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      วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาถึงพฒันาการของประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสานในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.
2475 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาแนวการเขียน และเน้ือหาของงานเขียนประวติัศาสตร์
ของคนอีสาน และศึกษาถึงการรับรู้ของคนอีสานท่ีมีต่อทอ้งถ่ินและชนกลุ่มอ่ืนท่ีปรากฏในงานเขียนทาง
ประวติัศาสตร์ 

      ผลการศึกษาพบวา่ ในช่วงระหวา่ง ปี พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2500 บรรยากาศทางการเมืองของสังคม“รัฐ
ประชาชาติ”ท่ีให้ความส าคญัต่อประชาชน และการแพร่ขยายของความคิดชาตินิยมในภูมิภาค ไดก้ระตุน้ให้คน
อีสานเขียนประวติัศาสตร์“อีสาน-ลาว” ท่ีผกูพนักบัศูนยก์ลางอ านาจทางฝ่ังซ้ายแม่น ้าโขง โดยไดมี้การร้ือฟ้ืนงาน
เขียน“พื้น/พงศาวดาร”ดั้งเดิมข้ึนมาใหม่ เช่น “เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทร์”ของทองพูล ครีจกัร ไดเ้รียบเรียงข้ึนมา
จาก“พื้นเวียง”เร่ืองราวของการปลดแอกกูอิ้สรภาพของเจา้อนุวงศเ์มืองเวียงจนัทร์ และในสมยัน้ีไดเ้ร่ิมมีการเขียน
ประวติัศาสตร์สมยัใหม่บา้งแลว้  เพื่อน าเสนอถึงเร่ืองราวของทอ้งถ่ินใหลุ่้มลึกยิง่ข้ึน เช่น“ประวติัวดัสุปัฏนาราม”
ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ(์อว้น ติสโส)เป็นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเมืองอุบลราชธานี นอกจากน้ียงัมีงานเขียน
เก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมอีสานท่ีผ่านการคน้ควา้อย่างเป็นระบบ เช่น “ประเพณีโบราณไทยอีสาน”ของ
ปรีชา พิณทอง ในส่วนของการรับรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ิน“ความเป็นอีสาน”คือ ส านึกในการเป็นส่วนหน่ึงทางการเมือง
ของรัฐไทย และการมีวฒันธรรมร่วมกบัลาว แต่มีการรับรู้ถึงความเหนือกวา่“ลาว”ท่ีตกเป็นอาณานิคมชาติต่างดา้ง
อยา่งฝร่ังเศส 
       ต่อมาในช่วงพ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 เป็นช่วงสมัยแห่ง“การพฒันา” การพฒันาของรัฐได้
เช่ือมโยงพื้นท่ีทางกายภาพ และความรู้สึกนึกคิดของคนอีสานให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัส่วนกลาง ส่งผลให้คน
อีสานเขียนประวติัศาสตร์“อีสาน”ท่ีสัมพนัธ์กบัอ านาจรัฐไทยมากข้ึน โดยในสมยัน้ีมีงานเขียนประวติัศาสตร์
สมยัใหม่ท่ีบอกเล่าความเป็นมาของเมือง จงัหวดักนัอยา่งแพร่หลาย ท่ีส าคญัคือ “ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติม  
วิภาคยพ์จนกิจ และยงัพบเห็นถึงความสืบเน่ืองของ “พื้น/พงศาวดาร”ในยคุน้ี แต่ไดมี้การอธิบายภายใตอ้  านาจรัฐ
ไทยยิง่ข้ึน เช่น ผลงานของพระอาริยานุวตัร เขมจารี นอกจากน้ียงัมีการศึกษาคน้ควา้ทางดา้นสังคมและวฒันธรรม
อีสานเพิ่มข้ึนดว้ย ในส่วนการรับรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินนั้น“ความเป็นอีสาน”คือ การเป็นส่วนหน่ึงทางการเมืองของรัฐ
ไทยท่ีมีวฒันธรรมเป็นแบบเฉพาะของตวัเอง ซ่ึงในอดีตไดรั้บอิทธิพลมาจาก “ลาว” แต่การรับรู้เก่ียวกบัประเทศ
ลาวในปัจจุบนัมี“ความดอ้ยกวา่”อีสานในทางเศรษฐกิจและการเมือง เพราะลาวถกูครอบง าดว้ยลทัธิคอมมิวนิสต ์
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                   This thesis aims at making a study on the historical development of Isan or 
northeastern historiography during 1932 to the end of the eightieth decade of the twentieth 
century A.D. The major focus is on the study of the styles and contents of the historiography 
or the writing of history written by Isan people including the critical study emphasized on the 
perception of Isan people toward themselves and local as well as the others coming out of 
their historiographies. 
                   The result taken from this study points to that the concepts of citizenship and 
nationalism as the ideas spread throughout the region derived from the larger political 
dynamics of Siamese “nation-state” during A.D.1932 to 1957. Importantly, it was the milieu of 
this period that encouraged many Isan iterates to construct a number of the “Isan-Lao” history 
concentrated writings binding up with the authority centre located on the left banks of the 
Mekong River. These writings were also rewritten and edited from the so-called 
“Puen/Phongsawadan” texts which were the traditionally historical records, for instance, 
Thongpoon Crijakra’s “Phet Puen Muang Vientian” rewritten from authentic documents of the 
“Puen Vieng” texts by describing the warfare on the Lao liberation was lead by King Anuwong 
of Vientian. Furthermore, it was a beginning period of the modern Isan historiography that the 
northeastern history were gradually composed to present public with the more profound and 
sophisticated aspects, for instance, Somdej Phra Maha Weerawong (Auan Tisso)’s “Prawat 
Wadsupattanaram” or a history of Supattanaram royal temple which actually was the social 
and political history of Ubolrajathani province within the larger influence and milieu of Siam. In 
addition, there were a numbers of the social and cultural writings of the northeastern society 
investigated much more systematically, for instance, Preecha Pinthong’s “Prapenee Thai 
Isan” or the ancient tradition of the Isan-Thai. It can be said that the perception of 
northeastern people regarding to their “Isanhood” or the image of Isan drawn out of the 
historiographies written during A.D.1932 to 1957 was to belong the political senses as a part 
of Thai state’s imagined community but, conversely, the cultural senses and identity 
originated in the common root of the Lao kingdom of Lan Chang. However, they also 
perceived Laos’ inferiority as becoming French colony.                                               
                   The latter period between 1957 to the end of the eightieth decade of the twentieth 
century was the stage of modernization of Thai society as a whole which also was this time 
when the physical and mental geography of Isan people were firmly united with the 
centralized authority of Bangkok as well as the Isan authors and historians were molded from 
the milieu of this period to more construct the “Isan” histories were bound up with the authority 
centre located at Bangkok. There were also a number of the comprehensive histories of city 
and province across the region in term of the so-called modern historiography written and 
published during this period, distinctively, a master piece of Teom Wipakpotjanakit’s 
“Prawatsad Isan” or the Isan History. Furthermore, the historiography in style and content of 
“Puen/Phongsawadan” were still continued and reinterpreted under the context of the 
centralized power of Thai state, for instance, the various writings of Pra Areeyanuwatra 
Khemajaree as well as the Isan studies on cultural and social topics were much more 
constructed and published. It can also be concluded that the perception of northeastern 
people regarding to their “Isanhood” or the image of Isan drawn out of the historiographies 
written during this period was to belong of the political senses as a part of Thai state’s 
imagined community and the cultural senses of the distinctive identity partly influenced from 
Lao. On the other hand, they also perceived Laos’ inferiority occupied by communism.               
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                    หากการศึกษาประวติัศาสตร์ คือ การสืบสาวเร่ืองราวในอดีตของ“คนส่วนใหญ่”แลว้ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัร่องรอยความทรงจ าในอดีตของคน
อีสานท่ีถูกบนัทึกไว ้ทั้งน้ีเพือ่น าไปสู่การเขา้ใจ“ตวัตน”ของคนอีสานอนัเป็นเป้าหมายในอุดมคติ แต่
การศึกษาเร่ืองราวของ“คนส่วนใหญ่”น้ีไม่สามารถส าเร็จลงไดถ้า้ขาด“ปัจเจกชน”หรือ“ใครบางคน”
ท่ีคอยช่วยเหลือและเก้ือหนุนในตลอดระยะเวลาของการสร้างผลผลิตทางวิชาการฉบบัน้ี                                                    
                   ขอขอบพระคุณ “ใครบางคน”ท่ีไดอ้บรมสัง่สอนใหมี้ความรู้และขนบวธีิคิดทางดา้นวชิา
ประวติัศาสตร์ ทั้งส านกัเก่า ภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และส านกัใหม่ 
ภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  คุณค่าทางวิชาการท่ีปรากฏถึงแมจ้ะมีเพียงนอ้ยนิดแต่
เป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดท่ีผูเ้ขียนจะมอบใหเ้ป็นมุทิตาวิชาการแด่คณาจารยทุ์กท่านจากส านกัทั้งสอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศพ์นัธ์ุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้  าปรึกษา     
และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์  
      ขอขอบพระคุณ“ใครบางคน”ท่ีท าให“้รู้”และ“รัก”ในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผศ.
ดร.ทวีศิลป์ สืบวฒันะ ผศ.สมชาติ มณีโชติ “คุณครู”ทั้งสองท่ีไดปู้ทางองคค์วามรู้ตามวิถีทางของ
ประวติัศาสตร์ รศ.ยงยทุธ ชูแวน่ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความอดทนสูงต่อความเกียจคร้าน ความไม่
ตรงต่อเวลา และความต้ืนเขินทางปัญญาของผูเ้ขียน เพื่อเป็นการแสดงความกตญัญูต่อคณาจารยท์ั้ง
สามท่าน ผูเ้ขียนขอปวารณาตนวา่จะใชค้วามรู้ ความสามารถท่ีมีอยูเ่พื่อขยายพรมแดนความรู้ของ
“อีสานศึกษา”สืบไป 
      ขอขอบคุณ“ใครบางคน”ท่ีใหนิ้ยามในความเป็นเพื่อนแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ คุณ
ดารา ดุษฎีกลุ คุณภมร ภูผวิผา เพื่อนท่ียุง่ยากเม่ือผูเ้ขียนน าความยากยุง่ไปให,้คุณอิสสระ ดวงเกตุ 
เพื่อนผูร่้วมสร้างชุมชนอีสานในจินตนาการท่ามกลางความโดดเด่ียวในโลกแห่งวตัถุ, คุณอภิรดี  
แขโ้ส เพื่อนท่ีปรึกษาในยามไร้คนปรึกษา,คุณนครินทร์ ทาโยธีและครอบครัว นอ้งชายท่ีมอบความ
อบอุ่นในยามท่ีผูศึ้กษาเหน่ือยลา้ จนท าใหรู้้สึกไดว้า่”มหาสารคาม”เป็นบา้นหลงัท่ีสองอยา่งแทจ้ริง  
                    ใครบางคนท่ีใหชี้วิตและปลูกฝังความเป็นมนุษยน์บัตั้งแต่แรกเร่ิม ใครบางคนท่ีใหทุ้ก
ส่ิงอยา่งไม่เคยปฎิเสธ และใครบางคนท่ียนือยูเ่บ้ืองหลงัม่านเวทีแห่งความส าเร็จตลอดมา ผูเ้ขียนขอ
กราบขอบพระคุณ“ใครบางคน”ทั้งสองท่าน คือ “คุณพอ่”และ”คุณแม่” หากกรรมดีในวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีมีอยูบ่า้ง และหากมีกรรมดีท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัตวัลูกในอนาคต ลูกขอใหเ้ป็นกศุลกรรมท่ีน ามา
สู่ความภาคภูมิใจของตวัท่านทั้งสองท่ีมีตวัลูกชายคนน้ี สุดทา้ยผูว้ิจยัขอขอบคุณ “คนหลายคน”ท่ี
เป็นแรงบนัดาลใจในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอขอบคุณ “คนอีสาน”คนจนผูย้ิง่ใหญ่ทุกผูทุ้กนาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




