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วิทยานิพนธเร่ืองแนวคิด “ชาตินิยม” ในแบบเรียนประวัติศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษา ใน

หลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดประสงคเพื่อศึกษาเนื้อหาและ

อุดมการณทางการเมืองที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษา ขณะเดียวกัน

ศึกษาความสัมพันธระหวางเนื้อหาและอุดมการณที่ปรากฏในแบบเรียนดังกลาว ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กับบริบททางประวัติศาสตรไทยในชวงพ.ศ. 2544-2551 

 ผลการศึกษาแบบเรียนประวัติศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวามีการปลูกฝงแนวคิดชาตินิยม ซึ่งประกอบดวยแนวคิด

สําคัญ 2 ประการ คือ 1) แนวคิดเชื้อชาตินิยม คือมีลักษณะเชิดชูชาติของตน มองประเทศเพื่อนบาน

ดวยอคติ 2) แนวคิดราชาชาตินิยม ที่เนนความสําคัญของพระมหากษัตริยในฐานะศูนยกลางของชาติ

ผานเร่ืองเลาเกี่ยวกับการตอสูเพื่อรักษาเอกราชภายใตการนําของพระมหากษัตริย และความสําคัญ

ของพระมหากษัตริยตอประชาธิปไตยในฐานะผูนําพาและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย  

แนวคิดชาตินิยมในแบบเรียนประวัติศาสตร มีที่มาหลายประการ ไดแก 1) วัตถุประสงคของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งยึดมั่นในระบอบการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) กระแสความคิดกษัตริยนิยมที่แพรหลายในกลุม

ผูกอการคณะรัฐประหาร พ.ศ.2549 และกลุมปญญาชนฝายอนุรักษนิยมที่มีบทบาทนําทางความคิด

ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝายตานรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 3) สถานภาพความรูเกี่ยวกับ

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะความรูกระแสหลักของสังคมไทยที่มีอคติตอประเทศ

เพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต. 
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The study of Concept of Nationalism, in History Textbooks in Basic Education Core 

Curriculum for Basic Education in 2008, aims to examine political ideologies that appear in 

basic education history textbooks. Furthermore, the study also aims to determine some 

relationships between those political ideologies that appear in the contents of history 

textbooks and the social contexts at the same period of time, 2001 – 2008. 

The study demonstrates that basic education history textbooks in Core Curriculum 

for Basic Education in 2008 attempt to cultivate Nationalism concept among young 

students. Two major ideas are; 1) Racism itself by honoring same nationality and having 

bias on neighbor countries.  2) Royal-nationalism that emphasises the King of Thailand as a 

central of the nation through nation grand narrative of the kings positions that guide and 

support democracy. 

The concepts of nationalism are consequences of; 1) The objective of The Basic 

Education Core Curriculum A.D. 2008, still preserves a democratic form of government with 

the King as Head of State. 2) Royalism concept that was popular among members of 

Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy (CDRM) that made a cope du 

et in 2006. As well as some conservative intellectuals who played an important role as 

opinion leaders of anti Taksin Shinnawattre’s government movement. 3) Majority sets of 

knowledge in Thailand that has bias on neighbor countries in south eastern Asia. 
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 นอกจากผูมีพระคุณที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงในการทําปริญญานิพนธแลว ยังมีผูอยู

เบื้องหลังความสําเร็จอีกหลายทาน ขอขอบพระคุณ คุณพอสาโรจน คุณแมสุพัฒนา และพี่สาวพัดชา 

บางออ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในการสนับสนุนและกําลังใจในการทําปริญญานิพนธดวยดีเสมอมา 

 
 

        เปรมโรจน บางออ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

บทที ่                    หนา 
 1 บทนํา     1    
   งานวิจยัที่เกี่ยวของ     6 
   วัตถุประสงคของการวิจัย     7         
   ขอบเขตการวจิัย     8                    
   วิธีดําเนินการวิจัย     9                      

 
 2 สังคมการเมอืงไทย พ.ศ.2540 – 2553    11                  
   สังคมการเมืองไทย พ.ศ.2540-2549  11                
   สังคมการเมืองไทย พ.ศ.2549-2553    19             

 

 3 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2535-2551    24                    
   การปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 สูหลักสตูรประถม 

   ศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2535 ถึงหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2538    24       

   หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544    25 

   ทิศทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551    31 

   องคประกอบสําคัญของหลกัสูตรแกนกลาง    32 

   จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 สูหลักสูตรสถานศึกษา    35 

 
 4 แนวคิด “ชาตินิยม” ในหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551    36 

   แนวคิดราชาชาตินิยม    38 

   แนวคิดเชื้อชาตินิยม    45 

   โครงเรื่องทางประวัติศาสตรในแบบเรียน    48 

   บทวิเคราะหทีม่าของแนวคดิชาตินิยมในแบบเรียน    54 

 

 5 บทสรุป    68 

 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทที ่                   หนา 
 

บรรณานุกรม    71 

 
ภาคผนวก    80 

 
ประวัติยอผูวจิัย    87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 
ตาราง           หนา 
 1   สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา        

   ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ประวัติศาสตร    28 

 2 ขอดีและปญหาความไมชัดเจนของหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544    30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ           หนา 
 1 การแผขยายอาํนาจของพระมหากษัตริย    42 

 2 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัเสด็จเยี่ยมราษฎรและพระราชทานสิง่ของ    44 

 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 

 งานศึกษาของนักสังคมศาสตรจํานวนหนึ่งไดแสดงใหเห็นวา “ชาตินิยม” เปนอุดมการณทาง

การเมืองที่เปนผลผลิตของกระบวนการสรางชุมชนทางการเมืองของผูคนจํานวนหนึ่งซึ่งถือวาพวกตน

เปนพวกเดียวกัน หรือเรียกดวยศัพททางวิชาการวา กระบวนการสราง “รัฐชาติ/รัฐประชาชาติ” (Nation 

State) โดยสาระสําคัญของอุดมการณชาตินิยมคือ การทําใหประชากรของรัฐหนึ่งๆมีความรูสึกรักชาติ

และประเทศของตน สามารถเสียสละทุกอยางใหประเทศชาติ มีความรูสึกผูกพันกับคนชาติเดียวกัน 

แมจะไมเคยรูจักหรือเห็นหนาบุคคลนั้นมากอน1 

 ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับอุดมการณชาตินิยมอยูตรงที่นักวิชาการชั้นนําดานสังคมศาสตร

หลายคน เชน เออรเนส เกลเนอร (Ernest Gellner. 1925-1995) เบเนดิค แอนเดอรสัน (Benedict 

Anderson 1936-ปจจุบัน) แอนโธนี ดี. สมิธ (Anthony D. Smith 1939-ปจจุบัน) ไดชี้ใหเห็นวา “ชาติ” 

และ “ชาตินิยม” เปนแนวความคิดที่สรางขึ้นในสังคมยุคใหมหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลก

ตะวันตก โดยที่การสราง “ชาติ” และ “ชาตินิยม” ใหแกประชากรของสังคมหนึ่งๆตองอาศัยกลไกทาง

สังคมและวัฒนธรรม เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี เร่ืองเลาเกี่ยวกับอดีต เทคโนโลยีการพิมพ2 ซึ่ง

แนวความคิดของนักวิชาการเหลานี้ในแงหนึ่งถือวามีความสอดคลองกับงานเขียนเกี่ยวกับอุดมการณ

รัฐโดยหลุยส อัลธูแซร (Louis Althusser 1918-1990) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ที่ชี้ใหเห็นวา รัฐในยุโรป

มีการสรางและถายทอดอุดมการณที่รัฐตองการใหแกประชาชนโดยอาศัยกลไกตางๆ เชน สถาบัน

ศาสนา สถาบันโรงเรียน สถาบันครอบครัว ฯลฯ3 

 จากแนวคิดของนักสังคมศาสตรที่ไดกลาวมานี้ เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงในประวัติศาสตร

ไทยพบวา การสรางรัฐประชาชาติของไทยเปนกระบวนการที่เร่ิมข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จากการกําหนดเสนเขตแดนของสยามและการปฏิรูประบบราชการที่ทําให

                                                            
1 สรุปยอและเรียบเรียงจาก สมเกียรติ วันทะนะ. (2544). อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย. หนา 70-80; ธีรยุทธ บุญมี. (2546). 

ชาตินิยมและหลังชาตินิยม. หนา 49-58; กุลยา วิวิตเสวี. (2554). ชาตินิยมในโลกไรพรมแดน. หนา 27-40. 
2 ธีรยุทธ บุญมี. (2546). ชาตินิยมและหลังชาตินิยม. หนา 35-47;  แอนเดอรสัน. (2552). ชุมชนจินตกรรม บทสะทอนวาดวย

กําเนิดและการแพรหลายของชาตินิยม; Smith. (1999). Myths and Memories of the Nation. 
3 อัลธูแซร. (2529). อุดมการณและกลไกทางอุดมการณของรัฐ. 
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รัฐบาลมีอํานาจบริหารปกครองทั่วอาณาเขตของสยาม ตามดวยการปลูกฝงและกระตุนเราให

ประชาชนชาวสยามมีสํานึกถึง “ชาติไทย” และเอกลักษณของชาติในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว กอนที่รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามจะขยายผลของการสรางสํานึกรัก “ชาติ

ไทย” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยการกระตุนเราสํานึก “ชาตินิยม” ที่เนนเรื่อง

ความยิ่งใหญของชนชาติไทย อาทิ การเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเปนไทย  การเขียนงาน

ประวัติศาสตรและบทละครของหลวงวิจิตรวาทการ1 เชนเดียวกับที่งานศึกษาจํานวนหนึ่งแสดงใหเห็น

วา ผูนําไทยแตละยุคสมัยมีความพยายามในการสรางและถายทอดอุดมการณชาตินิยมใหแก

ประชาชน ดังที่ งานศึกษาของอัจฉราพร กมุทพิสมัย ไดชี้วา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

ทรงถือเอาอุดมการณชาตินิยมที่เนนความสําคัญของพระมหากษัตริยในฐานะหัวใจของชาติเปน

อุดมการณที่ประชาชนชาวไทยพึงยึดถือและทรงถายทอดสูพสกนิกรผานบทพระราชนิพนธ พระบรม

ราโชวาท2 

 ในแงมุมของการถายทอดอุดมการณชาตินิยมและอุดมการณทางการเมืองอื่นๆ เปนที่

นาสนใจวาผูนําหรือรัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะถายทอดอุดมการณสูประชาชนสวนใหญผานสื่อที่

พวกเขาเขาถึงได โดยเฉพาะหนังสือแบบเรียน ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ ไดชี้วา แบบเรียนวิชาภาษาไทย, 

สรางเสริมประสบการณชีวิต, สรางเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษา หลักสูตรป พ.ศ. 2521 มี

บทบาทสําคัญในการสรางและถายทอดจิตสํานึกชาตินิยมที่เนนความสําคัญของ “ชาติ-ศาสนา-

พระมหากษัตริย” ในฐานะแกนกลางของรัฐ โดยเสนอภาพของชาติไทยในลักษณะของชุมชนหมูบานที่

สมาชิกทุกคนอยูรวมกันอยางสงบสุข และปฏิบัติตนตามกติกาหมูบาน ภายใตพระมหากษัตริยที่เปน

ผูนําความเจริญมาสูประเทศชาติ3 หรือ ลักขณา ปนวิชัย ไดชี้วา แบบเรียนประถมศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 

2464-2533 มีบทบาทในการปลูกฝงอุดมการณรัฐที่เรียกรองใหประชาชนมีความซื่อสัตยและเสียสละ

                                                            
1 สมเกียรติ วันทะนะ. (2527). ประวัติศาสตรนิพนธไทยสมัยใหม. หนา 150; ประเด็นการเขียนงานประวัติศาสตรและบทละคร

เพื่อปลูกสํานึกชาตินิยมของประชาชนโดยหลวงวิจิตรวาทการ โปรดดู สายชล สัตยานุรักษ. (2545). ความเปลี่ยนแปลงในการสรางชาติ
ไทยและความเปนไทยโดยหลวงวิจิตรวาทการ. 

2 อัจฉราพร กมุทพิสมัย. (2525). อุดมการณชาตินิยมของผูนําไทย. หนา 22-41. 
3 นิธิ เอียวศรีวงศ. (2538). ชาติไทย ,เมืองไทย ,แบบเรียนและอนุสาวรีย วาดวย วัฒนธรรม ,รัฐ และรูปการจิตสํานึก. หนา 47-88. 
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ชีวิตใหประเทศ ควบคูกับแนวความคิดที่วา พระมหากษัตริยทรงเปนผูนําที่คอยปดเปาปญหาตางๆที่

เกิดขึ้นภายในประเทศ ทําใหประเทศและประชาชนชาวไทยดํารงอยูได1  

เชนเดียวกับที่ งานศึกษาของ รังสิมา โฆสิตังกูร ไดชี้ใหเห็นวา แบบเรียนวิชาหนาที่พลเมือง ชั้น

ประถมศึกษาชวง พ.ศ. 2435-2533 เปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาล ในการปลูกฝงใหราษฎรมีความ

จงรักภักดีตอ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง  การมีความจงรักภัคดีตอ

พระมหากษัตริย (เวนแตหลักสูตร พ.ศ.2480, พ.ศ.2494 และ พ.ศ.2498 อยูในชวงการเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยลดบทบาทของสถาบันกษัตริยลงอยางเห็นไดชัด)2 

 จากงานศึกษาที่กลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาวิเคราะหแนวคิด “ชาตินิยม” ที่ปรากฏ

ในแบบเรียนชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปน

ประเด็นที่นาสนใจดวยเหตุผลที่วา หลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการปฏิรูปจาก

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อเปนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ3 โดยวิเคราะหเจาะลึกไปที่

แบบเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษา เนื่องจากวิชาประวัติศาสตรเปนความรู

สําคัญที่ถูกใชในการสรางและปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมใหแกประชาชนของรัฐหนึ่งๆ4 ในขณะที่

แบบเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เปนแบบเรียนที่พลเมืองซึ่งผานการศึกษาขั้นพื้นฐานไดสัมผัสและ

เรียนรู 

 โดยการศึกษาวิเคราะหแบบเรียนประวัติศาสตร ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผูวิจัยขอตั้งขอสังเกตวา อุดมการณชาตินิยมในแบบเรียนมี

แนวคิดหลายอยางที่ซอนกันอยู  

                                                            
1 ลักขณา ปนวิชัย. (2538). อุดมการณรัฐของรัฐไทยในแบบเรียนช้ันประถมศึกษา พ.ศ.2464-2533; ไมมี “ชาติของประชาชนไทย” 

ในแบบเรียน. หนา 105-173. 
2 รังสิมา โฆสิตังกูร. (2538). แนวความคิดเรื่องหนาที่พลเมืองในแบบเรียนประถมศึกษา (พ.ศ.2435-2535). 
3 กระทรวงศึกษาธิการ. (2551, 11 กรกฎาคม). คําสั่งที่ สพฐ.293/2551 เร่ือง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551.  
4 เบน แอนเดอรสัน. (2552). ชุมชนจินตกรรม บทสะทอนวาดวยกําเนิดและการแพรขยายของชาตินิยม. แปลโดย กษิร ชีพเปนสุข 

และคณะ. หนา 283-296 ,341-381; นิธิ เอียวศรีวงศ. (2538). ชาติไทย ,เมืองไทย ,แบบเรียนและอนุสาวรีย วาดวย วัฒนธรรม ,รัฐ และ

รูปการจิตสํานึก. หนา 70-71 
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 แนวคิดแรกไดแก แนวคิดทางประวัติศาสตร แบบ “ราชาชาตินิยม” ที่อธิบายประวัติศาสตร

ของชาติไทย  โดยเนนการเลาเรื่องเกี่ยวกับการตอสู เพื่อเอกราชของชาติ ภายใตการนําของ

พระมหากษัตริย ผูนําพาคนในชาติตอสูกับภัยคุกคามตางชาติ และความสําคัญของสถาบันกษัตริยตอ

ประชาธิปไตยในฐานะผูนําพาและสนับสนุนใหระบอบประชาธิปไตยของไทยดํารงอยู ผานการคัดเลือก

เร่ืองราวความทรงจําเกี่ยวกับอดีตจากคําอธิบายประวัติศาสตรจากชนชั้นนําสยามสมัยรัชกาลที่ 5 มา

ผสมผสานกับเร่ืองราวของประวัติศาสตรไทยยุคการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไดตัดทอน

เร่ืองราวของเหตุการณประวัติศาสตร  ที่ทาทายหรือขัดกับอุดมการณราชาชาตินิยม เชน เหตุการณ 14 

ตุลาคม 2516 (ถูกตัดบางสวน), เหตุการณ 6 ตุลาคม 25191 โดยแนวความคิดดังกลาวปรากฏใน

แบบเรียนประวัติศาสตร ดังที่ สุจิตต วงษเทศ ไดกลาววา การเรียนวิชาประวัติศาสตรไทย เปนการ

ปลูกฝงประวัติศาสตรแบบ “อยากใหจํา ทําใหลืม” คือปลูกฝงอุดมการณทางประวัติศาสตรชุดหนึ่ง 

และละทิ้งอุดมการณประวัติศาสตรอีกชุดหนึ่ง2 ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร ชั้น

ประถมศึกษาปที่4 ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 เลือกจํา ความรุงเรืองของอาณาจักร

สุโขทัยที่ขยายเขตแดนออกไปอยางกวางขวาง ตั้งแต แถง ,ชวา ,เวียงจันทน ถึง ไทรบุรี ,ตรังกานู ,มะ

ละกา ,เตมาสิก3 แตไมเสนอเร่ืองราวของคณะราษฎร และเหตุการณทางประวัติศาสตรอยาง 

เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 , เหตุการณ พฤษภาทมิฬ 2535 

 แนวคิดที่สอง ไดแก ความเปนประชาคมอาเซียน และการอธิบายเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 

ในแบบเรียนประวัติศาสตร ไดใหนัยยะสําคัญในการอธิบายสภาพสังคม ,เศรษฐกิจ และการเมือง การ

พัฒนาดานตางๆของประเทศเพื่อนบาน4 การมีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนบานกับประเทศไทย และความ

สอดคลองกันของอารยธรรมในภูมิภาค5 โดยหลักสูตรการศึกษาและแบบเรียนประวัติศาสตร ทําหนาที่

เผยแพรความเขาใจตอความเปนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สรางความเขาใจตอเพื่อนบาน หรือ

                                                            
1 ธงชัย วินิจจะกูล. (2544). ประวัติศาสตรไทยแบบราชาชาตินิยม จากยุคอาณานิคมอําพราง สูราชาชาตินิยมใหมหรือลัทธิเสด็จ

พอของกระฏมพีไทยในปจจุบัน. ศิลปวัฒนธรรม ปที่ 23 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน) : 56-65. 
2
 สุจิตต วงษเทศ. (2553). ประวัติศาสตรไทย “อยากจะจํา ทําใหลืม”.สืบคนเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2555. online.  

3 ไพฑูรย มีสกุล; สุเทพ จิตรช่ืน; และ มนัสวี ณัฏฐาพิสุทธิ์.  (2551?). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๔. หนา 37. 
4 สุพรรณี ชะโลธร. (2552). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖. หนา 11-30. 
5 สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). หนังสือเรียนรายวิชาขั้นพื้นฐาน ประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษา ปที่ ๔. 

หนา 113-124. 
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ความรูโดยพื้นฐานเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นเอง นัยยะสําคัญคือ ความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับความเปนเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือความเปนอาเซียนนั้น ลวนตอบสนองอุดมการณ

ชาตินิยม กลาวคือ แบบเรียนใชประโยชนจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาเซียน เชน การอธิบาย สภาพทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อหนุนอุดมการณชาตินิยมในโครงเรื่องแบบอนุรักษนิยม คือ ชาติไทย

ไมเคยเปนเมืองขึ้นของใครและไมเสียเอกราช เพียงแตยอมสละดินแดนบางสวน1 ขณะเดียวกัน

แบบเรียนเนนย้ําอยูเสมอวาประเทศเพื่อนบานตกเปนเมืองขึ้นของเจาอาณานิคมและการถูกแทรกแซง

ทางการเมืองอยูเสมอ เชน พมาเปนอาณานิคมของอังกฤษ , การมีบทบาทของญี่ปุนในพมา, ลาวเปน

อาณานิคมของฝรั่งเศส, กัมพูชาถูกแทรกแซงจาก เวียดนาม สหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพโซเวียต2 

เปนตน ลักษณะเนื้อหาดังกลาวเปนการสรางความเปนหนึ่งเดียว(Unique) ไมเหมือนใคร และทําให

เนื้อหาในแบบเรียนสวนที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน เปนเพียงสวนเพิ่มเติมในการสนับสนุนลัทธิ

ชาตินิยมของไทย ดังที่ วารุณี โอสถารมย ชี้ใหเห็นวา อุดมการณชาตินิยมแบบอนุรักษนิยมในปจจุบัน 

เปนอิทธิพลตอมาจาก ชาตินิยม, รัฐนิยม, เผาพันธุนิยม, ชาตินิยมแบบเผด็จการทหารนิยม และ

ชาตินิยมแบบอนุรักษนิยมสุดโตง โดยอุดมการณดังกลาวปรากฏอยูในเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตที่มีอยูในแบบเรียน จนเปนทัศนะที่ครอบงําความคิดของคนไทยใหมองประเทศเพื่อน

บานดวยอคติ3 

 จากที่กลาวมา ทําใหผูวิจัยเห็นวาการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแบบเรียน

ประวัติศาสตรหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันระหวางเนื้อหา

ของแบบเรียนกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในระยะเวลารวม 7 ปนับจากมีการใช

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ถึงการใชหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 เชน  

ความเปลี่ยนแปลงของชนบท การปรับตัวของสังคมชาวนา ที่พนจากสภาพสังคมเกษตรกรรมแบบ

                                                            
1 ไพฑูรย มีสกุล; สุเทพ จิตรช่ืน; และ มนัสวี ณัฏฐาพิสุทธิ์.  (2551). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๒. หนา 28. 
2 ไพฑูรย มีสกุล; สุเทพ จิตรช่ืน; และ มนัสวี ณัฏฐาพิสุทธิ์.  (2551). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖. หนา 49-54. 
3 วารุณี โอสถารมย. (2543). แบบเรียนไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต “เพื่อนบานของเรา” ภาพสะทอนเจตนคติอุดมการณ

ชาตินิยมไทย.รัฐศาสตรสาร ปที่ 22 ฉบับที่ 3 : 77. 
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ดั้งเดิมสูสภาพใหม1 หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เชน การเกิดขึ้นของชนชั้นกลางใหม ,การเมือง

แบบมวลชนภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ตลอดจนการตื่นตัวของการเปนประชาคม

อาเซียน ,ปญหาความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน ฯลฯ โดยวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยจะ

เนนศึกษาความสัมพันธระหวางเนื้อหา อุดมการณ และโครงสรางของแบบเรียนประวัติศาสตรตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองในชวงปพ.ศ. 2544-2551 เพื่อใหทราบถึงเนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรและ

แบบเรียนประวัติศาสตรในระดับประถมศึกษา และเปนแนวทางในการศึกษาในเรื่องของการ

เปลี่ยนแปลงแบบเรียนประวัติศาสตรในระดับที่สูงขึ้น 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานชิ้นนี้มุงศึกษาเนื้อหาและอุดมการณบางอยางของแบบเรียนประวัติศาสตร โดยมีงาน

ศึกษาที่เสนอแนวคิดหรือช้ีประเด็นที่สามารถนํามาปรับใชกับงานของผูวิจัย ดังนี้ 

 บทความเรื่อง “อุดมการณรัฐของรัฐไทยในแบบเรียนชั้นประถมศึกษา พ.ศ. 2464-2533; ไมมี 

“ชาติของประชาชน” ในแบบเรียน ของ ลักขณา ปนวิชัย บทความชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับอุดมการณรัฐที่

ปรากฏในแบบเรียนประถมศึกษา ชวงเวลา พ.ศ.2464-2533 โดยอธิบายวาอุดมการณของรัฐไทยที่

ปรากฏในแบบเรียนซึ่งผลิตขึ้นในชวงปลายของการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและ

แบบเรียนที่ผลิตขึ้นในชวงกวาครึ่งศตวรรษของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีเนื้อหาสาระที่ไม

แตกตางกัน คือ  ไมมี “ชาติ” ที่หมายถึงประชาชนที่เปนกลไกหนึ่งของรัฐ มีแตการนําเสนอแนวคิดเรื่อง 

“ชาติ” ที่ประชาชนจะตองสมยอม เปนพลเมืองที่ดี เสียสละ แตอยาเรียกรอง หรือสรางปญหาใดๆ 

 บทความเรื่อง “แบบเรียนไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต “เพื่อนบานของเรา” ภาพสะทอน

เจตนคติ อุดมการณชาตินิยมไทย “ของ วารุณี โอสถารมย เนื้อหาสําคัญของบทความนี้แสดงใหเห็นวา 

เนื้อหาของแบบเรียนไทยในชวง พ.ศ.2503-2542 สวนที่กลาวถึงประเทศเพื่อนบานในเอเชียตะวันออก

เฉียงใตสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณชาตินิยมของไทยที่มองประเทศเพื่อนบานในแงลบอยูเสมอ 

                                                            
1 ดูรายละเอียดใน อรรถจักร สัตยานุรักษ. (2554). หกทศวรรษของความเปลี่ยนแปลง “ชนบท”.สืบคนเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 

2555. online. 
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 หนังสือเร่ืองชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน และอนุสาวรีย : วาดวยวัฒนธรรม , รัฐ และรูปการ

จิตสํานึก ของ นิธิ เอียวศรีวงศ ซึ่งบทความชิ้นหนึ่งที่พิมพในหนังสือเลมนี้เปนการวิเคราะหแนวคิด

ชาตินิยมในแบบเรียน โดยเสนอวา แบบเรียนและการศึกษาขั้นบังคับมีความสําคัญในการผลิตซ้ําวาท

กรรม อันสงผลตอวิธีคิดแบบอนุรักษนิยมของคนในสังคม 

 วิทยานิพนธเร่ือง “แนวความคิดเรื่องหนาที่พลเมืองในแบบเรียนประถมศึกษา (2435-2533)”  

ของ รังสิมา โฆสิตังกูร วิทยานิพนธชิ้นนี้เสนอวาแบบเรียนเปนกลไกที่รัฐใชในการปลูกฝงและกลอม

เกลาแนวคิดใหผูเรียนเปนพลเมืองที่ดีตามที่รัฐบาลตองการ โดยที่สาระสําคัญของแนวความคิดจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเนื้อหาและอุดมการณทางการเมืองที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเนื้อหาและอุดมการณชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียน

ประวัติศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ถึง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับบริบททางประวัติศาสตรไทยในชวงพ.ศ. 

2544-2551 

 
สมมติฐาน 
 1. หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตรระดับประถมศึกษาปที่ 1- 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนสื่อที่รัฐบาลไทยใชในการถายทอดอุดมการณชาตินิยม

แบบ “ราชาชาตินิยม” ที่อธิบายประวัติศาสตรของชาติไทย โดยเนนการเลาเรื่องเกี่ยวกับการตอสูเพื่อ

เอกราชของชาติ ภายใตการนําของพระมหากษัตริย ผูนําพาคนในชาติตอสูกับภัยคุกคามตางชาติ และ

ความสําคัญของสถาบันกษัตริยตอประชาธิปไตยในฐานะผูนําพาและสนับสนุนใหระบอบ

ประชาธิปไตยของไทยดํารงอยู ซึ่งสัมพันธอยูกับสภาพการเมืองไทยในชวงปลายทศวรรษ 2540 – ตน

ทศวรรษ 2550 
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 2. หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตรระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนสื่อที่รัฐบาลไทยใชในการถายทอดความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนที่ตอบสนองอุดมการณชาตินิยมในโครงเรื่อง

แบบอนุรักษนิยม โดยเนนเรื่องความเปนเอกราชของชาติไทยเปนเอกราชตางจากประเทศเพื่อนบานที่

เปนเมืองขึ้นของตางชาติ ซึ่งแนวคิดนี้ขัดกับสภาพเศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในในชวงปลายทศวรรษ 2540 – ตนทศวรรษ 2550 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เขาใจเนื้อหาและอุดมการณทางการเมืองที่ปรากฏอยูในแบบเรียนประวัติศาสตร ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1- 6 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  2. เขาใจความสัมพันธระหวางเนื้อหาและอุดมการณชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียน

ประวัติศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 1- 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ถึง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับบริบททางประวัติศาสตรไทยในชวงพ.ศ. 

2544-2551 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับอุดมการณชาตินิยมที่ปรากฏอยูในแบบเรียนประวัติศาสตร 

เนนที่แบบเรียนประวัติศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงประถมศึกษาปที่ 6 เนื่องจากเปนระบบ

การศึกษาภาคบังคับที่สงผลตอความคิดของคนสวนใหญ โดยมุงไปที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งใชอยูในปจจุบันและดวยเหตุที่หลักสูตรนี้มีพื้นฐานมาจากหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนั้นในแงของกรอบระยะเวลาที่ศึกษาจึงกําหนดจุดเริ่มตนที่

ป พ.ศ.2544 และส้ินสุดที่ป พ.ศ.2551  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก

เอกสารชั้นตน เชน เอกสารจากกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ คําสั่งกระทรวง บันทึก รายงานการตรวจ

ราชการ  ตั้งแตพุทธศักราช 2544-2551 ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่อยูในชวงชั้น ประถมศึกษาป

ที่ 1- ประถมศึกษาปที่ 6 รวมทั้งเอกสารชั้นรองประเภท หนังสือ บทความ งานวิจัย และปริญญานิพนธ 

ที่เกี่ยวของ โดยมีแหลงการคนควาสําคัญไดแก 

 1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 

 2. สํานักหอสมุดแหงชาติ 

 3. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 4. สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 5. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 6. หอสมุดดํารงราชานุภาพ 

 7. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 8. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 9. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 ในสวนของการวิเคราะหและตีความขอมูลสวนหนึ่งอาศัยแนวคิดทางประวัติศาสตรของเฮย

เดน ไวท (Hayden White) ที่เสนอวางานเขียนทางประวัติศาสตรเปนวรรณกรรมชนิดหนึ่ง ที่แตงขึ้น

โดยมีการวางโครงเรื่องของเนื้อหาดวยการจัดลําดับเหตุการณที่(เชื่อวา)เกิดขึ้นในอดีตหลายๆ

เหตุการณมาเรียงวาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลัง พรอมทั้งกําหนดแนวทางของเรื่องให

เปนไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งระหวาง  ก) สุขนาฏกรรม (comedy) ที่เหตุการณดําเนินไปดวยดี 

ตัวละครในเหตุการณประสบความสุข  ข) โศกนาฏกรรม (Tragedy) ที่เหตุการณดําเนินไปในทางที่

เลวราย  ตัวละครในเหตุการณประสบความทุกข  ค) พาฝน (Romance) ที่เหตุการณดําเนินไปใน

บรรยากาศของความขัดแยงระหวางตัวละคร โดยความขัดแยงมักจะจบดวยการที่ตัวละครใน

เหตุการณประสบความสุข ง) เยยหยัน (Satire) ที่เหตุการณดําเนินไปในทางที่ตรงกันขามกับความ

เปนจริงหรือแนวโนมที่ควรจะเปน ตัวละครในเหตุการณประสบความสุขทั้งที่สถานการณรอบตัว
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เปลี่ยนจากดีเปนราย หรือตัวละครในเหตุการณประสบความทุกขทั้งที่สถานการณรอบตัวเปลี่ยนจาก

รายเปนดี โดยที่การวางโครงเรื่องจะสงผลใหเกิดการสรางความหมายใหมเกี่ยวกับความรูในอดีต 1  

 ประกอบกับการทําความเขาใจ “ชาตินิยม” ตามแนวคิดของเบนเนดิก แอนเดอรสัน

(Benedict Anderson) ที่ชี้วา “ชาติ”  คือ ชุมชนจินตกรรมการเมืองที่ถูกสรางขึ้นใหสมาชิกของรัฐ-ชาติ

นั้นๆซึ่งสวนใหญไมเคยรูจักและพบเห็นสมาชิกทั้งหมดในรัฐ-ชาติเกิดสํานึกความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน โดยอาศัยกลไกสําคัญไดแก เทคโนโลยีการพิมพและส่ือตางๆ ในการสรางจินตนาการเกี่ยวกับ

ชาติข้ึน2  

 ดานการนําเสนอผลการวิจัยจะนําเสนอในลักษณะของการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical 

Narrative) 

 

นิยามศัพท 
 ประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยม3 หมายถึง เนื้อหาประวัติศาสตรที่อิงอยูกับพระมหากษัตริย

และสถาบันกษัตริยเปนศูนยกลางทั้งมวล โดยผลิตซ้ําความรูแบบฉบับและบทเรียนสูตรสําเร็จ เปน

ประวัติศาสตรแบบไมตองคิดวิพากษหรือต้ังคําถาม สงผลใหเกิดความรูและความเขาใจแบบทองจํา

เกี่ยวกับบรรพบุรุษไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย   
 

 
 
 
 
 

                                                            
1 เรยโนลด, เครก เจ. (2550). เจาสัว ขุนศึก ศักดินา ปญญาชน และคนสามัญชน รวมบทความประวัติศาสตรของ เครก เจ. 

เรยโนลด. หนา 200-206. 
2 แอนเดอรสัน. (2552).  ชุมชนจินตกรรมบทสะทอนวาดวยกําเนิดและการแพรขยายของชาตินิยม. แปลโดย กษิร ชีพเปนสุข 

และคณะ. หนา 63-83 
3 ธงชัย วินิจจะกูล. (2544).ประวัติศาสตรไทยแบบราชาชาตินิยม: จากยุคอาณานิคมอําพรางสูราชาชาตินิยมใหมหรือลัทธิ

เสด็จพอของกระฎมพีไทยในปจจุบัน.  ศิลปวัฒนธรรม ปที่23 ฉบับท่ี1: 56-65. 



บทที่ 2 
สังคมการเมืองไทย พ.ศ. 2540-2553 

 
 ในสวนของบทที่ 2 จะกลาวถึงสภาพสังคมการเมืองไทยในสวน พ.ศ.2540-2553 ซึ่งมีผลตอ

การกําหนดหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2551 และเนื้อหาในแบบเรียนประวัติศาสตร โดยในบทนี้

ประกอบดวยสองหัวขอ คือ 

 1.  สังคมการเมืองไทย พ.ศ.2540-2549 

 2.  สังคมการเมืองไทย พ.ศ.2549-2553 

 

1.  สังคมการเมืองไทย พ.ศ.2540-25491 
 ในสวนนี้จะกลาวถึงสภาพการเมืองในชวงเวลาดังกลาวโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของภาค

ประชาชนที่มีสวนใหเกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ปญหาเศรษฐกิจซ่ึงมีผลตอสภาพการเมือง และการ

เคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรฯเพื่อตอตานรัฐบาลทักษิณกอนจะเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 

 1.1 สังคมการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ใหสิทธิและการมีสวนรวมทางการเมือง 

 ภายใตบรรยากาศการเลือกตั้งวันที่ 13 กันยายน  พ.ศ. 2535  ในระหวางการรณรงคเลือกตั้ง

โดยแบงออกเปนสองขาง ฝายหนึ่งไดแก ประชาธิปตย ความหวังใหม และเอกภาพ สวนอีกฝายหนึ่งซึ่ง

เปนพรรครวมรัฐบาลขณะนั้น นําโดย สุจินดา คราประยูร ไดแก ชาติไทย กิจสังคม ราษฎร และประชากรไทย 

ในคราวนั้นพรรคประชาธิปตยใชคําขวัญ “เราเคารพในระบอบรัฐสภา” ในการนําการหาเสียง ขณะเดียวกัน

จําลอง ศรีเมืองผูมีบทบาทสําคัญภายในพรรคพลังธรรมถูกโจมตีอยางหนัก ตอเหตุการณพฤษภาทมิฬ 

สงผลใหพรรคประชาธิปตย  นําโดยชวน  หลีกภัยที่ ได รับคะแนนเสียงมากที่ สุดคือ  79 เสียง 

พรรคชาติไทยไดรับ 77 เสียง ชาติพัฒนา 60 เสียง โดยพรรคพลังธรรมไดรับคะแนนเสียงเพียง 47 เสียง 

เปนรองพรรคความหวังใหมซึ่งไดรับคะแนนเสียง 51 เสียง ในระยะของรัฐบาลชวน หลีกภัย มีการปรับ

คณะรัฐมนตรีหลายครั้ง เกิดปญหาจากพรรครวมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคกิจสังคมที่มีทาทีคานคณะ

รัฐบาลในหลายๆกรณี ทําใหในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ชวน หลีกภัยจึงปรับคณะรัฐมนตรีโดย

                                                  
1
 ประมวลจาก. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. (2551). สายธารประวัติศาสตรประชาธิปไตยไทย. หนา 237-263. 
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เอาพรรคกิจสังคมออกจากพรรครวมรัฐบาล และนําเอาพรรคเสรีธรรมรวมรัฐบาลแทน (จากการ

เลือกตั้งไดรับคะแนนเสียง 8 เสียง) ในชวงกลางป พ.ศ. 2536 เกิดการชุมนุมประทวงของชาวนาภาค

กลางในหลายจังหวัดเนื่องจากปญหาความตกต่ําของราคาขาว และเกิดวิวาทะโดยรัฐบาลกลาวหา

กลุมชาวนาวามีนักการเมืองพรรคชาติไทยอยูเบื้องหลัง จนนํามาสูการปราบปรามชาวนาจังหวัด

กําแพงเพชรในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 เนื่องจากการชุมนุมประทวงบานปลาย มีการปดถนน

และลอมศาลากลางจังหวัด จากการเขาสลายฝูงชนของตํารวจจึงนํามาสูการเสียชีวิตของชาวนา

จํานวน 1 คน จึงนํามาสูการเสื่อมความนิยมของพรรคประชาธิปตย 

 รองรอยของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเกิดขึ้นเมื่อ  ร.ต.ฉลาด วรฉัตรเรียกรองใหมีการแกไข

รัฐธรรมนูญใหมีความเปนประชาธิปไตย แตรัฐบาลชวน หลีกภัยไมยอมรับขอเสนอ โดยรัฐบาลไดรับ

ความสนับสนุนจากขบวนการฝายขวา กลุมอภิรักษจักรี และพรรคประชากรไทย ในขณะเดียวกันภาค

ประชาชนและกลุมเอ็นจีโอสนับสนุน ร.ต.ฉลาด วรฉัตร  

 หลังจากการยุบสภาของรัฐบาลชวน หลีกภัยเนื่องจากการถูกอภิปรายไมไววางใจกรณีสปก.

4-01 จึงมีการจัดการเลือกตั้งครั้งใหมในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยเปนการชวงชิงระหวาง

พรรคชาติไทยนําโดยบรรหาร ศิลปะอาชา และพรรคพลังธรรมนําโดยทักษิณ ชินวัตรที่มีฐานเสียงเปน

ชนชั้นกลาง ในระหวางการหาเสียงพรรคประชาธิปตย ใชคําขวัญ “ไมเลือกเราเคามาแน” เพื่อชักจูง

ไมใหคะแนนเสียง เนื่องจากมีแนวโนมชนะการเลือกตั้งของพรรคชาติไทยแตกลับไมประสบผลสําเร็จ 

โดยพรรคชาติไทยไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดคือ 92 เสียง ตามมาดวยพระประชาธิปตย 86 เสียง และ

พรรคพลังธรรมเปนลําดับที่ 5 โดยไดรับ 23 เสียง ในจํานวนดังกลาวไดรับคะแนนเสียงในกรุงเทพฯถึง 

16 เสียงดวยกัน อีกทั้งทักษิณ ชินวัตรยังไดรับตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี ภายใตรัฐบาลบรรหาร 

ศิลปะอาชา 

 การบริหารงานของรัฐบาลบรรหาร ศิลปะอาชาประสบปญหาเปนอยางมากเนื่องจากภายใน

พรรคแบงออกเปนหลายกลุม เชน กลุมวังน้ําเย็นของเสนาะ เทียนทอง กลุมปากน้ําของวัฒนา อัศวเหม 

และกลุม16 ของสุชาติ ตันเจริญ ประกอบกับการไมไดรับการยอมรับของชนชั้นกลาง ในขณะเดียวกัน

ทักษิณ ชินวัตรกลับไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จนนํามาสูความไมพอใจและเกิดความขัดแยงกัน

ภายในคณะรัฐบาล 
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 ทามกลางความขัดแยงภายในคณะรัฐบาล ปญหาหลักของประเทศยังไมไดรับการแกไข เชน 

ปญหาความยากจน, การละเลยการผลิตภาคเกษตรกรรม และทรัพยากรถูกทําลาย นํามาซึ่งความไม

พอใจจึงเกิดการชุมนุมประทวงหนาทําเนียบรัฐบาลชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งนําโดยกลุมสมัชชา

คนจน มีผูรวมชุมนุมประทวงนับหมื่นคน เพื่อเรียกรองใหแกไขปญหาปาไม, ความเดือดรอนจาก

โครงการของรัฐ การชุมนุมยืดเยื้อราวหนึ่งเดือน รัฐบาลบรรหารจึงผอนปรนรับขอเสนอไปแกไขตามขอ

เรียกรองหลังจากการปรับคณะรัฐมนตรีในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ยังคงเกิดความขัดแยง

ภายในคณะรัฐบาล ระหวางกลุม16 และวังน้ําเขียวกับบรรหาร ศิลปะอาชา เนื่องจากการไมพอใจจาก

การปรับคณะรัฐมนตรีในคราวนั้น ประกอบกับการไมพอใจของชนชั้นกลางตอนักการเมืองทองถิ่นที่หา

ประโยชนจากการเลือกตั้งโดยใชการซื้อเสียง จึงมีการผลักดันใหเกิดการปฏิรูปการเมือง โดย

พรรคชาติไทยมีสวนสําคัญในการผลักดันใหมีการแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 

 แมรัฐบาลบรรหารจะพยายามแกไขวิกฤติทางการเมือง แตภายใตวิกฤติเศรษฐกิจขณะนั้นหนี้

ของประเทศเพิ่มสูงขึ้นสงผลใหเกิดความไมพอใจในรัฐบาลบรรหาร โดยเฉพาะนโยบายดานเศรษฐกิจ 

หลังจากการอภิปรายอยางหนักหนวงตลอด 3 วันในชวงเดือน กันยายน พ.ศ. 2539 พรรครวมรัฐบาล

อยาง พรรคความหวังใหม กิจสังคม นําไทย มวลชน รวมถึงเสียงในพรรคชาติไทยอยางกลุมวังน้ําเย็น, 

เทิดไท และกลุมปากน้ํา ไดยื่นขอเสนอใหนายกรัฐมนตรีลาออกภายใน 7 วันเพื่อแลกกับเสียงรับรอง 

จนวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 นายบรรหารก็ไมไดลาออกจากตําแหนง แตออกพระราชกฤษฎีกายุบ

สภาแทน จึงสรางความไมพอใจตอกลุมตางๆภายในพรรคอยางมาก เสนาะ เทียนทอง วัฒนา อัศวเหม 

กลุม 16 ตางถอนตัวจากพรรคชาติไทยและแยกยายไปยังพรรคการเมืองตางๆ สงผลใหพรรคชาติไทย

เหลือสมาชิกเพียง 35 เสียง 

  หลังจากการเขามาของชวลิต ยงใจยุทธในการเลือกตั้งครั้งตอมา พรรคความหวังใหมไดรับ

คะแนนเสียงมากที่สุด กระนั้นประเทศไทยยังคงประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจและทวีความรุนแรง

เพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลชวลิตพยายามปรับตัวโดยการตัดงบประมาณ  ลดรายจายภาครัฐ ใชนโยบาย

รัดเข็มขัด และเพิ่มภาษี การปรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหมอยางทะนง พิทยะเพื่อควบคุม

นโยบายทางดานเศรษฐกิจก็ไมเปนผลเนื่องจากการถูกโจมตีคาเงินบาทของนักลงทุนใหญชาวอเมริกัน

จอรจ โซรอส ถึงแมจะมีการพยายามแกไขปญหาโดยรัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทย ในที่สุดตอง

ยอมประกาศคาเงินลอยตัว จนกลายเปนวิกฤตการณทางการเงินครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรไทย 
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 ภายใตปญหาทางดานเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธสงผลตอภาพลักษณของ

รัฐบาล ในดานการเมืองในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2540 รัฐธรรมนูญฉบับใหมไดถูกนําเสนอตอสภา

ผูแทนราษฎร โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเนนการมีสวนรวมของประชาชน ความโปรงใสทาง

การเมือง โดยมีหลักการสําคัญ 6 ประการดวยกันคือ ประการแรกใหสิทธิของประชาชนในดานตางๆ

มากยิ่งขึ้น ประการที่สองกําหนดนโยบายรัฐ และรัฐตองสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรี ประการที่

สามมีการตั้งองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบควบคุมนักการเมือง ประการที่ส่ีมีการตั้งคณะกรรมการ

เลือกตั้งเพื่อดูแลการจัดการเลือกตั้ง ประการที่หาปรับระบอบการลงคะแนนเสียงโดยจากสภา

ผูแทนราษฎรจํานวน 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบงเขต 400 คน และแบบแบงเขตเบอรเดียว 100 

คน ประการสุดทายวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยไมสังกัดพรรค รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเปนที่

โตแยงกันในดานเนื้อหาโดยแบงเปนฝายที่สนับสนุนไดแกพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรค

ความหวังใหม และชนชั้นกลาง สวนฝายขัดคานประกอบไปดวยกลุมอภิรักษจักรี พรรคประชากรไทย 

ฯลฯ สุดทายหลังการลงมติในรัฐสภาจึงมี 578 เสียงเห็นชอบ และ 16 เสียงคัดคาน 

 รัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ใหผานความ

เห็นชอบในสภา ถึงคราวสิ้นสุดหลังจากดํารงตําแหนงไดเพียง 11 เดือน เนื่องจากประสบกับปญหา

เศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโนมทรุดหนัก คาเงินบาทขณะนั้นตกลงถึง 41 บาทตอดอลลารสหรัฐ เกิด

การชุมนุมประทวงบริเวณถนนสีลมโดยเฉพาะในหมูชนชั้นกลางที่ไมพอใจในนโยบายทางเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลชวลิต จนกระทั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธจึงประกาศ

ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

 การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของชวน หลีกภัยในการเลือกตั้งครั้งตอมาที่มีพรรคชาติไทย พรรค

เอกภาพ พรรคไท และพรรคพลังธรรม  นั้นผลักดันโครงการตางๆเพื่อแกไขหาเศรษฐกิจ เชน การลด

งบประมาณรายจาย แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ควบคุมธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึงไดรับทองคําจาก

พระภิกษุมหาบัวซึ่งเปนแกนนําในการรับบริจาค เพื่อเปนเงินทุนสํารองของประเทศ จากยุทธศาสตร

ดานเศรษฐกิจของรัฐบาลชวน หลีกภัย สงผลใหในป พ.ศ. 2543 เศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัวขึ้น 

แตยังคงประสบปญหาหนี้สินตางประเทศ 
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 ทามกลางการแกไขวิกฤติทางการเมือง รัฐบาลชวน หลีกภัยยังประสบปญหากับภาค

ประชาชนทั้งจาก การปราบปรามผูชุมนุมประทวงบริเวณถนนบางนา-ตราด ของคนงานโรงงานไทยซัม

มิทออโตพาท, กรณีผูชุมนุมประทวงคัดคานการสรางทอสงกาซระหวางไทย-พมา ของชาวจังหวัด

กาญจนบุรี รัฐบาลสั่งจับกุมผูนําชาวบานในขอหากอจลาจล หรือในอีกหลายๆกรณี เชนกรณีการสราง

เข่ือนแกงเสือเตน, โครงการสรางโรงไฟฟาถานหิน ตําบลบอนอกและบานกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

และกรณีการคัดคานโครงการเขื่อนปากมูล จากปญหาตางๆ ทําใหรัฐบาลชวน หลีกภัยไดรับชื่อวาเปน

รัฐบาล “อุมคนรวยไมชวยคนจน”  รัฐบาลชวน  หลีกภัยบริหารประเทศนานถึงสามปกอนจะออก

กฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และเหลือเพียงอีก 8 วันสภา

ผูแทนราษฎรจะสิ้นอายุตามเงื่อนไข 

 ในการเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ประกอบดวยสองพรรคการเมืองที่มีโอกาสไดรับ

เสียงขางมาก ไดแกพรรคประชาธิปตย และพรรคไทยรักไทย ซึ่งเปนพรรคการเมืองที่กอตั้งในชวง

รัฐบาลชวน หลีกภัย โดยชูนโยบายการพักชําระหนี้เกษตรกร, ประกันสุขภาพทั่วหนา, กองทุนหมูบาน 

และการพัฒนาธุรกิจระดับกลาง จากการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคไทยรักไทยไดรับเสียงสูงสุด คือ 208 

เสียง ตามมาดวยพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม และพรรคชาติพัฒนา 

ตามลําดับ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 ทักษิณ ชินวัตร ไดรับการสนับสนุนใหรับตําแหนง

นายกรัฐมนตรี โดยไดรับเสียงรับรองในสภาผูแทนราษฎร 339 เสียง 

 

 1.2 การขึ้นมาของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และนโยบายประชานิยม  

 การขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีโดยไดเสียงสนับสนุนจากพรรคไทยรักไทย 246 เสียง พรรคชาติไทย    

41 เสียง พรรคความหวังใหม 36 เสียง พรรคเสรีธรรม 14 เสียง พรรคถิ่นไทย 1 เสียง และพรรคกิจ

สังคม 1 เสียง รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรประสบความสําเร็จจากโครงการประกันสุขภาพทั่วหนา และพัก

ชําระหนี้ชาวนา การแกไขปญหาเศรษฐกิจทําใหมีแนวโนมที่ดีข้ึน สงผลใหไดรับคะแนนนิยม อยางไรก็

ตามฝายตอตานยังโจมตีนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรวาไมเหมาะกับประเทศไทย โดยเฉพาะ

แนวโนมที่ใชนโยบายแบบประชานิยม อีกทั้งยังใชงบประมาณในแตละโครงการเปนจํานวนมากมี

ตนทุนสูง เชน โครงการชําระหนี้เกษตรกร มีผูเขารวมโครงการกวาหาลานครัวเรือน เปนเงินกวาเกา

หมื่นสี่พันลานบาท, โครงการกองทุนหมูบานรวม 75,547 กองทุน ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
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74,286 ลานบาท หรือโครงการธนาคารประชาชนที่มียอดเงินกูเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2545 จํานวน           

หาพันกวาลานบาท2  อีกทั้งนโยบายประชานิยมตางๆยังไมไดแกไขปญหาในระยะยาว  

 ความไมพอใจในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรเริ่มกอตัวขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการใช

อํานาจของนายกรัฐมนตรีจนมีปญหาในคณะรัฐบาล เชนปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช

ความรุนแรงกรณีกรือเซะ จนนํามาสูการเสียชีวิตของประชาชนผูตองสงสัยถึง 105 คน และการ

ปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมหนาอําเภอตากใบ โดยผูรวมชุมนุมจํานวนมากไดรับบาดเจ็บ และมี

ผูเสียชีวิตเนื่องจากการขนสงที่ขาดความระมัดระวังถึง 85 คน 

 อยางไรก็ตามในการเลือกตั้งครั้งตอมาในชวงตนป พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยกลับได

คะแนนเสียงอยางทวมทนถึงสิบเจ็ดลานเสียง สงผลใหสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได ดวยจํานวน

ที่นั่งในสภาถึง 377 จาก 500 ที่นั่ง โดยพรรคประชาธิปตยไดจํานวนที่นั่งในสภาเพียง 96 ที่นั่ง ชัยชนะ

ของพรรคไทยรักไทยมาพรอมกับขบวนการตอตานทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเริ่มกอตัวเปนรูปเปนรางในชวง

ดังกลาว ความขัดแยงระหวางเสนาะ เทียนทองกับทักษิณ ชินวัตรรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อประมวล รุจน

เสรีและเสนาะ เทียนทองรวบรวมรายชื่อ ส.ส.ราว 60 คน เสนอตอประธานวุฒิสภาไมใหนําชื่อวิสุทธิ์ 

มนตรีวัต ข้ึนทูลเกลาเพื่อใหมีพระราชโองการแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดิน ในครั้งนี้ทักษิณ ชินวัตร

แสดงความไมเห็นดวย เสนา เทียนทองจึงแสดงทาทีแตกหักโดยทาใหขับออกจากพรรค นอกจาก

ปญหาภายในคณะรัฐบาลแลวปญหาความไมโปรงใสในดานการเงินและปญหาดานจริยธรรมของ

ทักษิณ ชินวัตร ทั้งเรื่องการแกกฎหมายการถือหุนของชาวตางชาติที่อํานวยประโยชนในการขายหุน

ของครอบครัวชินวัตร, กรณีกองทุนเทมาเส็กของสิงคโปร ซื้อหุนในนามบริษัทซีดารโฮลดิง และแอ

สแพน เพื่อใหปริมาณซื้อของแตละบริษัทไมถึง 25% ซึ่งเปนการเลี่ยงเงื่อนไขการเสียภาษี หรือกรณีการ

ขายดาวเทียมไทยคมของรัฐ ซึ่งบริษัทชินคอรปเปนผูถือสัมปทาน  ทําใหสิทธิ์ในการใชตกเปนของ

สิงคโปร จึงสงผลตอความมั่นคงของไทย ในที่สุดในป พ.ศ. 2549 ไดเกิดการชุมนุมประทวงโดย

ขบวนการกูชาติ ซึ่งนําโดยสนธิ ล้ิมทองกุล และแกนนําสําคัญ เชน พล.ต.จําลอง ศรีเมือง, พิภพ ธงชัย, 

สมเกียรติ พงษไพบูลย ฯลฯ เพื่อตอตานรัฐบาล ผลจากการเคลื่อนไหวดังกลาวทําใหพรรคเพื่อไทย

                                                  
2 อนุสรณ อุณโณ. (2548). นโยบายประชานิยมรัฐบาลพรรคไทยรักไทย: ขอพิจารณาเบื้องตน. ฟาเดียวกัน. 3(1): 52-95. 
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ประกาศยุบสภาในวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เพื่อแกไขปญหาทางดานการเมืองโดยจะมีการ

จัดการเลือกตั้งใหมในเดือนตอมา 

 

 1.3 กระแสตอตานรัฐบาลทักษิณของกลุมชนชั้นกลาง3   

 การชุมนุมประทวงโดยกลุมพันธมิตรประชาธิปไตยยังคงดําเนินตอไปเพื่อกดดันการทํางาน

ของรัฐบาลรักษาการ และตองการใหทักษิณ ชินวัตรพนจากการเปนนายกรัฐมนตรี ในเดือนมีนาคมป

เดียวกันนั้นเอง เกิดกระแสเรียกรองนายกพระราชทานและไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากนักวิชาการ

สวนหนึ่ง โดยมีการรวบรวมรายชื่อถวายฎีกาเพื่อใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเขามาแกไข

สถานการณ 

 การชุมนุมประทวงการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 อยางหนักหนวงซึ่ง

ประกอบไปดวยกลุมพันธมิตรประชาธิปไตย พรรคฝายคาน กลุมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และกลุม

ตอตานไทยรักไทย โดยรณรงคใหประชาชนไมเลือกพรรคการเมืองใดในการลงคะแนนเสีย ผลปรากฏ

คือ พรรคไทยรักไทยไดรับคะแนนเสียง 16.2 ลานเสียง คะแนนโหวตโน 9.1 ลานเสียง พรรคไทยรักไทย

ไมไดรับการเลือกตั้งเนื่องจากมีคะแนนเสียงไมถึง 20% ตามเงื่อนไข การเลือกตั้งนั้นจึงเปนโมฆะ 

ทักษิณ ชินวัตรยังคงแสดงทาทีตองการเปนนายกรัฐมนตรีตอไป โดยจะมีการจัดการเลือกตั้งวันที่ 15 

ตุลาคม พ.ศ. 2549 พรอมกับกระแสการตอตานทักษิณ ชินวัตร รวมไปถึงการกอต้ังกลุมอาจารย

มหาวิทยาลัยเพื่อตอตานรัฐบาลไทยรักไทย ทายที่สุดการเลือกตั้งตามกําหนดการดังกลาวก็ไมเกิดขึ้น 

เนื่องจากการเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นําโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 

 

 1.4 การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 25494 

 ในชวงค่ําของวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ทหารกลุมหนึ่งในนามคณะปฏิรูปการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) นําโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 

                                                  
3 ประมวลจาก. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. (2551). สายธารประวัติศาสตรประชาธิปไตยไทย. หนา 271-282. 
2ประมวลจาก. กองบรรณาธิการมติชน. (ม.ม.ป.). รัฐประหาร 19 กันยา’49 เรียบแตลึกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข.  หนา33-55. 
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และแมทัพภาคที่ 1 พล.ท.อนุพงษ เผาจินดา ไดกอการรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 

ซึ่งขณะนั้นไมไดอยูในประเทศไทย โดยในชวงเชาวันกอการไดมีการเคลื่อนกําลังพลหลายแหงประกอบ

ไปดวยหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี กองทัพภาคที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษา

พระองค กองทัพภาคที่ 1 รวมดวยกองพันทหารมาที่ 23 กองพันทหารมาที่ 24 และกองพลทหารมาที่ 2 

รักษาพระองค  โดยในเวลา 21.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ไดยุติการออกอากาศ

รายการปกติ และเปดเพลงเทิดพระเกียรติ ประกอบภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว จากนั้นประมาณเวลา 22.00 น. ขบวนรถถังจึงเคลื่อนออกมาคุมกําลังตามถนนตางๆ พ.ต.ท.

ทักษิณ ชินวัตรพยายามแกไขปญหาดวยการออกแถลงการณและประกาศสถานการณฉุกเฉินแตไม

ประสบความสําเร็จ ในชวงค่ําของวันดังกลาว พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน พรอมทั้งคณะทหารชั้นผูใหญ

เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และมีการประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ฝายทําการ

รัฐประหารจึงสามารถควบคุมสถานการณไวได 

 หลังจากการยึดอํานาจ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูนําคณะรัฐประหารรวมดวย พล.อ.เรือง

โรจน มหาศรานนท ผูบัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.สถิรพันธุ เกยานนท ผูบัญชาการทหารเรือ พล.อ.

อ.ชลิต พุกผาสุก ผูบัญชาการทหารอากาศ และพล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ออก

แถลงการณผานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย โดยใหเหตุผลของการทํารัฐประหารวา

รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรบริหารราชการแผนดินสอไปในทางทุจริต เอื้อประโยชนตอพวกพอง เกิดความ

แตกแยกในสังคมไทยอยางรุนแรง มีพฤติกรรมแทรกแซงองคกรอิสระ จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่หรือ

แกไขปญหาของชาติใหลุลวง รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองบางโอกาส ยังหมิ่นเหมตอการ

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนที่เทิดทูนของประชาชนชาวไทย  

 จากการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 มีทั้งฝายที่สนับสนุน โดยเฉพาะปรากฏการณ

ประชาชนมอบดอกไม ถายรูปกับทหารในจุดตางๆ และฝายคัดคานการกอการรัฐประหาร เชนเครือ

คาย 19 กันยา ตานรัฐประหารมีการชุมนุมบริเวรศูนยการคาสยามพารากอนและยื่นแถลงการณตอ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อเรียกรองใหปกปองสิทธิ์ในการชุมนุม , เครือขายนิสิตจุฬาเพื่อ

เสรีภาพ กลุมโดมแดง ซึ่งประกอบไปดวยศิษยเกาและศิษยปจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม

ดวยนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ จัดเสวนาในหัวขอทําไมตองคัดคานรัฐประหาร, รวมถึงการ

ขับแท็กซี่ที่มีขอความ “พลีชีพ” เขาชนรถถังบริเวณลานพระบรมรูปทรงมาของนายนวมทอง ไพรวัลย 

จนไดรับบาดเจ็บสาหัส  
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2. สังคมการเมืองไทย พ.ศ. 2549-2553  
 ในสวนนี้เปนการอภิปรายถึงสภาพสังคมการเมืองไทยในชวง พุทธศักราช 2549 ซึ่งเริ่มดวย

การมีอํานาจของรัฐบาทสุรยุทธ จุลานนทเปนตนมา จนถึงการขึ้นมาของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ในชวงเวลาดังกลาวเกิดการตอสูกันทางการเมืองโดยเฉพาะการตอสูทางการเมืองของกลุมพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในชวงรัฐบาลสมัคร สุนทรเวชเปนตนมา และกลุมแนวรวมประชาธิปไตย

ตอตานเผด็จการแหงชาติซึ่งเคลื่อนไหวครั้งใหญในชวงรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

 

 2.1 การเมืองไทยหลังรัฐประหาร พ.ศ.2549 ถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ5 

 หลังจากการยืดอํานาจของคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขจากรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรเปนผลสําเร็จ และพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

ทําหนาที่เปนนายกรักษาการอยูสองสัปดาห ไดจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวโดยใหพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 

เปนนายกรัฐมนตรีในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราช

โองการโปรดเกลาฯ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2550 

 ภายในคณะรัฐมนตรีประกอบไปดวยบุคคลสําคัญอยาง ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ดํารง

ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง, โฆสิต ปนเปยมรัษฎ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม พล.อ.บุญรอด สมทัศน เปนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม เปนตน โดยนโยบายของรัฐบาลสุรยุทธเนนที่การแกไขปญหาความรุนแรงในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาความขัดแยงทางดานการเมือง อีกทั้งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ

แกไขปญหาเศรษฐกิจ โดยวางยุทธศาสตรประชาชนกินดีอยูดีโดยเนนพัฒนาคนและครอบครัวใหพึง

พาตนเองได ในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ จุลานนทไดถูกโจมตีเปนอยางมากโดยเฉพาะเรื่องการจํากัดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน เชน การปดเว็บไซตและสถานีวิทยุที่วิพากษวิจารณรัฐบาล กอตั้งเครือขาย

สนับสนุนรัฐบาลเพื่อใชในการสกัดกั้นผูประทวงในกรณีเกิดการชุมนุมตอตานรัฐบาล หรือการถูก

กลาวหาครอบครองพื้นที่ปาสงวนเขายายเที่ยง ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งขัดตอกฎหมายพื้นที่ปาสงวน

                                                  
5
 ประมวลจาก. วาด ระวี (บรรณาธิการ). (2554). วิกฤต 19. หนา 36-46. 
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แหงชาติ, ขอกลาวหาวาครอบครองโบกี้รถไฟไวที่บานบานพักบนเขายายเที่ยง โดยจากกรณีดังกลาว

ทําใหพล.อ.สุรยุทธจึงไดมอบที่ดินดังกลาวใหกับเจาหนาที่เกี่ยวของเพื่อยุติปญหา 

 ระหวางป พ.ศ.2549-2550 สภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการแตงตั้งตามบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2549 ไดรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยจะเปดใหมีการ

ลงคะแนนเสียงในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550 ในระหวางการรณรงคลงคะแนนเสียงมีการโตแยงใน

เร่ืองรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยางกวางขวางโดยแบงเปนฝายไมรับรางรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบไปดวยฝาย

พรรคไทยรักไทย กลุมตอตานระบอบเผด็จการและตอตานรัฐประหาร นักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 

อีกฝายหนึ่งซึ่งเห็นดวยกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 ไดแก  ฝายผูกอการรัฐประหาร ฝายรัฐบาลสุร

ยุทธ จุลานนท กลุมตอตานพรรคไทยรักไทยและทักษิณ ชินวัตร โดยผลการลงมติปรากฏวามีผู

เห็นชอบคิดเปนรอยละ 56.69 และมีผูลงมติไมเห็นชอบคิดเปนรอยละ 41.37  สงผลใหมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 

หลังจากการอยูในตําแหนงราวหนึ่งปของรัฐบาลสุรยุทธ จุลานนท จึงเปนการกลับมาของพรรคไทยรัก

ไทย ในนามของพรรคพลังประชาชน ซึ่งสืบทอดเจตนารมณเดิม หลังไทยรักไทยถูกยุบพรรค โดยชนะ

การเลือกตั้งที่มีข้ึนในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 และสงผลใหสมัคร สุนทรเวชเปนนายกรัฐมนตรี 

 การขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของสมัคร สุนทรเวชมาพรอมกับการถูกโจมตีทาง

การเมืองจากกรณีที่มีสวนรวมการใชความรนแรงในเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และการวิจารณที่

ใชคําพูดที่รุนแรง การกไดรับเลือกตั้งของพรรคพลังประชาชนมาพรอมกับการกลับมาของกลุมตอตาน

ที่มีบทบาทตั้งแตสมัยทักษิณ ชินวัตรอยางกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อตอตาน

รัฐบาล โดยประเด็นที่รัฐบาลสมัครถูกโจมตีอยางหนักคือความพยายามแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษ

กรรมใหแกทักษิณ ชินวัตร และการสอแววทุจริตหลายรายการ  กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยเร่ิมเคลื่อนไหวชุมนุมใหญนับต้ังแตชวงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยในชวง

เดือนสิงหาคมไดเคลื่อนผูชุมนุมยึดทําเนียบรัฐบาล การชุมนุมประทวงของกลุมพันธมิตรฯยืดเยื้อ จน

เมื่อเขาสูเดือนกันยายนสมัคร สุนทรเวชตองพนจากตําแหนงนายกรัฐมนรี เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมี

มติโดยนายกรัฐมนตรีมีคุณสมบัติตองหามจากกรณีจัดรายการโทรทัศน ดวยเหตุนี้จึงไดมีมติเลือก

นายกรัฐมนตรีคนใหมผลปรากฏวานายสมชาย วงศสวัสดิ์ไดรับเลือก และจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในชวง

ปลายเดือนกันยายน 
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 กลุมพันธมิตรฯยังคงชุมนุมตอเนื่องเพื่อขับไลคณะรัฐบาลจนเกิดการปะทะกันระหวางผู

ชุมนุมกับเจาหนาที่ตํารวจบริเวณหนาอาคารรัฐสภา จากเหตุการณดังกลาวสงผลใหมีผูเสียชีวิต 2 คน

และมีผูบาดเจ็บราว 300 คน กระนั้นการชุมนุมยังคงมีอยูอยางตอเนื่องมีการยึดทาอากาศยานดอน

เมืองและสุวรรณภูมิในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนเพื่อกดดันรัฐบาลสมชาย โดยระหวางการชุมนุม

ประทวงของกลุมพันธมิตรฯไดปะทะกับกลุมสนับสนุนรัฐบาลหลายครั้งจนมาซึ่งการบาดเจ็บของทั้ง

สองฝาย ในเวลาถัดมาตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองพรรคพลัง

ประชาชน มัชฌิมาธิปไตย และชาติไทย สงผลใหสมชาย วงศสวัสด์ิพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี

ในชวงตนเดือนธันวาคม โดยขณะเดียวกันกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไดประกาศชัย

ชนะและยุติการชุมนุม 

 หลังจากการพนตําแหนงนายกรัฐมนตรีของสมชาย  วงศสวัสดิ์  มีการลงมติ เลือก

นายกรัฐมนตรีโดยอภิสิทธิ์ เวชชาชิวะ ไดคะแนนเสียงมากกวา พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก คูแขงขัน

พรรคเพื่อไทย กอใหเกิดการพลิกขั้วทางการเมือง พรรคประชาธิปตยสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคผสมได 

ทามกลางความไมพอใจของผูสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ในชวงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 กลุมแนว

รวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติ (นปช.) เปดการชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

เพื่อใหรัฐบาลประกาศยุบสภาและทําการจัดการเลือกตั้งใหม โดยทําการปดลอมรัฐสภา เพื่อไมให

รัฐบาลเขาแถลงนโยบายแตไมเปนผลจึงประกาศสลายการชุมนุม  

 การทํางานของรัฐบาลอภิสิทธิ์อยูภายใตบรรยากาศความกดดันจากการเรียกรองของกลุม

นปช.และผูสนับสนุนพรรคเพื่อไทย โดยผลงานที่สําคัญไดแกการพยายามผลักดันพ.ร.บ.ปรองดอง

แหงชาติ โครงการเช็คชวยชาติ 2,000 บาท โครงการไทยเขมแข็ง ฯลฯ 

 

 2.2 การขยายตัวของกระแสความคิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

 การขึ้นมาของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาพรอมกับแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขที่มีลักษณะนอกเหนือจากความหมายเดิม คือมีลักษณะที่มีความหมายอื่น
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ซอนทับอยู6 แนวคิดดังกลาวประสบความสําเร็จในดานการนําอุดมการณ หรือแมกระทั้งในดาน

การเมืองก็ประสบผลในการจัดการศัตรูทางการเมือง  โดยเฉพาะการโคนลมรัฐบาลสมัครและรัฐบาล

สมชาย แนวคิดดังกลาวถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมืองเพื่อรับมือกับ “ระบอบทักษิณ” และผู

สวามิภักดิ์ การทาทายของ “คนเสื้อแดง” ระบอบดังกลาวดวยการชุมนุมประทวงและเรียกรองใหมีการ

จัดการเลือกตั้งในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ จึงเปนการทาทายตอระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขและชนชั้นนําที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง  

 การทาทายระบอบการปดครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเกิด

การขยายตัวโดยเฉพาะการตื่นตัวในเรื่องการรับรูเกี่ยวกับสถานะของสถาบันกษัตริยของประชาชน

โดยทั่วไป โดยเฉพาะในสื่อใหม (New Media) อยางทีวีดาวเทียมและสังคมออนไลน การเคลื่อนไหว

ของกลุมคนเสื้อแดงและทาทายกับชนช้ันสูง 

 ขณะเดียวกันกระแสนักวิชาการและปญญาชนสวนหนึ่งไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ดังในบทความเรื่อง “พระบรมราโชวาทที่ควรรับ

ไวเหนือเกลา” ของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ไดนําพระราชดํารัสที่สะทอนเกี่ยวกับปญหาสังคม และระบบ

การบริหารราชการ มาเผยแพรประกอบความคิดเห็น โดยพระราชดํารัสมีใจความวาการบริหารประเทศ

ไมใชหนาที่คนหนึ่งคนใด แตเปนหนาที่ของทุกคนที่ตองรวมมือกัน การปฏิบัติงานโดยบริสุทธิ์มีสวนให

ประเทศอยูเย็นเปนสุข อีกทั้งตองประกอบไปดวยความเมตตา ซื่อตรง หวังดี และมีความจริงใจตอ

เพื่อนรวมงาน ยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และความถูกตองเปนธรรมเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติ

ราชการ อีกทั้งเห็นประโยชนของชาติบานเมืองเปนจุดหมาย7 รวมถึงบทความของปราโมทย นาครทร

รพ เร่ือง ”หมาตัวไหน(ให)แกรัฐธรรมนูญวะ” กลาวถึงนักการเมืองที่มีลักษณะโกงกินบานเมือง และ

                                                  
6 ดู. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. (2539). ความหมายและความเปนมาของ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข”. online. สืบคนเมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2556.  http://somsakwork.blogspot.com/2006/07/antithetical-qualification-

tension.html. 
7 ลิขิต ธีรเวคิน. (2552). พระบรมราโชวาทที่ควรรับไวเหนือเกลา. ผูจัดการ. online. สืบคนเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556. 

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000128890. 
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ทําลายระบบรัฐสภา และขบวนการเสื้อแดง ซึ่งมีแนวคิดละเมิดสถาบันและบั่นทอนระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข8 

 

 2.3 การเกิดขึ้นของกระแสความคิดวพิากษวิจารณการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

 การเกิดกระแสความคิดวิจารณแนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข เกิดขึ้นในชวงหลังการเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 โดยเฉพาะปญญาชน 

นักวิชาการ และกลุมคนเสื้อแดง มาพรอมกับการปดเว็บไซดและดําเนินคดีในขอหาหมิ่นพระบรมเด

ชานุภาพ โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ.2552-25549 

 กระแสธารความคิดดังกลาวสงผลใหเกิดการโหมสรางกระแสแนวคิดประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขทั้งการประดับปาย, ส่ือโทรทัศน และการสรางสารคดีเพื่อชี้ ถึงความสําคัญ

ของระบอบดังกลาว รวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่ใหความสําคัญกับ

การปกครองดังกลาว  และมีสวนตอความรูความคิดผูศึกษาภายใตขอกําหนดของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
8ปราโมทย นาครทรรพ. (2552). หมาตัวไหนอยาก(ให)แกรัฐธรรมนูญวะ. ผูจัดการ. online. สืบคนเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ.

2556. http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000120859 
9 ดู. สาวตรี สุขศรี; ศิริพล กุศลศิลปวุฒิ; และอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา. (2554). ผลกระทบจากพ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และนโยบายของรัฐ กับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก. หนา7-15. 



บทที่ 3 
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2535-2551 

 
 ในบทที่ 3 กลาวถึงนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยตั้งแต พ.ศ.2535 จนถึงหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยเริ่มอภิปรายถึงหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2535 ซึ่ง

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521และจากหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2538 เกิดการ

เปลี่ยนหลักสูตรโดยการประกาศใชหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งมีลักษณะเปนหลักสูตร

แกนกลางคลายคลึงกับหลักสูตรตอมา 

 ในป พ.ศ.2547 เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชหลักสูตรการศึกษา จากเดิมคือหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 มาเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลังการใช

หลักสูตร ป 44 มาระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ ในบทนี้ตองการทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาวามีความ

เปนมาและสาระสําคัญอยางไร แบงประเด็นการอธิบายออกเปน 5 หัวขอดวยกัน ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 สูหลักสูตรประถมศึกษาฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2535 ถึงหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2538 

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

3. ทิศทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

4. องคประกอบสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง 
5. จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สูหลักสูตรสถานศึกษา 

 
1. การปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 สูหลักสูตรประถมศึกษาฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2535 และหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.25381 
 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2535 เกิดจากการปรับปรุงระเบียบประเมินผลการเรียน

ใหเหมาะสมและสอดคลอง และมีหลักการเพื่อมุงใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมจะทํา

                                                  
1
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2535). คูมือประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2533). หนา 11-12, 95-96. 
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ประโยชนใหสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตน ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

สามารถปรับตัวไดเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดลอม มีสุขภาพสมบูรณทั้งกายและ

จิตใจ ทํางานเปนและครองชีวิตไดอยางสงบสุข  ดังนั้นวิธีการวัดผลและประเมินผลจึงตองกําหนดให

สอดคลองและครอบคลุมจุดหมายของหลักสูตร 

 โดยจุดประสงคการเรียนรูของหลักสูตรมีเจตนารมณที่จะพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุมกับ

พฤติกรรมสามดานคือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย ซึ่งเรียกวา “สมรรถภาพ” เชนกลุมการงานและ

พื้นฐานอาชีพ วิเคราะหแลวไดสมรรถภาพดังนี้ 

1. ดานพุทธิพิสัย 

1.1 มีความรูความเขาใจงาน 

1.2 วิเคราะหงานและวิธีการทํางาน 

1.3 วางแผนการทํางาน 

2. ดานจิตพิสัย 

2.1 ตั้งใจทํางาน 

2.2 มุงมั่นทํางานใหเสร็จ 

3. ดานทักษะพิสัย 

3.1 ปฏิบัติงาน 

3.2 ปรับปรุงแกไขงาน 

 ซึ่งในระยะตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเปนหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2538 มี

ลักษณะสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2535 

 
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  
 ในป พ.ศ.2544 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได

ประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ .ศ .2544 เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยยึดหลักใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป และมีเจตนาใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน 
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ดังนั้นแนวคิดในการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมุงพัฒนาคนใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทาง

จิตใจ รางกาย สติปญญาและสังคม สามารถพึ่งตนเอง รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค สามารถ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมได รวมทั้งมุงใหผูเรียนสามารถใชความรูที่ไดจากการศึกษามาสราง

ประโยชนใหแกสวนรวม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลก มีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และส่ิงแวดลอม โดยหลักสูตรไดกําหนดจุดมุงหมายที่มีตอเยวา

ชนของชาติไว 9 ประการ ดังนี้2 

 1.  ผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

 2.  ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา 

 3.  ผูเรียนมีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ยอมรับวิธีการคิด 

วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสภาพการณ 

 4.  ผูเรียนมีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 

การสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต 

 5.  ผูเรียนรักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 

 6.  ผูเรียนมีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 

 7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึดมั่นในวิถีชีวิต 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 8.  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

  

 เพื่อบรรลุจุดมุงหมายทั้ง 9 ประการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ไดแบงสาระ

การเรียนรูของผูเรียนออกเปน 8 กลุม ไดแก 

                                                  
2
 ชาตรี สําราญ. (2545). จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา(เลม 2). หนา 7-9. 
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1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
3. สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
4. สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 

6. สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

7. สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

8. สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

โดยสาระมาตรฐานการเรียนรูแตละเลม จะมีคําอธิบายเรื่องราวตางๆที่ชวยใหครูเขาใจรายวิชานั้นๆ 

พรอมทั้งแสดงมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นตางๆ ซึ่งแตละรายวิชามีเร่ืองราวและการนําเสนอตางกัน3 

ดังตัวอยางสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก

ตาราง 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
3
 ชาตรี สําราญ. (2545). จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา(เลม 2). หนา 42-43. 

4
 เลมเดิม. หนา43-44. 
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มาตรฐานที ่ส.4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัตศิาสตร สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรบนพืน้ฐานของความเปนเหตุเปนผล มาวเิคราะหเหตุการณตางๆอยางเปน

ระบบ 

 

ตาราง 1 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที ่

4 ประวัติศาสตร 

 

มาตรฐานการเรียนรู

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1. เขาใจเรื่อง วัน 

เดือน ป และการนับ

ชวงเวลาตามปฏิทิน

ทั้งแบบไทยและสากล

ที่สัมพนัธกับอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต 

1. เขาใจเรื่องทศวรรษ 

ศตวรรษ สหัสวรรษ 

และยุคสมัยทีสั่มพันธ

กับอดีต ปจจุบัน และ

อนาคต 

1. เขาใจความหมาย

ความสาํคัญของการนับ

เวลา การแบงชวงเวลา

ทางประวัติศาสตร และ

เทียบศักราชในระบบ

ตางๆ เพื่อใหสามารถ

เขาใจเหตุการณทาง

ประวัติศาสตรไดอยาง

ถูกตอง 

1. วิเคราะห

ความสัมพันธระหวางยุค

สมัยทางประวตัิศาสตร

และตระหนักถึง

ความสาํคัญในความ

ตอเนื่องของเวลา 

 

 ที่มา: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร. (2545). เอกสารประกอบหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 คูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. 

หนา 33. 

 

 ขอสังเกตคือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ถือเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐานของชาติ ซึ่งจัดการเรียนการสอนตอเนื่อง 12 ป ตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตนจนถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะตองจัดทําหลักสูตรของแตละโรงเรียนเอง โดยใชหลักสูตร
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แกนกลางที่กรมวิชาการจัดทําขึ้น คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เปนแมบท เพื่อใหสาระ

การเรียนมีความยืดหยุนและหลากหลายแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจ

ของแตละพื้นที่ อันเปนแนวทางการจัดการการศึกษา ตามวิสัยทัศนของนักคิด นักวิชาการ และนัก

บริหารระดับสูง ที่ตองการเห็นความหลากหลายและยืดหยุนของการจัดการการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแตละคน ตองการเห็นกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการ

จัดการการศึกษา และตองการเห็นการทํางานที่มีคุณภาพของครูและผูบริหารในแตละสถานศึกษาใน

การวิเคราะหออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน ในบริบทของแตละพื้นที่5 

 อยางไรก็ตามการดําเนินนโยบายการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ที่

เปลี่ยนจากเดิมที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเปนฝายวิเคราะหมาตรฐาน และจัดทําหลักสูตรใน

แทบทุกข้ันตอนแลวสงมอบใหสถานศึกษานําไปจัดการเรียนการสอน มาเปนสถานศึกษากําหนด

โครงสรางของหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละพื้นที่ รวมถึงขั้นตอนสุดทายของการจัดการเรียน

การสอยที่ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดพิมพหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง ไดสรางปญหาความ

สับสนและความไมเขาใจ ระหวางหนวยงานนโยบายคือกรมวิชาการ กับหนวยปฏิบัติ คือสถานศึกษา

เนื่องจากสถานศึกษาสวนใหญเปนขนาดกลางและเล็ก ซึ่งไมมีความพรอมดานวิชาการและบุคลากร ที่

จะดําเนินการจัดทําและบริหารหลักสูตรไดตามความคาดหวังของกรมวิชาการ ประกอบกับสภาพที่

โรงเรียนสวนใหญตองอาศัยหนังสือเรียน และแผนการสอนที่ผลิตโดยสํานักพิมพเอกชนเปนหลักในการ

จัดการเรียนการสอน มีโรงเรียนขนาดใหญไมกี่แหงเทานั้น ที่สามารถจัดทําหลักสูตรและเอกสาร

ประกอบการเรียนเปนของตนเองได ตลอดจนการที่กระทรวงศึกษาธิการไมมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง

หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ทําใหกระทรวงศึกษาธิการและสํานักพิมพ

เอกชนไมสามารถจัดทําหนังสือเรียนไดทันตอการเรียนการสอนตามหลักสูตร แมกระทั้งในเวลาตอมา

ซึ่งมีการนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ไปใชจนครบทุกชั้นปตั้งแตประถมศึกษาจนถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย  แตหลายกลุมสาระการเรียนรูก็ยังขาดหนังสือเรียนที่ครบทุกชั้นป6 

                                                  
5
 วิวัฒน คติธรรมนิตย. (2548). “สังคมสมานฉันท” ในแบบเรียน. หนา 4-6. 

6
 แหลงเดิม. หนา 6. 
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 ผลของปญหาดังกลาว คือภายหลังการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 เปน

ระยะเวลา 6 ป หนวยงานตางๆที่รับผิดชอบไดติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร พบวาหลักสูตรมี

ขอดีหลายประการ แตมีปญหาและความไมชัดเจนที่ตองแกไขปรับปรุงจํานวนมาก (ดูตารางที่ 2) 

ดังนั้นคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เพื่อ

พัฒนามาสูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25517 

 

ตาราง 2 ขอดีและปญหาความไมชัดเจนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

 

ขอดี ปญหาความไมชัดเจน 

1) ชวยสงเสริมการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาทําใหทองถิน่และ

สถานศกึษามสีวนรวมและมี

บทบาทสําคญัในการพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของตนเอง 

2) มีแนวคิดและหลักการในการ
สงเสริมการพฒันาผูเรียนแบบ

องครวมอยางชัดเจน 

1) ความชัดเจนของเอกสารหลกัสูตร 

2) กระบวนการนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ 
3) ความสับสนของผูปฏิบัติในระดับสถานศกึษาใน

การพัฒนาหลกัสูตร 

4) สถานศกึษาสวนใหญกําหนดสาระการเรียนรู
และผลการเรยีนรูที่คาดหวังไวมาก ทาํให

หลักสูตรแนน 

5) คุณภาพผูเรียนในดานความรูทักษะ 

ความสามารถ และคุณลักษณะอันพงึประสงค 

ยังไมเปนทีน่าพอใจ 

 

 ที่มา: วิชยั วงษใหญ และมารุต พฒัผล. (2552). จากหลกัสูตรแกนกลางสูหลกัสูตรสถานศึกษา: 

กระบวนทัศนใหมการพัฒนา. หนา 20. 
 

 

 

                                                  
7 วิชัย วงษใหญ; และมารุต พัฒผล. 2552. จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา: กระบวนทัศนใหมการพัฒนา.  

หนา20-21.  
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3. ทิศทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เปนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเขตพื้นที่

การศึกษา หนวยงานระดับทองถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใชเปนกรอบและ

ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพตามหลักสูตร ทั้งดานความรูและทักษะที่จําเปนจากการดํารงชีวิตใน

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต8 โดย

การจัดทําหลักสูตรไดมีการพิจารณาปรับปรุงในประเด็นสําคัญ ดังนี้9 

 3.1 ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู 

  -  ปรับมาตรฐานการเรียนรูใหมีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้นและลดความซ้ําซอน 

  -  จัดทําตัวชี้วัดบรรลุมาตรฐาน เปนตัวชี้วัดชั้นปสําหรับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) 

และตัวชี้วัดชวงชั้น สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

 3.2 จัดทําหลักสูตรแกนกลาง 

  -  กําหนดสาระการเรียนรูแกนกลาง 

  -  กําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

  -  กําหนดเกณฑการวัดประเมินผลกลาง 

 3.3 ปรับกระบวนการสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

  -  ใชรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน โดยปรับกระบวนการสรางหลักสูตร

สถานศึกษา จากรูปแบบที่ยึดการเรียนรูที่คาดหวัง ไปสูการใชมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัดเปน

เปาหมายในการจัดทําหลักสูตรจัดการเรียนการสอน การประเมิน และการรายงานผลการเรียนรู 

 3.4 กําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  -  สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําหลักสูตรแกนกลาง 

  -  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น 

  -  สถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

                                                  
8
 วิชัย วงษ และมารุต พัฒผล. 2552. จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา: กระบวนทัศนใหมการพัฒนา.  

หนา21-22. 
9
 รุงนภา นุตราวงศ และคณะ. (2553). รายงานการวิจัยนํารองการใชหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551. หนา 10 
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4. องคประกอบสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีองคประกอบสําคัญ ไดแก10 

 4.1 วิสัยทัศน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน

มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู

และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจนคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด

ชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อของทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได

ตามศักยภาพ 

 4.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ

สําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  4.2.1  ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม

ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล 

และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ

ตนเองและสังคม 

  4.2.2 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองค

ความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

                                                  
10

 แหลงเดิม. หนา 12-13. 
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  4.2.3 ความสามารถในการแกไขปญหา เปนความสามารถในการแกไขปญหาและ

อุปสรรคตางๆในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

  4.2.4 ความสามรถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไป

ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยู

รวมกันในสังคมดวยการสรางสรรคความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตางๆอยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และ

การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

  4.2.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยี

ดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร การทํางาน การแกไขปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 

 4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ดังนี้ 

  4.3.1 รักชาติ ศาสน กษัตริย 

  4.3.2 ซื่อสัตยสุจริต 

  4.3.3 มีวินัย 

  4.3.4 ใฝเรียนรู  

  4.3.5 อยูอยางพอเพียง 

  4.3.6 มุงมั่นในการทํางาน  

  4.3.7 รักความเปนไทย 

  4.3.8 มีจิตสาธารณะ 

 4.4 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 



34 

 

   4.4.1 ภาษาไทย 

   4.4.2 คณิตศาสตร 

   4.4.3 วิทยาศาสตร 

   4.4.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   4.4.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 

   4.4.6 ศิลปะ 

   4.4.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   4.4.8 ภาษาตางประเทศ 

 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําคัญของการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรู ระบุส่ิงที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดแกผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐาน

การเรียนรูเปนกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะ

สะทอนใหทราบวา ตองการอะไร ตองสอนอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมทั้งเปน

เครื่องมือในการตรวจสอบในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชการประเมินคุณภาพภายใน และ

ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ 

ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษา วา

สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด 

 4.5 สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 เปนองคความรู ทักษะ และคานิยมที่ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูเพื่อจะชวยนําพาคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กําหนดไวใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 4.6 โครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานของ 8 กลุม

สาระการเรียนรูในแตละชั้นป ตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ

กําหนดเวลาเรียนเปนชวงชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถจัด

รายวิชาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความตองการไดตามกรอบเวลาเรียนที่กําหนด 
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 4.7 เกณฑกลางการจบหลักสูตร 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดเกณฑกลางในการจบหลักสูตรไว                    

3 ระดับช้ัน คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
5. จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สูหลักสูตรสถานศึกษา 
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับหลักสูตร

สถานศึกษา หรือหลักสูตรที่จัดทําโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ

บุคลากรในชุมชน โดยหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีจะถูกออกแบบใหสอดคลองกับกรอบและแนวทางของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความเชื่อ คานิยม ประเพณีของชุมชนที่สถานศึกษานั้น

ตั้งอยู11 

 เนื้อหาบทนี้ที่กลาวมาทั้งหมดเปนการอธิบายถึงความเปนมาและสาระสําคัญของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 อยางไรก็ตามผูศึกษาเห็นวาในการทําความเขาใจหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็นที่ละเลยมิได คือประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดหลักที่อยูเบื้องหลัง

และกําหนดเนื้อหาการศึกษาและความสัมพันธ ระหวางเนื้อหาหลักสูตรการศึกษากับสภาพสังคม หรือ

เรียกอีกอยางหนึ่งคือ ประเด็นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา ซึ่งเปนตัวกําหนดทิศทางของการศึกษา12 โดย

ประเด็นนี้ผูศึกษาจะอภิปรายโดยละเอียดในบทตอไป 

                                                  
11

 วิชัย วงษ และมารุต พัฒผล. 2552. จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา: กระบวนทัศนใหมการพัฒนา.  

หนา 45-49. 
12

 โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน ไพฑูรย สินสารัตน. (2555). ปรัชญาการศึกษาเบื้องตน. 



บทที่ 4 
แนวคิด “ชาตินิยม” ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 
 บทนี้ตองการอธิบายถึงแนวคิดชาตินิยมที่แฝงในแบบเรียน โดยจะนําเสนอถึงชาตินิยมสอง

ประการที่อยูในแบบเรียน คือ ราชาชาตินิยม และเชื้อชาตินิยมในฐานะอุดมการณ แบบเรียนจึงเปน

เครื่องมือในการถายทอดอุดมการณของรัฐ โดยในบทนี้นําเสนอ 4 หัวขอ 

1. แนวคิดราชาชาตินิยม 

2. แนวคิดเชื้อชาตินิยม 

3. โครงเรื่องทางประวัติศาสตรในแบบเรียน 

4. บทวิเคราะหที่มาของแนวคิดชาตินิยมในแบบเรียน 

  

 แนวคิดที่อยูเบื้องหลังการกําหนดทิศทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

2551 ในการทําความเขาใจแนวคิดเบื้องหลังการกําหนดทิศทางหลักสูตร โดยผูศึกษามองบนพื้นฐาน

ความคิดของหลุยส อัลธูแซร (Louis Althusser) นักคิดชาวฝรั่งเศส ที่มองวาการศึกษาเปนเครื่องมือใน

การถายทอดอุดมการณของรัฐ1 และแนวคิดนักทฤษฏีการศึกษาเชิงวิพากษที่มองวา หลักสูตร

การศึกษา คือเนื้อหาความรูที่ผานการจัดเรียงลําดับกอน-หลังของเนื้อหา ใหมีความตอเนื่องและ

สอดคลองกันไปจนจบหลักสูตร เพื่อทําหนาที่ถายทอดความรูและความทรงจําทางวัฒนธรรม (cultural 

memory) ซึ่งรัฐตองการใหรับรูและจดจําไปสูผูเรียนหลักสูตรนั้นๆ ทําใหผูเรียนจดจําความรูและความ

ทรงจํานั้นๆไปตลอดชีวิต2 

 อีกนัยหนึ่งผูศึกษาจะทําความเขาใจแนวคิดทางการเมืองที่แฝงอยู หรือมีอิทธิพลตอทิศทาง

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งแนวทางที่ผูศึกษาเลือกใชคงไมผิดเสีย

ทีเดียว เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีมิติที่เกี่ยวของกับแนวคิด

ทางการเมือง ดังพิจารณาไดจากชื่อของหลักสูตรที่ใชคําวา “หลักสูตรแกนกลาง” ซึ่งนักวิชาการ

ชาวตะวันตกหลายทาน เชน อี. อัลแบรตี้ (E. Alberty), เอช. ฮารัป (H. Harap) ไดนิยามวาหลักสูตร

แกนกลาง (core curriculum) เปนหลักสูตรที่กําหนดสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาผูเรียน

ใหเปนพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของชาติ3 

                                                  
1
 ดูบทที่ 1 

2
 ศิวรักษ ศิวารมย. (2551). สังคมศาสตรการศึกษา. หนา85-86. 

3
 รุงนภา นุตราวงศ และคณะ. (2553). รายงานการวิจัยนํารองการใชหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551. หนา 7. 
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 เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเปนพลเมืองที่ดีของชาติ ซึ่งปรากฏในแบบเรียนของไทย 

ชวงกอน พ.ศ.2551 จากงานศึกษางานหลายชิ้น เชน วิทยานิพนธของรังสิมา โฆสิตังกูร ชี้ใหเห็นวาการ

ปลูกฝงแนวคิดเรื่องหนาที่พลเมืองในแบบเรียนประถมศึกษาตั้งแต พ.ศ.2435-2533 คอยๆเพิ่มเนื้อหา

เกี่ยวกับหนาที่พลเมืองจากการมีความจงรักภักดีตอ ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย, มีจิตสํานึกอนุรักษ

ธรรมชาติ และมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นที่ตนอยูอาศัย4 หรือบทความของลักขณา ปนวิชัย ที่ชี้วา

แบบเรียนประถมศึกษาตามหลักสูตรชวงป พ.ศ.2503-2521 มุงปลูกฝงใหผูเรียนเปนพลเมืองที่มีหนาที่

สรางความเจริญรุงเรืองแกชาติดวยวิธีตางๆ เชน จายภาษี, รักษาโบราณสถาน ศิลปะ โบราณวัตถุ,  มี

ความรักชาติ เสียสละเพื่อชาติ5 สวนแบบเรียนตามหลักสูตรชวงป พ.ศ.2521-2533 มุงปลูกฝงใหผูเรียน

ตระหนักถึงการเปนพลเมืองที่มีหนาที่จายภาษี, มีความรักชาติ เสียสละเพื่อชาติ, ทํางานเพื่อสวนรวม, 

ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ6  จะเห็นวาคุณลักษณะของพลเมืองที่ดีของชาติ ตามเกณฑที่รัฐ

กําหนดไวในแบบเรียนมีมากมายหลายอยาง 

 ในการวิเคราะหแนวคิดทางการเมืองที่แฝงอยูหรือมีอิทธิพลตอทิศทางของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนจะไมกลาวถึงแนวคิดเรื่องการเปนพลเมืองที่ดีของชาติในลักษณะแยกยอย

เปนขอๆ แตจะทําความเขาใจแนวคิดเรื่องนี้ผานแนวคิดทางการเมืองที่เปนกรอบใหญ ครอบคลุม

แนวคิดการเปนพลเมืองที่ดีของชาติ นั่นคือแนวคิดเรื่อง “ชาติไทย” ซึ่งนิธิ เอ่ียวศรีวงษ และลักขณา ปน

วิชัย ไดชี้แนวคิด “ชาติไทย” ที่สรางจินตภาพของชาติในฐานะชุมชนหมูบาน ซึ่งพลเมืองที่เปนสมาชิก

ของชุมชนอยูรวมกันและมีหนาที่เปนตัวกําหนดกรอบความสัมพันธระหวางพลเมืองกับรัฐ และหนาที่

พลเมืองพึงกระทําตอรัฐ7 

                                                                                                                                                     
 

4
 รังสิมา โฆสิตังกูร. (2539). แนวความคิดเรื่องหนาที่พลเมืองในแบบเรียนช้ันประถมศึกษา (พ.ศ.2435-2533).   

5
 ลักขณา ปนวิชัย. (2542). “อุดมการณรัฐของรัฐไทยในแบบเรียนชั้นประถมศึกษา พ.ศ.2464-2533; ไมมี” ชาติของ

ประชาชนไทย “ ในแบบเรียน”. หนา 137-138. 
6
 แหลงเดิม. หนา 150-152 

7
 นิธิ เอียวศรีวงศ. (2538) ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย วาดวยวัฒนธรรม, รัฐและรูปแบบจิตสํานึก. หนา

47-88; ลักขณา ปนวิชัย. (2542). “อุดมการณรัฐของรัฐไทยในแบบเรียนช้ันประถมศึกษา พ.ศ.2464-2533; ไมมี” ชาติของประชาชน

ไทย “ ในแบบเรียน”. หนา 55-158. 
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 กอนที่จะอภิปรายแนวคิด “ชาตินิยม” ในลําดับตอไป ผูศึกษาขอทําความเขาใจเบื้องตน

เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง “ชาติ” ซึ่งมีความสัมพันธกับแนวคิด “ชาตินิยม” โดยเปนอุดมการณทางการเมือง

ที่เปนผลผลิตของการสราง “รัฐชาติ/รัฐประชาชาติ” (Nation State) โดยมุงสรางจิตสํานึกใหกับ

ประชากรใหมีความรูสึกรักชาติและประเทศของตน สามารถเสียสละทุกอยางใหประเทศชาติ มี

ความรูสึกผูกพันกับคนชาติเดียวกัน แมไมเคยรูจักกันมากอน เปนแนวคิดเมื่อพิจารณาในเชิงรูปแบบ

จะพบวามีหลายรูปแบบ โดยกรณีแนวคิดชาตินิยมในสังคมไทยที่ปรากฏชัดเจนในประวัติศาสตร มี

อยางนอย 2 รูปแบบ คือ ชาตินิยมที่เนนความสําคัญของพระมหากษัตริยในฐานะหัวใจของชาติ ใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว8 และชาตินิยมที่เนนเชื่อผูนําเพื่อนําพาประเทศไปสูความ

เจริญกาวหนาทัดเทียมอารยะประเทศในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม9  

 สําหรับแนวคิดเรื่องชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษา ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีดวยกัน 2 แนวคิดหลักๆ ไดแก 

 

1. แนวคิดราชาชาตินิยม 
 ธงชัย วินิจจะกูล ไดอธิบายวา แนวคิดชาตินิยมที่มีอิทธิพลตอความรูและความทรงจําทาง

ประวัติศาสตรของผูคนในสยามประเทศ นับต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปน

ตนมาจนถึงปจจุบัน ไดแก แนวคิดทางประวัติศาสตรแบบ “ราชาชาตินิยม” ซึ่งมีลักษณะเดนอยูที่การ

เลาเรื่องเกี่ยวกับการตอสูเพื่อเอกราชของชาติ ภายใตการนําของพระมหากษัตริยผูนําพาคนในชาติ

ตอสูกับภัยคุกคามตางชาติ ตลอดจนเนนความสําคัญของสถาบันกษัตริยตอประชาธิปไตยของไทยใน

ฐานะผูนําพาและสนับสนุนใหระบอบประชาธิปไตยของไทยดํารงอยูได โดยแนวคิดนี้เปนกรอบในการ

อธิบายประวัติศาสตรที่มีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะนับต้ังแต 14 ตุลาคม 

พ.ศ.2516 เปนตนมา 

                                                  
8
 ดู วัยอาจ. (2556). ประวัติศาสตรชาติไทยฉบับสังเขป. หนา 392-415; อัจฉราพร กมุทพิสมัย. (2525). อุดมการณ

ชาตินิยมของผูนําไทย. หนา 6-48. 
9
 ดู แถมสุข นุมนนท. (2548). เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ยุคเช่ือผูนําชาติพนภัย; วัยอาจ. (2556). ประวัติศาสตร

ไทยฉบับสังเขป. หนา 455-471. 
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 ความรูทางประวัติศาสตรแบบใหมในสังคมไทย มาพรอมกับลักษณะสําคัญสามประการ คือ 

1) ภาษาของเรื่องเลาแบบใหม โดยมีความสมจริงในแงของการใชภาษา ซึ่งตางจากการบันทึกในแบบ

จารีตโบราณ ทั้งพงศาวดาร และตํานาน ภาษาแบบใหมจึงเลาเร่ืองตามขอมูล แทนที่การเลาเรื่องโดย

เนนอภิหารตางๆ 2)ชนชั้นนําสยามพยายามหลุดพนจากความลาหลัง ปาเถื่อน ชนชั้นนําสยาม 

โดยเฉพาะในหมูราชสํานัก ไมยอมถูกครหาวาไมศิวิไลซ จึงหาหนทางเพื่อไดรับการยอมรับ ความรูทาง

ประวัติศาสตรจึงเปนเครื่องยืนยันความศิวิไลซของสยาม และ3) การรับรูตออดีตอันเปนรากฐานของ

ความรูประวัติศาสตรไทยจนถึงปจจุบันคือ วิกฤตการณ ร.ศ.112 กลาวคือการพายแพตอฝร่ังเศส คร้ัง 

ร.ศ.112 ทําใหกําเนิดความรูทางประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยมจนถึงปจจุบัน ผลของการรบระหวาง

สยาม-ฝร่ังเศสแลวสยามไดรับความพายแพ มีผลตอมุมมองทางประวัติศาสตรของสยาม  จากเดิมที่

เปนเรื่องราวของพระมหากษัตริยตางๆตามลําดับเวลา กลายเปนเรื่องราวของสยามที่ถูกรุกรานจาก

ตางชาติ แตมีวีรบุรุษกอบกูเอกราชเสมอ10 

 ประจักษ กองกีรติ นักวิชาการอีกคนหนึ่งที่อธิบายถึงแนวคิด “ราชาชาตินิยม” ในลักษณะ

เดียวกับ ธงชัย วินิจจะกูล โดยประจักษไดขยายความวา นักวิชาการและปญญาชนไทยในชวงทศวรรษ

ที่ 2500 และทศวรรษที่ 2510 ยังสรางวาทกรรมหรือชุดความรูทางประวัติศาสตรที่อธิบายถึง

ความสําคัญของพระมหากษัตริยในฐานะผูสนับสนุนและค้ําจุนระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแตอดีต ซึ่ง

ประจักษเรียกนักวิชาการและปญญาชนในชวงเวลานั้นวา “วาทกรรมกษัตริยประชาธิปไตย”11 โดยที่

ขบวนการนักศึกษา ปญญาชน ในชวงทศวรรษที่ 2510 จะไดหลอมรวมวาทกรรม “ราชาชาตินิยม” เขา

กับวาทกรรม “ราชาชาตินิยมประชาธิปไตย” ที่สงเสริมใหสถานะของสถาบันกษัตริยข้ึนสูจุดสูงสุด โดย

อธิบายวากษัตริยทรงเปนทั้งผูรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติใหรอดพนจากภัยคุมคามตางชาติและ

เปนผูคุมครอง, พิทักษรักษา และตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย จากเงื้อมมือของผูนํา

เผด็จการภายในประเทศ12 

                                                  
10

 ธงชัย วินิจจะกูล. (2544). ประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยม จากยุคอาณานิคมอําพราง สูราชาชาตินิยมใหม หรือลัทธิ

เสด็จพอของกระฏมพีไทยในปจจุบัน. ศิลปวัฒนธรรม 23(1): 56-65. 
11

 ประจักษ กองกีรติ. (2548). และแลวความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ...การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปญญาชน กอน14 

ตุลา. หนา 464-519. 
12

 แหลงเดิม. หนา 532-535. 
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 แนวคิด “ราชาชาตินิยม” หรือ “ราชาชาตินิยมประชาธิปไตย” ที่อธิบายประวัติศาสตรไทยโดย

เนนการเลาเรื่องเกี่ยวกับการตอสูเพื่อรักษาเอกราชภายใตการนําของพระมหากษัตริย และบทบาทของ

พระมหากษัตริยในการพิทักษรักษาระบอบประชาธิปไตย เปนสิ่งที่ปรากฏในแบบเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2521 ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ ไดวิเคราะหแบบเรียนตาม

หลักสูตรนี้แลว ชี้วาแบบเรียนประถมศึกษาเสนอจินตภาพของ “ชาติไทย” ในลักษณะชุมชนหมูบานที่

สมาชิกอยูรวมกันอยางสงบสุข เนื่องจากปฏิบัติตามกติกาของชุมชน คือมีความเคารพผูอาวุโส, รูจัก

เกรงใจผูอ่ืน, มีความเสียสละเพื่อสวนรวม ภายใตพระมหากษัตริยผูเปนศูนยกลางของคนในชาติ13 

กรอบการอธิบาย “ชาติไทย” ในลักษณะเดียวกันนี้ ยังคงพบในแบบเรียนประถมศึกษา ตามหลักสูตร

การศึกษา พ.ศ. 2533 ซึ่งเนนความสําคัญของพระมหากษัตริย ในฐานะศูนยรวมใจของคนในชาติ, 

ผู รักษาเอกราชของชาติ, ผูประทานประชาธิปไตยใหแกประชาชน และผูจรรโลงไวซึ่งระบอบ

ประชาธิปไตย ใหเดนชัดขึ้นจากที่เคยเปนมาในแบบเรียนตามหลักสูตร พ.ศ.252114 และในแบบเรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งยังสานตอจินตภาพ “ชาติไทย” ที่ถูกนําเสนอ

ในแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2521 ไวดังเดิม15 

 เมื่อพิจารณาเนื้อหาของแบบเรียนประวัติศาสตรระดับช้ันประถมศึกษา ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ยังคงผลิตและถายทอดแนวคิด “ราชาชาตินิยม” ดังเห็นได

จากตัวอยางการอธิบายประวัติศาสตรในแบบเรียน ซึ่งมี 2 ลักษณะสําคัญ คือ 

ก. การกลาวถึงพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมใจของคนในชาติและในฐานะผูรักษาเอกราช 

เชนตอนหนึ่งของแบบเรียนประวัติศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษา ปที่ 6 สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน 

  

กรุงรัตนโกสินทรมีพัฒนาการตอเนื่องมาจากสมัยอยุธยาและธนบุรี พระมหากษัตริยของไทยทุก

พระองคตางมีพระปรีชาสามารถในการปกครองดูแลประเทศและราษฎรใหมีความสุขและรมเย็น เมื่อถึง

                                                  
13

 นิธิ เอียวศรีวงศ. (2538) ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย วาดวยวัฒนธรรม, รัฐและรูปแบบจิตสํานึก. หนา

47-73. 
14

 ลักขณา ปนวิชัย. (2542). “อุดมการณรัฐของรัฐไทยในแบบเรียนชั้นประถมศึกษา พ.ศ.2464-2533; ไมมี” ชาติของ

ประชาชนไทย “ ในแบบเรียน”. หนา 153-164. 
15

 วิวัฒน คติธรรมนิตย. (2548). “สังคมสมานฉันท” ในแบบเรียน. หนา 12-15. 
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คราวตองเผชิญกับการรุกรานของตางประเทศ พระมหากษัตริยของไทยก็ทรงปองกันและดําเนินนโยบาย

เพื่อรักษาเอกราชของไทยไวได เชน ในสมัยรัชกาลที่ 1 ไทยตองเผชิญกับสงครามเกาทัพจากพมา แต

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงเปนจอมทัพนําสูรบกับพมาจนไดรับชัยชนะ และสามารถ

ปกปองบานเมืองไวได ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไทยมีปญหาขอพิพาทกับฝร่ังเศส แตผูนําไทยไดใชการเจรจา

ทางการทูตเปนหลัก และพยายามผอนปญหาหลักใหเบาบางลงจนสามารถรักษาเอกราชไวได16 

 

การเสนอบทบาทของพระมหากษัตริยในฐานะผูสรางความมั่นคงใหแกราชอาณาจักร 

 

พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช คือ ทรงรับราชการ

ตั้งแตสมัยอยุธยาและเปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําสงครามเพื่อสรางความเปนปกแผนใหกับอาณาจักร

ไทยตั้งแตสมัยธนบุรี...รัชกาลที่ 1 ทรงเปนผูมีบทบาททั้งในดานการทําสงครามปองกันประเทศ เชน 

สงครามเกาทัพ สงครามทาดินแดง หรือความสัมพันธกับตางประเทศเพื่อสงเสริมความเจริญของประเทศ 

เชน ในดานการคาขาย พระราชกรณียกิจที่สําคัญในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จึง

เปนการสรางความมั่นคงใหกับราชอาณาจักรไทยเปนพื้นฐานสืบมาจนถึงปจจุบัน17  

 

การแสดงเนื้อหาพรอมภาพประกอบของการแสดงความยิ่งใหญอาณาจักรอยุธยา และพระปรีชา

สามารถในการขยายดินแดนของพระมหากษัตริยในสมัยอยุธยา ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
16

 เอกรินทร ส่ีมหาศาล และคณะ. (มมป.). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. หนา 78. 
17

 พลับพลึง คงชนะ. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 3. หนา 44-45. 
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ภาพประกอบ 1 การแผขยายอํานาจของพระมหากษัตริย 

 

 ที่มา: กระทรวงศึกษา. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาที่ป 5. หนา64. 

 

ข. บทบาทของพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย เชนการกลาวถึงบทบาทของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวตอระบอบประชาธิปไตย 

 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองสูระบอบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ.2475 เปนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุขของชาติ และมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ สถานการณของประเทศกอนการ

เปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เปนเวลาที่ประเทศกําลังประสบปญหาอยางหนักทั้งดานการเมือง 

และเศรษฐกิจ รัชกาลที่ 7 ทรงพยายามแกไขปญหาทางดานการเมือง การปกครอง โดยโปรดแตงตั้ง
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อภิรัฐมนตรีสภา เปนที่ปรึกษาสวนพระองคและสภากรรมการองคมนตรี เพื่อบริหารราชการแผนดิน อีกทั้ง

ยังโปรดใหปรับปรุงการบริหารสวนกลาง โดยยุบกระทรวงจาก 12 กระทรวง เหลือ 10 กระทรวง และทรง

เตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกชาวไทย แตไดเกิดการปฏิวัติโดย “คณะราษฎร” ในวันที่ 24 มิถุนายน 

พ.ศ.2475... โดยคณะราษฎรไดออกแถลงการณชี้แจงใหประชาชนทราบถึงวัตถุประสงคของการปฏิวัติวา 

เพื่อเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยมี

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด และมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ ตอมารัชกาลที่ 7 ทรง

พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475...18 

 

หรืออีกตัวอยางที่กลาวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในฐานะธํารงรักษาระบอบ

ประชาธิปไตย “กอนการสละราชสมบัติ รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชบันทึกถึงรัฐบาลใหดําเนินการ

ปกครองในลักษณะที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง แตสมาชิกในคณะรัฐบาลบางคนยังใชอํานาจ

แบบเผด็จการ และมีความขัดแยงในคณะรัฐบาล ดังนั้นในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสละราชสมบัติ...”19 

 นอกเหนือจากการเสนอเนื้อหาแลวการประกอบรูปภาพยังสามารถผานทอดใจความออกมา

ไดเชนเดียวกัน ดังตัวอยางรูปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเยี่ยมราษฎรและพระราชทาน

ส่ิงของ 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
18

 พลับพลึง คงชนะ. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. หนา70-71. 
19

 แหลงเดิม. หนา72. 
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ภาพประกอบ 2 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเยี่ยมราษฎรและพระราชทานสิง่ของ 

 

 ที่มา: พลับพลงึ คงชนะ. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3. หนา54. 
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ประการสําคัญคือในแบบเรียนประวัติศาสตรมุงเนนเนื้อหาบทบาทของพระมหากษัตริยในฐานะผูทรง

ธํารงรักษาเอกราชจากการรุกรานของตางชาติเปนสําคัญ และพระมหากษัตริยมีสถานะเปนศูนยกลาง 

โดยมีพลเรือนและทหารปองกันประเทศจากการรุกรานและชวยปองกันประเทศใหมั่นคงและปลอดภัย  

 

2. แนวคิดเช้ือชาตินิยม 
 นักวิชาการหลายทานไดชี้ใหเห็นวาเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งของการสรางสํานึก “ชาติไทย” 

คือการทําใหพลเมืองรูสึกถึงการมีชาติพันธุและวัฒนธรรมแบบเดียวกัน โดยมองคนที่มีชาติพันธุและ

วัฒนธรรมตางจากพวกตนในลักษณะดูแคลนวาเปน “คนอื่น” ที่ดอยกวาและยกคนเชื้อชาติของตนให

เดนกวา20 แนวคิดที่ยกยองชาติพันธุของตนเอง และเหยียดชาติพันธุอ่ืนนั้นคือ “เชื้อชาตินิยม”  ซึ่ง

ในทางประวัติศาสตรไทย เราจะเห็นแนวคิดนี้ไดในพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว และงานเขียนของหลวงวิจิตรวาทการ  ที่มีการปลุกเราชาตินิยมไทย โดยเหยียดชาวจีนให

เปน “คนอื่น”21 หรืองานเขียนเกี่ยวกับชนกลุมนอยของชนชั้นนําไทย ชวงทศวรรษ 2420-247022 

 แนวคิดเชื้อชาตินิยมปรากฏอยูในแบบเรียนชั้นประถมศึกษาโดยเห็นไดชัดในเนื้อหาสวนที่พูด

ถึงประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังที่วารุณี โอสถารมย ไดวิเคราะหแบบเรียน

วิชาประวัติศาสตรไทยและวิชาสังคมศึกษา  ตามแผนการศึกษาแหงชาติในทศวรรษที่ 2500, แบบเรียน

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในปพ.ศ.2519, แบบเรียนตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2521, แบบเรียนที่ผลิตในชวง พ.ศ.2536-2541 และชี้วาแบบเรียนไทยเกือบทั้งหมดเสนอภาพประเทศ

ไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยทัศนะชาตินิยมแบบอนุรักษนิยม มองชนชาติในภูมิภาคนี้

วาเปน “คนอื่น” ที่ไมนาไววางใจ เขามากอความไมสงบในประเทศไทย เขามาแยงอาชีพเกษตรกรไทย 

                                                  
20

 ดู. เกษียร เตชะพีระ.(2537). แลลอดลายมังกร: รวมขอเขียนวาดวยความเปนจีนในสยาม; สายชล สัตยานุรักษ. (2545). 

ความเปลี่ยนแปลงในการสราง “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” โดยหลวงวิจิตรวาทการ; ปนแกว เหลืองอราม (บรรณาธิการ).

(2546). อัตลักษณ  ชาติพันธุ และความเปนชายขอบ.  
21

 ดู. อัจฉราพร กมุทพิสมัย. (2525). อุดมการณชาตินิยมของผูนําไทย. หนา 40-46; สายชล สัตยานุรักษ. (2545). ความ

เปล่ียนแปลงในการสราง “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” โดยหลวงวิจิตรวาทการ. 
22

 พิพัฒน กระแจะจันทร. (2550). การสรางภาพลักษณของกลุมชาติพันธุ “ชาวเขา” ในสังคมไทย ระหวางทศวรรษ 2420 

ถึงทศวรรษ 2520. หนา69-171. 
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บอนทําลายความมั่นคงของประเทศไทย23 หรืองานวิจัยของสุเนตร ชุตินธรานนท และคณะ ไดชี้ใหเห็น

วาแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ยังคงใหภาพประเทศเพื่อนบานอื่นๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยทัศนะชาตินิยมที่มองวาประเทศอื่นๆในภูมิภาคเปน “คนอื่น” ที่

เปนศัตรูผูรุกรานประเทศไทย, มีสถานะต่ํากวาไทย, สรางปญหาใหแกไทย24 

 เมื่อพิจารณาเนื้อหาแบบเรียนประวัติศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผูศึกษาพบวาแบบเรียนระดับประถมศึกษาตามหลักสูตร

ดังกลาว  ยังคงผลิตและถายทอดแนวคิด “เชื้อชาตินิยม” ดังเห็นไดจากตัวอยางการอธิบาย

ประวัติศาสตรในแบบเรียน แตเนื้อหาการมองเพื่อนบานเปนศัตรูไดลดความรอนแรง แตยังคงแฝงอคติ

บางประการอยู เชนตัวอยางของแบบฝกหัดในแบบเรียนประวัติศาสตรระดับช้ันที่พูดถึงประเทศเพื่อน

ดวยทัศนะที่ดูแคลน 

 ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศพมามีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจน 

 ก. เศรษฐกิจถูกผูกขาดโดยรัฐบาล 

  ข. มีประชากรหลายเชื้อชาติ 

  ค. ไมมีพรมแดนติดกับทะเล 

  ง. ทรัพยากรมีนอย25 

 

ในขณะเดียวกันก็อธิบายความสําคัญของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในอาเซียนผานแบบฝกหัดใน

แบบเรียนประวัติศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดังนี้ 

 ขอใดเปนความสําคัญของไทยที่มีตออาเซียน 

 ก. เปนผูนําในกลุมอาเซียน 

  ข. เปนหนึ่งในผูกอตั้งอาเซียน 

  ค. เปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของอาเซียน 

  ง. เปนตัวแทนติดตอคาขายกับประเทศตะวันตก26 

                                                  
23

 วารุณี โอสถารมย. (2543). แบบเรียนไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต “เพื่อนบานของเรา” ภาพสะทอนเจตนคติอุดมการณ

ชาตินิยมไทย.รัฐศาสตรสาร ปที่ 22 ฉบับที่ 3 : 1-83. 
24

 สุเนตร ชุตินธานนท และคณะ. (2552). ชาตินิยมในแบบเรียนไทย. หนา 82-248. 
25

 เอกรินทร ส่ีมหาศาล และคณะ. (มมป.). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. หนา 43. 
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หรือการนําเสนอความเปนมาของมาเลเซียอยางมีอคติ และนําเสนอในแงลบ 

 

 มาเลเซียเดิมเรียกวา มลายู เคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ กระทั่งถึงชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

เกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรงระหวางชาวจีนและชาวมลายู อังกฤษจึงดําเนินโครงการสถาปนาสหภาพ 

มลายาขึ้น โครงการนี้ทําใหชาวมลายูไมเห็นดวย อังกฤษจึงเปล่ียนสหภาพมลายาเปนสหพันธรัฐมลายา 

แตปญหาทางดานเชื้อชาติก็ยังมีมาอยางตอเนื่อง ตอมาในวนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2500 อังกฤษไดมอบเอก

ราชใหสหพันธรัฐมลายา และในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2506 สหพันธรัฐมลายาไดประกาศตั้งประเทศ

สหพันธมาเลเซีย มีรัฐทั้งหมด 14 รัฐ แตหลังจากนั้นสิงคโปรไดประกาศแยกตัวออกไป เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 

พ.ศ.250827 

 

การนําเสนอการถูกรุกรานจากชนชาติอ่ืนในสมัยอาณาจักรสุโขทัย 

  

พอขุนศรีอินทราทิตย ครองราชสมบัติในราว พ.ศ. 1792 เปนพระมหากษัตริยพระองคแรกแหงราชวงศ

พระรวง ของอาณาจักรสุโขทัย เดิมทรงมีพระนามวา พอขุนบางกลางหาว พระองคพรอมดวยพอขุนผา

เมืองชวยกันขับไลชนชาติขอม ซึ่งเขามารุกรานและปกครองสุโขทัยไดสําเร็จและไดประกาศอิสรภาพจาก

ขอมจนสามารถตั้งอาณาจักรสุโขทัยได28 

 

การนําเสนอเนื้อหาทางดานการเมืองของประเทศพมาโดยแฝงอคติ 

 

ดานการเมืองการปกครองประเทศพมาปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตสันติภาพและการพัฒนาแหง

รัฐ โดยทั่วไปเรียกกันวาการปกครองแบบเผด็จการทหาร  

                                                                                                                                                     
26

 แหลงเดิม. หนา51. 
27

 ไพฑูรย มีสกุล และคณะ.  (2551?).หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. หนา 57. 
28

 สุพรรณี ชะลธร. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4. หนา 42. 
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การผูกขาดอํานาจของรัฐบาลทําใหประชากรพมาเรียกรองสิทธิเสรีภาพหลายครั้ง แตถูกรัฐบาล

ปราบปรามทุกครั้ง พมาไมติดตอกับประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แตติดตอกับประเทศใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต จีน และญี่ปุน29 

 

ในอีกดานหนึ่งแบบเรียนนําเสนอปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองของไทยในดานการเมือง

การปกครองและเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทรโดยสรุปเปน 4 ประการ ดังนี้ ประการแรก ประเทศไทย

มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่เหมาะสมมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ประการที่สอง ประเทศ

ไทยมีพระมหากษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิธราชธรรม และ

ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ประการที่สาม คนไทยมีรอยยิ้มที่เปนมิตร ทําใหชาวตางชาติ

เกิดความประทับใจและเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และประการสุดทาย คนไทยเปนคนที่มี

คุณธรรม มีน้ําใจ ซื่อสัตย กตัญู มีความสามัคคี รูจักการประสานผลประโยชน โดยยังเสริมอีกวา

ปจจัยตางๆดังกลาวเปนปจจัยที่สงเสริมความเจริญใหแกประเทศไทยจนถึงปจจุบัน30 หรือการกลาวถึง

ปจจัยที่สงเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร โดยเฉพาะปจจัยทางดาน

สังคมและวัฒนธรรม ดังตัวอยาง 

 

ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม สังคมไทยเปนสังคมที่มีความสงบสุข ผูคนมีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ

กัน แมจะมีคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา แตพระมหากษัตริยทรงอุปถัมภชนทุกศาสนา และทุกเชื้อชาติ

อยางเทาเทียมกัน จึงไมมีปญหาความขัดแยงระหวางคนในสังคม ทําใหสามารถพัฒนาความเจริญ

ทางดานตางๆ ไดอยางตอเนื่อง31 

 

3. โครงเรื่องทางประวัติศาสตรในแบบเรียน 
 นักประวัติศาสตรทั้งชาวไทยและชาวตางชาติหลายคนตางชี้ใหเห็นวา งานเขียนทาง

ประวัติศาสตรแตงขึ้น โดยมีการวางโครงเรื่องของเนื้อหาดวยการจัดลําดับของเหตุการณที่เชื่อวา

                                                  
29

 วุฒิชัย มูลศิลป. (2552?).  หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. หนา 20. 
30

 พลับพลึง คงชนะ. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. หนา 76. 
31

 วุฒิชัย มูลศิลป. (2552?).  หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. หนา 46. 



49 

 

เกิดขึ้นในอดีต หลายๆเหตุการณมาเรียงโดยจัดลําดับ เหตุการณใดเกิดกอนเกิดหลัง พรอมทั้งกําหนด

แนวทางของเรื่องใหเปนไปตามแนวทางแบบสุขนาฏกรรม (Comedy), โศกนาฏกรรม (Tragedy), พา

ฝน (Romance) และเยยหยัน(Satire) ตามแตกําหนดเพื่อใหเร่ืองราวทางประวัติศาสตรนั้นมีคุณคา

และความหมายตอผูอาน32 ซึ่งธงชัย วินิจจะกูล ไดอธิบายวาการกําหนดโครงเรื่องของประวัติศาสตร มี

ความเกี่ยวของกับแนวคิดหรืออุดมการณที่อยูเบื้องหลังงานเขียนชิ้นนั้นๆ เนื่องจากโครงเรื่องที่ถูก

กําหนดไวเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงอคติ แนวคิด อุดมการณของผูเขียน33  กลาวคือ การทําความเขาใจ

แนวคิดหรืออุดมการณทางการเมือง และสังคมที่อยูเบื้องหลังงานเขียนทางประวัติศาสตร ตองทําการ

เขาใจเกี่ยวกับโครงเรื่องของเรื่องเลาทางประวัติศาสตร 

 จากการศึกษาแบบเรียนประวัติศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผูศึกษาพบวาการเลาเรื่องทางประวัติศาสตรเพื่อปลูกฝงหรือ

ถายทอดแนวคิดราชาชาตินิยมและแนวคิดเชื้อชาตินิยมใหแกผูอาน โดยอาศัยโครงเรื่อง 3 ลักษณะ 

ดังนี้ 

 

1. สุขนาฏกรรม (comedy) 

 โครงเรื่องแบบสุขนาฏกรรมมักถูกนําเสนอผานประวัติศาสตรไทยบอยครั้งโดยเฉพาะใน

แบบเรียนประวัติศาสตร การนําเสนอเรื่องราวอันยิ่งใหญของตน โดยโครงเรื่องทางประวัติศาสตรแบบ

สุขนาฏกกรมในแบบเรียนประวัติศาสตร สามารถแบงการนําเสนอออกเปน 2 รูปแบบดวยกัน คือ 

  1.1 การกําเนิดชาติ/อาณาจักร ซึ่งมีนัยที่ทับซอนกันคือ กําเนิดอาณาจักรเทากับเกิดชาติ 

โดยใชวิธีคิดที่วาอาณาจักรคือสวนหนึ่งของชาติ เชนตอนหนึ่งของแบบเรียนประวัติศาสตรเสนอ

เร่ืองราวเกี่ยวกับการกอบกูเอกราชของพระเจาตากสินมหาราชวา “กอนเสียกรุงศรีอยุธยา...พระเจา

ตากไดนําไพรพลตีฝาวงลอมกองทัพพมาออกไปตั้งมั่นอยูที่เมืองชายทะเลตะวันออก และรวบรวมคน

                                                  
32

 เรยโนลดส, เครก เจ. (2550). เจาสัว ขุนศึก ศักดินา ปญญาชนและคนสามัญ รวมบทความประวัติศาสตรของเครก เจ. 

เรยโนลดส. หนา 200-206; ธงชัยวินิจจะกูล. (2553). “ผูรายในประวัติศาสตรไทย กรณีพระมหาธรรมราชาผูรายกลับใจหรือถูกใส

ความโดย plot ของนักประวัติศาสตร. 
33

 ธงชัย วินิจจะกูล. (2551-2552). เรื่อง, ลําดับเรื่อง,  และโครงเรื่อง กับความรูประวัติศาสตร. จุลสารหอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร ฉบับท่ี 12: 10.  
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ไทยที่รักชาติเขาตีกองทัพพมาจนสามารถกอบกูเอกราชของชาติ...จากนั้นไดสถาปนาตนเองขึ้นเปน

พระมหากษัตริย” 34 

แบบเรียนบรรยายภาพอาณาจักรและ ”คนไทย” ที่รวมเสียสละและสรางบานเมืองโดยความ

เหมาะสมของภูมิศาสตร เหมาะแกการคาและการสงคราม เชนตอนหนึ่งของแบบเรียนประวัติศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลาววา พระเจาอูทองสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ภายหลังจากที่รวบรวมแควน

สุพรรณบุรี ซึ่งเปนแควนสําคัญของคนไทย โดยอยุธยาเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจักร มี

ปจจัยทางภูมิศาสตรเอื้อประโยชนตอความมั่นคง การทํามาหากิน การคา มีผูอยูอาศัยอยางมากมาย35 

หรือโครงเรื่องเกี่ยวกับการกอต้ังของอาณาจักรสุโขทัย ที่มีเนื้อหาวา “ในชวงประมาณ พ.ศ. 1700-1800 

ชนชาติไทยกลุมตางๆ ไดเร่ิมกอตั้งบานเมืองขึ้นแลวในดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบันอาณาจักร

สุโขทัยเปนอาณาจักรหนึ่งของชนชาติไทย และเจริญถึงขีดสุดในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช”36  

โครงเรื่องลักษณะนี้ธงชัย วินิจจะกูลเสนอวาเร่ืองของชาติที่กําเนิดเปนราชอาณาจักรดวยการ

ตอสู เปนโครงเรื่องที่เกิดขึ้นสัก 100 ปที่ผานมา เพื่อทดแทนโครงเรื่องและลําดับเร่ืองราวขององค

อวตาลผูทรงบุญญาธิการ37  

  1.2 ความเจริญรุงเรืองของชาติ/อาณาจักร เปนการนําเสนอความเจริญรุงเรืองของ

อาณาจักร โดยนําเสนอความประสบความสําเร็จในแงของเศรษฐกิจ, สังคม,วัฒนธรรม และการเมือง 

โดยเสนอความรุงเรืองไปพรอมๆกับความยาวนาน โครงเรื่องลักษณะนี้ แบบเรียนเนนความตอเนื่อง

และลงตัวของ สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร โดยเสนอภาพภูมิปญญา, ความคิด

สรางสรรค, การเสียสละ,บําเพ็ญประโยชน ฯลฯ เพื่อขับเนนความรุงเรืองของอาณาจักร/ชาติ เชน

หนังสือเรียนประวัติศาสตรสํานักพิมพวัฒนาพานิช เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเจริญรุงเรืองของ

รัตนโกสินทรวา  

                                                  
34

 กระทรวงศึกษา. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาที่ป 5. หนา78. 
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 แหลงเดิม. หนา 60-61. 
36

 สุพรรณี ชะลธร และทวีศักดิ์ ศรีวิเชียร. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4. หนา 35. 
37

 ธงชัย วินิจจะกูล. (2551-2552). เรื่อง, ลําดับเรื่อง,  และโครงเรื่อง กับความรูประวัติศาสตร. จุลสารหอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร ฉบับท่ี 12: 13. 
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บุคคลสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร  เชน  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว... ไดสรางสรรคส่ิงที่เปนประโยชนใหกับชาติไทยในดานตางๆ

มากมาย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทานจึงเปนแบบอยางที่ดี สําหรับคนรุนหลังในการ

บําเพญ็ประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ38 

 

หรือกลาวถึงการพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในแบบเรียนประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

เสนอวา 

 

ในระยะแรกกรุงศรีอยุธยาเปนเพียงอาณาจักรเล็กๆ ตอมาไดขยายอาณาเขตอํานาจไปยังดินแดน

ใกลเคียง อาณาจักรมีการพัฒนาเติบโตในทุกดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จนทําใหกรุง

ศรีอยุธยามีความเจริญรุงเรืองและสามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนเมืองที่มีทําเลที่ตั้ง

เหมาะสม มีชัยภูมิที่ดีในการปองกันการรุกรานของขาศึกเพราะมีแมน้ําลอมรอบเปนปราการธรรมชาติ 

พื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร และตัวเมืองตั้งอยูบนฝงแมน้ําเจาพระยา ซึ่งไมไกลจาก

ปากอาวทะเล ทําใหสะดวกในการคมนาคม เพื่อติดตอคาขายกับบานเมืองอื่น...”39 

 

ขอสังเกตของการวางโครงเรื่องลักษณะสุขนาฏกรรมของแบบเรียนประวัติศาสตรในการเสนอ

ภาพเจริญรุงเรืองของอาณาจักร มีลักษณะการนําเสนอในโครงเรื่องโดยลดทอดเหตุการณตางๆ ซึ่งมี

ความสําคัญใหเปนเพียงสวนประกอบ เชน อาณาจักรอยุธยาประสบปญหาอะไร หรืออุปสรรคของ

การคา-การเกษตร ฯลฯเพียงแตนําเสนอภาพความยิ่งใหญและเจริญรุงเรืองเปนโครงเรื่องหลัก 

 

2. โศกนาฏกรรม (Tragedy)  

 แบบเรียนประวัติศาสตรไทยนําเสนอเหตุการณผานโครงเรื่องแบบโศกนาฏกรรม โดยผาน

เหตุการณการถูกรุกรานจากเพื่อนบาน, ความตกต่ําของอาณาจักร หรือการแตกความสามัคคีของคน

ในชาติ โครงเรื่องลักษณะนี้มาพรอมกับการโยนบาปใหคูขัดแยง โดยขับเนนเหตุการณของการถูกรังแก 

                                                  
38

 ไพฑูรย มีสกุล; สุเทพ จิตรช่ืน; และ มนัสวี ณัฏฐาพิสุทธิ์.  (2551?).หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. 

หนา 34. 
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 สุพรรณี ชะลธร. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5. หนา 28. 
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ถูกทําลาย และทําใหออนแอ โดยเฉพาะการนําเสนอเรื่องราวของอาณาจักรอยุธยาที่เสียหายและถูก

ทําลายจากการรุกรานของพมา เพื่อย้ําเรื่องราวการสูญเสีย เชน 

 

เม่ือส้ินรัชสมัยของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ กรุงศรีอยุธยาเกิดความแตกแยก ขุนนางแกงแยง

ความเปนใหญ บานเมืองจึงอยูในสภาพเสื่อมโทรมออนแอ ขาดความมั่นคง จึงสงผลในป พ.ศ. 2610 ในรัช

สมัยของสมเด็จพระเจาเอกทัศ เมื่อพมายกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาจึงขาดกําลังในการปองกัน

ราชอาณาจักร ทําใหกรุงศรีอยุธยาตองตกเปนประเทศราชของพมาเปนครั้งที่ 2 สงครามครั้งนี้พมาไดเผา

ทําลายปราสาทพระราชวังและวัดวาอาราม กวาดตอนผูคนและทรัพยสินของไทยไปจํานวนมาก เปนผลทํา

ใหกรุงศรีอยุธยาลมสลายลง40 

 

หรือการนําเสนอวีรกรรมของชาวบานบางระจันในฐานะคนไทยที่ตอสูกับกองทัพพมา โดยแบบเรียนให

ความสําคัญกับโครงเรื่องที่วาดวยการสูญเสีย แตตอสูอยางกลาหาญเพื่อรักษาชาติไว เชนตอนหนึ่ง

ของแบบเรียนประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลาววา 

 

...กลุมคนไทยพากันหลบหนีมาที่นี้ โดยมีพรรคพวกที่เปนชาวบานติดตามมาอยูดวย ชาวบาน

บางระจันไดรวมมือกันสรางคายขึ้นลอมรอบหมูบาน จัดกําลังคนเปนหมวดหมู ทําหนาที่รักษาคายเตรียม

หาอาวุธไวตอสูกับศัตรู...นักรบบางระจันแมจะมีกําลังเปนรองฝายพมา แตสามารถตอบโตการโจมตีของ

ขาศึกจนแตกพายไดถึง 7 ครั้ง...จนกระทั้งฝายพมาวางแผนและเกณฑกําลังพลจํานวนมากมุงมาโจมตีคาย

บางระจันอยางเต็มที่ในขณะที่ชาวบานบางระจันซึ่งมีกําลังคนนอยและเสียชีวิตลงไปไมนอยจากการรบที่

ผานมา จนกระทั้งในที่สุดพมาสามารถตีคายบางระจันแตก...วีรกรรมของชาวบานบางระจันนับเปนการ

เสียสละที่ยิ่งใหญ เปนพลังของประชาชนชาวบานธรรมดาที่มีตอประเทศชาติ สามารถสูรบตอตานขาศึก

ดวยความกลาหาญ พลังแหงความสามัคคี ความรักชาติอันเปนแบบอยางแหงการเสียสละอันยิ่งใหญ

หลวง41 

 

                                                  
40

 สุพรรณี ชะลธร(2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5. หนา 3. 
 

41
 กระทรวงศึกษา. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาที่ป 5. หนา 88-89. 
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 ลักษณะโครงเรื่องที่เสนอภาพความเจ็บปวด และสรางอารมณรวมของคนไทย ทําให

ประวัติศาสตรกลายเปนความเจ็บปวด โดยลักษณะของโครงเรื่องทางประวัติศาสตรแบบโศกนาฏกรรม

วา ลักษณะเรื่องราวที่ถูกรังแก ถูกกระทําย่ํายี อับอายจากผูอ่ืน เชน ประวัติศาสตรการเสียดินแดน ไม

วาจะเปนเรื่องจริงหรือเปนเพียงมายาคติ เร่ืองราวลักษณะนี้เปนสวนหนึ่งของอัตลักษณของไทย และ

ประเทศในกลุมอาเซียนทุกคนตางบอกตัวเองวาเสียดินแดน และก็เนนการถูกรังแกทั้งนั้น42 

 

 3. พาฝน(Romance)  

  โครงเรื่องลักษณะพาฝนแบบเรียนมักนําเสนอเรื่องราวของการกอบกูเอกราชของบรรพบุรุษ 

โดยดําเนินเรื่องอิงกับอาณาจักรและบรรพบุรุษของชาติ กลาวคือไมวาสยามจะถูกรุกรานหรือเสีย

ดินแดนก็สามารถตอตานภัยคุกคามจากตางชาติไดเสมอ โดยโครงเรื่องแบบพาฝนในแบบเรียนสวน

หนึ่งใหความสําคัญกับความตอเนื่องของเหตุการณ เชน แมกรุงศรีอยุธยาจะแตก แตพระเจาตากก็

สามารถกอบกู เอกราชได โครงเรื่องลักษณะนี้จึงอิงอยูกับประวัติศาสตรที่ใหความสําคัญกับ

ความสามารถของบรรพบุรุษในแงของการทําสงครามและการปกครอง ตัวอยางหนึ่งในแบบเรียน

ประวัติศาสตรกลาวถึงปจจัยสงเสริมความรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองของอาณาจักรอยุธยา วา  

 

สมัยอยุธยามีพระมหากษัตริยผูทรงมีพระปรีชาสามารถดานการสงคราม จึงขยายดินแดนและอํานาจ

ไดกวางไกล มีพระมหากษัตริยผูทรงมีพระปรีชาสามารถดานดานการปกครอง สงเสริมการคาการติดตอ

กับชาวตางชาติและสงเสริมดานวัฒนธรรมจนทําใหกรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ มี

ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม43 

 

หรือการเสนอพระราชประวัติของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ดานการกอบกูเอกราชและตั้งราชธานี

แหงใหม วา  

  

                                                  
42

 ดู.ธงชัย วินิจจะกูล กลาวปาฐกถา ในหัวขอ” ประวัติศาสตรอันตราย” ในอุษาคเนย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ 

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. http://www.youtube.com/watch?v=LPT2wjWuRlk. 
43

 วุฒิชัย มูลศิลป. (2553). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาที่ป 5. หนา 39. 
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สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถในดานการรบและมีพระทัยกลาหาญเด็ดเดี่ยว 

พิจารณาไดจากเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน ทรงมีความกลาหาญนําไพรพลเพียง 500 คน ตีฝาวงลอมพมา

ออกไปได ทรงสั่งทหารใหทุบหมอขาวกอนเขาโจมตีเมืองจันทบุรี...ทรงกอบกูเอกราชและทรงตั้งราชธานี

ใหม คือ กรุงธนบุรี ทรงกอบกูบานเมืองใหเปนปกแผนโดยการปราบชุมนุมตางๆ ทรงปองกันหัวเมือง

ชายแดนและทําสงครามขยายอาณาเขตออกไป44 

 

ทัศนะของแบบเรียนประวัติศาสตรในโครงเรื่องแบบพาฝนใหความสําคัญกับพระปรีชา

สามารถของพระมหากษัตริยไทย โดยไมจําเปนตองรูรายละเอียดเหตุการณสําคัญตางๆนอกเหนือจาก

โครงเรื่อง สอดคลองกับทัศนะของธงชัย วินิจจะกูล ไดใหความเห็นวา แมเราจะไมรูอะไรเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรไทย แตเรารูวาสังคมไทยเวลาเกิดปญหา เรามักจะมีวีรบุรุษ วีรสตรีมากอบกู และ

สามารถทําใหเราเดินหนา  อีกทั้งโครงเรื่องทางประวัติศาสตรเปนลักษณะนั้น โดยประวัติศาสตรแบบนี้

ไมไดอยูดวยรายละเอียดของเหตุการณหนึ่งๆ แตอยูดวยสาระเรื่องเลาที่เลาซ้ําๆและสอดคลองกับโครง

เรื่องหลักๆ 

 โครงเรื่องทางประวัติศาสตรทั้งสามชนิดในแบบเรียนประวัติศาสตร ถายทอดความคิดทาง

ประวัติศาสตรแบบอนุรักษนิยม และผลิตซ้ําความเชื่อของประวัติศาสตรอยางมีอคติ โดยเฉพาะอคติที่

มีตอเพื่อนบาน ในขณะเดียวกันก็หนุนแนวคิดเชื้อชาตินิยมและราชาชาตินิยม โดยการสงเสริมวีรบุรุษ

และใหคุณคากับวีรกรรมของบรรพบุรุษเพื่อหนุนลัทธิชาตินิยม  

 

4. บทวิเคราะหที่มาของแนวคิดชาตินิยมในแบบเรียน 
 สวนนี้จะเปนการวิเคราะหแนวคิดชาตินิยมในแบบเรียน ซึ่งประกอบไปดวย 2 สวนคือแนวคิด

ราชาชาตินิยม และเชื้อชาตินิยม เพื่อทําความเขาใจสถานภาพของแนวคิดดังกลาววามีความเปนมา

เปนไปอยางไร  

 

 

                                                  
44

 ไพฑูรย มีสกุล; สุเทพ จิตรช่ืน; และ มนัสวี ณัฏฐาพิสุทธิ์.  (2551?).หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5. หนา 

42. 
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 4.1 ราชาชาตินิยม  

 ที่มาประการแรกของแนวคิดราชาชาตินิยมในแบบเรียนเกิดจากวัตถุประสงคของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551คือเพื่อใหยึดมั่นในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งปรากฏอยูในวิสัยทัศนของหลักสูตรเอง โดยเฉพาะคําสั่งของ

กระทรวงศึกษา เร่ืองใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีใจความวา 

“...ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนไปตามเจตนารมณ

มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย45 พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545”46 

 ภายใตกรอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สะทอนถึงเนื้อหาในแบบเรียนประวัติศาสตรที่เสนอสถานะขององคพระมหากษัตริยในฐานะจรรโลง

                                                  
45

 มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปน้ี  

(วรรคที่ 1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอ

ภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัด

สวัสดิการผูอยูในใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ ทุพพลภาพสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได 

(วรรค 2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน 

รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและ

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

(วรรค 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให

กาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงจิตสํานึกของของ

ความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

(วรรค 4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนองคการทางศาสนา และ

เอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกใหเทาเทียมและสอดคลองกับนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ 

(วรรค 5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงตางๆ และเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับ

การสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

(วรรค 6) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 
46

 คําส่ังกระทรวงศึกษา ที่ สพฐ 293/2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
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ประชาธิปไตย ซึ่งปรากฏตั้งแตการพยายามออกแบบระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยดวยการ

จัดตั้งเมืองจําลองดุสิตธานีภายในพระราชวัง47 หรือพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงมี

พระราชดําริพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกประชาชน แตมีกลุมผูมีความคิดกาวหนาในนาม

คณะราษฎรเปนผูปฎิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง48 เนื้อหาลักษณะนี้ตอกย้ําความคิดของคนไทยและ

เชิดชูพระมหากษัตริยในฐานะนักประชาธิปไตย การตอกย้ําดังกลาวมีจุดเริ่มตนที่สําคัญในสมัยสฤษดิ์ 

ธนะรัตนเปนตนมา คือการรื้อฟนบทบาทของสถาบันกษัตริยโดยเฉพาะในฐานะนักประชาธิปไตย  โดย

งานเขียนที่สําคัญสองชิ้นในชวง พ.ศ.2505 คือประวัติศาสตรไทยในระบอบประชาธิปไตย 30 ป ของสิริ 

เปรมจิตต และหนังสือเรื่องแผนดินสมเด็จพระปกเกลา แตงโดยวิชัย ประสังสิต49 โดยเฉพาะพระ

ราชหัตถเลขาสละราชยของรัชกาลที่ 7 ที่วา “ขาพเจามีความเต็มใจที่สละอํานาจอันเปนของขาพเจาไม

ยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของขาพเจาใหแกผูใด คณะใด โดยเฉพาะ เพื่อใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาด 

และโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของประชาราษฎร” 

แตความทรงจําของกษัตริยนักประชาธิปไตยทรงพลังอยางมากในเหตุการณ 14 ตุลาฯ ในดาน

การรับรูของมวลชน หรือที่ธงชัย วินิจจะกูลใหคํานิยามวา “ราชาชาตินิยมที่เปนประชาธิปไตย และรับ

ใชประชาชน”50  พิจารณาจากตัวอยางในแบบเรียนประวัติศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่

กลาวถึงเหตุการณ 14 ตุลาฯ และใหความสําคัญกับพระมหากษัตริยในฐานะผูค้ําจุนประชาธิปไตย   

 

จอมพลถนอม กิตติขจร ประกาศยึดอํานาจตนเอง ยกเลิกรัฐธรรมนูญและสภาผูแทนราษฎร พรอมทั้ง

จัดตั้งรัฐบาลทหารขึ้น การกระทําดังกลาวเปนการนําประเทศไปสูระบบเผด็จการอีกครั้งหนึ่ง สงผลให

นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนรวมตัวพรอมกันเพื่อเรียกรองการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อ 

พ.ศ.2516 ซึ่งเหตุการณบานปลายทาํใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน บาดเจ็บลมตายเปนจํานวน

มาก เหตุการณครั้งนี้เรียกวา เหตุการณ 14 ตุลา ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงระงับเหตุการณโดยโปรดใหทุกฝายยุติการตอสู ซึ่งนําไปสูความสงบเรียบรอย เหตุการณวันที่ 14 
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 เอกรินทร ส่ีมหาศาล และคณะ. (มมป.). หนังสือเรียนประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. หนา 68. 
48แหลงเดิม.  
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 สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. (2544). ประวัติศาสตรที่พ่ึงสราง. หนา23-24. 
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 ธงชัย วินิจจะกูล. (2544). ประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยม จากยุคอาณานิคมอําพราง สูราชาชาตินิยมใหม หรือลัทธิ
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ตุลาคม พ.ศ.2516 นับเปนครั้งแรกที่ชาวไทยทั่วประเทศ ไดผลึกกําลังเพื่อเรียกรองอํานาจการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย51 

 

บทบาทของสถาบันกษัตริยในเหตุการณ 14 ตุลาฯ คือความทรงจําที่เกื้อหนุนใหแนวคิดกษัตริยนัก

ประชาธิปไตยใหทรงพลังจนถึงปจจุบัน (โดยเพิ่มข้ึนและลดลงตามกระแสสังคม) โดยเฉพาะการผลิต

ซ้ําแนวคิดดังกลาว  

 ชวงเวลาที่สําคัญที่ทําใหแนวคิดกษัตริยนักประชาธิปไตยกลับมาทรงพลังอีกครั้ง คือในชวง

ปลายทศวรรษที่ 2540 ตอตนทศวรรษที่ 2550 โดยเฉพาะหลังเหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.

2549 มีงานวิชาการที่ผลิตความรูกษัตริยนักประชาธิปไตยหลายเลมที่สําคัญ เชน เร่ืองกษัตริยนัก

ประชาธิปไตย เขียนโดยกองบรรณาธิการ INN สํานักพิมพรวมดวยชวยกัน และพระราชอํานาจจาก

พระโอษฐในหลวง; กับ, เลือกตั้งน้ําเนา เราจะพากันไปตาย เขียนโดยปราโมทย นาครทรรพ แตที่สงผล

ตอการรับรูของสาธารณชน 2 กรณีทั้งที่เปนหนังสือ และการจัดสัมมนา คือหนังสือเร่ืองพระผูปกเกลาฯ 

ประชาธิปไตย: 60 ปสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย เรียบเรียงโดยนครินทร เมฆไตรรัตน 

ความสําคัญของหนังสือเรื่องดังกลาวคือการทําความเขาใจตําแหนงแหงที่ของสถาบันกษัตริยใน

ระบอบประชาธิปไตยตั้งแตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงชวงทศวรรษที่ 2540 

โดยเฉพาะในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนทั้งชาติ” คือได

นิยามบทบาทพระมหากษัตริยภายใตวิกฤติทางการเมือง เชน บทบาทในฐานะศูนยรวมจิตใจของ

ประชาชน หรือศูนยกลางในการสรางความมั่นคงของชาติ52 

  อีกกรณีหนึ่งคือการจัดสัมนาทางวิชาการครั้งใหญ เปนการรวมมือของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ, สถาบันพระปกเกลา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จัดงานเสวนา

เร่ือง “พระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย” โดยมี อานันท ปนยารชุน, ชวน หลีกภัย, บรรหาร 

ศิลปะอาชา และสนธิ บุญยรัตกลิน รวมอภิปรายในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับรัฐบาลใน

ระบอบประชาธิปไตยในภาวะวิกฤต”  ประเด็นสําคัญคือทัศนะของอานันท ปนยารชุน เร่ืองการวาง
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พระองคทางการเมืองโดยใหความเห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนนักกฎหมาย และนัก

ประชาธิปไตยที่เกง และเชี่ยวชาญในรัฐธรรมนูญ มีประสบการณทางการเมือง และผานรัฐประหาร

รัฐบาลทั้งที่ซื่อสัตยสุจริต และทุจริต หลักการที่สําคัญที่พระองคทรงยึดถืออยูเสมอ คือทานจะไมวา

หรือตัดสินวาใครผิดหรือถูก, เขาขางใคร หรือใหคําแนะนําเรื่องใดๆ นอกจากนายกรัฐมนตรีเปนผูตั้ง

เร่ืองถวายขอคําแนะนํา53 ทัศนะดังกลาวจึงตอกย้ํากระแส “กษัตริยนักประชาธิปไตย” อีกครั้ง  

 อิทธิพลของแนวคิด “กษัตริยนักประชาธิปไตย” ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร ภายใต

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ใหความสําคัญกับการยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอสังเกตคือ การเกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2492 

ภายใตรัฐบาลควง อภัยวงศ ไดสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข54 ในขณะเดียวกันรูปแบบการปกครองดังกลาวปรากฏตอมาและเปนแมบทของการ

ปกครองมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยมีความสําคัญในฐานะอุดมการณ ซึ่งถูกถายทอดและ

ผลิตซ้ําความคิดเรื่องคุณคาพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  

 ประการที่ สอง เกิดการขยายตั วของกระแสความคิดระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 คือจุดเริ่มตนสําคัญ เมื่อคณะปฏิรูปการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) นําโดยพลเอกสนธิ บุญย

รัตกลิน ทําการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณ ซึ่งขณะนั้นนายกรัฐมนตรีไมอยูในประเทศไทย คณะ

รัฐประหารไดประกาศยกเลิกการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในชวงตุลาคม พ.ศ.2549 ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 

ควบคุมการรายงานขาวของสื่อมวลชน ประกาศกฎอัยการศึก  หามประทวง และหามกิจกรรมทาง

การเมือง โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ใหสาเหตุของการยึดอํานาจ เนื่องจากมีการทุจริต, การใช

อํานาจในทางมิชอบ, การละเมิดจริยธรรมและคุณธรรมของผูนําประเทศ, การแทรกแซงระบบการ

ตรวจสอบของผูนําประเทศ และขอผิดพลาดเชิงนโยบายที่นําไปสูการละเมิดสิทธิเสรีภาพ บอนทําลาย
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ความสามัคคีของคนในชาติ ภายหลังไดจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี 

 ความสัมพันธเกี่ยวของระหวางอุดมการณราชาชาตินิยมกับการรัฐประหารของ คปค. คือการ

ถืออุดมการณนําในการทํารัฐประหาร ทั้งในแงการใชอุดมการณราชาชาตินิยมเปนกรอบทางความคิด

และเปนเครื่องมือทางการเมืองในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เชน การเปดเพลงความฝนอันสูงสุด

ประกอบการออกอากาศโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศนทุกชอง55, ฉาย

ภาพพระราชกรณียกิจ และเผยแพรภาพผูบัญชาการทหารทุกเหลาทัพเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 

เปนตน 

 ความสําเร็จของการรัฐประหารครั้งนี้นอกจากจะโคนลมรัฐบาลทักษิณไดแลว ยังประสบ

ความสําเร็จในดานการตอสู เชิงอุดมการณ กับการอิงอุดมการณสําคัญอยาง  “ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย” โดยอางการพิทักษอุดมการณดังกลาวและประสบความสําเร็จในการครอบงํา

ความคิดของคนในสังคม จากการเก็บกดปดกั้นอุดมการณอ่ืนๆของสังคมไทยดวยการเซ็นเซอร หาม

ชุมนุมประทวง ทําใหอุดมการณอยางเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยไมประสบความสําเร็จในการนําทาง

ความคิด 

  ศิโรตม คลามไพบูรณเสนอวา การรัฐประหารป 2549 ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอนใหญๆ คือ 

ข้ันตอนแรกคือการตอสูทางอุดมการณเพื่อครอบงําความคิดของผูคนในสังคม ข้ันตอนที่สองคือการ

ตอสูทางการเมือง ข้ันตอนที่สามคือการแยงชิงอํานาจทหาร และขั้นตอนที่ส่ีคือการยึดอํานาจรัฐและ

ออกแบบกติกาบานเมืองใหเปนอยางที่ตนเองตองการ ศิโรตม เสริมอีกวาถาเขาใจการรัฐประหารทีมี 4 

ข้ันตอนซอนกัน จะเขาใจปรากฏการณที่คนจํานวนมากออกมาถายรูปกับรถถัง เอาดอกไมใหกับทหาร 

เพราะคนเหลานั้นไมเห็นทหารในฐานะรั้วของชาติ ไมไดเห็นรถถังในฐานะอาวุธในการทําลายชีวิต แต

เห็นวารถถังและทหารคือผูมากอบกูชาติบานเมือง ซึ่งกําลังลมสลายจากการคุกคามของศัตรู56  

                                                  
55 Thai PM deposed in military coup. (2549). bbc. สืบคนเมื่อ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5361512.stm. 
56 สัมภาษณศิโรตม คลายไพบูลย ตอนที่ 1: 30ป เครื่องมือ 6 ตุลา ประชาธิปไตยแพแลว?. ประชาไท. สืบคนเมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556. http://prachatai.com/journal/2006/10/9989. 
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ปรากฏการณดังกลาวสะทอนถึงการเพิกเฉยและไมใหความสําคัญตอการเมืองในระดับรัฐสภาคนสวน

หนึ่งมองวาการรัฐประหารคือทางออกของวิกฤตการณทางการเมือง  หากพิจารณาจากบริบททางดาน

การเมืองในชวงปลายทศวรรษที่ 2540 หลังจากเกิดความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐบาลทักษิณ

กับฝายตาน เกิดปรากฎการณที่ชนชั้นกลางกรุงเทพฯปฏิเสธผลการเลือกตั้ง 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2548  

หลังได 376 ที่นั่ง เปนเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร  และรณรงคประทวงอยางหนักในในการ

เลือกตั้งป พ.ศ.2549 จนเกิดปรากฏการณ “โนโหวต” และ “อารยขัดขืน” เพื่อขัดคานการเลือกตั้ง ซึ่ง

พรรครวมฝายคานปฏิเสธการลงสมัครรับเลือกตั้ง อรรถสิทธิ์ พานแกว57 เขียนบทความชิ้นหนึ่งชื่อ เบื่อ

การเมือง: สาเหตุ? งานชิ้นนี้ศึกษาความเบื่อหนายตอการเมือง หรือการลดระดับความสนใจทาง

การเมือง โดยศึกษาสาเหตุของการเบื่อหนายทางการเมือง อรรถสิทธิเสนอวาสองปจจัยหลักที่ทําใหคน

เบื่อหนายทางการเมือง คือ ระดับความรูความเขาใจทางการเมือง และความพึงพอใจในการทํางาน

ของกระบวนการประชาธิปไตย โดยระดับความรูความเขาใจตอการเมืองมีผลตอความเบื่อหนาย

การเมืองเชนกัน58 ประการตอมาคือการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 เปนการทําใหการเมืองเปน

เร่ืองไมพึงประสงค ในขณะเดียวกันมีการตอสูทางการเมือง มีการผลิตความรูกอนเหตุการณ 19 กันยาฯ 

จํานวนมากโดยเฉพาะปญญาชนฝายอนุรักษนิยม และเปนการวางรากฐานในชวง 2 ปกอนการ

รัฐประหาร 

 ปจจัยสําคัญที่ทําใหการรัฐประหาร 2549 ประสบผลสําเร็จรวมถึงกระแสความคิดระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เนื่องจากในชวงระหวางการรณรงคตอตานทักษิณมี

การผลิตความรูและอุดมการณครอบงําทางความคิดโดยเฉพาะการผลิตงานเขียนของปญญาชนฝาย

อนุรักษนิยม งานที่สําคัญชิ้นหนึ่งซึ่งมีความสําคัญในฐานะนําทางความคิด คือหนังสือเร่ืองพระราช

อํานาจนํา ของประมวล รุจนเสรี  พระราชอํานาจนําประสบความสําเร็จโดยไดรับการตีพิมพมากกวา 5 

คร้ัง ไดรับความสนใจจากการเปดตัวหนังสือ ดวยการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การตีพิมพ

หนังสือพระราชอํานาจออกในชวงการตอตานรัฐบาลทักษิณ โดยเฉพาะในบทอาเศียรวาทที่สราง

บรรทัดฐานของพระราชอํานาจ ในประโยคที่วา  
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 อรรถสิทธิ์ พานแกว. (2556).เบื่อการเมือง: สาเหตุ?. รัฐศาสตรสาร 34(1): 132-134. 
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 “คนไทยสวนใหญยังเขาใจวา พระมหากษัตริยไทยตองอยูใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งที่กฎหมาย

รัฐธรรมนูญทุกฉบับพระมหากษัตริยทรงใหความเห็นชอบหรือทรงมีพระบรมราชานุมัติกอนจึงจะ

ประกาศใชบังคับได คนไทยสวนใหญรูจัก “พระราชอํานาจ” ตามลายลักษณอักษรที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ

เทานั้น ทั้งที่ยังมี “พระราชอํานาจ” ตามนิติราชประเพณีอีกมาก...คนไทยสวนใหญทราบดีวา ยามที่เกิด

วิกฤติการณใดๆ ขึ้นในบานเมืองเกินกวากําลังความสามารถที่จะใชกลไกตามปกติของทางราชการและ

กฎหมายเยียวยาได พระมหากษัตริยของคนไทยจะทรงแกไขวิกฤติการณเหลานั้นไดเสมอ”59 

 

ขอความดังกลาวไดสรางบรรทัดฐานของพระมหากษัตริยกับรัฐธรรมนูญ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ให

ทัศนะในบทความวิจารณหนังสือเร่ืองพระราชอํานาจ วาการเขาใจวาพระมหากษัตริยทรงอยูเหนือ

รัฐธรรมนูญเปนความเขาใจผิดของผูเขียน พระมหากษัตริยทรงเห็นชอบตอรัฐธรรมนูญ ตามหลัก

กําหนดใหพระมหากษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ การให “พระบรมราชานุญาติ” ไมไดแปลวาอยูเหนือ

รัฐธรรมนูญ60  และในบทพระราชสถานะ ซึ่งอธิบายถึงสถานะของพระมหากษัตริยในการเมือง“ความ

เปนกลางของพระมหากษัตริยทําใหประชาชนและนักการเมืองทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล ทุกๆฝาย 

ตางเชื่อมั่นเชื่อถือในพระองคที่ทรงใชพระราชอํานาจในการพระราชทานคําแนะนํา ใหคําปรึกษาจน

เปนหลักชัยของบานเมือง และเกิดพันธสัญญาของประชาคมขึ้นวา ทุกฝายจะรักษาไวซึ่งระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”61 หนังสือเลมนี้มีความสําคัญในการผลิตความรู

ในการตอสูเชิงอุดมการณของกลุมพันธมิตรฯในเวลาตอๆมา และเปนจุดเริ่มตนของวลี ”สูเพื่อในหลวง” 

ภายใตกระแสคลอยตามหนังสือเร่ืองพระราชอํานาจและกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ทรงตรัสวา “...เราอานแลว เราชอบมาก เขียนไดดี เขียนไดถูกตอง”62 ทําใหหนังสือเร่ืองพระ

ราชอํานาจนํามีสวนสําคัญในการนําอุดมการณ  

คราวเดียวกันปญญาชนฝายอนุรักษนิยมตางหยิบปากกาเขียนทั้งหนังสือ และบทความ

จํานวนมากเพื่อใชในตอสูทางการเมืองตอตานรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร จนนํามาสูการรัฐประหาร 19 กัน
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ยาฯ 2 ปญญาชนสําคัญที่เขียนบทความหลายชิ้นในชวงเวลาดังกลาว คือ ป.เพชรอริยะ และชัยอนันต 

สมุทวณิช  ไดเขียนบทความทางการเมืองหลายชวงกอนรัฐประหารในเดือนกันยายน พ.ศ.2549 

 บทความของ ป.เพชรอริยะมีความโดดเดนตรงใชการอธิบายความทางการเมืองโดยใชหลัก

พุทธศาสนานํา ชวงกลางป พ.ศ.2548 ป.เพชรอริยะ63 เขียนบทความชิ้นหนึ่งชื่อ “ประเทศชาติจะพนภัย 

ถาใชทางสายกลาง ตามแบบอยางพระเจาอยูหัว”  โดยเนื้อหาในชวงแรกของบทความเปนการตอตาน

นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ในดานความสามารถในการแกไขปญหาประเทศ และเห็นแกประโยชนสวนตัว 

ชวงที่สองอธิบายถึงทางสายกลางคืออะไร โดยใชคําสอนของพระพุทธเจาในการอภิปราย ชวงสุดทาย

ของบทความคือ ขอเสนอในการปฏิรูปการปกครองโดยอิงทางสายกลาง และจําเปนตองปรับเปลี่ยน

ระบบการปกครองเพื่อไมใหเกิดปญหาซ้ําซอน ความสําคัญของบทความชิ้นนี้คือการเสนอแนวคิดการ

แกไขปญหาทางดานการเมืองโดยใชปญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ64  ป.เพชรอริยะเขียนบทความอีกชิ้นหนึ่งกอนเหตุการณ 19 กันยาฯ เพียงหนึ่งวัน คือ

บทความเรื่องหลักธรรมาธิปไตย 9 ทางเลือกใหมที่ยิ่งใหญของแผนดิน (ซึ่งมีบทความคลายๆกัน

ประมาณ 7-8 บทความกอนหนานี้ ซึ่งอยูในชุดเดียวกันคือ “ธรรมาธิปไตย หลักและวิธีคิดเพื่อแผนดิน”) 

บทความนี้ไดเสนอทางออกของประเทศโดยประยุกตเปนหลักการปกครองที่เรียกวา “ธรรมาธิปไตยทั้ง 

9”65 โดยเห็นวาการปกครองในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรเปน “ระบอบเผด็จการระบบรัฐสภา” จน

สงผลใหเกิดความขัดแยงทางการเมือง โดยทางออกที่ดีที่สุดคือใชหลักการปกครองที่เหมาะสมกับ

เอกลักษณของประเทศไทยที่มั่นคงในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

 ปญญาชนฝายอนุรักษนิยมที่มีความสําคัญอีกคนหนึ่งคือชัยอนันต สมุทวณิช ซึ่งเขียน

บทความสําคัญๆหลายเรื่อง โดยงานเขียนมีจุดเดนที่ทําความเขาใจงาย และเดนดานการวางเนื้อหาทํา

ใหนาติดตาม ในชวงตนป พ.ศ.2549 ชัยอนันตไดเขียนบทความเรื่องประชาธิปไตยอําพราง โดยมองวา

ปญหาใจกลางไมใชระบอบการเมือง แตเปนเปนปญหาความสัมพันธระหวาง ทุนกับระบอบการเมือง
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แบบประชาธิปไตย การระดมทุนเพื่อแขงขันใหไดมาซึ่งอํานาจ และใชอํานาจทางการเมืองในการ

บริหารประเทศ และปญหาดังกลาวทําลายระบอบประชาธิปไตย ทําใหประชาธิปไตยลดสภาพ

กลายเปนประชาธิปไตยอําพราง66 บทความชิ้นนี้ไดนิยามการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในสมัย

รัฐบาลทักษิณที่สําคัญ ซึ่งถูกใชในการตอตานโครงการขนาดใหญ บทความเรื่องจะเกิดอะไรข้ึนใน

เดือนกรกฎาคม ไดฉายภาพสถานการณการเมืองของรัฐบาลทักษิณ ซึ่งชัยอนันตไดคาดการณสถานะ

ของรัฐบาลทักษิณวาจะอยูในตําแหนงยากยิ่งขึ้นจากการชุมนุมประทวง, สถาบันกษัตริยมีความ

เขมแข็งมีความสัมพันธแนบแนนกับประชาชน โดยเฉพาะชนชั้นนําที่มีความไมพอใจเพิ่มสูงขึ้น67 

 การตอตานรัฐบาลทักษิณอยางหนักหนวงในชวง พ.ศ.2548-2549  ไดรับการนําทางความคิด

อยางสูงจากปญญาชนฝายอนุรักษนิยม โดยเพราะการผลิตงานเขียนที่ตอบสนองแนวคิดราชา

ชาตินิยม และการตอตานนักการเมืองที่ไมพึงประสงค จนนํามาสูการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 

พ.ศ.2549 ขอเสนอของผูวิจัยคือบริบททางสังคมและการเมือง ในชวงปลายทศวรรษที่ 2540 ที่เอื้อตอ

แนวคิดประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขผลตอการกําหนดทิศทางของหลักสูตรแกนกลาง 

พ.ศ.2551 และสงผลตอการกําหนดเนื้อหาของแบบเรียนประวัติศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษา 

 ประการที่สามคือแนวทางการปฏิบัติของกระทรวง รวมถึงแนวความคิดของผูเขียนแบบเรียน 

กลาวคือในการแบบเรียนของโรงเรียนนั้นจําเปนตองเปนแบบเรียนที่ไดรับการอนุญาตเสียกอน โดย

จะตองผานการตรวจสอบตามเกณฑที่กระทรวงระบุไว68 ดังนั้นสํานักพิมพจึงตองผลิตแบบเรียนภายใต

กรอบที่กระทรวงกําหนดเพื่อใหสามารถผลิตขายได ประกอบกับผูเขียนตองผลิตงานใหอยูภายใตกรอบ

ดังกลาวเชนกัน 

 ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูเขียนแบบเรียนประวัติศาสตรและหลักสูตรการศึกษาจํานวน 2 ทาน 

เพื่อทําความเขาใจเบื้องหลังในการเขียนหลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร โดยในการเผยแพร

ทัศนะจะใชนามแฝงเพื่อมิใหกระทบตอการงานและชีวิตสวนตัวของผูใหสัมภาษณ เพื่อทําความเขาใจ
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ในการอภิปราย 2 ทานดังกลาวคือ A เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีสวนรวมในการเขียนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีประสบการณในการเขียนแบบเรียนประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน B เปน

ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตร โดยเปนผูเขียนแบบเรียนประวัติศาสตรตั้งแตหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2544 จนถึงหลักสูตรปจจุบัน 

 ทัศนะผูใหสัมภาษณทั้ง 2 ทาน คือเนื้อหาของแบบเรียนประวัติศาสตรในหลักสูตรป 2551 

ยังคงใชองคความรูและวิธีการนําเสนอเดิมการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจึงเพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัย  A 

กลาววาการวางเรื่องในแบบเรียนที่กําหนดมาจากหลักสูตรการศึกษา ที่ใหผูเรียนเรียนเรื่องไกลตัวกอน 

เชน ประถมศึกษาปที่ 4 เรียนเรื่องสุโขทัย ประถมศึกษาปที่ 5 เรียนเรื่องอยุธยาและธนบุรี ประถมศึกษา

ปที่6 เรียนเรื่องรัตนโกสินทร เปนตน ทําใหผูเรียนทําความเขาใจยาก ควรศึกษาจากเรื่องใกลตัวกอน

เปนสําคัญ69 นอกจากการวางโครงเรื่องแลวการใหเนื้อที่ไมทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความสนใจ

ของในดานสังคมที่พุงสูงขึ้นของประชากรในปจจุบัน และยังสืบทอดกรอบความคิดเดิมๆ  

 เนื่องจากแบบเรียนเขียนโดยผูซึ่งเคยเขียนแบบเรียน ในหลักสูตร พ.ศ.2544 มาแลว หรือใน

การเขาสูวงการๆเขียนแบบเรียนสวนหนึ่งเกิดจากการแนะนําของผูอยูในวงการเขียนแบบเรียนมากอน 

หรือมีงานเขียนที่มีลักษณะรวมกันกับผูอยูในแวดวงการเขียนแบบเรียน70 ประกอบกับกรอบที่กําหนด

ทิศทางในการเขียน แบบเรียนจึงมีลักษณะผลิตซ้ําความรู/ทัศนะเกี่ยวกับราชาชาตินิยมในแบบเรียน

ประวัติศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2551 

 

 4.2 แนวคิดเชื้อชาตินิยม  
 ลักษณะแนวคิดเชื้อชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียน กลาวไดวาเปนผลสืบเนื่องมาจาก

สถานภาพความรูเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตของไทย ซึ่งมีลักษณะไมสอดคลองกับกับ

สถานการณในปจจุบัน ทั้งการเปดประเทศของพมา และการพยายามปรับเปลี่ยนการปกครองประเทศ

ไปสูระบอบประชาธิปไตย การขยายตัวของทางดานเศรษฐกิจของเวียดนาม, ลาว และกัมพูชา จาก

อิทธิพลทางเศรษฐกิจของสาธารณะรัฐประชาชนจีน แตสถานภาพความรูโดยเฉพาะความรูกระแสหลัก

ของไทยยังคงมองเพื่อนบานในลักษณะเหยียดหยามและมีอคติ โดยในสวนนี้ผูวิจัยจะอภิปราย
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สถานภาพทางความรูกระแสหลักของสังคมไทย ในดานความเปนมาของความรูกระแสหลักเกี่ยวกับ

ประเทศเพื่อนบาน  และลักษณะความคิดเหยียดหยามของสังคมไทย วามีความเปนมาอยางไร 

 ความรูกระแสหลักเกี่ยวกับภูมิภาค ผูกกับความรูทางประวัติศาสตรที่อาณาจักรไทยเปน

ศูนยกลางการปกครองโดยเห็นเพื่อนบานเปนเพียงปริมณฑลที่ลอมรอบศูนยกลาง หรือความคิดเรื่อง

พระมหากษัตริยทรงเปนราชาธิราช ซึ่งหมายถึงพระองคทรงเปนราชาเหนือราชา การผูกติดความรู

เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน กับความทรงจําทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถในการทํา

สงคราม และเขาปราบปรามรัฐตางๆบังคับใหยอมออนนอมอยูใตอํานาจของรัฐไทยเพื่อขยาย

ปริมณฑล เมืองตางๆตกเปนประเทศราชของรัฐไทย ความทรงจําเหลานี้กลายเปนความรูกระแสหลัก

ของสังคมไทย  

 ความรูเกี่ยวกับเพื่อนบานของสังคมไทยมิไดเกิดขึ้นทันทีทันใด แตใชเวลาสั่งสมความรูและ

ความคิด สุเนตร ชุตินธรานนท71 เสนอวาทัศนะที่เปนปรปกษระหวางชนตางชาติพันธไมไดขยายวง

กวางทั่วราชอาณาจักร แตจํากัดอยูที่ชนชั้นผูปกครองที่อยูในแวดวงบริหารบานเมือง ดังนั้นชนชั้น

ปกครองสมัยจารีตจึงมีทัศนะในเรื่องภูมิภาคในลักษณะที่เปนปริมณฑลที่มีราชธานีของตนเปน

ศูนยกลาง ที่รายลอมดวยรัฐบริวารตางๆ พระองคจึงมีความสัมพันธที่ตางชั้นกับพระมหากษัตริยและ

ราชสํานัก และทรงมีความสัมพันธแบบศัตรูกับเมืองขางเคียง จุดเปลี่ยนสําคัญคือใน พุทธศตวรรษที่ 

24 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในชวงที่มีการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมเขา

มาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อังกฤษและฝรั่งเศสตางตองการแบงพรมแดนที่แนนอน จึงทําให

ราชสํานักไทยกําหนดเสนพรมแดนระหวางรัฐในภูมิภาค การเกิดรัฐไทยที่มีขอบเขต และการมีบทบาท

ของมหาอํานาจตะวันตก สงผลใหพระมหากษัตริยตองยุติการแสดงตนเปนพระเจาจักรพรรดิราชไป

โดยปริยาย รัฐไทยที่เกิดจากการรวมดินแดน ซึ่งประกอบไปดวยผูคนหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม 

และภาษา รัฐตองสถาปนาความเปนเอกราชทางสังคม โดยกระทําผานการสรางและวางรากฐานของ

อดีตหรือประวัติศาสตรที่รวมกัน แลวสงผานอดีตชุดใหมเขาสูสังคม ดังนั้นงานประวัติศาสตรจึงเกิดขึ้น

เพื่อเลาเรื่องราวของแผนดินไทย การตอสูของพระมหากษัตริยเพื่อรักษาเอกราช เชน พระราช

พงศาวดารฉบับพระหัตถเลขา โดยสมเด็จฯพระยาดํารงราชานุภาพ หรืองานเขียนสมัยตอมาเรื่องหลัก
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ไทย ของขุนวิจิตรมาตรา ที่เลาถึงเรื่องราวของชนชาติไทยที่ดํารงอยูจนถึงปจจุบัน มาจากการตอสูกับ

ชนชาติตางๆ เชน ชนชาติจีน เขมร มอญ และตะวันตกเปนตน ดังนั้นลักษณะที่ใหความสําคัญกับชาติ

ไทย และเห็นเพื่อนบานเปนศัตรู จึงถูกปลูกฝงผานกาลเวลาจนถึงปจจุบัน โดยผานการกลอมเกลาจาก

ระบบการศึกษาที่ รัฐควบคุมผลิตตําราเรียน  และถูกนํามาใชอยางตอเนื่องนับตั้ งแตสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย 

 การสถาปนาแนวคิดชาตินิยม และเหยียดเชื้อชาติอ่ืนนั้น สายชล สัตยานุรักษ เสนอวา ไดรับ

การวางรากฐานตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4  เนื่องจากอิทธิพลของชาวตางชาติในสยาม หลังการทํา

สนธิสัญญาเบาริง ชนชั้นนําตองคํานึงถึงปญหาการเมือง ที่ผูกติดกับปญหาเรื่องเชื้อชาติ เพื่อไมให

สยามถูกลิดรอนสิทธิ์จากตางชาติ  ความสํานึกเรื่องชาติที่เกี่ยวโยงกับอํานาจการเมืองจึงกอตัวขึ้น 

ขณะเดียวกันที่ชาติตะวันตกอางความเหนือกวาทางอารยะธรรม ทําใหชนชั้นนําไทยตองเนนความ

ศิวิไลซในทางวัฒนธรรม และกดทับชาติพันธุอ่ืนๆ เชนชาติพันธุลาวซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในสยามถูก

เนนย้ําวาดอยกวาไทย72  

 ความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานของไทย คือความรูที่ผลิตเพื่อสงเสริมความสําคัญไม

เหมือนใครของไทย ธงชัย วินิจกูล เสนอวาแนวคิดที่ความรูเกี่ยวกับภูมิภาค และความรูเกี่ยวกับไทยมี

ลักษณะเนนไทยเปนศูนยกลาง (Thai Centrism) กลาวคือ เราเนนความเปนพิเศษ ความเหนือกวา 

และไมเคยตกเปนเมืองขึ้นของใคร จนบดบังความสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน, ภูมิภาค รวมถึง

ความรูเกี่ยวกับประเทศอื่นๆในโลก แนวคิดไทยคือศูนยกลางเปนแนวคิดที่พัฒนามาเพื่อตอตาน

คอมมิวนิสต ซึ่งหลาหลังหากเทียบกับบริบทปจจุบันแลวขัดฝนกับโลกที่ปนอยู73 

 ดังนั้นสถานภาพความรูเกี่ยวกับเพื่อนบานที่มีทัศนะคติในแงลบ จึงเกิดจากการสั่งสมความรู

กระแสหลักอยางยาวนาน โดยรัฐไทยมีบทบาทในการผลิตซ้ําความคิดดังกลาวโดยผานในแบบเรียน 

การวางรากฐานเรื่องชาตินิยมที่สําคัญเกิดขึ้นในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 เนื่องจากบริบท

ความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางไทย-กัมพูชาในชวงสงครามอินโดจีน สฤษดิ์ ธนะรัตนเห็นวาวิธีการ

แกไขปญหา ประเทศไทยตองจัดการอบรมประชาชนใหยอมรับหลักการวัฒนธรรมการเมืองที่เนนความ
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เปนไทยที่ไมไดหมายรวมเอาแตเฉพาะชนชาติไทยทั้งในและนอกประเทศ หากแตคือพลเมืองที่อาศัยใน

ประเทศไทยเทานั้น พลเมืองเหลานี้ตองตระหนักถึงความมั่นคงของชาติดวยการปฏิบัติตนตามแบบ

แผนที่ถูกตอง74 ภายใตบริบทการไมไววางใจเพื่อนบานจากการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต 

แบบเรียนจึงแบงกลุมคนตางชาติออกดวยการมองประเทศเพื่อนบานในแงลบ สถานภาพความรูทาง

ประวัติศาสตรที่ทําใหชนชาติตางๆดูเปนผูรายสืบทอดตอเนื่องของการรับรูตลอดทศวรรษที่ 252075 การ

เปลี่ยนแปลงในแบบเรียนที่เนนศึกษาความเปนไทยจึงกอตัวขึ้นในกลางชวงทศวรรษที่ 2530 กลาวคือ

เนนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยม โดยมีลําดับความสําคัญกอนการเรียนเรื่องสังคมอื่น แบบเรียน

ตั้งแตหลักสูตร พ.ศ.2533 เปนตนมา การเนนศึกษาความเปนไทยที่เนนการตอกย้ําความยิ่งใหญ, เนน

การรักษาเอกราชโดยวีรบุรุษและวีรสตรี แบบเรียนจึงนําเสนอภาพของเพื่อนบานในลักษณะที่เปนอื่น 

หรือมีบทบาทเปนคูศัตรู ในหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2551 นั้นยังคงผลิตซ้ําอุดมการณเชื้อชาตินิยม โดย

เนนไทยเปนศูนยกลางและยังคงมีอคติตอเพื่อนบาน แตการเปลี่ยนแปลงสําคัญของเนื้อหาใน

แบบเรียนที่เห็นเพื่อนบานเปนศัตรูไดลดการปรากฏในเนื้อหาแบบเรียนแตยังคงแฝงอคติและเชิดชู

ความเปนไทยอยางเหนียวแนน  
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บทที่ 5 
สรุป 

  

 วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาอุดมการณผานแบบเรียนประวัติประวัติศาสตร  ระดับชั้น

ประถมศึกษา และความสัมพันธระหวางเนื้อหากับอุดมการณกับหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2544 และ

หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2551 กับบริบททางสังคมและการเมือง โดยชาตินิยมเปนอุดมการณที่สําคัญ

ในเนื้อหาของแบบเรียนประวัติศาสตร ดังนั้นคําถาม2ขอที่สําคัญคือ ประการแรกอุดมการณชาตินิยม

ในแบบเรียนมีลักษณะอยางไร ประการที่สองหากดูจากเนื้อหาแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.

2544 และ พ.ศ.2551 มีลักษณะอยางไร โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 หลังจากการคนควาจึงพบคําตอบของคําถาม 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก)  อุดมการณชาตินิยมในแบบเรียน มี 2 ประการที่สําคัญ คือ ราชาชาตินิยม

และเชื้อชาตินิยม  

ประการที่สอง)  ความสัมพันธระหวางเนื้อหาแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2551 

มีลักษณะผลิตซ้ําถายทอดแนวคิดชาตินิยมเดิมจากหลักสูตรกอนหนา และใชแนวคิดประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนําดานความคิด เนื่องจากกระแสสังคมในชวงทศวรรษที่ 2540 

 ในบทที่ 2  ผูวิจัยพยายามแสดงใหเห็นถึงทางสังคมการเมืองตั้งแต พ.ศ.2540-2549 ซึ่งมีผล

ตอการกําหนดทิศทางของหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะบริบทในชวงปลายทศวรรษที่ 2540 ที่เปนชวง

ชี้ขาดทางการเมือง เกิดการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข  

 ในบทที่ 3 ผูวิจัยพยายามแสดงใหเห็นถึงหลักสูตรการศึกษาที่ผานมา รวมถึงโครงสรางของ

หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2551 ซึ่งจะมีความสัมพันธตอการกําหนดเนื้อหาแบบเรียนและเผยถึงแนวคิด

ที่แฝงอยูในหลักสูตร อีกทั้งยังสื่อใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีผลตอเนื้อหา

ของหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะแนวคิดสําคัญคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระมุข 

ซึ่งแตเดิมในหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2544 เพียงปรากฏในจุดมุงหมายที่มีตอเยาวชนของชาติในขอที่ 7 

แตหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2551 ไดกําหนดแนวคิดดังกลาวอยูในวิสัยทัศนของหลักสูตรและคําส่ัง

กระทรวงศึกษา เร่ือง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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 ในบทที่ 4 ผูวิจัยพยายามแสดงใหเห็นวาแนวคิดชาตินิยมที่แบบเรียนถายทอดอุดมการณมี 2 

ลักษณะคือ ชาตินิยมที่เนนความสําคัญของพระมหากษัตริยในฐานะหัวใจของชาติ หรือราชาชาตินิยม 

และชาตินิยมที่เชิดชูชาติในขณะเดียวกันก็มีอคติกับประเทศเพื่อนบาน หรือเชื้อชาตินิยม โดยแบบเรียน

อาศัยโครงเรื่องทางประวัติศาสตรลักษณะตางๆเพื่อสะทอนอุดมการณ หรืออคติ 

 แนวคิดราชาชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2551 

ไดรับอิทธิพลจากความรูทางประวัติศาสตรที่กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนผูวางไวภายใตกรอบ

เร่ืองราวพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย และการถูกคุมคามจากตางชาติ โดยเนนเรื่องการเสีย

กรุงศรีอยุธยา ความรูดังกลาวสงผลตอการรับรูประวัติศาสตรกลายเปนแมบทของประวัติศาสตรไทย 

และมีอิทธิพลครอบงําอุดมการณของประวัติศาสตรไทยจนถึงปจจุบัน แบบเรียนประวัติศาสตรเปน

ตัวอยางสําคัญของการถูกโครงเรื่องทางประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยมครอบงําทางอุดมการณที่มี

ลักษณะอนุรักษนิยม โดยเฉพาะในแบบเรียนประวัติศาสตรที่แตเดิมแนวคิดเสรีนิยมหรือชาตินิยม

ทางเลือกเคยทรงพลังในสมัยรัฐบาลจอมพล  ป .  พิบูลสงคราม  กลับไมมีพื้นที่ ในแบบเรียน

ประวัติศาสตร 

 สวนแนวคิดเชื้อชาตินิยมในแบบเรียนที่แตเดิมมีลักษณะเห็นเพื่อนบานเปนศัตรูมากกวาเปน

มิตรนั้น เปนผลจากบริบทที่จะเกิดการรวมตัวของอาเซียนทําใหประวัติศาสตรแบบมองเพื่อนบานเปน

คูอริคูตอกรมาตั้งแตโบราณนั้นมีเนื้อหานอยลงเมื่อเทียบกับแบบเรียนในหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2544

แตถาพิจารณาเชิงแนวคิดจะเห็นวา เนื้อหาแบบเรียนสวนนี้กลับยอนแยงกับบริบทการรวมตัวของ

อาเซียน กลาวคือสาระของแบบเรียนยังคงสถาปนาแนวคิดชาตินิยมแบบเชื้อชาตินิยมอยางสูง และ

ยังคงมีอคติในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเพื่อนบาน โดยยกเชื้อชาติไทยใหมีลักษณะดีพิเศษกวาเชื้อ

ชาติอ่ืน  

 ประเด็นสําคัญที่ผูศึกษาตองการเสนอ คือทําไมแนวคิดราชาชาตินิยมจึงเปนอุดมการณ

สําคัญในแบบเรียนหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2551 สวนหนึ่งเกิดจากสภาพทางสังคมและการเมือง

ภายในประเทศ เพราะฉะนั้นในบทที่ 4 เพื่อตอบคําถามดังกลาว ผูศึกษาจึงพยายามทําความเขาใจ

กระแสความคิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ซึ่งมีผลตอทิศทางของหลักสูตร

การศึกษา พ.ศ.2551 โดยพบวาการกอตัวของอุดมการณราชาชาตินิยมในแบบเรียน เกิดจาก

ปรากฏการณทางสังคม และการเมืองในชวงทศวรรษที่ 2540 เนื่องจากกระแสกษัตริยนักประชาธิปไตย
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กลับมามีอิทธิพลอีกครั้ง จากเติบโตของชนชั้นกลางซึ่งไมมีอุดมการณของตนเองรองรับ จึงหันไปจับ

อุดมการณกษัตริยนิยม1 สงผลมาถึงบริบททางการเมืองที่ฝายตานรัฐบาลทักษิณใชอุดมการณ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนําทางความคิด ในชวงปลายทศวรรษที่ 2540 

ปญญาชนฝายอนุรักษนิยมเปนหัวขบวนที่สําคัญในการผลิตงานเขียนจํานวนมากที่รองรับแนวคิดราชา

ชาตินิยม และกลายเปนเครื่องมือในการตอสู และการชิงอํานาจจากรัฐบาลทักษิณโดยคณะปฏิรูปการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นําโดยสนธิ บุญยรัตกลิน ยังคงใช

แนวคิดประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนําการรัฐประหาร เชน การเปดเพลงพระราช

นิพนธ และฉายพระราชกรณียกิจทางโทรทัศนและวิทยุในชวงกอการ ขณะเดียวกันแนวคิดเชื้อ

ชาตนิิยมในแบบเรียน มีผลกับสถานภาพความรูของสังคมไทยเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน โดยการมอง

เพื่อนบานแบบไทยเปนศูนยกลาง และมีอคติกลับเพื่อนบาน สถานภาพทางความรูแบบดังกลาวเกิด

จากการถายทอดอุดมการณโดยรัฐที่เนนแนวคิดชาตินิยมเนื่องจากการมองเห็นเพื่อบานเปนปริมณฑล

ของชนชั้นปกครองในชวงรัฐกาลที่ 4 และการเกิดสงครามอินโดจีนที่เห็นลัทธิคอมมิวนิสตเปนศัตรูและ

พรอมจะถูกแทรกแซงทางการเมืองจากประเทศเพื่อนบาน แมสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปแลวแต

ความทรงจําแบบชาตินิยมของสังคมไทยยังคงทรงพลังอยู  

 

 

                                                  
1
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online. สืบคนเมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ.2556. http://prachatai.com/journal/2012/12/44123. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

บรรณานุกรม 
 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  (2545).  สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคม  

 ศาสนา และวฒันธรรม ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ:  

 องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

------------.  (2545).  เอกสารประกอบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 คูมือการ 
 จัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: องคการ 

 รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551, 11 กรกฎาคม).  คําสั่งที ่293/2551 เร่ือง ใหใชหลักสูตรแกนกลาง 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

------------.  (2551, 18 ธันวาคม).  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการสงเสริมการผลิตและพฒันา 
 คุณภาพสื่อการเรียนรูของเอกชน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช  
 2551.    

------------.  (2551).  หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุม 

 สหกรณการเกษตร. 

กุลยา ววิิตเสว.ี  (2554).  ชาตินิยมในโลกไรพรมแดน. กรุงเทพฯ: สายธาร. 

เกษียร เตชะพรีะ. (2537). แลลอดลายมังกร: รวมขอเขียนวาดวยความเปนจนีในสยาม. กรุงเทพฯ:  

 คบไฟ. 

-------------.  (2555).  สาธารณรัฐจําแลง/เสมือนสมบูรณฯ.  สืบคนเมื่อ 15 มิถุนายน 2555,  จาก 

http://www.midnightuniv.org/สาธารณรัฐจําแลงเสมือน. 

กองบรรณาธกิาร INN.  (2550).  กษัตริยนักประชาธปิไตย. กรุงเทพฯ: รวมดวยชวยกนั. 

กองอาเซียน 4 กระทรวงตางประเทศ.  (2552).  แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซยีน (ค.ศ.2009- 

 ค.ศ.2015).  กรุงเทพฯ: คาริสมา มเีดีย. 

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  ตวัชี้วัดและสาระการเรียนรู 
 แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลาง 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตร. 



73 

 

เคิล, อดัม.  (2546).  การศึกษาเพื่อความเปนไท.  แปลโดย วิศิษฐ วงัวญิู.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก. 

ฉัตรทิพย นาถสุภา.  (2553).  การเปนสมัยใหมกับแนวคดิชุมชน.  กรุงเทพฯ: ดานสทุธาการพิมพ. 

ชาตรี สําราญ.  (2545).  จากหลักสูตรแกนกลางสู...หลกัสูตรสถานศกึษา (เลม 2). กรุงเทพฯ: มูลนิธ ิ

 สดศรี – สฤษดิ์วงศ. 

ชนิดา ชติบัณฑิตย.  (2550).  โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ : การสถาปนาพระราชอํานาจนาํ  
 ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.  กรุงเทพฯ: โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 

ไชยรัตน เจรญิสินโอฬาร.  (2549).  รัฐ-ชาติกับ(ความไร)ระเบียบโลกชุดใหม.  กรงุเทพฯ : วิภาษา. 

------------.  (2554).  วาทกรรมการพัฒนา อํานาจ ความรู ความจรงิ เอกลักษณ และความเปนอืน่ๆ.   

 กรุงเทพฯ: วิภาษา.       

ดวงเดือน ศาสตรภัทร; และคณะ.  (2547).  การพฒันาจติสํานึกประชาธิปไตยในเยาวชนไทย. รายงาน 

 วิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

แถมสุข นุมนนท.  (2548).  เมืองไทยสมยัสงครามโลกครั้งที่สอง ยุคเชื้อผูนําชาติพนภัย. พิมพคร้ังที ่3. 

 กรุงเทพฯ: สายธาร. 

ทักษ เฉลิมเตยีรณ.  (2552).  การเมืองระบบพอขุนอุปถมัภ แบบเผด็จการ.  กรุงเทพฯ: โครงการ 

 ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 

ทามาดะ,โยชฟิูมิ.  (2551, ตุลาคม-ธันวาคม).  ประชาธปิไตย การทาํใหประชาธปิไตย และการออก 

 จากประชาธิปไตยของประเทศไทย.  ฟาเดียวกนั.  6(4): 98-139. 

ธงชัย วินิจจะกูล.  (2544, พฤศจิกายน).  ประวัติศาสตรไทยแบบราชาชาตนิิยม: จากยุคอาณานคิม 

 อําพรางสูราชาชาตนิิยมใหมหรือลัทธเิสด็จพอของกระฎมพีไทยในปจจุบัน.  ศิลปวัฒนธรรม.  

 23(1): 56-65. 

------------.  (2548, ตุลาคม-ธันวาคม).  ขามใหพนประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา.  ฟาเดียวกัน.   

 3(4): 142-164. 

------------.  (2548, ตุลาคม-ธันวาคม).  วาทกรรมพระราชอํานาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น.   

 ฟาเดียวกนั.  3(4): 165-167. 

------------.  (2551).  อนาคตการศึกษาเรื่องรัฐ ในสงัคมไทย. ใน  รัฐจากมุมมองของ ชีวิตประจําวัน 1.   

 กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวทิยาสิรินธร. 



74 

 

ธงชัย วินิจจะกูล.  (2551, มิถุนายน-2552, พฤษภาคม).  เร่ือง, ลําดับเร่ือง, และโครงเรื่อง เกีย่วกับ 

 ความรูประวัตศิาสตร.   จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร.  12: 7-21. 

------------.  (2555).  เมื่อความจริงและนวนิยายโดนดาํเนินคดี ในประเทศไทย ยุคกษัตริยนิยมลนเกิน.   

 ในการเมืองไทยรวมสมัย แบบไทยๆ ไมเหมือนใครในโลกหลา.  หนา 35-62. เชยีงใหม:  

 โคขยัย มีเดยี. 

------------.  (2555, มกราคม-มิถุนายน).  ระบบสังคมการเมืองที่ขัดฝนการเปลี่ยนแปลงคืออันตราย 

 ที่แทจริง.  ฟาเดียวกนั. 10(1): 89-113. 

ธนาพล อ๋ิวสกลุ.  (2550).  แกะรอยพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย: ผูออกบัตรเชิญใหคณะ 
 รัฐประหาร. ใน รัฐประหาร 19 กนัยา รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริย 

 ทรงเปนประมขุ. กรุงเทพฯ: ฟาเดียวกนั. 

ธเนศวร เจริญเมือง.  (2547).  รัฐศาสตรทีย่ังมีลมหายใจ.  กรุงเทพฯ: พิราบ. 

ธเนศ อาภรณสุวรรณ.  (2542, พฤศจิกายน).  การประดิษฐสรางประเพณี : ประวัติศาสตรของปจจุบัน.   

 ศิลปวัฒนธรรม.  21(2): 77-83. 

ธีรนาถ กาญจนอักษร.  (2542).  ทนุ รัฐ แรงงาน วิกฤติและการตอสู.  กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โปรดักส. 

ธีรยุทธ บุญมี.  (2547).  ชาตินิยม และหลังชาตนิิยม.  กรุงเทพฯ: สายธาร. 

ฟูโกต, มิแช็ล.  (2554).  รางกายใตบงการ ปฐมบทแหงอํานาจในวิถีสมัยใหม.  แปลโดย ทองกร โภค 

 ธรรม.  กรุงเทพฯ: คบไฟ. 

นคินทร เมฆไตรรัตน.  (2549).  พระผูทรงปกเกลาฯ ประชาธิปไตย: 60 ป สิริราชสมบัติกับการเมือง 
 การปกครอง. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร. 

นงเยาว เนาวรัตน.  (2551).  สังคมโลกาภิวัตน เศรษฐกจิ รัฐ และการศึกษา.  เชียงใหม: กูดปร้ิน  

 พร้ินติ้ง.  

นุชจรี ใจเกง.  (2551, กรกฎาคม-กันยายน).  ระลึกชาติในแบบเรียนภาษาไทย.  อาน.  1(2).  

 หนา 19-54. 

นิธิ เอียวศรีวงศ.  (2538).  ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน และอนุสาวรีย : วาดวยวฒันธรรม , รัฐ และ 
 รูปการจิตสํานกึ.  กรุงเทพฯ: มติชน. 

------------.  (2548).  ประวัตศิาสตร ชาติ ปญญาชน.  กรุงเทพฯ: มติชน. 



75 

 

นิธิ เอียวศรีวงศ.  (2549). ประวัติศาสตรแหงชาติ “ซอม” ฉบับเกา “สราง” ฉบับใหม.  กรุงเทพฯ: เรือน 

 แกวการพิมพ. 

------------.  (2552).  รากหญาสรางบาน ชนชั้นกลางสรางเมือง.  กรุงเทพฯ: มติชน. 

นพพร ประชากุล.  (2552).  ยอกอักษร ยอนความคิด เลม 2.  กรุงเทพฯ: อาน. 

นภาพร อติวานิชยพงศ.  (2552).  ประวัตศิาสตรความคิดเศรษฐศาสตรการเมืองไทย.  กรุงเทพฯ:  

 สรางสรรค. 

บารตส, โรล็องด.  (2551).  มายาคติ.  แปลโดย วรรณพมิล อังคศิริสรรพ.  กรุงเทพฯ: คบไฟ.  

ปนแกว เหลืองอรามศรี (บรรณาธิการ).  (2546).  อัตลักษณ ชาติพนัธ และความเปนชายขอบ.  

 กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวทิยาสิรินธร. 

ประจักษ กองกีรติ. (2548). และแลวความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ...การเมอืงวัฒนธรรมของนักศึกษา และ 
 ปญญาชนกอน 14 ตุลา. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.                                                    

ปรีชา ธรรมวนิขร.  (2532).  การกลอมเกลาทางการเมืองโดยผานหนังสอืเรียน : วิเคราะหหนังสือ  

 เรียนหลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521.  สารนิพนธ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยารลัย 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. ถายเอกสาร. 

ประมวล รุจนเสรี.  (2548?).  พระราชอํานาจ.  กรุงเทพฯ: สุเมธ รุจนเสรี. 

ปวีณา วังมี.  (2518).  รัฐไทยกับการกลอมเกลาทางการเมืองผานแบบเรียนในชวง พ.ศ. 2475-2487.   

 วิทยานิพนธ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ถายเอกสาร. 

ผาสุก พงษไพจิตร.  (2549, กรกฎาคม-กันยายน).  พลวตัทุนไทยและแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจการ

 เมืองไทย : บททดลองเสนอจากกรอบวิเคราะหธนกจิการเมือง.  ฟาเดยีวกนั.  4(3): 72-110. 

ไพฑูรย สินสารรัตน.  (2555).  ปรัชญาการศึกษาเบื้องตน. พิมพคร้ังที่ 7. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ไพบูลย รัชโพธิ์.  (2551).  การศึกษาอุดมการณชาตนิิยมโดยรัฐผานแบบเรียนประถมศึกษาไทย.   

 รายงานการศกึษาอิสระมหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

พิพัฒน กระแจะจันทร.  (2550).  การสรางภาพลกัษณของกลุมชาติพนัธุ “ชาวเขา” ในสังคมไทย 

 ระหวางทศวรรษ 2420 ถึงทศวรรษ 2520. วทิยานพินธ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 



76 

 

พลับพลงึ คงชนะ.  (2553).  หนงัสือเรียนประวัติศาสตร ชั้นประถมศกึษาปที ่4.  กรุงเทพฯ: พัฒนา

คุณภาพวิชาการ. 

------------.  (2553).  หนังสอืเรียนประวัตศิาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่5.  กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพ 

 วิชาการ. 

------------.  (2553).  หนังสือเรียนประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่6.  กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพ 

 วิชาการ. 

ภัควดี วีระภาสพงษ.  (2554, ตุลาคม-2555, มีนาคม).  อารยธรรม “หมูบาน” : ที่มอีนาคตจมลงใน 

 อดีตและดวงตะวันขึน้ทางตะวันตก.  อาน.  3(4): 121-129. 

รุงนภา นุตราวงศ; และคณะ. (2553). รายงานการวิจยันํารองการใชหลักสูตร หลกัสูตรแกนกลาง 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศกึษา 

 ข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร.  

รังสิมา โฆสิตงักูร.  (2539).  แนวความคิดเรื่องหนาที่พลเมืองในแบบเรยีนประถมศึกษา (2435-2533).  

วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เรยโนลด, เครก เจ.  (2550).  เจาสัว ขุนศกึ ศักดินา ปญญาชน และคนสามัญชน รวมบทความ 

 ประวัติศาสตรของ เครก เจ. เรยโนลด. กรุงเทพฯ: มูลนธิิโครงการตําราสังคมศาสตรและ 

 มนุษยศาสตร. 

ลักขณา ปนวชิัย.  (2542).  อุดมการณรัฐของรัฐไทยในแบบเรียนชั้นประถมศึกษา พ.ศ. 2464-2533;  

 ไมมี “ชาตขิองประชาชน” ในแบบเรียน.   รัฐศาสตรสาร. 21(3): 105-173. 

วิชัย วงษใหญ; และมารุต พฒัผล.  (2552).  จากหลักสตูรแกนกลางสูหลักสุตรสถานศึกษา: กระบวน 

 ทัศนใหมการพัฒนา. พมิพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: จรัลสนทิวงศการพิมพ. 

วุฒิชัย มูลศิลป.  (2551?).  หนงัสือเรียนประวัติศาสตร ชั้นประถมศกึษาปที ่3.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญ 

 ทัศน. 

------------.  (2551?).  หนงัสอืเรียนประวัตศิาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่4.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทศัน. 

------------.  (2551?).  หนงัสอืเรียนประวัตศิาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่5.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทศัน. 

------------.  (2551?).  หนงัสอืเรียนประวัตศิาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่6.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทศัน. 

 



77 

 

วัยอาจ, เดวิด เค.  (2556).  ประวัติศาสตรไทยฉบับสังเขป. ชาญวทิย เกษตรศิริ และคณะ (แปล).  

 กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 

วีระ สมบูรณ.  (2551).  โลกาภิวัตนสิทธิมนุษยชนและความเปนธรรมระหวางประเทศ.  กรุงเทพฯ:  

 กรีน พร้ินท. 

------------.  (2553).  รัฐ-ชาติ ชาติพนัธุ ขอสังเกตบางประการวาดวยความเปนชาต ิความเปนรัฐ และ 
 ปญหาชาติพนัธุ.  กรุงเทพฯ: สมมติ. 

วารุณี โอสถารมย.  (2543).  แบบเรียนไทยกับเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต “เพื่อนบานของเรา” ภาพ 

 สะทอนเจต-นคติ อุดมการณชาตินิยมไทย.  รัฐศาสตรสาร. 22(3): 1-83. 

วัสรินทร มัสเจริญ.  (2533).  แบบเรียนสงัคมศึกษากับการกลอมเกลาทางการเมือง ในสมัยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต.  วิทยานิพนธ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย.  

 ถายเอกสาร. 

ศิวลักษ ศวิารมย. (2551). สังคมศาสตรการศึกษา. กรุงเทพฯ: สรางสรรค. 

สเตเกอร, แมนเฟร็ด.  (2453).  โลกาภิวัตน : ความรูฉบับพกพา. แปลโดย วรพจน วงศกิจรุงเรือง.  

 กรุงเทพฯ: โอเพนเวิลดส. 

สุทัศน ตนทา.  (2545).  การสรางชุดการสอน เร่ืองประวัติศาสตรไทย ชั้นประถมศึกษาปที ่3.  รายงาน 

 การศึกษาอิสระมหาวทิยาลยัขอนแกน. 

สุเนตร ชุตินธรานนท; และคณะ.  (2552).  ชาตินยิมในแบบเรียนไทย.  กรุงเทพฯ: มติชน. 

สุพรรณี ชะโลธร.  (2552).  หนงัสือเรียนประวัติศาสตร ชั้นประถมศกึษาปที ่4. กรุงเทพฯ:  

 ประสานมิตร. 

------------.  (2552).  หนังสอืเรียนประวัตศิาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่5. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร. 

------------.  (2552).  หนังสอืเรียนประวัตศิาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่6. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร. 

โสภา ชานะมลู.  (2550).  “ชาติไทย” ในทัศนะปญญาชนหวักาวหนา.  กรุงเทพฯ: มติชน. 

สมเกียรติ ตั้งมโน.  (ม.ป.ป.).  แนวคิดหลงัสมัยใหม.  (เอกสารประกอบคําสอน).  เชยีงใหม:  

 คณะวิจิตรศิลป มหาวทิยาลยัเชียงใหม.  ถายเอกสาร. 

สมเกียรติ วันทะนะ.  (2527).  ประวัติศาสตรนิพนธไทยสมัยใหม. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา  

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 



78 

 

สมเกียรติ วันทะนะ.  (2544).  อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย. นครปฐม: โรงพมิพศูนยสงเสริมและ 

 ฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร. 

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล.  (2544).  ประวัติศาสตรที่เพิ่งสราง.  กรุงเทพฯ: ๖ ตุลารําลึก. 

------------.  (2548, ตุลาคม-ธันวาคม).  “หลัง 14 ตุลา”.  ฟาเดียวกนั.  3(4): 168-171. 

------------.  (2549).  ความหมายและความเปนมาของ “ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย 
 ทรงเปนประมขุ”.  สืบคนเมือ่ 8 กรกฎาคม 2555,  จาก

 http://somsakwork.blogspot.com/2006/07/antithetical-qualification-tension.html. 

------------.  (2550).  เมื่อในหลวงประชวร ป 2525 และขอเสนอวาดวย สถาบันกษตัริยแบบมวลชน  

 (Mass Monarchy). สืบคนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2555,  จาก  

 http://somsakwork.blogspot.com/2007/11/2525-mass-monarchy.html. 

สมชาย ศรีสันต.  (2555, มกราคม-มิถุนายน).  ระบบความคิดเชิงคําสัง่ในวาทกรรม “ขับเคลื่อน

 เศรษฐกิจพอเพียง”.  ฟาเดียวกัน. 10(1): 185-219. 

สายชล สัตยานุรักษ.  (2545).  ความเปลีย่นแปลงในการสรางชาติไทยและความเปนไทยโดยหลวง 
 วิจิตรวาทการ. กรุงเทพฯ: มติชน. 

------------.  (2548).  การเมอืงและการสราง “ความเปนไทย” โดย ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ปราโมช.  เชียงใหม :  

 ภาควิชาประวตัิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

------------.  (2548, ตุลาคม-ธันวาคม).  การสราง “ความเปนไทย” กระแสหลัก และ  “ความจริง” ที ่ 
 “ความเปนไทย” สราง.  ฟาเดียวกนั.  3(4): 40-67. 

เอกรินทร ส่ีมหาศาล; และคณะ.  (2551?).  ประวัติศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2. กรุงเทพฯ:  

 อักษรเจริญทศัน. 

------------.  (2551?).  ประวตัิศาสตร ระดับช้ันประถมศกึษาปที่ 4. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 

------------.  (2551?).  ประวตัิศาสตร ระดับช้ันประถมศกึษาปที่ 5. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 

------------.  (2551?).  ประวตัิศาสตร ระดับช้ันประถมศกึษาปที่ 6. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน 

อัจฉราพร กมทุพิสมยั.  (2525).  อุดมการณชาตินิยมของผูนาํไทย. กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา  

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

 



79 

 

แอนเดอรสัน, เบเนดิคท.  (2552).  ชุมชนจินตกรรม. ชาญวิทย เกษตรศิริ (บรรณาธิการ).  กรุงเทพฯ:  

 มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร. 

------------.  (2555, มกราคม-มิถุนายน).  ราชาธิปไตยสมยัใหมในมุมมองเปรียบเทียบระดับโลก.  แปล 

 โดย เกษียร เตชะพีระ.  ฟาเดียวกนั.  10(1): 58-87. 

อรรถจักร สัตยานุรักษ.  (2554).  หกทศวรรษของความเปลี่ยนแปลง “ชนบท”.  สืบคนเมื่อ 8  

 กรกฎาคม 2555,  จาก  http://www.midnightuniv.org/หกทศวรรษของความเปลี่ยน.  

อัลธูแซร,หลุยส.  (2529).  อุดมการและกลไกทางอุดมการของรัฐ. กาญจนา แกวเทพ (แปล).  

 กรุงเทพฯ: โครงการหนงัสือเลม สถาบันวิจยัสังคม จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

Chaiyan Rajchagool.  (1994).  The rise and fall of the Thai absolute monarchy: Foundations 

 of the modern Thai state from feudalism to peripheral capitalism.  Bangkok: White  

  Lotus.  

Niranjana, Tejaswini. (1992). Sitting translation history, post-structuralism, and the colonial 

 context. California: The Regents of the University of California. 

Smith, Anthony D.  (1999).  Myths and Memories of the Nation. New York: Oxford University  

 Press. 

Thongchai Winichakul.  (1994).  Siam mapped: a history of the geo-body of a nation.  

 Hawaii : University of Hawaii Press. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

เรื่อง การสงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรูของเอกชน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกชวงชั้นหรือทุกชั้นป และ

สงเสริมใหภาคเอกชนมีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรูอยางมีมาตรฐาน อันจะสงผลให

สถานศึกษามีส่ือการเรียนรูที่มีคุณภาพใหเลือกใชไดอยางหลากหลาย สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดหลักเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูของเอกชน 

ดังตอไปนี้ 

 
รูปแบบการตรวจประเมนิคุณภาพ 

 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการรับตรวจประเมินคุณภาพสื่อฯ 2 รูปแบบ คือ 

1. ตรวจกอนจัดจําหนาย 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

2. ตรวจหลังจัดจําหนาย 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
การสงสื่อการเรียนรูและการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ 

1.ตรวจกอนจัดจําหนาย 

 1.1 ผูผลิตตองเสนอแผนการจัดทําตนฉบับที่สงเขารับการตรวจประเมินคุณภาพตอ

สวก. ลวงหนากอนสงตนฉบับเขารับการตรวจประเมินฯ 

 1.2 ผูผลิตตองเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจอยางนอย  3 คน  และคณะ

บรรณาธิการอยางนอย 1 คน ใหสวก.พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 1.3 ผูผลิตตองสงตนฉบับจํานวน 7 ชุด ใหสวก. ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพตาม

เวลาที่กําหนด 

 1.4 แบบฝกหัดที่สงเขารับการตรวจ (ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ระดับ

ประถมศึกษา) ใหสงเขารับการตรวจคูกับหนังสือเรียน และอนุญาตใหใชในสถานศึกษาไดในกรณีที่

หนังสือเรียนผานการประเมินคุณภาพแลว 
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 1.5 ตนฉบับส่ือการเรียนรูจากตางประเทศที่จัดทําในลักษณะของชุดการเรียนการสอน 

ผูผลิตจะตองสงเขารับการตรวจประเมินทั้งชุด 

 1.6 สวก.จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพฯ ตามเกณฑคุณภาพสื่อการเรียนรูแต

ละประเภท ทั้งนี้ จะเนนความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และความถูกตองตามหลักวิชา เปนหลัก 

 1.7 สวก.จะดําเนินการพิจารณาคุณภาพตนฉบับและแจงผลการพิจารณาภายในเวลา

ที่กําหนด นับต้ังแตวันที่ไดรับตนฉบับตามแผนการสงตรวจประเมินของผูผลิต 

 1.8 ตนฉบับที่ผานการตรวจประเมินและมีขอเสนอแนะจากสวก. ใหปรับปรุงแกไข 

ผูผลิตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

 1.9 ตนฉบับที่คณะกรรมการตรวจประเมินของสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา

รับรองคุณภาพแลว สวก.จะเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออนุญาตใหใชใน

สถานศึกษา (การอนุญาตมีอายุ 5 ป ตอการอนุญาต 1 คร้ัง) และจัดทําบัญชีรายชื่อแจงใหสถานศึกษา

ทราบ 

 1.10 ผูผลิตที่สงสื่อการเรียนรูเขารับการตรวจจะตองจายคาตรวจใหสวก. ตามอัตรา

การตรวจที่กระทรวงการคลังกําหนด 

2. ตรวจหลังจัดจําหนาย 

 2.1กอนการพิมพเผยแพรจําหนาย ผูผลิตตองดําเนินการ ดังนี้ 

- แจงแผนการสงสื่อการเรียนรูเขารับการตรวจตอสวก. กอนสงตนฉบับเขา

รับการตรวจพรอมรายชื่อคณะกรรมการตรวจ อยางนอย 3 คน และบรรณาธิการอยางนอย 1 คน ให

สวก.พิจารณาตามคุณสมบัติที่กําหนดไว 

- คณะกรรมการตรวจและบรรณาธิการของผูผลิตที่ผานความเห็นชอบจาก

สวก.ดําเนินการตรวจและบรรณาธิการตนฉบับและลงลายมือช่ือเพื่อรับรองคุณภาพการผลิต วาได

คุณภาพมาตรฐาน อยางนอยตามเกณฑคุณภาพที่สวก.กําหนดไวกอนจัดพิมพจําหนาย 

 2.2 ผูผลิตดําเนินการจัดพิมพจําหนายสื่อการเรียนรูที่ผานการรับรองคุณภาพจาก

คณะผูตรวจ และบรรณาธิการของผูผลิตที่ไดรับความเห็นชอบจากสวก.แลว โดยสื่อฯที่จัดพิมพจะตอง

มีเอกสารรับรองคุณภาพจากผูผลิตแสดงไวใหชัดเจนที่ปกหลังดวย 



84 
 

 2.3 ผูผลิตสงสื่อการเรียนรูที่จัดพิมพจําหนายแลว จํานวน 7 ชุด ใหสวก.ตรวจประเมิน

คุณภาพสื่อฯ เพื่อยืนยันการรับรองคุณภาพและการประกันคุณภาพจากผูผลิต 

 2.4 สวก.จะดําเนินตรวจประเมินคุณภาพฯ ตามเกณฑคุณภาพสื่อการเรียนรูแตละ

ประเภท ทั้งนี้ จะเนนความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชวงชั้น/ชั้นป และสาระการเรียนรู

แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และความถูกตองตามหลัก

วิชา เปนหลัก 

 2.5 สวก.จัดทําบัญชีรายชื่อส่ือฯ ที่ไดรับการประกันคุณภาพจากผูผลิตแลวแจงให

สถานศึกษาเลือกใช 

 2.6 สวก.ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพสื่อฯ ที่จัดพิมพจําหนายแลว 

 2.7 ส่ือฯ ที่ผานการประเมินคุณภาพ สวก.จะนําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ออนุญาตใชในสถานศึกษา และจัดทําบัญชีรายชื่อส่ือฯ แจงใหสถานศึกษา

ทราบและเลือกใชตอไป 

 2.8 ถาสื่อฯที่สงเขารับการตรวจมีขอบกพรอง แตไมเปนผลเสียตอการเรียนรูผูผลิตตอง

ปรับปรุงแกไขและสงสื่อฯ ที่ปรับปรุงแกไขแลวใหสวก.พิจารณา แลวจึงสงขอมูลการแกไขให

สถานศึกษาที่เลือกใชทราบ 

 2.9 กรณีที่ส่ือฯ ดังกลาวมีเนื้อหาไมถูกตอง ไมเหมาะสมชี้ถึงผลเสียตอการเรียนรู 

คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน และความมั่นคงของชาติ ผูผลิตจะตองเรียกเก็บส่ือที่จําหนายทั้งหมด 

และชดใชคาเสียหายใหสถานศึกษา สวก.จะถอดถอนรายชื่อส่ือฯนั้นออกจากรายชื่อส่ือฯ และแจงเวียน

ขอบกพรองที่ไมเหมาะสมของผูผลิตใหสถานศึกษาทั่วประเทศทราบ 
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เกณฑคุณภาพสื่อการเรียนรู 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดจัดทําเกณฑคุณภาพสื่อการเรียนรู ข้ึน 

เพื่อใหผูผลิตใชเปนแนวทางในการประกันคุณภาพสื่อการเรียนรูของผูผลิตทั้งในการเรียบเรียง 

ตรวจสอบคุณภาพและบรรณาธิการตนฉบับ ซึ่งเกณฑคุณภาพสื่อแตละประเภทมีดังนี้ 

1.หนังสือเรียน 

 1.1 เนื้อหา 

  -สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางของหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 - ถูกตองตามหลักวิชาและเปนปจจุบัน 

 - ยากงายเหมาะกับชวงชั้น/ชั้นป 

 - มีแหลงอางอิงคนควาและหรือบรรณานุกรมที่ถูกตอง ชัดเจนและตรวจสอบได 

 - ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและศีลธรรมอันดีงาม 

 1.2 การนําเสนอเนื้อหา 

 - นําเสนอเนื้อหาไปตามลําดับช้ันขั้นตอนการเรียนรู เชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลกัน  

ตลอดจนสอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรูของผูเรียน 

 - เสนอเนื้อหาครอบคลุมทั้งทางดานความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติตาม 

ธรรมชาติของวิชา/สาระการเรียนรู 

 - สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การคิดหรือการแกปญหา การใช 

ทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 - มีกลยุทธในการเราหรือกระตุนความสนใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานของ 

หลักสูตร 

 1.3 การใชภาษา 

 - ส่ือความหมาย ชัดเจน อานเขาใจงาย ชวนติดตาม 

 - ถูกตองตามหลักการใชภาษา 

 - ใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

 - ใชศัพทเฉพาะถูกตอง 
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 1.4 กิจกรรมการเรียนรู 

 - สอดคลองกับจุดประสงค/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูของบทเรียน 

 - สอดคลองกับพัฒนาการ ลําดับความคิดรวบยอดและหลักการของวิชา/สาระการ 

เรียนรู 

 - ลําดับข้ันตอนของกิจกรรมเหมาะสมและมีความหลากหลาย นาสนใจ 

 - สงเสริมความรูความเขาใจในบทเรียนและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 1.5 ภาพ ตาราง แผนภูมิ 

 - ถูกตอง ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

 - เหมาะสมสอดคลองกับสาระการเรียนรู 

 - มีรูปแบบการนําเสนอนาสนใจ 

 - ชวยใหเขาใจสาระการเรียนรูและความคิดรวบยอดไดเปนอยางดี 
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