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ในแงมมุ ทางดานสังคมศาสตร แมกอ นหนานีจ้ ะมีงานเขียนวาดวยสถานภาพ
ของไทยศึกษาหลายชิ้น (ดูตัวอยางในสมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ, 2543 และอานันท
กาญจนพันธุ, 2555) แตยังขาดการวิเคราะหถึงบริบทที่นํามาสูความสนใจเกี่ยวกับ
ไทยศึกษาในแตละยุค กับทั้งการชี้ใหเห็นถึงบทบาทของนักวิชาการชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่มีบทบาทดานไทยศึกษา หากจะแบงตามยุคสมัยแลว ไทยศึกษา
เริ่มจากความสนใจทําการคนควาเรื่องชนชาติไทย ทั้งโดยชาวตางชาติและคนไทย
จากนั้นจึงเปลี่ยนมาเปนการใหความสําคัญกับการศึกษารัฐไทย ดวยการเนนดาน
ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมของคนไทยในประเทศไทย และลาสุดเปน
การศึกษาคนไทยนอกประเทศไทยกับความหลากหลายของกลุม ชาติพนั ธุใ นรัฐไทย
โดยเปลี่ยนมาเปนมุมมองในเชิงวิพากษมากขึ้น
ในยุคแรกของไทยศึกษา คือกอนทศวรรษ 2500 เปนความสนใจเกี่ยวกับ
กลุมคนเชื้อชาติไท (Tai race) โดยชาวตางชาติที่เปนมิชชันนารี เจาหนาที่ของ
ประเทศอาณานิคม และผูเ ชีย่ วชาญทีเ่ ขามารับราชการและเปนทีป่ รึกษาของรัฐบาล
สยาม ซึ่งมีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่ตางๆ ทั้งในดินแดนสยามและประเทศ
เพื่อนบาน แลวพบวาภาษาไทเปนภาษาที่ผูคนในทองถิ่นตางๆ สามารถใชสื่อสาร
กันได แมจะไมเหมือนกันทั้งหมดทีเดียวก็ตาม ตัวอยางคือ วิลเลียม คลิฟตัน
ดอดด มิชชันนารีชาวอเมริกัน ที่เดินทางถึงเมืองเชียงใหมเมื่อ พ.ศ. 2429 ขยาย
ศูนยเผยแพรศาสนาคริสตไปยังลําพูนป 2440 และทีเ่ ชียงรายป 2447 และในเชียงตุง
ของพมา กับเดินทางไปหลายที่ทางตอนใตของประเทศจีนป 2453 แลวตั้งสถานี
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เผยแพรศาสนาคริสตของนิกายลาวขึ้นที่เมืองเชียงรุงป 2460 จนกระทั่งตัวเขา
เสียชีวิตที่นั่นเมื่อป 2462 การที่ดอดดไดเขาถึงชุมชนไทหลายที่ดังกลาว เขาได
ทําการเก็บขอมูลและเขียนหนังสือ The Tai Race: Elder Brother of the Chinese
(1923) งานเขียนเกีย่ วกับชนชาติไทของดอดดและชาวอเมริกนั อังกฤษ กับฝรัง่ เศส
อื่นๆ ไดรับการรวบรวมและสังเคราะหเปนหนังสือ งานคนควาเรื่องชนชาติไทย
โดยหลวงวิจิตรวาทการ (2504) ซึ่งเกิดจากดําริของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีในยุคทศวรรษ 2490 ที่ตองการรวบรวมเพื่อเปนเอกสารสําหรับ
ใชอบรมทหารในยุคของการสรางชาตินิยมความเปนไทย ดวยการแสดงใหเห็นถึง
ความยิ่งใหญของชนชาติไทในภูมภิ าคเอเชียอาคเนย
สยามสมาคม ที่จัดตั้งขึ้นในกลางทศวรรษ 2440 เปนชุมชนทางวิชาการที่
สําคัญของชาวตางชาติและชนชั้นปกครองชาวไทยที่สนใจคนควาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นตางๆ ในประเทศสยาม แลวนํามา
แลกเปลีย่ นกับตีพมิ พเผยแพร นอกจากชาวตางชาติทม่ี ารับราชการในกรุงเทพฯ แลว
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนหนึ่งในแกนนําหลักที่มีบทบาทในการจัดตั้งสยาม
สมาคมและมอบหมายใหขาราชการของสวนกลางที่ถูกสงไปกินเมืองในยุคนั้น
ทําการเก็บขอมูลวิจัย แลวนํามาเขียนเปนบันทึกกับตีพิมพเผยแพรในวารสาร
สยามสมาคม (ดูตัวอยางในพระเพ็ชรบูรณบุรี, 1921 นายจันทร คนทาเสน, 2923
และหลวงบริพันธ ธุระราษฎร, 1923)
ยุคตอมา คือชวงทศวรรษ 2500 ถึงตนทศวรรษ 2520 เปนยุคของการศึกษา
สั ง คมไทยในประเทศไทยเป น หลั ก ด ว ยบริ บ ทของยุ ค หลั ง สงครามโลก
ตอยุคสงครามเย็น การเดินทางออกไปศึกษาคนไทนอกประเทศไทยของนักวิชาการ
ชาวไทยจึ ง เป น เรื่ อ งที่ ย ากลํ า บาก ขณะเดี ย วกั น การทุ ม เทงบประมาณของ
สหรัฐอเมริกาในการศึกษาสังคมไทยทามกลางสงครามเย็นที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
เอเชียอาคเนยเปนไปอยางมหาศาล นักวิชาการชาวอเมริกนั จํานวนหนึง่ ไดเขาศึกษา
สั ง คมไทยทั้ ง ในเมื อ งและในชนบทตามภาคต า งๆ จนเกิ ด ข อ คํ า ถามและ
ความขัดแยงเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมของนักมานุษยวิทยาในการรับใชทหาร
ทามกลางสงครามตอตานคอมมิวนิสตของอเมริกาในภูมภิ าคนี้ (Wakin, 1992 และ
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Keyes, 2549) นอกจากนั้นแลวการที่สหรัฐอเมริกาใหทุนแกนักศึกษาไทยไปเรียน
ตอที่สหรัฐอเมริกา นํามาซึ่งบทบาทของนักวิชาการไทยจํานวนหนึ่งที่ทํางานวิจัย
เกี่ยวกับสังคมไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในชยันต วรรธนะภูติ, 2523-24 อานันท
กาญจนพันธุ, 2555 และ Charles F. Keyes ในเลมนี้)
การแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสตเขามาในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและ
ประเทศไทยในยุคนี้ สงผลใหนกั วิชาการทัง้ ชาวตางชาติกบั ชาวไทย รวมทัง้ เจาหนาที่
ดานความมัน่ คงของรัฐบาล หันมาใหความสนใจกับการศึกษากลุม ชาติพนั ธุม ากขึน้
โดยเฉพาะชาวจีน ชาวเวียดนาม กับกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ ซึ่งถูก
มองวาเปนกลุม ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับขบวนการคอมมิวนิสตจากประเทศเพือ่ นบาน
อันเปนการคุกคามตอความมัน่ คงของชาติ (ดูตวั อยางของขจัดภัย บุรษุ พัฒน, 2518
และ 2526)
เขาสูยุคปจจุบัน คือตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา ซึ่งเปนยุคหลัง
สงครามเย็น ภายใตบริบทของการลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสตในระดับโลก
กับนโยบาย “เปลีย่ นสนามรบเปนสนามการคา” ของรัฐไทยทีม่ ตี อ ประเทศเพือ่ นบาน
และเปนยุคทีเ่ ขาสูค วามเขมขนของกระแสโลกาภิวตั นในแงของการเคลือ่ นยายของ
ผูค นกับเทคโนโลยีการสือ่ สารมากขึน้ เปดโอกาสใหนกั วิชาการชาวไทยและประเทศ
เพื่อนบานที่สนใจดานไทยศึกษาเดินทางออกไปศึกษาคนไทในประเทศเพื่อนบาน
เพือ่ คนหารากเหงาและความเชือ่ มโยงกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย
มากขึ้น โดยเฉพาะความรวมมือระหวางนักวิชาการชาวไทย จีนและอินเดียใน
การศึกษาประวัติศาสตรและสังคมวัฒนธรรมคนไทในรัฐอัสสัม สิบสองปนนา กับ
ภาคเหนือของเวียดนาม รวมทัง้ คนจวงและตงในมณฑลทางตอนใตของประเทศจีน
ขณะที่การศึกษาสังคมไทยในประเทศไทยมีลักษณะของการวิพากยและใหความ
สําคัญกับการทําความเขาใจผูคนในระดับรากหญามากขึ้น ทั้งนี้ ดวยบริบทของยุค
หลั ง การเรี ย กร อ งประชาธิ ป ไตยในประเทศ การสิ้ น สุ ด ของยุ ค สงครามเย็ น
กับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่มุงเนนดานเศรษฐกิจเปนหลัก จนนํามาสู
การเกิดขึ้นของกลุมคนชายขอบตางๆ ในประเทศไทย นอกจากนั้นแลวยังให
ความสําคัญกับประเด็นขามชาติ โดยเฉพาะแรงงานขามชาติจากประเทศเพือ่ นบาน
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ทีเ่ ขามายังประเทศไทย กับแรงงานและชุมชนคนไทยในตางแดน รวมถึงการแตงงาน
ขามชาติ เปนตน
ในแงของโครงการ สถาบันและหลักสูตรไทยศึกษา นอกจากสยามสมาคม
ดังทีไ่ ดกลาวมาขางตนแลว ในสถาบันดานไทยศึกษากําเนิดขึน้ ครัง้ แรกทีม่ หาวิทยา
ลัยคอรแนลล คือ Cornell Thailand Project เมื่อป 2490 (ค.ศ. 1947) ตามมาดวย
โครงการของอาจารยจากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
และสหราชอาณาจักร สวนในประเทศไทย เริม่ ดวยการจัดตัง้ สถาบันไทยคดีศกึ ษา
ขึน้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อ พ.ศ. 2514 กับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรบั การจัดตัง้ ขึน้ ใน พ.ศ. 2518 และมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ในระยะตอมา
นอกจากนัน้ แลวมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทยยังมีการจัดตัง้ เปนหลักสูตร
ไทยศึกษาขึ้น ทั้งเพื่อกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาชาวตางชาติและนักศึกษาไทย
ขณะที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศนั้น ไทยศึกษาเปนเพียงสวนหนึ่งของศูนยหรือ
หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเปนในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ ไทยศึกษาเปนอาณาบริเวณศึกษา (area studies) ที่มีลักษณะของ
การใชความเปนสหสาขาวิชา (inter-disciplinary) ในการทําความเขาใจสภาพ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทย
บทความของ Charles F. Keyes ในเลมนี้จึงเปนการทบทวนถึงพัฒนาการ
ของไทยศึกษาในสหรัฐอเมริกา ดวยการนําเสนอวาไทยศึกษาในอเมริกาไดรับ
อิทธิพลจากนโยบายทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาทีม่ ตี อ ประเทศไทย กับทัง้ บริบท
การเมืองของประเทศไทยเองดวย ดวยการแบงไทยศึกษาในอเมริกาออกเปนสี่ยุค
คือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง พ.ศ. 2518 ที่สหรัฐถอนทัพออกจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ยุคการเรียกรองประชาธิปไตยในประเทศไทยชวงกลางถึง
ปลายทศวรรษ 2510 ยุคประชาธิปไตยเบงบานในทศวรรษ 2540 และยุคการ
ปกครองโดยรัฐบาลทหารในปจจุบนั โดยเนนบทบาทดานไทยศึกษาของนักวิชาการ
ที่เปนนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งที่เปน
ชาวไทยและอเมริกัน
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ตรงกันขามกับไทยศึกษาสํานักอเมริกา บทความของอานันท กาญจนพันธุ
ซึ่งเปนการเรียบเรียงขึ้นจากการปาฐกถาพิเศษ พยายามชี้ใหเห็นวาความสนใจใน
การศึกษาคนไทยนอกประเทศไทยนัน้ ไดดาํ เนินการมายาวนานแลว ทีม่ ากไปกวานัน้
คื อ บทบาทดั ง กล า วไม ไ ด ผู ก ติ ด อยู กั บ นั ก วิ ช าการในสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ
มหาวิทยาลัยเทานั้น หากแตนักเดินทางและนักเขียนที่มีใจรักเกี่ยวกับการศึกษา
คนไทยทีอ่ ยูน อกดินแดนประเทศไทยและมีความถนัดในดานการเขียน ไดสรรคสราง
ผลงานดานไทยศึกษาขึ้นเปนจํานวนมากดวย นอกจากนั้นอานันท กาญจนพันธุ
ยังชี้ใหเห็นถึงไทยศึกษาในบริบทของโลกาภิวัตนที่มีการเดินทางขามแดนของ
กลุมชาติพันธุตางๆ เขาและออกประเทศไทย สงผลใหเกิดลักษณะของความเปน
สังคมพหุวัฒนธรรมที่ลื่นไหลมากขึ้น ดังนั้น สําหรับอานันท กาญจนพันธุแลว
ไทยศึ ก ษาต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ มิ ติ ค วามซั บ ซ อ นของความสั ม พั น ธ ข า มชาติ
ซึ่งเปนปรากฏการณทางสังคมที่มีความเปนพลวัตในยุคโลกาภิวัตนปจจุบัน
ไทยศึกษาในฐานะทีเ่ ปนอาณาบริเวณศึกษา มิไดจาํ กัดอยูเ พียงในวงการวิจยั
งานนิพนธและการเรียนการสอนเทานั้น หากแตเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ
ไทยศึ ก ษาก็ ไ ด เ พิ่ ม สี สั น ให ไ ทยศึ ก ษามี ค วามสํ า คั ญ และโดดเด น เป น เวที ใ ห
นักวิชาการทั้งชาวไทยและตางชาติ ทั้งที่ศึกษาสังคมไทยในและนอกประเทศไทย
ไดมานําเสนอและแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นกัน นับตั้งแต ครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. 2524 ที่กรุงนิวเดลลีในประเทศอินเดีย จนถึงครั้งที่ 12 ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย
ในออสเตรเลีย ในป 2557 Phil Hirsch นักวิชาการดานไทยศึกษาทีม่ โี อกาสเขารวม
การประชุมนานาชาติไทยศึกษามากถึง 10 ครั้ง (ขาดเพียงครั้งแรกที่นิวเดลลีเมื่อ
ป 2524 กับครั้งที่ 8 ที่นครพนม ในป 2545) ไดตั้งขอสังเกตวา แมการประชุม
วิ ช าการนานาชาติ ไ ทยศึ ก ษาจะจั ด ขึ้ น เป น ประจํ า ทุ ก สามป สลั บ กั น ระหว า ง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและนอกประเทศไทย แตละครั้งมีผูเขารวมหลาย
รอยคน แตยังคงขาดการตรวจสอบอยางถี่ถวนวาไทยศึกษามีหมายความในทาง
วิชาการอยางไรในบริบทของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป หรือการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ไ ทยศึ ก ษาแต ล ะครั้ ง ได เ กิ ด คุ ณู ป การต อ การเข า ใจประเทศไทยและ
ความเปนไทยอยางไร

12 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

อิทธิพลของสังคมไทยและรัฐไทยทีม่ ตี อ กลุม ชาติพนั ธุส ว นนอยและคนไทย
ที่อยูนอกประเทศไทย เปนอีกประเด็นหนึ่งที่มีการกลาวถึงกันมายาวนานดวย
แนวคิด Thai-ization ซึ่งในงานศึกษาที่ผานมาเนนที่กระบวนการกลายเปนไท(ย)
ไมวาจะเปนงานของ Georges Condominas (1990) ที่พบวากลุมลัวะหรือละวา
กลายมาเปนคนมอญในภาคเหนือของประเทศไทย และการที่คนขาหรือกลุมชนที่
ยังลาหลังกลายมาเปนคนไทในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม หรืองานของเปรมพร
ขันติแกว (2544) ทีพ่ บวาคนกะเหรีย่ งกลายมาเปนคนไทย นับเปนกระบวนการและ
รูปแบบของความสัมพันธทางสังคมทีก่ ลุม ชาติพนั ธุท เี่ ปนคนชายขอบ ซึง่ เปนผูท ยี่ งั
ลาหลังกวา พยายามยกระดับฐานะความดอยกวาในทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ตนใหกาวทันหรือเทาเทียมกับกลุมคนไท(ย)ที่มีความรุงเรืองกวา หรือกลาวอีก
นั ย หนึ่ ง คื อ เป น กระบวนการทางสั ง คมที่ ค นชายขอบพยายามปรั บ ตั ว เข า กั บ
ศูนยกลางที่มีความศิวิไลซกวา โดยที่ไมไดใหความสําคัญกับความจงใจของคนที่
ศูนยกลางในการหลอมรวมใหคนชายขอบกลายมาเปนสวนหนึ่งของตน ดังกรณี
ของรัฐไทยที่กระทํากับกลุมคนในทองถิ่นและชาติพันธุตางๆ
Thai-ization ในทีน่ จี้ งึ ใหความสําคัญกับกระบวนการทําใหเปนไทย อันหมาย
ถึงโครงการสรางชาติไทย (Thai national building project) ที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
การกลายมาเปนรัฐชาติสมัยใหม1 ดวยการทําใหรัฐชาติสมัยใหมมีความชัดเจนใน
แงของภูมิกายาหรือแผนที่ทางภูมิศาสตร (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556) ตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 เปนตนมา ตามมาดวยการขยายอํานาจทางการเมืองการปกครองจาก
ศูนยกลางเขาไปยังทองถิน่ ตางๆ ภายใตดนิ แดนของรัฐ (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2557
ธันยพงศ สารรัตน, 2559 เนื้อออน ขรัวทองเขียว, 2559 สรัสวดี อองสกุล, 2529)
การเปลี่ยนชื่อจากสยามเปนไทย (ชาญวิทย เกษตรศิริ, 2548) และกระบวนการ
สรางสํานึกในความเปนชาติเดียวกันตอผูคนที่หลากหลายในทองถิ่นและกลุม
ชาติพันธุตางๆ ภายในรัฐ ใหยึดมั่นหรือมีความจงรักภักดีในสามสถาบันหลัก
ของประเทศ คือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ผานกลไกหรือเครื่องมือที่
หลากหลายของรัฐ
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ในทัศนะของผูเขียนแลว กระบวนการทําใหเปนไทยโดยรัฐนั้นเกิดขึ้นอยาง
เปนทางการในยุคที่มีการเปลี่ยนชื่อจาก “สยาม” มาเปน “ไทย” เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2482 ในชวงที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี2 เพราะ
“สยาม” หมายถึงดินแดนที่ประกอบไปดวยกลุมชนที่หลากหลาย ขณะที่ “ไทย”
หมายถึงดินแดนทีม่ เี ฉพาะกลุม ชนชาวไทเปนผูค รอบครองอยู (ชาญวิทย เกษตรศิร,ิ
2548) กระบวนการทําใหกลายเปนไทยจึงมิอาจแยกออกไดอยางชัดเจนระหวาง
ความเปนรัฐชาติไทยกับความเปนชนชาติไท นัน่ คือการสรางสํานึกในความเปนชาติ
ดวยการยึดเอาความเปนไทยที่ศูนยกลางเปนหลัก ดังนั้น การมีความจงรักภักดี
ตอชาติ ซึ่งเปนหนึ่งในสามสถาบันหลักของรัฐไทย จึงหมายถึงสํานึกของผูคน
ที่มีตอรัฐไทยแบบที่ชนชาติไทยเปนเทานั้น
การที่รัฐชาติไทยยึดเอาชนชาติไทยเปนแกนหลัก ยอมหมายถึงการกีดกัน
ผูคนที่เปนกลุมชาติพันธุอื่นออกจากกระบวนการสรางชาติ ทั้งๆ ที่กลุมชาติพันธุ
เหลานัน้ อาศัยอยูใ นดินแดนไทยมายาวนาน หรือเปนชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมอยูก อ นแลว
อยางเชน คนมอญ กะเหรี่ยง ไทยวน (คนเมือง) ลัวะ ลาว กุย ชอง มันนิ ชาวเล
และมลายูมสุ ลิม เปนตน หรือแมแตกลุม ชาติพนั ธุท อี่ พยพเขามาสูด นิ แดนนีก้ อ นที่
จะเกิดประเทศไทยขึ้น (ในสมัยรัฐกาลที่ 5) อยางชาวจีน ไททรงดํา ลาวเวียง ลาว
คั่ง พวน ไตลื้อ มง เมี่ยน และอื่นๆ กระบวนการทําใหกลายเปนไทยจึงมุงเปาที่
กลุ ม ชาติ พั น ธุ แ ละกลุ ม คนในท อ งถิ่ น หรื อ ภู มิ ภ าคต า งๆ ของประเทศไทย
ด ว ยต อ งการหลอมรวมให ผู ค นเหล า นั้ น กลายมาเป น คนไทยเฉกเช น คนไทย
ที่ศูนยกลางของประเทศ
ในระดับนโยบาย กระบวนการทําใหกลายเปนไทย กระทําผานนโยบาย
ชาตินิยมความเปนไทย (สายชล สัตยานุรักษ, 2545, 2550ก, 2550ข และ 2556)
กับนโยบายการรวมพวก (integration policy) (ขจัดภัย บุรุษพัฒน, 2526) และ
นโยบายการกลืนชาติ (assimilation policy) (จี. วิลเลียม สกินเนอร, 2548) ในระดับ
ปฏิบตั ิ กระบวนการทําใหเปนไทยกระทําผานกลไกของรัฐ เปนตนวา ระบบการเมือง
การปกครอง ระบบราชการทหารและตํารวจ ระบบการศึกษา องคกรสงฆใน
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ศาสนาพุทธ รวมถึงบทบาทของสถาบันกษัตริยในการสรางสํานึกและความผูกพัน
ของกลุมชาติพันธุและทองถิ่นตางๆ ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในรัฐชาติ
ประการสําคัญคือ สื่อรูปแบบตางๆ พิธีกรรมเชิงสัญลักษณ รวมทั้งอนุสาวรีย
และพิพิธภัณฑ และอื่นๆ ลวนแลวแตมีบทบาทอยางสําคัญในกระบวนการทําให
กลายเปนไทยโดยรัฐ
บทความของประสิทธิ์ ลีปรีชา พยายามชี้ใหเห็นวากลไกอยางหนึ่งของรัฐ
ทีป่ ระสบผลสําเร็จอยางมากในการหลอมรวมกลุม ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู ในภาคเหนือ
ใหกลายมาเปนไทยนัน้ คือนามสกุลไทยและระบบงานทะเบียนราษฎร รัฐไทยภายใต
นโยบายชาตินิยมและการสรางชาติในสมัยรัชกาลที่ 6 เปนตนมา ไดสรางระบบ
นามสกุลไทยที่ทํางานควบคูกับระบบงานทะเบียนราษฎรซึ่งกํากับโดยกระทรวง
มหาดไทย สามารถกลืนกลายคนจีนและกลุม ชาติพนั ธุอ นื่ ใหมาเปนไทย และตัง้ แต
ยุคทศวรรษ 2500 เปนตนมา นโยบายนี้ก็เริ่มถูกนํามาปฏิบัติการในกลุมชาติพันธุ
บนพื้นที่สูงในภาคเหนือ กวากึ่งศตวรรษที่ผานมา คนรุนใหมของชุมชนบนพื้นที่สูง
ไดกลายมาเปนคนไทยดวยการทีต่ อ งเปลีย่ นหรือมีนามสกุลเปนไทย มิเชนนัน้ พวกเขา
มักถูกเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุจากเจาหนาที่รัฐและผูคนในสังคมกระแสหลัก
ประการสํ า คั ญ คื อ การเปลี่ ย นไปใช น ามสกุ ล ไทย ได ก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง
ในเชิงโครงสรางทางสังคมและความตึงเครียดแกกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สงู
เชนเดียวกับบทความของอัสรี มาหะมะ ที่นําเสนอวาภายหลังจากที่รัฐปา
ตานีถกู ผนวกใหเปนสวนหนึง่ ของดินแดนสยามในยุคตนรัตนโกสินทรแลว เขาสูย คุ
การสรางชาติไทยในชวงรัชกาลที่ 6 เปนตนมา กระบวนการทําใหชาวมลายูมุสลิม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตกลายมาเปนไทยโดยรัฐสวนกลาง ถูกปฏิบตั กิ ารผานกลไก
ทีห่ ลากหลายของรัฐไทย เปนตนวา ระบบของการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา
ศาสนาพุทธ และสถาบันพระมหากษัตริย อยางไรก็ตาม อัสรี มาหะมะไดตั้งขอ
สังเกตถึงการตอบสนองของกลุม ชาติพนั ธุม ลายูทมี่ ตี อ นโยบายและปฏิบตั กิ ารสราง
ความเปนไทยของรัฐดังกลาววา มิไดมีแตกลุมคนที่ยอมรับและถูกหลอมรวมให
เปนไทยเทานัน้ หากแตยงั คงมีบางกลุม ทีส่ ามารถวิเคราะหถงึ ทีม่ าของนโยบายและ
ปฏิบัติการของรัฐดังกลาว และมีรูปแบบในการตอบโตที่แตกตางกันไป
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เทคโนโลยีทางอํานาจของรัฐชาติสมัยใหมมีอิทธิพลอยางมากตอการสราง
ชุดวาทกรรมวาดวยความเปนอื่นแกกลุมชาติพันธุ กรณีของรัฐไทย บทความของ
ชรินทร มัง่ คัง่ ตองการตอกย้าํ ใหเห็นวาเนือ้ หาในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตหลักสูตรป 2503 ถึงป 2551 ไดนําเสนอความเปน
“อีสาน” ที่เปนคนอื่น เปนคนชายขอบ เปนคนยากจน ต่ําตอยและดอยการพัฒนา
กวา(คนไทย)ในสังคมไทย นอกจากเนือ้ หาในแบบเรียนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนแลว การสรางชุดความเขาใจวาดวยความเปนคนอีสานดังกลาว
ยังนํามาสูนโยบายและปฏิบัติการของรัฐในโครงการพัฒนาดานตางๆ ที่มีตอผูคน
ในภาคอีสานในระยะทีผ่ า นมาดวย บทความนีย้ งั ชีช้ วนใหมกี ารปรับเปลีย่ นมุมมอง
และเนื้อหาการนําเสนอความเปนคนอีสานในแงบวก ดวยการใหความสําคัญกับ
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมกับทั้งศักยภาพที่มีอยูของคนอีสานในทิศทางและ
กระบวนการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นดวย
เพือ่ เปนการรือ้ สรางวาทกรรมการพัฒนาทีถ่ กู สรางและครอบงําโดยรัฐและ
สังคมกระแสหลัก บทความของสามชาย ศรีสนั ต เสนอใหใชวธิ กี ารศึกษาขบวนการ
เคลื่อนไหวสนามวาทกรรม โดยเนนที่การบูรณาการกรอบมุมมองของการศึกษา
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม รวมกับวิธวี เิ คราะหวาทกรรมแนววิพากษ เพือ่ เสนอ
รูปแบบการศึกษาการพัฒนาทีส่ ามารถจะศึกษาใหเห็นถึงการประกอบสรางวาทกรรม
การรือ้ สรางวาทกรรม และการกําหนดนิยามการพัฒนาขึน้ มาใหม ซึง่ อยูบ นพืน้ ฐาน
ของชุมชนทองถิ่นและมีพลัง หากแตในระยะที่ผานมามักไมไดถูกใหความสําคัญ
และสรางเปนชุดวาทกรรมตอบโตขึ้น
ไทยศึกษา กระบวนการทําใหกลายเปนไทย และวาทกรรมการพัฒนา
จึงเปนสามประเด็นหลักทีต่ อ งมีการทบทวน ทําความเขาใจ ตัง้ คําถาม กับทัง้ เสนอ
แงมมุ ในการวิเคราะหใหมๆ อยูต ลอดเวลา ดังทีผ่ เู ขียนบทความแตละคนไดนาํ เสนอ
โดยละเอียดไวในวารสารฉบับนี้ ทัง้ นี้ เพือ่ นําไปสูค วามทาทายในเชิงวิชาการทีเ่ กีย่ ว
กับการทํางานวิจยั การจัดการเรียนการสอน และการจัดการประชุมทางวิชาการวา
ดวยไทยศึกษาหรือการศึกษาสังคมไทยในอนาคต ทีต่ อ งการความรูแ ละความรวมมือ
ในลักษณะที่เปนสหสาขาวิชา กับทั้งมีการวิเคราะหอยางเชื่อมโยงและมีความเปน
พลวัตมากขึ้น
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เชิงอรรถทายบท
1

2

รัฐชาติสมัยใหม (modern nation-state) แตกตางจากเดิมที่เปนรัฐจารีตหรือรัฐ
บรรณาการ ที่ 1) มีดินแดนและเสนแบงพรมแดนหรืออาณาเขตของรัฐที่ชัดเจน
2) พลเมืองที่ตกอยูภายใตดินแดนกลายเปนคนที่ถือสัญชาติของรัฐนั้นๆ 3) มี
รัฐบาลเดียวอยูท ศี่ นู ยกลางทางการปกครองของประเทศ และ 4) อํานาจอธิปไตย
ของรัฐสวนกลางมีเหนือผูคนในดินแดนของตนเทานั้น คือไมสามารถกาวขามไป
ยังดินแดนของรัฐอื่น
กอนหนานั้น คือตั้งแตเกิดรัฐชาติสมัยใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอเนื่องมายังยุค
รัชกาลที่ 6 จนถึงกอนเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเปนไทย เปนกระบวนการสราง
รัฐชาติ (nation-state building) ที่เนนความเปนสยาม (ดินแดน) มากกวา
ความเปนไทย (ชนชาติ) กลไกหลักในกระบวนการสรางรัฐชาติในยุคกอนเปลี่ยน
ชื่อประเทศ กระทําผานการแทรกแซงทางการเมืองการปกครอง การจัดระเบียบ
พระสงฆ การศึกษาของชาติ ฯลฯ
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