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ประวัติศาสตร์คืออะไร
•  อี.เอช.คาร์ (E.H. Carr) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ  กล่าวไว้ว่า 

“ประวัติศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่วา่ด้วยความพยายามที่จะตอบ
ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต 

• โรเบอร์ต ว.ี แดเนียลล์ (Robert V. Daniels (2520 :1) กล่าวว่า 
“ประวัติศาสตร์ คือ ความทรงจ าว่าดว้ยประสบการณ์ของมนุษย์  
ซึ่งถ้าหากถูกลืมหรือละเลยก็เท่ากับว่าเราได้ยุติแนวทางอันบางชี้
ว่า  เราคือมนุษย์  หากไม่มีประวัติศาสตร์เสียแล้ว  เราจะไม่รู้เลย
ว่า  เราคือใคร  เป็นมาอย่างไร  เหมือนคนเคราะห์ร้ายตกอยู่ใน
ภาวะมึนงง เสาะหาเอกลกัษณ์ของเราอยู่ท่ามกลางความมืด”



ประวัติศาสตร์ท้องถิน่-ชาติ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น /Local  
History 

• คือ  ความทรงจําร่วมของ
สังคมท้องถิ่นที่ม ี“มวลชน”/ 
“ชาวบ้าน” ซึง่เป็นคนสว่นใหญ่
เป็นพลังผลกัดันให้
ประวัติศาสตร์เคล่ือนไหว 

• บางระจันทําให้เริ่มเหน็
ประวัติศาสตร์ท้องถิน่มีผลต่อ
ประวัติศาสตร์ชาติ

ประวัติศาสตร์ชาติ /National  
History

• ประวัติศาสตร์ของชนชั้นน า/
ศูนย์กลางอ านาจการปกครอง

•   ท าให้มีข้อจ ากัดมองไม่เห็น/บดบัง/
เบียดขับ/ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ

• ท าให้มีช่องว่างระหว่างส่วนกลาง
และท้องถิ่น (น าไปสู่ Regionalism)



• ข้อสังเกตในงานของพัฒนา กิติอาษา,2546ท้องถิ่น
นิยม ) ระบุว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

–เป็นประดิษฐกรรมทางวิชาการ : หลากหลายชื่อ 
เช่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
วัฒนธรรมชุมชน ชุมชนนิยม  ชุมชนเข้มแข็ง ฯลฯ

–เป็นคู่ตรงข้ามกับโลกาภิวัตน์

–ที่น่าสนใจ : เมื่อโลกมีความกระชับแน่นระหว่าง
เวลากับสถานที่ผ่านมือถือ,internet การไปมาหา
สู่สะดวก เกิดกลุ่มคนพลัดถิ่น(diaspora)



• ค าวา่ “ท้องถิ่น” ธิดา  สาระยา (2529:25) ได้ให้
ความหมายได้เป็น 2 นัยคือ
–ความหมายที่สัมพันธ์กับอ านาจทางการเมือง

–ความหมายที่สัมพันธ์กับลักษณะวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นคืออาณาเขตแต่ละหน่วย (Culture Area)  
ที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นพรมแดนเดียวกับหน่วยทาง
การเมือง



• หากประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของอดีต 
• ความทรงจ า เป็นการคิดและการบอกเล่าที่เชื่อมโยง
อดีตเข้ากับปัจจุบันและอนาคต (บางอย่างอยากลืมแต่
กลับจ า บางอย่างอยากจ าแต่กลับลืม หรือเลือกที่จะจ า)

• ความทรงจ าร่วม(Collective Memory) เริ่มใช้ต้น
ศตวรรษที่ 20 Hugo Von Hofmannsthal คนใช้มาก 
Maurice Halbwachs 

• ความทรงจ า “ร่วม” (Collective Memory)ความทรงจ า
อาจไม่ได้มีชุดเดียว อาจมีความทรงจ าหลายชุด  มีทั้ง
ปะทะ-ประสาน และมีความทรงจ าร่วมกัน 



•   ความทรงจําเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและ
มีการให้ความหมาย



• 1. ความทรงจําร่วมของคนท้องถิ่นมองผ่านชื่อบ้าน
นามเมืองในอีสาน : 

–พื้นที่อีสานตั้งบ้านแปงเมืองเป็นกลุ่มๆตามลุ่มน้ํา 
หนองน้ํา กุด ห้วย โสก ดอน โคก มอ เนิน ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจบุัน



• ตัวอย่างชื่อหมู่บ้านในอีสานที่ตั้งติดน้ําหนองหรือลําน้ํา
ด้วนที่เรียกว่าตะกุดหรือกุด (น้ําเปลี่ยนทางเดิน) ชาว
อีสานจะนิยมตั้ง ริมแม่น้ํา ลําห้วย หนอง บึง กุด ฮอง 
(ร่องน้ํา) ซํา (คํา) ฯลฯ  ชื่อหมู่บ้านจึงขึ้นต้นว่า วัง ท่า 
ห้วย กุด ฮอง คํา  เช่น

• บ้านวังยาว บ้านท่าประทาย บ้านท่าสองคอน บ้าน
ห้วยเม็ก บ้านกุดหวาย บ้านหนองบอน บ้านฮองไฮ  
คํามะเคือ คําบก คําไฮ คําแก้งเหลว ) เลิง(ลักษณะที่
ลุ่มแบน) เลิงนกทา เลิงบุ่ง บ้านเลิงแฝก 



• ตั้งที่สูงที่ดอน น้ําท่วมไม่ถึง  โคก ดอน มอ โนน โพน 
เช่น บ้านโคกใหญ่ บ้านดอนไร่ บ้านมอดินแดง บ้าน
โนนม่วง บ้านโพน หรือที่สูงถูกน้ําเซาะเรียกว่าโสก มี
หลายชื่อ เช่น บ้านโสกโดน บ้านโสกผักหวาน บ้าน
โสกเชือก

• ป่าดง ป่าโคก มักจะใช้คําว่า ดง เหล่า ป่า โคก เช่น 
บ้านดงบัง บ้านเหล่าหมี บ้านป่ากุง บ้านเหล่านางาม 
บ้านเหล่าเกวียน 



ตัวอย่างชื่อบ้านนามเมืองที่มีการตั้งในสมัยอดีต

เช่น  เมืองที่ตั้งขึ้นในสมัยอยุธยา พ.ศ.2302 บ้านโคกอัด
จะหรือบ้านดงยาง (ปัจจุบันคือเมืองสังขะ/สังฆะ)  
บ้านกุดหวายหรือบ้านเมืองเตา (รัตนบุรี) พ.ศ.2302   
บ้านเมืองทงหรือทุ่ง ต่อมาย้ายมาตั้งที่ดงเท้าสาร (ตั้ง
เป็นเมืองสุวรรณภูมิ) ตั้งสมัยธนบุรีปี 2315  



• รัชกาลที่ 3 : บ้านหนองคาย 2370 บ้านโพนแพง (โพน
พิสัย) 2373 บ้านท่าบึงอุ (ท่าอุเทน 2373) บ้านท่าขอน
ยาง (ใช้ชื่อเดิม) 2388 บ้านกุดฉิมนารายน์ (กุฉินา
รายน์) 2388 บ้านช่องนาง (เสนางคนิคม) 2388  

• รัชกาลที่ 4 บ้านเซไล (เลย) 2396 บ้านกุดลิง (วานรนิ
วาศ) 2400 บ้านท่าม่วง (อากาศอํานวย) 2400 บ้านค้อ
ใหญ่ (อํานาจเจริญ) 2401 บ้านโพนสว่างหาดยาว 
(สว่างดินแดน) 2406 บ้านสะพือ (ตระการพืชผล) 2406 



-การต้ังชื่อเมืองของรัฐช่วง ร. 4-5 “หัวเมืองบอกเข้ามาว่าขอตั้ง
บ้านอะไรเป็นเมือง อาลักษณ์ก็คิดชื่อเมืองเป็นภาษามคธให้
ตรงหรือใกล้กับชื่อเดิมของตําบลที่ตั้งเมืองนั้น” 

• กวางชโด เป็นเมือง พิบูลมังสาหาร

• บ้านยักขุเป็นเมืองชาณุมานมณฑล

• บ้านโพธิสว่างเป็นเมืองสว่างดินแดน

• บ้านโป่งเป็นเมืองพนมไพรแดนมฤค

• บ้านเวินชัยเป็นเมืองมหาชนะชัย บ้านสะพือใหญ่เป็นเมอืง
ตระการพืชผล บ้านค้อใหญ่เป็นเมืองอํานาจเจริญ ฯลฯ



• สรุป : “ชื่อบ้านนามเมืองเดิม”หรือชื่อถนน แม่น้ํา ภูเขา 
ป่าฯลฯ จะทําให้คนรู้ว่า บ้านนั้นตั้งอยู่แถบไหน เป็นป่า
ดอน โคก เนิน หนอง แม่น้ํา  ที่ราบลุ่ม ทุ่งนา ภูเขา 
ฯลฯ  และชื่อนั้นก็มีความหมายต่อท้องถิ่นและกลุ่มชน
ทั้งนี้ (ชื่อบ้าน ถนน ภูเขา แม่น้ํา ล้วนมีความสําคัญต่อ
การสํานึกในท้องถิ่นแม้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ตาม)



2. ชื่อสกุล/“นามสกุล” กับความทรงจ าร่วม “ท้องถิ่น”

• สมัยรัชกาลที่6 : พรบ.ขนานนามสกุลพ.ศ.2456 ทรง
พระราชดําริเห็นว่า “สมควรจะมีบัญญัติวิธีจด
ทะเบียนคนเกิดคนตายและทํางานสมรสใหเป็นการ
มั่นคงชัดเจนสืบไป และวิธีการจดทะเบียนอันนี้ย่อม
อาศัยสอบสวนตําหนิรูปพรรณสัณฐานบุคคลและ
เทือกเถาเหล่ากอสืบมาแต่บิดา มารดาใดให้ได้ความ
แม่นยําก่อนจึงจะทําได้...”



    - จากนโยบายของรัฐสยาม เกี่ยวกับ ชื่อบุคคล ชื่อสกุล 
ครั้งนี้ มีส่วนสําคัญที่จะช่วยทําให้ทราบพัฒนาการของ
ตระกูล  และความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน/เมือง รวมทั้ง
การตอกย้ําในเรื่อง “ท้องถิน”  เช่น ตระกูลเจ้าเมืองท้องถิ่น 
ณ อุบล    ณ มหาสารคาม   ณ สกลนคร   ณ นครพนม  ณ 
หนองคาย อินทรกําแหง 
- ตระกูลพวกเจ้าสัวท้องถิ่น/นายทนุท้องถิ่น  /นักการเมือง

ท้องถิ่น/ ผู้นําท้องถิ่น   ตระกูลข้าราชการท้องถิ่น ฯลฯ
-  สําหรับหมู่บ้านอีสาน พบว่า ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้นําชื่อ

หมู่บ้าน มาตั้งนามสกุล เช่น ดีสวนโคก  เพียยุระ (บ้านเมือง
เพีย) เนินสูง สูงเนิน หรือที่โคราช เช่น 



• เฉพาะตําบลในเมือง (โคราช) มีนามสกุลที่น่าสนใจดังนี้  : 
• ตําบลในเมือง ก้อนในเมือง งานในเมือง ล้อมในเมือง 

เถียรในเมือง ฯลฯ 
• ตําบลโพธิ์กลาง : เวชโพธิ์กลาง อ้วนโพธิ์กลาง เลิศ

โพธิ์กลาง ฯลฯ 
• ตําบลหัวทะเล : จาบทะเล พุดทะเล สาทะเล หัดทะเล 

หาญทะเล ฯลฯ 
• ตําบลมะเริง : จอมมะเริง ศรีมะเริง เรืองมะเริง ฯลฯ 
• ตําบลพุดซา : ดีพุดซา ในพุดซา รากพุดซา ฯลฯ
• ตําบลพลกรัง : สดพลกรัง เดชพลกรัง นพพลกรัง ฯลฯ 
• ตําบลปรุใหญ่ : ศรีปรุ สินปรุ บรรจงปรุ เจริญปรุ ฯลฯ  



 ตําบลบ้านใหม่ : สุกใหม่ ใสใหม่ ฤทธิ์ใหม่ ปานใหม่ ฯลฯ 
 ตําบลโคกสูง : แววโคกสูง ร่มโคกสูง โนนโคกสูง ชิดโคก

สูง ฯลฯ
 ตําบลจอหอ : เกิดจอหอ แชจอหอ กรึกจอหอ ฯลฯ 
ตําบลบ้านโพธิ์ : บ้านโพธิ์ นวนโพธิ์ ยุ้งโพธิ์ อยู่โพธิ์ นอก

โพธิ์ ฯลฯ 
ตําบลโคกกรวด : ชมโคกกรวด เขาโคกกรวด โมโคกกรวด 

ดีโคกกรวด
 ตําบลบ้านเกาะ : จําเกาะ พวงเกาะ จอมเกาะ แพนเกาะ 

แจบเกาะ ฯ
ตําบลพะเนาว์ : ดีนวลพะเนาว์ อยู่สุขพะเนาว์ อยู่อุ่นพะ

เนาว์



- อําเภอสูงเนิน ลงท้ายด้วยสูงเนินทั้งหมด เช่น หวาน
สูงเนิน เกี้ยวสูงเนิน ไยสูงเนิน เร้าสูงเนิน ฯลฯ
- อําเภอสีคิ้ว เดิมเป็นตําบลหนึ่งของเมืองจันทึก 

นามสกุลจึงลงท้ายจันทึก เช่น แดงจันทึก แอบจันทึก 
โกฎจันทึก เผือกจันทึก ติ้งจันทึก พรมจันทึก ฯลฯ 
-ตําบลสะแกราช : ลงท้ายด้วยก่ิง ได้แก่ ไผ่กิ่ง ระวังกิ่ง 

เลิศก่ิง รายกิ่ง ดีกิ่ง เพชรกิ่ง ฯลฯ 
ตําบลสันเทียะ : โนสันเทียะ ดอกสันเทียะ หันสันเทียะ 

บอนสันเทียะ ฯลฯ 
ตําบลค้างพลู : ขําค้างพลู แป้นค้างพลู แอบค้างพลู 

เขียนค้างพลู ฯลฯ 



– 3. ผ่านคําบอกเล่า/”เรื่องเล่า”

ในรูปแบบต่างๆ : กลัวความทุกข์ 3 ทกุข์

“ทุกข์บ่มขี้าวกิน ทุกข์ไม่มีแผ่นดินอยู่ ทุกข์
บ่มีคู่นอนนํา”



-เรื่องเล่า/นิทานเกี่ยวกับท้องถิ่น

-เรื่องเล่าทั่วไป 

-เรื่องเล่าเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล

-นิยายปรัมปรา ส่วนใหญ่เปน็เรื่องเกี่ยวกบั
ความเชื่อ



เจ้าบ่นอนแมวโพงกัดแก้ม   เจ้าบ่แย้มไก่น้อยตอดตา
แม่ไปไฮ่หมกไข่มาหา        แม่ไปนาหมกปลามาต้อน
..........
เลี้ยงลูกน้อยมันยากมันชา พออยากลาลูกผัวไปบวช
สร้างผนวชในศาสนา  เจ้าใหญ่มาอย่าลืมคุณแม่ 

    แม่นแม่ญิงให้เจ้าไปไหว้    แม่นผู้ชายให้เจ้าไปบวช  
     ให้ยิ่งยวดในศีลในธรรม   ให้จํานําบุญคุณพ่อแม่
       พอได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์



• เพลงเก่ียวกับจีไอ : ดังมากคือ แหม่มปลาร้า ที่ต่อว่าผู้หญิง
 ทําไมไม่ไป....อยู่อเมริกา 

          ผู้หญิงดอลลาร์ กลับมาทําไมเมืองไทย
               ไปกินหมูแฮม ไข่ดาวหนมปังอันใหญ่ 

        ไอ้หนุ่มจีไอ มันคอยเอาใจ เอาใจโอ้โอ๋ 
จีไอนิโกร ฮัลโหลเซย์กู๊ดบาย 
คุณหญิงคุณนาย เสียดายนั่งร้องไห้โฮ 
จะหอบผ้าตามเขาไป ก็กลัวโดนโห่ 
ต้องเดินเซโซ เข้าบังกะโล หาผัวคนไทย 

     ฮ่วย..บอกแล้วบ่ฟัง 
มีผัวฝรั่ง เดี๋ยวมันก็ทิ้งเจ้าไป 
โอ๊ย..อยากกินหมูแฮม อยากเป็นอีแหม่ม แล้วต้องมานั่งเจ็บใจ 
แม่นางหน้ามน ก็คนมักง่าย มีผัวจีไอ สมใจละเด้อ..

       ทําไมไม่ไป ...อยู่อเมริกา
        แม่แหม่มปลาร้า กลับมาทําไมเล่าเธอ 
        สมน้ําหน้าจัง ฝรั่งมันทิง้แสนเกร่อ 
      ไปนั่งขายเบอร์ตามบาร์ กลับมาทําไม 



• คิด มา อุรา ช้ า หนัก                                                           ผัว รัก ไม่เคย ส่ง เงิน
รู้ ข่าว ปวดร้าว เหลือเกิน                                              เมื่อรู้ ว่า เงิน ไม่มา ถึงเมีย
พ่อ แม่ ผัว รับ เต็มที่                                                  เพราะเงินจากพี่ ที่ซาอุดิ อาระ
เบีย
ส่งมาให้ ใช้ กัน นัวเนีย                                                 ส่วน ลูก เมีย นั่งเลีย น้ า ตา
ก่อน ไป ใช้เงิน เป็นก้อน                                             ท่ี นาดอน ก็เป็นของ ภรรยา
เอาไปจ านอง ค่าประกัน นายหน้า                             พอได้เหินฟ้า ก็ท า ท่า ลืมเมีย
เสียใจเด้ อกเพแตกแหล่ง                                             พีบ่น่า กลั่นแกล้ง 
กลั่นแกล้ง ให้เมียเก่า เศร้าหมอง                                 พ่อแมน้อง ฮ่องไร เมียหนี 
ซังลูกเขยอับปรีย์ ไลหนีสู่แลงเซ่า                            แก้ไม่ตก ก็คือหัวอก ผู้ เป็นเมีย

       เรื่องไหนเสีย ก็ว่าแต่เมีย ซาอุ                                  สิ่งท าดี ท าไมไม่มี ใครรู้
เมีย ซาอุ ไม่ได้ชั่ว ทุกคน                                        ที่เขาชั่ว เรื่องผัว ไม่กลับมา
คอยตั้งตา ไม่เห็นผัวมา หาตน                               ทราบภายหลัง แทบคลั่ง ในกมล
ว่าผัว ของตน มีเมียน้อย คอยรอ                        ฮู่แล้วท่อ แล้วท่อ แทบซิบ่ ยังเหลือ
นี่คือหัวอกเมีย แม่นบ่มีไผ ฮู้..

น้ าตาเมียซาอุ : พิมพา พรศิริ



•  4. ความทรงจ าร่วม ผ่านรูปแบบต่างๆ : ทั้ง
ต้องการลบเลือน และสร้างความทรงจ าขึ้นมาใหม่ 
การปะทะ ประสาน 



ภาพโดยดารารัตน์



ภาพโดยดารารัตน์



ความทรงจ าระหว่างชาติ  ตอ้งการลบเลือน จึงท าลายท าขึ้นมาใหม่ทดแทน
ไม่ได้อีกแล้ว (ภาพโดยดารารัตน)์





• “การเมือง” ของ “ความทรงจํา”

•   ความทรงจําเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและ
มีการให้ความหมาย
–ผ่านอนุสาวรีย์

–ผ่านพิพิธภัณฑ์

–แบบเรียน

–ฯลฯ



ภาพแทนความทรงจ าผ่านอนุสาวรีย์





ภาพจากหนังสือม.1
เล่มล่าสุดปี 2010



ภาพจากหนังสือม.1 เล่มล่าสุด 2010



ภาพเจดีย์ศรีสองรัก ภาพจากThai-Tour.com





หอไตรที่นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร



การผลิตความทรงจ าร่วม
ผ่านพิธีกรรมของชุมชน มี
การผลิตซ้ าทุกปี มี
เป้าหมาย อุดมการณ์ ผ่าน
บทสวด มีการก าหนดวัน
เดือน ฯลฯ  



ศาลปู่ตา



เจ้าเพชรราช



บ้านดงเมืองเตย ยโสธร-ภาพดารารัตน์



บ้านดงเมืองแอม

ภาพดารารัตน์



เมืองท่าโบราณ “ฮอยอัน” ปัจจบุันได้ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นเมืองโลกในปี ค.ศ. 
1999 (เวียดนาม) เพราะคนในท้องถิ่นร่วมกันรักษา ภาพโดยดารารัตน์ เมตตาริกานนท์



ท้องถิ่นมีส่วนสําคัญที่จะร่วมกันรักษาอดีต  สะพานญี่ปุ่นใน
เมืองฮอยอัน-เวียดนาม (ภาพดารารัตน์)



การรักษาสะพานญี่ปุ่นที่เมืองฮอยอัน : เมืองท่าเวียดนาม
โบราณในสมัยศตวรรษที่ 17  (ภาพดารารัตน์)



• ความทรงจ าส่วนบุคคล/ปัจเจก (Individual 
Memory)
–หมอน-ที่นอน (เก่า)
–หนังสือเก่า
–ภาพเก่า
–บ้าน/เรือน/ตึก/เรือนแพ 
– ครอบครัว  ฯลฯ
ความทรงจ าส่วนบุคคลนอกจากใช้เพื่อจดจ ารักษาอัตลักษณ์ส่วน
บุคคล ยังเป็นการใช้เพื่อการเมืองอีกด้วย เช่น หนังสือชีวประวัติ
ต่างๆ 









ภาพดารารัตน์











• ประวัติศาสตร์และความทรงจําเป็นภาระให้กับคน
ปัจจุบัน ที่อ.นิธิเรียกว่า แอกประวัติศาสตร์ 
(Burden of History)

• บางอย่างก็อยากลืม โดยเฉพาะเรื่องการเมือง อยาก
ให้ลบเลือน ในท้องถิ่นจะมีเรื่องแบบนี้ เช่น










