
รายการหนังสือศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

 

สถานการณ์การแย่งยื อเปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ท่ีดินในพื นที่ชายแดน
อีสาน 
Author: กนกวรรณ มะโนรมย์ (บรรณาธิการ)  
Year: 2559 
 
Description: 
ชายแดนได้กลายเป็นพื้นที่และชุมชนในจินตกรรมอีกครั้ง (Reimagined) กล่าวคือ 
เป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร (Resource-rich) พ้ืนที่ที่
ยังไม่ถูกท าลายหรือตักตวงผลประโยชน์อย่างเต็มที่ (Exploitation) และยังเป็น
พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า (Untamed/wild) จ านวนมาก ที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ทั้งหมด จินตกรรมเหล่านี้ท าให้ชายแดนเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจและการควบคุมเพ่ือใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อการ
ขยายตัวทางด้านการเกษตรรวมทั้งการตั้งถิ่นฐานใหม่ๆ กระบวนการเหล่านี้มี
ความเป็นพลวัตสูง ส่งผลให้ดินแดนกลายเป็นพ้ืนที่พิเศษในเชิงนโยบายความ
มั่นคงควบคู่กับการพัฒนาชายแดน การแพร่หลายอย่างรวดเร็วของการปลูกพืช
พาณิชย์ (Crop boom) และการขยายตัวของเศรษฐกิจชายแดน และการบูรณา
การของภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและการเข้าร่วมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 

Changing Way of Life of Ethnicities in the Mekong Region 
Year 2014 
 
Description: 
This present volume hopes to contribute the academic work on the 
Mekong region which focus on ethnicity issues. The papers are drawn 
from the International Conference on “Changing Ways of Life of 
Ethnicities in the Mekong Region,” 
hosted by the Mekong Sub-region Social Research Center (MSSRC), 
Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University between 
November 11th to12th in 2010 which was sponsored by the Ubon 
Ratchathani University and co-organized by Center for Research on 
Plurality in the Mekong Region (CERP) of Khon Kaen University, College 
of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, and 
International Fellowship Program of Thailand Alumni Network 



(IFP THAN). This conference highlight the presentation and discussion 
on how the lifestyles of the ethnicities have been vulnerable to 
changes; what are the changing lifestyles of these groups in 
responding to the undergoing socio-economic changes; what 
mechanisms that ethnicities have employed to cope and negotiate 
with these changes and how ethnicity is accessible to social services. 
 

 

ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน: ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย 
กรณีศึกษา กัมพูชามองไทย คนไร้รัฐ และ เมืองคู่มิตร  
Editor: กนกวรรณ มะโนรมย์ 
Year 2554 
 
Description: 
หนังสือน าเสนอบทสังเคราะห์และบทความจากรายงานการวิจัยชุดโครงการ
ชายแดนอีสานกับเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วยบทความ ดังนี้ 
- รัฐและชายแดนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง / ศิริพร วัชชวัลคุ  
- บทสังเคราะห์ชายแดนอีสานกับเพ่ือนบ้านกรณี กัมพูชามองไทย คนไร้รัฐ และ
เมืองคู่มิตร / กนกวรรณ มะโนรมย์ 
-  In the Shadow of Preah Vihear: Notes from the Thai-Cambodia 
Border /Peter Vail 
-  คนไร้รัฐกับสถานะความเป็นพลเมือง มุมมองต่อความเป็นพลเมืองยุคหลังรัฐ
ชาติ (postnation- state) กรณีศึกษาพ้ืนที่อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี / 
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์  
- เมอืงคู่มิตรอุบลราชธานีและจ าปาสัก: บทบาทและปฏิบัติการของเกษตรแบบ
มีพันธะสัญญาข้ามชาติ / กนกวรรณ มะโนรมย์,   ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และ สกุล
พรรณ โพธิจักร 
 



 

The Study of Ethnicity in The Greater Mekong Subregion 
Author: Charles F. Keyes 
Year 2011 
 
Description: 
If we cannot understand the world to be made up of peoples who 
speak distinctive languages, practice distinctive cultures, and share a 
common social order, how should we understand human diversity? 
Charles F. Keyes (2011) 

 

แนวคิดท้องถิ่นภาคอีสานนิยมในประเทศไทย 
Isan: Regionalism in Northeastern Thailand [Thai edition]  
Author Charles F. Keyes รัตนา โตสกุล แปล 
Year 2552    
 
Description: 
ในกรณีภาคอีสานของประเทศไทย ยังต้องเสนอปัญหาที่มีความซับซ้อน 
เนื่องจากว่าปัญหาในเรื่องความแตกต่าง "พวกเขา-พวกเรา" ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว ไม่
เปลี่ยนแปลง ดังที่ผมเคยเสนอไว้ว่า คนอีสานบางครั้งแสดงตัวตนในลักษณะที่
เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น บางครั้งเชื่อมโยงกับความเป็นภาคอีสาน บางครั้ง
เชื่อมโยงกับคนลาวในประเทศลาว และเชื่อมโยงกับคนไทยภาคกลาง อัตลักษณ์
ทางเลือกเหล่านี้มีนัยยะที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งหมายทางการเมืองอะไรของ
คนอีสาน? นี่คือค าถามท่ีจะต้องตอบ เพ่ือจะท าให้เกิดความเข้าใจและกับรับมือกับ 
"ปัญหาอีสาน" ได้ ในรายงานนี้ผมพยายามที่จะน าเสนอข้อมูลและความคิดเห็น 
ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยให้สร้างความกระจ่างในประเด็นที่ว่าคนอีสานอยู่ใน
บริบทของรัฐไทยได้อย่างไร 
ชาร์ล เอฟ คายส์ 
 



 

จากภัยคุกคามสู่การพัฒนาแม่น ้าโขงอย่างย่ังยืน: รายงานการวิเคราะห์
กระบวนการพัฒนาแม่น ้าโขงเพื่อพัฒนากรอบการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพข้ามพรมแดน 
Editor: สุรสม กฤษณะจูฑะ  
Year: 2010  
 
Description: 
การจัดท าการประเมินผลกระทบสุขภาพข้ามพรมแดนเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องมีการ
พัฒนากกรอบแนวคิดและก าหนดประเด็นที่ชัดเจน แนวทางการด าเนินงานจึง
เริ่มต้นจากการรวบรวมองค์ความรู้ว่าด้วยการพัฒนาแม่น้ าโขงในภาพรวม 
เนื่องจากปัญหาการพัฒนาแม่น้ าโขงเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับหลายประเทศและมี
กลไกการขับเคลื่อนในหลากหลายระดับ ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการในท้องถิ่นจึงได้
ด าเนินการพัฒนากรอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพข้ามพรมแดนเพ่ือการ
พัฒนาแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมองค์ความรู้ว่าด้วยการพัฒนาแม่น้ าโขง
และรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาแนว
ทางการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานต่อไป  

 

Transborder Issues in the Greater Mekong Sub-region 
Editors: Suchada Thaweesit, Peter Vail & Rosalia Sciortino  
Year: 2008  
 
Description: 
This book is organized into three cohesive themes addressing GMS 
transborder issues. The first theme focuses on regional cooperation 
and transborder conflicts. An important observation emerging from 
the papers is that since the latter half of the 1990s, most of the 
countries in the GMS (Vietnam, Laos PDR, Cambodia, and Myanmar) 
have pursued aggressive economic and social reform, liberalizing their 
economies and integrating with the global capitalist economy. There 
is rising awareness among nations in the GMS that to attain economic 
progress, economic and political cooperation policies between the 
countries must be adopted. However, from the 1990s and into the 
new millennium, the relations among the countries and ethnic groups 
within the region remain relatively unstable. The second theme draws 
attention to issues of labor migration, gender, and human rights. 



Highlighted in the papers is the juxtaposition of extensive economic 
development with pervasive rural poverty. The final theme discusses 
transborder trades and border townships and includes six essays 
addressing the changing patterns of crossborder trade and border 
townships. The papers show that preexisting crossborder trade and 
border towns have been heavily affected by the development of 
transport routes, regional market economy, changing border 
regulations and customs, and the overall political vision that 
promotes regional integration. This entails impacts on the traditional 
ways in which local people conduct trade, run their businesses and 
earn their livings. 

 


