บทบรรณาธิการ

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ได้ด�าเนินงานมาจนถึงปีที่ 3
แล้ ว ซึ่ ง ในรอบปี ที่ 3 นี้ นั้ น ทางคณะกรรมการวารสารและกอง
บรรณาธิการเห็นพ้องต้องกันว่าควรเปลีย่ นแปลงก�าหนดรอบการตีพมิ พ์
วารสารเป็นแบบใหม่ จากเดิมที่ก�าหนดรอบตีพิมพ์ฉบับที่ 1 เดือน
เมษายน - กันยายน และฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม - มีนาคม มาเป็นให้
รอบการตีพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับอยู่ภายในปีปฏิทินเดียวกันคือ ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
ส�าหรับวารสารฉบับที่ท่านก�าลังถืออยู่นี้มีหัวข้อ (ธีม) หลักของ
การน�าเสนอว่าด้วย กิจกรรมและวัฒนธรรมความบันเทิง ซึ่งจะเป็น
ประเด็นหลักในการผูกโยงเนื้อหาของบทความเกือบทั้งเล่มเข้าด้วยกัน
ผ่านการน�าเสนอเรื่องราวความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ คือ ดนตรี
ภาพยนตร์ และหนังสือ ประกอบด้วยจ�านวนบทความทั้งหมด 6 เรื่อง
เป็นบทความวิจัย 5 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง ดังต่อไปนี้
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“ผู้หญิง” กับบทบาทการเป็นครูดนตรีไทย (พ.ศ. 2475 - 2500)
ของทัตพล พูลสุวรรณ น�าเสนอให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแวดวง
ครูดนตรีไทยโดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เป็นต้นมา ทีผ่ หู้ ญิงได้เริม่ มีบทบาทเข้ามาเป็นครูสอนดนตรีไทยเพิม่ มาก
ขึน้ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน บทความได้นา� เสนออย่างละเอียดถึงเหตุ
และปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
การเปลี่ ย นแปลงการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ เพลงไทยสากลใน
ทศวรรษที่ 2520 ของสุ พ ลธั ช เตชะบู ร ณะได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในการด�าเนินการธุรกิจเพลง ค่ายเพลงด�าเนินการ
ผลิตด้วยวิธีการตลาด ข้อตกลงกับศิลปิน พฤติกรรมผู้ฟัง และสื่อแบบ
ใหม่โดยเฉพาะการผลิตเทปคาสเสต ได้น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน
วงการเพลงไทยสากลในทศวรรษนี้
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การฟื้นคืนชีพของกิจการฉายภาพยนตร์กับวัฒนธรรมการชม
ภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ ทศวรรษ 2490 โดยปฏิพัทธ์ สถาพร บทความนี้
เชิ ญ ชวนให้ ผู ้ อ ่ า นได้ รู ้ จั ก กั บ วงการธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ ใ นช่ ว งหลั ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ ได้มโี รงภาพยนตร์ผดุ ขึน้ เป็นดอกเห็ด อีกทัง้ ธุรกิจ
ซื้อขายภาพยนตร์ก็คึกคักขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้วงการภาพยนตร์
ได้ฟน้ื คืนชีพขึน้ มาอีกครัง้ หลังจากซบเซาไปในช่วงระหว่างสงคราม ขณะ
เดียวกันก็มีการประชันขันแข่งกันระหว่างภาพยนตร์ต่างประเทศและ
ภาพยนตร์ไทยซึง่ สัมพันธ์ไปกับวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ของคนไทย
อย่างแนบแน่น
ชาติ ชาติพนั ธุ์ และความเป็นการเมืองในภาพยนตร์มาเลเซียจาก
ทศวรรษ 1970 - สหัสวรรษใหม่ ของจิรวัฒน์ แสงทอง ได้วเิ คราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กบั การเมืองไว้อย่างน่าสนใจ ผูเ้ ขียนแสดงให้
เห็นถึงผลของการเมืองของประเทศมาเลเซียทีม่ ตี อ่ ภาพยนตร์มาเลย์ทงั้
ในระดับการผลิตและในระดับเนือ้ หา โดยมีบริบทและปัจจัยต่างๆ ตัง้ แต่
กระบวนการสร้างชาติผ่านนโยบายภูมิบุตร การเพิ่มอิทธิพลศาสนา
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อิสลามในกระบวนการสร้างชาติ การเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ ล้วนมีส่วน
ในการผลักดัน ส่งเสริมและจ�ากัดสิง่ ทีป่ รากฏบนแผ่นฟิลม์ ตัง้ แต่ทศวรรษ
1970 เป็นต้นมาจนถึงศตวรรษใหม่
The Woman and the Dragon: Dinosaur, New Woman, and
Degeneration Anxiety in The Lair of the White Worm by Bram
Stoker ของมิ่ง ปัญหา ได้หยิบยกนิยายเรื่อง The Lair of the White
Worm ของ Bram Stoker ขึ้นมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความกังวลที่เกิดขึ้น
ในสมั ย วิ ก ตอเรี ย นเกี่ ย วกั บ อนาคตมนุ ษ ยชาติ จ ะเดิ น ไปสู ่ ค วาม
เสือ่ มทราม บทความนีย้ งั ชีใ้ ห้เห็นว่านิยายเรือ่ งนีต้ งั้ ค�าถามต่อการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับความ
ก้าวหน้าและอนาคตอีกด้วย
และส�าหรับบทความสุดท้าย แม้วา่ ชือ่ เรือ่ งดูจะไม่เข้ากับธีมของ
วารสาร แต่ทว่าก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจเช่นกันบทความเรื่อง สนธิสัญญา
สันติภาพเอาก์สบวร์ก 1555: ความเสือ่ มถอยของสังคมระหว่างประเทศ
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ในยุคคริสเตียน โดยชุติเดช เมธีชุติกุล น�าเสนอเกี่ยวกับสนธิสัญญา
สันติภาพเอาก์สบวร์ก เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นบทบาทความส�าคัญของสนธิสญ
ั ญา
ฉบับนี้ที่มีต่อความเสื่อมของศาสนจักรและน�าไปสู่การเกิดขึ้นมาของ
รัฐฆราวาสในยุโรปในที่สุด
ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า บทความต่างๆ ทัง้ หมด
ทีป่ รากฏในวารสารฉบับนีจ้ ะมีสว่ นน�าสาระและความเพลิดเพลินมาสูผ่ ู้
อ่าน
หากท่านมีข้อวิจารณ์ติชมหรือต้องการส่งบทความมาให้กอง
บรรณาธิการเพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์สามารถดูรายละเอียดได้จากท้ายเล่ม
ของวารสารฉบับนี้

กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์
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