
ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไทย 

 
ผูวิจัย :      กัลยา    ติงศภัทิย, ม.ร.ว.  และ อมรา   ประสิทธ์ิรัฐสินธุ       
ชื่อเร่ือง  :     การใชคําเรียกขานในภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
เงินทุน  :        เงินทุนอุดหนนุเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                   
ปงบประมาณ  :    ๒๕๒๔     
ปท่ีวิจัยเสร็จ   :     ๒๕๒๙      ปท่ีพิมพ    -        
คําสําคัญ (Keyword) :  ภาษาไทย,  ภาษาไทย -- การใช,  ภาษาไทย – คําเรียกขาน,  กรุงเทพมหานคร,    

สมัยรัตนโกสินทร 
สาระสังเขป  (Abstract) : 

 
การวิจยันี้ศึกษาการใชและความเปล่ียนแปลงการใชคําเรียกขานในภาษาไทยกรุงเทพฯ ในระยะเวลา 

๒๐๐ ปของสมัยกรุงรัตนโกสินทร :  ๒๓๒๕ - ๒๕๒๕ ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหไดมาจากบทสนทนา
ในนวนยิายและเร่ืองส้ัน ๑๕๗ เร่ือง  ซ่ึงสุมตัวอยางตามสมัยยอย ๕  สมัยในยุครัตนโกสินทร คือสมัยตนแหง
ยุครัตนโกสินทร สมัยเร่ิมเขาสูยุคใหม สมัยหลังการเลิกทาส สมัยประชาธิปไตย และสมัยหลัง ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ 

การศึกษานีไ้ดคนพบวา คําเรียกขานในภาษาไทยประกอบดวยสวน ๒ สวน คือสวนท่ีตองมีตามดวย
สวนท่ีมีหรือไมมีก็ได สวนหลังนี้ไดแกคําลงทาย เชน คะ และสวนท่ีตองมีจะเปนคําหนึ่งคําใดหรือหลายคํา
ในคําเหลานี้ประกอบกัน และเรียงลําดับกอนหลังดังนี ้ คํานําหนา คําเรียกญาต ิ ยศ อาชีพ ตําแหนง ช่ือ และ 
วลีแสดงความรูสึก 

 จากการวิเคราะหพบวา คําเรียกขานท่ีใชมากท่ีสุด ๓ ประเภท คือ ชื่อ คาํนําหนา + ชื่อ และ คํานําหนา 
การใชคําท้ัง ๓ นี้ถูกกําหนดโดยความเคารพ และความสนทิสนมท่ีผูพูดแสดงตอผูฟง สําหรับการ
เปล่ียนแปลงตลอดสมัยกรุงรัตนโกสินทรนัน้ ขอมูลแสดงวาคําเรียกขานท่ีผูใหญใชพูดกับผูนอยมีความ
เปล่ียนแปลงนอยมาก แตคําเรียกขานท่ีผูนอยใชพดูกบัผูใหญมีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปในทํานองท่ีแสดง
ความเทาเทียมกับผูใหญมากข้ึนต้ังแตสมัยประชาธิปไตย  (๒๔๗๕) เปนตนมา และสําหรับในหมูคนท่ี
เทากัน   การใชคําเรียกขานมีแนวโนมแสดงความสนิทสนมมากข้ึน 
 
ลําดับท่ี  ๒ 
ผูวิจัย  :    สุวดี    ธนประสิทธ์ิพัฒนา         
ชื่อเร่ือง   :    การแตงกายสตรีกับหัตถกรรมทอผาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร 
เงินทุน    :    เงินทุนจฬุาฯ เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี                                                            
ปงบประมาณ :     ๒๕๓๔  
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :     ๒๕๓๖       ปท่ีพิมพ  :   ๒๕๔๒      
คําสําคัญ (Keyword) :  การแตงกายไทย,  หัตถกรรมไทย,  ผาไทย,  สตรีไทย,  สมัยรัตนโกสินทร 



สาระสังเขป    (Abstract) : 
 

งานวิจยันี้มุงศึกษาการแตงกายในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทรดานความสัมพันธระหวางบริบทสังคม 
ความคาดหวังของสังคมตอบทบาทสตรี การแตงกายสตรี และหัตถกรรมทอผา 

ผลการวิจัยพบวาการแตงกายสตรีในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทรปรับเปล่ียนตามผลกระทบการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ความคาดหวังของสังคมตอบทบาทสตรี ผูนําสนใจการแตงกาย
ของสตรี และชักจูงใหเปนไปตามท่ีประสงค มีพัฒนาการการแตงกายแบงออกได ๕ สมัยคือ  

๑) นุงผาหมสไบสมัยตน รูปแบบการแตงกายสตรีช้ันสูงมิไดแตกตางกันมากนักกับสตรีสามัญ สตรี
ช้ันสูงเนนคุณภาพ ความงามของผา ความประณีตในการนุงหม เคร่ืองประดับท่ีสูงคา เพื่อบอกฐานะ   

๒) สมัยใหมเร่ิมใสเส้ือ สตรีสามัญยังนุงผาหมสไบเหมือนสมัยแรก สตรีช้ันสูงสวมเส้ือแบบตะวนัตก 
นุงผาโจงกระเบนแบบเดิม    

๓)  มาลานําไทยไปสูอารยะ รัฐบาลชักชวนใหสตรีแตงกายสวยงามในฐานะดอกไมแหงชาติ แตสตรี
สามัญชนไมอาจปฏิบัติไดอยางสมบูรณ  

๔) แฟช่ันใหมสมัยพัฒนา พ.ศ.๒๕๐๐ สังคมไทยสมัยพัฒนารับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวนัตกมากข้ึน 
สตรีทํางานนอกบานมากข้ึน ทําใหสตรีช้ันสูงและสตรีช้ันกลางแตงกายแบบสากลมากข้ึนดวย   

๕)   มัดหมี่ไหมไทยสายใยชนบท ใน   พ.ศ.  ๒๕๑๐  สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ 
ทรงฟนฟูหัตถกรรมสงเสริมการทอผาใหเปนอาชีพของสตรีชนบททําใหหนวยงานรัฐและเอกชนสงเสริม
หัตถกรรมทอผา ผาทอตางๆ จึงทําใหผาทอดํารงอยูไดราษฎรชนบทกมี็อาชีพเสริมท่ีเพิ่มรายไดใหแก
ครอบครัวไดตามสมควร 
 
ลําดับท่ี  ๒ 
ผูวิจัย :   ไพฑูรย  สินลารัตน          
ชื่อเร่ือง :  การปรับเปล่ียนสูสังคมสมัยใหมของไทย : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนสถาบันไทยศึกษา       ปงบประมาณ :  ๒๕๓๕ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :    ๒๕๔๐    ปท่ีพิมพ  :      -        
คําสําคัญ (Keyword) :  มหาวิทยาลัย -- ความเปนมาและการเปล่ียนแปลง, สังคมไทย,  การศึกษา 
                                     ระดบัอุดมศึกษา 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปนตนมา ประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงทางดานการเมืองเศรษฐกจิ
และสังคมเปนอยางมาก โดยเฉพาะเปนการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดและวิธีการในเชิงอุตสาหกรรม ธุรกิจ 
และการคา ตามแนวทางของสหรัฐอเมริกาเปนสําคัญ การเปล่ียนแปลงดงักลาวกอใหเกิดความตองการใหมๆ
ในสังคมและคนในสังคมกมี็บทบาทใหมๆ มากข้ึน โดยเฉพาะบทบาทท่ีเอกชนเขามามีสวนในการพัฒนา
ประเทศมากข้ึน ทําใหขาราชการไมใชผูผูกขาดการจดัการและดูแลในสังคมอยางท่ีเปนมาตอไป 

มหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเปนสถาบันทางสังคมก็ไดปรับเปลี่ยนแนวคิดวธีิการดําเนินงานไปจากเดิม
อยางมาก เร่ิมจากมีบททบทวนภารกิจท่ีเคยเนนแตเพยีงการผลิตบัณฑติปอนเขาสูระบบราชการ ก็เปดกวางสู
ระบบธุรกิจเอกชนมากข้ึน หันมาเนนการวิจัยและการใหบริการทางวชิาการมากข้ึน พรอมท้ังเปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาและขยายมหาวทิยาลัยสูภูมิภาคมากข้ึน ในสวนของการเรียนการสอนก็ปรับปรุงหลักสูตรให



กวางมากข้ึน จัดการเรียนการสอนใหสนองตอบปจเจก บุคคลมากข้ึน รวมถึงการสอนและการประเมินผลที่
เนนตวัผูเรียนมากข้ึน กิจกรรมนักศึกษาก็เปดกวางสนองตอความสนใจของนักศึกษาทําใหมีนิสิตนักศึกษา
จํานวนไมนอยจัดกิจกรรมทางปญญาและสังคมมากยิ่งข้ึน ยิ่งการบริหารดวยแลว เปนการเปดโอกาสให
อาจารยไดเขามามีสวนรวมในการบริหารทัง้ในการกําหนดนโยบาย การดําเนินการ และการคัดเลือกผูบริหาร 

การปรับเปล่ียนเขาสูสังคมสมัยใหมของมหาวิทยาลัยหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒    จึงครอบคลุม
แนวทางหลักในเร่ืองของความเปนปจเจกบุคคล  เสรีภาพ  และมีสวนรวมของคนในองคกร การบริการอยาง
หลักวิชาและความหลากหลายในการดําเนนิงาน   ซ่ึงสะทอนใหเห็นแนวทางของเสรีนิยม (Liberalization) 
อยางชัดเจน 

 
ผูวิจัย :    ปยนาถ  บุนนาค          
ชื่อเร่ือง :     การวิเคราะหโอกาสในการเล่ือนช้ันทางสังคมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
เงินทุน  :     เงินทุนจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย        ปงบประมาณ :    ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ   :  ๒๕๒๗   ปท่ีพิมพ :    -       
คําสําคัญ (Keyword)  :  สังคมไทย, การเล่ือนช้ันทางสังคม, สังคมไทย--ครอบครัวและเครือญาติ,  

          สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
สาระสังเขป   (Abstract)  : 

งานวิจยันี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการเล่ือนช้ันทางสังคมของบุคคลในสังคมไทยสมัยรัตน-โกสินทร
ตอนตนรัชกาลท่ี ๑ – รัชกาลท่ี ๓ (พ.ศ.๒๓๒๕ –  ๒๓๙๔)  โดยเฉพาะการเล่ือนช้ันทางสังคมในระบบ
ราชการ 

ผลการวิจัยพบวาบุคคลแบงออกเปน ๒ ชนช้ันคือชนช้ันผูปกครองและชนช้ันผูถูกปกครอง และมี
บุคคลนอกชนช้ันคือชาวจีน ชาวตะวันตก   สมณชีพราหมณ  บุคคลท่ีไดเล่ือนช้ันทางสังคมเปนจํานวนมาก
ทุกสถานการณคือกลุมเจา ขุนนาง พระสงฆ สวนไพรไดเล่ือนช้ันทางสังคมในภาวะบานเมืองปกติ สําหรับ
ทาสไมปรากฏการเล่ือนช้ันทางสังคมท้ังๆ ท่ีมีกฎหมายเปดโอกาสใหเล่ือนช้ันทางสังคมได  การเล่ือนช้ันทาง
สังคมของสตรีมีนอยกวาบุรุษ 

การเล่ือนช้ันทางสังคมมี  ๒  แบบ คือการเล่ือนข้ึน (๑. แบบปกติ  ๒.แบบขามข้ัน) และการเล่ือนลง
(ถูกถอดออกจากบรรดาศักดิ ์ เปนไพรถูกจาํคุกถูกประหารชีวิต) การเล่ือนช้ันท้ัง ๒ แบบ สงผลกระทบตอ
ครอบครัวและเครือญาติ การเล่ือนช้ันทางสังคมเปนแบบแนวต้ัง และเล่ือนข้ึนมากกวาเล่ือนลง 

การเล่ือนช้ันทางสังคมสงผลใหสังคมไทยเปนสังคมเปดท่ีบุคคลกลุมตางๆมีโอกาสเล่ือนช้ันทางสังคม 
แมวาโอกาสของชนช้ันผูปกครองจะมีมากกวาชนช้ันผูถูกปกครองก็ตาม 

 
 
 

 
 
 
 



ผูวิจัย   :     สุกัญญา  ภัทราชัย, พรรัตน  ดาํรุง   และ ชัชวาลย  วงษประเสริฐ     
ชื่อเร่ือง :    การแสดงพื้นบานภาคกลาง : การปรับปรนในชีวิตไทยสมัยใหม 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนสถาบันไทยศึกษา                                                                              
ปงบประมาณ  :   ๒๕๓๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :  ๒๕๔๐     ปท่ีพิมพ  :    - 
คําสําคัญ (Keyword) :  การแสดงพื้นบานภาคกลาง, ละครแกบน, ละครไทย, ละครชาวบาน, ลิเก 
สาระสังเขป    (Abstract) : 
 

งานวิจยันี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการปรับเปล่ียนของศิลปะการแสดงพื้นบาน
ภาคกลางคือ ละครชาวบานและลิเก เพื่อหาผลสรุปรสนิยมการเสพศิลปะ การแสดงของคนไทย และอนุมาน
แนวโนมการแสดงพื้นบานดงักลาว ผูวิจยัเก็บขอมูลในจงัหวัดกรุงเทพฯ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
ฉะเชิงเทรา อางทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค พิษณุโลก พิจิตร ระหวางมิถุนายน ๒๕๓๔ - สิงหาคม 
๒๕๓๘ โดยสัมภาษณศิลปนชาวบาน  บันทึกภาพถาย เสียง วิดทัีศน และชมการแสดงสด ๓๔ คร้ัง  

ผลการวิจัยสรุปวา ละครชาวบานภาคกลางมีความเปนมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา คร้ันสมัยตน
รัตนโกสินทรละครชาวบานใหอิทธิพลตอละครราชสํานัก หลังรัชกาลท่ี ๔   เปนตนมาละครราชสํานักกลับ
ใหอิทธิพลตอละครชาวบาน  ในสมัยรัชกาลท่ี ๕   ศิลปะการแสดงในราชสํานักปรับตามแบบตะวันตก เกิด
ศิลปะการแสดงรูปแบบใหมๆ  ไดแก ละครดึกดําบรรพ ละครพันทาง ละครรอง ลิเก การเสพงานศิลปะใน
งานมหรสพท่ีจัดแสดงใหชมโดยไมคิดคาชม เปล่ียนแปลงเปนการเสียเงินเพื่อชมการแสดง 

ปจจุบัน ละครชาวบานท่ีดํารงบทบาทในสังคมคือ ละครแกบน ละครไทย ลิเก ละครแกบนท่ีเหลืออยู
กลายรูปเปนละครรําผสมลิเกสําหรับเลนแกบนตอนกลางวัน และเลนเปนละครแกบนผูกขาดโดยศาลทําให
ละครรําแกบนยังคงอยู  สวนละครไทย เชน ในจังหวัดเพชรบุรี  พระนครศรีอยุธยาแสดงในงานประจําปของ
วัด งานฝงลูกนิมิต งานศพ ปจจุบันละครไทยปรับเปล่ียนการรอง การรํา เคร่ืองแตงกายท่ีคลายคลึงกับลิเก  
ลิเกเปนศิลปะการแสดงท่ีปรับตัวตลอดเวลา มีกําเนิดจากการสวดผสมจําอวด ปจจุบันลิเกใหความสําคัญกับ
การเตนโชว เคร่ืองแตงกาย รูปรางหนาตา บทตลกมากกวาการรองการรําตามแบบเดิมชาวบานจึงนิยม
มากกวาละครชาวบานชนดิอ่ืน 

นอกจากนี้ยังพบวาการแสดงท่ีสอดคลองกับรสนิยมของคนไทยประกอบดวย ๓ ลักษณะคือ  ๑)  ฉาก 
เคร่ืองแตงกายงาม  มีการรําบาง  ๒) ดําเนินเร่ืองรวดเร็ว  ๓)  มีความสนุกสนานบทตลกมาก อันเปนหวัใจ
ของละครชาวบานไทยท่ีสืบทอดมาอยูในศิลปะการแสดงรวมสมัย 
 
ผูวิจัย :    อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ         
ชื่อเร่ือง  :   กําเนิดและพัฒนาการของการแปลงใหเปนนามวลีในภาษาไทย  :  หลักฐานแสดงการ 

     ปรับเปล่ียนใหเปนสมัยใหมของภาษาไทย 
เงินทุน  :    เงินทุนอุดหนุนสถาบันไทยศึกษา     ปงบประมาณ :  ๒๕๓๕ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  : ๒๕๓๗    ปท่ีพิมพ  :    -      
คําสําคัญ (Keyword)  :  นามวลี, สมัยสุโขทัย, ภาษาไทย, ภาษาไทย –- การพัฒนาและการเปล่ียนแปลง 
 



สาระสังเขป    (Abstract)  : 
 
 งานวิจยันี้มุงศึกษาปรากฏการณทางภาษาท่ีเรียกวาการแปลงเปนนามวลี  (Nominalization)  ซ่ึง
หมายถึงกระบวนการท่ีคํากริยากลายเปนคํานาม เชน  เดนิ  ∏  การเดิน  ตองการ ∏   ความตองการทํางาน 
∏ ท่ีทํางานโดยมีวตัถุประสงคท่ีจะวิเคราะหรูปแบบและการเปล่ียนแปลงต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงปท่ีทําวิจัย
(พ.ศ.๒๕๓๕)   ผูวิจัยมีสมมุติฐานวากระบวนการทางภาษาดังกลาวนี้มีความสัมพันธกับการปรับเปลี่ยนเปน
สมัยใหมของสังคมไทย    ในแงท่ีรูปแบบสวนใหญของปรากฏการณนี้จะปรากฏเปนคร้ังแรกหลังสมัยปฏิรูป
สังคมไทยสมัยรัชกาลท่ี ๕   และความถ่ีในการใชนามวลีแปลงจะสูงข้ึนเร่ือยๆ จากอดีตถึงปจจุบัน  โดย
ความถ่ีสูงสุดจะอยูในภาษาท่ีเปนทางการ 

ขอมูลท่ีใชวิเคราะหมาจากเอกสารภาษาไทยท้ังหมดท่ีพบสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา สวนสมัย
รัตนโกสินทรใชสุมตัวอยางโดยแบงเปนชวง  ๑๓  ชวง 

ผลการวิจัยแสดงวาในสมัยสุโขทัยมีรูปแบบการแปลงเปนนามวลี  ๒  รูปแบบไดแก <ความ> เชน 
ความด ีและ  <ผู>  เชน ผูด ีในสมัยอยุธยามีรูปแบบ  <การ>  เชน การเลาเรียน และ  <ท่ี>  เชน ท่ีไวปน 
เพิ่มข้ึน   สวนในสมัยรัตนโกสินทรพบรูปแบบเพิ่มข้ึนอีก ๔  รูปแบบ ความจริงขอนีไ้มสนับสนุนสมมุติฐาน
ในแงท่ีรูปแบบนามวลีแปลง สวนใหญจะพบหลังสมัยการปรับเปล่ียนเปนสมัยใหมของสังคมไทย อยางไรก็
ตามความถ่ีในการใชนามวลีแปลงเปนไปตามท่ีคาดคือ  ในชวงสมัยรัชกาลที่  ๕  การใชรูปภาษาดังกลาว
เพิ่มข้ึนถึง  ๖  เทาตัว ซ่ึงแสดงวาภาษาไทยไดปรับเปล่ียนเปนภาษาสมัยใหมแลว และการแปลงเปนนามวลีก็
เปนดัชนหีนึ่งของภาษาสมัยใหม ผลการวิเคราะหยังแสดงอีกวาปรากฏการณนี้พบในภาษาท่ีเปนทางการ
มากกวาท่ีไมเปนทางการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
      
ผูวิจัย  :   สุภาพรรณ   ณ   บางชาง        
ชื่อเร่ือง :  ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเช่ือและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง 
เงินทุน  :       เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา         ปงบประมาณ  :  ๒๕๓๒ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๓๓            ปท่ีพิมพ  :   ๒๕๓๕           
คําสําคัญ (Keyword) :  ไทย -- ความเปนอยูและประเพณี, ประเพณีไทย, ไทย -- คติความเช่ือ,  สมัยสุโขทัย,  
                                        สมัยอยุธยาตอนกลาง 
สาระสังเขป   (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาแนวคิดพื้นฐาน   ลักษณะและบทบาทของขนบธรรมเนียม
ประเพณไีทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง   (พ.ศ. ๑๘๐๐  -  ๒๑๙๘)    ผลการศึกษาพบวาแนวคิด
พื้นฐานคือคติเทวภูมิท่ีเปนพืน้ฐานของโลกทัศนของคนไทยเร่ืองข้ันตอนชีวิตและเปาหมายชวีิต การ
ตระหนกัคุณคาพระรัตนตรัย การยอมรับความมีอยูของสรรพชีวิต  ความเช่ืออํานาจธรรม อํานาจพทุธเทพ
นิกร อํานาจมนุษย อํานาจพราหมณเทพนกิร อํานาจไสยเวท อํานาจผูปกครองประเทศ ความตองการดํารงอยู
ตามวัฏจักรชีวติ เง่ือนไขเฉพาะการณ อิทธิพลของพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ ความเชื่อดั้งเดิม บุคลิกภาพ
ของคนไทย ลวนหลอหลอมรูปแบบประเพณีไทยท่ีมีลักษณะเดนสําคัญ คือมีจุดมุงหมายเพื่อการสรางเสริม
เสถียรภาพของชีวิต ท้ังระดับบุคคล ชุมชน ประเทศ ระหวางประเทศ มีภูมิปญญาในการสรางสรรคและ



เลือกสรร ความเอ้ือเฟอเกื้อกลู ความละเอียดออน ประณตีงดงาม เม่ือตองการความศักดิ์สิทธ์ิก็แสดงออก
อยางมีพลัง ประสานประโยชน มีความบันเทิงแฝงอยู มีศิลปะ 

บทบาทหลักของขนบธรรมเนียมประเพณไีทย      คือการสรางเสถียรภาพทั้งการเมืองการ 
ปกครอง การทํามาหากิน การดําเนินชีวิต การส่ังสมบุญ และการสืบตอพระพุทธศาสนา นอกจากน้ียังเปนส่ือ
สรางความสามัคคี  การรวมตัวของชุมชน  การเอ้ือเฟอแบงปน  การสรางสรรคศิลปะ  
จึงควรมีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตท่ียงัมีคุณคาตอสังคมไทยปจจบัุนและอนาคต 
 
ผูวิจัย  :  สมศรี  ชัยวณชิยา         
ชื่อเร่ือง :  เข่ือนปากมูล :  เหตุแหงความขัดแยงในสังคมไทย 
เงินทุน  :    เงินทุนอุดหนุนเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                     
ปงบประมาณ :  ๒๕๓๗ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :  ๒๕๔๐   ปท่ีพิมพ  :    -      
คําสําคัญ (Keyword) :  เข่ือนปากมูล-- ปญหาความขัดแยง, เข่ือนปากมูล –-การชุมนุมประทวง, สังคมไทย 
สาระสังเขป    (Abstract) 

การวิจยันี้มีวัตถุประสงคการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑)  ศึกษาลักษณะการชุมนุมประทวงของ 
ราษฎรปากมูลระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๘  ๒)  ศึกษาวิธีการแกไขปญหาของกลุมตางๆ และผลที่เกิดข้ึน
ตลอดจนการยตุิปญหา การสรางความเปนธรรมใหกลุมท่ีเรียกรอง  ๓) ศึกษาวธีินําเสนอปญหาและแนว
ทางการยุติปญหา 

ผลการวิจัยพบวา กรณีเข่ือนปากมูลเปนตัวแบบของความขัดแยงในสังคม ลักษณะการชุมนุมประทวง
ของราษฎรปากมูลเปนยุทธวธีิทางการเมืองของกลุมคอนขางไรอํานาจ ตองอาศัยองคกรพัฒนาเอกชน 
นักวิชาการ นักศึกษา ส่ือมวลชน นกัการเมืองทองถ่ิน เพื่อใหการประทวงเปนประเด็นสาธารณะท่ีไดรับ
ความชอบธรรม ขอเรียกรองสําคัญของราษฎรปากมูลคือ ปญหาส่ิงแวดลอมและผลกระทบการประกอบ
อาชีพการประมง อันเปนยุทธศาสตรการรวมกลุมของราษฎรปากมูลท่ีทําใหเปนกลุมอิทธิพลได จึงสงผลให
เกิดการโตตอบของรัฐบาล    และการไฟฟาฝายผลิตตอราษฎรท่ีชุมนุมประทวงในลักษณะรุนแรง วิธี
นําเสนอปญหาส่ิงแวดลอมกไ็ดทําใหรัฐบาลและการไฟฟาฝายผลิตยอมรับขอเรียกรองของราษฎรปากมูล 
อําเภอโขงเจียม จังหวดัอุบลราชธานี 
 
ผูวิจัย :      สุวรรณา   สถาอานันท   และ เนื่องนอย   บุณยเนตร      
ชื่อเร่ือง :   ความคิดและภูมิปญญาไทย คํา : รองรอยความคิด ความเช่ือไทย 
เงินทุน  :     เงินทุนอุดหนุนเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                             
ปงบประมาณ :  ๒๕๓๒ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  : ๒๕๓๔      ปท่ีพิมพ :  ๒๕๓๕         
คําสําคัญ (Keyword) :  ภูมิปญญาไทย, ไทย--คติความเชื่อ, ไสยศาสตร, ไทย--ความเปนอยูและประเพณ ี
สาระสังเขป   (Abstract) : 

วัตถุประสงคของงานวิจยันี ้คือการวิเคราะหคําในภาษาไทยท่ีสะทอนความคิดและความเช่ือไทยใน



สมัยปจจุบัน 
คําท่ีผูวิจัยคัดเลือกมาเพื่อวิเคราะหมีท้ังหมด  ๓๖  คํา แบงออกเปน ๓  หมวด ไดแก  
๑) หมวดระเบียบจักรวาลและระบบศีลธรรม มีคําวา ชาติภพ พรหมลิขิต โชค ดวง ผี ขวัญ วิญญาณ 

ไสยศาสตร กรรม นรก-สวรรค และศีลธรรม   
๒) หมวดระบบศีลธรรมและระเบียบสังคม มีคําวา ครอบครัว แม พี่นอง พรรคพวก ผูใหญ-ผูนอย ผูด ี

ชาวบาน นกัเลง เจาพอ เจานาย  เจา  ศักดิ์ศรี – หนาตา  ท่ีพึ่ง เกรงใจ น้ําใจ และจิตใจ   
๓) หมวดเลนกับจารีต มีคําวา ปลง  ไมเปนไร สนุก งาน และเลน 
ผูวิจัยขอใหผูทรงคุณวุฒิ   ๒๔  ทานเขียนคําอธิบายของคําท้ัง ๓๖  คํา  แลวนํามาวิเคราะห ไดผล

สรุปวา สังคมไทยในปจจบัุนยังคงมีแงมุมของความเช่ือตามแนวจารีตอยู แตในขณะเดียวกนัก็มีพลังในการ
กําหนดวิถีชีวติ และความคิดความเช่ือ ซ่ึงแตกตางไปจากสังคมไทยในอดีต      กลาวคือ ในปจจุบันม ี  
“ระบบคิด” แบบใหมซ่ึงไดเขามามีบทบาทในการกําหนดวิถีปฏิบัต ิ และวิธีคิดอยางกวางขวาง เชน การ
อธิบายโลกเชิงวิทยาศาสตร และการใชเทคโนโลยีในการดําเนินชีวิตของชาวไทย 
 
ผูวิจัย : นิกร  ดุสิตสิน และคนอ่ืนๆ         
ชื่อเร่ือง  :  ความคิดและภูมิปญญาไทย  ชุดการดูแลสุขภาพอนามัย 
เงินทุน   :  เงินทุนอุดหนุนเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                    
ปงบประมาณ:   ๒๕๓๒ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :    ๒๕๓๔         ปท่ีพิมพ :      - 
คําสําคัญ (Keyword) :  ภูมิปญญาไทย, การดูแลสุขภาพ, ไทย-- สุขภาพและการดูแลรักษา 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มุงศึกษาแนวความคิดและภูมิปญญาไทยดานการดูแลสุขภาพอนามัยต้ังแตอดีตถึง พ.ศ.
๒๕๓๔  ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหไดมาจากเอกสาร  ตํารา  จดหมายเหตุ  จารึก และจากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูวิจัยแบงเร่ืองท่ีศึกษาออกเปน ๖ หัวขอ โดยเรียงลําดับตามพัฒนาการของคน ตั้งแตเปนทารกใน
ครรภมารดาจนเติบโตเปนผูใหญ ไดแก  ๑)  ครรภรักษา    ๒)  การบริบาลทารก  ๓) ประจําเดือน   ๔)  การ
สงเสริมสุขภาพเด็ก   ๕) การบําบัดโรค   ๖)  การฟนฟูสุขภาพ 

ในหวัขอครรภรักษา ซ่ึงรวมการต้ังครรภ การทําแทง และการคลอดลูก สรุปไดวาในสมัยกอน มีความ
เช่ือมากมายเกีย่วกับการต้ังครรภ ซ่ึงเปนท่ีมาของขอหามตางๆ สําหรับหญิงมีครรภ ผูวจิัยเห็นวาขอหาม
ดังกลาวลวนอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตรได  

เร่ืองการบริบาลทารก ผูวิจยัวิเคราะหเร่ืองการเล้ียงลูกดวยนมแม อาหารเสริมสําหรับทารกและโรค
ตางๆ ท่ีเกิดในเด็ก เชน ตานขโมย หัด ซาง ตลอดจนการรักษาโดยการกวาดยา  

หัวขอเกีย่วกับประจําเดือน ก็สะทอนความเช่ือหลายประการ เชน ระดู เปนส่ิงสกปรก หามดืม่น้ํา
มะพราวเวลามีประจําเดือน ตลอดจนความเช่ือท่ีวาถาระดูมาสม่ําเสมอ ผูหญิงจะมีผิวพรรณดี นอกจากนัน้
ผูวิจัยยังวเิคราะหเร่ือง การแตกเนื้อสาว เยือ่พรหมจรรย การปฏิบัติตนเมื่อมีระดู และระดูขาว อีกดวย  

หัวขอการสงเสริมสุขภาพเด็ก  ผูวิจัยวิเคราะหเร่ืองการอบรมเล้ียงดู ลูกศิษยวัด ลูกสาว ลูกชาย พีเ่ล้ียง 
เด็กดี เด็กเกเร 

เกี่ยวกับเร่ืองการบําบัดโรค ผูวิจัยกลาวถึงโรคท่ีรายแรงในอดีต ๗ โรค ไดแก กาฬโรค คุดทะราด โรค
เร้ือน มองครอ ฝในทอง หา(อหิวาตกโรค) ฝดาษ(ไขทรพิษ) และวเิคราะหการบําบัดโรคในแงการรักษาไข 



ยา สมุนไพร และของแสลง 
ในหวัขอการฟนฟูสุขภาพ ผูวิจัยกลาวถึงการทําใหรางกายกลับคืนสูสภาพปรกติดงัเดิม และวิเคราะห

โรคท่ีตองฟนฟู ไดแก อัมพาต อัมพฤกษ ตลอดจนวิธีการฟนฟูซ่ึงไดแก  การนวด   
 
ผูวิจัย :  สุมน    อมรวิวัฒน และคนอ่ืนๆ         
ชื่อเร่ือง :  ความคิดและภูมิปญญาไทย : ดานการศึกษา 
เงินทุน  :    เงินทุนอุดหนุนเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                                
ปงบประมาณ  :  ๒๕๓๒ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :    ๒๕๓๔       ปท่ีพิมพ  :  ๒๕๓๔         
คําสําคัญ (Keyword) :  ภูมิปญญาไทย, ไทย--การศึกษาและการสอน, การศึกษาไทย, ไทย—หลักสูตรและ 
             การสอน, แบบเรียนภาษาไทย 
สาระสังเขป    (Abstract) 

งานวิจยัเอกสารนี้มุงศึกษาวิเคราะหความคิดและภูมิปญญาไทยในอดีตดานการอบรมส่ังสอนกุลบุตร 
หลักสูตร และการเรียนการสอนวิชาตางๆ เคร่ืองเลาเรียน และเร่ืองนารูบางเร่ืองเกี่ยวกับการศึกษา วิธีวิจยัเปน
การสืบคนเอกสารและหนังสือ รวบรวมคัดเลือก และจดักลุมคําท่ีอยูในขอบเขตของการวิจยั วิเคราะหสาระ
และประเด็นสําคัญ แลวนําเสนอคําประกอบการอธิบายแตละคํา โดยมีกรอบการเรียบเรียง ๔ สวน คือ ๑) 
ความหมาย ๒) ประวัติความเปนมาและวิวฒันาการ ๓) แกนความคิดท่ีแสดงถึงภูมิปญญาไทย ตลอดจนการ
วิเคราะหคุณคา ความเหมาะสมตอการนํามาใชในปจจุบัน และ  ๔) การสรุปสาระและมโนทัศน  ผลการวิจัย
ไดอธิบายคําสําคัญรวม ๓๖ คําหลัก แบงเปน ๔ หมวดคือ 
  ๑. คําท่ีแสดงภาพรวมดานการอบรมส่ังสอนกุลบุตรไทยในอดีต จํานวน ๗ คํา ไดแก ครู  ส่ังสอน 
โรงเรียน โรงเรียนมิชชันนารี โรงเล้ียงเด็ก อัธยาตมวิทยา วัย 
  ๒. คําท่ีเกีย่วกับหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน ๑๖ คํา ไดแก นรางกโุรวาท มาติกา
การศึกษา ประโยค แบบเรียน การสอนหนังสือไทย ไลหนังสือ ลบฉบับ แจกลูก สรพงษ-คํานวณ เลขปกรณ 
สังขยา กลเลขแบบฝกการคูณและการหาร ความรูเร่ืองเมืองไทย พรรณ-พฤกษา - สัตวาภิธาน  แสดง
กิจจานกุิจ  หัตถกรรมของเด็ก 
  ๓. คําท่ีเกี่ยวกบัเคร่ืองเลาเรียน  จํานวน  ๗  คํา ไดแก  กระดานดํา ดินสอ  ไมบรรทัด ปากกา บันได
ทอง  สมุดขอย (รวมสมุดไทย ใบลาน)  กากะเยีย 

๔.  เร่ืองนารูเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน  ๖   คํา ไดแก การลงโทษ  ไมเรียว  คูมือพอแม 
เงินศึกษาพลี เคร่ืองแบบนักเรียน  สามัคยาจารยสมาคม 
    ผลการวิเคราะหแสดงวา แนวความคิดและการอบรมส่ังสอนของครูไทยในอดีตเปนแบบอยางท่ีชาญ
ฉลาด  มีความลึกซ้ึงในการส่ังสอน ฝกหัด อบรม บมนิสัย  เนนความรูคูคุณธรรมและใหความสําคัญแก
ผูเรียนเปนรายบุคคล สมควรท่ีนักการศึกษาไทยจะนํามาประยุกตใชใหเหมาะกับกาลสมัย 
 
 

 
 



ผูวิจัย  : ปยนาถ  บุนนาค    และ จันทรา  บูรณฤกษ        
ชื่อเร่ือง :  บทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย (พ.ศ ๒๔๗๕ - 
พ.ศ. ๒๕๑๖) 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนโครงการไทยศึกษา          ปงบประมาณ : ๒๕๒๐ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :   ๒๕๒๒     ปท่ีพิมพ  :    -      
คําสําคัญ (Keyword) :  การศึกษาระดับอุดมศึกษา, ไทย--การเมืองการปกครอง, การปฏิรูปการศึกษา 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

การวิจยันี้มีจดุมุงหมายเพื่อศึกษาบทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอการพัฒนาการเมืองของ
ประเทศไทยระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทตอการพัฒนาการเมืองของประเทศ
ไทยคือ ผลการปฏิรูปการศึกษาระดับสูงต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี ๕ - รัชกาลท่ี ๗  ทําใหนกัเรียนไทยกลุมหนึ่งท่ี
ไดรับการศึกษาระดับสูงจากตางประเทศรวมมือกันเปล่ียนแปลงการปกครองของไทยจากระบอบสมบูรณา 
ญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีพระมหากษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ ผูนําเหลานี้ภายหลังเปนผูนํา
การเมืองของไทย เปนกาํลังสนับสนุนสรางความชอบธรรมใหแกการปกครองของกลุมตน แตสภาพ
การเมือง การปกครอง สังคม คานิยมของสังคมไทย ทําใหการศกึษาระดับอุดมศึกษาหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไม
คอยมีบทบาทพัฒนาการเมืองนิสิตนักศึกษาสวนใหญไมคอยสนใจการเมือง  
         หลัง พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนตนมานิสิตนักศึกษาบางกลุมเขามีสวนรวมทางการเมืองตอตานการปกครอง
แบบเผด็จการและไดรับการสนับสนุนจากหลายฝาย ทําใหมีการเปล่ียนแปลงการเมืองในวนัท่ี ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖  การรวมกลุมของนิสิตนักศึกษาในเหตุการณนีเ้ปนการจําลองแบบการรวมอํานาจไวกับกลุมบุคคล
มากกวาหลักการประชาธิปไตย โดยใชพลังมวลชนเปนเคร่ืองมือตัดสินปญหา นัยนีอ้าจกลาวไดวา การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทยระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๕  ถึง พ.ศ. ๒๕๑๖   จึงไมมีบทบาทในการพัฒนาการเมืองของ
ประเทศไทยตามความหมายท่ีแทจริงเทาใดนัก 
 
ผูวิจัย :  ภัทรวดี    ภูชฎาภิรมย          
ชื่อเร่ือง  : บทบาทของแผนกดุริยางคไทย (กองการสังคีต กรมศิลปากร) ตอสถานภาพของนักดนตรีไทยสมัย
จอมพล ป. พบูิลสงคราม (พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๕๐๐) 
เงินทุน  :    เงินทุนอุดหนุนสถาบันไทยศึกษา     ปงบประมาณ  :   ๒๕๓๗ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :   ๒๕๔๐            ปท่ีพิมพ :     -      
คําสําคัญ (Keyword) :  ดุริยางคไทย, ดนตรีไทย, นักดนตรีไทย, ดนตรีไทย--การศึกษาและการสอน 
สาระสังเขป (Abstract) :  

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของแผนกดุริยางคไทย   (กองการสังคีต  กรมศิลปากร) ตอ
สถานภาพของนักดนตรีไทยสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  (พ.ศ ๒๔๘๑ – ๒๕๐๐) 

ผลการวิจัยพบวา แผนกดริุยางคไทยของกองการสังคีต กรมศิลปากร เปนหนวยงานที่ทําหนาท่ี
บรรเลงดนตรีในงานพระราชพิธีสวนพระมหากษัตริย งานมหรสพในราชสํานักมาแตเดิม ถึงสมัยรัชกาลท่ี ๖ 
แผนกดุริยางคไทยไดรับการสงเสริมใหเปนศูนยรวมดนตรีไทยของประเทศ และผูมีความสามารถดานดนตรี
ไทย   หลัง พ.ศ. ๒๔๗๕   ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  เปนนายกรัฐมนตรีระหวาง พ.ศ ๒๔๘๑ – 
๒๔๘๗  ไดวางแผนสงเสริมวัฒนธรรมเพ่ือการสรางชาติท่ีเรียกกนัวารัฐนยิม รัฐบาลถือวาดนตรีไทยเปน



วัฒนธรรมสวนหนึ่งท่ีทัดเทียมกับอารยประเทศ สรางสํานึกของคนไทยได  รัฐบาลจึงควบคุมมาตรฐาน
ดนตรีไทยและสงเสริมสถานภาพนักดนตรีไทย โดยการดําเนินงานของแผนกดุริยางคไทย ท้ังการออกบัตร
ประกอบวิชาชีพ กําหนดเกณฑพื้นฐานของนักดนตรีไทย กําหนดแบบแผนการศึกษาวิชาดนตรีไทยใน
โรงเรียนศิลปากร  คร้ัน พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๐  จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนผูนํารัฐบาลคร้ังท่ี ๒   แผนก
ดุริยางคไทยยงัคงมีความสําคัญในการปลูกฝงวัฒนธรรมดานดนตรีไทยท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  
รัฐบาลสงเสริมสถานภาพขาราชการนักดนตรีไทย  เพื่อใหแผนกดริุยางคไทยเปนศูนยกลางของดนตรีไทย 
ตอจากสมัยแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑–๒๔๘๗  

 
ผูวิจัย  :    อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ          
ชื่อเร่ือง  :  บทบาททางสังคมของภาษาไทยกับการปรับเปลี่ยนเปนสมัยใหมของสังคมไทย 
เงินทุน :    เงินทุนอุดหนุนสถาบันไทยศึกษา       ปงบประมาณ :    ๒๕๓๖ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๐              ปท่ีพิมพ  : -         
คําสําคัญ (Keyword)  :  ภาษาไทย, สังคมไทย, วัฒนธรรมไทย, ศัพทบัญญัติ, ภาษาไทย – การพัฒนาและ 
   การเปล่ียนแปลง 
สาระสังเขป    (Abstract) 

ภาษาไทยไดรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนเปนสมัยใหมของสังคมไทย       ซ่ึงเร่ิมเม่ือประเทศไทย
เปดประตูสูโลกตะวันตกในตนคริสตศตวรรษท่ี ๑๙   การรับความรูทางวิทยาศาสตร และศาสตรแขนงตางๆ 
จากโลกตะวันตกสูสังคมไทยทําใหเกิดภาวะสองภาษาข้ึน ภาวะสองภาษาในสังคมไทยนําไปสูการแปล
เอกสารจากภาษาตะวันตกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย กระบวนการแปลทําใหมโนทัศนใหม
หล่ังไหลเขาสูวัฒนธรรมไทย และถูกดดูซับจนกลมกลืนเปนของไทย มโนทัศนเหลานี้มีคํายืมและศัพท
บัญญัติเปนตัวแทน การแปลยังนํามาซ่ึง “การใชภาษาแนวใหม” ในภาษาไทย ซ่ึงทําใหภาษาไทยเจริญเติบโต
และขยายบทบาทในสังคมอยางมาก ภาษาไทยไมเพยีงแตจะเปนส่ือในการส่ือสารของคนไทยเทานั้น แตยัง
กลายมาเปนเอกลักษณไทยซ่ึงคนไทยตองการอนุรักษและทํานุบํารุงการยื่นมือเขาจดัการกับการเปล่ียนแปลง
ของภาษาไทยจึงเกิดข้ึนในสังคมไทย นํามาซ่ึงการปฏิรูปภาษาไทย การจัดทําพจนานุกรมและตําราไวยากรณ 
ตลอดจนการบัญญัติศัพท ปจจัยเหลานี้มีสวนอยางมากในการทําใหภาษาไทยเปนอยางเชนทุกวันนี ้
 
ผูวิจัย  :  สุจริตลักษณ ดีผดุง และคนอ่ืน ๆ         
ชื่อเร่ือง :  บทบาทในดานสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของชนกลุมนอยในกรุงรัตนโกสินทร ความเปนมา
และความเปล่ียนแปลงในรอบ ๒๐๐ ป : มอญ 
เงินทุน   :    เงินทุนอุดหนุนเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                         
ปงบประมาณ  :   ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๒๖    ปท่ีพิมพ :   -         
คําสําคัญ (Keyword) :    มอญ –- การตั้งถ่ินฐาน, ชุมชนมอญ, มอญ –- ชนกลุมนอย, สมัยรัตนโกสินทร,  
   มอญ -- ความเปนอยูและประเพณ ี
สาระสังเขป    (Abstract) : 



งานวิจยันี้มุงศึกษาคนควาเร่ืองราวของชนกลุมนอยกลุมหนึ่งท่ีไดอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารใน
ประเทศไทยอยูเปนเวลานานแลว นั่นคือชนชาติมอญ 

การวิจยัคร้ังนีแ้บงออกเปน ๔ บทดวยกันคือ บทนําวาดวยความเปนมาของงานวิจยั วัตถุประสงค 
ขอมูล และการวิจัยภาคสนาม บทท่ี ๑ วาดวยความเปนมาของชนชาติมอญ ถ่ินฐานการอพยพเขาสูประเทศ
ไทย สาเหตุตางๆ ท่ีทําใหชาวมอญพากันอพยพเขามาต้ังหลักแหลงในประเทศไทย ถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
ตลอดจนถึงจํานวนประชากร บทท่ี ๒ วาดวยความเปนมาของการต้ังถ่ินฐานของชาวมอญในบริเวณกรุง
รัตนโกสินทร ท้ังบริเวณฝงทิศตะวนัออกของแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตปากคลองบางลําพูจนถึงปากคลองตลาด 
และบริเวณฝงทิศตะวนัตกของแมน้ําเจาพระยาตั้งแตเขตวัดละมุดเร่ือยลงมาจนถึงคลองมอญ และบริเวณลึก
เขาไป เชน  บริเวณวัดประดิษฐาราม  วดัราชคฤห  และ วัดอินทราราม และนิวาสสถานช้ันท่ีสองบริเวณ
สะพานมอญ บทท่ี ๓ วาดวยบทบาทของชาวมอญท่ีมีตอราชการแผนดิน โดยกลาวถึงสกุลมอญท่ีสําคัญๆ 
เร่ืองราวของราชตระกูลท่ีเกีย่วของกับมอญและราษฎรสามัญ บทท่ี ๔ วาดวยบทบาทของชาวมอญที่มีตอการ
ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  โดยกลาวถึงการศาสนาในสมัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพระสงฆรามัญ การสวด
พระปริตร การสอนหนังสือมอญ การตั้งโรงพิมพหนังสือมอญ และการกอตั้งสมาคมไทยรามัญ 

 
 

ผูวิจัย สุรพล   สุดารา และคนอ่ืนๆ         
ชื่อเร่ือง   ประวัติปญหาสภาวะแวดลอมในสมัยรัตนโกสินทร 
เงินทุน         เงินทุนอุดหนนุเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                           
ปงบประมาณ    ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ    ๒๕๒๕    ปท่ีพิมพ      -      
คําสําคัญ (Keyword)   สภาพแวดลอม, ปญหาสภาวะแวดลอม, ส่ิงแวดลอม, กรุงเทพมหานคร, สมัย
รัตนโกสินทร 
สาระสังเขป    (Abstract) 

การวิจยัประวตัิปญหาสภาวะแวดลอมในสมัยรัตนโกสินทร เปนงานวิจัยเอกสารซ่ึงศึกษาถึง 
วิวัฒนาการของปญหาสภาวะแวดลอมของไทยต้ังแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงปจจุบัน โดยแบงชวง
สมัยของการศึกษาออกเปน  ๒  ชวงคือ สมัยกอนกรุงเทพมหานครเปนเมืองโตเด่ียวและหลังสมัย
กรุงเทพมหานครเปนเมืองโตเด่ียว ดวยเปนชวงสมัยท่ีลักษณะและปริมาณของปญหาสภาวะแวดลอมมีความ
แตกตางกนัอยางเดนชัด ในการศึกษาไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาสภาวะท่ีไดเกดิข้ึนท้ังหมดต้ังแตใน
อดีตและนําเสนอเรียงตามลําดับกาลเวลา พรอมท้ังแสดงใหเหน็ถึงความสัมพันธระหวางปญหาสภาวะ
แวดลอมท่ีเกิดข้ึนกับสภาวการณทางส่ิงแวดลอม โดยท่ัวไปของไทยท้ังทางดานกายภาพ การเมือง  เศรษฐกจิ  
และสังคม ตลอดจนแสดงถึงผลแหงปญหา มาตรการการแกไขปญหาของรัฐ ประสิทธิผลของมาตรการการ
แกไขและแนวทางพัฒนาทางกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 

ผลการศึกษาพบวา  รูปแบบการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร และนโยบายของรัฐในการจัดการกับ
สภาวการณโดยท่ัวไปทางส่ิงแวดลอม ไดมีผลตอการเกิดปญหาสภาวะแวดลอมเปนอยางมาก กาํเนิดของ
ปญหาสภาวะแวดลอมไดมีข้ึนตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน บางปญหามีความรุนแรงมาแลวตัง้แตในอดีต
โดยไมเคยประสบความสําเร็จในการแกไข นอกจากนัน้ ลักษณะ ปริมาณ และววิฒันาการของปญหา ยังได
แปรเปล่ียนไปในทางท่ีทวีความรุนแรงและความซับซอนมากข้ึน  โดยสาเหตุท้ังจากการแปรเปล่ียน
สภาวการณส่ิงแวดลอมแตละชวงสมัย  และจากสาเหตุสําคัญ ๒ ประการคือ การขาดประสิทธิภาพของ



มาตรการการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของรัฐ และการดอยคุณภาพของประชากร ผลจากปญหาสภาวะ
แวดลอมท่ีเกิดข้ึนกอใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และประการสําคัญคือ ผลตอ
สภาวะแวดลอมเอง เพราะปญหาท่ีเกิดข้ึนไดสงผลกระทบตอกันเปนลูกโซ อันนํามาซ่ึงความเส่ือมโทรมของ
สภาวะแวดลอมจนยากแกการแกไขในปจจบัุน 
 
ผูวิจัย เพ็ญศรี   ดุก   และ นารี  สาริกะภูต ิ       
  
ชื่อเร่ือง   ประวัติศาสตรทองถ่ินของชาวลาวเวยีงและลาวพวนในอําเภอพนมสารคามและอําเภอ 
สนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 
เงินทุน   เงินทุนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       ปงบประมาณ   ๒๕๒๖ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ   ๒๕๒๙     ปท่ีพิมพ    -        
คําสําคัญ (Keyword) :   ลาวเวยีง, ลาวพวน, อําเภอพนมสารคาม, อําเภอสนามชัยเขต 
ไทย--ประวตัศิาสตรทองถ่ิน, ไพรสม, ไพรหลวง 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มุงศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินของชาวลาวเวียงและลาวพวนในอําเภอพนมสารคามและ
อําเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั โดยแบงการศึกษา
ออกเปน ๖ บท คือ 

บทท่ี ๑ กลาวถึงความเปนมาของเมืองพนมสารคามและเมืองสนามชัยเขต อันเปนพืน้ท่ีท่ีคนอพยพ ๒ 
กลุมเขามาต้ังบานเรือนอยู  

บทท่ี ๒  เกี่ยวกับเสนทางคมนาคมระหวางอีสานกับเมืองฉะเชิงเทราในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
บทท่ี ๓ เปนสาเหตุของการอพยพเขามาในเมืองฉะเชิงเทราและพื้นท่ีท่ีเขามาต้ังบานเรือน  
บทท่ี ๔ กลาวถึงการปกครองชาวลาวซ่ึงเปนชนกลุมนอยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  
บทท่ี ๕ การทําสวยสงราชธานีของชาวลาว  
บทท่ี ๖  กลาวถึงวัฒนธรรมพื้นบานของชาวลาวเวียงและลาวพวน 
ผลการศึกษาพบวา ชาวลาวเวยีงและลาวพวนในฉะเชิงเทราอพยพเขามาในสมัยสมเด็จพระเจากรุง

ธนบุรี และถูกกวาดตอนและเกล้ียกลอมเขามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวัในคราวสงคราม
เจาอนุวงศแหงเวียงจันทน ทางการไดกําหนดพื้นท่ีใหอยูท่ีบานทาทราน ซ่ึงปจจุบันนีเ้ปนสวนหนึ่งของ
อําเภอพนมสารคาม อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี คนอพยพท่ีเขามามีตั้งแตเจานาย 
ครอบครัวลงมาถึงภิกษุ สามเณร และสามัญชน ชนช้ันเจานายไดรับราชการมีตําแหนงเปนนายกอง ปลัดกอง 
เปนตน ทางการไดกําหนดสถานะชาวลาวใหเปนทาส ไพรสม ไพรหลวง เลกกองเมือง และเลกกองนอก มี
หนาท่ีทําสวยทองคํา เรว หมาก พอก ไมรางปน และเล้ียงโคหลวง ตอมาไดยกบานทาทรานข้ึนเปนเมืองพนม
สารคาม และยกบาน พระงามข้ึนเปนเมืองสนามชัยเขต และแตงต้ังใหชาวลาวดวยกันเองเปนเจาเมืองท้ัง ๒ 
เมือง และใชการปกครอง “อาญา ๔” ตามแบบแผนการปกครองหัวเมืองลาวตะวันออก 

 
ผูวิจัย  : ถนอมวงศ   กฤษณเพ็ชร          
ชื่อเร่ือง :  พัฒนาการของพลศึกษาในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๕๒๕ 



เงินทุน :   เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                             
ปงบประมาณ   :  ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๒๕   ปท่ีพิมพ  -         
คําสําคัญ (Keyword) :   พลศึกษา, พลศึกษา -- หลักสูตรและการสอน, พลศึกษา--พฒันาการและการ 
                                        เปล่ียนแปลง, สมัยรัตนโกสินทร 
สาระสังเขป  (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของพลศึกษาในประเทศไทยระหวาง 
พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๕๒๕ 

ผลงานวิจัยแสดงใหเห็นความเปนมาและพัฒนาการของการพลศึกษาในประเทศไทยสมัยกรุง
รัตนโกสินทรวา ชวงแรกในสมัยรัชกาลท่ี ๑ – ถึงสมัยรัชกาลท่ี ๔ การพลศึกษายงัไมเจริญ มุงการสงคราม 
การเตรียมพล มีกิจกรรมพลศึกษาตางๆ คือ มวยไทย กระบ่ีกระบอง ดาบ มีดส้ัน งาว พลองไมส้ัน ตะกรอ ไม
หึ่ง ไมจา แขงเรือ แขงวาว มีการศึกษาจากบาน วัด วัง สํานักตางๆ เร่ิมมีกีฬาสากลในวงัสมัยรัชกาลท่ี ๔ 

สมัยรัชกาลท่ี ๕ - ถึงสมัยรัชกาลท่ี ๖ เร่ิมมีหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียนทหาร โรงเรียนสามัญ และ
นอกระบบโรงเรียน มีการผลิตครูพลศึกษา ตํารา การแขงขันกรีฑานกัเรียน กฬีาตางๆ หนวยงานรับผิดชอบ
การพลศึกษา กําหนดวิชาการพลศึกษาในหลักสูตรตางๆ มีกิจกรรมลูกเสือ เสือปา ยุวชนทหาร หลัง พ.ศ 
๒๔๗๕–๒๕๐๑ เร่ิมกําหนดพลศึกษาเปน ๑ ใน ๓ ของการศึกษา (พทุธศึกษา จริยศึกษา  พลศึกษา)   
การตั้งกรมพลศึกษาทําใหการสอนวิชาพลศึกษาพัฒนาเปนระบบจัดการศึกษาพลศึกษาทุกระดับต้ังแต
ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา จัดการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ ตั้งหนวยงานรับผิดชอบการพลศึกษาหลาย
แหง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนตนมาก็มีการพลศึกษาระดบัอนุบาลถึงอุดมศึกษา ในระดับปริญญาโท 

ในรอบ ๒๐๐ ป แหงกรุงรัตนโกสินทร การพลศึกษาไดพัฒนามาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๕ การพลศึกษายิ่ง
มีความสําคัญมากข้ึน เพราะการมีสุขภาพดีเปนความปรารถนาของทุกคนและประเทศชาติ โดยการพัฒนาท้ัง
ดานพลศึกษาการวิทยาศาสตรและการแพทย 

 
ผูวิจัย :  สมภพ  มานะรังสรรค          
ชื่อเร่ือง :  พัฒนาการของภาคเกษตรและผลกระทบตอชาวไรชาวนาไทยในชวงหลังสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 
๒ - พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เงินทุน :  เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา         ปงบประมาณ :  ๒๕๓๖ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :  ๒๕๔๐      ปท่ีพิมพ  :  -          
คําสําคัญ (Keyword) :  เกษตรกรไทย, เกษตรกรรมไทย -- พัฒนาการและการเปล่ียนแปลง, เศรษฐกิจไทย,  
                        ชาวนาไทย, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการภาคเกษตรไทยต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ จนถึง
ปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๓๖) โดยเฉพาะผลกระทบทางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีตอเกษตรกร ตั้งแต พ.ศ. 
๒๕๐๔ เปนตนมารวมถึงการปรับตัวของเกษตรกรตอพลวัตทางเศรษฐกิจผลการวจิยัพบวา หลังจากใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนตนมา ถึง พ.ศ. ๒๕๓๖ เศรษฐกิจไทย
ขยายตวัอยางชัดเจน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสงผลใหภาคอุตสาหกรรมสําคัญมากข้ึน ทําใหภาค



เกษตรกรรมลดความสําคัญลง แตประชากรกวาคร่ึงหนึง่ของประเทศไทยอยูภาคเกษตรกรรม ความเปนอยู
ของประชากรในภาคเกษตรกรรมกับภายนอกเกษตรกรรมมีความเหล่ือมลํ้าทางรายไดอยางชัดเจน เกษตรกร
จํานวนมากมีปญหาความยากจนเนื่องจากการผลิตไรประสิทธิภาพ พืน้ฐานการศกึษาตํ่า ระบบการตลาดไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ นโยบายรัฐบาล กลไกระบบราชการ การแกปญหาของภาคเกษตรกรรมตอง
ดําเนินการตั้งแตระดับนโยบายลงไปถึงปฏิบัติการ พัฒนาตอเนื่องระยะยาว และ กระจายอํานาจสูระดับ
ทองถ่ิน เพื่อใหเกษตรกรเปนกลุมเปาหมายการพัฒนาเกษตรกรรม รัฐบาลควรมีแนวทางพัฒนาภาค
เกษตรกรรมดวยการกระจายความเจริญดานตางๆ สูภูมิภาค เพื่อเช่ือมโยงการผลิตระหวางภายในภาค
เกษตรกรรมกบัภายนอกภาคเกษตรกรรม และประเทศเพื่อนบาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย 
 
 

 
 
 

ผูวิจัย  : ไพฑูรย   สินลารัตน         
ชื่อเร่ือง  : พัฒนาการของสาขาวิชาท่ีเปดสอนระดับอุดมศึกษาในรอบ ๒๐๐ ป แหงกรุงรัตนโกสินทร 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                           
ปงบประมาณ:  ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :  ๒๕๒๖    ปท่ีพิมพ   :  -       
คําสําคัญ (Keyword) :  การศึกษาระดับอุดมศึกษา, การศึกษาไทย, การศึกษา –- พัฒนาการและการ 
             เปล่ียนแปลง, กรุงรัตนโกสินทร 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ๑) ความเปนมาการเรียนการสอนกอนการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแบบตะวันตก  ๒) มูลเหตุและปจจัยใหมีการสอนสาขาวิชาตางๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทย  ๓) กําเนิด การดําเนนิการ พัฒนาการของสาขาวิชาท่ีเปดสอนระดับอุดมศึกษาต้ังแต  พ.ศ. ๒๓๒๕–
๒๕๒๕ 

ผลการวิจัยพบวา กอนการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี ๕ คนไทยมี
การศึกษาช้ันสูงคือการศึกษาอุดมคติชีวิตในวัด การชาง แพทยแผนโบราณ วิชาทําราชการ เฉพาะกลุมของ
ตนโดยการปฏิบัติ ถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕–สมัยรัชกาลท่ี ๗ เร่ิมดําเนินการศึกษาทางทหาร การปกครอง กฎหมาย 
การแผนท่ี การปาไม การแพทย การโยธา   เพื่อพัฒนาประเทศแนวใหมโดยผูเรียนจากกลุมผูนํา การเรียนการ
สอนมีวิธีปฏิบัติการปลูกฝงคานิยมรับใชพระมหา-กษัตริยมากกวาทฤษฏีและหลักการ คร้ันหลังเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ มีผลทําใหเกดิสาขาวชิาใหมคือวิชาธรรมศาสตรและการเมืองท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนศึกษาการเมืองเพิม่ข้ึน 

การเขามาของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตก หลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ทําใหสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนา ปรับปรุงตามรูปแบบมาตรฐานตางประเทศ ทางสังคมศาสตรก็ศึกษา
ทฤษฎีวิเคราะหวิจารณมากข้ึน สาขาวิชามนุษยศาสตรไดรับความนยิมนอยลง กลุมผูเรียนยังคงเปนกลุมผูนํา
เชนเดิม เพื่อรับราชการ ทํางานอุตสาหกรรม การอุดมศึกษาจึงสนองความตองการของกลุมผูนํา 



อนาคตสาขาวิชาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงควรพัฒนาตามความเหมาะสมของสังคมไทย
ใหแกคนสวนใหญ และใฝหาวิชาการจากพื้นฐานสังคมไทยอยางแทจริง 

 
ผูวิจัย : มรรยาท    กิจสุวรรณ   และ วราภรณ    จิวชัยศักดิ ์      
ชื่อเร่ือง :  พุทธประเพณี : บทบาทและความหมายสําหรับสังคมไทยปจจุบัน 
เงินทุน  :    เงินทุนอุดหนุนสถาบันไทยศึกษา   ปงบประมาณ :   ๒๕๓๑ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :   ๒๕๓๓   ปท่ีพิมพ :    -         
สาระสังเขป    (Abstract) 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหารูปแบบ ความหมาย และบทบาทของพุทธประเพณีท่ีเหมาะสม
สําหรับสังคมไทยปจจบัุน 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สาระของพุทธประเพณีท่ีมีมาต้ังแตสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัย
รัตนโกสินทร ลวนมีสาระพุทธธรรมตางๆ  ในสมัยสุโขทัยพุทธประเพณีสนับสนนุคานิยมระดบัศีลธรรม 
เชน ความกตัญู และความเคารพผูใหญ ความเมตตา สัมมาทิฐิ และมีระบบคติความเช่ือทางพุทธศาสนา มี
ประเพณหีลายประเพณีท่ีมีคาและความสําคัญท่ีควรนํามาฟนฟูใหเกดิประโยชนตอสังคมปจจุบัน เชน 
ประเพณีฉลองวันเกิด ประเพณีการซอมแซมศาสนสถาน เปนตน สมัยอยุธยาพุทธประเพณีสนับสนุนระบบ
การเมืองการปกครอง พุทธประเพณีมีบทบาทการรวมอาณาจักร  ความเช่ือเร่ืองกรรม  การสะสมความดี  
พระศาสนา ๕,๐๐๐  ป  คติพระโพธิสัตว  พระศรีอาริยเมตไตรย   ลวนสืบทอดมาจากสมัยสุโขทัยถึงสมัย
รัตนโกสินทรในรัชกาลท่ี ๓ คร้ันรัชกาลท่ี ๔ ทรงฟนฟูและแกไขประเพณใีหเหมาะสมตลอดมาจนถึง
ปจจุบันพุทธประเพณีท่ีส่ือความหมายแกคนในสังคมปจจุบัน   คือความหมายเชิงปรมัตถตามแนวคิดของ
พระธรรมโกษาจารย  พระเทพเวที  การประยุกตบทบาทพุทธประเพณียอมมีการดัดแปลงแกไขตามกาลและ
สภาพเศรษฐกจิ  สังคม  การปรับเปล่ียนพุทธประเพณีท่ีส่ือสาระพุทธธรรมข้ันปรมัตถ ประกอบพิธีกรรม
ดวยสละกิเลส ไมเบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืน สรรพสัตว เพื่อนรวมโลก สภาวะแวดลอม ไมฟุมเฟอย พฒันาจิตใจ
ใหมีสมาธิ ปติในธรรม เพื่ออนุสติเนื่องในกาลประเพณีนั้นๆ กจ็ะเปนทางหนึ่งท่ีทําใหพุทธประเพณีส่ือท้ัง
สาระพุทธธรรม และงดงามเหมาะสม มีคา ควรธํารงรักษา และปฏิบัติสืบตอกันไป 
คําสําคัญ (Keyword)  :  พุทธศาสนา,  ประเพณีไทย--สมัยรัตนโกสินทร, ประเพณไีทย--สมัยอยุธยา, 
ประเพณไีทย--สมัยสุโขทัย, ไทย--ประเพณีและพิธีกรรม, ไทย--คติความเช่ือ, สังคมไทย, บทบาท 
 
ผูวิจัย : ประโชติ  เปลงวิทยา             
ชื่อเร่ือง : เภสัชกรรมแหงกรุงรัตนโกสินทรในรอบ ๒๐๐ ป 
เงินทุน   :  เงินทุนอุดหนุนเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                               
ปงบประมาณ  :   ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :   ๒๕๒๖     ปท่ีพิมพ :    -       



คําสําคัญ (Keyword) :  เภสัชกรรมไทย, เภสัชศาสตร, ยาไทย, เภสัชกรรมไทย-- วิวฒันาการและการ
เปล่ียนแปลง, สมุนไพรไทย รัตนโกสินทร 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหววิัฒนาการของเภสัชกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรตั้งแต พ.ศ. 
๒๓๒๕–๒๕๒๕ ดานการศึกษาเภสัชศาสตร การจัดหา การกระจายยา การควบคุมมาตรฐานยา 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวิวฒันาการเภสัชกรรมดานตางๆวา การศึกษาเภสัชศาสตรมีการศึกษาเปน
วิชาอิสระมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาซ่ึงเปนการศึกษาท่ีจาํกัด  ฝกหัดเฉพาะในวงศตระกูล ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในราชสํานักมีตําแหนงพนกังานเคร่ืองตน ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ เร่ิมมีการศึกษาแบบกึ่งเปดเม่ือมีการ
จารึกตํารายาบนแผนหนิท่ีวดัพระเชตุพนฯ และมีการศกึษาเภสัชกรรมแบบตะวันตกต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี ๖ 
เปนตนมา วิวัฒนาการดานเน้ือหาวิชาในสมัยแรกมีเภสัชวัตถุ การปรุงประกอบยา และพัฒนามาจนถึง
หลักสูตรท่ีครอบคลุมเทคโนโลยีการประดิษฐยาแบบอุตสาหกรรม การใหบริการทางยาท้ังโรงพยาบาลและ
รานขายยา 

การจัดหาและกระจายยา สมัยแรกจัดหายาจากสมุนไพรตามธรรมชาติและซ้ือจากแหลงจําหนายมา
เก็บในโรงพระโอสถโดยมิไดปรุงแตงยา สมัยตอมามีการจัดต้ังโอสถศาลา รัฐบาลรับผิดชอบซ้ือและผลิตยา
สําเร็จรูป   จนกระท่ังหนวยงานพัฒนาเปนองคการเภสัชกรรมในปจจบัุน 

การควบคุมมาตรฐานยาสมัยแรก เล็งเหน็ความสําคัญดานความปลอดภัยไมไดพจิารณาถึงความ
บริสุทธ์ิ ความสม่ําเสมอของเนื้อยา ประสิทธิภาพการบําบัด คร้ัน พ.ศ. ๒๔๗๙ มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
ขายยาแตมิไดควบคุมการผลิตยา ถึง พ.ศ.๒๕๑๐ จึงมีการควบคุมมาตรฐานยาครบ ๔ ประการคือ ความ
ปลอดภัย ความบริสุทธ์ิ เนื้อยาสม่ําเสมอ และประสิทธิภาพการบําบัด โดยรัฐเปนผูควบคุมมาตรฐานยา สวน
ภาคเอกชนเพ่ิงจะเร่ิมควบคุมมาตรฐานยาเม่ือเร็วๆ นี ้

 
ผูวิจัย  :  สุภางค    จันทวานิช   และคนอ่ืน ๆ        
ชื่อเร่ือง  : รอยปคลองรังสิต 
เงินทุน :   เงินทุนจุฬาฯ เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                
ปงบประมาณ  :   ๒๕๓๗ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :   ๒๕๔๐     ปท่ีพิมพ :   -        
คําสําคัญ (Keyword) :  คลองรังสิต, นิเวศวิทยา, ไทย –- คติความเช่ือ,  คลองรังสิต –- ประวัติความเปนมา,  
  การชลประทาน 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

การวิจยันี้เปนโครงการนํารองของโครงการรอยปคลองรังสิต  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความ
เปนมา และลักษณะทางชีวภาพ  กายภาพ  สังคมและวัฒนธรรมของคลองรังสิตต้ังแตกอนเร่ิมโครงการขุด



คลอง   รวมท้ังวิเคราะหลักษณะและความเปล่ียนแปลงทางดานชีวภาพ กายภาพ สังคมและวัฒนธรรมบริเวณ
คลองรังสิต 

คณะผูวจิัยเสนอผลการวิจัยเปนบทความ ๑๑ บทคือ ๑) เหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนบริเวณคลองรังสิต  
๒) รอยปรังสิต : การศึกษาในมิติประวัตศิาสตร เศรษฐกิจและสังคม ๓) พลวัตทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีคลอง
รังสิต จังหวดัปทุมธานี  ๔) นิเวศวิทยากบัประวัติการพัฒนาท่ีดินบริเวณทุงรังสิต  ๕) แหลงน้าํและการ
ชลประทานในพ้ืนท่ีรังสิต  ๖) การสาธารณสุข  ๗) ประชากรของเขตรังสิต  ๘) การเกิดและการเปล่ียนแปลง
ของชุมชนในเขตคลองรังสิต  ๙) การขยายตัวของชุมชนในเขตคลองรังสิต  ๑๐) คติความเช่ือและศาสนา  
๑๑) บทสงทาย 
 
ผูวิจัย : กีรติ  บุญเจือ          
ชื่อเร่ือง : วิวัฒนาการของหมูบานมิตตคาม 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ   ปงบประมาณ  ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :    ๒๕๒๕     ปท่ีพิมพ :   -        
คําสําคัญ (Keyword)  :  หมูบานมิตตคาม--ประวัติความเปนมา, สมเด็จพระนารายณมหาราช,  ศาสนาคริสต,  
              นิกายคาทอลิก, ชาวเขมร, ชาวญวน, ชาวไทย 
สาระสังเขป (Abstract) : 

หมูบานมิตตคาม เปนหมูบานชาวคริสตท่ีเกาแกท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร มีประวัตคิวามเปนมาต้ังแต
รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราชท่ีไดพระราชทานท่ีดินเปนท่ีตัง้คายทหารอาสาสมัครโปรตุเกสซ่ึง
นับถือศาสนาคริสต นิกายคาทอลิก ลูกหลานเหลานี้ไดรับราชการกนัตอมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี ๖ แหงกรุง
รัตนโกสินทร หมูบานนี้มีชนตางเช้ือชาติเขามาอาศัยท้ังชาวเขมร   ชาวญวน ชาวไทย  ชาวจีน  ทําใหหมูบาน
เปนท่ีรวมของคนไทยเช้ือชาติตางๆ และมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ไดแก ภาษาและประเพณี  ชาวบานมิตต
คามเลิกพูดภาษาโปรตุเกสตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๑ แลวพดูภาษาเขมร ภาษาญวนท่ีเรียกวาภาษาอันนามจนถึง
สมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง สวนประเพณนีั้น มีท้ังประเพณีของชาวโปรตุเกส  ญวน  ไทย  ไมมีประเพณีชาว
เขมรแลว ประเพณีของชาวโปรตุเกสและญวนกําลังจะสูญหายเชนกัน เพราะทุกคนในหมูบานมิตตคาม
ตองการเปนคนไทยอยางสมบูรณ  โดยลืมประวัติศาสตรของตน  

การไมรักษาประวัติศาสตรของหมูบานมิตตคาม คงมิไดเปนเพียงหมูบานเดียวในประเทศไทย  
นักวิชาการจึงควรหาทางแกไขและปองกนัปญหาดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนกับหมูบานอ่ืนๆ กอนท่ีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรไทย วฒันธรรมไทยด้ังเดิมจะสูญหาย 

 
ผูวิจัย :      พรหมศักดิ ์  เจิมสวัสดิ์          
ชื่อเร่ือง  :  วิวฒันาการความเช่ือเร่ืองมนุษยกับธรรมชาติและปรากฏการณทางธรรมชาติในภาคตะวนัออก 
      ของไทย 



เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)                                                    
ปงบประมาณ :    ๒๕๓๐ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๓๐      ปท่ีพิมพ :  -        
คําสําคัญ (Keyword) :   ไทย--คติความเช่ือ, วัฒนธรรมไทย, โบราณคดี, ความเช่ือเกีย่วกับธรรมชาติ,  

คติชนวิทยา 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาชีวติความเปนอยูในสังคม คติความเช่ือ และการอนุรักษฟนฟมูรดก
วัฒนธรรมของบรรพชนในพ้ืนที่ภาคตะวนัออกของประเทศไทยตามแนวคิดวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
และโบราณคดีชีววิทยา 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความเช่ือท่ีมีอิทธิพลสูงมากตอจิตใจและวิถีชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย คือความเช่ือเกี่ยวกับทะเลและภยัธรรมชาติในทะเล เพราะมีชีวิตประจําวนัและ
อาชีพการประมงมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ปจจุบันมีอิทธิพลนอยลงเนื่องจากมีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร    
สวนความเช่ือท่ีเกี่ยวกับลม  ฤดูกาล  โลก  จักรวาล  ฝน  ทองฟา  
ฟาแลบ ฟาผา เปนความเขาใจปฐมภมิูปกติในสามัญสํานึก ความเช่ือเกี่ยวกับดวงดาวและดาราศาสตรก็
เชนกันเปนปกติวิสัยตามความเคยชิน  ความเช่ือเกี่ยวกับภูเขา ปา แมน้ํา  แหลงน้ํา  เปนส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิ ควร
สักการบูชาจนกลายเปนประเพณ ี

ความเช่ือเกีย่วกับตนไม และสัตว   มีอิทธิพลตอความคิดเร่ืองโชคลาง ความอัปมงคล อาเพศตางๆ ท่ี
สนับสนุนความเช่ือเร่ืองโลกทางคติชนวิทยา      สวนความเช่ือเร่ืองการปลูกขาวและเกษตรกรรมกมี็
คุณประโยชนควรแกการแสดงกตเวที ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตรยังคงเปนส่ิงลึกลับและมีอิทธิพลสูงในวิถี
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนชาวภาคตะวันออกของประเทศไทยมาตลอดต้ังแตอดีตจนถึงปจจบัุน 

 
ผูวิจัย :   จิราภรณ    ภทัราภานุภัทร         
ชื่อเร่ือง :  สถานภาพการศึกษาเร่ืองคติความเช่ือของไทย 
เงินทุน :    เงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยไทยศึกษา     ปงบประมาณ :  ๒๕๒๘ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๒๘       ปท่ีพิมพ :    -       
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้เปนการศึกษางานคนควาวจิัยเกีย่วกับคติความเช่ือของคนไทยท่ีไดมีผูศึกษาไวตามท่ีตางๆ 
และไดมีการศกึษาไวในระดบัท่ีตางกัน เพื่อวเิคราะหใหเห็นสถานภาพของการศึกษาเร่ืองนีว้าต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน มีผูสนใจคนควาวจิัยเร่ืองคติความเช่ือของคนไทยในเร่ืองใดบาง และในปจจุบันนีก้าร
คนควาวจิัยเหลานั้นทําไดลึกซ้ึงและกวางขวางเพียงใด ตลอดจนวเิคราะหแนวโนมของการศึกษาเรื่องนี้วาจะ
เปนไปในลักษณะใดตอไป 

ผลของการวิจัยสรุปไดวา การศึกษาเร่ืองคติความเชื่อของไทยเทาท่ีเปนมาในอดีตสวนใหญเปน
การศึกษาในข้ันของการเก็บรวบรวมขอมูลความเช่ือในเร่ืองตางๆ ของคนไทย ตลอดจนการเก็บรวบรวมคติ



ชนอ่ืนๆ ท่ีแสดงออกถึงความเช่ือของคนไทย การศึกษาวเิคราะหเร่ืองนี้เร่ิมพฒันาข้ึนอยางมากในชวง
ระยะเวลา ๑๐ ปท่ีผานมานี้ อันเปนผลมาจากความกาวหนาในการศึกษาทางดานคติชนวิทยา ทําใหเกดิมี
ความต่ืนตัวในเร่ืองของวัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน ความต่ืนตัวนีไ้ดรับการตอบสนองจากรัฐบาล โดย
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดสนับสนนุใหมีการจัดต้ังศูนยวฒันธรรมทองถ่ินตางๆ ข้ึน  
ลักษณะของการศึกษาคนควาวิจัยท่ีกาวหนาข้ึนนี้มีท้ังการศึกษาวเิคราะหความเช่ือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยาง
ละเอียด การศกึษาวเิคราะหความเช่ือของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งอยางละเอียด  การศึกษาบทบาทหนาท่ีของ
คติความเช่ือตางๆ ในสังคม การศึกษาอิทธิพลของคติความเช่ือท่ีมีตอกลุมชน การศึกษาผลกระทบของคติ
ความเช่ือท่ีมีตอการพัฒนาประเทศดานตางๆ  
 
คําสําคัญ (Keyword)  : ไทย--คติความเช่ือ, ไทย--ความเปนอยูและประเพณ,ี คติชนวิทยา 

 
ผูวิจัย  :   ธีรชัย  บุญมาธรรม          
ชื่อเร่ือง :  สถานภาพการศึกษาเร่ืองความเชื่อของชาวอีสาน 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยไทยศึกษา                                                                        
ปงบประมาณ :   ๒๕๒๗ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :  ๒๕๓๗           ปท่ีพิมพ  :  -             
สาระสังเขป    (Abstract) : 

การวิจยันี้มีจดุมุงหมายเพื่อศึกษาสถานภาพการศึกษาคนควาเร่ืองคติความเช่ือของชาวอีสานท่ีมีผู
บันทึกไว รวมท้ังวิวัฒนาการการศึกษา ประเภทคติความเชื่อ และอุปสรรคการศึกษาคนควา 

การศึกษาแสดงใหเห็นวา มีพัฒนาการการศึกษาคนควาคติความเช่ือ  ๔  ชวง กลาวคือ  
๑) ชวงกอนรับอิทธิพลภาษาจากราชสํานักกรุงเทพท่ีนักปราชญทองถ่ินบันทึกบนใบลานดวยอักษร

ธรรม อักษรไทยนอย อาทิ เร่ืองฤกษยาม คาถาอาคม โฉลก ยากลางบาน ตําราสูขวัญ ลางสังหรณ ผีสาง 
เทวดา   

๒)  ชวงการผนวกอีสานเปนรัฐประชาชาติเดียวกับกรุงเทพฯ ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๐ ท่ีเร่ิมมีการสอน
หนังสือไทยในอีสาน ขาราชการสวนกลางมาปกครองชนพื้นเมือง ใชอักษรไทย  สมุดขอย การศกึษาระบบ
ใหม ชาวตางชาติตีพิมพผลงานในหนังสือวชิรญาณวเิสศ เชน ขุนมหาชัย พระอุบาลีคุณูปมาจารย พระยา
อินทรมนตรี พระทองพูล ศรีจักร, ปรีชา พิณทอง,อีริค ไซเดนฟาเดน   

๓)  ชวงร้ือฟน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่ีมีการรวมบทความ บันทึกเกามาตีพิมพอีก และมีผูศึกษาเพิ่ม เชน  
ถวิล ทองสวางรัตน,  พระโพธิญาณ  วิชัย,  ฟรานซิส  คริปส,  จารุบุตร  เรืองสุวรรณ,  นายแพทยสงัน  
สุวรรณเลิศ,  นรเก  โพธิเบศวงษา    

๔)  ชวงตืน่ตัว ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๙     ซ่ึงเร่ิมมีศูนยวัฒนธรรมจังหวัดตางๆไดรวบรวมเอกสารเก่ียวกับ
ความเช่ือ  ดํารงเอกลักษณชาวอีสาน จัดนิทรรศการ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคามมีการ
ผลิตเอกสารมากท่ีสุด 

ขอเขียนตางๆ ของกลุมคนดังกลาวทําใหมองเห็นภาพรวมท่ีมีอยูในปจจุบัน เร่ืองความเช่ือของชาว
อีสานเกี่ยวกับประเพณ ีและการละเลนมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับคือ ผี การทํามาหากิน ท่ีอยูอาศัย  ไสย
ศาสตร  โชคลาง  ฤกษยาม  ยากลางบาน  ศาสนา  นรก  สวรรค  กําเนดิโลกและเผาพันธุมนุษย ลักษณะคน
และสัตว ปรากฏการณธรรมชาติ และการผสมผสานหลายเร่ือง สวนอุปสรรคการศึกษาคนควา ไดแก   มีการ
สนับสนุนการวิจัยนอย ขาดกระบวนการสรางนักวิจยัรุนใหม และไมมีหนวยงานท่ีชวยเหลือการศึกษา



คนควาดานความเช่ือของชาวอีสาน 
 

คําสําคัญ (Keyword) :  ไสยศาสตร, ไทย -- ความเปนอยูและการทํามาหากิน -- ภาคอีสาน,  ไทย – คติความ 
              เช่ือ--ภาคอีสาน,  คติชนวิทยา 
 
ผูวิจัย : วราภรณ  จิวชัยศักดิ ์          
ชื่อเร่ือง  : สถานภาพการศึกษาเร่ืองประเพณีไทย : ประเพณีเกีย่วกับชีวิต 
เงินทุน :   เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา         ปงบประมาณ:  ๒๕๓๓ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๓๔    ปท่ีพิมพ  :   -       
สาระสังเขป    (Abstract) : 

สถานภาพการศึกษาเร่ืองประเพณีไทย: ประเพณเีกีย่วกบัชีวิต เปนการสํารวจผลงานท่ีมีผูศึกษาคนควา
ไวแลวแตละภาค ตั้งแตหลัง พ.ศ.   ๒๔๗๕  ถึง  พ.ศ. ๒๕๓๓   เพื่อนํามาวิเคราะหสถานภาพของการศึกษา
วามีอยูในระดบัใด เพื่อหาแนวทางในการศึกษาวจิัยในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับประเพณีชีวิต อันไดแก ประเพณีการ
เกิด การบวช การแตงงาน การตาย และการปลูกเรือนตอไป 

จากการสํารวจการศึกษาในเร่ืองประเพณเีกีย่วกับชีวิตดังกลาวปรากฏวา    มีผูศึกษาไวแลวเปนจํานวน 
๔๕๓  เร่ือง  เปนเร่ืองเกี่ยวกบัประเพณกีารเกิด ๘๘  เร่ือง  ประเพณีการบวช ๘๓  เร่ือง  ประเพณีการแตงงาน 
๑๐๙ เร่ือง ประเพณกีารตาย ๑๑๕ เร่ือง และประเพณกีารปลูกเรือน ๕๘ เร่ือง ผลการศึกษาพบวางานดาน
คนควาในชุดประเพณเีกีย่วกับชีวิต ซ่ึงเปนผลงานของศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน เปนงานคนควาท่ี
ละเอียดและมีผูอางอิงกันมาก สวนผลงานคนควาของคนอ่ืนๆสวนใหญมุงเนนภาพลักษณของประเพณนีั้นๆ 
มากกวาการเปรียบเทียบและวิเคราะหใหเหน็ถึงคุณคาของตัวประเพณีอยางชัดเจน จึงนาจะมีการศึกษา
เพื่อใหเห็นความสําคัญของประเพณีซ่ึงมีมาแตเดิมเหลานั้นวาสนองตอบตอวิถีของคนในสังคมปจจุบัน
อยางไร เพื่อนาํไปสูการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับสังคมตอไป 
 
คําสําคัญ (Keyword) :  ไทย--ความเปนอยูและประเพณ,ี ประเพณกีารเกิด, ประเพณกีารบวช, ประเพณีการ 
              แตงงาน, ประเพณีการปลูกเรือน 
 
ผูวิจัย  :    วราภรณ    จิวชัยศักดิ ์ และ เรืองวิทย    ล่ิมปนาท       
ชื่อเร่ือง :  สถานภาพองคความรูสันติวิธีจากพงศาวดารและกฎหมาย 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                
ปงบประมาณ :   ๒๕๓๗ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๐     ปท่ีพิมพ :  -          
สาระสังเขป    (Abstract): 

งานวิจยันี้เปนการศึกษาสันติวิธีจากพงศาวดาร (กรุงศรีอยุธยา – รัตนโกสินทร) และจากกฎหมายตรา
สามดวงวาคนไทยในอดีตมีการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาหรือขอขัดแยงตางๆ หรือไม ผลการวิจัย
พบวา 



๑. แนวคิดสันติวิธีท่ีปรากฏในพงศาวดารมีพื้นฐานอยูบนกรอบความคิดทางพุทธศาสนาเปนหลักดัง
ปรากฏหลักฐานหลายคร้ังหลายหนท่ีกษัตริยในอดีตพระราชทานอภัยโทษแกศัตรูและพระราชทานทรัพยสิน
เงินทอง หรือแตงต้ังใหปกครองดูแลเมืองตอไปดวย ถึงแมพงศาวดารจะมีธรรมเนียมการเขียน  เพื่อแสดงถึง
ความยิ่งใหญของกษัตริยท้ังภาพของกษัตริยนักรบและกษัตริยนักธรรม แตมีขอสังเกตประการหน่ึงท่ีวา ภาพ
ของกษัตริยนกัรบนั้นไดแสดงใหเห็นถึงวธีิการระงับความขัดแยงอยางสันติโดยปราศจากความรุนแรงอยูดวย 

๒. กฎหมายตราสามดวงเปนกฎหมายแบบจารีตท่ีมีบทบัญญัติข้ึนมาบนกรอบความคิด ความเช่ือ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแตอดีต เพื่อความสงบสุขของบานเมือง หมายความวารัฐในอดีต
เห็นความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสันติและประนปีระนอมของคนในสังคม 

กลาวโดยสรุปไดวาจากการศึกษาพงศาวดารและกฎหมายตราสามดวง เพื่อหาแนวความคิดในเร่ือง
ของสันติวิธี ไดเหน็ความพยายามของรัฐในการรักษาความสงบสุขของบานเมืองและเหน็ความพยายามของ
รัฐท่ีจะแกไขปญหาอยางสันติวิธี หรือใหเกิดความรุนแรงสูญเสียนอยท่ีสุด 
คําสําคัญ (Keyword) :  พงศาวดาร, กฎหมายตราสามดวง, กฎหมายไทย, ไทย--ประเพณีและวัฒนธรรม,  
                                       สันติวิธี 

 
ผูวิจัย : วราภรณ  จิวชัยศักดิ ์          
ชื่อเร่ือง : อาหารการกินกับวถีิชีวิตไทยตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒   จนถึงปจจุบัน 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา     ปงบประมาณ :  ๒๕๓๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :   ๒๕๓๙           ปท่ีพิมพ  :    - 
สาระสังเขป    (Abstract) 

อาหารการกินเปนวัฒนธรรมในรูปแบบหน่ึงท่ีมีเอกลักษณ  มีประวัติความเปนมา   และพัฒนาการเปน
ของตนเอง ในขณะเดียวกันกมี็การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพราะมีการหยิบยืมและซึมซับไดงาย 

งานวิจยัเร่ืองอาหารการกินกบัวิถีชีวิตไทยตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ จนถึงปจจบัุนเปนการศึกษา
คนควาวาในชวงระยะเวลาดงักลาวนั้น อาหารการกินของคนไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอยางไรบาง และมีผล
ตอชีวิตของคนในรูปแบบใด 

จากการศึกษาพบวา อาหารการกินท่ีเกดิข้ึนในสังคมไทยในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ จนถึง
ปจจุบันมีผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมอยางชัดเจน  เชนเดียวกันท่ีวิถีชีวิตของคนเปล่ียนแปลงไปอันเปนผล
เนื่องมาจากรูปแบบอาหารการกิน และระบบการผลิตอาหารท่ีสังคมยอมรับและพฒันาตามสภาพแวดลอมท่ี
เกิดข้ึน ในอนาคตอาจมีแนวโนมท่ีเปนไปไดวาอาหารของไทยบางชนดิ หรือวิธีการปรุงแตงอาหารบางอยาง
ท่ีเคยมีในอดีตอาจจะสูญหายไปจากสังคม อันเนื่องมาจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรมและความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของโลกยุคปจจุบัน 
คําสําคัญ (Keyword) : อาหารกับวิถีชีวิตไทย,  อาหารไทย,   วัฒนธรรมการกิน 
 
ผูวิจัย  :  Anusorn  Limmanee           
ชื่อเร่ือง :  Political Business Cycles in Thailand, 1979 – 1992 : General Election and Currency  in 
Circulation 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนสถาบันไทยศึกษา      ปงบประมาณ : ๒๕๓๗ 



ปท่ีวิจัยเสร็จ :   ๒๕๓๘     
สาระสังเขป    (Abstract) 

งานวิจยันี้มุงพสูิจนใหเห็นวา มีวัฏจักรเศรษฐกิจการเมืองเกิดขึ้นในประเทศไทยระหวาง ป พ.ศ. 
๒๕๒๒  ถึงป พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยการพัฒนาตัวแบบวัฏจักรเศรษฐกิจการเมืองท่ีพิจารณาจากการใชจายเงนิ
ในการเลือกตัง้และทดสอบโดยขอมูลเชิงประจักษ  การศึกษานี้ตั้งสมมติฐานวา วฏัจักรธุรกิจการเมืองไทย
แสดงออกมาในลักษณะของวัฏจักรการขยายตัวของปริมาณธนบัตรในชวงเดือนท่ีมีการหาเสียงและเลือกตั้ง 
อันเปนผลจากการใชจายเงินจํานวนมากมายในการหาเสียงและซ้ือเสียงเลือกตั้ง 

การศึกษานีพ้บวา  ในระดบัชาติ วัฏจักรธุรกิจการเมืองปรากฏใหเหน็ชัดเจน ในป  พ.ศ. ๒๕๒๙ และ 
ป พ.ศ. ๒๕๓๑ และปรากฏใหเห็นบางแตไมชัดเจนนกัในการเลือกตั้งท้ัง ๒ คร้ังในป พ.ศ. ๒๕๓๕  ใน
ระดับภูมิภาค วัฏจักรธุรกิจการเมืองพบเหน็ไดในการเลือกตั้ง ๔ คร้ัง ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึงป พ.ศ. 
๒๕๓๕  ในภาคอีสานเห็นไดชัดเจนท้ัง  ๔ คร้ัง  ในภาคเหนือและภาคกลางเหน็ชัดในการเลือกตั้ง ๓ คร้ัง 
สวนในภาคใต วัฏจักรธุรกิจการเมืองปรากฏชัด ๒ คร้ัง และไมคอยชัดเจน ๑ คร้ัง  ดังน้ันส่ิงท่ีพบใน
การศึกษาจึงสอดคลองกับตัวแบบที่เสนอ 
คําสําคัญ (Keyword) :   การเลือกตั้ง, ไทย--เศรษฐกจิและการเมือง, ไทย-- การเมืองการปกครอง,   
                                        ธนบัตรไทย                                     

 
ผูวิจัย : วราภรณ    จิวชัยศักดิ์  (ผูรวมวิจัย)  
ชื่อเร่ือง : 100  ป  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   :  ธนาคารไทยแหงแรก   
เงินทุน   :    ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)                                                                                                    
ปท่ีวิจัยเสร็จ :    2550                                                                                       
สาระสังเขป  (Abstract) :   

ศึกษาประวัติการดําเนินงาน และบทบาทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   ในสังคมไทย 
ในวาระท่ีธนาคารดําเนินการครบ  100  ป  ในวนัท่ี   30  มกราคม  พ.ศ. 2550  ผลการศึกษาพบวาธนาคาร
ไทยพาณิชยเปนธนาคารไทยท่ีมีประวัตแิละการดําเนินงานยืนยาวท่ีสุด 
คําสําคัญ (Keyword) :   ธนาคารไทยพาณชิย จํากดั— ประวัติและความเปนมา,  ธนาคารไทย   
 
ผูวิจัย :  วราภรณ    จิวชัยศักดิ์   
ชื่อเร่ือง :   คลองแสนแสบ : ความเปนมาและการเปล่ียนแปลง 
เงินทุน   :   เงินทุนจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                
ปท่ีวิจัยเสร็จ :     2550                                                                                          
สาระสังเขป  (Abstract) :   
 ศึกษาประวัติความเปนมาของขุดคลองแสนแสบซ่ึงเปนคลองแรกขุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว  โดยศึกษาความสําคัญและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังสภาพแวดลอม  ลักษณะทางกายภาพ  



ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองแสนแสบ  ซ่ึงมีผลตอบทบาทหนาท่ีและมิติทางวัฒนธรรม
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สาระสังเขป  (Abstract) :   
            เปนการวิจัยแมบทแนวสหวิทยาการโดยบูรณาการประเด็นปญหาการวจิัยทางประวัติศาสตร  นิทาน 
วรรณกรรม    เร่ืองเลา    ประชากรศาสตร    และศิลปะของศาสนสถานเพ่ือสังเคราะหภาพรวม          ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมคลองแสนแสบ  ระเบียบวิธีวิจยัท้ังทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเพือ่ให
งานวิจยัมีประโยชนตอชุมชนเองและการสรางองคความรูใหมในทางวิชาการ 
คําสําคัญ  :   คลองแสนแสบ – ประวัตแิละความเปนมา,    ประวัติศาสตร,  นิทาน, วรรณกรรม, ศิลปะ,  
ศาสนสถาน,   วัฒนธรรมคลองแสนแสบ   
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	ชื่อเรื่อง :  ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง
	บทบาทหลักของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย      คือการสร้างเสถียรภาพทั้งการเมืองการ
	ผู้วิจัย :      สุวรรณา   สถาอานันท์   และ เนื่องน้อย   บุณยเนตร     
	ชื่อเรื่อง :   ความคิดและภูมิปัญญาไทย คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทย
	คำที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาเพื่อวิเคราะห์มีทั้งหมด  ๓๖  คำ แบ่งออกเป็น ๓  หมวด ได้แก่ 
	ผู้วิจัย : นิกร  ดุสิตสิน และคนอื่นๆ        



	ผู้วิจัย :  สุมน    อมรวิวัฒน์ และคนอื่นๆ        
	๔.  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา จำนวน  ๖   คำ ได้แก่ การลงโทษ  ไม้เรียว  คู่มือพ่อแม่
	เงินศึกษาพลี เครื่องแบบนักเรียน  สามัคยาจารย์สมาคม
	ผู้วิจัย  : ปิยนาถ  บุนนาค    และ จันทรา  บูรณฤกษ์       
	ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาการเมืองของประเทศไทยคือ ผลการปฏิรูปการศึกษาระดับสูงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๗  ทำให้นักเรียนไทยกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยจากระบอบสมบูรณา ญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ผู้นำเหล่านี้ภายหลังเป็นผู้นำการเมืองของไทย เป็นกำลังสนับสนุนสร้างความชอบธรรมให้แก่การปกครองของกลุ่มตน แต่สภาพการเมือง การปกครอง สังคม ค่านิยมของสังคมไทย ทำให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไม่ค่อยมีบทบาทพัฒนาการเมืองนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเมือง 
	         หลัง พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมานิสิตนักศึกษาบางกลุ่มเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการและได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  การรวมกลุ่มของนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ์นี้เป็นการจำลองแบบการรวมอำนาจไว้กับกลุ่มบุคคลมากกว่าหลักการประชาธิปไตย โดยใช้พลังมวลชนเป็นเครื่องมือตัดสินปัญหา นัยนี้อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๕  ถึง พ.ศ. ๒๕๑๖   จึงไม่มีบทบาทในการพัฒนาการเมืองของประเทศไทยตามความหมายที่แท้จริงเท่าใดนัก
	ผู้วิจัย :  ภัทรวดี    ภูชฎาภิรมย์         

	สาระสังเขป (Abstract) : 
	งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของแผนกดุริยางค์ไทย   (กองการสังคีต  กรมศิลปากร) ต่อสถานภาพของนักดนตรีไทยสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  (พ.ศ ๒๔๘๑ – ๒๕๐๐)
	ผลการวิจัยพบว่า แผนกดุริยางค์ไทยของกองการสังคีต กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บรรเลงดนตรีในงานพระราชพิธีส่วนพระมหากษัตริย์ งานมหรสพในราชสำนักมาแต่เดิม ถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ แผนกดุริยางค์ไทยได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์รวมดนตรีไทยของประเทศ และผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทย   หลัง พ.ศ. ๒๔๗๕   ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรีระหว่าง พ.ศ ๒๔๘๑ – ๒๔๘๗  ได้วางแผนส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการสร้างชาติที่เรียกกันว่ารัฐนิยม รัฐบาลถือว่าดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ สร้างสำนึกของคนไทยได้  รัฐบาลจึงควบคุมมาตรฐานดนตรีไทยและส่งเสริมสถานภาพนักดนตรีไทย โดยการดำเนินงานของแผนกดุริยางค์ไทย ทั้งการออกบัตรประกอบวิชาชีพ กำหนดเกณฑ์พื้นฐานของนักดนตรีไทย กำหนดแบบแผนการศึกษาวิชาดนตรีไทยในโรงเรียนศิลปากร  ครั้น พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๐  จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นผู้นำรัฐบาลครั้งที่ ๒   แผนกดุริยางค์ไทยยังคงมีความสำคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
	รัฐบาลส่งเสริมสถานภาพข้าราชการนักดนตรีไทย  เพื่อให้แผนกดุริยางค์ไทยเป็นศูนย์กลางของดนตรีไทย ต่อจากสมัยแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑–๒๔๘๗ 
	ภาษาไทยได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทย       ซึ่งเริ่มเมื่อประเทศไทยเปิดประตูสู่โลกตะวันตกในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙   การรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์แขนงต่างๆ จากโลกตะวันตกสู่สังคมไทยทำให้เกิดภาวะสองภาษาขึ้น ภาวะสองภาษาในสังคมไทยนำไปสู่การแปลเอกสารจากภาษาตะวันตกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย กระบวนการแปลทำให้มโนทัศน์ใหม่หลั่งไหลเข้าสู่วัฒนธรรมไทย และถูกดูดซับจนกลมกลืนเป็นของไทย มโนทัศน์เหล่านี้มีคำยืมและศัพท์บัญญัติเป็นตัวแทน การแปลยังนำมาซึ่ง “การใช้ภาษาแนวใหม่” ในภาษาไทย ซึ่งทำให้ภาษาไทยเจริญเติบโตและขยายบทบาทในสังคมอย่างมาก ภาษาไทยไม่เพียงแต่จะเป็นสื่อในการสื่อสารของคนไทยเท่านั้น แต่ยังกลายมาเป็นเอกลักษณ์ไทยซึ่งคนไทยต้องการอนุรักษ์และทำนุบำรุงการยื่นมือเข้าจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจึงเกิดขึ้นในสังคมไทย นำมาซึ่งการปฏิรูปภาษาไทย การจัดทำพจนานุกรมและตำราไวยากรณ์ ตลอดจนการบัญญัติศัพท์ ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนอย่างมากในการทำให้ภาษาไทยเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้
	ผู้วิจัย สุรพล   สุดารา และคนอื่นๆ        
	การวิจัยประวัติปัญหาสภาวะแวดล้อมในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นงานวิจัยเอกสารซึ่งศึกษาถึง
	ผู้วิจัย เพ็ญศรี   ดุ๊ก   และ นารี  สาริกะภูติ        




	ผู้วิจัย : มรรยาท    กิจสุวรรณ   และ วราภรณ์    จิวชัยศักดิ์     
	ผู้วิจัย : กีรติ  บุญเจือ         
	หมู่บ้านมิตตคาม เป็นหมู่บ้านชาวคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ได้พระราชทานที่ดินเป็นที่ตั้งค่ายทหารอาสาสมัครโปรตุเกสซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ลูกหลานเหล่านี้ได้รับราชการกันต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หมู่บ้านนี้มีชนต่างเชื้อชาติเข้ามาอาศัยทั้งชาวเขมร   ชาวญวน ชาวไทย  ชาวจีน  ทำให้หมู่บ้านเป็นที่รวมของคนไทยเชื้อชาติต่างๆ และมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ภาษาและประเพณี  ชาวบ้านมิตตคามเลิกพูดภาษาโปรตุเกสตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ แล้วพูดภาษาเขมร ภาษาญวนที่เรียกว่าภาษาอันนามจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนประเพณีนั้น มีทั้งประเพณีของชาวโปรตุเกส  ญวน  ไทย  ไม่มีประเพณีชาวเขมรแล้ว ประเพณีของชาวโปรตุเกสและญวนกำลังจะสูญหายเช่นกัน เพราะทุกคนในหมู่บ้านมิตตคามต้องการเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์  โดยลืมประวัติศาสตร์ของตน 
	ผู้วิจัย :      พรหมศักดิ์   เจิมสวัสดิ์         

	ความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ และสัตว์   มีอิทธิพลต่อความคิดเรื่องโชคลาง ความอัปมงคล อาเพศต่างๆ ที่สนับสนุนความเชื่อเรื่องโลกทางคติชนวิทยา      ส่วนความเชื่อเรื่องการปลูกข้าวและเกษตรกรรมก็มีคุณประโยชน์ควรแก่การแสดงกตเวที ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ยังคงเป็นสิ่งลึกลับและมีอิทธิพลสูงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวภาคตะวันออกของประเทศไทยมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
	งานวิจัยนี้เป็นการศึกษางานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับคติความเชื่อของคนไทยที่ได้มีผู้ศึกษาไว้ตามที่ต่างๆ และได้มีการศึกษาไว้ในระดับที่ต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นสถานภาพของการศึกษาเรื่องนี้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้สนใจค้นคว้าวิจัยเรื่องคติความเชื่อของคนไทยในเรื่องใดบ้าง และในปัจจุบันนี้การค้นคว้าวิจัยเหล่านั้นทำได้ลึกซึ้งและกว้างขวางเพียงใด ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มของการศึกษาเรื่องนี้ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดต่อไป
	ผู้วิจัย  :   ธีรชัย  บุญมาธรรม         

	การศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีพัฒนาการการศึกษาค้นคว้าคติความเชื่อ  ๔  ช่วง กล่าวคือ 
	ผู้วิจัย : วราภรณ์  จิวชัยศักดิ์         
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