห่งราชวงศ์คองบองถูกถอดออกจากราชบัลลังก์ในค.ศ.๑๘๘๕
ยุคของการเข้ ามาจัด ระเบีย บใหม่ภ ายใต้ก ารปกครองของอั งกฤษ การตอบโต้ข องชนพื้ นเมื อง ขบวนการ
ชาตินิยม การบุกของกองทัพญี่ปุนใน ค.ศ.๑๙๔๒ จนกระทั่งเมียนมาร์ได้รับเอกราชในค.ศ.๑๙๔๘ และยุค
การเมืองการปกครองหลังจากได้รับเอกราชแล้ว ซึ่งอาจแบ่งย่อยเป็นช่วงที่รัฐบาลพลเรือนเข้ามามีอํานาจ การ
รัฐประหารยึดอํานาจโดยกลุ่มทหาร จนกระทั่ง ค.ศ.๑๙๘๗ อันเป็นปีที่หนังสือ The State in Burma ได้รับ
การตีพิมพ์ ในหนังสือเล่มนี้ โรเบิร์ต ได้เริ่มอธิบายถึง “รัฐ ก่อนยุคอาณานิคม” เป็นการปูพื้นฐานให้เห็นถึง
สภาพสังคมของพม่าก่อนยุคอาณานิคม เริ่มตั้งการตั้งรัฐสมัยใหม่ภายในรูปแบบการปกครองของระบบกษัตริย์
แห่งราชวงศ์ฟื้นฟูตองอู (ค.ศ.๑๕๘๗-๑๗๕๒) และราชวงศ์คองบอง (ค.ศ.๑๗๕๒-๑๘๘๕) จนกระทั่งสูญเสีย
ราชวงศ์และสถาบันทางพระพุทธศาสนาหลังจากพม่าถูกราชอาณาจักรอังกฤษเข้าปกครองในช่วงเวลาดังกล่าว
รูปแบบทางสังคมยังคงเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ เจ้า ไพร่ ระบบที่ดินและแรงงาน ความ
พยายามที่จะรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลางของพระมหากษัตริย์ ก่อให้เกิดการต่อสู้จากส่วนท้องถิ่นที่อยู่รอบนอก
เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมจากส่วนกลาง การเข้ามาท้าท้ายําพระราชอํานาจของจักรวรรดิอังกฤษจนกระทั่งถูก
ควบคุมในที่สุด ถัดมาเป็น “การจัดระเบียบสังคมใหม่ตามหลักเหตุผลของรัฐ ค.ศ.๑๘๒๕-๑๙๔๒” การเข้ามา
ในฐานะเจ้าอาณานิคมของอังกฤษประกอบกับการอ้างความชอบธรรมทางอุดมการณ์ของลัทธิเสรีนิยมของ
ยุโรปในคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ ๑๙ การนํา แรงงานต่า งชาติ โดยเฉพาะชาวอินเดี ยเข้ ามาเป็ นชนชั้นนํา ในระบบ
ราชการและการค้า การสร้างนโยบายแบ่งแยกและปกครอง และการก่อตัวขึ้นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ส่งผลให้
เกิดพหุสังคมในพม่าขึ้น

๑

โรเบิร์ต เอช. เทยเลอร์. (๒๕๕๐). รัฐในพม่า. แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

๔๕๐

ถัดมาคือ “การเมืองภายใต้รัฐที่จัดระเบียบตามหลักเหตุผล ค.ศ.๑๘๘๖-๑๙๔๒” โรเบิร์ตได้อธิบายว่า
หลังจากที่รัฐบาลอาณานิคมได้ถอดกษัตริย์พม่าองค์สุดท้ายออกจากราชบัลลังก์ การยกเลิกกองกําลังทหารชาว
พื้นเมือง ประกอบกับบรรยากาศการต่อต้านลัทธิอาณานิคมของชนพื้นเมืองในประเทศแถบเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ในขณะนั้น ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของลัทธิชาตินิยม และขบวนการชาตินิยมในพม่า การขึ้นมามี
อํานาจของชนชั้นกลางที่กลายเป็นชนชั้นนําทางการเมือง การกําเนิดพรรคการเมืองพม่าที่สําคัญจากองค์กร
อาสาสมัครยุวพุทธิกสมาคม (Young Men’s Buddhist Association: YMBA) ไปสู่การจัดตั้งสมัชชาสมาคม
ชาวพม่า (General Council of Burmese Association: GCBA) เมื่อความคิดทางการเมืองของคนพม่า
เคลื่อนจากความใส่ใจที่มีต่อเกียรติภูมิทางศาสนาไปสู่ความต้องการที่จะปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ถัดมา คือ “ความระส่าระสายภายในรัฐ ค.ศ.๑๙๔๒-๑๙๖๒” อันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ ๒
เมื่อกองทัพญี่ปุนบุกเข้าโจมตีพม่า จนกระทั่งพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษอย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ.๑๙๔๘
การต่อสู้ระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่มีอุดมการณ์และผลประโยชน์ขัดแย้งกัน เพื่อการแย่งชิงอํานาจในการจัด
ระเบียบรัฐ ก่อให้เกิดสงครามการเมืองและการก่อตั้งรัฐบาลอันหลากหลาย นําไปสู่การมีอํานาจของรัฐบาลพล
เรือนในค.ศ.๑๙๖๐ และรั ฐ ประหารของฝุ ายทหารในค.ศ.๑๙๖๒ ประเด็ นสุดท้ ายที่โ รเบิ ร์ตได้ อธิบาย คื อ
“ฐานะใหม่ของรัฐ ค.ศ.๑๙๖๒-๑๙๘๗” การรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพลเรือนของนายกรัฐมนตรีอูนุ
และพรรคสหภาพ โดยสภาปฏิวัติของฝุ ายทหาร ซึ่งนําโดยนายพลเนวิน ส่งผลให้เกิด การจัดระเบียบใหม่
โดยเฉพาะเรื่องดินแดน และการจัดการเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น การจัดองค์กรของรัฐ
พรรคและมวลชน ตลอดจนองค์กรชนชั้น โดยเฉพาะสมัชชาชาวนาและสมัชชากรรมกร การดําเนินนโยบาย
เป็นกลางในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการใช้ระบบสังคมนิยมภายใต้ระบอบการปกครองโดยมี
ทหารเป็นประมุข
นอกจากนี้ยังมีผลงานของ ดร.ภมรี สุรเกียรติ เรื่อง เมียนมาร์-สยามยุทธ์๑ เป็นการนําเสนอสงคราม
ไทย-พม่า ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ถึง กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ นั้น เป็นสงครามที่มีพลวัต กล่าวคือ
มีความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านมูลเหตุความขัดแย้งอันนํามาสู่ส งคราม ปฏิบัติการทางทหาร
โดยเหตุที่ส งครามเป็นกิจ กรรมหนึ่งของรัฐ และสงครามไทย-พม่า ที่เกิดขึ้นนั้น รัฐ พม่ามีบทบาทในการทํา
สงครามเชิงรุก (offensive Warfare) และรัฐไทยมีบทบาทในการทําสงครามเชิงรับ (Defensive warfare)
ดังนั้น ความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในฝุายรัฐพม่าจึงมีความสําคัญและส่งผลสําคัญต่อลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของสงครามไทย-พม่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงของรัฐพม่าจึงเป็นเงื่อนไข
และปัจจัยพื้นฐานที่ผลักดันให้เกิดพลวัตขึ้น ความเปลี่ยนแปลวงดังกล่าวมี ๓ ประการ ได้แก่
ประการแรก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจทางการเมืองระหว่างดินแดนพม่าตอนบน
และดินแดนพม่าตอนล่าง ภายในลุ่มน้ําอิรวดี
ประการที่สอง การปรับเปลี่ยนขอบเขตปริมณฑลอํานาจของอาณาจักรพม่า อันสืบเนื่อง
สัมพันธ์กับเงื่อนไขทางการเมืองภายในดินแดนลุ่มน้ําอิรวดีและลุ่มน้ําสาละวิน และเงื่อนไขปัจจัยภายนอกทาง
เศรษฐกิจการค้านานาชาติ
๑

ภมรี สุรเกียรติ. (๒๕๕๓). เมียนมาร์-สยามยุทธ์. กรุงเทพฯ: มติชน.
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ประการที่สาม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครอง กล่าวคือ การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีแนวโน้มไปสู่การเป็นรัฐแบบรวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง
หลักฐานที่ ดร.ภมรี นํามาใช้ในการศึกษา เป็นจุดเด่นอีกประการที่น่าสนใจเพราะได้ใช้หลักฐานฝุาย
พม่าเป็นหลักในการศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดพรมแดนการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้เอกสารพม่า อาทิ อูกาลาม
หายาสะวินจีหรือพงศาวดารฉบับนายกาลา (พ.ศ.๒๒๕๔) ยาสะวินเต๊ะ หรือ พงศาวดารฉบับใหม่ (พ.ศ.๒๓๒๕๒๓๖๒) ปฐมมหายาสะวินหรือพงศาวดารฉบับหอแก้ว (พ.ศ.๒๓๗๒/ชําระใหม่) คองบองเซ๊ะมหายาสะดอว์โปน
(ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๗) พงศาวดารตองอูและเอกสารประวัติศาสตร์เก่าแก่เมืองตองอู (พ.ศ.๒๐๒๓)
รวมพงศาวดารและเอกสารภาษีเก่าของเมืองเมาะตะมะ (ฉบับพิมพ์ปี พ.ศ.๒๔๗๐) วรรณกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระเจ้าราชาธิราช (คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖) วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าบุเรงนองจารึก ร่วมสมัย
ตองอู พุกาม อังวะ พระบรมราชโองการพระเจ้าแผ่นดิน (พ.ศ.๒๑๔๑-๒๔๒๘) เอกสารพม่าโบราณเรื่อง ซัมปูดี
ปะ อุซาวง์จัน และตําราพระราชพิธีและธรรมเนียมต่างๆ ในภาษาพม่า
เนื้อ หาได้เริ่ มจาก ไทยรบพม่า สู่ พม่ารบไทย กว่า ศตวรรษของการศึก ษาประวั ติศาสตร์ ส งคราม
ระหว่างไทยกับพม่า ได้กล่าวถึงข้อจํากัดในการศึกษามูลเหตุแห่งสงครามและการศึกษาปฏิบัติการทางทหาร
ของสงครามไทย-พม่ า ในงานศึ ก ษาที่ มี ม าก่ อ นหน้ า ซึ่ ง มู ล เหตุ ข องคู่ ส งครามไทย-พม่ า ได้ มี ผู้ เ สนอไว้
หลากหลาย อาทิ ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้เสนอว่า เกิดจากอยุธยาในราชวงศ์บ้านพลูหลวงได้แ ทรกแซงความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับพม่าโดยให้เป็นที่พักพิงของชาวมอญที่ก่อกบฏ ดังนั้น จึงจําเป็นที่พม่าต้องปราบอยุธยา
หรือ เฮเลน เจมส์ (Helen James) ได้เสนอว่า มูลเหตุความขัดแย้งคือ การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่
ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ได้เสนอว่า กรอบความคิดเบื้องหลังทางการเมืองและการทําสงครามคือคติความเชื่อ
เรื่องจักรวาทินหรือพระเจ้าจักรพรรดิราช เป็นต้น ส่วนการศึกษาปฏิบัติการทางการทหารนั้น ได้ข้อสรุปว่า
เปูาหมายทางการทหารที่รัฐพม่ามีต่ออยุธยานั้น มีความเปลี่ยนแปลงกล่าวคือ ในตอนต้นของอาณาจักรตองอู
เป็นไปเพื่อรั กษาราชสํานักอยุธยาให้คงอยู่ในฐานะประเทศราช แต่ในสมัยคองบองตอนต้นเป็นไปเพื่อการ
ปราบปรามราชสํานักอยุธยาให้สิ้นสูญ ไม่ให้สามารถตั้งอยู่ต่อไปได้
ในหนั งสื อ ได้ เ ริ่ ม ต้ นอธิ บ ายถึ ง อาณาจั ก รตองอู ยุ ค ต้ น : การแรกผนวกกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา อธิ บ ายถึ ง
เหตุการณ์ภายหลังการเสื่อมอํานาจลงของอาณาจักรพุกาม ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ ทําให้บ้านเมืองตกอยู่
ในสภาพแตกแยกทางอํานาจทางการเมือง และกระจายแยกออกเป็นนครรัฐ น้อยใหญ่ จนกระทั่งถึ งกลาง
คริส ต์ศตวรรษที่ ๑๖ ราชวงศ์ ตองอูยุคต้นได้รวมศูนย์อํานาจไว้และเจริญสูงสุดในยุคสมัยพระเจ้าบุเรงนอง
(พ.ศ.๒๐๙๔-๒๑๒๔) ความสําเร็จในการผนวกศูนย์อํานาจทําให้เกิดการทําสงครามขนาดใหญ่ข้ามภูมิภาค ด้วย
การยกกองทัพขนาดใหญ่ปราบปรามอํานาจรัฐและบ้านเมืองทิศตะวันออกของลุ่มน้ําสาละวิน อาทิ อาณาจักร
ล้านช้าง อาณาจักรอยุธยา เชียงตุง และเชียงรุ่งสิบสองปันนา ถั ดมาได้กล่าวถึง อาณาจักรตองอูยุคฟื้นฟู :
ปริมณฑลที่ปราศจากอยุธยา อธิบายถึงความแตกต่างของนโยบายที่มีต่ออยุธยาระหว่างตองอูยุคต้นกับตองอู
ยุคฟื้นฟู กล่าวคือ อาณาจักรตองอูยุคฟื้นฟูมิได้ผนวกกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างเข้าเป็นส่วน
หนึ่งในปริมณฑลอํานาจของอาณาจักร ดังเช่นกษัตริย์แห่งราชสํานักตองอูยุคต้นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยที่
กษัตริย์ในสมัยตองอูยุคฟื้นฟู มุ่งสถาปนาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรด้วยการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับกรุง
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ศรีอยุธยาเป็นหลัก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากเงื่อนไขและปัจจัยภายในของพม่าเอง เช่น การเลื อกกรุงอังวะซึ่งอยู่ทาง
ตอนบนเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร ทําให้เริ่มสูญเสียที่มั่นทางพม่าตอนล่างอันเป็นที่อยู่ของชาวรามัญและ
เป็นเมืองท่า การเผชิญหน้ากับอํานาจของ ดิ ปริตู และทหารรับจ้างโปรตุเกส ที่เมืองท่าสิเรียมถือว่าเป็นภัย
คุกคามมากกว่าอาณาจักรอยุธยาซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป
ถัดมาคือ อาณาจักรคองบองตอนต้น: การผนวกกรุงศรีอยุธยา ในราชวงศ์นี้มีการกําหนดเขตปริมณฑล
อํานาจของอาณาจักรคองบองตอนต้นได้ผนวกรวมอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรมณีปุระ
และอาณาจักรอาระกันเข้าไว้ในปริมณฑลอํานาจของพม่า การกําหนดปริมณฑลอํานาจเช่นนี้ก่อให้เกิดสงคราม
การแย่งชิงครอบครองดินแดนที่ เป็นชายขอบของอาณาจักร และล่วงเข้าไปผนวกเมืองหลวงของอาณาจักร
อยุธยา ดังนั้น สงครามระหว่างไทยและพม่าครั้งใหญ่จึงอุบัติขึ้นอีกครั้ง ถัดมา วิถีแห่งสงคราม: ศักยภาพและ
ความพร้อมของรัฐพม่าในการทาสงครามข้ามภูมิภาค อธิบายถึงศักยภาพของกองทัพ ในการทําสงครามขนาด
ใหญ่ของรัฐพม่าจําเป็นจะต้องมีความพร้อมสามประการ คือ ๑.กําลังที่มีจํานวนมหาศาล ทั้งที่เป็นทหารและ
เป็นส่วนที่เป็นผู้ชํานาญเฉพาะทาง เช่น การรบทางน้ํา ๒.เสบียงอาหาร และยุทธปัจจัยปริมาณมาก เพื่อเลี้ยงดู
และสนับสนุนกองทัพขนาดใหญ่ และ ๓.เทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัย อาทิ ปืนไฟตะวันตก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการทําลายล้างในการสงคราม โดยองค์ประกอบทั้ง ๓ นี้ รัฐ พม่าจะมีขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อรัฐพม่าในลุ่มแม่น้ําอิรวดีรัฐใดรัฐหนึ่งสามารถสถาปนาอํานาจขึ้นเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดและมีการสืบ
ทอดต่อทางอํานาจอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระดับหนึ่ง เพื่อจะสามรรถดึงเอาทรัพยากรจากส่วนต่างๆ ของ
อาณาจักรมาใช้ในการสงครามได้อย่างเต็มที่ทั้งทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพย์สินต่างๆ และ
ประเด็นสุด ท้ายที่ ดร.ภมรี ได้นํ าเสนอคือ วิถีแห่งรัฐ วิถีแห่งการสงคราม: พลวัตของการปฏิ บัติการทาง
การทหารในสงครามไทย-พม่า อธิบายถึงความสืบเนื่องและเปลี่ยนแปลงของวิถีแห่งการสงครามว่าจากเดิมที่
เคยเป็นโครางสร้างการปกครองระบบอุปถัมภ์ที่วางอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแบบหลวมเปลี่ยนสู่
แนวโน้มการเป็นรัฐที่มีการวางระบบบริหารราชการแบบรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้น นอกจาก ดร.ภมรี
ได้วิเคราะห์วิถีแห่งการสงครามของรัฐพม่า ก่อนการบริหารราชการแบบรวมศูนย์ว่า เป็นสงครามที่เป็นไปเพื่อ
การสร้างเครือข่ายความจงรักภักดีหรือเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและหลังจากบริหารราชการแบบรวมศูนย์ว่า
การสงครามเป็นไปเพื่อปราบปรามให้สูญสลายไป
ดังนั้นกล่าวโดยสรุปเป็นภาพรวมได้ว่า การกําหนดยุทธศาสตร์การทําสงครามของรัฐพม่าต่อรัฐไทย
สัมพันธ์กับการกําหนดขอบเขตปริมณฑลอํานาจของรัฐพม่าแต่ละสมัยอาณาจักรเป็นสําคัญ รัฐพม่าในสมัย
อาณาจักรตองอูยุคต้น และสมัยอาณาจักรคองบองตอนต้นได้ถือเอารัฐไทยที่มีศูนย์กลางอํานาจอยู่ ณ กรุงศรี
อยุธยา เข้าเป็นส่วนหนึ่งของปริมณฑลอํานาจในขณะที่รัฐพม่าสมัยอาณาจักรตองอูยุคฟื้นฟูมิได้ผนวกรวมเอา
รัฐไทยเข้าไว้ในปริมณฑลอํานาจ ด้วยเหตุนั้น ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาความขัดแย้งกับรัฐไทยจึงมีระดับ
ปฏิบัติการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ อาณาจักรตองอูยุคต้นและอาณาจักรคองบองตอนต้นมุ่งทําเพื่อพิชิตราชธานี
รัฐ ไทย เป็นหลัก ส่วนอาณาจักรตองอูยุคฟื้นฟูจํากัดขอบเขตการทําสงครามเพียงแค่พื้นที่ชายขอบเท่านั้น
นอกจากนี้ พลวัตของวิถีแห่งสงครามและการปฏิบัติการทางทหารของรัฐพม่า อันปรากฏในสงครามไทย-พม่า
ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการปกครอง
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ของรัฐพม่า จากเดิมเป็นโครงสร้างการปกครองระบบอุปถัมภ์แบบหลวม เปลี่ยนสู่การเป็นรัฐที่มีการวางระบบ
การบริหารราชการแบบรวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้น ด้วยเหตุนี้วิถีแห่งการสงครามหรือปฏิบัติการ
ทางการทหารของรั ฐ พม่ า ในการโจมตี ก รุ งศรี อ ยุ ธ ยาระหว่ า งอาณาจั กรตองอู ยุค ต้ นเป็ นไปเพื่ อ การสร้ า ง
เครือข่ายความจงรักภักดี จึงเก็บกรุงศรีอยุธยาไว้ในฐานะประเทศราช ในขณะที่วิถีการสงครามของอาณาจักร
คองบองตอนต้นเป็นไปเพื่อปราบปรามรวมศูนย์อํานาจต่างให้สิ้นสูญ จึงทําลายกรุงศรีอยุ ธยาให้แตกสลาย
กลายเป็นบ้านเมืองที่อ่อนแอ จนไม่อาจกลับขึ้นมาท้าท้ายอํานาจอาณาจักรคองบองได้อีก
ตัวอย่างงานศึก ษาเกี่ยวกับประวัติศ าสตร์ ประเทศลาว เช่น ประวัติศาสตร์ลาวหลากหลายมิติ
ของ รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ๑ ที่นําเสนอเรื่องราวของ “ประวัติศาสตร์ลาว” จากหลายมุมมอง ทั้ง
จากมุมมองของตะวันตก เพื่อนบ้านและลาวมองตัวเองว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร นอกจากนี้ยังได้
นําเสนอเกี่ยวกับกรณีของเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานว่าทั้งสอง
ประเทศเขี ย นถึ ง “ประวั ติ ศ าสตร์ ล าว” อย่ า งไร รศ.ดรดารารั ต น์ ได้ เ ริ่ ม ต้ น อธิ บ ายถึ ง “ภู มิ ห ลั ง ทาง
ประวัติศาสตร์ลาว” โดยแยกรายละเอียดออกเป็น ๔ ประเด็น คือ ประเด็นแรก ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ลาว
ซึ่งไล่เรียงลําดับตั้งแต่ยุคเริ่มต้น ต่อมาได้แยกเป็น ๓ อาณาจักร คือ อาณาจักรจําปาสัก อาณาจักรเวียงจันทร์
และอาณาจักรหลวงพระบาง ครั้นปี ค.ศ.๑๗๗๙ ทั้ง ๓ อาณาจักรก็ได้เสียเอกราชให้แก่สยาม หลังจากนั้นในปี
ค.ศ.๑๘๙๓-๑๙๔๔ ลาวก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ต่อด้วยญี่ปุนช่วงสั้นๆ ในปีค.ศ.๑๙๔๕ และ
ฝรั่งเศสอีกรอบในช่วงหลังสงครามโลกครั้ งที่ ๒ จนกระทั่งเกิดการต่อสู้ของขบวนการประเทศลาวและได้รับ
เอกราชโดยสมบูรณ์ในช่วงเวลาต่อมา ประเด็นที่สอง ผู้นําคนสําคัญของลาว ได้นําเสนอประวัติและผลงานของ
บุคคลสําคัญที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อเอกราชจากลัทธิล่าอาณานิคม อาทิ เจ้าเพ็ดชะราช เจ้าสุวรรณภูมา
เจ้าสุภานุวงศ์ และกลุ่มผู้นําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว อาทิ ท่านไกสอน พมวิหาน ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน
ท่านคําไต สีพันดอน ประเด็นที่สาม ได้อธิบายภาพรวมของประชาชนลาว ไล่เรียงตั้งแต่อัตราการเกิดการตาย
อัตราการเพิ่มขึ้นของ จํานวนประชากร ภาษา ประเพณี งานบุญ กฎหมาย และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ประเด็น
สุดท้าย ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญร่วมกับชนชั้นนําในการสร้าง
ชาติลาว โดยเฉพาะในช่วงของการต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ อาทิ มหาสิลา วีระวงส์ ที่
มีส่วนร่วมในการต่อสู้จนได้รับชัยชนะและเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสเป็นผลสําเร็จ ต่อมาเมื่อลาวสามารถตั้ง
รัฐบาลลาวได้สําเร็จท่านได้รับเกียรติให้ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐบาล
ถั ด มา “ประวั ติ ศ าสตร์ ล าวในมุ ม มองของตะวั นตกยุ ค เก่ า ” นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ การเขี ย นบั น ทึ ก
ประวัติศาสตร์ลาวในมุมมองของชาวตะวันตกยุคเก่า โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ประเด็นแรก การ
สํา รวจเอกสารบั นทึ ก ของชาวตะวั นตกที่ เดิ นทางเข้ า มาในลาวยุค แรก คือ งานของ เจอร์ ด ฟาน วูส ตอฟ
(Gerard Van Wusthof) เรื่อง “เดินทางมาเวียงจัน ๑๖๔๑-๑๖๔๒” โดยตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศา
ธรรมิกราชของลาว (ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.๑๖๓๘-๑๖๙๕) ฟาน วูสตอฟ เป็นชาวฮอลันดา เขาได้บันทึก
เรื่องราวการเดินทางที่ได้ประสบพบเห็นที่สําคัญๆ ในแต่ละวัน ซึ่งเน้นไปที่ด้านเศรษฐกิจและการค้ามากกว่า
๑
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ด้านอื่นๆ รวมถึงบันทึกเรื่องราวสภาพการค้าชายแดนลาว-เขมร ไว้อย่างละเอียด งานเขียนอีกเรื่องคื องานของ
บาทหลวงมารินี (Giovanni Filippo de Marini) เรื่อง “ประเทศลาวในชุมปี ค.ศ.๑๖๔๐” งานเรื่องนี้เป็นงาน
เขียนเกี่ยวกับล้านช้างสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอิตาลีในปีค.ศ.
๑๖๖๓ โดยได้ข้อมูลมาจากคําบอกเล่าของบาทหลวงเด เลริอา ซึ่งเคยพํานักในลาวถึง ๕ ปี (ค.ศ.๑๖๔๑๑๖๔๗) งานเขียนเรื่องนี้มุ่งให้ภาพเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ และความแข็งแรงของอาณาจักร
ล้านช้าง รวมถึงความเชื่อและพิธีกรรมของอาณาจักรแห่งนี้ในช่วงคริส ต์ศตวรรษที่ ๑๗ นอกจากนี้ยังมีงาน
เขียนอื่นๆ ที่สําคัญอาทิเช่น งานของ อองรี มูโอต์ (Henri M. Mouhot) ที่ชื่อ “Travels on the Central
Parts of indo-china” มูโอต์เป็นชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวการเดินทางจากไทยผ่านอีสานเข้าสู่ลาว ทั้งนี้
พบว่ า งานเขี ย นของชาวตะวั นตกในช่ ว งนี้ จ ะอยู่ ใ นรู ป ของการบั นทึ ก เรื่ อ งราวการเดิ นทางเข้ า มาในลาว
โดยเฉพาะด้านการค้า
ประเด็ น ที่ ส อง ประวั ติ ศ าสตร์ ล าวในมุ ม มองของชาวตะวั นตกยุ ค เก่ า ได้ ก ล่ า วถึ ง งานเขี ย นของ
ประวั ติ ศ าสตร์ ล าวที่ เ ป็ น ผลงานของชาวตะวั น ตกในช่ ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ จนถึ ง ก่ อ นที่ ล าวจะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม ซึ่งงานเขียนที่น่าสนใจได้แก่ ผลงานของ ยอร์ช เซเดส์
เรื่อง “ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน” งานเรื่องนี้เน้นการศึกษาถึงอารยธรรมของรัฐต่างๆ แหลมอินโดจีน ทั้ง
ด้านการเมือง สังคม ศาสนาและสถาปัตยกรรม งานเขียนอีกเรื่องคือ งานของฮอลล์ (D.G.E. Hall) เรื่อง
“ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งงานเรื่องนี้ได้ให้ภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของต่างประเทศๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สําหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลาวได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจ คือ ประเด็นของการดําเนิน
นโยบายที่แตกต่างกันระหว่างอาณาจักรเวียงจันทร์และอาณาจักรหลวงพระบางที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ฮอลล์ชี้ให้เห็นว่าเวียงจันทร์ดําเนินนโยบายเข้าข้างพม่า ขณะที่หลวงพระบางเป็นไมตรีกับสยาม ส่วนงานเขียน
อีกเรื่องที่น่าสนใจคืองานของจอห์น เอฟ เคดี้ เรื่อง “ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา” ได้ให้ภาพเกี่ยวกับพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ของ ๔ ประเทศว่าต่างมีความสัมพันธ์กับอารยธรรมอินเดียร่วมกัน จุดเด่นของงานเรื่องนี้ คือ การ
ที่เคดี้ได้เน้นการวิเคราะห์ไปที่ความวุ่นวายภายในอันเป็นผลมาจากการแทรกแซงจากการเมืองภายนอกทั้ง
มหาอํานาจอเมริกา จีน และรัสเซีย ทั้งนี้พบว่างานเขียนของตะวันตกในช่วงเวลานี้มุ่งให้ภาพทางด้านการเมือง
ของลาว ทั้งนโยบายด้านการเมืองและการต่างประเทศต่อเพื่อนบ้าน รวมถึงการเมืองภายในของลาวเองและ
การแทรกแซงทางการเมืองจากภายนอกโดยเฉพาะจากชาติมหาอํานาจ
ถัดมา “ประวัติศาสตร์ลาวในมุมมองของเพื่อนบ้าน” มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ประเด็น
แรก เอกสารเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับลาว เนื่องจากเวียดนามกับลาว มีความสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะช่วงเวลาของการต่อสู้เพื่อเอกราชและการสร้างชาติ ซึ่งหลังจากนั้นเวียดนามและลาวได้ร่วมมือกัน
เรียบเรียงต้นฉบับประวัติศาสตร์ลาวร่วมกัน ผ่านหน่วยงานของรัฐทั้งสองประเทศ ได้ผลผลิตคืองานเขียนและ
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาลาวที่สําคัญจํานวน ๓ เล่ม คือ เล่มแรกประวัติศาสตร์ลาว (ค.ศ.๑๘๙๓-ปัจจุบัน) มี
เนื้อหาสําคัญที่มุ่งเน้นนําเสนอเกี่ยวกับขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวเพื่อต้านลัทธิล่าเมืองขึ้น (ค.ศ.๑๘๙๓๑๙๕๔) และการต่อสู้ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ต่อต้านลัทธิล่าเมืองขึ้นแบบใหม่ของอเมริกาจนถึงการ
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ก้าวขึ้นสู่การสถาปนาระบอบสังคมนิยมในลาว ส่วนผลผลิตอีกสองเล่ม คือ วรรณคดีลาว และภู มิศาสตร์ลาว
ตามลําดับ
นอกเหนือจากเวียดนามและลาวจะร่วมกันเขียนงานประวัติศาสตร์วรรณคดี และภูมิศาสตร์ร่วมกัน
แล้ว ยังได้มีการค้นคว้าอดี ตร่วมกันในอีกโครงการที่ มีความน่าสนใจคือ การศึก ษาเรื่องความสัมพันธ์ล าว เวียดนาม ผ่านเอกสารกุ่ยเหิบ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิ ธิโตโยต้า “เอกสารกุ่ยเหิบ” เป็นเอกสารสมัย
อดีตที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างลาวและหัวเมืองขึ้นของลาวกับเวียดนาม แสดงถึงความสัมพันธ์
ที่ดีของทั้งสองประเทศอย่างยาวนาน
ประเด็นที่สอง งานเขียนเกี่ยวกับลาวในเอกสารไทย แบ่งเป็นอีก ๓ ประเด็นย่อย คือ (๑) พงศาวดาร
ซึ่งเน้นก่อนที่ลาวจะเป็นสังคมนิยม หรือก่อนปี ค.ศ.๑๙๗๕ ที่สําคัญได้แก่ ประชุมพงศาวดารเล่ม ๒๐ ตรงกับ
รัชกาลที่ ๓ โดยบันทึกเกี่ยวกับ เรื่อง เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์คิดขบถ และประชุมพงศาวดาร เล่ม ๔๓ เรื่อง
เมืองนครจําปาสัก นอกเหนือจากพงศาวดารยังมีประเภทจดหมายเหตุ ดังเช่น จดหมายเหตุปราบขบถเวียง
จันทร์ จดหมายเหตุกองทัพปราบฮ่อ เป็นต้น (๒) หนังสือก่อนปี ค.ศ.๑๙๗๕ ที่สําคัญ ได้แก่งานของ เติม
วิภาคย์พจนกิจ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ลาว” ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.๑๙๘๗ งานเรื่องนี้ให้ความสําคัญ
กับไทยเป็นหลักตามหลักการเขียนด้วยมุมมองของนักวิชาการชาตินิยม ซึ่งโดยสรุปของเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนได้นําเสนอให้เห็นว่าลาวกับไทยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนาน แต่เนื้อหาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง
ที่ล าวอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม ไล่เรียงมาจนถึงสัญญาสงบศึก ร.ศ.๑๑๒ ระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
ส่งผลให้ลาวตกเป็นของประเทศฝรั่งเศส (๓) วิทยานิพนธ์ สําหรับวิทยานิพนธ์ของไทยที่เขียนเกี่ยวกับลาวนั้นมี
จํานวนหลายเรื่อง ในช่วงแรกเน้นไปที่การเสียดินแดนเมืองขึ้นของไทยในลาว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ฐานะเจ้าประเทศราช และปัญหาการปักปันเขตแดนเป็นสําคัญ งานวิทยานิพนธ์ที่สําคัญได้แก่ งานวิทยานิพนธ์
ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ เรื่อง “การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ.๒๔๓๑” งานเรื่องนี้ มี
จุดมุ่งหมายสําคัญคือสืบหาเรื่องราวของฮ่อตั้งแต่ต้นกําเนิด จนถึงการมารุกรานปล้นสะดมในเขตไทยและการ
ปราบฮ่อของไทย และสืบหาเรื่องราวการเสียดินแดนที่เรียกว่าสิบสองจุไทยให้กับฝรั่งเศส รวมถึงดินแดนฝั่ง
ซ้ายแม่น้ําโขง
ถัดมา “ประวัติศาสตร์ลาวจากเอกสารลาว: สมัยราชอาณาจักร” มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น
คือ ประเด็นแรก ลาวในสมัยราชอาณาจักร ตั้งแต่ปีค.ศ.๑๙๔๙ – ๑๙๗๕ กล่าวถึงสภาพพื้นฐานทั่วไปของพระ
ราชอาณาจักรลาว ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทั้งทางด้านการเมืองและการแบ่งเขตการปกครองภายใต้การ
ปกครองของฝรั่งเศส และทางด้านการศึกษาในช่วงสมัยฝรั่งเศสปกครอง ซึ่งในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองลาวได้ใช้
ระบบการศึกษาแบบเดียวกันทั้งอินโดจีนของฝรั่งเศส สําหรับการจัดการศึกษาในลาวพบว่า ฝรั่งเศสไม่ให้ความ
สนใจทางการศึ กษาแก่คนลาว ดังจะเห็นได้จ ากสถาบันการศึก ษาที่ มีอยู่อ ย่างจํากัด จนถึ งหลั งการป ฏิรูป
การศึกษา ค.ศ.๑๙๖๙-๑๙๗๐ ของฝุายปฏิวัติพบว่า การศึกษาของลาวหลังการปฏิรูปได้มีการขยายตัวเพิ่มมาก
รวมถึงมีการเร่งผลิตตํารา หนังสือต่างๆ ที่เป็นของกลาง ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี ประเด็นที่สอง
การสร้างชาติลาวจากเอกสารงานเขียนประวัติศาสตร์สมัยราชอาณาจั กร เอกสารที่สําคัญคือ พงศาวดารลาว
ของมหาสิล า วีระวงส์ กระทรวงศึกษาธิการตีพิมพ์ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ประเด็นที่ส าม ประวัติศาสตร์ล าวใน
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หนังสือแบบเรียนลาว สมัยราชอาณาจักร ค.ศ.๑๙๔๙-๑๙๗๕ สาระสําคัญในประเด็นที่สามนี้ พบว่า เนื้อหา
มุ่งเน้นไปที่การสร้างชาติภายใต้แนวคิดเรื่อง “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ” ได้ไล่เรียง
เนื้อหาดังนี้ (๑) การกําเนิด ชาติลาวและคนลาว พบว่า ในหนังสือแบบเรียนพงศาวดารลาวชั้นประถม ได้เน้น
ไปที่การกําเนิดของชาติลาวและคนลาว โดยชี้ให้เห็นว่าดินแดนลาวในปัจ จุบันได้มีผู้คนอาศัยมาอย่างช้านาน
แล้ว (๒) ศาสนาและพระมหากษัตริย์ลาว ปรากฏ ในหนังสือแบบสอนอ่านภาษาลาวชั้น ก กา (๓) รัฐธรรมนูญ
สําหรับรัฐธรรมนูญปรากฏอยู่ในวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา และในหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องสิทธิของประชาชน และเรื่องอํานาจการปกครองตามรั ฐธรรมนูญ (๔) มิตร
กบฏและศัตรูของชาติ ในหนังสือแบบเรียนพงศาวดารลาวสําหรับชั้นประถม
ประเด็นสุดท้าย “ประวัติศาสตร์ลาวจากเอกสาร: สมัยสังคมนิยม” ได้อธิบายเริ่มต้นตั้งแต่ปีค.ศ.
๑๙๗๕ ขบวนการประเทดลาวสามรถยึดครองอํานาจทางการเมืองได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้การนําของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว (The Lao People’s Revolutionary Party) โดยมีท่านไกสอน พมวิหาน เป็นผู้นํา และ
สถาปนาสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้ระบอบการปกครองแบบสั งคมนิย ม
คอมมิวนิสต์ มีพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว และได้กําหนดวันชาติของลาวเป็นวันที่ ๒
ธันวาคมของทุกปี งานเขียนทางประวัติศาสตร์ของลาวสมัยสังคมนิยม พบว่าแนวการเขียนประวัติศาสตร์
ในช่วงต้น จะเน้นไปที่ภาพรวมของการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกา และประวัติของบุคคลสําคัญที่มีส่วนร่วมในการ
เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเอกราชรวมถึงประวัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
นอกจากนี้ยังมีผลงานของ รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ เรื่อง งานเขียนประวัติศาสตร์ประเภท
ชีว ประวั ติ ในลาว ค.ศ.๑๙๗๕-๒๐๑๐: สถานภาพความรู้ ๑ ผู้เ ขี ยนได้ เริ่ ม ต้นนํา เสนอถึ งพั ฒนาการทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ โดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ลาวเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ม าอย่ า งยาวนาน และได้ ผ่ า น
ประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองมาหลายครั้ง จากยุค
เริ่มสร้างอาณาจักรจนถึงการถูกปกครองในฐานะเมืองประเทศราช ต่อด้วยการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
และการถูกรังแกจากอเมริกาตามลําดับ ซึ่งลาวได้ต่อสู้มาหลายครั้งเพื่อเรียกร้องเอกราช จนส่งผลต่อการ
เปลี่ยนครั้งสําคัญของเลาวจากระบอบกษัตริย์ไปสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และต้องปรับตัวครั้งใหญ่ใน
ยุคจินตนาการใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ที่ยาวนานดังกล่าวนั้นได้เกิดบุคคลสําคัญขึ้นใน
แต่ละช่วงเวลา งานเขียนในเล่มนี้สามารถสรุปได้ ๓ ระยะ ทั้งนี้ เนื้อหาโดยสังเขปและจุดเน้นของแต่ละยุคมี
ดังต่อไปนี้
ระยะแรกก่ อนปี ค.ศ.๑๙๗๕ “สมัยระบอบกษัตริย์ ” ในระยะนี้แ บ่งเป็ น ๒ หัวข้อ คือ หัวข้อที่ ๑
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์กับงานเขียนทางประวัติศาสตร์ล าว ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึง ค.ศ.๑๙๗๕ ภายใน
เนื้อหาชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ลาว ตั้งแต่เริ่มต้น มาจนถึงช่วงได้รับเอกราชโดยประวัติความเป็นมาของลาวตั้ง
ยุคเริ่มต้น มาจนถึงช่วงการได้รับ เอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๗๕ ส่วนงานที่เขียนทาง
ประวัติศาสตร์ในยุคนี้แบ่งได้เป็น ๒ ฝุาย ฝุายแรก คือ ฝุายฝุายราชอาณาจักรลาว งานที่เขียนออกมานั้นมี
๑

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (๒๕๕๗). งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวิประวัติในลาว ค.ศ.๑๙๗๕-๒๐๑๐:
สถานภาพความรู้. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุม่ น้ําโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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วัตถุป ระสงค์ในการสร้างประวั ติศาสตร์ล าว ซึ่งงานของฝุายแรกนี้แบ่ง เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มงานประเภท
พงศาวดาร และกลุ่มงานประวัติศาสตร์ สําหรับฝุายที่สอง คือ ขบวนการประเทดลาว งานเขียนนั้น ได้เน้นการ
เผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองของฝุายแกนนําปฏิวัติอันสะท้อนให้เห็นการต่อสู้ทางการเมืองภายในลาวที่ยัง
ไม่สิ้นสุดและเป็นการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทางการเมืองเป็นสําคัญ ส่วนหั วข้อที่ ๒ งานเขียนชีวประวัติในลาว
สมัยระบอบกษัตริย์ (ช่วงก่อนค.ศ.๑๙๗๕): การปรากฏของวัฒนธรรมการเขียนประวัติบุคคล ภายในเนื้อหา
แบ่งรายละเอียดในหัวข้อรองเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ผู้เขียนสืบเชื้อสายมาจากเจ้าครองนครเชื้อ
พระวงศ์ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มข้าราชการที่มีบทบาทสําคัญในการเขียน กลุ่มนี้พบว่ามีทั้งการเขียนเกี่ยวกับตัวเองและ
เขียนถึงบุคคลอื่น และกลุ่มที่ ๓ คือ งานเขียนที่มาจากกลุ่มพ่อค้า
ระยะที่สอง ค.ศ.๑๙๗๕-๑๙๘๕ “สมัยยุคสังคมนิ ยมในลาวทศวรรษแรก” แบ่งเป็น ๓ หัวข้อ คื อ
หัวข้อที่ ๑ บริบททางสังคมการเมืองของลาวในทศวรรษแรกของยุคสังคมนิยม ค.ศ.๑๙๗๕-๑๙๘๕ ในหัวข้อนี้
ได้กล่าวถึงตั้งแต่ฝุายขบวนการประเทดลาวได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดภายใต้การนําของพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวในปีค.ศ.๑๙๗๕ รวมถึงกลุ่มบุคคลที่กุมอํานาจรัฐ และพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ทั้งก่ อนและหลัง ค.ศ.
๑๙๗๕ จนถึงการบริหารประเทศในช่วงต้นของการสถาปนาเป็น สปป.ลาว ซึ่งได้รับอิทธิพลและอุดมการณ์
สังคมนิยมแบบมาร์กซ์ -เลนิน ของสหภาพโซเวียต หัวข้อที่ ๒ งานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน สปป.ลาว ช่วง ค.ศ.
๑๙๗๕-๑๙๘๕ ในหัวข้อนี้ได้กล่าวถึงงานเขียนทางประวัติศาสตร์ยุคต้นของการเข้าสู่สังคมนิยมในลาวซึ่งมีน้อย
มาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของลาว และงานเขียนในช่วงนี้อาจกล่าวได้ว่า “ผู้ได้รับชัยชนะ
คือผู้ส ร้างประวัติศาสตร์ ” เพราะงานเขียนที่ตี พิมพ์เผยแพร่มากที่สุด คือ งานของท่านไกรสอน พมวิหาน
นายกรัฐมนตรีคนแรกของ สปป.ลาว และเลขาธิการใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ส่วนใหญ่เป็นผลงาน
เกี่ยวกับการนําเสนอแนวคิดทฤษฎีสังคมนิยมในลาว ซึ่งช่วงนี้ยังพบว่างานเขียนที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นงานแปลที่
เป็นแนวคิดทฤษฎีสังคมนิยมในสหภาพโซเวียตนํามาเผยแพร่ในลาวด้วย โดยมีเปูาหมายเพื่อให้สังคมลาวที่เพิ่ง
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสังคมนิยมได้รับรู้และเข้าใจแนวคิดนี้มากยิ่งขึ้น หัวข้อที่ ๓ งานเขียนประวัติในช่วงทศวรรษ
แรกของยุคสังคมนิยม (ค.ศ.๑๙๗๕-๑๙๘๕): การสร้าง “วีรชนแห่งชาติ” ในประวัติศาสตร์ลาว ในปีค.ศ.๑๙๗๙
พรรคและรัฐบาลได้จัดประชุมเพื่อยกย่องบุคคลสําคัญและหน่วยงานต่างๆ เรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุม
ใหญ่วีรชนและนักรบแข่งขันทั่วประเทศ” ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้มีการประกาศเกียรติคุณและใช้คําว่า “วีรชน
แห่งชาติ ” ขึ้น จากเดิมที่เคยใช้คําว่า “นักรบแข่งขันแห่งชาติ ” ส่วนงานเขียนประเภทชีวประวัติ ช่วง ค.ศ.
๑๙๗๕-๑๙๘๕ นั้น ค่อนข้างที่จะซบเซาลง คาดว่าอาจเนื่องมาจากในช่วงนี้การตีพิมพ์เอกสารต่างๆ ในสังคม
ลาวยุคต้นสังคมนิยมมีความเข้มงวดในการจัดพิมพ์เอกสารเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผู้คนให้ความสนใจน้อย
ระยะที่สาม ค.ศ.๑๙๘๖-๒๐๑๐ “สมัยยุคจินตนาการใหม่” แบ่งได้ ๓ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก “วีรชน” นําเสนอเกี่ยวกับภาพรวมหลังจากที่มีการปฏิรูปประเทศโดยการปรับท่าทีใหม่
ของรัฐต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึ้น ลดการควบคุมจากส่วนกลาง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองลาว รวมทั้งนโยบาย “จินตนาการใหม่” ได้ส่งผลต่องานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติใน
ลาวในช่วงนี้อย่างเด่นชัด โดยที่มีการตีพิมพ์งานเผยแพร่เป็นจํานวนมาก อีกทั้งภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับงาน
เขียนทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งงานเขียนส่วนใหญ่เน้นมิติด้านการเมืองและการทหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น
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๔ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ “วีรกษัตริย์ลาว” งานเขียนในกลุ่มนี้ อาทิ งานของมะยุรี และเผยพัน เหง้า
สีวัทน์ ตีพิมพ์ครั้งแรก ค.ศ.๑๙๘๘ เรื่องเจ้าอนุ ๑๗๖๗-๑๘๒๙ ประชาชนลาวและเอเชียอาคเนย์ ซึ่งโดยสรุปใน
เนื้อหา คือ การยกย่องความองอาจกล้าหาญที่กษัตริย์ลาวได้นําพาประชาชนลาวลุกขึ้นต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราช
และให้คนรุ่นหลังสานต่อเจตนารมณ์ รักชาติแพงชาติของตน กลุ่มสอง คือ “วีรบุรุษลาว” เป็นงานเขียนที่ยก
ย่องวีรบุรุษของลาวที่มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้และปฏิวัติเป็นสังคมนิยมจนสําเร็จ จึงได้รับการเชิดชูเกียรติว่า
เป็นวีรบุรุษของประเทศ คือ งานเขียนเกี่ยวกับเจ้าสุภานุวง และงานเขียนเกี่ยวกับไกสอน พมวิหาน ซึ่งบุคคล
ทั้งสองเคยดํารงตําแหน่งสูงสุดของประเทศ คือ ประธานประเทศ กลุ่มสาม คือ “บุรุษเหล็ก” งานเขียนในกลุ่ม
นี้ อาทิ งานของมหาสีลา วีระวงส์ ซึ่งงานเขียนได้ยกย่องเจ้าเพชรราชไว้ว่าเป็น “บุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจักร
ลาว” งานเล่มนี้ มี เนื้อหาคือไล่เรียงตั้งแต่ชีวประวัติพื้นภูมิหลัง ไปจนถึงบทบาทในการกู้ชาติ ซึ่งส่วนใหญ่
เนื้อหาจะนําเสนอบทบาทของเจ้าเพชรราชในการเป็นผู้นําของการกู้ชาติ
และกลุ่มสุดท้าย คือ “วีรชนแห่งชาติลาว” ซึ่งคําว่าวีรชนแห่งชาติ เกิดขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๗๙ จากการ
ประชุมใหญ่วีรชนและนักรบแข่งขันทั่วประเทศขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคล
สําคัญที่มีคุณ งามความดีต่อประเทศชาติ อาทิ วีรชนสีทอง (ค.ศ.๒๐๐๖) พล.ท.ดวงใจ พิจิด วีรชนแห่งชาติ
(ค.ศ.๒๐๐๙) นักรบแข่งขันแห่งชาติพลตรีสะไหว ไซยะเสนา
ประเด็นต่อมา “นักปฏิวัติ” กับงานเขียนชีวประวัติในลาว ในช่วงยุคจินตนาการใหม่ ค.ศ.๑๙๘๖๒๐๑๐ ในประเด็นนี้ได้นําเสนอเกี่ยวกับงานเขียนของ “กลุ่มที่ไม่ใช่วีรชน” ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
เคลื่ อ นไหวทํ า การปฏิ วั ติ เนื้ อ หาในประเด็ นนี้ ผู้ เ ขี ย นได้ แ บ่ ง นั ก ปฏิ วั ติ อ อกเป็ น ๔ กลุ่ ม ซึ่ ง ทํ า ให้ เ นื้ อ หา
ครอบคลุมกลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญที่ไม่ใช่วีรชนของลาว ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ ชีวประวัติของนักปฏิวัติ
กลุ่มสอง คือ ชีวประวัติพระสงฆ์ ในลาว กลุ่มสาม คือ ชีวประวัติปัญญาชนลาว และกลุ่มสุดท้าย คือ นักคิดคน
สําคัญของโลกสังคมนิยม ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ผลิตงานเขียนตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจํานวนมาก เนื่องจากตามทีได้กล่าว
ก่อนหน้านี้ไว้ว่าภายหลังจากที่ลาวปฏิรูปประเทศโดยการปรับท่าทีของรัฐใหม่ต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
โดยลดการควบคุมจากส่วนกลาง หรือภายใต้นโยบาย “จินตนาการใหม่” จึงมีส่วนสําคัญที่ส่งผลต่องานเขียน
ประเภทต่างๆ ในลาว ซึ่ งยังผลให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับงานเขียนชีวประวัติของ
กลุ่มที่ไม่ใช่วีรชน ก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกมามากเช่นกัน แต่แทบทั้งหมดจะเป็นงานเขียนเกี่ยวกับชีวิต
ของแกนนําบุคคลสําคัญผู้ที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวต่อสู้จนนําไปสู่การปฏิวัติสําเร็จ
ตัวอย่างงานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศกัมพูชา เช่น ประวัติศาสตร์กัมพูชา ของ เดวิด
แชนด์เลอร์๑ นําเสนอประวัติศาสตร์กัมพูชาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุครับวัฒนธรรมอินเดีย ฟูนัน เมือง
พระนคร ต่อเนื่องถึงยุคอาณานิคม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติและการถอนตัวของเวียดนาม ค.ศ.๑๙๙๑
อันแสดงให้เห็นถึงลัทธิอนุรักษ์นิยมของชาวกัมพูชาที่ยึดโยงความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ -บริวาร เอื้อต่อการใช้
อํานาจเบ็ดเสร็จในการปกครอง ซึ่งเป็นมาตั้งแต่รัฐบาลเจ้าสีหนุ ลอนนอล พอตพต สอดคล้องกับภาพลักษณ์
ของชาวกัมพูชาที่ถูกมองว่าเป็นพวก “ไม่เปลี่ยนแปลง” (Timelessness) ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความจงใจของผู้
๑

เดวิด แชนด์เลอร์. (๒๕๕๗). ประวัติศาสตร์กัมพูชา. แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
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มีอํานาจ และวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อต่อการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู้ปกครองกัมพูชามัก
อ้างอิงอารยธรรมเมืองพระนครเพื่อชูเปูาหมายสร้างความยิ่งใหญ่ของกัมพูชา นอกจากนี้ด้วยเงื่อนไขด้านที่ตั้ง
ภูมิประเทศ และจุดอ่อนด้านประชากรทําให้กัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์ประเทศข้างเคียง
โดยเฉพาะเวียดนามและไทย จนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในระดับจิตวิทยา ส่วนงานการศึกษาของ
มาดแลน จิโต เรื่อง ประวัติเมืองพระนครของขอม๑ เป็นการศึกษาที่เน้นอิทธิของอินเดียในสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมของเมืองพระนครตั้งแต่การสร้างในยุคพระเจ้ายโศวรมันที่ ๑ จนกระทั่งถึงช่วงที่เขมรย้ายเมืองหลวง
แล้วไม่กลับมาใช้เมืองพระนครเป็นเมืองหลวงอีกเลย และงานของ David Snellgrove เรื่อง Angkor-before
and after: A Cultural History of the Khmers เป็นการศึกษาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ โดยเน้น
ความสําคัญของยุคเมืองพระนครเป็นหลัก พบว่า เมืองพระนครเป็นอาณาจักรที่มีอํานาจในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ และถูกท้าทายเป็นครั้งคราวจากพวกจาม ก่อนที่จ ะเสื่อมถอยลงจาก
ผลกระทบของความก้าวหน้าของไทยที่เข้ามาโจมตี ร่วมกับปัจจัยอื่นทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา จนกัมพูชา
เล็กลงและกลายเป็นรัฐบริวารของอาณาจักรไทย และถูกแทรกแซงด้านเวียดนาม จนกระทั่งเป็นอาณานิคม
ของฝรั่งเศส
ตัวอย่างงานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศเวียดนาม เช่น งานศึกษาของ เลือง นินห์ เรื่อง
ประวัติศาสตร์เวียดนามโดยสังเขป มีการนําเสนอแบ่งออกเป็น ๓ ภาค ดังนี้
ภาคแรก: เวียดนามยุคสมัยแรกของการสร้างชาติและรักษาชาติ (ยุคโบราณ ถึง ค.ศ.๑๘๕๘) ได้
อธิ บ ายว่ า เวีย ดนามเป็ นชนชาติ ที่ มี พัฒนาการมายาวนาน มีค วามเจริ ญ มิ ใ ช่ ช าติ ที่เ พิ่ ง เกิ ด ใหม่ เพราะมี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคหิน ยุคสําริด แล้วซึ่งเห็นได้จากการค้นพบรอยต่างๆ เช่น โครงกระดูก
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื่อ งประดับ ของผู้ค นยุ คโบราณ นอกจากนี้แ ล้ว ผลของความเปลี่ย นแปลงทางด้า น
เศรษฐกิจและสังคม และการรวมกลุ่มกันของผู้คนด้วยความหลากหลายปัจจัยก่อให้เกิดประเทศวันลางขึ้น (ชื่อ
ประเทศเวียดนามยุคแรก) ต่อจากประเทศวันลาง คือ เอิว หลาก มีกษัตริย์ อัน เซือง เวือง เป็นผู้ปกครอง โดย
ยุคนี้รับเอาระเบียบการบริหารประเทศวันลางมาใช้ แต่ที่เข้มแข้งมากที่สุด คือ เรื่องการทหารยุคสมัยของวัน
ลาง-เอิว หลาก ยาวนานกว่า ๑๐ ศตวรรษ ก่อนคริส ต์ศักราช ซึ่งอารยธรรมของสองประเทศนี้ถูกเรียกว่า
“อารยธรรมแม่น้ํ า แดง” นอกจากนี้ ยังให้ ภ าพการเข้ า มาของจี นและการต่ อ ต้ า นชนชาติจี น (๑๗๙ ก่ อ น
คริส ต์ศักราช – ค.ศ.๙๓๘) ให้ภาพ เตรี่ยว ด่า ซึ่งเป็นชาวจีนฮ้าน (ฮั่น) โค่นล่มราชวงศ์เติ่น แล้วสถาปนา
ประเทศชื่อ นาม เวียด ขึ้นมา จีนพยายามรุกราน เอิว หลาก หลายครั้งแต่ไม่สําเร็จ ท้ายที่สุด ได้ขอธิดากษัตริย์
อัน เซือง เวือง ให้แต่งงานกับลูกชายชื่อ ตร่อม ถุย ต่อมา ตร่อม ถุย ได้สืบค้นความเคลื่อนไหวในเอิว หลาก
และจุดอ่อนกลับมาโจมตีเอิว หลาก เป็นผลสําเร็จ นับจากนั้นมา จีนก็เข้าครอบครองเวียดนามนับพันปี คือ
ตั้งแต่ ๑๗๙ ก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ.๙๓๘ เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์เตรี่ยว, โง หงุ่ ย, เติ้น, โต้ง, เต่, เลือง, ตุ่ย, เดื่อง
แต่ตลอดเวลาที่จีนครอบครองเวียดนาม ชาวเวียดนาม ๓ เขต คือ เหนือ กลาง ใต้ ได้ลุกขึ้นต่อต้านจีนหลาย
ครั้ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อสู้ครั้งสําคัญๆ ถึง ๒๔ ครั้ง คือ ตั้งแต่ ค.ศ.๔๐-๙๓๘ ท้ายที่สุด โง เกวี่ยน ก็สามารถรบ
๑

มาดแลน จิโต. (๒๕๕๒). ประวัติเมืองพระนครของขอม. แปลโดย สุภัทรดิศ ดิศสกุล,หม่อมเจ้า. พิมพ์ครั้งที่ ๔.
กรุงเทพฯ: มติชน.
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ชนะจีนที่ แบจ ดั่ง ในค.ศ.๙๓๘ เป็นการสิ้นสุดยุคสมัยของการครอบครองจากจีน เปิดศักราชใหม่ให้กับเอก
ราชอธิปไตยของชนชาติเวียดนาม
นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงพัฒนาการรัฐศักดินาในเวียดนามสลับกับการให้ภาพจีนพยายามกลับเข้ามา
รุกรานเวียดนาม เช่น ค.ศ.๙๘๑ เวียดนามยุคราชวงศ์เล ทําสงครามต่อต้านการรุกรานจากจีน และในศตวรรษ
ที่ ๑๑-๑๓ เวียดนามยุคราชวงศ์ลี้ -เตริ่น ทําสงครามต่ อต้านการรุกรานจากจีน เป็นต้น ผลจากการดําเนิ น
นโยบายทางการเมือ ง การปกครอง ที่แบ่ งแยก กดขี่ประชาชนของพวกศั กดินา และจากวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ-สังคม ประชาชนพบกับสภาพการณ์หิวโหยและยากจนได้ก่อให้เกิดกบฏชาวนาขึ้น เวียดนามก็ก้าว
เข้าสู่ยุค เต็ย เซิน โดยมีผู้นําคนสําคัญคือ เหงียน เหวะ ต่อมาพวกราชวงศ์เหงียนได้ฟื้นฟูระบอบศักดินาให้
กลับมาเป็นปีกแผ่นอีกครั้งในปลายศตวรรษที่ ๘
ภาคสอง: การทาสงครามต่อต้านอาณานิคมฝรั่งเศสผู้รุกรานและการต่อสู้ปลดปล่ อยประชาชน (ค.ศ.
๑๘๕๘-๑๙๔๕) สาระสําคัญอยู่ ที่การครอบครองเวียดนามของอาณานิคมฝรั่งเศสและผลกระทบจากการ
ดําเนินนโยบายของฝรั่งเศสต่อชาวอาณานิคม นอกจากนี้ยังเน้นย้ําถึงความสําเร็จในการปฏิวัติเดือนสิงหาคม
๑๙๔๕ อันเป็นความภาคภูมิใจของชนชาติเวียดนาม ในภาคนี้ผู้เขียนให้ภาพชาวเวียดนามตั้งแต่เหนือจรดใต้ลุก
ฮือต่อต้านการยึดครองของฝรั่งเศสโดยตลอด เช่น ค.ศ.๑๙๕๘ ประชาชนภาคกลางต่อต้านฝรั่งเศส ต้นปีค.ศ.
๑๘๖๒ ขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสในภาคใต้ทําให้ฝ รั่งเศสถอนทหารส่วนหนึ่งออกไป และในปี ค.ศ. ๑๘๘๒
ทหารเวียดนามภาคเหนือต่อต้านฝรั่งเศส เป็นต้น ส่วนหนึ่งมีนัยบ่งบอกว่าเป็นเพราะชาวเวียดนามไม่นิ่งนอนใจ
ที่ชาวต่างชาติรุกราน การลุกขึ้นต่อต้านนี้เองจึงทําให้ฝรั่งเศสใช้เวลานานกว่าจะยึดครองเวียดนามได้ทั่วทั้งสาม
ภาค ด้านหนึ่งผู้เขียนชี้ให้เห็นผลกระทบจากนโยบายปกครองที่กดขี่ข่มเหงต่อชาวเวียดนาม ส่วนอีกด้านหนึ่ งก็
ให้ภาพขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสที่มีอยู่หลายระลอกโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เช่น ขบวนการเกิ่น
เวืองต่อต้านฝรั่งเศส (ค.ศ.๑๘๘๕-๑๘๙๖) นอกจากนี้ ยังยกตัวอย่างวีรบุรุษผู้รักชาติช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐ คือ
ฟาย โบ่ย เจิว และ ฟาน จู ตรินห์ และขบวนการรักชาติในยุค นี้ เช่น ขบวนการดง ชู (ค.ศ.๑๙๐๔-๐๙๐๘)
และขบวนการซุย เติน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงการถือกําเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
เมื่อ ค.ศ.๑๙๓๐ นํามาซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญของประวัติศาสตร์เวียดนามในการปฏิวัติเดือนสิงหาคม ๑๙๔๕ ปิด
ฉากการครอบครองของอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นเวลา ๘๐ ปี การล้มเลิกสถาบันกษัตริย์และก่อตั้งเวียดนามเป็ฯ
ชาติอิสระอีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนยังให้ความสําคัญกับ “คําประกาศเอกราช” ถือเป็นสาส์นทางประวัติศาสตร์ และ
วันที่ ๒-๙-๑๙๔๕ ยังถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่า เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติเวียดนาม เป็นวันซึ่งได้
สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
ภาคสาม: การต่ อ สู้ ป กป้ อ งเอกราชของประชาชนและสร้ า งประเทศเวี ย ดนามที่ เ ป็ นเอกภาพ
ประชาธิปไตยและก้าวหน้า (ค.ศ.๑๙๔๕-ปัจจุบัน) อธิบายไว้ว่า แม้ชาวเวียดนามจะภาคภูมิใจกับชัยชนะที่เพิ่ม
ได้รับมา และจัดตั้งรัฐอิสระได้ แต่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้นนั้น กําลังถูกข้าศึกฝรั่งเศสคุกคามอย่างหนัก ด้าน
หนึ่งผู้เขียนเริ่มให้ภาพการเตรียมการสู้รบขอฝุายฝรั่งเศส แต่อีกด้านได้อธิบายถึงยุทธวิธีการต่อสู้อันชาญฉลาด
ของชาวเวียดนาม จนกระทั่งสามารถรบชนะที่สมรภูมิเดียนเบียนฝู เมื่อค.ศ.๑๙๕๔ ขณะที่ประเทศเวียดนามสู้
รบกับฝุายฝรั่งเศสอยู่นั้น เวียดนามก็ได้สร้างชาติควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะในภาคเหนือ เมื่อรัฐบาลยังคงออก
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นโยบายหลายอย่างเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมเพื่อคงไว้และพัฒนาการผลิต เพราะทุกคนมีหน้าที่ผ ลิตอาหาร
พร้อมมีสโลแกนที่น่าสนใจว่า "กินอิ่มรบชนะ" เป็นต้น
จากชัยชนะที่เดียนเบียนฝูเมื่อ ค.ศ.๑๙๕๔ จะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเอกราชเวียดนาม แต่โดย
การแทรกแซงของสหรัฐอเมริกา ก็ทําให้ชาวเวียดนามต่อสู้ยาวนานถึง ๒๐ ปี กระทั่งสามารถรวมเวียดนามเป็น
หนึ่ ง ได้ อี ก ครั้ งในปี ค.ศ.๑๙๗๕ แม้ ว่ า ในความเป็ นจริ ง เวี ย ดนามเป็ น เอกภาพในด้ า นดิ น แดนตั้ ง แต่ วั น
ประวัติศาสตร์ คือ ๓๐-๔-๑๙๗๕ แต่ในด้านการเมือง กลับพบว่า ประเทศยังไม่เป็นเอกภาพ ดังนั้น เป็นความ
จําเป็นเร่งด่วนที่เวียดนามต้องทํา คือ การเลือกตั้งทั่วไป และมีรัฐสภา จากนั้นรัฐสภามีมติใช้ชื่อประเทศ เป็น
ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒-๗-๑๙๗๖ ส่วยสัญลักษณ์แห่งชาติ คือ ธงแดง ดาวเหลือง มีเพลง
ประจําชาติ คือ กองทัพเดินหน้า และประกาศตั้งฮานอยเป็นเมืองหลวง เปลี่ยนชื่อไซ่ก่อน เป็นโฮจิมินห์ ในด้าน
หนึ่งเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติของท่านโฮจิมินห์ แต่ในอีกด้านหนึ่งเพื่อลบล้างสัญลักษณ์อาณานิคม (ไซ่
ก่อนเป็นชื่อที่มีขึ้นสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสก่อนหน้า คือชื่อ ซา ดิ่งห์) นอกจากที่ผู้แต่งยังได้อธิบายปัญหาหลาย
อย่างที่เกิดขึ้นภายหลังการรวมชาติเวียดนาม และการดําเนินนโยบายการบริหารประเทศเกิดความล้มเหลว
ดังนั้นในปี ค.ศ.๑๙๘๖ เวียดนามจึงปฏิรูปประเทศ จากความสําเร็จของการปฏิรูปประเทศโดยดําเนินแนวทาง
เปลี่ยนใหม่ ภายใต้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “โด่ยเหมย”
ดังนั้นหนังสือประวัติศาสตร์เวียดนามโดยสังเขปเล่มนี้ อาจกล่าวได้ว่า สามารถทําให้ภาพรวมเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์เวียดนามได้หลากหลายมิติ ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม
ตัวอย่างงานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศฟิลิปปินส์ เช่นงานการศึกษาของ เรย์นัลโด อีเลโต
(Reynaldo C. Ileto) เรื่อง The Diorama Experience: A Visual History of the Philippines ผู้เขียนได้
แบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ในแบบกว้างๆ ออกเป็น ๓ ยุค คือ
ยุคแรก กล่าวถึงประวัติสาสตร์ฟิลิปปินส์ในยุคโบราณหรือสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยจารีต โดย
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนต่างๆ ที่ดํารงชีวิตอยู่ในอาณาบริเวณหมู่ เกาะ
ฟิลิปปินส์ ถึงแม้ว่าการเขียนประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ในยุคนี้จะดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและลําบากพอควรสําหรับ
นักประวัติศาสตร์ เนื่องจากไม่สามารถอ้างถึงเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาใช้พินิจ
พิเคราะห์เพื่อให้มองเห็นภาพทางประวัติศาสตร์ จึงทําให้การศึกษาประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ในยุคโบราณจําต้อง
ดําเนินการโดยอาศัยการตีความจากหลักฐานทางด้านโบราณคดีเป็นสําคัญ แต่หลักฐานโบราณคดีที่มีอยู่ทั้งปวง
และนํามากล่าวถึงในประวัติศาสตร์เล่มนี้ได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงการดํารงอยู่ของ
มนุษย์ยุคโบราณ (Ancestral Human) ในฟิลิปปินส์ที่มีอายุเก่าแก่ไปถึงยุคไพลสโทซียนตอนกลาง หรือ
ย้อนกลับไปรวม ๗๕๐,๐๐๐ ปีก่อน และพัฒนาจนกระทั่งถึงยุคโลหะ (Metal Age) กล่าวได้ว่า สภาพชีวิตทาง
สังคมในยุคนี้มีความซับซ้อนและพัฒนายิ่งขึ้นไปตามลําดับ ประกอบด้วยโครงสร้างทางสังคมแบบครอบค รัว
ขนาดเล็ก ดํารงชีวิตแบบล่าสัตว์ หาของปุา เร่ร่อน ไปตามที่ต่างๆ หรือแม้แต่อาศัยอยู่ในถ้ํา จนกระทั่งพัฒนา
ตนเองเข้าสู่โครงสร้างทางสังคมแบบหมู่บ้าน มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้เป็นของตนเอง และเริ่ม
พบเห็นการทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานาข้าวขั้นบันได (Rice Terrace) รวมทั้งการค้าขายแลกเปลี่ยน
ภายในและขยายไปจนถึงการค้าขายแลกเปลี่ยนกับสังคมภายนอก เป็นต้น
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ยุคที่สอง เป็นการกล่ าวถึงประวัติศ าสตร์ฟิ ลิปปินส์ ในยุคอาณานิค ม นับตั้ งแต่ติด ต่อกับชาวสเปน
จนกระทั่งสถาปนาฟิลิปปินส์ในฐานะของการเป็นอาณานิคมของสเปน โดยอ้างอิงหลักฐานและตัวเอกสารต่างๆ
ประกอบการบรรยายเพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมฟิลิปปินส์ ซึ่งนอกจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและเศรษฐกิจแล้วยังแสดงให้เห็นพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในสังคมฟิลิปปินส์ ทั้งในด้านวิถี
ชีวิต ความเชื่อ การศึกษา การแพทย์ เทคโนโลยีการสื่อสาร การขนส่ง เป็นต้น สิ่งที่สะท้อนออกมาจากเนื้อหา
แสดงให้เห็นว่าวิธีคิดหรือแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาต่างๆ ที่สเปนมีต่อสังคมฟิลิปปินส์นั้นถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉม
หน้าประวัติศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์ไปโดยสิ้นเชิง จนทําให้ถูกมองจากนักประวัติศาสตร์ให้เป็นดั่ง “ยุคหนึ่ง” ใน
ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ยุคที่สาม เป็นการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ในยุคการต่อสู้เพื่อเอกราช การตกอยู่ภายใต้การ
ครอบครองของญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งถึงการประกาศเอกราชเป็นสาธารณรัฐใหม่ โดยภาพรวมแล้ว
ลิเลโต้ได้แสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาณานิคมและชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ภายใต้การ
ปกครองแบบอาณานิ ค มที่ นํ า มาสู่ ก ารเผชิ ญ หน้ า และการทํ า สงครามระหว่ า งกั น ไม่ ว่ า จะเป็ นการกบฏ
จุดเริ่ มต้นของขบวนการชาติ นิยมต่อต้ านอาณานิ คมในหมู่ ชาวพื้นเมื อง การเข้า ครอบครอ งของญี่ปุ นและ
สหรัฐอเมริกา และการได้มาซึ่งเอกราชและอํานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์
กลุ่มงานศิลปกรรม
กลุ่ ม งานที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปกรรมในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ ด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ ด้ า น
สถาปัตยกรรม และด้านดนตรี-นาฏศิลป์ สามารถรวบรวมผลงานได้ ๒๘๔ รายการ สามารถสรุปงานดังกล่าวได้
ดังนี้
กลุ่มงานประวัติศาสตร์ศิลป์ จากการศึกษาพบว่าจะเป็นการนําเสนอในภาพรวมของงาน
ศิล ปกรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแยกศึกษาเฉพาะเจาะจงเป็นรายประเทศ เช่น ศิลปะเขมร
ศิล ปะพม่ า ศิ ลปะชวา ศิล ปะเวี ย ดหรือ จาม ศิ ล ปะลาว เป็ นต้ น ซึ่ งเป็นการศึก ษาหรือ นํา เสนอที่ แสดงถึ ง
หลักฐานทางด้านศิลปกรรมของประเทศนั้น ว่ามีรูปแบบที่มาเป็นอย่างไร แต่ละยุคสมัย รวมถึงแสดงให้เห็นถึง
เอกลักษณ์เฉพาะศิลปกรรมนั้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในประเทศนั้น ผ่านคติความ
เชื่อที่มีร่วมกัน ทว่ามีรูปแบบของงานศิลปกรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการ
ผสมผสานศรัทธากับการสร้างสรรค์ผลงานศิล ปกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละดินแดนเช่นกัน ที่สะท้อน
ความคิดและความเชื่อทางศาสนาของแต่ละชนชาติที่ปรากฏขึ้นในงานศิลปกรรมนั้น
กลุ่มงานด้านสถาปัตยกรรม จากการศึกษาผลงานที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาและนําเสนอในด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสามารถจําแนก
แนวทางในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเด็นหลัก ๙ แนวทาง คือ
๑.แนวทางและแนวคิด (Approaches and Concept) นําเสนอลักษณะเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
๒.คุ ณ ลั ก ษณะทางวั ฒนธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไป (Cultural Traits and
Attributes) ที่เป็นการนําเสนอในลักษณะการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
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๓.สภาพแวดล้อม (Environment) ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในประเด็น การตั้งถิ่น
ฐาน (Settlement) และ ที่ตั้ง (Location and Site) ของชุมชน
๔.วัสดุ และทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Building Resources)
จําแนกได้ออกมาเป็น ๖ หัวข้อ คือ วัสดุที่ทําจากขนสัตว์, วัสดุประเภทดิน, วัสดุประเภทหญ้าและปาล์ม, วัสดุ
ประเภทหิน, วัสดุประเภทไม้, การใช้งานและการผลิต
๕.ผลิตผลทางการก่อสร้าง (Production) นั้น พบการศึกษามีอยู่น้อย โดยส่วนใหญ่
อยู่ในการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม และมีการอธิบายในลักษณะของภาพรวมแต่ไม่ได้เจาะลึกลงไปใน
รายละเอียด
๖.พื้นที่บริการ (Sevices) พบว่า มีการศึกษาในประเด็นนี้เป็นหลักมีไม่มากส่วนใหญ่
จะแทรกอยู่ในการอธิบายในรายละเอียดปลีกย่อย
๗.สัญลักษณ์และการประดับตกแต่ง (Symbolism and Decoration) พบว่า เรือน
พื้นถิ่นมีการประดับตกแต่งที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ทางความเชื่อต่างๆ เช่น “ตาแหลว” ของกลุ่มชาติพันธุ์
ลัวะ มีลักษณะเป็นไม้ไผ่สานแขวนไว้บริเวณทางขึ้นเรือน ซึ่งมีความเชื่อว่าจะปูองกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าไป
ภายในเรือน ในขณะที่การแสดงทางความเชื่อของชาติพันธุ์บูร เช่น การนับถือผีบรรพบุรุษ หรือความเชื่อเรื่อง
เสาเอก มีการแสดงออกเพียงแค่จัดวางตําแหน่งในทิศทางที่เป็นมงคลตามความเชื่อ และรับรู้ผ่านสํานึกของผู้ที่
อยู่อาศัยภายในเรือนเท่านั้น ไม่มีการประดับตกแต่งอย่างใด
๘.การจัดกลุ่มหมวดหมู่ (Typologies) สามารถจําแนกประเด็นนี้ในการศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นออกมาเป็น ๕ หัวข้อ คือ การจําแนกด้วยรูปด้าน, การจําแนกด้วยรูปทรง, การจําแนก
ด้วยผังพื้น, การจําแนกด้วยความสัมพันธ์ของที่ส่งและการจําแนกด้วยประเภทของโครงสร้าง
๙.ประโยชน์ใช้สอยและหน้าที่ (Uses and Functions) สามารถพิจารณาได้เป็น ๓
ส่วนคือ ๑) พื้นที่อยู่อาศัย คือ เรือน และบริเวณโดยรอบเรือน ๒) พื้นที่การประกอบอาชีพ และ ๓) พื้นที่
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กลุ่มงานด้านทัศนศิลป์ จากการศึกษาพบว่าหนังสือที่เกี่ยวกับทั ศนศิลป์ นั้นส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของงานด้านประติมากรรม งานศิลปะพื้นถิ่นและงานจิตรกรรม
กลุ่มงานด้ านดนตรี จากการศึ กษาพบว่า วัฒนธรรมด้านดนตรี ส่วนใหญ่จ ะเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับเครื่องดนตรีประจําชาติของประเทศสมาชิก ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรี ระบบเสียงของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้นจึงสามารถจําแนกถึงลักษณะทางวัฒนธรรมดนตรี ได้ดังนี้
๑.วัฒนธรรมดนตรี และนาฏศิล ป์ ของกลุ่ม ประเทศภาคพื้นทวีป มีลัก ษณะร่วมที่
คล้ายคลึงกันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งดนตรีที่เป็นแบบแผนหรือดนตรีประจําชาติ และดนตรีพื้นบ้านทั่วไป ตัวอย่าง
วัฒนธรรมที่สําคัญคือ วงดนตรีประเภทปี่พาทย์ พิณพาทย์ เป็นต้น
๒.วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มประเทศหมู่เกาะ เป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นถึงการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม และการกลมกลืนทางวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด วัฒนธรรมที่สําคัญคือการใช้เครื่อง
ดนตรีประเภทฆ้องโลหะทองเหลือง ซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปในดินแดนของกลุ่มประเทศหมู่เกาะนี้
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กลุ่มงานด้านนาฏศิลป์ จากการศึกษาพบว่าการศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์เน้นการศึกษา
ในกระบวนการเคลื่อนไหวที่เป็นการร่ายรํา ตามท่วงทํานองเพลงและการขับร้อง จําเป็นต้องมีดนตรีการขับร้อง
จึ ง มี ค วามสมบู รณ์ แต่ ล ะประเทศต่ า งเคลื่ อ นไหวตามการสร้ า งสรรค์ ที่ เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องตนเอง ทํ า ให้
ศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์บ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละชาติได้อย่างชัดเจน
กลุ่มงานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต
กลุ่มงานที่ศึก ษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์และวิ ถีชีวิต สามารถรวบรวมผลงานได้ ๕๐๘ รายการ
สามารถสรุปงานดังกล่าวได้ดังนี้
กลุ่มงานชาติพันธุ์ จากการศึกษาพบว่าผลงานที่ศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์จะเป็นการศึกษาที่
เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของชาติพันธ์ การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม การแต่ง
กาย ครอบครั ว เครื อญาติ การละเล่น สิ ทธิ ม นุษ ยชน ความขั ดแย้ง ด้า นชาติพั นธุ์ การแย่ ง ชิง อํา นาจทาง
การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่ลงตัวก่อให้เกิดคนชายขอบที่มีอํา นาจด้อยกว่า คนพลัดถิ่น
ลักษณะพหุสังคมที่ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ๆ หรืออัตลักษณ์เดิมเพื่อแสดงตัวตน
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง นอกจากประเด็นการศึกษาในเรื่องดังกล่าวแล้ว การจากศึกษาพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่
นักวิชาการด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและนักชาติพันธุ์ศึกษา ส่วนใหญ่เลือกเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ กะเหรี่ยง
ม้ง (แม้ว) เย้า (เมี่ยน) ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า (อีก้อ) ลั๊ว ถิ่น ขมุ จีนฮ่อ ตองซู คะฉิ่น และปะหล่อง
มอญ ไทลื้อ ไททรงดํา ไทใหญ่ ไทเขิน ไทยอง ไทหญ่า ไทยวน ภูไท ลาวครั่ง ลาวแง้ว ลาวกา ลาวตี้ ลาวเวียง
แสก เซเร ปรัง บรู (โซ่) โซ่ง โซ ทะวิง อึมปี ก๋อง กุล า ซอุโอจ (ซุอุ้ง) กูย (ส่วย) ญั ฮกุร ญ้อ โย้ย เวียดนาม
(ญวน) เญอ หมี่ซอ (บีซู) ชอง กระชอง มลายู กะเลิง และลาวโซ่ง (ไทยดํา) มอแกน มอแกลน และอูรักละโว้ย
มลาบรี (ตองเหลือง) และซาไก (มันนิ)
กลุ่มงานด้านวิถีชีวิต จาการศึกษาพบว่าผลงานที่ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตจะเป็นการนําเสนอใน
ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นด้านการดํารงชีวิต ประเด็นภูมิปัญญาด้านอาหาร ประเด็นด้านการละเล่นหรือการ
แสดงพื้นถิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง สามารถสะท้อนให้เห็นถึ งสภาพทางสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆ ได้อีกด้วย
ตัวอย่ างงานศึก ษาเกี่ยวกับกลุ่มงานด้านชาติพัน ธุ์และวิถีชีวิ ต เช่น การศึกษาของ เพนนี แวน
เอสเตอริก (Penny Van Esterik) เรื่อง Food Culture in Southeast Asia๑ หรือวัฒนธรรมอาหารในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งนําเสนอวัฒนธรรมทางด้านอาหารท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพนนีเริ่มต้นเนื้อหาด้วยการกล่าวถึงหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปอันเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กับการได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียและการ
เป็นส่วนหนึ่งของระบอบอาณานิคม สําหรับเพนนีแล้วความสัมพันธ์และอิทธิพลดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็น
จุดเริ่มต้นหรือเป็นรากฐานของกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ปรากฏอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
๑

Penny Van Esterik. (2008). Food Culture in Southeast Asia. Westport, Connecticut: Green
wood Press.
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เพนนีได้กล่าวถึงการ “กิน” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ความหมายการกินว่าหมายถึง
“การกินข้าว” เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักที่มีความสําคัญในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้นอกจากการกินข้าวแล้วยังรวมไป
ถึงการกินข้าวโพดและมันสํ าปะหลังอีกด้ วย ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการบ ริโภคข้าวที่
แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ข้าวหอมมะลิหรืออาจเรียกว่าข้าวเจ้า (Khaw chaw) ถูกบริโภคกันมากใน
ประเทศไทย โดยข้าวชนิดนี้ถือว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุด นอกจากข้าวเจ้าแล้ว ยังมีข้าวเหนียว ซึ่งนิยมบริโภคกันมาก
ในลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือของไทย และทางตอนเหนือของเวียดนาม ทั้งนี้การบริโภค
ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของชาวลาว ได้ทําให้ข้าวเหนียวเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวลาวอย่างหนึ่ง
ข้าวไม่ ได้มีความสําคั ญเพียงแค่การกินเพื่ อดํารงชีวิตเท่ านั้น แต่ยังเป็นองค์ ประกอบสําคัญ ในการ
กระทําพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีการเลี้ ยงผีตาฉอก (hak) อันเป็นผีประจําท้องนาที่ทําหน้าทีปกปักษ์รักษาข้าว
และทําให้กล้าข้าวเจริญงอกงาม ดังนั้นหากชาวบ้านต้องการทํานาให้ผลผลิตสมบูรณ์ก็จําต้องทําพิธีเซ่นไหว้ผี
ตาแฮกในทุกๆ ปีก่อนลงมือปักดํา ดังนั้นในที่นาของแต่ละคนจะมีการปลูกกระท่อมหลังเล็กๆ หรืออาจปักเสา
เป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผีตาแฮก นอกจากนั้นแล้ว เพนนียังกล่าวถึงการคัดแยกข้าว โดยข้าวที่
เก็บไว้เพื่ อบริโภคในครัวเรื อนมักจะถู กแยกออกจากข้าวที่ใช้สําหรั บการเพาะปลูก โดยผู้หญิงสู งอายุจ ะมี
บทบาทสําคัญในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดเพื่อนําไปใช้สําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป
ยังได้กล่าวถึงการประกอบอาหารว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถทําได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ในตําราอาหาร
พม่าระบุว่า “แม่ของเขาทําแกงไก่ได้ดีที่สุด ส่วนพ่อของเธอทําแกงกะหรี่เนื้อวัวได้ดีที่สุดในชุมชน” นอกจากนั้น
แล้วยังกล่าวถึงผู้ชายชาวฉานและขมุในเวลาที่มีพิธีกรรมสําคัญจะทําอาหารนอกบ้าน อย่างไรก็ตาม ในการ
เตรียมอาหารก็ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้หญิงและมีเด็กผู้หญิงเป็นผู้ช่วย อีกทั้งการทําอาหารในครัวเรือนภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่มีการเรียนรู้ผ่านตําราอาหารถึงแม้ว่าจะมีการผลิตตําราอาหารออกมามากมายก็
ตาม นอกจากนั้น เพนนียังกล่าวถึงการเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะนําวัตถุดิบมาปรุงเป็นอาหาร ไม่ว่าจะ
เป็นปลา หน่อไม้ เต้าหู้และผัก โดยวัตถุดิบต่างๆ เหล่านี้ยังสามารถนํามาหมักหรือตากให้แห้งด้วยความร้อน
จากแสงแดดเพื่อถนอมอาหารเก็บไว้ในการประกอบอาหาร วัตถุดิบประเภทกระเทียม หอมแห้ง พริก ข้าว
เหนียวแห้ง (ข้าวคั่ว) ตะไคร้ และใบมะกรูด ต้องผ่านกระบวนการคั่วก่อนปรุงอาหารเพื่อ เพิ่มรสชาติ อันเป็นที่
นิยมปฏิบัติกันมากในภาคเหนือของไทยและลาว ในขณะที่พม่าจะคั่วงาผสมกับเกลือรวมทั้งพริกไทยเก็บไว้
นอกจากนั้นแล้ว พริกและข้าวคั่วแห้งยังเรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการปรุงอาหารของลาวและ
กัมพูชา
หลักในการประกอบอาหารประเภทนึ่ง ต้ม ย่าง ผัดและทอดนั้น จะสัมพันธ์อยู่กับศาสนาพุทธและ
มุสลิม พระพุทธศาสนาเถรวาทในพม่า ไทย กัมพูชาและลาว จะหุงข้าวในตอนเช้าเพื่อทําบุญตักบาตรพระสงฆ์
อันหมายถึงต้องมีการนึ่งข้าวไว้ใช้เป็นอาหารเช้าของครอบครัว แต่ในบางครอบครัวอาหารเช้าอาจถูกจัดเตรียม
ไว้เพื่อตักบาตรพระสงฆ์เป็นการเฉพาะ หรือกรณีมุสลิมในชวาจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารในงานฉลอง
พิธีกรรม Slametan เมื่อข้าวสุกแล้วและเหลือจากการฉลอง ข้าวสุกเหล่านั้นสามารถนําไปเป็นอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน เพนนีได้ก ล่าวว่าการย่า งถือเป็นวิธีการประกอบอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชี ย
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ตะวันออกเฉียงใต้ โดยการย่างจากไม้ไผ่ที่ถูกเรียกว่าสะเต๊ะนั้นถูกวางขายโดยทั่วไปตามริมถนนทั้งในมาเลเซีย
ชวา ไทย และลาว ส่วนกัมพูชาสามารถนํามาย่างปลา เครื่องเทศ แลผักได้
เพนนี ได้ ก ล่ า วถึ งปลาน้ํ า จื ด ปลาทะเล และหอยว่ า เป็ นแหล่ ง โปรตี นที่ สํ า คั ญ ของภู มิ ภ าคเอชี ย
ตะวันออกฉียงใต้และแม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําสายสําคัญที่เชื่อมระหว่างไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามที่มีตํานานของ
ปลาบึกในแม่น้ําโขงซึ่งบ่งบอกถึ งความสัมพันธ์ระหว่างคนกับปลา ปลาที่นิยมบริโภคกันมากในภูมิภาคนี้คือ
ปลาช่อน ปลาดุก และปลาทู ในกัมพูชามีทะเลสาบใหญ่เรียกว่า โตนเลสาบ เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของ
ปลาน้ําจืด นอกเหนือจากฤดูน้ําหลาก โดยใช้วิธีการหมักปลา ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ถูกเรียกว่า ปลาฮ็อก ( prahok)
อาหารส่วนมากในกัมพูชาจะมีส่วนผสมของปลาฮ็อกและถูกผลิตออกมาในรูปแบบต่างๆ โดยผสมกับปลาน้ําจืด
ชนิดอื่นๆ รวมทั้งกุ้งและหอย ส่วนในเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซียอันมีพื้นที่กว้างขวางเป็นชายฝั่งทะเล
ทําให้สามารถเข้าถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเล เช่น ปลาทะเล กุ้ ง ปู ปลาหมึก และร้านอาหารริม
ทะเลจะมีทักษะพิเศษเฉพาะในการทอด ปิ้ง ย่าง รมควัน รวมทั้งต้มในซุป วัตถุดิบที่หาได้ในทะเล อาหารใน
ประเทศไทย เช่น ผัดไทย ส้มตํา จะมีส่วนผสมของกุ้งแห้งหรือกุ้งบด หลายชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จ ะเลี้ยงปลาในบ่อใกล้ๆ บ้านและในนาข้าว อีกทั้งในทุ่งนาจะมีปลาเยอะที่สุดหลังฤดูฝ นช่วงเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม ปลาจึงเป็นเสมือนผลิตภัณฑ์ทางอาหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากกการหมักปลาจะเรียกว่า “น้ําปลา” ซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่ใช้ในการปรุงอาหารทั่วไปที่ทํามาจากปลาทะเล
เกลือ และสารกั นบูด โดยสามารถหมักได้ ในระยะเวลาสั้นๆ รวมทั้งเครื่องปรุงรสที่สํ าคัญมากในไทย ลาว
กัมพูชา และเวียดนาม น้ําปลาในเวียดนามจะเรียกว่า หง็อกมาม (nuoc mam) ถือเป็นเครื่องปรุงรสพื้นฐานที่
สามารถกินกับอาหารได้ทุกมื้อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการหมักปลากะตัก ส่วนในพม่าก็มีผลิตภัณฑ์จากการ
หมักปลากะตะกซึ่งถูกเรียกว่า งาปี๊ (Ngapi) และผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถทํามาจากปลาและกุ้งแห้งที่ผ่านความ
ร้อนจากแสงแดด บดกับเกลือแล้วบรรจุลงในขวดสามารถนําไปใช้ปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่คล้ายๆ
กันนี้ในไทยเรียกว่า กะปิ (kapi) ในขณะที่กัมพูชามักใช้ปลาดุกและปลาช่อนในการหมักและเสิร์ฟเป็นอาหาร
นอกเหนือจากการเป็นเครื่องปรุงรส โดยเรียกว่าปลาฮ็อก (prahok) แต่ในลาวเรียกว่า ปลาแดก (padek)
เครื่องปรุงรสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความเผ็ด ร้อน เปรี้ยว เค็ม หวาน รสชาติเหล่านี้มีส่วนผสม
ของเครื่องเทศและสมุนไพรท้องถิ่น เช่น กานพลู ลูกจันทร์เทศ อบเชย ซึ่งมีบทบาทสําคัญมากในการปรุงรส
อาหารในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ส่วนอาหารในผืนแผ่นดินใหญ่จะใช้สมุนไพรที่สด มีกลิ่นหอม โดยมักจะใช้ใบ
ดอก ลําต้น เมล็ด หรือราก เพื่อการเพิ่มรสชาติของอาหาร
ผักและผลไม้ ยังถูกกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งกล่าวว่า “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสวรรค์
ของคนรักผลไม้” มะพร้าวในมาเลเซียถูกนํามาอบแห้งจนมีสีน้ําตาลและบดให้ละเอียดแล้วนําไปปรุงอาหาร
ส่วนในผืนแผ่นดินใหญ่มะพร้าวแก่ถูกนํามาขูดคั้นน้ําทําเป็นกะทิสดเพื่ อใช้เป็นน้ําแกง อันที่เป็นที่นิยมมากกับ
อาหารในวังของไทยและกัมพูชา รวมทั้งอาหารในมาเลเซีย กล้วยเป็นผลไม้พื้นเมืองที่ส ามารถเป็นทั้งอาหาร
ว่าง ขนมหวาน และยารักษาโรค ส่วนมะม่วงเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมสําคัญของขนมหวานขึ้นชื่อในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบ “ข้าเหนียวมะม่วง” ผักถูกนํามาใช้ประกอบอาหารประเภทต่างๆ โดยคําว่า
“kerabu” หมายถึง สลัดหรือยําผักที่คนจีนปรับมาจากการปรุงแบบชาวมลายูพื้นเมืองให้เข้ากับรสชาติแบบ
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จีน โดยมีที่มาจากชาวมีนังกาเบา (minangkabau) โดยมีผักลวกหรือผักดิบเป็นส่วนผสม นอกจากนี้ ชาวมีนัง
กาเบายังถูกยกให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาหารในพิธีกรรม เช่น จะทําเค้กข้าวหลากสีสําหรับใช้ในพิธี
หมั้น ส่วนลาวและเวียดนามจะปลูกผักกินสดกับเครื่องจิ้ม ส่วนไทยก็จะปรุงสลัด ซึ่งเรียกว่า “ยํา” มากินกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการใช้มะละกอดิบมาทําสลัด (ส้มตํา) ซึ่งในกัม พูชาและเวียดนามอาจจะนํามาปรุง
ผสมกับมัสตาร์ดและมายองเนส อันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของประเทศเจ้าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
ผักบางจําพวกถูกยกให้มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพร เช่น สะระแหน่ ใบบัวบก ใบมะละกอ เป็นต้น โดยผัก
หลายชนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสมุนไพรช่วยรักษาสมดุลและถูกนํามาปรุงอยู่ในรสชาติของ
อาหารโดยทั่วๆ ไป ไม่ว่าร้อน เปรี้ยว หวาน เค็ม โดยเครื่องปรุงประกอบอาหารเองก็สามารถเป็นสมุนไพร เพื่อ
ค้นหาพืชและข้อมูลจากหมอชาวบ้านสําหรับนําไปพัฒนายาตัวใหม่เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็ง โรคเอดส์ และโรค
ระบบประสาท เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและชาติพันธุ์ รวมไปถึงการขาดแคลน
แพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ขนมและของหวานอันเป็นที่นิยมมากในหมู่เกาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น สามารถ
เชื่อมโยงไปถึงพิธีกรรมในศาสนาฮินดู โดยขนมบางชนิดเป็นสัญลักษณ์ของความร่ํารวยแล ะความสุขสําหรับ
มอบให้กับแขกที่มาเยือน ในเวียดนามนั้น ไอศกรีมที่ทํามาจากเนื้อผลไม้กับน้ําตาล (sorbets) หรือขนมหวาน
ทําจากสาร่ายทะเลและข้าว จะถูกนํามาเสิร์ฟในช่วงเวลาพิเศษ ส่วนในมาเลเซียและอินโดนีเซียนั้น ขนมจะ
สะท้อนออกมาในรูปแบบเดียวกับตําราอาหารแบบชาติตะวันตก เช่ น ขนมอบหรือพุดดิ้งหวาน นอกจากนี้
ขนมหวานต่างๆ โดยส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้จ ะมีการเกลือในการตัดความหวาน การกินขนม ของหวานและ
เครื่องดื่มเย็นๆ ได้สะท้อนถึงความคุ้นเคยกับรสชาติของอเมริกาเหนือ โดยเค้กและคุกกี้เป็นมรดกตกทอดของ
อาณานิคมที่เคยดํารงอยู่อย่างยาวนาน ขนมหวานที่มาจากขนมอบจากแปูง ข้าวสาลีและน้ําตาล จึงมีความ
ใกล้ชิดกับความเป็นยุโรปมาก
ในบรรดาเครื่องดื่มนั้น บางครั้งก็มีส่วนผสมของน้ําผลไม้ต่างๆ เช่น น้ํามะพร้าวอ่อน น้ําอ้อย ส่วนชา
จีนก็ถูกนํามาใช้ในการเสิร์ฟในร้านอาหาร รวมทั้งเสมือนเป็นยาชูกําลัง และกาแฟก็จะถูกผสมกับนมข้นหวาน
เหล้าที่หมักจากข้าวก็มีบทบาทสําคัญมากในงานเฉลิมฉลองและเป็นสางที่เชื่อมโยงโลกของมนุษย์และโลกหลัง
ความตาย ในหมู่ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ทางทิศเหนือของหลวงพระบางมีแอลกอฮอล์ที่หมักจากข้าว (Laolao)
โดยถูกเก็บไว้ในไหอันเป็นมรดกตกทอด เหล้าหมักก็มีสถานะเป็นส่วนประกอบสําคัญในงานพิธีกรรมต่างๆ
เช่นเดียวกับข้าวหรือขนมหวาน
นอกจากนี้ ยังมีส่วนกล่าวถึงมารยาทในการกินอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการกิน
ข้าวในเมืองตะเคลื่อนย้ายมาอยู่บนโต๊ะอาหาร แต่ในชนบทการกินข้าวยังเป็นลักษณะการนั่งกับพื้ นปูด้วยเสื่อ
หรือไม้ไผ่สาน โดยส่วนใหญ่จะมีการให้ความสําคัญกับการล้างมือด้วยเหตุผลที่ชอบใช้มือในการกินอาหาร แต่
เวียดนามจะใช้ตะเกียบในการกิน ชาวมุสลิมจะต้องระวังในการเก็บและพักมือ รวมทั้งการล้างหน้าก่อนกิน
อาหารด้วยเหตุผลทางศาสนา ลักษณะของการเสิร์ฟอาหารจะเป็นการยกมาเสิร์ฟพร้อมกันทุกอย่าง ทั้งอาหาร
คาวหวาน เพื่อรักษารสชาติและอุณหภูมิของอาหาร ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการเสิร์ฟอาหารของชาว
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จีนที่อาหารจะขึ้นโต๊ะเป็นอย่างๆ ส่วนมื้ออาหารของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ อาหารเช้า
อาหารกลางวัน อาหารเย็น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากชาติตะวันตก แต่สําหรับชาวไทใหญ่ ฉาน และกลุ่ม
คนที่อาศัยในภาคเหนือของไทยจะนึ่งข้าวเหนียวกินในตอนเช้า ชาวลาวชนบทจะกินข้าวกับครอบครัวในตอน
เช้าและตอนเย็น ส่วนเวียดนามจะกินข้าว ๓ มื้อ โดยมื้อเช้าประกอบด้วยข้าวต้มหรือบะหมี่ มื้อกลางวันอาจ
เป็นก๋วยเตี๋ยวเฝอหรือซุปปลา อาหารผัดทอดต่างๆ ส่วนคนกรุงเทพฯ ก็อาจนําข้าวห่อและอาหารติดตัวไปกิน
ตอนเช้าด้วยเนื่องจากเหตุผลในการเดินทาง โดยมักกินอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร และกินอาหารเย็นกับ
ครอบครัว
ไม่เพียงเท่านั้น เพนนียังนิยามอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติว่า “อาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่
ละภู มิ ภ าคหรื อ ประเทศนั้ นไม่ จํ า เป็ นต้ อ งเป็ นอาหารที่ มี รสชาติ อ ร่ อ ย แต่ อ าจเป็ น อาหารที่ ถู ก ปรุ ง ขึ้ นใน
ร้านอาหารในเมืองก็เป็นได้ ” ทั้งนี้การให้ความหมายของอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติตามนัยยะของ
เพนนีทําให้สะท้อนถึงปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถสร้ างอาหารบางประการให้เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติได้ และเส้น
ก๋ว ยเตี๋ย วก็ ถือ ได้ ว่า เป็ นอาหารที่ โ ดดเด่ นในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต้ ซึ่ง แต่ ล ะประเทศจะนํ า เส้ น
ก๋วยเตี๋ยวมาแปรูปเป็นอาหารที่แตกต่างกันออกไปตามความนิยมของประเทศนั้นๆ เช่น ผัดไทในไทย เฝอใน
เวียดนาม ลักซาแบบปีนัง (Penang Laksa) ในมาเลเซีย เป็นต้น และยังมีซุปปลาใส่สัปปะรด (Canh Chua
Ca) และขนมเค้กข้าวที่เรียกว่า Banh Tet อันถือเป็นขนมในเวียดนามที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ของการเริ่มต้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ชาวตะวันตกชื่นชอบเป็นอย่างมาก ลาบ (Laap) ที่ทํามาจากเนื้อสัตว์ก็
กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาหารลาวที่ชึ้นชื่อในร้านอาหารทั้งในและนอกประเทศ ส่วนอาหารในมาเลเซียมักจะ
สะท้อนออกมาในรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ปลูกสร้างมาจากเป็นภูมิภาคทางการค้า
และเจ้าอาณานิคมในยุคประวัติศาสตร์ เช่น สลัดผลไม้โรจัก (Rojak) หรือปอเปี๊ยะสด ถูกหยิบขึ้นมาเป็นอาหาร
ที่เป็นสัญลักษณ์ของมาเลเซียเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายของอาหาร
ในทัศนะของเพนนี คือ ความโดดเด่นที่กลายเป็นสัญลักษณ์รูปแบบหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งถูกส่งผ่านจากประเทศเจ้าอาณานิคมตะวันตกหรือกระแสของการท่องเที่ยว รวมทั้งจากแรงสนับสนุนของ
รัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการขายอาหารผ่านนโยบาย งานแสดงนิทรรศการ เทศกาลอาหาร และอื่นๆ
นอกจากยังกล่าวถึงอาหารที่แปลกพิสดารอันสามารถหากินได้ในร้านอาหาร แต่ถือเป็นของหายาก มี
ราคาแพง และบางครั้ งก็ผิดกฎหมาย โดยอาหารที่ ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยวที่ชอมชิมสัมผัส กับ
รสชาติอ าหารแปลกใหม่ คือ งู จระเข้ เสือ ลิ ง อุ้ง ตีนหมี สมองลิ ง โดยในภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อและ
ภาคเหนือของไทยและลาว จะมีอาหารจายพิเศษพิสดารที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนชนบท คือ แมลงทอด
ต่างๆ เช่น ตั๊กแตนทอด หนอนรถด่วนทอด มดแดงทอด และแมลงน้ํา เป็นต้น
เพนนี ยังกล่าวถึงสถาบันวิจัยนานาชาติด้านอาหาร (IFPRI) เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่คอย
ปรับปรุงโภชนาการในเด็กจึงส่งผลให้เกิดการรักษาความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพที่ดี โดยไทยและ
มาเลเซียถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการตายของเด็กทารกลดลง รวมทั้งประเทศไทยยัง
เป็นประเทศที่เรียกว่ามีอัตราการขาดสารอาหารน้อยมาก แต่ในทางกลับกัน ครึ่งหนึ่งของคนภาคกลางใน
ประเทศไทยกลับเป็นโรคโคเรสเตอรอลในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ตัน โรคเบาหวาน บางส่วนเป็น
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โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ทั้งอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมอาหารที่เป็นพิษ เกิดจากการกินอาหารจานด่วน บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป ไก่ทอด พิซซ่า เป็นต้น อีกทั้งการทําอาหารสดบนท้องถนนก็ถูกมองว่าเป็นอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ส่วนคนสิงคโปร์ ปีนัง ฮานอย และกรุงเทพฯ จะเน้นอาหารที่ถูกสุขลักษณะอันสะท้อนผ่านรูปแบบของผู้ขาย
โดยการจัดให้มีสถานที่ในการขายของสดโดยเฉพาะและต้องมีใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดังนั้นผลที่
ตามมา ก็คือ ผู้ชายต้องสวมถุงมือยาง ใช้นําบรรจุขวดและมีแหล่งล้างจานชามด้วยน้ําร้อน โดยสิ่งเหล่านี้ถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อความสะอาดและทันสมัย
สามารถกล่าวได้ว่า เพนนีต้องการใช้อาหารเป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนทางวัฒนธรรมของภูมิภาค ซึ่งมี
ทั้งความเหมือนและความแตกต่าง ไม่ว่าวิธีการที่คนเลี้ยงดูตนเอง คุณภาพการกิน สัญลักษณ์ในการปฏิบัติ แม้
วัฒนธรรมของอาหารอาจไม่ได้มีความเป็นระเบียบที่เคร่งครัดเหมือนกับศาสนาและชาติพันธุ์ แต่หากพิจารณา
จากระบบนิเวศที่มีความแตกต่างไปในแต่ละภูมิภาคแล้วอาจเป็นไปได้ว่าอาหารหรือเครื่องปรุงแบบเดียวกัน
อาจผลิตวัฒนธรรมอาหารแบบเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ หนังสือเล่มมองว่า วัฒนธรรมอาหารเป็นเครื่องมืออีก
แบบหนึ่งในการทําความเข้าใจต่อภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมีรากร่วมกันอยู่เหนือความแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์หรือทางศาสนา ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายของ ๑๑ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเริ่มทําความรู้จักสถานที่ วิถีชีวิต รูปลักษณ์สีสันและรสชาติของอาหาร ทรัพ ยากรธรรมชาติ วิถีความเชื่อใน
แต่ละท้องถิ่น จึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
และอาจทํา ให้เ กิ ด ความเข้ าใจใหม่ ๆ ต่ อ ภูมิ ภ าค อั นแตกต่ า งไปจากกรอบคิด มุม มองหรื อประเด็ นต่ า งๆ
แบบเดิมที่วางอยู่ฐานคิดของรัฐชาติสมัยใหม่อันมีเส้นแบ่งอาณาเจตพรมแดนชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เจ้าอาณา
นิคมตะวันตกเป็นฝุายนํามายัดเหยีย ดให้ ในทางตรงกันข้ามหากนําเอาวัฒนธรรมอาหารมาเป็นมุมมองและ
กระบวนทัศน์ในการศึกษาภูมิภาค ย่อมทําให้ส ามารถมองเห็นรากร่วมและการมีลิ้นรสร่วมในทางวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี
กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อและประเพณี สามารถรวบรวมผลงานได้ ๒๒๕
รายการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมาการรับอิทธิพลทางด้านศาสนาในพื้นที่แถบอาเซียนใน
ช่วงเวลาต่างๆ มีความรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยของศาสนาอย่างไร เช่น การศึกษาพระพุทธศาสนาในพม่าสมัย
พุกาม การศึกษาความเป็นมาในการประกาศว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติของพม่า การฟื้นฟูศาสนา
อิสลามในมาเลเซียก่อนและหลังได้รับเอกราช หรือการใช้ศาสนาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เช่น ความเชื่อเรื่องพระราหูใน
วัฒนธรรมลาว ความเชื่อ เรื่อ งสิ่งเหนื อธรรมชาติข องกลุ่ม ชาติ พันธุ์ ม้ง เป็นต้น ประกอบกับความสนใจใน
การศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ที่ได้รับอิท ธิมาจากศาสนาและความเชื่อที่มีอัตลักษณ์แต่ล ะ
ท้องที่ เช่น พิธีกรรมการปลงศพของชาติพันธุ์ญ้อ ประเพณีทําบุญเดือนสิบชาวมาเลเซีย พิธีกรรมหลังความตาย
ของชนเผ่าม้ง เป็นต้น
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กลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน สามารถรวบรวมผลงานได้
๖๙๐ รายการ สามารถสรุปงานดังกล่าวได้ดังนี้
กลุ่มงานด้านภาษา จากการศึกษาพบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจํานวนภาษามาก
ถึงประมาณ ๑,๗๐๐ ภาษา จากตระกูลภาษา ๕ ตระกูลหลักที่นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ให้ความสนใจใน
การศึกษา
๑. ตระกูลไท-กะได (Tai-Kadai) แบ่งออกเป็น ๒ สาขาหลัก ได้แก่ ภาษาไท ซึ่งเป็น
ภาษาที่พู ด กั นทั่ ว ไปทางฝั่งตะวันตกของเอเชี ย ตะวั นออกเฉีย งใต้ ที่ ราบสู ง ของประเทศเมี ย มา และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และภาษากะไดที่เป็นภาษาที่พูดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน
ภาษาในตระกูลนี้มีจํานวนประมาณ ๒๐ ภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาไทลื้อ เป็นต้น
๒. ตะกู ล จี น -ทิเ บต (Sino-Tibatan) ภาษาตระกู ล นี้ พู ด ที่ บ ริ เ วณที่ ราบสู ง ของ
ประเทศเมี ยนมาร์ ภาคเหนือของประเทศลาว ภาคเหนือของประเทศไทย และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศจีน ภาษาในตระกูลนี้มีจํานวน ๒๕๐-๓๐๐ ภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษากะเหรี่ยง เป็นต้น
๓. ตะกูลม้ง-เมี่ยน (Hmong-Mien) ภาษาตระกูลนี้ดั้งเดิมพูดที่ประเทศจีนแต่ต่อมา
ผู้พู ด ได้ อ พยพย้า ยถิ่น ฐานลงไปทางใต้ข องประเทศจี น เข้ า ไปยั งประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศ
เวียดนาม ภาษาในตระกูลนี้มีจํานวนประมาณ ๓๐-๔๐ ภาษา เช่น ภาษาม้ง ภาษาเมี่ยน เป็นต้น
๔. ตระกูลออกโตรเอเชียติก (Austroasiatic) ภาษาตระกูลนี้มักจะพูดกันในบริเวณ
ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา
ภาษาในตระกูลนี้มีจํานวนประมาณ ๑๕๐ ภาษา เช่น ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษากูย เป็นต้น
๕. ตระกูล ออกโตรนี เ ซี ย (Austronesian) ภาษาตระกู ล นี้ จ ะพู ด กั นในบริ เ วณ
ประเทศที่เป็นหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิป ปินส์ ประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ภาษาในตระกูลนี้มีจํานวนประมาณ ๑,๒๐๐ ภาษา เช่น ภาษามาเลย์ ภาษาอูรัก
ลาโว้ย ภาษาจาม เป็นต้น
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ภาษาต่างๆ ที่ใช้กันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จะมีความหลากหลายทางภาษา แต่ภาษาต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งกันและกัน
เป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานกันอย่างต่อเนื่อง
นานหลายศตวรรษ เหตุหลของการย้ายถิ่นฐานก็แตกต่างกัน เช่น เหตุผลจากการต้องแสวงหาดินแดนใหม่ การ
อพยพจากที่สูงลงสู่พื้นที่ราบ เหตุผลจากการปกครอง การลี้ภัยสงคราม การค้าขาย การแต่งงานข้ามกลุ่ม เป็น
ต้น การตั้งรกรากในถิ่นที่อยู่ใหม่นั้น ไม่ว่าจะเป็นไปโดยการถูกบังคับหรือสมัครใจก็ตาม ล้วนแต่ทําให้เกิดการ
ดํารงชีวิตร่วมกันของชาวบ้าน และมีผลทําให้เกิดภาวะการซ้อนกันของภาษา การสัมผัสภาษาจึงเป็นประเด็ นที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากการสัมผัสภาษาจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาได้ในลักษณะ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางเสียง คําศัพท์ และไวยากรณ์ของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความ
คล้ายคลึงกันมาก ทั้งๆ ที่ภาษาเหล่านั้นบางภาษาไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางเชื้อชาติเลยในชั้นต้น นอกจากนี้
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ผลงานทางวิชาการต่างๆ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญการศึกษาภาษาศาสตร์ในด้านเชิง
เปรียบเทียบลักษณะของภาษา โครงสร้างทางภาษา ลักษณะทั่วไปของภาษา เสียงและระบบ (สัทศาสตร์ )
ระบบคํา วลี ประโยคและข้อความ
ตัวอย่างงานศึกษาเกี่ยวกับภาษา ผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีหลากหลายงานวิจัย เช่น งานวิจัยของพิณ รัตน์ อัครวัฒนากุล เรื่อ ง การเปลี่ ยนแปลงของวรรณยุกต์ :
กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาว๑ งานวิจัยของศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ เรื่อง การแปรของเสียงพยัญชนะท้าย
ในภาษากะเหรี่ยงสะกอและภาษามลายูถิ่นปาตานี้ : การเปลี่ยนแปลงที่กําลังดําเนินอยู่อันเนื่องมาจากการ
สัมผัสภาษา๒ เป็นต้น เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นขัดเจนเกี่ยวกับหลากหลายทางภาษาและการสัมผัสภาษาใน
เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น ๕
ตระกูลภาษา ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเสียงอันเนื่องมาจากการสัมผัสภาษา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตระกูลละ ๑ ภาษา
๑.ภาษาตระกูล ไท งานวิ จัย ของ พิณ รัตน์ อั ครวัฒนากุล เรื่ อง การเปลี่ย นแปลงของวรรณยุ กต์ :
กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของวรรณยุกต์ ในกลุ่มภาษา
“ลาวแท้” และกลุ่ม “ลาวกลาย” เพื่อจําแนกกลุ่มย่อย และเปรียบเทียบวรรณยุกต์ในภาษากลุ่ม “ลาวแท้”
และกลุ่ม “ลาวกลาย” กับวรรณยุกต์ในภาษาอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างรวมทั้งสืบสร้างวรรณยุกต์ของภาษาลาวดั้งเดิม
เพื่อเป็นแนวทางในการสันนิษฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ในภาษาลาวและปัจจัยที่ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่า สามารถจําแนกกลุ่มภาษาลาวออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย ได้แก่ ภาษาลาวแท้
กลุ่มที่ ๑ ลาวแท้กลุ่มที่ ๒ ลาวกลายและลาวเทียม ภาษาลาวแท้กลุ่มที่ ๑ มีลักษณะการแยกเสียงรวมเสียง
แบบ B๑๒๓๔ C๑=DL๑๒๓/C๒๓๔=DL๔ (“บันไดลาว) และ B ≠ DL ส่วนภาษาลาวแท้กลุ่มที่ ๒ มีการแยก
เสียงรวมเสียงกคล้ายกับภาษาลาวแท้กลุ่มที่ ๑ แต่มีการแปรของวรรณยุกต์เกิดขึ้น ภาษาลาวกลายมีวรรณยุกต์
คล้ายกับภาษาลาวแท้กลุ่มที่ ๑ เช่นกัน แต่มีลักษณะอื่นที่คล้านกับวรรณยุกต์ในภาษาของชนกลุ่มอื่นรอบข้าง
เพิ่มเข้ามา ทั้งภาษาลาวแท้กลุ่มที่ ๑ ลาวแท้กลุ่มที่ ๒ และลาวกลาย จัดเป็นภาษากลุ่มลาว แต่ภาษาลาวเทียม
ไม่ใช่ภาษากลุ่มลาว ผู้เขียนได้วิเคราะห์การแปรและการเปลี่ยนของวรรณยุกต์ในภาษาลาว ได้ข้ อสรุปว่า ปัจจัย
ที่มีบทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ในภาษาลาว คือ การสัมผัสภาษา โดยมีกระบวนการที่
สําคัญ ได้แก่ การแทรกแซงภาษา การ “ยืมวรรณยุกต์” หรือ “ยืมการออกเสียง”
๒.ภาษาตระกูลทิเบต-พม่า งานวิจัยของอีวานส์ (Evans) เรื่อง การกําเนิดวรรณยุกต์อันเนื่องมาจาก
การสัมผัสภาษาในกลุ่มเซี ยงกลุ่มใต้ (Contact-induced tonogenesis in Southern Qiang) พบว่า ภาษา
เซียง (Qiang) แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ภาษากลุ่มเซียงใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มภาษาที่มีวรณยุกต์ เช่น ภาษาปู
๑

พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล. (๒๕๔๖). การเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์: กรณีศึกษาภาษากลุ่มภาษาลาว.
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๒
ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์. (๒๕๕๗). การแปรของเสียงพยัญชนะท้ายในภาษากะเหรี่ยงสะกอและภาษา
มลายูถิ่นปัตตานี: การเปลี่ยนแปลงที่กาลังดาเนินอยู่อันเนื่องมาจากการสัมผัสภาษา. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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มิ (Pumi) ภาษาซาบา (Zhaba) เป็นต้ น กลุ่มที่ ส อง คือ ภาษาเซี ยงกลุ่มเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่ม ภาษาที่ไม่ มี
วรรณยุกต์ เช่น ภาษาเดาฟุ (Daofu) เป็นต้น
ภาษาเซียงดั้งเดิม (Proto-Qiang) ไม่ได้เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ ผู้เขียนสามารถพิสูจน์ได้ว่า การเป็น
ภาษาที่มีวรรณยุกต์ของภาษาเซียงกลุ่มใต้นั้น มีสาเหตุมาจากการสัมผัสกับภาษาจีนซึ่งเป็ นภาษาที่มีวรรณยุกต์
เป็นเวลานาน และการยืมคําศัพท์จํานวนมากจากภาษาจีน คํายืมจํานวนมากเหล่านั้นมีอิ ทธิพลทําให้ภาษาเซีย
งกลุ่มใต้รับเสียงวรรณยุกต์เข้าไปใช้ในภาษาเซียงกลุ่มใต้ด้วย อย่างไรก็ดี ภาษาเซียงกลุ่มเหนือก็ยืมคํา ศัพท์จาก
ภาษาจีนเช่นกัน แต่ยืมเป็นจํานวนน้อยเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นหลักฐานว่าการสัมผัสภาษามี
อิทธิพลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเสียงได้
๓.ภาษาตระกู ล ม้ ง -เมี่ ย น งานวิ จัย ของธีรพั นธ์ เหลื อ งทองคํ า เรื่ อ ง การเปลี่ ยนแปลงของเสี ย ง
วรรณยุกต์และการสัมผัสภาษา กรณีศึกษาภาษาเมี่ยน-เย้าและภาษาไทย (Tone Chang and Language
Contact: A Case Study of Mien-Yao and Thai) งานวิจัยนี้ศึกษาภาษาเมี่ยน-เย้า ที่พูดที่บ้านห้วยแม่ซ้าย
ตําบลดอยยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาษาเมี่ยน-เย้า ในพื้นที่นี้สัมผัส กับภาษาไทยเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ครอบครัวชาวแม้ว-เย้า ได้อพยพมาจากประเทศลาว และตั้งรกรากอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย
ตั้งแต่ ค.ศ.๑๘๕๙ ภายหลังได้อพยพอีกหลายครั้ง และได้อพยพมาอยู่ที่บ้านห้วยแม่ซ้าย ตําบลดอยยาวเมื่อ
ค.ศ.๑๙๗๑ ต่ อมาชาวแม้ว -เย้า ที่ อาศัย อยู่ที่หมู่ บ้านนี้ ได้เป็นประชากรไทย และได้มีการสร้า งโรงเรียนใน
หมู่บ้าน ลูกหลานของชาวบ้านในหมู่ บ้านจึงมีโอกาสได้เรียนหนังสือ ซึ่งใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
หมู่บ้านห้วยแม่ซ้า ยเป็ นชุมชนสองภาษา ชาวบ้านในหมู่บ้านพูด ได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาเมี่ยน-เย้ า
โดยเฉพาะคนรุ่ งอายุน้อย ผู้เขียนสังเกตว่าเสียงวรรณยุกต์ของชาวเมี่ยน-เย้า รุ่นอายุมากและรุ่นอายุน้อย มี
ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเสียงวรรณยุกต์ ขึ้นตก (high-rising-falling) และเสียงวรรณยุกต์ต่ําขึ้นตก (lowrising-falling) ผู้เขียนจึงเก็บข้อมูลโดยใช้ Tone checklist ผลการศึกษาพบว่า ภาษาเมี่ยน-เย้า มีรูปแปรของ
เสียงวรรณยุกต์สูงขึ้นตก (high-rising-falling) ที่แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม A เป็นเสียงวรรณยุกต์สูงขึ้นตก
(high-rising-falling) และกลุ่ม B เป็นเสียงวรรณยุกต์สูงขึ้น (high-rising)
เสียงวรรณยุกต์กลุ่ม A ปรากฏในกลุ่มผู้บอกภาษารุ่นอายุมากกว่า ๒๕ ปี ส่วนเสียงวรรณยุกต์กลุ่ม B
ปรากฏในกลุ่ ม ผู้ บ อกภาษารุ่ นอายุ น้ อ ยกว่ า ๒๕ ปี เสี ย งวรรณยุ ก ต์ ข องผู้ พู ด รุ่ น อายุ น้ อ ยมี สั ท ลั ก ษณะที่
คล้า ยคลึ งกับ เสีย งวรรณยุ กต์ต รีในภาษาไทยมาตรฐาน นอกจากนี้ เสียงวรรณยุก ต์ต่ํา ขึ้นตก (low-risingfalling) ได้มีการรวมกับเสียงวรรณยุกต์ กลางขึ้น (mid-rising) เนื่องจากเสียงวรรณยุกต์ทั้งสองเสียงนี้
มีสัทลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จึงทําให้กลุ่มผู้พูดรุ่นอายุน้อยกว่า ๒๕ ปีมีเสียงวรรณยุกต์ ๕ เสียง ในขณะที่กลุ่มผู้
พูดรุ่นอายุมากกว่า ๒๕ ปี มีเสียงวรรณยุกต์ ๖ เสียง
๔.ภาษาตระกูลมอญ-เขมร งานวิจัยของ ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา และชมนาค อินทจามรรักษ์ เรื่อง
วิวั ฒนาการของเสีย งวรรณยุก ต์อั นเนื่อ งมาจากการสัม ผัส ภาษา กรณี ศึก ษาภาษาถิ่ น (ลั วะ) จัง หวั ดน่ า น
ภาคเหนือของประเทศไทย (Tonal evolytion induced by language contact: a case study of the
T’in (Lua) Language of Nan province, NorthernThailand) งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะททางกล
สัทศาสตร์ของระดับเสียงประจําคําในภาษาลัท (Mal) ภาษาถิ่นย่อยของภาษาถิ่น (T’in) หรือภาษาลัวะ (Lua’)

๔๗๓

ซึ่งเป็นภาษาในสาขาขมุอิก ตระกูลมอญ-เขมร โดยผู้เขียนวิเคราะห์ค่าความถี่มูลฐานของเสียงสระในคําคู่เทียบ
เสียงจํานวน ๒๐ คู่ ที่ได้จ ากผู้ บอกภาษาเพศหญิง ๒ คน (อายุ ๕๖ ปีและ ๓๘ปี) ที่หมู่บ้านยอดดอยวัฒนา
อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ฟิคเบค (Filbeck) ได้เคยศึกษาภาษามัลในอดีตและพบว่าภาษามั คเป็นภาษาที่ไม่
มีวรรณยุกต์ แต่ผลการวิจัย นี้แสดงให้เห็นว่าภาษามัลที่พูดที่หมู่บ้านยอดดอยวัฒนาเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์
และมีระดับเสียงเด่น ๒ ลักษณะ คือ ระดับเสียงสูงตก และระดับเสียงต่ําขึ้น งานวิจัยนี้ส รุปว่าภาษามัล มี
วรรณยุกต์ ๒ หน่วยเสียง คือ วรรณยุกต์ตกหรือวรรณยุกต์สูง และวรรณยุ กต์ขึ้นหรือวรรณยุกต์ต่ํา ผู้เขียน
วิเคราะห์สาเหตุของการกลายเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ของภาษามัล น่าจะเนื่องมาจากการสัมผัสภาษาคําเมือง
ถิ่นน่านเป็นระยะเวลานาน ภาษาคําเมืองถิ่นน่านเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ขึ้น ๒ เสียง ซึ่งปรากฏในคํา
มากกว่าเสียงวรรณยุกต์อื่นๆ อย่างชั ดเจน นั่นคือ วรรณยุกต์ต่ําขึ้น และวรรณยุ กต์กลางขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้พูด
ภาษามัลได้ยินวรรณยุกต์ทั้ง ๒ เสียงดังกล่าวบ่อยครั้งกว่าเสียงวรรยุกต์อื่นๆ จึงอาจจะนํา “เสียงขึ้น” ไปปรับ
ใช้กับคํายืมจากภาษาอื่นด้วย เช่น คํายืมภาษาไท ต่อมา “เสียงขึ้น” จึงแพร่ไปยังคําภาษามัลด้วย
๕.ภาษาตระกูลออสโตรนีเซียน งานวิจัยของเธิกู้ดและลี (Thurgood and Li) เรื่อง จากภาษามาเล
อิกสู่ภาษาซินิติก: การเปลียนโครงสร้างใหม่ของภาษาไหนานจาม (Tsat) ภายใต้การสัมผัสภาษาแบบเข้มข้น
(From Malayic to Sinitic: the restructuring of TSAT under intense contact)
ภาษาจามดั้งเดิมเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ ในอดีตผู้พูดภาษาจามอาศัยอยู่ที่ประเทศเวียดนาม การ
ติดต่อสื่อสารและการแต่งงานข้ามกลุ่มกับผู้พูดภาษาบานาร์ (Bahnar) ซึ่งเป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก
(Austroasiatic) มีอิทธิพลทําให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างทางภาษาของภาษาจาม ทั้งโครงสร้างทางเสียง
หน่วยคํา คําศัพท์ และโครงสร้างประโยค แต่ในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เสียงซึ่งสามารถสรุปได้เป็น ๔ ข้อ ดังนี้
(๑) ภาษาจาม เดิมเป็นภาษาที่เน้นเสียงหนัก (stress) ที่พยางค์ก่อนสุดท้าย แต่ด้วยอิทธิพล
จากภาษาบานาร์เป็นภาษาที่เน้น เสียงหนักที่พยางค์สุดท้าย ภาษาจามจึงเปลี่ยนเป็นภาษาที่เน้นเสียงหนักที่
พยางค์สุดท้าย
(๒) ภาษาจาม เดิมเป็นภาษาที่คําส่วนใหญ่เป็นคําสองพยางค์ (disyllabic) แต่ภาษาบานาร์
เป็นภาษาที่คําส่วนใหญ่เป็นคําพยางค์ครึ่ง (sesquisyllabic) ภาษาจามได้รับอิทธิพลจากภาษาบาบาร์จึง
เปลี่ยนเป็นภาษาที่มีคําส่วนใหญ่เป็นคําพยางค์ครึ่งเช่นกัน
(๓) ภาษาจามยืม เสียงสระจากภาษาบานาร์ ทําให้ จํานวนสระในภาษาจามเพิ่มขึ้นจาก ๗
เสียง (๔ เสียงสระเดี่ยว และ ๓ เสียงสระประสม) เป็น ๙ เสียง
(๔) การเปลี่ยนแปลงทางเสียงขั้นสุดท้ายในภาษาจาม เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้พูดภาษาจามได้
อพยพย้ายถิ่นฐานจากประเทศเวียดนามไปอยู่เมืองไหนาน ประเทศจีน ผู้พูดภาษาจามได้สัมผั สภาษาอย่าง
เข้มข้นกับภาษา ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาเฮไล (Hlai) ซึ่งเป็นภาษากระกูลไท-กะได (Tai-Kadai) และภาษามิน
(Min) ซึ่งเป็นภาษาตระกูลจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) ลักษณะเด่น ๒ ประการ ในการเปลี่ยนแปลงทางเสียง
ของภาษาจามในขั้นสุดท้าย คือ การเปลี่ยนจากภาษาที่คําส่ว นใหญ่เป็นคําพยางค์ครึ่ง (sesquisyllabic) เป็น
ภาษาที่ คํ าส่ ว นใหญ่ เป็ นคํา พยางค์เ ดี ย ว (monosyllabic) และการพัฒนาเป็ นภาษาที่ มี วรรณยุ ก ต์ การ
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เปลี่ยนแปลงของภาษาจามในขั้นสุดท้ายนี้เกิดขึ้นที่เมืองไหนาน จึงทําให้ภาษาจามถูกเรียกว่าภาษาไหนานจาม
ผู้เขียนได้อธิบายว่า ภาษาไหนานจาม (Tsat) เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการเปลี่ยนโครงสร้างทางภาษา
เนื่องจากการสัมผัสภาษาแบบเข้มข้น (intense contact)
งานวิจัยทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้นําเสนอในที่นี้ล้วนแต่เป็นหลักฐานยืนยันว่า ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีความหลากหลายทางภาษามาก และปรากฏการณ์การสัมผัสภาษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภาษา การสัมผัส ภาษามีอิทธิพลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเสียงได้อย่าง
แท้จ ริง และการสัมผัสภาษากันเป็นระยะเวลานานของภาษาในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาทุกตระกูลภาษา และการสัมผัสภาษาทําให้ภาษาต่างๆ มีลักษณะบางประการคล้ายคลึง
กัน แม้ว่าภาษาเหล่านั้นจะเป็นภาษาจากต่างตระกูลกัน
กลุ่มงานด้านวรรณกรรม จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่การศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่ าวรรณกรรมอาเซียน โดยรวมแล้วจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกั บ
วรรณกรรมที่สะท้อนสภาพทางสังคมวัฒนธรรม เช่น สภาพสังคมที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การปฏิบัติตน
ความเชื่อ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ ระหว่างคนในสังคม วรรณกรรมการเมือง เป็นวรรณกรรม
สะท้อนภาพทางการเมืองเกี่ยวกับอํานาจรัฐ ที่ใช้ในการปกครองคนในสังคม วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ เป็น
วรรณกรรมที่สะท้อนหรืออิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น และวรรณกรรมศาสนา เป็นวรรณกรรมที่
เขียนขึ้นโดยอาศัยเนื้อหาสาระหรือหลักธรรมทางศาสนา หรืออิงเรื่องราวทางศาสนา นักวรรณคดีศึกษาได้แบ่ง
พัฒนาการของวรรณกรรมอาเซียนในภาพรวมออกเป็น ๔ ยุค คือ
๑.ยุคแรก ยุคโบราณหรือยุควรรณกรรมคดีมรดกหรือยุคก่อนอาณานิคม
๒.ยุคที่สอง คือ ยุคอาณานิคมหรือยุคที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนล้วนได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในด้านรูปแบบงานเขียนแบบใหม่ที่เข้ามาพร้อมเทคโนโลยีการพิมพ์ ทํา
ให้เกิดงานเขียนประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น และบทกวีขนาดสั้นที่มีการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและ
วารสาร
๓.ยุคที่สาม คือ ยุคหลังอาณานิคม หลังการต่อสู้กู้ชาติหรือยุคได้รับเอกราชซึ่งส่วน
ใหญ่ เ ป็ น ช่ ว งหลั ง สงครามโลกครั้ งที่ ๒ เป็ น ต้ น มา วรรณกรรมอาเซี ย นแทบทุ ก ประเทศมี ลั ก ษณะเป็ น
วรรณกรรมเพื่อสร้างสํานึกรักชาติและต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศของตนเองให้พ้นจากการครอบครองของเจ้า
อาณานิคมและเกิดแนวคิดสัจ นิคมสังคมนิยม (Social Realism) ในวงวรรณกรรมทุกประเทศ มีลักษณะ
วิพากษ์วิจ ารณ์ปัญหาสังคม ความไม่เท่าเทียมและความยากไร้ บางประเทศมีส งคราม การต่อสู้และความ
ขัดแย้งภายในประเทศต่อเนื่อง กลุ่มประเทศในอินโดจีนมีวรรณกรรมสงครามและวรรณกรรมแนวสัจสังคม
นิยม หลังสงครามสงบมีวรรณกรรมที่เ ป็นผลผลิตจากบาดแผลและความทรงจําเกี่ยวกับสงครามเป็นแนว
ทางการเขียนที่ยังคงดําเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจ จุบัน เช่นวรรณกรรมของประเทศเมียนมาร์ ลาว เวียดนาม
และกัมพูชา เป็นต้น
๔.ยุคที่สี่ คือ ยุคร่วมสมัยหรือยุคโลกาภิวัตน์ เมืองในประเทศกลุ่มอาเซียน มีความ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสังคมเมืองสมัยใหม่ เนื้อหาของวรรณกรรมร่วมสมัยในอาเซียนมักกล่าวถึงความ
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เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมแบบทุนนิยม บริโภคนิยม การเข้ามาของสื่อสมัยใหม่
ความเปลี่ยนแปลงในชนบทซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในอาเซียน
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในงานเขียนวรรณกรรม
อาเซียนนั้นเป็นผลมาจากระบอบอาณานิคมทั้งในด้านแนวทางการเขียน ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการเขียน
แบบจารีตดั้งเดิมมาก ทั้งรูปแบบ แนวคิด อันเป็นผลมาจากลัทธิพานิชนิยม ระบบการศึกษาแบบตะวันตก ที่
แพร่ห ลายในภูมิ ภาค ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การพิ มพ์ แปลผลงานจากภาษาต่างชาติ อิทธิพ ลของ
ภาษาต่ างประเทศ รวมทั้งการตื่นตั วในการใช้ภาษาพื้นเมืองในการเขี ยนวรรณกรรม ถึงแม้ ว่าวรรณกรรม
อาเซียนจะมีความหลากหลายทั้งด้านเนื้อหา แนวทางการเขียนแต่จากการศึกษาพบว่า วรรณกรรมอาเซียนมี
ลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ความรู้สึกชาตินิยม เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของชาติ หรือเรื่องของส่วน
ร่วมมากกว่าเรื่องของปัจเจกบุคคล
กลุ่ม งานเกี่ย วกับ นิทานพื้ นบ้า น การจาการศึ กษาพบว่ า นิ ทานพื้นบ้านของกลุ่ม ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทุกประเทศล้วนแต่เน้นเรื่ องการช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็น
คนกับคน คนกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ และประเด็นที่สําคัญที่ทุกชาติในอาเซียนส่งสัญญาณหรือส่งสารผ่าน
นิทาน คือ การมี “สติ” เมื่อเกิดปัญหา เมื่อตัวละครเจอปัญหาหรือเกิดปัญหาขึ้นในนิทานนั้น ตัวละครจะตั้งสติ
หาวิธีแก้ปัญหานั้นๆ ด้วยความเพียรพยายาม มีมานะอดทนจนปัญหานั้นๆ ผ่านลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นนิทาน
พื้นบ้ านจึ งเป็ นเรื่ อ งเล่ า หรื อ ตํา นานของประเทศนั้นๆ สะท้ อนให้เ ห็ นมิติ ที่ เชื่ อ มโยงวิถี ชี วิต ความเป็ นอยู่
ทัศนคติ ความเชื่อ การสั่งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิ ปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น ผ่าน
วัฒนธรรมการบอกเล่า
ดังนั้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว “วัฒนธรรมอาเซียน”ในประเทศไทย ในช่วงระยะ
๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐) พบว่าความสนใจในการศึกษา “วัฒนธรรมอาเซียน” ก้าวหน้ามากขึ้นตามลําดับ
ดังปรากฏเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแนวความคิดและวิธีการศึกษาอย่าง
น่าสนใจยิ่ง โดยเฉพาะจากนักสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ที่หันมาให้ค วามสนใจศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนในมิติ
ประวัติศาสตร์ มิติภาษาศาสตร์ มิติสังคมวิทยา มิติมานุษยวิทยา มิติชาติพันธุ์ เป็นต้นมากยิ่งขึ้น
เมื่อพิจ ารณาจากพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๖๐ จะเห็นได้ว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาเซียน ที่มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ บทความวิ ชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ กลุ่มงานด้าน
ประวัติศาสตร์จะได้รับความสนใจศึกษามากที่สุด ส่วนกลุ่มงานด้านภาษา วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน กลุ่ม
งานด้านชาติพันธุ์และวิถีชีวิต กลุ่มงานด้านศิลปกรรม และกลุ่มงานด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี ได้รับ
ความสนใจเป็นอันดับลงรองมาตามลําดับ ซึ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่า
๑.ความสนใจในการศึก ษาและวิจั ยเกี่ย วกั บวัฒนธรรมอาเซี ยน จะมีม ากขึ้นและเพิ่ มขึ้ น
ตามลําดับ ทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลายของลักษณะเนื้อหา โดยในด้านปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
เป็นผลงานการศึกษาและวิจัย ของอาจารย์แ ละนั กวิจัย ในระดับ อุดมศึ กษา รวมทั้งนิ สิตนั กศึกษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
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๒.ในด้านประเด็นของการศึกษาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และการขยายตัวของแนวคิดภูมิภาคนิยม (Regionalism) ควบคู่กับแนวคิด
อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ก็นับเป็นปรากฏการณ์สําคัญที่ส่งผลให้การศึกษา “วัฒนธรรมอาเซียน”
ในประเทศไทย มีลักษณะผสมผสานและแทรกซึมอยู่ทุกภาคส่วนของสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ซึ่งจะ
เป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียนภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกันและเชื่อมโยงวัฒนธรรม
อาเซียนเข้ากับภูมิภาคข้างเคียง

ข้อเสนอแนะ
งานวิ จัย ชิ้ นนี้ เป็ นเพี ย งจุด เริ่ ม ต้นในการรวบรวมงานเขี ยนทาง “วั ฒนธรรมอาเซี ยน” ของกลุ่ ม
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ระหว่ า ง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐ การศึ ก ษาต่ อ ยอดจากงานชิ้ น นี้ ค วรจะทํ า ต่ อ ไป
คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า ควรจะจัดทําระบบฐานข้อมูลเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
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ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (๒๕๕๗). งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว
ค.ศ.๒๙๗๕-๒๐๑๐: สถานภาพความรู้. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดวงเนตร วงศ์ประทีป; และเสาวภา หลิมวิจิตร, บรรณาธิการ. (๒๕๕๕). การค้นคว้าและการเขียนรายงาน.
กรุงเทพฯ: : ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตรีศิลป์ บุญขจร. (๒๕๕๖). อาเซียนจากมิติวรรณกรรม อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ:
ศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๔๗๗

ทวีศักดิ์ เผือกสม. (๒๕๖๐). สถานภาพองค์ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอกสารคาสอนรายวิชา ๘๓๔๕๑๑. พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
แถมสุข นุ่มนนท์. (๒๕๔๔). สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๓๕.
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ธนนันท์ บุ่มวรรณา. (๒๕๕๕, มกราคม-เมษายน). สถานภาพความรู้ว่าด้วยเรื่อง “ความสัมพันธ์เวียดนามสหรัฐอเมริกา” ในวิทยานิพนธ์เวียดนาม. วารสารสังคมลุ่มน้าโขง. ๘ (๑): ๖๓-๙๓.
ธนนันท์ บุ่มวรรณา. (๒๕๕๖). วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์เวียดนามระหว่าง ค.ศ.๑๙๘๕-๒๐๑๐:
สารวจสถานภาพองค์ความรู้. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธันยพงศ์ สารรัตน์; ศศิธร คงจันทร์; และคนอื่นๆ. (๒๕๕๖). บรรณานุกรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในประเทศไทยในรอบครึ่งทศวรรษ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕). กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธิญาดา ยอดแก้ว. (๒๕๔๗). การศึกษาสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน.
วิทยานิพนธ์ ศป.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เบญจวรรณ นาราสัจจ์. (๒๕๕๒). งานศึกษากัมพูชาที่มีในประเทศไทย: สารวจสถานภาพองค์ความรู้.
ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บัวริน วังคีรี. (๒๕๕๔). วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. เชียงใหม่: สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประภัสสร เทพชาตรี. (๒๕๕๒). สู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรานี วงษ์เทศ. (๒๕๓๖). สถานภาพความรู้เรื่อง จ้วง. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
ปิยดา ชลวร, บรรณาธิการ. (๒๕๕๒). รวมบทความและบรรณานุกรมว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.
กรุงเทพฯ: โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (๒๕๕๘). ศิลปะอาเซียน เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว และไทย. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (๒๕๕๘). ศิลปะอาเซียน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และบรูไน.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมชฌ สอดส่องกฤษ. (๒๕๕๖). การจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลุ่มน้าโขง: กลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศจีนตอนใต้ (ยูนนานและกวางสี) ต้นสายอารยธรรมลุ่มน้าโขง. อุบลราชธานี:
โครงการทาบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

๔๗๘

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓. (๒๕๕๓, ๑๒ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๒๙-๓๙.
พับพลึง คงชนะ; และเกสร เจริญรักษ์, บรรณาธิการ. (๒๕๓๙). กัมพูชา: บรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์และแหล่ง
สนเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รัตนา บุญมัธยะ; และคนอื่นๆ. (๒๕๔๗). การสารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์บริเวณลุ่มน้าโขง: กรณีศึกษาสหภาพพม่า. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม
ลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รัตนา เตชามหาชัย. (๒๕๔๐). บรรณนิทัศน์ ไทดา. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม.
วัชระ สินธุประมา. (๒๕๕๗-๒๕๕๘, ตุลาคม-มีนาคม). ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ในงานวิชาการไทย:
สารวจประวัติศาสตร์นิพนธ์ ในบริบทอาณาบริเวณศึกษาและประวัติศาสตร์โลก.
วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๑ (๒): ๒๐๓-๒๔๒.
ศรัณย์ วงศ์ขจิตร, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). อาเซียน: ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง
และความหวัง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย สานักหอสมุดกลาง, (๒๕๕๔). การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรมตาม
รูปแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: งานส่งเสริมผู้ใช้ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
โสภารัตน์ จารุสมบัติ; และกรกช ศิริโชค. การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนของ
ประเทศไทยกับเพื่อนบ้าน: บรรณนิทัศน์ เล่มที่ ๑ ชายแดนไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โสภารัตน์ จารุสมบัติ; และกรกช ศิริโชค. การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนของ
ประเทศไทยกับเพื่อนบ้าน: บรรณนิทัศน์ เล่มที่ ๒ ชายแดนไทย-ลาว. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โสภารัตน์ จารุสมบัติ; และกรกช ศิริโชค. การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนของ
ประเทศไทยกับเพื่อนบ้าน: บรรณนิทัศน์ เล่มที่ ๓ ชายแดนไทย-พม่า. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โสภารัตน์ จารุสมบัติ; และกรกช ศิริโชค. การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนของ
ประเทศไทยกับเพื่อนบ้าน: บรรณนิทัศน์ เล่มที่ ๔ ชายแดนไทย-มาเลเซีย. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุเนตร ชุตินธรานนท์. (๒๕๔๙). รายงานการวิจัย อุษาคเนย์ในการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทย
ร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.
สุรัตน์ เลิศล้า. (๒๕๕๘). การศึกษาความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.

๔๗๙

องค์ สุริยเมฆะ. (๒๕๕๘, มกราคม-มิถุนายน). สถานภาพการศึกษาชาติพันธุ์ไทลื้อ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๐๒๕๔๐. วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. ๓๔ (๑): ๑๒๗-๑๔๖.
อนันท์ธนา เมธานนท์. (๒๕๔๗). เวียดนามในทัศนะฝรั่งเศส: การสารวจเชิงวิเคราะห์ผลงานวิชาการ
ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเวียดนาม ระหว่าง ค.ศ.๑๘๘๔-๒๐๐๐. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม
ลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัมพิกา รัตนพิทักษ์. (๒๕๕๗, มกราคม-มิถุนายน). สถานภาพงานวิจัยและวรรณกรรมพม่าในประเทศไทย.
วารสารภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล. ๓๓ (๑): ๓๑-๕๕.
อิศรา ศษนติศาสน์. (๒๕๕๖). รายงานการวิจัย การมีวิถีชีวิตร่วมกันของชนต่างศาสนา วัฒนธรรมและ
ชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.
อิสรชัย บูรณะอรรจน์; และเกรียงไกร เกิดศิริ. (๒๕๕๙, พฤษภาคม-สิงหาคม). สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกในประเทศไทย: จาแนกตามทฤษฎีและหลักการใน
สารานุกรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโลก. วารสารสังคมลุ่มน้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๑๒ (๒): ๑-๒๖.

๔๘๐

ประวัติคณะผู้วิจัย
นายสิทธิโชค อนุจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๘

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (สังคมศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

การทางาน
พนักงานราชการครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๕๙

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

-บรรณานุกรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประไทย ในรอบครึ่งทศวรรษ
(พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕) ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หนังสือ)
-วิทยานิพนธ์ “นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามกับการ
ต่อต้านการเผยแผ่คริสต์ศาสนาของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๘๗
-สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาหรับเยาวชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของไทย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์การเมืองไทย
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
-บทความปริทัศน์หนังสือ โลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต ในวารสารโพธิวิจัย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา รัฐศาสตร์ ๒ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
-รายงานโครงการวิจัย เรื่อง สถานภาพความรู้ด้าน “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

๔๘๑

ประวัติคณะผู้วิจัย (ต่อ)
ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ วิเศษศิริ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๙

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

การทางาน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก
เลขที่ 209 หมู่ที่ 6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ผลงานทางวิชาการ
- โครงการวิจัยความทรงจาร่วมของผู้เฒ่าในอาเซียน เรื่องการอพยพเคลื่อนย้าย (Old People ’s
Common Memory of Diasporaes in ASEAN ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนของ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (โครงการวิจัย)
- การศึกษาสถานภาพความรู้ “วัฒนธรรมอาเซียน” ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๖๐
(โครงการวิจัย)
- โครงการวิจัยเอกสารในโครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร(โครงการวิจัย)
- การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวทางน้ารอบเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา (โครงการวิจัย)
- บรรณานุ กรมประวัติศ าสตร์ท้อ งถิ่น ในประเทศไทย: ในรอบครึ่ง ทศวรรษ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕)
(หนังสือ)
- "ร้อยปีศาสตราจารย์พิเศษ ขจร สุขพานิช: บรมครูแห่งประวัติศาสตร์ไทย." ป๋วย จุลสารเตรียมงาน
ราลึก 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2556): 14-16. (วารสาร)
- ศาสตราจารย์พิเศษ ขจร สุขพานิช พ.ศ. 2456 -2521วารสาร ประวัติศาสตร์
ประจาปี 2556 (มกราคม 2556 - ธันวาคม 2556) (วารสาร)
- นโยบายของอยุ ธยาที่มี ผลต่อ การค้ ากั บเมื องมะริด และตะนาวศรีใ นรั ชสมัย สมเด็จ พระนารายณ์
มหาราช. วารสารประวัติศาสตร์. วารสาร ประวัติศาสตร์ ประจาปี 2560 (มกราคม 2559 ธันวาคม 2560) (วารสาร)
- สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาหรับเยาวชนคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สื่ออีเล็กทรอนิกส์)
- จัดงานเสวนาวิชาการประวัติศาสตร์ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช ปี 2556

๔๘๒

ประวัติคณะผู้วิจัย (ต่อ)
นางสาวศศิธร คงจันทร์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๘

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

การทางาน
บริษัท ปานนิติ จากัด 29/21 ถนน 345 ตาบล ลาโพ อาเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
ผลงานทางวิชาการ
สารนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี : การศึกษาสถานภาพคนจีนในสาเพ็ง
ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท : กบฎผู้มีบุญในภาคอีสาน ระหว่างพ.ศ. 2475 – 2502
งานวิจัยร่วม : บรรณานุกรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทย ในรอบครึ่งทศวรรษ
(พ.ศ. 2550 - 2555)
งานวิจัยร่วม: รายงานโครงการวิจัย เรื่อง สถานภาพความรู้ด้าน “วัฒนธรรม” เกี่ยวกับ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๐
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

