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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี้มุงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการก าหนดเนื้อหาของแบบเรียนใน
การศึกษาในระบบของไทย และศึกษาความพยายามของรัฐในการกลอมเกลาทางการเมืองเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและพลเมืองผานเนื้อหาในแบบเรียนแตละยุคสมัย เพ่ือแสดงให
เห็นถึงความส าคัญของแบบเรียนในฐานะเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของรัฐ 
โดยศึกษาเนื้อหาของหนังสือเรียนรายวิชาบังคับในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
ระหวางปี พ.ศ. 2503-2551 และน ามาวิเคราะห์ดวยแนวคิดการครองอ านาจน าของกรัมชี่  

จากการศึกษาพบวา นักวิชาการศึกษาในระบบราชการเป็นผูมีอิทธิพลตอการก าหนด
เนื้อหาของหลักสูตรและแบบเรียนของไทยในแตละยุคสมัย และรัฐมีความพยายามในการกลอมเกลา
ทางการเมืองผานเนื้อหาในแบบเรียน โดยเนื้อหาดังกลาวมีลักษณะอธิบายความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหวางรัฐและพลเมืองในรูปแบบที่สอดคลองกับระบอบการเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย 
ขณะเดียวกันยังมีลักษณะตอบสนองแนวคิดของกลุมผูที่เกี่ยวของกับแวดวงการศึกษาในการน าเสนอ
แนวคิดในลักษณะอนุรักษ์นิยม อันเป็นผลจากการประนีประนอมกันในการครองอ านาจน าระหวาง
กลุมท่ีตองการเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (ฝุายกาวหนา) และกลุมที่ตองการคงไวซึ่งอ านาจและ
อุดมการณ์ในระบอบเดิม (ฝุายอนุรักษ์นิยม) ภายในกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ค าส าคัญ: การเมือง, แบบเรียน, การครองอ านาจน า 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to investigate influencing factors on the 
content written in textbooks used in high schools. This study also focuses on power 
relations sent from Thailand‖s governments to their citizens in textbooks. To do this, 
the researcher examined textbooks used in Thai and Social Studies classes in 1960-
2008. Gramsci‖s notion of Hegemony was borrowed to analyze data.  

The gathered data revealed that educators who wrote textbooks and 
developed curricula influenced the content selection of those textbooks. Moreover, 
the content in those textbooks clarified the power relations between governments 
and citizens according to each government‖s political regime. The textbook content 
in each curriculum was not changed completely and rapidly from conservatism to 
liberalism. This was because there was the content negotiation between conservative 
and reformist educators in the Ministry of Education. 
 
Keywords: Politics, Textbooks, Hegemony 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยไดรับทุนสนับสนุนจากส านักงานวิจัยและ
พัฒนา สถาบันพระปกเกลา ผูศึกษาขอขอบคุณหนวยงานและผูที่เกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้ 
 นอกจากนี้ ยังไดรับความอนุเคราะห์เป็นอยางดีจากคณาจารย์ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ กองกีรติ และผูชวยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแกว อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คอยใหค าปรึกษาและค าแนะน า ตลอดจนกรุณาแกไขวิทยานิพนธ์ใหครบถวน
สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ 
และศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ที่กรุณาใหเกียรติและสละเวลามาเป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกและใหค าแนะน าอันเป็นประโยชน์แกผูศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการศึกษา รวมถึงเจาหนาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการติดตอ
ประสานงานเพื่อเขาสัมภาษณ์และกรุณาใหขอมูลอันเป็นประโยชน์ตอการศึกษา 
 ขอขอบคุณ พ่ีณัฐนิชา ชัยวิริยะพงศ์, วรัญญา ประเสริฐ, นองวิชญาภรณ์ ครุฑจันทร์, 
นองมณฑิตรา กรสิงห์ ส าหรับหนังสือเรียนหลักสูตรตาง ๆ ที่มอบใหเพ่ือท าการศึกษา ขอขอบคุณ
อาจารย์วิชยา ปิดชามุก ผูแปลหนังสือเรื่อง “Finnish Lessons 2.0” ที่มอบหนังสือใหแกผูศึกษา 
ขอบคุณ อาจารย์นทีพร แกวคง ผู เป็นทั้งเพ่ือนและที่ปรึกษาดานภาษาอังกฤษใหแกผูศึกษา
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และพ่ี ๆ นอง ๆ เจาหนาที่คณะรัฐศาสตร์ เจาหนาที่ส านัก
ทะเบียน เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ์ทั้งสวนกลางและโครงการอ่ืน ๆ และพ่ีนอง เพ่ือนรวมงานกลุมBMIR 
ที่ใหความชวยเหลือและคอยถามไถเป็นก าลังใจใหผูศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
 ขอขอบคุณ เพ่ือนกลุมหาสาวที่ไมเคยทิ้งกันไปไหน และเพ่ือนรวมรุนปริญญาโท รหัส 
53 สาขาการปกครองทุกคน ที่ชวยเหลือและอดทนฝุาฟันอุปสรรคตาง ๆ เพื่อที่เราจะจบไปดวยกัน  
 ทายที่สุด ขอขอบพระคุณ บิดามารดา ครอบครัวของผูศึกษาที่ใหการสนับสนุนทุกอยาง
เป็นอยางดีมาโดยตลอด ผูที่คอยใหก าลังใจ เขาใจและไมเคยหมดความเชื่อมั่นในตัวผูศึกษาเลย และ
ขอบคุณหัวใจตัวเองที่มีพลังและแกรงพอที่จะสรางแรงผลักดันใหท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได 
 หากการศึกษานี้มีขอบกพรองประการใด ผูศึกษาขอนอมรับไวเพ่ือปรับปรุงและแกไขใน
การศึกษาครั้งตอไป  

 
 
 นางสาวนฤมล นิ่มนวล 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 “. . .งานปฏิวัติไมไดหมายแตเพียงเปลี่ยนตัวบุคคลผูครองอ านาจ แตหมายถึงการ
 เปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวกับจิตใจของพลเมือง เปลี่ยนระบอบสังคม 
 ระบอบเศรษฐกิจ แนวทางการศึกษา ตลอดถึงเปลี่ยนนิสัยใจคอคนใหเป็นไปในทางที่
 เห็นวาดีกวาเกา” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2541, น. 150) 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 การสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นแกสังคมในระยะยาวนั้นไมสามารถกระท าผานการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูมีอ านาจเทานั้น แตตองมีกระบวนการกลอมเกลาทัศนคติ นิสัยใจคอของผูที่
อยูใตปกครองใหมีความเห็นหรือลักษณะนิสัยที่สอดคลองและคลอยตามกับการเปลี่ยนแปลงดวยดัง
ค ากลาวขางตน การใหการศึกษาแกผูที่อยูใตการปกครองจึงนับเป็นสิ่งส าคัญในการอบรมกลอมเกลา
ทัศนคตินิสัยใจคอของพลเมืองในประเทศ ดังสุนทรพจน์ที่ใหความส าคัญตอการศึกษาของเนลสัน 
แมนเดลาที่วา “การศึกษาคืออาวุธอันทรงพลังที่สุดที่สามารถใชเปลี่ยนแปลงโลกได” (Duncan, 2013, 
“Education: The Most Powerful Weapon,” para.1 แปลโดยผูศึกษา จากขอความที่วา Education is 
the most powerful weapon which you can use to change the world.) การศึกษาในระบบจึงถือ
เป็นเครื่องมือกลไกท่ีท าใหรัฐสามารถครอบง าความคิด ความเชื่อและทัศนคติของเยาวชนไดเป็นอยาง
ดี โดยผานกระบวนการที่เรียกวา “การกลอมเกลาการเรียนรูทางสังคมและการเมือง” โดยรัฐน ามาใช
ควบคูกับกลไกการใชอ านาจบังคับที่มีอยูในสังคมการเมือง นั่นคือ อ านาจบังคับทางกฎหมาย เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการกลอมเกลาทางการเมืองหรือสรางภาวะ
ครอบง าทางความคิดแกประชาชน กลาวคือ การก าหนดใหเด็กหรือเยาวชนในประเทศไทยทุกคน
จะตองเขารับการศึกษาในระบบของรัฐภายใตระบบการศึกษาภาคบังคับ ดังเชนปัจจุบัน  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 11 ระบุวา “บิดา มารดา หรือ
ผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17. . .” 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555, น. 5) และมาตรา 17 ระบุวา “ใหมีการจัดการศึกษาภาค
บังคับจ านวนเกาปี โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาเจ็ดปี เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุยางเขา
ปีที่สิบหก. . .” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555, น. 7) 
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 ส าหรับประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบอบการเมืองการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตั้งแตปี 
พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร แตการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยยังขาดความตอเนื่องและมี
เสถียรภาพต่ า แมจะมีการก าหนดใหความส าคัญกับการศึกษาแกประชาชนเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไปสูระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามที่ปรากฏเป็นหนึ่งในหลักหก
ประการของประกาศคณะราษฎรวา “6. จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร” (ภาสกร วงศ์ตาวัน, 
2555, น. 492) และ “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ก็ไดก าหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบกับการศึกษาของประชาชนไววา เมื่อ
ประชาชนไดรับการศึกษาเกินครึ่งของจ านวนประชากรทั้งหมดหรืออยางนอยตองไมเกิน 10 ปี 
ประชาชนชาวไทยจะมีโอกาสเลือกผูแทนราษฎรทั้งหมด สมาชิกประเภทที่ 2 (ประเภทแตงตั้ง) จะไม
มีอีกตอไป” (วัชรินทร์ มัสเจริญ, 2533, น. 7) แตนับจนถึงปัจจุบัน ยังมีการท ารัฐประหารจากฝุาย
ทหารอยู เป็นระยะ ๆ ในยามที่ประเทศเกิดภาวะสุมเสี่ยงหรือเกิดความไมมั่นคงและการขาด
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล มีการฉีกรัฐธรรมนูญ และรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นมาทดแทน 
จากนั้นก็ด าเนินการจัดตั้งรัฐบาล จัดใหมีการเลือกตั้ง และเมื่อมีความขัดแยงทางการเมืองเกิดขึ้นโดย
ไมมีทีทาวาจะสามารถหาทางออกดวยวิธีการจัดการทางการเมืองในระบบได ก็จะมีคณะหรือกลุม
ทหารออกมาท ารัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ โดยมักจะใชขออางวา ท ารัฐประหารเพ่ือปกปูองสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยของประเทศ กลายเป็นวัฏจักรหรือที่มักเรียกกันวา 
“วงจรอุบาทว์” อยูเชนนี้เรื่อยมา ความไมตอเนื่องในการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศนี้ 
ไดสงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศอีกดวย  
 เนื่องดวยรัฐเล็งเห็นความส าคัญของการกลอมเกลาพลเมืองผานกระบวนการของ
การศึกษาในระบบ รัฐไทยจึงเขามามีบทบาทดานการจัดการศึกษา โดยก าหนดใหทุกโรงเรียนทั้ง
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศใชหลักสูตรการเรียนการสอนเดียวกันทั้งหมด มีการศึกษาวิจัย
โดยใชนักเรียนในโรงเรียนอเมริกันเป็นกลุมศึกษา (E. Dawson, Prewitt, and S. Dawson, 1977, 
p. 60) พบวา ในชวงวัยรุน (Adolescence) ที่มีอายุระหวาง 13-18 ปี แตละคนจะมีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนในการจัดการกับสิ่งที่เป็นนามธรรมและมีสวนรวมกับการคิดเชิงอุดมการณ์และมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ พวกเขาเหลานี้เริ่มมีความสนใจในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเมือง การเลือกขางทางการเมือง 
และการเลือกตั้งมากขึ้น เราจะเห็นไดวา ในชวงวัยดังกลาวเป็นชวงที่นักเรียนจะศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งเนื้อหาในแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษานั้น มีความชัดเจนและเขมขนในเรื่องเกี่ยวกับ
การเมืองมากกวาในระดับชั้นประถมศึกษา อีกทั้งในวัยนี้นับเป็นชวงหัวเลี้ยวหัวตอในการกาวเขาสูวัย
ผูใหญ นอกจากนี้ ในประเทศไทยผูที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จะสามารถใชสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
เพ่ือเป็นสวนหนึ่งในการก าหนดทิศทางของประเทศในระบอบประชาธิปไตยอีกดวย ดังนั้น อิทธิพล
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จากการกลอมเกลาเรียนรูจากสถาบันโรงเรียนในชวงระดับชั้นมัธยมศึกษา จึงมีสวนส าคัญอยางยิ่งใน
การกลอมเกลาหรือชี้แนะแนวทางในเรื่องคานิยม ทัศนคติ การโนมเอียงทางการเมือง อันมีผลกระทบ
ตอการปลูกฝังและขัดเกลาวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งจะชวยขับเคลื่อนใหสภาพสังคมและการเมืองนั้น
เป็นไปตามทิศทางที่รัฐตองการตอไปได 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเมืองในแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาของไทย ระหวางปีพ.ศ. 
2503-2551” เป็นการศึกษาผานแบบเรียนหรือหนังสือเรียนที่ถูกก าหนดใหใชในรูปแบบเดียวกันทุก
โรงเรียนทั่วทั้งประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตปี พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2551 โดยเริ่มศึกษา 
วิจัยในชวงหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 น าโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท าให
การเมืองการปกครองของประเทศไทยเขาสูรูปแบบเผด็จการอ านาจนิยม (ประชาธิปไตยแบบไทย) 
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 165) และมีความพยายามพัฒนาประเทศใหทันสมัย เปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารบานเมืองในหลาย ๆ ดาน ซึ่งมิใชเป็นเพียงการพัฒนาเพ่ือใหเห็นผลในปัจจุบันเทานั้นแตเป็น
การริเริ่มและพัฒนาในระยะยาวมีการวางแผนอยางเป็นระบบ คณะปฏิวัติไดยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ
เดิมและยุบสภาผูแทนราษฎร และสรางธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ขึ้นมาใชแทน 
โดยก าหนดใหมีสภาเดียวคือ สภารางรัฐธรรมนูญ ท าหนาที่เหมือนสภาผูแทนราษฎร ก าหนดมาตรา 
17 ใหอ านาจเด็ดขาดแกนายกรัฐมนตรีในการด าเนินการและสั่งการตามเห็นชอบกรณีมีการกระท าอัน
เป็นการคุกคามตอราชอาณาจักรและราชบัลลังก์ ในทางเศรษฐกิจไดใหเอกชนเขามาด าเนินการลงทุน 
ตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติเพ่ือวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (วัชรินทร์ มัสเจริญ, 2533, น. 186) 
ในดานการศึกษา จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเห็นวา “ความเจริญกาวหนาของ
บานเมืองขึ้นอยูกับระดับการศึกษาของพลเมืองประเทศนั้น ๆ เพราะการศึกษาและภาวะเศรษฐกิจ
จ าเป็นตองอาศัยซึ่งกันและกัน ถาการศึกษาดี เศรษฐกิจของชาติก็จะดีดวย. . .” (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2530, น. 7, อางถึงใน ปรีชา ธรรมวินทร, 2532, น. 42) จึงไดก าหนดให
ตั้งสภาการศึกษาแหงชาติในพ.ศ. 2502 และตอมาไดประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการปกครองของ
ประเทศ จากแผนการศึกษานี้ท าใหมีการขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปจากเดิมเพียง 4 ปี เป็น 7 
ปี (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) จึงนับเป็นการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเป็นระบบครั้งแรก ซึ่ง
เป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการศึกษาของไทยมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง
อุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญของไทย ซึ่งตอมาไดเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญหลาย
เหตุการณ์ที่สงผลกระทบตอการเมืองการปกครองของไทย อาทิเชน การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
กลุมนิสิตนักศึกษาและประชาชนเพ่ือเรียกรองประชาธิปไตยอยางแทจริงในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 การตอตานรัฐบาลเผด็จการใน
เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 หลังจากนั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ไดรับความส าคัญ 
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มากขึ้นจนเป็นที่มาของการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540 ที่ไดรับการยอมรับวาเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพราะประชาชนมีสวนรวมในการรางมากกวารัฐธรรมนูญใด ๆ ที่เคยมีมา
กอน แตประเทศไทยก็กลับสูวังวนของอ านาจเผด็จการทางทหารอีกครั้งโดยการรัฐประหารวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2549 และรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จะเห็นไดวา การเมืองการ
ปกครองของไทยนั้นยังไมสามารถหลุดพนจากระบอบเผด็จการทหารและกาวเขาสูความเป็น
ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ไดแมจะมีการปลูกฝังคานิยมและใหการศึกษาสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนมาตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 อีกทั้งประชาชนบางสวนยังใหความเห็นชอบและพึงพอใจที่กองทัพหรือฝุายทหารเขามา
แทรกแซงทางการเมืองและลมลางรัฐบาลในยามที่ประเทศชาติเกิดความไรเสถียรภาพทางการเมือง 
ซึ่งที่ผานมาประชาชนสวนใหญไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ผูที่เชื่อมั่นวา
ความชอบธรรมของรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไมใชการรัฐประหารนั้นจึงมีไมมากนัก นอกจากนั้น ใน
กลุมผูมีการศึกษาสูงแมจะยึดมั่นในทฤษฎีแตในทางปฏิบัติก็ยังยอมรับผูน าที่มีความเขมแข็งเด็ดขาด
ที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารเพราะเห็นวามีความจ าเป็นตอการแกปัญหาของประเทศ (สุจิต  
บุญบงการ, 2542, น. 240) 
 ในชวงระยะเวลาที่ผานมา การศึกษาของไทยไดถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การศึกษาหลายครั้งดวยกัน ในสวนของระดับมัธยมศึกษานั้นมีทั้งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทั้งฉบับ 
เปลี่ยนแปลงเฉพาะหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา แบบเรียนที่ก าหนดใหแตละโรงเรียนใชเป็นคูมือ
ถายทอดความรูแกนักเรียนนั้นก็มักจะถูกปรับปรุงแกไขใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพ
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในแตละยุคสมัยดวยเชนกัน ท าใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความ
พยายามของรัฐในการปลูกฝังแนวคิดและอุดมการณ์ใหแกสมาชิกในสังคม ผานการสรางและช าระ
แบบเรียนที่มีความสัมพันธ์ตอสภาพสังคมและการเมืองในแตละยุคสมัย ในประเด็นความสัมพันธ์เชิง
อ านาจระหวางรัฐ (รัฐบาล/ขาราชการทหารและพลเรือน) และประชาชน โดยเลือกวิเคราะห์จาก
แบบเรียนที่ใชในระบบการศึกษาของไทย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่รัฐ
กลอมเกลาประชาชนใหเกิดการยอมรับซึ่งอ านาจของรัฐในการกระท าการตาง ๆ ซึ่งจะท าใหมองเห็น
เนื้อหาแฝงในเนื้อหาแบบเรียนของการศึกษาในระบบความรูที่ไดรับการยอมรับในชวงเวลาหนึ่งอาจไม
เป็นที่ยอมรับและถูกลบเลือนไปในสังคม หรือมีการบรรจุความรูในอีกรูปแบบหนึ่งเขามาแทนที่รูป
แบบเดิมในอีกชวงเวลาหนึ่ง แบบเรียนจึงไมใชเพียงแคเครื่องมือถายทอดความรูที่เป็นกลางทาง
วิชาการใหแกนักเรียนเทานั้น แตยังเป็นเครื่องมือกลไกของรัฐในการถายทอดคานิยม ทัศนคติ และ
อุดมการณ์ ที่รัฐใชเป็นกระบวนการครอบง าใหเห็นวาความรูเหลานั้นเป็นความจริงที่สมควรตองเรียนรู 
ซึ่ง เรมอนด์ วิลเลียมส์  มองวา “เป็นการเลือกบรรจุสิ่งที่ตองการจะใหคนยอมรับลงไปในหลักสูตร
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นั่นเอง” (ไมเคิล แอปเปิล, 1982/2529, น. 32) ซึ่งกระบวนการเลือกดังกลาวเกิดขึ้นในระดับนโยบาย
ภายในกลุมผูมีอ านาจในสังคมที่เก่ียวของกับการก ากับดูแลการศึกษาท่ีมุงสูการบังคับใชใหปฏิบัติ และ
ท าการเผยแพรความรูบางอยางที่ ไดรับการยอมรับวาเป็นความรู อันชอบธรรม ( Legitimate 
Knowledge) ผานแบบเรียน ซึ่งผูที่ถูกครอบง าเองก็อาจไมไดมีความรูสึกวาตนถูกบังคับใหมีความเชื่อ 
หรือมีระบบความคิดตามกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของรัฐในการสรางพลเมืองตามอุดมคติ
ของสังคมตั้งแตอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการดังกลาวอาจเป็นไปเพ่ือคงไวซึ่งการด ารงอยูของ
อุดมการณ์หรือคานิยมทางการเมืองแบบเดิม หรืออาจเป็นกระบวนการสรางและเปลี่ยนแปลงไปสู
อุดมการณ์หรือคานิยมทางการเมืองในรูปแบบใหม  การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหแกเด็กและ
เยาวชนผานสถาบันโรงเรียนถือเป็นแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลแพรกระจายไปในวง
กวาง เนื่องจากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศจะใชเวลาสวนใหญศึกษาเรียนรูอยูในโรงเรียนวันละหลาย
ชั่วโมงและเขาศึกษาในระบบอยางนอยตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในระบบการศึกษาภาคบังคับ  
(ในปัจจุบันมีระยะเวลา 9 ปี) และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงกวาระดับ
การศึกษาภาคบังคับ กลาวคือ เด็กและเยาวชนจะไดรับการอบรมกลอมเกลาการเรียนรูผานการเรียน
การสอนในระบบเป็นระยะเวลานานขึ้น 
 ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเมืองในแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาของไทย ระหวางปี
พ.ศ. 2503-2551” ในครั้งนี้ จึงมุงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
แบบเรียนในแตละยุคสมัย ซึ่งอาจกลาวไดวา กระบวนการคัดเลือกความรูแบบเป็นทางการเขาบรรจุ
ในแบบเรียนนั้นเป็นกระบวนการที่มีอ านาจทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ กลาวคือ ความรูที่ถายทอด
ลงในแบบเรียนนั้นแทจริงแลวเป็นความรูของกลุมใด ใครคือผูมีอิทธิพลในการก าหนดเนื้อหาใน
แบบเรียนตามหลักสูตรภาคบังคับของรัฐ มีความเกี่ยวของกับกลุมผูมีอ านาจปกครองรัฐอยางไร 
รวมถึงเนื้อหาแบบเรียนลักษณะใดที่ไดรับอนุญาตใหน ามาใชเผยแพรในโรงเรียน แมในปัจจุบันรัฐจะ
เปิดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถผลิตแบบเรียนเองได  แตก็ตองอยูภายใตขอบเขตและแนวทางที่รัฐ 
(กระทรวงศึกษาธิการ) ก าหนด นั่นคือ ตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการของ
กระทรวงศึกษาธิการกอนเทานั้นจึงจะสามารถน าไปใชท าการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งของรัฐและ
เอกชนได รวมไปถึงการศึกษาเนื้อหาในแบบเรียนเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจและน าไปประยุกต์ใช
เชื่อมโยงเป็นสวนหนึ่งในการอธิบายปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานการปลูกฝังและพัฒนาแนวคิด ทัศนคติ คานิยมทางการเมืองใหแกเยาวชนผูเป็นรากฐานอนาคต
ของสังคม ทั้งนี้ จะเห็นไดวา แมประเทศไทยไดเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแตปี 2475 และมีการใหการศึกษาเก่ียวกับการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมาเกือบหนึ่งศตวรรษ แตสังคมไทยยังถูกมองวา ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยเพียงพอ รวมทั้งยังเห็นวาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทยนั้น  
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ไมเอ้ืออ านวยตอการพัฒนาระบอบดังกลาว การทุมเทและใหความส าคัญกับหลักสูตรการศึกษาและ
เนื้อหาในแบบเรียนอยางจริงจังจะถือเป็นการลงทุนเพ่ืออนาคตที่มีราคาไมแพงและคุมคา หาก
สามารถอบรมกลอมเกลาคนในสังคมใหมีความรู ความสามารถ และมีลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดี
ในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือเตรียมความพรอมสมาชิกในสังคมใหเหมาะสมตอการพัฒนาประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตยใหเจริญกาวหนาตอไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลก าหนดเนื้อหาของแบบเรียนในแตละยุคสมัย 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาความพยายามของรัฐในการกลอมเกลาทางการเมืองผานเนื้อหาของ  
แบบเรียนในประเด็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชนในแตละยุคสมัย  
 1.2.3 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความส าคัญของแบบเรียนในฐานะที่เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งใน
กระบวนการกลอมเกลาการเรียนรูทางการเมืองของรัฐ  
 
1.3 สมมติฐาน 
  
 1.3.1 นักวิชาการดานการศึกษามีอิทธิพลตอการก าหนดเนื้อหาของแบบเรียน เพ่ือสราง
ความชอบธรรมใหแกระบอบการปกครองในแตละยุคสมัย และเพ่ือตอบสนองความคิดความเชื่อของ
กลุมตนเอง 
 1.3.2 การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแบบเรียนไมไดเกิดขึ้นโดยฉับพลันจาก
การเปลี่ยนแปลงผูน าประเทศหรือรัฐบาล แตมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเป็นคอยไป 
 
1.4 วิธีการและขอบเขตการศึกษาวิจัย 
 
 1.4.1 ขอบเขตดานแหลงขอมูล คือ แบบเรียนหรือหนังสือเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย ภายใตการก ากับของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ในรายวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา หมวดวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตร์  ตลอดจนแผนการ
ศึกษา และหลักสูตรการศึกษา ตั้งแตปี พ.ศ. 2503-2551 ซึ่งสามารถคนควาแหลงขอมูลขางตนไดจาก
ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ กลุมพัฒนาและสงเสริมวิทยบริการ ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รานขายหนังสือเกา
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ออนไลน์ รวมทั้งการหยิบยืมจากผูที่เพิ่งจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา และคนควาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของจากหอสมุดแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
หองสมุดดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสืบคนจากฐานขอมูลออนไลน์ของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR) หองสมุดส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสื่อออนไลน์อื่น ๆ 
 1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูศึกษาจะวิเคราะห์ตีความเนื้อหาในแบบเรียนวิชาภาษาไทย 
และสังคมศึกษา หมวดวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตร์  ซ่ึงจะศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความพยายามในการตอกย้ า และความแตกตางของเนื้อหาแบบเรียนที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ในดานความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชน อันประกอบไปดวย อ านาจใน
การปกครองของรัฐในระบบราชการ (สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น) บทบาทของกองทัพ
และทหารที่มีตอประชาชน บทบาทของสถาบันที่มิใชระบบราชการ เชน นักการเมือง รัฐสภา รวมไป
ถึงการอธิบายถึงวิธีการอันชอบธรรมในการขึ้นสูอ านาจรัฐ และขอควรปฏิบัติตนหรือหนาที่ที่
ประชาชนพึงมีตอรัฐและกระบวนการจัดการความขัดแยงในสังคม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายาม
ของรัฐในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองผานแบบเรียนในแตละยุคสมัย  
 1.4.3 ขอบเขตดานวิธีการ การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเมืองในแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ของไทย ระหวางปี พ.ศ. 2503-2551” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
น าเสนอในรูปแบบการพรรณนา จากการวิเคราะห์ตีความขอมูลเอกสาร (Documentary Research) 
โดยเลือกศึกษาแบบเรียนวิชาภาษาไทยและสั งคมศึกษาในรายวิชาบั งคับ ที่ จั ดท า โดย
กระทรวงศึกษาธิการและแบบเรียนบางเลมที่จัดท าโดยส านักพิมพ์เอกชน ที่ผานการตรวจประเมิน
คุณภาพทางวิ ช าการและ ได รั บ ใบอนุญาต ให ใช เป็ นหนั ง สื อ เ รี ยน ในสถานศึ กษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 60 เลม และทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ รวมถึงการ
สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษาและผูแตงแบบเรียนบางทาน เพ่ือทราบถึงกระบวนการและแนวคิดในการ
คัดเลือกเนื้อหาของแบบเรียน โดยการศึกษาเนื้อหาแบบเรียนจะแบงออกเป็น 3 ชวงเวลา ดังนี้คือ 

 ชวงที่หนึ่ง : การศึกษาแบบเรียนในยุคเผด็จการทหาร ระหวางปีพ.ศ. 2503 ถึง 
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งแบบเรียนที่ใชศึกษาในชวงนี้อยูในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนตนและประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 จ านวน 6 เลม 
 ชวงที่สอง: การศึกษาแบบเรียนแบบเรียนยุคหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงชวงการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ประกอบไปดวยแบบเรียนในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ. 2518  หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวด
วิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย พ.ศ. 2524 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533) จ านวน 32 เลม 
 ชวงที่สาม: การศึกษาแบบเรียนในยุคยุคหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ถึง
ปี พ.ศ. 2551 ประกอบไปดวยแบบเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จ านวน 22 เลม 
 
ตารางที่ 1.1 
 
หลักสูตรการศึกษาไทยในแต่ละช่วงสมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2503-2551 

 ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความพยายามในการกลอมเกลาทางการเมืองของรัฐไมได
อยูในขอบขายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 

แบบเรียนในยุคเผด็จการทหาร
พ.ศ. 2503-2516 

แบบเรียนยุคหลัง 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 – ชวงที่ประกาศใช

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

แบบเรียนยุคหลังประกาศใช
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 -   

พ.ศ. 2551 
- ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ โ ย ค

มัธยมศึกษาตอนตนและ
ประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ. 2503 
 

- หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ. 2518 

- หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
ต อ น ต น แ ล ะ ป ร ะ โ ย ค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หมวด
วิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 

- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พ.ศ .  2521 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 
2524 

- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2533) แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 
2524 (ปรบัปรุง พ.ศ. 2533) 

- ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
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1.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนนศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการก าหนดเนื้อหาของ
แบบเรียนและความพยายามของรัฐในการกลอมเกลาทางการเมืองที่กระท าผานกลไกทาง
สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน ซึ่งในระบบการศึกษาของไทยนั้นมีลักษณะการเรียนการสอนที่ยึด
แบบเรียนหรือหนังสือเรียนเป็นสื่อส าคัญ ดังนั้น เนื้อหาในแบบเรียนจึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญของ
รัฐหรือชนชั้นผูปกครอง ซึ่งประกอบไปดวย รัฐบาล ขาราชการทหารและพลเรือน ในการกลอมเกลา
และสงผานความคิดและอุดมการณ์ตาง ๆ ของกลุมผูมีอ านาจเหนือกวา โดยการศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาในแบบเรียนนี้จะใชแนวคิดการครองอ านาจน า (Hegemony) 1 ของอันโตนิโอ กรัมชี่ 
(Antonio Gramsci) เนื่องจากความมั่นคงของการด ารงอยูของอ านาจนั้นขึ้นอยูกับความสามารถ 
ในการครองอ านาจน าทางศีลธรรมและปัญญาเพ่ือควบคุมการยอมรับอุดมการณ์ใหเกิดขึ้นภายใน  
ประชาสังคมหรือชนชั้นอื่น ๆ  ซึ่งเป็นการควบคุมในลักษณะที่ผูถูกควบคุมไมรูสึกวาตนเองถูกควบคุม 
จึงนับไดวา เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกวาการควบคุมแบบใชก าลังเขาบังคับ กดขี่ นอกจากนี้
ระบบการศึกษายังมีสวนส าคัญในกระบวนการผลิตและสรางปัญญาชนที่จะมีบทบาทในการถายทอด
องค์ความรูไปยังผู อ่ืนและสรางความชอบธรรมใหแกกลุมอ านาจเดิม หรือก าหนดทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของระบบตอไป จึงอาจกลาวไดวา  การครองอ านาจน าจะมีสวนส าคัญและ  
มีความสัมพันธ์ยิ่งตอระบบการศึกษาหรือสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ผานเนื้อหาในแบบเรียนในการ
กลอมเกลาการเรียนรูทางการเมืองแกประชาชน เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนตอการปกครองของรัฐหรือ
ชนชั้นผูปรารถนาจะสรางภาวะการครองอ านาจน า 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 ค าว่า “Hegemony” มีการแปลความหมายแตกต่างกันออกไป เช่น นิธิ เอียวศรีวงศ์. และ  

วัชรพล พุทธรักษา ใช้ค าว่า “การครองอ านาจน า” กาญจนา แก้วเทพ ใช้ว่า “การครองความเป็น
เจ้า” วนัส ปิยะกุลชัยเดช ใช้ค าว่า“การครองความเป็นใหญ่”  

ในงานศึกษาวิจัยนี้จะใช้ค าแปลว่า “การครองอ านาจน า” 
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1.6 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 การเมือง หมายถึง กิจกรรมที่วาดวยการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจและการตอสู
ตอรองทางความคิดระหวางคนกลุมตาง ๆ ในสังคม 

การกลอมเกลาทางการเมือง หมายถึง กระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์ แนวคิด คติความ
เชื่อเกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่ท าใหคนกลุมหนึ่งสามารถสรางภาวะการครอบครองความคิดและ
เป็นที่ยอมรับของคนอีกกลุมอื่น ๆ ได 
 การครองอ านาจน า หมายถึง การที่กลุมทางสังคมหนึ่งกระท าการครอบครองความคิด
เหนือกลุมทางสังคมอ่ืน ๆ ในสังคม ดวยกลไกตาง ๆ ผานสถาบันทางสังคม เพ่ือสรางการยอมรับให
เกิดข้ึนแกคนในสังคม โดยปราศจากการใชความรุนแรงหรือการใชก าลังบังคับ ซึ่งผูที่ถูกกระท าในกลุม
ทางสังคมอ่ืน ๆ นั้นไมไดรูสึกวาตนเองถูกครอบครองความคิดแตอยางใด 
 เสรีนิยม หมายถึง อุดมการณ์หรือแนวคิดที่เนนความส าคัญและใหสิทธิเสรีภาพแก
ปัจเจกบุคคลอยางเต็มที่ภายใตกฎหมาย ทุกคนมีความเสมอภาคตอหนากฎหมาย เชื่อมั่นใน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยางมีเหตุมีผลของมนุษย์ เปิดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นได
อยางเสรีและยอมรับในความแตกตางโดยไมกังวลวาจะน ามาสูความแตกแยกภายในสังคม และมองวา
อ านาจหนาที่ของสถาบันในสังคมควรไดรับความเห็นชอบโดยสมาชิกในสังคมนั้น นั่นคือ อ านาจหนาที่
นั้นมาจากประชาชน รัฐบาลควรมีอ านาจจ ากัดและมีความโปรงใสในการบริหารบานเมือง (สมเกียรติ 
วันทะนะ, 2551, น. 24-28) 
 อนุรักษ์นิยม หมายถึง อุดมการณ์หรือแนวคิดที่นิยมการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเป็นคอย
ไป ไมตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงแบบถอนรากถอนโคน เนนการสืบทอดประเพณีที่
ปฏิบัติสืบตอกันมา ใหความส าคัญกับมนุษย์ในลักษณะกลุมกอนเป็นชุมชนหรือประเทศชาติมากกวา
ปัจเจกบุคคล โดยมองวาหากปลอยใหปัจเจกบุคคลมีสิทธิเสรีภาพอยางเต็มที่จะสรางความวุนวายให
เกิดข้ึนภายในสังคม แนวคิดนี้จึงใหความส าคัญกับอ านาจหนาที่ของรัฐ ความมีระเบียบวินัย และเนน
บทบาทหนาที่ของแตละบุคคลเพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางสงบสุขในสังคม (สมเกียรติ วันทะนะ, 2551, 
น. 48-56) 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.7.1 ทราบถึงลักษณะความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชนที่ถูกกลอม
เกลาผานแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาของไทยในบริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของแตละยุค
สมัย 
 1.7.2 เขาใจและตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา โดยใชแบบเรียนเป็นสื่อของ
การศึกษาในระบบสถาบันโรงเรียน ซึ่งมีสวนส าคัญในการกลอมเกลาวัฒนธรรมทางการเมืองใหแก
สมาชิกในสังคม ซึ่งเป็นผลสะทอนจากการกลอมเกลาทางการเมืองผานระบบการศึกษาในระบบของ
รัฐที่มีลักษณะสงเสริมหรือเป็นอุปสรรคตอการพัฒนาการเมือง เพื่อน าไปสืบทอดหรือปรับปรุงแกไขให
สงผลตอเนื่องไปสูการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในอนาคต   
 1.7.3 ใชเป็นแนวทางการศึกษาใหแกผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเมืองในแบบเรียนของ
ไทยตอไป 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 แนวคิดการครองอ านาจน า (Hegemony) ของ อันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) 
นักทฤษฎีมาร์กซิสต์ที่ไดพยายามศึกษาและใหความส าคัญแกบทบาทของโครงสรางสวนบน อัน
ประกอบไปดวย ประชาสังคม (Civil Society) และสังคมการเมือง (Political Society) วาจะ
สามารถสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคมได ซึ่งเป็นโครงสรางของอุดมการณ์ ระบบความคิด 
ความเชื่อ กฎหมาย วัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ที่ไมใชโครงสรางทางเศรษฐกิจที่เป็นองค์ประกอบหลักของ
โครงสรางสวนลางที่กลุมแนวคิดมาร์กซิสต์ดั้งเดิมใหความส าคัญ 
 
2.1 การครองอ านาจน า: นิยาม ความหมาย 
 
 กรัมชี่กลาวถึงแนวคิดการครองอ านาจน าไว ใน “สมุดบันทึกจากคุก” (Prison 
Notebooks) ขณะที่เขาถูกจ าคุกอยูระหวางปีค.ศ. 1926-1935 งานเขียนนี้จึงมีลักษณะกระจัด
กระจายและไมไดแสดงแนวคิดออกมาอยางตรงไปตรงมา เนื่องจากตองหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ
จากเจาหนาที่ควบคุม อีกทั้งกรัมชี่ไมไดอธิบายความหมายของแนวคิดนี้อยางชัดเจนตายตัว แต
กลาวถึงในบริบทที่หลากหลาย และจ ากัดค านิยามไปตามประเด็นท่ีเขากลาวถึง นักวิชาการหลายทาน
จึงพยายามใหความหมายเกี่ยวกับการครองอ านาจน าโดยอธิบายตามมโนทัศน์ตาง ๆ โดยการท าความ
เขาใจแนวคิดการครองอ านาจน านั้นสามารถสรุปการตีความความหมายโดยแบงเป็นประเด็นไดดังนี้ 
 
 2.1.1. ประเด็นเรื่องชนชั้น  
 การอธิบายถึงความพยายามที่จะด าเนินการควบคุมหรือสรางอิทธิพลของคน 
ชนชั้นหนึ่งตอคนในชนชั้นอ่ืน ๆ เห  นไดจากการตีความของมิลิแบนด์ (1982, p. 76, quoted in 
Ransome, 1992, p. 132 แปลโดยผูศึกษา จากขอความที่วา “Hegemony is actually a process 
of struggle, a permanent striving, a ceaseless endeavour to maintain control over the 
“hearts and minds” of subordinate classes.”) มองวา “แนวคิดการครองอ านาจน าเป็น
กระบวนการตอสูและความพยายามที่จะรักษาการควบคุมเหนือความคิดและจิตใจของชนชั้นที่อยูต่ า
กวา” ปรีชา ธรรมวินทร (2532, น. 22) ตีความวา “การครองอ านาจน า คือ การที่ชนชั้นหนึ่งสามารถ
ใชอิทธิพลเพ่ือการ “ครอบง า” อีกชนชั้นหนึ่งหรือชนชั้นยอย ๆ ที่เหลือได ทั้งในแงการเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม” ทางดานของแอนน์ โชว์สแต็ก ซาซูน (1980, อางถึงใน วนัส ปิยะกุลชัยเดช, 2548, น. 
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181) เสนอวา “กรัมชี่เสนอขอพิจารณาทางทฤษฎีที่จะสามารถน าไปใชกับชนชั้นใดก็ไดเพ่ือใหเกิดการ
ปกครองของชนชั้นนั้น ๆ ไมวาจะเป็นชนชั้นกระฎุมพีหรือกรรมมาชีพ” ดังนั้นจะเห็นไดวา กลุมชนชั้น
ทางสังคมที่จะสามารถปกครองไดนั้นไมไดผูกขาดอยูกับกลุมชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง แตเป็นกลุมทาง
สังคมที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตทางเศรษฐกิจ (ชนชั้นหลัก) เพ่ือคงไวซึ่งอิทธิพลของเศรษฐกิจตอ
การก าหนดสภาพความเป็นอยูของมนุษย์ (วนัส ปิยะกุลชัยเดช, 2548, น. 181) 
 2.1.2 ความยินยอม  
 การที่กลุมหรือชนชั้นทางสังคมกลุมใดกลุมหนึ่งจะครองอ านาจน าไดนั้นเกิดจาก
การที่คนสวนใหญหรือกลุมทางสังคมอ่ืน ๆ ใหการยอมรับอ านาจของกลุมทางสังคมกลุมใดกลุมหนึ่ง 
อาจจะเป็นความยินยอมที่กระตือรือรนหรือเฉื่อยชาก็ได เห็นไดจากการรวบรวมการตีความการครอง
อ านาจน าในดานความยินยอมของนักวิชาการตาง ๆ ในงานวิจัยของวนัส ปิยะกุลชัยเดช ซึ่งไดใชค าวา 
“การครองความเป็นใหญ” เป็นค าแปลของค าวา “Hegemony” ที่วา 
 . . .การตีความของลาร์เรนที่วา ―ความหมายของการครองความเป็นใหญชี้ถึง
 ความสามารถของชนชั้นที่รักษาไวซึ่งความเป็นปึกแผน (adhesion) และความยินยอม 
 (consent) ของมวลชน‖ หรือในการตีความของฮอลและคณะที่วา ―มโนทัศน์การครอง
 ความเป็นใหญถูกสรางขึ้นโดยกรัมชี่เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในชนชั้นและ
 ระหวางชนชั้น การครองความเป็นใหญเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางเพ่ือเกิดการ ―อุบัติ
 ขึ้น (spontaneous)‖ ของความยินยอม. . . หรือในขอความของอดัมสันที่วา ―การ
 ครองความเป็นใหญ หมายถึง ความยินยอม (consensus) ที่เกิดขึ้นในประชาสังคม 
 (civil Society) ที่เป็นพ้ืนฐานของระบบการเมืองที่เป็นอยู‖ หรือในการตีความของ
 โจเซฟ วี. ฟีเมียที่วา ―การครองความเป็นใหญคือการมีอ านาจของชนชั้นหนึ่งหรือกลุม
 หนึ่งเหนือชนชั้นอื่นที่ไดมาดวยความยินยอมมากกวาการใชก าลัง‖ (วนัส ปิยะกุลชัยเดช, 
 2548, น. 176) 
  รวมไปถึงการใหความหมายการครองอ านาจน าที่ท าใหเกิดภาวะยอมรับความคิด 
วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่สรางและถายทอดออกไปสูสังคม โดยที่คนทั่วไปรูสึกวาเป็นเรื่องจริงหรือเป็น
เรื่องธรรมดาสามัญ ดังเชนการใหความหมายของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2557, ยอหนาที่ 2) ที่วา "อ านาจ
น า (Hegemony) ก็คือฐานทางวัฒนธรรมที่ท าใหสังคมยอมรับอ านาจครอบง าซึ่งรัฐตางๆ ยึดกุมอยู 
. . .เพราะอ านาจน าของรัฐเชนนั้นมีพลังไพศาลจนเกิดการยอมรับอยางกวางขวางทั้งสังคม” และตาม
ค านิยามของวิลเลียมส์ (1960, p. 587, อางใน วัชรพล พุทธรักษา, 2557, น. 125-126) ที่เสนอวา 
 การครองอ านาจน าเป็นสภาวะทางสังคม/การเมืองที่เป็นโมเมนต์ของการผนวกรวม
 ปรัชญาและการปฏิบัติ (Philosophy and Practice) เขาเป็นหนึ่งเดียว เป็นภาวะที่วิถี
 ชีวิตถูกครอบง าและความคิดเรื่องความเป็นจริง (Concept of Reality) ถูกท าใหเป็น
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 หนึ่งเดียว และแพรกระจายไปทั่วสังคมในทุกสถาบันในสังคม ผานทางรสนิยม ศีลธรรม 
 ขนบธรรมเนียม ศาสนา และหลักการทางการเมืองในทุกระดับของความสัมพันธ์ทาง
 สังคม 
 2.1.3 การน าทางภูมิปัญญาและศีลธรรม หรือ สงครามยึดพื้นที่ทางความคิด     
(War of Position)  
 การที่มวลชนหรือกลุมคนในสังคมอ่ืนจะใหการยอมรับอ านาจของชนชั้นหรือกลุม
ทางสังคมที่ครองอ านาจนั้น จะตองอาศัยการน าทางภูมิปัญญาและศีลธรรมโดยไมใชก าลังบังคับ เพ่ือ
ดึงเอากลุมทางสังคมหรือชนชั้นอ่ืนเขามารวมสนับสนุนอุดมการณ์หรือผลประโยชน์ของกลุมที่ครอง
อ านาจ ดังการตีความของลาร์เรน (1982, p. 82, อางถึงใน วนัส ปิยะกุลชัยเดช, 2548, น. 178-179) 
ที่วา “. . .การครองความเป็นใหญของชนชั้น (Class Hegemony) คือ ความสามารถของชนชั้นที่
รักษาไวซึ่งการน าทางภูมิปัญญาและศีลธรรมตอชนชั้นอื่น ๆ โดยไมตองอาศัยการใชก าลังบังคับ” หรือ 
การตีความของซาลามินี (1981, p. 133 อางถึงใน วนัส ปิยะกุลชัยเดช, 2548, น. 179) ที่วา “การ
ครองความเป็นใหญแสดงถึงการน าทางภูมิปัญญาและศีลธรรม (Intellectual and Moral 
Direction) ในการผสมรวมเอากลุมทางสังคมตาง ๆ เขาไวดวยกันในการตอสูเพ่ือใหเกิดการก าหนด
ตนเองทางการเมืองและวัฒนธรรม (Cultural and Political Autonomy)”  
 2.1.4 ผู้กระท าที่ก่อให้เกิดการครองอ านาจน า  
  การครองอ านาจน าจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อกลุมทางสังคมหนึ่งสามารถครอบครอง
ทางความคิดหรือการตอสูทางอุดมการณ์ของกลุมทางสังคมกลุมอ่ืน ๆ ได และเพ่ือรักษาไวซึ่งการ
ครองอ านาจน านั้นก็ตองอาศัยการน าทางปัญญาและศีลธรรมชวยในการครอบครองใหเกิดความ
ยินยอมในระดับความคิดหรือจิตส านึก ซึ่งผูที่กระท าหนาที่ในการแพรกระจายและยกระดับความคิด 
เพ่ือน ามาซึ่งการรวมกลุมที่มีแนวคิดและอุดมการณ์รวมกันนั้นก็คือ “ปัญญาชน” ดังการตีความ
ของอดัมสัน (1980, pp. 176-177, อางถึงใน วนัส ปิยะกุลชัยเดช, 2548, น. 183-184) ทีว่า 
 สิ่งที่ท าหนาที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหวางโครงสรางพ้ืนฐานและโครงสรางสวนบนเขา
 ไวดวยกันนั้นคือปัญญาชน ปัญญาชนในที่นี้ไมไดหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล 
 แตหมายถึงการท าหนาที่ในสถานการณ์ทางวัตถุที่ผูที่ท าหนาที่เป็นปัญญาชนไมวาชาย
 หรือหญิงมีความสัมพันธ์กับกลไกการครองความเป็นใหญทั้งหมดของรัฐ 
รวมถึงในการตีความของฟีเมีย (1981, p. 56, อางถึงใน วนัส ปิยะกุลชัยเดช, 2548, น. 184) ที่วา 
 มโนทัศน์การครองความเป็นใหญของกรัมชี่ไดใหพ้ืนฐานทางทฤษฎีแกพรรคปฏิวัติ. . . 
 และปัญญาชนคอมมิวนิสต์ที่ชวยท าใหมวลชนเกิด “จิตส านึกเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับตนเอง 
 (Critical Self-Consciousness)” ที่จะท าใหสามารถลมลางระเบียบความสัมพันธ์ที่
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 เป็นอยู และท าใหเกิดสังคมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางศีลธรรมที่วางอยูบน
 หลักการที่มีรวมกันของชนชั้นกรรมาชีพ 
จะเห็นไดวา กลไกที่จะกอใหเกิดการครองอ านาจน านั้นตองอาศัยการเกิดขึ้นของปัญญาชนจัดตั้ง ซึ่ง
ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญของกลุมที่ด าเนินการครองอ านาจน าที่จะ “น า” มวลชนสวนอ่ืนใหเกิดการ
ยอมรับหรือยินยอมอ านาจและอุดมการณ์ของกลุมตนได 
 
2.2 รูปแบบของการครองอ านาจน า 
   
 การครองอ านาจน าสามารถแบงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การครองอ านาจน าที่เฉื่อยชา 
(Passive Hegemony) และ การครองอ านาจน าที่กระตือรือรน (Active Hegemony) ซึ่งรูปแบบ
ของการครองอำนาจน าที่แตกตางกันจะสงผลตอวิธีการกอตัวและการรักษาไวซึ่งการครองอ านาจน า 
 
 2.2.1 การครองอ านาจน าที่เฉื่อยชา (Passive Hegemony) หรือ การครองอ านาจ
น าแบบภายนอก (External Hegemony)  
  การท าลายการรวมตัวกันของกลุมทางสังคมอ่ืนนอกเหนือจากกลุมของตน อาศัย
วิธีการแปรสภาพ (Transformism) โดยดูดกลืนผูน าหรือปัญญาชนของกลุมทางสังคมนั้นใหเกิดความ
ยินยอมและเขามาเป็นสวนหนึ่งของกลุมทางสังคม แตการยินยอมนั้นเกิดขึ้นในระดับผูน าหรือ
ปัญญาชนของกลุมเหลานั้นเทานั้น ท าใหมวลชนที่อยูในกลุมทางสังคมที่ปราศจากผูน า ซึ่งไมไดมีสวน
รวมในกลไกการครองอ านาจ เกิดความยินยอมที่เฉื่อยชาและเกิดความสับสนในสถานะของตนและอยู
กันอยางกระจัดกระจาย เนื่องจากไมมีปัญญาชนในการจัดระเบียบความคิดและน าทางใหแกกลุมทาง
สังคมนั้น เชน ความคิดที่วา ไมวาเราจะเป็นใคร เราก็เป็นคนไทยดวยกัน การเป็นคนไทยดวยกันได
ท าลายลักษณะเฉพาะตัวของกลุมทางสังคมยอยลงใหเหลือเพียงแคการน าของกลุมทางสังคมที่สราง
ความคิดนี้ขึ้นมา ซึ่งการปฏิวัติที่เฉื่อยชานี้สามารถท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนที่เป็นโครงสราง
สวนลางหรือโครงสรางทางเศรษฐกิจ แตไมไดเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์ เพราะจุดประสงค์ใน
การเปลี่ยนแปลงที่จ ากัดขอบเขตนั้นเป็นไปเพ่ือคงไวซึ่งผลประโยชน์ของกลุมชนชั้นน า ดวยเหตุนี้ การ
ปฏิวัติที่เฉื่อยชา จึงสามารถเรียกไดวาเป็นการปฏิวัติที่ปราศจากการปฏิวัติ  และตราบใดที่กลุมทาง
สังคมยังสามารถดูดกลืนผูน าหรือปัญญาชนของกลุมทางสังคมอ่ืนไวได การทาทายการครองอ านาจน า
ของกลุมทางสังคมนี้ก็แทบจะเกิดขึ้นไมได (วนัส ปิยะกุลชัยเดช, 2548, น. 208-209, 250-255) 
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 2.2.2 การครองอ านาจน าที่กระตือรือร้น (Active Hegemony) หรือ การครอง
อ านาจน าแบบภายใน (Internal Hegemony)  
  มีลักษณะตรงกันขามกับการครองอ านาจน าที่เฉื่อยชา คือ การน าเอาความ
ตองการของมวลชนเขามาเป็นความตองการของกลุมตน หรือปรัชญาที่ท าหนาที่เป็นอุดมการณ์นั้นถูก
ทอนระดับใหเขากับมวลชนได ท าใหเกิดเอกภาพระหวางชนชั้นปกครองและมวลชนบนแนวคิด
เกี่ยวกับโลกรวมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ประชาสังคมที่มีการชวงชิงการน าทางความคิดผาน
สงครามยึดพ้ืนที่ทางความคิด (War of Position) ท าใหสามารถสรางความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได 
การยอมรับของมวลชนก็จะเป็นการยอมรับแบบกระตือรือรนและเกิดจากการเห็นวาเป็นสิ่งที่ถูกตอง
ดวยการวิพากษ์ที่ไมไดถูกปิดกั้น ซึ่งการครองอ านาจน าโดยกลุมทางสังคมนี้จะด าเนินตอไปเรื่อย ๆ 
หากเอกภาพทางความคิดของกลุมผูครองอ านาจน าและมวลชนยังไมขัดแยงกัน 
  แมการครองอ านาจน าทั้งสองรูปแบบจะมีลักษณะแตกตางกัน แตก็ลวนมี
ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมนั้น ๆ นอกจากนี้ มุมมองดานความสัมพันธ์
ของตนเองและผูอ่ืนของผูที่ตองการสรางการน าทางปัญญาและศีลธรรมยังเป็นปัจจัยส าคัญที่มี ผลตอ
แนวโนมของรูปแบบการน าอีกดวย กลาวคือ หากชนชั้นน ามีมุมมองตอชนชั้นที่ถูกปกครองหรือ
มวลชนเป็นไปในลักษณะแตกตาง ไมเทาเทียมกัน การมีนัยยะของการแบงแยกระหวางชนชั้น จนท า
ใหมวลชนเชื่อในสถานะท่ีสูงกวาของชนชั้นปกครองและปัญญาชน และเกิดภาวะปราศจากความสนใจ
ในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง รูปแบบการน าก็จะมีแนวโนมที่จะเกิดการครอง
อ านาจน าที่เฉื่อยชา แตหากชนชั้นน ามีมุมมองตอชนชั้นที่ถูกปกครองหรือมวลชนเป็นไปในลักษณะ
ยอมรับและเปิดโอกาสใหมวลชนเขามามีสวนรวม รูปแบบการน าก็จะมีแนวโนมที่จะเกิดการครอง
อ านาจน าทีก่ระตือรือรน (วนัส ปิยะกุลชัยเดช, 2548, น. 209-210, 255-259) 

 
2.3 การสร้างภาวะการครองอ านาจน า: ผู้กระท าและกลไกที่ก่อให้เกิดการครองอ านาจน า 
 
 ตามทัศนะของกรัมชี่ การมีอ านาจสูงสุดในการปกครองของกลุมทางสังคมกลุมหนึ่ง
สามารถกระท าได 2 ทาง คือ การครอบง า (Dominant) และ การน าทางปัญญาและศีลธรรม 
(Intellectual and Moral Leadership) กลุมทางสังคมจะใชวิธีการครอบง ากลุมที่เป็นปฏิปักษ์หรือ
ในบางครั้งอาจตองใชก าลังอาวุธ และใชการน าทางปัญญาและศีลธรรมกับกลุมที่เป็นพันธมิตร ซึ่งกอน
ขึ้นสูอ านาจทางการปกครอง กลุมทางสังคมดังกลาวจะใช “การน า (Leadership)” กอน โดยการน า
นั้นถือเป็นเงื่อนไขหลักของการขึ้นสูอ านาจ และกลุมทางสังคมจะมีอ านาจก็ตอเมื่อไดใชอ านาจ 
(Power) แตหากตองการรักษาไวซึ่งอ านาจนั้นจะตองด าเนินการ “น า” ตอไป (Hoare & Smith, 
1992, pp. 57-58) 
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 การน าหรือการโนมนาวชักจูงทางศีลธรรมและปัญญานั้น จะก าหนดใหปัญญาชน 
(Intellectuals) เป็นผูกระท าหรือเป็นตัวกลางในการแพรกระจายความคิดและอุดมการณ์จากชนชั้น
ปกครองไปยังผูที่อยูใตการปกครอง เพ่ือน าไปสูการครองอ านาจน า ซึ่งการครองอ านาจน าจะกระท า
ผานการครองอ านาจน าทางปัญญามากกวาการควบคุมโดยต ารวจ ทหาร หรืออ านาจบังคับของ
กฎหมาย เพราะนับเป็นรูปแบบอ านาจที่กอใหเกิดความม่ันคงและสรางอ านาจบนฐานการยอมรับและ
การยอมท าตามซึ่งเกิดข้ึนภายในความคิดหรือจิตส านึก (Entwistle, 1979, p. 12) 
 
 2.3.1 ปัญญาชน (Intellectuals) 
  ส าหรับกรัมชี่ “มนุษย์ทุกคนลวนมีปัญญาความรูที่จะใชไดอยางมีศักยภาพ แต
ไมใชทุกคนที่จะไดแสดงบทบาทหนาที่ทางสังคมในฐานะปัญญาชน” (Hoare & Smith, 1992, p. 3; 
Entwistle, 1979, p. 9 แปลโดยผูศึกษา จากขอความที่วา “All men are potentially intellect 
and using it, but not all are intellectuals by social function.”) จะเห็นไดวา กรัมชี่ใหความ
สนใจกับการท าหนาที่ของปัญญาชน โดยไดแบงปัญญาชนในแงของการท าหนาที่ออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ปัญญาชนแบบจารีต  (Traditional Intellectuals) อาทิเชน ผูทรงความรู นักประพันธ์ นัก
ปรัชญา ผูที่ต าแหนงทางสังคมนั้นมาจากความสัมพันธ์ทางชนชั้นในอดีตและปัจจุบัน และผูกติดอยูกับ
การกอตัวของชนชั้นทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย และปัญญาชนจัดตั้ง (Organic Intellectuals) 
เป็นปัญญาชนที่แยกตัวเองออกจากกลุมสังคม อาชีพ หรือชนชั้นดั้งเดิมที่ก าเนิดมา เพ่ือท าหนาที่เป็น
ผูน าดานความคิดและความปรารถนาใหแกชนชั้นที่ตนเขารวม และน าไปสูการท าหนาที่เป็นตัวกลางที่
ส าคัญในการตอสูกับการกดข่ีทางชนชั้นหรือการตอสูทางการเมือง (Hoare & Smith, 1992, p. 3) 
  บทบาทหนาที่ของปัญญาชนในทัศนะของกรัมชี่มองวา ปัญญาชนจะมีบทบาท
ส าคัญในการเปลี่ยนรูป (Transform) อารมณ์ความรูสึกของคนในสังคมที่อยูอยางกระจัดกระจายให
สอดคลองกันอยางมีเหตุมีผลในการมองโลก และสรางองค์ความรูซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งอยูบนฐานของความ
เขาใจในเงื่อนไขของผูคนอยางแทจริง (Crehan & K., 2002, pp. 131, 133, อางถึงใน วัชรพล 
พุทธรักษา, 2557, น. 170-171) อาจกลาวไดวา ปัญญาชนนั้นเปรียบเสมือนกับผูจัดการการครอง
อ านาจน า ซึ่งจะท าหนาที่ทั้งใหความรูเพ่ือปลุกจิตส านึกของชนชั้นในประเด็นตางๆ และเป็นผูน าทาง
ปัญญาในการขับเคลื่อนมวลชนทางความคิด (Leader) ดวย 
  การครองอ านาจน าจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมันถูกกระท าขึ้นโดยกลุมทางสังคมกลุม
หนึ่งสามารถครอบง าทางความคิดกลุมทางสังคมอ่ืน ๆ ทั้งหมด (Hoare & Smith, 1992, p. 106) 
การครองอ านาจน าในฐานะที่เป็นการควบคุมโดยความยินยอมนั้นจะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ประชาสังคม 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของโครงสรางสวนบนที่มีอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อ เป็นพลังที่สามารถ
ขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมได 
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 2.3.2 ประชาสังคม (Civil Society) และสังคมการเมือง (Political Society) 
  ประชาสังคม (Civil Society) เป็นองค์ประกอบส าคัญในโครงสรางสวนบน 
(Superstructure) ซึ่งประกอบไปดวยสวนที่เรียกวา ประชาสังคม (Civil Society) หรือ ภาคเอกชน 
(Private) เป็นสวนของการครองอ านาจน าที่กลุมที่ตองการครองอ านาจน าจะใชผานสังคม และอีก
สวนประกอบหนึ่งคือ สังคมการเมือง (Political Society) หรือ รัฐ (The State) เป็นสวนที่ใชการ
ครอบง าโดยตรงหรือการสั่งการผานรัฐและกระบวนการยุติธรรม (Hoare & Smith, 1992, p. 12) 
ประชาสังคมของกรัมชี่ เป็นพ้ืนที่ซึ่ งชนชั้นตาง ๆ ในสังคมมีการแกงแยงเ พ่ือชวงชิงการน า 
(Leadership) และความยินยอม (Consent) หรือการครองอ านาจน าเหนือกลุมคนในชนนั้นอ่ืน ๆ 
ภายในประชาสังคมจะมีตัวแสดง (Agent) ตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการสรางและสงตอชุดความคิด ความ
เชื่อ ตามที่กลุม/ชนชั้นผูพยายามสรางภาวะครองอ านาจน าตามตองการ อันประกอบไปดวยสถาบัน
ตาง ๆ ในสังคมที่เป็นแหลงรวมของความสัมพันธ์ของผูคน ไดแก สถาบันครอบครัว ศาสนา การศึกษา 
และสื่อมวลชน เป็นตน ซึ่งสถาบันดังกลาวจะท าหนาที่ในการสรางอุดมการณ์ชุดหนึ่ง ๆ ขึ้นมาตาม
ความตองการของกลุมชนชั้นปกครอง และท าหนาที่สงตอ แพรกระจายอุดมการณ์ดังกลาวดวยใน
ขณะเดียวกัน โดยที่ผูถูกปกครองไมไดรูสึกวาตนถูกบังคับหรือเป็นความยินยอมดวยความสมัครใจ 
สวนสังคมการเมืองนั้นมีลักษณะแตกตางไปจากประชาสังคมคือ ในขณะที่ความสัมพันธ์ของผูคนผาน
สถาบันตาง ๆ ในประชาสังคมเป็นไปในลักษณะครองอ านาจน าโดยปราศจากการบังคับ แต
ความสัมพันธ์ของสถาบันตาง ๆ ในสังคมการเมืองนั้นมีลักษณะการใชอ านาจบังคับผานกลไกแหง
อ านาจในรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือใหไดมาซึ่งการครอบง า (Dominant) และหวังผลในระยะสั้น (วัชรพล 
พุทธรักษา, 2557, น. 125-126) 
  อยางไรก็ตาม กรัมชี่ไดเสนอวา อ านาจของชนชั้นปกครองนั้นไมวาจะทรงพลัง
เพียงใด ก็ไมสามารถใชอ านาจการปราบปราม (บังคับ) ไดเพียงล าพังนับตั้งแตภายใตสภาวะที่มี
เสถียรภาพอยางยิ่งจนถึงสภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ไปทั่ว หากแตตองน าเอากลไกครองอ านาจน ามาใช
เป็นสวนประกอบตามแตสถานการณ์ โลกทัศน์ตาง ๆ ที่ด าเนินการผานตัวแทนนั้นจะตองไดรับการ
จัดระบบดีแลว และถูกน ามาอบรมกลอมเกลาอยูในชีวิตประจ าวัน โลกทัศน์ที่มีลักษณะงาย ๆ ก็จะ
ตกตะกอนมาเป็นหลักการทั่วไปหรือสามัญส านึก (Common Sense) โลกทัศน์ที่มีลักษณะเชิง
วิชาการ ก็จะกลายมาเป็นทฤษฎีทางวิชาการ ประสิทธิภาพของการครองอ านาจน าในดานอุดมการณ์
คือ การท าใหเกิดการยอมรับและการยินยอมกับการกดข่ีในชีวิตประจ าวัน (กาญจนา แกวเทพ, 2526, 
น. 111) 
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 2.3.3 สงครามขับเคลื่อน (War of Movement) และ สงครามยึดพื้นที่ทาง
ความคิด (War of Position) 
  การสรางภาวะการครองอ านาจน าใหเกิดขึ้นนั้น กรัมชี่เปรียบเหมือนกับเป็นการ
ท าสงครามแบบยึดพื้นที่ทางความคิด ซึ่งการท าสงครามตามค าอธิบายของกรัมชี่สามารถแบงออกเป็น 
3 รูปแบบคือ สงครามแบบขับเคลื่อน (War of Movement) สงครามแบบยึดพ้ืนที่ทางความคิด 
(War of Position) และ สงครามแบบใตดิน (Underground Warfare) ซึ่งเป็นรูปแบบสงครามที่มี
การเตรียมการซองสุมก าลังพลและอาวุธแบบลับ ๆ (Hoare & Smith, 1992, pp. 229-230) 
  สงครามแบบขับเคลื่อน เป็นการท าสงครามในแบบยุทธวิธีของทหาร น ามาใช
ควบคุมสังคมดวยกลไกทางดานการปราบปรามหรือกดขี่ของรัฐโดยเฉพาะก าลังทางทหาร การ
เอาชนะฝุายตรงขามนั้นจะตองบุกยึดจุดยุทธศาสตร์หรือพ้ืนที่ที่มีความส าคัญของศัตรู  ดังเชนที่กรัมชี่
ไดอธิบายถึงการเขาท าสงครามไววา “. . .ปืนใหญสนามในสงครามใชเพ่ือเปิดชองในแนวรับของศัตรู 
ซึ่งชองนี้เพียงพอส าหรับกองทัพที่จะเขาบุกโจมตีและยึดชัยชนะทางยุทธศาสตร์หรืออยางนอยที่สุดก็
เป็นชัยชนะที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์” (Hoare and Smith, 1992, p. 233 แปลโดยผูศึกษา จาก
ขอความที่วา “. . .the field artillery which in war opens a breach in the enemy‖s 
defences—a breach sufficient for one‖s own troops to rush in and obtain a definitive 
(strategic) victory, or at least an important victory in the context of the strategic 
line”) ซึ่งการท าสงครามแบบขับเคลื่อนนี้จะยังคงด าเนินตอไป หากยังไมไดรับชัยชนะที่ถือเป็นอัน
เด็ดขาด และจะยังไมส าเร็จสมบูรณ์จนกวาจะไดรับชัยชนะในประชาสังคมในการตอสูของสงคราม
แบบยึดพื้นที่ทางความคิด 
  สงครามแบบยึดพ้ืนที่ทางความคิด เป็นสงครามที่มีลักษณะตรงกันขามกับวิธีการ
สงครามแบบขับเคลื่อน โดยใชยุทธศาสตร์การท าลายการครองอ านาจเดิมอยางคอยเป็นคอยไป 
ท าลายแนวรวมทางอุดมการณ์หรือการน าทางศีลธรรมและภูมิปัญญาที่เชื่อมระหวางชนชั้นผูมีอ านาจ
เดิมและมวลชนที่อยูในสังคม พรอมทั้งสรางการน าของชนชั้นที่ปรารถนาในการครองอ านาจน าขึ้นมา
ใหม ดังที่ พอล แรนสัม ไดอธิบายไววา 
 . . .ยุทธศาสตร์ที่คอยเป็นคอยไปในการลมลางอ านาจ หรือ ―สงครามยึดพ้ืนที่ทาง
 ความคิด‖ มีจุดมุงหมายในการบอนท าลาย ―ระบบสนามเพลาะ (trench system)‖ 
 ―ก าแพงดิน (earthwork)‖ และ ―ปูอมปราการถาวรของประชาสังคม (permanent 
 fortifications)‖ เนื่องจากการยึดพ้ืนที่ทางความคิดนั้นกระท าผานสถาบันตาง ๆ ใน
 ประชาสังคมโดยอาศัยความยินยอมเป็นหลัก พวกเขาจึงตองเขาควบคุมดวยการโจมตี
 ทางอุดมการณ์และทางการเมือง (Ransome, 1992, p. 146 แปลโดยผูศึกษา จาก
 ขอความที่วา “. . .a more gradual and subversive strategy or ―war of 
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 position‖ whose object is the progressive undermining of the ―trench 
 systems‖, ―earthworks‖ and ―permanent fortifications‖ of civil society. 
 Since the control exercised by these civil institutions is primarily 
 consensual, they must be tackled in and on their own terms through 
 ideological and political ―attack‖”) 
 ซึ่งถือเป็นกระบวนการสรางและชวงชิงภาวะการครองอ านาจน าในดาน
อุดมการณ์ ความเชื่อ ใหเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของประชาสังคมในสังคม ซึ่งการท าสงครามในรูปแบบนี้จะมี
ความยั่งยืนกวาการใชก าลังยึดอ านาจรัฐในสังคมการเมืองโดยฉับพลันในแบบสงครามขับเคลื่อน 
เนื่องจากการท าสงครามทางอุดมการณ์เป็นสงครามที่จะกระท าในยามที่อยูในระหวางการปลูก
จิตส านึกและความคิดใหแกประชาชน ในลักษณะเรียกรองความยินยอม 
  อยางไรก็ตาม การด าเนินการหรือการตอสูแบบสงครามยึดพ้ืนที่ทางความคิดหรือ
การปฏิวัติที่นิ่งตอการใชก าลัง (Passive Revolution) นั้นจะกระท าไดดวยความยากล าบากและตอง
อาศัยความเสียสละของประชาชนและความรวมแรงรวมใจกันอยางมากระหวางผูน าและมวลชน แต
หากไดรับชัยชนะเหนือพ้ืนที่ประชาสังคมนี้ จะเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดที่สุด (Hoare & Smith, 1992, 
pp. 238-239) 
 
2.4 การครองอ านาจน าในฐานะที่เป็นกรอบในการอธิบายการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่าน
แบบเรียนของการศึกษาในระบบของรัฐ 

 
 “. . .กระบวนการครองอ านาจน านั้นขึ้นอยูกับกลุมประชากรที่มีจิตส านึกทางการเมือง
และไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม การกอตัวของการครองอ านาจน าทางเลือกหรือกลุม
ประวัติศาสตร์อันชอบธรรมจะเกิดขึ้นไมไดหากปราศจากการใหการศึกษาทางการเมือง” (Ransome, 
1992, p. 179 แปลโดยผูศึกษา จากขอความที่วา “. . .the process of hegemony is 
dependent upon a suitably educated and politically conscious population; there can 
be no formation of an alternative hegemony or legitimate emergent historical bloc 
without political education”) กรัมชี่ใหความส าคัญกับบทบาทของการศึกษา และมองวาการ
พัฒนาจิตส านึกทางการเมืองที่กาวหนานั้นถูกปลูกฝังอยูในกระบวนการกอตัวของการครองอ านาจน า 
โดยอาศัยเสนทางทางการศึกษาของแตละบุคคล ตั้งแตเริ่มเขาศึ กษาในชั้นเรียนอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษาหรือเสนทางการศึกษาสายวิชาชีพ ซึ่งเป็นการควบคุม (Control) สังคมทั้งหมดในการ
แพรกระจายอุดมการณ์และความคิด ความเชื่อ รวมถึงการผลิตปัญญาชน โดยผานสถาบันการศึกษาที่
สอนใหคนในสังคมมีความรูพ้ืนฐานโดยทั่วไปในดานการอานออกเขียนได รวมไปถึงการสรางความรูสึก
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และวัฒนธรรมรวมกัน ซึ่งกรัมชี่กลาวถึงหนาที่ของโรงเรียนวาเป็นแหลงสรางความเป็นมนุษย์  
มีจุดประสงค์ในการปูอนเยาวชนเขาสูกิจกรรมทางสังคมหลังจากที่พวกเขาอยูในระดับที่มั่นคงทาง  
วุฒิภาวะ การมีความสามารถในดานความคิดสรางสรรค์ทางสติปัญญาและการปฏิบัติ และความมี
อิสระทางความเชื่อและความคิดริเริ่ม (Hoare & Smith, 1992, p. 29)  
 ในการศึกษาวิจัยนี้ จะใชแนวคิดที่ไดกลาวมานี้ อธิบายการสรางภาวะการครองอ านาจ
น าในการกลอมเกลาทางการเมืองของรัฐผานเนื้อหาในแบบเรียน ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนหลักใน
สถาบันการศึกษาในระบบทั่วประเทศ คือ โรงเรียน ซึ่งผลิตและควบคุมดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือสงถายอุดมการณ์จากกลุมผูด าเนินการสรางการครองอ านาจน า คือ รัฐ ในฐานผูปกครองไปสู
ประชาชนในฐานะชนชั้นที่อยูภายใตการปกครอง โดยอาศัยการท าสงครามยึดพ้ืนที่ทางความคิด (War 
of Position) ดวยกลไกการครองอ านาจน า (Hegemony) เพ่ือสรางความยินยอม (Consent) โดยที่
ประชาชนไมรูสึกวาตนเองถูกบังคับกดขี่ และไดรับการสนับสนุนจากกลุมตาง ๆ ในสังคมใหเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของโครงสรางสวนบน (Superstructure) และ
เป็นพ้ืนที่ของความสัมพันธ์ในเชิงอุดมการณ์และความคิดความเชื่อ โดยมีคณะกรรมการหรือผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบการผลิตหรือใหความเห็นชอบอนุมัติเนื้อหาในแบบเรียนที่อนุญาตใหใชในโรงเรียน
ครอบคลุมทั้งประเทศท าหนาที่เป็นปัญญาชน (Intellectual) ผูถายทอดแนวความคิดจากนโยบาย
ของรัฐลงไปในแบบเรียน เพ่ือน าเสนอเป็นบทเรียนเขาสูกระบวนการกลอมเกลาทางความคิดใหแก
นักเรียนตอไป การศึกษานี้จะแสดงใหเห็นถึงความพยายามของรัฐในการสรางมโนทัศน์ในประเด็นของ
ความคิดความเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชนผานแบบเรียนในแตละยุค
สมัย ตั้งแตพ.ศ. 2503-2551 โดยอาศัยแนวคิดการครองอ านาจน า  

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 จากการส ารวจการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกลอมเกลาทางการเมืองผานแบบเรียนหรือ
หนังสือเรียนของไทยที่ผานมานั้น พบวา สวนใหญจะเป็นงานวิจัยที่ เลือกศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหา
ภาพรวมของการกลอมเกลาทางการเมืองในแบบเรียนในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือศึกษาเนื้อหา
แบบเรียนเฉพาะบางหลักสูตร และการศึกษาเนื้อหาในประเด็นการศึกษาตาง ๆ โดยงานวิจัยทั้งหลาย
ไดสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในแบบเรียนตามสภาพของสั งคมและยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมองวาการศึกษาเป็นเครื่องมือของรัฐในการถายทอดทั้งความรูทางดานอักขรวิธี
โดยทั่วไป และแนวคิดอุดมการณ์ที่ถูกก าหนดแฝงไวในเนื้อหาของแบบเรียนในดานตาง ๆ ไปสูคนใน
สังคม ซึ่งสามารถแยกงานวิจัยที่มีการศึกษาไวแลวออกเป็น 2 กลุม ดังนี้คือ 
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 2.5.1 งานวิจัยท่ีเลือกศึกษาภาพรวมของการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรียน
หรือหนังสือเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่งและ
ศึกษาเฉพาะหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง   
 2.5.1.1 งานที่ศึกษาเปรียบเทียบการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรียน
ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง  
   เป็นงานวิจัยที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทหรือนโยบายของรัฐที่มีตอการปลูกฝัง
อุดมการณ์ตาง ๆ ผานการปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาของแบบเรียนใหสอดคลองกับสภาพทาง  
การเมืองในแตละสมัย เชน งานวิจัยของ ปวีณา วังมี (2543) เรื่อง “รัฐไทยกับการกลอมเกลาทาง
การเมืองผานแบบเรียนในชวง พ.ศ.2475-2487” ที่พบวา หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 (2476-2477) แบบเรียนมีการอธิบายรายละเอียดของหลักการและ
วิธีการปกครองรูปแบบใหม และพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญชั ดเจนมากขึ้น 
ตอมาเนนการปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยม-ทหารนิยม และการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นหลัก และในชวง 
พ.ศ.2481-2487 เนนนโยบายสรางชาติของจอมพลป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล
ชุดนี้ ตอมาเป็นงานวิจัยของฉลองโชค ประดิษฐ์สาร (2539) ศึกษาเรื่อง “นโยบายหลักสูตรการศึกษา
และการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง: ศึกษากรณีระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2520-2537” แสดงใหเห็น
ความสัมพันธ์ระหวางการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาและเนื้อหาของแบบเรียนกับสถานการณ์
ทางการเมืองในแตละชวงเวลา แตการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายการศึกษาและหลักสูตรนั้น ยังคงมี
ลักษณะรวมศูนย์อ านาจและอยูในการควบคุมดูแลของระบบราชการมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังมีงาน
อีกชิ้นหนึ่งที่นับวามีความครบถวนและครอบคลุมในการศึกษาอุดมการณ์ที่ถูกปลูกฝังไวในแบบเรียน
ของรัฐไทยในหลาย ๆ ดาน เชน ความหมายของค าวาชาติและประชาธิปไตย ประวัติ ศาสตร์ ความ
เป็นมาของชาติไทย บทบาทของรัฐและหนวยงานราชการ หนาที่พลเมือง บทบาทของกษัตริย์ 
ประวัติศาสตร์สมัยใหม วันส าคัญ และบุคคลส าคัญของแบบเรียนในแตละยุคสมัย โดยมุงเนนเรื่องการ
สรางรัฐที่เขมแข็ง พลเมืองที่พ่ึงพารัฐ และความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย์ แตที่นาสนใจคือ 
ไมมีเรื่องชาติที่ประชาชนมีสวนรวมและสิทธิของประชาชนบรรจุอยูในแบบเรียนชวงเวลาดังกลาว เห็น
ไดจาก บทความที่ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ของลักขณา ปันวิชัย (2542) เรื่อง “อุดมการณ์รัฐของรัฐ
ไทยในแบบเรียนชั้นประถมศึกษา พ.ศ. 2464-2533; ไมมี “ชาติของประชาชนไทย”” อยางไรก็ตาม
งานชิ้นนี้เป็นการศึกษาแบบเรียนในระดับประถมศึกษาเทานั้น ซึ่งเนื้อหาในแบบเรียนเกี่ยวกับ
อุดมการณ์ทางการเมืองยังถือวาไมมีความชัดเจนมากนักหากเทียบกับเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษา จึง
ไมอาจสรุปแนชัดไดถึงอุดมการณ์ที่รัฐตองการสงผานมายังพลเมืองที่เป็นเยาวชนผานแบบเรียน 
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 2.5.1.2 งานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์การกล่อมเกลาทางการเม ืองในเนื้อหาของ
แบบเรียนเฉพาะหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
   เป็นงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทที่รัฐไดสงผานอุดมการณ์เกี่ยวกับ
สถาบันในสังคมคือ ความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย์ การมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเป็นระบบ เพ่ือใหเกิดเอกภาพและ
ความมั่นคงแกประเทศ ไดแก งานวิจัยของวัชรินทร์ มัสเจริญ (2533) เรื่อง “แบบเรียนสังคมศึกษากับ
การกลอมเกลาทางการเมืองในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์: ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์” งานวิจัยของสุมินทร์ จุฑางกูร (2529) เรื่อง “การกลอมเกลาทางการเมืองโดย
ใชแบบเรียนหลวงเป็นสื่อในสมัยรัชกาลที่ 5” ศึกษาเนื้อหาในแบบเรียนหลวงสมัยรัชกาลที่ 5 ตาม
แนวคิดการศึกษากับสังคมโดยชี้ ใหเห็นวา รัฐมีความพยายามที่จะถายทอดแนวคิดรัฐประชาชาติ 
ชี้ใหเห็นถึงการจัดโครงสรางในการบริหารของรัฐ ความจ าเป็นที่จะตองมีรัฐบาล หนาที่พลเมือง ลักษณะ
ของคนดีและพลเมืองที่ดีแกรัฐ ความสูงสงของสถาบันพระมหากษัตริย์ และตอกย้ าความส านึกและความ
ผูกพันในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  รวมไปถึงงานวิจัยของปรีชา ธรรมวินทร (2532) ที่ศึกษาเรื่อง 
“การกลอมเกลาทางการเมืองโดยผานหนังสือเรียน: วิเคราะห์หนังสือเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา 
2521” โดยพบวาในหลักสูตรดังกลาวเนนเนื้อหาดานการยอมรับอ านาจรัฐ ความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ สวนเรื่องประชาธิปไตยกลาวถึงเพียงใหรูเรื่องหลักการเทานั้น ไมไดเนนการมี
สวนรวมทางการเมืองหรือการรวมกลุมทางการเมือง การกลอมเกลาของรัฐผานหนังสือเรียนที่ใชสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษาเวลานั้นจึงมีสวนสรางความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองใหแกรัฐ 
  อยางไรก็ตาม งานวิจัยเหลานี้ยังเป็นการศึกษาเพียงแคหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง ดังเชน แบบเรียนหลวงสมัยรัชกาลที่ 5 ยังอยูในชวงเริ่มตนของการจัดการศึกษา จึงยังไมมี
ประสิทธิภาพมากพอทั้งผูใหและผูรับการกลอมเกลา หรือหากเป็นการศึกษาเป็นชวงระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึ่ง แตเป็นการศึกษาเพียงรายวิชาเดียวหรือเลือกศึกษาในชวงระหวางการเปลี่ยนแปลง
การเมืองการปกครอง ท าใหยากตอการหาขอสรุปในดานการด าเนินนโยบายของรัฐ การศึกษา
ดังกลาวจึงยังไมเพียงพอที่จะสามารถสรุปไดถึงความพยายามในการใชแบบเรียนเป็นเครื่องมือในการ
กลอมเกลาทางการเมืองของรัฐไทยที่มีตอพลเมืองทั้งประเทศได  
 2.5.2 งานวิจัยท่ีเลือกศึกษาอุดมการณ์หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งในแบบเรียน  
  เป็นศึกษาวิธีการผลิตซ้ าอุดมการณ์เขาไวในเนื้อหาของแบบเรียน การที่รัฐใช
แบบเรียนเป็นตัวชี้น าหรือปลูกฝังทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือใหเกิดการสืบทอดเงื่อนไขใหด ารงอยู
หรือสงผลกระทบตอความเชื่อของคนในสังคมตอไป โดยงานวิจัยไดเนนประเด็นการปลูกฝังอุดมการณ์
ดังนี้ 
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 2.5.2.1 อุดมการณ์ชาตินิยม  
  เป็นการเสริมสรางความมั่นคงใหแกรัฐชาติ และชี้ใหเห็นวา ความเป็น

ชาติและชาตินิยมนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สรางขึ้นโดยรัฐและมีความเฉพาะทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง เชน 
จินตภาพความเป็นชาติของไทยนั้นคือหมูบานซึ่งคนมีความสัมพันธ์กันโดยตรง ไมมีปัญหาความ
ขัดแยง เนนความสามัคคีที่ทุกคนกลมกลืนกันไปหมด แบบเรียนสรางมโนทัศน์ส าเร็จรูปขึ้นมาเพ่ือให
นักเรียนน าไปใชเขาใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนอกหองเรียน และการศึกษาภาคบังคับเป็นการผลิต
ซ้ าทางวาทกรรมอันเป็นรากฐานของโครงสรางสังคม ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่จะกระทบถึง
โครงสรางยอมจะเกิดขึ้นไมได ดังเชน ในบทความของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2538, น. 47-88) ศึกษาเรื่อง 
“ชาติไทยและเมืองไทยในแบบเรียนประถมศึกษา” และงานของ Niels Mulder (1997) ในหนังสือ
เรื่อง “Thai Images The Culture of The Public World” ที่ชี้ใหเห็นวา กระบวนการสราง
ความคิดในเรื่องปัจเจกบุคคล ประวัติศาสตร์ของชาติและสังคม มีการปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ นิยม 
ลักษณะนิสัยอันพึงปฏิบัติอิงอยูกับหลักศาสนา เนนความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ (No 
King, No Thailand) และการถูกปลูกฝังใหยอมรับตามกระบวนการสอนที่เรียกวา ความรุนแรงเชิง
สัญลักษณ์อันชอบธรรม ( Legitimate Symbolic Violence) ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของอ านาจที่
แอบแฝงอยูในกระบวนการเรียนการสอน ตีกรอบทางความคิด ทุกอยางที่เกิดขึ้นในแบบเรียนไมมี
เนื้อหาในทางลบตอสถาบันตาง ๆ ของรัฐ และมีการน าเสนอดวยมุมมองแบบขาวกับด า ท าใหเกิด
ความขัดแยงขึ้นระหวางสภาพความเป็นจริงและสภาพที่ถูกเสนอใหรับรูในแบบเรียน  
 2.5.2.2 อุดมการณ์ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และลักษณะพลเมืองดี 
  การกลาวถึงกลไกการถวงดุลอ านาจรัฐ สิทธิ เสรีภาพ และลักษณะ
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยที่มีลักษณะพฤติกรรมที่พลเมืองดีพึงแสดงออกตอตนเองและตอ
ผูอ่ืน ปลุกจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ตองรวมมือกับรัฐ อันไดแก ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ความสุภาพออนโยน ความส านึกในความเป็นไทย มีความสามัคคี ความ  
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวที  รูจักใชและสงวนรักษาสาธารณสมบัติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความละอายและเกรงกลัวตอการประพฤติผิด ความมีเหตุผล 
ประกอบอาชีพที่สุจริต คุณสมบัติเหลานี้มีปรากฏอยูในการศึกษาวิจัยที่ผานมา ดังเชน งานวิจัยของ
ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ (2544) เรื่อง “การกลอมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตยผานหนังสือเรียน
หนาที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551” งานวิจัยของอาพร มะนูน (2538) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็นพลเมืองดีในหนังสือเรียนและหนังสืออานเพ่ิมเติม ตามหลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)” งานวิจัยของเรียบรอย ปรึกไธสง (2527) ศึกษาเรื่อง 
“การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับ
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ลักษณะความเป็นพลเมืองดี” และงานวิจัยของกัปค์ฤทัย ปุงคานนท์ (2552) ศึกษาเรื่อง “การปลูกฝัง
อุดมการณ์ประชาธิปไตย ศึกษาผานหนังสือเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดย   
กัปค์ฤทัยเลือกวิเคราะห์เนื้อหาตามหลักการครองความเป็นใหญ(การครองอ านาจน า) ของกรัมชี่ที่มี
ลักษณะผสมผสานการใชก าลังและความยินยอมเขาดวยกันและสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณ์ของชน
ชั้นปกครองในแตละสมัยที่ถูกสอดแทรกไวเพ่ือรักษาอ านาจ  แตไมไดเชื่อมโยงกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบันและรูปแบบการครองอ านาจน าที่ชัดเจนมากนัก อีกทั้งการศึกษาวิจัยที่ผานมาเหลานี้ยังเป็น
เพียงการศึกษาเนื้อหาในรายวิชาเดียว บางระดับชั้น หรือศึกษาเพียงแคหลักสูตรเดียวเทานั้น 
 2.5.2.3 ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
  โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีตอประเทศ
เพ่ือนบาน การกลอมเกลาการเรียนรูผานกลไกการศึกษาในระบบ การศึกษาประวัติศาสตร์จาก
มุมมองที่ใหชาติไทยเป็นศูนย์กลางนั้น สงผลใหคนไทยหรือคนชนชาติไทยมีทัศนคติหรือรับรูเรื่องราว
เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะความเป็นศัตรู และถือเชื้อชาติของตนเองเหนือกวาชาติอ่ืน งาน
เขียนเชิงประวัติศาสตร์และแบบเรียนที่ก าหนดใหใชเป็นสื่อการเรียนการสอนแกเยาวชนที่ผานมานั้น 
กอใหเกิดทัศนะแบบแปลกแยก และสรางความเกลียดชังตอเพ่ือนบานในหมูคนไทย ซึ่งท าให
ความรูสึกเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์นั้นยากจะหยั่งลึกและพัฒนาใหมั่นคง ดังเชน งานวิจัย
ที่ศึกษาส ารวจองค์ความรูที่มีอยูและการน าเสนอมุมมองการรับรูและการใหความรูเกี่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบานผานแบบเรียนตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ผานมาของไทย ไดแก พมา ลาว กัมพูชา 
มาเลเซีย ในแบบเรียนของไทยไวอยางครอบคลุม  ในบทความของนิตยาภรณ์ พรมปัญญา และมาโนช 
พรหมปัญโญ (2557, น. 82-125) เรื่อง “พมาในแบบเรียนของไทย” บทความของกรกิต ชุมกรานต์ 
(2557, น. 126-162) เรื่อง “ลาวในแบบเรียนของไทย” บทความของธิบดี บัวค าศรี (2557, น. 163-
223) เรื่อง “กัมพูชาในแบบเรียนของไทย” และบทความของ ชปา จิตต์ประทุม (2557, น. 224-248) 
เรื่อง “มาเลเซียในแบบเรียนของไทย” รวมไปถึงบทความของวารุณี โอสถารมย์ (2544, น. 21-127) 
เรื่อง “แบบเรียนไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต “เพ่ือนบานของเรา” ภาพสะทอนเจตนคติ
อุดมการณ์ชาตินิยมไทย” ซึ่งการสรางภาพในแงรายเชิงศัตรูใหแกประเทศเพ่ือนบานนั้นไมไดมาจาก
ความตั้งใจโดยตรงของรัฐ แตเกิดจากกระบวนการสรางรัฐชาติ สรางความมั่นคงใหแกชาติไทยของเรา
เอง โดยอาศัยแนวคิดชาตินิยมใหมองวา ชาติของตนยิ่งใหญและเหนือกวาชาติอ่ืนรอบขาง ลักษณะ
กระบวนการเหลานี้ไดถูกน าเสนอไวอยางเป็นรูปธรรมในบทความวิจัยดังกลาว 
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 2.5.2.4. อุดมการณ์อ่ืน ๆ เชน 
 (1) การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับบทบาททางเพศ  
 การที่หนังสือเรียนบรรจุเนื้อหาเพ่ือเป็นการตอกย้ าหรือครอบง าความ
เชื่อในเชิงทัศคติ คุณคา คานิยมตางๆใหเกิดความไมเทาเทียมกันทางเพศ การมีสังคมที่ผูชายเป็นใหญ
หรือปิตาธิปไตย การมองวาเพศชายมีอ านาจเหนือกวาเพศหญิง อันเนื่องมาจากคานิยมทางสังคมที่สืบ
ตอกันมา เชน งานวิจัยของปารณีย์ ชะหงส์ลัมย์ (2556, น. 11-27) เรื่อง ““ปิตาธิปไตย” ในหนังสือ
เรียนการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ” พบวา มีการผลิตซ้ าทางอุดมการณ์ปิตาธิปไตย 
ดานชีวิตครอบครัวและการครองเรือน เพศหญิงถูกคาดหวังใหแสดงบทบาทของความเป็นลูก เป็น
ภรรยา และเป็นแมที่ดี โดยตองเชื่อฟังพอและสามี ดานชีวิตการท างาน เพศหญิงถูกจ ากัดใหท างาน
ภายในบาน หรือท างานในรูปแบบของการดูแลเอาใจใสผูคน เชน แมบาน ครู พยาบาล ดานบทบาท
ของเพศชายและเพศหญิง ผูหญิงตองเป็นคนเรียบรอย ออนหวาน วานอนสอนงาย รักนวลสงวนตัว 
ซื่อสัตย์และยอมตายเพ่ือสามี รวมทั้งยอมรับการมีภรรยาหลายคนของสามีได ดานความงามของเพศ
หญิง เพศหญิงถูกคาดหวังใหมีรูปรางหนาตาที่งดงาม กริยามารยาทเรียบรอย และเป็นกุลสตรี เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของเพศชาย 
 นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ชี้ใหเห็นวา ภาษาที่ใชในหนังสือเรียนก็มีผลตอ
ระดับการครอบง าทางเพศตามแนวคิดการครอบง าของเพศชาย (male dominance model) และ
ผูชายตองมากอน (male-first phenomenon) รวมถึงแสดงใหเห็นความสัมพันธ์ระหวางบทบาททาง
เพศและศาสนา โดยเฉพาะความเชื่อของสังคมอิสลามที่มีการแบงแยกหรือจ ากัดอ านาจของผูหญิง ซึ่ง
เชื่อวา “ผูหญิงมีอ านาจและเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตราย” (Mernissi, 1987, p. 19, อางถึงใน Foroutan, 
2012, p. 782) ท าใหสังคมมีอคติกับเพศหญิง เราจึงไมเห็นผูหญิงมีบทบาทในสังคมมากนัก เห็นได
จากงานวิจัยของ Yaghoob Foroutan (2012, pp. 771–787) เรื่อง “Gender Representation in 
School Textbooks in Iran: The Place of Languages” ที่พบวา หนังสือเรียนภาษาอังกฤษใน
อิหรานมีเนื้อหาในลักษณะของความเทาเทียมทางเพศมากกวาหนังสือเรียนภาษาเปอร์เชียนที่มี
วัฒนธรรมการครอบง าของเพศชายมากที่สุด โดยการศึกษาที่สูงขึ้นจะมีระดับความเขมขนของการ
ครอบง าสูงขึ้นตามไปดวย และยังพบวา เนื้อหาเกี่ยวกับเพศหญิงในหนังสือเรียนระดับชั้นเริ่มตน (ซึ่ง
เด็กนักเรียนยังมีอายุที่นอยมาก) จะคอย ๆ หายไปจนแทบไมปรากฏใหเห็นในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
 (2) การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพที่ปรากฏในแบบเรียน  
   มโนทัศน์ในเรื่องเอกลักษณ์ของมนุษย์ที่ตองการความมั่นคงทางจิตใจ 
ความงามทางธรรมชาติทางภาษา ศิลปะการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และ
วัฒนธรรมตาง ๆ ความเป็นเพ่ือนความเห็นอกเห็นใจกัน ความรวมมือกันและการไววางใจกัน และ
มโนทัศน์เรื่องการประนีประนอมและการแกไขปัญหาความขัดแยง ดังเชน ในงานวิจัยของพรหมพร 
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สนิทขวัญ (2534) เรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน” รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับผูอพยพยายถิ่นฐาน ซึ่งนับเป็นประเด็นส าคัญและ
เป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกข้ึนมากลาวถึงอยางมากในปัจจุบัน ในยุคโลกาภิวัตน์เชนนี้ท าใหหลายประเทศ
ตองด าเนินนโยบายที่ใหความส าคัญกับสิทธิมนุษยชน การพัฒนาชาติและวัฒนธรรมทางการเมืองถือ
วามีสวนส าคัญตอการกลาวย้ าถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในแบบเรียน ดังเชน งานวิจัยของ John W. 
Meyer, Patricia Bromley and Francisco O. Ramirez (2010, pp. 111–134) เรื่อง “Human 
Rights in Social Science Textbooks: Cross - National Analyses, 1970–2008” ศึกษาเรื่อง
สิทธิมนุษยชนในแบบเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน 69 ประเทศทั่วโลก ระหวางปีค.ศ. 1970 
- 2008 พบวา เรื่องสิทธิมนุษยชนไดถูกกลาวถึงในหนังสือเรียนมากขึ้นตั้งแตปี ค.ศ. 1995 ในวิชา
สังคมศึกษาและหนาที่พลเมืองมากกวาวิชาประวัติศาสตร์ โดยเนนกลาวถึงในลักษณะของสังคม
ระหวางประเทศ ในระบบที่มีการเรียนการสอนแบบเนนนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  และหนังสือเรียนใน
ประเทศที่พัฒนาแลวหรือมีประวัติศาสตร์ดานสิทธิและประชาธิปไตยจะกลาวถึงสิทธิมนุษยชน
มากกวาประเทศอ่ืน รวมถึงประเทศที่เคยมีระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็มีการกลาวถึงสิทธิ
มนุษยชนมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในประเทศ ซึ่งโลกไรพรมแดนในปัจจุบันท าให
จุดยืนของปัจเจกชนที่มีอ านาจและเขามามีสวนรวมมีความชอบธรรมอยางมาก  
 นอกจากนี้ ปัจจุบันมีประเด็นที่หลายประเทศก าลังเผชิญอยู คือ ปัญหาการ
อพยพของผูคนที่มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งในแบบเรียนก็มีการสงตอความรูที่แฝงดวยอุดมการณ์ผาน
มุมมองการรับรูและการใหขอมูลในประเด็นเรื่องการอพยพไวเชนกัน ดังเชน ในงานวิจัยของ Teun A. 
Van Dijk and Encarna Atienza (2011, pp. 93-118) เรื่อง “Knowledge and Discourse in 
Secondary School Social Science Textbooks” ศึกษาการเปลี่ยนผานระบบความรูและการกอ
รูปของวาทกรรมที่สงผลตอความเชื่อของนักเรียนเกี่ยวกับการอพยพในสเปน โดยพบวา แบบเรียนสง
ถายความรูใหมแบบออม ๆ ตามกรอบการมองโลกแบบขั้วตรงขาม แบบ “พวกเราดี” และ “พวกเขา
ไมด”ี โดยเลือกมองขามหรือไมกลาวถึงสิ่งที่ไมดีของพวกเรา เชน การกีดกันทางเชื้อชาติ การแสวงหา
ผลประโยชน์จากผูอพยพ ซึ่งจะเห็นไดวาความแตกตางระหวางความรูและอุดมการณ์ในแบบเรียน
ยังคงคลุมเครือและแสดงใหเห็นถึงการผลิตซ้ าอุดมการณ์ครอบง าโดยผานการน าเสนอความรูแบบเป็น
ทางการ 
 จะเห็นไดวา งานวิจัยที่เคยมีมาในอดีตทั้งการศึกษาแบบเรียนในหลักสูตรชวงระยะเวลา
หนึ่งเวลาใด หรือศึกษาประเด็นใดประเด็นหนึ่ง สวนใหญจะเนนศึกษาเนื้อหาการกลอมเกลาทางการเมือง
ในประเด็นเรื่องชาตินิยม ความเป็นประชาธิปไตย ลักษณะความเป็นพลเมืองดี บ ทบาทของ
พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ระหวางประเทศ (มุมมองและความเขาใจเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบานผาน
แบบเรียนของไทย) รวมถึงประเด็นอื่น ๆ เชน การผลิตซ้ าอุดมการณ์ปิตาธิปไตย ประเด็นเรื่องบทบาท
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ทางเพศ สันติภาพ และสิทธิมนุษยชนในแบบเรียน เพ่ือแสดงใหเห็นลักษณะความส าคัญของแบบเรียนที่
รัฐใชเป็นสื่อในการกลอมเกลาทางสังคมและการเมืองแกประชาชนในประเทศ แตงานวิจัยเหลานี้ยังไมได
แสดงใหเห็นถึงปัจจัยทางการเมืองที่เขามามีอิทธิพลในกระบวนการก าหนดเปลี่ยนแปลงและคัดเลือก
เนื้อหาในแบบเรียนของกลุมผูที่เกี่ยวของในแวดวงการศึกษา และชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิง
อ านาจของสถาบันตาง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทขาราชการทหารและพลเรือนที่นับวามี
บทบาทส าคัญตอระบบการเมืองการปกครองของไทย  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงตองการศึกษา
การเมืองในแบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของประเทศไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2551 ซึ่ง
นับเป็นประเด็นที่ส าคัญตอรูปแบบและการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศ เพ่ือเขาใจถึง
กระบวนการการเมืองที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาและเป็นการศึกษาตอยอดองค์ความรูจากงานวิจัยที่
ผานมา และชวยเติมเต็มการอธิบายในเรื่องการใหความส าคัญตอแบบเรียนที่ถูกใชเป็นเครื่องมือในความ
พยายามของรัฐตอการกลอมเกลาทางการเมืองแกประชาชน เพ่ือจักเป็นประโยชน์ตอการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการศึกษาของประเทศเพ่ือกาวสูการพัฒนาใหเกิดสังคมที่เทาเทียมและมีความมั่นคงทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางตอเนื่องตอไป 
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บทที่ 3 
การเมืองกับการศึกษาในระบบของไทย 

 
 การปฏิรูปการศึกษาของไทยเริ่มมีมาตั้งแตสมัยปฏิรูปประเทศใหทันสมัยในชวงรัชกาลที่ 
5 และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หลักสูตร รวมทั้งแบบเรียนหรือหนังสือเรียนใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศในแตละยุคสมัย ส าหรับการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเริ่มศึกษาการศึกษาในระบบของไทยหลังจากการยึดอ านาจการเมืองการปกครอง
โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ คือ ตั้งแตหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 เป็นตนมา จนถึงหลักสูตรที่ใช
อยูในปัจจุบัน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551)  
 รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หวังใหการพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของชาติ
นั้นด าเนินไปพรอมกัน จึงไดเริ่มใชหลักสูตรการศึกษาใหม คือ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย พ.ศ. 2503 เพ่ือจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตอมา
มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่ใชมานานเกือบ 16 ปี อีกทั้งมีความเห็นจากนักมานุษยวิทยาวา หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2503 
ขาดความสัมพันธ์ที่สอดคลองกับความตองการของสังคมชนบท เพราะวาหลักสูตรไมมีความคลองตัว
พอและไมสอดคลองกับกิจกรรมที่มีอยูในชนบทนั้น ๆ หลักสูตรฉบับนี้เป็นประเภทที่มีแนวโนมมา
ในทางสังคมเมือง (ปราณี เถกิงพล และคณะ, 2521, น. 139) หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ภายใต
การบริหารงานของคณะรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชี ยร ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในหมวดวิชาสังคมศึกษาและประกาศใชในปี พ.ศ. 2520 ตอมาได
ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 และเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษามาใชหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 เนนจัดการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต ในปีพ.ศ. 2533 ไดปรับปรุงหลักสูตรใหมเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533)  
 ในปี พ.ศ. 2544 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 เนื่องจากหลักสูตรกอนหนานี้ใชมานานกวา 10 ปี และมีผลการวิจัยโดยกรมวิชาการพบวา 
หลักสูตรมีขอจ ากัดหลายประการที่ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวสูสังคมความรูไดทันการณ์ 
ประกอบกับมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมปี พ.ศ. 2540 และมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ซึ่งก าหนดใหการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู และเปิดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 จึงยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความ
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หลากหลายในการปฏิบัติ (กรมวิชาการ, 2545: 1-3) อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยเพ่ือประเมินผล
การใชหลักสูตรในระยะเวลา 6 ปี โดยนักการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาตาง ๆ 
พบวา หลักสูตรดังกลาวยังมีปัญหาที่กอใหเกิดความสับสนในทางปฏิบัติหลายประการ ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่มุงเนนเตรียมเยาวชนใหมี
พ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีทักษะและความรูพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอันจะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน จึงเกิดการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนในทางเปูาหมายและการน าไปปฏิบัติมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) 
 ในบทวิจัยนี้จะแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตร
มัธยมศึกษาของไทยที่มีผลกระทบจากกระแสทางการเมืองที่ขาดเสถียรภาพในแตละยุคสมัย โดย      
ผูศึกษาไดแบงการศึกษาสภาพทางการเมืองและผลกระทบที่เกิดกับการศึกษาไทยในระดับมัธยมศึกษา 
ออกเป็น 3 ชวง ไดแก  
 ชวงที่หนึ่ง:                                                                                     
เผด็จการทหาร ระหวางปี พ.ศ. 2503 ถึง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
 ชวงที่สอง:                        และผลกระทบทางการเมืองตอการศึกษาในชวง
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 
 และชวงที่สาม: กลาวถึงสภาพทางการเมืองและผลกระทบทางการเมืองตอการศึกษา
ในชวงหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2551 
 
3.1  สภาพทางการเมืองและผลกระทบทางการเมืองต่อการศึกษาในช่วงเผด็จการทหาร ระหว่าง
ปีพ.ศ. 2503 ถึง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
 
 จากปัญหาการฉอราษฎร์บังหลวงและความไมโปรงใสในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2500    
ท าใหรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไมไดรับความนิยมและไววางใจจากประชาชน และตองการใหมี
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ท าใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตองท ารัฐประหารดวยความจ าเป็น ความชอบ
ธรรมในการท ารัฐประหารเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ จึงมีที่มาจากการสนับสนุน
จากนักศึกษาและประชาชน และความเห็นชอบของพระมหากษัตริย์ โดยจอมพลสฤษดิ์ไดอาง      
พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่แตงตั้งใหตนเป็นผูรักษาพระนครและมี
อ านาจในการออกค าสั่งตามกฎหมายหลังท าการปฏิวัติส าเร็จ รวมไปถึงบุคลิกลักษณะพิเศษในการ
เป็นผูน าของจอมพลสฤษดิ์เอง (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, น. 160-163) เมื่อท ารัฐประหาร
ส าเร็จ จอมพลสฤษดิ์ไมไดครองอ านาจโดยทันที แตเสนอใหมีการโปรดเกลาแตงตั้งนายพจน์ สารสิน 
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แลวจึงจัดใหมีการเลือกตั้ง ภายหลังเลือกตั้งก็มีการจัดตั้งรัฐบาลใหมโดยพลโท
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ถนอม กิตติขจร (ตอมาไดเลื่อนยศเป็นจอมพล) เป็นนายกรัฐมนตรี สวนจอมพลสฤษดิ์ไดเดินทางไป
รักษาสุขภาพที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แตดวยสภาพการเมืองภายใตการบริหารงานของจอมพล
ถนอมเกิดความวุนวายเนื่องจากความขัดแยงกันระหวางสมาชิกภายในพรรคและกองทัพ จอมพล  
สฤษดิ์จึงตองเขามาจัดการแกปัญหาโดยการยึดอ านาจอีกครั้งในปี พ.ศ. 2501 (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, 
น. 154)  

การรัฐประหารหรือที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เรียกวาการปฏิวัติ2 (ส านักท าเนียบ

นายกรัฐมนตรี, 2503, น. 36) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เป็นการรัฐประหารครั้งที่สองของ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งนับเป็นการรัฐประหารครั้งส าคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย เพราะ
การรัฐประหารครั้งนี้ มีผลท าใหการเมืองการปกครองไทยตองเขาสูรูปแบบของเผด็จการอ านาจนิยม 
(Authoritarianism) เป็นเวลานานถึง 15 ปี และท าใหทหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งทหารบกมีบทบาท
อยางสูงตอการเมืองการปกครองไทยในระยะเวลาตอมา การเขามายึดอ านาจการปกครองในครั้งที่
สองของจอมพลสฤษดิ์นั้นมีสาเหตุมาจากการท ารัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 นั้น 
ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยสิ้นเชิง ยังคงใหมีรัฐสภา มีพรรคการเมือง ท าใหเกิด
ปัญหาการแกงแยงผลประโยชน์ของกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีการวิพากษ์วิ จารณ์รัฐบาลโดย
หนังสือพิมพ์อยางเต็มที่ ท าใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพทางความมั่นคงในการบริหารประเทศ ดังนั้น 
จอมพลสฤษดิ์จึงไมพอใจตอระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยตะวันตก โดยเห็นวาระบบ
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองนั้นไมเหมาะสมที่จะน ามาใชในประเทศไทย เพราะจะท า ใหเกิดความ
แตกแยกและความวุนวายในสังคม รวมไปถึงในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ประเทศชาติ
ประสบปัญหาวิกฤตทางการคลังอยางหนัก จึงตองขอความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเพ่ือสนับสนุน
โครงการของรัฐทางดานเศรษฐกิจทั้งหมด อีกทั้งยังอางถึงภัยคอมมิวนิสต์ที่ถือเป็นภัยตอความมั่นคง
ของประเทศ และสภาพสังคมไทยขณะนั้นมีปัญหาการอพยพจากชนบทเขามาสูเมืองหลวงเป็นจ านวน
มาก  
 แนวคิดในการบริหารประเทศของจอมพลสฤษดิ์นั้นมองวา ชาติเป็นครอบครัวขนาด
ใหญ ตองใชผูน าที่มีความเป็นธรรมและมีอ านาจเด็ดขาดเขามาบริหารประเทศ คลายลักษณะการ
ปกครองแบบพอปกครองลูกในสมัยโบราณ ตองแกปัญหาโดยใหอ านาจแกรัฐบาลมากขึ้น จึงจะ
เหมาะสมและเขากันกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย ซึ่งในฐานะพอขุนอุปถัมภ์ จอมพลสฤษดิ์ได
ด าเนินกิจการเพ่ือสรางความชอบธรรมใหแกแนวคิดของตนมากมาย เชน การไปเยี่ยมเยียนและ

                                                                 
2 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เรียกวา การปฏิวัติ โดยใหค าอธิบายวา การปฏิวัตินี้ไมไดชวงชิง

อ านาจจากใคร ชวงที่ท าการปฏิวัตินั้น รัฐบาลไดลาออกแลว และเป็นการกระท าเพ่ือเรียกรองใหทุก
ฝุายเขามารวมมือกันเพ่ือสรางสรรค์ความดีงามใหแกประเทศชาติ  



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

32 

ชวยเหลือประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง การสงเสริมสุขภาพและศีลธรรม การ
ออกค าสั่งใชอ านาจเด็ดขาด และการปรับปรุงประเทศใหมีความทันสมัย (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 
2526, น. 165-169, 173) รัฐบาลทหารที่เขายึดอ านาจไดตองด าเนินแผนการปกครองประเทศโดยมี
รัฐบาลที่เด็ดขาดและเขมแข็ง เห็นไดจากค ากลาวของจอมพลสฤษดิ์ ที่วา “การที่จะบริหารกิจการของ
ประเทศใหส าเร็จลุลวงไปดวยดีในสถานการณ์ที่เป็นอยูทั่วไปในขณะนี้ จ าตองกระท าโดยเด็ดขาดและ
เขมแข็ง” (สฤษดิ์ ธนะรัชต์, 2507, น. 2, อางถึงใน วัชรินทร์ มัสเจริญ, 2544, น. 43) โดยยกเลิก
รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2475 แกไขปรับปรุง พ.ศ. 2495 ยกเลิกพรรคการเมือง 
สรางและใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 เป็นหลักในการปกครองแทน เนื่องจาก
เห็นวารัฐธรรมนูญเดิมมีขอบกพรองในเรื่องความเขมแข็งของรัฐบาลที่จะตองไดรับการสนับสนุนจาก
สภาผูแทนราษฎร และเปิดโอกาสใหฝุายคานเปิดอภิปรายรัฐบาลได ท าใหรัฐบาลบริหารงานไดไม
เต็มที่และเป็นอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาของบานเมือง ซึ่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2502 นั้นก าหนดใหรัฐมนตรีจะตองไมเป็นสมาชิกสภาและในสวนฝุายนิติบัญญัติไดก าหนดใหมี
สภาเดียว คือ สภารางรัฐธรรมนูญ ท าใหฝุายบริหารและนิติบัญญัติแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด 
นอกจากนี้ หัวหนาฝุายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรียังมีอ านาจเด็ดขาดตามมาตรา 17 ของธรรมนูญ
การปกครอง พ.ศ. 2502 (วัชรินทร์ มัสเจริญ, 2544, น. 46) ที่วา 
 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือปราบปรามการ
 กระท าอันเป็นการบอนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือราชบัลลังก์ หรือการ
 กระท าอันเป็นการบอนท าลายกอกวนหรือคุกคามความสงบที่เกิดขึ้นภายในหรือมาจาก
 นอกราชอาณาจักร ใหนายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการหรือการ
 กระท าเชนวานั้นเป็นค าสั่งหรือการกระท าที่ชอบดวยกฎหมาย เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่ง
 การหรือกระท าการใดไปตามความในวรรคกอนแลวนั้นใหนายกรัฐมนตรีแจงใหสภา
 ทราบ  

 การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2501 เป็นผลผลิตจากกลุมทหารที่ไดรับการศึกษาในประเทศ 
ดวยสภาพเศรษฐกิจตกต่ าเมื่อทศวรรษ 2470 และขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล ท าใหไมมีโอกาสไป
ศึกษาตอยังตางประเทศ ดังนั้นผูน าทหารรุนใหมเหลานี้จึงมีแนวคิดทางการเมืองแบบอ านาจนิยม
ดั้งเดิม ซึ่งตางจากคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ที่กลุมผูน าไดรับการศึกษาอบรมจากตางประเทศ และมี
แนวคิดการเมืองแบบประชาธิปไตยตามระบอบรัฐธรรมนูญ (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, น. 
200-201) คณะปฏิวัติน าโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ไดกลาวถึงประชาธิปไตยแบบไทยตาม
จุดมุงหมายของจอมพลสฤษดิ์วา  
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 คณะปฏิวัติมีความมุงหมายที่จะท าประเทศไทยใหเป็นประชาธิปไตย มีความมุงหมายที่
 จะสรางประชาธิปไตยขึ้นในประเทศไทยใหเป็นผลส าเร็จ และเห็นวา จะบรรลุผลตาม
 ความมุงหมายได จะตองแกไขขอผิดพลาดในอดีตนั้นเสีย. . .จึงท าการปฏิวัติเมื่อวันที่ 
 20 ตุลาคม 2501 ยกเลิกระบอบประชาธิปไตยที่น ามาจากตางประเทศทั้งดุนเสีย และ
 เสนอวาจะสรางระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะกับลักษณะพิเศษและสภาวการณ์ของ
 ไทย จะสรางประชาธิปไตยของไทย ประชาธิปไตยแบบไทย (สถานีวิทยุกองทัพบก,  17 
 สิงหาคม 2508, ใน ประชาธิปไตยแบบไทย, น. 65, อางถึงใน ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 
 1979/ 2526, น. 206) 

 ส าหรับคณะปฏิวัติแลวหลักการเมืองที่ เหมาะสมกับประเทศไทยนั้น คือ การมี
เสถียรภาพทางการเมือง ความเรียบรอย และความเป็นผูน าที่เขมแข็ง ซึ่งท าหนาที่แทนเจตนารมณ์
ของประชาชนและการพัฒนาชาติ (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526,  . 211) จอมพลสฤษดิ์       
ธนะรัชต์ มีทัศนะท่ีชัดเจนวาไมเห็นดวยกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และเห็นวาสิ่งที่
ประเทศชาติตองการมากที่สุดไมใชประชาธิปไตย แตคือการพัฒนา รูปแบบการปกครองของ         
จอมพลสฤษดิ์จึงเป็นเผด็จการที่รวบอ านาจไวที่ฝุายบริหารคือ นายกรัฐมนตรี (สุจิต บุญบงการ, 
2542, น. 221) จอมพลสฤษดิ์ยืนยันวา ธรรมนูญการปกครองฉบับ พ.ศ. 2502 นั้นเป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย แมจะไมมีสมาชิกรัฐสภา แตก็มีความเชื่อมั่นในสมาชิกรางรัฐธรรมนูญวาจะใชความรู
ความสามารถดวยความซื่อสัตย์สุจริตและท างานรักษาผลประโยชน์ใหแกประชาชนได ( ทักษ์ 
เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, น. 205-206) การเชื่อมั่นในหลักการปกครองแบบพอปกครองลูกดังเชน
ในสมัยสุโขทัยของจอมพลสฤษดิ์นั้นไดรับอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองและสังคมจากหลวงวิจิตรวาทการ 
เห็นไดจากค ากลาวของจอมพลสฤษดิ์ที่วา “กองทัพบกตองการบุคคลผูทรงความรูเยี่ยงหลวงวิจิตรฯ 
ใหมาชวยแนะน าทางปฏิบัติงานดานการเมืองในอนาคต” (จิตรลดา ศิริรัตน์, จดหมายโตตอบลงวันที่ 
17 มีนาคม 2517, อางถึงใน ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, น. 239) ดวยลักษณะของระบบ    
พอขุน นอกจากจะดูแลทุกข์สุขของราษฎรแลว ก็ยังมีลักษณะของเผด็จการอยูดวย ซึ่งลักษณะเชนนี้
ไดสรางพลังกดดันใหแกสังคมไทยมหาศาล และในที่สุดก็ปะทุขึ้นมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516” 
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 171) 
 แนวความคิดทางการเมืองไทยที่แทจริงของจอมพลสฤษดิ์อยูที่ระบบสังคมการเมืองที่
แบงเป็นสามสวน คือ รัฐ/รัฐบาล ขาราชการ และประชาชน โดยรัฐบาลจะตองมีเสถียรภาพทาง
การเมือง ขาราชการจะตองรับใชและเป็นหูเป็นตาใหรัฐบาล ตองรักและสุจริตตอประชาชน สวน
ประชาชนนั้นจะตองเป็นเกษตรกรตอไป และปลอยใหรัฐบาลชวยเหลือในสิ่งจ าเป็นดานวัตถุ การ
เลื่อนชั้นทางสังคมถูกมองวาเป็นเรื่องที่กอใหเกิดความแตกแยกในชาติ รัฐบาลคณะปฏิวัติจะมีหนาที่
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ก าหนดแนวทางและโครงการพัฒนาประเทศใหทันสมัย เชน กรณีการขจัดปัญหาสามลอใหหมดไป
จากพระนครใหคนกลับคืนถิ่นฐานของตน (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, น. 212-215) อีกทั้ง 
เพ่ือใหเกิดการท างานรวมกันระหวางขาราชการในหนวยงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
จุดมุงหมายตามที่รัฐบาลก าหนดไว จอมพลสฤษดิ์ใชประโยชน์จากโครงการใหขาราชการสมาคมกัน 
โดยเฉพาะการเผยแพรนโยบายรัฐบาลและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งสรางความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันผานวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักรที่ตั้งขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งสวนใหญ
ขาราชการที่เขาศึกษากม็ักจะอยูในต าแหนงระดับสูงและมีอ านาจบริหารในแตละหนวยงาน จึงถือเป็น
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหวางขาราชการทหารและขาราชการพลเรือนในหนวยงานตาง ๆ ใหมี
ความสัมพันธ์เป็นสวนตัวระหวางกัน เพ่ือน าไปใชใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงาน กอใหเกิดประโยชน์ตอการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติ (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, 
น. 375-377) 
 นอกจากนี้ การที่กลุมทหารรุนใหมที่ลมอ านาจจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 
2500 นั้น ไมไดมีบทบาทในการลมอ านาจสถาบันกษัตริย์ในการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จึงไมถูกมองวา
ตอตานเจา ซึ่งรัฐบาลในสมัยนี้ยังสงเสริมบทบาทหนาที่ของพระมหากษัตริย์มากกวารัฐบาลอ่ืน ๆ ที่
ผานมา เพ่ือสรางสถาบันกษัตริย์ใหเป็นสัญลักษณ์แหงความสามัคคีและเป็นปึกแผนของคนในชาติ 
(ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, น. 172) ท าใหการปฏิวัติ พ.ศ. 2501 ตามแนวคิดทางการเมือง
ของจอมพลสฤษดิ์ ไมเพียงแตท าใหอ านาจเปลี่ยนมือไปเทานั้น แตยังเปลี่ยนฐานอางอิงความชอบ
ธรรมแหงอ านาจทางการเมืองดวย กลาวคือ จากการแสวงหาความชอบธรรมตามวิถีรัฐธรรมนูญใน
ระบบรัฐสภาตามแนวทางของคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยการเลือกตั้ง
ของประชาชน เปลี่ยนมาเป็นการประกอบความชอบธรรมของอ านาจรัฐและรัฐบาลโดยการแสวงหา
ฐานอ านาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันขาราชการ ซึ่งมีบทบาทเสริมซึ่งกันและกัน คือ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของชาติและมิ่งขวัญของปวงชน สถาบันขาราชการเป็น
กลไกบริหารกิจการบานเมือง ซึ่งสถาบันเหลานี้จ าเป็นตอการด ารงอยูของรัฐบาลคณะปฏิวัติ (เสนห์ 
จามริก, 2549, น. 177, 221) 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงเจตจ านงของคณะปฏิวัติในการมุงมั่นที่จะด ารงรักษาไวซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ไมวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เห็นไดจากค าแถลงที่จอมพลสฤษดิ์ไ ด
ทูลเกลาฯ ถวายสาส์นแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหทรงมั่นพระทัยวา สถาบันพระมหากษัตริย์
จะด ารงอยูเป็นสถาบันหลักของชาติตลอดไป ที่วา  

ในการปฏิวัติครั้งนี้ ถึงหากจ าเป็นจะตองเปลี่ยนสถาบันแหงชาติในทางหนึ่งทางใด แตสิ่ง
หนึ่งซึ่งคณะปฏิวัติจะไมยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงคือระบอบที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขแหงรัฐ คณะปฏิวัติจะยืนหยัดด ารงรักษาระบอบนี้ตอไป. . .รัฐธรรมนูญที่จะ
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จัดท าขึ้นใหมก็คงจะรักษาระบอบนี้ไวอยางมั่นคงอีก (กองบัญชาการคณะปฏิวัติ, 
เอกสารหมายเลขที่ 8/2501, ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501, อางถึงใน ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 
1979/ 2526, น. 212-215)  

 จึงอาจกลาวไดวา “ในบรรดามรดกทางการเมืองที่จอมพลสฤษดิ์ไดสรางขึ้นหลังการยึด
อ านาจ 2500 (โดยเฉพาะหลัง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501) ที่ส าคัญที่สุด ก็คือ การสรางเงื่อนไขใหสถาบัน
พระมหากษัตริย์กลับมาเป็นศูนย์กลางของสังคมไทยอีกเป็นครั้งแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475” (สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, 2544, น. 36) รวมทั้ง การปรับปรุงประเทศให
ทันสมัยก็ถือเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ โดยมอบหมายใหสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก พ.ศ. 2504 -2508 ขึ้น เนื่องมาจากผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะของธนาคารโลกที่ท าในนามรัฐบาลไทย จึงนับวายุคนี้เป็นยุคแหงการพัฒนาไปสูความ
ทันสมัย และการเขามาลงทุนจากตางชาติ โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานภายในประเทศ
และการขยายตัวของการศึกษา ภายใตค าขวัญที่วา “น้ าไหล ไฟสวาง ทางดี มีงานท า บ ารุงความ
สะอาด” (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 173-174)  
 ดานการศึกษา ม.ล. ปิ่น มาลากุล ผูด ารงต าแหนงปลัดกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น
ไดรับแตงตั้งใหเป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตในสมัยรัฐบาลนายพจน์ สารสิน ซึ่งถือ
เป็นการใหขาราชการเขามาท างาน โดยไมไดเป็นนักการเมืองหรือทหารดังเชนแตกอน และด ารง
ต าแหนงนี้เรื่อยมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลังการ
ปฏิวัติในปี พ.ศ. 2501 ถึงแมเวลานั้นจะมีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี แตผูบริหารระดับสูงในดาน
การศึกษาไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ท าใหการบริหารการศึกษาตามแผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจนั้นด าเนินไปอยางตอเนื่องเป็นระยะยาวนานพอสมควร (จรูญ วงศ์สายัณห์, 2531, น. 44-
48) ซึ่งในยุคจอมพลสฤษดิ์นี้เองที่เริ่มมีการพัฒนาการศึกษาอยางเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอยาง
ชัดเจน โดยเริ่มจากการท าแผนการศึกษาแหงชาติ ซึ่งริเริ่มท าตั้งแตกอนจัดตั้งรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2501 โดยหลวงวิจิตรวาทการ เนื่องดวยแนวคิดของหลวงวิจิตรวาทการที่เล็งเห็น
ความส าคัญของการใหการศึกษาแกคนในชาติ ดังเห็นไดจาก “. . .งานปฏิวัติไมไดหมายแตเพียง
เปลี่ยนตัวบุคคลผูครองอ านาจ แตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวกับจิตใจของ
พลเมือง เปลี่ยนระบอบสังคม ระบอบเศรษฐกิจ แนวทางการศึกษา ตลอดถึงเปลี่ยนนิสัยใจคอคนให
เป็นไปในทางที่เห็นวาดีกวาเกา” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2541, น. 150) ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ไดรับอิทธิพล
จากแนวคิดดังกลาวอยางชัดเจน เห็นไดจากค าปราศรัยในวันครบรอบแหงการปฏิวัติ วันที่ 20 ตุลาคม 
2502 วา “. . .งานปฏิวัติที่เราท ากันมา ไมไดตองการแตเพียงเปลี่ยนระบบระบอบ แตตองการใหมีผล
ไปถึงการปฏิวัติจิตใจคน” (ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี, 2503, น. 127) โดยคณะปฏิวัติไดแตงตั้ง
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คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนการศึกษา โดยมีหลวงวิจิตรวาทการเป็นประธานกรรมการ 
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญการศึกษาอีกหลายคน เพ่ือเริ่มปรับปรุงการศึกษาโดยยึดถือหลักสากล 
ปรับปรุงการประถมศึกษาและขยายการศึกษาในทองถิ่นใหกาวหนายิ่งขึ้น (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, 
ก/ป7/2502/บ.10.8 เรื่อง แผนการศึกษาของชาติ)  
 
 3.1.1 การประกาศใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พ.ศ. 
2503 
 เนื่องดวยการขึ้นสูอ านาจในยุคที่สหรัฐอเมริกา เป็นอภิมหาอ านาจหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และภูมิหลังของจอมพลสฤษดิ์เองที่เคยรับผิดชอบใหกองทัพในไทยเปลี่ยนเป็น
แบบอเมริกันตั้งแตสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท าใหรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ พัฒนา
ความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐฯ อยางแนบแนนอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน และน าพาประเทศเขาสู
ยุคอเมริกันในไทยอยางเต็มตัว สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์จึงด าเนินการนโยบายตางประเทศสอดคลอง
กับสหรัฐฯ คือตอตานคอมมิวนิสต์อยางมีเอกภาพ โดยเขาควบคุมระบบราชการใหเขามาอยูในความ
ดูแลของนายกรัฐมนตรี เพ่ือใหนโยบายของรัฐบาลไดถูกน าไปปฏิบัติอยางมีเอกภาพ ไมวาจะเป็นการ
โอนหนวยงานส าคัญหลายแหงไปขึ้นตรงตอส านักนายกรัฐมนตรี การตั้งสวนราชการขึ้นใหมสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี อาทิเชน ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาวิจัยแหงชาติ รวมถึงดานการศึกษา 
จอมพลสฤษดิ์ใหความส าคัญกับการควบรวมอ านาจทางการศึกษาโดยการจัดตั้งสภาการศึกษา
แหงชาติ ซึ่งหนวยงานดังกลาวนี้อยูภายใตการก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพ่ือด าเนินการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, น. 121-123) ตามที่ได
แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเมื่อครั้งจัดตั้งรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 วา 
 รัฐบาลนี้จะสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาของเยาวชน ซึ่งจะไดเป็นก าลังส าคัญของชาติใน
 วันหนาโดยจะไดด าเนินการใหเยาวชนไดรับทั้งวิทยาการและจริยศึกษาควบคูกันไป จะ
 ไดจัดตั้งสภาการศึกษาแหงชาติขึ้น เพ่ือวางโครงการศึกษาใหเป็นโครงการถาวร
 เหมาะสมแกความจ าเป็นของชาติและสอดคลองกับรูปการปกครองของประเทศ จะเปิด
 โอกาสและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดย
 รัฐบาลถือหลักวา จะเพียงแตควบคุมใหเป็นไปตามโครงการศึกษาแหงชาติและใหความ
 อนุเคราะห์ตามความจ าเป็น (รุงฤทธิ์ ศยามานนท์, 2519, น. 143-144) 
 รัฐบาลไดตรากฎหมายจัดตั้งสภาการศึกษาแหงชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2502 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ม.ล. ปิ่น มาลากุล ไดรับแตงตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร และหลวง
วิจิตรวาทการเป็นหนึ่งในกรรมการดวย สภานี้มีหนาที่ด าเนินการวางแผนพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 
พิจารณางบประมาณการศึกษาและรับผิดชอบงานดานการปรับปรุงแผนการศึกษา แหงชาติ 
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ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) (จรูญ 
วงศ์สายัณห์, 2531, น. 48-49) เพ่ือที่จะสามารถจัดการศึกษาอบรมคนในประเทศใหมีสมรรถภาพ
เหมาะสมและรองรับกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได ดังค าปราศรัยในการเปิดประชุม
สามัญคุรุสภาประจ าปี 2502 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่วา “. . .ขาพเจาจึงไดบากบั่นที่จะสราง
แผนการเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหรูแนวาเราจะท าอะไรบางในทางเศรษฐกิจ แลวทาง
การศึกษาจะไดวางแผนใหการศึกษาแกพลเมืองใหสอดคลองตองกัน เพ่ือใหคนของเรามีสมรรถภาพที่
จะรับภาระการงานตามแผนการเศรษฐกิจ” (ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี, 2503, น. 29-30) โดยใน
การเปิดประชุมสภาการศึกษาแหงชาติครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2502 นั้น จอมพลสฤษดิ์ 
ในฐานะประธานสภาการศึกษาแหงชาติ ไดกลาวปราศรัยที่สะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่ นในการให
ความส าคัญกับการศึกษาของชาติ การเปิดโอกาสใหนักวิชาการผูเชี่ยวชาญเขามารวมท างาน และ
ความคาดหวังที่จะใหสภาการศึกษาแหงชาติท าหนาที่รับผิดชอบในการสรางสรรค์คนในชาติ ดัง
ขอความตอนหนึ่ง ดังนี้  
 . . .ภาพที่เราแลเห็นในการประชุมครั้งนี้  เป็นที่ พิสูจน์ อันแนชัดวา ขาพเจาให
 ความส าคัญแกการศึกษามากเพียงใด ขาพเจาไดจัดใหสภาการศึกษาแหงชาติเป็นสภา
 ยิ่งใหญ ซึ่งถาลองนับจ านวนสมาชิกแหงนี้ . . .เป็นจ านวนที่แทจริง 98 คน มากกวา
 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติที่ตั้งมาแลว จึงตองนับวาสภาการศึกษาแหงชาติเป็นสภา
 ที่ยิ่งใหญมาก เพราะมีความรับผิดชอบยิ่งใหญเกี่ยวกับการสรางสรรค์ชนในชาติใหดียิ่งขึ้นไป 
  และความยิ่งใหญของสภานี้  ไมเฉพาะในปริมาณเทานั้น ในทางคุณภาพก็ยิ่งใหญ
 เชนเดียวกัน เพราะสภาการศึกษาแหงชาติประกอบดวยผูรู  ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
 การตาง ๆ. . . นับวาตูวิชาอันใหญหลวงของชาติไดถูกยกเขามาวางอยูที่ประชุมนี้ 
 (ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี, 2503, น. 67-68) 
 นอกจากนี้ ในชวงทศวรรษ 2490-2500 เป็นชวงที่นักการศึกษาไทยเดินทาง
ออกไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศมากท่ีสุด โดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีโครงการวาดวย
ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของไทยเกิดขึ้นมากมาย อาทิเชน ในปี 2492 ไดเกิด
โครงการรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) ในชวงนี้ องค์กรใหเงินชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาที่เรียกวา ยูซอม 
(United States Operation Mission: USOM) เป็นปัจจัยหลักในการก าหนดโครงการพัฒนา
การศึกษาไทย โดยใหทุนคนไทยไปดูงานที่ตางประเทศ เป็นจ านวน 846 คน และในชวงปี พ.ศ. 2506 
เป็นตนมา เกิดโครงการพัฒนาการศึกษาตาง ๆ ขึ้นอีกมากมาย เชน  
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 - UNESCO Education Investment Programming Mission 

 - Joint Thai-US Task Force for Manpower Educational Planning  

 - UNESCO Regional Advisory Team for Educational Planning for Asia  
 รวมทั้งไดใหทุนไปศึกษาเลาเรียนอีกเป็นจ านวนมาก โดยบางมหาวิทยาลัยรับ
สอนเป็นกลุมใหญ ๆ และมักเป็นมหาวิทยาลัยรองของสหรัฐฯ มีการใหมหาวิทยาลัยชั้นรองของ
สหรัฐอเมริกาเขามาตั้งศูนย์รวมกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เชน เท็กซัส กับ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, เวน กับ วิทยาลัยเทคนิค และ อินเดียนา กับ วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน) เป็นตน นอกเหนือจากรัฐบาลอเมริกันแลว เอกชนยังเขา
มามีสวนทางการศึกษาในลักษณะหยิบยื่นใหอีกดวย ดังเชน ในปี 2494 องค์กรฟุลไบรท์ใหทุนคนไทย
ไปดูงานที่สหรัฐฯ 77 คน สงอาจารย์มาสอน 49 คน หนวยสันติภาพสงคนอเมริกันเขามาเพ่ือ
ชวยเหลือประเทศไทยใหพัฒนารอดพนจากคอมมิวนิสต์ โดยมี American Field Service (AFS) รับ
เยาวชนของไทยที่มีอายุระหวาง 16-18 ปี ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมที่สหรัฐฯ 
(ส. ศิวรักษ์, 2533, น. 127-129) 
 จากการใหความชวยเหลือโดยเฉพาะอยางยิ่งจากสหรัฐฯ ในดานการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาของไทยดังที่กลาวมานี้ ท าใหนักการศึกษาไทยไดพบเห็นความส าเร็จของ
สหรัฐอเมริกาและเริ่มมองเห็นความจ าเป็นที่การศึกษาจะเขาไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และท่ีส าคัญ ท าใหนักการศึกษาสวนใหญมองวาแนวคิดหรือแนวทางการพัฒนาแบบอเมริกัน
เป็นแนวทางที่ประเทศไทยจะตองด าเนินตามเพ่ือชวยพัฒนาประเทศไปสูการเป็นประเทศที่พัฒนา
แลว เห็นไดจาก ในปี พ.ศ. 2503 คณะผูแทนประเทศไทยไดเขารวมประชุมสวนภูมิภาคขององค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  (UNESCO) ที่นครการาจี ประเทศ
ปากีสถาน โดยมีการหยิบยกแผนการาจีเกี่ยวกับการประชุมการจัดการประถมศึกษาและการศึกษา
ภาคบังคับ โดยมีความเห็นดังนี้ “ใหประเทศตาง ๆ ที่รวมในแผนนี้ จัดการศึกษาภาคบังคับอยางนอย 
7 ปี ใหใชเวลา 20 ปี คือตั้งแต พ.ศ. 2503-2523 ในการด าเนินการใหเป็นไปตามแผนนี้” (ลออ 
การุณยวนิช และคณะ, 2515, น. 7, อางถึงใน เจริญ ไวรวัจนกุล, ม.ป.ป., น. 108) ซึ่งคณะผูแทนไทย
ไดน าความเห็นเสนอตอรัฐบาล และไดน าหลักการขางตนรวมกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาตามท่ีไดรับการศึกษาดูงานมาแลวนั้น มาจัดท าเป็นแผนการศึกษาชาติ ซึ่งประกาศใชใน
ปี พ.ศ. 2503 แผนการศึกษาชาติฉบับนี้จึงแสดงใหเห็นความเป็นทายาทความคิดทางการศึกษาของ
นักการศึกษาไทย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรณรงค์ภายใตโครงการวาดวยความรวมมือระหวาง
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทย รวมไปถึงการเชื่อมั่นในหลักการวาความรูที่มีประโยชน์คือความรู
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได และมองวาการศึกษา คือกระบวนการแหงการเปลี่ยนแปลง ตองพรอม
ปรับเปลี่ยนนโยบายอันเกิดจากความรูใหม ๆ ที่เกิดข้ึน (เจริญ ไวรวัจนกุล, ม.ป.ป., น. 104-107) 
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 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 เป็นแผนที่จัดระบบการศึกษาใหเขากับระบบ
สากล โดยเนนใหจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการปกครองประเทศ ได
เนนถึงองค์ประกอบส าคัญคือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และหัตถศึกษา เป็นฉบับที่มีอายุการใช
ยาวนานที่สุดถึง 16 ปีเศษ และท าใหมีแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรก (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2526, น. 142, 154-155) โดยระบบการศึกษาไดแบงหลักสูตรมัธยมศึกษาออกเป็น 2 สาย คือ สาย
สามัญและสายอาชีพ ทั้งสองสายแบงระดับการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนตน เริ่ม
ตั้งแต ม.ศ.1-3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มตั้งแต ม.ศ. 4-5 ถาเป็นสายอาชีพมีถึง ม.ศ. 6 (ปราณี 
เถกิงพล และคณะ, 2521, น. 71) และเพ่ืออนุวัติใหเป็นไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใหเริ่มใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย พ.ศ. 
2503 ตั้งแตปีการศึกษา 2504 และในปีการศึกษา 2506 ใหใชหลักสูตรพ.ศ. 2503 ครบทุกชั้นเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2505; 2508)  

 หลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแกอสัญกรรม ในปี พ.ศ. 2506 จอมพล
ถนอม กิตติขจร ก็เป็นผูสืบทอดอ านาจตอ ทางดานการศึกษา ม.ล. ปิ่น มาลากุล ยังคงด ารงต าแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาตามเดิม รัฐบาลยังคงด าเนินนโยบายตอจากรัฐบาลกอน โดยแถลง
นโยบายดานการศึกษาสั้น ๆ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2506 วา “ในดานการศึกษารัฐบาลจะ
ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลกอนแถลงไวจะใหความส าคัญแกการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพเป็น
พิเศษ กับทั้งขยายการศึกษาชั้นสูงไปตามจังหวัดตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้นดวย” (รุงฤทธิ์ ศยามานนท์, 
2519, น. 147) ดังนั้น รัฐบาลจึงเนนการขยายการศึกษาภาคบังคับเพ่ือผลิตก าลังคนใหตอบสนอง
ความตองการทางเศรษฐกิจ 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วจากการพัฒนา
ประเทศดานเศรษฐกิจและการศึกษาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ กอใหเกิดปัญหาตาง ๆ ตามมามากมาย 
เชน การอพยพผูคนจากชนบทมาสู เมืองใหญเพ่ือหางานท า การขาดแคลนที่อยูอาศัย ปัญหา
อาชญากรรม รวมไปถึงปัญหาการวางงาน เนื่องจากมีการขยายการศึกษาออกไปอยางไมสมดุล ตั้งแต
ปี พ.ศ. 2502-2511 ถือเป็นยุคเฟ่ืองฟูของการศึกษา มีโรงเรียนตั้งขึ้นใหมมากมายทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ท าใหนักเรียนนักศึกษาที่จบใหมจ านวนมากไมมี
งานท า รัฐบาลจอมพลถนอมจึงจ าเป็นตองหันเหความสนใจไปจากปัญหาดังกลาวดวยการประกาศใช
รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2511 ที่ไดใชเวลารางกันมากวาสิบปี  
 หลังจากท่ีรัฐบาลจอมพลถนอมไดประกาศใหใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม ในวันที่ 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2511 แมเนื้อหาในรัฐธรรมนูญจะมีเจตนารมณ์ในการสืบทอดระบอบปฏิวัติ โดย
ก าหนดไววา “หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเป็นรัฐมนตรี ท าใหการยื่นมติไมไววางใจรัฐบาลท าไดยาก 
สมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งทั้งหมดและมีอ านาจเกือบเทากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
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วุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไดแตลงมติในปัญหาที่
อภิปรายไมได” (เสนห์ จามริก, 2549, น. 197, 255) แตบรรยากาศทางการเมืองเริ่มคึกคักมากขึ้น 
โดยมีการเดินขบวนของนักศึกษาเพ่ือประทวงการขึ้นคาโดยสารรถเมล์ ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2511 ตอมาในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 นักศึกษาไดเขารวมสังเกตการณ์
การเลือกตั้ง และมีนักศึกษากลุมหนึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพ มีการ
ออกวารสารเผยแพรความคิดและแสดงทรรศนะวิจารณ์ในหมูนักศึกษาหลายฉบับ ซึ่งแนวความคิดที่มี
อิทธิพลตอนักศึกษาสวนใหญจะมาจากตางประเทศ เนื่องจากแนวคิดกาวหนาในประเทศนั้นถูกปิดกั้น
อยางเด็ดขาดจากรัฐบาล และนักศึกษายังไดรวมตัวจัดตั้งศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยเมื่อ
ปี พ.ศ. 2513 อีกดวย (วิทยากร เชียงกูล, 2546, น. 49-53) นับเป็นชวงเวลาที่นักศึกษาเริ่มมีความ
ตื่นตัวทางการเมืองหลังจากถูกกดทับอยูภายใตรัฐบาลเผด็จการอยูนาน  

 หลังการเลือกตั้ง พรรคสหประชาไทยไดรับที่นั่งสวนใหญในสภา ท าใหจอมพล
ถนอมไดรับแตงตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในดานการศึกษา นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ อดีตรัฐมนตรีสั่ง
ราชการกระทรวงศึกษาธิการสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผูแทนราษฎรและหัวหนาพรรค   
สหภูมิ เขารับต าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตอจาก ม.ล. ปิ่น มาลากุล ผูที่ด ารง
ต าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมาอยางยาวนานตั้งแต พ.ศ. 2500 จนถึงกอนการ
เลือกตั้งปี พ.ศ. 2512 และเป็นที่นาสังเกตคือ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ไมไดยุงเกี่ยวทางการเมืองหรือเขา
สังกัดพรรคการเมืองใด แตดวยความรูความสามารถอยางแทจริงจึงไดรับความไววางใจใหท างาน
รวมกับหลายรัฐบาล จึงนับไดวา ม.ล. ปิ่น มาลากุล เป็นนักการศึกษาที่มีสวนส าคัญที่สุดของประเทศ
ในการพัฒนาการศึกษาของไทยชวง 25 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตนมา ในสวนของการบริหาร 
งานการศึกษาของนายสุกิจนั้นไดประสบปัญหาเรียกรองจากทางหนวยงาน วิทยาลัย ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จึงตัดสินใจลาออกจากต าแหนงรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (จรูญ 
วงศ์สายัณห์, 2531, น. 68-72) 
 การบริหารประเทศในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมนั้นไมไดเป็นไปดวยความราบรื่น 
เนื่องจากเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะความ
ขัดแยงทางการเมืองในบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางรุนแรง และความขัดแยงผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของกลุมการเมืองตาง ๆ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 191, 194) สงผลใหรัฐบาลเกิดความ
ไมมั่นคง จอมพลถนอมจึงไดท ารัฐประหารตนเอง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 รัฐสภาและ
พรรคการเมืองถูกยุบ รัฐธรรมนูญฉบับที่รางยาวนานปี พ.ศ. 2511 ถูกยกเลิก และจัดตั้งสภาปฏิวัติ 
(ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, น. 458) 



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

41 

 หลังจากใชอ านาจเผด็จการจัดการปรับปรุงการบริหารราชการเรียบรอยแลว 
จอมพลถนอม กิตติขจร ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งใหด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรี และแถลง
นโยบายดานการศึกษาวา  

 รัฐบาลนี้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาแหงชาติวา เป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู
 ความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ทาง ฉะนั้น รัฐบาลนี้จะจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการ
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเฉพาะจะปรับปรุงและสงเสริมการศึกษาในดาน
 การศึกษาสามัญ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหดียิ่งขึ้น ในการนี้รัฐบาลจะพยายามขยาย
 การศึกษาภาคบังคับออกไปใหทั่วทั้งประเทศ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2536, น. 36-37) 
 ดานกระทรวงศึกษาธิการ นายอภัย จันทวิมล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการกอนการปฏิวัติ ไดรับแตงตั้งเป็นรั ฐมนตรีวาการกระทรวงฯ 
ซึ่งการมีขาราชการประจ ามาด ารงต าแหนงทางการเมืองนี้ดูจะเป็นที่พอใจของขาราชการประจ าเพราะ
ความคุนเคยกันมาแตเดิม ท าใหบรรยากาศโดยทั่วไปแตกตางจากเวลาที่มีนักการเมืองหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากการเลือกตั้งมาเป็นรัฐมนตรี (จรูญ วงศ์สายัณห์, 2531, น. 74-75) 
 ตอมารัฐบาลจอมพลถนอมตองเผชิญกับปัญหาผูสืบทอดอ านาจ การอางสิทธิที่
จะสืบทอดอ านาจตอจากจอมพลถนอมของ พ.ท. ณรงค์ กิตติขจร ท าใหเกิดความตึงเครียดภายใน
กองทัพ ฐานะของจอมพลถนอมก็ออนแอลง นอกจากนี้ ยังมีภัยคุกคามที่เกิดจากพลังทางสังคมของ
นักศึกษาและชนชั้นกลางที่เริ่มตอตานอุดมการณ์ทางการเมืองแบบจอมพลสฤษดิ์ ความกาวหนา
ทางการศึกษาและเทคโนโลยีท าใหประชาชนเริ่มตระหนักถึงความไมเทาเทียมในทางการเมือง โดย
เรียกรองใหเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น และมีนักศึกษาเริ่มวางแผน
เรียกรองสิทธิในการแสดงออกทางความคิดอยางเสรีตามรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งทั่วประเทศ 
(ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, น. 460-462) นอกจากจะมีปัญหาความเสื่อมของระบอบปฏิวัติ
แลว ยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได ปัญหาการ
วางงาน ความยากจน การพัฒนาที่ไมสมดุลทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมเขาไปดวย (เสนห์ 
จามริก, 2549, น. 261) ในชวงปี พ.ศ. 2515 ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (ศนท.) ที่มี
นายธีรยุทธ บุญมี เป็นเลขาธิการคนใหม ไดเริ่มเคลื่อนไหวรณรงค์ตอตานสินคาญี่ปุุน ชักชวนใหคนใช
สินคาไทย ซึ่งประสบผลส าเร็จอยางมาก ท าใหศนท.เป็นที่รูจักทั่วประเทศ ตอมานักศึกษาเริ่มรูสึกมี
ขวัญก าลังใจในทางการเมืองมากขึ้น เมื่อประสบความส าเร็จในการหยุดยั้งความพยายามของรัฐบาลที่
จะเขาแทรกแซงฝุายตุลาการผานการออกพระราชกฤษฎีกา และการจัดนิทรรศการสันติภาพอินโดจีน
โจมตีรัฐบาลที่เขาไปมีสวนพัวพันกับสงครามอินโดจีน (ประจักษ์ กองกีรติ, 2558, น. 130-131)  
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 ในปี พ.ศ. 2516 นักศึกษายังคงเคลื่อนไหวอยูเชนเดิม และไดเปิดประเด็นและ
แสดงหลักฐานเรื่องนายทหารและต ารวจพรอมดวยดารานักรองใชเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการ
ออกไปลาสัตว์ที่ทุงใหญ โดยอางวาไปราชการลับ ซึ่งกลายเป็นเรื่องมัวหมองของรัฐบาลเนื่องจากไม
สามารถพิสูจน์เรื่องนี้ใหประจักษ์ตอสายตาประชาชนได ตอมาฝุายบริหารมหาวิทยาลัยรามค าแหงได
สั่งลบชื่อนักศึกษากลุมชมรมคนรุนใหม 9 คน ออกจากการเป็นนักศึกษาเพราะไมพอใจที่เขียน
ขอความในหนังสือ “มหาวิทยาลัย: ที่ยังไมมีค าตอบ” ที่วา “สภาสัตว์ปุาแหงทุงใหญมีมติใหตออายุ
สัตว์ปุาอีก 1 ปี เนื่องจากสถานการณ์ภายในและภายนอกไมเป็นที่นาไววางใจ” โดยชวงเวลานั้น
รัฐบาลไดอนุมัติใหมีการตออายุราชการจอมพลถนอมออกไป ซึ่งการกระท าของฝุายบริหาร
มหาวิทยาลัยรามค าแหงไดสรางความไมพอใจในหมูนักศึกษา จึงรวมตัวกันประทวงเรียกรองใหปลด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ใหคืนสถานะใหนักศึกษาดังกลาว และเรียกรองใหรัฐบาลคืน
รัฐธรรมนูญใหประชาชนภายในหกเดือน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มตนการรวมตัวประทวงของนักศึกษาครั้ง
ส าคัญ และตอมานักศึกษาไดกอตั้งกลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญขึ้นเพ่ือด าเนินการเรียกรองรัฐธรรมนูญ
อยางเปิดเผยตอไป (วิทยากร เชียงกูล, 2546, น. 93-99, 105)  
 
 3.1.2 การก่อตัวก่อนการเคลื่อนไหวของศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 
     ยุคเผด็จการสฤษดิ์ตอเนื่องมาถึงยุคถนอม กิตติขจร เป็นยุคที่ถูกเรียกวา “ยุค
อเมริกันในไทย” คือเป็นชวงที่รัฐบาลด าเนินบทบาททางการเมืองระหวางประเทศในฐานะพันธมิตร
ของสหรัฐอเมริกา (ผูน าคายเสรีนิยม) ท าใหไทยเขาไปมีบทบาทพัวพันกับสงครามอุดมการณ์ (สงคราม
เย็น) ในสงครามอินโดจีน ซึ่งการเขารวมท าสงครามนี้เป็นการค้ าจุนระบอบเผด็จการทหาร โดยเฉพาะ
การควบคุมความคิด การจ ากัดสิทธิการรับรูขาวสารของคนในประเทศ เชน การปกปิดความลับในการ
เขาแทรกแซงกิจการในประเทศลาวรวมกับสหรัฐฯ หรือการใหสหรัฐฯ เขามาตั้งฐานทัพเพ่ือบัญชาการ
รบในสงครามเวียดนาม และการเผยแพรขาวสารเชิงชวนเชื่อผานสื่อกระแสหลักของรัฐ ซึ่ง
วิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศลาวและเวียดนามที่ท าใหไทยด าเนินนโยบายปูองกันตัวเพ่ือรักษา
เอกราชของชาติไว มีการตอกย้ าเรื่อง “ศัตรูขางบาน” “การปูองกันตัวเอง” โดยเฉพาะ“มหามิตร” ที่
หมายถึงสหรัฐอเมริกาที่รัฐบาลมองวาเป็นประเทศมหาอ านาจที่มีความจริงใจและเขามาชวยเหลือ
ประเทศไทยใหรอดพนจากภัยคอมมิวนิสต์ได3 แตเมื่อเกิดกระแสตื่นตัวตอปัญหาสงครามเวียดนาม
แพรกระจายไปทั่วโลกรวมถึงในไทยดวย วาทกรรมเหลานี้ถูกปะทะจากแหลงขาวสารนอกกระแสหลัก

                                                                 
3 เป็นการมองภาพที่ตางจากประเทศเพ่ือนบานที่มองวา สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ไมนา

ไววางใจและเป็นภัยคุกคาม 
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หรือที่รัฐมองวาเป็นขาวชั่วราย โดยเฉพาะขาวจากวิทยุเสียงประชาชนแหงประเทศไทยของคาย
คอมมิวนิสต์ โดยการที่รัฐพยายามตอบโตทัศนะที่แตกตางไปจากสื่อราชการนั้นก็ท าใหเกิดการ
แพรกระจายขอมูลของฝุายตรงขามไปยังประชาชนดวยเชนกัน (ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, บทที่ 3) 
    การเผยแพรขอมูลจากสื่อมวลชนในตางประเทศของคายเสรีที่ตอตานสงคราม
และเผยแพรปัญหาที่เกิดขึ้นในสงครามเวียดนาม เชน นิตยสาร ขอเขียนจากปัญญาชนสหรัฐฯ  
หนังสือพิมพ์ที่ใหขอมูลที่ตรงกันขามกับราชการไทย ท าใหนักศึกษาและปัญญาชนเริ่มมีทัศนะใหม ๆ 
และน าแนวคิดนั้นมาใชตอบโตและกลับหัวกลับหางค าอธิบายของรัฐ จากการที่รัฐมองวาการเขาไป
เกี่ยวพันในสงครามอินโดจีนเป็นการปูองกันตัวเอง ก็ถูกอธิบายใหมเป็น “การรุกราน” การที่รัฐมองวา
ตนเองเป็นผูปกปูองชาติ ถูกอธิบายใหมเป็น “ผูทรยศชาติ” และการที่รัฐมองสหรัฐอเมริกาเป็นชาติ
มหามิตร ถูกอธิบายใหมวา อเมริกาเป็น “จักรพรรดิ” เป็น “ผูรุกราน” ดังปรากฏเป็นการตอตาน
สหรัฐอเมริกาในสิ่งพิมพ์ของนักศึกษาชื่อ “ภัยขาว”  
    กระบวนการคัดคานตอตานสงครามเวียดนามของนักศึกษาปัญญาชนนี้ได
เชื่อมโยงไปสูการตอตานรัฐบาลเผด็จการทหารในประเทศดวย เพราะเห็นวารัฐบาลปิดบังความจริง
ดานขอมูลขาวสาร อยางการเขามาตั้งฐานทัพของสหรัฐฯ ในไทยและการเขารวมสงครามของรัฐบาล
ไทยแบบลับ ๆ โดยที่ประชาชนไมมีสิทธิรับรูและตัดสินใจในเรื่องส าคัญอันอาจมีผลตอเอกราชและ
อธิปไตยของประเทศ ซึ่งสงผลตอความชอบธรรมของการปกครองของรัฐบาลเผด็จการอยางมาก 
อีกทั้ง นักศึกษาปัญญาชนยังมีบทบาทส าคัญในการเผยแพรขอเท็จจริงและกระแสความคิดใหมที่
แตกตางจากราชการไปสูสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเป็น นิตยสาร/วารสารปัญญาชน เชน 
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ วิทยาสารปริทัศน์ ชัยพฤกษ์ เป็นตน มักจะตีพิมพ์บทแปลหรือขาวสารจากสื่อ
ตางประเทศ วิจารณ์สหรัฐฯและรัฐบาล เสนอความเห็นและแนวคิดใหม เชน ซายใหม แนวคิดฝุาย
ซายไทยยุคทศวรรษ 2490 การตีแผชีวิตและแนวทางการตอสูของนักปฏิวัติสังคมนิยม เชน โอจิมินห์ 
ช เกบารา ใหนักศึกษาและประชาชนในไทยไดรับรู รวมไปถึง สิ่งพิมพ์นักศึกษา (หนังสือเลมละบาท) 
เชน หนังสือภัยขาว ของนักศึกษาธรรมศาสตร์กลุมสภาหนาโดม ที่ตีพิมพ์ออกมาตอตานอิทธิพล
จักรวรรดินิยมของสหรัฐอเมริกา หนังสือวลัญชทัศน์ฉบับภัยเขียว ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ที่วิพากษ์วิจารณ์เผด็จการทหารหลังเกิดการรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอมในเดือนพฤศจิกายน 
2514 เป็นตน นอกจากนี้ยังมีกระแสการประทวงของนักศึกษาในตางประเทศ เชน การลุกฮือของ
นักศึกษาฝรั่งเศสเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมจนเกือบลมรัฐบาลไดในปี พ.ศ. 2511 การเดินขบวนประทวง
สงครามเวียดนามของนักศึกษาในสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2513 กระแสเหลานี้สงผลใหนักศึกษาไทยเริ่ม
ตื่นตัวและเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น เชน มีการตั้งกลุมนิสิตนักศึกษาอาสาสมัคร
สังเกตการณ์การเลือกตั้งหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2511 ในปี พ.ศ. 2512 การจัดตั้งศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแหงประเทศไทย (ศนท.) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 การอภิปรายปัญหากัมพูชา
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เนื่องจากรัฐบาลจะสงทหารเขาไปรวมรบในสงคราม ในปี พ.ศ. 2513 การจัดอภิปรายและนิทรรศการ 
“อนุทินสงครามเวียดนาม” ในปี พ.ศ. 2516 และการเฝูาติดตามความเคลื่อนไหวฐานทัพอเมริกัน 
หลังการลงนามหยุดยิงและถอนฐานทัพในสนธิสัญญาสันติภาพที่กรุงปารีสในสงครามเวียดนาม 
(ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, บทที่ 3, 4) นอกจากนี้ วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ไดตีพิมพ์ฉบับ 
คนหนุมในปี พ.ศ. 2513 น าเสนอบทความปลุกกระตุนใหคนหนุมสาวตื่นจากการหลับใหล รูจักตั้ง
ค าถามตอการครอบง าของวัฒนธรรมเดิม และกาวเขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้น 
พรอมทั้งตีพิมพ์ค าแปลสุนทรพจน์ที่ฟิลาเดลเฟียของโรเบิร์ต เคนเนดี้ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ เมื่อปี 
1967 (พ.ศ. 2510) ที่กลาววา  
 เราขอรองใหฟัง คุณก็ปฏิเสธ  
 เราขอรองเพ่ือความยุติธรรม คุณก็หาวาสับสน  
 เราขอรองเพ่ือเสรีภาพ คุณก็หาวายึดอ านาจ  

การท าบางสิ่งบางอยางที่คุณคอนขางหวาดกลัวและหมดหวัง คุณก็หาวาเราเป็น
คอมมิวนิสต์ (สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2513, หนาถัดจากปก) 

 จะเห็นไดวา ขอเท็จจริง แนวคิดใหม กระแสความเคลื่อนไหวของนักศึกษาใน
ตางประเทศ และการปลุกกระแสจากปัญญาชนของไทยทั้งนักเรียนนอกและในประเทศเหลานี้ไดสราง
ความตระหนักและตื่นตัวใหเกิดขึ้นในหมูนักศึกษาและปัญญาชนในประเทศ จากประเด็นปัญหา
สงครามอินโดจีนไปสูการตอตานรัฐบาลทหารและเรียกรองสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษาและปัญญาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  
 

3.1.3 การลุกฮือของนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
 กลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญของนักศึกษาเริ่มรณรงค์โดยการแจกใบปลิวเรียกรอง
รัฐธรรมนูญในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และถูกต ารวจจับกุมไป 13 คน พรอมตั้งขอหากอการกบฏ 
กลุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย ได
จัดการประทวงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแตวันที่ 6-13 ตุลาคม ใหรัฐบาลปลอยตัวผูที่ถูกกักตัว
ทันที แตรัฐบาลยังไมมีค าตอบให ผูประทวงจึงเดินขบวนไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยมี
ประชาชนเขารวมกวาหาแสนคน นับเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ของไทย กลุม
ต ารวจปราบจลาจลเขาปะทะผูประทวงที่ไมมีอาวุธหนาพระบรมมหาราชวังในวันที่ 14 ตุลาคม 
เหตุการณ์ลุกลามจนกลายเป็นการจลาจลทั่วกรุงเทพฯ ท าใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 
แตการปราบปรามประชาชนทั้งหมดไมประสบผลส าเร็จ เนื่องจากกลุมทหารที่น าโดยพลเอกกฤษณ์  
สีวะรา ท ารัฐประหารเงียบ และสถาบันกษัตริย์เขามาแทรกแซงเพ่ือยุติความขัดแยง โดยกลุมจอมพล
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ถนอม-ประภาส ถูกบีบใหลาออกจากต าแหนง สงผลใหการปกครองแบบเผด็จการทหารลมสลายลง 
(ประจักษ์ กองกีรติ, 2558, น. 131-132) 
 เหตุการณ์ดังกลาวเป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา ประกอบกับ
การด าเนินนโยบาย “แชเย็นทางการเมือง” (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 196) โดยไมใหความส าคัญกับ
การพัฒนาสถาบันทางการเมืองเพ่ือเป็นกลไกในการแกปัญหาความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น ตั้งแตสมัย
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตอเนื่องมาจนถึงรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม เกิดชนชั้นกลุมใหมที่ไดเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น อีกทั้งมี
วิกฤตความชอบธรรมเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กลุมคนเหลานี้จึงออกมาเรียกรองการเปิด
โอกาสใหมีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง และแสวงหาความเป็นธรรมทางสังคมมากขึ้น 
 ภายหลังเหตุการณ์ดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการ
แตงตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ในดานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิ การและ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการยังคงเดิม คือ นายอภัย จันทวิมล และ นายแพทย์บุญสม 
มาร์ติน รัฐบาลชุดนี้มีภารกิจหลักคือ รางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน (จรูญ วงศ์สายัณห์, 
2531, น. 79) ดวยสภาพทางสังคมและการเมืองขณะนั้น รวมถึงมีกระแสเรียกรองจากประชาชนใหมี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าใหมีการพิจารณาปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ
และหลักสูตรใหมหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการศึกษาใน
ระบบในชวงที่หนึ่งของการศึกษาวิจัยนี้ สามารถสรุปใหเห็นเป็นภาพไดดังนี้ 

กา
รเม

ือง
 

 รัฐประหาร/ 
รัฐบาลจอมพล 
สฤษดิ ์  

รัฐบาล 
จอมพล 
ถนอม 

เลือกตั้ง/
รัฐบาล 
จอมพล
ถนอม 

จอมพล
ถนอมท า

รัฐประหาร 
เหตุการณ์  

14      

 

 ธรรมนญู 
การปกครอง  

2502    
รธน. 
2511    

           ธรรมนูญ 
         การปกครอง 
             2515 

 

                  

 พ.ศ. 2501 2502 2503 2506 2511 2512 2514 2515 2516 

กา
รศ

ึกษ
า                   

 ตั้งสภาการศึกษา
แหงชาติ 

แผนการศึกษา/ 
หลักสูตร 2503 

     

ภาพที่ 3.1                                                      ที่หนึ่ง:  
ชวงเผด็จการ ทหาร ระหวางปี พ.ศ. 2503 ถึง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
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3.2 สภาพทางการเมืองและผลกระทบทางการเมืองต่อการศึกษาในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516 ถึง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 
 
 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ไดรับแตงตั้งใหด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรีและบริหารประเทศเป็นรัฐบาลชั่วคราว 
ระหวางปี พ.ศ. 2516-2518 นับเป็น “ชวงเริ่มตนยุคประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของพลเรือนที่ไร
เสถียรภาพ” (ประจักษ์ กองกีรติ, 2558, น. 133) ในแงสังคมนั้น พลังมวลชนกลุมตาง ๆ ที่ถูกคุมขัง
ในกรอบของการเมืองระบบพอขุนไดพวยพุงออกมาแสดงขอเรียกรองตาง ๆ ปัญหาที่มีการเรียกรอง
ตอระบบการเมืองมีทั้งเรื่องความอยุติธรรมดานสังคมและเศรษฐกิจ การถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูก
ขมเหงรังแก ในแงเศรษฐกิจ การขึ้นราคาน้ ามันกอใหเกิดความเดือดรอนทั่วไป สินคาขึ้นราคา ในแง
การเมือง ความพยายามในการวางรากฐานประชาธิปไตยก็ด าเนินไปอยางเขมขน มีการราง
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2517 ที่ถือวามีความเป็นประชาธิปไตยมากกวาฉบับที่เคยมีมา การเผยแพร
ประชาธิปไตย การอภิปรายปัญหาบานเมือง การรวมตัวของกลุมตาง ๆ เชน สหภาพเพ่ือสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน (สสส.) และประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน (ปช.ปช.) เป็นตน  นอกจากนั้นก็มีการ
รวมกลุม เชน กลุมดุสิต 99 กลุมพลังใหม เพ่ือเตรียมการกอตั้งพรรคการเมือง ความตื่นตัวทาง
การเมืองและสภาวะพลวัตมีอยูทั่วไป คละกันไปกับปัญหาตาง ๆ ทางสังคมเศรษฐกิจ (ลิขิต ธีรเวคิน, 
2550, น. 204) 
 
 3.2.1 การริเริ่มปฏิรูปการศึกษาและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 
 เนื่องดวยการด าเนินงานตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ไมประสบผลส าเร็จ
เทาที่ควรอันเนื่องมาจากปัญหาหลายดาน ทั้งดานการบริหาร งบประมาณ ตัวโครงสรางและระบบ
การศึกษา ตลอดจนความไมเหมาะสมของหลักสูตร และเมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได
เปลี่ยนแปลงไปมาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2530, น. 10-11) ทางนักวิชาการการศึกษาไทยมองวา 
การใหการศึกษาทั่วไป การใหความรูในวิชาชีพ การจัดบริการแนะแนวให และใหเด็กไดมีโอกาส
ส ารวจตนเองนั้นท าไมไดในหลักสูตร พ.ศ. 2503 เนื่องจากระยะเวลาของการมัธยมศึกษานั้นสั้นไป ใน
ระยะเวลา 5 ปี จะจัดการมัธยมศึกษาเพ่ือสนองอะไรตาง ๆ นั้น ในแงการปฏิบัติแลวยอมจะยากเต็มที่ 
(ตามระบบ 7-3-2) จึงเห็นวานาจะจัดเป็นระบบ 6-3-3- คือประถม 6 ปี มัธยมศึกษาตอนตน 3 ปี 
ตอนปลาย 3 ปี เพ่ือจะเลี่ยงระดับเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นทางสายเดียว และเด็กไทยในชวงอายุ
ระหวาง 13-14 ปีนี้ เป็นชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและอ่ืน ๆ มาก ถาจัดเป็น 6 -3-3 จะ
ไดผลดีในแงการจัดกลุมเด็กไดดีขึ้น และถูกตองตามหลักพัฒนาการของเด็ก อีกทั้งจะเป็นการประหยัด
เงินของรัฐได 1 ปีในการจัดการศึกษาภาคบังคับใหแกปวงชนไดอีกดวย ซึ่งก็สอดคลองกับค าแนะน า



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

47 

ของคณะผูเชี่ยวชาญธนาคารโลกท่ีไดเสนอแนวคิดเรื่องการปรับระบบการศึกษาจากระบบ 4:3:3:2(3) 
เป็นระบบ 6:3:3 ในงานประชุมทางวิชาการเรื่อง “บทเรียนจากการจัดการศึกษาในรอบรอยปีที่ผาน
มา” ในปี พ.ศ. 2512 เพ่ือใหการด าเนินงานขยายการศึกษาภาคบังคับตอเนื่องรวดเดียว 6 ปีนั้น มี
ความเป็นไปไดมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น (ปราณี เถกิงพล และคณะ , 2521, น. 142) อยางไรก็ตาม 
แนวคิดการจัดระบบชั้นแบบใหมนั้นเริ่มมีมาตั้งแตเมื่อครั้งที่ ดร. กอ สวัสดิ์พาณิชย์ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ณ ขณะนั้น) และ ดร. สาโรช บัวศรี ไดท ารายงานเหตุผลประกอบในการสนับสนุนการ
จัดชั้นแบบ 6-3-3 เสนอไปยัง ม.ล. ปิ่น มาลากุล เพ่ือพิจารณา ในสมัยที่ด ารงต าแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 วา การจัดชั้นประถมศึกษา 6 ชั้น เป็นการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 4 ปี เป็น 6 ปีได โดยลงทุนเพ่ิมเติมแตพอควรและอาจจัดท าไดในเวลา
อันรวดเร็ว การจัดชั้นมัธยมเป็น 6 ชั้น โดยแบงเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ชั้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3 ชั้น จะท าใหจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไดดีขึ้น เนื่องจากชวงระยะเวลา 3 ปี แรกจะ
ใชเวลาศึกษาเด็กเพ่ือทราบถึงความสามารถและความสนใจของเด็กแตละคน และใชเวลา 3 ปี หลังจัด
โครงการใหเด็กไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของแตละคน ซึ่งเหตุผลดังกลาวก็
ประกอบดวยหลักทางวิชาการดวย (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, สบ 5.2/107 เอกสารสวนบุคคล ม.ล. 
ปิ่น มาลากุล เรื่อง บันทึกเหตุผลประกอบในการสนับสนุนการจัดชั้นแบบ 6-3-3 (พ.ศ. 2502-2507)) 
 กระแสการปฏิรูปการศึกษานั้นแพรกระจายไปทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2510 นักศึกษา
ชั้นน า 150 คน จาก 52 ประเทศ ไดประชุมรวมกันในเรื่องวิกฤตการณ์ทางการศึกษาของโลก และมี
ขอสรุปวา การศึกษาที่เป็นอยูไมตอบสนองความตองการและทรัพยากรที่มีอยู แตละประเทศจะตอง
จัดการศึกษาใหสัมพันธ์กับสภาพสังคมของประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศรวยหรือยากจน จะตองเรง
แกปัญหาการศึกษา สรางระบบการบริหาร โครงสราง และกระบวนการเรียนการสอนที่น าไปปฏิบัติ
ไดอยางยืดหยุน และเมื่อปี พ.ศ. 2514 มีการประชุมปฏิบัติการส าหรับนักการศึกษาของเอเชียและ 
แปซิฟิคขึ้น มีผูเขารวมประชุม 250 คน จาก 17 ประเทศ ผูแทนจากประเทศไทยไดสรุปผลการ
ประชุมเพ่ือน ามาใชในประเทศไทยวา ในการจัดการศึกษาของเรานั้นมุงที่จะเอาอยางตะวันตกมาก
เกินไป ไมไดคิดถึงสภาพความเป็นอยูและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรา เป็นเหตุใหประเทศพัฒนาไป
ทางดานวัตถุ ประชาชนเกิดความสับสนวุนวายทางคตินิยมและวัฒนธรรม แกงแยงแขงขัน ไมมีความ
เขาใจเกี่ยวกับชาติอ่ืน ๆ เพียงพอ จึงเห็นควรที่จะไดมีการแกไขดวยการปลูกฝังเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ใหรูจักรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รักความยุติธรรม เคารพผูอ่ืนและเผยแพรแนวคิดเรื่องปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (ส. ศิวรักษ์, 2517, น. 158-165) 
 นอกจากนี ้ตั้งแตปี 2508 และ 2509 กลุมปัญญาชนและนักวิชาการสาขาตาง ๆ 
เริ่มใหความสนใจตอประเด็นจัดการศึกษาอยางจริงจังมากขึ้น เห็นไดจากการแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
ปัญหาการจัดการศึกษาในประเด็นตาง ๆ คนที่มีบทบาทส าคัญ คือ ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ์ ผูวาการ
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ธนาคารแหงประเทศไทย กลาวถึงเรื่องปัญหาการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 
บทบาทของนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทย รวมไปถึงเสนอแนะใหรัฐเพ่ิมงบประมาณดานการศึกษา
และใหครูอาจารย์มีอิสระในการท างาน (ปวย อ๊ึงภากรณ์, 2530, น.3-29, 167-182) 
 ในปี พ.ศ. 2512 วารสารที่มีบทบาทตอนักศึกษาและประชาชนอยางมากในยุค
นั้น อยางวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ซึ่งขณะนั้นมี สุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นบรรณาธิการ ไดตีพิมพ์
บทความเก่ียวกับประเด็นดานการศึกษาทั้งเลม อาทิเชน บทสัมภาษณ์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล, เรื่อง “อัน
อาจน าไปสูปรัชญาการศึกษาของเราเอง” โดย เอกวิทย์ ณ ถลาง, “การศึกษากับสังคม” โดย พัทยา   
สายหู, “แนวคิดในการปรับปรุงมหาวิทยาลัย” โดย สิปปนนท์ เกตุทัต, “พระสงฆ์ควรมีบทบาทใน
การศึกษาอยางไร” โดย พระมหาชาย อาภากโร, “อาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพในประเทศไทย” โดย 
วิรัช กมุทมาศ เป็นตน  
 ในปี พ.ศ. 2514 การวิพากษ์วิจารณ์การศึกษาของเหลานักวิชาการเริ่มเขมขนขึ้น 
เห็นไดจาก การที่วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ลงภาพหนาปกเสียดสีการจัดการศึกษาโดยใชรูปควาย
ถูกสนตะพาย พรอมทั้งขอความที่เป็นการตั้งค าถามชวนคิดวา “การศึกษา: จูงจมูกหรือจูงใจ” ซึ่งได
ใหค าอธิบายไวในเลมวา “. . .ฉบับนี้ เราเลนหนักทางการศึกษา เพราะเราถือการศึกษาเป็นปฐมของ
ปัญหาหลักที่จะวางพ้ืนฐาน หรือเปลี่ยนแปลงคานิยม การศึกษาเป็นเรื่องที่ตองจูงใจใหคนมองเห็น
คุณคาในตัวของมันเอง หากแตจะตองระมัดระวังมิใหกลายเป็นเครื่องมือจูงจมูกคน” (สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 
2514, น. 2) (ดูภาพที่ 3.2) ซึ่งภายในเลมไดเสนอบทความเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง “ปัญหาคุณภาพ
ทางการศึกษาระดับประถมศึกษา” ของ เอกวิทย์ ณ ถลาง, “การศึกษาในปัจจุบัน: แนวโนมแหงการ
ท าลายบุคคลและสังคม” ของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และแปลบทความของจูเลียส เค ไนเยอเรเร 
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐทานเซเนีย “การปฏิวัติโดยการศึกษา: การศึกษาเพ่ือความเชื่อมั่นใน
ตนเอง” โดยใหเหตุผลในการแปลและเผยแพรบทความนี้เพราะเป็นเสียงสะทอนจากการพัฒนา
การศึกษาในประเทศโลกท่ีสาม ซึ่งมีสภาพใกลเคียงกับประเทศไทยของเรา 
 การกลาวถึงปัญหาและสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแต
หลักสูตรการศึกษามิไดเปลี่ยนแปลงใหทันตอเหตุการณ์ โดยแปลบทความประทวงความเฉยชาของคน
ในสังคมและความสับสนของคนหนุมสาววา “ปัญหาที่เรายกขึ้นมาถามก็คืออะไรเลาที่เป็นความส าคัญ
แทจริง เราสามารถที่จะมีชีวิตที่แตกตางและดีกวาไดหรือไม ถาเราตองการเปลี่ยนแปลงสังคม เราจะ
ท าอยางไรดี” (สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2513, น. 58, อางถึงใน ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, น. 255) 
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ภาพที่ 3.2 หนาปกวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์และบทความจากปก.  
จาก สังคมศาสตร์ปริทัศน์ (2514), 9(4).  

 
 การเผยแพรบทความของไอวัน อิลลิช เจาของความคิดใหเลิกระบบโรงเรียน ซึ่ง
แปลโดย จิตรกร ตั้งเกษมสุข ในนิตยสารปาจารยสาร พ.ศ. 2515 (อางถึงใน ส. ศิวรักษ์, 2517) วา  

การผาเหลาทางวัฒนธรรม โดยท าใหสังคมปราศจากระบบโรงเรียน จะชวยใหสังคมได
ใชเสรีภาพตามที่บงไวในรัฐธรรมนูญไดเต็มที่ จะเรียนจะสอนก็รูสึกวามีอิสรภาพโดย
สมบูรณ์ เราตองไมลืมวาคนสวนมากจะเกิดการเรียนรูได ก็ตอเมื่อเขาไดท าในสิ่ งที่เขา
พอใจ ๑ จะรูสึกพิศวงและแสวงหาค าตอบก็ตอเมื่อไดสัมผัสถึงสิ่งนั้น ๆ โดยตรง ๑ และ
การจะมีความสัมพันธ์ไดเป็นอยางดีก็ตอเมื่อไมมีขอผูกมัดหรือคานิยมจอมปลอมหรือ  
ไมมีระบบโรงเรียนคอยบีบบังคับเขาอยูอีก ๑ (น. 172) 

  นอกจากนี้ มีการเสนอแนะใหก าหนดหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสมตอทองถิ่น 
โดยไมควรก าหนดใหใชหลักสูตรเดียวกันทั้งชาติ ดังบทความในวิทยาสาร ฉบับวันที่ 8 และ 15 
กันยายน 2515 (อางถึงใน วิทยากร เชียงกูล, 2518) เรื่อง “โรงเรียนชุมชน สถาบันเพ่ือการพัฒนา
ชนบท” แปลเก็บความจาก Workshop on Community, School ของ นิโคลาส เบนเนท วา 

. . .เนื่องจากปัญหาที่หนักที่สุดของแตละหมูบานมักจะแตกตางกันออกไป การจะ
ก าหนดหลักสูตรทั่วไปหรือหลักสูตรระดับชาติจึงเป็นสิ่งที่ไมสมเหตุสมผล สิ่งที่ควรท า
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คือจะตองมีการศึกษาถึงปัญหาแตละปัญหาในแตละหมูบาน และวางหลักสูตรพิเศษเพ่ือ
หาทางแกปัญหาใดโดยเฉพาะ การเรียนรูเพ่ืออานออกเขียนได จะไมมีประโยชน์อะไร 
ถาหากไมมีหนังสือสลักส าคัญตอการด าเนินชีวิตของคนในชนบทที่หางไกลใหเขาอาน
หรือไมมีความจ าเป็นอะไรที่เขาจะตองเรียน (น. 63) 

  การกลาวถึงการจัดการศึกษาผูใหญในวารสารศูนย์ศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม- 
กันยายน 2515 (อางถึงใน วิทยากร เชียงกูล, 2518) จากสุนทรพจน์ของ จูเลียส เค ไนเยอเรเร 
ประธานาธิบดีแหงแทนซาเนีย ซึ่งเป็นผูริเริ่มและลงมือปฏิวัติระบบการศึกษาเพ่ือประชาชนของเขา 
เพ่ือใหรูจักเรียนรูและปรับปรุงการด ารงชีวิตใหดีขึ้นและสามารถพ่ึงพาตนเองได (น. 79-99) 
 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยส าคัญที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของไทย คือ  
ในปี พ.ศ. 2515 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ไดเผยแพรรายงานที่จัดท าขึ้นเป็นแนวทางการพัฒนา
การศึกษา เรียกวา “Learning To Be” หรือ “การศึกษาเพ่ือชีวิต” เพ่ือชวยพัฒนาการศึกษาในแตละ
ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยไดน าหลักการจากรายงานดังกลาวมาใชในการพัฒนาการศึกษาของ
ไทย ซึ่งเนนจัดการศึกษาใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต นอกจากนี้ ก็มีบทความที่ กลาวถึงเรื่อง
การศึกษาแบบตลอดชีวิต โดย วิทยากร เชียงกูล (2515, อางถึงใน วิทยากร เชียงกูล, 2518) แปล
และเก็บความจากโครงการ 21 ขอ ของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาการศึกษาระหวางชาติ 
(International Commission on The Development of Education) (จัดตั้งขึ้นโดยองค์การ 
ยูเนสโก) วา การศึกษาเพ่ือชีวิตควรจะเป็นหลักของนโยบายการศึกษาในอนาคตทั้งในประเทศพัฒนา
แลวและดอยพัฒนา ใชหลักการ “การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา” (น. 155) และเรื่อง “ระบบ
การศึกษาตลอดชีวิต เปูาหมายใหมส าหรับชาวโลก” ถอดความจากหนังสือพิมพ์ The Asian วันที่ 
10-16 กันยายน 2515 ตีพิมพ์ในวารสารศูนย์ศึกษา ปี 2515 (อางถึงใน วิทยากร เชียงกูล, 2518, น. 
175-188) ซึ่งสรุปและวิจารณ์รายงานของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาการศึกษาระหวางชาติชื่อ 
“Learning To Be” เสนอตอเลขาธิการยูเนสโก คณะกรรมการไมไดจะก าหนดใหทุกประเทศทั่วโลกมี
ระบบการศึกษาแบบเดียวกันทั่วโลก แตเพียงตองการเสนอแนวทางกวาง ๆ ให แตละประเทศได
น าไปใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตน โดยใหค านึงถึงประชาธิปไตย ความยืดหยุน และความ
ตอเนื่องเป็นหลัก ใหแตละคนไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับความตองการและศักยภาพ นั่นคือ การ
สรางสังคมแหงการเรียนรู ใหทุกคนมีอิสระที่จะเรียนรูดวยตัวของตัวเอง 
 วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 9 ปีที่ 11 กันยายน 2516 น าเสนอบทความ
ของ นิโคลาส เบนเนท (2516, น. 38-52) แปลโดย สมบัติ พิศสะอาด จากเรื่อง “The Crisis in 
Formal Education in Thailand” วา การศึกษาไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางโครงสราง 
การขยายการศึกษาออกไปอยางไมมีประสิทธิภาพและลงทุนงบประมาณมหาศาล เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ใหคนกลุมนอย แตการศึกษาโดยรวมไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร จึงตองท าการเปลี่ยนแปลง  
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ครั้งใหญดวยการลดความเป็นทางการของระบบการศึกษาลง (Deformalization) หลักสูตรหรือ
แผนการศึกษาท่ีเหมือนกันทั้งประเทศจะตองไมมีอีกตอไป เรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวไมใชเพียงใน
โรงเรียน รวมถึงเสนอใหสื่อมวลชนเขามามีบทบาททางการศึกษาในการจัดการศึกษาใหสนองตอบ
ความตองการที่แทจริงของทุกคนในสังคม 
  ขอเสนอใหมีการปฏิรูปการศึกษาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนนั้น ไดกอตัวเป็นรูปเป็นรางมาก
ขึ้นหลังจากเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งบรรยากาศที่ทุกคนตื่นตัวทางประชาธิปไตย
ขณะนั้นถือเป็นปัจจัยที่เป็นแรงกระตุนใหมีการเรงรัดปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จากหลายฝุายตอระบบการศึกษาของไทยวาไมเหมาะสม เชน สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (2516, น. 78) 
วิจารณ์วา “ตราบใดที่เรายังไมมีปรัชญาการศึกษาที่เป็นของเราเอง ตราบใดที่เรายังไมแสวงหาอุดม
คติทางการศึกษาของเรา เราก็ไดแตระบบอันผลิตขาราชการอยางซังกะตายไปเชนนี้เอง”  
  ทางดาน ธเนศวร์ เจริญเมือง (2517, น. 107) กลาววา การศึกษาใหความส าคัญ
กับสังคมเมืองโดยละเลยสังคมชนบทและขาดความเชื่อมโยงกับปัญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจริงในสังคม วา 

 การศึกษาปัจจุบันพูดถึงความเจริญกาวหนาในเมือง แทบจะไมพูดถึงสังคมชนบทหรือ
ปัญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลย นักศึกษาจึงมีความรูเกี่ยวกับภาคทฤษฎี
มากมาย แตในขณะเดียวกันก็ไมเคยสนใจปัญหาของบานเมือง นักศึกษาแทบทุกคนไม
ชอบท างานในสังคมชนบท ค าสั่งสอน เชน รูจักใชเหตุผล. . .หรือแมแตประเทศไทยมี
การปกครองแบบประชาธิปไตย สิ่งเหลานี้เป็นเพียงค าตอบในเวลาสอบของนักศึกษา 
แตในความเป็นจริงนักศึกษาก็มิไดปฏิบัติตามค าสั่งสอนเหลานี้ของอาจารย์เลย 

ธเนศวร์ยังกลาวถึงการใหการศึกษาเรื่องระบอบประชาธิปไตย ในวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 12 
ฉบับที่  4 เมษายน 2517 คอลัมน์ “จดหมายจากชนบท/ นักศึกษากับประชาธิปไตย: กลับ
มหาวิทยาลัยหรือไปชนบท” วาตองใหเรียนรูจากประสบการณ์มากกวาพร่ าสอนแตหลักการทาง
ทฤษฎี  ดังความที่วา “การปกครองดังกลาว [ระบอบประชาธิปไตย] เป็นวิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ไดใชเวลากอตัวหลายรอยปี การปกครองระบอบนี้จึงเป็นประสบการณ์มากกวา
ทฤษฎี” (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2517, น. 107-108)  
   นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาจากเหลานักวิชาการตาง ๆ 
เชน วิทยากร เชียงกูล (2518, น. 25) กลาววา “การจัดการศึกษาควรใหอิสระแกหนวยงานยอย ๆ ลง
ไป ไดแก ผูจัดการศึกษาและครูมากขึ้น. . .มีหลักสูตรที่ยืดหยุน และไมสนใจอยูแตการทองจ าเพ่ือจะ
สอบเอาคะแนนเทานั้น” และทางดาน รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2517, น. 41-51) เสนอบทความเรื่อง 
“พันธบัตรเพ่ือการศึกษา” โดยใหรัฐบาลอุดหนุนการศึกษามากขึ้นโดยใชรายไดจากแหลงเงินทุน
ภายในประเทศมากกวาภายนอกประเทศ โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิม
ชองทางการเก็บภาษี เชน ภาษีมรดก ภาษีสินคาฟุุมเฟือย และการขายพันธบัตรรัฐบาล เป็นตน  
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 นักวิชาการที่อยูในแวดวงการศึกษาก็ไดรับทราบตอเสียงวิจารณ์ตาง ๆ เหลานั้น
เชนกัน เห็นไดจากค ากลาวที่วา  
 . . .มีการกลาววา การศึกษามิไดเตรียมคนใหพรอมในการเป็นประชาธิปไตย มิได
 เตรียมพรอมในการเมือง มิไดเตรียมคนใหพรอมที่จะไปประกอบอาชีพ ฯลฯ ทุกคน
 กลาวหาประดุจวา มูลเหตุอยูที่การศึกษาทั้งหมด หากแกการศึกษาได หากปฏิรูป
 การศึกษาได คงจะท าใหบานเมืองกลับเขาสูสภาพเรียบรอยโดยฉับพลัน เกือบทุกคนคิด
 วาการศึกษาเป็นยาเอนกประสงค์ (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2518, น. 28-29, อางถึงใน 
 กระทรวงศึกษาธิการ, 2526, น. 175)  
 การสนองตอบตอความตองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม รัฐบาลสมัยนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมีนายเกรียง กีรติกร อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมสามัญ
ศึกษา เป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดแถลงนโยบายดานการศึกษาตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วา “. . .รัฐบาลนี้จะเรงรัดจัดการศึกษาอบรมเพ่ือสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตย เนนในเรื่องการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมและการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ  
. . .จะวางรากฐานและแนวทางปฏิบัติในการปฏิรูปการศึกษา. . .” (คณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการ
ปฏิรูปการศึกษา, 2518, ค าน า ข) 
 ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2517 โดยมีหนาที่พิจารณาเสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียนใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย มีดร. สิปปนนท์ 
เกตุทัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเป็นประธาน (จรูญ วงศ์สายัณห์, 2531, น. 
85) ซึ่งการแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาวนั้นริเริ่มมาจากความคิดของนักการศึกษา คือ ดร. ก อ 
สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการและ ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ซึ่งแสดงเจตนา
ที่จะเปิดโอกาสใหนักการศึกษารุนใหมไดมีโอกาสเขามาท างานเป็นคณะกรรมการเพ่ือแสดงความคิด
ความเห็นอยางเสรี เห็นไดจากค ากลาวของ รศ.ดร. ประยูร ศรีประสาธน์ อดีตผูอ านวยการศูนย์
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในบทความเรื่อง “ศาสตราจารย์สิปปนนท์กับ
การเริ่มตนเป็นนักปฏิรูปการศึกษา” วา 
 การแตงตั้งคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา. . .เป็นความริเริ่มของ
 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกอ สวัสดิ์พาณิชย์) ที่ไดปรึกษารวมกับ
 อาจารย์สิปปนนท์ที่ เ พ่ิงโอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาด ารงต าแหนงรอง
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ การเลือกใหอาจารย์สิปปนนท์เป็นประธาน
 คณะกรรมการก็คงจะดวยคุณลักษณะสวนตัว และความรูความสามารถที่แสดงไวเมื่อ
 คราวด ารงต าแหนงผูอ านวยการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยและผูอ านวยการ 
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 SEAMES และโดยต าแหนงหนาที่ที่เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
 ที่ทานรัฐมนตรีประสงค์จะใหใชเป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือ
 การปฏิรูปการศึกษา. . . การเลือกบุคคลมาเป็นคณะกรรมการ จึงเนนความสามารถ
 ทางสติปัญญามากกวาการเป็นผูแทนของหนวยงาน ทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการมุง
 ปกปูองผลประโยชน์ของหนวยงานตนมากกวาผลที่เกิดแกสวนรวมไปดวย ดวยเหตุนี้ผูที่
 ไดรับการแตงตั้งเป็นคณะกรรมการจึงเป็นคนรุนใหมที่อยูในวัย 40 ปีเศษ ที่ด ารง
 ต าแหน งทางการบริ หารอยู ใ นระดับหั วหน า รองหรื อผู อ านวยการกอง ใน
 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนั้นก็
 เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย จึงกลาวไดวาบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเป็นคณะกรรมการนั้น 
 ประกอบดวย นักวิชาการดานการศึกษา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์ และดานแรงงาน จึงนับไดวามีความหลากหลายมุงประโยชน์ตอการระดม
 ความคิดเพ่ือใหการพิจารณาไดแงมุมและขอเสนอแนะที่เหมาะสมที่สุดเทาที่จะท าได 
 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549, น. 36-37) 
 นอกจากนี้ ยังสามารถมองไดวา การตั้งเป็นคณะกรรมการแยกออกมาท างาน
ดานการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะถือเป็นผลงานของรัฐบาลที่ท าใหประชาชนโดยทั่วไปและผู
เรียกรองไดเห็นการแสดงออกถึงการใหความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549, น. 38) 
 แมสภาพการณ์การเมืองในระยะนี้ยังคงวุนวาย มีการชุมนุมเรียกรองของกลุม
นักเรียน กรรมกร ชาวนา รวมถึงพระสงฆ์ ความขัดแยงระหวางนักเรียนอาชีวะกับศูนย์นิสิตนักศึกษา
มีมากขึ้นจนถึงขั้นแตกแยกและใชก าลังเขาปะทะกัน จนนายสัญญา ธรรมศักดิ์ไดขอลาออกจาก
ต าแหนงนายกรัฐมนตรี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 แตสภานิติบัญญัติก็มีมติใหเขามาด ารง
ต าแหนงอีกครั้ง รัฐบาลไดพยายามด าเนินนโยบายแบบประคองผอนปรนไมใหเรื่องลุกลามจนถึงขั้น
จลาจลดังเชนที่ผานมาเพ่ือรอเวลาใหรางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ในสวนทางดานของคณะกรรมการวาง
พ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลแตงตั้งขึ้นไดด าเนินการจัดประชุมและสัมมนาเรื่องแผนการ
ศึกษาแหงชาติฉบับใหมหลายครั้ง และเป็นที่นาสังเกตวา ยังมีการเชิญบุคคลที่เคยท างานเกี่ยวของกับ
การศึกษาเขารวมแลกเปลี่ยนความคิดดวยเชนกัน ดังเชน ม.ล. ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการหลายสมัย เป็นหนึ่งในผูไดรับเชิญใหเขารวมการสัมมนาดวย (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ, สบ 5.2.2.1/8 เอกสารสวนบุคคล ม.ล. ปิ่น มาลากุล เรื่อง การประชุมเบื้องตนกอนการ
สัมมนาเรื่องแผนการศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2517) เมื่อคณะกรรมการดังกลาวด าเนินงานแลว
เสร็จและสงรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณารับหลักการในวันที่ 24 ธันวาคมปีเดียวกัน และมอบใหกระทรวงศึกษาธิการ
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และส านักงานคณะกรรมการสภาการศึกษาแหงชาติน าไปปฏิบัติ (จรูญ วงศ์สายัณห์, 2531, น. 85-
86) โดยในรายงานดังกลาว ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ที่  สร. 
0804(1)/2101 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2517 เรื่อง รายงานของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูป
การศึกษา ไดขออนุมัติใหด าเนินการตามขอเสนอ เชน การปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการวัดผล การ
แกไขความไมเสมอภาคทางการศึกษา มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติน าหลักการและสาระในรายงานไปพิจารณาไวในรางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) และขอใหแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการวางแผนปฏิบัติงานตามแนวขอเสนอตอไป (คณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา, 2518) 
 ในการประชุมวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2518 คณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันในสมัย
รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ มีมติใหสงรายงานไปยังคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เพ่ือพิจารณา
แกไขเปลี่ยนแปลงในสวนการบริหารการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาประชาบาล 
โดยใหกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผูรองขอใหชะลอขอเสนอดังกลาวและหนวยงานที่เกี่ยวของรวม
พิจารณากอน แสดงใหเห็นวา มีการใชอ านาจทางการเมืองของคนบางกลุมเขามาแทรกแซง
กระบวนการจัดการศึกษา และถือวาเป็นอ านาจที่ก าหนดบทบาททิศทางของการปฏิรูปบานเมือง
อยางแทจริง ซึ่งนักวิชาการไดท าการตอสูกับอ านาจดังกลาวโดยการจัดท างานวิจัยที่ชื่อวา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาตามขอเสนอของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือ
ปฏิรูปการศึกษา แตอยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้ไมมีพลังเพียงพอที่จะท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 
(จรูญ วงศ์สายัณห์, 2531, น. 42, 61-62) รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ไดสิ้นสุดลงเมื่อราง
รัฐธรรมนูญแลวเสร็จและเสนอใหสภานิติบัญญัติพิจารณาและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในวันที่ 
7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 เป็นอันสิ้นสุดภารกิจของรัฐบาลพระราชทานเมื่อมีการด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหมในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 
 
 3.2.2 การประกาศใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 
 หลังการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมกราคม พ.ศ. 2518 พรรคประชาธิปัตย์ไดรับ
คะแนนเสียงมากที่สุด และมีมติให ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี และมี ดร. กอ สวัสดิ์พาณิชย์ 
เป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แตคณะรัฐบาลไมไดรับความไววางใจจากสภา จึงตองลาออก
ทั้งคณะ ตอมา ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหนาพรรคกิจสังคมไดรับเสนอใหเป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้ง
รัฐบาลผสม ดร. นิพนธ์ ศศิธร รองหัวหนาพรรคธรรมสังคม ไดรับแตงตั้งเป็นรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ทางกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นวา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชอยู
ขณะนั้นมีปัญหามากท่ีสุดในดานหลักสูตรที่มีลักษณะอนุรักษ์นิยม เป็นการศึกษาของคนหมูนอย ตอง
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เรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไวเป็นสายที่แนชัด รวมถึงมีปัญหาในเรื่องการสอบไลที่ตองสอบตลอด
หลักสูตร 2                     และตองมีการสอบเขาเพ่ือใหไดเรียนตอในระดับมัธยมปลาย ผูที่
มีระดับความรูไมถึงก็ตองถูกบังคับโดยปริยายใหไปเรียนมัธยมอาชีวศึกษา กอใหเกิดความนอยเนื้อต่ า
ใจ จึงจ าเป็นตองรีบปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและวิธีการสอบไล หากจะรอใหมีการปฏิรูป
การศึกษาตั้งแตพ้ืนฐานยอมไมทันกับความตองการ จึงด าเนินการเปลี่ยนแปลง (จรูญ วงศ์สายัณห์, 
2531, น. 91-92) ประกอบกับมีการวิพากษ์วิจารณ์ระบบการศึกษาที่เป็นอยูอยางมากมาย เชน มีการ
รวบรวมบทความตีพิมพ์เป็นหนังสือ “การศึกษาเพ่ือมวลชน” โดยสมาน เลือดวงหัด และ เริงไชย 
พุทธาโร (2517, ค าน า, น.16-21) ระบุวา ระบบการศึกษามุงผลิตเสมียนตามแบบฉบับประเทศอาณา
นิคม และการน าระบบการศึกษาแบบตะวันตกมาใชนั้นไมสอดคลองกับสภาพสังคมไทย การศึกษา
เป็นไปเพ่ือสรางชนชั้นน ากลุมนอย โดยใชการศึกษาเป็นบันไดคัดเลือกเหมือนระบบการแขงขันแบบ
แพคัดออก ทอดทิ้งและดูถูกผูที่ท างานจริงแตไมมีใบปริญญา หลักสูตรไมฝึกฝนการด ารงชีวิตใหแก
ผูเรียน เป็นเพียงสอนความรูใหไปใชเรียนตอ สวนผูที่เรียนตอไมได ตองออกจากระบบมาใชแรงงาน
หลอเลี้ยงสังคมผูบริโภค  
 จากนั้น ไดมีการประกาศใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2518 เพ่ือสรางพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม รูจักสิทธิหนาที่ รูจักแกปัญหาดวยสันติ
วิธี ตลอดจนมีทัศนะในการเสริมสรางความเป็นธรรมในสังคมประชาธิปไตย และเพ่ือใหเขาใจปัญหา
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในปัจจุบัน โดยมีขอสังเกตวา หลักสูตรปรับปรุงนี้มีความ
แตกตางจากหลักสูตรที่ผานมาคือ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการสรางประชาธิปไตยไวในหมวดวิชา
ภาษาไทยดวย เห็นไดจาก “. . .7.เพ่ือใหสามารถใชภาษาเพ่ือแสดงออกอยางมีวิจารณญาณตาม
วิถทีางแหงประชาธิปไตย” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2518, น. 5) โดยค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก. 
10/2518 ระบุใหเริ่มใชหลักสูตรใหม                         4 ในปีการศึกษา 2518 และใหใชครบ
ทุกชั้นในปีการศึกษา 2520 
 ภายใตการบริหารงานของรัฐบาลไดมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุมนักเรียน นิสิต
นักศึกษาและประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาอยางกวางขวาง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14-28 
มีนาคม พ.ศ. 2518 ศูนย์กลางนักเรียนแหงประเทศไทย ศูนย์ครูแหงประเทศไทย คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไดจัดนิทรรศการ “โฉมหนา
การศึกษาไทย” ที่บริเวณหอประชุมใหญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเนนถึงการ “ช าแหละ
หลักสูตร” เพ่ือเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวรรณคดีระดับมัธยมศึกษา เป็นตนวา ทางดาน
วรรณคดีจะตองเปลี่ยนแบบเรียนใหม เพ่ือไปสูแนวทางที่ถูกตองโดยชี้แนะวา ตองสะทอนภาพชีวิต
ของประชาชนในสังคม ไมบิดเบือนความจริง ชี้น าแนวทางในการตอสู เพ่ือความชอบธรรมในการ
สรางสรรค์สังคมใหม สอนใหมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ใหมองปัญหาอยางถูกตองถึงตนตอ สอนไมให
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มีการกดขี่ระหวางชนชั้นและระหวางเพศ มีความงามประณีต มีความงายคือไมสลับซับซอน ยกยอง
ผูใชแรงงาน เพื่อรูความเหลวแหลกของชนชั้นศักดินาในสมัยกอน ควรเรียนวรรณคดีแบบเกาดวยและ
ในแบบเรียนตองใหนักเรียนวิจารณ์วรรณคดีดวยตนเอง (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ.15.14 เรื่อง 
ขาวประจ าวันจากหนังสือพิมพ์ (12 กรกฎาคม 2517- 1 พฤษภาคม 2519)) ท าใหกระทรวง 
ศึกษาธิการตองออกค าสั่งเพ่ิมเติมในปีเดียวกันเพ่ือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในแบบเรียนวรรณคดีไทยของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2518, ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 336/2518 
เรื่อง การปรับปรุงแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, อางถึงใน ฉลองโชค ประดิษฐ์สาร, 2539, น. 84) 
สวนรายวิชาสังคมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเทานั้น ตาม      กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2518 (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2518) 
 อยางไรก็ตาม กระบวนการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษายังคงด าเนินตอไป 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูป
การศึกษา (ด าเนินการตอจากสมัยรัฐบาลชุดที่แลว) โดยละเอียดในการประชุมเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์, 26 มีนาคม และ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 และมีมติเห็นชอบดวยในหลักการตามรายงาน
ของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษา จึงเสนอใหคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2518 ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พิจารณาใหม คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ และ
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา โดยมีนายนิพนธ์ ศศิธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2526, น. 180-181) ตอมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 มีการ
ปรับคณะรัฐมนตรี นายประชุม รัตนเพียร ไดเขามาด ารงต าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
แทนนายนิพนธ์ ศศิธร 

 3.2.3 สภาพเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  
 ดวยสถานการณ์การเมืองในชวงนี้ที่เต็มไปดวยความขัดแยง ทั้งปัญหาภายในสภา
ผูแทนราษฎรและพรรคการเมือง ปัญหาผลประโยชน์ของพรรคการเมืองและของสวนตัว ท าให  
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ตัดสินใจประกาศยุบสภาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 และใหเลือกตั้งใหมใน
ปีเดียวกัน ซึ่งผลการเลือกตั้งใหมนั้นรัฐบาลยังคงเป็นรัฐบาลผสม มีนายกรัฐมนตรีคือ ม.ร.ว. เสนีย์ 
ปราโมช หัวหนาพรรคประชาธิปัตย์ ดานกระทรวงศึกษาธิการ ไดแตงตั้งพลตรีศิริ สิริโยธิน รอง
หัวหนาพรรคชาติไทย เป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทานเขามาด าเนินงานสานตองานที่
คางอยูในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งด าเนินไปดวยดี แตสภาพทางการเมืองนั้นยังคงมีปัญหาอยาง
ตอเนื่อง (จรูญ วงศ์สายัณห์, 2531, น. 98-100) ความตึงเครียดและความขัดแยงทางการเมืองอยาง
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สุดขั้วระหวางกลุมขวาจัดและซายจัดทวีความรุนแรงขึ้น ในชวงนี้รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็น
รัฐบาลผสมที่ออนแอก็ไดพยายามแกไขปัญหาอยูบางแตกระแสของความขัดแยงนั้นยากที่จะลดลงได 
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 207) ประกอบกับมีการแพรหลายอยางกวางขวางของแนวคิดกาวหนาหรือ
ฝุายซายทั้งหลายในหมูนักศึกษาจากการลมสลายของเผด็จการทหาร และการไดรับประสบการณ์
โดยตรงจากการลงพ้ืนที่ในชนบทตามนโยบายสนับสนุนการเผยแพรประชาธิปไตยของรัฐบาล จน
แนวคิดราชานิยมไมไดมีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาอีกตอไป ในระยะ
หลังนั้น ชนชั้นกลางเริ่มเป็นกังวลกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษา กรรมกร และชาวนาที่มีการชุมนุม
ประทวง นัดหยุดงาน เรียกรองผลประโยชน์ตาง ๆ เนื่องจากพวกเขากลัววาการประทวงนั้นจะท าให
นักลงทุนตางชาติไมกลาเขามาลงทุนและกลุมพวกตนจะสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ท าใหชน
ชั้นกลางเลือกที่จะเป็นฐานสนับสนุนขบวนการตอตานการเคลื่อนไหวของฝุายขวาที่เกิดขึ้น ซึ่งไดรับ
การหนุนหลังจากจากชนชั้นน าที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยม (ประจักษ์ กองกีรติ, 2558, น. 132-136)  
 เหตุการณร์ุนแรงทางการเมืองเริ่มขึ้นจากการเดินทางเขาประเทศมาของจอมพล
ถนอม กิตติขจร ซึ่งบวชเป็นเณรอยูและจะเขามาบวชพระท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร น าไปสูการประทวงโดย
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาและประชาชน เนื่องจาก ตามแถลงของรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ฉบับที่ 
47/2516 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 จอมพลถนอม กิตติขจร ถูกกลาวหาวาเป็นบุคคลกระท า
ความผิดฐานสั่งฆาเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ขอกลาวหานี้
จอมพลถนอมยังไมไดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง ดังนั้นการอุปสมบทของจอมพลถนอมจึงมีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์คัดคานจากประชาชนและทางศาสนา เพราะตามพุทธบัญญัติหรือกฎมหาเถรสมาคมได
มีบทบัญญัติชัดเจนวา หามบุคคลที่ถูกกลาวหาทางคดีอาญาเขามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
เด็ดขาดไมวาดวยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น เพ่ือด ารงไวซึ่งความบริสุทธิ์ของสถาบันพุทธศาสนา และ
ความถูกตองของพระธรรมวินัยในครั้งนั้น กลุมองค์การทางพุทธศาสนาและกลุมพลังประชาชนตาง ๆ 
ทั่วประเทศ จึงไดเคลื่อนไหวคัดคานการอุปสมบทของจอมพลถนอม โดยเรียกรองใหรัฐบาล      
ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช รีบจัดการสงตัวจอมพลถนอมออกนอกประเทศหรือใหจับกุมตัวด าเนินคดีตาม
กฎหมาย และใหรัฐบาลรีบจับกุมตัวฆาตกรโหดในคดีฆาแขวนคอประชาชนสองคนที่จังหวัดนครปฐม
ที่เกิดขึ้นกอนหนานี้มาลงโทษตามกฎหมาย โดยประชาชนตองการใหรัฐบาลด าเนินการโดยเร็ว เพ่ือ
ความสงบสุขของบานเมืองและความถูกตองเป็นธรรมแกประชาชน  ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแหง
ประเทศไทยก็ไดจัดชุมนุมประชาชนเพื่อรอรับฟังค าตอบจากรัฐบาลวา ทั้งสองกรณีนี้รัฐบาลจะจัดการ
อยางไร โดยจัดชุมนุมที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเยาวชนนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนเขารวมการชุมนุมหลายหมื่นคน เพ่ือคัดคานทรราช ตอตานพฤติการณ์ที่จะฟ้ืนฟูการ
ปกครองเผด็จการและปกปูองพุทธศาสนา (จดหมายคงศักดิ์ อาษาภักดิ์ ถึงครอบครัว, 18 มิถุนายน 
2521, อางถึงใน กลุมผูผดุงธรรม, 2522, น. 165-166) และที่ส าคัญมีการแสดงแขวนคอลอเลียน
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ทางการเมืองจากเหตุการณ์ที่มีผูถูกแขวนคอที่นครปฐม เพ่ือแสดงใหเห็นวาบานเมือง ไมมีขื่อมีแป แต
เรื่องไดบานปลายเป็นเรื่องใหญ เมื่อภาพผูแสดงการแขวนคอที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ดาวสยามและ
บางกอกโพสต์นั้นกลับคลายกับใบหนาของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์หนึ่ง ซึ่งภาพนี้ไดถูกใชเป็น
เครื่องมือทางการเมืองโดยฝุายอนุรักษ์นิยมเพ่ือปลุกกระแสการชุมนุมประทวงจากกลุมฝุายขวาที่
ตอตานนักศึกษา ไดแก กลุมกระทิงแดง กลุมนวพล กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมพิทักษ์ชาติไทย โดย
ออกมาประณามกลุมนักศึกษาวาเป็นคอมมิวนิสต์ตองการท าลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
แมกลุมนิสิตนักศึกษาจะแถลงขาวปฏิเสธขอกลาวหานั้นแตก็ไมทันการณ์ จนในที่สุด วันที่ 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 เจาหนาที่รัฐไดท าการปิดลอมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบุกโจมตีดวยอาวุธปืน พรอม
ทั้งกระท าการอันทารุณโหดรายตอนิสิตนักศึกษา ดวยการแขวนคอ เผาทั้งเป็น รุมท าราย เป็นตน  ซึ่ง
ทางการไดแถลงวามีผูเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในวันนั้น 46 คน บาดเจ็บกวารอยคน และจับกุมผูชุมนุม
รวม 3,154 คน แตก็เชื่อกันวาจ านวนผูเสียชีวิต บาดเจ็บ รวมทั้งสูญหายนาจะสูงกวาที่ทางการแถลง 
(เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช, 2544, น. 396; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2544, น. 169, 2549, น. 127) 
นอกจากนี้ การที่นักศึกษาถูกมองวาเป็นผูรายท าลายชาตินั้น ท าใหบางสวนตองหลบหนีเขาปุาไป 
 ในเย็นวันที่ 6 ตุลาคมนั้น ก็มีการยึดอ านาจการปกครองโดยหัวหนาคณะปฏิรูป
การปกครองแผนดิน ซึ่งมีพลเรือเอกสงัด ชลออยู เป็นหัวหนา มีการประกาศยกเลิกใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2517 โดยประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2519 แทน ยุบเลิกรัฐสภา ยกเลิกพรรคการเมือง 
ฯลฯ และมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีพลเรือนขึ้นมาบริหารประเทศ คือ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่ง
ถือเป็นการสิ้นสุดระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบ และเป็นการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญที่ไดมา
ดวยการตอสูของประชาชนที่รวมตัวกันลมระบบเผด็จการทหาร แตดวยนโยบายสุดโตงของ 
นายธานินทร์ในการตอตานคอมมิวนิสต์ การปลุกความรูสึกชาตินิยม การมีกิจกรรมแปลก ๆ เชน การ
พยายามสรางเสาธงใหสูงมาก ๆ เป็นตน ท าใหรัฐบาลถูกมองในแงตลกหรือเกินเลย จนมีเสียงซุบซิบ
ถากถางและบอนท าลายความชอบธรรมของรัฐบาล ซึ่งในจ านวนนั้นก็มีกลุมทหารบางกลุมอยูดวย 
และมีความพยายามยึดอ านาจ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520 แตไมส าเร็จ พลเอกฉลาด หิรัญศิริ หนึ่ง
ในผูน าถูกลงโทษดวยการยิงเปูา เหตุการณ์นี้ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกแยกท่ีเกิดขึ้นในหมูทหาร (ลิขิต 
ธีรเวคิน, 2550, น. 210-211) นอกจากนี้ ในชวงสมัยดังกลาว ไดมีการด าเนินคดีกับนักศึกษาที่ถูกจับ
จากเหตุการณ์วันที่ 4-6 ตุลาคม 2519 ทั้ง 18 คน โดยศาลทหารสั่งฟูองดวยขอหารวมกันกระท าการ
อันเป็นคอมมิวนิสต์ กระท าผิดตอความมั่นคงของรัฐ ดูหมิ่นองค์รัชทายาท ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ 
ฆา พยายามฆาเจาพนักงานของรัฐ และมีอาวุธไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย (กองบรรณาธิการ
อาทิตย์, 2521, น. 83-91)  
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 3.2.4 การประกาศใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หมวด
วิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 และ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 
 เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 นั้นมีผลตอการปฏิรูป
การศึกษาพอสมควร เรื่องการศึกษาท่ีก าลังจะปฏิรูปขนานใหญตองหยุดชะงักลงและตองอับเฉาไปอีก
นาน เพราะผูน าเผด็จการใหมบังคับใหเผาหนังสือเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ เลม หามมิใหใชความคิดในการ
เรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และดนตรีหรือละครบางอยางก็หามแสดง โดยใหเหตุผล
วาเป็นพิษเป็นภัยตอสังคม (ปวย อ๊ึงภากรณ์, 2523, น. 100) ในสมัยรัฐบาลชุดนี้ นายภิญโญ สาธร 
คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไดรับแตงตั้งเป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลนี้คือ ฟ้ืนฟูเสถียรภาพของประเทศ โดยเรงเราใหนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนทั่ ว ไป ตระหนักและเห็นคุณคาของระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และใหมีความรัก ความเคารพ ยึดมั่นในสถาบันหลักทั้ง 3 ของประเทศ 
คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใหมีความภาคภูมิในวัฒนธรรมไทย เราจะเนนเรื่องวัฒนธรรมไทย
เป็นพิเศษ ใหรูจักใชสิทธิเสรีภาพในกรอบแหงกฎหมาย ใหตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จะตองมีการพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม และคุณธรรมให
เป็นพลเมืองดีของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข           
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ, (2)ศธ.30.4. แฟูมสวนตัวผูบริหาร (นายสุรเดช วิเศษสุรการ) เรื่อง ค าแถลง
นโยบายการศึกษาของนายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทางสถานีโทรทัศน์และ
สถานีวิทยุทุกสถานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2519) 
 ดานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงตองรีบสนองนโยบายรัฐบาลดวยการ
สั่งการใหปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะวิชาสังคมศึกษาทุกระดับชั้น เพราะเป็นนโยบายเรงดวนไมสามารถ
รอการปรับปรุงหลักสูตรที่ตองมีแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหมได เนื้อหาของวิชาสังคมศึกษาใหมนี้
จะเป็นการปูพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริงเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 
โดย ดร. ภิญโญกลาววา “เทาท่ีผานมาเราเนนที่การเลือกตั้ง ซึ่งไมถูกตอง เพราะการเลือกตั้งเป็นเพียง
สวนหนึ่งของประชาธิปไตยเทานั้น แตเรายังไมไดสอนนักเรียนใหเขาใจหลักการของประชาธิปไตย
อยางแทจริง” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ก/ป8/2519/3 เรื่อง หลักสูตรและการเปลี่ยนระบบ
การศึกษาเป็น 6-3-3) นอกจากนี้ นายภิญโญยังเรียกรองใหเจาของโรงเรียนสนับสนุนนโยบายทาง
การศึกษาของรัฐบาล ปลุกส านึกความรักชาติของนักเรียน โดยการใหนักเรียนรองเพลงชาติอยางเต็ม
เสียงไมควรใชแผนเสียงเปิด แลวใหนักเรียนรองคลอเบา ๆ และเมื่อเชิญธงชาติลงในตอนเย็นควรจะ
จัดเวรใหนักเรียนหรือครูเป็นผูเชิญธงชาติลงจากเสา ไมควรใหภารโรงแก ๆ นุงผาขาวมาตัวเดียว เป็น
คนเชิญธงชาติลง เสนอใหปฏิรูปการสอนภาษาตางประเทศใหลดชั่วโมงการสอนใหนอยลง และให
สอนภาษาไทยเป็นหลักใหมากขึ้นกวาเดิม เพราะที่เมืองไทยเราใชภาษาไทยจึงควรจะเรียนแต
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ภาษาไทย และนอกจากนั้นยังจะมีนโยบายไมสนับสนุนนักเรียนไทยไปเรียนตางประเทศ เพราะเห็นวา
ผูที่ไปศึกษาจากตางประเทศมานั้นน าเอาคานิยมจากตางประเทศมาใช ซึ่งนับวาเป็นการไมถูกตอง  
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ก/ป8/2519/3 เรื่อง หลักสูตรและการเปลี่ยนระบบการศึกษาเป็น 6-3-3) 
นับเป็นการสรางความรูสึกชาตินิยมใหแกสังคมไทยอยางมาก ซึ่งจากแนวคิดดังกลาว จึงไดมีการจัดท า
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย หมวดวิชาสั งคมศึกษา พ.ศ. 2520 โดยมี
จุดประสงค์วา “. . .เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรแตละกลุมวิชา เพ่ือใหมีเนื้อหาสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2520ก; 2520ข,         ง (ก)) และประกาศใช
ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 โดยตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก. 171/2520 เรื่อง ใหใช
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 และ ค าสั่งกระทรวง 
ศึกษาธิการ ที่ วก. 172/2520 เรื่อง ใหใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาสังคมฯ 
พ.ศ. 2520 ระบุใหเริ่มใชหลักสูตรใหมแทนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 ตั้งแตปีการศึกษา 2520 เป็นตนไป  
 ในสวนของการด าเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่ไดรับการแตงตั้ง
เมื่อวันที่ 20  ฤ       . . 2518 จนถึงชวง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นั้น                         
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และรัฐมนตรีซึ่งเป็นผูที่ตองท าหนาที่เป็นประธานคณะกรรมการ
บอยครั้ง โดยในแตละครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต จะท าเรื่องขอเขาพบรัฐมนตรี
เพ่ือชี้แจงการด าเนินการของคณะกรรมการทุกครั้ง และเนื่องดวยคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติได
คาดการณ์ไวกอนแลววานาจะมีการปฏิวัติยึดอ านาจการปกครองในประเทศ ซึ่งจะมีผลท าใหแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีจัดท าขึ้นนั้นสูญเปลา ศ.ดร. สิปปนนท์จึงคิดหาทางออกในขอกังวลดังกลาว 
โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติขึ้นมาคูขนานกันไปดวย  โดยมีนายแพทย์   
บุญสม มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษา ณ ขณะนั้น เป็นประธาน และมีศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ และเนื่องจากจะตอง
น าขอเสนอที่ไดจากคณะกรรมการไปสูการปฏิบัติ คณะกรรมการจึงเป็นขาราชการระดับบริหารใน
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ แตยังมีกรรมการเกาไดรับการแตงตั้งมา 4 คน ทั้งนี้ ได
รวมขอเสนอเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่ยังไมไดขอยุติจากการพิจารณารวมกันระหวางผูแทน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติกับกระทรวงมหาดไทยเขาไปดวย โดยคณะกรรมการรางแผนการ
ศึกษาแหงชาติไดน าหลักการและสาระส าคัญของขอเสนอในรายงานของคณะกรรมการวางพ้ืนฐาน
เพ่ือปฏิรูปการศึกษามาบรรจุไว ในรางแผนการศึกษาแหงชาติอยางครบถวน และน าเสนอ
คณะกรรมการการศึ กษา พิจ ารณา ให คว าม เห็ นชอบ เ พ่ือน า เสนอต อ รั ฐ มนตรี ว า กา ร
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป แตรางแผนการศึกษาใหมถูกรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น คือ นายภิญโญ สาธร ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือ



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

61 

ปฏิรูปการศึกษา กรรมการปฏิรูปการศึกษา และกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงแกไข
จนเปลี่ยนแปลงไปมาก และสงรางนั้นคืนกลับมายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเพ่ือ
ปรับปรุงตอไปโดยรัฐมนตรีมองวา เคาโครงเนื้อหาบางสวนเป็นไปตามระบอบการปกครองแบบ
คอมมิวนิสต์ ซึ่งทางคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาไดท าหนังสือชี้แจงพรอมทั้งปฏิเสธขอกลาวหา
ดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรีวา หากเป็นเชนนั้นจริงทานรัฐมนตรีคงไมเขารวมด าเนินการกับ
คณะกรรมการตั้งแตตน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549, 43-50) อยางไรก็ตาม แมวา
จ าเป็นตองปรับขอเสนอเดิมของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะเรื่อง
การบริหารการศึกษา การศึกษาเอกชน และการเนนการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมและธ ารงไวซึ่ง
สถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติ แตเพ่ือใหเกิดการยอมรับจากรัฐบาลและมีความเป็นไปไดทาง
การเมืองมากขึ้น รวมถึงเพ่ือรักษาแนวคิดหลักใหญใหด าเนินตอไปได จึงจ าเป็นตองยอมปรับเปลี่ยนไป
บาง (คณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา, 2518, น. 3, 10-11) เห็นไดจากความเห็น
ของคณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติวา  

 แมบทบัญญัติในรางแผนการศึกษาแหงชาติบางหัวขอจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจนไม
 เหลือเคาเดิม หรือจนไมอาจน าไปปฏิบัติไดก็ตาม แตบทบัญญัติเดิมสวนใหญยังคงอยู 
 ฉะนั้นเพ่ือใหมีการน าบทบัญญัติสวนใหญไปปฏิบัติ จึงควรยอมตามความเห็นของ
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไปกอน ตอเมื่อสถานการณ์ทางการเมือง
 เปลี่ยนแปลงไปแลว คอยหาทางปรับปรุงแกไขสวนที่เบี่ยงเบนไปจากขอเสนอเดิมของ
 คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติตอไป” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
 2549, น. 48)  

 ตามความคิดเห็นของ ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต เห็นวา การปฏิรูปการศึกษาให
เป็นไปตามแผนตาง ๆ ที่วางเอาไวนั้นท าไดยาก เพราะสภาพทางการเมืองที่มีเรื่องผลประโยชน์ของ
หลายฝุายมาเกี่ยวของ แตแมการปฏิรูปการศึกษาจะมีอุปสรรคมากแตก็ตองท า โดยใหท าแบบคอย
เป็นคอยไปและรอโอกาสที่เหมาะสมเม่ือมีคนที่เขาใจมาท าหนาที่บริหารในระดับสูง ดังค ากลาวที่วา  

 ผมวายาก เพราะไปขัดผลประโยชน์ของพรรคการเมือง ของกลุมผลประโยชน์
 คอนขางมาก ดังนั้นไมงาย. . . ผมคิดวา การเปลี่ยนแปลงสังคม ถาเผื่อเราไมอยากเห็น
 เลือดตกยางออก มันก็ตองเป็นการวิวัฒนาการปรับปรุงไปทีละขั้น จนกวาจะไดผูน าที่
 เขาใจเรื่องเหลานี้ไดดี เขาก็ท าไดพักหนึ่งอยางมาก (เสรี พงศ์พิศ, 2549, น. 171)  
 ซึ่งสอดคลองกับค ากลาวของ ดร. อ ารุง จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษาที่
กลาวไวในค าไวอาลัยแด ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต นักวิชาการคนส าคัญที่มีสวนในกระบวนการริเริ่ม
ปฏิรูปการศึกษาและประธานคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ. 2517 ในหนังสือ
ศาสตราจารย์ สิปปนนท์ เกตุทัต นักปฏิรูปการศึกษาไทย วา “ทานเป็นคนท างานเร็ว คิดเร็ว รูจังหวะ
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ในการผลักดันนโยบาย เมื่อโอกาสอ านวย ทานไดสอนลูกนองใหรูจักการท าวิจัยเชิงนโยบายและ
น าเสนอผลการวิจัย เมื่อบรรยากาศทางการเมืองและสังคมมีความตองการ” (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2549, น. 19) 
 ในที่สุด รางแผนการศึกษาดังกลาวไดประกาศใชเป็นแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2520 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2520 ซึ่งนับวาแนวความคิดและการด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาหลังปี พ.ศ. 2518 เป็นตนมานั้น มีความพยายามที่จะน าเอาหลักการและแนวปฏิบัติที่มีอยู
ในเอกสารรายงานของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษามาใชคอนขางมาก เห็นไดชัดใน
สาระส าคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2526, น. 180) 

 
 3.2.5 การประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 และหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 
 หลังจากท่ีไดมีพระบรมราชโองการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 
สาระส าคัญในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 มีการจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมเป็น
ระบบ 6:3:3 คือ ชั้นประถมศึกษา 6 ชั้น (ตอนเดียว) มัธยมศึกษา มี 6 ชั้น แบงเป็นมัธยมตอนตน 3 
ชั้น ตอนปลาย 3 ชั้น เนนใหความส าคัญกับการอบรมพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ใหมีความส านึกในความเป็นไทย เคารพสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เนนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคมสวนรวม มีปรัชญาการศึกษาแบบเสรี
นิยมเป็นส าคัญแมยังคงมีสวนหนึ่งที่เป็นอนุรักษ์นิยมอยูบาง ซึ่งแตกตางจากแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2503 ที่เป็นแผนการศึกษาตามแนวปรัชญาแบบกลุมอนุรักษ์นิยม เนนถายทอดวัฒนธรรมและ
อบรมใหเยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีตามสังคมในอดีต มีการแทรกการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทยและ
ความมั่นคงของชาติไวเป็นส าคัญดวย (คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ, รายงานการสัมมนาเรื่องการศึกษาเพ่ือชีวิต, อางถึงใน ปองจิต ออนเผา, 
2535, น. 25-26, 41-42)  
 ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแหงชาติ ทางกระทรวงศึกษาธิการจะตอง
ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการศึกษาฉบับใหม ตาม
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก. 438/2520 เรื่อง ใหใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 สั่ง 
ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2520 ลงนามโดย นายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ ไดระบุไววา “เพ่ือ
อนุวัตใหเป็นไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 ซึ่งก าหนดใหเปลี่ยนระบบชั้นเรียน ตั้งแตปี
การศึกษา 2521 เป็นตนไป กระทรวงศึกษาธิการจึงไดปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาใหสอดคลองกับ
ระบบชั้นเรียนใหมและนโยบายที่ก าหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520” โดยกระทรวง 
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ศึกษาธิการเห็นวา มีความจ าเป็นเรงดวนตองปรับปรุงหลักสูตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตนกอน สวนมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นยังไมมีความจ าเป็นจึงใหด าเนินการในปีการศึกษา 2524 
(จรูญ วงศ์สายัณห์, 2531, น. 109)  
 ส าหรับหลักสูตรใหมนี้ใชหลักการพ้ืนฐานที่จะจัดการศึกษาใหเป็นประโยชน์ตอ 
“ชีวิต” และ “สังคม” บนพ้ืนฐานของ “ศักยภาพของแตละคน” แตใหมีคุณสมบัติที่คนรวมชาติ
เดียวกันตองมี เพ่ือใหเกิดความเป็นเอกภาพในชาติ (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, 2539, น. 37-38) ใน
ระดับมัธยมศึกษานั้นไดเบนความส าคัญจากการเตรียมเด็กสูมหาวิทยาลัยตามหลักสูตร พ.ศ. 2503 
ไปสูการเปิดทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง นักการศึกษาผูมีบทบาททั้งในการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษา ปี 2521 - 2524 และการบริหารงานมัธยมศึกษาในชวงปี 2525 - 
2529 เป็นผูผลักดันใหการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหความส าคัญแกการพัฒนาพ้ืนฐานอาชีพที่จะ
ชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการด ารงชีวิตและมีทางเลือกส าหรับอนาคต แมจะไมไดเขามหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหนักเรียนไดคนพบตนเองและมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, 2539, 
น. 31-32)  
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 นั้นจึงถูกก าหนดใหเป็นหลักสูตรที่ให
การศึกษาทั่วไป อันเป็นพ้ืนฐานส าหรับการประกอบสัมมาอาชีพตามความสามารถและความสนใจ
และเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนสามารถจัดโปรแกรมเรียนใหจบในตัวเองไดหรือเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การศึกษาตอ (คณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา , 2518, น. 46) และปลูกฝังให
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม ใหส านึกและภูมิใจในความเป็น
ไทย (เสนห์ จามริก, 2526, น. 61) ส าหรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 นั้น มุงเนน
การเรียนกลุมวิชาที่ผูเรียนประสงค์จะใชประโยชน์ในการประกอบอาชีพโดยตรง นอกจากนั้น ยังเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการหาความรูเพิ่มเติม และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นอีกดวย ทั้งนี้โดยค านึงถึงความรู
และคุณสมบัติบางประการที่พลเมืองไทยทุกคนควรมีรวมกัน ตลอดจนความแตกตางระหวางบุคคล 
ความหลากหลายของความรูและอาชีพ พ้ืนฐานและพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
และประเทศชาติเป็นส าคัญ ซึ่งทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ. 2524 เป็นหลักสูตรที่จบในตัวเอง ผูเรียนจบหลักสูตรสามารถด ารงชีวิตเป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทยและประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตไดตามสมควร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2523) สามารถเลือกเฟูน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใชในการพัฒนาทองถิ่น ประกอบอาชีพ และด ารงชีวิต 
สงเสริมใหมีความยืดหยุน เรียนจากแหลงประกอบการ แหลงวิทยาการ ผูรู และเปิดโอกาสใหมีการ
ถายโอนประสบการณ์ไดการปลูกฝังเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ไมดูถูกอาชีพเกษตรกร การใชแรงงาน ซึ่ง
จะสงผลตอการอับอายในฐานก าเนิดของตนเอง ความพยายามที่จะไขวควาปริญญาบัตร ตลอดจนไป
ถึงการละทิ้งถ่ินฐาน (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, 2539, น. 38-39) 
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 หลังจากที่หลักสูตร พ.ศ. 2521 ไดประกาศใชไมกี่วัน คณะปฏิรูปการปกครอง
เดิมที่น าโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู ไดท าการยึดอ านาจการปกครองจากรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร 
ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 โดยอางเหตุผลวา การพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐบาลนั้นใชเวลานาน
เกินไป คณะปฏิวัติยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระกรุณา
โปรดเกลาแตงตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจึง
ตองพยายามสรางระบบที่ตอบสนองผลประโยชน์ทั้งกลุมพลังเกา คือ ขาราชการทหารและพลเรือน 
กับ กลุมพลังใหม คือ นักการเมืองและชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยใชระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ หรืออีกดานหนึ่งของเหรียญก็คือ ระบบเผด็จ
การครึ่งใบ มีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหมปี พ.ศ. 2521 ซึ่งก าหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและแตงตั้ งวุฒิสมาชิก โดยนายกรัฐมนตรีไมจ าเป็นตองมาจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 219) นอกจากนี้ยังมีเสียงเรียกรองจากหลายฝุาย
ทั้งในและนอกประเทศใหนิรโทษกรรมแกผูตองหาในคดี 6 ตุลาคม 2519 เพ่ือสรางความสมานฉันท์ให
เกิดขึ้นในชาติ เนื่องจากการตอสูคดีของกลุมนักศึกษากลายเป็นการเปิดโอกาสใหนักศึกษาไดชี้แจง
และแสดงออกทางการเมืองอยางเปิดเผย ซึ่งยิ่งด าเนินคดีไป ฝุายปราบปรามยิ่งตองตอบค าถาม และ  
ดูเหมือนวาฝุายนักศึกษาจะไมใชผูกระท าผิด สงผลใหระยะเวลาเพียงปีเศษ วาทกรรม 6 ตุลาคือชัย
ชนะของฝุายขวาและนักศึกษาคือศัตรูขายชาติ เริ่มหมดอ านาจลง (ธงชัย วินิจจะกุล, 2558, น. 120-
121) ทายที่สุด รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมใหแกนักศึกษา
เพ่ือความปรองดองของประเทศ ซึ่งรางดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อปี พ.ศ. 2521 ท า
ใหนักศึกษาที่ถูกจับทั้งหมดไดรับการปลอยตัวและใหถือวาพนผิด ซึ่งสุ ธรรม แสงประทุม หนึ่งใน
จ าเลยของคดียังคงยืนยันวา “เราคือผูบริสุทธิ์” (ธงชัย วินิจจะกุล, 2558, น. 122) 
 ดานการศึกษา นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ผูเป็นประธานกรรมการรางแผนการ
ศึกษาแหงชาติฉบับใหมที่ประกาศใชแลว ไดด ารงต าแหนงเป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายกอ สวัสดิ์พาณิชย์ ผูริเริ่มเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการแตงตั้งดังกลาวถือเป็นการเกื้อหนุนใหการปฏิรูปการศึกษา
ด าเนินตอไปไดดวยดี เนื่องจากทั้งสองทานเป็นผูที่เกี่ยวของและท างานด านการปฏิรูปการศึกษาอยู
แลว ประกอบกับการด าเนินงานท าไดอยางคลองตัว เพราะมีการเกษียณอายุของขาราชการระดับสูง
หลายทาน ท าใหเปิดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาท างานการศึกษาใหกาวหนาไดรวดเร็วขึ้น รายงานของ
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาไดจัดท าเสร็จเรียบรอยและเสนอตอค ณะรัฐมนตรี เ พ่ือให
คณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับไปพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ พรอม
ทั้งไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาด าเนินการเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2521 ซึ่งนับไดวา 
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การจัดท ารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษานั้นเป็นเหตุการณ์ทางประวัติ ศาสตร์ของ
การศึกษาไทยที่ส าคัญ เนื่องจากมีการระดมความรูและความคิดเห็นจากทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของ
ดานการศึกษาของไทยจ านวนมากและเสนอรูปแบบการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
ดังใจความที่สรุปไวในตอนแรกของรายงานที่วา “แนวการปฏิรูปการศึกษานี้ส าเร็จผลดวยความรู
ความสามารถของคนไทยเราเองทั้งสิ้น มิไดมีการลอกเลียนทฤษฎีหรือวิธีด าเนินงานที่มีการจัดท าใน
ตางประเทศ หรืออาศัยค าแนะน าจากผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเลย หากมีสิ่งใดพองกันบางก็คงจะ
เป็นแนวหลักซ่ึงมักจะเห็นตรงกันเทานั้นเอง” (จรูญ วงศ์สายัณห์, 2531, น. 111-113) 
 ตอมา นายเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ไดประกาศลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี 
เนื่องจากการที่รัฐบาลตัดสินใจเพ่ิมราคาน้ ามันตามตลาดโลก ท าใหหลายฝุายเดือดรอนและโจมตีการ
บริหารงานของรัฐบาล สภาผูแทนราษฎรจึงท าการหยั่งเสียงและเลือกใหพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
ด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 ท าใหพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได
ด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป ซึ่งรัฐบาลไดประกาศนโยบายดานการศึกษาที่เอ้ือใหเกิดการ
ปฏิรูปทางการศึกษามากขึ้น เห็นไดจาก “. . .จะปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตร เพ่ือสราง
เยาวชนใหมีระเบียบ วินัย มีความคิดสรางสรรค์ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความ
รับผิดชอบและตระหนักถึงหนาที่  สิทธิ ตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2536, น. 53) โดยแมรัฐบาลจะมีการปรับ
คณะรัฐมนตรีและเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเป็นจ านวน 4 คน ตลอดระยะเวลาการ
บริหารประเทศ 8       ไดแก ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ดร. เกษม ศิริสัมพันธ์ นายชวน หลีกภัย และ
นายมารุต  บุนนาค             ช ว ง เวลาดั งกล าวมีความนิ่ งทางการ เมือง  ซึ่ งส งผลให
                                              ท าให                                     
ในปี พ.ศ. 2524 ไดมีการประกาศใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ซึ่งตรงกับสมัยที่ 
ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ผูมีสวนส าคัญในการวางรากฐานแนวคิดปฏิรูปการศึกษาตั้งแตหลังเหตุการณ์ 
14 ตุลาคม 2516 และผลักดันพัฒนาแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 เป็นรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการดวย และก าหนดใหนักเรียนทุกระดับชั้นใชหลักสูตรใหมทั้งหมดในปี พ.ศ. 2526 
จึงนับไดวา เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาที่ด าเนินมายาวนานโดยคณะกรรมการวางพ้ืนฐาน
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตปี พ.ศ. 2517 ไดเสร็จสิ้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
ซึ่งถือเป็นชวงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักวิชาการในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหเกิดขึ้นในสังคม 
 ดานการเมือง นับไดวา พลเอกเปรม เป็นผูประสานและสรางความตอเนื่องทาง
การเมืองไดระดับหนึ่ง ท าใหพรรคการเมืองและสภาผูแทนราษฎรมีโอกาสสรางความเขมแข็งและ
สรางความชอบธรรมจากประชาชนไดมากขึ้น เป็นผลใหระบอบประชาธิปไตยไดพัฒนาตนเองใน
สังคมไทย เนื่องจากความส าเร็จทางเศรษฐกิจ ท าใหชนชั้นกลางโดยเฉพาะนักธุรกิจเขมแข็งและเริ่ม
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สนใจเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น โดยผานการเลือกตั้ง การใหเงินสนับสนุนพรรคการเมือง 
นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ส าคัญคือ “ประกาศค าสั่งของส านักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 และ 
65/2525 เพ่ือเปิดโอกาสใหบุคคลที่ถูกระบุวาเป็นผูกอการรายในเหตุการณ์ทางการเมืองเขามามอบ
ตัวในฐานะผูรวมพัฒนาชาติไทย สรางความสมานฉันท์ใหเกิดขึ้นภายในประเทศไดอีกครั้ง ” (ลิขิต 
ธีรเวคิน, 2550, น. 220) บทบาทของทหารในชวงนี้ก็ชวยพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือสรางความมั่นคง
ใหแกชาติและตอสูเพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ ตามที่ระบุไวในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 
และ 65/2525 เป็นนโยบายการเมืองน าการทหาร ทหารจึงเขาไปมีบทบาททางการเมืองและจัดตั้ง
องค์การมวลชนทั้งในชนบทและในเมือง เพ่ือรวมมือขจัดความยากจนและสรางความเป็นธรรมใน
สังคม ไมไดเป็นการยึดอ านาจการปกครองโดยตรง แตเนนเขาหามวลชนท าหนาที่คอยติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนักการเมืองพลเรือน นับไดวา ในชวงสมัยที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็น
ผูบัญชาการทหารบก ทหารไดเปลี่ยนบทบาทจากการยึดอ านาจทางการเมืองมาเป็นการมีบทบาทใน
การพัฒนาการเมืองตามกติกา (สุจิต บุญบงการ, 2542, น. 244-245, 247, 252) โดยพลเอกชวลิต ได
กลาวไววา “นโยบายนี้ (ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/ 2523) มิไดเป็นนโยบายการตอสูเพ่ือ
เอาชนะคอมมิวนิสต์เทานั้น แตเป็นนโยบายที่ตอสูกับความไมถูกตองทั้งปวงในประเทศ และน าไปสู
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข” (ชวลิต ยงใจยุทธ, 2527, 
น. 216, 219, อางถึงใน สุจิต บุญบงการ, 2542, น. 253) หลังจากที่ประเทศผานชวงเวลายากล าบาก
จากการลดคาเงินบาท และนโยบายรัดเข็มขัดในการใชจายเงินของรัฐบาลในชวงกลางสมัยรัฐบาล  
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตั้งแตปี พ.ศ. 2530 เป็นตนมา เศรษฐกิจของไทยไดฟ้ืนตัวและขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว รูปแบบการเมืองการปกครองขณะนั้นยังเป็นแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ ซึ่งไดรับ
ค าอธิบายวาเป็น “การประนอมอ านาจระหวางกลุมพลังทางการเมืองในกลไกรัฐและกลุมนอกกลไกรัฐ 
หรือกลุมอ านาจเกาที่เป็นขาราชการกับกลุมอ านาจใหมที่เป็นนักธุรกิจและนักการเมือง” (อดินันท์ 
พรหมพันธ์ใจ, 2558, น. 78) และจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประกอบกับความเขมแข็งของ
พรรคการเมืองที่มีมากขึ้น ความตองการนายกรัฐมนตรีคนกลางจึงลดนอยลง ท าใหพลเอกเปรม
ปฏิเสธที่จะรับต าแหนงนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2531 เป็นอันสิ้นสุดการบริหารประเทศ
เป็นระยะเวลา 8 ปี 5 เดือน  
 หลังจากนั้น พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหนาพรรคชาติไทย ซึ่งมีเสียงสมาชิก
ผูแทนราษฎรในสภามากที่สุดไดด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรีแทน โดยหลังจากไดรับต าแหนง
นายกรัฐมนตรีก็ไดเลื่อนยศเป็นพลเอกเป็นกรณีพิเศษ เมื่อปีพ.ศ. 2531 นับเป็นรัฐบาลพลเรือนชุดแรก
นับตั้งแตปี พ.ศ. 2519 ที่ปกครองตามระบอบพรรคการเมืองโดยแทจริง แตในชวงนี้การปกครองของ
ไทยยังไมไดเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภายังคงมาจากการแตงตั้ง การจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนี้ใชระบบจ านวนโควตาสมาชิกผูแทนราษฎรของแตละพรรค ในดาน
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การศึกษา พลเอก มานะ รัตนโกเศศ สมาชิกพรรคราษฎร ด ารงต าแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารประเทศของพลเอกชาติชายอยูในชวงเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็ว
จนกอใหเกิดความเขาใจวา ไทยก าลังกาวไปสูความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม หรือ กลุมประเทศ
นิกส์ (NICs) แตก็มีผูวิจารณ์วาการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ไมไดชวยกระจายรายไดไปสูประชาชน
ระดับลาง รวมไปถึงนโยบายที่ส าคัญตอมาคือ การปรับเปลี่ยนนโยบายตางประเทศ ใหยุติการสูรบใน
แถบอินโดจีนและแกปัญหาดวยการเปิดเจรจาอยางสันติ โดยประกาศหลักการให “แปรสนามรบให
เป็นสนามการคา” (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551, น. 209-212) 

 
 3.2.6 การประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 ในปี พ.ศ. 2530 กรมวิชาการไดจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องหลักสูตรมัธยมศึกษา
และหลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพ่ือระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิและนักการศึกษาทั้ง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาคเกี่ยวกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ. 2524 และการจัดหลักสูตรในอนาคต ท าการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรที่หนวยงานตาง ๆ ทั่วประเทศไดจัดท าขึ้นตั้งแตปีการศึกษา 2522-2531 เพ่ือประกอบการ
พิจารณาก าหนดแนวทางและทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมในอนาคต 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2534, น. 32) ขอมูลดังกลาวซึ่งประกอบดวยขอคิดเห็น
และขอวิจารณ์ที่ไดจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการและสื่อมวลชน ชี้ใหเห็นวา หลักสูตรใหมควร
สนองความตองการของทองถิ่นใหมากขึ้น และควรจะใหทองถิ่นมีโอกาสและมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรมากขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรควรจะตองเนนการสงเสริมใหนักเรียนเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
ไทย พรอมมุงปลูกฝังใหนักเรียนรูจักใชวิธีการผสมผสานวัฒนธรรมใหมในการปฏิบัติตน เพ่ือพัฒนา
ตนเองและเสริมสรางความเจริญใหแกสังคมและประเทศชาติ (อมรา เล็กเริ งสินธุ์, 2537, น. 96) 
ดังเชน บทความของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เรื่อง “พัฒนาการศึกษาของไทยในอดีต” (ส. ศิวรักษ์, 2531, น. 
55-79; น. 35-95, อางถึงใน ส. ศิวรักษ์, 2533, น. 95-157) ที่วิจารณ์การศึกษาไทยวาถูกครอบง า
โดยวัฒนธรรมฝรั่งและมองวาการเรงพัฒนาในชนบทแบบไรจริยธรรมเป็นการท าลายวัฒนธรรมชุมชน
ทองถิ่น จึงไดเสนอแนะใหจัดการศึกษาแกเยาวชนโดยใชพุทธกระแสและวัฒนธรรมทองถิ่นเป็นหลัก
เพ่ือปลุกจิตส านึกที่ดีข้ึนมาจากพ้ืนฐานของมนุษย์และภูมิใจในรากเหงาของตนเอง การวิจัยสังเคราะห์
กระบวนการหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 สรุปไดวา โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรยัง
ไมเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ค าอธิบายรายวิชาอาจยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงค์รายวิชา ไม
เหมาะสมกับระดับชั้นและขาดความตอเนื่อง ท าใหนักเรียนยังมีความรูและทักษะพ้ืนฐานยังไม
เพียงพอในการด ารงชีวิต มีความบกพรองในเรื่องการมีคานิยมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ ตลอดจนยัง
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ไมสามารถใฝุหาความรูอยางมีหลักการใหทันสมัยอยูเสมอ หนังสือเรียนบางเลมขาดคุณภาพ และการ
วิจัยสังเคราะห์กระบวนการหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2524 พบวา โครงสรางหลักสูตร ไม
สนับสนุนใหผูเรียนศึกษาหาความรูนอกหองเรียนไดตลอดชีวิต แมจะมีคานิยมและจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ แตโครงสรางและเนื้อหายังไมเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ท าใหนักเรียนยังมีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐานยังไมเพียงพอในการด ารงชีวิต (สวัสดิ์ สุวรรณอักษร, 2535, น. 51-54)  
 จากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ.2534 วา 
 รัฐบาลมุงใหความส าคัญตอการเรงขยายโอกาสการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
 เพ่ือเป็นฐานการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปี เป็น 9 ปี ตลอดทั้งปรับปรุง
 หลักสูตรการเรียนการสอนใหมีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นควบคูกับใหมีการ
 เพ่ิมพูนความรูผานระบบสื่อสารมวลชนตาง ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลมุงเนนการเรียนการ
 สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสงเสริมการผลิตและการใช
 เทคโนโลยีในอนาคต และจะเรงรัดการผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนให
 สามารถสนองความตองการของตลาดแรงงาน. . . (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2536, น. 87-
 88) 
ท าใหเห็นความสอดคลองของเหตุผลส าคัญที่กรมวิชาการระบุไวในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
กลาวคือ เพื่อสนองจุดเนนของการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 6 ที่เนนในดานการขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึง 9 ปี และสงเสริมการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพตามนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลไดก าหนดไว ในดานการจัดการศึกษาใหสอดคลองและเกื้อกูลตอการ
พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของแตละทองถิ่น และในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ดาน 
คือ ดานความรู ทักษะ และจิตพิสัยหรือคานิยมที่ดีงาม เปิดโอกาสและสงเสริมใหทองถิ่น คือ โรงเรียน 
กลุมโรงเรียน จังหวัด เขตการศึกษา กรมตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรางหลักสูตร
รายวิชาตาง ๆ ตามโครงสรางวิชาบังคับเลือกและเลือกเสรีได เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาให
สอดคลองและเกื้อกูลตอชีวิตจริง สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละทองถิ่น และสงเสริมความถนัด 
ความสามารถ ความตองการของนักเรียน รวมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ (สวัสดิ์  
สุวรรณอักษร, 2535, น. 62-64) 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) จึงมีจุดมุงหมายส าคัญอยูที่
การสงเสริมและเปิดโอกาสใหทองถิ่นสรางหลักสูตรในรายวิชาตาง ๆ ตามโครงสรางในกลุมวิชาบังคับ
เลือกและวิชาเลือกเสรี นับเป็นการกระจายอ านาจทางการศึกษาใหแกทองถิ่นมากยิ่งขึ้น และมุงให
ผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาตอ สามารถท าประโยชน์ใหกับสังคมตามบทบาทและหนาที่
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ของตนในฐานะเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข โดยใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะเลือกและตัดสินใจประกอบสัมมาชีพ ท างาน
รวมกับผูอ่ืนได มีนิสัยในการปรับปรุงงาน ตนเองและสังคม เสริมสรางอนามัยชุมชนและครองชีวิตโดย
ค านึงถึงประโยชน์ตอสังคม โดยไดมีการประกาศใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2533 และใหชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เริ่มใชหลักสูตรดังกลาวในปี
การศึกษา 2534 ซึ่งทุกระดับชั้นจะใชหลักสูตรใหมทั้งหมดในปีการศึกษา 2536   มค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 612/2533 เรื่อง ใหใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)     ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 613/2533 เรื่อง ใหใชหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (กรมวิชาการ, 2534ก, 2534ข) 
 ด า น เ ส ถี ย รภ าพข อง รั ฐ บ า ล  ไ ด เ กิ ดปั ญห า คดี ทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ขอ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรครวมรัฐบาลและความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับกลุมทหารในกองทัพ 
ฝุายกองทัพไมพอใจทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะ ร.ต.อ. เฉลิม อยูบ ารุง ที่วิจารณ์บทบาท
ของกองทัพ ความขัดแยงรุนแรงขึ้นเมื่อพล.อ. สุจินดา คราประยูร ผูบัญชาการทหารบก แถลงวา 
ทหารเสื่อมศรัทธาในรัฐบาล ตอมา พล.อ.ชาติชาย ไดเขาเจรจาและปรับคณะรัฐมนตรีโดยยาย ร.ต.อ. 
เฉลิม ไปอยูกระทรวงศึกษาธิการท าใหเหลาทหารไมพอใจ เพราะตองการใหปรับพนจากคณะรัฐมนตรี 
สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นจนท าใหพล.อ.ชาติชายขอลาออกเพ่ือปรับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ  โดยพลเอก 
เทียนชัย สิริสัมพันธ์ ด ารงต าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ความขัดแยงที่สั่งสมระหวาง
คณะรัฐบาลและฝุายกองทัพ การขยายบทบาทของพล.อ.สุจินดา คราประยูร และนายทหารรุน 5 ที่
เขามามีบทบาทควบคุมต าแหนงส าคัญในกองทัพมากที่สุดอยางไมเคยปรากฏมากอน รวมทั้งความ
ขัดแยงในวงการต ารวจจากการแตงตั้งต าแหนงโดยรัฐบาล ท าให พล.อ.ชาติชายถูกควบคุมตัวบน
เครื่องบิน และคณะทหารที่ใชชื่อวา คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ก็ประกาศยึด
อ านาจในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดย พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์ เป็นหัวหนาคณะ พลเอก     
สุจินดา คราประยูร เป็นหนึ่งในรองหัวหนาคณะ ทางคณะรสช.ไดอางเหตุผลในการยึดอ านาจไว วา 
รัฐบาล พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ มีการกระท าทุจริตคอรัปชั่นอยางมาก รัฐบาลรังแกขาราชการ
ประจ า รัฐบาลรวบรวมเสียงในสภาไวมากจนมีแนวโนมเผด็จการรัฐสภา รัฐบาลมุงท าลายสถาบัน
ทหาร และมีการบิดเบือนคดีลอบสังหารเบื้องสูง แตการรัฐประหารในครั้งนี้ไมไดประกาศยุบเลิกพรรค
การเมืองตาง ๆ โดยยังสัญญาวาจะคืนอ านาจใหกับประชาชนโดยเร็ว ประกาศของคณะรสช.
ก าหนดใหยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 และก าหนดใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (สุธาชัย 
ยิ้มประเสริฐ, 2551, น. 217-222)   
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 จากนั้นคณะรสช.ไดเชิญนายอานันท์ ปันยารชุนเขามาเป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือ
แสดงใหเห็นวาคณะรสช.ไมไดหวังอ านาจและเพ่ือใหเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
ยินยอมใหนายอานันท์บริหารงานไดอยางอิสระตามที่รองขอ ยกเวนในเรื่องความมั่นคงแหงชาติ 
รัฐบาลนายอานันท์ด าเนินการขัดความตองการของคณะรสช.หลายอยางในการรณรงค์เรื่อง
ประชาธิปไตย การเรงปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลัง ท าใหความตองการประชาธิปไตยขยายตัวมากขึ้น 
ทางดานการศึกษา ดร. กอ สวัสดิ์พาณิชย์ ไดรับแตงตั้งใหด ารงต าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ การกอตัวของประชาธิปไตยเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากคณะรสช.ไมกลายุบพรรค
การเมือง เพราะเกรงวาจะมีการตอตานมากข้ึน ความเขมแข็งของชนชั้นกลางและการบริหารงานของ
นายกรัฐมนตรีอานันท์ รวมไปถึงบทบาทของกลุมพลังประชาธิปไตย ท าใหคณะทหารไมสามารถยืด
อายุการอยูในอ านาจได ตองประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม พ.ศ. 2534 ซึ่งถูกวิจารณ์อยางมากวา
เป็นฉบับ “รางทรงของรสช.” (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551, น. 224-225) เนื่องจากมีหลายมาตรามี
ลักษณะไมเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีไมจ าเป็นตอ ง 
มาจากการเลือกตั้ง  

 
 3.2.7 สภาพเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 
 ตอมาไดก าหนดใหมีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 คณะรสช.พยายาม

ผลักดันใหพลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี แมไมไดเป็นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตมี
การเปิดชองไวในรัฐธรรมนูญ การเขามาด ารงต าแหนงของพลเอกสุจินดา คราประยูร ท าใหประชาชน
ไมพอใจและเกิดการประทวงอยางกวางขวาง โดยมองวา การด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรีของพลเอก
สุจินดา นับเป็นการสืบทอดอ านาจของคณะรสช.อยางชัดเจนทั้งที่เคยประกาศวาจะไมรับต าแหนง 
โดยใหเหตุผลวาเป็นการเสียสัตย์เพ่ือชาติ รวมทั้งการใหผูที่เคยถูกค าสั่งยึดทรัพย์ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่จัดตั้งโดยคณะรสช. และใชเหตุผลส าคัญในการกระท ารัฐประหารของคณะรสช.
เขารวมรัฐบาลของตน (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549, น. 605) การใชกลไกการเลือกตั้งและพรรค
การเมืองที่สนับสนุนพรรคสามัคคีธรรมที่เพ่ิงไดกอตั้งกอนการเลือกตั้งไมนาน มีอดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมาเขาสังกัดจ านวนมากท าใหไดรับเลือกตั้งมากที่สุด การกระท าดังกลาวจึงไมตางจากสมัย  
จอมพลถนอม กิตติขจร ที่ยอมใหมีการเลือกตั้งแตทหารก็มีพรรคของตนเองและใหพรรคสนับสนุน
ผูน าทหารเป็นหัวหนารัฐบาล  

 กระแสตอตาน พล.อ. สุจินดา รุนแรงขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 กลุม
นักศึกษาก็เขามามีบทบาทดวยเชนกัน เห็นไดจากแถลงการณ์ฉบับหนึ่งของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแหง
ประเทศไทย (สนนท.) ที่กอตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 หลังจากศนท.ถูกยุบเลิกไปหลังเหตุการณ์ 
6 ตุลาคม 2519 เพ่ือเชิญชวนประชาชนใหออกมาแสดงพลัง วา “. . .วันที่ 17 พ.ค. เวลา 5 โมงเย็น 
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ที่ทองสนามหลวง ขอเชิญพอแมพ่ีนองประชาชนรวมแสดงพลังขับไลคนไรสัตย์เพ่ือเรียกรองเอา
ประชาธิปไตยคืนมาสูประชาชน” (หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์, (2) มธ. 184/2 เรื่อง แถลงการณ์ 
สนนท. พ.ศ. 2535, น. 7, อางถึงใน วีรพงษ์ อธิปัญญาวงศ์, 2548, น. 18) ตอมาไดเกิดเหตุการณ์
ปะทะกันรุนแรงระหวางประชาชนผูประทวงกับฝุายทหารที่เรียกวา “พฤษภาทมิฬ” ระหวางวันที่ 17-
20 พฤษภาคม 2535 จนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขามาไกลเกลี่ย ท าใหการประทวงสงบลง
และพลเอกสุจินดา ยอมลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์พฤษภาทมิฬถือไดวาเป็น 
จุดเปลี่ยนส าคัญที่ผลักดันใหทหารตองปรับบทบาทใหม เป็นทหารอาชีพอยางแทจริง และไมเขามา
แทรกแซงหรือยุงเกี่ยวทางการเมืองอีก แตทหารก็ยังตองการความเป็นอิสระในดานนโยบายปูองกัน
ประเทศและเรื่องการจัดการภายในของกองทัพโดยไมตองการใหฝุายพลเรือนเขาแทรกแซง (สุจิต  
บุญบงการ, 2542, บทที่ 9) 

 หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ นายอานันท์ ปันยารชุน ไดรับแตงตั้งใหด ารง
ต าแหนงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 23 กันยายน พ.ศ. 2535 เพ่ือท าการแกไข
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2534 มีประเด็นส าคัญคือ “นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและหลังจากมีการเลือกตั้งแลวก็เริ่มกระบวนการทางการเมืองแบบเกมแหงตัวเลข กลาวคือ 
พรรคใดไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสูงสุดก็จะเป็นพรรคแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล และหัวหนาพรรค
ก็จะไดรับการด ารงต าแหนงเป็นนายกรัฐมนตรี” (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 214)  

 
 3.2.8 การประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 เนื่องจากรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุนเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจ จึงไมไดแถลง
นโยบายในดานการศึกษาเป็นการเฉพาะแตกลาวโดยรวมกับดานอ่ืน ๆ วา “. . .ส าหรับดานอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ รัฐบาลจะปฏิบัติตามและเรงรัดด าเนินการใหเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตอไป” (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2536, น. 132) ในสมัยรัฐบาลนี้ ดร. กอ สวัสดิ์พาณิชย์ ไดด ารง
ต าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง อยางไรก็ตาม ในสมัยรัฐบาลนี้ไดประกาศใช
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหม พ.ศ. 2535 ในวันที่ 10   ิถุนายน พ.ศ. 2535     สามารถเขาใจไดวา 
กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษานั้นไดริเริ่มมากอนหนารัฐบาลชุดนี้อยางแนนอน โดย
เป็นความคิดที่เกิดมาจากกลุมนักวิชาการแวดวงการศึกษา กลาวคือ ส านักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาแหงชาติไดด าเนินการมาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2531 และเริ่มจัดท ารางแผนการศึกษา
แหงชาติฉบับใหมเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2532 (ฉลองโชค ประดิษฐ์สาร, 2539, น. 111-112) ซึ่งการ
สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 พบวาในทางปฏิบัติยังไม
สามารถจัดหลักสูตรใหยืดหยุนและสนองตอบตอความตองการของผูเรียน และเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่นได กระบวนการเรียนการสอนสวนใหญยังเนนใหครูเป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนยังเนน



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

72 

การเรียนตอในระดับสูง มิไดมีการปลูกฝังใหผูเรียนมีนิสัยรักการท างาน มีคุณธรรมและจริยธรรม
เทาท่ีควร พฤติกรรมของนักเรียนสวนใหญยังไมสอดคลองกับหลักการและวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยเทาใดนัก และยิ่งเป็นผูไดรับการศึกษาระดับสูงขึ้นจะยิ่งมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ คือความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความอุตสาหะ และ
ความยุติธรรมลดลง ทั้งยังมีความสามารถในการแกไขปัญหาและขอขัดแยงโดยสันติวิธีลดลงดวย 
ส าหรับในดานความสามารถในการประกอบอาชีพ พบวา ผูส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสวน
หนึ่งวางงานและขาดความสามารถในการริเริ่มประกอบอาชีพอิสระ ขาดทักษะในการวางแผนการ
ท างานและขาดความเป็นผูน า (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2531, น. (1)-(2)) 
 เนื่องจากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดด าเนินการรางในชวงรัฐบาลสมัย
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่มีปัญหาเรื่องการพัฒนาที่ไมสมดุลระหวางความเจริญทางดานเทคโนโลยี
ที่เนนวัตถุนิยมและความเจริญทางจิตใจของประชาชน สาระส าคัญของแผนการศึกษาจึงมีลักษณะ
เนนย้ าในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของคน การสงเสริมใหเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมทองถิ่นและ
สิ่งแวดลอม เห็นไดจากเหตุผลในการปรับปรุงแผนการศึกษาในประกาศใหใชแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ที่ระบุวา 
 เ                  า                                                      
                   คมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาพลเมืองของประเทศ
 ใหมีคุณภาพและปรับตัวไดอยางรู เทาทันการเปลี่ ยนแปลงตาง ๆ และสามารถ
 สรางสรรค์สังคมไทยใหเจริญกาวหนา และสรางความสมดุลในการพัฒนาประเทศ ทั้ง
 ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 โดยมีความมุงหมายของการจัดการศึกษาในการเนนการพัฒนาบุคคลในดานปัญญา 
 จิตใจ รางกาย และสังคมอยางสมดุลกลมกลืน รูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเอง
 และผูอ่ืนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ส านักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2535, น. 8-9) 
 
 3.2.9 กระแสปฏิรูปการเมืองและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 
  หลังการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 พรรคประชาธิปัตย์ไดคะแนน
เสียงสูงสุด น ามาสูการจัดตั้งรัฐบาลที่มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลชวน 1) อยางไร 
ก็ตาม หลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 มิไดสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นในระบบการเมืองของไทยใน
ขั้นรากฐาน และรัฐบาลชุดใหมนี้ก็ไมไดพยายามด าเนินการพัฒนาระบอบการเมืองการปกครองใหมี
ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เนื่องจากยังคงไดรับประโยชน์จากระบบการเมืองแบบเกาอยู ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ท าใหเกิดความไรประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการแกไขปัญหาตาง ๆ ในสังคม การ



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

73 

ทุจริตของนักการเมืองยังคงด ารงอยู ท าใหประชาชนเริ่มหมดความอดทนและน าไปสูกระบวน
เรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมือง โดยผูที่จุดประกายการเรียกรองดังกลาว คือ ร.ต. ฉลาด วรฉัตร เริ่ม
อดอาหารในวันที่ 25 พฤษภาคม 2537 เพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลยกรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ให
คณะรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง แตรัฐบาลชวน หลีกภัย 
ยังคงวางเฉยตอการเรียกรองดังกลาว อีกทั้งแกนน าพรรคประชาธิปัตย์หลายคนยังมีความพยายามที่
จะสรางกระแสใหประชาชนไมเชื่อถือและคัดคานในตัวของ ร.ต. ฉลาด แตขบวนการสิทธิและเสรีภาพ
ก็พยายามสรางกระแสสนับสนุน ร.ต. ฉลาด โดยมีกลุมประชาธิปไตย นักวิชาการและผูน าสังคมที่มี
แนวคิดเสรีนิยมเขารวมขบวนการนี้เพราะตางมองเห็นความเสื่อมโทรมของระบอบการเมือง ณ 
ขณะนั้น เชน ศ.นพ. ประเวศ วะสี เขียนบทความอธิบายใหประชาชนเขาใจสิ่งที่ ร.ต. ฉลาดเรียกรอง
คือการปฏิรูปการเมือง และเริ่มใชค าวา “ปฏิรูปการเมือง” เป็นครั้งแรกในสังคม รวมไปถึงขบวนการ
ดังกลาวไดดึงพรรคฝุายคานเขามารวมขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเมืองดวย  
  บรรยากาศทางการเมืองจึงเริ่มคุกรุน ท าใหนายมารุต บุนนาค ประธานสภา
ผูแทนราษฎร จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ขึ้นมาในเดือนกรกฎาคม 2537 เพ่ือ
ลดอุณหภูมิทางการเมืองและหวังให ร.ต. ฉลาด วรฉัตร เลิกอดอาหาร เพราะเกรงวาหากเขาเสียชีวิต
จากการอดอาหารอาจน ามาซึ่งความโกลาหลในสังคม ซึ่ง ร.ต. ฉลาด เลิกอดอาหารในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2537 โดยคณะกรรมการดังกลาวมี ศ.นพ. ประเวศ วะสี เป็นประธาน เนื่องดวยมองเห็นวา 
ปัญหาและความเสื่อมโทรมในสังคมไทยนั้นเป็นผลมาจากการเมือง โครงสรางของคณะกรรมการฯ 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ซึ่งไดด าเนินการ
สรางองค์ความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง และน าเสนอหลักการส าคัญในการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมแนวรัฐธรรมนูญนิยมใหแกประธานสภาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2538 โดยใหมีการแกไขมาตรา 
211 แหงรัฐธรรมนูญ 2534 เพ่ือเป็นขอตอในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเมือง ซึ่งมี
ความส าคัญตอการออกแบบองค์กรรางรัฐธรรมนูญและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ (รังสรรค์       
ธนะพรพันธุ์, 2545, น. 4-12, 49-50) โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ฉบับแกไขนั้นมีผลบังคับใชในวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมปีระเด็นที่ส าคัญคือ “การใหบุคคลอายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ซึ่งเทากับเป็นการขยายสิทธิทางการเมืองไปยังกลุมคนซึ่งมีอายุนอย หรือคนรุนหนุม
สาว” (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 224) จากการปฏิรูปการเมืองดังกลาว ท าใหเยาวชนเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองได ซึ่งสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาที่วา  “. . .เรงปลูกฝังใหประชาชนมีจิตส านึก
ถึงความส าคัญของการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข. . .” (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2536, น. 153-154)  อีกทั้ง รัฐบาลชุดนี้ไดขยายการศึกษาภาค
บังคับออกไป จากเดิม 6 ปี เป็น 9 ปี โดยเฉพาะในชนบทที่คนยังไมคอยเห็นความส าคัญของ
การศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา โดยรัฐบาล มีความเชื่อวา พ้ืนฐานของการศึกษาเด็กไทยไมควรมี
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โอกาสนอยไปกวา 9 ปีในระบบโรงเรียน ฉะนั้น ความพยายามที่จะใหเรียนตอมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึง
เป็นความพยายามอยางเต็มที่ ซึ่งผลออกมาอยูในระดับดีพอสมควร (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ,  2538, น. 22-24) ในสมัยรัฐบาลนี้  มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 คน คือ พล.อ.อ. สมบุญ ระหงษ์ และนายสัมพันธ์ ทองสมัคร 
  ตอมารัฐบาลชวน หลีกภัย เกิดขอขัดแยงกับพรรคความหวังใหมซึ่งเป็นพรรครวม
รัฐบาล เนื่องจากการแกไขรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจใหการปกครองสวนทองถิ่น
ไมส าเร็จ ท าใหพรรคความหวังใหมประกาศถอนตัวจากพรรครวมรัฐบาล และอีกปัญหาใหญเรื่อง
ความไมชอบธรรมในการจัดสรรที่ดินท ากินใหแกราษฎร ที่เรียกวา สปก .4-01 ท าให พล.ต. จ าลอง  
ศรีเมือง หัวหนาพรรคพลังธรรมประกาศถอนตัวออกจากรัฐบาลกอนที่จะมีการลงมติในการอภิปราย
ทั่วไปของฝุายคาน ท าใหนายชวน หลีกภัย ตองตัดสินใจยุบสภาใหมีการเลือกตั้งใหม  จะเห็นไดวา   
ชนชั้นกลางมีสวนส าคัญยิ่งในการสรางแรงกดดันซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได  
  หลังการเลือกตั้ง พรรคชาติไทยเป็นพรรคที่ไดคะแนนเสียงสูงสุด จึงไดเป็น   
แกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทย ด ารงต าแหนง
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ในชวงเวลานี้มีกระแสเรียกรองใหปฏิรูปการเมือง
โดยตองการใหมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม รัฐบาลไดด าเนินการปฏิรูปการเมืองตามค ามั่นสัญญาที่ใหไวกับ
ประชาชนในชวงหาเสียงเลือกตั้ง จึงไดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.) ขึ้น โดยมีนายชุมพล 
ศิลปอาชา เป็นประธาน เพ่ือแกไขกฎหมายที่ลาหลัง และเสนอรางกฎหมายเพ่ือแกไขรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2534 ในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 211 ไดเติมขอความเขาไปวาใหมี
การจัดท ารัฐธรรมนูญใหมทั้งฉบับ ใหสภารางรัฐธรรมนูญมีมติแตงตั้งขึ้น โดยมีสมาชิกที่เป็นตัวแทน
จากแตละจังหวัด ผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รวมทั้งหมด 99 คน เป็น
ผูด าเนินการ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 225-226) 
  ดานการศึกษาในสมัยรัฐบาลนี้ ไดด าเนินการสานตอนโยบายรัฐบาลชุดกอน
เชนกัน โดยไดแถลงนโยบายดานการศึกษาตอสภาวา “ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปี เป็น 9 ปี 
ใหทั่วถึงทั้งในและนอกระบบโรงเรียน โดยมีเปูาหมายขยายการศึกษาภาคบังคับใหถึง  12 ปี โดยเร็ว 
พรอมทั้งจัดสวัสดิการการศึกษาและสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นใหแกนักเรียน” (ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2538, น. 36) อยางไรก็ตาม ในชวงสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย กระทั่งถึงรัฐบาลนายบรรหาร    
ศิลปอาชา ที่เริ่มตนปฏิรูปการเมืองและจัดท ารางแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ
ไมไดด าเนินการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาแตอยางใด และตอมารัฐบาลนายบรรหารที่
บริหารประเทศไดราวปีเศษ ก็ประกาศยุบสภาเพราะมีกระแสไมยอมรับภูมิหลังของตัวนายกรัฐมนตรี 
โดยถูกตั้งขอสงสัยวาเป็นบุคคลตางดาวและขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรี  
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  ภายหลังการเลือกตั้ง พรรคความหวังใหมไดรับคะแนนเสียงสูงสุดจึงเป็นแกนน า
จัดตั้งรัฐบาลผสม โดยมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 แมจะตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการด าเนินการปฏิรูปการเมืองโดย
แกไขรัฐธรรมนูญใหม แตรัฐบาลก็มีความพยายามเรงพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาดวย โดยเริ่มหันมาให
ความส าคัญกับมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา โดยไดบรรจุลงไปในแผนเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ตั้งขึ้น
ตั้งแตสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นผูรับผิดชอบในการรางแผนดังกลาว โดยมี ดร. สิปปนนท์    
เกตุทัต เป็นประธานคณะกรรมการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2538, น. 22) และ
เริ่มใชในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต เมื่อตนปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นแผนที่ตองการสรางศักยภาพในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบยั่งยืนดวยการเนนการพัฒนาดานรางกายจิตใจ สติปัญญา และสุขภาพ
พลานามัย มีความรูความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวทันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน โดยนายสุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนต รีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (เป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตสมัยนายบรรหารแตยังไมไดมี
ผลงานมากนักเพราะติดปัญหาเรื่องงบประมาณ)  ไดรวมกับขาราชการประจ าพัฒนาการศึกษาไทย
อยางขนานใหญ และประกาศนโยบายเรงดวนออกมาวา “การศึกษาไทยเป็นเลิศภายใน 2550 ทุก
โรงเรียนจะตองทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีคอมพิวเตอร์ มีซาวด์แล็บ และเด็กไทยทุกคนจะตองได
การศึกษาครบ 12 ปี สวนใครยากจนครอบครัวมีรายไดต่ ากวา 50,000 บาทตอปี จะใหเรียนฟรี ”  
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ก/3/2540/4 ปึกที ่2 เรื่อง 6 เดือนใตเงา ―สุขวิช รังสิตพล‖ การศึกษาไทย
ไดอะไร) แตการด าเนินนโยบายและการท างานที่รวดเร็วแบบนักธุรกิจของนายสุขวิช ซึ่งอดีตเคยเป็น
กรรมการผูจัดการใหญของบริษัทน้ ามันคาลเท็กซ์ ไมวาจะเป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให
โรง เรียนประถมศึกษา การแจกเงินใหส .ส.ส ารวจขอมูลนักเรียนในพ้ืนที่  การสั่ ง ทุบตึก
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสรางคอมเพล็กซ์ ออกนโยบายรับนักศึกษาราชภัฏไมอ้ัน นโยบายใหนักเรียน
บวช การปลดหนี้สินครู จึงท าใหมีการรองเรียนโดยเฉพาะเรื่องทุจริตจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สุดทาย
รัฐมนตรีสุขวิชถูกปลดออกจากต าแหนง  และแตงตั้งนายชิงชัย มงคลธรรม เป็นรัฐมนตรีแทน ซึ่ง
หลังจากมีการสอบสวนเป็นเวลา 14 ปี ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติไดมีค าตัดสินวา นายสุขวิชกับขาราชการประจ ารวม 16 คน ไมมีความผิดและใหยุติ
เรื่องดังกลาว (นายสบาย, 2554, ยอหนาที่ 2-17)  
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  สมัยนายชิงชัย มงคลธรรม ไดกลาวเชิงนโยบายในงานเสวนาเนื่องในโอกาสเขา
ปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการวันแรกวา  

 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปูาหมายสูงสุดก็เพ่ือแกปัญหาบานเมืองในทุกดาน. . . นโยบาย
 ที่นายสุขวิช รังสิตพล และรัฐมนตรีชวยทั้งสามทานไดเคยท าไวตองท าตอไป เชนเรื่อง
 ปฏิรูปการศึกษา ถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปดานอ่ืน ๆ ถาไมส าเร็จการปฏิรูปอยางอ่ืนก็
 คงจะล าบาก มีอะไรที่ตองเปลี่ยนแปลงแกไขทานทั้งหลายรูดีที่สุด. . . ผมเชื่อใน
 สติปัญญาของคนกระทรวงศึกษาฯ และกระทรวงนี้ถือเป็นกระทรวงหลักของบานเมือง 
 จะเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. . . ขอใหทุกคน
 ชวยกันคิดตองท าอยางไรจึงจะแกไขสังคมวัตถุนิยมที่มีความรุนแรงมากขึ้น ท า
 อยางไรใหวิญญาณครูไปสูสภาวะความเป็นครูอยางแทจริงได (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, 
 ก/3/2540/4 ปึกที่ 3 เรื่อง เปิดวิสัยทัศน์ 3 รมต.ศกึษาฯ เดินหนาปฏิรูปดวยวิธีที่แตกตาง)  

 ตอมานายชิงชัยก็ลมเลิกนโยบายสมัยนายสุขวิชไปเกือบหมด โดยเฉพาะเรื่องให
เด็กนักเรียนบวช มีการยายขาราชการแบบลางบาง ยกเลิกเกณฑ์คัดครูใหม ทางดานฝุายที่ดูแลดาน
กฎหมายการศึกษา นายสนั่น สุทธากุล โฆษกจากคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร 
กลาววา แมขณะนี้ ส.ส.ร. ไดบรรจุเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาแหงชาติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมแลวก็ตาม แตปัจจุบันการศึกษาของชาติยังไมมีแผนแมบทที่ชัดเจน เมื่อมีการเมืองเขามาแทรก  
ก็จะท าใหทิศทางการจัดการศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลงไป จนท าใหเกิดปัญหาตาง ๆ ขึ้นมา ซึ่ง
คณะกรรมาธิการไดเรงจัดท ารางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใหแลวเสร็จ โดยไมตองรอวา  
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรหรือไม จากนั้นจะผลักดันใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมา (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ก/3/2540/4 ปึกที่ 3 เรื่อง 
กมธ.ศึกษาเริ่มตนพ.ร.บ.ศึกษาแหงชาติ)  
 ในสมัยนี้ รัฐธรรมนูญที่รางโดยสมาชิกรางรัฐธรรมนูญไดด าเนินการแลวเสร็จหลัง
ท าประชาพิจารณ์หลายครั้ง อันเป็นที่มาของค าวา “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” และสุดทายไดผาน
ความเห็นชอบจากสภาและประกาศใชในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยมีประเด็นส าคัญคือ การ
ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใหประชาชนมีบทบาททางการเมืองอยางเต็มที่ การ
เปลี่ยนแปลงการเขาสูต าแหนงอ านาจ การควบคุมการใชอ านาจ การผสมผสานระหวางระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยของระบบอังกฤษและระบบประธานาธิบดี และการก าหนดใหมีองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ แตดวยเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกวา “เศรษฐกิจฟองสบูแตก” ซึ่งเริ่มกอ
ตัวมาตั้งแตการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 227-228, 241) 
และดวยตอมามีนโยบายเปิดเสรีทางการเงินอยางเต็มที่และรวดเร็วโดยไมมีมาตรการรองรับ และขาด
การติดตามเงินทุนไหลเขาอยางใกลชิดท าใหหนี้ของภาคเอกชนเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหรัฐบาลไมมี



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

77 

ทางเลือกตองประกาศลอยตัวคาเงินบาทและขอความชวยเหลือทางดานการเงินและแนวทางแกไข
ปัญหาจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549, น. 819-820) ท าให
ภาคธุรกิจและการเงินการธนาคารเกิดความเสียหายอยางหนัก ซึ่งวิกฤตดังกลาวสงผลกระทบตอ
ความชอบธรรมของรัฐบาล ทายที่สุด พลเอกชวลิตตองประกาศลาออกจากต าแหนงนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือเปิดโอกาสใหมีการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหมเขามาบริหารประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและการศึกษาในระบบในชวงที่สองของการศึกษาวิจัยนี้ สามารถสรุปใหเห็นเป็นแผนภาพได
ดังนี้ 

กา
รเม

ือง
 รัฐบาล 

สัญญา 

เลือกตั้ง/ 
    รฐับาล

เสนีย์/ 
   รฐับาล
คึกฤทธิ ์

รั ฐ บ า ล
เสนีย์/ 

รัฐประหาร/
รัฐบาล 
เกรียงศักดิ์ 

รัฐบาล 

พล
เอก
เปรม 

เลือกตั้ง/ 
รัฐบาล 
ชาติชาย 

   รฐัประหาร/ 
 รัฐบาลอานนัท/์ 
   รธน.2534 

รัฐบาล 
บรรหาร 

รัฐบาล 
ชวลิต 

  
 

 
6 ต.ค. / 

รัฐประหาร/ 
         

รัฐบาลสุจินดา/
พฤษภาทมิฬ/ 

    

  
รธน. 
2517 

 
รัฐบาลานนิทร/์ 

รธน. 2519 
 

 รธน. 
 2521 

       
รัฐบาลอานันท์/ 
รัฐบาลชวน (1) 

   
รธน. 
2540 

                              
พ.ศ. 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2523 2531 2533 2534 2535 2538 2539 2540 

   
   

   
 ก

าร
ศึก

ษา
 

                              
ตั้งคกก.วาง
พื้นฐานเพื่อ
การปฏิรูป
การศึกษา 

หลักสูตร 
 2518 

  หลักสูตร 
  2520 

หลักสูตร 
ม.ตน 2521 

หลักสูตร 
ม.ปลาย 
2524 

 หลักสูตร 
  2533 

  แผนการศึกษา 
     2535 

  

ภาพที่ 3.3                และผลกระทบทางการเมืองตอการศึกษาในชวงที่ 2:  
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 
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3.3  สภาพทางการเมืองและผลกระทบทางการเมืองต่อการศึกษาในช่วงหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2551 

 
 นอกจากจะมีการตอสูกันในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญภายในสภาเพ่ือใหได
รัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว ภาคประชาชนไดมีสวนรวมในกระบวนการรางเพ่ือผลักดันใหรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น อันไดแก คณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย (ครป.) ที่มี
บทบาทตอสูเพื่อประชาธิปไตยมาอยางยาวนาน สมาพันธ์ประชาธิปไตย (กอตั้งหลังพฤษภาคม 2535) 
เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ มีบทบาทเรียกรองสิทธิสตรีใหเสมอภาคกับบุรุษ สมาคมคนพิการแหง
ประเทศไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แหงประเทศไทยรวมผลักดันในเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชน 
ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจพุทธบริษัทเพ่ือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับศษสนาและการพัฒนาจิตใจใน
รางรัฐธรรมนูญ (ศพร.) เรียกรองใหมีขอบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาและการพัฒนาจิตใจในรัฐธรรมนูญ
อยางชัดเจนและใหก าหนดศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ  

อยางไรก็ตาม ก็มีกลุมผูจะเสียประโยชน์ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมออกมาคัดคานเชนกัน 
เชน กลุมก านันผูใหญบานที่เกรงวาการกระจายอ านาจจะลิดรอนอ านาจที่พวกตนเคยมีอยู กลุมผู
พิพากษาเกรงวารัฐธรรมนูญใหมจะกระทบสถานะของศาล กลุมทหารเกรงวาจะเสียประโยชน์จากการ
กระจายคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ กลุมตอตานรัฐธรรมนูญของพวกมหาดไทยที่น าโดยนายเสนาะ 
เทียนทอง โดยกระแสคัดคานและสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับใหมจากกลุมอนุรักษ์นิยมและกลุมพลัง
ประชาธิปไตยมีความเขมขนขึ้นจนน าไปสูการเรียกรองใหประชาชนแสดงตนวาเป็นผูสนับสนุนฝุาย
ไหน โดยเกิดเป็นกระแส “ธงเขียว” หรือใชสัญลักษณ์สีเขียวเป็นการแสดงตัววาเป็นผูสนับสนุน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม และใชสัญลักษณ์สีเหลืองเป็นตัวแทนของฝุายที่คัดคานรัฐธรรมนูญ โดยมีการ
ชุมนุมไปทั่วกรุงเทพฯ และตางจังหวัด มีการกระทบกระทั่งกันบางแตเหตุการณ์ไมไดมีความรุนแรง
บานปลายแตอยางใด ทั้งนี้ นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ และนายอานันท์     
ปันยารชุน ประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญประกาศตัววาตนเองอยูกลุมธงเขียว และรวม
เดินขบวนกับกลุมดังกลาวในวันที่ 16 สิงหาคม 2540 (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2545, น. 57-58, 63)  

เป็นที่นาสังเกตวา แมสภารางรัฐธรรมนูญจะไดรับแรงกดดันจากหลายฝุายในการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม แตการที่เปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นใน
กระบวนการรางรัฐธรรมนูญดวยตนเอง ทั้งในรูปแบบการรับฟังขอคิดเห็นหรือการจัดใหมีประชา
พิจารณ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รวมไปถึง การขยายฐานการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอันเป็น
ผลจากการแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ในปี พ.ศ. 2539 ในประเด็นส าคัญเรื่องการใหสิทธิเลือกตั้ง
แกเยาวชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งการดึงใหสื่อมวลชนเขามามีบทบาทสรางกระแสใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นและพยายามตอกย้ าวา “รัฐธรรมนูญฉบับใหมเป็นฉบับประชาชน” นั้น ถือเป็น
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ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญที่เปิดโอกาสและกระตุนใหประชาชนโดยทั่วไปไดเรียนรู ตื่นตัวและ
มีส านึกตอประเด็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางไมเคยปรากฏมากอน  

หลังจากที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคความหวังใหมไดประกาศลาออกจาก
ต าแหนงนายกรัฐมนตรี ทางพรรคความหวังใหมก็ไมสามารถรวบรวมพรรคตาง ๆ เพ่ือจัดตั้งรัฐบาล
ใหมได ท าใหพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลแทนโดยรวมกับพรรคกิจสังคมและสวนหนึ่งของพรรค
ประชากรไทย (กลุมงูเหา)  นายชวน หลีกภัย ไดด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง (รัฐบาลชวน 2) 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ซึ่งงานหลักของรัฐบาลชุดนี้คือการเขามาแกไขปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549, น. 819-820) 
 

 3.3.1 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
 แมงานหลักของรัฐบาลชวน 2 นั้นจะเนนไปที่การแกไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตในดานการศึกษาก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายและแผนปฏิรูปการศึกษาตาง ๆ มากมาย 
ทั้งนี้ เนื่องจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 16) ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การศึกษามากกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เคยมีมา กลาวคือ ในมาตรา 81 บัญญัติใหรัฐตองจัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ อันท าใหเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา (สมหมาย 
จันทร์เรือง, 2544, น. 40) และการที่รัฐธรรมนูญก าหนดไวในมาตรา 43 วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาอบรมขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ปี ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย” ท าใหตั้งแตปี พ.ศ. 2540 เป็นตนมา ถือเป็นยุคแหงการเปลี่ยนแปลงของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 ในสมัยรัฐบาลนี้ นายชุมพล ศิลปอาชา ไดรับแตงตั้งใหเป็นรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายอยางชัดเจน พรอมค ายืนยันจากรัฐมนตรีชวยอีก 2 คน คือ 
นายอาคม เองฉวน และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล วา “จะไมใหมีเรื่องธุรกิจทางการเมืองใน
กระทรวงฯ เด็ดขาด และไมเนนพรรคเนนพวก ผมจะด าเนินงานใน 5 ลักษณะ คือ เปิดเผย ประหยัด 
โปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ก/3/2540/4 ปึกที่ 4 เรื่อง ขอสอบบท
แรก เสนาบดีศึกษา) และจะด าเนินงานสานตอนโยบายที่ดีของรัฐบาลชุดเกาตอไป และจะไมโยกยาย
ลางบางขาราชการอยางเด็ดขาด นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะใหแผนการศึกษาของชาติเดินหนาตอไป
โดยไมหยุด ซึ่งตอมาไดด าเนินการยกเลิกระบบสอบเทียบ จัดใหมีการสอบเอ็นทรานซ์ระบบใหม เริ่ม
นโยบายรับนักเรียนม.1-ม.4 บานใกล 100% เพ่ือแกปัญหาแปฺะเจี๊ยะ ซึ่งสรางความไมพอใจให
ผูปกครองและผูอ านวยการโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอยางมาก จนสุดทายยอมปรับลดเหลือ 80-20% ใหมี
การสอบ และเริ่มจัดท าพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
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ใหเยาวชนทุกคนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, 
ก/3/2540/4 ปึกท่ี 4 เรื่อง ปี 2540 ปฏิรูปการศึกษาลมสลาย)  
 ตอมาในปี พ.ศ. 2541 นอกจากสภาพการเมืองที่ขาดเสถียรภาพแลว สภาพ
เศรษฐกิจที่ตกต่ าขณะนั้นไดสงผลกระทบตอการศึกษาไทยอยางมาก เห็นไดจาก ยอดรวมของจ านวน
นักเรียนนักศึกษาเขาใหมในปีการศึกษา 2541 มีจ านวนลดลงจากปีการศึกษา 2540 ทุกระดับ 
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังไมฟ้ืนตัว (วิทยากร เชียงกูล, 2543, น. 11) 
รัฐบาลก็ไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกการจัดการศึกษาไดอยางเต็มที่ ผูปกครองไมมีเงินทุน
เพียงพอตอการสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน ครูโรงเรียนเอกชนไดรับรายไดลดลง รัฐบาลจึงตอง
แกปัญหาดังกลาวดวยการผอนปรนการจายคาเลาเรียน ปรับเงื่อนไขกองทุนกูยืมใหยืดหยุนมากขึ้น 
เป็นตน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ก/3/2540/4 ปึกที่ 4 เรื่อง วิกฤตเศรษฐกิจกับการศึกษาไทย) 
ตอมานายชุมพลไดประกาศลาออกจากต าแหนงรัฐมนตรี และนายปัญจะ เกสรทอง อดีตประธาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เมื่อครั้งด ารงต าแหนงรองนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2540 รวม
พิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ที่ เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการราง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่มี ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นประธาน (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2549, น. 97) ไดเขามาด ารงต าแหนงแทน 
 ในสมัยรัฐบาลชวน 2 มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง 
โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการในคณะรัฐมนตรีชุด
กอน เขามาท าหนาที่ระหวางปี  พ.ศ. 2542-2544 ไดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาใน
กระทรวงศึกษาธิการข้ึน โดยมี ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นผูอ านวยการ แตการด าเนินงานไม
ประสบความส าเร็จเทาที่ควร เห็นไดจากค าวิจารณ์ของ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอาน ที่วา “ถึงแม ดร. กษมา 
จะเกงและดี แตเนื่องจากอยูในระบบราชการ จึงมีปัญหาติดขัดระหวางกัน” (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2544, น. 18)   
 ในชวงสมัยนี้ ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งเกิด
จากแนวคิดของนักวิชาการศึกษาที่วา การปฏิรูปการศึกษามักขาดความตอเนื่อง อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล จึงควรด าเนินการใหหลายฝุายเขามามีสวนรวมและผลักดันใหเกิดกฎหมายขึ้นมา
รองรับเพื่อใหสามารถด าเนินงานไดอยางตอเนื่องแมมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เห็นไดจาก 
 การด าเนินการแตละครั้ง (ปฏิรูปการศึกษา) สามารถสรางกระแสความเคลื่อนไหวเพ่ือ
 การปฏิรูปการศึกษาและไดรับตอบสนองในระยะแรก แตอุปสรรคที่ส าคัญ คือ “การ
 เปลี่ยนแปลงรัฐบาล” ท าใหการปฏิรูปการศึกษาสะดุด ขาดความตอเนื่อง และไม
 บรรลุผลส าเร็จ “การศึกษากลายเป็นงานของพรรค ไมใชภารกิจของชาติ” จากการ
 ศึกษาวิจัยการปฏิรูปการศึกษาในตางประเทศของส านักงานคณะกรมการการศึกษา
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 แหงชาติ (สกศ.) พบวา. . .การมีสวนรวมของบุคคลหลายฝุายและมีกฎหมายรองรับ
 การปฏิรูปการศึกษาจะชวยใหสามารถด าเนินงานไดอยางตอเนื่อง แมจะมีการ
 เปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ไมท าใหการปฏิรูปการศึกษาตองหยุดชะงักไป (ถวัลย์ มาศจรัส , 
 2545, น. 178-179) 
 ดังนั้น จึงเกิดความรวมมือระหวางภาคเอกชนในประเทศไทยและนักวิชาการที่
เล็งเห็นการไมรูเทาทันและถูกเอาเปรียบจากการแขงขันในโลกยุคไรพรมแดนที่วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกาวหนาอยางมาก แตภาครัฐและวงการศึกษาไมไดตระหนักในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
พ.ศ. 2537 ผูมีประสบการณ์ภาคเอกชนและภาครัฐ 4 คน ไดแก นายบัณฑูร ล่ าซ า กรรมการผูจัดการ
ใหญธนาคารกสิกรไทย นายวิจิตร ศรีสอาน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต 
ประธานกรรมการปิโตรเลียมแหงประเทศไทยในขณะนั้น และ นายโกวิท วรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในขณะนั้น โดยทีมในกระทรวงศึกษาธิการนั้น มี ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นหลัก 
ทีมสภาการศึกษา มี ดร. รุง แกวแดง และ ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู เป็นหลัก และไดหารือรวมกัน 
โดยเห็นวา ตองจัดการปฏิรูปการศกึษา โดยเริ่มจากระดับพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
และเตรียมตัวเขาสูโลกยุคสารสนเทศ จึงไดรวมกันจัดตั้งคณะศึกษาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์
เพ่ือศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นผูสนับสนุน คณะศึกษาฯ 
ประกอบดวย ผูที่มีประสบการณ์ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคราชการ ภาคประชาชน ภาคองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ ฯลฯ รวมกันท างานนี้ โดยไมมีคาตอบแทน รวมงานกันในระดับลางสูบน ดวย
ความหวังวา จะผลักดันรัฐบาล ฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติใหรวมพลังกันปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต
นั้นมาหนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน โดยเฉพาะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลทุก
ชุด ตั้งแตพ.ศ. 2537-2543 ไดใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2545, น. 14-17) ซึ่ง
เป็นที่นาสังเกตวา ชวงเวลาที่มีการริเริ่มแนวคิดใหปฏิรูปการศึกษาและรางพระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ. 2542 นั้น อยู ในชวงเวลาเดียวกันกับชวงที่ประชาชนในประเทศเริ่มมีความตื่นตัวทาง
ประชาธิปไตย โดยเริ่มจากการประทวงโดยการอดอาหารของ ร.ต. ฉลาด วรฉัตร เพ่ือเรียกรองใหมี
การแกไขรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2537 และกลุมพลังประชาธิปไตยในสังคมเริ่มมีบทบาทและตื่นตัวทาง
การเมือง ซึ่งทุกฝุายตางตองการผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมขึ้น จึงนับวา
เป็นเวลาอันเหมาะสมที่จะตองด าเนินการพัฒนาการศึกษาควบคูกันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมือง ตามแนวคิดของนักการศึกษาคนส าคัญอยาง ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ที่วา  

การศึกษาเปรียบเสมือนการสรางสุขอนามัยและการรับประทานยาไปพรอม ๆ กัน 
การศึกษากับเศรษฐกิจตองไปดวยกัน เมื่อการศึกษาแข็งขึ้น สังคมและการเมืองก็ดีขึ้น 
เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีสวนเอ้ือตอสังคมและการเมือง เริ่มจุดใดจุดหนึ่งคงไมได เริ่มจาก
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การพัฒนาสังคมอยางเดียวคงไมได เริ่มจากการพัฒนาการเมืองอยางเดียวคงไมได (เสรี 
พงศ์พิศ, 2549,น. 133) 

 ในที่สุด ปี พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดผาน
ความเห็นชอบจากรัฐสภาอยางเป็นเอกฉันท์ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
โดยก าหนดเงื่อนไขของระยะเวลาในการน ากฎหมายไปปฏิบัติไวดังนี้ คือ  
 ภายใน 1 ปี ตองจัดตั้งส านักงานปฏิรูปการศึกษา การออกกฎกระทรวงเพ่ือแบงระดับ
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการศึกษาภาคบังคับและการเทียบโอนผลการศึกษา ภายใน 3 
 ปี ตองจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ใหทั่วถึงมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายตองปรับ
 โครงสราง โดยยุบหนวยงานทางการศึกษาเพ่ือจัดตั้งกระทรวงการศึกษา ศาสนา และ
 วัฒนธรรม ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและ
 ประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตองเป็นนิติบุคคลและอาจจัดเป็น
 หนวยงานในก ากับของรัฐ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูและการออกกฎหมายเงินเดือนครู 
 ภายใน 5 ปี ใหแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ 81 ฉบับ และ ภายใน 6 ปี ใหประเมินผล
 ภายนอกของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้งหมด 50,000 แหง (จรวยพร ธรณินทร์, 
 2544, น. 3) 
 ผลจากพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ท าใหประชาชนไมตองเสียคาใชจายในการ
สงบุตรหลานเขารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐาน
มากขึ้น รวมไปถึงท าใหมีการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน (วันชัย ดนัยตโมนุท, 2542, น. 21-22) 
 ทางดานการเมือง รัฐบาลพยายามแกไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
ขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ รัฐบาลไดออกมาตรการสรางความเชื่อมั่น
ใหกับนักลงทุน โดยมีมาตรการส าคัญคือ การเสนอรางกฎหมายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 11 ฉบับ ซึ่งมีผู
วิพากษ์วิจารณ์เป็นจ านวนมากวาขัดกับรัฐธรรมนูญในเรื่องการออกพระราชบัญญัติจะตองผานความ
เห็นชอบจากรัฐสภา รวมถึงถูกมองวากฎหมายดังกลาวท าใหประเทศเสียเปรียบอยางมาก ซึ่งแนวทาง
ในการแกปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลไมมีประสิทธิภาพ และการบริหารงานที่ถูกมองวาเชื่องชา ยึดติด
กับหลักการ จึงสรางความไมพอใจใหแกประชาชนทั้งในชนบทและเมืองอยางมาก และสรางความ
ขัดแยงใหเกิดขึ้นภายในพรรครัฐบาล สุดทายกอนที่รัฐบาลจะหมดวาระเพียงไมกี่เดือน นายชวน   
หลีกภัยไดประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และก าหนดใหมีการเลือกตั้งใหมใน
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549, น. 819-827) 
 หลังการเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยที่เพ่ิงกอตั้งพรอม
กับชูนโยบาย “คิดใหม ท าใหม เพ่ือคนไทยทุกคน” ไดจ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด    
ท าให พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร (ยศขณะด ารงต าแหนง) ไดเป็นนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลทักษิณ  1) 
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เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ถึงแมจะมีปัญหาเรื่องคดีการปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (คดี
ซุกหุน) จากการไมยอมแจงการถือหุนของคนรับใช คนขับรถ และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ซึ่ง
ถูกยื่นฟูองวาขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ แตสุดทายศาลก็วินิจฉัยใหพนจากความผิดในขอกลาวหาวา
จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ท าใหสามารถบริหารประเทศตอไปได การบริหารงานภายใต
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ชวยสงเสริมใหฝุายบริหารหรือรัฐบาลมีเสถียรภาพอยางมาก อีกทั้งนโยบาย
ประชานิยมไดถูกน ามาใชมากมายทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา เชน นโยบาย 30 บาทรักษา
ทุกโรค กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการบานเอ้ือ
อาทรส าหรับผูมีรายไดนอย โครงการพักช าระหนี้เกษตรกร โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน ธนาคาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) การทดลองใชการบริหารจังหวัดโดยผูวาราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ (CEO) และการปราบปรามขบวนการคายาเสพติดอยางเด็ดขาด เป็นตน 
 ในการบริหารงานการศึกษาภายใตรัฐบาลพ.ต.ท.ดร. ทักษิณ มีความคลองตัว
และรวดเร็วแบบนักธุรกิจ กลาคิด กลาท า เห็นไดจากค ากลาวของดร.ทักษิณในการประชุมเรื่อง 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา: วาระแหงชาติ ณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544 วา  
 ในความคิดของผม ถาจะลงทุนในเรื่องการฝึกอบรมครู รวมทั้งการเปลี่ยนทัศนคติของ
 ครู นับวาเป็นสิ่งที่ควรท าอยางยิ่ง ผมไมอยากใหการศึกษาคอย ๆ เปลี่ยน เพราะเราชา
 มานานแลว ถาเราด าเนินการอยางคอยเป็นคอยไป ในที่สุดมันจะไมเปลี่ยนแปลง เพราะ
 คนที่คิดอยางเกา คนที่ไมชอบการเปลี่ยนแปลงจะชักน าใหกลับไปสูสิ่งเดิม ๆ เสมอ 
 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, น. 10)  
 รัฐบาลชุดนี้ไดน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช ในการพัฒนาประเทศ
หลายดาน รวมทั้งในดานการศึกษาก็เชนกัน ดร. ทักษิณ กลาววา “ถาเราจะเปลี่ยนระบบการศึกษา 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นหัวใจส าคัญส าหรับโลกอนาคต เฉพาะอยางยิ่ง เรื่องอินเทอร์เน็ต 
และอาจจะตองมีการสงเสริมใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหมากขึ้น. . .เด็กมีโอกาสจะ
ฉลาดมากขึ้น” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, น. 9) นโยบายการศึกษาจะเนน
การพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองตอภาคเศรษฐกิจมากกวาการพัฒนาทางดานสังคมและคุณธรรม
จริยธรรม เห็นไดจากค าแถลงขาวตอสื่อมวลชนของนายกทักษิณในการประชุมเชิ งปฏิบัติการดาน
การศึกษาเพ่ือหายุทธศาสตร์ส าหรับการขับเคลื่อนและผลักดันแกไขอุปสรรค วา  
 เมื่อโลกเขาสูระบบทุนนิยม มีการแขงขันกันทางเศรษฐกิจ. . .ระบบการศึกษาจึงตอง
 สอดคลองกับทิศทางดังกลาว เพ่ือสรางบุคลากรรองรับศักยภาพในการแขงขันของ
 ประเทศ และเมื่อโลกเขาสูยุคการแขงขันทางเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานความรูเป็นหลัก 
 เราก็จะตองสรางสังคม สรางบุคลากรขึ้นมาเป็นก าลังแรงงานที่มีความรู (knowledge 
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 worker) ไมใชแรงงานที่ไรฝีมือ (unskilled labor) อีกตอไป (คณะกรรมการการศึกษา
 แหงชาติ, 2544, น. 50)  
 นโยบายสวนใหญของรัฐบาลนี้เป็นลักษณะประชานิยม ท าใหมีผลกระทบตอ
การศึกษาที่มีแนวโนมสนใจโครงการที่เนนการพัฒนาแคเปลือกนอกไมใชแกไขปัญหาหรือปฏิรูป
โครงสรางการศึกษาจากรากฐานของปัญหาที่แทจริง เชน โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ราคาถูกให
นักเรียน โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุนการศึกษาเพ่ือสงนักเรียนไปศึกษาตอตางประเทศ การน าเงินจาก
การจ าหนายสลากเลขทาย  2 ตัว 3 ตัว หรือหวยบนดิน มาเป็นทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่ยากจน 
หรือการสรางหองสมุดที่ทันสมัยในศูนย์การคา เป็นตน ในชวงเวลาดังกลาวมีการเปลี่ยน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการบอยกวาทุกกระทรวง โดยเปลี่ยนทั้งหมด 6 คน คนแรก คือ     
ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย เป็นนักการศึกษา แตลาออกเพราะเบื่อหนายการแทรกแซงทางการเมือง เห็น
ได จากค ากล าวของ พ.ต .ท .  ดร .  ทั กษิณ  ชินวั ตร  ในการมอบนโยบายให แกผู บ ริหาร
กระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเขารับต าแหนงใหมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตอจาก ศ.นพ. 
เกษม วัฒนชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ที่วา “. . .ตั้งใจเป็น
นายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องการศึกษาอยางใกลชิด แตบังเอิญวารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ผมคิดวาผมคัดคนดีมาแลว ทานเกิดไมคอยถนัดกับสภาพแวดลอมในลักษณะการบริหารงานใน
ต าแหนงการเมือง ดวยสาเหตุจากสุขภาพของทานดวย ทานเครียดดวย ทานจึงลาออกไป” (ธีรชัย 
วรรณกิจ, 2547, น. 58) ตอมาคือ นายสุวิทย์ คุณกิตติ นายปองพล อดิเรกสาร ดร.อดิศัย โพธารามิก 
ลวนเป็นนักการเมืองและนักธุรกิจ ซึ่งไมไดติดตามดูแลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษามากอน คนสุดทาย คือ 
นายจาตุรนต์ ฉายแสง เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลดานสังคมและกระทรวงศึกษาธิการมากอน 
และนับเป็นนักการเมืองที่มีความเขาใจเรื่องการศึกษาคนหนึ่ง แตดวยความขัดแยงทางดานการเมือง
ภายในประเทศ ท าใหการปฏิรูปการศึกษาไมไดรับความสนใจจากผูคนโดยทั่วไป (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550, น. 3) 
 
 3.3.2 การประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 
 ในสมัยที่นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษานั้น มีการ
ประกาศใชหลักสูตรการศึกษาฉบับใหม เนื่องดวยขอก าหนดในรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ใหรัฐจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากมีการเรียกรองใหปฏิรูปการเมืองและการศึกษาตั้งแตปี พ.ศ. 2537 และหลังจากมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 จึงมีสาระส าคัญที่เนนการกระจายอ านาจทางการศึกษาและการ
จัดการศึกษาอยางเสมอภาคกันในสังคมเป็นอยางมาก ไดก าหนดใหมีการจัดท าหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

85 

เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยก าหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับจ านวน 9 ปี (กรมวิชาการ, 2545, 
ความน า (1)-(2)) ท าใหตองมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญดวย ซึ่งไดเริ่มด าเนินการตั้งแตกอนปี พ.ศ. 2540 โดยนายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ อธิบดี
กรมวิชาการ เปิดเผยวา  
 กรมวิชาการไดรับมอบหมายใหด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน 6 ปีขึ้น
 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ก าหนดใหมีการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 
 12 ปี โดยจะตองด าเนินการใหเสร็จภายในเวลา 5 ปี ซึ่งเรื่องนี้จะตองมีการตั้ง
 คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรระดับชาติที่ประกอบดวยผูมีความรูและเชี่ยวชาญดาน 
 ตาง ๆ เขามาเป็นคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาวาหลักสูตรที่ใชอยูในปัจจุบันมีจุ ดออน 
 จุดแข็งเชนใด และตองเพ่ิมเติมสิ่งใดเขาไปอีก ความจริงกรมวิชาการไดเตรียมแผน
 ปรับปรุงหลักสูตรไวอยางเป็นรูปธรรมแลว เมื่อท าตามแผนที่ก าหนดไวเราก็จะสามารถ
 น าหลักสูตรใหมมาใชอยางเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 5 ปี ไมวาจะมีการเปลี่ยน
 รัฐบาล หรือเปลี่ยนอธิบดีอีกกี่ครั้งก็ตาม (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ก/3/2540/4 ปึกที่ 
 3 เรื่อง ศธ.เตรียมปรับหลักสูตรใหมรับการเรียน 12 ปี) 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร พบวา 
หลักสูตรที่ใชอยูนั้นมีขอจ ากัดหลายประการ คือ การก าหนดหลักสูตรจากส วนกลางไมสามารถ
สะทอนสภาพความตองการที่แทจริงของสถานศึกษาและทองถิ่น การจัดหลักสูตรและการเรียน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียังไมสามารถผลักดันใหประเทศเป็นผูน าดานนี้ในภูมิภาคได 
หลักสูตรไมสามารถสรางวิธีการคิด การเรียนรูใหมีทักษะในการด าเนินชีวิ ต เผชิญปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนภาษาตางประเทศยังไมสามารถ
ท าใหผูเรียนใชภาษาติดตอสื่อสารและคนควาหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  
กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ใหเป็นหลักสูตรแกนกลางที่มี
โครงสรางยืดหยุน ก าหนดจุดหมายซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ปี มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นละ 3 ปี ใหสถานศึกษาจัดท าสาระในรายละเอียดใหสอดคลองกับสภาพชุมชน ความสามารถ
และความสนใจของผูเรียน มุงเนนความเป็นไทยควบคูกับความเป็นสากล (กรมวิชาการ, 2545) ซึ่ง
หลักสูตรดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนแบบคอยเป็นคอยไป กลาวคือ ในค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 
1166/2544 เรื่อง ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ระบุใหมีการทดลองใช
หลักสูตรในโรงเรียนน ารองกอน โดยใหเริ่มใชหลักสูตรใหมในปีการศึกษา 2545 แตโรงเรียนทั่วไปให
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เริ่มใชในปีการศึกษา 2546 โดยเริ่มในชั้นม. 1 และ ม. 4 กอน และใหใชหลักสูตรใหมทุกชั้นเรียนในปี
การศึกษา 2548 
 ในดานของแผนการศึกษาแหงชาติ ก็ไดมีการด าเนินการปรับปรุงใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดวยเชนกัน 
โดยคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดจัดท าแผนการศึกษา เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา
สอดคลองกันทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2559 ซึ่งในกระบวนการ
จัดท าไดเริ่มระดมความคิดเห็นจากทุกภาคของสังคม ตั้งแตปี พ.ศ. 2543 และคณะรัฐมนตรีไดผาน
ความเห็นชอบใหประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 ในปี พ.ศ. 2545 โดยแผน
ดังกลาวมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาคนอยางรอบดานและยั่งยืน สรางสังคมอุดมดวยคุณธรรมภูมิปัญญา
และการเรียนรู และพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545) ตอมามีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2545) ซึ่งเป็นที่นาสังเกตวา การแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาครั้งนี้จะไมไดรับความเห็นชอบจาก
นักวิชาการผูมีสวนผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เทาใดนัก เห็นไดจาก 
ค ากลาวของ ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต (2545) ประธานกรรมการอ านวยการธนาคารสมอง มูลนิธิ
พัฒนาไทและกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในการบรรยายน าเนื่องในการสัมมนาทางวิชาการ 5 
ทศวรรษ สกศ. กับการพัฒนาการศึกษาไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร วา  
 เป็นที่นาฉงนสนเทห์และสับสนเป็นอยางยิ่งที่วา ทั้ง ๆ ที่แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา
 เพ่ือเผชิญเทคโนโลยี จากรวม 1,000 เวที และบุคคลจากทุกวงการรวม 100,000 คน 
 เห็นวาจะตองรวมสรางเครือขายการเรียนรูคูคุณธรรม เพ่ือรวมกันสรางสังคมแหง
 ปัญญาและการเรียนรู จนรางออกมาเป็น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
 2542 ดวยมติเป็นเอกฉันท์ของทั้งสองสภา และก็เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลชุด
 ปัจจุบัน [ขณะนั้น คือ รัฐบาลทักษิณ] แตก็ยังมีบางคนในรัฐบาลและบางกลุมใน
 กระทรวงศึกษาธิการตอตาน เตรียมแกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 และแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามพ.ร.บ. 2542 ตรงกันขามกับนโยบายรัฐบาลที่ไดแถลง
 ตอรัฐสภาในระยะเวลาเพียงไมถึง 1 ปี (น. 20) 
ศ.ดร. สิปปนนท์ เห็นวา สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับแกไขปรับปรุงที่
แตกตางออกไปจากฉบับเดิมนั้น กอใหเกิดปัญหาในทางปฏิบัติและสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ 
และการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการบอยครั้งในชวงสมัยนี้ ท าใหกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษาไมตอเนื่อง และแสดงใหเห็นถึงความไมจริงจังของรัฐบาลตอการปฏิรูปการศึกษาซึ่งไม
เป็นไปดังนโยบายที่รัฐบาลไดประกาศไว ดังค ากลาวที่วา   
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หลังจากพ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 ออกมา ยังไมทันจะไดน ามาปฏิบัติ ก็มีการแกไข
โดยออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับแกไข) พ.ศ. 2545 ซ่ึงแกไขตางจาก
หลักการเดิม ในหลายประเด็น เชน แบงการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
ออกจากกระทรวงเดียว แยกวัฒนธรรมออกไป แยกกีฬาออกไป แยกการดูแล
พระพุทธศาสนาออกไป จนท าใหในภาคปฏิบัติในพ้ืนที่และโรงเรียนเป็นปัญหา และ
สิ้นเปลืองเงินโดยใชเหตุ เหตุผลที่อางก็คือการปฏิรูประบบราชการ. . . การจะแยก
การศึกษานอกโรงเรียนและกรมอาชีวะออกจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. . .มีการ
ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการถึง 5 คน ภายในเวลาเพียง 2 ปีครึ่ง 
และก็มีเพียงรัฐมนตรี 2 คน เทานั้น ที่ด าเนินการตามการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจัง 
และก็ทุลักทุเล เพราะขาราชการประจ าและครูไมแนใจวารัฐมนตรีคนตอไปจะ
ด าเนินการอะไร ท าใหประชาชนสงสัยวารัฐบาลมีความจริงจังและจริงใจทางการเมือง
มากนอยแคไหน หลายครั้งหลายคราวการด าเนินการดูคลายจะเป็นการสรางฐานเสียง
ทางการเมืองมากกวาการสรางสังคมแหงการเรียนรู (เสรี พงศ์พิศ, 2549, น. 135-136) 

 ในดานเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นถือวามีเสถียรภาพเพ่ิมมากขึ้น จากการยุบรวม
พรรคความหวังใหมเขากับพรรคไทยรักไทย เสียงขางมากในสภานี้ท าใหฝุายคานไมสามารถเปิด
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได ท าไดเพียงแคเปิดอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเทานั้น ตอมา
ไดมีการตราพระราชบัญญัติการปฏิรูประบบราชการใหมีการปรับปรุง ยุบรวม และจัดตั้งกระทรวง
ขึ้นมาใหมเป็น 20 กระทรวง แมจะตองปรับคณะรัฐมนตรีอยูบางเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์ใหแกพรรค
รวมรัฐบาล ซึ่งประสบปัญหามากมาย เชน ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ปัญหาภัย
ธรรมชาติ ปัญหาความไมโปรงใสในการบริหารงานของคณะรัฐบาล แตพ.ต.ท.ดร.ทักษิณก็สามารถ
ด ารงต าแหนงจนครบวาระสี่ปี ซึ่งถือเป็นรัฐบาลชุดแรกที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยและอยูด ารงต าแหนงไดจนครบวาระ (จักษ์ พันธ์ชูเพชร, 2549, น. 280-284) 
 ในการเลือกตั้งทั่วไปไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พรรคไทย
รักไทยยังคงไดรับความไววางใจจากประชาชนใหเขามาบริหารประเทศเป็นสมัยที่สอง (รัฐบาลทักษิณ 
2) โดยไดรับคะแนนเสียงขางมากและเพียงพอตอการจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียว ซึ่งนับเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ท าให พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ไดเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 แตรัฐบาลอยูไดเพียงประมาณหนึ่งปีไดถูกแรงกดดันจากปัญหาทาง
สังคมการเมืองและเศรษฐกิจหลายเรื่องถาโถม ทั้งเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ปัญหาราคาน้ ามันสูงขึ้น ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ปัญหาทุจริตในหลาย
หนวยงานโดยเฉพาะโครงการสนามบินสุวรรณภูมิในสวนของการจัดซื้อเครื่องตรวจจับระเบิด CTX 
กระแสตอตานการบริหารงานของรัฐบาลเริ่มกอตัวอยางเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อมีการจัดรายการ
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เมืองไทยรายสัปดาห์ ออกอากาศทางชอง 9 อสมท. โดยมีนายสนธิ ลิ้มทองกุล และนางสาวสโรชา  
พรอุดมศักดิ์ เป็นผูด าเนินรายการ กลาวถึงประเด็นเรื่องการลวงละเมิดพระราชอ านาจจากกรณีการ
แตงตั้งสมเด็จพระสังฆราชสองพระองค์ การท าบุญของนายกรัฐมนตรีในวัดพระแกว และการทุจริต
แทรกแซงการท างานขององค์กรอิสระ จนกระทั่งมีการสั่งระงับรายการดังกลาว ท าใหทางรายการได
เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินรายการไปเป็นลักษณะสัญจรนอกสถานที่ และเริ่มมีการรวมตัวของ
ประชาชนที่ไมพอใจการบริหารงานและพฤติกรรมของผูน ารัฐบาล กลายเป็นการชุมนุมเรียกรองให
นายกรัฐมนตรีลาออกจากต าแหนง โดยมีการจัดตั้ งกลุมเครือขายพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตยขึ้น โดยมีนายสนธิ ลิ้มทองกุล พลตรีจ าลอง ศรีเมือง นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นาย
สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ และนายพิภพ ธงไชย เป็นแกนน า สุดทายพ.ต.ท.ทักษิณไดประกาศยุบสภา
เพ่ือเลือกตั้งใหมในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 (จักษ์ พันธ์ชูเพชร, 2549, น. 287-293)  

 
3.3.3 รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 

 แมจะมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น แตพรรคฝุายคานไดคว่ าบาตร
การเลือกตั้ง คือ ไมสงผูสมัครลงแขงขันในการเลือกตั้ง เนื่องจากเห็นวาไมมีความโปรงใสในการ
ก าหนดวันเลือกตั้ง และการยุบสภาไมไดเกิดจากความขัดแยงระหวางฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติ 
แตเกิดจากความขัดแยงของหัวหนารัฐบาลกับประชาชน จึงไมควรใชอ านาจการยุบสภา ( จักษ์     
พันธ์ชูเพชร, 2549, น. 293-294) แมผลการเลือกตั้งจะปรากฏออกมาวา พรรคไทยรักไทยไดคะแนน
เสียงมากที่สุด คือ ไดที่นั่งส.ส.ถึง 359 ที่นั่ง แตพรรคไทยรักไทยถูกกลาวหาวา วาจางพรรคเล็กลง
สมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือไมใหผูสมัครจากพรรคไทยรักไทยตองติดหลักเกณฑ์ที่วา จะชนะเป็น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดตองไดคะแนนเสียงอยางนอย 20% ของผูมาลงคะแนน รวมไปถึง การจัด
คูหาเลือกตั้งที่ผิดหลักการลงคะแนน สุดทายศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยใหการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น
โมฆะ รัฐบาลรักษาการไดจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งหลายฝุายมองวา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดรวมมือกันกับพรรคไทยรักไทยก าหนดวันเลือกตั้งที่ไมเป็นธรรม
กับพรรคอ่ืน ๆ ตอมาวันที่ 15 กันยายน ปีเดียวกัน ศาลอาญาไดพิพากษาใหจ าคุกคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 3 คน ในความผิดฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ท าใหความชอบธรรมของรัฐบาล
ทักษิณลดลงไปอีก แตพ.ต.ท. ทักษิณยังคงรักษาการอยูในต าแหนง จึงท าใหประชาชนเริ่มรูสึกไมพอใจ
จริยธรรมทางการเมืองของเขา และเกิดการชุมนุมประทวงจากกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย และในที่สุดกอนการชุมนุมใหญของกลุมพันธมิตรฯ เพียง 1 วัน กลุมทหารที่น าโดย  
พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน ในนามคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ไดเขายึดอ านาจเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, น. 4-6) ระหวางที่นายกฯทักษิณเดินทางไปรวมประชุมที่
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สหประชาชาติ และไดยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 โดยการท ารัฐประหารดังกลาวถือไดวา 
เป็นการกระท าท่ีทหารขับไลรัฐบาลพลเรือนที่มีพฤติกรรมแบบเผด็จการประชาธิปไตยโดยไดรับความ
ยินยอมจากประชาชน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 242) โดยคณะปฏิรูปการปกครองฯ ไดอางเหตุผลใน
การท ารัฐประหารวา รัฐบาลรักษาการไดกอใหเกิดปัญหาความขัดแยง แบงฝุาย สลายความรูสึกรูรัก
สามัคคีของคนในชาติอยางไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตร์ชาติไทย การบริหารราชการแผนดิน
สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ หนวยงานอิสระถูกครอบง า ท าใหไมสามารถสนองตอเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญได กิจกรรมทางการเมืองหมิ่นเหมตอการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์ 
(แถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองฯ, 2549) ซึ่งพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ไดเขารับ
ต าแหนงนายกรัฐมนตรีชั่วคราว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมีภารกิจหลักคือ การแกปัญหา
ความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม และจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม 
 ดวยรัฐบาลชุดใหมประกอบไปดวยนายทหารและขาราชการอาวุโส จนถูกตั้ง
ฉายาจากสื่อมวลชนวา รัฐบาลขิงแก บริหารงานภายใตความขัดแยงทั้งภายในและภายนอกรัฐบาล 
รวมไปถึง สถานการณ์รุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใตยังทวีความรุนแรงขึ้น มีการกอเหตุปุวนเมือง
ใจกลางกรุงเทพมหานครในวันสงทายปีเกาตอนรับปีใหม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ า (สุนทร ชวยตระกูล, 2554, น. 241) สภาพบรรยากาศทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจดังที่
กลาวขางตน ท าใหไมเอ้ือตอการด าเนินการเดินหนาเพ่ือปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจังนัก แมจะมีอดีต
ข าราชการและนั กการศึกษา  คือ  นายวิ จิ ตร  ศรี สอ าน  ด ารงต าแหน งรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปัญหาการลอบเผาโรงเรียนและสังหารครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตบอยครั้งขึ้น ท าใหกระทบตอการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในสามจังหวัด
ชายแดนใตอยางมาก 
 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยและมี
ค าสั่งใหยุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรคไมใหลงสมัครหรือด ารงต าแหนง
ทางการเมืองใด ๆ เป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากผูบริหารพรรคท าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมี
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่รวมตัวกันในนามแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปก.) ใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ตอมาเปลี่ยนชื่อเป็นแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ 
(นปช.) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 เคลื่อนไหวตอตานคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และรัฐบาล   
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ แตดวยสถานการณ์ทางการเมืองภายใตกฎอัยการศึกที่บังคับใชในหลายพ้ืนที่ 
ท าใหผูคนที่เขารวมชุมนุมยังไมมากนัก (อุบลพรรณ กระจางโพธิ์, 2553, น. 5-6) 
 ในสวนของงานดานกฎหมาย เมื่อจัดท ารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดจัดใหมีการลงประชามติรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 ซึ่งผลปรากฏวา 
เสียงสวนใหญรับรางดังกลาว จึงมีการประกาศใชเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 และก าหนดใหมี
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การเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ไดแกไขเพ่ิมเติมจาก
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 เนื้อหาบางสวนมีความกาวหนาขึ้น เชน การใหสิทธิภาคประชาชนและ
องค์กรอิสระในการตรวจสอบถอดถอนเจาหนาที่รัฐที่ประพฤติมิชอบมากขึ้น แตบางสวนใหอ านาจ
ฝุายตุลาการคอนขางมาก เชน การคัดเลือกและรวมเป็นคณะกรรมการองค์กรอิสระ รวมไปถึงการ
เป็นผูคัดเลือกวุฒิสมาชิกแบบคัดสรรครึ่งหนึ่งของวุฒิสภา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, 
น. 1-3) 
 หลังการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชนซึ่งเป็น
ตัวแทนพรรคไทยรักไทยไดรับคะแนนเสียงมากที่สุด ท าใหนายสมัคร สุนทรเวช ไดด ารงต าแหนง
นายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ แกนน าของกลุมนปช.ฝุาย
การเมืองไดเขาไปมีบทบาทในสภา สวนแกนน าที่เหลือ เชน เหวง โตจิราการ จรัล ดิษฐาอภิชัย สมบัติ 
บุญงามอนงค์  เป็นตนยังคงผลักดันประเด็นที่ตนสนใจ ซึ่งที่ปรากฏชัดคือการเรียกรองใหแกไขและน า
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 กลับมา (อุบลพรรณ กระจางโพธิ์, 2553, น. 6) กลุมพันธมิตรประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตย (กลุมเสื้อเหลือง) จึงไดรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหมหลังจากที่ไดประกาศยุติบทบาทไปเมื่อเกิด
รัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 มีการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองเพ่ือคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2550 ซึ่งภายหลังไดมีการยกระดับเปูาหมายการชุมนุมไปสูการขับไลรัฐบาลและโคนลม
ระบอบทักษิณ (อุเชนทร์ เชียงเสน, 2554, “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย,” น. 1823) 

 
 3.3.4 การประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่การเมืองภายในประเทศยังคงมีความขัดแยง แตการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาก็ยังคงด าเนินตอไป โดยมีการประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 
โดยมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการริเริ่มความคิดที่จะ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานั้น เกิดขึ้นตั้ งแตชวงปี  พ.ศ.  2548 ภายใตการบริหารงานใน
กระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีจาตุรนต์ ฉายแสง ไดมีการริเริ่มปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 โดยนายกรัฐมนตรีได
แตงตั้งคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธาน ในปี พ.ศ. 
2545 ใหท าหนาที่ก าหนดทิศทาง แผนการด าเนินงาน อ านวยการและก ากับดูแลการปฏิรูปการศึกษา 
ทั้งดานปฏิบัติและกฎหมาย ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการปฏิรูป
การศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานใหนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ และในปี พ.ศ. 2548 
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสัมมนา เรื่อง “6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา” ขึ้น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2548 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เนื่องในวาระครบรอบ 6 ปี ที่พระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติมีผลบังคับใช เพ่ือพิจารณาความกาวหนาการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งอุปสรรค
และปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรจากฝุายการเมือง 
ราชการ ผูแทนภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือเป็นขอมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์และผลักดันการ
ปฏิรูปการศึกษาใหไดตามเปูาหมาย ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่มีการอภิปรายกันคือ เรื่องหลักสูตรการศึกษา 
พบวามีปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักสูตรไปใชอยูหลายประการ ทั้งเนื้อหาสาระที่ซ้ าซอนกัน ครู
และผูบริหารไมเขาใจการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดสัดสวนเวลาเรียนของแตละโปรแกรมที่
เปิดสอน ที่ประชุมจึงมีขอสรุปและขอเสนอใหมีการทบทวนและปรับลดเนื้อหาของหลักสูตรทั้ง 8 
กลุมสาระการเรียนรู ใหสอดคลองกับวัยและวุฒิภาวะของเด็กในแตละระดับชั้น หลักสูตรควร
ประกอบไปดวย 3 องค์ประกอบคือ สาระหลักสูตรแกนกลาง สาระหลักสูตรของทองถิ่น และกิจกรรม 
สวนการก าหนดสัดสวนเนื้อหาสาระควรเป็นขอเสนอแนะมากกวาขอก าหนดใหปฏิบัติ รวมไปถึงให
ก าหนดสัดสวนและขอบเขตเนื้อหาวิชาหลักของผูเรียนใหเหมาะสมกับโปรแกรมที่ผูเรียนเลือกเรียน 
โดยใหผูแทนจากสภานักเรียน และบุคคลที่เก่ียวของนอกเหนือจากบุคลากรของโรงเรียนมีสวนรวมใน
การพิจารณาสัดสวนดังกลาวดวย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548, ค าน า, น. 29-30) 
ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
คนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 และเพ่ือให
การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญใหมฉบับปีพ.ศ. 2550 จึงเกิดการปรับปรุง
หลักสูตรและพัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่มีความเหมาะสม 
ชัดเจน ทั้งเปูาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติใหเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก และกระบวนการน าหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยไดมีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใชเป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียน
การสอนในแตละระดับ  นอกจากนั้นไดก าหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ าของแตละกลุมสาระการ
เรียนรูในแตละชั้นปีไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสใหสถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนไดตาม
ความพรอมและจุดเนน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งในค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 
293/2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดระบุใหเริ่มใช
หลักสูตรแบบคอยเป็นคอยไปเชนเดิม กลาวคือ ให โรงเรียนที่มีความพรอมตามรายชื่อที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ใชหลักสูตรดังกลาวตั้งแตปีการศึกษา 2552 สวนโรงเรียนทั่วไป ใหใช
ในปีการศึกษา 2553 เริ่มจากชั้น ป.1-6 และ ม.1 และ ม.4 และใหใชหลักสูตรใหมทุกชั้นเรียนในปี
การศึกษา 2555 เป็นตนไป 
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 จะเห็นไดวา การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
เป็นเพียงการปรับหลักสูตรใหมีความชัดเจนมากขึ้นไมไดเปลี่ยนแปลงมากดังเชนหลักสูตรกอนหนานี้ 
ดั งที่  ด ร .  เบญจลั กษณ์  น้ า ฟู า  ผู อ า นวยการส านั กวิ ช าการและมาตรฐานการศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ใหสัมภาษณ์วา 
 . . .การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไมไดเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก เปลี่ยนแคแนวปฏิบัติบาง
 ประการที่คอนขางจะเป็นอุปสรรคอยูใหมีความชัดเจนขึ้น แลวก็มีตัวชวยคือ ตัวชี้วัดชั้น
 ปีที่จะระบุใหชัดขึ้นวาแตละปีเด็กควรจะรูอะไรบางและท าอะไรไดแลวตามเกณฑ์การ
 ประเมินผล ซึ่งแตกอนใหเป็นภาระของสถานศึกษาทั้งหมด ก็อาจจะมีกรอบระดับหนึ่ง
 จากสวนกลาง นั่นก็เป็นการเปลี่ยนเพ่ือชวยโดยหลักการใหญ มาตรฐานการเรียนรูอะไร
 ก็ไมไดปรับเปลี่ยนมาก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, น. 6) 
 ดานสภาพทางการเมืองนั้น หลังจากกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย
ประกาศรวมตัวอีกครั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ไดเริ่มชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบ
ยืดเยื้อบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ มีการสงสัญญาณดวยการเปุานกหวีดเรียกรวมพลเขารวมการ
ชุมนุมขับไลรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวชและระบอบทักษิณ ปฏิบัติการบุกยึดสถานที่ราชการส าคัญ
หลายแหง สถานีวิทยุโทรทัศน์แหงประเทศไทย และบุกยึดท าเนียบรัฐบาล จนเกิดการปะทะกับ
เจาหนาที่ต ารวจระหวางปฏิบัติการผลักดันกลุมผูชุมนุมใหออกจากท าเนียบรัฐบาล ท าใหมีผูบาดเจ็บ
หลายราย ตอมาไดเกิดการปะทะกันระหวางกลุมพันธมิตรและกลุมผูชุมนุมในนามแนวรวม
ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ (นปช.) หรือกลุมเสื้อแดง ที่เคลื่อนการชุมนุมมาจากสนามหลวง ท าให
มีผูเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 42 คน (อุเชนทร์ เชียงเสน, 2554, “พันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย,” น. 1823)  ตอมา การด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช ตอง
สิ้นสุดลง หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาไดกระท าการอันตองหามและใหความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุด
ลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 267 ประกอบมาตรา 182 
วรรคหนึ่ง (7) เนื่องในกรณีเป็นผูด าเนินรายการ "ชิมไปบนไป" และ "ยกโขยง 6 โมงเชา" ตามค า
วินิจฉัยที่ 12-13/2551 เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงค ารองของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความ เป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี วันที่ 9 
กันยายน พ.ศ. 2551 (ค าวินิจฉัยกลาง ปี 2551, 2551) สงผลใหนายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ ไดรับเลือก
จากมติของสภาผูแทนราษฎรใหขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ดาน
การศึกษา ดร. ศรีเมือง เจริญศิริ ไดรับแตงตั้งใหเป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แตดวย
ความขัดแยงของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองท าใหรัฐบาลไมสามารถเขาท างานในท าเนียบรัฐบาลได 
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยไดเขาปิดลอมรัฐสภาเพ่ือ
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ขัดขวางการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ท าใหมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บจาก
การสลายการชุมนุมโดยเจาหนาที่ต ารวจ ซึ่งตอมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุมพันธมิตรฯ ได
ปฏิบัติการกดดันตอเนื่องดวยการปิดลอมทาอากาศยานดอนเมือง (สถานที่ท างานชั่วคราวของรัฐบาล) 
และทาอากาศยานสุวรรณภูมเิพ่ือกดดันใหรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ลาออก ซึ่งทามกลางความขัดแยง
ที่เกิดขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีมติใหยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย 
รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบคนละ 5 ปี นายสมชายจึงพน
สภาพจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไปในปลายปี พ.ศ. 2551 กลุมพันธมิตรจึงไดประกาศยุติการชุมนุม
ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551                         คลื่อนไหวทางการเมืองที่ยาวนานที่สุดใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม รวม 193 วัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการชุมนุมนี้มีผูบาดเจ็บทั้งสิ้น 
737 ราย และเสียชีวิต 7 ราย ตามรายงานของศูนย์เอราวัณ (อุเชนทร์ เชียงเสน, 2554, “พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย,” น. 1823) 
 ตอมาหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหยุบพรรครัฐบาลและพรรครวมรัฐบาล นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปัตย์จึงไดด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2551 ปรากฏการณ์ความขัดแยงทางการเมืองของผูสนับสนุนและตอตานอิทธิพลของระบอบ
ทักษิณยังคงด าเนินตอไป แตละฝุายมีมวลชนสนับสนุนของตนเอง กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตาน
เผด็จการแหงชาติ (นปช.) หรือกลุมเสื้อแดง ที่น าโดยนายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธ์ นาย
ณัฐวุฒิ  ไสยเกื้อ ฯลฯ เคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลและระบอบอ ามาตยาธิปไตยในปี พ.ศ. 2552 ซึ่ง 
แกนน าไดประกาศยุติการชุมนุมเมื่อรัฐบาลเขาสลายการชุมนุมดังกลาว ตอมากลุมนปช.ไดเริ่ม
เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเรียกรองใหนายกรัฐมนตรียุบสภาและคืนอ านาจใหแกประชาชนในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2553 (อุบลพรรณ กระจางโพธิ์, 2553, น. 8, 11) และยกระดับการชุมนุมจนเกิดเหตุการณ์ไม
สงบ ท าใหรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลโดยศูนย์

อ านวยการแกไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ไดสั่งปฏิบัติการ "ขอคืนพ้ืนที่ �" มีการปะทะกันอยาง
ตอเนื่องบริเวณสี่แยกคอกวัวระหวางผูชุมนุมนปช. และทหาร สงผลใหมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณ์สลาย
การชุมนุมจ านวน 27 ราย และมีผูบาดเจ็บจ านวน 863 คน (“ยอนรอย 10 เมษา 53,” 2557, ยอ
หนาที่ 4, 25) ตอมาในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน รัฐบาลไดปิดลอมและยึดพ้ืนที่ชุมนุมของกลุมนปช.
บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ท าใหแกนน าประกาศยุติการชุมนุม สงผลใหผูรวมชุมนุมบางสวนไมพอใจ
และกอการจลาจล วางเพลิงสถานที่หลายแหง แกนน านปช.ไดเขามอบตัวกับเจาหนาที่และประกาศ
ใหผูชุมนุมเดินทางกลับภูมิล าเนา จากเหตุการณ์ดังกลาวหากนับรวมตั้งแตกลุมนปช.ประกาศชุมนุมใน
วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันยุติการชุมนุม มีผูบาดเจ็บอยางนอย 1,283 คน ตามรายงานของศูนย์ขอมูล 
ผูไดรับผลกระทบเหตุสลายชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 และเสียชีวิตรวม 91 ราย นอกจากนี ้อาคารส านักงาน 
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รานคาและทรัพย์สิน ทั้งในบริเวณพ้ืนที่การชุมนุมและใกลเคียงไดถูกทุบท าลายและเผาเสียหายรวม
กวา 36 แหง (วีรนันต์ กัณหา, 2556, วอยซ์ทีวี) 
 ตอมาในสมัยรัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สถานการณ์ทางการเมืองก็ไมได
ลดความขัดแยงหรือมีทีทาไปสูความสงบลงได แตตรงกันขาม ความขัดแยงแบงแยกไดหยั่งรากลึกและ
กระจายไปในวงกวาง สุดทายน าไปสูการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) น าโดย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐธรรมนูญที่ผานประชามติจาก
ประชาชน ฉบับปี พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิก และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหนาคณะรัฐประหาร
ด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในวันที่ 6 เมษายน 
พ.ศ. 2560 
 แมสภาพทางการเมืองภายในประเทศยังคงมีความขัดแยงของกลุมตาง ๆ และ
สถานการณ์ไมเอ้ืออ านวยตอการพัฒนาการศึกษาไทยเทาใดนัก จนอาจกลาวไดวา ความขัดแยงทาง
การเมืองเขาแทรกไปถึงระดับครอบครัว มีการแบงฝักแบงฝุายกันอยางชัดเจนในหมูประชาชนไมเวน
แมกระทั่งคนในแวดวงการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, น. 3) แตการศึกษาใน
ระบบของไทยยังคงใชหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการศึกษาในระบบในชวงที่
สาม สามารถสรุปใหเห็นเป็นแผนภาพไดดังนี้ 
 

กา
รเม

ือง
 

รัฐบาลชวน (2) 

เลือกตั้ง/ 
รัฐบาลทักษิณ 

(1) 

   เลือกตั้ง/ 
รัฐบาล 

ทักษิณ (2) 

 เลือกตั้ง/ 
รัฐบาลสมัคร/ 
รัฐบาลสมชาย 

        รัฐประหาร/ 
รัฐบาลสุรยุทธ์  

รธน.
2550  

 

          

 พ.ศ. 2540 2542 2544 2545 2548 2549 2550 2551  

กา
รศ

ึกษ
า 

           
 พรบ.

การศึกษา
แหงชาติ 
2542 

หลักสตูร 
2544 

แผนการศึกษา 2545-2549/ 
พรบ.การศึกษา2542  
(แกไขเพิ่มเติม 2545) 

หลักสตูร 
2551 

ภาพที่ 3.4                และผลกระทบทางการเมืองตอการศึกษาในชวงที่ 3: 
หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2551 
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จากที่กลาวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นไดวา การเมืองและการศึกษาในระบบของไทยนั้นมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวของกันอยางแยกกันไมขาด สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ลวนมี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะดานการเมือง หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นโยบาย
การจัดการศึกษาก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย กลาวคือ 

 ในชวงแรกของการศึกษา: ยุคเผด็จการ (2503-2516) ในชวงหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2501 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไดริเริ่มเนนใหพัฒนาการศึกษาควบคูไปกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจให
ประเทศรุงเรือง ใหราษฎรกินดีอยูดี สอดคลองกับแผนการเศรษฐกิจและการปกครองประเทศ และได
มีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ตามดวยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามาใช
หลักสูตร พ.ศ. 2503 ตอมา ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรก็ด าเนินการสานตอนโยบายที่    
จอมพลสฤษดิ์ไดด าเนินการไวเป็นสวนใหญ 

 ในชวงที่สองของการศึกษา: หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช
รัฐธรรมนูญ 2540 ดวยการเมืองที่เปิดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ประเทศไทยไดมี
ความพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาอยางเป็นรูปธรรมในชวงปี พ.ศ. 2517-2518 ซึ่งมีการจัดท าเนื้อหา
สาระของการปฏิรูปเสนอตอรัฐบาลในขณะนั้น แตความพยายามที่จะปฏิรูปยังไมประสบผลส าเร็จ
เทาที่ควร เนื่องจากความไมมั่นคงทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยูบอยครั้ง ท าใหนโยบาย
ในการปฏิรูปการศึกษาขาดความตอเนื่อง และมีการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาหลายครั้ง คือ หลักสูตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 
และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 ในชวงที่สาม: หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ไดมีการรางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ตอมาประกาศใชฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2545) จากความรวมมือจาก
หลายฝุาย ทั้งฝุายการเมือง ราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน 
สถาบันตาง ๆ มีการท าประชาพิจารณ์และน าขอคิดจากผูที่เกี่ยวของมาประกอบการจัดท า ซึ่งถือเป็น
เจตนารมณ์และความพยายามที่จะท าการปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งส าคัญ น ามาซึ่งการเปลี่ยนและ
ปรับหลักสูตรการศึกษา 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และแมจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้งในระยะ
หลังจากการรัฐประหารและปัญหาความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม แตระบบการศึกษาของ
ไทยยังคงใชหลักสูตรการศึกษาฉบับเดิมอยูในปัจจุบัน 
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บทที่ 4 
ความพยายามกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐผ่านเนื้อหาในแบบเรียน 

 
 เนื่องดวยแบบเรียนหรือหนังสือเรียนท าหนาที่เป็นสื่อการเรียนรูที่ชวยใหการจัด

การศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาในระบบของไทย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการศึกษา หนังสือเรียนจะถูกเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับหลักสูตรดวย ที่ผานมาเนื้อหาของ
หลักสูตรจะถูกปรับใหมีรูปแบบลักษณะที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนตนและประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 จะเนนใหความส าคัญกับเนื้อหาเป็นหลักและ
ไมไดเปิดโอกาสใหมีประเด็นในการคิดวิเคราะห์มากนัก หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 
2518 เนนสรางพลเมืองที่รูจักสิทธิหนาที่ รูจักแกปัญหาดวยสันติวิธี มีทัศนะในการเสริมสรางความ
เป็นธรรมในสังคมประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม แมจะมีการปรับหลักสูตรแตดานการปรับปรุงเนื้อหาใน
แบบเรียนนั้นยังไมไดเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากนักการศึกษามีความเห็นวา ตองท าแบบคอยเป็น
คอยไป เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีอยางฉับพลันยอมเกิดชองวาง ความรูความคิดของ
นักเรียนจะไมปะติดปะตอกันและจะกอใหเกิดความสับสน ซึ่งไมเป็นผลดีตอสังคมในภาพรวม (กรม
วิชาการ, 2517, น. 349 – 350, อางถึงใน เอกชัย ภูมิระรื่น, 2557, น. 2782) ตอมา มีการประกาศใช
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 เนนเนื้อหาที่มี
ความเป็นชาตินิยมอยางสูงเพ่ือตอบสนองตอสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในประเทศในเวลานั้น 
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการไดปรับแบบเรียนที่น ามาใชในโรงเรียนในปีการศึกษานั้นเลย ในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 และหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533 เนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ตอมาเปลี่ยนมาใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2544 และปรับเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มี
ลักษณะใหอิสระกับการเรียนรูและมีโครงสรางที่ยืดหยุน สามารถจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นอยูในแตละทองถิ่นไดมากขึ้น โดยก าหนดใหเป็นหลักสูตรที่ยึดมาตรฐานตัวชี้วัดเป็น
หลัก (Standard Based Curriculum) 

 ในบทนี้ ผูศึกษาจะกลาวถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าหลักสูตร การจัดท า
แบบเรียน การตรวจสอบเนื้อหาในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการกอนน าไปใชในสถานศึกษา 
และเสนอผลการวิเคราะห์ตีความเนื้อหาในแบบเรียนรายวิชาบังคับของวิชาสังคมศึกษาหมวดวิชา
หนาที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ และภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ และบางเลมจากส านักพิมพ์
เอกชน โดยแบงการศึกษาแบบเรียนออกเป็น 3 ชวง คือ  
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 (1) การศึกษาแบบเรียนในชวง พ.ศ. 2503 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  
 (2) ศึกษาแบบเรียนในชวงหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 
 (3) ศึกษาแบบเรียนในชวงหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ถึง ปีพ.ศ. 2551  
 ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความเหมือนหรือความพยายามในการตอกย้ า และความแตกตาง

ของเนื้อหาแบบเรียนที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในดานความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและ
ประชาชน อันประกอบไปดวย อ านาจในการปกครองของรัฐในระบบราชการ (สวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถิ่น) บทบาทของกองทัพและทหารที่มีตอประชาชน บทบาทของสถาบันที่มิใชระบบ
ราชการ เชน นักการเมือง รัฐสภา รวมไปถึงการอธิบายถึงวิธีการอันชอบธรรมในการขึ้นสูอ านาจรัฐ 
ขอควรปฏิบัติตนหรือหนาที่ที่ประชาชนพึงมีตอรัฐ และกระบวนการจัดการความขัดแยงในสังคม เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงความพยายามของรัฐในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองผานแบบเรียนในแตละยุค
สมัย 

 
4.1 กระบวนการจัดท าหลักสูตรการศึกษา 
 

 การจัดท าหลักสูตรเป็นขั้นตอนส าคัญในการก าหนดทิศทางความเป็นไปของระบบ
การศึกษาในประเทศ เนื่องจากการผลิตหนังสือเรียนแตละวิชานั้นตองค านึงถึงความสอดคลองกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดในแตละหลักสูตรการศึกษา โดยนักวิชาการศึกษาอยาง ดร. กอ สวัสดิ์พาณิชย์ 
(2534, น. 5, อางถึงใน ฉลองโชค ประดิษฐ์สาร, 2539, น. 38) ไดอธิบายไววา “การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรแตละครั้งจะตองมีเหตุผล กลาวคือ เมื่อบานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม มิใชวานึกอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยน” กระบวนการรางหลักสูตรนั้นจะด าเนินการ
ตามทฤษฎีรางหลักสูตร โดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลการใชหลักสูตร สภาพปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ผลการใชหลักสูตรที่ผานมา แนวโนมการศึกษาในตางประเทศ ศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยและน ามาวิเคราะห์ พรอมทั้งแตงตั้งคณะด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวย
ผูทรงคุณวุฒิและผูที่เกี่ยวของทางการศึกษาเขามารวมรางหลักสูตร ดังค ากลาวของ ดร. ชยพร 
กระตายทอง (สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุมพัฒนาหลักสูตร 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วา  

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้นใชระยะเวลานาน แตไมไดมีก าหนดตายตัววาตอง
 เปลี่ยนทุก ๆ กี่ปี ซึ่งจะดูความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ซึ่งกระบวนการจัดท า
 หลักสูตรแตละหลักสูตรนั้นมีรูปแบบเดียวกัน คือ จัดท าโดยกรมวิชาการของ
 กระทรวงศึกษาธิการ มีคณะกรรมการแบงหนาที่ไปด าเนินการ ประกอบไปดวย 
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 ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ ผูที่ ใชหลักสูตรโดยตรง ไดแก  
 ศึกษานิเทศก์ ครู ผูบริหารโรงเรียน อาจารย์มหาวิทยาลัย คนที่มีความเชี่ยวชาญมี
 คุณสมบัติเหมาะสมเกี่ยวของกับหลักสูตร จากนั้นจะทาบทามเรียนเชิญใหมาเขารวม
 พัฒนาหลักสูตร รวมถึงมีคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยต าแหนง เชน รัฐมนตรีวาการ
 กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงฯ ที่ปรึกษา ผูอ านวยการกองส านัก
 ตาง ๆ ซึ่งจะท าการเสนอชื่อบุคคลเหลานี้โดยมีกระบวนการกลั่นกรองเป็นล าดับขั้นตอน
 และน าเสนอข้ึนไปใหกระทรวงฯ อนุมัติ  

 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย พ.ศ. 2503 ถึง หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533 สวนกลางจะเป็นผูด าเนินการก าหนดใหทั้งหมด ตอมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2540 มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2545 จึงตองจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ขึ้นมา โดยเนนการ
กระจายอ านาจใหมากขึ้น เนื้อหาหลักสูตรมีไมมากเหมือนหลักสูตรที่เคยมีมา เนื่องจากใชการก าหนด
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเป็นกรอบและทิศทางใหโรงเรียนน าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให
เหมาะสมกับทองถิ่นของตนเองได ซึ่งตองไดรับการรับรองจากกรรมการสถานศึกษา  หลักสูตรนี้
ประกาศใชเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยเริ่มจากโรงเรียนน ารองทั่วประเทศกอน สวนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เริ่มจัดท าขึ้นเนื่องจากหลักสูตรที่ใชกอนหนามีปัญหาเรื่องชวงชั้น จึง
เปลี่ยนมาจัดเป็นระบบรายปี/ชั้น แตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังคงใชเป็นระบบชวงชั้นอยู แต
โรงเรียนจะตองจัดท าหลักสูตรหรือแผนการเรียนรูเอง แนวคิดดังกลาวมาจากพระราชบัญญัติ
การศึกษา สภาพสังคม การเมือง ความตองการของตลาดแรงงาน ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ แนวโนม
หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงในตางประเทศก็มีสวนในการก าหนดคุณลักษณะของผูเรียนใหมีสภาพ
ตามท่ีก าหนด เพื่อความสมดุลในทุกดานและความเป็นสากล เพ่ือใหนักเรียนสามารถคนพบศักยภาพ
ของตนเองได เมื่อเรียนจบแลวสามารถหางานท าได ประกอบอาชีพหรือเรียนตอได นั่นคือ สามารถ
เลือกชองทางในการด าเนินชีวิตตอไปได  

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งที่สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร แต
ปัจจัยทางการเมืองไมไดเป็นปัจจัยเดียวที่ก าหนดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา เพราะการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตองค านึงถึงปัจจัยในหลาย ๆ ดาน เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชน รวมไปถึงแนวโนมการศึกษาในตางประเทศดวย ซึ่งแม
วิธีการด าเนินการจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของแตละยุคสมัย และนักวิชาการศึกษาไมไดมีบทบาท
หลักในการก าหนดนโยบาย แตนักวิชาการศึกษายังคงมีอิสระในการท างานในเชิงวิชาการและก าหนด
เนื้อหาของแบบเรียน โดยเปูาหมายของการพัฒนาหลักสูตรยังคงเหมือนเดิมคือ การพัฒนาใหผูเรียนมี
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ความสมดุลในทุกดานเหมาะสมกับสภาพสังคมนั้น ๆ เห็นไดจากการที่ ดร. ชยพร กระตายทอง 
(สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา 

 ทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรอยูบอยครั้ง 
 เนื่องจากการเมืองไมนิ่ง แตก็ไมไดสงผลกระทบโดยตรง นักวิชาการการศึกษายังคงมี
 อิสระในการท างานในเชิงหลักวิชาการ ด าเนินการชวยเหลือสงเสริมพัฒนาหลักสูตร 
 รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของ แตในเชิงนโยบายปัจจุบันทางการเมืองเริ่มมีสวนก าหนด
 จุดเนนการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีบอยมาก เวลา
 เปลี่ยนแปลงผูบริหารก็จะเปลี่ยนนโยบาย หลักสูตรก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพที่
 กระทรวงศึกษาก าหนดดวย และจะมีการท าประชาพิจารณ์โดยเปิดโอกาสใหภาคสวน
 ตาง ๆ เขามามีสวนรวม เชน ผูปกครอง องค์กรวิชาชีพตาง ๆ กอนที่จะประกาศใหใช
 หลักสูตร มีการจัดประชุมหลายครั้ง ปรับปรุง เอาเขาที่ประชุมของกระทรวงฯ ทดลอง
 ใช และน าไปใชจริง รวมทั้งตองท าสื่อรองรับ จัดอบรมครู เผยแพรประชาสัมพันธ์
 หลักสูตร เก็บขอมูลประเมินผลการใชอีกครั้ง แลวน าเขาสูวัฏจักรวาตองปรับปรุง หรือ
 ใชหลักสูตรเดิม นโยบายของรัฐบาลก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร แต
 เปูาหมายในการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษานั้นมาจากหลายมิติประกอบกัน 
 กระบวนการจัดท าหลักสูตรตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนเดิม และเปูาหมายทุก
 หลักสูตรจะเหมือนกันคือ ใหผูเรียนมีความสมดุลในทุกดาน สภาพสังคมตองการแบบ
 ไหน ทั้งในและนอกประเทศ มุงสูความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและมี
 คุณภาพที่เทาเทียมกัน แตวิธีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของปัจจุบัน ซึ่งมี
 ความทันสมัยและเปิดกวางมากขึ้น ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมมากข้ึน  
 

4.2 การจัดท าหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดเปิดโอกาสใหส านักพิมพ์เอกชนเป็นผูจัดท าหนังสือไดเสรี
ขึ้น แตตองผานการตรวจอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการกอนน าไปใชในสถานศึกษา ในสวนของ
หนังสือเรียนสังคมศึกษา หากกระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการจัดท าเองก็จะแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาอันประกอบดวยผูที่มีความรูความสามารถในศาสตร์นั้น มอบหมายผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ
ในศาสตร์นั้นเป็นผู เขียน และแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาตรวจอีกครั้ง หลังจาก
กระบวนการจัดท าหนังสือเสร็จสิ้นแลวจึงเสนอไปยังผูบริหารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในค าน าหนังสือและในประกาศใหใชหนังสือใน
สถานศึกษา (นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ, สัมภาษณ์ 22 มิถุนายน 2559) ซึ่งหนังสือเรียน
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สังคมศึกษาที่ผลิตและจัดท าขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการในระยะหลังนั้นมักมีสวนแบงในตลาดนอย
กวาหนังสือเรียนที่ผลิตโดยส านักพิมพ์เอกชน เนื่องจากรูปแบบหนังสือเรียนที่ไมนาสนใจ และ
การตลาดที่ไมมีประสิทธิภาพเทากับการด าเนินการของเอกชน เห็นไดจาก ค ากลาวของ ดร. เฉลิมชัย 
พันธ์เลิศ (สัมภาษณ์, 9        2560) ผูอ านวยการกลุมสถาบันสังคมศึกษา ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ที่วา 

 เดิมทีกระทรวงฯ มีหนาที่ท าแบบเรียน แตตอนหลังจะมีอบรมครูท าความเขาใจ
 หลักสูตร แบบเรียนโดยกระทรวงก็ท าอยูบาง กลุมสื่อ จะมีหนาที่สองแบบ คือ หนึ่ง ท า
 หนังสือเรียน สอง ตรวจหนังสือเรียน. . . สวนมากแบบเรียนจะเขียนแข็ง ๆ พูดถึง
 หลักการ โครงสราง จากนั้นรวมเลม และมีกรรมการมาตรวจและออกใบอนุญาตให 
 องค์การการคาคุรุสภาเป็นผู พิมพ์จัดจ าหนาย แตสวนแบงในตลาดนอย เพราะ
 เป็นระบบราชการ การตลาดไมดี และรูปแบบหนังสือเรียนไมนาสนใจเทาของเอกชน 
ในดานของวิชาภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผูด าเนินการจัดท าหนังสือภาษาไทยเอง 
กระบวนการจัดท าหนังสือเรียนภาษาไทยเริ่มจากการคัดเลือกผูเขามารวมเป็นคณะกรรมการจัดท า
หนังสือเรียน ประมาณ 10 คน ซึ่งนักวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการเลือกสรรและ
ทาบทามเชิญผูที่มีชื่อเสียงและความรูความเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหานั้น ๆ ที่ สามารถรวมงานกันได 
เขามารวมในคณะกรรมการ โดยเนื้อหาของหนังสือเรียนที่ผลิตออกมานั้นจะตองมีความสอดคลองกับ
เนื้อหาของหลักสูตรที่ใชอยู ดังค ากลาวของอาจารย์อรอร ฤทธิ์กลาง (สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2559) 
กรรมการและเลขานุการยกรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย และคณะกรรมการพิจารณาหนังสือดีเดนแหงชาติประจ าปีของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วา 

 กระทรวงฯ จะด าเนินการจัดท าหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยเอง เพราะเป็นภาษาชาติ 
 เป็นหนวยราชการ สนองแผนดิน เวลาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตองมีประวัติการ
 ท างานและคุณสมบัติที่สอดคลองเหมาะสม อาจารย์ที่เชิญมาจะมีความรูความสามารถ
 เรื่อง content เราตองรูวาเคาเกงเรื่องอะไร ก็เชิญเคามา แมไมไดมีเกณฑ์ก าหนดไว แต
 ทางผูใหญก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของคน ๆ นั้นวาเหมาะสมสอดคลองหรือไม ไม ใช
 เลือกใครมาก็ไดหรือเลือกตามเสนสาย ตองเป็นที่รูจักไมใชโนเนม แตไมใชวาทุกคนที่
 เชิญไปจะตอบรับมารวมดวย บางคนเคาก็ไมงอเรา เราก็ไมงอเคา ก็เลือกคนที่อยากมา
 ท างานและสามารถท างานกับเราได นอกจากนี้ในคณะกรรมการก็ตองมีกรรมการที่เป็น
 คนเขาใจเรื่องหลักสูตร ระเบียบ นโยบาย คอยบอกวาอันนี้ไมได อันนั้นไมได แลวถึงมา
 นั่งรวมประชุมกันถึง content ท า outline รูปแบบและเทคนิคของการจัดท าหนังสือ 
 คนนอกไมไดมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการจัดท าหนังสือ. . . การท าหนังสือไมไดมา
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 จากคนสิบคนรวมกันท าหนังสือ แตมันตองเอาหลักสูตรจากคณะกรรมการจัดท า
 หลักสูตรมาดู หนังสือเรียนตองสอดคลองกับหลักสูตร อยากออกเป็นแบบอ่ืนแต
 หลักสูตรยังไมเปลี่ยนก็ไมสามารถขยับเขยื้อนได จะปรับก็เพียงแตใหมันมีความทันสมัย
 เทากับสื่อขางนอก  

เนื้อหาสาระในหนังสือเรียนไมไดเป็นแนวความคิดหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตเป็นเนื้อหา
ที่จัดท าขึ้นใหสอดคลองกับหลักสูตรเพราะกรอบตาง ๆ จะอยูในหลักสูตร ตองตามหลักสูตรเทานั้น 
เห็นไดจาก 

 เวลาท าหนังสือจะแบงบท ฉะนั้นคณะกรรมการจัดท าหนังสือเรียน อยางต่ าตอง
 เกินสิบคนขึ้นไป แลวประธานตองฟังเลขานุการ เลขาฯเป็นเจาของงาน เจาของเงิน 
 เจาของงานเจาของเงินคือหนวยงานตนสังกัด อยูดี ๆ อาจารย์ประธานจะมาชี้นิ้วตรงนูน
 ตรงนี้ไมได อาจารย์เป็นผูทรงคุณวุฒิ มีชื่อเสียง แตจะไมรูเรื่องรายละเอียดการจัดท า
 แมวาเราเชิญมา อาจารย์จะไมมีขอมูลตรงนี้ จะมีแต content อาจารย์ที่เป็นประธาน
 จริง ๆ เป็นตุ฿กตา แตไมไดหมายความวาอาจารย์ไมเกง อาจารย์เกงมีความรู แตกวาจะ
 ท าหนังสือขึ้นมาเป็นเลมไดมันตองผานกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบ และอาจารย์
 ที่เป็นประธานยกราง ไมไดเป็นเจาของหนังสือ ลิขสิทธิ์เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (อรอร ฤทธิ์กลาง, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2559) 

ในการจัดท าหนังสือเรียนมีขอจ ากัดมากมาย โดยตองจัดท าใหสอดคลองกับหลักสูตร หลักสูตรจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินงานตาง ๆ ลวนมาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาจะตองไมมีประเด็นหรือสื่อใหเกิดความขัดแยงขึ้นในสังคม ตองมีความ
เป็นกลาง ไมขัดแยงตอความมั่นคงและศีลธรรมอันดี ดังค ากลาวที่วา 

 เรื่องของการผลิตหนังสือจะเป็นอิสระเสรีไมได ทั้งเนื้อหาหนังสือ หลักสูตร ก็ตองผาน
 คณะกรรมการที่เราจัดตั้ง มีขอจ ากัดมากมายในเรื่องของการท าหนังสือและยุคสมัยดวย 
 อยางเชน การเมืองจะเขามาแทรกแซง การเมืองไมไดเขามาแทรกแซงเนื้อหาแบบเรียน 
 แตจะแทรกแซงทางดานคณะกรรมการ ยกทั้งคณะและตั้งคณะใหม หามปลูกฝังเด็กให
 เกิดความคิดเนกาทีฟ เผยภาพสถานการณ์การเมือง ตองมีความเป็นกลาง โดนรองจาก
 ฝุายที่เสียเปรียบไมรูกี่ครั้งตองชี้แจง ดานหนังสือเรียนภาษาไทย คณะกรรมการจะ
 ประชุมกันวา วรรณคดีเลมไหนเรื่องอะไรที่เด็กควรรู เหมาะสมกับวัย โดยค านึงถึง
 คุณคา หนังสือเรียนจะไมสื่อโดยตรง แตจะแฝงความรักชาติ รัฐธรรมนูญ พระราช
 กรณียกิจ เรื่องอะไรที่ท าใหสะเทือนราชบัลลังก์ ความคิดดานลบกับหนวยงานราชการ
 จะไมมี ไมใหมีผลกระทบกับการเมือง ความขัดแยงในวันตาง ๆ เขามาไมได วันมหา
 วิปโยคก็มีแตหัวขอ ไดแคประเด็นส าคัญ เป็นมารยาทจรรยาบรรณของการท าหนังสือ 
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 ไมเป็นเนกาทีฟ ไมกอใหเกิดความขัดแยงในการมองบุคคลหรือมองฝุายตรงขาม เป็น
 ภาษาที่เป็นกลางที่สุด ภาษาอานแลวคงที่ ไมสามารถที่จะตีความไปในทางขัดแยงได 
 เหตุการณ์บานเมืองที่รุนแรงก็ไมสามารถที่จะถายทอดแบบลึก ๆ ได ไมไดจริง ๆ (อรอร 
 ฤทธิ์กลาง, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2559) 

อยางไรก็ตาม แมมีขอจ ากัดในการท าหนังสือเรียนอยูมาก แตคณะกรรมการจัดท าหนังสือยังมีความ
เป็นอิสระในการด าเนินการโดยปราศจากการเขาแทรกแซงทางการเมือง เห็นไดจากค ากลาวที่วา 

 ถาตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าหนังสือภาษาไทยสามารถด าเนินงานไดโดยอิสระ 
 นักวิชาการที่นี่สวนใหญมาจากครู โยกยายมาจากผู ใหญ แลวแตคนที่จะสะสม
 ประสบการณ์ไดแคไหน สามารถยึดหลักการได อยูไดอยางมีวิชาการ. . . นักการเมือง
 มาแลวก็ไป หนังสือจะเปลี่ยนตามนักการเมืองไมได รัฐบาลสมัยกอน ๆ นักวิชาการแข็ง
 กวานักการเมืองมาก (อรอร ฤทธิ์กลาง, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2559) 

จะเห็นไดวา การจัดท าหนังสือเรียนนั้นมีหลายปัจจัยเขามาเกี่ยวของ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหนังสือเรียนจึงเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยดังกลาว ไมใชเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ทางการเมืองเพียงปัจจัยเดียว ดังค ากลาวที่วา “วิธีการท าหนังสือ คือ ตั้ ง
คณะกรรมการและเลือกคนที่มีความรูความสามารถเขามาท า ฉะนั้นการท าหนังสือไมเปลี่ยนจากอดีต 
แตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือ สถานการณ์ หลักสูตร นโยบาย ที่มันจะเป็นปัจจัยที่ท าใหหนังสือจะ
เปลี่ยนหรือเฉไป สวนใหญไมไดเขามาโดยการเมืองโดยชัดเจน” (ชยพร กระตายทอง, สัมภาษณ์, 3 
มิถุนายน 2559) 
 
4.3 การตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 แมแนวปฏิบัติในการผลิตหนังสือเรียนจะด าเนินการใหสอดคลองกับหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในการกระจายอ านาจสูเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา รวมทั้งการใหสถานศึกษาจัดท าสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม และค านึงถึงหลักการสงเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู โดยเปิดใหมีการแขงขันโดย
เสรีอยางเป็นธรรม ดังที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 มาตรา 64 วา“รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน 
ต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัด
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้โดยเปิดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเป็นธรรม” (ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, น. 37) แตในกรณีที่ส านักพิมพ์เอกชนตองการผลิตหนังสือ
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เรียนออกจ าหนายใหแกสถานศึกษาโดยทั่วไป จะตองด าเนินการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
กอน และหากมีการตรวจพบวา “สถานศึกษาใชงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรีจัดซื้อหนังสือเรียนที่
ไมผานการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวของจะตองถูกลงโทษ
ทางวินัยถึงขั้นไลออกจากราชการได กระทรวงฯ จะควบคุมเรื่องแบบนี้ตั้งแตเริ่มการจั ดท าหนังสือ
เรียน” (อรอร ฤทธิ์กลาง, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2559)  

 ในกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือเรียนนั้น จะด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการที่มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ครู ศึกษานิเทศก์ ที่เหมาะสมกับ
การตรวจหนังสือเรียนในระดับหรือชั้นนั้น ประมาณ 3-5 คน (ไมรวมเลขานุการ) ในการตรวจสอบ
หนังสือเรียน 1 เลม (นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2559) โดย
พิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพสื่อการเรียนรูที่ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดจัดท าขึ้นตามที่
ประกาศไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสื่อการ
เรียนรูของเอกชนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี้คือ “สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ถูกตองตามหลักวิชาและเป็นปัจจุบัน ยากงายเหมาะกับชวงชั้น/ชั้นปี มีแหลง
อางอิงคนควาและหรือบรรณานุกรมที่ถูกตอง ชัดเจน และตรวจสอบได ไม่ขัดต่อความม่ันคงของ
ชาติและศีลธรรมอันดีงาม” (เนนโดยผูศึกษา) 

 ในปัจจุบัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเสริมการผลิตและพัฒนา
คุณภาพสื่อการเรียนรูของเอกชนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ลง
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นั้น ส านักพิมพ์เอกชนจะตองเขารับการตรวจประเมินคุณสมบัติผูผลิต
สื่อการเรียนรูเพ่ือขออนุญาตใชในสถานศึกษาและขอจดทะเบียนเป็นผูผลิตตอส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึ กษา  (สวก . )  ส านั ก งาน คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  (สพฐ . ) 
กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นด าเนินการสงหนังสือเรียนเขารับการตรวจประเมินคุณภาพจาก
หนวยงานดังกลาว (สื่อการเรียนรูที่ตองสงใหกระทรวงฯ ตรวจสอบกอนจัดจ าหนาย ไดแก กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)) โดยตองมีการรับรองและประกันคุณภาพจากคณะผูตรวจและ
คณะบรรณาธิการของผูผลิตมาแลว หลังจากหนังสือเรียนดังกลาวไดรับการพิจารณาและอนุญาตใหใช
แลว ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะเสนอเรื่องไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ืออนุญาตใหใชในสถานศึกษา และจัดท าบัญชีรายชื่อแจงแกสถานศึกษาทราบตอไป ทั้งนี้ 
ตนฉบับที่ไดรับพิจารณารับรองคุณภาพและอนุญาตใหใชในสถานศึกษาไดจะมีอายุ 5 ปี ตอการ
อนุญาต 1 ครั้ง 
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 จะเห็นไดวา แมจะมีการเปิดโอกาสใหส านักพิมพ์เอกชนไดด าเนินการผลิตหนังสือเรียน
ไดเสรีมากขึ้น แตเนื้อหาของหนังสือเรียนก็ยังตองอยูในการควบคุมของรัฐ โดยผานการขออนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการกอนน าไปใชในสถานศึกษา ท าใหหนังสือเรียนยังคงใชเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐ
ในการกลอมเกลาทางการเมืองไดตั้งแตอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผูศึกษาจะไดท าการวิเคราะห์เนื้อหา
ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา หมวดวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ ตั้งแต
หลักสูตรปี พ.ศ. 2503- พ.ศ. 2551 ในดานความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชน อัน
ประกอบไปดวย อ านาจในการปกครองของรัฐในระบบราชการ (สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น) บทบาทของกองทัพและทหารที่มีตอประชาชน บทบาทของสถาบันที่มิใชระบบราชการ เชน 
นักการเมือง รัฐสภา รวมไปถึงการอธิบายถึงวิธีการอันชอบธรรมในการขึ้นสูอ านาจรัฐ และขอควร
ปฏิบัติตนหรือหนาที่ที่ประชาชนพึงมีตอรัฐและกระบวนการจัดการความขัดแยงในสังคม เพ่ือศึกษา
ความพยายามของรัฐในการใชประโยชน์จากเครื่องมือดังกลาวตอไป 

 
4.4 ความพยายามกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐผ่านเนื้อหาในแบบเรียน  
  
 4.4.1 ช่วงที่ 1: การศึกษาแบบเรียนในยุคเผด็จการทหาร ระหว่างปีพ.ศ. 2503- 
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  
 ภายใตการบริหารของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การบริหารประเทศเนน
การปกครองแบบพอปกครองลูกและใชอ านาจจากสวนกลางเป็นหลัก โดยมองวา ชาติคือครอบครัว
ใหญครอบครัวหนึ่ง ตองมีผูน าประเทศที่เขมแข็งและใชอ านาจอยางเด็ดขาดเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบรอยในสังคม คลายรูปแบบการปกครองแบบพอปกครองลูก พยายามพัฒนาประเทศดานสังคม
เศรษฐกิจและการศึกษาอยางจริงจัง ซึ่งมีการจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ จัดตั้งสภาการศึกษา
แหงชาติเพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ จอมพลสฤษดิ์ไมเห็น
ดวยกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยแนวความคิดระบบสังคมการเมืองในขณะนั้น
แบงเป็นสามสวน คือ รัฐ/รัฐบาล ขาราชการ และประชาชน โดยรัฐบาลจะตองมีเสถียรภาพทาง
การเมอืง ขาราชการจะตองรับใชและเป็นหูเป็นตาใหรัฐบาล ประชาชนตองใหความรวมมือและเชื่อฟัง
รัฐ ตั้งใจท างานอยางขยันขันแข็ง ไมสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในสังคม และปลอยใหรัฐบาล
ชวยเหลือในสิ่งจ าเป็นดานวัตถุ รัฐบาลคณะปฏิวัติจะมีหนาที่ก าหนดแนวทางและโครงการพัฒนา
ประเทศใหทันสมัย ตอมาเมื่อถึงคราวสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ก็ยังคงด าเนินการบริหาร
ประเทศตามแนวคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  
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 ทั้งนี้ การศึกษาของไทยในชวงนี้ไดรับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาเป็นอยางมาก 
นอกเหนือจากความชวยเหลือในดานความมั่นคงทางการทหารและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจจากการที่สหรัฐฯ เขามาตั้งกองบัญชาการขององค์การสนธิสัญญาปูองกันภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตหรือซีโต (SEATO) และเป็นศูนย์บัญชาการการรบของสหรัฐฯ กับประเทศเพ่ือน
บานของไทยในชวงสงครามอินโดจีนแลว ประเทศไทยยังไดรับความชวยเหลือทางดานการศึกษาจาก
สหรัฐฯ ดวยวิธีการสงคนไปดูงานเกี่ยวกับการศึกษาและใหทุนไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐฯ เป็นจ านวน
มาก ดังนั้น การศึกษาของไทยในชวงนี้จึงไดรับอิทธิพลแนวคิดการจัดการศึกษาแบบอเมริกันจาก
นักวิชาการและนักเรียนที่กลับมาท างานดานการศึกษาในระบบราชการของไทยหลังจากที่ไดมีโอกาส
ไปเปิดประสบการณ์จากการดูงานและส าเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา 
 การศึกษาในชวงนี้จะเป็นการศึกษาเนื้อหาแบบเรียนในหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนตนและประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 ซึ่งแนวคิดทางการเมืองของ
รัฐบาลดังกลาวขางตน สามารถพบเห็นไดในเนื้อหาแบบเรียนโดยมีประเด็นการศึกษาดังตอไปนี้คือ 
 4.4.1.1 อ านาจในการปกครองของรัฐในระบบราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น)  
 การใชอ านาจในการปกครองของรัฐในระบบราชการนั้นสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชน กลาวคือ หากรัฐใชหลักการปกครองแบบรวมศูนย์
อ านาจในการปกครอง ผูมีอ านาจบริหารงานในสวนกลางก็จะมีอ านาจอยางมาก ประชาชนก็จะไมมี
อ านาจในการปกครองตนเองและมีลักษณะพ่ึงพา รอคอยความชวยเหลือจากรัฐ แตหากรัฐใชหลักการ
ปกครองแบบกระจายอ านาจ ประชาชนก็จะมีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมในการปกครองและ
พัฒนาทองถิ่นของตนมากกวาจะหวังพ่ึงพารัฐเพียงอยางเดียว  
  ในแบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ชั้นประโยคมัธยมศึกษา
ตอนตน ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2503 เรียบเรียงโดย นายกระจาง แมนญาติ 
และนายประโมทย์ ไชยกิจ อธิบายถึงความหมายของการใชอ านาจในการบริหารราชการแผนดิน
เป็นไปตามหลักการอยางกวาง ๆ วา ประกอบไปดวย หลักการรวมอ านาจปกครอง และหลักการ
กระจายอ านาจปกครอง ซึ่งประเทศไทยใชหลักการทั้งสองผสมกัน โดยไมไดกลาวถึงขอดีขอเสียของ
หลักการดังกลาวอยางชัดเจน อีกทั้ง หลักการกระจายอ านาจปกครองถูกอธิบายวา เป็นวิธีการ
ปกครองที่ใหทองถิ่นมีอิสรภาพสมควร คือ มีอิสระในการด าเนินกิจการตาง ๆ ไดตามสมควร (จ ากัด
ขอบเขตของอิสรภาพ) เห็นไดจาก 
 การใชอ านาจในการบริหารราชการแผนดินนั้นมีหลักการใชอยู 2 ประการคือ หลักการ
 รวมอ านาจปกครอง กับหลักการกระจายอ านาจปกครอง หลักการรวมอ านาจ ก็คือ
 วิธีการก าหนดใหมีการติดตอใกลชิดระหวางองค์การปกครองสวนภูมิภาคกับราชการ
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 สวนกลาง โดยราชการสวนกลางตั้งผูแทนออกไปด าเนินการปกครองในเขตปกครองใน
 จังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ สวนการกระจายอ านาจปกครองนั้น คือวิธีการปลอย ให
 ทองถิ่นตาง ๆ มีอิสรภาพสมควรที่จะด าเนินการปกครองทองถิ่น โดยเจาหนาที่ทองถิ่น
 นั้นเอง เป็นวิธีการคลายความเกี่ยวพันระหวางราชการสวนกลางกับองค์การปกครอง
 ทองถิ่นออกไป ส าหรับประเทศเราใชหลักการทั้ง 2 อยางนี้ผสมกัน เพ่ือใหบรรลุ
 จุดมุงหมายในการบริหารประเทศดังกลาวแลว จึงมีการตรากฎหมายวาดวยระเบียบ
 บริหารราชการแผนดิน เพ่ือด าเนินการบริหารประเทศตามแนวดังกลาวขึ้น โดยแบง
 วิธีการปกครองออกเป็น 3 สวน คือ 1.ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 2. ระเบียบ
 ราชการหรือบริหารสวนภูมิภาค และ 3. ระเบียบราชการสวนทองถิ่น (กรมวิชาการ, 
 2505, น. 73-74, เนนโดยผูศึกษา)  
โดยแตละสวนมีองค์ประกอบดังนี้คือ 
 การจัดระเบียบราชการบริหาร ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผนดิน 
 ก าหนดใหมีส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงกรม และทบวงการเมืองที่มีฐานะ
 เทียบกรม อันแบงออกเป็นกองเป็นแผนกตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
 ทบวงกรม ตามระเบียบราชการบริหารสวนกลาง สวนการจัดระเบียบราชการบริหาร
 สวนภูมิภาคนั้นไดแบงออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ เฉพาะการปกครองนอกจากนี้ให
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ซึ่งไดแบงเขตการปกครองออกเป็น
 กิ่งอ าเภอ ต าบล และหมูบาน ส าหรับระเบียบราชการบริหารสวนทองถิ่นนั้นเป็นการ
 กระจายอ านาจใหราษฎรในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการจัดการปกครองท านุบ ารุง
 ความสุขในทองถิ่นของตน ประกอบดวยองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
 และองค์การบริหารสวนต าบล เป็นแตละองค์การไป (กรมวิชาการ, 2510, น. 128) 
 ในดานการด าเนินงาน หนังสือเรียนวิชาหนาที่พลเมือง ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เรียบเรียงโดย นายกระจาง แมนญาติ 
และนายวิชิตวงศ์ ณ ปูอมเพชร อธิบายวา รัฐบาลสวนกลางจะท าหนาที่คอยชวยเหลือกิ จการของ
ทองถิ่น เพ่ือใหคนในทองถิ่นไดเรียนรูและรวมกันพัฒนาประเทศ ดังเนื้อหาในแบบเรียนที่วา  

พัฒนาการทองถิ่นเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ชวยในการพัฒนาประเทศชาติ วิธีการพัฒนา
ทองถิ่นจึงเป็นวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม ไดมีการเรงเราใหเกิดความรวมมือระหวาง
ราษฎรกบัรัฐบาล โดยใหประชาชนเป็นเจาของงานพัฒนา ชวยกันท านุบ ารุงทองถิ่นของ
ตนเอง และรัฐบาลเป็นผูคอยชวยเหลือในดานการเงิน วิชาการ และเครื่องอุปกรณ์    
ตาง ๆ โดยเฉพาะในสวนที่ เกินก าลังของราษฎรจะจัดหาหรือด าเนินการเองได         
(กรมวิชาการ, 2510, น. 72)  
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 4.4.1.2 บทบาทของกองทัพและทหารที่มีต่อประชาชน  
 ในสมัยรัฐบาลเผด็จการทหารนี้ กองทัพและทหารถือเป็นสถาบันที่มี
บทบาทส าคัญตอการบริหารประเทศและสรางความมั่นคงปลอดภัยใหแกพลเมืองเป็นอยางมาก 
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ยังสรางความชอบธรรมใหตนเองดวยการแสวงหาฐานอ านาจจากสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสถาบันขาราชการ กลาวคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของชาติ
และม่ิงขวัญของปวงชน สถาบันขาราชการทั้งทหารและพลเรือนเป็นกลไกบริหารกิจการบานเมือง ซึ่ง
สถาบันเหลานี้ถูกมองวามีความจ าเป็นตอเสถียรภาพของรัฐบาลคณะปฏิวัติ ทหารและกองทัพมี
ความส าคัญตอความมั่นคงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศ แบบเรียนไดกลาวถึงบทบาท
หนาที่ของกองทัพและทหารในดานรักษาความมั่นคง กลาวคือ เป็นผูปกปูองรักษาประเทศชาติให
มั่นคงปลอดภัยจากการรุกรานของภายนอก ปกปักษ์รักษาสถาบันส าคัญของชาติ ไมใหใครมาละเมิด
อธิปไตย เปรียบไดดังรั้วของบานที่จ าเป็นตองมี ไมวาประเทศจะอยูในภาวะศึกสงครามหรือภาวะปกติ 
เพ่ือใหประชาชนในประเทศด าเนินชีวิตไดอยางปกติสุข มีความปลอดภัยทั้งทางรางกายและทรัพย์สิน 
โดยไมตองกังวลวาจะมีศัตรูมารุกราน ดังเนื้อหาที่ปรากฏในแบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่วา 
 ในดานการปูองกันประเทศนั้น เป็นหนาที่และความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม 
 และกองบัญชาการทหารสูงสุด ทั้งนี้เป็นเรื่องของการปูองกันประเทศจากการรุกราน
 ของศัตรูภายนอกประเทศ โดยเฉพาะความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ
 จะรักษาไวไดก็ตอเมื่อเรามีรั้วบานที่เขมแข็ง ซึ่งก็ไดแกก าลังทหารนั่นเอง ชาติใดไม
 เขมแข็งในการทหารก็ยอมรักษาตนเองไดยากเมื่อเกิดศึกสงครามขึ้น การมีก าลังทหารที่
 เขมแข็งนั้น แมจะเป็นในยามที่สงบก็เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะจะท าใหชาติอ่ืนมีความ
 เกรงใจไมท าการใด ๆ ที่เสียหายแกประเทศเรา. . . 

 . . .เมื่อเรามีกองทัพที่เขมแข็ง ก็หมายถึงวา รั้วบานของเราเขมแข็ง ประชาชนก็ จะ
นอนตาหลับคลายความวิตก ไมตองกังวลถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของ
ตนเองและของครอบครัว และมีความอุนใจไดวา จะไมมีชาติใดสามารถท าลายลางเอก
ราชและอธิปไตย อันเป็นสิ่งหวงแหนของเรา จะไมมีชาติใดสามารถมาท าลายลาง
วัฒนธรรม และสถาบันของสังคมไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของไทยเราได (กรมวิชาการ, 
2510, น. 78-79) 

   แบบเรียนไดกลาวถึงความจ าเป็นที่จะตองมีกองทัพทั้งในยามสงบและ
ยามสงครามเพ่ือความมั่นคงของคนในชาติ โดยกลาวถึงอุดมการณ์ที่กองทัพเคยเผยแพรผานวิทยุซึ่ง
เป็นการสื่อสารแบบใหมในชวงสามปีหลัง พ.ศ. 2475 ที่ชี้ใหเห็นวากองทัพเป็นสถาบันศูนย์กลางของ
รัฐสยามใหม โดยใชขอความวา “ประเทศคือบาน ทหารคือรั้ว” (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 
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2542, น. 432) รวมไปถึงแนวคิดของหลวงวิจิตรวาทการที่ยังคงมีบทบาทอยางมากตอการบริหาร
ประเทศภายใตการน าของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่เห็นวา รัฐไทยจะตองมีผูน าที่เขมแข็ง และจะอยู
รอดไดตองสงเสริมกองทัพใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์ , 
2542, น. 437) ดังเนื้อหาในแบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2503 ที่วา 
 เคยมีค าขวัญกลาวไววา “ประเทศเป็นบาน ทหารเป็นรั้ว”. . .ที่วา “ทหารเป็นรั้ว” ก็
 เพ่ือเตือนใหพวกเราชาวไทยระลึกไววา อยาเขาใจผิด หรือเชื่อการโฆษณาผิด ๆ วา ไม
 จ าเป็นตองมีกองทัพ เพราะเราไดยินอยูกับหู รูอยูแกใจโดยไมมีขอสงสัยเลยวา นับแต
 หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาแลว ก็ยังมีหลายประเทศท่ีถูกรุกรานจากภายนอกประเทศ
 บาง ถูกรุกรานลมลางจากภายในประเทศ โดยมีการสนับสนุนชวยเหลือจากภายนอก
 ประเทศบาง เป็นผลใหมีการขมขี่เปลี่ยนแปลง ท าลายลางสิ่งตาง ๆ ดังกลาวมาอยู   
 เรื่อย ๆ (กรมวิชาการ, 2505, น. 129) 
   นอกจากนี้ รัฐบาลยังใหความส าคัญตอการด าเนินนโยบายระหวาง
ประเทศดานการทหารดวยการเขารวมกับกลุมองค์กรภาคีระหวางประเทศ เพ่ือสร างความเขมแข็ง
ใหแกกองทัพในการตอสูภัยอันตรายที่อาจเกินก าลังความสามารถของประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 
เชน การตอตานภัยคอมมิวนิสต์ ตามค ากลาวสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในวันครบรอบปี
ที่ 5 แหงการลงนามในสนธิสัญญาปูองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต วันที่ 8 กันยายน 2502 
วา “. . .ขาพเจาจึงเห็นชอบในทางเขาพวกรวมก าลังตอตาน เพื่อใหรูแนวาถาภัยคอมมิวนิสต์คืบคลาน
มาถึง และถาเป็นการเกินความสามารถที่เราจะชวยตัวเราเองได เราจะหวังพ่ึงมิตร หรือไดรับความ
ชวยเหลือทางใด” (ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี, 2503, น. 84) ซึ่งเนื้อหาแบบเรียนก็มีความ
สอดคลองกับสุนทรพจน์ดังกลาวในแบบเรียนวิชาหนาที่พลเมือง หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 
พ.ศ. 2503 ที่สรางความชอบธรรมใหแกการเสริมก าลังใหแกกองทัพ และสนับสนุนรัฐบาลในการ
ด าเนินนโยบายระหวางประเทศดานการทหารดวยการเขารวมกับกลุมองค์กรภาคีตาง ๆ เพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหแกกองทัพของประเทศ เห็นไดจาก  
 บานตองมีรั้วปูองกัน ประเทศก็ตองมีก าลังทัพคือมีทหารและอาวุธยุทธภัณฑ์ และถาเรา
 เห็นวาก าลังของเรายังนอยอยู เราก็ตองหาทางปูองกันเพ่ิมเติมโดยผูกมิตรรวมกัน
 ปูองกันการรุกราน และบอนท าลายลมลาง ประเทศไทยของเราก็ไดด าเนินตามนโยบาย
 นี้อยูแลว โดยเขารวมเป็นประเทศสมาชิกหรือประเทศภาคีขององค์การตาง ๆ (กรม
 วิชาการ, 2505, น. 135-136) 
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   ดวยนโยบายของรัฐบาลที่เรงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มีเสถียรภาพทางการเมืองจึงถือเป็นปัจจัยหลักที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ลงทุนที่ตอเนื่อง ซึ่งบทบาทของทหารในดานสรางความมั่นคงใหแกประเทศจึงมีความส าคัญและมีสวน
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกดวย ในแบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงกลาวถึงความส าคัญของความมั่นคงทางทหารที่มีสวนชวยพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศวา ความมั่นคงของประเทศชาติมีความส าคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ หากชาติบานเมืองปราศจากผูรุกรานทั้งภายในและภายนอกประเทศแลว พัฒนาการดาน  
ตาง ๆ จะมีโอกาสด าเนินไปโดยรวดเร็ว แตถาหากประเทศตกอยูในภาวะไมมั่นคงทั้งในทางการเมือง
และการทหาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็จะหยุดชะงักลงหรือด าเนินไปไมรวดเร็ว (กรมวิชาการ, 
2510, น. 75)  
 4.4.1.3 บทบาทของสถาบันที่มิใช่ระบบราชการ เช่น นักการเมือง รัฐสภา รวม
ไปถึงการอธิบายถึงวิธีการอันชอบธรรมในการขึ้นสู่อ านาจรัฐ  
   ดวยรัฐบาลคณะปฏิวัติมองวาประชาธิปไตยแบบตะวันตกนั้นไมเหมาะสม
กับประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลในสมัยที่ผานมาไมสามารถด าเนินการบริหารประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพราะไมไดรับเสียงสนับสนุนจากสภาผูแทนราษฎรและเกิดความวุนวายในการบริหาร
ประเทศของรัฐบาล ดังนั้น หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหนาคณะปฏิวัติ จึง
ไดยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 (แกไขปรับปรุง พ.ศ. 2495) ยกเลิกพรรคการเมือง และประกาศให
ใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 แทน มีการแยกอ านาจบริหารออกจากอ านาจ   
นิติบัญญัติ โดยฝุายนิติบัญญัติก าหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพียงสภาเดียวซึ่งกลาวอางวามีฐานะ
เทียบเทากับสภานิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป นายกรัฐมนตรีมีอ านาจเด็ดขาดตาม
มาตรา 17 ของธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502 ซึ่งจอมพลสฤษดิ์กลาวถึงธรรมนูญฉบับดังกลาววา
เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการแกไขวิธีการใหเหมาะสมสอดคลองกับการบริหารประเทศของไทย และ
ถือไดวาเป็นรัฐธรรมนูญเฉกเชนเดียวกันกับระบอบการปกครองที่ใชรัฐธรรมนูญโดยทั่วไป เห็นไดจาก 
“. . .ประเทศไทยจะตองปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ อาจจะตองแกไขหลักการวิธีการเพ่ือ ให
สอดคลองกับความจ าเป็นและผลประโยชน์อันยิ่งใหญของชาติ แตเราไมสามารถจะละทิ้งรัฐธรรมนูญ
ได ในเวลานี้เอง ซึ่งยังเป็นระยะปฏิวัติก็มีธรรมนูญปกครองราชอาณาจักร ซึ่ งถือเป็นรัฐธรรมนูญดวย
เหมือนกัน. . .” (ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี, 2503, น. 206) พรอมทั้งยังยืนยันวา ธรรมนูญการ
ปกครองฉบับ พ.ศ. 2502 นั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย แมจะไมมีสมาชิกรัฐสภา แตก็มีความ
เชื่อมั่นในสมาชิกรางรัฐธรรมนูญวาจะใชความรูความสามารถดวยความซื่อสัตย์สุจริตและท างานรักษา
ผลประโยชน์ใหแกประชาชนได (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, น. 205-206) และในสมัยจอมพล
ถนอม กิตติขจรไดใหค าอธิบายระบอบการปกครองของไทยที่เห็นวาเหมาะสมในเวลานั้นวา เป็น
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ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย จากค ากลาวที่วา “. . .การปฏิวัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 ยกเลิก
ระบอบประชาธิปไตยที่น ามาจากตางประเทศทั้งดุนเสีย และเสนอวาจะสร างระบอบประชาธิปไตยที่
เหมาะกับลักษณะพิเศษและสภาวการณ์ของไทย จะสรางประชาธิปไตยของไทย ประชาธิปไตยแบบ
ไทย” (สถานีวิทยุกองทัพบก, 2508, น. 65, อางถึงใน ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526, น. 206)  
 ดวยลักษณะทางการเมืองการปกครองดังกลาวขางตน เนื้อหาแบบเรียนได
ท าหนาที่สรางความชอบธรรมใหแกผูมีอ านาจปกครองดวยการพยายามอธิบายความแตกตางของ
สภาพความเป็นจริงในระบอบการเมืองการปกครองในประเทศขณะนั้น  (ระบอบเผด็จการ) ให
สอดคลองกับหลักการประชาธิปไตยโดยทั่วไป ดังนี้คือ 
 ตามหลักการโดยทั่วไปของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามักมีสองสภา 
แตเนื่องดวยขณะนั้นประเทศชาติอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหาร และรูปแบบของ
สภาที่ใชอยูเป็นรูปแบบสภาเดียว คือ สภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะปฏิวัติเป็นผูแตงตั้งสมาชิกสภา 
แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงอธิบายความแตกตาง
ของสภาพความเป็นจริงในระบอบการเมืองการปกครองในประเทศกับหลักการประชาธิปไตย
โดยทั่วไปดวยการกลาววาประเทศไทยเคยใชระบบสองสภามากอนแลว ซึ่งแมจะมีขอดีแตก็มีขอเสีย
อยูดวยเชนกัน ดังเนื้อหาในแบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 ที่วา  
 ประเทศไทยเคยมีสองสภามาแลวครั้งหนึ่งคือพฤฒิสภา และสภาผูแทน ผลดีของการมี 
 2 สภา คือ ท าใหการพิจารณากฎหมายที่จะออกมาบังคับใชเป็นไปอยางรอบคอบ ท าให
 มิใหมีการใชลัทธิเผด็จการไดงาย ชวยรักษาความเป็นอิสระของศาลและชวยใหฝุาย
 บริหารท าหนาที่ดีขึ้น แตเวลาเดียวกันพิจารณาในดานผลเสียก็มีเหมือนกัน คือ ท าให
 งานชากวาปกติ เป็นการท างานซอนกัน คือ สภาหนึ่งพิจารณามาแลว อีกสภาหนึ่งก็ตอง
 มาพิจารณาซ้ าในเรื่องนั้นอีก (กรมวิชาการ, 2510, น. 119) 
 แบบเรียนน าเสนอวาสภารางรัฐธรรมนูญนั้นมีฐานะเทียบเทากับรัฐสภาใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป กลาวคือ มีอ านาจรางรัฐธรรมนูญและออกกฎหมายมาใชในการ
ปกครองประเทศ นอกจากนี้ยังแสดงใหเขาใจไดวา การใชระบบสภาเดียวนี้จะไมไดด าเนินไปโดย
ตลอด เนื่องจากอยูในระหวางรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังนั้น ในระหวางนี้จึงจ าเป็นตองใชธรรมนูญ
ปกครองดังกลาวไปกอน เห็นไดจากเนื้อหาที่วา “อ านาจหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนูญนั้นมีฐานะเป็น
รัฐสภาดวย คือท าหนาที่รางรัฐธรรมนูญและเป็นสภานิติบัญญัติมีอ านาจในการจัดท ารัฐธรรมนูญและ
ตราตัวบทกฎหมายตาง ๆ ออกใชในการปกครองประเทศ. . . ขณะนี้สภารางรัฐธรรมนูญก าลังอยูใน
ระหวางท าการรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม” (กรมวิชาการ, 2510, น. 105)  



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

111 

  นอกจากนี้ การแยกอ านาจนิติบัญญัติออกจากฝุายบริหารและไมตองการ
ใหฝุายนิติบัญญัติเขาไปมีอิทธิพลเหนือฝุายบริหารตามสาระส าคัญของธรรมนูญปกครอง พ.ศ. 2502 
นั้นเป็นไปดวยเหตุผลดานเสถียรภาพในการด าเนินงานบริหารของรัฐบาล บทบาทหนาที่ของรัฐสภาจึง
ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะตองดูแลไมใหเขาไปครอบง าหรือแทรกแซงอ านาจของฝุายบริหาร เพราะจะ
กอใหเกิดความวุนวายในการบริหารประเทศ ดังเนื้อหาที่วา  
 วงเขตอ านาจหนาที่ของรัฐสภาและเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหนาที่ เชน ตรา
 ขอบังคับการประชุมปรึกษาของสภา การเสนอญัตติและเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุม
 ราชการแผนดิน จะตองพิจารณาโดยรอบคอบที่สุด มิฉะนั้นแลวจะเป็นชองทาง
 กอใหเกิดความยุงยากในทางปฏิบัติเป็นอันมาก เชน อาจมีความไมเป็นระเบียบ
 เรียบรอยในการประชุม มีการใชอิทธิพลครอบง าการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร (กรม
 วิชาการ, 2510, น. 120) 
 ในสวนของพรรคการเมืองและนักการเมืองนั้นถูกลดบทบาทลงเป็นเพียง
หลักการโดยทั่วไปที่พึงมีในระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งระบบพรรคการเมือง โดยพรรค
การเมืองจะมีหนาที่ชี้แจงแถลงนโยบายของพรรคใหประชาชนทราบกอนการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชน
ควรจะเลือกผูแทนหรือนักการเมืองจากนโยบายของพรรคไมใชเลือกจากตัวบุคคล เห็นไดจาก 
 การที่เราจะรูวาพรรคใดมีแนวนโยบายอยางไร เป็นหนาที่ของพรรคการเมืองนั้น ๆ จะ
 แถลงและโฆษณาใหทราบโดยทั่วไปอยางแพรหลาย การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน
 ระบบพรรคการเมืองจึงควรค านึงถึงนโยบายของพรรคการเมืองนั้นเป็นหลัก มิตอง
 ค านึงถึงตัวบุคคลที่เรารูจัก. . . ดังนั้นในการเลือกตั้งระบบพรรคการเมือง จึงไมมีความ
 จ าเป็นนักที่จะตองรูจักผูสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวนตัว ขอควรค านึงก็เฉพาะแตนโยบาย
 ของพรรคการเมืองนั้น ๆ เทานั้น” (กรมวิชาการ, 2505,  . 69-70) 

 ในส วนของที่มาหรือวิธีการ อันชอบธรรมในการขึ้นสูอ านาจของ
นายกรัฐมนตรีนั้น แบบเรียนมีรูปแบบการสรางความชอบธรรมใหแกระบอบการปกครองในขณะนั้น 
ดังนี้คือ 
  แบบเรียนพยายามอธิบายลักษณะวิธีการขึ้นสูอ านาจวามีความชอบธรรม
ในขณะนั้นไมตางจากระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไปและการอางอิงความชอบธรรมอันมีที่มาจาก
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยแบบเรียนชี้ใหเห็นความคลายกันของที่มาของนายกรัฐมนตรีตามระบอบ
รัฐธรรมนูญโดยทั่วไปและตามธรรมนูญการปกครองที่ประเทศใชอยูขณะนั้นไวแบบกวาง ๆ วามีที่มา
จากการแตงตั้งโดยพระมหากษัตริย์ โดยไมไดลงรายละเอียดวาจะตองผานการเลือกตั้งจากประชาชน
หรือมีกระบวนการตามขั้นตอนอยางไร ดังเนื้อหาที่วา “อ านาจบริหาร ลักษณะทั่วไป. . .ตาม
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รัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไดบัญญัติไวคลายคลึงกัน คือ ใหมีคณะรัฐมนตรี 
โดยพระมหากษัตริย์ทรงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีจ านวนหนึ่ ง มีหนาที่บริหารราชการ
แผนดิน. . .” (กรมวิชาการ, 2505, น. 120) นอกจากนี้ แบบเรียนยังกลาวถึงอ านาจในการยุบสภาวา
เป็นพระราชอ านาจที่พระมหากษัตริย์สามารถกระท าไดตามกฎหมาย แตในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ไดนอยมาก ดังขอความที่วา “การยุบสภา กฎหมายรัฐธรรมนูญเคยก าหนดพระราชอ านาจให
พระมหากษัตริย์ทรงยุบรัฐสภา เพ่ือใหราษฎรเลือกตั้งสมาชิกมาใหม. . .จะวาเป็นการซักฟอกความ
นิยมของราษฎรในตัวสมาชิกรัฐสภาก็ได ในทางปฏิบัติมีนอยมากที่จะมีการยุบสภา” (กรมวิชาการ, 
2510, น. 121) 
  ที่มาของสมาชิกรัฐสภาจะมาจากการแตงตั้งหรือเลือกตั้งก็ได แบบเรียน
ใหคุณคาแกสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแตงตั้งเทียบเทากับสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง โดย
กลาววา สมาชิกรัฐสภาทั้งจากการเลือกตั้งและแตงตั้งลวนมีศักดิ์ศรีและมีความสามารถ ซึ่งแบบเรียน
ไมไดน าเสนอวา วิธีการใดเหมาะสมกวา แตใหพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการเขาสูอ านาจอยาง
รอบคอบ เพราะหากไดคนที่ไมเหมาะสมเขามา อาจกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ  เห็นได
จาก  
 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะไดมาซึ่งสมาชิกรัฐสภา จะโดยการเลือกตั้งการแตงตั้ง
 อยางใด จ านวนเทาใด และมีคุณสมบัติอยางไรหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ส าคัญมาก 
 เพราะหากไมรัดกุมพอ และไดสมาชิกรัฐสภาที่ไมเหมาะสมแลว ยอมท าใหบังเกิดความ
 เสียหายแกประเทศชาติไดมาก. . .ถือวาสมาชิกรัฐสภาเป็นผูมีเกียรติซึ่งราษฎรเลือก
 เขามา หรือไดรับการแตงตั้งโดยที่เป็นผูมีคุณวุฒิและเกียรติคุณความสามารถ ตามปกติ
 จึงมักมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญก าหนดการคุมครองและคุมกันไว” (กรมวิชาการ, 
 2510, น. 120)  
 หนังสือเรียนอธิบายการจัดตั้งรัฐบาลวายังคงยึดหลักการจัดตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะตองไดรับความเห็นชอบจากสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกอธิบายวามีอ านาจหนาที่
เทียบเทากับรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยทั่วไป นับไดวาที่มาของรัฐบาลขณะนั้นมีความชอบธรรม
ไมตางจากรัฐบาลประชาธิปไตยในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ดังเนื้อหาที่วา 

 ขณะนี้ประเทศเราก าลังอยูในระหวางการรางรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลก็
 ด าเนินการตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือหลักท านองเดียวกับที่
 กลาวแลว คือรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นก็ตองไดรับความเห็นชอบจากสภารางรัฐธรรมนูญใน
 ฐานะรัฐสภา จึงเป็นอันวารัฐบาลของประเทศไทยหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 ตั้งแต พ.ศ. 2475 เป็นตนมา ก็ไดถือหลักการจัดตั้งตามระบอบประชาธิปไตยตลอดมา 
 (กรมวิชาการ, 2505, น. 60) 
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 4.4.1.4 ข้อควรปฏิบัติตนหรือหน้าที่ท่ีประชาชนพึงมีต่อรัฐ 
  หนาที่ของประชาชนที่มีตอรัฐในระบอบการปกครองแบบเผด็จการนั้นจะ
มีอยูอยางจ ากัด สิทธิเสรีภาพในการมีสวนรวมทางการเมืองไมมีความหมาย ประชาชนมีบทบาทและ
หนาที่ในฐานะเป็นผูปฏิบัติตามนโยบายและค าสั่งจะมาจากทางเดียว คือ จากรัฐบาลสูประชาชน ไมมี
การปรึกษาหารือกัน โดยรัฐบาลจะเป็นผูด าเนินการกิจการตาง ๆ เอง ประชาชนมีหนาที่ส าคัญคือ 
เป็นผูมีวินัย มีหนาที่ตองใหความรวมมือกับรัฐ ตองเชื่อฟัง ตองปฏิบัติตามค าสั่ง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
วินัยโดยเครงครัด เห็นไดจาก ค ากลาวเปิดการประชุมปลัดจังหวัดและนายอ าเภอทั่วราชอาณาจักร  
วันที่ 27 เมษายน 2502 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (2502, น. 9-10) วา “การสรางนิสัยของชนใน
ชาติใหรักความเป็นระเบียบเรียบรอย เป็นอุปกรณ์ที่จะสรางสรรค์ความกาวหนาในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และทุก ๆ อยางเพราะวาความมีระเบียบยอมกอใหเกิดมีวินัย และชาติที่มีระเบียบวินัย
สามารถจะสรางความส าเร็จทุกอยางได” เนื้อหาแบบเรียนก็ปรากฏลักษณะของการเรียกรองให
ประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบและคอยสอดสองดูแลชวยเหลือรัฐบาล ตั้งใจท างาน งานคือเงิน เงิน
คืองาน ชวยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจากแนวคิดของผูน าประเทศในยุคเผด็จ
การทหารที่ไมเห็นดวยกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน กระบวนการการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนจึงยังไมมีปรากฏในแบบเรียนในยุคนี้  นอกจากนี้ รัฐบาลยังยึดรากฐาน
ความชอบธรรมอันมีที่มาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ดวยการสรางศูนย์รวมใจของชาติไวที่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ พลเมืองทุกคนตองรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการรักษาไวซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  เนื้อหาในหนังสือเรียนในยุคนี้จึงกลาววา คนทุกคนไมวาจะเป็นเด็กหรือ
ผูใหญลวนแลวแตมีหนาที่ตองปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตามแตสถานภาพของแตละ
คน แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2503 กลาวไววา “อยาเขาใจผิดคิดไปวาพลเมืองนั้นจะตองเป็นผูใหญบรรลุ
นิติภาวะเสียกอน จึงจะเริ่มท าหนาที่ของพลเมืองดี ที่จริงเด็กก็เป็นพลเมืองของประเทศอยูแลว 
เพราะฉะนั้นเด็กจึงควรอบรมฝึกฝนประพฤติตนตามแนวทางแหงการเป็นพลเมืองดี อยาไดเพิกเฉย
ละเลยเสียเป็นอันขาด” (กรมวิชาการ, 2505, น. 12-13) ซึ่งหนังสือเรียนในชวงการศึกษานี้กลาวถึง
ลักษณะพลเมืองที่ดีในการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ (มีการตั้งชื่อหัวขอระบอบการปกครองใน
แบบเรียนวา การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ) ไวดังนี้ 
 (1) หน้าที่รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย 
 พลเมืองพึงมีหนาที่ในการรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ตองมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เทานั้น จะเป็นอื่นไปไมได) ดังเนื้อหาในแบบเรียนที่วา 
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 พึงมีศรัทธาตั้งมั่นในศาสนาที่นับถือ เพราะศาสนาเหมือนประทีปน าทางพลเมืองและ
 ชาติไปสูความสุขความเจริญ. . .พลเมืองดีตองค านึงถึงสวนรวม จงรักภักดีตอชาติปิตุภูมิ 
ตลอดถึงสัญญลักขณ์ของชาติ คือ พระมหากษัตริย์เป็นตน ตองนึกหวงผูอ่ืน หรือยึดมั่น
ในหลักที่ตองกระท าตอผู อ่ืนเหมือนกับที่ เราปรารถนาใหผู อ่ืนกระท าตอเรา มี
 ความคิดตามเหตุตามผล ชวยกันระแวดระวังภัยใหแกสวนรวม คือชาติไทย ประเทศ
ไทย สิ่งใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์แกสวนรวมและประเทศชาติแลวพึงยอมเสียสละ แมจะ
ถึงแกตองพลีชีวิตเมื่อถึงคราวจ าเป็นเพ่ือสวนรวม คือประเทศไทย ชาติไทย อันเป็นที่รัก
ยิ่งของเราก็พึงควรกระท า (กรมวิชาการ, 2505, น. 13)  

  แบบเรียนชี้ใหเห็นวา ความรักอิสรภาพหรือความเป็นไทยดังที่เป็นอยูนั้น
สอดคลองกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและใหชวยกันรักษาไวตลอดไป เห็นไดจาก
เนื้อหาในแบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย วา “เหตุผลส าคัญ
ส าหรับการปลูกฝังการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยลงไดในสังคมไทยโดยรวดเร็วนั้น ก็คือ ความ
รักอิสรภาพ หรือความรักความเป็นไทย ซึ่งมีอยูในหัวใจของคนไทยทุกผูทุกนามมาแลวนับพันปี หนาที่
ของพวกเราพึงชวยกันธ ารงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยไวตลอดไป” (กรมวิชาการ, 2510, 
น. 23) โดยแบบเรียนยังไดเนนย้ าวา ประเทศชาติจะตองมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นแบบอ่ืนไปไมได ดังเนื้อหาที่วา “กฎหมายรัฐธรรมนูญเคยบัญญัติไวอันพึงถือ
เป็นประเพณีการปกครองของประเทศไทย ไดแก. . .หนาที่รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข. . .และยืนยันวาประมุขของประเทศนั้นต้องเป็นพระมหากษัตริย์จะ
เป็นอ่ืนไม่ได้ตลอดไปด้วย” (กรมวิชาการ, 2510, น. 108) 
  (2) หน้าที่ป้องกันประเทศชาติและรับราชการทหารตามกฎหมาย 
 แบบเรียนยุคนี้เนนคุณสมบัติในการปูองกันประเทศอยางชัดเจน โดย
เรียกรองใหทุกคนสามัคคีกันและรวมมือกับรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ และ
กลาวถึงการเขารับราชการทหารวาเป็นเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีสนองคุณตอชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เห็นไดจากเนื้อหาในแบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ชั้นประโยค
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายดังนี้ 

ความสงบภายในนั้นยอมหมายถึงสภาวะภายในประเทศ ซึ่งปราศจากโจรผูราย. . .ไมมี
การที่จะใชก าลังเพื่อลมลางรัฐบาล และระบบการปกครองแผนดิน เพื่อประโยชน์ในทาง
การเมืองของบุคคลบางหมูบางพวก ความสงบภายในนี้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาในการ
พัฒนาทางสังคมเป็นอยางยิ่ง พลเมืองทุกคนพึงถือเป็นหนาที่อยางหนึ่งของตนดวย    
ในการที่จะชวยกันรักษาความสงบภายในดังกลาวนี้ (กรมวิชาการ, 2510, น. 76) 
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 ในฐานะประชาชนเราตองสนับสนุนการทหารของชาติ และพึงปฏิบัติหนาที่ในยามที่ชาติ
 ตองการ ส าหรับพลเมืองที่เป็นชายนั้น ก็จะตองไมหลบหลีกการเขารับราชการทหาร
 ตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว. . .การไดเขารับราชการทหารสนองพระเดชพระคุณ
 ชาติบานเมืองและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น เป็นการปฏิบัติที่มีเกียรติสูงสง และ
 เป็นหนาที่ของลูกผูชายไทยทั่วทุกคน (กรมวิชาการ, 2510, น. 79) 
 การเนนย้ าไมใหหลงเชื่อค ายุยงใหเกิ ดความแตกแยกในสังคม อัน
เนื่องมาจากความพยายามตอสูกับภัยคอมมิวนิสต์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแผนการของคณะปฏิวัติที่จะตอง
ด าเนินการปูองกันการแผขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ก าลังมีอิทธิพลอยูในประเทศเพ่ือนบานในเวลา
นั้นไมใหแทรกซึมเขามาบอนท าลายลัทธิและสถาบันการปกครองในประเทศไทย เห็นไดจากเนื้อหาใน
แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน วา 
 . . .เพ่ือชวยกันระวังภัยที่จะมีมาทางสังคมและรักษาความมั่นคงของประเทศชาติไทย
 อันเป็นที่รักของเราพวกเราชาวไทยจึงควรรูเทาทันที่จะไมหลงเชื่อค ายุยงหรือโฆษณา 
 ใด ๆ ที่จะใหเราชาวไทยแตกสามัคคีกันเองไมวาในหมูใดคณะใด. . .รวมทั้งยุยงที่จะให
 แตกความสามัคคีกับชาติประเทศพันธมิตรของเรา. . .ที่เราควรพึงระวังก็คือ นอกจาก
 จะไมหลงเชื่อแลว ยังไมควรจะท าตนใหเป็นประโยชน์แกการกระท าของผูกอภัยใหแก
 สังคมเหลานี้เชนชวยกระพือขาวตอไป หรือสงเสริมสนับสนุน การแทรกซึมบอนท าลาย
 เหลานั้น (กรมวิชาการ, 2505, น. 132-134) 
 ในแบบเรียนวรรณคดีไทยเลม 1 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2509, น. 182-203, 208-244) ก็ปรากฏเนื้อเรื่องที่สอนใหคิดไตรตรองอยางรอบคอบกอนจะเชื่อ
หรือกระท าการใด ๆ เชน ในนิทานทองอินเรื่อง “นากพระโขนงที่สอง” ชาวบานตางเชื่อกันวา เมีย
ของผูชายคนหนึ่งในหมูบานที่ตายไปเป็นผีมาชวยงานและเฝูาวัวควายของเจาของไมใหหายและพากัน
กลัวทั้งหมูบาน แตสุดทายมีผูสามารถพิสูจน์ไดวา สิ่งที่ชาวบานเชื่อตามกันวาเป็นผีนั้ น แทจริงแลว
เป็นบุตรของเจาของบานนั้นเอง กระท าการหลอกผีไปเพ่ือไมตองการใหบิดาของตนมีภรรยาใหม และ
บทละครเรื่อง “จัดการรับเสด็จ” ที่เจาเมืองไดรับสารวาเจานายจะเดินทางมา จึงเตรียมการรับเสด็จ
ของนายอยางดีเลิศ แตสุดทายพบวา ผูที่สงสารมานั้นไมไดลงชื่อและไมใชสารจากทางการแตเป็นสาร
จากนองชายอดีตภรรยาซึ่งตองการแกแคนเจาเมืองที่เลิกรากับพ่ีสาวตน  
 รวมไปถึง การรูจักเลือกรับเอาแตวัฒนธรรมที่เหมาะสมเขามาใชใน
สังคมไทย รูวาอะไรควร อะไรไมควร เพ่ือไมใหเกิดความระส่ าระสายในประเทศ ดังเนื้อหาที่วา  
 รูจักเลือกรับเอาแตวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยูของพวกเรา ที่ไม
 เหมาะสมก็ไมรับ รูจักวาอะไรดีอะไรงาม อะไรควรอะไรไมควรแลว ยอมจะเป็นการท า
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 ประโยชน์ใหแกสังคมไทยมิใชนอย. . .การรับเอาวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสมเขามา จะมี
 ผลท าใหเกิดความระส่ าระสายในทางสังคม (กรมวิชาการ, 2510, น. 50) 
การใชสิทธิเสรีภาพจะตองไมสรางความเสียหายใหแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ 
เห็นไดจาก “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให เป็นปฏิปักษ์ตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญไมได” (กรมวิชาการ, 2510, น. 107) 
 (3) หน้าที่ปฏิบัติตามและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง และเสียภาษีอากร  
 เห็นไดจากเนื้อหาที่วา “(1) เคารพตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแมบทอ านาจ
อธิปไตย รัฐบาลของเราจัดตั้งขึ้นเพ่ือความปลอดภัยและสงเคราะห์พวกเรากันเอง จงเคารพตอ
กฎหมาย และชวยสอดสองมิใหมีการฝุาฝืนกฎหมายทั่วไป” (กรมวิชาการ, 2505, น. 12) นอกจากนี้
แบบเรียนยังไดกลาวถึงสิ่งที่ประชาชนพึงปฏิบัติเพ่ือใหเป็นประโยชน์ตอประเทศชาติ ไมเพียงแตพูด
แสดงความคิดโดยไมถูกกาลเทศะหรือปลอยใหเป็นหนาที่ของรัฐบาลจัดการอยางเดียว แตตองชวยกัน
พัฒนาประเทศชาติดวย ซึ่งเห็นไดจาก บทความในแบบเรียนวรรณคดีไทย เลม 3 เรื่อง กรณียกิจของ
เราตอชาติ ของอัศวพาหุ (นามปากกาของรัชกาลที่ 6) วา 
 . . .การตะโกนนั้นท าใหยุงมากกวาท าประโยชน์. . .ที่จริงมีหนทางอยู เป็นอเนก
 ประการที่ทานจะท าประโยชน์ใหแกชาติบานเมืองของทานได. . .  

 สิ่งใดที่รัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะไดรับ ก็ยอมเป็นหนาที่แหงราษฎรจะตอง
กระท า เพราะฉะนั้นการเสียภาษีจึงเป็นหนาที่ของเราอยางหนึ่ง และการเคารพตอ 
พระราชก าหนดกฎหมาย ก็เป็นหนาที่อีกอยางหนึ่ง หนาที่ทั้งสองอยางนี้ส าคัญมาก 
(กรมวิชาการ, 2515, น. 18-20) 

 (4) ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต (ถ้ามี)  
  แมในขณะนั้น การปกครองของไทยจะไมไดใชระบบเลือกตั้ง แต
แบบเรียนหนาที่พลเมือง ทั้งระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย น าเสนอวา การใชสิทธิ
เลือกตั้งเป็นหนาที่ส าคัญและพึงกระท าในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเคยบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญและใหถือเป็นประเพณีในการปกครองของไทย วา “ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของ
ประเทศไทย. . .หนาที่ตองกระท าโดยสุจริตและมุงถึงประโยชน์สวนรวมในการใชสิทธิเลือกตั้ง (ถ้ามี) 
เนื่องจากเป็นการเลือกบุคคลที่จะไปบริหารงานแทนตัวเรา การใชสิทธิของเรา จึงตองเป็นไปโดยสุจริต
ใจ” (กรมวิชาการ, 2505, น. 44, เนนโดยผูศึกษา) และ“ใชสิทธิในการเลือกตั้งบุคคลด าเนินงานใด ๆ 
ของทองถิ่นหรือชุมชนอยางตรงไปตรงมา โดยถือเอาผลประโยชน์ของสวนรวมเป็นที่ตั้ง ไมละเลย
เพิกเฉยในการใชสิทธิทุก ๆ ครั้งที่มีข้ึน” (กรมวิชาการ, 2505, น. 40) และ “กฎหมายรัฐธรรมนูญเคย
บัญญัติไวอันพึงถือเป็นประเพณีการปกครองของประเทศไทย ไดแก. . .หนาที่ใชสิทธิเลือกตั้งและสิทธิ
ออกเสียงประชามติ. . .” (กรมวิชาการ, 2510,  . 107-108) และการไมใหเพิกเฉยตอการใชสิทธิ
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เลือกตั้ง โดยมองวาเป็นวิธีการที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการบริหารประเทศและชวยกันเลือก
ผูแทนเขาไปท าประโยชน์ใหแกประเทศชาติ อันน าไปสูการพัฒนาประชาธิปไตยใหเจริญกาวหนาตอไป
ดวย เห็นไดจาก 

 . . .เมื่อค านึงถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพลเมืองทุกคนเป็นผูมีสวน
 รวมกันบริหารประเทศแลว เราก็ไมควรละเลยการใชสิทธิตาง ๆ ที่มีอยูเสีย เชน การงด
 เวนไปใชสิทธิในการเลือกตั้งผูแทนราษฎร ก็เทากับเราไมใหความรวมมือในการบริหาร
 ประเทศของเรา ท าใหเราขาดผูแทนที่เรา เห็นดี เห็นชอบที่ จะท าประโยชน์ ให แก
 บานเมือง การปกครองระบอบนี้จะเจริญกาวหนาไปดวยดีไดก็ตองอาศัยความ
 รวมมือของประชาชน. . . (กรมวิชาการ, 2505,  . 55) 
 (5) หน้าที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือแก่ทางราชการ  
   พลเมืองตองใหความรวมมือกับราชการโดยไมปลอยใหเป็นหนาที่ของรัฐ
เพียงฝุายเดียว ดังขอความที่วา “เราจะตองเสียสละ มีความรวมมือรวมใจกัน มิใชปลอยใหตกเป็น
หนาที่ของรัฐบาลแตฝุายเดียว” (กรมวิชาการ, 2510, น. 97) ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาในทุกดานตอง
อาศัยความรวมมือจากประชาชน ดังเนื้อหาที่วา 
 . . .การพัฒนาทุกกรณี [การศึกษา การสาธารณสุข ฯ ขณะนั้นก าลังควบคุมการระบาด
 ของโรคเรื้อน ทองรวง กามโรค ฯ] ยอมตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนพลเมือง
 เป็นส าคัญ ฉะนั้นพลเมืองที่ดีพึงควรใหความรวมมือชวยเหลือและเชื่อฟังค าสั่ง
 ค าแนะน าของพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนปฏิบัติตามค าตักเตือนตาง ๆ อันเกี่ยวกับ
 การนี้ดวย (กรมวิชาการ, 2510, น. 67) 
 (6) หน้าที่รับการศึกษาอบรมชั้นประถมศึกษา 
  พลเมืองตองเขารับการศึกษาภายใตเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งการศึกษาถือเป็นเครื่องมือที่ชวยใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คือ มีอาชีพที่ดีและมี
รายไดเพ่ิมมากขึ้น เห็นไดจาก ค าปราศรัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (2506, น. 20) ในการประชุม
สามัญคุรุสภาประจ าปี พ.ศ. 2506 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 วา “ประชาชนจะเจริญก็ดวย
การศึกษา ประเทศชาติจะกาวหนาก็เพราะประชาชน” ซึ่งเนื้อหาในแบบเรียนไดใหความส าคัญกับ
การศึกษาไวเชนกัน ดังเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา หนาที่พลเมือง ชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนตน วา 
 คนในชาติไดรับการศึกษาดี ชาติก็พลอยมีสวนเจริญรุงเรือง เพราะคนในชาติมีความรูดีก็
 จะประกอบอาชีพไดดีขึ้น มีรายไดมากขึ้น ฉะนั้น อยางนอยพลเมืองจึงตองมีการศึกษา
 อบรมในชั้นประถมศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดเป็นอยางต่ า และถามีโอกาสก็ควร
 ศึกษาหาความรูใหเหมาะสมกับอัตภาพ และความถนัดตามธรรมชาติของตนใหสูงขึ้น 
 (กรมวิชาการ, 2505, น. 45) 



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

118 

 
  นอกจากนี้ยังเป็นหนาที่ของบิดามารดาที่ตองใหโอกาสบุตรไดรับ
การศึกษาอีกดวย เห็นไดจากเนื้อหาในแบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษา
ตอนตน วา “หนาที่ของบิดามารดา (ตามกฎหมาย) จ าตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรใน
ระหวางที่เป็นผูเยาว์” (กรมวิชาการ, 2505, น. 28) รวมไปถึง ในแบบเรียนวรรณคดีไทยไดแสดงให
เห็นผลของการไมตั้งใจศึกษาเลาเรียนของลูกเศรษฐี โดยพอแมก็ตามใจ ท าใหตองมีชีวิตตกต่ าไปเป็น
ขอทาน เพราะใชทรัพย์สินที่มีจนหมดและไมมีวิชาความรูท าใหไมสามารถหางานเพ่ือเลี้ยงชีวิตของ
ตนเองได และผูแตงทิ้งทายไววาเหตุการณ์ดังกลาวคงไมเกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบัน (ในรัชสมัยของ
รัชกาลที่ 6) เพราะมีพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 บังคับใชแลว ดังกลอนสุภาพเรื่องพอ
แมรังแกฉันของพระยาอุปกิตศิลปสาร ในแบบเรียนวรรณคดีไทยเลม 1 วา “เพราะพระราชบัญญัติ
อุบัติแลว เหมือนดวงแกวสองสวางทางสวรรค์ บังคับใหศึกษาทั่วหนากัน พระคุณธรรม์ขอนี้ไมมี
เทียม” (กรมวิชาการ, 2509, น. 327) 
 (7) หน้าที่ต้องท างาน  
   ดวยนโยบายของรัฐบาลที่เนนสรางความกาวหนาและพัฒนาดาน
เศรษฐกิจเป็นหลัก ความขยันขันแข็งในหนาที่การงานจึงเป็นหนาที่ส าคัญของพลเมืองที่พึงกระท าตอ
ชาติบานเมืองเพ่ือชวยกันสรางรายไดและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเขมแข็ง  ซึ่งเนื้อหาใน
แบบเรียนก็กลาวสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เห็นไดจาก การสนับสนุนสงเสริมใหคนขยันท างาน 
ไมวาจะเป็นงานที่ใชแรงกายหรืองานดานใหความรูอบรมสั่งสอนผูอื่น และตราหนาคนที่มีรางกายปกติ
แตไมไดท างานวาเป็นกาฝากหรือเป็นผูบั่นทอนก าลังของชาติ ดังขอความที่วา “ผูที่ไมท างาน ถามิใช
พิกลพิการ ทุพพลภาพ หรืออยูในสภาพที่ท างานไมไดแลว ชื่อวา เป็นกาฝากเกาะกินน้ าพักน้ าแรง
ผูอื่น นอกจากจะไมเกิดประโยชน์ ยังไดชื่อวา เป็นผูบั่นทอนก าลังของชาติดวย พึงเขาใจวา ที่เรียกวา
งานมิใชหมายถึงวา จะตองออกแรงกายเสมอไป แมหนาที่อบรมสั่งสอนคนอ่ืนใหดีขึ้นก็ถือวาเป็นงาน” 
(กรมวิชาการ, 2505, น. 45) และ “พลเมืองไทยในยุคปัจจุบันมีหนาที่ใหความรวมมือรวมใจกับ
รัฐบาลในอันที่จะสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นอยางถาวรในสังคมไทยของเรา. . .คนทุกคน
ตองท างานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหกับประชาชาติ และสิ่งนั้นจะตามมาดวยการมีรายไดสูงขึ้น การมีรายได
สูงขึ้นก็จะท าใหสามารถอยูดีและกินดีขึ้น” (กรมวิชาการ, 2510, น. 85) 
 (8) หน้าที่ตามวัฒนธรรม  
  รัฐบาลตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คนในประเทศจึงตองขยัน
ผลิตและรูจักการอดออมและใชของที่คนในประเทศผลิต เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ เห็นได
จาก ค าเรียกรองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (2505, น. 28) ในวันครบรอบ 4 ปีแหงการปฏิวัติ ใน
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2502 วา “ขอใหทุกทานจงมีความรักและซื่อสัตย์ตอประเทศชาติ จงรวมมือ
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รวมใจกันบากบั่น. . .ดวยความขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพ ดวยการมีสามัคคีสนับสนุนคน
ไทยดวยกัน. . .ดวยการใชจายอยางประหยัดเพ่ือชาติดวย” แบบเรียนน าเสนอลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สอดคลองกับแนวคิดดังกลาว เชน ประชาชนจะตองรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รักษา
สาธารณสมบัติ มีนิสัยรักสงบ กลาหาญ มีวินัยดี ใชของที่ท าขึ้นในประเทศ (กรมวิชาการ, 2505, น. 
46) อีกท้ัง ตองรูจักประหยัดอดออม ขยันหมั่นเพียร ดังเนื้อหาที่วา 

 หนาที่ของเราผูเป็นพลเมืองพึงควรสนับสนุนแผนการพัฒนาอยางเต็มที่ เชน พยายาม
 ประหยัด พยายามท างานดวยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร การถือหลัก “อดออม
 และท างาน” “ชวยกันใชของที่ท าขึ้นในประเทศไทย” ของประชาชนทั้งชาติโดยพรอม
 เพรียงกันจะชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นผลตามความมั่นใจ. . . 

ยิ่งกวานั้นถาทุกคนรูจักประหยัดไมใชจายในทางที่สุรุยสุรายแลว เงินที่ออมไวนี้ จะ
 กลายเป็นเครื่องมือเครื่องใชให เราสามารถผลิตไดมากขึ้นกวาเดิมตอไป ซึ่งนั่นเอง
 ยอมหมายถึงวาเราจะอยูดีกินดียิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป” (กรมวิชาการ, 2510, น. 24, 85)  

  ในแบบเรียนภาษาไทยก็เนนสอนใหรูจักประหยัดเชนกัน ดังปรากฏใน
แบบเรียนวรรณคดีไทย เลม 3 ในบทความของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) 
เรื่อง จดหมายจางวางหร่ า ฉบับที่ 2 มีถึงบุตรชายที่สงไปเรียนที่เมืองนอกเมื่อรูวาใชเงินฟุุมเฟือยวา  
“. . .เจาอยาเขาใจวิปลาสไปตาง ๆ เงินที่เจาฟุุมเฟือยเชนนี้ ที่จริงก็ยังไมท าใหขาตองลมละลาย แตตัว
เจาเองจะลมละลายในขอที่จะเป็นมนุษย์ตอไปในภายหนา” (กรมวิชาการ, 2515, น. 148) รวมไปถึง 
การซื้อของในประเทศเพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนเงินและชวยเหลือกันในประเทศ เนื้อหาบทความใน
แบบเรียนวรรณคดีไทยเลมเดียวกัน เรื่อง กรณียกิจของเราตอชาติ ที่ปรากฏวา 

 . . .ขาพเจาขอชวนใหพวกชาวกรุงเทพฯ จ าไววา ถาไมท างานทานก็จะหาเงินไมได อีก
 ประการหนึ่ง ทานจะปรารถนาสิ่งซึ่งไมมีนั้นไมได โดยเหตุฉะนั้นทานตองพยายามชวย
 ชาติของทานบ ารุงความสมบูรณ์ ซึ่งมีอยูแลวใหรุงเรืองทวีขึ้น เพ่ือใหเป็นเงินเป็นทองขึ้น
 และสงวนเงินซึ่งหาไดในประเทศนั้นใหมากที่สุดที่จะท าได ที่จะท าเชนนี้ใหเป็นผลส าเร็จ 
 ก็ตองอุดหนุนหัตถกรรมในพื้นเมืองของเรา (กรมวิชาการ, 2515, น. 21) 

 4.4.1.5 กระบวนการจัดการความขัดแย้งในสังคม  
   เนื้อหาในแบบเรียนสังคมศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2503 ไมไดกลาวถึง

เรื่องการจัดการความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยางชัดเจนนัก โดยมองวาในสังคมของประเทศขณะนั้น
ไมมีความขัดแยง เพราะมีสถาบันของชาติที่ดีและด าเนินชีวิตดวยความสงบสุข  โดยเนื้อหาไดชี้น าให
ประชาชนอยาหลงเชื่อค ายุยงใสรายที่อาจกอใหเกิดความแตกแยกและท าลายความสามัคคี
ภายในประเทศ วา “เราพึงไมหลงเชื่อค ายุยง ใสรายหรือแอบอางใด ๆ เพราะประเทศของเรามี
สถาบันตาง ๆ ที่ดีอยูแลวเป็นอยางยิ่ง เชน ศาสนา พระมหากษัตริย์  และสถานะการเมืองก็เหมาะสม
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กับประเทศของเรา ท าใหเรามีความสงบสุขรมเย็นมีสิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ดีอยูแลว จึงควรรักษาไว
ใหคงทนถาวรสืบไป” (กรมวิชาการ, 2505, น. 133) และการกลาวย้ าใหมีความภาคภูมิใจในความมี
เอกราชของชาติไทย เป็นประเทศชาติที่ อุดมสมบูรณ์สงบสุขภายใตพระพุทธศาสนาและองค์
พระมหากษัตริย์ ที่วา  

 พวกเราควรภาคภูมิ ใจที่ ไดอยู ในประเทศไทย ภายใตรมธงไทยประเทศแห ง
 พระพุทธศาสนา ประเทศที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประเทศที่อุดมสมบูรณ์
 และดินฟูาอากาศอยูในเกณฑ์ที่สงผลใหแตความสงบสุข ไมเคยมีภัยธรรมชาติรายแรง
 อยางที่หลายประเทศประสบ ประเทศที่ประชาชนรวมรักสมัครสมาน ประการที่ส าคัญ
 ยิ่งก็คือ ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชที่ยั่งยืนอบอุน (กรมวิชาการ, 2505, น. 46-47) 

  แบบเรียนมุงเนนใหหลีกเลี่ยงหรือปูองกันการกระท าที่จะกอใหเกิดความ
ขัดแยงมากกวาการชี้แนะแนวทางเพ่ือจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยแบบเรียนสังคมศึกษาให
นักเรียนกระท าตนเป็นผูดีและมีมารยาท นั่นคือ เป็นผูเครงครัดตอความประพฤติอันเป็นคุณธรรม
ความดี มีความสงบเสงี่ยม รักสงบ ไมกอใหเกิดความราวรานแตกสามัคคีระหวางบุคคล หมูคณะ มี
ความอดทนอดกลั้น ไมบันดาลโทสะ เมตตา กรุณา โอบออมอารี (กรมวิชาการ, 2505, น. 1-2) 
ส าหรับเนื้อหาในแบบเรียนวรรณคดีไทย เลม 1 มีเนื้อหาที่แฝงคานิยมใหใชสติปัญญาในการแกไข
ปัญหา เพ่ือปูองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความขัดแยง แตก็ยังคงยึดถือหลักธรรมทางศาสนา
ในเรื่องเวรยอมระงับดวยการไมจองเวรเป็นหลักในการคลี่คลายปัญหา คือ พระราชนิพนธ์บทละคร
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เรื่องพระรวง ซึ่งพระรวงใชกลยุทธ์ในการท าศึก โดย
ยอมสละบานเมืองใหพวกขอมตามตนออกนอกเมืองไป เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดศึกสงครามระหวางเมือง
ไมใหชาวเมืองตองเดือดรอน และเมื่อจับขาศึกไดก็ปลอยตัวกลับประเทศไป ซึ่งในสวนบทบรรยายใน
บทละครนั้นไดกลาวไววา “ชาวสุโขทัยแตกตื่นกันมา. . .พอจบบทนี้ ก็ยกมือไหว รองกันแซวา เจา
ประคุณทานดีจริง ไมมีความผูกพยาบาทจองเวรเลย” (กรมวิชาการ, 2509, น. 144)  
  จากการวิเคราะห์เนื้อหาในแบบเรียนดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น สามารถสรุป
ใหเห็นสาระส าคัญของลักษณะเนื้อหาแบบเรียนในชวงการศึกษาชวงที่ 1 ตามประเด็นที่ศึกษาไดดัง
ปรากฏในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 
 
ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียนในช่วงที่ 1 : การศึกษาแบบเรียนในยุคเผด็จการทหาร ระหว่างปีพ.ศ. 
2503- เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

ประเด็นที่ศึกษา ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียน 

1. อ านาจในการปกครองของรัฐ
ในระบบราชการ (สวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น) 

- การบริหารราชการแผนดินมี 2 ประเภท คือ รวมอ านาจ 
และกระจายอ านาจ  
- ประเทศไทยใชหลักการบริหารแบบผสม แบงการปกครอง
เป็น 3 สวนคือ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
รัฐบาลสวนกลางคอยชวยเหลือทองถิ่น  

2. บทบาทของกองทัพและทหาร
ที่มีตอประชาชน  

- ทหารชวยรักษาความมั่นคงใหแกอธิปไตยและสถาบันส าคัญ
ของชาติ 
- ทหารชวยสรางความมั่นคงใหแกเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมภายในประเทศ 
- มีความจ าเป็นตองเสริมก าลังใหแกกองทัพ และเขารวมกับ
กลุมองค์กรภาคีตาง ๆ ในระดับนานาชาติ เพ่ือเสริมสรางความ
มั่นคง 

3. บทบาทของสถาบันที่มิใชระบบ
ราชการ เชน นักการเมือง รัฐสภา 
รวมไปถึงการอธิบายถึงวิธีการอัน
ชอบธรรมในการขึ้นสูอ านาจรัฐ 

- ประเทศไทยเคยใชระบบสองสภามากอน แมจะมีขอดีแตก็มี
ขอเสียอยูดวย 
- สภารางรัฐธรรมนูญมีอ านาจหนาที่และฐานะเทียบเทารัฐสภา  
- กลาวถึงที่มาของนายกรัฐมนตรีตามระบอบรัฐธรรมนูญ
โดยทั่วไปและตามธรรมนูญการปกครองที่ประเทศใชอยู
ขณะนั้ น ไว แบบกว า ง  ๆ  โดยพระมหากษัตริ ย์ทร งตั้ ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
- ที่มาของสมาชิกรัฐสภามาไดจากทั้งชองทางการเลือกตั้งและ
แตงตั้ง  
- ในทางปฏิบัติมีนอยมากที่จะมีการยุบสภา 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 
ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียนในช่วงที่ 1 : การศึกษาแบบเรียนในยุคเผด็จการทหาร ระหว่างปีพ.ศ. 
2503- เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

ประเด็นที่ศึกษา ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียน 

4. ขอควรปฏิบัติตนหรือหนาที่ที่
ประชาชนพึงมีตอรัฐ 

- รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเทานั้น) 
- ปูองกันประเทศ สามัคคี รับราชการทหาร ไมเชื่อค ายุยง 
รูจักเลือกรับเอาวัฒนธรรมที่เหมาะสมเขามาใช 
- ปฏิบัติตามและเคารพกฎหมายบานเมือง เสียภาษี 
- ใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต (ถามี) 
- ชวยเหลือรวมมือแกทางราชการ  
- รับการศึกษา 
- ตองท างาน 
-                                                 รักษา
สาธารณสมบัติ ซื่อสัตย์ 

5. กระบวนการจัดการความขัดแยง
ในสังคม 

- ยึดหลักคุณธรรมความดี สงบเสงี่ยม รักสงบ ใชสติปัญญา 
ในการแกไขปัญหา  
- ยึดหลักธรรมทางศาสนา 
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 4.4.2 ช่วงที่ 2: ศึกษาแบบเรียนหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 - ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540 
 ประเทศไทยตกอยูภายใตการปกครองแบบเผด็จการทหารอยูเป็นระยะเวลานาน 
ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท าใหโครงสรางทาง
การเมืองที่หยุดนิ่งปรับตัวไมทัน กอใหเกิดการเคลื่อนไหวเรียกรองรัฐธรรมนูญจนเกิดเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 ท าใหบรรยากาศทางการเมืองในประเทศเปิดกวางเสรีอยางมาก ประชาชนตาง
เรียกรองเสนอปัญหาและความไมเป็นธรรมในเรื่องตาง ๆ ในสังคม ดานการศึกษาก็มีการวิจารณ์การ
จัดการศึกษาของไทยอยางกวางขวางในแวดวงนักวิชาการสาขาตาง ๆ เนื่องจากเห็นวา การพัฒนา
ประเทศจะตองเริ่มตนจากการพัฒนาระบบการศึกษา ซึ่งในขณะนั้นหลายฝุายมองวา ระบบการศึกษา
ไทยลอกเลียนมาจากตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ท าใหไมเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพสังคมในประเทศไทย จึงพยายามเสนอและเรียกรองใหเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา และ
จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาของไทย ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยใน
ชั่วระยะเวลาหนึ่งภายใตการบริหารงานของรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ไดรับพระบรมราชโองการ
แตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเขามาคลี่คลายความขัดแยงที่เกิดขึ้นพรอมทั้งราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2517 แตในชวงหลัง พ.ศ. 2518 เป็น
ตนมา ทหารและขาราชการฝุายอนุรักษนิยมมุงมั่นท าใหสถานภาพของตนเขมแข็งขึ้นโดยสรางแรง
สนับสนุนจากประชาชน มีการออกกฎเกณฑ์ควบคุมกระบวนการรัฐสภาประชาธิปไตย และยังคง
โฆษณาชวนเชื่อ มีมาตรการกระจายแนวคิดอุดมการณ์ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ใหเป็นแกน
ของระบบรวมศูนย์อ านาจอยางตอเนื่อง (ผาสุก  พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2542, น. 607) 
พรอมดวยแนวคิดฝุายซายเริ่มเขามาในประเทศไทย และการตอตานการกลับเขาประเทศของจอมพล
ถนอม กิตติขจร หลังจากตองเดินทางออกนอกประเทศไปหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จน
สุดทายเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางฝุายกาวหนาและอนุรักษ์นิยมท าใหสถานการณ์บาน
ปลายจนกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519       ระบอบ    าธิปไตยที่เบงบานอยาง
มากหลังการเรียกรองรัฐธรรมนูญของนักศึกษาและประชาชนในปี พ.ศ. 2516 นั้นตอง          คณะ
รัฐประหารมอบหมายใหนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐบาลสมัยนี้ มี
นโยบายในการตอตานภัยคอมมิวนิสต์อยางเต็มที่ บรรยากาศทางการเมืองในประเทศจึงคอนขางตึง
เครียด แตรัฐบาลก็อยูไดไมนาน ในปี พ.ศ. 2520               มเดิมไดยึดอ านาจการปกครองจาก
รัฐบาลนายธานินทร์ และแตงตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เขาด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรี มีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม ปีพ.ศ. 2521 ใชระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ ซึ่ง
ก าหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและแตงตั้งวุฒิสมาชิก โดยนายกรัฐมนตรีไม
จ าเป็นตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ลิขิต ธีรเวคิน , 2550, น. 219) และด าเนินนโยบาย
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ประสานประโยชน์กับคนในชาติและสรางความสัมพันธ์อันดีกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะในกลุม    
อินโดจีนและจีน 
 ในชวงทศวรรษ 2520 -2530 ประเทศไทยอยูภายใตการบริหารงานของ
นายกรัฐมนตรี 2 ทาน คือ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (พ.ศ. 2520-2523) และพลเอกเปรม      
ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2531) เป็นสมัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวตอที่ส าคัญของการเมืองการปกครองของ
ไทยสมัยหนึ่งในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาการเมืองการปกครองไปสูระบอบประชาธิปไตย เป็นสมัย
ที่รัฐบาลสามารถพัฒนาโครงสรางทางการเมืองใหมีความเขมแข็ง การพัฒนาชนบท การรวมมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนความเขมแข็งของกลุมพลังตาง ๆ ในอันที่จะ
ตอรองกับรัฐบาล เชน กลุมสหภาพแรงงาน กลุมเกษตรกร เสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งเป็นผลที่ให
ประชาชนมีการเรียนรู การวิพากษ์วิจารณ์ และความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น เมื่อพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ ไดเขารับต าแหนงหัวหนารัฐบาลใน พ.ศ. 2531 แมในเวลานั้นยังไมไดเป็นประชาธิปไตย
โดยสมบูรณ์เนื่องจากยังมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งไมไดเลือกตั้งทั้งหมด แตก็ถือเป็นสมัยที่
กลาวไดวาเกิดความชอบธรรมในการมีอ านาจบริหารตามระบอบประชาธิปไตยขึ้นในระบบการเมือง
การปกครองของไทย กลาวคือ เป็นหัวหนารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเป็นหัวหนา
พรรคชาติไทย ไดรับการเลือกตั้งเป็นผูแทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาไดด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรี 
และจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชน  
 ตอมา ดวยปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองและความขัดแยงระหวาง
ฝุายรัฐบาลและกองทัพ ท าใหเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2534 โดยคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ก าหนดใหยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 และก าหนดใหมีการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม นายอานันท์ ปันยารชุน ไดรับโปรดเกลาฯ ใหด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรี 
รัฐธรรมนูญฉบับใหมประกาศใชในปี พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเสียงครหาวาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับรสช. 
โดยเฉพาะมาตราที่ก าหนดไววานายกรัฐมนตรีไมจ าเป็นตองมาจากการเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้งครั้ง
ใหม พลเอกสุจินดา คราประยูร รองหัวหนาคณะรสช. ไดรับการผลักดันใหเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งดวย
เหตุนี้ ท าใหประชาชนเกิดความไมพอใจเพราะเกรงวาคณะรสช.จะสืบทอดอ านาจเผด็จการตอไป จึงมี
การเคลื่อนไหวประทวงใหลาออกจากต าแหนงจนเหตุการณ์บานปลายเป็นเหตุการณ์นองเลือด เดือน
พฤษภาคม 2535 จนสถาบันพระมหากษัตริย์เขามาไกลเกลี่ยและใหพลเอกสุจินดาลาออกจาก
ต าแหนงนายกรัฐมนตรี  
 จากนั้นนายอานันท์ ปันยารชุน ไดรับโปรดเกลาฯ ใหเขาด ารงต าแหนง
นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง และ แกไขรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2534 
ก าหนดใหนายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นับไดวา เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเป็นจุด
เปลี่ยนส าคัญที่น ามาซึ่งการแกไขรัฐธรรมนูญและผลักดันใหทหารตองปรับบทบาทใหม ไมเขามา
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แทรกแซงหรือยุงเกี่ยวทางการเมือง จนกระทั่งในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ปี พ.ศ. 2537 เริ่มมีกระแส
เรียกรองจากประชาชนใหปฏิรูปการเมือง จึงมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมโดยเฉพาะการใหบุคคล
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ถือเป็นการขยายสิทธิทางการเมืองไปยังกลุมคน
หนุมสาวใหคนรุนใหมไดมีสวนรวมในการเลือกผูแทนเขามาพัฒนาประเทศมากขึ้น และตอมารัฐบาล
นายบรรหาร ศิลปอาชาไดสนองเสียงเรียกรองจากหลายฝุายในสังคมใหด าเนินการปฏิรูปการเมือง จึง
ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองขึ้น เพ่ือศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงและปูทางไปสูการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2540 ในสมัย
รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มีความเป็นประชาธิปไตยและ
รับรองสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนไวอยางมาก 

 ในชวงนี้จะเริ่มศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในแบบเรียน ซึ่งประกอบไปดวยแบบเรียน
ในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 
2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533)  

 ทั้งนี้ ในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 จะท าการศึกษา
เฉพาะในแบบเรียนภาษาไทย เนื่องจากแบบเรียนวิชาสังคมศึกษามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอย กลาวคือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 สั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2518 ไดระบุใหมี
การเพ่ิมเติม รายวิชาและเนื้อหาวิชา ส023 เอเชียตะวันออก และวิชา ส 024 เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ในหมวดวิชาสังคมศึกษา อีกทั้งรายวิชาดังกลาวไมไดเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จึงไมอยูใน
ขอบเขตของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 4.4.2.1 อ านาจในการปกครองของรัฐในระบบราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น)  
 ดานเนื้อหาในแบบเรียนไดกลาวถึงอ านาจหนาที่ในการบริหารราชการ
แผนดินทั้ง 2 หลักการ คือ                                        โดยใหรายละเอียดมาก
ขึ้น กลาวคือ แบบเรียนอธิบายถึง     และ       ของหลักการทั้งสองนี้ดวยวา มีขอดีและขอเสียพอ ๆ 
    โดยเฉพาะในสวนขอดีของการกระจายอ านาจที่น าเสนอวา ท าใหรัฐบาลสวนกลางมีภาระนอยลง 
ประชาชนจัดการปกครองทองถิ่นและด าเนินกิจการของทองถิ่นไดตามความปรารถนา ไมใชเพียงแคมี
อิสรภาพสมควรที่จะปกครองทองถิ่นดังเชนในแบบเรียนชวงเผด็จการทหาร (ชวงที่ 1) นั่นคือ การลด
บทบาทของรัฐบาลสวนกลางลงและเปิดโอกาสใหทองถิ่นสามารถปกครองตนเองไดมากยิ่งขึ้นตาม
ตองการ เห็นไดจาก เนื้อหาในหนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส401 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตาม
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หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ซึ่งมีกระมล ทองธรรมชาติ และด ารง ธรรมารักษ์ 
นักวิชาการดานรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผูรวมแตงหนังสือเรียน ดังเนื้อหาที่วา 

 . . .นักรัฐศาสตร์ไดเสนอหลักในการจัดระเบียบบริหารราชการไว 2 หลัก คือ หลักการ
 รวมอ านาจการปกครองไวที่หนวยงานบริหารในสวนกลาง (centralization power) 
 และหลักการกระจายอ านาจการปกครองใหแกประชาชนในทองถิ่นตาง  ๆ 
 (decentralization power) ทั้ง 2 หลักนี้ตางมีขอดีและขอเสียพอ ๆ กัน (กระมล 
 ทองธรรมชาติ, อานนท์ อาภาภิรม และ ด ารง ธรรมารักษ์, 2530, น. 76) 

โดยกลาวถงึขอดีและขอเสียของแตละหลักวา  
 ขอดีของหลักรวมอ านาจ มีดังนี้ 1)ชวยใหเกิดเอกภาพ. . .2)ประหยัดคาใชจาย. . . 
 จัดเก็บภาษีและระดมทรัพยากรในประเทศไดสะดวก. . .4)วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 และความมั่นคงของประเทศไดสะดวก. . .  
  ขอเสีย มีดังนี้ 1)ท าใหเกิดความลาชา. . .2) ไมอาจควบคุมดูแลความประพฤติ
 ของเจาหนาที่จากสวนกลางที่ประจ ายังสวนตาง ๆ ไดทั่วถึง . . .3)ความตองการของ
 ประชาชนไมไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่. . .4)ทองถิ่นไมมีโอกาสไดปกครองตนเอง 
 . . .5)เจาหนาที่สวนกลางมีภาระหนาทีม่ากเกินไป. . .  

  ขอดีของการกระจายอ านาจ มีดังนี้ 1)ท าใหประชาชนในทองถิ่นสามารถจัดกิจการ
 สนองความตองการของทองถิ่นไดตามที่ปรารถนาอยางรวดเร็ว. . .2)ประชาชนมี
 โอกาสปกครองตนเองอันเป็นการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย . . .        
3)ประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสคิดพ่ึงตนเองมากกวาพ่ึงเจาหนาที่สวนกลาง. . .4)รัฐบาล
 สวนกลางมีภาระนอยลงสามารถมีเวลาไปสนใจเรื่องส าคัญ ๆ ของรัฐไดเต็มที่. . .  
  ขอเสีย มีดังนี้ 1)สิ้นเปลืองมาก. . .2)อาจท าใหรัฐขาดเอกภาพ. . .3)อาจท าให
 รัฐบาลในสวนกลางไมสามารถวางแผนในการใชทรัพยากรหรือแผนในการรักษาความ
 สงบเรียบรอยภายในและปูองกันประเทศไดตามตองการ. . .(กระมล ทองธรรมชาติ 
 และคณะ, 2530, น. 77-79, เนนโดยผูศึกษา) 

   ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส101 ส102 ประเทศของเรา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เลม 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 อธิบายเรื่องการจัดระเบียบ
การบริหารการปกครองของไทยอันประกอบไปดวยการปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่นซึ่งมีอ านาจปกครองตนเองมากขึ้นจากการมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ดัง
เนื้อหาที่วา 
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 1. การปกครองประเทศในระดับสวนกลาง รัฐบาลรับผิดชอบทั้งหมด โดยมีหนวย
 ราชการระดับสูงตั้งอยูในสวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหนาที่ดาน   
 ตาง ๆ โดยสวนรวมของประเทศ 
 2. การปกครองในระดับภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอ าเภอ ซึ่งกระจายกันอยูทั่วประเทศ 
 ตามปกติรัฐบาลกลางไมสามารถด าเนินการปกครองใหใกลชิดทั่วถึงไดทั้งประเทศ จึง
 ตองสงเจาหนาที่จากสวนกลางไปนั่งประจ าท าหนาที่ปกครองในสวนภูมิภาค 
 3. การปกครองในระดับทองถิ่น ซึ่งมีประชาชนอยูหนาแนน สมควรจะปกครองตนเอง
 ไดบาง รัฐบาลกลางจึงจัดใหมีกฎหมายเพ่ือตั้งองค์การปกครองสวนทองถิ่นขึ้นให
 ประชาชนปกครองตัวเอง (กรุงเทพ พัทยา) (กรมวิชาการ, 2532, น. 10-11) 

 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ไดเนนย้ าวารัฐเล็งเห็นความส าคัญของการปกครองสวน
ทองถิ่น ในฐานะที่ชวยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีการระบุไวในรัฐธรรมนูญ 
(ฉบับปีพ.ศ. 2521) อยางชัดเจน จากขอความที่วา “การปกครองทองถิ่นไดรับการระบุอยางแจงชัดใน
รัฐธรรมนูญเชนกัน ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวาการปกครองสวนทองถิ่นมีความส าคัญมาก และควรไดรับ
การสงเสริมอยางยิ่ง เพ่ือชวยวางรากฐานอันมั่นคงใหแกการปกครองระบอบประชาธิปไตย” (กระมล 
ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 112) 

  นอกจากนี้ ยังอธิบายเพ่ิมเติมในเรื่องวิธีการเลือกผูที่จะมาด ารงต าแหนง
หัวหนาหนวยการปกครองระดับตาง ๆ ในแตละประเทศวามีความแตกตางกันแมจะเป็นประเทศ
ประชาธิปไตยเหมือนกัน โดยประเทศไทยใชวิธีการแตงตั้งผูวาราชการจังหวัด (การปกครองสวน
ภูมิภาค) เชนเดียวกับประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ ดังนี้คือ 

 การจัดระเบียบการปกครองตามลัทธิประชาธิปไตย ไมจ าเป็นตองจัดเหมือนกันในทุก
 ประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เชื่อในลัทธิประชาธิปไตย ไมได
 ใชวิธีการเลือกตั้งหัวหนาเจาหนาที่ในหนวยงานการปกครองระดับตาง ๆ เหมือนอยาง
 สหรัฐอเมริกา แตใชวิธีแตงตั้งผูวาราชการจังหวัดเชนเดียวกับประเทศไทย ประเทศ
 อังกฤษ ซึ่ งเป็นประเทศที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเชนกัน (กระมล 
 ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 14)  
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 4.4.2.2 บทบาทของกองทัพและทหารที่มีต่อประชาชน  
 เนื่องจากหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ท าใหบรรยากาศทางการเมือง
ในประเทศเปิดกวางเสรีอยางมาก ประชาชนตางเรียกรองเสนอปัญหาและความไมเป็นธรรมในเรื่อง
ตาง ๆ อยางมาก จึงเกิดปัญหาความวุนวายในสังคม อีกท้ัง กลุมทหารและขาราชการฝุายอนุรักษ์นิยม
ยังคงพยายามที่จะรักษาอ านาจของตนตอไป จึงเริ่มมีการออกกฎเกณฑ์ควบคุมกระบวนการรัฐสภา
ประชาธิปไตย และยังคงโฆษณาชวนเชื่อ กระจายแนวคิดอุดมการณ์ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ใหเป็นแกนของระบบรวมศูนย์อ านาจอยางเขมขน จนเกิดเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519 เกิด
รัฐประหาร ทหารเขามามีอ านาจในการบริหารประเทศ พรอมทั้งอิทธิพลจากภัยคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้น
คุกรุนอยางหนักในเวลานั้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลจึงตองด าเนินนโยบายปลูกฝัง
แนวคิดชาตินิยมและมุงสรางความมั่นคงทางการทหารใหเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น เนื้อหาในหนังสือ
หมวดวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 
2520 จึงอธิบายถึงความส าคัญของทหารและการมีอ านาจหนาที่มากขึ้นของทหาร และความอยูรอด
ของประเทศขึ้นอยูกับก าลังทางทหาร เห็นไดจาก  

 ความอยูรอดของชาติและเอกราชของชาตินั้นมีปัจจัยส าคัญอยางหนึ่ง คือ การทหาร 
 ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความตองการก าลังทหารที่เขมแข็ง มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่
 ทันสมัย มีความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวางต ารวจ ทหารเหลาตาง ๆ และพลเรือน 
 เพราะก าลังถูกภัยจากภายในและนอกประเทศแทรกซึม บอนท าลายอยางหนัก. . . 
 สวนการกอความไมสงบภายในนั้นเดิมเราใชต ารวจปราบปราม แตลักษณะการกอความ
 ไมสงบรุนแรงและมีวงเขตกวางขวาง เกินกวาก าลังและจ านวนของต ารวจที่มีอยู จึงตอง
 ใชทหารและประชาชนรวมมือกันอีกสวนหนึ่งเขาด าเนินการ หนาที่ของทหารจึง
 กวางขวางขึ้น (กรมวิชาการ, 2521, น. 102) 

 ตอมาในสมัยที่ประเทศปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ ชวงปี
ทศวรรษ 2520-2530 รัฐบาลมีนโยบายใชการเมืองน าการทหาร บทบาทของทหารในประเทศจะเริ่ม
ลดลง โดยจะเนนไปทางดานปูองกันภัยรุกรานจากนอกประเทศมากกวาการเขามามีอ า นาจทาง
การเมือง หนังสือเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ฉบับที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2530 เริ่ม
ปรากฏเนื้อหาที่มีลักษณะเสนอแนวคิดแยกทหารออกจากอ านาจทางการเมือง ถือเป็นครั้งแรกที่มีการ
กลาววิจารณ์การเขามามีบทบาททางการเมืองของทหารในหนังสือเรียน โดยมองวา หนาที่หลักของ
ทหารคือ การปูองกันประเทศจากการรุกราน ไมใชการเขามามีอ านาจในการปกครองประเทศ แมจะมี
การท ารัฐประหารยึดอ านาจก็จะเป็นการใชอ านาจเผด็จการเพียงชั่วคราว สุดทายทหารจะตองออกไป
และปลอยใหประเทศด าเนินการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย  ดังเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนสังคมศึกษา ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วา  
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 โดยทั่วไปคณะผูน าทหารมักจะใชอ านาจเผด็จการปกครองประเทศเป็นการชั่วคราว 
 ระหวางที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือหลังจากลมเลิกระบอบประชาธิปไตย โดยมี
 เปูาหมายเพ่ือขจัดภัยคุกคามบางอยางตอความมั่นคงของรัฐ และวางรากฐานที่มั่นคง
 ใหแกระบอบประชาธิปไตยเทานั้น ทั้งนี้ก็เพราะหนาที่หลักของทหารก็คือ การปูองกัน
 ประเทศ มิใชปกครองประเทศ (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 83) 

 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส402 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2524 เห็นวาการเขามามีอ านาจทางการเมืองของทหารและกอใหเกิด “วงเวียนรัฐประหาร” ใน
ระบอบการเมืองการปกครองไทยนั้น เป็นผลมาจากความขัดแยงของผูที่ชวงชิงอ านาจทางการเมือง 
ซึ่งสุดทายทหารจะเป็นผูเขามาจัดการปัญหาความขัดแยงดังกลาว ดังเนื้อหาที่วา 

หลังจาก พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐบาลเขามาบริหารประเทศหลายชุดดวยกัน มี
ความขัดแยงกันในดานอ านาจและนโยบาย กอใหเกิดการชวงชิงอ านาจทางการเมือง
หลายครั้ง ซึ่งทายที่สุดในแตละครั้งทหารจะเขามาเป็นรัฐบาล สงผลใหเกิดลักษณะที่
เรียกวา วงเวียนรัฐประหาร ขึ้นในระบอบการเมืองการปกครองของไทย. . . (จรูญ 
สุภาพ และคณะ, 2535, น. 47) 

 ตอมาในชวงหลังปี พ.ศ. 2531 ประเทศไทยเริ่มเขาสูการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น รัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดวยแนวคิด 
“เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการคา” ท าใหในชวงนี้ทหารไดลดบทบาททางการเมืองลงอยางเห็นไดชัด
ในเนื้อหาแบบเรียนตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 แตยังคงมีความจ าเป็นตอประเทศชาติ 
โดยทหารไดเขาไปมีบทบาทส าคัญในดานการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนงานทางดานพลเรือน เชน 
ชวยเหลือสาธารณประโยชน์ บรรเทาสาธารณภัย เห็นไดจากเนื้อหาในบทความพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ปรากฏอยูในหนังสือเรียนภาษาไทย ท503 วรรณสารวิจักษณ์ เลม 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
ที่วา “เวลาเกิดภัย เจาหนาที่ต ารวจและทหารก็ไดออกไปสงเคราะห์ไปชวยเหลือโดยใช ก าลังของ
ต ารวจและทหารออกไปรวมกับบานเมือง. . .” (กรมวิชาการ, 2539, น. 132) การด ารงอยูของกองทัพ
และทหารจึงมีความจ าเป็นตอความม่ันคงปลอดภัยของประเทศชาติ และเป็นที่มาของการเรียกรองให
ประชาชนมีหนาที่สนับสนุนกิจการทางการทหาร โดยการเขารับราชการทหารตามที่กฎหมายก าหนด 
เห็นไดจากเนื้อหาในหนังสือเรียนประเทศของเรา ส306 ประเทศของเรา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) วา “ทหารมีความส าคัญ
และจ าเป็นแกประเทศในอันที่จะปูองกันรักษาดินแดนไวใหคงอยูตลอดไปและรอดพนจากศัตรูรุกราน 
ดังนั้นชายทุกคนซึ่งมีสัญชาติไทยตองมีหนาที่รับราชการทหารทุกคนตามกฎหมาย” (กรมวิชาการ, 
2536ค, น. 267) 
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 4.4.2.3 บทบาทของสถาบันที่มิใช่ระบบราชการ เช่น นักการเมือง รัฐสภา รวม
ไปถึงการอธิบายถึงวิธีการอันชอบธรรมในการขึ้นสู่อ านาจรัฐ  
 เนื่องจากในชวงเวลาการศึกษานี้เป็นชวงที่มีการผันผวนทางการเมือง
คอนขางสูง มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและรัฐธรรมนูญอยูบอยครั้ง เนื้อหาในแบบเรียนจึงพยายาม
อธิบายสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสังคมใหมีความสอดคลองเขากันกับหลักการประชาธิปไตย ส าหรับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จะมีรัฐสภาท าหนาที่เป็นฝุายนิติบัญญัติ ซึ่งหนังสือเรียน ส401 สังคม
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 กลาวถึงระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาสามารถมีไดทั้งระบบสภาเดียวหรือสองสภา ดังนี้ 

 ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานี้จะมีเฉพาะผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียวหรืออาจมี 2 
 สภาก็ได คือ มีทั้งสภาผูแทนราษฎร ซึ่งตัวแทนหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
 ประชาชนเป็นผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งเป็นสภา
 ของผูทรงคุณวุฒิสวนมากสมาชิกไดมาจากการแตงตั้ง (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 
 2530, น. 15) 

 บทบาทของกลุมผลประโยชน์ไดถูกกลาวถึงอยางชัดเจนในหนังสือเรียน
ยุคหลังปี พ.ศ. 2521 เป็นตนมา อันไดแก พรรคการเมืองและนักการเมือง กลุมอาชีพ กลุมปัญญาชน 
รวมถึงกลุมสื่อมวลชนก็มีบทบาทส าคัญในการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยเชนกัน รวม
ไปถึงการอธิบายปัญหาที่ เกิดขึ้นจากบทบาทหนาที่ของกลุมผลประโยชน์ดังกลาวดวยวา พรรค
การเมืองและนักการเมืองยังไมพัฒนาเป็นสถาบันที่มั่นคง กลุมผลประโยชน์อ่ืน ๆ สามารถกอใหเกิด
ปัญหาตอการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยได หากใชสิทธิเสรีภาพอยางไมเหมาะสมหรือมี
การกระท าที่ค านึงถึงผลประโยชน์สวนตนมากกวาสวนรวม 

 พรรคการเมืองถูกอธิบายวา เป็นสถาบันที่ท าหนาที่เสมือนตัวแทนของ
ปวงชน และเป็นตัวเชื่อมการท างานระหวางฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหาร จากเนื้อหาในหนังสือเรียน 
ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ที่วา “พรรค
การเมือง ซึ่งมีบทบัญญัติรับรองฐานะไวเป็นพิเศษในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะท าหนาที่เป็นเครื่อง
เชื่อมความมั่นคงระหวางฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหาร ใหสามารถท างานรวมกันไดอยางดี.  . .” 
(กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 111) และ “. . .พรรคการเมืองจัดเป็นกลุมหรือสถาบัน
ส าคัญในการท าหนาที่เหมือนผูแทนของประชาชนโดยตรง ที่จะใหผูแทนของตนเขาไปตอรองพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์เพ่ือตน นโยบายหรืออุดมการณ์ของพรรคการเมืองจึงมักจะรางขึ้นเพ่ือจูงใจ
ประชาชนใหศรัทธาหรือเชื่อถือในนโยบายของพรรค เพ่ือจะไดเลือกตั้งสมาชิกของพรรคนั้น ๆ เขาไป
เป็นผูแทนของตนใหรัฐสภา” (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 115) และพรรคการเมือง
เป็นประโยชน์ตอระบอบประชาธิปไตย เพราะปัญหาของประเทศนั้นซับซอนเกินกวาจะแกปัญหาคน
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เดียวได โดยพรรคการเมืองที่ดีจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนและชาติบานเมือง เห็นไดจาก
เนื้อหาในหนังสือเรียน ส402 สังคมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) ที่วา 

 พรรคการเมืองมีประโยชน์ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาก เพราะปัญหาของ
 ประเทศในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ และมีความยุงยากสลับซับซอนเกินกวาที่คนคนเดียว
 จะท าความเขาใจและแกไขไดหมด อยางไรก็ตามพรรคการเมืองที่ดีจะตองมีความ
 รับผิดชอบตอประชาชน ตอชาติบานเมือง ไมกระท าตนเป็นตัวแทนของกลุม
 ผลประโยชน์บางกลุม หรือรับใชคนกลุมนอย เชน พอคา นักธุรกิจ โดยไมค านึงถึงความ
 เจริญรุงเรืองของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนสวนใหญ (จรูญ สุภาพ 
 สมบูรณ์ สุขส าราญ และ สมโชค เจริญลาภ, 2535, น. 66) 

 อยางไรก็ตาม พรรคการเมืองก็ยังมีปัญหาอยูมาก เพราะคนมักจะยึดติด
กับตัวบุคคลมากกวานโยบายหรือหลักการของพรรค ท าใหพรรคการเมืองขาดเสถียรภาพและความ
ตอเนื่องในการพัฒนา เห็นไดจากเนื้อหาในหนังสือเรียนชาสังคมศึกษา ส101 ส102 ประเทศของเรา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลม 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 วา “พรรคการเมืองไทยยัง
มีปัญหามาก อันเนื่องจากพรรคการเมืองยังขาดนโยบายที่แนนอน. . .แตอาศัยยึดตัวบุคคลมากกวา
หลักการ. . .ถาหัวหนาพรรคหมดอ านาจหรือตาย พรรคการเมืองนั้นก็ลมไป ตัวบุคคลที่เป็น
นักการเมืองก็มักมีอุดมคติไมแนนอน” (กรมวิชาการ, 2532, น. 25) และในหนังสือเรียนสังคมศึกษา 
ส 402 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) กลาวถึงปัญหาของระบบพรรคการเมืองที่มีความแตกแยกภายในพรรควา      
“. . .จากความแตกแยกขัดแยงกันภายในพรรค จนตองมีการแยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นพรรคใหมขึ้นนั้น 
ก็แสดงใหเห็นวาระบบพรรคการเมืองของประเทศไทยยังตองใชเวลาในการพัฒนาตอไป” (จรูญ 
สุภาพ และคณะ, 2535, น. 55) 
 ดานนักการเมือง หนังสือเรียนอธิบายวาเป็นผูมีบทบาทตอการเมืองการ
ปกครองโดยตรง ซึ่งหากบุคคลเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตชอบธรรม จะชวยใหระบอบ
ประชาธิปไตยพัฒนาไปได ดังเนื้อหาวา 

 นักการเมือง หมายรวมถึงบุคคลที่อยูในฐานะท่ีจะมีบทบาททางการเมืองการปกครองได
 โดยตรงดวย อันไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี 
 รัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตน. . .ถาบุคคลเหลานี้ท าหนาที่รักษา
 ระบอบประชาธิปไตยอยางเต็มที่แลว การปกครองระบอบประชาธิปไตยก็จะด าเนินไป
 ได. . .ตัวอยางเชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย์สุจริต
 และอยูในวินัยของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด (จรูญ สุภาพ และคณะ, 2535, น. 116) 
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 หนังสือเรียนยังมองวา กลุมผลประโยชน์ชวยสงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยได เนื่องจากสามารถตอรองกับรัฐบาลใหกระท าการเพ่ือประโยชน์ของกลุมตนได 
จากเนื้อหาในหนังสือเรียน ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2524 ที่วา “ถากลุมผลประโยชน์เคลื่อนไหวเรียกรองใหรัฐบาลท าอยางใดอยางหนึ่งตามที่กลุม
ตองการภายในกรอบของกฎหมาย. . .รวมถึงค านึงถึงประโยชน์สวนรวมของชาติอยูเสมอแลว ก็จะมี
ผลเป็นการสงเสริมใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งยึดหลักประนีประนอม และประสาน
ผลประโยชน์ระหวางกลุมตาง ๆ ด าเนินไปไดอยางราบรื่น” (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, 
น. 113) แตกลุมผลประโยชน์ตาง ๆ อาจเกิดความขัดแยงกันและกลายเป็นตัวขัดขวางการพัฒนา
ประชาธิปไตยไดหากการรวมกลุมนั้นมุงแตคิดถึงประโยชน์สวนตนหรือกระท าการที่อาจสงผลเสียหาย
ตอสาธารณะ ดังขอความที่วา “หากการรวมกันของกลุมผลประโยชน์ตาง ๆ มุงแตคิดถึงผลประโยชน์
สวนตน. . .หรือกระท าการท่ีอาจท าใหเกิดผลเสียหายตอสาธารณประโยชน์ เพ่ือน ามาเป็นขอตอรองก็
จะกอใหเกิดผลเสียหาย กิจการตาง ๆ ของรัฐชะงักงัน ประชาชนเดือดรอน เกิดความวุนวาย ซึ่งเป็น
อันตรายตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย” (จรูญ สุภาพ และคณะ, 2535, น. 64) ดังนั้น 
หากจะชวยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย กลุมผลประโยชน์จะตองค านึงถึงประโยชน์
สวนรวมและประนีประนอมระหวางกัน ดังเนื้อหาที่ปรากฏวา “. . .อาจกลาวไดวา รัฐบาลจะสามารถ
ประนีประนอมและประสานประโยชน์ของกลุมอาชีพตาง ๆ และหาวิธีการระงับการขัดแยงใน
ผลประโยชน์ของกลุมอาชีพตาง ๆ ไดโดยงาย ถากลุมอาชีพตาง ๆ พรอมที่จะประนีประนอม
ผลประโยชน์ของกลุมตนและค านึงถึงผลประโยชน์ของสวนรวม” (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 
2530, น. 114)  

 หนังสือเรียน ส401 สังคมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2524 ยังได
กลาวถึงบทบาทของกลุมปัญญาชนทั้งในดานที่เคลื่อนไหวเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และการเคลื่อนไหวที่ท าใหระบอบประชาธิปไตยสิ้นสุดลงใน
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดยชี้แนะใหกลุมปัญญาชนเลือกแสดงบทบาททางการเมืองใหเหมาะสม 
เพ่ือจะไดเป็นผลดีตอระบอบประชาธิปไตย และชี้น าใหนิสิตนักศึกษา นักเรียน ท าหนาที่หลักของ
ตนเอง คือ การเรียนหนังสือและแสวงหาความรูไมใชการเคลื่อนไหวทางการเมือง เมื่อเรียนจบแลวก็
จะเป็นก าลังส าคัญในการชวยรักษาประชาธิปไตยได ดังเนื้อหาที่วา 

 . . .เหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท าใหระบอบเผด็จการที่คงอยูขณะนั้น
 สิ้นสุดลง และระบอบประชาธิปไตยถูกน ามาใชแทนระบอบเผด็จการ ตรงกันขามกับ
 เหตุการณ์ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ท าใหระบอบประชาธิปไตยตองสิ้นสุดลง และ
 ระบอบเผด็จการถูกน ามาใชแทนที่ระบอบประชาธิปไตย  
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 ฉะนั้น จึงเป็นหนาที่ของกลุมปัญญาชนที่จะพิจารณาเลือกแสดงบทบาทใหมีผลตอ
 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสม และควรจะใชวิธีการแสดง
 ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นโยบายหรือการกระท ารัฐบาลในท านองติเพ่ือกอ ซึ่งนาจะ
 เป็นผลดีตอการรักษาระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันมากกวาการชุมนุมหรือเดินขบวน
 คัดคาน ตามความเป็นจริงตามหนาที่หลักของนิสิตนักศึกษาและนักเรียน คือ มีหนาที่
 เรียนและแสวงหาความรูใหมากที่สุด มิใชการเคลื่อนไหวทางการเมือง.  . .นิสิต
 นักศึกษาและนักเรียนก็จะเป็นก าลังของกลุมปัญญาชนชวยกันรักษาประชาธิปไตยไดใน
 ระยะหลังจากจบการศึกษาแลว (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 115) 

นอกจากนี้ ยังปรากฏเนื้อหาที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในแงของการแสดงความเห็นและ       
ใชเสรีภาพที่ไมเหมาะสมของนักศึกษาในระบอบประชาธิปไตย จากเนื้อหาในพระราชบันทึกของ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่องความทรงจ าในการตามเสด็จตางประเทศทาง
ราชการ (ตอนเสด็จพระราชด าเนินประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) ในหนังสือเรียนภาษาไทย    
ท 503, ท 504 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 ดังวา สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถไดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปยังประเทศออสเตรเลีย ตามค ากราบ
บังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เพ่ือทูลเกลาฯ ถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2505 ซึ่งในชวงเวลานั้นประเทศไทยปกครองดวยคณะทหาร จึงถูกนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยนั้นโหรองแสดงอาการไมเคารพเพราะมองวาเป็นผูน าจากประเทศเผด็จการ  แตสุดทาย
พระเจาอยูหัวก็ไดอธิบายสถานการณ์ของไทยและสรางความเขาใจใหเกิดขึ้น โดยสมเด็จพระราชินี
ทรงรูสึกไมเห็นดวยกับการใชเสรีภาพของนักศึกษาผานการกระท าดังกลาวเป็นอยางยิ่ง โดยแสดง
ความเห็นไวในพระราชบันทึกวา “. . .เห็นจะเป็นเพราะพวกนักศึกษาเหลานั้นนึกวาพวกเขามีเสรีที่จะ
แสดงความคิดความเห็นไดตามใจชอบ ไมวาความคิดเห็นนั้นจะถูกตองดวยเหตุผลและสมควรแก
กาลเทศะหรือไมนั้นเขาคิดไมออก เขาทองจ าไวแตอยางเดียววา ถาเป็นนักศึกษาแลวตองมีเสรีภาพ ก็
เลยใชเสรีภาพอยางเต็มที่ในวันนั้น” (กรมวิชาการ, 2520, น. 307) ซึ่งเป็นที่นาสังเกตวา เนื้อหาใน
แบบเรียนของหลักสูตรนี้มีการปรับปรุงในชวงที่กลุมปัญญาชนและนักศึกษาใชสิทธิเสรีภาพอยางเต็มที่
ในการเคลื่อนไหวเรียกรองในประเด็นตาง ๆ ในสังคม รวมไปถึงการเรียกรองใหมีการปรับปรุงเนื้อหา
ในวิชาวรรณคดีไทยที่ลุกลามไปถึงการเผาวรรณคดี จนกระทรวงศึกษาธิการตองด าเนินการปรับปรุง
เนื้อหาวรรณคดีเพ่ิมเติมในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 
  อยางไรก็ตาม หนังสือเรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาที่มีความกาวหนาและสงเสริมระบอบประชาธิปไตยมากกวาที่
ผานมา โดยมองกลุมปัญญาชนในแงที่ดีข้ึน การรวมตัวกันแบบไมมีผลประโยชน์เกี่ยวของจะมีสวนชวย
พัฒนาประเทศชาติได เห็นไดจากเนื้อหาในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส402 ที่มองวา กลุมปัญญาชน
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ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง แตรวมตัวกันเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติบานเมืองโดยสวนรวม ซึ่งสามารถพิจารณาไดวาลักษณะเนื้อหาดังกลาวเป็นผลมาจากการที่
หนังสือตีพิมพ์ปีใน พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นชวงเวลาที่การเมืองในประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยใน
เชิงรูปแบบ รวมถึงหนึ่งในผูแตงหนังสือเรียนเลมนี้ คือ จรูญ สุภาพ เป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร์, 2558, น. 11) จึงสามารถ
ถายทอดหลักการทางประชาธิปไตยผานทางเนื้อหาในหนังสือเรียนไดเต็มที่มากขึ้น ดังเนื้อหาที่วา 
“กลุมปัญญาชนมักจะไมมีผลประโยชน์เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจที่เป็นของเอกชนหรือ
ผลประโยชน์ที่คับแคบ และอาจรวมตัวกันขึ้นเพ่ือรักษาผลประโยชน์สวนรวมของชาติหรือเสนอขอคิด
ที่มีประโยชน์ตอการปรับปรุงพัฒนาบานเมือง” (จรูญ สุภาพ และคณะ, 2535, น. 62) 

  ในดานของสื่อมวลชน หนังสือเรียนมองวา เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มิใช
ระบบราชการที่ถือวามีบทบาทอยางมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในประเทศ คอยท าหนาที่ตรวจสอบรัฐบาลและประสานเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลและ
ความเห็นจากประชาชนเขาดวยกัน ดังเนื้อความวา 

 สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่สื่อสารไปถึงประชาชนอยางรวดเร็ว. . .เป็นผูเสนอขาวสารที่
 มีสาระความจริงแกประชาชน เป็นผูใหความรูและความคิดเห็นตลอดจนทัศนะวิจารณ์
 แกประชาชน โดยเฉพาะบทบาทในดานการเมือง สื่อมวลชนจะเป็นผูคอยทักทวงมิให
 รัฐบาลหรือผูมีอ านาจกระท าการใด ๆ พลการ รวมทั้งเป็นตัวประสานความคิดของ
 ประชาชนกับรัฐบาล มติตาง ๆ ที่มาจากสื่อมวลชน จึงเปรียบเสมือนมติมหาชน ที่
 รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยตองตระหนักและรับพิจารณา” (จรูญ สุภาพ และคณะ, 
 2535, น. 116) 

  ในดานของวิธีการเขาสูอ านาจ  
  หนังสือเรียนในชวงการศึกษานี้ไดอธิบายวา แมมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับสถาบันการปกครองของไทย อันไดแก สถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ รัฐบาล แตการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองสอดคลองกับสภาพสังคมและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดัง
เห็นไดจากเนื้อหาในหนังสือเรียน ส431 หนาที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 

 ประเทศไทยมีสถาบันการปกครองอยูคูกับชาติไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานคูกับ
 ประวัติศาสตร์ แตเนื่องจากสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนวิวัฒนาการ สถาบันการปกครอง
 จะตองมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและวิวัฒนาการเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพของ
 สังคมไทยไปดวย แตสิ่ งที่แนนอนที่สุด ก็คือ ความยึดมั่นในคุณคาแหงระบอบ
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 ประชาธิปไตยในหมูชาวไทย ดังนั้น จึงเชื่อแนไดวา สถาบันการปกครองของประเทศ
 จะตองสอดคลองและเป็นไปตามหลักการแหงความเป็นประชาธิปไตยดวย (จรูญ สุภาพ, 
 สมพงศ ์เกษมสิน และ สุพัตรา สุภาพ, 2521, น. 32) 

  การกลาวถึงรูปแบบวิธีการเปลี่ยนแปลงการปกครองวามีความเป็นไปได
สองทางคือ การเปลี่ยนแปลงโดยชอบธรรมและการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการใชก าลัง ซึ่งผูแตง
แบบเรียน (หนึ่งในผูคณะผูแตงคือ จรูญ สุภาพ เป็นอาจารย์ผูเชี่ยวชาญดานรัฐศาสตร์ ) ไดน าเสนอใน
เชิงหลักวิชาการวารูปแบบการเปลี่ยนแปลงโดยใชก าลังเขายึดอ านาจนั้นเป็นการกระท าที่อยู
นอกเหนือกรอบของกฎหมาย ดังเนื้อหาที่วา 

 โดยวิถีทางที่ชอบธรรม ซึ่งเป็นไปตามวิธีการแหงกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปวา
 เป็นกติกาของการเปลี่ยนแปลง ไมมีการใชก าลัง แตเป็นไปตามขั้นตอนดวยความสงบ 
 เชน การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศที่มีการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อเลือก
 เรียบรอยแลวก็จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมแทนชุดเกา. . . 

 โดยวิถีทางของการใชก าลัง เชน การที่คณะบุคคลคณะหนึ่งยึดอ านาจในการ
 ปกครองประเทศจากคณะผูปกครอง (คณะรัฐบาล) ที่ด ารงต าแหนงอยูในขณะใด
 ขณะหนึ่ง เป็นการกระท านอกรูปแบบหรือวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว (จรูญ สุภาพ, 
 และคณะ, 2521, น. 124)  

  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส101 ส102 ประเทศของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เลม 2 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 ฉบับที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2532 อธิบายที่มา
ของการเขามามีอ านาจวามีสองทาง คือ ในยามที่บานเมืองปกติ นายกรัฐมนตรีจะไดรับเลือกจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในยามที่ไมปกติ คณะปฏิวัติจะเป็นผูใชอ านาจบริหารประเทศ แตเมื่อ
เหตุการณ์กลับสูสภาพปกติแลว รัฐบาลยอมมาจากการเลือกตั้ง กลาวคือ หนังสือเรียนมีลักษณะ
เนื้อหาไปในทางสนับสนุนวิธีการอันชอบธรรมในการเขาสูอ านาจโดยใชวิธีการเลือกตั้ง ดังเนื้อหาที่วา 

 1. ในยามปกติ. . .ผูแทนราษฎรจะประชุมกันเลือกนายกรัฐมนตรีโดยประธานสภา
 ผูแทนราษฎรจะเป็นผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง. . .การ
 เลือกนายกรัฐมนตรีนั้นสภาผูแทนราษฎรจะเลือกจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
 บุคคลที่ไดรับความไววางใจมากที่สุด ในกรณีที่มีพรรคการเมือง ผูที่ไดรับเลือกเป็น
 นายกรัฐมนตรีมักเป็นหัวหนาพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร. . . 

 2. ในยามบานเมืองไมปกติ กรณีมีการปฏิวัติ รัฐประหาร คณะปฏิวัติหรือคณะ
 รัฐประหาร จะใชอ านาจบริหารราชการแผนดินไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง โดยท าหนาที่นิติ
 บัญญัติควบคูไปดวย หรือบางทีก็ใชอ านาจตุลาการบางสวนดวย แตเมื่อเหตุการณ์
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บานเมืองเขาสูสภาพปกติ มีการรางรัฐธรรมนูญออกบังคับใชและมีการเลือกตั้งแลว 
รัฐบาลยอมมาจากการเลือกตั้ง (กรมวิชาการ, 2532, น. 9-10) 

 หนังสือเรียน วิชาสังคมศึกษา ส101 ส102 ประเทศของเรา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เลม 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ระบุวา ระบอบรัฐสภา
จะมีสภาเดียวหรือสองสภาก็ได ประเทศไทยเคยใชรูปแบบทั้งสภาเดียวและสองสภา โดยที่มาของ
สมาชิกรัฐสภาจะมาจากการแตงตั้งหากอยูในชวงเปลี่ยนผานหรือบานเมืองไมเรียบรอย ซึ่งเป็นที่นา
สังเกตวา หนังสือเรียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเขาสูอ านาจไววา ในรัฐธรรมนูญจะระบุไววา 
สมาชิกสภามีที่มาจากพระมหากษัตริย์ทรงแตงตั้ง แตในทางปฏิบัติผูมีอ านาจทางการเมืองจะเป็นผู
เสนอชื่อผูที่ไดรับเลือกใหเป็นนายกรัฐมนตรีใหพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่ง มีความ
แตกตางจากแบบเรียนในสมัยยุคเผด็จการที่ระบุไวเพียงวาสมาชิกรัฐสภามีที่ มาจากการแตงตั้งของ
พระมหากษัตริย์ แสดงใหเห็นถึงอ านาจในการคัดเลือกผูที่จะเขามามีอ านาจนั้นไมไดขึ้นอยูที่
พระมหากษัตริย์แตอยูที่ผูเสนอชื่อใหทรงลงนามแตงตั้ง ดังเนื้อหาที่วา 

 ประเทศไทยเคยมีรัฐสภาทั้งที่เป็นสภาเดียวและประกอบดวยสองสภา เคยมีสมาชิกทั้ง
 แตงตั้งและเลือกตั้ง หรือใชทั้งสองแบบรวมกันมาแลว. . .สภาที่มีสมาชิกจากการ
 แตงตั้งดังกลาวนี้เป็นสภาที่อยูในระหวางบานเมืองไมเรียบรอย การแตงตั้งสมาชิกสภา
 มักระบุไวในรัฐธรรมนูญวาพระมหากษัตริย์ทรงแตงตั้ง แตในทางปฏิบัติตามธรรมเนียม
 ของประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย นายกรัฐมนตรีหรือผูมีอ านาจทาง
 การเมืองเป็นผูเสนอใหพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแตงตั้ง และมีบุคคล
 ดังกลาวเป็นผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (กรมวิชาการ, 2532, น. 6-7) 

 การอางความชอบธรรมในการเขาสูอ านาจวาเป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะมีความเชื่อมโยงกับประชาชน ในหนังสือหมวดวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ชุดวิชาหนาที่พลเมือง-ศีลธรรม เลม 1 ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชา
สังคมศึกษา พ.ศ. 2520 ไดกลาวถึงความชอบธรรมของการเลือกบุคคลเขามาบริหารประเทศใน
ขณะนั้นวา ตรงตามระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ ตองใหประชาชนเป็นผูท าหนาที่บริหารประเทศ 
และผูที่จะเขามาเป็นคณะรัฐมนตรีนั้นสามารถมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (จากการเลือกตั้ง) 
หรือบุคคลที่เหมาะสม (จากการแตงตั้ง) ก็ได เพราะทั้งหมดลวนเป็นประชาชน และการขึ้นสูอ านาจ
ของคณะผูบริหารประเทศนั้นก็ข้ึนอยูกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งหนังสือเรียนกลาววาจะก าหนดไวใหเหมาะสม
กับสถานการณ์บานเมืองในแตละยุคสมัย ดังขอความตอไปนี้ 
 ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนพลเมืองจะตองท าหนาที่บริหารแผนดินของตนเอง 
 ดังนั้นจึงก าหนดบุคคลขั้นคณะหนึ่งซึ่งอาจจะมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางและ
 เป็นบุคคลที่เหมาะสมบางก็ได ซึ่งทั้งหมดก็เป็นประชาชนนั่นเอง เพ่ือใหท าหนาที่
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 บริหารงานเรียกวาคณะรัฐมนตรี. . .แลวแตรัฐธรรมนูญจะก าหนดไวใหเหมาะสมกับ
 เหตุการณ์ของบานเมืองแตละยุคแตละสมัย (กรมวิชาการ, 2521, น. 81) 
 หนังสือเรียนสังคมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 
อธิบายการเขาสูอ านาจการปกครองดวยการกลาวถึงหลักการในรัฐธรรมนูญ (ฉบับพ.ศ. 2521) วาไดมี
การระบุไวอยางชัดเจน โดยแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางนายกรัฐมนตรีและประชาชนโดยผาน
การคัดสรรจากรัฐสภาอันเป็นตัวแทนของปวงชน ดังเห็นไดจาก 

 . . .รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไดระบุใหมีคณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีคน
 หนึ่ง และรัฐมนตรีอีกไมเกิน 44 คน ซึ่งแตงตั้งโดยพระมหากษัตริย์ มีหนาที่บริหาร
 ราชการแผนดินใหเป็นประโยชน์ตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง รัฐธรรมนูญ
 จึงไดระบุวิธีการเขาสูต าแหนงของคณะรัฐมนตรี การใชอ านาจบริหารของคณะรัฐมนตรี
 และความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีไวอยางชัดแจง ดังนี้ ใหประธานรัฐสภาเป็นผู
 เสนอชื่อผูที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีตอพระมหากษัตริย์เพ่ือใหทรงแตงตั้งเป็น
 นายกรัฐมนตรี. . .เพ่ือใหรัฐสภาอันเป็นสถาบันตัวแทนปวงชนเป็นผูสรรหาผูที่มีความรู
 ความสามารถที่จะใชอ านาจบริหารใหเป็นประโยชน์ตอประเทศชาติและประชาชนมา
 เป็นนายกรัฐมนตรี. . . (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 108) 

 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส204 ประเทศของเรา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) อธิบายวิธีการเขาสูอ านาจทาง
การเมืองผานการเลาเรื่องของตัวละคร คือ ขาราชการ (ปลัดอ าเภอ) เป็นผูเลาเรื่องและใหความรูแก
ชาวบานในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยวา ในระบอบประชาธิปไตย 
ประชาชนจะเป็นผูเลือกผูแทนของตนเขาไปเป็นตัวแทนเพ่ือสรรหาหัวหนารัฐบาลและท าหนาที่บริหาร
ประเทศ ดังเนื้อหาที่วา 

 . . .ส าหรับประเทศซึ่งมีประชาชนเป็นจ านวนมาก จ าเป็นตองใชวิธีการเลือกผูที่เห็นวา
 เหมาะสม มีความรูความสามารถพอและเป็นที่ไววางใจ โดยมอบอ านาจใหเขาไปท า
 หนาที่แทน ผูที่เลือกนี้ก็คือประชาชนเป็นผูเลือกประชาชนดวยกันเอง เขาไปท าหนาที่
 บริหารประเทศในรูปของคณะรัฐมนตรีซึ่งมาจากการที่ตัวแทนที่เราเลือกเขาไปนั้นไป  
ตกลงเลือกสรรใหคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นผูด าเนินการบริหารประเทศให
 เจริญกาวหนาได เป็นนายกรัฐมนตรี  แลวนายกรัฐมนตรีก็จะไปเลือกบุคคลที่
 นายกรัฐมนตรีเห็นวามีความรูความสามารถในดานตาง ๆ มารวมเป็นคณะท างาน. . . 
 ในขณะที่ผูแทนอีกสวนหนึ่งที่เราเลือกเขาไป ก็ไปท าหนาที่เป็นผูก าหนดกฎเกณฑ์กติกา
 ของสังคม คือ กฎหมาย ขึ้นมาเป็นแนวทางใหผูบริหารปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คือจะ
 กระท าตามใจชอบตามอ าเภอใจของผูบริหารไมได. . . (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 150) 
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  การมองการเลือกตั้งเป็นวิธีการเปลี่ยนอ านาจที่ชอบธรรม ทันสมัย และ
ปูองกันการท ารัฐประหารได ในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 402 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กลาวถึงการเลือกตั้งวา
เป็นวิธีการเปลี่ยนอ านาจทางการเมืองที่ถูกตองชอบธรรม ทันสมัย เป็นไปอยางสันติวิธี ปูองกันการ
เกิดปฏิวัติรัฐประหารได ดังเนื้อหาที่วา  

 การเลือกตั้งยังมีความส าคัญดังตอไปนี้ 
 . . .3. เป็นวิธีการที่ใชเปลี่ยนอ านาจทางการเมืองการปกครองที่ทันสมัยและเป็นไปอยาง

 สันติวิธี. . . 
 . . .4. ปูองกันไมใหเกิดการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อรัฐบาลไมสามารถบริหารประเทศหรือ
แกไขปัญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปได. . . 
 . . .6. เป็นวิธีการสรางความถูกตองชอบธรรมในการใชอ านาจทางการเมืองใหกับบุคคล
ที่จะมาท าหนาที่เป็นคณะรัฐบาล (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 67) 

 4.4.2.4 ข้อควรปฏิบัติตนหรือหน้าที่ท่ีประชาชนพึงมีต่อรัฐ 
   บทบาทและหนาที่ที่พลเมืองทุกคนในรัฐพึงปฏิบัติ เป็นสิ่งส าคัญตอการ

ด ารงอยูและการพัฒนาของรัฐ ชวยใหรัฐสามารถด าเนินกิจการเพ่ือเป็นสถาบันที่ท าใหคนมีชีวิตที่ดี มี
ความสุข มีความปลอดภัย รวมไปถึงมีความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งหนาที่
ดังกลาวประกอบไปดวยหนาที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว ตองปฏิบัติตามและเคารพกฎหมาย ตอง
ชวยกันปูองกันรัฐ ตองมีหนาที่เสียภาษี ตองใหความรวมมือกับรัฐ และหนาที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
กฎหมาย เชน บทบาทหนาที่ที่มีตอตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และตองไมสรางปัญหาใหกับรัฐ 
หนังสือเรียนชวงนี้ เริ่ม เปลี่ยนจุดเนนบทบาทหนาที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชัดเจนมากขึ้น เห็นไดจากการก าหนดใหมีหัวขอ “คานิยมอันพึง
ประสงค์” หรือหัวขอ “หนาที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ใน
หนังสือเรียน ซึ่งการเลือกใชค าที่มีการระบุรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย (อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข) อยางชัดเจนนั้นแตกตางจากแบบเรียนในยุคกอนหนานี้ (ชวงที่ 1) ที่
กลาวถึงหนาที่พลเมืองในหัวขอ “การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ” หรือใชเพียงค าวา “หนาที่
พลเมืองที่ด”ี เทานั้น 
 (1) หน้าที่รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย  
  พลเมืองมีหนาที่รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังเห็นไดจากเนื้อหาในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส204 
ประเทศของเรา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) กลาววา 
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 หนาที่ส าคัญยิง่ประการแรกของคนไทยก็คือ หนาที่ในการรักษาชาติไทยของเราใหด ารง
 ความเป็นเอกราชตลอดไป. . .รักษาศาสนาไวใหคงอยู.  . .หนาที่ในการถวายความ
 จงรักภักดีปกปูองพระมหากษัตริย์ .  . .นอกจากนี้ เรายังมีหนาที่ในการรักษาการ
 ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใหคงอยูตลอดไป
 ดวย. . . (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 173-174) 

 ในหนังสือหมวดสังคมศึกษา ชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 กลาวถึงหนาที่ในการแสดงความกตัญญูตอ
พระมหากษัตริย์เฉกเชนกตัญญูตอบิดาของตนเอง เห็นไดจาก “หนาที่ของคนในชาติก็คือ แสดงความ
กตัญญูกตเวทีตอผูมีคุณแกคนไทยทั้งมวล พระมหากษัตริย์ก็เปรียบเสมือนพระบิดาของคนไทยทั้งชาติ 
ดังนั้น ความกตัญญูในรูปแบบใดที่บุตรพึงมีตอบิดา ความกตัญญูเหลานั้นก็เป็นสิ่งที่จ าตองพึงมีตอ 
องค์พระประมุขของชาติดวย” (กรมวิชาการ, 2521, น. 107) 

 หนังสือเรียนอธิบายวา การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีนั้นถือเป็นการแสดง
ความเคารพและกตัญญูตอพระมหากษัตริย์ เห็นไดจาก 

 พวกเราทุกคนจะตองประพฤติปฏิบัติตัวใหดี ถูกตองตามหนาที่ของแตละคน ตอง
 ประกอบอาชีพท ามาหากินอยางสุจริตขยันขันแข็ง อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานใหเป็น
 พลเมืองดี มีความรักความสามัคคี รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเห็นแกตัว ทุกคนจะ
 ไดอยูรวมกันอยางมีความสุขกาวหนา สมดังพระราชประสงค์จึงจะเป็นการถวายความ
 จงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีตอพระองค์ (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 149) 

 นอกจากนี้ หนังสือเรียนไดน าระบอบประชาธิปไตยมารวมไวเป็นหลัก
ส าคัญที่ประชาชนพึงตองรักษา และรวมเรียกสิ่งเหลานี้วา “ความเป็นไทย” ความเป็นไทยของหนังสือ
เรียนในชวงศึกษานี้จึงหมายถึง ประชาชนที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หากใครขาดคุณสมบัติขอใดไปจะถือวามี
ความเป็นไทยนอยจนถึงขั้นไมมีความเป็นไทยเลย ดังเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ส101 ส102 ประเทศของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลม 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 
2521 วา  
 ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีหลักส าคัญ
 วาประชาชนตองรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบการปกครองดังกลาว
 อยางจริงจังและมีหลักเกณฑ์ เพราะสิ่งตาง ๆ เหลานี้ประกอบกันเขาเป็น “ความเป็น
 ไทย” ถาหากปลอยใหขาดไปแมประการเดียว ความเป็นไทยก็จะลดลงหรือสูญหายไป
 ในที่สุด (กรมวิชาการ, 2532, น. 45) 
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 หนังสือเรียนยังไดกลาววา สิ่งที่ควรหวงแหนและตอสูเพ่ือรักษาไว คือ 
ชื่อเสียงยศศักดิ์ บานเมืองของตนมิตรสหาย ดังปรากฏในโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 503, ท 504 ชุด 
วรรณวิจักษณ์ เลม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 วา 
 ความดีมีชื่อท้ัง  ยศถา ศักดิ์เฮย  
 ประเทศเกิดกุลพงศา  อยูยั้ง 
 คนรักรวมอัธยา  ศัยสุข ทุกข์แฮ 

 สามสิ่งควรสงวนตั้ง  ตอสูผูเบียน  
    (กรมวิชาการ, 2531, น. 16) 

 (2) หน้าที่ท่ีจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต  
  เห็นไดจาก “ภาระหนาที่อันส าคัญของประชาชนชาวไทยภายใตการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกประการหนึ่งนั้นก็คือ หนาที่ใน
การมีสวนรวมในการปกครองดูแลประเทศ โดยการเลือกผูแทนของเราเขาไปท าหนาที่แทนเรา. . .เรา
ตองใชสิทธิของเราโดยสุจริต” (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 174) และการใชสิทธิในการเลือกตั้งโดย
สุจริตถือเป็นอ านาจสูงสุดของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทุกคนจะตองตระหนักและหวง
แหนใหมากท่ีสุด เพ่ือสรางรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังเนื้อหาที่วา  

 ตัวประชาชนจะตองถือวา สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง เป็นอ านาจสูงสุด หรือเป็น
 อธิปไตยทางการเมืองที่ประชาชนจะใชปกครองตนเอง และการเลือกตั้งก็เป็นวิธีการใช
 อ านาจสูงสุดดังกลาวที่ประชาชนจะตองใชดวยเหตุผล ถูกตอง สุจริต เที่ยงธรรม และ
 จะตองหวงแหนใหมากที่สุ ด เ พ่ือเป็นรากฐานในการสรางการปกครองแบบ
 ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ซึ่ง
 จะน าไปสูทั้งความเจริญ ความม่ันคง และความรุงเรืองของชาติ (จรูญ สุภาพ และคณะ, 
 2535, น. 70) 

 (3) ทุกคนมีหน้าที่ร่วมมือกับรัฐในการป้องกันประเทศ  
  พลเมืองท าหนาที่ปูองกันประเทศไดไมวาจะอยูในสถานภาพ วัย หรือ
เพศใด เห็นไดจาก “. . .ไมวาจะมีฐานะ อาชีพใด เพศ วัยใด ก็ถือวามีหนาที่ในการดูแลรักษาปูองกัน
ประเทศชาติเหมือนกันทุกคน สุดแทแตวาเราอยูในฐานะ อาชีพ เพศ วัยใด เราก็กระท าไปตาม
สถานภาพนั้น ๆ. . .” (จรูญ สุภาพ และคณะ, 2535, น. 175)  

  ในชวงสมัยนั้นประเทศมีปัญหาความมั่นคงดานการปกครอง คือ มีกลุมผู
นิยมคอมมิวนิสต์และกลุมขบวนการแบงแยกดินแดน ดานเศรษฐกิจประชาชนนิยมซื้อสินคา
ตางประเทศ ปัญหาความสามัคคีของคนในชาติ ปัญหาการรุกรานดินแดนจากประเทศเพ่ือนบาน    



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

141 

ท าใหตองพยายามเรียกรองความรวมมือจากประชาชนใหชวยกันสอดสองดูแลภัยทางสังคมและ
ชวยกันประคับประคองเศรษฐกิจ ดังเนื้อหาในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส401 สังคมศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ที่วา “ในสวนของประชาชน ดานหนึ่ง
ตองรวมมือกับรัฐบาลใหนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองบรรลุผลตามเปูาหมาย รวมกันสอดสอง
ดูแลผูที่คิดจะท าลายความมั่นคงของไทยและแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจัดการปราบปรามแกไข     
ที่ส าคัญคือ ประชาชนตองสมัครสมานสามัคคีกัน ซึ่งจะท าใหผูคิดรายหวาดหวั่นตอพลังสามัคคี” 
(กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 70) 

 ประชาชนจะตองรวมมือกันก าจัดภัยอันตรายที่กระทบตอความมั่นคง
ของประเทศไทย ไดแก ภัยจากคอมมิวนิสต์ ภัยจากการฉอราษฎร์บังหลวง ภัยจากการที่ขาราชการ
เบียดเบียนราษฎร ภัยจากความยากจนของราษฎรสวนใหญ ดังเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ส101 ส102 ประเทศของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลม 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 
2521 ที่วา 

 . . .สมควรที่คนไทยทุกคนจะตองเขาใจ จะตองรูตัว จะตองเป็นหวงและจะตองรวมมือ
 กันก าจัดภัยอันรายแรงนี้ใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว ถาคนไทยมีความประมาทและไทยเรา
 ตองเสียเอกราชไปอีก ก็คงไมอาจจะกอบกูมาไดอีกอยางครั้งกอน ๆ เพราะภัยครั้งนี้
 ใหญหลวงนัก หากประเทศไทยถูกลัทธิรายนี้ยึดไปไดแลว ก็จะถูกท าลายลางหมดทั้ง
 ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยูอยางไทยทั้งปวง จะไมมี
 โอกาสใหกอบกู เอกราชได อีกเลย . .  .รวมมือกับฝุายบานเมืองในการตอตาน 
 ปราบปราม ผูมารุกราน ผูกอการราย ผูมาสืบความลับ หรือผูทรยศตอชาติทั้งปวง. . . 
 นักเรียนและประชาชนจะตองระมัดระวังตัวและไมประมาทเป็นอันขาด เพราะอาจจะมี
 ผูมาพูดจายุแหย ลอลวง ปลุกปั่น ใหเกิดหลงผิด คิดท าลายชาติของตนเองได  (กรม
 วิชาการ, 2532, น. 83, 90) 

 นอกจากนี้ หนังสือเรียนยังเสนอแนะใหทุกคนพิจารณาใหรอบคอบกอน
เสมอวาการจะกระท าการอันใดเอาอยางผู อ่ืนนั้นจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอประเทศชาติ
หรือไมเพียงใด ดังบทความเรื่อง ลัทธิเอาอยาง ของอัศวพาหุ (รัชกาลที่ 6) ในหนังสือเรียนภาษาไทย
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 ที่วา 

 การท าตามความคิดของคนอ่ืนนั้น ขาพเจายอมรับวาบางทีก็เป็นของจ าเป็น แตถาแมวา
 เราไมจ ากัดมัดตัววาจะตองเอาอยางตามเขาทุกคราวไปและจะไมคิดอะไรเสียเลยโดย
 ล าพังตนเองแลว ขาพเจาก็ไมนับวาเป็นการเอาอยาง การเชนนี้เป็นแตการแลกเปลี่ยน
 กัน ซึ่งไมขัดกับความเป็นไทยและความไมตองพ่ึงใครนั้นเลย เพราะวาเราอาจจะกระท า
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 ตามหรือไมกระท าตามหรือริเริ่มขึ้นเองได ตามแตเราจะเห็นวาอยางใดจะเหมาะและ
 เป็นประโยชน์ที่สุดแกชาติเรา (กรมวิชาการ, 2519, น. 208) 

 เนื้อหาในบทน าเรื่อง พระคเณศเสียงา ในหนังสือเรียนเลมเดียวกัน ยัง
ไดกลาวถึงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล าเจาอยูหัวไววา เป็นการดัดแปลงที่
เหมาะสมแกการน ามาใชเลนละครอยางไทย ซึ่งเป็นตัวอยางที่ดีใหถือเป็นแบบอยางในการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ตางไปจากเดิมนั้นจะตองศึกษาทั้งของเดิมและของใหมอยางถองแท เพ่ือให
สามารถเชื่อมตอกับของเดิมไดอยางเหมาะสมและเป็นประโยชน์ ดังเนื้อหาที่วา 
 พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องดึกด าบรรพ์ชุดนี้ ทรงกระท าตามพระราชประสงค์ที่จะ 
 “                                                ”. . .เป็นตัวอยางอันดีในการ
 ริเริ่มกระท าสิ่งอันเป็นงานสรางสรรค์อยางมีเหตุผล. . .การจะเปลี่ยนแปลงหรือ
 ดัดแปลงสิ่งใดที่แหวกแวดวงแหงของเดิมออกไปนั้น ควรจะไดศึกษาของเดิมใหถองแท
 แจมแจงและศึกษาแนวทางที่ดัดแปลงใหมหรือริเริ่มใหมใหมีเหตุผล โดยมีพ้ืนฐานเดิม
 อันมั่นคงมีความตอเนื่องระหวางของเดิมกับของใหมอยางกลมกลืนแนบเนียนเหมาะสม
 และใชประโยชน์ได. . . (กรมวิชาการ, 2519, น. 327) 
 หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส101 ส102 ประเทศของเรา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เลม 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 กลาววา พลเมืองตองรูจัก
ปฏิบัติตามท าหนาที่ของตนเอง ไมควรกาวกายหนาที่ของผูอ่ืน และไมควรเขามามีสวนรวมทางการ
เมือง ดังเห็นไดจาก 
 ความรูจักหนาที่ของตนและปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง. . .บางคนหนาที่ของตนไม
 ปฏิบัติไปกาวกายปฏิบัติหนาที่ของบุคคลอ่ืน สังคมก็ยอมยุงเหยิงขาดระเบียบ เชน 
 นักเรียนมีหนาที่ศึกษาเลาเรียน และอาจชวยเหลือสังคมบางตามความเหมาะสมแก
 สภาพของผูเยาว์ แตถาไมเขาเรียนหรือขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลสมควร ก็ถือวาไมปฏิบัติ
 หนาที่ตามต าแหนง หรือไปปฏิบัติหนาที่อ่ืนซึ่งไมใชหนาที่ของตน เชน การรวมกลุมบีบ
 บังคับรัฐบาลใหท าอยางนั้นอยางนี้ ซึ่งไมถูกตองเพราะการควบคุมรัฐบาลเป็นหนาที่ของ
 รัฐสภา (กรมวิชาการ, 2532, น. 27) 
 (4) หน้าที่ในการรับราชการทหาร  
  เนื่องจากทหารมีหนาที่ปกปูองคุมครองเอกราชและประเทศชาติ 
ประชาชนคนไทยจึงมีหนาที่รับใชชาติดวยการเป็นทหาร ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ชายไทยทุกคนตอง
ปฏิบัติตาม ดังเนื้อหาในหนังสือเรียนประเทศของเรา ส204 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ที่วา “ชายไทยทุกคนเมื่อมีอายุครบเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไวจะตองไป
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว จะหลีกเลี่ยงมิได” (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 176)  
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 (5) หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
 นอกจากจะเรียกรองสิทธิเสรีภาพที่ตนพึงมีแลว รัฐไดเรียกรองให
ประชาชนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอหนาที่ อันพึงมีตอบานเมืองดวย บานเมืองจึงจะ
เจริญกาวหนาไปได เห็นไดจาก “ถาเราตองการจะอยูกันอยางสงบสุข เราก็ตองเคารพและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์กติกาของสังคมที่ทุกคนยอมรับ” (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 177) และการเสียภาษีอากร 
เพ่ือน าเงินไปเป็นงบประมาณในการบริหารประเทศ เห็นไดจาก “ถาทุกคนตางอางถึงและเรียกรองแต
สิทธิเสรีภาพโดยไมสนใจวาตนก็มีหนาที่และความรับผิดชอบดวยแลว บานเมืองประเทศชาติก็จะอยู
ไมได ตองลมจมสูญสลายในที่สุดเพราะจะไมมีงบประมาณในการบริหารประเทศ เนื่องจากประชาชน
ซ่ึงมหีนาที่เสียภาษีไมเสียภาษี” (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 172) 
 (6) หน้าที่ช่วยเหลือราชการ  
 เห็นไดจาก “ขาราชการทั้งหลายเป็นผูมีหนาที่รับผิดชอบท างานราชการ
โดยตรงก็จริง แตถาไดรับความชวยเหลือจากประชาชนในการชวยเหลืองานราชการในรูปตาง ๆ ไมวา
จะเป็นแรงกาย แรงสมอง หรือก าลังทรัพย์แลวก็ยิ่งจะท าใหงานนั้น ๆ ส าเร็จลุลวงไปดวยดียิ่งขึ้ น” 
(กรมวิชาการ, 2535ข, น. 179) 
 (7) หน้าที่ในการรับการศึกษา  
 หนังสือเรียนชี้แนะใหเห็นความส าคัญของการศึกษา เชน ในบทความ
จันทรุปราคา วันที่ 20 กุมภ. 66 จดตามไดยินของผูไมอยากไดยินของครูเทพ (เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) 
ในหนังสือภาษาไทย ส าหรับรายวิชา ท. 401, ท. 402 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 กลาวถึงความไมรูหนังสือของคนกรุงเทพในปี พ.ศ. 2466 
ซึ่งไมมีความรูเกี่ยวกับจันทรุปราคา โดยตางพากันจุดประทัด ตีเกราะเคาะไม เพราะมีความเชื่อวาเป็น
สิ่งไมดี ดังเนื้อหาที่วา “นี่แหละกรุงเทพพระมหานครเมื่อ พ.ศ. 2466 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นใจกลางของ
ประเทศสยาม อันเป็นประเทศศิวิไลซ์และที่รักของเรา ควรใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาใน
กรุงเทพฯ หรือยังเจาขา?” (กรมวิชาการ, 2519, น. 239) ในสวนของหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส204 
ประเทศของเรา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) ก็กลาวถึงหนาที่ในการเขารับการศึกษาเชนกัน ดังนี้ 
 ประเทศไทยเราไดมีกฎหมายก าหนดบังคับเอาไววา บิดามารดามีหนาที่ที่จะตองจัดให
 บุตรไดเขารับการศึกษาอบรมในโรงเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาตั้งแตอายุ 8 ปี ไป
 จนถึงอายุ 15 ปี หรือจบการศึกษาภาคบังคับ ถือเป็นหนาที่ที่ส าคัญหนาที่หนึ่งของ
 ประชาชนชาวไทยที่จะตองเขารับการศึกษาอบรมอยางนอยก็การศึกษาภาคบังคับ.  . . 
 รัฐเองก็ไดท าหนาที่ของรัฐในเรื่องการศึกษาอบรม โดยจัดใหราษฎรทั้งหลายไดมีโอกาส
 ศึกษาเลาเรียนอยางเหมาะสม ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งใน
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 ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน . . . โดยไมไดจ ากัดอายุ เพศ วัย ในการที่จะเขา
 รับการศึกษาอบรม ผูที่มีอายุมากก็เรียนได การเรียนนั้นสามารถกระท าไดตลอดไปตาม
 ความพอใจของเรา (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 180-181) 
หนังสือเรียนมองวา การศึกษาจะมีสวนส าคัญในการชวยผลักดันประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป ดัง
บทรอยกรองเรื่องชโยสยามในหนังสือเรียนภาษาไทย ท503 วรรณสารวิจักษณ์ เลม 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ที่วา 

 “ดรุณสยามมิครามอุสาห์  หทัยจะหาวิชาประสงค์ 
 ประเทศจะงามสยามจะยง  จะม่ันจะคงเพราะเหตุวิชา”  
    (กรมวิชาการ, 2539, น. 213) 

 (8) หน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 “เราทุกคนจะตองชวยกันดูแลรักษาและใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหดีที่สุดเทาที่เราจะท าได โดยชวยกันเป็นหูเป็นตาแทนเจาหนาที่ ถาเห็นใครจะท าลาย
สิ่งแวดลอม. . .เราจะตองชวยกันหามปรามหรือมิฉะนั้นก็แจงใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
ด าเนินการเสีย” (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 182) การเรียกรองใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพราะทุกคนลวนมีสวนในการสรางปัญหาสิ่งแวดลอมขึ้นมาไมทางตรงก็
ทางออม ดังเนื้อหาที่วา “ดังนั้นในฐานะที่ทุกคนเป็นสมาชิกของสังคมและเป็นผูกอใหเกิดปัญหา
สิ่งแวดลอมทั้งโดยตรงและโดยออม จึงควรที่จะชวยกันปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม. . .” (กรม
วิชาการ, 2536ก, น. 164) 
 (9) การมีส่วนร่วมต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 ในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 แสดงไววา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2521 ไดระบุหนาที่อยางหนึ่งของชนชาวไทยไวในมาตรา 46 วา “มีหนาที่รักษาไวซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 112) รวมทั้งได
เนนสงเสริมบทบาทของพรรคการเมือง ประชาชนจึงตองมีหนาที่ ในการสงเสริมใหระบอบ
ประชาธิปไตยด าเนินตอไปไดมากข้ึน นอกเหนือจากการไปเลือกตั้ง ดังเนื้อหาที่วา “. . .ประชาชนจึงมี
หนาที่ตอการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น คือ หนาที่ใหความสนใจตอกิจกรรมของ
พรรคการเมืองตลอดเวลา และสนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนชอบ โดยการหาเสียงใหพรรคการเมือง 
บริจาคเงินใหพรรคการเมือง หรือเขาเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนชอบ.  . .” (กระมล 
ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 117) 
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 (10) หน้าที่นอกเหนือกฎหมายอ่ืน ๆ  
  การเรียกรองสิทธิเสรีภาพอยางเดียวนั้นไมถูกตอง ประชาชนจะตองมี
ความรับผิดชอบตอหนาที่พลเมืองที่มีตอประเทศชาติทั้งตามที่ไดก าหนดไวในกฎหมายและไมได
ก าหนดไวดวย ดังเนื้อหาในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส204 ประเทศของเรา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ที่วา “. . .ไมมีก าลังทหาร
ปูองกันประเทศ เพราะประชาชนซึ่งมีหนาที่รับราชการทหารหลีกเลี่ยงไมรับราชการทหาร.  . .แต
หนาที่ของพลเมืองไทยไมไดมีแตเฉพาะตามที่ไดก าหนดเอาไวในกฎหมายเทานั้น ยังมีหนาที่ของความ
เป็นผูมีคุณธรรมและจริยธรรมสมควรจะกระท าเพ่ือความเจริญรุงเรืองของตนเอง หมูคณะ และ
ประเทศชาติอีกดวย” (กรมวิชาการ, 2535ข, น. 172) รวมไปถึงการปฏิบัติหนาที่ตอตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนหรือสังคมอยางดีที่สุด ไมวาจะเป็นการมีความสามัคคี ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์
สุจริต และรวมกันสรางคานิยมในระบอบประชาธิปไตยขึ้นใหม โดยใหเห็นแกประโยชน์สวนรวม
มากกวาสวนตน  
  แบบเรียนสั งคมศึกษา หนาที่พลเมือง ตามหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2520 ในชวงที่การปกครองประเทศคั่นดวยระบอบการปกครองแบบ
เผด็จการทหารเนนการปลูกฝังชาตินิยมใหแกคนในสังคม ไดเนนย้ าในเรื่องคานิยมอันพึงประสงค์โดย
การเพ่ิมหัวขอเกี่ยวกับคานิยมที่ควรปลูกฝังลงไปในแบบเรียน ไดแก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
“เพราะชาติเหมือนชีวิต หากไมมีชาติเราก็เสมือนไมมีชีวิต เราจะอยูไมได” (จรูญ สุภาพ และคณะ, 
2521, น. 61) ความกตัญญู ความไมผูกพยาบาท ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมี
เหตุผล ความยึดมั่นในอุดมการณ์มากกวาบุคคล การนิยมของไทย รักของสวนรวม ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ความสุภาพเรียบรอย การตรงตอเวลา ความประหยัด การท ามากกวาพูด รวมไปถึง
การกลาวถึงคานิยมที่ควรแกไข คือ ความเห็นแกเงิน เนื่องจากในยุคกอนหนานี้ จอมพลสฤษดิ์รณรงค์
ใหประชาชนท างาน หาเงินใหไดมาก เพื่อที่จะมีชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึ้น แตเนื่องจากความตองการลด
การแกงแยงชิงดีกันในสังคม และผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาในสมัยกอนหนาท าให
ประชาชนเขารับการศึกษาในระดับสูงขึ้น แตงานที่มีรองรับไมเพียงพอ กอใหเกิดปัญหาการวางงาน 
ประกอบกับความไมมั่นคงทางการเมืองที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ ท าใหไมสามารถสรางงานสราง
รายไดดังเชนแตกอนได หลักสูตรการศึกษาระยะตอมาจึงไดพยายามปลูกฝังใหคนเห็นความส าคัญของ
คุณคาความดีในตัวคนมากกวาเงินที่หามาได เห็นไดจาก “การเห็นแกเงินท าใหคนไมมีคุณคาและ
สังคมยุงเหยิง เราตองจดจ าเสมอวา แมเงินเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิต แตเงินก็ไมใชสิ่งส าคัญที่สุด อยามอง
เงินเป็นเกียรติ จงนึกเสมอวา คุณคาของบุคคลอยูที่คุณความดีของเขา ไมใชขึ้นอยูกับเงิน” (จรูญ 
สุภาพ และคณะ, 2521, น. 67) นอกจากนี้หนังสือเรียนสังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2524 ก็กลาวในท านองเดียวกัน คือ ทุกคนในสังคมมีหนาที่รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน การมี
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ระเบียบวินัย สุภาพเรียบรอย มีความกตัญญู รูจักเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ  ใหอภัย ขยันหมั่นเพียร มี
ความรับผิดชอบ นิยมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประหยัด ยกยองคุณความดี (กรมวิชาการ, 2528, 
น. 135; กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 39-44) การกลาวถึงการประหยัดในการจัดงาน 
ประหยัดเวลา และประหยัดพลังงานในตัวเอง ดังเชนเนื้อหาในปาฐกถาเรื่อง การประหยัด ของ     
พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2502 ในหนังสือเรียนภาษาไทยหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 วา 
 . . .การประหยัดมิไดหมายความถึงการตระหนี่ถี่เหนียว แตหมายถึงการไมยอมเสีย
 เปลา ไมใหเงินเสียเปลา ไมใหอาหารและเครื่องใชเสียเปลา ไมใหพัสดุและทรัพยากร
 เสียเปลา ไมใหเวลาของเรา พลังงานในตัวเรา ก าลังใจและก าลังความคิดของเราเสียไป
 เปลา เหลานี้เป็นเรื่องของความประหยัด ถาหากทานท าไดอยางนี้ .  . .ทานจะมี
 สมรรถภาพชวยงานจรรโลงประเทศที่รักของเราเป็นอยางดี. . . (กรมวิชาการ, 2519, 
 น. 340) 
 หนังสือเรียนยังสอนใหนักเรียนรักแผนดินที่เป็นที่อยูอาศัย ท ามาหากิน 
การกลาวถึงการน าเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาท าการเกษตร จะตองใชความอดทนในการสรางความ
เจริญ แตสุดทายจะมีความสุข ชวยใหคนในชนบทไมตองอพยพเขามาในเมือง ดังในเรื่องสั้น : เราคือ
ลูกของพระแมธรณี ที่แตงโดยอิศรา อมันตกุล ในหนังสือเรียนภาษาไทย ท503 ชุดวรรณสารวิจักษณ์ 
เลม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) วา “. . . เหมือนกับการท านาแบบสมัยใหมของฉันเหมือนกัน ถาเธอคิดอยางสั้น ๆ คิด
อยางมีอคติ คิดอยางยังหลงใหลความสนุกสบายที่กรุงเทพฯ เธอก็จะไมเห็นวาผลขางหนามันรุงเรือง
ปานไหน เธอตองมองและศึกษาวิธีการของฉันดวยเหตุผล แลวเธอจึงจะมีก าลังใจรวมยืนเคียงบาเคียง
ไหลกับผัวตอสูตอไป” (กรมวิชาการ, 2539, น. 200) 
 4.4.2.5 กระบวนการจัดการความขัดแย้งในสังคม  
 หนังสือเรียนยังคงกลาวถึงขอปฏิบัติที่จะชวยปูองกันไมใหเกิดความ
ขัดแยง หรือการกระท าที่ถูกที่ควรที่พึงปฏิบัติเพ่ือไมน าไปสูความขัดแยง เชน ยึดหลักศาสนา มี
คุณธรรม ศีลธรรม ละอายตอบาป เกรงกลัวตอความชั่ว หรือกลาวถึงการลงโทษตามกฎหมาย ตาม
จารีตประเพณี เมื่อโดนท าผิด ซึ่งหากคนในสังคมปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีและไมปฏิบัติในสิ่งที่ไมดี
เหลานี้ก็จะหลีกเลี่ยงไมใหเกิดปัญหาและสังคมจะสงบสุขได ดังเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชา ส 402 
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 วา 
 ในการอยูรวมกันนั้นอาจมีความขัดแยงเกิดขึ้นไดเพราะความตองการและความคิดเห็น
 ของคนไมเหมือนกัน ทุกสังคมจึงมีขอบังคับใหคนปฏิบัติ เชน กฎหมาย ระเบียบ จารีต
 ประเพณี เป็นตน. . .แตจริยธรรมคือ หลักค าสอนที่จะอบรมใหมนุษย์รูจักบั งคับ
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 ตัวเองจากภายใน. . .โดยเห็นวาการท าตามกฎตาง ๆ ก็เพ่ือความสงบสุขของสวนรวม 
 . . .ดังนั้นจริยธรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสังคมทุกแหง (วิทย์ วิศทเวทย์ และ เสถียร
 พงษ์วรรณปก, 2531, น. 4)  
 รวมไปถึงการใชความอดทนอดกลั้นหากเกิดความขัดแยงขึ้น ดังเชน
ขอความในหนังสือหมวดวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 
2520 ที่วา “. . .เอาใจเขามาใสใจเราเพื่อใหเกิดความอดทน การกระทบกระทั่งกันระหวางบุคคลยอม
เกิดขึ้นเสมอ การอดกลั้น หรือมีขันติ และโสรัจจะ จะชวยใหคนเราอยูดวยกันไดอยางมีความสุ ข” 
(กรมวิชาการ, 2521, น. 122) 

 ขณะเดียวกัน แบบเรียนในชวงนี้ไดเริ่มมีการกลาวถึงวิธีแกปัญหาหรือ
กระบวนการแกไขหากเกิดความขัดแยงขึ้นในสังคมอยูบางแมจะไมไดมีหลักการที่ชัดเจนเทาใดนักผาน
กลไกตาง ๆ โดยยอมรับวา ความขัดแยงนั้นสามารถเกิดขึ้นไดเสมอ จึงตองมีสถาบันหรือกระบวนการ
ที่สามารถระงับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น เชน การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบันการปกครอง 
การใชหลักการตามกระบวนการประชาธิปไตย และ การใชหลักมนุษยสัมพันธ์ ดังนี้คือ 
 (1) รัฐบาล หรือสถาบันปกครอง  
 สถาบันการปกครองมีหนาทีต่องด าเนินการสรางและควบคุมใหเกิดความ
สงบสุขแกสังคม เห็นไดจากเนื้อหาในแบบเรียนสังคมศึกษา ส 431 หนาที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 วา “สถาบัน
การปกครองหรือรัฐบาลตองมีภาระที่จะใหประชาชนอยูรวมกันดวยดี ยุติความขัดแยงตาง ๆ รัฐบาล
จะตองใหชีวิตสังคมด าเนินไปไดและตัดสินปัญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น” (จรูญ สุภาพ และคณะ, 2521,   
น. 29-30) และ “หนาที่ของสถาบันปกครอง เพ่ือระงับขอขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงมักจะ
เกิดขึ้นอยูเสมอในสังคมมนุษย์ ซึ่งอาจจะเนื่องจากความแตกตางระหวางคุณคาหรือจุดหมาย
ปลายทางหรืออาจจะเกิดจากพฤติกรรมที่ขัดตอสังคมจนกระทั่งเป็นอันตรายตอบุคคลอ่ืน ๆ” (จรูญ 
สุภาพ และคณะ, 2521, น. 27) และเนื้อหาในหนังสือเรียน ส401 สังคมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ. 2524 ที่วา “ถาสมาชิกของสังคมไมสนใจปฏิบัติบทบาทของตนใหถูกตองหรือละเลย
การปฏิบัติเสีย ก็จะท าใหเกิดความขัดแยงขึ้นในสังคม หรือเกิดปัญหาตาง ๆ ท าใหสังคมไมสามารถ
กาวหนาพัฒนาตอไปได ซ้ ารายจะถอยหลังและออนแอลง” (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, 
น. 23)  
 (2) ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์  
 แบบเรียนสังคมศึกษา ส431 หนาที่พลเมือง หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 
2520 มองวาความขัดแยงเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไดในทุกสังคม “. . .การเปลี่ยนแปลง [วัฒนธรรม]
นี้ อาจจะมีผูคัดคานบาง ซึ่งเป็นธรรมดาของสังคมที่ก าลังพัฒนาหรือพัฒนาแลวที่ทุกคนไมจ าตอง
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เปลี่ยนหรือเห็นดวยเหมือนกันหมด” (จรูญ สุภาพ และคณะ, 2521, น. 53) แตสามารถใชการมี
มนุษยสัมพันธ์เขาชวยได เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน “ความสัมพันธ์อันดีในกลุมของบุคคล
กอใหเกิดสามัคคีธรรม และความรวมมือรวมใจในการท างานของหมูคณะ ปัจจัยส าคัญที่กอใหเกิด
ความสามัคคี คือ ความเขาใจระหวางกันและกันของบุคคลในกลุม อันไดแก มนุษยสัมพันธ์นั่นเอง” 
(จรูญ สุภาพ และคณะ, 2521, น. 76) และ “การสรางเสริมมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญ และควรตอง
ใหมีขึ้นในกลุมและในสังคมของเรา แมวามนุษย์จะมีความคิดตางกัน ท านอง นานาจิตฺต  แตมนุษย์ก็
สามารถที่จะปรับความคิดที่ตางจิตตางใจใหเขาหากันได ถาจะสามารถมองหรือพิจารณาตัวเองแลว
หาทางสรางสรรค์มนุษยสัมพันธ์ขึ้น” (จรูญ สุภาพ และคณะ, 2521, น. 81) รวมไปถึงการใช
เทคโนโลยีเขามาชวยใหเกิดการสื่อสารระหวางกันไดอยางรวดเร็ว น ามาซึ่งการแกไขปัญหาไดรวดเร็ว
ขึ้น เห็นไดจาก “ความสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนและการคมนาคม. . . ชวยใหมนุษย์ติดตอกันไดรวดเร็ว 
สามารถแกปัญหาขอขัดแยงใหเปลี่ยนแปลงเป็นความเขาใจดี” (จรูญ สุภาพ และคณะ, 2521, น. 77)  
 (3) ใช้หลักการตามกระบวนการประชาธิปไตย  
 หนังสือเรียนในชวงนี้เริ่มมีการน าเสนอกระบวนการแกไขความขัดแยง
แบบประนีประนอม การเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน เห็นไดจาก หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา  
ส 402 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 วา 
 การเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ืน เป็นการเสริมสรางความสามัคคีและ
 ประชาธิปไตยในหมูคณะ ไมมีการแบงแยกเป็นพวกเขาพวกเรา การที่จะใหคนทุกคนมี
 ความเห็นพองตองกันทุกเรื่องยอมเป็นไปไดยาก การทราบวาคนอ่ืน ๆ เขาคิดเห็น
 อยางไรยอมเป็นสิ่งจ าเป็น เราอาจเปลี่ยนความคิดเขา หรือเขาอาจเปลี่ยนความคิดเรา
 ได หรือถาทุกคนยังยืนยันความเห็นของตนก็ตองมีการประนีประนอม ปรับตัวเขาหากัน 
 ท าใหสังคมอยูกันไดโดยสันติ รูจักยับยั้งการกระท าใดที่จะกอใหเกิดความเสียหายแก
 สวนรวม และท าใหงานของสวนรวมด าเนินไปไดอยางราบรื่น” (วิทย์ วิศทเวทย์ และ 
 เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2531, น. 56) 
 การใชหลักเหตุผล ไมใชความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ เห็นไดจาก
เนื้อหาในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส102 ประเทศของเรา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) วา “. . .สังคมประชาธิปไตยยอมยุติ
ความขัดแยงนั้นดวยการรับฟังเสียงขางมาก ในทางการเมืองจึงจ าเป็นตองยกมือนับคะแนนเสียง ใน
ครอบครัวอาจไมจ าเป็นถึงขนาดนั้นแตตองยอมโอนออนผอนตามฝุายขางมาก ซึ่งมีเหตุมีผลสนับสนุน
พอสมควร ในสังคมประชาธิปไตยไมมีค าวา ดันทุรัง ซึ่งหมายถึง การดิ้นรน ผลักดัน เอาตามความเห็น
ของตนเป็นใหญทั้งทีรู่วาผิดหรือไมมีคนเห็นดวย” (กรมวิชาการ, 2536ข, น. 111) 
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 กลุมจัดตั้งตาง ๆ เชน กลุมผลประโยชน์ พรรคการเมือง สื่อมวลชน ควร
ปฏิบัติตามกฎกติกาในสังคม เห็นไดจากเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชา ส401 สังคมศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 วา 

. . .ในสังคมที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีการจัดตั้งกลุมตาง ๆ เพ่ือท า
หนาที่พิทักษ์ผลประโยชน์แทนประชาชนหรือแทนสมาชิกของกลุม กลุมเหลานี้อาจเห็น
ดวยกับนโยบายหรือมติของรัฐบาล หรืออาจไมเห็นดวยและคัดคานนโยบายการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาลก็ได แตควรอยูในกติกาของรูปแบบการคัดคานตามครรลอง
ประชาธิปไตย มิใชกระท าการรุนแรงกอกวนหรือกระท าการอันกอใหเกิดผลตอการ
ท าลายความมั่นคงของชาติ กลุมหรือสถาบันที่ส าคัญซึ่งมีบทบาทตอการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2530, น. 112-113)  

 การใชหลักการยอมรับเสียงสวนมาก หนังสือเรียน ส 402 สังคมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เสนอให
ระงับความขัดแยงดวยการบังคับใชกฎหมายและใชเสียงสวนมากในการยุติปัญหาหรือท าขอตกลง  
ตาง ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสมและไมละเมิดสิทธิของเสียงสวนนอย ดังเห็นไดจาก 

ในทุก ๆ สังคมเมื่อมีคนอยูรวมกันมาก ๆ ยอมตองมีการขัดแยงกันเป็นธรรมดา ความ
ขัดแยงนี้อาจระงับไดโดยการใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบตาง ๆ นอกจากนั้น ในระบอบ
ประชาธิปไตยยังน าเอาวิธีตกลงกันโดยใชเสียงขางมากในการยุติปัญหา หรือเพ่ือการ 
ตกลงใจด าเนินการตาง ๆ ไดดวยโดยใชวิธีนี้ในการประชุมหรือในการด าเนินการที่
เหมาะสม. . .อยางไรก็ตาม การใชเสียงขางมากจะตองไมกระท าเพ่ือไปละเมิดสิทธิของ
เสียงสวนนอย (จรูญ สุภาพ และคณะ, 2535, น. 12) 

 จากการวิเคราะห์เนื้อหาในแบบเรียนดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น สามารถสรุป
ใหเห็นสาระส าคัญของลักษณะเนื้อหาแบบเรียนในชวงการศึกษาชวงที่ 2 ตามประเด็นที่ศึกษาไดดัง
ตารางที่ 4.2  
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ตารางที ่4.2  
 
ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียน ในช่วงที่ 2: การศึกษาแบบเรียนหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง 
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 

ประเด็นที่ศึกษา ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียน 

1. อ านาจในการปกครองของรัฐ
ในระบบราชการ (สวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น) 

- หลักในการบริหารราชการมี 2 หลัก คือ หลักการกระจาย
อ านาจและหลักการรวมศูนย์อ านาจ มีขอดีและขอเสียพอ ๆ 
กัน 
- ประกอบไปดวยการปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่นซึ่งมีอ านาจปกครองตนเองมากขึ้น การปกครองสวน
ทองถิ่นชวยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. บทบาทของกองทัพและทหาร
ที่มีตอประชาชน  

- แยกทหารออกจากอ านาจทางการเมือง แมจะมีการท า
รัฐประหารยึดอ านาจก็จะเป็นการใชอ านาจเผด็จการ
เพียงชั่วคราว 
- ทหารมีบทบาทส าคัญในดานการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนงานทางดานพลเรือน 

3. บทบาทของสถาบันที่มิใชระบบ
ราชการ เชน นักการเมือง รัฐสภา 
รวมไปถึงการอธิบายถึงวิธีการอัน
ชอบธรรมในการขึ้นสูอ านาจรัฐ 

- ระบอบรัฐสภาจะมีสภาเดียวหรือสองสภาก็ได ประเทศไทย
เคยใชทั้งสองรูปแบบ  
- นักการเมือง  กลุมปัญญาชน กลุ มผลประโยชน์  และ
สื่อมวลชน มีบทบาทส าคัญในการสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (หากการรวมกลุมนั้นใชสิทธิเสรีภาพอยาง
เหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ) 
- วิธีการเขาสูอ านาจปกครองมี 2 ทางคือ การเปลี่ยนแปลงโดย
ใชการเลือกตั้ง (ยามปกติ) และการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการใช
ก าลัง (ยามไมปกติ) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไวให
เหมาะสมกับสภาพบานเมือง  
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 
ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียน ในช่วงที่ 2: การศึกษาแบบเรียนหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง 
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 

ประเด็นที่ศึกษา ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียน 

4. ขอควรปฏิบัติตนหรือหนาที่ที่
ประชาชนพึงมีตอรัฐ 

- รั กษาชาติ  ศ าสน า  พร ะมหากษั ต ริ ย์  และ ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
- ปูองกันประเทศ ก าจัดภัยอันตรายที่กระทบตอความมั่นคง
ของประเทศไทย รับราชการทหาร 
- ปฏิบัติตามกฎหมาย เสียภาษีอากร 
- ใชและหวงแหนสิทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต 
- ชวยเหลือราชการ 
- รับการศึกษา 
- รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- มีสวนรวมตอการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
- เป็นผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามท าหนาที่ของ
ตน เองและไม คว รก า วก ายหน าที่ ข องผู อ่ื น เ พ่ือความ
เจริญรุงเรืองของตนเอง หมูคณะ และประเทศชาติ รักแผนดิน
ที่เป็นที่อยูอาศัยของตน 

5. กระบวนการจัดการความ
ขัดแยงในสังคม 

- ยึดหลักคุณธรรม ศีลธรรม อดทนอดกลั้น                
- ยึดหลักธรรมทางศาสนา 
- รัฐบาล/สถาบันการปกครอง ใชอ านาจตามหนาที่             
- ยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ 
- ยึดหลักการตามกระบวนการประชาธิปไตย                  
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 4.4.3 ช่วงที่ 3: การศึกษาแบบเรียนในยุคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 ถึงปี พ.ศ. 2551 

 หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกวา “รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน” นั้น บรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศยิ่งเปิดกวางมากขึ้น เนื่องจากมีการรับรอง
สิทธิเสรีภาพและมีบทบาททางการเมืองอยางเต็มที่ของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ดวย แต
หลังจากที่รัฐบาลตองเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคความหวังใหมได
ประกาศลาออกจากต าแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ประกาศจัดตั้งรัฐบาล นายชวน 
หลีกภัย ไดด ารงต าแหนงนายกรัฐมนตรี และพยายามเขามาแกไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ แตก็
ไมเป็นผล กลับสรางความไมพอใจใหแกประชาชนในดานการบริหารงานที่ถูกมองวาเชื่องชาและเกิด
ความขัดแยงภายในพรรครัฐบาล สุดทายรัฐบาลประกาศยุบสภาใหมีการเลือกตั้งใหมในปี พ.ศ. 2544 
หลังการเลือกตั้ง พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทยไดเป็นนายกรัฐมนตรี และดวย
การบริหารงานภายใตรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ชวยสงเสริมใหฝุายบริหารมีความเขมแข็งและมี
เสถียรภาพมาก และยิ่งมีเสถียรภาพเพ่ิมข้ึนอีกจากการที่พรรคความหวังใหมยุบรวมพรรคเขารวมในปี 
พ.ศ. 2544 รวมทั้งการชูนโยบายพรรคที่สะทอนความตองการของมวลชนทั้งภาคธุรกิจและคนชนบท 
ซ่ึงนับเป็นจุดเริ่มตนใหประชาชนหันมาสนใจนโยบายของพรรคการเมืองที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยูของตนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายประชานิยมเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ชนบทและเกษตรกรตาง ๆ ที่ชวยสงเสริมภาพลักษณ์ใหพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคเพ่ือคนชนบท เชน 
โครงการปลดหนี้เกษตรกร กองทุนหมูบาน เป็นตน (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเกอร์, 2546, น. 
526-531) สงผลใหกลุมคนชนบทโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือกลายเป็นฐานเสียงส าคัญของ
พรรคไทยรักไทย สิ่งเหลานี้มีสวนส าคัญท าใหรัฐบาลทักษิณสามารถด ารงต าแหนงไดจนครบวาระสี่ปี
เป็นครั้งแรกในระบอบประชาธิปไตยของไทย แตหลังการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 แมรัฐบาลทักษิณสมัย
ที่ 2 จะสามารถสรางประวัติศาสตร์เป็นพรรคที่ไดรับคะแนนเสียงทวมทนจนสามารถจัดตั้งรัฐบาล
เพียงพรรคเดียว แตดวยปัญหาที่สะสมมาตั้งแตครั้งด ารงต าแหนงสมัยแรก ทั้งปัญหาสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และความมั่นคงภายในประเทศ จึงเริ่มเกิดกระแสตอตานรัฐบาลจากประชาชน โดยมีการ
จัดตั้งกลุมเครือขายพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยชุมนุมโจมตีการท างานของรัฐบาลและตัว
นายกรัฐมนตรี อีกท้ังเรียกรองใหลาออกจากต าแหนง แตสุดทายพ.ต.ท.ทักษิณไดประกาศยุบสภาเพ่ือ
เลือกตั้งใหมในปี พ.ศ. 2549 (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 235-241) 

 แมจะไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดจากการเลือกตั้ง แตพรรคถูกกลาวหาวาวาจาง
พรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง และการจัดคูหาเลือกตั้งที่ผิดหลักการ จนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหการ
เลือกตั้งเป็นโมฆะ รัฐบาลรักษาการไดจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน ซึ่งหลาย
ฝุายมองวาการก าหนดวันเลือกตั้งนั้นไมเป็นธรรม ศาลอาญาไดพิพากษาใหจ าคุกคณะกรรมการ 
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การเลือกตั้ง 3 คน ในความผิดฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ รัฐบาลทักษิณเริ่มประสบปัญหา
ความชอบธรรมอยางหนัก และการที่นายกทักษิณยังคงรักษาการอยูในต าแหนงท าใหประชาชนเริ่ม
รูสึกไมพอใจจริยธรรมทางการเมืองของเขา และเกิดการชุมนุมประทวงจากกลุมพันธมิตรประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตย และในที่สุดคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (คปค.) ไดเขายึดอ านาจเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และไดยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ไดเขารับต าแหนงนายกรัฐมนตรีชั่วคราว เพ่ือ
แกปัญหาความขัดแยงในสังคม และจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยมีการท าประชามติกอนจะ
ประกาศใชในปี พ.ศ. 2550 และก าหนดใหมีการเลือกตั้งใหม ซึ่งพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นตัวแทน
พรรคไทยรักไทยไดรับคะแนนเสียงมากที่สุด ท าใหนายสมัคร สุนทรเวช ไดด ารงต าแหนง
นายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ซึ่งสภาพความขัดแยงในสังคมยังคง
ด าเนินอยูตอไป 
 ในดานการศึกษา การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมปี 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เป็นปัจจัยส าคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในชวงนี้ใหสงเสริม
การกระจายอ านาจและมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติดังกลาว 

 การศึกษาในชวงนี้จะเป็นการศึกษาเนื้อหาหนังสือเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษา
ในระบบของประเทศทีย่ังคงใชจัดการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีประเด็นการศึกษาดังนี้คือ 
 4.4.3.1 อ านาจในการปกครองของรัฐในระบบราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น)  
 หนังสือเรียนในชวงนี้แบงอ านาจการบริหารราชการแผนดินออกเป็น 3 
    คือ การรวมอ านาจ แบงอ านาจ และกระจายอ านาจ โ  อธิบายวาการจัด                
           เป็นไปตามหลักการแบงอ านาจ ซึ่งการอธิบายดังกลาวแตกตางจากเนื้อหาหนังสือเรียน
กอนหนานี้ที่แยกหลักการบริหารราชการแผนดินออกเป็นเพียง 2 หลักการ คือ หลักการรวมอ านาจ
และกระจายอ านาจ และราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใชหลักการจัดการบริหารแบบรวมอ านาจ 
ท าใหลักษณะการใชอ านาจของรัฐแบบรวมศูนย์หรือรวมอ านาจนั้นลดนอยลง แมค าจ ากัดความของ
หลักการแบงอ านาจจะยังแสดงใหเห็นถึงอ านาจของราชการสวนกลางอยูมากก็ตาม โดยราชการ
สวนกลางแบงอ านาจใหราชการสวนภูมิภาคไปด าเนินการแตอ านาจการตัดสินใจสวนใหญยังคงอยูที่
หนวยราชการสวนกลาง พรอมทั้งกลาวถึงขอดีขอเสียของหลักการแตละรูปแบบ ซึ่งการน ามาใชนั้น
มักจะตองมีการผสมผสานใหเกิดขอดีมากที่สุดและเกิดขอเสียนอยที่สุด เห็นไดจาก  เนื้อหาในหนังสือ
เรียนวิชาหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  
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2544 แตงโดย ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2546) อดีตนักวิชาการดานรัฐศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคชาติไทย ที่วา 

 การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของประเทศตาง ๆ อาจจ าแนกไดเป็น 3 
       ญ          

 1. หลักการรวมอ านาจ 
 2. หลักการกระจายอ านาจ 
 3. หลักการแบงอ านาจ 

  หลักการปกครองทั้งสามแบบนี้ตางมีทั้งขอดีและขอเสีย ประเทศตาง ๆ จึง
 พยายามปรับปรุงการบริหารราชการของตนใหมีขอเสียนอยที่สุดและใหมีขอดีมากที่สุด 
 บางประเทศจึงใชหลักการบริหารราชการมากกวาหนึ่งหลักโดยการผสมผสานกัน  
  . . .ขอดีของหลักการรวมอ านาจ คือ ประเทศมีเอกภาพและมีความมั่นคง 
 ประชาชนไดประโยชน์เทาเทียมกัน การบริหารงานไมซ้ าซอน สามารถประหยัด
 งบประมาณบุคลากรและระยะเวลาได 
  ขอเสียของหลักการรวมอ านาจ คือ ท าใหการบริหารงานเกิดความลาชา บริการ
 ประชาชนไดไมทั่วถึง และอาจไมตรงกับความตองการของประชาชน และขัดกับ
 หลักการปกครองตนเอง  
  . . .การจัดตั้งองค์กรปกครองสวนทองถิ่นของไทย ไดแก องค์การบริหารสวน
 จังหวัด องค์การบริหารสวนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ก็มีจุดประสงค์
 เพ่ือการกระจายอ านาจ แตไมตรงกับหลักการนี้อยางแทจริง 
  ขอดีของการกระจายอ านาจ คือ เป็นการแบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง สงเสริม
 ระบอบประชาธิปไตยท่ีใหประชาชนปกครองตนเอง และบริการประชาชนไดท่ัวถึง 
  ขอเสียของการกระจายอ านาจ คือ บริหารงานซ้ าซอน สิ้นเปลืองงบประมาณ 
 บุคลากร และเวลา และทองถิ่นบางแหงอาจขาดแคลนผูมีความรูความสามารถในการ
 บริหารงาน 
  . . .ขอดีของหลักการแบงอ านาจ คือ รัฐบาลมีความมั่นคง ประหยัดงบประมาณ 
 และรัฐสามารถคัดสรรบุคลากรไดตามความเหมาะสม 
  ขอเสียของหลักการแบงอ านาจ คือ ท าใหงานลาชาเพราะผูบริหารไมมีอ านาจใน
 การตัดสินใจ ขัดหลักการประชาธิปไตยในการปกครองตนเอง และอาจไมไดรับความ
 รวมมือจากประชาชน ( . 145-146) 
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 ในดานการจัดระเบียบบริหารราชการของไทยนั้น หนังสือเรียนแบง
ออกเป็น 3 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลางเป็นไปตามหลักการรวมอ านาจ การบริหารราชการ
สวนภูมิภาคเป็นไปตามหลักการแบงอ านาจ และการบริหารราชการสวนทองถิ่นเป็นไปตามหลัก
กระจายอ านาจ มีอ านาจอิสระในการด าเนินงานกิจการของตนซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ ดังเนื้อหาตอไปนี้ 

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางของไทยเป็นไปตามหลักของการรวมอ านาจโดย
 มีอ านาจศูนย์กลางของการบริหารงานอยูที่รัฐบาล หรืออาจกลาวไดวาการจัดระเบียบ
 การบริหารราชการแผนดินของไทยที่แบงออกเป็น 3 สวนนั้น การบริหารราชการ
 สวนกลางเป็นผูมีอ านาจสูงสุด ท าหนาที่ควบคุมดูแลการบริหารราชการแผนดินสวน
 ภูมิภาคและสวนทองถิ่น (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2546,  . 147) 

  การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ใชหลักการแบงอ านาจ โดย
 ความส าคัญของการบริหารอยูในสวนกลาง หนวยการบริหารหรือหนวยการปกครอง
 ยอยในสวนภูมิภาคจะตองปฏิบัติตามนโยบายและการควบคุมก ากับดูแลของราชการ
 บริหารในสวนกลาง (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2546, น. 158) 
  การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หมายถึง การแบงแยกหนวยการ
 ปกครองออกไปจากสวนกลาง โดยใชหลักการกระจายอ านาจการปกครอง และให
 หนวยการปกครองที่จัดตั้งขึ้นนั้น มีอ านาจอิสระในการด าเนินกิจการภายในทองถิ่นของ
 ตนได ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 284 บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 พุทธศักราช 2540 ที่มีผลบังคับใชอยูในปัจจุบันและสอดคลองกับหลักการปกครอง
 ตนเอง คือ ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและบริหารงานเพ่ือ
 สนองเจตนารมณ์ของประชาชนในทองถิ่นนั้น (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2546, น. 161, เนน
 โดยผูศึกษา) 
   ทั้งนี้ หนังสือเรียนยังไดระบุอ านาจหนาที่ของหนวยงานการปกครอง  
ตาง ๆ ไวอยางชัดเจน ตามกฎหมายที่บังคับใชอยู เชน อ านาจหนาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัด 
อันเป็นหนวยการปกครองในสวนทองถิ่น มีอ านาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540                                                                               
 . . 2537     ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 อ านาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่) พ.ศ. 2543 อ านาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และอ านาจหนาที่ของเมืองพัทยา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2546, 163-174) 
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 หนังสือเรียนหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ชั้น
ม. 4-6 เลม 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ไดใหรายละเอียดเรื่องลักษณะ
อ านาจในการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น กลาวคือ การปกครองสวนภูมิภาคเป็นการแบง
อ านาจออกไปตามเขตปกครอง เพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติและอ านวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การเขาถึงบริการของรัฐ โดยสวนราชการดังกลาวไมไดด าเนินการอยางเป็นอิสระ สวนการปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นมีอิสระในการด าเนินงานพอสมควรแตหนวยราชการสวนกลางยังคงมีสวนในการก ากับ
ดูแลอยู เป็นไปตามสาระส าคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550  ซึ่งหนังสือเรียนมองวา หลักการรวม
อ านาจและแบงอ านาจในระบบราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคนั้นขัดตอหลักการปกครองตนเอง 
และลักษณะการกระจายอ านาจในราชการสวนทองถิ่นตามที่ไดระบุไวในรัฐธรรมนูญยังไมเป็นไปตาม
หลักการโดยแทจริง ดังเนื้อหาที่วา 

 การปกครองภายในประเทศ แมจะมีการแบงอ านาจตามลักษณะการปกครองไปตาม
 เขตการปกครอง เชน จังหวัด อ าเภอ ก็เป็นเพียงการแบงอ านาจตามลักษณะการ
 ปกครองสวนภูมิภาค เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลในสวนกลางอันเป็นการอ านวยความ
 สะดวกและน าบริการจากรัฐไปสูประชาชนในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ แต อ านาจที่
 แทจริงยังคงอยูที่รัฐบาลในสวนกลาง สวนราชการในภูมิภาคเป็นเพียงผูรับงานไปปฏิบัติ
 เทานั้น ไมสามารถท่ีจะก าหนดการด าเนินการในความรับผิดชอบของตนโดยอิสระ  

  การปกครองระดับทองถิ่น ไดแก องค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องค์การ
 บริหารสวนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใหมีความ
 เป็นอิสระพอสมควรในการด าเนินการ และมีการเลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นได
 เขามามีสวนรวมในการปกครอง มีลักษณะในการกระจายอ านาจการปกครองแตก็ยังไม
 เป็นอิสระหรือไมไดปกครองตนเองอยางแทจริง รัฐบาลในสวนกลางยังมีสวนเขาไป
 ก ากับดูแลหรือรวมในการด าเนินการอยูดวย” (ธวัช ทันโตภาส, พิษณุ เพชรพัชรกุล 
 และ พงษ์ศักดิ ์แคลวเครือ, 2552ข, น. 4) 
   นอกจากนี ้ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 แตงโดย ณรงค์ พวงพิศ, วุฒิชัย มูลศิลป, ชาคริต ชุมวัฒนะ, สัญชัย 
สุวังบุตร และ อนันต์ชัย เลาหะพันธุ (2549) นักวิชาการประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังไดกลาวใหความส าคัญกับการบริหารสวนทองถิ่นวาเป็นสวนส าคัญใน
การพัฒนาความเจริญกาวหนาใหแกระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนี้คือ “องค์การบริหาร
สวนทองถิ่นเหลานี้ [องค์การบริหารสวนจังหวัด องค์การบริหารสวนต าบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา] นับเป็นองค์กรที่ส าคัญในการปลูกฝังใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 
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รูจักพัฒนาความเจริญใหกับทองถิ่นของตนเอง อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย” (น. 91) 
 4.4.3.2 บทบาทของกองทัพและทหารที่มีต่อประชาชน  
 หนังสือเรียนอธิบายถึงสาเหตุที่กลุมทหารสามารถเขามามีบทบาทหรือ
แทรกแซงทางการเมืองนั้นเป็นผลมาจากการที่เป็นหนวยงานที่มีศักยภาพและมีความเขมแข็งทางดาน
ก าลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยการเขามาแทรกแซงดังกลาวถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระบอบ
การเมืองการปกครอง ดังเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ม. 4-6 เลม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่วา “. . .กลุมขาราชการ 
พลเรือนและกลุมทหารที่มีความเขมแข็งทางดานการปกครองและผูกขาดการใชอาวุธสงคราม โดย
เมื่อใดที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยไมมีเสถียรภาพ กลุมนี้ก็จะเขามาแทรกแซงทาง
การเมืองและจัดการปกครองแทน. . .” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 2552ข, น. 33) และ “. . .ปัญหา
เกี่ยวกับบทบาทของขาราชการทหารที่เขาไปมีบทบาททางการเมือง โดยการใชอิทธิพลเขาไป
แทรกแซงการแตงตั้งขาราชการระดับสูงของกระทรวงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในดานการทหาร 
หรือการท ารัฐประหาร เนื่องจากเป็นสถาบันที่มีความเขมแข็ง มีความตอเนื่อง และเป็นสถาบันที่
ผูกขาดการใชอาวุธยุทโธปกรณ์ตาง ๆ ของประเทศ” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 2552ข, น. 34-35)  
 ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม. 4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 กลาววา การเขามาแทรกแซงทางการเมืองของทหารบางสวนและใชอ านาจลิดรอนเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นผลท าใหการพัฒนาประชาธิปไตยขาดความตอเนื่อง และเป็นเหตุผลที่ท าใหนักศึกษา
ตองออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง เพ่ือเรียกรองสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย เห็นไดจาก  

. . .คณะทหารบางสวนไดท าการปฏิวัติรัฐประหารลมรัฐบาลและยกเลิกรัฐธรรมนูญที่
รางขึ้นมาอยางชอบธรรม. . .การเขาแทรกแซงทางการเมืองดวยก าลังของฝุายทหาร  ท า
ใหเกิดความชะงักงันในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย. . .การที่คณะทหารไดใช
อ านาจแทรกแซงทางการเมือง การใชอ านาจเผด็จการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ท าใหการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไมสามารถด าเนินตอไปได ท าใหนิสิต
นักศึกษาและประชาชนไดรวมกันตอสู เพ่ือใหไดมาซึ่ งสิทธิและเสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย. . . (ณรงค์ พวงพิศ และคณะ, 2549, น. 90) 

 นอกจากนี้ ภายหลังการท ารัฐประหารและมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม พ.ศ. 
2550 และจัดใหมีการเลือกตั้ง ประเทศไทยจึงอยูภายใตการบริหารงานของรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งอีกครั้ง ซึ่งหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สังคม ม. 4-ม. 6 เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีหนึ่งในคณะผูแตง คือ ธวัช 
ทันโอภาส เป็นอาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเนื้อหาหนังสือเรียนไดกลาวถึงการเขามาเป็นกลไกใหมในระบอบการ
ปกครองของนักการเมือง โดยวิพากษ์บทบาทของขาราชการทหารและพลเรือนในปัจจุบันวามีความ
เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ไมไดนิยมคุมอ านาจทางเศรษฐกิจดังเชนแตกอน ท าใหกลุมขาราชการที่เสีย
ผลประโยชน์บางคนจ าเป็นตองใชอ านาจหนาที่เพ่ือหาผลประโยชน์จากประชาชน ซึ่งการกระท า
ดังกลาวสงผลกระทบตอความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ เห็นไดจาก 

 กลุมขาราชการและทหารยังคงมีอิทธิพลตอการเมืองการปกครองเชนเดียวกับสังคมใน
 อดีต แตอุดมคติของขาราชการสมัยใหมไมนิยมคุมอ านาจทางเศรษฐกิจเหมือนสมัยกอน 
 นอกจากนี้ยังมีกลุมการเมืองเขามาเป็นกลไกใหมของระบบบริหารการปกครอง กลุม
 ขาราชการและทหารที่เคยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอดีตตองเสียผลประโยชน์ไป
 บางคนจ าเป็นตองใชอ านาจหนาที่เพ่ือหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับกลุมพอคาและ
 นายทุน ท าใหเกิดปัญหาความขัดแยงในบทบาทหนาที่และจริยธรรมของสังคมที่มีผล
 สะทอนตอความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ (ธวัช ทันโตภาส, พิษณุ เพชรพัชรกุล 
 และ พงษ์ศักดิ ์แคลวเครือ, 2552ก, น. 37) 

 4.4.3.3 บทบาทของสถาบันที่มิใช่ระบบราชการ เช่น นักการเมือง รัฐสภา รวม
ไปถึงการอธิบายถึงวิธีการอันชอบธรรมในการขึ้นสู่อ านาจรัฐ  

 นอกจากหนังสือเรียนจะอธิบายและใหความหมายในเชิงหลักวิชาการ
เกี่ยวกับสถาบันตาง ๆ ในสังคมดังเชนที่เคยเป็นมา หนังสือเรียนในชวงการศึกษานี้เริ่มกลาวถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสภาพความเป็นจริงทางสังคมมากข้ึน ไมวาจะเป็นปัญหาการทุจริตของนักการเมือง ระบบ
พรรคการเมืองที่ไมมีประสิทธิภาพ ระบบรัฐสภาเดี่ยวและคู (แบบที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด) 
ไมสะทอนความเป็นตัวแทนประชาชนอยางแทจริง ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม. 4-6 เลม 2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลาวถึงปัญหาการทุจริตในหมู
นักการเมือง เป็นหนึ่งในสถานการณ์การเมืองการปกครองของไทยที่ไมพึงประสงค์วา “นักการเมือง
จะใชเงินซื้อเสียง ซื้อนักการเมือง ซื้อพรรคการเมือง เกิดความขัดแยง แยงชิงผลประโยชน์สวนบุคคล
มากกวาการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน กลาวคือ เมื่อมีการลงทุนก็ตองมีการถอนทุน และ
เปูาหมายของการลงเลนการเมืองก็คือ การแสวงหาผลประโยชน์จากระบบการเมืองทั้งในรูปของ
ทรัพย์สินและเกียรติยศ” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 2552ข, น. 29) และผูที่มีอ านาจทางการเมือง
มักเป็นชนชั้นน าในสังคมซึ่งการก าหนดนโยบายตาง ๆ มักจะเอ้ือประโยชน์ใหพวกพองตนเองมากกวา
ใหความส าคัญกับปัญหาของประชาชนสวนใหญ เห็นไดจากเนื้อหาที่วา “ผูที่ด ารงต าแหนงทาง
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การเมืองของไทยสวนใหญมักเป็นขาราชการ นักธุรกิจ ผูที่มีชื่อเสียงในสังคม หรือที่เรียกวากลุมชนชั้น
น า ซึ่งมีเป็นจ านวนนอย ท าใหกลุมคนเหลานี้ไมคอยใหความส าคัญหรือสนใจกับปัญหาของประชาชน
สวนใหญของประเทศ โดยนโยบายตาง ๆ ที่ออกมามักจะเอ้ือประโยชน์ใหแกกลุมหรือพรรคพวกของ
ตนเอง” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 2552ข, น. 35) นอกจากนี้ นักการเมืองยังกลายเป็นกลุมชนชั้นที่
มีอิทธิพลในสังคมดวยความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์แทนที่เจาขุนมูลนายในสมัยกอน ซึ่งถือเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย ดังเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แตงโดย วงเดือน นาราสัจจ์ และ ชมพูนุท นาคีรักษ์ (2555) 
นักวิชาการดานประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีว่า 

 . . .ถึงแมวาอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยตองการสรางความเสมอภาคใหเป็นพ้ืนฐาน
 ของสังคม แตความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ยังคงอยู หากแตเปลี่ยนรูปแบบและตัว
 บุคคลจากเจาขุนมูลนายมาเป็นนักการเมือง ขาราชการระดับสูง หรือผูทรงอิทธิพลใน
 ทองถิ่น ระบบอุปถัมภ์จึงเป็นฐานอ านาจของผูอุปถัมภ์ เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา
 ประชาธิปไตยตลอดจนความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม” (น. 156) 

 ดานพรรคการเมือง หนังสือเรียนใหความหมายวาเป็นสถาบันทาง
การเมืองที่รวบรวมขอเรียกรองของประชาชนมาก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือตอรองตอรัฐบาล และให
การศึกษาทางการเมืองแกประชาชน แตสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองนั้นไมได
ด าเนินการตามบทบาทท่ีตนควรมี และยังมีปัญหามากมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองของไทย เห็นไดจาก  

 พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่ท าหนาที่รวบรวมผลประโยชน์คือ จะรวบรวม
 ขอเรียกรองจากประชาชนมาก าหนดเป็นแนวนโยบายเพ่ือสามารถตอรองหรือเรียกรอง
 ตอรัฐบาลไดอยางมีน้ าหนัก นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการใหการศึกษาทางการเมืองแก
 ประชาชน สรางผูน าทางการเมือง ควบคุมตรวจสอบการท างานของรัฐบาล เป็นตน แต
 ในทางปฏิบัติแลว พรรคการเมืองไทยยังท าหนาที่ดังกลาวนี้นอยมาก อีกทั้งยังมีปัญหา
 อ่ืน ๆ อีก. . .” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 2552ข, น. 31) 

 หนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ได
กลาวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท าหนาที่นิติบัญญัติของรัฐสภา เนื่องจากฝุายบริหารสามารถครอบง า
ฝุายนิติบัญญัติได เนื่องจากหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ก าหนดใหฝุายบริหารมี
เสถียรภาพทางการเมืองอยางมาก จึงเกิดปัญหาฝุายบริหารครอบง าฝุายนิติบัญญัติและน าไปสูวิกฤต
ทางการเมืองและสังคมจนถึงขั้นเกิดการรัฐประหาร ปัญหาดังกลาวจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น
ส าคัญที่ควรค านึงถึงในหนังสือเรียนหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 เห็นไดจากเนื้อหาในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐาน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม. 4-6 เลม 2 ชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 4-6 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วา “ปัญหาส าคัญของรัฐสภาคือการ
ท าหนาที่นิติบัญญัติ สวนหนึ่งเกิดจากการที่โครงสรางของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาท าใหฝุาย
บริหารสามารถครอบง าเสียงสวนใหญในสภาผูแทนราษฎรได” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 2552ข, น. 
32) 

 ในดานของกลุมผลประโยชน์อ่ืน ๆ หนังสือเรียนในชวงเวลานี้มองกลุม
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะกลุมนักศึกษาและปัญญาชนในแงมุมที่ดีขึ้นตางจากเนื้อหาแบบเรียนในยุค
กอนหนานี้ และไมไดเรียกรองใหแตละกลุมผลประโยชน์ด าเนินการเพ่ือสวนรวม เพราะเขาใจวา กลุม
ผลประโยชน์ตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในเรียกรองหรือผลักดันใหเกิดนโยบายที่เป็นประโยชน์ตอกลุม
ตน หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 อธิบายวา กลุมผลประโยชน์เป็นกลุมที่รวมตัวกันโดยมีจุดประสงค์
รวมกัน เพ่ือผลักดันใหเกิดนโยบายหรือการแกไขปัญหาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมตน 
เห็นไดจาก “กลุมผลประโยชน์หรือกลุมผลักดัน หมายถึง กลุมคนที่มารวมกันเพราะมีอาชีพ 
ผลประโยชน์จุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน เพ่ือด าเนินการเคลื่อนไหวผลักดันใหรัฐบาลวาง
นโยบายหรือแกไขปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ใหสอดคลองกับความตองการและ
วัตถุประสงค์ของกลุม. . .” (กระมล ทองธรรมชาติ, ด ารง ฐานดี และด ารง ธรรมารักษ์, 2548, น. 
154) ซึ่งกลุมผลประโยชน์ ประกอบไปดวย กลุมอาชีพ กลุมสาธารณประโยชน์ กลุมปัญญาชน เป็น
ตน โดยหนังสือเรียนมองวา กลุมปัญญาชนไมไดมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานใด และมักจะไดรับ
ความเชื่อถือจากประชาชนในการเคลื่อนไหวเรียกรองหรือคัดคานนโยบายของรัฐบาล เห็นไดจาก 
 กลุมปัญญาชนมักจะไมมีผลประโยชน์เกี่ยวของหรือสวนไดสวนเสีย แตไดรับความ
 เชื่อถือจากประชาชนมาก หากกลุมปัญญาชนเคลื่อนไหว คัดคานนโยบายหรือการ
 กระท าของรัฐบาล หรือเรียกรองใหด าเนินการในกิจการบางอยาง มักจะไดรับการ
 ตอบสนองเป็นอยางดี ทั้งนี้เพราะรัฐบาลเกรงวาจะเกิดผลกระทบตอเสถียรภาพและ
 ความมั่นคงของรัฐบาล” (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2548, น. 156) 
 อยางไรก็ตาม หนังสือเรียนก็กลาวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุมผลประโยชน์ 
ซึ่งไมไดเกิดจากความขัดแยงกันเองระหวางกลุมผลประโยชน์ หรือการใชสิทธิเสรีภาพไมเหมาะสม 
เฉกเชนเนื้อหาแบบเรียนในยุคกอน แตเกิดจากการถูกแทรกแซงโดยอ านาจอันไมชอบธรรมจาก
ภาครัฐ ตามเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สังคม ม. 4-6 เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่วา “ปัญหาของกลุมผลประโยชน์ คือ การ
เขาแทรกแซงการรวมกลุมโดยรัฐบาลใชอ านาจรัฐที่ไมชอบธรรมดวยกฎหมาย ซึ่งมีทั้งวิธีการ



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

161 

แทรกแซงทางกฎหมาย การหามการเคลื่อนไหวทางการเมือง และการตั้งกลุมหรือสนับสนุนกลุมบาง
กลุมเขามาตอตานกลุมผลประโยชน์ที่ท าการเรียกรองประโยชน์หรือขอเรียกรองอ่ืน ๆ จากรัฐ” (ธวัช 
ทันโตภาส และคณะ, 2552ข, น. 33)  

 นอกจากนี้ หนังสือเรียนในชวงนี้ยังไดกลาวถึงการรวมกลุมของประชาชน
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม และไมเคยถูกกลาวถึงในหนังสือเรียนหลักสูตรกอนหนานี้ นั่น
คือ การเมืองภาคประชาชน โดยอธิบายวา เป็นขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในรูปแบบใหม 
เพ่ือเรียกรองใหเกิดการแกปัญหาอันเกิดจากการพัฒนาและผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการของ
รัฐ ดังเนื้อหาที่วา “การเมืองภาคประชาชน เป็นการรวมกลุมของประชาชนในรูปแบบของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมใหม ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาที่ไดกอใหเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลกระทบจากโครงการของรัฐ
ที่เอ้ือประโยชน์ใหแกนักธุรกิจ” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 2552ข, น. 34)  

 ดานสื่อมวลชน หนังสือเรียนอธิบายวา นอกจากจะมีบทบาทในการ
เผยแพรความรู สรางความบันเทิงแลว ยังเป็นแหลงสะทอนความเห็นของประชาชนที่มีตอรัฐบาล 
ดังนั้น รัฐจึงควรรับฟังเสียงหรือความคิดเห็นจากสื่อมวลชนดวยเพ่ือรับรูถึงเสียงตอบรับจากประชาชน
ตอนโยบายรัฐและน าไปพิจารณาปรับปรุงใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากขึ้น 
เห็นไดจากเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตใน
สังคม 2 ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่วา 

 บทบาทและหนาที่ของสถาบันสื่อสารมวลชน 
1. เป็นแหลงเผยแพรความรูใหม ๆ และประสบการณ์ตาง ๆ 
2. เป็นแหลงใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 
3. เป็นแหลงใหความบันเทิงกับประชาชนไดพักผอนหยอนใจ 
4. เป็นแหลงแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอนโยบายการเมืองของรัฐบาล  

 (ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา, ปรีดา วิทยากุล, ยุราพร สมบุญสุข, สายสุนีย์ หนูแสง และ ทัศนีย์ 
 สุทธิวานิช, 2553, น. 62) 

 เนื้อหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่วา “กลุมสื่อมวลชน เป็นผูเสนอขาวสารที่มีสาระ
ความจริงแกประชาชน โดยเฉพาะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สื่อมวลชนจะมีหนาที่ทักทวงนโยบาย
ของรัฐบาลและเป็นตัวประสานความคิดของประชาชนกับรัฐบาลใหเขาใจกัน โดยรัฐบาลตองตระหนัก
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ในกิจการหรือนโยบายใด ๆ ที่จะด าเนินไปภายใตความเห็นชอบรวมกันของประชาชน” (กระมล 
ทองธรรมชาติ และคณะ, 2548, น. 156) 

 วิธีการอันชอบธรรมในการเขาสูอ านาจ 
 เนื้อหาในหนังสือเรียนไดใหความส าคัญกับการเลือกตั้ง เพราะเป็นวิธีการ

ที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชน และท าใหไดมาซึ่งตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง ในฐานะที่เป็น
วิธีการเปลี่ยนอ านาจทางการเมืองอยางสันติ ทันสมัย และมีความชอบธรรมในการขึ้นสูอ านาจรัฐอยาง
ชัดเจน อีกทั้งยังมองวาการใชก าลังเขายึดอ านาจปกครองนั้นเป็นวิธีการของคนโบราณและลาสมัย 
เห็นไดจาก 

 . . .นอกจากนี้ในวิถีทางการเมือง การเลือกตั้งยังมีความส าคัญดังตอไปนี้ 
 1) เป็นวิธีการที่ใชเปลี่ยนอ านาจทางการเมืองการปกครองที่ทันสมัย และเป็นไปอยาง
 สันติวิธีซึ่งแตกตางจากมนุษย์ในสมัยโบราณที่ใชก าลังอาวุธเขาตอสูกันเพ่ือแกงแยง
 อ านาจทางการปกครอง. . .5) เป็นวิธีการสรางความถูกตองและชอบธรรมในการใช
 อ านาจทางการเมืองใหกับบุคคลที่จะมาท าหนาที่ เป็นคณะรัฐบาล (กระมล 
 ทองธรรมชาติ และคณะ, 2548, น. 248-249) 

 หนังสือเรียนวิชาหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ตางระบุวา พระมหากษัตริย์ทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังเนื้อหาที่วา 
“รัฐธรรมนูญก าหนดวา คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแตงตั้ง
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยประธานสภาผูแทนราษฎรเป็นผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ” 
(ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2546,  . 92; ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 2552,  . 14) 
 หนังสือเรียนอธิบายวา รัฐสภาเป็นสถาบันรักษาเสรีภาพของประชาชน
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกรัฐสภาในระบบรัฐสภาเดี่ยวและสภาคู (แบบที่มีที่มาจาก
การแตงตั้ง) ไมไดเป็นตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งตัวแทนจากประชาชนที่แทจริงนั้นตองมา
จากการเลือกตั้ง เห็นไดจากเนื้อหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ม.4 ชวงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 วา 

 รัฐสภาถือไดวาเป็นสถาบันที่รักษาเสรีภาพของราษฎรในการปกครองตนเองตาม
 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แตเนื่องจากสภาเดี่ยวที่สมาชิกมาจากการแตงตั้ง สวนใหญ
 แลวมักจะใหการสนับสนุนรัฐบาลที่เป็นผูแตงตั้งตนเองเขามา จึงถือวาไมไดเป็นตัวแทน
 ของราษฎรอยางแทจริง ในขณะที่สภาคู วุฒิสภาก็มาจากการแตงตั้งเชนเดียวกันกับสภา
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 เดี่ยว ส าหรับสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ไดแก  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
 วุฒิสภา ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 ถือวาเป็นตัวแทน
 ของราษฎรอยางแทจริง (ณรงค์ พวงพิศ และคณะ, 2549, น. 89) 
 4.4.3.4 ข้อควรปฏิบัติตนหรือหน้าที่ท่ีประชาชนพึงมีต่อรัฐ 

 ในหนังสือเรียนหนาที่พลเมืองในชวงนี้กลาวถึงเรื่องคุณลักษณะของ
พลเมืองดีไวเชนเดียวกับหนังสือเรียนในหลักสูตรชวงกอนหนานี้ และใหความส าคัญดวยการอธิบาย
แยกออกเป็นหนวยการเรียนรูอยางชัดเจน กลาวคือ น าเสนอหัวขอใหญ เรื่อง พลเมืองดีในสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (โปรดดูตัวอยางหนาปกและหัวขอสารบัญของ
หนังสือเรียนตามหลักสูตรตาง ๆ ในภาพที่ 4.1-4.7) ซึ่งประกอบไปดวย ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพ
กฎกติกาในสังคม เลือกตั้ง ปูองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษี ชวยเหลือราชการ ศึกษา 
รักษาศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี รักษา
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ด ารงชีวิตดวยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู มุงมั่นในการท างาน รักความเป็น
ไทย และท่ีนาสังเกตคือ มีการเรียกรองใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวางตัวเป็นกลางทางการเมืองดวย เห็น
ไดจาก “ทั้งนี้ ผูปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวของกับประชาชนจะตองวางตนเป็นกลาง
ทางการเมืองดวย” (ชูวงศ์  ฉายะบุตร, 2546,  . 85) นอกจากนี้ ยังมีสวนที่เพ่ิมเติมเขามา คือ การ
นอมน าปรัชญาการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และมีจิตสาธารณะ ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกติกาในสังคม  
 หนังสือเรียนกลาวถึงสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ที่พึงปฏิบัติเพ่ือสวนรวม 
อีกท้ังเพ่ิมเติมในสวนที่เปิดโอกาสใหผูที่ไดรับความเดือดรอน ไมไดรับความเป็นธรรมในสังคมสามารถ
ด าเนินการรองเรียนตามขั้นตอนของกฎหมายได นับเป็นการเรียกรองใหพลเมืองที่ดีจะตองเคารพ
กฎหมายและกติกาของสังคม เพราะหากพลเมืองไมด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะกอใหเกิด
ความวุนวายขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เนื้อหาในหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ไดกลาวเนนและเรียกรองใหประชาชนเคารพกฎกติกาในสังคม ไมใช สิทธิ
เสรีภาพของตนเองเกินขอบเขตของกฎหมายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เนื่องจากสภาพความ
ขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นและการไมปฏิบัติตามกฎกติกาของคนในสังคมชวงปลายสมัยรัฐบาล
ทักษิณจนกระทั่งเกิดรัฐประหาร 2549 กอใหเกิดความวุนวายในสังคมอยางกวางขวาง เห็นไดจาก 
รายวิชาพ้ืนฐาน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม. 4 -6 เลม 1 ที่วา “. . .
ระบอบประชาธิปไตยนั้นมิใชแตจะใหประชาชนมีแตสิทธิและเสรีภาพเทานั้น แตประชาชนจะตองมี
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หนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายตอสวนรวมดวย. . .ถาผูใดไดรับความเดือดรอนตองรองทุกข์
ตามระเบียบแบบแผนภายในกรอบของกฎหมาย. . .” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 2552ก, น. 83) 
และตามเนื้อหาในวรรณคดีเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน  ขุนชางถวายฎีกา ในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 ที่กลาววา ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมาย หากมีเรื่องทุกข์รอนก็ใหเขาแจงความตาม
กระบวนการของกฎหมาย มิเชนนั้นจะเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมืองและประชาชนทั่วไปก็จะเกิด
ความไมพอใจตอผูรักษากฎหมายได เนื่องจากจหมื่นไวยไปรับมารดาของตนมาจากบานขุนชางในยาม
วิกาล ขุนชางจึงถวายฎีกาตอสมเด็จพระพันวษา จหมื่นไวยจึงถูกตัดสินใหไดรับโทษโดยการเฆี่ยนดวย
เสนหนังและสั่งปรับ ดังเนื้อหาที่วา 

 . . .อายหมื่นไวยท าใจอหังการ์ ตกวาบานเมืองไมมีนาย 
 จะปรึกษาตราสินใหไมได  จึงท าตามน้ าใจเอางายงาย 
 ถาฉวยเกิดฆาฟันกันลมตาย  อันตรายไพรเมืองก็เคืองกู. . . 
 ถาอายไวยอยากจะใครไดแมมา ชวนพอฟูองหาเอาเป็นไร 
 อัยการศาลโรงก็มีอยู  ฤๅวากูตัดสินใหไมได 
 ชวนทวนดวยลวดใหปวดไป  ปรับไหมใหเทากับชายชู  

  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557ก, น. 37) 
 (2) การรู้จักพึ่งพาตนเอง 
 หากเกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ ประชาชนควรรูจักพ่ึงพาตนเอง
กอนขอความชวยเหลือจากรัฐหรือทางราชการ ดังเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาหนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544 ที่วา “เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้น ตองพยายามหาวิธีการตาง ๆ ที่จะชวยแกไข หากเกิน
ความสามารถของตนก็ควรขอความชวยเหลือจากทางราชการโดยติดตอกับหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบหรือโดยผานทางตัวแทน อาจเป็นองค์กรกลุมผูผลิตหรือผูแทนราษฎรก็ได แตพึงเข าใจวา
เราตองชวยตัวเองไวกอน” (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2546,  . 77)  
 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ไดเสนอแนะใหน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใน
การด าเนินชีวิต ไมหลงไปกับกระแสวัตถุนิยม สามารถพ่ึงพาตนเองได และพยายามหาความรูเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ การเห็นคุณคาในตนเองและใชปัญญาในการแกปัญหา รูจักมองโลกในแงดี 
และคิดบวกอยูเสมอ การรูจักบริโภคดวยปัญญา มีวิจารณญาณในการเลือกรับและปฏิเสธขาวสาร
อยางรอบคอบ (พระมหามนัสกิตฺติสาโร, กวี วรกวิน, ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์ และเคน จันทร์วงษ์, 
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2555, น. 161-166) และการใชชีวิตแบบประมาณตน ดังสุภาษิต “นกนอยท ารังแตพอตัว” เห็นได
จาก เนื้อหาในโคลงโลกนิติของสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 วา 

 นกนอยขนนอยแต  พอตัว 
 รังแตงจุเมียผัว  ได 
 มักใหญยอมคนหวัว  ไพเพิด 
 ท าแตพอตัวไซร  อยาใหคนหยัน 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, น. 43) 
 (3) การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  
 ประชาชนจะตองสนใจกิจการบานเมือง เขารวมกิจกรรมทางการเมือง 
และรวมกันปกปูองคุมครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังเนื้อหาที่วา 
“ในสังคมประชาธิปไตย หนาที่ที่ส าคัญของสมาชิกในสังคม คือ การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
สังคม เพราะระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ประชาชนปกครองกันเอง ดังนั้นสมาชิกของ
สังคมจึงตองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม” (ธวัช ทันโตภาส, สมพร ออนนอม,    
พงษ์ศักดิ์ แคลวเครือ, กุสุมาวดี ชัยชูโชติ และ จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล, ม.ป.ป., น. 63)  
 นอกจากนี้ ยังกลาวถึงการมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอ
กิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมใกลตัวนักเรียนที่สามารถเขารวมได รวมถึงการ
ตรวจสอบขอมูล เนื่องจากปัจจุบันขาวสารขอมูลตาง ๆ สงตอถึงกันไดอยางรวดเร็ว การตรวจสอบ
ขอมูลจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีนักเรียนจะตองตระหนักและรูเทาทันเหตุการณ์อยางถูกตอง โดยหนังสือเรียน
ไดตั้งประเด็นค าถามไวใหนักเรียนไดคิดวา “นักเรียนคิดวาจะเกิดอะไรขึ้นหากคนไทยรับขอมูลตาง ๆ 
โดยไมมีการตรวจสอบ” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, ม.ป.ป., น. 69) และในหนังสือเรียนหนาที่
พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก็กลาวถึง 
หลักการเลือกรับขอมูลขาวสารทางการเมืองดวยวา จะตองระบุแหลงที่มาของขอมูลขาวสารอยาง
ชัดเจน อยาเชื่อแหลงขอมูลเพียงแหลงเดียว แหลงที่มาของขอมูลตองนาเชื่อถือ มีความสมดุลและ
เที่ยงธรรม ขอมูลตองเที่ยงตรง เสนอขาวสารอยางตรงไปตรงมา มีความเป็นกลาง ไมมีอคติ ไมน าเอา
ความคิดเห็นของผูเสนอขอมูลขาวสารลงไปในขอมูลขาวสารที่เสนอ เพ่ือใหนักเรียนเขาใจสถานการณ์
ทางการเมืองและการเลือกรับขาวสาร ดังเนื้อหาที่วา “การไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองจะตองท าใหผู
ที่ไดรับสามารถวิเคราะห์การตัดสินใจไดอยางถูกตองวาจะด าเนินการอยางไรในเหตุการณ์ทาง
การเมืองที่เกิดขึ้น” (ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา และคณะ, 2553, น. 112)  
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 (4) การมีคุณธรรม จริยธรรม  
 เห็นไดจาก “ฝึกใหมีความหวัง เราตองพยายามท าจิตใจใหฮึกเหิม โดยตั้ง
ความหวังวาตนจะตองท างานส าเร็จหรือศึกษาเลาเรียนไดถึงขั้นสูงสุด ความหวังจะท าใหเรามีก าลังใจ 
ท างานไดมาก เรียนสนุก ไมเหนื่อยหนายทอถอย ไมท างานหรือเรียนอยางไรความหมาย เฉื่อยชาหรือ
หมดอาลัยตายอยาก” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, ม.ป.ป., น. 20) การรูจักประหยัด เห็นไดจาก
        พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 5 ในหนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 วา “จงนึกไวใหเสมอวาเงินทองที่   
แลเห็นมาก ๆ ไมไดเป็นของหามาไดงายเหมือนเวลาที่จายไปงายนั้นเลย. . .สวนเงินที่พอไดหรือลูกได
เพราะพอนั้น ก็เพราะอาศัยที่พอเป็นผูท านุบ ารุงรักษาบานเมือง และราษฎรผูเจาของทรัพย์นั้นก็เฉลี่ย
เรี่ยไรกันมาให... เงินนั้นไมควรจะน ามาจ าหนายในการที่ไมเป็นประโยชน์ไมเป็นเรื่อง” (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556, น. 89) และการรูจักใชจายเพ่ือการลงทุนที่รอบคอบเพ่ือ
ไมใหเกิดปัญหาดังเชนที่เกิดข้ึนในชวงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เห็นไดจาก “พลเมืองดีตองใชจายอยาง
ประหยัดและไมควรกูเงินของผูอ่ืนโดยเฉพาะจากตางชาติมาลงทุนในกิจการที่อาจใหผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจชาหรือไมคุมทุน. . .ซึ่งกลายเป็นปัญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจ านวนหลายหมื่นลานบาท 
และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าใหการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของไทยตองลาชากวาประเทศเพ่ือนบาน” 
(กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2548, น. 106) 
 การนิยมไทย ทองเที่ยวในประเทศไทย และใชสินคาไทย ดังเนื้อหา
หนังสือเรียนวิชาหนาที่พลเมือง หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ที่วา “พลเมืองดีควร
ทองเที่ยวในประเทศ และใชของที่ผลิตในประเทศ. . .นอกจากนี้จะตองเชิญชวนชาวไทยและ
ชาวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทยดวย” (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2548, น. 106) 
หนังสือเรียนวิชาหนาที่พลเมือง ม. 1 ก็ชี้แนะใหประหยัดและเลือกซื้อสินคาที่ผลิตในประเทศ ดัง
เนื้อหาที่วา “ควรเลือกสินคาที่ผลิตในประเทศ เพราะมีราคาถูกกวาสินคาตางประเทศ เป็นการสราง
ความนิยมไทย ชวยเหลือตลาดคนไทยใหกวางขึ้น และชวยลดภาวการณ์ขาดดุลการคาของประเทศ” 
(ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2546,  . 77) 
 หนังสือเรียนสอนใหงดการกระท าซึ่งจะน าไปสูความไมสงบของบานเมือง 
ไดแก การเห็นผิดเป็นชอบ การไมกตัญญู การเบียดเบียนท ารายกัน และความโลภ เห็นไดจากเนื้อหา
ในกาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ประพันธ์โดยสุนทรภู ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 วา 

 ประกอบชอบเป็นผิด  กลับจริตผิดโบราณ 
 สามัญอันธพาล  ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม์ 

 ลูกศิษย์คิดลางคร ู  ลูกไมรูคุณพอมัน 



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

167 

 สอเสียดเบียดเบียนกัน  ลอบฆาฟันคือตัณหา 
 โลกลาภบาปบคิด  โจทก์จับผิดริษยา 

 อุระพสุธา   ปุวนเป็นบาฟูาบดบัง 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, น. 89) 

 (5) ค านึงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม  
 ในปัจจุบันประเทศไทยไดเขาสูประชาคมอาเซียนซึ่งมีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ทุกคนจะตองเขาใจความแตกตาง ยอมรับความแตกตาง
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นอาเซียน โดยไมไดค านึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ
ภายในประเทศไทยเทานั้น แตตองเคารพประเพณีปฏิบัติของประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนดวย ตาม
เนื้อหาในหนังสือเรียนที่วา 

 การด ารงชีวิตในประเทศไทยและสังคมโลกอยางมีความสุข จะตองอยูรวมกันอยางมี
 ขันติธรรม อดทนอดกลั้นตอความแตกตางหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม เคารพ
 วัฒนธรรมประเพณีของผูอ่ืน เชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีวัฒนธรรม
 บางอยางที่สามารถปฏิบัติไดในสังคมหนึ่ง แตเป็นสิ่งตองหามในอีกสังคมหนึ่ง เราจึงควร
 รูวาเมื่ออยูในแตละประเทศมีอะไรบางที่ปฏิบัติไดและอะไรบางที่ปฏิบัติไมได เพ่ือ
 ปูองกันมิใหปฏิบัติหรือแสดงกิริยาที่เป็นการดูหมิ่นคนในประเทศนั้น ๆ (ธวัช ทันโตภาส 
 และคณะ, ม.ป.ป., น. 79) 

 4.4.3.5 กระบวนการจัดการความขัดแย้งในสังคม  
 นอกจากการเสนอแนะวิธีการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นดวยความ

อดทนอดกลั้น ระงับความโกรธและไมโตตอบดวยวาจาหรือกิริยากาวราว ซึ่งจะท าใหเหตุการณ์
ลุกลามจนอาจถึงขั้นลงมือท ารายกัน โดยหลังจากที่อีกฝุายหนึ่งใจเย็นลงแลวจึงคอยพูดคุยปรับความ
เขาใจกัน (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, ม.ป.ป., น. 21) หนังสือเรียนยังเสริมเรื่องการรักษาสภาพจิตใจ
ใหมีก าลังใจ ไมสิ้นหวัง เมื่อเกิดปัญหาตาง ๆ และควรจะเขาไปมีสวนรวมเพ่ือหาแนวทางแกไขดวย
สันติวิธี ไมใชความรุนแรงในการตัดสินแกไขปัญหา ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การแก้ไขปัญหาด้วยหลักจริยธรรมและหลักขันติธรรม 
 การจัดการกับปัญหาดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหสามารถอยู
รวมกันในสังคมไดและตองไมสิ้นหวังหมดก าไรตอปัญหาที่เกิดขึ้น เห็นไดจาก 

คนไทยจะตองมีความสามารถในการมองปัญหาและแกปัญหาไดในฐานะคนในสังคม
โลกาภิวัตน์ มีความสามารถท่ีจะท างานรวมกับผูอ่ืนและมีความรับผิดชอบตอหนาที่และ
บทบาทของตนเอง มีความสามารถที่จะเขาใจยอมรับและอดทนตอความแตกตางทาง
วัฒนธรรม มีความสามารถในการคิดในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์และคิดอยางเป็นระบบ  
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มีเจตนารมณ์ที่จะแกไขปัญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี. . . (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 
ม.ป.ป., น. 81) 

 หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นในการท างาน ตองไมทอแทหมดก าลังใจ 
จะตองพยายามหาทางแกไข หากไมสามารถแกไดดวยตนเอง ควรปรึกษากับผูใหญหรือผูที่มี
ประสบการณ์ เชน พอ แม ครู ในกรณีที่เป็นการท างานกลุมอาจประชุมสมาชิกในกลุมระดมสมอง
หาทางแกที่ดีที่สุดและมีเหตุผลมากท่ีสุดมาใชแกปัญหา (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, ม.ป.ป., น. 20) 
 (2) การยึดหลักธรรมทางศาสนา  
 หนังสือเรียนกลาวถึงหลักธรรมของการอยูรวมกันอยางสันติสุขตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม วา “ศาสนาทุกศาสนาสอนใหคนประพฤติแตสิ่งที่ดี
งาม เพ่ือความสุขของตนเองและสังคม หลักธรรมค าสอนของแตละศาสนา หากมนุษย์น ามาปฏิบัติ
อยางถูกตองแลวยอมเกิดประโยชน์สูงสุดในการอยูรวมกัน โดยเฉพาะหลักความเมตตาตอเพ่ือนมนุษย์ 
ซึ่งถือวาเป็นสิ่งส าคัญที่ศาสนิกชนทุกศาสนาจะน ามาใช เพ่ือกอใหเกิดความสงบสุขในสังคมอยางถาวร
ตอไปไมมีเสื่อมคลาย” (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2548, น. 114) และ “ประเทศไทยไมมี
ความขัดแยงระหวางกลุมตางเชื้อชาติ หรือกลุมตางศาสนา. . .ประกอบกับชาวไทยสวนใหญนับถือ
พระพุทธศาสนาและไมลบหลูศาสนาอ่ืน รวมทั้งชาวไทยมีจิตใจเอ้ืออารีตอคนตางชาติที่เขามาอาศัย
หรือท ามาหากินในประเทศไทยเสมอมา จึงท าใหประชาชนตางเชื้อชาติหรือตางศาสนาอยูรวมกันได
อยางสันติ” (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2548, น. 152) 
 (3) การแก้ปัญหาโดยใช้หลักการตามกระบวนการประชาธิปไตย  
 การเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปัญหา มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล การประนีประนอม ดังเนื้อหาในหนังสือ
เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

 . . .คนไทยทุกคนจะตองมีสวนรวมและรวมมือแกไขปัญหาเหลานี้ (ปัญหาดานการเมือง
 การปกครอง) ดวยการเขาไปมีสวนรวมทางดานการเมืองการปกครองในลักษณะตาง ๆ 
 เชน การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การรวมตรวจสอบการใชอ านาจรัฐ การรวมแสดงความ
 คิดเห็นทางการเมือง การรวมตัดสินใจในปัญหาส าคัญ หรือการรวมชุมนุมเพ่ือแสดงออก
 ถึงความตองการของตนเองอยางสงบและปราศจากอาวุธ (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 
 2552ก, น. 92) 
 การรูจักประนีประนอมเพ่ือประสานผลประโยชน์ของแตละฝุายเขา

ดวยกันและปูองกันความรุนแรงที่จะเกิดข้ึนจากปัญหาความขัดแยง “รูจักการประนีประนอม คือ การ
ยอมรับการแกปัญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยจะตองรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ไมดึงดัน  
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ที่จะยึดความคิดของตนเป็นส าคัญ พยายามประสานความคิดของตนใหสอดคลองกับทัศนะของคนอ่ืน
เพ่ือปูองกันความขัดแยงอยางรุนแรง” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 2552ก, น. 62) 

 การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน การมีเหตุผลและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน กลาวถึงวิธีการในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คนในสังคมอาจมีความเห็น
แตกตางกัน เพ่ือใหอยูรวมกันไดในสังคมและหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น เห็นไดจาก “หาก
สมาชิกของสังคมยึดถือความตองการหรือความคิดความเห็นของตนเองเป็นหลัก สังคมยอมจะไมสงบ
และจะอยูรวมกันไมได ดังนั้น เพ่ือใหสังคมเกิดความสงบเรียบรอย แตละบุคคลจึงตองรับฟังความ
ตองการหรือความคิดความเห็นของผูอื่นดวยความเคารพ แลวน าความตองการหรือความคิดความเห็น
นั้นมาพิจารณาหาทางเลือกที่เป็นประโยชน์ตอสังคมใหมากที่สุด.  . .” (ธวัช ทันโตภาส และคณะ, 
2552ก, น. 87)    “. . .แนวทางแกไขปัญหานั้นแตกตางกันจึงจ าเป็นตองใชเสียงขางมากหาขอยุติ
เกี่ยวกับแนวทางใน การแกไขปัญหานั้น ๆ แตทั้งนี้ สวนมากก็จะตองเคารพความคิดเห็นของเสียงสวน
นอย และจะตองไมถือวาเสียงสวนนอยเป็นฝุายผิด จึงจะท าใหสังคมประชาธิปไตยด ารงอยูไดอยาง
สันติ” (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2548, น. 99) และ “. . .เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นในสังคม 
ทุกฝุายที่เก่ียวของตองตั้งสติใหมั่น แลวพูดคุยเจรจากันอยางเป็นกัลยาณมิตร ยอมรับในความแตกตาง
ซึ่งกันและกัน และไมคิดที่จะใชความรุนแรงในการแกปัญหาซึ่งจะท าใหทุกคนในสังคมสามารถอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข” (พระมหามนัส กิตฺติสาโร และคณะ, 2555, น. 161) 
 (4) การแก้ไขปัญหาด้วยหลักสันติวิธี  
 หนังสือเรียนรายวิชาหนาที่พลเมือง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 นั้น ไดกลาวถึงวิธีการแกปัญหาโดยสันติวิธี ซึ่งสามารถเขาใจไดวา เนื้อหาใน
แบบเรียนพยายามน าเสนอวิธีการแกไขปัญหาที่ปูองกันไมใหเกิดความเสียหายจากการใชก าลังหรือ
ความรุนแรงในการแกปัญหา จากสถานการณ์ทางการเมืองวุนวายที่เกิดขึ้นในสังคมชวงหลังรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแตปี พ.ศ. 2548 จนกระทั่งคณะทหารไดเขามาท ารัฐประหารปี พ.ศ. 2549 และ
หลังจากนั้นความขัดแยงของกลุมทางการเมืองก็ยังคงด ารงอยูและเลวรายลง จนเกิดเหตุการณ์ปะทะ
กันระหวางเจาหนาที่รัฐและกลุมผูชุมนุมประทวง ทั้งกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย หรือ
กลุมเสื้อเหลือง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 และการใชก าลังเขาสลายการชุมนุมกลุมแนวรวม
ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) หรือกลุมเสื้อแดง ในเดือนเมษายน -พฤษภาคม พ.ศ. 
2553 ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางมากทั้งทางชีวิตและทรัพย์สินแกทุกฝุาย ดังนั้น หนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับที่ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2555 จึงมองวาสันติวิธีเป็น
วิธีการที่ดีที่สุดในการแกปัญหาความขัดแยงเพราะท าใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด ดังเนื้อหาที่ปรากฏ
วา “สันติวิธีเป็นวิธีการที่ใชยุติความขัดแยงที่กอใหเกิดความสูญเสียนอยที่สุด. . .” (พระมหามนัส   
กิตฺติสาโร และคณะ, 2555, น. 83) หากใชอารมณ์เป็นใหญ ก็จะน าไปสูความสูญเสียมากมาย ดังเชน
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณคดีที่น ามาใหศึกษาในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดี    
วิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอนศึกสงครามกะหมังกุหนิง ซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นจาก
ความประมาท ถือเอาอารมณ์และความส าคัญของตนเองเป็นที่ตั้งของผูครองเมือง หากทุกคนคิด
ไตรตรองดวยเหตุผลอยางรอบคอบกอนจะกระท าการใด ๆ ก็จะชวยลดความขัดแยงหรือความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นได ดังเนื้อหาที่ปรากฏวา 

 โอวาพระองค์ผูทรงยศ  พระเกียรติปรากฏในแหลงหลา 
 สงครามทุกครั้งแตหลังมา  ไมเคยอัปราแกไพรี 
 ครั้งนี้ควรหรือมาพินาศ  เบาจิตคิดประมาทไมพอที่ 
 เพราะรักบุตรสุดสวาทแสนทวี จะทัดทานภูมีไมเชื่อฟัง  

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557ข, น. 70) 
 นอกจากนี้ เนื้อหาในหนังสือเรียนไดอธิบายวิธีการแกปัญหาความขัดแยง

โดยสันติวิธี อันไดแก การเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง ซึ่งมีหลายวิธีเชน 
การบังคับ การหลบหนี การประนีประนอม การปรองดอง การแกไขปัญหาหรือการรวมมือกัน โดย
กลาววาการแกไขปัญหาดวยการรวมมือกันเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการระงับขอขัดแยง ดังเนื้อหาที่วา 

 การแกไขปัญหาหรือการรวมมือกัน เป็นวิธีการแกปัญหาที่ดีที่สุดในการระงับขอขัดแยง
 เพราะท้ัง 2 ฝุายรวมกันคิด เป็นวิธีการรักษาความสัมพันธ์และความเป็นมิตรระหวาง 2 
 ฝุายไว โดยไมท าใหรูสึกวาฝุายใดชนะหรือฝุายใดแพ ความขัดแยงจะไดรับการแกไขโดย
 ยึดหลักผลประโยชน์ที่เทาเทียมกัน ในการระงับขอขัดแยงนี้ทั้ง 2 ฝุาย จะตอง
 เผชิญหนากับปัญหา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเปิดเผยและเชื่อถือได มุงแกไข
 ปัญหาที่สาเหตุ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเป็นพ้ืนฐานของการเจรจาตอรอง (ธวัช ทันโตภาส 
 และคณะ, ม.ป.ป., น. 85) 

 หนงัสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ม.4-6 เลม 2 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลาวถึงเรื่องความขัดแยงวาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคม ไมเวนแมแต
ระดับประเทศ แตทุกคนยอมตองอยูรวมกัน ดังนั้น การประสานประโยชน์และสรางความรวมมือ
ระหวางกันจึงเป็นสิ่งส าคัญและชวยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความขัดแยงได เห็นไดจาก 

 ความขัดแยงและการแขงขันกันเป็นปกติวิสัยของมนุษยชาติ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมมนุษย์
 ไดพัฒนาขึ้นมาจากพ้ืนฐานที่แตกตางกันทั้งทางดานเชื้อชาติ เผาพันธุ์ สิ่งแวดลอม 
 ผลประโยชน์ ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณี ความขัดแยงและการแขงขันกันนี้ 
 บางครั้งถึงขั้นใชก าลังเขาประหัตประหารกันจนกลายเป็นสงคราม แตความจ าเป็นที่
 มนุษย์จะตองอยูในโลกรวมกัน จึงตองมีการประนีประนอมเพ่ือผลประโยชน์รวมกัน โดย
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 ไดสถาปนาความรวมมือระหวางกันขึ้น” (ไพฑูรย์ มีกุศล, สุเทพ จิตรชื่น, บุญรัตน์   
 รอดตา และ มนัสวี ณัฏฐาพิสุทธิ์, 2553, น. 184)  

 (5) บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ไดระบุถึงบทบาทของภาครัฐในการด าเนินการแกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยชี้แนะแนวทาง
วา ภาครัฐควรใชหลักนิติธรรมในการปกครอง โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดกับคนท่ัวกลุมอยาง
ยุติธรรมและเสมอภาค การปลูกฝังการมีจิตสาธารณะและแนวคิดประชาธิปไตยใหกับประชาชน 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การใหอิสระในการนับถือศาสนาและไมดูถูกเหยียดหยามผูที่มี
ความเชื่อแตกตางจากตน ดังเนื้อหาวา  

แนวทางแกไขปัญหาความขดัแยงในประเทศไทย. . .ภาครัฐควรมีการใชหลักนิติธรรม ใน
การปกครอง โดยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดทั่วประเทศกับประชาชนทุกกลุม 
เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมกับประชาชนในสังคม การปลูกฝังจิตสาธารณะ และแนวคิด
ประชาธิปไตยใหกับประชาชนในประเทศ ใหเห็นความส าคัญของผลประโยชน์ของชาติ
มากกวาประโยชน์สวนตน การยอมรับในเหตุผลและความคิดเห็นของคนสวนใหญใน
สังคม แตตองเคารพความคิดเห็นของชนกลุมนอยดวยการแกไขปัญหาดวยแนวทางสันติ
วิธี เป็นตน ซึ่งจะท าใหการแกไขปัญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นไปดวย
ความเรียบรอย และเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย (พระมหามนัส กิตฺติสาโร และคณะ, 
2555, น. 155)  

นอกจากนี้ ยังไดยกกรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มาเป็นตัวอยางใหคนไทยเห็นถึงบทบาทของ
รัฐในการใหความส าคัญและน าหลักสันติวิธีมาใชเพ่ือแกปัญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดส าเร็จ ดัง
เนื้อหาในหนงัสือเรียนประวัติศาสตร์ ชวงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 วา 
 กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จึงเป็นอุทาหรณ์ใหคนไทยไดเล็งเห็นถึงผล
 สะทอนของระบอบเผด็จการ ซึ่งน าไปสูความแตกแยกที่รุนแรงในหมูคนไทยดวยกัน 
 ขณะเดียวกันไดเกิดการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย จนกระทั่งรัฐบาลใน
 สมัยหลังตอมาตองหันไปใชนโยบายการเมืองน าหนาการทหาร ใชสันติวิธีในการ
 แกปัญหา และสามารถเอาชนะลัทธิคอมมิวนิสต์ได (ณรงค์ พวงพิศ และคณะ, 2549, น. 
 121) 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาในแบบเรียนดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น สามารถสรุป
ใหเห็นสาระส าคัญของลักษณะเนื้อหาแบบเรียนในชวงการศึกษาชวงที่ 3    ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3  
 
ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียน ในช่วงที่ 3: การศึกษาแบบเรียนหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 
2540 ถึง ปี พ.ศ. 2551 

ประเด็นที่ศึกษา ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียน 

1. อ านาจในการปกครองของรัฐ
ในระบบราชการ (สวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น) 

- หลักการบริหารราชการแผนดินมี 3 รูปแบบ คือ หลักการ
รวมอ านาจ กระจายอ านาจ และแบงอ านาจ มีทั้งขอดีและ
ขอเสีย ตองน ามาปรับใช       
- หลักการรวมอ านาจและแบงอ านาจ เป็นหลักที่ ขัดกับ
หลักการปกครองตนเอง สวนหลักกระจายอ านาจที่ใชในการ
ปกครองสวนทองถิ่นไทยยังไมตรงกับหลักการอยางแทจริง 
- การจัดระเบียบการบริหารการปกครองของไทย ไดแก การ
บริหารราชการสวนกลางเป็นไปตามหลักการรวมอ านาจ การ
บริหารราชการสวนภูมิภาคเป็นไปตามหลักการแบงอ านาจ 
และการบริหารราชการสวนทองถิ่นเป็นไปตามหลักกระจาย
อ านาจ 

2. บทบาทของกองทัพและทหาร
ที่มีตอประชาชน  

- ทหารเขามาแทรกแซงทางการเมืองไดเพราะเป็นมีศักยภาพ
ดานก าลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ 
- การเขามาแทรกแซงทางการเมืองของทหารท าใหการพัฒนา                    
ประชาธิปไตยขาดความตอเนื่อง  

3. บทบาทของสถาบันที่มิใช
ระบบราชการ เชน นักการเมือง 
รัฐสภา รวมไปถึงการอธิบายถึง
วิธีการอันชอบธรรมในการขึ้นสู
อ านาจรัฐ 

- ระบอบสภาเดียวและสภาคู(แบบใชการแตงตั้ง) ไมถือเป็น
ตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งเทานั้นที่ถือวาเป็นตัวแทนของราษฎรอยางแทจริง 
- วิธีการอันชอบธรรมในการขึ้นสูอ านาจรัฐ คือ การเลือกตั้ง 
- นักการเมือง กลุมผลประโยชน์ การเมืองภาคประชาชน และ
สื่อมวลชน มีสวนชวยในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศ (หากไมถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลดวยอ านาจอันไมชอบ
ธรรม) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 
ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียน ในช่วงที่ 3: การศึกษาแบบเรียนหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 
2540 ถึง ปี พ.ศ. 2551 

ประเด็นที่ศึกษา ลักษณะเนื้อหาในแบบเรียน 

4. ขอควรปฏิบัติตนหรือหนาที่ที่
ประชาชนพึงมีตอรัฐ 

- รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
- ปูองกันประเทศ  
- ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผูอื่น  
- ตรวจสอบขอมูลขาวสารอยางรอบคอบ 
- รับการศึกษา 
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- การเขารวมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  
- มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย พ่ึงพาตนเอง ใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ค านึงถึงหลักพหุวัฒนธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 

5. กระบวนการจัดการความ
ขัดแยงในสังคม 

- ยึดหลักจริยธรรมและหลักขันติธรรม ความสามัคคี ไมสิ้น
หวัง 
- ยึดหลักธรรมทางศาสนาตามท่ีตนนับถือ  
- ยึดหลักการตามกระบวนการประชาธิปไตย 
- แกปัญหาดวยหลักสันติวิธี   
- ภาครัฐตองบังคับใชกฎหมายอยางอยางยุติธรรมและเสมอ
ภาค แนวคิดประชาธิปไตยใหกับประชาชนปลูกฝังการมีจิต
สาธารณะ 

 
 
 



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

174 

ตัวอย่างแบบเรียนในช่วงที่ 1: ยุคเผด็จการทหาร พ.ศ. 2503- 14 ตุลาคม 2516 

   

   

   

ภาพที่ 4.1 ตัวอยางแบบเรียนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย พ.ศ. 2503 
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ตัวอย่างหนังสือเรียนในช่วงท่ี 2: หลัง 14 ตุลาคม 2516 ถึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 

  

 

 

 

ปกใน-สารบัญ-หนาถัด

จากปกของแบบเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ: 

ในสมัยรัฐบาลธานินทร์ที่

ด าเนินนโยบายชาตินิยม

อยางเขมขน 

  

ภาพที่ 4.2 ตัวอยางแบบเรียนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา พ.ศ. 2520 หมวดวิชาสังคมศึกษา 
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ภาพที่ 4.3 ตัวอยางหนังสือเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 
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ภาพที่ 4.4 ตัวอยางหนังสือเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 
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ภาพที่ 4.5 ตัวอยางหนังสือเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
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ตัวอย่างหนังสือเรียนในช่วงท่ี 2: หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 ถึง พ.ศ. 2551 

 

 

ภาพที่ 4.6 ตัวอยางหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
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ภาพที่ 4.7 ตัวอยางหนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
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บทที่ 5 
อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาถือเป็นรากฐานส าคัญตอความมั่นคงของประเทศ รัฐไทยจึงเขามามีบทบาท
ส าคัญในการจัดการศึกษา โดยก าหนดใหทุกโรงเรียนทั่วประเทศใชหลักสูตรการเรียนการสอนเดียวกัน
ทั้งหมด ซึ่งควบคุมดูแลโดยหนวยงานกลางของรัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตหลักสูตรการศึกษา
ไปจนกระทั่งเนื้อหาในแบบเรียนซึ่งถือเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนที่ตองผานการตรวจสอบและ
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการกอนน าไปใชในโรงเรียน การศึกษาวิจัยนี้จึงมุงศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลตอการก าหนดเนื้อหาของแบบเรียนในการศึกษาในระบบของไทย และศึกษาความพยายาม
ของรัฐในการกลอมเกลาทางการเมืองเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและพลเมืองผาน
เนื้อหาในแบบเรียนแตละยุคสมัย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความส าคัญของแบบเรียนในฐานะเป็นกลไกหนึ่ง
ในกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของรัฐ โดยศึกษาเนื้อหาของหนังสือเรียนรายวิชาบังคับในวิชา
ภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระหวางปี พ.ศ. 2503-2551 และน ามาวิเคราะห์ดวย
แนวคิดการครองอ านาจน าของกรัมชี่  
  การเมืองและการศึกษาในระบบของไทยนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวของกันอยางแยกกันไม
ขาด สภาพทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ลวนมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา จากการศึกษาใน
บทที่ 3 ดังภาพที่ 3.1, 3.3 และ 3.4 และบทที่ 4 จะพบวา ตั้งแตปี พ.ศ. 2503 เป็นตนมา จนกระทั่ง
ถึง พ.ศ. 2551 นั้น ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการศึกษาหลายครั้ง โดยทาง
การศึกษานั้นมีการเปลี่ยนหลักสูตรครั้งส าคัญ 3 ครั้ง คือ  

 หลักสูตรชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย พ.ศ. 2503 เนื่องจากการท า
รัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2501 และเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการ
ปกครองของประเทศจากระบอบประชาธิปไตยมาเป็นระบอบเผด็จการทหาร โดยใหความส าคัญกับ
การศึกษาตามแนวคิดของหลวงวิจิตรวาทการที่มองวา งานปฏิวัติไมใชเพียงเปลี่ยนตัวผูน าแตตอง
เปลี่ยนแปลงไปถึงนิสัยใจคอของคนในประเทศ รัฐจึงเริ่มตนนโยบายจัดแผนการศึกษาอยางเป็นระบบ
และด าเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงนักการศึกษาไดรับอิทธิพล
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในตางประเทศดวย 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 
2524 นักวิชาการศึกษาเริ่มมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหทันสมัยขึ้น ตั้งแตปี พ.ศ. 2512 แต
แนวคิดดังกลาวไดรับการแรงกระตุนอยางจริงจังจากกระแสเรียกรองใหปฏิรูปการศึกษาหลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองในประเทศเปิดกวางใหประชาชนมี
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สิทธิ เสรีภาพมากขึ้น ประชาชนสวนใหญเห็นวา การจัดการศึกษาที่เป็นอยูนั้นไมสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม จึงเกิดกระแสเรียกรองใหรัฐด าเนินการจัดการปฏิรูปการศึกษาใหม ซึ่ง
รัฐบาลที่บริหารประเทศขณะนั้น คือ รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดตอบสนองกระแสเรียกรอง
ดังกลาว ประกอบกับไดรับขอเสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาจาก
ขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการดวย รัฐบาลจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนเพื่อปฏิรูปการศึกษา
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2517 โดยมี ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นประธาน และมี ดร. กอ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็น
รองประธาน ซึ่งทั้งสองทานเป็นผูริเริ่มเสนอแนวคิดดังกลาวไปยังรัฐบาล คณะกรรมการชุดนี้ใชเวลา
ด าเนินงานเป็นเวลาหลายรัฐบาลกวาจะส าเร็จเป็นแผนการศึกษาแห งชาติในปี พ.ศ. 2520 
                                                                       ในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521                               . . 2524   

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 หลักสูตรนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับใหมในปี พ.ศ. 2540 และมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุให
มีการกระจายอ านาจทางการศึกษามากขึ้น ใหภาครัฐจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 12 ปี ใหแกประชาชน 
และก าหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9    หลักสูตรการศึกษาจึงตองถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดังกลาว 

 จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาครั้งส าคัญมีการวางแผนและใชระยะ
เวลานานตามขั้นตอนของระบบราชการ โดยมักมีแนวคิดเริ่มตนจากนักวิชาการศึกษาและด าเนินการ
ตามเวลาที่เหมาะสมดวยการพิจารณาจากองค์ประกอบหลายดาน 
  ในบทนี้ ผูศึกษาไดน าผลการศึกษาในบทที่ 3 และ 4 มาวิเคราะห์และอภิปรายผลเพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยวา ผูใดหรือปัจจัยใดที่มีอิทธิพลก าหนดเนื้อหาของแบบเรียนในแต
ละยุคสมัย และแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการสรางภาวะการครองอ านาจน าของรัฐผานเนื้อหา
ในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาของการศึกษาในระบบของไทย ใน
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชน ตั้งแตปี พ.ศ. 2503-2551 ดวย
กลไกการครองอ านาจน า ตามกรอบแนวคิดการครองอ านาจน า (Hegemony) ของ อันโตนิโอ กรัมชี่ 
(Antonio Gramsci) ผูใหความส าคัญตอบทบาทของโครงสรางสวนบน โดยกรัมชี่มองวาการครอง
อ านาจน านั้นจะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ประชาสังคม อันเป็นพ้ืนที่ของอุดมการณ์ ระบบความคิด ความ
เชื่อ เพื่อทราบถึงความพยายามในการด าเนินการสรางภาวะการครองอ านาจน า และเพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงความส าคัญของแบบเรียนในฐานะที่เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในกระบวนการกลอมเกลาการเรียนรู
ทางการเมืองของรัฐ  
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5.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดเนื้อหาของแบบเรียนในแต่ละยุคสมัย 
 

  ผูศึกษาไดแบงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการก าหนดเนื้อหาของแบบเรียน เพ่ือ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยในแตละยุคสมัย ออกเป็น 3 ชวง ดังนี้คือ  
 
  ช่วงที่หนึ่ง: ยุคเผด็จการระหว่างปี พ.ศ. 2503 ถึง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516    
  หลังการปฏิวัติ 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2475 แกไข
ปรับปรุง พ.ศ. 2495 โดยใชธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502 แทน ยกเลิกพรรคการเมือง และ
รัฐสภา โดยมีสภารางรัฐธรรมนูญท าหนาที่เป็นสภานิติบัญญัติ (สภาเดียว) ดานการศึกษาไดจัดตั้งสภา
การศึกษาแหงชาติและประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ตามดวยการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามาใชหลักสูตร พ.ศ. 2503 เพ่ือจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและด าเนินการ
ตามค าแนะน าจากองค์การ UNESCO ที่ประเทศไทยไดสงตัวแทนเขารวมการประชุมสวนภูมิภาค มี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคือ หมอมหลวง ปิ่น มาลากุล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ด ารงต าแหนงนานที่สุด (พ.ศ. 2500-2512) ตอมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรก็ด าเนินการ
สานตอนโยบายที่จอมพลสฤษดิ์ไดด าเนินการไวเป็นสวนใหญ แมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
กลาวคือ การประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 ที่ใชเวลารางนานกวาสิบปี จัดใหมีการเลือกตั้งในปี 
พ.ศ. 2512 และเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคสหภูมิ ตอมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การท ารัฐประหารตนเอง
ของจอมพลถนอม กิตติขจร รัฐสภาและพรรคการเมืองถูกยุบ จัดตั้งสภาปฏิวัติ ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2511 มีนายอภัย จันทวิมล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา 
จนกระท่ังเกิดเหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือเรียกรองประชาธิปไตยในวันที่ 14 ตุลาคม 2516  
จากการแชแข็งทางการเมือง แตหลักสูตรการศึกษาก็ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด  

 
  ช่วงท่ีสอง: หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540  
  ดวยการเมืองที่เปิดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ประเทศไทยไดมีความ

พยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาอยางเป็นรูปธรรมในชวงปี พ.ศ. 2517-2518 โดยรัฐบาลนายสัญญา 
ธรรมศักดิ์ไดแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาตามความคิดริเริ่มของนั กการ
ศึกษา คือ ดร. กอ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ ศ.ดร. สิปปนนท์    
เกตุทัต โดยมี ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นประธาน ท าหนาที่เสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษาให
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย แตเนื่องจากความไมมั่นคง
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ทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยูบอยครั้ง ท าใหนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาขาดความ
ตอเนื่อง และมีการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาหลายครั้ง คือ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2518 เนื่องจากกรมวิชาการเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณ์ทางสังคมและการเมืองและมี
การเรียกรองใหปรับปรุงหลักสูตรวิชาวรรณคดี หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เกิดการปฏิวัติและตั้ง
รัฐบาลใหม รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร ไดด าเนินนโยบายตอตานคอมมิวนิสต์อยางจริงจัง รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการจึงสนองนโยบายรัฐบาลโดยด าเนินนโยบายปลูกฝังคานิยมชาตินิยมใหแกพลเมือง
โดยเรงดวน และปรับใหใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 ตอมาหลังประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 กรม
วิชาการไดด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 โดยแนวคิดหลักส าคัญมาจากแผนการปฏิรูปการศึกษา
จากคณะกรรมการวางแผนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยกลุมนักวิชาการศึกษาที่ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2517 
ที่ตองการสงเสริมแนวทางการศึกษาตลอดชีวิต ตอมา พ.ศ. 2530 กรมวิชาการไดจัดสัมมนารวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการใชหลักสูตรที่ใชอยูและระดมความคิดนักการศึกษาเพ่ือรางหลักสูตรใหม เป็น
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2524 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533) เพ่ือจัดการศึกษาใหสนองความตองการของทองถิ่นมากขึ้น ตอมา
ไดประกาศใชแผนการศึกษาฉบับใหมปี พ.ศ. 2535  ซึ่งรางในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
เพ่ือสรางการพัฒนาที่สมดุลทางดานวัตถุนิยมและจิตใจประชาชน หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535  
เป็นตนมา ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาอีกจนกระทั่งประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปี 
2540  

 
  ช่วงท่ีสาม: หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 ถึง พ.ศ. 2551 
  ไดมีการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมี ศ.ดร. สิปปนนท์       
เกตุทัต เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและเป็นผู
ผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติดังกลาว จากความรวมมือจากหลายฝุาย ทั้งฝุายการเมือง ราชการ และ
บุคลากรที่เก่ียวของกับการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน สถาบันตาง ๆ มีการท าประชาพิจารณ์และน า
ขอคิดจากผูที่เกี่ยวของมาประกอบการจัดท าหลักสูตร ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์และความพยายามที่จะ
ท าการปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งส าคัญ น ามาซึ่งการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา คือ หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีใหเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีโครงสราง
ยืดหยุน เนนความเป็นไทยคูสากล ตอมาปี 2548 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสัมมนาประเมินหลักสูตร 
2544 และพบวามีความไมชัดเจนในหลักสูตรท าใหเกิดปัญหาในการน าไปปฏิบัติ ประกอบกับมี
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รัฐธรรมนูญใหม พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
2545) เนื่องจากเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีการยกเลิก
รัฐธรรมนูญ 2540 การศึกษาจึงตองด าเนินการเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 เพ่ือจัดการศึกษาใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดังกลาว โดยหลักสูตรนี้ยังคง
ใชอยูจนถึงปัจจุบัน  

  จากผลการศึกษาในบทที่ 3 จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไมใชปัจจัยหลักที่สงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทย 
เห็นไดจาก ตลอดระยะเวลาตั้งแตปี พ.ศ. 2503 เป็นตนมา จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2551 นั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี รวม 24 คน เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 36 ครั้ง 
(32 คน) โดยเฉลี่ยแลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีระยะเวลาอยูในอ านาจคราวละประมาณ 
1 ปีเทานั้น ดังรายชื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่ปรากฏตามตารางดานลางนี้  
 
ตารางที่ 5.1  
 
ล าดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2503-2551 

รัฐมนตรี ระยะเวลาด ารงต าแหนง 

1. หมอมหลวงปิ่น มาลากุล   พ.ศ. 2500 - 2512  
2. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์    พ.ศ. 2512 - 2515 

3. นายอภัย จันทวิมล พ.ศ. 2515 - 2517   

4. นายเกรียง กีรติกร   พ.ศ. 2517 
5. นายกอ สวัสดิ์พาณิชย์    พ.ศ. 2518, พ. ศ. 2522, พ.ศ. 2534, พ.ศ. 

2535 
6. นายนิพนธ์  ศศิธร     พ.ศ. 2518    

7. นายประชุม  รัตนเพียร    พ.ศ. 2518 - 2519 

8. พลตรี ศิริ  สิริโยธิน พ.ศ. 2519 
9. นายภิญโญ  สาธร พ.ศ. 2519 

10. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน พ.ศ. 2520 , พ. ศ. 2523  

11. นายสิปปนนท์  เกตุทัต พ.ศ. 2523 - 2524  
12. นายเกษม  ศิริสัมพันธ์ พ.ศ. 2524 - 2526 

13. นายชวน  หลีกภัย พ.ศ. 2526 - 2529 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
 
ล าดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2503-2551 

รัฐมนตรี ระยะเวลาด ารงต าแหนง 
14. นายมารุต  บุนนาค พ.ศ. 2529 - 2531 

15. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ พ.ศ. 2531 - 26 ส.ค. 2533 
16. พลเอก เทียนชัย  สิริสัมพันธ์ พ.ศ. 2533 - 23 ก.พ. 2534 

17. พล.อ.อ. สมบุญ ระหงส์ พ.ศ. 2535 

18. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พ.ศ. 2535 -2538   
19. นายสุขวิช รังสิตพล พ.ศ. 2538 -2540  

20. นายชิงชัย มงคลธรรม พ.ศ. 2540 

21. นายชุมพล ศิลปอาชา พ.ศ. 2540 – 2541 
22. นายปัญจะ เกสรทอง พ.ศ. 2541 – 2542 

23. นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล  พ.ศ. 2542 – 2544 

24. ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย ก.พ. 2544 -  มิ.ย. 2544 
25. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร มิ.ย. 2544 – ต.ค. 2544 

26. นายสุวิทย์  คุณกิตต ิ พ.ศ. 2544 – 2545 
27. นายปองพล   อดิเรกสาร พ.ศ. 2545 – 2546 

28. ดร.อดิศัย  โพธารามิก พ.ศ. 2546 – 2548 

29. นายจาตุรนต์ ฉายแสง พ.ศ. 2548 – 2549 
30. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน พ.ศ. 2549 – 2551 

31. นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ ก.พ. 2551- ก.ย. 2551 

32. นายศรีเมือง เจริญศิริ ก.ย. 2551- ธ.ค. 2551 

หมายเหตุ. จาก  ล าดับ เสนาบดี และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2435 – 
2559. สืบคนจาก  http://www.moe.go.th/moe/th/profile/index.php  
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 ซึ่งหากพิจารณาตามชวงระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัยนี้ จะพบวา 

 ชวงที่ 1  . . 2503 - เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516                วาการ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด 3 คน คือ หมอมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่ด ารง
ต าแหนงยาวนานที่สุดประมาณ 11 ปีเศษ ตั้งแตปี พ.ศ. 2500 – 2512 ภายใตการบริหารงานของ
รัฐบาลนายพจน์ สารสิน รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (2 สมัย) และรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ 
ตอมานายสุกิจ  นิมมานเหมินท์  และนายอภัย จันทวิมล  ด ารงต าแหนงรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการคนละประมาณ 3 ปี และ 2 ปี ตามล าดับ โดยในชวงนี้การศึกษาไทยจัด
การศึกษาโดยใชหลักสูตรการศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตร พ.ศ. 2503 ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่
มีระยะเวลาการใชงานตอเนื่องยาวนานที่สุดดวย 
 ชวงที่ 2 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมด 23    อยูในต าแหนง
เฉลี่ยคนละ 1                  หลีกภัย เป็นรัฐมนตรีที่ด ารงต าแหนงนานที่สุดในชวงนี้คือเกือบ 3 ปี 
ตั้งแตปี พ.ศ. 2526 – 2529 ในสมัยรัฐบาลของ  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สวนการศึกษาไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาทั้งหมด 4 ครั้ง ไดแก หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 
2518            โ                       นปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 
                     ตน พ.ศ. 2521/                      ปลาย  . . 2524 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)/ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 
2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 ชวงที่ 3                            . . 2540         . . 2551                  
                           12                  เฉลี่ย     0.9 ปี ซึ่งนายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล 
เป็นรัฐมนตรีที่ด ารงต าแหนงนานที่สุดคือเกือบ 2 ปี ตั้งแตปี พ.ศ. 2542 – 2544 ในสมัยรัฐบาลชวน 
หลีกภัย สวนทางดานการจัดการศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาไปทั้งหมด 2 ครั้ง 
ไดแก หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544                             . . 2551 ซึ่ง
ยังคงใชอยูในปัจจุบัน 
 จะเห็นไดวา ตลอดระยะเวลากวา 50 ปี ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอยูบอยครั้ง รัฐมนตรีสวนใหญอยูในต าแหนงเพียงระยะเวลา
สั้น ๆ จึงท าใหการพัฒนาการศึกษาขาดความตอเนื่อง ผูที่เขามาด ารงต าแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการนั้นไมมีเวลาเพียงพอที่จะริเริ่มหรือสรางการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไดทั่วทั้ง
ระบบ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจึงมักเกิดจากการประเมินสถานการณ์และการวางแผน
จัดการศึกษาโดยนักวิชาการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาวิเคราะห์วาชวงเวลาใดเป็นชวงที่
เหมาะสมตอการเริ่มด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา และการเปลี่ยนแปลง
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ดังกลาวจะมีลักษณะแบบคอยเป็นคอยไป ไมไดเปลี่ยนฉับพลันทันทีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
หรือรัฐมนตรี   
  นอกจากนี้ เมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลงและใชหลักสูตรใหมในแตละครั้ง มักจะ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนไปทีละชั้นปี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย พ.ศ. 2503  ประกาศใชในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 และก าหนดใหใชหลักสูตรใหมตั้งแตปีการศึกษา 2504 และในปีการศึกษา 
2506 ใหใชหลักสูตร พ.ศ. 2503 ครบทุกชั้นเรียน 
  หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 ประกาศใชในเดือนมกราคม พ.ศ. 
2518 โดยระบุใหเริ่มใชหลักสูตรใหม                         4 ในปีการศึกษา 2518 และใหใชครบ
ทุกชั้นในปีการศึกษา 2520 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย หมวดวิชาสังคม
ศึกษา พ.ศ. 2520 ประกาศใชในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2520 โดยระบุใหทุกชั้นปีเริ่มใชหลักสูตรใหม
ตั้งแตปีการศึกษา 2520 เป็นตนไป 
  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 ประกาศใชในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 โดย
ระบุใหเริ่มใชหลักสูตรใหมในปีการศึกษา 2521 เป็นตนไปเฉพาะชั้นม. 1 และเริ่มใชหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2524 ซึ่งจะใชหลักสูตรใหมครบทุกชั้นปีในปีการศึกษา 2526 
  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และ หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ประกาศใชในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2533 และใหชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เริ่มใชหลักสูตรดังกลาวในปีการศึกษา 2534 ซึ่งทุก
ระดับชั้นจะใชหลักสูตรใหมทั้งหมดในปีการศึกษา 2536 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ประกาศใชในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
ระบุใหมีการทดลองใชหลักสูตรในโรงเรียนน ารองกอน โดยใหเริ่มใชหลักสูตรใหมในปีการศึกษา 2545 
แตโรงเรียนทั่วไปใหเริ่มใชในปีการศึกษา 2546 โดยเริ่มในชั้นม. 1 และ ม. 4 กอน และใหใชหลักสูตร
ใหมทุกชั้นเรียนในปีการศึกษา 2548 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกาศใชในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2551 โดยระบุใหโรงเรียนที่มีความพรอมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ใชหลักสูตร
ดังกลาวตั้งแตปีการศึกษา 2552 สวนโรงเรียนทั่วไป ใหใชในปีการศึกษา 2553 เริ่มจากชั้น ป.1-6 
และ ม. 1-4 และใหใชหลักสูตรใหมทุกชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 เป็นตนไป 
  จะเห็นไดวา กระบวนการเริ่มน าหลักสูตรใหมไปใชนั้นยิ่งตอกย้ าการด าเนินการแบบ
คอยเป็นคอยไป กลาวคือ จะเริ่มใหเปลี่ยนแปลงใชหลักสูตรใหมทีละชั้นปีในแตละปีการศึกษา ไมได
เปลี่ยนพรอมกันทุกชั้นปีในปีการศึกษาเดียวโดยทันที เวนแตหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและ
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ตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 ที่ก าหนดใหใชในปีที่ประกาศหลักสูตรทันที เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรระยะสั้นและถูกเรงรัดใหเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น 
 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัยทันตอเหตุการณ์จะสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาแบบเรียนใหสอดคลองกันในแตละหลักสูตรดวย ในดานกระบวนการจัดท า
หลักสูตรนั้น นักวิชาการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามทฤษฎี รางหลักสูตร โดย
ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส ารวจขอมูลและประเมินผลการใช
หลักสูตรที่ผานมา ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมการศึกษาในตางประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่
ใชระยะเวลานานโดยไมไดก าหนดตายตัววาจะตองเปลี่ยนแปลงเมื่อครบก าหนดกี่ปี แตจะพิจารณา
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม 
 ในดานการจัดท าหนังสือเรียนนั้น  ปัจจุบันเปิดโอกาสใหส านักพิมพ์เอกชนเป็นผูจัดท า
หนังสือไดเสรีขึ้น แตตองผานการตรวจอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการกอนน าไปใชในสถานศึกษา 
หากกระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการจัดท าหนังสือเรียนเองก็จะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอัน
ประกอบดวยผูมีความรูความสามารถในศาสตร์นั้น ๆ และมอบหมายผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการเป็น
ผู เขียน กระบวนการจัดท าหนังสือเรียนไม เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต กลาวคือ มีการตั้ ง
คณะกรรมการและเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามารวมด าเนินการ แตจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ หลักสูตร นโยบาย สวนใหญการเมืองไมไดเขามาแทรกแซงกระบวนการดังกลาวโดย
ชัดเจน นักวิชาการศึกษายังคงมีอิสระในการท างานในเชิงหลักวิชาการ เนื้อหาของหนังสือเรียนจะตอง
มีความสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ใชอยู ผูแตงหนังสือเรียนจะแตงเนื้อหาตามสาระการเรียนรู
ที่หลักสูตรก าหนดไว แตผูแตงยังมีอิสระในการก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาตามประสบการณ์ของผู
แตงได ดังค ากลาวของอาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์ (สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2560) คณะกรรมการ
รางหลักสูตรสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551 และผูแตง
หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษาวา  

 เนื้อหาของหนังสือเรียนมาจากสาระการเรียนรูที่ก าหนดไวในหลักสูตรซึ่งก าหนด
 ขอบขายวาผูแตงหนังสือจะไมเขียนเกินกวานี้ แตผูแตงยังมีอิสระในการแตงหนังสื อ
 เรียนอยางมาก เพราะแตละทานลวนเป็นผูทรงคุณวุฒิและมีความรูในเรื่องนั้น ๆ และ
 ตองคิดเองวา เด็กควรรูอะไร รูแคไหน ตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก รวมทั้งจะ
 สอดแทรกคุณธรรมและเรื่องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เขาไปในเนื้อหาให
 สอดคลองกับคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

นอกจากนี้ เนื้อหาในแบบเรียนยังขึ้นอยูกับประสบการณ์ของผูแตงและสถานการณ์การเมืองในขณะที่
เขียนดวย เห็นไดจาก “ถาเป็นแบบเรียนกระทรวงฯ ก็ตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย นักวิชาการ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง อาจารย์ที่เกษียณแลว อดีตศึกษานิเทศก์ อดีตครู ซึ่งขึ้นอยูกับ
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ประสบการณ์และความรูของผูเขียนวาจะตีความอยางไร และเขียนออกมาอยางไร ” (เฉลิมชัย     
พันธ์เลิศ, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2560) และจากค ากลาวของ ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล (สัมภาษณ์, 
13 มกราคม 2560) อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการราง
แนวทางจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาที่พลเมือง 2557 และอดีตผูทรงคุณวุฒิตรวจหนังสือเรียน
ของส านักพิมพ์เอกชนแหงหนึ่ง ที่วา 
 ความถูกตองในแบบเรียนเป็นอยางไรขึ้นอยูกับอคติของผูเขียนดวย เชน ประชาธิปไตย
 เรียนไปสิบหนา เผด็จการมีนิดเดียว แตท าไมประชาธิปไตยไมเกิด เพราะมันเรียน 
 about democracy แตไมไดเรียน to democracy วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดจาก
 ประชาธิปไตย ถาคนเขียนเชื่อวานักการเมืองคือปัญหาประชาธิปไตย ก็จะเขียนแบบนั้น 
 และขึ้นอยูกับสถานการณ์การเมืองในขณะที่ เขียนด วย นักเขียนหนังสือเรียน
 ประวัติศาสตร์ก็มักจะเป็นส านักไหน ถาส านักวิพากษ์รุนใหมไมคอยมีใครใหไปเขียน
 แบบเรียน อาจไม comfortable ที่จะใหเขียน  
หากเนื้อหาแบบเรียนนั้นถูกเขียนโดยนักวิชาการของส านักพิมพ์เอกชนจะตองไดรับการตรวจอนุญาต
จากผูทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกอนน าออกไปจ าหนายใหใชในโรงเรียน ซึ่งเนื้อหาตอง
เหมาะสมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสื่อการ
เรียนรูของเอกชนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ไดระบุไววา เนื้อหา
แบบเรียนจะตอง “ไมขัดตอความม่ันคงของชาติและศีลธรรมอันดีงาม” (นักวิชาการศึกษาช านาญการ
พิเศษ, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2559) 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการรางหลักสูตรหรือคณะท างานในแตละหลักสูตรยังคงเป็น
ขาราชการหรือนักวิชาการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก แมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544 เป็นตนมา ไดมีการเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน ครู อาจารย์
มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ เขามารวมรางหลักสูตรดวย แตผูที่มีบทบาทหลักในการคัดเลือกและเรียน
เชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเขามารวมท างานเป็นคณะกรรมการรางหลักสู ตรหรือ
คณะกรรมการจัดท าหนังสือเรียนยังคงเป็นกลุมขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการเชนเดิม โดยการ
คัดเลือกบุคคลเขามารวมด าเนินงานกับกระทรวงศึกษาธิการในภาคการศึกษานั้นจะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และที่ส าคัญตองมีลักษณะแนวคิดหรือความ
เป็นไปไดที่จะสามารถท างานรวมกันได เห็นไดจาก  
 การคัดเลือกผูเขามารวมเป็นคณะกรรมการจัดท าหนังสือเรียน ประมาณ 10 คน ซึ่ง
 นักวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการเลือกสรรและทาบทามเชิญผูที่มี
 ชื่อเสียงและความรูความเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหานั้น ๆ ที่สามารถรวมงานกันไดเขา
 มารวมในคณะกรรมการ (อรอร ฤทธิ์กลาง, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2559)  
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และเป็นที่นาสังเกตวา มีกลุมนักวิชาการจ านวนหนึ่งที่เคยรวมเป็นคณะกรรมการรางหลักสูตรกอน
หนาไดรับเชิญใหเขารวมเป็นคณะกรรมการรางหลักสูตรใหม ท าใหนักวิชาการบางทานไดท าหนาที่
เป็นคณะกรรมการรางหลักสูตรการศึกษามากกวาหนึ่งหลักสูตร (โปรดดูรายชื่อคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรสังคมศึกษาและภาษาไทยหลักสูตร 2521-2551 ใน ภาคผนวก) อาทิเชน  
 กลุมนักวิชาการศึกษาที่มีสวนรวมเป็นคณะกรรมการรางหลักสูตรทั้งสิ้น 3          ไดแก  
 นางสุชาดา วัยวุฒิ ด ารงต าแหนงประธานคณะท างานกลุมทักษะภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษา หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 เป็นคณะท างานในหลักสูตร พ.ศ. 2544 ต าแหนง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ เป็นที่ปรึกษาและคณะท างานยกรางหลักสูตรวิชา
ภาษาไทย หลักสูตร พ.ศ. 2551 ต าแหนงขาราชการบ านาญ  
 นางวันเพ็ญ สุทธากาศ เป็นคณะท างานกลุมทักษะภาษาไทย หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533 เป็นคณะท างานในหลักสูตร พ.ศ. 2544 ในนามศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ และ
เป็นคณะท างานหลักสูตรสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 ในนาม
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ เป็นเลขานุการคณะท างานวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2533 คณะท างานในหลักสูตร พ.ศ. 2544 ในนามศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรม
วิชาการ และเป็นคณะท างานยกรางหลักสูตรวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2551 ในนามส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 
 กลุมนักวิชาการศึกษาที่มีสวนรวมเป็นคณะกรรมการรางหลักสูตรทั้งสิ้น 2          ไดแก  
 นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ประธานคณะท างานกลุมทักษะภาษาไทย หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533 คณะท างานในหลักสูตร พ.ศ. 2544 และเป็นที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการ
เรียนรูในหลักสูตร พ.ศ. 2551 
 นางปราณี ปราบริปู เป็นคณะท างานในหลักสูตร พ.ศ. 2544 ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรม
วิชาการ และเป็นคณะท างานยกรางวิชาภาษาไทย หลักสูตร พ.ศ. 2551 ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 
 นางสาวพูนศรี อ่ิมประไพ  เป็นคณะท างานในหลักสูตร พ.ศ. 2544 ในนามศูนย์พัฒนา
หลักสูตร กรมวิชาการ และเป็นคณะท างานยกรางวิชาภาษาไทย หลักสูตร พ.ศ. 2551 ในนามส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 นางสุคนธ์ สินธพานนท์ อาจารย์โรงเรียนบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร เป็น
คณะท างานในหลักสูตร พ.ศ. 2544 และเป็นคณะท างานในหลักสูตรสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 ต าแหนงขาราชการบ านาญ 
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 ลักษณะการทาบทามเชิญคณะกรรมการร างหลักสูตรกอนหนาเข าร วมเป็น
คณะกรรมการรางหลักสูตรใหมนี้ นอกจากจะมีสวนชวยสรางความตอเนื่องใหกับสาระส าคัญของ
หลักสูตรแตละหลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามค ากลาวของอาจารย์สุคนธ์ 
สินธพานนท์ (สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2560) แลว ยังอาจกลาวไดวา ลักษณะดังกลาวเอ้ือใหเกิดการ
สืบทอดเจตนารมณ์ของนักวิชาการศึกษาในหลักสูตรกอนหนามาสูเนื้อหาสาระในหลักสูตรใหมให
ยังคงสืบเนื่องตอไปแมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือรัฐบาลในแตละสมัย และการที่แตละ
หลักสูตรใชระยะเวลาปรับปรุงและพัฒนากวาสิบปี จึงท าใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการราง
หลักสูตรไดสั่งสมประสบการณ์และเรียนรูจากการท างานดานการศึกษามาเป็นเวลานาน ท าใหเป็นผูที่
มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ ซึ่งในสังคมไทยมักใหความส าคัญกับผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวท าใหเป็นผูมี
บทบาทส าคัญในการใหค าปรึกษาหรือชี้แนะแนวทางในการด าเนินงานดานทิศทางการศึกษาไทยได 
โดยไมใหมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบกาวกระโดด เพราะอาจท าใหผูเรียนเกิดความสับสนทางความคิด
หากเนื้อหาหลักสูตรไมตอเนื่อง และอาจสรางความสับสนวุนวายในสังคมระหวางคนแตละรุนที่ไดรับ
การศึกษาตางหลักสูตรกัน 
 จากขอมูลขางตน ท าใหสรุปไดวา สภาพการเมืองภายในประเทศมีบทบาทตอการ
ด าเนินการจัดการศึกษาของประเทศในเชิงโครงสรางระดับนโยบาย แตการเมืองไมใชปัจจัยส าคัญ
ปัจจัยเดียวในการก าหนดหลักสูตรและเนื้อหาของแบบเรียนในแตละยุคสมัย หากแตเป็น ขาราชการ
หรือนักวิชาการศึกษาในระบบราชการ ที่ด าเนินการจัดการศึกษาสรางหลักสูตรและเนื้อหาแบบเรียน
ไดอยางอิสระในเชิงวิชาการ มีการวางแผนตามขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยทัน
ตอสถานการณ์ อันไดแก ระบอบการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ รัฐบาลและรัฐมนตรี 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการ แมมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือรัฐมนตรี แตนักการเมือง
เขามามีบทบาทนอยมาก เพราะขาราชการมีอ านาจในการเลือกสรรหรือทาบทามบุคคลเขามาท างาน
รวมกันในระบบราชการ ไดแก การเชิญผู เชี่ยวชาญมารวมเป็นคณะกรรมการรางหลักสูตร 
คณะกรรมการจัดท าหนังสือเรียน และคณะกรรมการตรวจสอบเนื้อหาหนังสือเรียนกอนอนุญาตให
น าไปใชในโรงเรียน สงผลใหกลุมบุคคลเหลานี้เป็นผูมีบทบาทส าคัญตอการศึกษาไทย ซึ่งขอสรุป
ดังกลาวตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไววา กลุมขาราชการและนักการศึกษาเป็นผูมีอิทธิพลส าคัญในการ
ก าหนดเนื้อหาหลักสูตรและแบบเรียนในแตละยุคสมัย และสรางความเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา
ไทยในลักษณะแบบคอยเป็นคอยไป ไมไดเปลี่ยนทันทีตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมือง 
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5.2 การสร้างภาวะครองอ านาจน าผ่านเนื้อหาในแบบเรียนของไทย 
 
 การครองอ านาจน าจะเกิดขึ้นภายในประชาสังคม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีตัวแสดง (Agent)  
ตาง ๆ ท าหนาที่ในการสรางและสงตอชุดความคิด ความเชื่อ ตามที่กลุม/ชนชั้นผูพยายามสรางภาวะ
ครองอ านาจน าตองการ อันประกอบไปดวยสถาบันตาง ๆ ในสังคมที่เป็นแหลงรวมของความสัมพันธ์
ของผูคน ในที่นี้คือ สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ซึ่งสถาบันดังกลาวจะท าหนาที่ในการสรางอุดมการณ์
ชุดหนึ่ง ๆ ขึ้นมาตามความตองการของกลุมชนชั้นปกครอง และท าหนาที่สงตออุดมการณ์ดังกลาว
ดวยในขณะเดียวกัน โดยมีเครื่องมือส าคัญคือ แบบเรียน ซึ่งถือเป็นสื่อการเรียนการสอนหลักที่ครูหรือ
อาจารย์ตองใชประกอบการสอน ดังนั้น เนื้อหาในแบบเรียนจึงเปรียบเสมือนสารที่บรรจุอุดมการณ์
แนวคิดจากกลุมผูพยายามสรางภาวะการครองอ านาจน ามาสูนักเรียนในโรงเรียนในฐานะประชาชนผู
อยูภายใตอ านาจ เนื้อหาในแบบเรียนถูกผลิตออกมาในรูปของความรูเชิงวิชาการที่น าเสนอขอมูลที่
เป็นขอเท็จจริงและมีการแอบแฝงเนื้อหาหรือค าอธิบายที่สรางความชอบธรรมใหแกกลุมชนชั้น
ปกครอง โดยที่นักเรียนไมรูสึกวาตนเองถูกกลอมเกลาหรือกดขี่ใหยอมรับอ านาจครอบง าของกลุมชน
ชั้นดังกลาว นอกจากนี้ เนื้อหาแบบเรียนยังถูกถายทอดสงตอในรูปแบบความรูทางการ กลาวคือ เป็น
ความรูที่ไดรับการรับรองและอนุญาตใหน าเผยแพรในโรงเรียนไดโดยหนวยงานของรัฐ นั่นคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีอ านาจตรวจสอบเนื้อหาและอนุญาตใหโรงเรี ยนใชหนังสือเรียนที่ผานการ
ตรวจสอบและไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการแลวเทานั้น นับเป็นการตอกย้ าความถูกตอง
ชอบธรรมของความรูที่รัฐเป็นผูก าหนดหรือเป็นผูอนุญาตใหจัดท าหรือเผยแพร และกีดกันความรูนอก
กรอบที่อยูนอกเหนืออ านาจการควบคุมและการรับรองมาตรฐานความรูโดยรัฐออกไปจาก
สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นตัวแสดงหนึ่งในพ้ืนที่ประชาสังคม เพ่ือใหการสรางภาวะการครองอ านาจน า
ของรัฐผานเนื้อหาของหนังสือเรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นสามารถด าเนินการ
ไดบนชุดความรูเชิงวิชาการท่ีเป็นทางการจากรัฐเพียงอยางเดียว  
  การวิจัยนี้จะศึกษาความพยายามของรัฐในการสรางมโนทัศน์ในประเด็นของความคิด
ความเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชนผานแบบเรียนในแตละยุคสมัย โดย
วิธีการท าสงครามยึดพ้ืนที่ทางความคิด (War of Position) ที่อาศัยการด าเนินการอยางคอยเป็นคอย
ไป ดวยกลไกการครองอ านาจน า (Hegemony) โดยมีปัญญาชน (Intellectual) ผูซึ่งมีบทบาทส าคัญ
ในทัศนะของกรัมชี่ในการสรางและสงตอองค์ความรูไปสูสังคม ท าหนาที่เป็นผูถายทอดแนวความคิด
ในรูปของความรูทางการที่ถูกตองชอบธรรมลงไปในแบบเรียน เพ่ือน าเสนอเป็นบทเรียนเขาสู
กระบวนการกลอมเกลาทางความคิดใหแกนักเรียนในโรงเรียนตอไป  เพ่ือกอใหเกิดความยินยอม 
(Consent) และสรางความรูสึกและวัฒนธรรมรวมกันขึ้นในพ้ืนที่ประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งเป็น
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สวนหนึ่งของโครงสรางสวนบน (Superstructure) และเป็นพ้ืนที่ของความสัมพันธ์ในเชิงอุดมการณ์
และความคิดความเชื่อ 
 
 5.2.1 การแปรสภาพสู่ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ 
  หลังการรัฐประหาร 2501 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐบาลเผด็จการทหารได
น าแนวคิดระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยมาใช กลาวคือ ไมไดน าหลักการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาทั้งหมด แตน าหลักการมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 
จอมพลสฤษดิ์ไมเห็นดวยกับการเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง  
รวมไปถึงการตอสูเพ่ือเลื่อนฐานะของคนในสังคม เพราะมองวาเป็นสิ่งที่สรางความวุนวายและเป็นภัย
ตอความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึง เนนการควบรวมอ านาจไวที่สวนกลาง (โดยเฉพาะตัว
นายกรัฐมนตรี) เพื่อใหเกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุด มีการใชอ านาจบริหาร
ของนายกรัฐมนตรีแบบเด็ดขาด มีกองทัพที่เขมแข็ง ประชาชนไมตองมีสวนรวมทางการเมือง เพียงแต
มุงท างานตามหนาที่ของตนเอง และการสรางระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดใหเกิดขึ้นในสังคม 
ขณะที่รัฐบาลเผด็จการด าเนินนโยบายแชแข็งทางการเมืองนั้น รัฐบาลก็ไดบริหารงานโดยเนนนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาตาง ๆ ถูกด าเนินการโดยรัฐ เพ่ือ
สรางความเจริญกาวหนาใหแกประเทศ โดยเฉพาะดานการกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
เชน ถนน ไฟฟูา น้ าประปา รวมถึงสถาบันการศึกษาอยางมหาวิทยาลัยที่เริ่มขยายออกไปตามภูมิภาค
เพ่ือรองรับความตองการเรียนตอในระดับสูงขึ้นไปของเยาวชน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 173-176) 
  นอกจากนี้ รัฐยังด าเนินการสรางชุดความคิดความเชื่อที่ส าคัญอีกชุดหนึ่ง คือ 
การน าแนวคิดที่ใชสถาบันกษัตริย์เป็นแกนน า รองรับดวยความเชื่อจารีตประเพณีโบราณแบบระบอบ
พอขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ ความเหนือกวาของคติซึ่งชูกษัตริย์-สมมติเทพและศาสนา มาใชในทาง
การเมืองเพ่ือสรางความชอบธรรมใหแกระบอบการปกครองของตน เชน การเทิดทูนรูปแบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเปลี่ยนวันชาติจากวันที่ 24 
มิถุนายน (วันเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475) มาเป็น วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีตามวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 รวมทั้ง การสงเสริมใหพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จประพาสเยี่ยมเยียนประชาชนในพ้ืนที่ประเทศไทยและการสงเสริม 
พระเกียรติของกษัตริย์ดวยการเสด็จเยือนยังตางประเทศ ซึ่งสามารถชี้ใหเห็นหนาที่ที่ส าคัญของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในระบอบการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ประการที่หนึ่ง คือ หนาที่ในการ
ประกาศใหการกระท าและนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลเป็นไปโดยชอบธรรม และชวยสรางความเป็น  
น้ าหนึ่งใจเดียวกันระหวางกลุมบุคคลในรัฐบาลและกลุมอ่ืนดวยการจัดพระราชพิธีและพิธีการส าคัญ
ทางสังคมตาง ๆ ประการที่สอง คือ หนาที่ในการสนับสนุนโครงการปกครองแบบพอปกครองลูกของ
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รัฐบาล ซึ่งดวยพระปรีชาสามารถของพระองค์และการสนับสนุนจากรัฐบาล ไดกอใหเกิดโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่สรางประโยชน์ใหแกประเทศชาติและประชาชนอยางมากมาย 
สรางความนิยมใหเกิดขึ้นแกสถาบันกษัตริย์และรัฐบาลมากขึ้น (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 2526,  
น. 412-432) นี่คือการเริ่มตนของระบอบพอขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการในกระบวนการแปรสภาพการ
ปกครองของรัฐไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์ ซึ่งยังคงไดรับมรดกสืบทอดตอมาจนถึงปัจจุบัน 
  ดานการศึกษา ในยุคนี้ ชองทางในการเผยแพรวรรณกรรมหรืองานเขียนประเภท
อ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาโนมเอียงไปทางสังคมนิยมหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยางรุนแรงยอมไมอาจท าได
อยางเปิดเผยเหมือนในยุคสมัยที่สังคมมีเสรีภาพเต็มที่ เนื่องจากรัฐบาลเขมงวดกวดขันการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน การควบคุมเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ มีการสั่งปิด
โรงพิมพ์ที่น าเสนอเนื้อหาขาวสารที่เป็นปรปักษ์กับรัฐบาล มีการประกาศหามและยึดสิ่งพิมพ์แนวคิด
สังคมนิยมยุคทศวรรษ 2490 และจับกุมนักคิดนักเขียนที่ถายทอดความคิดที่อาจเป็นภัยตอรัฐบาล 
รวมไปถึงการใชประเด็นเรื่องคอมมิวนิสต์มาเป็นขออางในการก าจัดกลุมที่มีแนวคิดตรงขามกับรัฐบาล
อีกดวย (ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, น. 323-326) 
  ดวยสภาพทางการเมืองดังที่กลาวมานี้ เนื้อหาในแบบเรียนยุคเผด็จการตาม
หลักสูตร พ.ศ. 2503 ที่พบจากการศึกษาวิจัยนี้ จึงใหความส าคัญกับระบบราชการสวนกลางที่มีหนาที่
คอยชวยเหลือดูแลหนวยงานราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่น ซึ่งหนวยงานสวนทองถิ่นมี
อิสรภาพตามสมควรในการด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง และอาศัยการพ่ึงพารัฐในกรณี
ที่กิจการนั้นเกินก าลังความสามารถของราชการสวนทองถิ่นจะกระท าได กองทัพและทหารมีบทบาท
ส าคัญตอการบริหารประเทศในการสรางความมั่นคงปลอดภัยทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจใหแก
พลเมืองของประเทศเป็นอยางมาก โดยเชื่อวา หากประเทศชาติมีความสงบและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจของประเทศจะด าเนินไปไดดวยดีและมีความกาวหนา รวมถึงการใหความส าคัญ
กับการเขามาชวยเหลือทางการทหารของประเทศสหรัฐฯ สวนสถาบันที่มิใชระบบราชการ เชน 
รัฐสภา นักการเมือง ถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงหลักการโดยทั่วไปที่พึงมีในระบอบประชาธิปไตย 
วิธีการเขาสูอ านาจรัฐมีแนวทางสรางความชอบธรรมโดยการอางอิงที่มาจากสถาบันพระมหากษัตริ ย์ 
และมีความพยายามที่จะน าลักษณะการเมืองการปกครองที่เป็นอยูจริงในสังคมมาเชื่อมโยงให
สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป เชน สมาชิกรัฐสภาจะมาจากการแตงตั้งหรือเลือกตั้งก็ได
เพราะท้ังคูลวนมีความสามารถ การอธิบายวาสภารางรัฐธรรมนูญมีฐานะเทียบเทากับรัฐสภา และการ
จัดตั้งรัฐบาลมีความเชื่อมโยงกับประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เพราะรัฐบาลมีที่มาจากสภาราง
รัฐธรรมนูญที่เปรียบไดกับรัฐสภาจึงถือเป็นรัฐบาลตัวแทนประชาชนไดเชนกัน ในชวงนี้กระบวนการ
การเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนนอกเหนือจากการเลือกตั้งยังไมมีปรากฏในเนื้อหา
แบบเรียน มีเพียงการเรียกรองใหประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขยันท างานสรางรายได รักษาวินัย 
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มีระเบียบเรียบรอย และคอยท าหนาที่สอดสองดูแลชวยเหลือกิจการของรัฐบาล เพ่ือใหสังคมเกิด
ความสงบสุข สังคมไทยในเนื้อหาแบบเรียนชวงระยะเวลานี้จึงไมมีความขัดแยง เพราะประชาชนทุก
คนด าเนินชีวิตตามหลักธรรมศาสนาและมีคุณธรรมจริยธรรม และทุกคนลวนเป็นพสกนิกรที่พ่ึงพา
อาศัยอยูภายใตพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน ดังนั้น จะเห็นไดวา 
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชนในชวงนี้จึงมีลักษณะที่ประชาชนคอนขางพ่ึงพาและ
เชื่อฟังรัฐ 
  
 5.2.2 การก่อตัวของกลุ่มพลังต่อต้านและเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูป 
  แมรัฐบาลในชวงทศวรรษ 2500 จะควบคุมและจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการรับรูขาวสารขอเท็จจริงของประชาชนอยางเขมงวด แตการแปรสภาพการ
ปกครองในระบอบเผด็จการก็มิไดกระท าไดงายโดยปราศจากการตอตาน กลุมคนที่มีบทบาทส าคัญใน
การผลิตและถายทอดแนวคิดตอบโตกับผูมีอ านาจและกลาเผชิญหนากับรัฐบาลเผด็จการ คือ กลุม
ปัญญาชนและนักศึกษา (ทั้งที่เรียนอยูในประเทศและตางประเทศ) แมกระทั่งในสมัยจอมพลสฤษดิ์    
ที่นับไดวาเป็นชวงที่มีการควบคุมบทบาทในการแสดงความคิดของนักคิดนักเขียนอยางมาก จนถึงขั้น
จับกุมปราบปรามนักเขียน และท าลายหนังสือที่มีเนื้อหาที่มีแนวโนมเอียงไปทางตรงกันขามกับรัฐบาล 
แตนักคิดและปัญญาชนก็พยายามสรรหาชองทางในการเผยแพรความคิดของตน เชน การโรเนียวแลว
เผยแพรแจกจายในวงจ ากัดและใหเวียนกันอานไปเรื่อย ๆ และการท าสิ่งพิมพ์/วารสารใน
มหาวิทยาลัย (ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, น. 377)  
 5.2.2.1 กลุ่มพลังเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปในสมัยจอมพลสฤษดิ์-ถนอม 
   เนื่องดวยในยุคนี้  สหรัฐอเมริกาเขามามี อิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอยางมาก โดยเฉพาะในสงครามอินโดจีน ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือมากมาย
ทั้งดานการพัฒนาความมั่นคงของประเทศและดานการศึกษา แมการชวยเหลือดังกลาวจะมีลักษณะ
คลายการด าเนินนโยบายแบบจักรวรรดินิยม แตก็ชวยใหเหลาปัญญาชนและนักศึกษาเริ่มมีโอกาส
ไดรับรูแนวคิดและขอมูลขาวสารมากมาย โดยเฉพาะจากตางประเทศ เชน การจัดตั้งโครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานของไทยกับสหรัฐฯ การที่สหรัฐฯ สงเสริมให
นักวิชาการไปดูงานดานการศึกษาและใหทุนนักเรียนไปศึกษายังประเทศสหรัฐฯ รวมไปถึง การใหทุน
แกสมาคมสังคมศาสตร์แหงประเทศไทยในการตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยขึ้นในประเทศไทย ท าให
วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ไดก าเนิดขึ้น (เริ่มออกปี พ.ศ. 2506) ซึ่งมีพระเจาวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ (รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) เป็นเจาของแทนสมาคมสังคมศาสตร์แหง
ประเทศไทย และเปิดกวางรับบทความจากหลายฝุายในสังคม รวมถึงผูมีแนวคิดที่แตกตางมาตีพิมพ์
ในวารสาร (ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, น. 91-99) ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์อันนาสนใจของผูจัดท าที่น าผูมี 
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ยศถาบรรดาศักดิ์ในสังคมชั้นสูงมาคานอ านาจกับรัฐบาลเผด็จการที่อางอิงความชอบธรรมจากสถาบัน
กษัตริย์เพ่ือเป็นเกราะปูองกันใหแกสิ่งพิมพ์ของตนใหด ารงอยูไดในสังคมที่ควบคุมอิสรภาพและการ
รับรูขาวสารในขณะนั้น และในปี 2509 ไดมีการเชิญชวนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ เขารวมท า
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับนิสิตนักศึกษา และกระจายเครือขายออกไปจนเกิดนิตยสารอีกมากมาย เกิด
การเชื่อมโยงเป็นเครือขายของนักศึกษาปัญญาชนที่แสดงความคิดเห็นดวยแนวคิดใหม ๆ ผานสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่พวกเขาเริ่มจัดท าขึ้น เชน วิทยาสารปริทัศน์ (เริ่มออกปี  พ.ศ. 2513) มี สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 
อดีตบรรณาธิการสังคมศาสตร์ปริทัศน์เป็นบรรณาธิการ ปาจารยสาร วรรณกรรมเพ่ือชีวิต วิทยาสาร
ปริทัศน์ ชัยพฤกษ์ ชาวบาน ลอมฟาง ศูนย์ศึกษา ฯลฯ  
 การเกิดขึ้นของนิตยสาร/วารสารปัญญาชนที่มีเนื้อหากาวหนาและมีลักษณะ
วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมและการเมืองอยางตรงไปตรงมานี้ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและ
อุดมการณ์ที่ส าคัญของปัญญาชนและนักศึกษาใหเกิดการเชื่อมตอทางปัญญาระหวางกันในยุคนั้น ซึ่ง
ไดกระตุนใหนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกิดความตื่นตัวทางปัญญาและท าใหนักศึกษาเริ่มจัดท าสิ่งพิมพ์
ของนักศึกษาเองและจ าหนายแจกจายกัน โดยมักเรียกวา “หนังสือเลมละบาท” มีเนื้อหาจริงจังและ
หันมาสนใจวิพากษ์วิจารณ์สังคมมากกวาในอดีต จนกลายเป็นวัฒนธรรมของนักศึกษาแทบทุก
มหาวิทยาลัย เชน หนังสือภัยขาว ของกลุมสภาหนาโดม ธรรมศาสตร์ ในปี 2514 วิพากษ์วิจารณ์
จักรวรรดินิยมอเมริกา มุงเปิดโปงนโยบายและพฤติกรรมของอเมริกาในสงครามเวียดนามและใน
ประเทศไทย ซึ่งกอนหนานี้วารสารนอกมหาวิทยาลัยอยางสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ไดออกฉบับภัยเหลือง 
เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์จักรวรรดินิยมญี่ปุุน, หนังสือวลัญชทัศน์ ฉบับภัยเขียว ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เผด็จการทหารหลังเกิดการรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอมใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 เครือขายสิ่งพิมพ์ของนักศึกษาปัญญาชนเหลานี้นับเป็นการเปิดโอกาสให
นักศึกษาและปัญญาชนไดแสดงออกและแลกเปลี่ยนกันทางความคิด วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม พรอมทั้งเผยแพรแนวคิดของตนเองไปสูสาธารณชนในวงกวางมากขึ้น ซึ่งถือเป็น
ขอมูลทางเลือกใหแกสังคมที่ก าลังถูกครอบง าดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 ในชวงทศวรรษ 2510 โดยเฉพาะหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญปี 2511 ในสมัย
จอมพลถนอม กิตติขจร อิทธิพลของกระแสเคลื่อนไหวของนักศึกษาทั่วโลกและการเขามาของแนวคิด 
“ซายใหม” จากตะวันตกเริ่มไดรับความสนใจจากนักศึกษาปัญญาชน ผนวกกับการรื้อฟ้ืนแนวคิดของ
นักคิดนักเขียนฝุายซายในทศวรรษ 2490 ที่ถูกควบคุมและท าลายใหหายไปจากความทรงจ าของ
ประชาชนในยุคเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ รวมทั้ง การขยายตัวของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่ว
ประเทศอันเป็นผลมาจากนโยบายขยายตัวทางการศึกษาตั้งแตสมัยจอมพลสฤษดิ์ ท าใหในชวงนี้
นักศึกษาเริ่มเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น เชน การจัดตั้งกลุมนักศึกษาเขาสังเกตการณ์การ
เลือกตั้ง การรวมตัวกันระหวางนิสิตนักศึกษาระหวางสถาบันตาง ๆ และจัดตั้งศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา
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แหงประเทศไทย (ศนท.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2513 และเริ่มมีกิจกรรมที่แสดงบทบาททางสังคม
การเมืองมากขึ้นในปี 2515  
 รวมทั้งกระแสการตั้งค าถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมเดิม การศึกษาและบทบาทของ
กลุมคนหนุมสาวเริ่มเกิดขึ้นในกลุมปัญญาชน ดังเชน การตั้งค าถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของ  
จรัล ดิษฐาอภิชัย (2513, น. 34, อางถึงใน ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, น. 250) นักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่มองวา ความไมพอใจวัฒนธรรมเดิมของคนรุนใหมเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
ประทวงทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีแนวโนมเป็นเชนนั้นเชนกัน ซึ่งเขาเองก็เป็นกลุมคนรุนใหมที่ไมเห็น
ดวยกับวัฒนธรรมไทยบางอยางที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานการใชอ านาจและดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย
เชื่อวาหากมีวัฒนธรรมใหมขึ้นมาจะตองดีกวาที่เป็นอยู ไมตรี อ๊ึงภากรณ์ (2513, น. 82-87, อางถึงใน 
ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, น. 250-251) เขียนบทความ “อะไรแนที่วาเป็นไทย” กลาววา แนวคิดที่วา
ประชาธิปไตยไมไดมีก าเนิดมาจากสังคมไทยจึงน ามาใชไมไดนั้นไมยุติธรรม เพราะคนไทยก็เคยรับ
วัฒนธรรมและแนวคิดหลายอยางมาจากตางชาติและปฏิบัติกันสืบตอมา รวมไปถึง วารสาร
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ วารสารปัญญาชนที่มีบทบาทส าคัญในการเมืองไทยไดตีพิมพ์  “ฉบับคนหนุม” 
ในปี พ.ศ. 2513 น าเสนอบทความเกี่ยวกับบทบาทของคนหนุมสาวในประเด็นตาง ๆ เชน คนหนุม
สาวกับการปฏิวัติ คนหนุมสาวกับการเมือง คนหนุมสาวกับวัฒนธรรมใหม คนหนุมสาวกับ
มหาวิทยาลัยแบบไทย-ไทย เป็นตน ซึ่งถือเป็นการปลุกกระแสและกระตุนใหคนหนุมสาวรูจักตั้ง
ค าถามกับสภาพที่เป็นอยู และเรียกรองใหคนรุนใหมเหลานี้มีความรับผิดชอบตอมวลชนและกาวเขา
มามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้น ยอมเสียสละตนเองเพ่ือใหคนรุนตอไปไดมีโอกาสมีชีวิต
ที่มีคุณภาพดีขึ้น ดังขอความที่วา “การปั้นระบบใหเขากับคนไดนั้นเป็นสิ่งที่คนหนุมสาวตองการและ
เห็นวาจ าเป็นมากกวาการปั้นคนใหเขากับระบบ. . .มองความเป็นจริงของสังคมเราใหมากขึ้น เราควร
จะมาพรอมใจกันเดินออกจากดินแดนเทพนิยายไดแลวมิใชหรือ” (สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2513, น. 4-5)  
 นอกจากนี้ ปัญญาชนหรือนักวิชาการสาขาตาง ๆ (ไมเฉพาะแตสาขาดาน
การศึกษา) ไดเริ่มใหความสนใจวิพากษ์วิจารณ์และตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัด
การศึกษาของไทย เชน ในปี 2508 ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ์ (2530, น.3-29, 167-182) ไดเริ่มกลาวถึง
ปัญหาดานการศึกษาในทุกระดับของไทย ในปี พ.ศ. 2512 วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 2 ปี 
ที่ 7 เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2512 ไดตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับประเด็นดานการศึกษาทั้งเลม เชน 
เรื่อง “อันอาจน าไปสูปรัชญาการศึกษาของเราเอง” ของ เอกวิทย์ ณ ถลาง, เรื่อง “แนวคิดในการ
ปรับปรุงมหาวิทยาลัย” ของ สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นตน ในปี พ.ศ. 2514 วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ 
ลงภาพและขอความชวนใหคิดและตอบค าถามวา “การศึกษา: จูงจมูกหรือจูงใจ” และเห็นวา
การศึกษาเป็นสวนส าคัญท่ีจะวางพ้ืนฐานหรือเปลี่ยนแปลงคานิยม ดังนั้น การศึกษาจึงตองจูงใจใหคน
มองเห็นคุณคาในตัวมันเองและไมกลายเป็นเครื่องมือจูงจมูกคน ซึ่งภายในเลมไดเสนอบทความเรื่อง 
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“ปัญหาคุณภาพทางการศึกษาระดับประถมศึกษา” ของ เอกวิทย์ ณ ถลาง, “การศึกษาในปัจจุบัน: 
แนวโนมแหงการท าลายบุคคลและสังคม” ของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และบทความแปลของจูเลียส     
เค ไนเยอเรเร ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐทานเซเนีย “การปฏิวัติโดยการศึกษา: การศึกษาเพ่ือ
ความเชื่อมั่นในตนเอง” ซึ่งมีสภาพใกลเคียงกับประเทศไทยของเรา การเผยแพรบทความของไอวัน 
อิลลิช เจาของความคิดใหเลิกระบบโรงเรียน ซึ่งแปลโดย จิตรกร ตั้งเกษมสุข ในนิตยสารปาจารยสาร 
ปี 2515 การแปลเก็บความจาก Workshop on Community, School ของ นิโคลาส เบนเนท เรื่อง 
“โรงเรียนชุมชน สถาบันเพ่ือการพัฒนาชนบท” ที่เสนอแนะใหก าหนดหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสม
ตอทองถิ่นและไมควรก าหนดใหใชหลักสูตรเดียวกันทั้งชาติ และ วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 
9 ปีที่ 11 กันยายน 2516 น าเสนอบทความของ นิโคลาส เบนเนท แปลโดย สมบัติ พิศสะอาด จาก
เรื่อง “วิกฤตการณ์ในระบบการศึกษาของไทย” 
 นอกจากนี้ กระแสการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก โดยเฉพาะรายงานเรื่องการศึกษา
เพ่ือชีวิตของยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2515 ก็สงผลกระทบตอการปฏิรูปการศึกษาในไทย โดยนักวิชาการใน
กระทรวงฯ ขอแปลมาเป็นภาษาไทยเพ่ือน ามาใชในระบบการศึกษา รวมไปถึงปัญญาชนในไทยก็ไดน า
หลักการดังกลาวมาแปลไวในวารสารของไทยดวย เชน วิทยากร เชียงกูล แปลรายงานเรื่องการศึกษา
แบบตลอดชีวิตของยูเนสโก ในวิทยาสาร ฉบับวันที่ 8 และ 15 กันยายน 2515 และเขียนเรื่องระบบ
การศึกษาตลอดชีวิต เปูาหมายใหมส าหรับชาวโลก ในวารสารศูนย์ศึกษา ปี 2515  
 จะเห็นไดวา เครือขายสิ่งพิมพ์ปัญญาชนนั้นเป็นแหลงแลกเปลี่ยนทางความคิด
และเปิดกวางใหเกิดความรวมมือกันในหมูปัญญาชนอยางแทจริง ซึ่งเป็นที่นาสังเกตวา กลุมผูเขียน
บทความตีพิมพ์ในวารสารบางคนอยางเชน เอกวิทย์ ณ ถลาง และ สิปปนนท์ เกตุทัต ไดกลายมาเป็น
ผูมีบทบาทส าคัญในระบบราชการที่พยายามผลักดันและด าเนินการปฏิรูปการศึกษาของไทยรวมกับ
ปัญญาชนภายนอกในเวลาตอมา 
 เมื่อขอมูลขาวสารที่แตกตางจากขอมูลของทางราชการและการตั้งค าถาม
เกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมและการกระตุนใหนักศึกษาและปัญญาชนเขามามีบทบาทใน
การเปลี่ยนแปลงประเทศชาติใหดีขึ้นเริ่มแพรกระจายออกไปในวงกวาง รวมทั้งกระแสความ
เคลื่อนไหวของกลุมนักศึกษาและประชาชนในตางประเทศ ไดสงผลใหเกิดกระแสการตื่นตัวทาง
ปัญญาของนักศึกษาและประชาชนในประเทศ ท าใหเกิดการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของสหรัฐอเมริกา
และรัฐบาลไทยในสงครามอินโดจีน โดยเฉพาะการตอตานสงครามเวียดนาม และน ามาสูแนวคิด
ตอตานรัฐบาลเผด็จการทหาร ที่ถูกมองวา ก าลังน าพาอธิปไตยของประเทศไปสูอันตรายจากการให
สหรัฐฯ เขามาตั้งฐานทัพในประเทศและเขารวมสงครามแบบลับ ๆ โดยที่ประชาชนไมมีสิทธิเสรีภาพ
ในการรับรูขอมูลที่ส าคัญและเกี่ยวของกับชะตากรรมของประเทศ จึงเริ่มเกิดกระแสเรียกรองสิทธิ
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เสรีภาพอยางแทจริงในระบอบประชาธิปไตยข้ึน อีกท้ังนักศึกษาไดน าวาทกรรมกษัตริย์ประชาธิปไตย4 
เขามาผนึกรวมกับกระแสเรียกรองประชาธิปไตย (ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, น. 415) ซึ่งวาทกรรม
ดังกลาวเป็นผลมาจากการแปรสภาพใหเกิดระบอบพอขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการโดยการสงเสริม
บทบาทของพระมหากษัตริย์เพื่อสรางความชอบธรรมใหแกรัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ รวมไปถึงการ
เรียกรองใหมีการปฏิรูปการศึกษาซึ่งถูกมองวา ลาสมัย ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั่ว
โลก และเมื่อเกิดกระแสตื่นตัวในสังคมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมเพ่ิมขึ้นอยาง
มาก แตรัฐไมยอมปรับตัวหรือปรับตัวชาไมทันการณ์ จึงกอใหเกิดการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและ
ประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  
 5.2.2.2 การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาหลัง 14 ตุลาคม 
2516 ถึง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 
   หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 บรรยากาศทางการเมืองเริ่มเปิดกวาง
มากขึ้น มีเสียงเรียกรองอยางกวางขวางใหมีการปรับปรุงระบบและหลักสูตรการศึกษา หลายฝุาย
วิพากษ์วิจารณ์ระบบการศึกษาของไทยวาไมเหมาะสม ท าใหคนละทิ้งถิ่นฐานจากชนบทเขาสูชุมชน
เมือง เพราะหลักสูตรไมจบในตัวเองแตเอ้ือใหศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป เชน ธเนศวร์ เจริญเมือง 
(2517, น. 107) เห็นวาการศึกษาใหความส าคัญกับสังคมเมืองโดยละเลยสังคมชนบทและปัญหาใน
ส  งคม จึงเรงรัดใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา โดยควรมีปรัชญาการศึกษาของตนเอง ดังค า
วิจารณ์ของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (2517, น. 78) วา “ตราบใดที่เรายังไมมีปรัชญาการศึกษาที่เป็นของเรา
เอง ตราบใดที่เรายังไมแสวงหาอุดมคติทางการศึกษาของเรา เราก็ไดแตระบบอันผลิตขาราชการอยาง
ซังกะตายไปเชนนี้เอง” นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะใหพัฒนาการศึกษาจากเหลานักวิชาการตาง ๆ 
เชน วิทยากร เชียงกูล (2518, น. 25) เห็นควรใหอิสระแกครูในการจัดหลักสูตรการศึกษาใหมีความ
ยืดหยุนมากขึ้น ทางดาน รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2517, น. 41-51) เสนอใหรัฐหาแหลงเงินทุน
ภายในประเทศ เชน ออกพันธบัตรเพื่อการศึกษา เพ่ือหารายไดมาอุดหนุนการศึกษามากข้ึน 
   กระแสที่เกิดขึ้นจากภายนอกเหลานี้ ท าใหฝุายภาครัฐตองด าเนินการ
ปรับตัวบางอยางเพ่ือรองรับแรงกดดันที่ถาโถมเขามา ประกอบกับดานนักวิชาการศึกษาสายปฏิรูปใน
ระบบราชการไดเล็งเห็นโอกาสที่จะผลักดันแนวคิดของตนที่ตองการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น
ในแวดวงการศึกษา ดวยการน ากระแสขอคิดเห็นที่เกิดขึ้นในสังคมมาด าเนินการเชื่อมตอกับแนวคิดที่
กลุมตนมีอยู ดังเชน กรณีท่ีนักวิชาการศึกษาไดเริ่มมีแนวคิดปฏิรูปการศึกษา ตั้งแตปี พ.ศ. 2512 โดย
จัดประชุมทางวิชาการเรื่อง “บทเรียนจากการจัดการศึกษาในรอบรอยปีที่ผานมา” เพ่ือใหการ

                                                                 
4 ใหความส าคัญกับบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่ส าคัญอีกดานหนึ่ง นอกเหนือจากการ

รักษาเอกราชและปฏิรูปการปกครองประเทศ นั่นคือ การเป็นผูใหก าเนิดประชาธิปไตยในสังคมไทย 
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ด าเนินงานขยายการศึกษาภาคบังคับตอเนื่องรวดเดียว 6 ปีนั้น  มีความเป็นไปไดมากขึ้นและรวดเร็ว
ขึ้น เพราะเห็นวา แผนการศึกษาแหงชาติที่ประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. 2503 นั้นใชมาเกือบสิบปี มี
ความลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และมีขอเสนอจากการสัมมนาและการประชุม
หลายคณะใหเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียนใหม แตขอเสนอดังกลาวยังไมสรางแรงกระตุนมากพอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง แตเมื่อสภาพสังคมการเมืองเอ้ืออ านวย รัฐบาลเองก็ไมรีรอที่จะด าเนินนโยบาย
ตอบสนองตอเสียงเรียกรองของประชาชน สภาวการณ์เชนนี้จึงประจวบเหมาะตอการผลักดันแนวคิด
ที่กลุมตนตองการใหมีการปฏิรูปการศึกษาที่มีอยูใหเกิดขึ้น จึงไดมีการเสนอใหฝุายการเมืองตั้ง
คณะท างานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาและพิจารณาจัดท ารางแผนการศึกษาฉบับใหม ซ่ึงเป็นที่มาของ
การแตงตั้งคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ในปี 
พ.ศ. 2517 โดยมี ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต และ ศ.ดร. กอ สวัสดิ์พาณิชย์ ผูเสนอแนวคิดจัดตั้ง
คณะกรรมการเป็นประธานและรองประธานตามล าดับ โดยคณะกรรมการฯ ไดเสนอใหมีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการวัดผล การแกไขความไมเสมอภาคทางการศึกษา มอบหมายคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติน าหลักการและสาระในรายงานไปพิจารณาไวในราง
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) พรอมทั้งเสนอใหแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือด าเนินการวางแผนปฏิบัติงานตามแนวขอเสนอตอไป และเป็น
ชองทางในการน าหลักการและมาตรการที่เสนอในรายงานของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการ
ปฏิรูปการศึกษามาบรรจุไวในแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหม พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นหลักการส าคัญใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ดวย 
 ตอมา ในชวงทศวรรษ 2520 การเมืองในประเทศมีความผันผวนอยางมาก 
โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 สงผลใหการปฏิรูปการศึกษาตองหยุดชะงัก แตกระแสการ
ปฏิรูปไดเกิดขึ้นอีกครั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 หลังจากที่มีกระแสเรียกรองจากประชาชนให
มีการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นในสังคมและตองการใหมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม ท าใหภาครัฐตอง
ด าเนินการปรับตัวตอแรงกดดันดังกลาว เห็นไดจาก  
 ปี พ.ศ. 2537 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ขึ้น โดย
มี ศ.นพ. ประเวศ วะสี เป็นประธาน และน าเสนอหลักการส าคัญในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหแก
ประธานสภาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2538 โดยใหมีการแกไขมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญ 2534 เพ่ือ
เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเมือง รวมถึงการขยายสิทธิการเลือกตั้งใหประชาชนโดยให
บุคคลอายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 ปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ไดจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
การเมือง (คปก.) ขึ้น โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา เป็นประธาน ไดเสนอรางกฎหมายเพ่ือแกไข
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 และใหแตงตั้ งสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญที่รางโดยสมาชิกราง
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รัฐธรรมนูญไดด าเนินการแลวเสร็จในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ปี พ.ศ. 2540 โดยมีประเด็น
ส าคัญคือ การประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใหประชาชนมีบทบาททางการเมืองอยางเต็มที่ 
การเปลี่ยนแปลงการเขาสูต าแหนงอ านาจ การควบคุมการใชอ านาจ การผสมผสานระหวางระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยของระบบอังกฤษและระบบประธานาธิบดี และการก าหนดใหมี
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดเปิดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมแสดงความเห็นและรับฟังเสียงจากการท าประชาพิจารณ์หลายครั้ง ท าใหประชาชนมีความ
ตื่นตัวทางการเมืองเป็นอยางมาก  
 5.2.2.3 การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 2540-2551 
  หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2540 บรรยากาศประชาธิปไตยในสังคมได
เอ้ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาครั้ งส าคัญ คือ การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยสาระส าคัญเนนเรื่องการกระจายอ านาจทางการศึกษา และการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวเกิดจาก
แนวคิดของนักวิชาการศึกษาในระบบราชการที่วา การปฏิรูปการศึกษามักขาดความตอเนื่อง อันเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จึงควรด าเนินการผลักดันใหเกิดกฎหมายขึ้นมารองรับเพ่ือใหสามารถ
ด าเนินงานไดอยางตอเนื่องแมมีการเปลี่ยนรัฐบาล ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2537 จึงเกิดความรวมมือระหวาง
ผูมีประสบการณ์ภาคเอกชนและภาครัฐ 4 ทาน ไดแก นายบัณฑูร ล่ าซ า กรรมการผูจัดการใหญ
ธนาคารกสิกรไทย นายวิจิตร ศรีสอาน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต 
ประธานกรรมการปิโตรเลียมแหงประเทศไทยในขณะนั้น และ นายโกวิท วรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในขณะนั้น ไดหารือรวมกัน โดยเห็นวา ตองจัดการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและเตรียม
ตัวเขาสูโลกยุคสารสนเทศ จึงไดรวมกันจัดตั้ง “คณะศึกษาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์เพ่ือศึกษา
และเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา” โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นผูสนับสนุน คณะศึกษาฯ 
ประกอบดวย ผูที่มีประสบการณ์ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคราชการ ภาคประชาชน ภาคองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ ฯลฯ รวมกันท างานนี้ โดยไมมีคาตอบแทน รวมงานกันในระดับลางสูบน ดวย
ความหวังวา จะผลักดันรัฐบาล ฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติใหรวมพลังกันปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต
นั้นมาหนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน โดยเฉพาะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลทุก
ชุด ตั้งแตพ.ศ. 2537-2543 ไดใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ซึ่งเป็นที่นาสังเกตวา ชวงเวลาที่มีการริเริ่ม
แนวคิดใหปฏิรูปการศึกษาและรางพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 นั้น อยูในชวงเวลาเดียวกัน
กับชวงที่ประชาชนในประเทศเริ่มมีความตื่นตัวทางประชาธิปไตยตั้งแตปี พ.ศ. 2537 จึงนับวาเป็น
เวลาอันเหมาะสมที่จะด าเนินการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในแวดวงการศึกษา โดยผลกระทบ
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จากการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินี้ท าใหตองมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกันไปดวยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  
 จะเห็นไดวา การด าเนินการของนักวิชาการศึกษาในระบบราชการที่พยายามผลักดัน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น เกิดขึ้นในชวงเวลาที่บรรยากาศทางสังคมและการเมืองเอ้ืออ านวย
และคนในสังคมเกิดความตื่นตัวตอการปฏิรูป เชน การเสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2517 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และการรวมมือกันผลักดันให
เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญปี 2540 นั้น นับวาเป็น
วิธีการชวงชิงอ านาจตอรองกับฝุายอ านาจทางการเมืองของนักการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ อาศัย
ชวงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมในการสรางความเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของกลุมคนกลุมหนึ่ง
ใหเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งสามารถกลาวไดวา การด าเนินการของนักวิชาการศึกษาแบบคอย ๆ รุกคืบ ไป
เรื่อย ๆ เมื่อมีชวงเวลาและจังหวะที่เหมาะสมเชนนี้ คือ วิธีการท าสงครามยึดพ้ืนที่ทางความคิด (War 
of Position) ในความหมายของกรัมชี่นั่นเอง 
 
 5.2.3 การประนีประนอมในกระบวนการครองอ านาจน าของรัฐ 
  แมฝุายปัญญาชนจะไมไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาดในระหวางการตอสูแยงชิงการ
ครองอ านาจน า แตในดานอุดมการณ์ไดเกิดการบั่นทอนความชอบธรรมของระบบเดิมไปบางแลว การ
ตอสูนั้นจบลงดวยการประนีประนอมกันโดยไมไดท าสัญญากันอยางชัดเจน แตการประนีประนอมทาง
ความคิดนั้นถูกแสดงออกโดยการที่รัฐและระบบการปกครองเดิมนั้นด ารงอยูตอไป แตตองด าเนินการ
ปรับตัวเพ่ือความอยูรอด ดังนั้น หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 รัฐจึงเริ่มเปิดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมทางการเมืองและมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แมหลังจากนั้นสภาพทางการ
เมืองจะมีความผันผวนอยางมากและถูกแทรกแซงโดยทหารเป็นบางชวง ดัง เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2519 และตอมาประชาชนไดเรียกรองประชาธิปไตยคืนจากรัฐบาลเผด็จการทหารจนเกิดเหตุการณ์
พฤษภาคม 2535 จากปัญหาที่ประเทศไทยวนเวียนอยูกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยสลับ
คั่นดวยเผด็จการอยูเชนดังวงจรอุบาทว์นี้ เป็นที่นาสังเกตวา ระบบแนวคิดของประชาชนนั้นไมได
เหมือนเดิมดังเชนในสมัยจอมพลสฤษดิ์อีกแลว คนในสังคมเริ่มเรียนรูที่จะไมใหตนเองถูกปิดกั้นจาก
การมีสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย จนเริ่มกระบวนการสรางและพัฒนาประชาธิปไตยใน
ประเทศดวยการปฏิรูปการเมืองและแกไขรัฐธรรมนูญ จนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2540 ที่มีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงการกระจายอ านาจทางการศึกษาใหแกประชาชน เพ่ือชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ประชาธิปไตยในประเทศไดอยางมั่นคงและตอเนื่องมากขึ้น  
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  รัฐธรรมนูญดังกลาวชวยสงเสริมใหฝุายบริหารของประเทศ มีเสถียรภาพในการ
ด าเนินนโยบายตาง ๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยางมาก โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลทักษิณ   
ชินวัตร แตการใหอ านาจฝุายบริหารในรัฐธรรมนูญก็น ามาซึ่งการใชอ านาจที่ขาดความชอบธรรมของ
รัฐบาล ประชาชนในประเทศเกิดความขัดแยงทางความคิดอยางสุดขั้ว ทหารจึงท ารัฐประหารอีกครั้ง
ในปี พ.ศ. 2549 ทั้งที่หลายฝุายไมคาดคิดวาประเทศไทยจะวนกลับเขาสูวงจรอุบาทว์ทางการเมืองได
อีกหลังจากที่ทหารไดลดบทบาทและแยกตนเองออกจากอ านาจทางการเมืองไปตั้งแตเกิดเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ 2535 ท าใหการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยที่ก าลังเบงบานตองหยุดชะงักลงอีกครั้ง 
หลังการรัฐประหาร 2549 ไดยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2540 และรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
และประกาศใชในปี พ.ศ. 2550  
  จากการที่มีการยึดอ านาจท ารัฐประหารโดยกลุมทหารอยูบอยครั้งในระบบ
การเมืองของไทยนั้น แสดงใหเห็นวา กระบวนการตอสูกับอ านาจรัฐที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยนี้ตอสูเพื่อโคนลมอ านาจแตไมส าเร็จ ระบอบเกายังคงอยูไดดวยการปรับตัว โดยยอมเปิดทาง
ใหแนวคิดใหมเกิดข้ึนไดในบางสวน นั่นคือ ระบอบการปกครองแบบพอขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการที่ถูก
สรางข้ึนมาตั้งแตสมัยจอมพลสฤษดิ์นั้นยังคงด ารงอยู แตมิไดมีหนาตาเหมือนเดิม หากแตมีการปรับตัว
โดยอาศัยวิธีการประนีประนอมกันกับทุกฝุายที่เกี่ยวของใหระบบโครงสรางเดิมมีความกาวหนาและ
เปิดกวางมากขึ้น  
 5.2.3.1 การประนีประนอมทางความคิดในระดับนโยบายการศึกษา 
 ในดานการศึกษา การประนีประนอมกันในการสรางภาวะครองอ านาจน า
ยังเกิดข้ึนจากกลุมปัญญาชนในระบบราชการผูซึ่งเป็นสวนหนึ่งของการครองอ านาจน าของรัฐเองดวย 
จากการศึกษาจะพบวา มีการด าเนินการตอรองอ านาจกับฝุายการเมืองหรือผูมีอ านาจรัฐในระดับ
นโยบายในกระทรวงศึกษาธิการ เห็นไดจาก ค ากลาวของ ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต นักวิ ชาการผูมี
บทบาทส าคัญในแวดวงการศึกษาไทย ไดกลาวถึงอุปสรรคในการปฏิรูปการศึกษาตามแผนตาง ๆ วา
ท าไดยาก เพราะสภาพทางการเมืองที่มีเรื่องผลประโยชน์ของหลายฝุายมาเกี่ยวของ ซึ่งจะท าไดตอง
ปฏิรูปการเมืองกอนแลวคอยปฏิรูปการศึกษาใหสอดรับกัน ซึ่งตองท าแบบคอยเป็นคอยไปและรอ
โอกาสที่เหมาะสม 
 หากยั ง ไมถึ ง เ วลาที่ เหมาะสม นักการศึกษาจะเลื อกใช วิ ธี การ
ประนีประนอม ยอมเสียหลักการบางอยาง เพ่ือรักษาไวซึ่งหลักการที่ส าคัญกวา เห็นไดจาก กรณีการ
จัดท าแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 ที่เริ่มด าเนินงานปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต พ.ศ. 2517 โดย
คณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา และคณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปการศึกษาตามรายงานขอเสนอของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานฯ ใน พ.ศ. 2518 แตการ
ด าเนินงานไดหยุดชะงักลง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการท ารัฐประหารหลัง
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เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ท าใหประเทศอยูภายใตการบริหารงานของรัฐบาลที่ด าเนินนโยบาย
ตอตานคอมมิวนิสต์อยางเขมขนดวยการปลูกฝังชาตินิยมใหคนในชาติ แตเนื่องดวยคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติไดคาดการณ์ไวกอนแลววานาจะมีการปฏิวัติยึดอ านาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลท าใหแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาที่จัดท าขึ้นนั้นสูญเปลา ศ.ดร. สิปปนนท์ จึงคิดหาทางออกดวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติขึ้นมาท างานคูขนานกันไปดวย  โดยมีนายแพทย์ บุญสม  
มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษาในขณะนั้น เป็นประธาน และมี ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ซึ่งไดรวมหลักการและ
สาระส าคัญของขอเสนอในรายงานของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานฯ มาบรรจุไวในรางแผนการศึกษา
แหงชาติอยางครบถวน และน าเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แตรางดังกลาวถูก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น คือ นายภิญโญ สาธร ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
วางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษา กรรมการปฏิรูปการศึกษา และกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติ 
ปรับปรุงแกไขจนเปลี่ยนแปลงไปมาก อีกทั้งเคาโครงเนื้อหาบางสวนถูกมองวาเป็นไปตามระบอบ
คอมมิวนิสต์ ซึ่งทางคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาไดท าหนังสือชี้แจงพรอมทั้งปฏิเสธขอกลาวหา
ดังกลาว อยางไรก็ตาม แมวาจ าเป็นตองปรับเปลี่ยนขอเสนอเดิมของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการบริหารการศึกษา การศึกษาเอกชน และการเนนการจัด
การศึกษาเพ่ือสงเสริมและธ ารงไวซึ่งสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติ แตเพ่ือใหเกิดการยอมรับ
จากรัฐบาลและมีความเป็นไปไดทางการเมืองมากขึ้น รวมถึงเพ่ือรักษาแนวคิดหลักใหญใหด าเนิน
ตอไปได จึงจ าเป็นตองยอมปรับเปลี่ยนไปบาง เห็นไดจากความเห็นของคณะกรรมการรางแผนการ
ศึกษาแหงชาติวา  

 แมบทบัญญัติในรางแผนการศึกษาแหงชาติบางหัวขอจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจนไม
 เหลือเคาเดิม หรือจนไมอาจน าไปปฏิบัติไดก็ตาม แตบทบัญญัติเดิมสวนใหญยังคงอยู 
 ฉะนั้นเพ่ือใหมีการน าบทบัญญัติสวนใหญไปปฏิบัติ จึงควรยอมตามความเห็นของ
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไปกอน ตอเมื่ อสถานการณ์ทางการเมือง
 เปลี่ยนแปลงไปแลว คอยหาทางปรับปรุงแกไขสวนที่เบี่ยงเบนไปจากขอเสนอเดิมของ
 คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติตอไป” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
 2549, น. 48)  

  นอกจากนี้ การยอมประนีประนอมกันระหวางนักการศึกษาสายปฏิรูปกับ
ฝุายการเมืองของรัฐยังเห็นไดจาก กรณีหลังจากที่นักวิชาการในระบบราชการสายปฏิรูปไดรวมกัน
ผลักดันกฎหมายออกมารองรับการปฏิรูปการศึกษาจนมีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แตตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
(แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) ซึ่งเป็นที่นาสังเกตวา นักวิชาการผูมีสวนผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้นไมเห็นชอบตอการแกไขดังกลาวเทาใดนัก เห็นไดจาก ค ากลาวของ 
ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต (2545) วา  

เป็นที่นาฉงนสนเทห์และสับสนเป็นอยางยิ่งที่วา ทั้ง ๆ ที่แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือเผชิญเทคโนโลยี จากรวม 1,000 เวที และบุคคลจากทุกวงการรวม 100,000 คน 
เห็นวาจะตองรวมสรางเครือขายการเรียนรูคูคุณธรรม เพ่ือรวมกันสรางสังคมแหง
ปัญญาและการเรียนรู จนรางออกมาเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ดวยมติเป็นเอกฉันท์ของทั้งสองสภา และก็เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 
[รัฐบาลทักษิณ] แตก็ยังมีบางคนในรัฐบาลและบางกลุมในกระทรวงศึกษาธิการตอตาน 
เตรียมแกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ตามพ.ร.บ. 2542 ตรงกันขามกับนโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาในระยะเวลาเพียง
ไมถึง 1 ปี (น. 20) 

ทั้งนี้ นักวิชาการสายปฏิรูปก็ยอมใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว แมจะเห็นวาสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับแกไขปรับปรุงบางอยางที่แตกตางออกไปจากฉบับเดิมนั้น จะ
กอใหเกิดปัญหาในทางปฏิบัติและสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ 
 5.2.3.2 การประนีประนอมทางความคิดภายในกลุ่มข้าราชการ/นักวิชาการ
การศึกษา 
  เมื่อกลุมนักวิชาการในระบบราชการด าเนินการตอรองอ านาจทางการ
เมืองกับฝุายการเมืองในประเทศในระดับนโยบายแลว ก็จะด าเนินการตามกลไกการครองอ านาจน า 
โดยมีปัญญาชนผูมีหนาที่ผลิตและสงตอความคิดไปยังประชาชนในสังคมนั้น ในที่นี้จะหมายถึง 
นักวิชาการศึกษาผูที่มีหนาที่รางหลักสูตรการศึกษา รับผิดชอบการผลิตหนังสือเรียน หรือใหความ
เห็นชอบอนุมัติเนื้อหาในแบบเรียนที่อนุญาตใหใชในโรงเรียนครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งนี้  การสราง
หรือผลิตความรูที่จะสงตอไปในสังคมนั้น จะตองผานขั้นตอนตอรองและประนีประนอมกันภายในกลุม
นักวิชาการผูรวมกระบวนการรางหลักสูตรการศึกษาดวยกันเองระหวางฝุายอนุรักษ์นิยมและฝุาย
กาวหนาในการก าหนดเนื้อหาประเด็นที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูในหลักสูตรอีกดวย เห็นไดจาก 
แนวคิดของหนึ่งในผูรางหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 และ    
ผูแตงหนังสือเรียนสังคมศึกษา เห็นวา คุณธรรมจริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็น
สิ่งจ าเป็นที่ควรปลูกฝังใหเยาวชน ดังความเห็นที่วา “คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็น เชน ความ
ซื่อสัตย์ จะแทรกอยูตรงไหนขึ้นอยูกับบริบท ใหสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ก าหนด และเรื่องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นไทย พึงจะแทรกเมื่อมีโอกาสที่
ผูเขียนจะใสเขาไป” (สุคนธ์ สินธพานนท์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2560) ในขณะที่นักวิชาการอีก
กลุมเห็นวา หลักการความเป็นพลเมืองในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นสิ่งจ าเป็นที่ตอง
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ปลูกฝังลงไปในหลักสูตร จากความแตกตางทางความคิดจึงตองมีการประนีประนอม ยอมรับหลักการ
บางขอของอีกฝุายเพ่ือใหแนวคิดของกลุมตนสามารถด าเนินตอไปได ดังค ากลาวของ ดร. เฉลิมชัย 
พันธ์เลิศ (สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2560) นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา และคณะกรรมการรางแนวทางจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาที่พลเมือง 2557 วา  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีทั้งฝุายอนุรักษ์นิยม (อาจารย์อาวุโส) และฝุายกาวหนา
ตองตอรองประนีประนอมกัน [ฝุายกาวหนาตองการ] ใหมีความเป็นพลเมือง และการ
แกปัญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีในหลักสูตร แตก็ตองยอมใหบางอยางเล็กนอยผานไป 
เชน ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือใหแนวคิดหลัก ๆ ของตน
ไดรับการบรรจุในหลักสูตรและแบบเรียน  

การประนีประนอมกันทางความคิดของนักวิชาการศึกษายังเห็นไดจากค ากลาวของ ผศ. อรรถพล 
อนันตวรสกุล (สัมภาษณ์ , 13 มกราคม 2560) อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการรางแนวทางจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมหนาที่พลเมือง 2557 และอดีต
ผูทรงคุณวุฒิตรวจหนังสือเรียนของส านักพิมพ์เอกชนแหงหนึ่ง ที่วา 

คณะกรรมการรางหลักสูตรหนาที่พลเมือง มันคือ สังคมไทยยอสวน ตอนท า 
คณะกรรมการมีประมาณ 50 คน 35 คน ขวาจัดมาก ตองการใหสอนเรื่องในหลวง 
ตองรองเพลงชาติกอนเรียน ตองเรียนเรื่องมารยาทการกราบไหว ประเพณีไทย ผาไทย 
ซึ่งฝุายกาวหนาก็จะซักถามในคณะกรรมการวา จะสอนสิ่งเหลานี้ไปท าไม ท าไมเราไม
สอนประเพณีนิยม ประเพณีที่อยูในภูมิภาคอาเซียน เราตองไฟท์เชิงวิชาการ เราก็ยอม
ใหเรียนผาไทย ขนมไทย เป็นการยอมถอยบางเรื่องเพ่ือจะให ไดบางเรื่อง เพ่ือใหเรา
สามารถก าหนดใหมีค าวาพลเมืองประชาธิปไตย สันติวิธี ปรองดองสมานฉันท์ การ
เคารพความหลากหลายในการอยูรวมกัน ความขัดแยงทางการเมือง ทางความคิด การ
ไกลเกลี่ยอยูในหลักสูตรได 

 ทั้งนี้ ยังไดชี้ใหเห็นวา คณะกรรมการรางหลักสูตรมีความส าคัญ ถาสามารถ
ชี้น าโนมนาวหรือเขาถึงกลุมคนเหลานี้ไดก็สามารถก าหนดเนื้อหาหลักสูตรและแบบเรียนที่จะน ามาใช
ในโรงเรียนเพ่ือด าเนินการกลอมเกลาพลเมืองได เห็นไดจาก  
  ในการท าหลักสูตรมีการเมืองอยูแลว คุณจะไดคนแบบไหนมาท างานกับหนวยงาน

 ราชการ ในสังคมประชาธิปไตย คุมสื่อมวลชนหรือส านักพิมพ์ไมได แตถาท าหลักสูตร
 การศึกษาออกมาแลว มันดิ้นออกจากนี้มากไมได คนก็จะวิ่งไปที่โรงเรียนกันเพราะมัน
 จัดการงาย ถาวิ่งล็อบบี้คณะกรรมการท าหลักสูตรได ก็จะไดเนื้อหานั้นมา (อรรถพล 
 อนันตวรสกุล, สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2560) 
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 นอกจากนี้ยังสามารถเห็นความพยายามสรางมุมมองผานความเขาใจทาง
วัฒนธรรมเพ่ือใหสามารถเขาใจสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไดมากขึ้น น าไปสูแนวคิดการพัฒนา
หรือสรางการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเป็นคอยไปในสังคม เพ่ือปูองกันไมใหเกิดความขัดแยงหรือความ
เสียหายที่รุนแรงอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน เห็นไดจากค ากลาวของ ศ.ดร. 
สิปปนนท์ เกตุทัต ที่วา 

. . .ผมคิดวา การเปลี่ยนแปลงสังคม ถาเผื่อเราไมอยากเห็นเลือดตกยางออก มันก็ตอง
เป็นการวิวัฒนาการปรับปรุงไปทีละขั้น จนกวาจะไดผูน าที่เขาใจเรื่องเหลานี้ไดดี. . .เรา
ไปผูกประชาธิปไตยในแบบตะวันตกอาจจะไมเขากับพ้ืนเพสังคมวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็น
สังคมอุปถัมภ์ในสังคม contractual ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในกฎระเบียบและกฎหมาย 
มันอีกลักษณะหนึ่ง รูปแบบประชาธิปไตย ก็อาจเป็นไปไดอยางนั้น สังคมอยางไทยเป็น
สังคมอุปถัมภ์มานาน เปลี่ยนหนามือเป็นหลังมือภายในวันเดียว เอารูปแบบอ่ืนเขามา
ก ากับเอารูปแบบอื่นมาจดัตั้งอาจจะไมไดประโยชน์ (เสรี พงศ์พิศ, 2549, น. 171) 

 นอกจากนี้ ยังเห็นตัวอยางของอิทธิพลของกระแสภายนอกที่มีตอผูมีอ านาจ
ในระบบราชการจากกรณี หลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ประชาชนรูสึกตองการประชาธิปไตยและ
รับรูวาประชาธิปไตยมาจากการตอสูของประชาชน รัฐบาล โดย อดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงตอบสนองตอความเป็นประชาธิปไตยนี้ดวยการผลักดันใหจัดท าหนังสืออาน
เพ่ิมเติมเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เพ่ือใชประกอบการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เขาสู
กระบวนการอยางเป็นทางการในปี 2536 แตก็ไดหยุดชะงักไป และไดรับการสานตอโดย สมศักดิ์ 
ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในชวงที่มีการจัดงานร าลึก 25 ปี 14 ตุลาฯ ในปี 
2541 โดยมอบหมายให เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นผูแตงหนังสือ ซึ่งในปี พ.ศ. 2542 ไดรับความ
สนใจจากหลายฝุายและเป็นที่ถกเถียงกันมากมายหลังเกิดกรณีการแตงตั้งจอมพลถนอมเป็น
นายทหารพิเศษ หนังสือที่เนาวรัตน์เขียนจึงออกมาในลักษณะอนุทินและไมมีความสมบูรณ์ในดาน
หลักฐานขอมูลในเชิงประวัติศาสตร์ สุดทาย หนังสือเลมดังกลาวไมไดรับอนุญาตใหตีพิมพ์เป็นหนังสือ
เรียน (ประจักษ์ กองกีรติ, 2556, น. 9) 
   ผลของการประนีประนอมดังกลาว โดยเฉพาะในกลุมนักการศึกษาในระบบ
ราชการนั้นตระหนักไดวา ตองด าเนินการปรับตัวบางอยางใหสอดคลองกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป สงผลตอการจัดการศึกษาในดานหลักสูตรและเนื้อหาแบบเรียน กลาวคือ หลักสูตรการศึกษาและ
เนื้อหาแบบเรียนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเป็นคอยไปในลักษณะอนุรักษ์นิยม แตไมไดมีลักษณะ
หยุดนิ่งหรือไมมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลยเมื่อเทียบกับเนื้อหาแบบเรียนในสมัยยุคจอมพลสฤษดิ์ 
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 5.2.3.3 การกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐผ่านเนื้อหาแบบเรียนของไทย 
  หลังจากผานขั้นตอนการประนีประนอมระหวางกันแลว นักวิชาการ
ศึกษาในระบบราชการจะด าเนินการท าสงครามยึดพ้ืนที่ทางความคิดดวยการพยายามสรางมโนทัศน์
ในประเด็นของความคิดความเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชนผาน
แบบเรียนในแตละยุคสมัย ตั้งแต พ.ศ. 2503-2551 โดยใหกลุมนักการศึกษาผูรางหลักสูตร แตง
แบบเรียน และตรวจเนื้อหาแบบเรียน ประนีประนอมตอรองอ านาจทางความรูของกลุมทั้งฝุาย
อนุรักษ์นิยมและฝุายกาวหนา ซึ่งฝุายอนุรักษ์นิยมเหนือกวาในการควบคุมเนื้อหาแบบเรียน ฝุาย
กาวหนาจึงยังไมประสบความส าเร็จในการผลักดันอุดมการณ์ของตน กลุมนักวิชาการเหลานี้ท าหนาที่
เป็นปัญญาชนจัดตั้ง (Organic Intellectuals) ถายทอดและสงตอแนวคิดของกลุมตนตอไปยังพ้ืนที่
ประชาสังคม นั่นคือ นักเรียนในโรงเรียน โดยเนื้อหาแบบเรียนในชวงเวลาดังกลาวมีลักษณะสราง
ความชอบธรรมใหแกระบอบการปกครอง ขณะเดียวกันก็ยังมีความพยายามสอดแทรกแนวคิด
อุดมการณ์ของกลุมตนดวย เห็นไดจาก การสรุปเปรียบเทียบสาระส าคัญของเนื้อหาในแบบเรียนที่ได
ศึกษามาแลวในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชน พ.ศ. 2503-2551 
ดังตารางที่ 5.2 
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ตารางที่ 5.2        
 
เปรียบเทียบสาระส าคัญของเนื้อหาในแบบเรียนในแต่ละช่วงการศึกษา พ.ศ. 2503-2551 

ประเด็นที่ศึกษา เนื้อหาแบบเรียน 
ยุคเผด็จการ 2503 ถึง  

14 ตุลาคม 2516  
(ชวงที่ 1) 

เนื้อหาแบบเรียนหลัง 
14 ตุลาคม 2516 ถึง              

การประกาศใช
รัฐธรรมนูญ 2540  

(ชวงที่ 2) 

เนื้อหาแบบเรียนหลัง
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
2540 ถึง พ.ศ. 2551 

(ชวงที่ 3) 

1. อ านาจในการ
ป ก ค ร อ ง ข อ ง รั ฐ ใ น
ระบบราชการ  

เนนการบริหารราชการ
สวนกลาง การปกครอง
ส วนท อ งถิ่ น ด า เ นิ น
กิ จ ก า ร ไ ด อ ย า ง มี
อิสรภาพสมควร 

ก า ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่นมีอ านาจหนาที่
ด าเนินกิจการไดอยาง
อิสระตามปรารถนา 

ก า ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่นมีอ านาจหนาที่
ด าเนินกิจการไดอยาง
อิ ส ร ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม
รัฐธรรมนูญ 

2. บทบาทของกองทัพ
แ ล ะ ท ห า ร ที่ มี ต อ
ประชาชน  

ทหารมีบทบาทส าคัญ
ต อ ร ะบ บ ก า ร เ มื อ ง 
เศรษฐกิจ และความ
มั่ น ค ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกประเทศ  

แยกทหารออกจาก
ก า ร เ มื อ ง  ท ห า ร มี
บทบาทด านกิ จการ 
พลเรือนมากขึ้น 

การเขามาแทรกแซง
ทางการเมืองของทหาร
ท า ใ ห ก า ร พั ฒ น า
ปร ะช า ธิ ป ไ ต ย ข า ด
ความตอเนื่อง  

3. บทบาทของสถาบัน
ที่มิ ใช ระบบราชการ 
เ ช น  นั ก ก า ร เ มื อ ง 
รัฐสภา รวมไปถึงการ
อธิบายถึ งวิ ธีการ อัน
ชอบธรรมในการขึ้นสู
อ านาจรัฐ 

- พรรคการเมืองและ
นักการเมืองมีบทบาท
แ ค ใ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
ระบบพรรคการเมือง 
- วิธีการเขาสูอ านาจ 
อางอิงความชอบธรรม
จากสถาบันกษัตริ ย์ 
(พระมหากษัตริย์ทรง
แต งตั้ ง )  และอาง อิง
หลั กป ระชา ธิ ป ไตย 
(รัฐบาลมาจากสภาราง
รัฐธรรมนูญ) 

- นั ก ก า ร เ มื อ ง กลุ ม
ปั ญ ญ า ช น  ก ลุ ม
ผลประโยชน์ มีบทบาท
ตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (หากใช
สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ อย า ง
เหมาะสมและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สวนรวม) 
- วิธีการเขาสูอ านาจ
ขึ้นอยูกับรัฐธรรมนูญ 
(ยามปกติ -เลือกตั้ ง / 
ยามไมปกต-ิแตงตั้ง)  

- นั กการ เมือง  กลุ ม
ปั ญ ญ า ช น  ก ลุ ม
ผลประโยชน์ การเมือง
ภาคประชาชน และ
สื่อมวลชน มีสวนชวย
พัฒนาประชาธิปไตย 
(หากไมถูกแทรกแซง
ดวยอ านาจที่ ไมชอบ
ธรรม) 
- วิธีการอันชอบธรรม
ในการเขาสูอ านาจรัฐ 
คือ การเลือกตั้ง 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ)       
 
เปรียบเทียบสาระส าคัญของเนื้อหาในแบบเรียนในแต่ละช่วงการศึกษา พ.ศ. 2503-2551 

ประเด็นที่ศึกษา เนื้อหาแบบเรียนยุค
เผด็จการ 2503 ถึง     
14 ตุลาคม 2516 

(ชวงที่ 1) 

เนื้อหาแบบเรียนหลัง 
14 ตุลาคม 2516 ถึง 

การประกาศใช
รัฐธรรมนูญ 2540 

(ชวงที่ 2) 

เนื้อหาแบบเรียนหลัง
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
2540 ถึง พ.ศ. 2551 

(ชวงที่ 3) 

4. ขอควรปฏิบัติตน
หรือหนาที่ที่ประชาชน
พึงมีตอรัฐ 

- รักษาชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
(พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขเทานั้น) 
- ปูองกันประเทศรับ
ราชการทหาร เลือกรับ
วัฒนธรรมที่เหมาะสม 
- เคารพกฎหมายและ 
เสียภาษ ี
- ใชสิทธิเลือกตั้งโดย
สุจริต (ถามี) 
- ชวยเหลือรวมมือแก
ทางราชการ  
- รับการศึกษา 
- ตองท างาน 
- มีวินัย ขยัน อดออม               
ใชของไทย 

- รักษาชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
- ปูองกันประเทศรับ
ราชการทหาร 
- ปฏิบัติตามกฎหมาย             
เสียภาษีอากร 
- หวงแหนสิทธิเลือกตั้ง 
- ชวยเหลือราชการ 
- รับการศึกษา 
- รั กษาสิ่ ง แ วดล อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ก า รมี ส ว น ร ว มต อ
การ เมื อง ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
- มีคุณธรรมปฏิบัติตาม
ท าหนาที่  ไมกาวกาย
หนาที่ผู อ่ืน รักทองถิ่น
ของตนเอง 

- รั ก ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย์ และ
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
- ปูองกันประเทศรับ
ราชการทหาร 
- ปฏิบัติตามกฎหมาย 
เสียภาษี เคารพสิทธิ
เสรีภาพตนเองและ
ผูอื่น  
- ต ร ว จ ส อ บ ข อ มู ล
ขาวสารอยางรอบคอบ 
- รับการศึกษา 
- อนุ รั กษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
- เ ข า ร ว มกิ จ ก ร ร ม
ทางการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย  
- ใ ช ชี วิ ต ต า ม ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง  
- ยึดหลักพหุวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ)       
 
เปรียบเทียบสาระส าคัญของเนื้อหาในแบบเรียนในแต่ละช่วงการศึกษา พ.ศ. 2503-2551 

ประเด็นที่ศึกษา เนื้อหาแบบเรียนยุค
เผด็จการ 2503- 14 

ตุลาคม 2516  
(ชวงที่ 1) 

เนื้อหาแบบเรียนหลัง 
14 ตุลาคม 2516 ถึง 

การประกาศใช
รัฐธรรมนูญ 2540 

(ชวงที่ 2) 

เนื้อหาแบบเรียนหลัง
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
2540 ถึง พ.ศ. 2551 

(ชวงที่ 3) 

5. กระบวนการจัดการ
ความขัดแยงในสังคม 

- ยึ ด ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 
- ยึ ดหลั ก ธ ร รมทาง
ศาสนา 
 

- ยึ ด ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม  
- ยึ ดหลั ก ธ ร รมทา ง
ศาสนา  
- ยึดหลักประชาธิปไตย  
- ใชอ านาจหนาที่ของ
สถาบันการปกครอง 
- การยึดหลักการทาง 
มนุษยสัมพันธ์ 

- ยึดหลักจริยธรรม 
- ใชหลักศาสนาที่ตน
นับถือ  
- ยึดหลักประชาธิปไตย 
- แกปัญหาดวยสันติวิธี   
- ใชอ านาจหนาที่ของ
สถาบันการปกครอง 
ปลูกฝังประชาธิปไตย
และจิตสาธารณะ 

 
  จะเห็นไดวา เนื้อหาหนังสือเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในแตละ
ชวงการศึกษา ซึ่งมีระดับมากที่สุดในชวงหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2540 ถึง พ.ศ. 2551 (ชวงที่ 3) 
โดยเนื้อหาหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 มีลักษณะกาวหนาและสงเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ซึ่งเป็นผลจากการที่หลักสูตรนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ที่กลาววาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไวมากกวารัฐธรรมนูญฉบับอ่ืน ๆ ที่เคยมีมากอนหนา มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนเรื่องการกระจายอ านาจทางการศึกษาและจัดการศึกษาให มี
ความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม อีกทั้งขณะนั้นประเทศอยูภายใตการบริหารงานของรัฐบาลที่ มี
ความเขมแข็งและมีที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้ง กลุมทหารไดเวนวรรคตอ
การเขาแทรกแซงอ านาจทางการเมืองมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรตั้งแตเกิดเหตุการณ์พฤษภาคม 
2535 ท าใหบรรยากาศทางการเมืองในประเทศเปิดเสรีมากขึ้น ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
สูงขึ้น เนื้อหาในแบบเรียนจึงไดรับผลกระทบไปดวย โดยมีการถายทอดหลักการและปลูกฝังเยาวชน
ใหมีความรูความเขาใจและสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดอยางเต็มที่มากขึ้น ทั้งนี้ ได
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เปิดโอกาสใหคณะกรรมการยกรางหลักสูตรมาจากบุคคลนอกกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น แมกลุม
บุคคลเหลานี้จะยังเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวของในแวดวงวิชาการในระบบราชการอยูแตก็ถือวามีการ
ปรับตัวและเปิดกวางมากขึ้นเมื่อเทียบกับคณะกรรมการหลักสูตรในยุคสมัยเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ที่มี
แตขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 
  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงประเด็นการศึกษาทั้ง 5 ดาน จะพบวา 
ประเด็นเรื่องขอควรปฏิบัติตนหรือหนาที่ที่ประชาชนพึงมีตอรัฐเป็นประเด็นที่เนื้อหามีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดความกาวหนานอยที่สุด โดยแตละชวงยุคสมัยจะกลาวถึงขอปฏิบัติในแบบเดิม ๆ 
เชน การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
การปูองกันประเทศ ชวยเหลือราชการ การรับการศึกษา การปฏิบัติตามกฎหมาย การใชสิทธิเลือกตั้ง 
เป็นตน ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นวา การจัดการศึกษาของไทยมักจะใหความรูแกประชาชน
ในเชิงหลักการและรูปแบบ แตยังไมไดใหความส าคัญอยางจริงจังกับการสรางความเขาใจในการ
ด ารงชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยในลักษณะที่น าไปใช ไดจริงในวิถีชีวิตประจ าวัน การพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทยจึงยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรถึงแมจะมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะการประนีประนอมกัน
ระหวางนักวิชาการศึกษาผูรางหลักสูตรไดเป็นอยางดี  เพราะเนื้อหาดานนี้มีความส าคัญและมีสวน
ก าหนดวาจะกลอมเกลาลักษณะการด าเนินชีวิตของเยาวชนในสังคมเชนใดใหมีคุณลักษณะที่
เหมาะสมตอรัฐ 
  ดังนั้น ดวยลักษณะการประนีประนอม ผสานประโยชน์ระหวางขั้วอ านาจ
กันในกลุมผูมีอ านาจ ทั้งฝุายรัฐบาลและฝุายขาราชการที่เกี่ยวของกับการศึกษา เนื้อหาแบบเรียนจึง
ยังคงสะทอนใหเห็นแนวคิดของนักการศึกษาหรือผูแตงแบบเรียนที่มีลักษณะอนุรักษ์นิยม ตามค า
นิยามของสมเกียรติ วันทะนะ (2551, น. 48-56, 69) กลาวคือ ไมตองการใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรุนแรงแบบถอนรากถอนโคน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
แบบฉับพลัน โดยตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเป็นคอยไป และก็ไมควรตอตานการ
เปลี่ยนแปลงอยางหัวชนฝา การยึดกรอบประเพณีหรือสถาบันที่สืบทอดกันมาเพ่ือใหเกิดความรูสึก
มั่นคงไมเควงควาง การใหความส าคัญกับมนุษย์เป็นกลุมกอนเป็นครอบครัว ชุมชน หรือประเทศชาติ
มากกวาฐานะปัจเจกชน โดยมองวาหากปลอยใหมีการด ารงตนในแงปัจเจกชนอยางเต็มที่จะสราง
ความวุนวายใหแกรัฐ ดังนั้น เนื้อหาแบบเรียนจึงเรียกรองใหมีรัฐที่เขมแข็ง บังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจัง การเนนบทบาทหนาที่ของแตละบุคคลเพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบ ใหคน
เคารพกฎหมาย เคารพตออ านาจหนาที่ และเคารพตอความมีระเบียบเรียบรอยในสังคม เห็นไดจาก 
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  แมหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จะท าใหประชาชนเริ่มตระหนักถึง
สิทธิเสรีภาพของตนเองทางการเมืองมากขึ้น (ชวงที่ 2) แตเนื้อหาหนังสือเรียนยังคงตรึงรั้งไมใหเกิด
ความกาวหนาหรือใชสิทธิเสรีภาพแบบสุดโตง ดวยเกรงวาจะสรางความเสียหายหรือความขัดแยงจาก
การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันดังที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์นองเลือดในเหตุการณ์เคลื่อนไหว
ทางการเมืองของประชาชนที่เกิดขึ้น โดยเสนอแนะใหกลุมการเมืองและกลุมผลประโยชน์ตาง ๆ 
โดยเฉพาะกลุมนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ตองรูจักใชสิทธิเสรีภาพของตนเองอยางเหมาะสมและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สวนรวม รวมถึงมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองโดยไมด าเนินการสิ่งใดอัน
เป็นการกาวกายหนาที่ของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการด าเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองควรปลอยใหเป็นหนาที่ของฝุายสถาบันการเมืองมากกวาจะเป็นหนาที่
ของนักศึกษาและนักวิชาการ เพ่ือปูองกันไมใหเกิดความขัดแยงรุนแรงในสังคม อีกทั้งวิธีการอันชอบ
ธรรมในการเขาสูอ านาจทางการเมืองก็มีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพสังคมในขณะนั้น 
  การน าเสนอมุมมองในเชิงใหความส าคัญกับกองทัพทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
และพยายามเขาใจการเขาแทรกแซงทางการเมืองของทหารดวยวิธีการรัฐประหารที่เกิดขึ้นมาโดย
ตลอด ซึ่งนักวิชาการศึกษาบางทานแสดงใหเห็นมุมมองในเชิงวัฒนธรรมที่มีลักษณะประนีประนอม
ยอมรับไดกับการเขามาแทรกแซงทางการเมืองของกลุมทหารวา แมไมถูกตองตามหลักประชาธิปไตย
ตะวันตก แตการกระท าดังกลาวชวยรักษาสมดุลทางอ านาจและความมั่นคงใหเกิดขึ้นในประเทศชาติ 
ดังค ากลาวที่วา   

จริงอยู ในสายตาของประชาธิปไตยตะวันตก การกระท าดังกลาวไมใชประชาธิปไตย
และไมถูกตองตามหลักรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ดี ความหมายของเสรีภาพของไทยจะ
เขาใจไดดีท่ีสุด เมื่อพิจารณาภาพรวมตามความเป็นจริงของวัฒนธรรมไทยวาบทบาทใน
การรักษาดุลยภาพของฝุายทหารและกองทัพ ไดมีสวนชวยเหลือประเทศชาติใหอยูรอด
ปลอดภัยตลอดมา (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2535, น. 36, อางถึงใน เสรี พงศ์พิศ, 2549, น. 
155) 

 การกลาวถึงหลักการปกครองที่ส าคัญของไทย คือ ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ วาเป็นหลักและศูนย์รวมของชาติ พระมหากษัตริย์ ขาราชการพลเรือนและกองทัพ 
เป็นเสาหลักของความมั่นคงและการพัฒนา ในเนื้อหาแบบเรียนทุกยุคทุกสมัยไมวาจะในระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการหรือประชาธิปไตย จนอาจกลาวไดวา องค์ประกอบเหลานี้กลายเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของความเป็นไทยไปเสียแลว 
   เนื้อหาในหนังสือเรียนยังคงใหความส าคัญกับบทบาทหนาที่ของรัฐใน
ฐานะที่เป็นตัวก าหนดหรือผูมีบทบาทหลักในการสรางและปลูกจิตส านึกของประชาชนใหเหมาะสมกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนควรเขามามีบทบาทในการแกไขปัญหาความขัดแยงที่
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เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งแทที่จริงแลว หนาที่ในการปลูกฝังและสรางจิตส านึกใหแกคนในสังคมควรเป็น
หนาที่ของประชาชนทุกคนและหนวยงานหรือองค์กรทุกฝุาย และสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นใน
ประชาสังคม แมหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2540 (ชวงที่ 3) บรรยากาศการเมืองจะเปิดกวางและ
สงเสริมใหประชาชนใชสิทธิเสรีภาพและสนับสนุนการบริหารการเมืองการปกครองแบบกระจาย
อ านาจมากข้ึน แตการขับเคลื่อนสังคมยังคงข้ึนอยูกับบทบาทของภาครัฐเป็นส าคัญ  
   แนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความไมเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชน 
ชนชั้นปกครองหรือผูมีอ านาจในสังคมยังคงมองเห็นประชาชนเป็นผูตาม ภาครัฐตองเป็นผูน าริเริ่ม
กระบวนการหรือด าเนินนโยบายตาง ๆ ลงไปสูประชาชน ท าใหประชาชนยังคงไมมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพและความเชื่อมั่นของตนเองเทาที่ควร การใหความรูเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยยังเป็นไป
ในลักษณะรูปแบบหรือน าเสนอเพียงหลักการเทานั้น อีกทั้ง ระยะเวลาที่ประชาชนไดเรียนรูระบอบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นขาดความตอเนื่อง เพราะขณะที่การเมืองในประเทศก าลัง
เริ่มพัฒนาและสรางความกาวหนาในระบอบประชาธิปไตยในระยะเวลาหนึ่งมักจะถูกคั่นดวยการท า
รัฐประหารและการปกครองแบบเผด็จการทหารอันเนื่องมาจากสาเหตุของการไรเสถียรภาพทาง
การเมือง ท าใหจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตยไมสามารถฝังรากลึกลงในจิตใจและการรับรูของ
ประชาชนในระดับที่ใชในการด าเนินชีวิตทั่วไปได การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยจึงยังคงเป็นการ
พัฒนาเพียงเชิงหลักการแตไมสามารถเติบโตหรือน าไปใชในทางปฏิบัติได 
  การกลอมเกลาทางการเมืองของรัฐผานเนื้อหาแบบเรียนของไทย ระหวาง
ปี พ.ศ. 2503-2551 นั้น มีลักษณะอธิบายและสรางความเขาใจใหเกิดความชอบธรรมแกระบอบ
การเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย ซึ่งความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชนก็
เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการเมืองการปกครองดวย กลาวคือ ชวงที่ 1 ภายใตระบอบเผด็จ
การทหาร เนื้อหาแบบเรียนน าเสนอความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐกับประชาชนในแบบลักษณะ
ประชาชนพ่ึงพารัฐ และแยกพลเมืองออกจากการเมืองดวยมองวาจะกอใหเกิดความวุนวายแกรัฐ แต
เมื่อเขาสูชวงที่ 2 และ 3 ประเทศไทยเริ่มเขาสูระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแมจะมีการท า
รัฐประหารและกลับไปอยูใตระบอบเผด็จการอยูบาง เนื้อหาแบบเรียนจึงออกมาในรูปแบบสราง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวางรัฐและประชาชนในลักษณะกระตือรือรนและเปิดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมมากข้ึน  
  หากน าแนวคิดเรื่องรูปแบบการครองอ านาจน าของกรัมชี่มาวิเคราะห์ จะ
เห็นไดวา มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดรูปแบบการครองอ านาจน าที่กระตือรือรนแตยังไมสมบูรณ์ กลาวคือ 
เริ่มมีลักษณะกระตุนและเปิดกวางใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองมากขึ้น 
ความพยายามปลูกฝังใหยอมรับความหลากหลายในสังคม เคารพกฎกติกาและสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 
รวมไปถึงแนวคิดในการแกปัญหาดวยสันติวิธี แตที่เห็นวาเป็นรูปแบบที่ยังไมสมบูรณ์นั้น เนื่องจากการ



Ref. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSARef. code: 25595303030125YSA

216 

ด าเนินการดังกลาวยังมีลักษณะอนุรักษ์นิยม อันเป็นผลจากการประนีประนอมกันในกลุมผูมีอ านาจ
ทางการศึกษาเพ่ือปรับตัวใหอยูรอดในสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปนั้นยังไมไดเปิดโอกาสให
ประชาชนเสนอความตองการอยางเสรีโดยไมถูกปิดกั้นเพ่ือกอใหเกิดการยอมรับโดยสมบูรณ์รวมกัน
เป็นเอกภาพ นอกจากนี้ ลักษณะความสัมพันธ์ระหวางรัฐและประชาชนที่ถูกถายทอดผานเนื้อหาใน
แบบเรียนนั้นยังไมไดเสริมสรางความเขาใจหรือยอมรับในศักยภาพของประชาชนเทาที่ควร เนื้อหา
แบบเรียนน าเสนอหลักการบริหารอ านาจของรัฐในลักษณะกวาง ๆ เนื้อหาในแบบเรียนยังไมไดสราง
ทัศนคติในเชิงประชาธิปไตยใหแกประชาชนในระดับที่สามารถน าไปใชได แบบเรียนไมไดให
ความส าคัญกับปัจเจกชนและยังคงมองวารัฐอยูสูงกวาประชาชน เพราะระบบราชการในแบบเรียนมัก
ด าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและไมปรากฏปัญหาหรือความขัดแยงใด ๆ ประชาชนควรใหความ
รวมมือกับรัฐในการด าเนินงานตามนโยบายตาง ๆ หนังสือเรียนกลาวถึงปัญหาของพรรคการเมือง 
นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แตไมไดกลาวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบราชการหรือการท างาน
ของรัฐ ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหวางรัฐและประชาชนในแบบเรียนยังคงเป็นไปในลักษณะที่ไม 
เทาเทียมกัน รัฐเปรียบเสมือนสิ่งหนึ่งที่อยูเหนือประชาชนและยากที่จะเขาถึง ซึ่งรัฐยังคงใชแบบเรียน
เป็นเครื่องมือในการกลอมเกลาทางการเมืองในลักษณะเชนนี้มาโดยตลอดตั้งแตอดีตถึงปัจจุบัน 
 
  จากการศึกษาท้ังหมดนี้ สามารถสรุปไดวา กลุมผูพยายามสรางการครองอ านาจน า
ของรัฐ ในที่นี้คือ “ขาราชการหรือนักการศึกษาในระบบราชการ” เป็นผูท าหนาที่เป็นผูคัดกรอง 
(Filter) กระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไมใหมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา ซึ่งลักษณะการ
คัดกรองนี้แบงเป็น 2 ชั้น ดังนี้ 
  1) การคัดกรองกระแสที่เกิดจากปัจจัยการเมืองจากภายนอก เชน เหตุการณ์    
14 ตุลาคม 2516, เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, เหตุการณ์พฤษภาคม 2535, การประกาศใช
รัฐธรรมนูญ 2540 รวมไปถึงกระแสความเคลื่อนไหวประเด็นตาง ๆ ในตางประเทศ 
  2) การคัดกรองกระแสที่เกิดจากปัจจัยการเมืองในระบบราชการในกระทรวง 
ศึกษาธิการ เนื่องจากกลุมนักวิชาการศึกษาในกระทรวงฯ มีบทบาทตอเนื่องในการท าหลักสูตร การ
คัดสรรบุคคลเขามารวมด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร จัดท าเนื้อหาแบบเรียน และตรวจสอบเนื้อหา
แบบเรียน จึงมีอ านาจในการกรองกระแสความเปลี่ยนแปลงหรือการเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอก
ไดอีกชั้นหนึ่ง 
  ดังนั้น กวาจะออกมาเป็นหลักสูตรและแบบเรียนในรายวิชาตาง ๆ จะตองผาน
กระบวนการกลั่นกรองดังกลาว กระแสภายนอกที่เกิดขึ้น เชน หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มี
กระแสแนวคิดทางการศึกษาใหม ๆ จากปัญญาชน เชน สุลักษณ์ ศิวรักษ์, รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ปวย 
อ๊ึงภากรณ์ เป็นตน มีสวนเขามามีผลกระทบตอการจัดการศึกษาบาง ทั้งนี้ ผลกระทบดังกลาวไมได
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กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง แตมีลักษณะปรับเปลี่ยนแบบคอยเป็นคอยไป แต
ไมใชหยุดนิ่งหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ   

 จะเห็นไดวา การครองอ านาจน ามิใชกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากแตเป็น
กระบวนการตอสูอยางมีพลวัต นั่นคือ เมื่อมีการแปรสภาพโดยการสรางความคิดความเชื่อชุดหนึ่งของ
ฝุายปกครอง (ในที่นี้ คือ รัฐบาลเผด็จการ) ขึ้น จะเกิดกลุมพลังตอตานเพ่ือเรียกรองใหมีการปฏิรูป
หรือเปลี่ยนแปลงระบบเดิมที่เป็นอยูไปสูระบบใหมท่ีเห็นวาดีกวาเดิม ซึ่งแนวคิดการครองอ านาจน าจะ
เริ่มก าเนิดขึ้นจากพลังตอตานนี้ โดยอาจเกิดขึ้นภายในกลุมผูปกครองดวยกันเองได เชน นักวิชาการ
สายปฏิรูปในระบบราชการจากนั้นจะด าเนินการเขาสูขั้นตอนการประนีประนอมทางความคิดกัน
ระหวางผูที่ตองการรักษาระบบเดิมใหด ารงอยูตอไปกับผูที่ตองการเห็นความเปลี่ยนแปลง เพ่ือหาทาง
ออกใหทุกฝุายยอมรับไดและเพ่ือความอยูรอดของระบบโครงสรางเดิม  
 
5.3 นัยเชิงนโยบาย 
 
 ตลอดระยะเวลากวา 50 ปีที่ผานมา เนื้อหาแบบเรียนยังไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก 
โดยเฉพาะในเชิงสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นในสังคมมาก เนื้อหาสวนใหญยังเนนน าเสนอความรู
ประชาธิปไตยในเชิงหลักการ แมประเทศจะมีความเจริญกาวหนาและมุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรี แต
ดานสังคมการเมืองยังคงใหความส าคัญกับบทบาทอ านาจรัฐ ระบบราชการ และกองทัพ ในฐานะที่
เป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพและสรางเสถียรภาพความมั่นคงตอการพัฒนาประเทศ เนนบทบาท
หนาที่รัฐในการปลูกฝังประชาธิปไตยใหแกประชาชนและแกปัญหาความขัดแยงในสังคม มากกวาจะ
ใหความเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชนในฐานะปัจเจกชนที่เสรีอยางแทจริง ในการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาและแกไขปัญหาจากการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย การยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของชาติอยางเหนียวแนนในเนื้อหาแบบเรียนทุกหลักสูตร รัฐจึงมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เหนือกวา
ประชาชนมาโดยตลอด  
 ดวยการปลูกฝังและใหความรูหลักการระบอบการเมืองการปกครองในลักษณะดังที่
กลาวมานี้ไดเขาไปมีอิทธิพลตอเนื้อหาของแบบเรียนที่ยังคงสรางคุณคาเชิงอนุรักษ์ไวอยางมาก ท าให
การเปลี่ยนแปลงหรือปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยที่มากกวาการเนนย้ าเรื่องหลักการยังไมสามารถ
ถายทอดลงสูแนวคิดของประชาชนเพ่ือน ามาใชในทางปฏิบัติไดอยางเต็มที่ ประกอบกับการตอรอง
ทางอ านาจระหวางผูมีอ านาจฝุายอนุรักษ์นิยมและฝุายกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่
ยังแสดงใหเห็นถึงความไมเป็นประชาธิปไตยอยางแทจริงมักจะสงผลกระทบตอเนื้อหาในหนังสือเรียน
แตละยุคสมัย อีกทั้ง กระบวนการขั้นตอนการท างานของระบบราชการไทยที่ยังไมมีความคลองตัว  
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สิ่งเหลานี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าใหประเทศไทยพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในตัวประชาชนไดชา
และยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร แมจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยใน
ประเทศมานานตั้งแตสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

หลักสูตรการศึกษาและเนื้อหาแบบเรียนมีสวนในการผลิตสรางอนาคตของชาติ เยาวชน
ในวันนี้จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีสวนรวมทางการเมืองและก าหนดชะตากรรมของประเทศ การเมือง
จึงเป็นเรื่องของเยาวชน อิทธิพลทางการเมืองจึงเขามาเกี่ยวของในกระบวนการผลิตซ้ าและ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในแบบเรียน ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญในกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของ
รัฐไทย ท าใหเด็กไทยไมกลาคิด หรือขาดความเขาใจและปกปูองสิทธิเสรีภาพของตนเอง รัฐพยายาม
กลอมเกลาทางการเมืองใหพลเมืองคิดอยูในกรอบเพียงกรอบเดียว นั่นคือ ความเป็นพลเมืองที่ดีของ
รัฐ นอกจากนี้ การเปลี่ยนรัฐบาลหรือรัฐมนตรีในหลายครั้ง ก็ยังไมไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาในแบบเรียนมากเทาที่ควร ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักการเมืองไมไดเป็นตัวแสดงหลักใน
กระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของรัฐผานเนื้อหาในแบบเรียน แตแทจริงแลว ขาราชการหรือ
นักวิชาการการศึกษาในระบบราชการ เป็นผูท าหนาที่ผูพิทักษ์อุดมการณ์ของรัฐอยู เราจึงเห็นความ
ตอเนื่องคอนขางสูงในหลักสูตรและเนื้อหาแบบเรียน ซึ่งไมเคยมีการเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคน  
 ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นงานการเมือง แบบเรียนก็เป็นเรื่องของการเมือง ไมใชการศึกษา 
แตเป็นการสรางพลเมืองแบบที่รัฐตองการ ซึ่งหากเราตองการเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยาง
จริงจังในระบบการศึกษาของไทย จะตองเขามามีสวนรวมในการสรางพลังเพื่อการปฏิรูป โดยไมปลอย
ใหการปฏิรูปการศึกษาอยูในมือของขาราชการประจ าหรือนักวิชาการของรัฐแตเพียงกลุมเดียวอีก
ตอไป แตควรใหมีการกระจายอ านาจดานการศึกษา ซึ่งไมใชเพียงแคการกระจายอ านาจในดาน
งบประมาณหรือบุคลากรทางการศึกษาเทานั้น แตควรเปิดโอกาสใหคนนอกระบบราชการไดเขามามี
สวนรวมในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสรางรูปแบบการครองอ านาจน าของแนวคิด
ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ขึ้น และสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในดานการศึกษาของไทยในการ
ปลูกฝังทัศนคติประชาธิปไตยใหหยั่งรากลงในจิตส านึกของประชาชนได ในดานหลักสูตรการศึกษา ไม
ควรใชหลักสูตรการศึกษาเป็นแผนแมแบบที่ทุกโรงเรียนจะตองปฏิบัติ เหมือนกันหมดทั้งประเทศ แต
ควรก าหนดใหหลักสูตรมีหลักการหรือจุดมุงหมายอยางกวาง ๆ เพ่ือสรางใหเกิดความยืดหยุนในการ
น าไปปฏิบัติตามความเหมาะสมในแตละทองถิ่นที่ลวนมีสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ดังเชน 
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ที่เป็นหนึ่งในประเทศผูน าระดับโลกดานความสามารถ
ทางวิชาการของนักเรียนมัธยมศึกษามาอยางตอเนื่อง (OECD, 2011a, p. 117, อางถึงใน ซอห์ลเบิร์ก, 
2015/2559, น. 177) ซึ่งเป็นประเทศที่ภาครัฐใหเงินอุดหนุนงบประมาณดานศึกษาเกือบทั้งหมด แต
นาสนใจวา หนวยงานดานการศึกษาจากสวนกลางนั้นแทบไมไดเขามากาวกายการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนเลย แตจะจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยรวมมือกับเครือขายสมาคมที่ไมใชหนวยงาน
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ของรัฐแทน และในดานนโยบายการศึกษาจะใหความส าคัญกับการสอนของครูและการเรียนรูของ
นักเรียนกอนเรื่องอ่ืนเสมอ โดยครู โรงเรียน และเทศบาล เป็นผูรับผิดชอบดานการวางแผนหลักสูตร 
ไมใชรัฐบาลกลาง ซึ่งแตละโรงเรียนจะมีหลักสูตรเฉพาะของตน โดยมีกรอบและขอแนะน าตาม
หลักสูตรระดับชาติที่ไมไดเขมงวดเรื่องขอก าหนดอยางชัดเจนในเรื่องผลลัพธ์การเรียนรูเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร (ซอห์ลเบิร์ก, 2015/2559, น. 181-195, 248-249) ดังนั้น การ
จัดการศึกษาของไทยควรศึกษาระบบการศึกษาในตางประเทศที่ประสบความส าเร็จดานการจัด
การศึกษาและน ามาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมของเรา โดยเนนการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู
และทักษะดานการพัฒนาหลักสูตร ท างานรวมกับชุมชนหรือหนวยงานภาคสังคมมากขึ้น และจัด
ตารางที่เอ้ืออ านวยใหครูสามารถทุมเทเวลาใหแกการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่และเหมาะสมกับ
นักเรียนและชุมชน รวมไปถึงการวัดผลการเรียนรูที่ไมเนนเพียงแคการสอบหรือวัดผลออกมาเป็น
ตัวเลขเพียงอยางเดียว แตควรเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางดานกิจกรรมและทักษะที่เกิดจากการเรียนรูของ
นักเรียนใหมากข้ึน 

นอกจากนี้ ดานการใชหนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นก็ควร
กระจายอ านาจโดยใหครูผูสอนหรือโรงเรียนสามารถสรางสรรค์แนวทางการเรียนการสอนและก าหนด
เนื้อหาหรือเลือกหนังสือเรียนของตนเองไดอยางอิสระเสรีและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่แตกตาง
กันไปในแตละทองที่ กระทรวงศึกษาธิการไมควรตีตราหรือออกใบอนุญาตใหหนังสือเลมใดเลมหนึ่ง
สามารถน าไปใชในโรงเรียนได เพราะดวยกระทรวงฯ เป็นหนวยงานกลางของรัฐ จึงมีอ านาจที่จะ
ก าหนดและรับรองความรูในหนังสือเรียนฉบับนั้น ๆ วาเป็นความรูทางการที่ถูกตองมีความนาเชื่อถือ
และเป็นความจริงเพียงฉบับเดียว และท าใหหนังสือเรียนที่ไมไดผานกระบวนการตรวจสอบนี้
กลายเป็นหนังสือเถื่อนและไมมีความนาเชื่อถือ ทั้งที่ความจริงแลวไมควรที่ จะมีใครมีอ านาจบอกวา
ความรูใดใชไดหรือไมได เพราะความรูและขอเท็จจริงนั้นมีหลากหลายและไมควรจะถูกปิดกั้นให
เขาถึงองค์ความรูนั้น นั่นคือ การใหเสรีภาพในการหลุดออกจากกรอบการควบคุมอุดมการณ์ของรัฐ 
ใหครูและนักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาหนังสือเรียนที่ออกจากกรอบหลักสูตรได ไมควรก าหนด
และบั งคับ ให โรง เรี ยน ใชหนั งสือ เรี ยน เฉพาะฉบับที่ ผ านการตรวจสอบเนื้ อหาจากทาง
กระทรวงศึกษาธิการเพียงแหลงเดียว แตควรเปิดกวางใหเรียนรูจากหนังสือเรียนจากหลายแหลงที่มา
โดยไมจ าเป็นตองผานการรับรองจากขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการกอน กลาวคือ หนังสือเรียน
ฉบับราชการจะตองถูกถวงดุลดวยฉบับที่ไมเป็นทางการอ่ืน ๆ ดวย เพ่ือเปิดมุมมองและสรางการรับรู
ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งสรางทักษะในการแสวงหาความรู ฝึกคิด วิจารณ์ขอมูลที่ตนเองไดคนควา
มาอยางเป็นระบบและวิเคราะห์อยางมีวิจารณญาณ อีกทั้ง ผูศึกษาขอเสนอแนะใหมีการท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับวิธีการสรางแนวคิด (concept)                                  งคมในหนังสือเรียน
ของประเทศที่มีการพัฒนาประชาธิปไตยไดประสบผลส าเร็จ การสรางรูปแบบของหนังสือเรียนใหมี
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ความนาสนใจท าใหผูเรียนมีความรูสึกอยากอานอยากรู การสรางเนื้อหาที่ถายทอดความรูใน เรื่อง
นามธรรมอยางเชนหลักการในระบอบประชาธิปไตยออกมาใหสามารถเขาใจไดงาย ไมนาเบื่อ และ
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และที่ส าคัญกอใหเกิดความเขาใจในระดับที่สามารถน าไปปฏิบัติไดใน
ชีวิตประจ าวัน ท าใหเรื่องการเมืองไมใชเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของรัฐเพียงผู เดียวอีกตอไป โดยน า
สิ่ ง เหลานี้ เขามาใชปรับปรุงหลักสูตรและหนังสือเรียนของไทย ซึ่ งอาจมีสวนชวยพัฒนา
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผานแบบเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาในปัจจุบัน 
 ทั้งนี้  หากผูซึ่ งมีอ านาจควบคุมอุดมการณ์ความรูผ านเนื้อหาแบบเรียนอยาง
กระทรวงศึกษาธิการ เห็นวา การใหอิสระเสรีแกครูอาจารย์ในการเลือกใชหนังสือเรียนเพ่ือเป็นสื่อใน
การเรียนการสอนโดยไมมีการควบคุมใด ๆ เลยนั้นอาจมีผลกระทบตอคุณภาพเนื้อหาแบบเรียนที่
น ามาใชสอนนักเรียน จนอาจสงผลกระทบไปถึงคุณภาพของการศึกษาไดนั้น ก็อาจจะเลือกใชแนว
ทางการจัดประเภทและใหคะแนนหรือจัดเรตติ้งใหเนื้อหาแบบเรียนเฉกเชนการจัดเรตติ้งภาพยนตร์ที่
เขาฉายในโรงภาพยนตร์ในปัจจุบัน โดยแตงตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาท าหนาที่ดังกลาว ซึ่งควร
เป็นบุคคลที่มาจากหลายฝุาย ไมจ ากัดเฉพาะเพียงขาราชการหรือนักการศึกษาในระบบราชการ
เทานั้น โดยคณะกรรมการดังกลาวไมมีอ านาจสั่งหามพิมพ์หรือหามจ าหนายหนังสือเรียนเพ่ือใชใน
โรงเรียนซึ่งการจัดเรตติ้งใหแกแบบเรียนฉบับตาง ๆ นั้นเป็นเพียงการแนะน าแนวทางใหครูผูสอนใช
เป็นตัวชวยในการเลือกหนังสือเรียนมาใชในโรงเรียน วิธีนี้จะชวยท าใหหนังสือเรียนไมถูกปิดกั้นหรือ
หามเผยแพรในโรงเรียน และใหอิสระแกผูสอนและผูเรียนในการเขาถึงความรูอยางหลากหลายและ
เปิดกวางใหไดมากที่สุด ขณะเดียวกันก็สามารถจัดการดูแลเรื่องคุณภาพของหนังสือเรียนไดในระดับ
หนึ่งดวย 
 นอกจากนี้ เราควรหันกลับมาพิจารณาวา หนังสือเรียนที่ใชเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพในการสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด 
หนังสือเรียนอาจไมจ าเป็นตองถูกใชเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอนอีกตอไป แตอาจเปลี่ยนให
นักเรียนรูจักคนควาหาความรูไดดวยตนเอง โดยไมตองยึดติดอยูกับหนังสือเรียนที่เขียนไวเป็นฉบับ
ลายลักษณ์อักษร แตใหเนนสงเสริมการสรางการเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนไดรูจักคิด
และวิเคราะห์ในลักษณะการเรียนรูแบบผานการปฏิบัติ (Active Learning) มากยิ่งขึ้น เพ่ือท าให 
การกลอมเกลาทางการเมืองของรัฐผานเนื้อหาแบบเรียนนั้นคลายตัวลงและสรางอิสระทางความคิดให
มากขึ้น รวมถึงใหภาคสังคมสวนอื่น ๆ ที่ไมใชหนวยงานของรัฐหรือระบบราชการเขามารวมในการจัด
การศึกษา เพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาและรวมกันสรางสังคมการเรียนรู อยาง
แทจริงที่มิใชเพียงการสงถายความคิดอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมจากรัฐสูประชาชนใหเกิดขึ้นใน
ระบบการศึกษาของไทย 
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ระบบการศึกษาไทยอาจเป็นปูอมปราการสุดทายของระบอบการปกครองแบบกึ่ง
โบราณที่ไดรับอิทธิพลมาตั้งแตสมัยยุคจอมพลสฤษดิ์ เมื่อใดก็ตามที่กลุมกาวหนาทีต่องการผลักดันการ
ปฏิรูปอยางถอนรากถอนโคนสามารถท าลายอ านาจของการเมืองในระบบราชการที่เขมแข็งใน
กระทรวงศึกษาธิการได เมื่อนั้นจะสามารถรวมมือกันผลักดันใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริง
ขึ้นมาในสังคมไทยได 
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 1 พฤษภาคม 2519) 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สบ 5.2.2.1/8 เอกสารสวนบุคคล ม.ล. ปิ่น มาลากุล เรื่อง การประชุม 
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รายชื่อคณะผู้ท างานปรับปรุงหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 
 

วิชาภาษาไทย 
1. นางฐะปะนีย์  นาครทรรพ  ประธาน 
2. หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ   
3. นางบุญชื่น  ทองอยู 
4. นางสาวซอนกลิ่น  พิเศษสกลกิจ 
5. นางยุพา   สงศิริ 
6. นายสวนิต   ยมาภัย 
7. นางนิตยา   มาศะวิสุทธิ์ 
8. นางจารุนี   สูตะบุตร  เลขานุการ 
9. นางประไพพรรณ  โกศัยสุนทร  ผูชวยเลชานุการ 
10. นายธนานิวัฒน์  จอมมณี  ผูชวยเลขานุการ 

 
วิชาสังคมศึกษา 

1. นางสาวผองกาญจน์  วัฏฏสิงห ์  ประธาน 
2. นางกองแกว  เจริญอักษร  
3. นางสาวจ าเรียง  ภาวิจิตร 
4. นางสาวเฉลิมศรี  ธรรมบุตร 
5. นายชัยวัฒน ์  ปัญจพงษ์ 
6. นายณรงค์   เทียนสง 
7. นายรื่น   บุญวรรณโณ 
8. นางสาววรวรรณ  ทวีวุฒิทรัพย์ 
9. นางวไล   ณ ปูอมเพชร 
10. นายวิจิตร   สินสิริ 
11. นายวิชัย   ตันศิริ 
12. นายศุภกิจ   แกวผสม 
13. นางสมทรง  ปุญญฤทธิ์ 
14. นางสัมพันธ์  เอ้ือวิทยา 
15. นางสาวสุจิตรา  วุฒิเสถียร 
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16. นางสาวจินดา  สุรทัตต ์
17. นายเย็นใจ  เลาหวณิช 
18. นายจิตร   บัวบุศย์ 
19. นางสาวกิ่งแกว  อัตถากร 
20. นายเผดียง  พัฒนาพิชัย 
21. นางผองพันธ์  มณีรัตน์ 
22. นางวิมลวรรณ  ภัทโรดม  เลขานุการ 

 (กระทรวงศึกษาธิการ, (ม.ป.ป.), น. 213-215) 
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รายชื่อคณะผู้ท างานปรับปรุงหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 
คณะท างานกลุ่มทักษะภาษาไทย 

1. นางสุชาดา  วัยวุฒ ิ   ประธาน 
2. นางสุภรณ์  สภาพงศ์   รองประธาน 
3. นายบรรเทา  กิตติศักดิ์   
4. นางปราณี  อภิรัฐนานนท์ 
5. นายธงชัย  พูลสวัสดิ์ 
6. นางวันเพ็ญ  สุทธากาศ 
7. นางสาวปราณี  สินธุสะอาด 
8. นางบุญชุ  ชลัษเฐียร 
9. นางศิริอร  อินทร์ตลาดชุม  เลขานุการ 

 
คณะท างานวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

1. นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ   ประธาน 
2. นางธีรนง  เกิดสุคนธ์   รองประธาน 
3. นางกุสุมา  รักษมณี 
4. นางปราณี  บุญชุม 
5. นางดารณี  วงษ์อยูนอย 
6. นางศิริรัตน์  วงศ์สุวรรณ 
7. นางสาวกิ่งกาญจน์  สิรสุคนธ์ 
8. นางเพชราภรณ์  รื่นรมย์ 
9. นางสาวปริญญา  ฤทธิ์เจริญ   เลขานุการ 

 
คณะท างานกลุ่มสังคมศึกษา 

1. นางประไพพรรณ  โกศัยสุนทร   ประธาน 
2. นางสาวสมพร  จารุนัฏ   รองประธาน 
3. นางปฏิพัทธ์  สุวรรณศร   รองประธาน 
4. นางลาวัณย์  วิทยาวุฑฒิกุล  
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5. นางคนึงสุข  ศรีรัตนานันท์ 
6. นางศิริพรรณ  ใจยอดศิลป 
7. นายชูเกียรติ  เสงี่ยม 
8. นางศิญาภรณ์  สุขพยัคฆ์   เลขานุการ 
9. นางสาวอุมบุญ  สิงห์อัศวิน   ผูชวยเลขานุการ 

(กรมวิชาการ, 2534ก; 2534ข, น. 248, 250-251) 
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รายชื่อคณะผูจั้ดท าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณะที่ปรึกษา 

1. นายสุวิทย์ คุณกิตติ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสิริกร มณีรินทร์  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. รองศาสตราจารย์บุญน า   ทานสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษา 
4. นายกมล สุดประเสริฐ  ขาราชการบ านาญ 
5. รองศาสตราจารย์วิชัย   วงษ์ใหญ  ขาราชการบ านาญ 
6. รองศาสตราจารย์ฉลอง  บุญญานันต์ ขาราชการบ านาญ 
7. นายพิศาล  สรอยธุหร่ า    ผูอ านวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์  อธิบดีกรมวิชาการ 
9. นางอารีรัตน์ วัฒนสิน  รองอธิบดีกรมวิชาการ 
10. นายประสาท  สอานวงศ์  รองอธิบดีกรมวิชาการ 
11. นางสุภรณ์ สภาพงศ์        ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ 
12. นางสุชาดา วัยวุฒ ิ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
13. นางสาวศรีสมร  พุมสะอาด ผูอ านวยการศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
14. คณะผูบริหารของกรมวิชาการ 

คณะท างาน 
1. รองศาสตราจารย์บรรเทา  กิตติศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาไทย 
2. นางสุชาดา  วัยวุฒิ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
3. รองศาสตราจารย์อัจฉรา  ชีวพันธ์ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. รองศาสตราจารย์ธิดา  โมสิกรัตน์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5. ผศ. ศิริรัตน์ นีละคุปต์  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. ผศ. จันทร์ศรี นิตยฤกษ์ สถาบันราชภัฏธนบุรี 
7. นางสายสมร ยุวนิมิ หนวยศึกษานิเทศก ์กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา2 จ. ยะลา 
8. นายชาตรี  ส าราญ  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา สปจ. ยะลา 
9. นางชูศรี ตันพงศ์  โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อ.แมริม จ.เชียงใหม 
10. นางนิตยา  จรูญผลฐิติ หนวยศึกษานิเทศก์ สปช. 
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11. นายบัญญัติ เรืองศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
   พระราชวังสนามจันทร์  

12. นางนวลจันทร์ นิเทศวรวิทย์ หนวยศึกษานิเทศก์ สปจ.ชัยนาท 
13. นางสาววิไลลักษณ์ ภูภักดี หนวยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา 
14. นางพงษ์จันทร์ อยูเป็นสุข หนวยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
15. นางจงจิต นิมมานนรเทพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
16. นายสุรพล ทาระวะ โรงเรียนบานมะเขือแจ สปจ.ล าพูน 
17. นางชลิสา วรัญญานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
18. นางพรทิพย์ ลพเกิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สปจ.สุโขทัย 
19. นางสาวผุสดี พูลสุขกล่ า โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร 
20. นายสุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลนี กรุงเทพมหานคร 
21. นางจุรีรัตน์ ทองพานิชย์ โรงเรียนบานสระเตย จ.ลพบุรี 
22. นางอัมพา อรุณพราหมณ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี 
23. นางกิ่งแกว พูนพัฒนรัชต์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี 
24. นางสาวจินตนา ใบกาซูยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ 
25. นางปราณี ปราบริปู ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ 
26. นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ 
27. นางบุญชู ชลัษเฐียร ส านักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ 
28. นางศิริอร อินทร์ตลาดชุม ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
29. นางสาวพูนศรี อิ่มประไพ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
30. นางสุภาวดี จึงแยมปิ่น ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
31. นางสาวอภันตรี โสตะจินดา ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
32. นางสาวอนัญญา นวารัตน์ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 

(กรมวิชาการ, 2544, น. 32-33) 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
คณะที่ปรึกษา 

1. นายสุวิทย์ คุณกิตติ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสิริกร มณีรินทร์  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. รองศาสตราจารย์บุญน า ทานสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาฯ 
4. นายกมล สุดประเสริฐ  ขาราชการบ านาญ 
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5. รองศาสตราจารย์วิชัย   วงษ์ใหญ  ขาราชการบ านาญ 
6. รองศาสตราจารย์ฉลอง  บุญญานันต์ ขาราชการบ านาญ 
7. นายพิศาล  สรอยธุหร่ า     ผูอ านวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
8. นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการ 
9. นางอารีรัตน์ วัฒนสิน รองอธิบดีกรมวิชาการ 
10. นายประสาท  สอานวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการ 
11. นางสุภรณ์ สภาพงศ์         ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ 
12. นางสุชาดา วัยวุฒ ิ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
13. นางสาวศรีสมร  พุมสะอาด ผูอ านวยการศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
14. คณะผูบริหารของกรมวิชาการ 

คณะท างาน 
1. รองศาสตราจารย์นาตยา  ปิลันธนานนท์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ผศ. สมประสงค์ นวมบุญลือ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ผูชวยศาสตราจารย์กวี วรกวนิ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
4. นางสาวละออทอง อัมรินทรรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.ราชภัฏพระนคร 
5. นางเอมอร สรอยสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
6. นางสุคนธ์  สินธพานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา กรุงเทพฯ 
7. นายไตรรัตน์  สุทธเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
8. นายสมศักดิ์  แมนสงวน โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ 
9. นางแมนเดือน  สุขบ ารุง โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 
10. นางสาวจารุวรรณา  ภัทรนาวนิ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ 
11. นางปฏิพัทธ์  สุวรรณศร ส านักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ 
12. นางวันเพ็ญ  สุทธากาศ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
13. นางศิญาภรณ์  สุขพยัคฆ์ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชากร 
14. นายศักดิ์สิน  ชองดารากุล ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
15. นางสาวกุณฑลรัตน์  รัตนสิงห์ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
16. นางศิริพร อุตตมะเวทิน ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
17. นางสาวสุรีรัตน์  ตั่งยะฤทธิ์ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
18. นางนวลจันทร์  จันทร์มณี ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
19. นายสมนึก  ธาตุทอง ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 

(กรมวิชาการ, 2544, น. 48-49) 
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รายชื่อคณะผูจั้ดท าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
คณะที่ปรึกษา 

1. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา         เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายวินัย รอดจาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
4. นางเบญจลักษณ์ น้ าฟูา ผูอ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
5. นางภาวนี ธ ารงเลิศฤทธิ์ รองผูอ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

คณะท างานยกราง 
1. รองศาสตราจารยวุฒิชัย  มูลศิลป  ขาราชการบ านาญ ประธาน 
2. รองศาสตราจารยนครินทร ์ เมฆไตรรัตน์  คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รองประธาน 
3. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 
5. พระมหาสมจินต์ สมฺมาปุญโญ รองอธิการบดีฝุายวิชาการ มจร. 
6. พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผูอ านวยการกองวิชาการ มจร. 
7. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  ผูอ านวยการกองแผนงาน มจร. 
8. นางสุคนธ์ สินธพานนท์  ขาราชการบ านาญ  
9. นางสุพรรณี มีเทศน์  ขาราชการบ านาญ  
10. นางวัลภา สิงหธรรมสาร  ขาราชการบ านาญ  
11. นางอุทุมพร มูลพรม ขาราชการบ านาญ  
12. ผูชวยศาสตราจารย์กวี วรกวนิ  คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
13. รองศาสตราจารย์อรรฆย์คณา แยมนวล สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
14. ผูชวยศาสตราจารย์เชียง เภาชิต  คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
15. นายทรงธรรม ปิน่โต  สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
16. นางมาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย  คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
17. นางสาวละออทอง อัมรินทร์รัตน์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ม.ราชภัฏพระนคร 
18. ผูชวยศาสตราจารย์ธมกร ธาราศรีสุทธิ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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19. นางสุภาภรณ์ จิตจักร ส านักพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
20. นางศิริกาญจน ์โกสุมภ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
21. นางมณีนาถ จันทรค์ุณา ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
22. นางธนาลัย ลิมปรัตนคีรี  ผูอ านวยการโรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”  
23. นางสาวจารุวรรณา ภัทรนาวิน  โรงเรียนโยธินบูรณะ  
24. นายไตรรัตน สุทธเกียรติ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
25. นางอนงค์ บัวทองเลิศ  โรงเรียนวัดทรงคะนอง  
26. นางสาวรุงตะวัน วัตรนันท์  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  
27. นายพัฒนา นอยไพโรจน์  โรงเรียนนครหลวง “พิบูลย์ประเสริฐวิทย์”  
28. นางสาววิไลพร หวานสนิท  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
29. นางปนัดดา มีสมบัติงาม  โรงเรียนวัดราชโอรส  
30. นางสาวเพ็ชรรัตน์ พยับวารินทร ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
31. นางละออง ออนเกตุพล  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
32. นางกรรณิการ ์สงวนหมู  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
33. นางสุดาวรรณ โรจน์หลอสกุล โรงเรียนวัดมหาบุศย์  
34. นายสมหวัง ชัยตามล  โรงเรียนเทพศิรินทร ์ 
35. นางมนพร จันทร์คลาย  โรงเรียนวัดปรินายก  
36. นางจุฑามาศ สรวิสูตร  ส านักติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
37. นางบรรเจอดพร สูแสนสุข  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ.  
38. นางวันเพ็ญ สุทธากาศ  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
39. นางระวิวรรณ ภาคพรต  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  
40. นางสาวรุงนภา นุตราวงศ์  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  
41. นางดรุณี จ าปาทอง  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
42. นางสาวพรนิภา ศิลปประคอง  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
43. นางสาวเพ็ญจันทน์ ธนาวิภาส  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
44. นางสาวกอบกุล สุกขะ  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
45. นางปานทิพย์ จตุรานนท์  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เลขานุการ 
46. นางสาวประภาพรรณ แมนสมุทร ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ. ผูชวยเลขาฯ 
47. นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ผูชวยเลขานุการ 

 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. 127-129) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณะที่ปรึกษา 

1. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายวินัย รอดจาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
4. นางเบญจลักษณ์ น้ าฟาู ผูอ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
5. นางภาวนี ธ ารงเลิศฤทธิ์ รองผูอ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

คณะท างานยกราง 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุจริต เพียรชอบ ขาราชการบ านาญ   ประธาน 
2. นางสุชาดา วัยวุฒิ ขาราชการบ านาญ    คณะท างาน 
3. นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะท างาน 
4. นางสาวรัตนทิพย์ เอ้ือชัยสิทธิ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  คณะท างาน 
5. นางวนิดา เพ็ชรปัญญา โรงเรียนทุงมหาเมฆ    คณะท างาน 
6. นางสาวสุรัตน ์ชวงสูงเนิน โรงเรียนประถมนนทรี   คณะท างาน 
7. นางโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ โรงเรียนศึกษานารี    คณะท างาน 
8. นางสิรี พ่ึงจิตต์ตน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะท างาน 
9. นางสมศิริ โพธิ์พุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 2   คณะท างาน 
10. นายวิศิษฐ์ มีศรี โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภช    คณะท างาน 
11. นางสาวภิญญากร ผาพันธ์ โรงเรียนสารวิทยา   คณะท างาน 
12. นางปราณี ปราบริปู ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   คณะท างาน 
13. นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะท างาน 
14. นางดรุณี จ าปาทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   คณะท างาน 
15. นางสาวพูนศรี อิ่มประไพ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะท างาน 
16. นางบุษบา ประภาสพงศ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะท างาน 
17. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะท างาน 
18. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะท างานและเลขานุการ 
19. นางมัทนา มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะท างานและผูชวยเลขานุการ 
20. นางสาวสุภาวดี ตรีรตัน์ ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะท างานและผูชวยเลขาฯ 

 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. 47-48) 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวนฤมล นิ่มนวล 
วันเดือนปีเกิด 19 มกราคม 2530 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551: รัฐศาสตรบัณฑิต                     

(การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทุนการศึกษา  ปีงบประมาณ 2559:  ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

 

นฤมล นิ่มนวล. (มีนาคม 2560). การเมืองในแบบเรียน. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2560 (NIGRC 2017), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
ขอนแกน. 

 
ประสบการณ์ท างาน 2553- 2557: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปและ

ประสานงานนักศึกษาตางชาติ 
โครงการหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหวางประเทศ  
ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2552: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปฝุายน าเขา-สงออก 
บริษัท เคมิล-เมทัล จ ากัด (K-Mill Metal Co.,Ltd.) 
กรุงเทพมหานคร 

  
  

 

 
 




