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 วิลุบล  สินธุมาลย ์: การรับรู้ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว : ผ่านแบบเรียน

ประวติัศาสตร์ไทยและลาวชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 (ค.ศ.1975-2009).  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

: ผศ.ดร.วรางคณา  นิพทัธ์สุขกิจ.  168  หนา้. 

 
 วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัลาวในบริบท

ทางประวติัศาสตร์ และศึกษาสาเหตุของการสร้างประวติัศาสตร์ สาระสาํคญัของแบบเรียนของไทย

และลาว ท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างกัน และศึกษาผลกระทบอันเน่ืองมาจากการสร้าง

ประวติัศาสตร์ของทั้ งสองประเทศ เน่ืองจากสภาวการณ์ในปัจจุบันท่ีมีความพยายามร่วมมือ       

ด้านเศรษฐกิจ การคา้ และสังคมระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน แบบเรียนในฐานะเคร่ืองมือ   

สร้างชุดความคิดให้แก่ผูเ้รียนของรัฐไดท้าํหนา้ท่ีและกาํหนดองคค์วามรู้ให้กบัผูเ้รียน ซ่ึงมีผลต่อ

ความสมัพนัธ์ของทั้งสองชาติอยา่งไร 

 ผลการศึกษาพบว่า การสร้างประวติัศาสตร์และการกาํหนดเน้ือหาในแบบเรียนท่ีเน้น

เร่ืองสงครามเจา้อนุวงศ ์มีผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศลาว ผลกระทบจาก

การสร้างประวัติศาสตร์และการใช้แบบเรียนท่ีไม่มีการแก้ไขปรับปรุงเน้ือหาสาระให้เห็น        

ความร่วมมือระหว่างกนัมากข้ึน ส่งผลต่อส่ือหลายประเภทท่ีเสนอเร่ืองราวความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศไทยกบัลาวซ่ึงยงัเนน้ย ํ้าถึง “ความเหนือกวา่” ของไทย 
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IN JUNIOR HIGH AND HIGH SCHOOL (1975-2009). THESIS ADVISOR :  ASST. PROF. 

WARANGKANA NIPHATSUKKIJ ,Ph.D.  168 pp. 
 

 This research aims to study the relationship between Thai and Lao in historical 

context, the reasons of making history, the effect from contents of history textbooks of Thais and 

Laos to relationship between Thai and Lao and then study about the impact of making history 

from both countries. In the time of political economic and socio – cultural cooperation in 

ASEAN, textbooks as an important tool of state, create knowledge for students, have to be 

changed their contents in which way. 

 The result of this study reveals that the making history and creating perception in 

textbooks have been emphasized contents about the most important part of wars during Thai and 

Laos, especially Chao Anou War, that is the reflects in perceptions of relationship between Thais 

and Laos. Textbooks are among the first tool to create perception of relationship between Thais 

and Laos and they have never changed their role to show political economic and socio – cultural 

cooperation that the reasons why the feeling of “superior” stands still in many mass 

communications views. The reflects the perceptions receive from textbook, this is harmful for 

Thais and Laos connection. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะสําเร็จลงไม่ได้หากปราศจากความอนุเคราะห์และเมตตา  

จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา  นิพทัธ์สุขกิจ ท่ีกรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ขอบพระคุณอาจารยท่ี์ให้ทั้งกาํลงัใจและคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์แมใ้นช่วงเวลานอกราชการ  

อีกทั้งยงัตรากตรํากบัการตรวจแกภ้าษาท่ีห่างไกลจากความเป็นวิชาการ  

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พวงทิพย ์ เกียรติสหกุล ท่ีกรุณาใหเ้กียรติ

เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ดารารัตน์  

เมตตาริกานนท ์ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าทางวิชาการมาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรวมไปถึง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรพร ภู่พงศพ์นัธ์ุ และคณาจารยภ์าควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านกับความห่วงใยในการสอบถามถึงความก้าวหน้าระหว่างการทาํ

วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงพี่จรูญ วดัม่วงท่าเจา้หนา้ท่ีประจาํภาควิชาประวติัศาสตร์ 

 ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆร่วมภาควิชาสําหรับกาํลังใจและการฝ่าฟันในการทาํ

วิทยานิพนธ์ไปพร้อม ๆ กนั วทญั�ู ฟักทอง, นาตยา ภูศรี, ศิวาวุฒน์ ชยัเชาว,์ เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน์ 

และคนอ่ืน ๆ 
 ขอบคุณเพื่อนกลุ่ม BIGLY ถึงแมจ้ะไม่สามารถช่วยเหลือเชิงวิชาการได ้แต่สาํหรับมิตร

ไมตรีท่ีมีให้กนัเกือบสิบปีก็เกินพอสําหรับกาํลงัใจ และรวมไปถึง ชยัณรงค ์กองกล่ิน สําหรับทุก

กาํลงัใจในการยนืขา้งกนั 

 และมากไปกว่าคาํขอบคุณสําหรับครอบครัว “แม่” อุบล สินธุมาลย ์และ “พ่อ” วิศิษฐ ์ 

สินธุมาลย ์ความรู้สึกทั้งหมดไม่อาจบรรยายดว้ยตวัอกัษรใด ๆ ไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น สาํหรับทุก

การสนบัสนุนตั้งแต่วินาทีแรกท่ีลืมตาจนทุกขณะจิต  

 สุดทา้ยน้ี ขอนอ้มรําลึกถึงบรรดาครูอาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประศาสตร์วิชานบัแต่วยัเยาวม์า

ตลอดจนผูใ้หก้ารศึกษาในปัจจุบนั อีกทั้งความรู้ทั้งในและนอกตาํราทั้งหลายขอนอ้มไวเ้พื่อระลึกถึง

คุณแห่งความรู้ทุกสรรพส่ิง ความดีอนัจะเกิดจากการทาํวิทยานิพนธ์น้ีขออุทิศให้กบัครูอาจารยทุ์ก

ท่าน  บุคคลทั้งท่ีไดก้ล่าวถึงและรวมไปถึงผูมี้ส่วนในชีวิตทุกคนท่ีอาจเอ่ยนามไดไ้ม่ครบ ทั้งท่ีสนิท

หรือเพียงแค่ผา่นมาในชีวิต ขอใหกุ้ศลเหล่านั้นจงนอ้มนาํใหทุ้กชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งมีสติเป็นท่ีตั้ง และมี

ทางท่ีดีในการดาํเนินชีวิต  
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