
เบ็ดเตล็ด 
 

ผูวิจัย  : วิทยา  สุจริตธนารักษ และ พฤทธิสาณ  ชุมพล, หมอมราชวงศ    
ชื่อเร่ือง :  การประเมินผลงานลูกเสือชาวบานในเขตจังหวัดภาคกลาง 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนมูลนิธิลูกเสือชาวบาน                                                                             
ปงบประมาณ  :  ๒๕๒๗   ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๒๗  ปท่ีพิมพ :  -     
สาระสังเขป  (Abstract) : 

งานวิจยันี้มุงประเมินผลงานของลูกเสือชาวบาน(ลสชบ.)ในภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) ขอมูลท่ีใช
ประเมินผล ไดมาจากการตอบแบบสอบถามของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมของลูกเสือชาวบาน ๔ กลุม 
ไดแก ๑) ผูท่ีเคยผานการอบรมเปนลูกเสือชาวบาน  ๒) วิทยากรท่ีอบรม ลูกเสือชาวบาน  ๓) ขาราชการท่ี
เกี่ยวของกับลูกเสือชาวบาน (ผูวาฯ รองผูวาฯ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ศึกษาธิการจงัหวัด ศึกษาธิการอําเภอ 
และตํารวจตระเวนชายแดน)  ๔) ผูนําทองถ่ิน ผูนํา ลูกเสือชาวบาน กาํนัน ผูใหญบาน พระ ครู ผูชวยเหลือ
กิจกรรมลูกเสือชาวบาน และคนท่ัวไป 

ผลการประเมินสรุปไดวา ความคิดเห็นจากบุคคลท้ัง ๔ กลุมมีท้ังในแงบวกและในแงลบ ในแงบวกมี
ประเด็นท่ีเดนคือ (๑) ลูกเสือชาวบานสามารถสรางพลังใหแกสังคมไดเฉพาะในเร่ืองความสามัคคี ความรวม
แรงรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  (๒) ลูกเสือชาวบานเปนแบบอยางในสังคมเร่ืองการทําประโยชน การ
สรางความเจริญและเสียสละใหแกชุมชน  (๓)  ลูกเสือชาวบาน ไมมีการแบงเขาแบงเรา (๔)  ลูกเสือชาวบาน
ชวยพัฒนาบุคคล โดยมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

สําหรับความเห็นในแงลบ มีประเด็นท่ีเดนคือ (๑) คนท่ัวไปไมเขาใจนโยบายของลูกเสือชาวบาน  (๒) 
มีปญหาเร่ืองวธีิดําเนินการ กลาวคือไมชัดเจนเร่ืองกจิกรรมหลัก และไมมีความคิดใหม  (๓)  ผูเขาอบรมมี
ภาระทางการเงิน  (๔)  ในการอบรมไมมีความกระตือรือรน ทุกคนทําไปตามหนาท่ีเทานั้น 

ผูวิจัยสรุปวาบุคคลท้ัง ๔ กลุม เห็นวาการอบรมลูกเสือชาวบานควรดําเนินงานตอไป ถึงแมจะมีปญหา
บางก็ตาม 
คําสําคัญ (Keyword) : การประเมินผลงาน, ลูกเสือชาวบาน, ภาคกลาง, การอบรม 
 
ผูวิจัย :  มณฑริา   ตัณฑเกยูร  และโสภิต   ธรรมอารี      
ชื่อเร่ือง : การพัฒนาสมุนไพรไทยดานสาธารณสุขสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
เงินทุน :  เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                     
ปงบประมาณ : ๒๕๒๔    ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๒๔   ปท่ีพิมพ  :  -        
สาระสังเขป  (Abstract) : 



งานวิจยันี้เปนงานวิจยัเอกสาร  มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมผลงานท่ีเกี่ยวกับสมุนไพรท้ังหมด และ
วิเคราะหการพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร (มีเลม ๑ และ เลม ๒)  ผูวิจัยใหคําจํากัด
ความคําวา “สมุนไพร” วายาท่ีไดมาจากพืช สัตว แรธาตุ จากธรรมชาติท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงสภาพ
โครงสรางภายใน และสามารถนํามาใชเปนยารักษาโรคตางๆ และบํารุงรางกายได  
คําสําคัญ  (Keyword)  : สมุนไพรไทย, สาธารณสุขไทย, สมัยรัตนโกสินทร 
ผูวิจัย :  อมรา    ประสิทธ์ิรัฐสินธุ          
ชื่อเร่ือง:   การวิเคราะหหลักสูตรและรายวชิาดานไทยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ   (สวช.)                                                        
ปงบประมาณ : ๒๕๔๓    ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๔    ปท่ีพิมพ : -           
สาระสังเขป  (Abstract) : 

การสอนเร่ืองไทยใหแกเยาวชนไทย เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และซาบซ้ึงในคุณคาของความเปน
ไทยเปนส่ิงท่ีจาํเปนมากในยคุโลกาภิวัฒนเชนปจจุบัน แตไมมีผูใดทราบขอเท็จจริงวาในปจจุบันมีการสอน
เร่ืองไทยอยางเปนทางการในสถาบันการศึกษาของไทยมากนอยเพียงใด งานวิจยันี้จึงมีวัตถุประสงคท่ีจะ
สํารวจหลักสูตรและรายวิชาท่ีสอนเกี่ยวกบัไทยทุกรูปแบบในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด (๑๓๙ แหง) ใน
ประเทศไทย และวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาดงักลาววาเปนแบบบูรณาการหรือ
แยกสวนเปนเชิงอนุรักษหรือเชิงวิพากษ และครอบคลุมไทยศึกษาดานใดบาง 

ผลการวิเคราะห  พบวา  สถาบันเกือบท้ังหมดมีการสอนเร่ืองไทยในรูปแบบใหญๆ  ๒  รูปแบบ คือ  
๑) สอนในรูปหลักสูตรไทยศึกษาโดยเฉพาะ   และ    ๒) สอนในรูปของรายวิชา 

ในดานการสอนเรื่องไทยในรูปหลักสูตรไทยศึกษาโดยเฉพาะ ผูวิจัยพบวาท้ังหมดมีเพียง ๑๓ หลักสูตร 
แบงเปนหลักสูตรวิชาโท  และหลักสูตรวิชาเอกหรือวชิาเฉพาะ  ซ่ึงมีท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก แต
ระดับปริญญาโทมีมากท่ีสุด  หลักสูตรดังกลาวสวนใหญเปนแบบบูรณาการ 

สวนการสอนเรื่องไทยในรูปของรายวิชานัน้ พบวามี ๓ รูปแบบใหญ ๆ คือ ๑) รายวชิาท่ีมีช่ือวา "ไทย
ศึกษา"โดยเฉพาะ ซ่ึงพบจํานวนนอยมาก คือเพียง ๑๑ รายวิชาเทานัน้ในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศไทย  
๒) รายวิชาในสาขาวิชาตางๆท่ีมีคําวา  “ไทย”  ในช่ือรายวิชา พบในสถาบันเกือบท้ังหมด เชน การเมืองการ
ปกครองของไทย  ระบบครอบครัวไทย ฯลฯ  ๓) รายวิชาท่ีไมระบุคําวา"ไทย"ในช่ือรายวิชาแตมีเนื้อหา
เกี่ยวกับไทย   ซ่ึงพบจํานวนมากและในทุกสถาบัน   เชน พระพุทธศาสนา   สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฯลฯ 
ในแงเนื้อหาของรายวิชา พบวารายวิชาสวนใหญมุงสอนเร่ืองไทยในเชิงอนุรักษมากกวาเชิงวิพากษ และเนน
ไทยด้ังเดิมตามประเพณีท่ีถูกตองมากกวาไทยสมัยใหมหรือท่ีเบ่ียงเบน แตท้ังนีก้ารเนนเร่ืองไทยจะมากหรือ
นอยยังข้ึนอยูกับสาขาวิชา ความเกาแกของสถาบัน และท่ีตั้งของสถาบันดวย   
คําสําคัญ (Keyword) :  หลักสูตร, ไทยศึกษา -- การเรียนการสอน, การศึกษาระดับอุดศึกษา, การศึกษาใน
ประเทศไทย, สถาบันอุดมศึกษา 

 



ผูวิจัย :  ปยนาถ    บุนนาค และ พวงเพชร    สุรัตนกวีกุล       
ชื่อเร่ือง : จันทบุรี และตราด  : กรณีพพิาทระหวางไทยกับฝร่ังเศส  (พ.ศ. ๒๔๓๖ -๒๔๕๐) 
เงินทุน   : เงินทุนอุดหนนุโครงการวิจยัไทยศึกษา                                                                                
ปงบประมาณ : ๒๕๒๗   ปท่ีวิจัยเสร็จ  : ๒๕๒๗   ปท่ีพิมพ : -          
สาระสังเขป (Abstract) : 

วัตถุประสงคของงานวิจยัเร่ืองนี้มุงท่ีจะศึกษาความเปนมาและสภาพการณของเมืองจันทบุรีและเมือง
ตราดในชวงสมัยท่ีอยูในความยึดครองของกองทหารฝร่ังเศส ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๖ - พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยแบง
ออกเปน ๓ บท คือบทท่ี ๑ เกี่ยวกับความเปนมาของเมืองจันทบุรี และการยึดครองของฝร่ังเศส บทท่ี ๒ วา
ดวยเร่ืองการเจรจาและการถอนทหารฝร่ังเศสออกจากเมืองจันทบุรี และบทท่ี ๓ เกี่ยวกับความเปนมาของ
เมืองตราดและการยึดครองของฝร่ังเศส  

 
ผลการศึกษาพบวาฝร่ังเศสยดึครองเมืองจันทบุรีกอนระหวาง พ.ศ.๒๔๓๖ - พ.ศ. ๒๔๔๗  หลังจาก

นั้นจึงยึดครองเมืองตราดแทนจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๐ การยดึครองเมืองท้ังสองนี้ก็เพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน
จนกวาไทยจะปฏิบัติตามสัญญาและอนุสัญญาฉบับลงวันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ซ่ึงรัฐบาลไทยทํากบั
ฝร่ังเศสภายหลังวิกฤตการณ ร.ศ. ๑๑๒ และจนกวาจะเกิดความสงบเรียบรอยท้ังฝงซายและฝงขวาของแมน้ํา
โขงในระยะ  ๒๕ กิโลเมตร อยางไรกด็ีการยึดครองเมืองท้ังสองนี้เปนการยึดครองเปนบางสวน ปรากฏวา
สวนใดท่ียังคงอยูในอํานาจอธิปไตยของไทยก็จะมีราษฎรอพยพเขามาอยูเร่ือยๆ ในระหวางท่ีกองทหาร
ฝร่ังเศสยึดครองเมืองอยูนั้น เศรษฐกิจของเมืองท้ังสองโดยเฉพาะเมืองจันทบุรีมีสภาพดีกวาเดมิ แตแม
กระน้ันก็มีปญหากรณพีิพาทตางๆ อันเกิดจากคนในบังคับฝร่ังเศส ปญหาเร่ืองการหลบหนีภาษ ีและท่ีสําคัญ
มากคือปญหาอั้งยี่กําเริบ ปญหาเหลานี้รวมท้ังการที่เมืองจันทบุรีและเมืองตราดเปนเมืองที่อยูในเขตการ
ปกครองของไทยอยางแทจริง และพลเมอืงสวนใหญเปนไทย โดยเฉพาะเมืองจนัทบุรีเปนเมืองทาสําคัญ
ในทางยุทธศาสตร ไทยจึงพยายามทีจ่ะเจรจาเพื่อใหฝร่ังเศสถอนทหารออกไปจากเมืองจันทบุรีซ่ึงในท่ีสุดก็
ประสบผลสําเร็จภายหลังจากท่ีไทยตองยอมเสียดินแดนบางสวนเปนการตอบแทนใหฝร่ังเศส แมกระนั้น
ฝร่ังเศสก็ไปยดึครองเมืองตราดอีกจนกระท่ังไทยตองยอมเสียดินแดนแลกเปล่ียนอีกคร้ังหนึ่ง ฝร่ังเศสจึงถอน
กองทหารออกจากเมืองตราด จึงเปนอันวาเมืองท้ังสองไดกลับคืนมาเปนของไทยอยางสมบูรณหลังจากเปน
หลักทรัพยคํ้าประกันตามคําเรียกรองของฝร่ังเศสเปนเวลารวม ๑๔  ป 
 
คําสําคัญ (Keyword):  ไทย--กรณีพิพาท--ฝร่ังเศส, ไทย--ประวัติศาสตร, จังหวดัจันทบุรี, จังหวดัตราด,  
                                      ไทย--การเมืองการปกครอง 

 
ผูวิจัย : กีรติ  บุญเจือ           
ชื่อเร่ือง : พระไตรปฎกสําหรับชาวคริสต 



เงินทุน  : เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ        
ปงบประมาณ: ๒๕๒๔   ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๒๔   ปท่ีพมิพ  : -         
สาระสังเขป (Abstract) : 

งานวิจยัเร่ืองปรัชญาอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธปรัชญาสําหรับนักปรัชญาคริสต พบขอสรุปวา  มี
ทางเปนไปไดท่ีจะใชพุทธปรัชญาชวยอธิบายใหความกระจางแกคําสอนบางขอของคริสตศาสนา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพุทธปรัชญาเร่ืองกรรม ความทุกข และการหลุดพน งานวิจยัคร้ังนี้จึงทดลองคนหาสืบเนื่องตอมาวา 
พระสูตรตางๆ ในพระไตรปฎก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ๑๐ สูตร ของสีหนาทวรรค อาจจะนําไปใชเสริม
คําอธิบายคําสอนของพระเยซูในเร่ืองใดไดบางหรือไม และอยางไร  

จากการวิเคราะห วจิารณ และวิจยัแตละสูตร พบขอสรุปไดตรงกันวาลวนแตมีทางเปนไปได และมี
คุณคาตามเปาหมายที่คาดหวังไวทุกประการ บางสูตรอาจจะมีคําสอนของพระเยซูรับรองไวโดยตรง 
นอกจากน้ันกล็วนแตตรงตามเจตนารมณของพระเยซูท่ีทรงกําชับใหศิษยแสวงหาเอาเองท้ังส้ิน สูตรท่ีมีคํา
รับรองของพระเยซูโดยตรง คือ  จูฬสีหนาทสูตร   มหาสีหนาทสูตรวนปตถสูตร มธุปณฑิกสูตร อีก ๖ สูตรท่ี
เหลืออาจจะช้ีแจงไดวาแฝงอยูในเจตนาของพระองคท่ีจะใหคริสตชนแสวงหา ไดแก มหาทุกขักขันธสูตร จูฬ
ทุกขักขันธสูตร อนุมานสูตร เจโตขีลสูตร เทวธาวิตักกสูตร วิตกกสัณฐานสูตร จึงสรุปไดวาท้ัง ๑๐ สูตรท่ีได
ทําการวิจยัมานี้ ชาวคริสตพึงสนใจศึกษา และอาจจะนําไปใชในชีวติคริสตชนของตนได เม่ือเปนเชนนีจ้ึง
นาจะสงเสริมใหมีการวิจยัสูตรอ่ืนๆ ตอไปจนกวาจะครบถวน เพือ่จะประเมินไดวาพระไตรปฎกนาจะมี
คุณคาตอชาวคริสตมากนอยเพยีงใด ในทํานองเดียวกนัก็อาจจะวิจัยดวยวา คัมภรีไบเบ้ิลของคริสตศาสนา
อาจจะมีประโยชนตอชีวิตและการปฏิบัติตนของชาวพทุธอยางไรหรือไม ท้ังนี้ยอมจะเปนตัวอยางและขอมูล
สงเสริมความรวมมือระหวางศาสนาไดเปนอยางด ี และเปนวิธีท่ีผูวจิัยเชื่อวาจะดีท่ีสุดวิธีหนึ่งสําหรับรักษา
คุณคาของศาสนาท้ังหลายใหยืนยงอยูในวฒันธรรมของมนุษยชาติตลอดไป 
 
คําสําคัญ (Keyword):  คริสตศาสนิกชน, พระไตรปฎก, ศาสนาคริสต,  คัมภีรไบเบ้ิล 
 
ผูวิจัย : จิตรลดา   สุวตัถิกุล         
ชื่อเร่ือง :  รูปแบบหลักสูตรและการสอนอารยธรรมไทยในระดับอุดมศึกษา 
เงินทุน  :  เงินทุนจุฬาฯ เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                       
ปงบประมาณ :  ๒๕๒๙    ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๓๔    ปท่ีพิมพ :  -         
สาระสังเขป (Abstract) : 

การวิจยัคร้ังนีมี้จุดมุงหมายเพื่อนําเสนอรูปแบบหลักสูตรและการสอนวิชาอารยธรรมไทยใน
ระดับอุดมศึกษา  โดยกําหนดขอบเขตใหเปนรายวิชาบังคับในกลุมวิชาพื้นฐานท่ัวไปของการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต 

 การวิจยัคร้ังนี้มีวิธีการวจิัย ๖ ข้ันตอนตอเนื่องกันคือ   ๑) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อ



การพัฒนาหลักสูตร  โดยศึกษาวเิคราะหจากหนังสือ เอกสารและรายงานการวิจยัท่ีเกี่ยวของ การสัมภาษณ 
และการสงแบบสอบถามไปยังอาจารยผูสอนรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับอารยธรรมไทยในสถาบันอุดมศึกษา และ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน  ๑๓  สถาบัน  ๒) การพัฒนาหลักสูตรโดยกําหนดรูปแบบหลักสูตร  
หลักการและเหตุผล  จุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรมการสอนและการใชส่ือ แนวการวดัและประเมินผล ๓) การ
พัฒนารูปแบบการสอนโดยกําหนดรูปแบบการสอนท่ีสอดคลองกบัรูปแบบของหลักสูตรจํานวน ๔ รูปแบบ 
๔) การทดลองใชหลักสูตรและรูปแบบการสอนกับนกัศึกษาช้ันปท่ี ๑ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา ๒๕๓๓ จํานวน ๓๐  คน โดยใชแบบการทดลองแบบกลุมเดยีว มีการวดักอนและหลัง
การทดลอง  ๕) การประเมินผลหลักสูตร พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิและเจตคติของผูเรียนกบัผลการใช
หลักสูตร ๖) การแกไขปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตร ดานเนื้อหาวิชาอารยธรรมไทย และดานการวัดและประเมินผล 
 

ผลการวิจัยปรากฏวา ๑) ไดหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรวิชาอารยธรรมไทยในระดับอุดมศึกษา  ๒) 
ผลการทดลองใชหลักสูตรท่ีผูวิจัยพฒันาข้ึนปรากฏวา    ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีเจตคติตอ
อารยธรรมไทยสูงข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๕  ๓) กลุมทดลองและผูสอนมีความ
พอใจในหลักสูตร และรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนคร้ังนี้ 
คําสําคัญ (Keyword) : การศึกษาระดับอุดมศึกษา,  สถาบันอุดมศึกษา, ไทย-- อารยธรรม,  หลักสูตร—การ 
                                      ประเมิน 
 
ผูวิจัย: สุนีย  มัลลิกะมาลย และคนอื่น ๆ        
ชื่อเร่ือง : วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองรอยป   
เงินทุน  : เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                                 
ปงบประมาณ : ๒๕๒๔     ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๒๕    ปท่ีพิมพ : -           
สาระสังเขป (Abstract) : 

ตั้งแตพุทธศักราช ๒๓๒๕ ซ่ึงเปนปแรกแหงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนตนมาจนถึงพ.ศ. 
๒๕๒๕ กฎหมายไทยไดมีการเปล่ียนแปลงวิวัฒนาการไปจากเดิมเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ไดมีการปฏิรูประบบกฎหมายซ่ึงเปนผลใหประเทศไทยมี
กฎหมายใหมท่ีจัดอยูในระบบประมวลกฎหมายเชนในทุกวันนี้   การวิจยัววิัฒนาการของกฎหมายไทยใน
รอบ   ๒๐๐  ป ในครั้งนี้ไดใชวิธีการวิจัยเอกสารเปนสวนใหญ มีการวจิัยภาคสนามเพียงบางหวัขอ   ซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการใชบังคับของกฎหมายเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ตอไป รายงานการวจิัยไดแบงออกเปน  ๕  ภาคดวยกนัคือ  ภาค ๑) ภาคท่ัวไป ประกอบดวยเหตุการณทาง
ประวัติศาสตร อันมีผลตอวิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบ ๒๐๐ ป การปฏิรูปกฎหมายในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ยศฐาบรรดาศักดิ์นกักฎหมายและประวตัินักกฎหมายไทย



ในรอบ ๒๐๐ ป ในภาคนี้จึงเปนเร่ืองของเหตุการณทางประวัตศิาสตรและเหตุการณเกี่ยวกบัตัวบุคคล
มากกวาตัวบทกฎหมายใดโดยเฉพาะเจาะจง  ภาค ๒)  ภาคกฎหมายมหาชน ประกอบดวยววิัฒนาการของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  ภาค ๓)  ภาคกฎหมายสาระบัญญัติ ประกอบดวยวิวัฒนาการ
ของกฎหมายแพงและพาณิชย เชน กฎหมายทรัพยสิน กฎหมายครอบครัว และกฎหมายมรดก  ภาค ๔)  ภาค
กฎหมายวิธีสบัญญัติ ประกอบดวยววิัฒนาการของระบบศาลไทย และขบวนการพิจารณาความ และ ภาค ๕)  
ภาคกฎหมายมหาชนสวนแพงหรือกฎหมายสังคม ประกอบดวยววิัฒนาการของกฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายธุรกิจและการเงิน 
คําสําคัญ (Keyword) :   กฎหมายไทย,  กฎหมายมหาชน,  กฎหมายวธีิสบัญญัติ,  กฎหมายวิธีสาระบัญญัติ,  
                                        การปฏิรูปกฎหมาย, กรุงรัตนโกสินทร   
 
ผูวิจัย : สัญญา  สัญญาวิวัฒน          
ชื่อเร่ือง : วิวัฒนาการของสังคมวิทยาในรอบ ๒๐๐ ปของกรุงรัตนโกสินทร 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                    
ปงบประมาณ :  ๒๕๒๔   ปท่ีวิจัยเสร็จ:  ๒๕๒๕  ปท่ีพิมพ  :   -        
สาระสังเขป (Abstract) : 

การศึกษาเร่ืองวิวัฒนาการของสังคมวิทยาในรอบ ๒๐๐ ปแหงกรุงรัตนโกสินทรทําใหไดทราบวา วิชา
นี้ไดเร่ิมมีการสอนในรูปของวิชาอาชญาวทิยาระดับปริญญาโท ณ หาวิทยาลัยธรรม-ศาสตรและการเมืองใน
ป พ.ศ. ๒๔๗๘ หลังจากนัน้จึงไดมีการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในคณะ
เศรษฐศาสตร ซ่ึงเปนการศึกษาแบบเกา สําหรับหลักสูตรสังคมวิทยาสมัยใหมเร่ิมท่ีจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในป พ.ศ. ๒๔๙๑ เปดภาควชิาในป พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๐๖ หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตรเปดหลักสูตรปริญญาตรีสมัยใหมเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๘ และหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๒๒ สําหรับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนเปดหลักสูตรทํานองเดียวกันตามลําดับ   คือมหาวทิยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๐๗ วิทยาลัย
พายัพ พ.ศ. ๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๑๘  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทุกวิทยาเขตเปนวิชาสนับสนุน
หลักสูตรอ่ืน พ.ศ. ๒๕๑๗  

ในดานผูสอนสังคมวิทยาของไทยคนแรก คือศาสตราจารย เกษม   อุทยานิน  ตําราสังคมวิทยาเลมแรก
ของคนไทยเปนของ ดร.วิบูล   ธรรมวิทย     ปจจุบันสังคมวิทยาเปนสาขาวิชาท่ีแพรหลายและยอมรับกัน
อยางกวางขวางในวงวิชาการชั้นสูง  
คําสําคัญ (Keyword) : สังคมวิทยา, สมัยรัตนโกสินทร, อาชญาวิทยา -- การศึกษาและการสอน, สังคมวิทยา  
                                       -- การศึกษาและการสอน 

 



ผูวิจัย : ปรีชา  หงษไกรเลิศ          
ชื่อเร่ือง:   วิวฒันาการวิชารัฐศาสตรในรอบ ๒๐๐   ปของกรุงรัตนโกสินทร 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                                
ปงบประมาณ:   ๒๕๒๔    ปท่ีวิจัยเสร็จ :   ๒๕๒๕   ปท่ีพิมพ:  -          
สาระสังเขป (Abstract): 

งานวิจยันี้ศึกษาวิวัฒนาการของวิชารัฐศาสตรในสังคมไทย ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหไดมาจาก
เอกสารประเภทตางๆ เชน หนังสือ วารสาร รายงานการประชุมของรัฐบาล ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย 
คําส่ัง และหลักสูตรการศึกษา ฯลฯ นอกจากนั้นผูวจิัยยังสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของกบัการสอนวิชารัฐศาสตร
ในมหาวิทยาลัยท้ังในสวนกลางและสวนภมิูภาค 

ผลการวิจัยสรุปไดวา วิชารัฐศาสตรไดววิัฒนาการมาจากปรัชญาการผลิตนักปกครองท่ีมีคุณภาพเพื่อ
เขาไปรับราชการ  โดยเนนการศึกษาดานกฎหมาย และวชิาท่ีเกีย่วของกับการเปนขาราชการฝายปกครอง 
เชน วิชาการคลัง การสอบสวน กฎหมาย เศรษฐศาสตร เปนตน ตอมาวิชาการรัฐศาสตรไดมีขอบเขตและ
จุดมุงหมายเปลี่ยนไป คือมุงผลิตนักเศรษฐศาสตร เพื่อไปทํางานในดานตางๆ ท่ีตองการ 

ในปจจุบันวิชารัฐศาสตร แตกแขนงออกไปเปนสาขาวิชาตางๆ เชน   การปกครอง   รัฐประศาสน
ศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน และวิชารัฐศาสตรมีขอบขายไปสัมพนัธกับวิชาตางๆ ในกลุม
สังคมศาสตรมากข้ึน 
 

คําสําคัญ (Keyword):  รัฐศาสตร -- วิวฒันาการและการเปล่ียนแปลง, สังคมไทย,  รัฐประศาสนศาสตร,  
                                      สมัยรัตนโกสินทร 

 
ผูวิจัย : ผุสดี  ทิพทัส           
ชื่อเร่ือง : สถาปนิกสยาม : พื้นฐาน บทบาท ผลงาน และแนวคิด (พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๓๗) 
เงินทุน :   เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา        
ปงบประมาณ : ๒๕๓๕   ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๓๘  ปท่ีพมิพ :   ๒๕๓๙        
สาระสังเขป  (Abstract) : 

การวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลังและพ้ืนฐานทางการศึกษาของสถาปนิกไทยบทบาทการ
ปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิกไทย องคกรวิชาชีพสถาปตยกรรม ตลอดจนศึกษาผลงานการออกแบบ และ
แนวความคิดการออกแบบสถาปตยกรรมยุคตางๆ  ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๓๗   ผลงานวิจยัแสดงใหเห็น
วาชวงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๕  เร่ิมมีการจัดต้ัง
หลักสูตรการสอนวิชาชีพสถาปตยกรรมในประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกสยาม ทําใหมีการพัฒนา
การศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิกไทย สถาปนิกไทยมีพื้นฐานการศึกษาสถาปตยกรรมและรับการ
ถายทอดความรู ประสบการณจากผูสอนซ่ึงสงผลตอการมีแนวความคิด และการสรางสรรคผลงาน



สถาปตยกรรมไทยในชวงท่ี ๑-๓ (พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๑๖) แลวเปล่ียนแปลงในชวงท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๗–
๒๕๒๕) โดยผูสอนเปล่ียนแปลงวิธีการสอน เพิ่มความรูเทคโนโลยี สวนผลงานการออกแบบนั้นสถาปนิก
ไทยรุนกอนไดรับการปลูกสํานึกใหคํานึงถึงดินฟาอากาศ ประโยชนใชสอย ความประหยดั เปนหลักมากกวา
รูปแบบ ลักษณะอาคาร  ในชวงท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖–๒๕๓๗) เปนตนมา สถาปตยกรรมมีรูปแบบหลากหลาย 
มีการนําสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในอดีตมาประกอบอาคารเพ่ือการตลาดทําใหมีแนวความคดิตางกัน
ระหวางสถาปนิกไทยรุนเกาและสถาปนิกไทยรุนใหม 

ผูวิจัยเสนอผลการวิจยัเปน ๒ เลม คือ เลม ๑   บทท่ี ๑ บทนํา สถาปนิกสยาม : พื้นฐานบทบาท  ผลงาน   
และแนวคิด บทท่ี ๒ กวาจะเปนสถาปนิก : พื้นฐานและการเรียนรู บทท่ี ๓ แนวคิดในการออกแบบ
สถาปตยกรรมของสถาปนิกไทย เลมท่ี ๒ คือ บทท่ี ๔ บทบาทดานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมใน
ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๓๗)  บทท่ี ๕ ผลงานจากสถาปนิกและรูปแบบสถาปตยกรรมในประเทศ
ไทย  บทท่ี ๖ บทสรุปและเสนอแนะ  

 
คําสําคัญ (Keyword): สถาปนิกไทย, สถาปตยกรรมไทย, วิชาชีพสถาปตยกรรม,สมาคมสถาปนิกสยาม 
 
ผูวิจัย : วราภรณ    จิวชัยศักดิ์  (ผูรวมวิจัย)  
ชื่อเร่ือง : พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย  หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง วันท่ี  24  มิถุนายน พ.ศ. 
2475 – 6  ตุลาคม  พ.ศ. 2519 
เงินทุน   :    สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                                
ปท่ีวิจัยเสร็จ :     2549                                                                                            
สาระสังเขป  (Abstract) :   

ศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห องคประกอบของคณะรัฐมนตรี ลักษณะเดนและกระบวน 
การตัดสินใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีของระบบคณะรัฐมนตรีไทย  ตั้งแตภายหลังการเปล่ียนแปลง 
การปกครองวนัท่ี  24   มิถุนายน พ.ศ. 2475   ถึงเหตุการณวนัท่ี  6  ตุลาคม   พ.ศ. 2519   ซ่ึงประกอบดวย
คณะรัฐมนตรีจํานวน   39   คณะ   เพื่อใหเห็นพัฒนาการเชิงเปรียบเทียบในกระบวนการพัฒนาทางการ
เมืองไทยของคณะรัฐมนตรีแตละชุดในแตละชวงเวลาตลอดระยะเวลารวม  4   ทศวรรษ  ดังกลาว 
 
คําสําคัญ (Keyword): ไทย – คณะรัฐมนตรี,   ไทย -- การเมืองการปกครอง 
 
ผูวิจัย : วราภรณ    จิวชัยศักดิ์  (ผูรวมวิจัย)  
ชื่อเร่ือง : นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตสมัยรัฐบาลนาย
สัญญา  ธรรมศักดิ์ – รัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท (14  ตุลาคม พ.ศ. 2516 –  4  สิงหาคม พ.ศ.  2531) 
เงินทุน   :    สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ                                    



ปท่ีวิจัยเสร็จ :    2551                                                                                    
สาระสังเขป  (Abstract) :   

ศึกษาการกําหนดนโยบายและการดําเนนิงานนโยบายของรัฐบาลในการปกครองชาวไทยมุสลิมใน
จังหวดัชายแดนภาคใตตั้งแตรัฐบาลสมัยนายสัญญา  ธรรมศักดิ์จนถึงสมัยพลเอกเปรม   ติณสูลานนท   (14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516  –  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2531) 
 

             ผลการวิจัยพบวารัฐบาลในชวงเวลาดังกลาวซ่ึงเปนระยะเวลารวม  15  ป นัน้มีความสนใจและใสใจ
ในการแกปญหาการปกครองจังหวดัชายแดนภาคใต โดยมีการกําหนดนโยบายท่ีผานกระบวนการตัดสินใจ
ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  แตเร่ืองท่ีเสนอในวาระการประชุมจะมีจํานวนมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับเง่ือนไข
ดานระยะเวลาในการเปนรัฐบาลบริหารประเทศ  บุคลิกภาพและคุณสมบัติของผูนํา  ประกอบกับนโยบาย
และสถานการณในแตละชวงเวลาของสมัยรัฐบาลชุดนั้น 

 
คําสําคัญ (Keyword): ไทย – การเมืองการปกครอง,  จังหวัดชายแดนภาคใต,  ไทย - - มุสลิม,  นายสัญญา 
                                     ธรรมศักดิ์, พลเอกเปรม   ติณสูลานนท    
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