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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 หนังสือเรียนถือเปนกลไกสําคัญในการถายทอดความรู ความคิด และประสบการณตางๆ 
ท่ีมีการส่ังสมจากรุนสูรุน เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานสติปญญา และกลอม
เกลาจิตใจใหเจริญกาวหนา  การผลิตหนังสือ หรือตําราเรียนยอมตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
แผนการศึกษาของชาติ เพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ีแทจริงของการศึกษา 

 จากผลการศึกษาท่ีผานมาพบวา “หนังสือเรียน” เปนเครื่องมือสําคัญท่ีสุดในการกลอม
เกลา ปลูกฝง แนวคิดทางการเมืองของผูนําประเทศสูเยาวชน อีกนัยหนึ่งก็สามารถสะทอนภาพความ
คาดหวังของรัฐท่ีมีตอเยาวชน โดยเฉพาะแบบเรียนสังคมศึกษาท่ีมีขอบขายเนื้อหาครอบคลุม ถึงวิถี
ชีวิต ทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมของผูคนในสังคม  ภาพสะทอนท่ีแฝงไวใน
แบบเรียนสังคมศึกษาแตละยุคสมัยนั้น จะบอกกลาวถึงบริบททางสังคม ความคาดหวังของรัฐในฐานะ
ผูช้ีนําสังคมไดเปนอยางดี1 ซึ่งบทบาทของหนังสือเรียนดังท่ีกลาวมานี้ไดเริ่มปรากฏชัดเจนต้ังแตสมัย
รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงเนนสํานึกในเรื่อง “พลเมืองของชาติ”2 แกราษฎรและยังคงสืบเน่ืองมาจนถึงสมัย
รัชกาลท่ี 6 เรื่อยมาจนถึงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475   

 หนังสือเรียนยังคงฐานะเปนเครื่องมือในการสรางพลเมืองของรัฐในแตละยุคสมัย ในชวง
หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองมีการใหความสําคัญกับหนวยงานราชการ ขาราชการ และแสดงใหเห็นวา
ประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐ จะไดรับความสะดวกสบายจากหนวยงานราชการอยางไร สวนใหญ
จะเปนเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน เชน ไปรษณีย รถไฟ คลังออมสิน ถนน
หนทาง เปนตน3  

                                                         
 1 สุมินทร  จุฑางกูร, “การกลอมเกลาทางการเมืองโดยใชแบบเรียนหลวงเปนสื่อในสมัยรัชกาลที่ 5” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 195. 
 2 อรรถจักร   สัตยานุรักษ, “การเกิดแนวคิดหนาท่ีพลเมืองในรัฐไทยสมัยใหม,” รัฐศาสตรสาร. 14 

(กันยายน 2531 – เมษายน 2532), 216. 
 3 กรมวิชาการ, ที่วาดีดีน้ันเปนฉันใด ประถมศึกษาตอนปลาย. (พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2484), 

3 -16. 
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 ตอมาเมื่อ พ.ศ.2503 รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตไดกําหนดใหมีการรางหลักสูตร
การศึกษาชาติขึ้น โดยนําปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ 4 ของสหรัฐอเมริกามาปรับใช โดย
กําหนดใหมีการรวมวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง ศีลธรรม หลอมรวมเปนวิชาเดียวกัน
เรียกวาวิชาสังคมศึกษา (Social Studies) จากนั้นไดใชวิชาสังคมศึกษาเปนแกนในการรางหลักสูตร
การศึกษาสําหรับพลเมือง ท้ังนี้เพื่อใหพลเมืองนั้นมีคุณสมบัติ มีแนวคิดหรืออุดมการณตามท่ีรัฐ
ตองการ5  หลังจากนั้นการสอนวิชาสังคมศึกษายังคงมีการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับ “สังคม” ใน
แตละยุคสมัยมาโดยตลอด ซึ่งหนังสือเรียนก็ไดมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง เนื้อหาบทเรียนท่ีสะทอน
สภาพสังคม หรือความตองการของรัฐ สังเกตไดระหวาง พ.ศ.2503 – 2551 ไดมีการประกาศใช
หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาถึง 9 หลักสูตร6   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 คือการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งลาสุด ประกาศใชในโรงเรียน

                                                         
 4 คือการหลอมรวมวิชายอยๆ เขาเปนกลุมใหญๆ เพ่ือใหมีการบูรณาการและผลการพัฒนาดาน

กายภาพ สติปญญาและอารมณ  อางถึงใน  วัชรินทร  มัสเจริญ, “แบบเรียนสังคมศึกษากับการกลอมเกลาทาง
การเมืองในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต: ศึกษากรณคีวามมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” 
(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 103.  

 5 กอ สวัสด์ิพาณิชย, “สอนอะไร,” วารสารจันทรเกษม (8 กรกฎาคม 2498): 4 – 6, อางถึงใน  
วัชรินทร  มัสเจริญ, “แบบเรียนสังคมศึกษากับการกลอมเกลาทางการเมืองในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต: ศึกษา
กรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 103 – 104.  

 6 ประกอบไปดวย     1.หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน  – ตอนปลาย พ.ศ.2503  
             2.หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ.2518 

          3.หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน   พ.ศ.2520 หมวดวิชาสังคมศึกษา 
          4.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน   พ.ศ.2521 
          5.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ.2524 

        6.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน   พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
        7.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2533) 

          8.หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
          9.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
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ตนแบบในปการศึกษา 2552 และโรงเรียนท่ัวไปบังคับใชในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ในปการศึกษา 2553 และบังคับใชครบทุกระดับช้ันในปการศึกษา 25557   

 นับต้ังแตการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2503 จนถึงการประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางรายวิชา
สังคมศึกษาท้ังส้ิน 6 ครั้ง ซึ่งการเปล่ียนแปลงหลักสูตรในแตละครั้งมีความสําคัญอยางมาก การ
เปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางมีผลทําใหมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หนังสือแบบเรียนซึ่งเปนส่ือกลางใน
การเรียนการสอนมาชานาน และท่ีสําคัญการเปล่ียนแปลงของหนังสือเรียนนั้นสามารถสะทอนภาพ
ความตองการของสังคมได และประการสําคัญก็คือผูวิจัยเช่ือมั่นวาระยะเวลาท่ีมีการปรับปรุงแผนการ
ศึกษาแหงชาติ หรือการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในแตละยุคสมัยนั้นมีความสอดคลองกับบริบท
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในชวงเวลาใกลเคียงกันนั้นดังท่ีไดกลาวมาแลว 

  ดังนั้นหากนําหนังสือเรียนมาพิจารณาจะเห็นไดวารัฐไดสอดแทรกความตองการสราง
พลเมืองใหเปนแบบท่ีรัฐตองการไวในหนังสือเรียนสังคมศึกษามาต้ังแตครั้งยังไมมีศัพทบัญญัติวาเปน
วิชาสังคมศึกษา ความตองการสรางใหราษฎรเปนพลเมืองดีตามแบบท่ีรัฐตองการปรากฏใหเห็นอยาง
ชัดเจนในหนังสือแบบเรียนท่ีใชมาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ตอมาเมื่อเกิดการกําหนดหลักสูตรและการ
กําหนดเปนวิชาสังคมศึกษาก็ยิ่งเห็นไดชัดเจนย่ิงข้ึนวาหนังสือเรียนสังคมศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญ
ของรัฐในการใหความรูแกประชาชนตามแบบท่ีรัฐตองการ ใหประชาชนรูและซึมซาบ ผลของการใช
แบบเรียนสังคมศึกษาก็คือทําใหนักเรียนเขาใจอุดมการณและความตองการของรัฐ ซึ่งจะเปนเชนไร
นั้นยอมขึ้นอยูกับบริบททางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในแตละชวงเวลา 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาหนังสือเรียนสังคมศึกษาเพื่อสะทอนใหเห็นความตองการ
ของรัฐในชวง พ .ศ. 2503-2555 ซึ่งจะสามารถสะทอนไดวารัฐตองการกลอมเกลาประชาชนใหมี
แนวคิดหรืออุดมการณอยางไร เพราะเหตุใด 

 

 

 

                                                         
 7 กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ: 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2551), 1 – 5. 



4 
 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาและเห็นพลวัตทางสังคม จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองศึกษาถึงงาน
เขียนเกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษา การจัดการศึกษาของรัฐ การถายทอดอุดมการณของรัฐใน
ระบบการศึกษาตลอดจนศึกษาพัฒนาการของหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา และวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของในประเด็นศึกษาเทาท่ีผูวิจัยคนควาไดในขณะนี้ โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

 1. แบบเรียนเปนเครื่องมือกลอมเกลาประชาชนตามความตองการของรัฐ 

 2. การศึกษาท่ีเนนพัฒนาการทางการศึกษา 

1. แบบเรียนเปนเครื่องมือกลอมเกลาประชาชนตามความตองการของรัฐ 

 วิทยานิพนธเรื่อง “รัฐไทยกับการกลอมเกลาทางการเมืองผานแบบเรียนในชวง พ.ศ.
2475 – 2487” ของปวีณา  วังมี ไดเสนอวาหนังสือแบบเรียนมีฐานะท่ีสําคัญในการถายทอด
อุดมการณของการปกครองสูเยาวชน มีการกลอมเกลาใหนักเรียนมีความเล่ือมใส ศรัทธาตอระบอบ
ประชาธิปไตย อีกท้ังมีการเนนย้ํานโยบายสรางชาติของผูนําในยุคนั้น 

 วัชรินทร  มัสเจริญ คนควาวิทยานิพนธเรื่อง “แบบเรียนสังคมศึกษากับการกลอมเกลา
ทางการเมืองในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต : ศึกษากรณีความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย”  วัชรินทรไดมุงศึกษาถึงกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองโดยจัดระบบ
การศึกษาของชาติ และเมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรสังคมศึกษาแลว ยิ่งเปนส่ิงท่ีเสริมสรางเอกภาพ และ
ความม่ันคงของชาติตามนโยบายทางการเมือง โดยแบบเรียนจัดอยูในฐานะ “ส่ือ” ท่ีไดถายทอด
ปลูกฝงความรูความเขาใจตามนโยบายของรัฐบาล 

 วิทยานิพนธเรื่อง “การรับรูประวัติศาสตรความสัมพันธไทย – ลาว : ผานแบบเรียน
ประวัติศาสตรไทย และลาวช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 (ค.ศ.1975 – 2009)” ของวิลุบล  สินธุมาลย ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางไทย – ลาว ในบริบททางประวัติศาสตรผานแบบเรียน จากการศึกษา
พบวาบทเรียนยังคงฐานะเปน “ส่ือ” ในการแสดงบทบาท ฐานะ ความสัมพันธระหวางกันและกัน อีก
ท้ังยังเสนอวาแบบเรียนมีบทบาทสําคัญในการสรางชุดความคิดใหแกผูเรียนของรัฐ  

 งานศึกษาของ วารุณี  โอสถารมย เรื่อง “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ.2411 – 2475” 
ไดพิจารณาถึงแนวความคิด รูปแบบ และการจัดการศึกษาสมัยใหมท่ีรัฐจัดข้ึน ในชวง พ.ศ.2411 – 
2475 วามุงสนองตอบตออุดมการณทางสังคม เนนการศึกษาท่ีมีเปาหมายในการถายทอดจิตสํานึก
เกี่ยวกับเรื่องของชาติ ท่ีมีพระมหากษัตริยเปนศูนยกลาง และเปนตัวแทนของชาติ และวิเคราะหวา
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การปฏิวัติ ใน พ.ศ.2475 เปนผลมาจากการจัดการศึกษารูปแบบใหม ท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการ
ฝกหัดคนเขารับราชการ จนทําใหระบบราชการขยายตัวอยางรวดเร็ว บางคนไดมีโอกาสไปศึกษายัง
ตางประเทศ ทําใหมีโลกทัศนกวางไกลเกินกวาท่ีผูนํารัฐจะมาสามารถควบคุมได 

 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดจัดทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาไทย โดย วุฒิชัย  มูลศิลป ทําการวิจัย “แนวความคิดทางการศึกษาไทย 2411 – 2475” 
ตองการท่ีจะวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวความคิดทางการศึกษาไทย กอนการเปล่ียนแปลง
การปกครอง วาเกิดจากปจจัยพื้นฐานทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม ความเช่ือ และศาสนา เปนตน จาก
การวิจัยพบวาพัฒนาการความคิดเกี่ยวกับการศึกษาของผูนํารัฐนั้นผูกพันกับสภาพวิถีชีวิต และ
พระพุทธศาสนา หากแตมีแนวคิดในการขยายโอกาสทางการศึกษาให ท่ัวถึงในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากทรงตระหนักในความสําคัญของการศึกษา วา
สามารถทําใหพลเมืองมีกําลังและความสามารถในการพัฒนาประเทศตอไป จนนําไปสูการประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2464 

 วิทย  วิศทเวทย ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปรัชญาการศึกษาไทย 2411 – 2475” เปน
การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการศึกษากับโครงสรางของสังคมในชวง พ.ศ.2411 – 2475  โดย
ไดวิเคราะหวารัฐไดใชระบบการศึกษาเปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมายทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม  นอกจากนั้นยังไดวิเคราะหถึงโลกทัศนของชนช้ันนําไทยในชวงเวลาดังกลาวซึ่งมีลักษณะ
เปนแนวอนุรักษนิยม มีการจัดการศึกษาใหนักเรียนเติบโตเปนผูใหญท่ีมีลักษณะตามท่ีรัฐพึงประสงค 
มีความจงรักภักดีตอชาติ เปนผูตามท่ีดี  

 วิทยานิพนธเรื่อง “การกลอมเกลาทางการเมืองโดยใชแบบเรียนหลวงเปนส่ือในสมัย
รัชกาลท่ี 5” โดยสุมินทร  จุฑางกูร โดยเสนอวา เนื้อหาสาระในทางการเมืองของแบบเรียนหลวงใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 มุงเนนท่ีจะปลูกฝง คุณคาและอุดมการณทางการเมือง เพื่อใหนักเรียนมีคุณสมบัติ
ดังกลาว อาทิ การสอนใหเปนผูยอมรับตออํานาจรัฐสมัยใหมท่ีแตกตางจากโครงสรางอํานาจรัฐ
แบบเดิม การสอนใหมีความจงรักภักดี หวงแหน เสียสละ และมุงท่ีจะทําประโยชนใหชาติ ตลอดถึง
ความภูมิใจในความเปนชาติไทย ทายท่ีสุดคือ ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยงาน
ศึกษาช้ินนี้ยังไดแสดงขอถกเถียงทางวิชาการท่ีนาสนใจคือ ความจริงแลวรัฐไทยสมัยนั้นยังไมจริงจังกับ
การขยายการศึกษาลงสูสามัญ การศึกษาสมัยนั้นจํากัดอยูแคกลุมเจานายและขุนนางระดับสูง 

 งานวิจัยเรื่อง “การเมืองกับการศึกษาของไทย” ของเสนห  จามริก ไดอธิบายถึง
สภาพแวดลอมท่ีมีความสัมพันธกับการศึกษา โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ลวนมี
ผลตอการศึกษา กลาวคือ การศึกษาเปนไปเพื่อสนองตอบความตองการดานกําลังคนของทางราชการ 
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และมีผลตอลักษณะทางเศรษฐกิจของผูคนในเมืองหลวงเปนหลัก มิไดเปนไปเพื่อคนสวนใหญของ
ประเทศ ท้ังนี้ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของคนสวนใหญ
ในประเทศเปนหลัก  สวนการกําหนดหลักสูตรและเนื้อหาหารเรียนนั้นควรมุงตอบสนองความตองการ
ทางเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน    

 จากวิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีกลาวมาลวนแสดงใหเห็นความสําคัญของ “การศึกษา” 
ท่ีรัฐไดพยามยามปลูกฝงส่ิงท่ีรัฐตองการไวในระบบการศึกษา โดยมีหนังสือเรียนทําหนาท่ีในฐานะ 
“ส่ือ” ท่ีรัฐสามารถใชเปนเครื่องมือในการกลอมเกลาทางการเมือง สามารถปลูกฝงอุดมการณของรัฐ
ตามท่ีผูนําตองการ หากแตอาจมีการซอนเรน อําพราง หรือมิใหปรากฏเรื่องท่ีผูนํารัฐไมตองการให
ประชาชนหรือผูใชหนังสือเรียนเรียนไดรับรู  

 

2. การศึกษาท่ีเนนพัฒนาการทางการศึกษา 

 วนิดา  วุฒิเสถียร ไดเสนอวิทยานิพนธเรื่อง “พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา”  วนิดาไดกลาววาการศึกษาวิชาสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร) 
ในระยะเริ่มแรกนั้นสอดแทรกอยูกับวิชาภาษาไทย และในสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดมีการบรรจุวิชา
ประวัติศาสตรไวในหลักสูตรการศึกษาของชาติ ส่ิงสําคัญท่ีวนิดา ไดเสนอคือ ในชวงแรกวิชา
ประวัติศาสตรไทยไมคอยมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมมากนัก ยังคงมีเนื้อหาอางอิงตามประวัติศาสตร
ชาติ หากแตมีการเปล่ียนแปลงในชวงการประกาศใชหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 
พ .ศ .2521 กับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ .ศ.2524 ก็ไดมีการเพ่ิมการศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรทองถ่ิน มีการบูรณาการเร่ืองราวทางดานสังคมและเศรษฐกิจในทองถ่ิน สวนประวัติ
ศาตรของตางประเทศนั้นก็มีการขยายวงการศึกษาออกไปใหมีขอบขายท่ีกวางขึ้น มีความหลากหลาย 
และเนนเน้ือหาประวัติศาสตรรวมสมัยกับเหตุการณปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคน
ไทยมากข้ึน 

  ชุลีพร  พงษสมบูรณ ไดเสนอวิทยานิพนธเรื่อง “พัฒนาการของหนังสือเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย”  งานศึกษาช้ินนี้ไดใชวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร และการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางสังคมศึกษา และการเขียนหนังสือแบบเรียน โดยเสนอขอมูลสอดคลองกับ 
วนิดา  วุฒิเสถียร เกี่ยวกับการแทรกวิชาประวัติศาสตรไวในวิชาภาษาไทย ซึ่งกําหนดใหมีการอาน
พงศาวดาร  ตอมาไดนําวิชาพงศาวดารมารวมกับวิชาภูมิศาสตร แลวพัฒนาการกลายเปนวิชา
ประวัติศาสตรในท่ีสุด จุดเปล่ียนสําคัญของวิชาสังคมศึกษาคือชวงท่ีมีการใชหลักสูตรประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน  พ .ศ.2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ .ศ.2524  ท่ีเนน
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กระบวนการท่ีทําใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน   ชุลีพร ไดสรุปวา
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษามีการปรับเปล่ียนใหทันตอการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ังนี้ตองสอดคลอง
กับแผนการพัฒนาประเทศซึ่งในระยะหลังจาก พ.ศ. 2521 นักการศึกษาจะเริ่มมีบทบาทสําคัญในการ
เสริมสรางเนื้อหาวิชาใหมีความความเขมขน หรือตรงกับความตองการของประเทศ 

 วิทยานิพนธเรื่อง “พัฒนาการของแบบเรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ระหวาง พ.ศ.2475 – 2521” ของ ไพศาล  วานิชสุจิต ไดเสนอวา มีการจัดลําดับความ
ยากงายของเนื้อหา โดยระดับประถมศึกษาจะเปนเรื่องใกลตัวเปนหลัก แลวคอยๆ ขยายขอบขาย
เนื้อหาท่ียากขึ้นตามวัยของนักเรียน มีการสอดแทรก เสริมสรางคุณธรรมใหกับเด็ก เนนเรื่องราว
เกี่ยวกับพัฒนาการทางดานจิตใจ ไพศาลไดกลาวอีกวา เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระหวาง พ.ศ.2475 – 
2502 เนื้อหาสวนใหญไมสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางสมวัย มีเรื่องราวท่ีเกินประสบการณของ
ผูเรียน มีการทองจําเนื้อหามากเกินไป เนนทฤษฎี ไมคอยมีการปฏิบัติ ตอมาราวป พ.ศ.2520 ไดเริ่มมี
การปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนและมีพัฒนาการไปในทางท่ีดีขึ้น 

 บทความเรื่อง “พงศาวดารอาเซียน ในแบบเรียนประวัติศาสตรมัธยมไทย” ของภิญญ
พันธุ  พจนะลาวัณย ไดมุงศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผานความ
เปล่ียนแปลงในแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร โดยเนนการศึกษาวิเคราะหจากหนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  ซึ่งจัดอยูในระบบการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตร 
พ .ศ.2551  ท้ังนี้ภิญญพันธุ   ไดเสนอแนวคิดวาหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตรในปจจุบันมี
ความกาวหนา ใหความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร มีการเช่ือมโยงประวัติศาสตร
ในระดับภูมิภาคจากเล็กไปใหญ มีการใชเทคนิคการนําเสนอท่ีนาสนใจมากขึ้นกวาหนังสือเรียนในอดีต 

 นิธิ  เอียวศรีวงศ ได เสนอบทความเรื่อง  “ชาติไทย และเมืองไทย ในแบบเรียน
ประถมศึกษา” โดยเลือกศึกษาจากแบบเรียนวิชาภาษาไทย สรางเสริมประสบการณชีวิต (สปช.) และ
สรางเสริมลักษณะนิสัย (สลน.) ช้ันประถมศึกษา หลักสูตรป 2521 นิธิเสนอวา แบบเรียนไทยสมัยนี้
ยังคงรักษาและถายทอดจิตสํานึกชาตินิยมท่ีเนนรัฐมากกวาชาติ การศึกษาภาคบังคับและแบบเรียน
เปนปจจัยในการผลิตซ้ําทางวาทกรรมอันเปนรากฐานของโครงสรางทางสังคม เปนผลใหการอธิบาย
ใดๆในเมืองไทยมีความสืบเนื่องไมเปล่ียนแปลงเปนสวนใหญ 

 จะเห็นไดวางานศึกษาท่ีผานมาสวนใหญเนนศึกษาแนวคิด อุดมการณของรัฐ ตลอดจน
ปรากฏการณทางสังคมท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ในชวงกอนการประกาศใชแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2503 ซึ่งเปนผลใหหลักสูตรการศึกษา หนังสือเรียน หรือวิทยาการตางๆ 
พัฒนาและเผยแพรไปอยางกวางขวางมากย่ิงข้ึน อีกท้ังงานศึกษาท่ีผานมามักเนนไปในทางการเมือง
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เปนหลัก  แตงานวิจัยเรื่อง “หนังสือเรียนสังคมศึกษา ภาพสะทอนความตองการของรัฐ พ.ศ.2503 – 
พ.ศ.2555” จะพยายามอธิบายบริบททางสังคมท่ีเกิดขึ้น ในชวงเวลาท่ีมีการปรับโครงสรางทาง
การศึกษาครั้งใหญและมีระยะเวลาครอบคลุมมาถึงชวงเวลาปจจุบันโดยจะเนนท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปรากฏการณทางสังคมยุคใหม ดวยการใชหนังสือเรียนสังคม
ศึกษาเพื่อช้ีใหเห็นภาพสะทอนความตองการของรัฐท่ีไดสอดแทรกไววาไมใชเพียงแตในทางการเมือง
เทานั้น หากแตหนังสือเรียนสังคมศึกษาในแตละยุคสามารถสะทอนพลวัตทางสังคมไดอยางชัดเจน 
ดวยความตระหนักวาหนังสือเรียนถือเปนกลไกท่ีวิเศษท่ีสุดในการหลอหลอมความรู ความคิด เจตคติ
ของผูเรียนใหเปนไปตามแบบท่ีผูกําหนดหลักสูตรซึ่งถือเปนกรอบแนวคิดสําคัญในการผลิตหนังสือ
เรียนตองการ และส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือต้ังแต พ.ศ.2521 เปนตนมา การผลิตหนังสือเรียนวิชาสังคม
ศึกษารวมถึงวิชาอื่นมิไดจํากัดผูผลิตเพียงกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ แตยังอนุญาตให
สํานักพิมพเอกชนท่ีไดรับการคัดเลือกหรืออนุญาตจากรัฐ8 ผลิตไดดวยอันจะนํามาซึ่งการแขงขันการ
ผลิตหนังสือเรียน ตํารา หรือเอกสารประกอบการเรียนท่ีเนนคุณภาพแตก็ยังคงตองรักษาความ
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาเอาไวอยางเดิมซึ่งโดยนัยก็คือความตองการของรัฐนั่นเอง 

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในชวง พ.ศ.2503 – 2555 ท่ีมีผล
ตอการกําหนดเน้ือหาของหลักสูตรสังคมศึกษาในชวงเวลาดังกลาว 

 2.เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงของหนังสือเรียนสังคมศึกษาในดานเนื้อหาและกรอบ
แนวคิดของหลักสูตรท่ีปรากฏในหนังสือเรียนในชวง พ.ศ.2503 – 2555 

 3.เพื่อศึกษาภาพสะทอนความตองการของรัฐจากแบบเรียนสังคมศึกษาชวงระหวาง  
พ.ศ. 2503 - 2555 

 

 

 

 
                                                         

 8 หนังสือพิมพผูจัดการ,  ไทยวัฒนาพานิช ราชสหีเข้ียวหกัแหงวังวนสนธยา. เขาถึงเมื่อ 1 เมษายน 
2556. เขาถึงไดจาก http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=31242 



9 
 

 
 

ขอบเขตการศึกษา 

 งานวิจัยนี้ไดกําหนดระยะเวลาเริ่มตนไวใน พ.ศ.2503 ซึ่งเปนปแรกท่ีมีการประกาศ
โครงสรางวิชา “สังคมศึกษา” ออกเปนวิชาตางๆ ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง 
และศีลธรรม9 โดยทําการศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีจัดพิมพโดยกรม
วิชาการ  และสํานักพิมพเอกชนท่ีไดรับการคัดเลือกหรืออนุญาตจากรัฐ สวนระยะเวลาส้ินสุดนั้นผูวิจัย
ไดกําหนดไว ณ พ.ศ.2555 อันเปนปการศึกษาท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มีผลบังคับใชครบทุกช้ันเรียน10 ท้ังนี้ไมรวมถึงชุดฝกทักษะหรือแบบฝกหัดประกอบบทเรียน 
สวนในดานการวิเคราะหความตองการของรัฐ ผูวิจัยมุงเนนในการใชหลักสูตรสังคมศึกษา วิชาหนาท่ี
พลเมืองท่ีบังคับใชต้ังแต พ.ศ.2503 – พ.ศ.2555  เปนขอมูลในฐานะเอกสารช้ันตน 

 

ขอตกลงเบื้องตน 

 ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาของการศึกษาไวโดยจะทําการศึกษาโดยใชขอบขายเนื้อหาของ
วิชาหนาท่ีพลเมืองเปนหลักในการอธิบายปรากฏการณ ซึ่งสะทอนภาพความตองการของรัฐ ต้ังแต
พุทธศักราช 2503 เนื่องจากวิชาหนาท่ีพลเมืองนั้น มีความมุงเนนเน้ือหาท่ีสัมพันธสอดคลองกับความ
ตระหนัก ความสํานึกในหนาท่ีของประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐอยางชัดเจน อีกท้ังในชวง
ระยะเวลาท่ีศึกษามีความผันแปรทางความคิดท่ีแสดงใหเห็นในหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมืองซึ่งเปน
ประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และท่ีสําคัญในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503  และพ.ศ.2520 ยังได
ปรากฏแนวคิดในการสรางพลเมืองใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในสังคม ตระหนักและเห็นคุณคา
ของการดํารงตนเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งใน
สาระการเรียนรูท่ีนํามาเปนขอมูลหลักในการวิจัยนี้มีขอบขายเน้ือหาท่ีสอดคลองสัมพันธกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติ ท่ีถือเปนกรอบโครงสําคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ อีกท้ังยังไมเคยมีการศึกษา
โดยใชวิชาหนาท่ีพลเมืองมากอน สวนใหญมักศึกษาผานวิชาประวัติศาสตร แตการศึกษาผานวิชา
หนาท่ีพลเมืองนี้จะทําใหเห็นพัฒนาการของการถายทอดความรู ความคิดและส่ิงซึ่งรัฐตองการปลูกฝง
ใหแกประชาชนไดอยางชัดแจง 
                                                         

 9 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดแบบเรียนบังคับใชในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ต้ังแต 
พ.ศ. 2504 - 2513 

 10 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ 293/2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
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 ท้ังนี้การเลือกใชหนังสือเรียนในการวิจัยนั้น จะใชหนังสือเรียนสังคมศึกษาท้ังของกรม
วิชาการ และสํานักพิมพเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหใชในสถานศึกษา เปนขอมูลในการ
วิจัย โดยผูวิจัยเช่ือวาแมรัฐจะใหอิสระแกสํานักพิมพเอกชนในการจัดพิมพหนังสือเรียน หากแตรัฐ
ยังคงตรวจและพิจารณาเนื้อหา ตลอดจนรูปแบบการนําเสนอท้ังเพื่อความสอดคลองกับหลักสูตรและ
เพื่อเปนการคัดกรองเนื้อหาบางสวนท่ีรัฐในฐานะศูนยกลางแหงอํานาจไมตองการใหเผยแพร 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 ศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร โดยศึกษาจากเอกสารช้ันตน เอกสารช้ัน
รอง ซึ่งประกอบดวย เอกสารตางๆ ท้ังในรูปของวิทยานิพนธ งานวิจัย หนังสือ วารสาร นิตยสาร 
บทความ รวมทั้งรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของตางๆจากส่ือออนไลน  

 

แหลงขอมูลในการศึกษา 
1. หอสมุดแหงชาติ   
2. ศูนยวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ 
4. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร 
5. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
6. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
7. ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร (คณะอักษรศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
8. ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา (คณะครุศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 1.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมในชวง 
พ.ศ.2503 – 2555 ท่ีมีผลตอการกําหนดเน้ือหาของหลักสูตรสังคมศึกษาในชวงเวลาดังกลาว 

 2.มีความรูความเขาใจถึงความเปล่ียนแปลงของหนังสือเรียนสังคมศึกษาในดานเนื้อหา
และกรอบแนวคิดของหลักสูตรท่ีปรากฏในหนังสือเรียนในชวง พ.ศ.2503 – 2555 

  3.มีความรูความเขาใจถึงความตองการของรัฐท่ีสะทอนจากแบบเรียนสังคมศึกษาชวง
ระหวาง พ.ศ. 2503 – 2555 
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บทที่ 2 

ภูมิหลังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่สงผลตอการจัดการศึกษาของรัฐ  

พ.ศ.2503 – หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 

 

 การศึกษากับการเมืองนั้นมีปฏิสัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกันมาโดยตลอด ดวยเหตุท่ี
ฝายการเมืองในฐานะผูมีอํานาจรัฐไดกําหนดกรอบนโยบายในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนโยบายดาน
การศึกษาถือเปนนโยบายหลักท่ีรัฐไดดําเนินมาอยางตอเนื่องนับต้ังแตมีการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยรัฐไดมุงเนนใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการสงผานความรู ความ
เขาใจท่ีรัฐตองการใหเกิดมีในประชาชน เพื่อใหมีทัศนคติ ความคิด ความเช่ือท่ีสอดคลองกับแบบแผน
ท่ีรัฐไดกําหนดไวซึ่งสวนมากจะเนนหนักไปทางดานการเมือง การปกครอง ท้ังนี้เพื่อคงไวซึ่งเสถียรภาพ 
ความม่ันคงของรัฐบาล ซึ่งสามารถอธิบายภาพความสัมพันธระหวางการศึกษากับการเมืองไดดังนี้1 

1. การเมืองและการศึกษาเปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะสัมพันธกัน คือ การศึกษาเปน
กระบวนการถายทอดความรู วัฒนธรรม และพัฒนาทักษะการฝกอบรมมนุษย เพื่อให
สามารถดํารงชีวิตในสังคม ขณะท่ีการเมืองไดใชอํานาจในการจัดสรรส่ิงท่ีมีคุณคาใหกับสังคม 

ซึ่งสองประการนี้ตางมีอิทธิพลในการเสริมสงซึ่งกันและกัน 

2. การศึกษาเปนเครื่องมือในการกําหนดนโยบายตลอดจนแบบแผนการดําเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐ 

3. รัฐเปนฝายจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกใหกับการศึกษา รวมถึงการกําหนด
กรอบทิศทางในการจัดการศึกษา กลาวไดวา หากรัฐตองการใหพลเมืองมีโลกทัศนอยางไร 
สามารถกําหนดและจัดระบบการศึกษาใหเปนไปในทิศทางท่ีรัฐตองการได และขณะเดียวกัน
ก็สามารถสะทอนทิศทางในการพัฒนาประเทศผานนโยบายการศึกษา  ซึ่งในท่ีสุดก็ได
กลายเปนนโยบายการเมืองอยางหนึ่ง 

                                                         
 1 พลศักด์ิ  จิรไกรศริิ, รัฐศาสตรการศึกษา. (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 

2520), 8 – 11. 
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 จากท่ีกลาวในขางตนยอมเห็นไดวาการเมืองมีอิทธิพลท่ีชัดแจงตอการศึกษาหลาย
ประการ โดยเฉพาะในฐานะศูนยกลางแหงอํานาจรัฐท่ีสามารถกําหนดกรอบแนวทาง เนื้อหาบทเรียน 
เพื่อใหประชาชนในฐานะพลเมืองแหงรัฐมีแนวคิด ความรู ตลอดจนคานิยม โลกทัศน ตามแบบท่ีรัฐ
ตองการ 

 เพื่อใหสามารถขยายภาพความตองการของรัฐผานหนังสือเรียนสังคมศึกษาใหชัดเจนนั้น 
ผูวิจัยสมควรตองนําเสนอกรอบโครงของการจัดการศึกษาไดแกแผนการศึกษาแหงชาติอันเปนเนื้อแท
ท่ีรัฐ ไดมีสวนในการกําหนด เนื่องจากจะมีการสรางหลักสูตร และนําหลักสูตรไปจัดทําหนังสือ
แบบเรียนตอไป ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันผูวิจัยมีความตองการนําหนังสือแบบเรียนในแต
ละชวงเวลามาเปนภาพสะทอนความตองการของรัฐซึ่งแฝงอยูในแผนการศึกษาแหงชาติและหลักสูตร
การศึกษา ถึงแมวาหนังสือเรียนจะมีบทบาทในการช้ีนําสังคม แมในระยะหลังจะมีหนังสือเรียนท่ีผลิต
โดยสํานักพิมพเอกชนเผยแพรสูสังคมท่ัวไปมากพอสมควร หากแตนักวิชาการท่ีเรียบเรียงหนังสือเรียน
ก็ยังไมสมารถสอดแทรกแนวคิด โลกทัศน ของตนเองเขาไปในหนังสือเรียนไดมากเทาใดนักเนื่องจาก
รัฐยังคงสงวนอํานาจในการตรวจสอบและอนุญาตใหใชหนังสือเรียนอยูตั้งแตอดีตจนปจจุบันดังท่ีจะได
กลาวถึงตอไป  

 หลังจากส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ีสอง สถานการณทางการเมืองของโลกไดแบงออกเปน
สองขั้วอํานาจ ไดแกฝายประชาธิปไตยนําโดยสหรัฐอเมริกา และฝายคอมมิวนิสตนําโดยสหภาพโซ
เวียต ซึ่งมีความแตกตางกันดานแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการเมือง และตางมีความพยายาม
เผยแพรแนวคิดเหลานั้นไปสูประเทศตางๆ ทําใหสถานการณทางการเมืองของโลกไดเขาสูยุคสงคราม
เย็น ในชวงแรกของยุคสงครามเย็น 

 ประเทศไทยไดประกาศนโยบาย “เปนกลางแบบไทย”2 ท่ียอมรับการชวยเหลือจากทุก
ประเทศ  สหรัฐอเมริกาจึงไดเขามาผลักดันใหประเทศไทยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม และ
ในท่ีสุดรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ไดเลือกรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาอยางชัดเจน เห็นได

                                                         
 2 กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารเหตุการณปจจุบัน ก/ป7/2500/กห7 เรื่องผูบัญชาการทหาร

สูงสุด, หนังสือพิมพการเมือง 8 พฤศจิกายน 2500. อางถึงใน  วัชรินทร  มัสเจริญ, “แบบเรียนสังคมศึกษากับการ
กลอมเกลาทางการเมืองในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต: ศึกษากรณคีวามมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 29. 
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จากการเปล่ียนนโยบายของคณะทหารจาก “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสังคมนิยม” มาเปน 
“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประโยชนสุขของสังคม”3  

 ประการสําคัญท่ีสุดรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ไดนําแนวทางการจัดการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาเขามาใชจัดการศึกษาของประเทศไทยดวย  มีการใหความหมายของคําวา สังคมศึกษา 
(SOCIAL STUDIES) วาหมายถึง การเรียนการสอนในช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีเนน
ความสัมพันธของมนุษยท่ีมีตอกันและกัน และมีตอส่ิงแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคม4  การจัด
โครงสรางเนื้อหาสาระวิชาสังคมศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกานี้ พยายามจัด
โครงสรางใหเหมาะสมกับตัวผูเรียนเปนหลัก เนนความสามารถในการนําความรูท่ีไดรับไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งรัฐยังคงแฝงแนวคิดการสรางคนใหเปนพลเมืองดีดังเชนท่ีเคยถือปฏิบัติมาต้ังแต
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยใชระบบการศึกษาซึ่งมีหนังสือเรียนเปน
เครื่องมือสําคัญในการสงผานความรู แนวคิด โลกทัศนทางสังคม ฯลฯ 

 โดยนัยนี้หนังสือเรียนสังคมศึกษาจึงถือเปนกลไกสําคัญในการถายทอดความรู ความคิด 
และประสบการณตางๆ ท่ีมีการส่ังสมมาจากรุนสูรุน เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทางดานสติปญญา และกลอมเกลาจิตใจใหเจริญกาวหนา  การผลิตหนังสือ หรือตําราเรียนยอมตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนการศึกษาของชาติ เพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ีแทจริงตามความ
ตองการของรัฐ 

 ในประเทศไทยนั้น หนังสือเรียนสังคมศึกษาถือเปนส่ิงสําคัญระดับตนตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยท่ีครูสวนใหญยึดมั่นวาหนังสือเรียนไดรวบรวมเนื้อหาท้ังหมดท่ีมีในหลักสูตร การท่ีครู
จะสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้นคือจะตองสอนใหจบท้ังเลม ในบางคราวหนังสือเรียนจึง

                                                         
 3 กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารเหตุการณปจจุบัน ก/ป7/2501/บ6.8 สยามรัฐ 27 กรกฎาคม 

2501. อางถึงใน  วัชรินทร  มัสเจริญ, “แบบเรียนสังคมศกึษากับการกลอมเกลาทางการเมืองในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  
ธนะรัชต: ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 29. 

 4 สุมน  อมรวิวัฒน, “หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษามนตราท่ีคลายความขลัง,” ปาจารยสาร 3, 9 
(มกราคม – มีนาคม 2517): 4 – 5.  
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มีความสําคัญเทียบเทา หรือมากกวาหลักสูตรไปเสียดวยซ้ํา5  เหตุท่ีกลาวเชนนั้นเนื่องจากหนังสือ
เรียนทุกเลมท้ังท่ีจัดพิมพโดยกรมวิชาการ หรือสํานักพิมพเอกชน รวมถึงส่ือการเรียนการสอนอ่ืนๆ 
ตองไดรับการตรวจสอบความสอดคลองกับหลักสูตร และอนุญาตใหใชจากกระทรวงศึกษาธิการ
เสียกอน6 ท้ังนี้เพื่อกําหนดกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามแนวทางท่ีรัฐตองการ  

 ดังท่ีไดกลาวไปแลววาคําวาสังคมศึกษามาเกิดขึ้นทีหลังในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา 
พ.ศ.2503 ดังนั้นการเรียนวิชาสังคมศึกษากอนมีการบัญญัติคําวา “สังคมศึกษา” จึงเปนรายวิชาท่ี
สอนควบคูกัน เชน หนาท่ีพลเมือง – ศีลธรรม, ประวัติศาสตร – ภูมิศาสตร ซึ่งถือวาเปนการนํา
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกันมาบูรณาการเชิงเน้ือหา7 ท่ีมีพัฒนาการตอเนื่องมาจากยุคกอนหนาคือใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 วิชาประวัติศาสตร8 สอดแทรกเนื้อหาสาระอยูในวิชาภาษาไทย และสมัยรัชกาลท่ี 6 
เปนตนมาวิชาประวัติศาสตรหรือวิชาพงศาวดารนั้น ไดถูกแยกออกมาเปนรายวิชาเปนการเฉพาะจึง
อาจกลาวไดวา วิชาประวัติศาสตรหรือท่ีเรียกในสมัยรัชกาลท่ี 5 - รัชกาลท่ี 6 วาวิชาพงศาวดาร นั้น
ถือเปนสาระการเรียนรูแรกในวิชาสังคมศึกษา9 ท่ีรัฐไดมุงเนนใหประชาชนรับรู จนกระท่ัง พ.ศ.2471 
ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดมีการใชคําวา วิชา“ประวัติศาสตร” แทน “พงศาวดาร” ซึ่งสุกิจ  
นิมมานเหมินทร ไดสันนิษฐานวาคําวา “ประวัติศาสตร” ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อเปล่ียนแนวคิดท่ีลาสมัยอัน

                                                         
 5 วัชรินทร  มัสเจริญ, “แบบเรียนสังคมศึกษากับการกลอมเกลาทางการเมืองในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  

ธนะรัชต: ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 71 – 82.  

 6 จรูญ  วงศสายัณห, ระบบการศึกษาไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ ชวง พ.ศ.2475 – 2520 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2532. อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระนครนายจรูญ  วงศสายัณห ณ เมรุหลวงหนา
พลับพลาอิสริยาภรณ 8 พฤษภาคม 2532), 52. 

 7 วนิดา  วุฒิเสถียร, “พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตรไทยในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2533), บทคัดยอ. 

 8 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกวาวิชาพงศาวดาร 

 9 วิชาสังคมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ประกอบไปดวย สาระการ
เรียนรู 1.ศีลธรรม จริยธรรม, 2.หนาท่ีพลเมือง, 3.เศรษฐศาสตร, 4.ประวัติศาสตร และ 5.ภูมิศาสตร  
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มุงตอเรื่องของพระราชาแตส่ิงเดียว ดังคําวา “พงศาวดาร” ท้ังนี้เพื่อใหมีความหมายท่ีกวางตามยุค
สมัยท่ีเปล่ียนไป10  

 การเรียนวิชาสังคมในยุคกอน พ.ศ.2503 นั้นมุงเนนใหนักเรียนมีความรูพอท่ีจะเล้ียงดู
ตนเองได มีความเขาใจในประเพณี วัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีกําลังเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน
ก็สอดแทรกคานิยม การรูจักสถานภาพ บทบาท หนาท่ีของตนเอง ผานหนังสือเรียนท่ีมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ส่ิงท่ีกลาวมานี้ลวนจัดอยูในขอบขายของวิชาสังคมศึกษาท่ีมาเกิดขึ้นที
หลังท้ังส้ิน 

 การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษานั้นยอมสงผล
โดยตรงตอการจัดลําดับเนื้อหา ความสําคัญของแบบเรียน โดยท่ีแบบเรียนยังคงฐานะเปนส่ือประกอบ
การเรียนรูท่ีดีท่ีสุด หากแตมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปตามโครงสรางรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด โดย
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา พ.ศ.2503 ซึ่งเปนหลักสูตรแรกท่ีจะไดทําการศึกษาในงานวิจัยช้ินนี้ ไดมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแยกเปนรายวิชาตางๆ เชนวรรณคดี วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง ศีลธรรม จรรยา ฯลฯ นับจากนั้นการสอนวิชาสังคมศึกษา
ยังคงมีการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับ “สังคม” ในแตละยุคสมัยมาโดยตลอด   

 เพื่อใหเขาใจแนวนโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของชาติ ผูวิจัยจะไดอธิบายเพื่อ
ปูพื้นความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งเปนสมัยแรกท่ีเริ่มมีการจัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียนตามแบบตะวันตก11 มาจนถึงกอน พ.ศ.2500 ซึ่งสามารถแบงชวงเวลาออกไดเปน 2 
ชวง คือ รัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 7 และ พ.ศ.2475 – กอน พ.ศ.2500 ซึ่งในสองชวงเวลานี้มีความ
แตกตางกันในดานนโยบายของรัฐท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาและการกําหนดเนื้อหาในหนังสือเรียน
อยางชัดเจน 

 

 

 

                                                         
 10 สุกิจ  นิมมานเหมินทร, “การใชและความสามารถท่ีจะใชประวัติศาสตรในประเทศไทย” ใน 

ปรัชญาประวัติศาสตร. ชาญวิทย  เกษตรศิริ และสุชาติ  สวัสด์ิศรี, บรรณาธิการ. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิฆเณศ, 
2519), 209 - 211 

 11 รอง  ศยามานนท, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ.  (พระนคร: โรงพิมพครุุสภา, 2495), 13. 
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นโยบายของรัฐที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 

 การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 5 นั้น ถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศให
ทันสมัยตามแบบตะวันตก และเปนการสรางฐานของระบบการศึกษาไทยท่ีมีการพัฒนามาถึงปจจุบัน 

โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริวาการศึกษาเปนส่ิงสําคัญสําหรับทุกคน
ซึ่งพระองคจะจัดใหเจริญยิ่งขึ้น ดังท่ีปรากฏในกระแสพระราชดํารัสในคราวเสด็จไปโรงเรียนพระ
ตําหนักสวนกุหลาบ เมื่อ พ.ศ.2427 วา 

...“วิชาหนังสือเปนวิชาท่ีนับถือและเปนท่ีสรรเสริญแตโบราณวาเปน
 วิชาอยางประเสริฐซึ่งผูเปนใหญยิ่งนับแตพระมหากษัตริย เปนตน  
 ตลอดจนราษฎร พลเมือง สมควร แลจําเปนจะตองรู เพราะเปนวิชา
 ท่ีอาจทําใหการท้ังปวงสําเร็จไปไดทุกส่ิงอยาง... ขอบอกไดวาการเลา
 เรียนในบานเมืองเรานี้ จะเปนขอสําคัญท่ีหนึ่งซึ่งฉันจะอุตสาหจัดให
 เจริญขึ้นจงได”...12 

 การศึกษาไดมีบทบาทสําคัญยิ่งในการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลท่ี 5 เนื่องจาก
การสรางระบบราชการใหมมีความจําเปนท่ีจะตองใชขาราชการท่ีมีความรูแบบใหม กลาวคือ อานออก 
เขียนได คิดเลขเปน   รูภาษาตางประเทศ ในสวนภูมิภาคนั้นรัฐจําเปนตองกลอมเกลาใหท้ังขาราชการ 
และประชาชนมีความรูท้ังทางเทคนิควิทยาการสมัยใหม ควบคูไปกับการปลูกฝงใหสํานึก และยอมรับ
ในสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนศูนยรวมแหงอํานาจของรัฐ13   

                                                         
 12 รอง  ศยามานนท, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ.  (พระนคร: โรงพิมพครุุสภา, 2495), 50. 

 13 สุมินทร  จุฑางกูร, “การกลอมเกลาทางการเมืองโดยใชแบบเรียนหลวงเปนสื่อ ในสมัยรัชกาลที่ 5” 
(วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 29 – 30.  
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 การจัดการศึกษาแผนใหมตามแบบตะวันตกในประเทศไทยนั้นไดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 
5 โดยในระยะเริ่มแรกนั้นไดจัดการศึกษาเพื่อใหมีความรูดานอักขรวิธีและวิชาการเบ้ืองตน ซึ่งมีความ
จําเปนอยางยิ่งตอการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน ดวยเหตุท่ีเวลานั้นยังไมมีคนไทยท่ีมีความรู
แบบตะวันตกเพียงพอท่ีจะทํางานตามระบบราชการแผนใหมไดมากนัก จึง ไดมีการวาจางชาว
ตางประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญดานเทคนิควิทยาเขามาเปนท่ีปรึกษาและถายทอดความรูแบบ
ตะวันตกรวมถึงเปนผูบริหารระดับสูงในหนวยราชการท่ีต้ังขึ้นใหม14 ในขณะเดียวกันก็ไดสงบุคคลไป

                                                         
 14 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ.   เลมที่ 4 เรื่องที่ 9 การตางประเทศสมัยรัตนโกสินทร. เขาถึง

เมื่อ 12 มีนาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th /kp6/sub/book /book.php?book 

=4&chap=9&page=t4-9-infodetail03.html      ปรากฏรายชื่อที่ปรึกษาชาวตางประเทศ อาทิ 

 ที่ปรึกษาราชการทั่วไป 

 เจาพระยาอภัยราชา (Rolyn Jacquemins)    ชาวเบลเยียม 

 นายเอ็ดเวิรด สโตรเบล (Edward Strobel)    ชาวอเมริกัน 

 พระยากัลยาณไมตรี (Jens Iverson Westengard)   ชาวอเมริกัน 

 ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
 นายเฮนรี อาลาบาสเตอร (Henry Alabaster)   ชาวอังกฤษ 

 นายริชารด จัคส เกิรกแพตริก (Richard Jacques Kirkpatrick)  ชาวเบลเยียม 

 พระยามหิธรรมนูปกรณโกศลคุณ  (Tokiji Masao)   ชาวญ่ีปุน 

 พระยาอรรถการประสิทธ์ิ (William Alfred Kunatelake)   ชาวลังกา 
 นายยอรจ ปาดูซ (George Padoux)    ชาวฝรั่งเศส 

 นายเรอเน กียอง (René Guyon)    ชาวฝรั่งเศส 

 ที่ปรึกษาดานการปาไม/ชลประทาน 

 นายเจ โฮมัน แฟน เดอ ไฮเด (J. Homan Van De Heide)   ชาวฮอลันดา   

 นายเอช สเลด (H. Slade) ตอมาไดเปนเจากรมปาไม   ชาวอังกฤษ    
 ที่ปรึกษาดานการทหาร/กิจการตํารวจ 

 พระยาชลยุทธโยธิน   (André du plésis de Richelieu)   ชาวเดนมารก  
 พลตรีพระยาวาสุเทพ (จี เชา) (G. Schau) จัดระเบียบกรมตํารวจ  ชาวเดนมารก   

 ที่ปรึกษาดานการคลัง 
 พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร  (F.H. Giles) ตนสกุล จิลลานนท อธิบดีกรมสรรพากรคนแรก  
 นายดับบลิว เอ เกรแฮม (W.A. Graham)    ชาวอังกฤษ  
 นายซี ริเวตต คารนัค (C. Rivett Carnac)     ชาวอังกฤษ 

 นาย ดับบลิว เจ เอฟ วิลเลียมสัน (W.J.F. Williamson)    ชาวอังกฤษ 
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ศึกษาตอยังตางประเทศเพื่อกลับมาปฏิบัติงานทดแทนชาวตางประเทศ15 โดยกลุมเช้ือพระวงศและ
บุตรหลานขุนนางช้ันผูใหญเปนกลุมแรกท่ีไดรับการศึกษาแบบตะวันตก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิต
บุคลากรเขาสูระบบราชการแผนใหม ในเวลาตอมาจึงไดมีพระราชดําริใหขยายการศึกษาลงสูราษฎร
ท่ัวไปทําใหเกิดการศึกษาระบบโรงเรียนขึ้นในภายในวัด ซึ่งเปนสถานท่ีอบรมศึกษากุลบุตรมาแตครั้ง
อดีต โดยทางราชการไดแจกหนังสือแบบเรียนหลวง16 ในการเรียน เพื่อใหเปนแบบแผนเดียวกัน วัด
แหงแรกท่ีเปดสอนในระบบโรงเรียนเพื่อเปดโอกาสใหสามัญชนไดมีโอกาสเขาศึกษาคือ “โรงเรียน 
วัดมหรรณพาราม” ซึ่งต้ังขึ้น เมื่อ พ.ศ.242717  หากแตในความเปนจริงประชาชนท่ัวไปยังไมคอย
ยินยอมสงบุตรหลานของตนเขาโรงเรียนเทาใดนัก ดวยเขาใจผิดเกรงวาเมื่อเขาเรียนในโรงเรียนแลว
บุตรหลานจะถูกเกณฑไปเปนทหาร สังเกตไดจากรัฐบาลไดออกประกาศช้ีแจงเพื่อทําความเขาใจกับ
ประชาชนใหทราบขอเท็จจริงดังความท่ีปรากฏใน “ประกาศต้ังโรงเรียน”18 พ.ศ.2429 

 การจัดการศึกษาระบบโรงเรียนในชวงแรกนั้นมุงใหประชาชนอานออก เขียนไดเปน
สําคัญตอมาใน พ.ศ.2438 ไดมีขยายระดับการศึกษาจากเดิมท่ีกําหนดใหการเรียนความรูตาม
แบบเรียนหลวงในระดับประโยค 1 และ ประโยค 2 มีการเปดการสอนในระดับประโยค 3 เพิ่มขึ้น มี
การเพิ่มวิชาเลขวิธี ภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี ภาษามลายู เพิ่มวิชาภูมิศาสตร 
ไดแก ภูมิศาสตรฟสิแกล ภูมิศาสตรสยามและเมืองใกลเคียง  นอกจากนี้ยังมีการสอนรายวิชาท่ีเปน
ความรูทางตะวันตกไดแกวิชาศาสตร19 ซึ่งวาดวยปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังมีวิชา          

                                                         
 
 15 ละออทอง  อัมรินทรรัตน, “การสงนักเรียนไปศึกษาตอตางประเทศต้ังแต พ.ศ.2411 – 2475” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 55. 

 16 เรียบเรียงโดยพระยาศรีสุนทรโวหาร ประกอบไปดวยแบบเรียนทั้งหมด 6 เลม  ไดแก มูลบทบรรพ
กิจ, วาหนิต์ินิกร,  อักษรประโยค,  สังโยคพิธาน, ไวพจนพิจารณ และพิศาลการันต  ซึ่งแบบเรียนที่ 6 เลมน้ี มุงเนน
ในเรื่องอักขรวิธีเปนสวนมาก ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนอานออก เขียนได สามารถเขาสูระบบราชการอันเปนวัตถุประสงค
ข้ันตนในการเริ่มจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 

 17 รอง  ศยามานนท, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ.  (พระนคร: โรงพิมพครุุสภา, 2495), 13. 

 18 สําเนากระแสพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชดํารัส, พระราชหัตถเลขา, และ
ประกาศการศึกษา อางถึงใน สุมินทร  จุฑางกูร, “การกลอมเกลาทางการเมืองโดยใชแบบเรียนหลวงเปนสื่อ ในสมัย
รัชกาลที่ 5” (วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 51 - 52 

 19 หมายถึงวิชาวิทยาศาสตร ในปจจุบัน 
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ฟสิออลอย่ี มีแคนิกส และฟสิกส ในสวนของวิชาเลข ไดเพิ่มวิชา พีชคณิต วิชาโคมาตร และ
เรขาคณิต20 นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกหนังสือพงศาวดารใหเปนแบบหัดสอนอานในวิชาภาษาไทย 
แตในท่ีสุดเม่ือ พ.ศ.2445 ก็ไดมีการแยกออกไปรวมกับวิชาภูมิศาสตรเปนวิชาภูมิศาสตรและ
พงศาวดาร21  

 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนมีพัฒนาการท่ีตอเนื่อง ข้ึนจนประชาชนผูมีโอกาสได
ศึกษาเลาเรียนมีความรูสูงขึ้นและสามารถผลิตคนเขาสูระบบราชการสมัยใหมไดจํานวนมาก อยางไรก็
ดีในชวงเวลานั้นคือชวง พ.ศ.2440 รัฐบาลจําเปนตองมุงเนนพัฒนาระบบราชการในสวนของ
กระทรวงมหาดไทย กลาโหม และการตางประเทศกอน สวนในดานการศึกษารัฐสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับกลางและระดับสูงเทานั้น  การศึกษาระดับลางสําหรับราษฎรท่ัวไปซึ่งมีจํานวนมาก
นั้นรัฐยังไมสามารถจัดไดท่ัวถึง แมวารัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชประสงคแตดวยสยามยังมีภาระหลาย
อยางในชวงเวลานั้น รัฐจึงไมสามารถทุมเทงบประมาณท่ีท่ีการศึกษาระดับลางได และจําเปนตอง
อาศัยวัดและพระเปนกลไกในการใหการศึกษาแกราษฎรเหมือนดังท่ีเคยเปนมา สงผลใหการศึกษา
สําหรับราษฎรโดยท่ัวไปยังไมมีมาตรฐานเพียงพอ22 อีกท้ังยังกระจุกตัวอยูในเฉพาะพระนคร หรือหัว
เมืองใหญ  

 ใน พ.ศ.2441 พระยาวิสุทธิสุริยศักด์ิ ในขณะนั้นเปนเอกอัครราชทูตสยาม ณ กรุง
ลอนดอน23 ไดกราบบังคมทูลเสนอแนวทางการจัดการศึกษาชาติ โดยมีสาระสําคัญเพื่อยกระดับ
มาตรฐานความรูใหสอดคลองกับระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เพื่อมิใหเปนปญหาในการไป
ศึกษาตอของนักเรียนไทย ท้ังนี้พบวาเกิดปญหานักเรียนไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนตางประเทศได
ในทันทีโดยตองใชเวลาในการปรับพื้นฐานความรูกอนเขาเรียนตอเปนเวลานาน ซึ่งการเรียนปรับ

                                                         
 20 รอง  ศยามานนท และคณะ, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ 2435 - 2507.  (กรุงเทพฯ: 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2507), 108 – 113. 

 21 กรมวิชาการ, เอกสารประกอบการพิจารณาปรับปรุง หลักสูตรในปการศึกษาระหวางชาติ พ.ศ.
2513 อันดับ 1 ความเปนมาของหลักสูตรสามัญศึกษา. (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ, 2513), 23. 

 22 ปวีณา  วังมี, “รัฐไทยกับการกลอมเกลาทางการเมืองผานแบบเรียนในชวง พ.ศ.2475 – 2487” 
(วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 14. 

 23 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน. รายนามเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน (List of Ambassadors). เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก 
http://www.thaiembassyuk.org.uk/?q=node/34 
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พื้นฐานนี้จําเปนตองจางครูชาวตางประเทศมาสอน และบอยครั้งท่ีครูขาดความกระตือรือรน เอาใจใส
ตอการเรียน เพราะตองการเงินคาตอบแทนอยูเรื่อยๆ สงผลใหรัฐบาลสยามสูญเสียงบประมาณท่ีมาก
ขึ้น24  

 เพื่อลดภาระคาใชจายลงสวนหนึ่งรัฐสมควรทํานุบํารุงความรูของคนในประเทศ ควรจัด
ใหราษฎรสวนใหญไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เนื่องจากการศึกษานั้นเปนการสรางพลเมืองดี อีกท้ังยัง
ไดเสนอใหมีการสงเสริมการศึกษาวิชาชีพ โดยจัดต้ังโรงเรียนสอนวิชาชางและการเพาะปลูกตามแบบ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสอดคลองกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและอาชีพเกษตรกรรมของสยาม โดยจะ
สงผลใหราษฎรมีความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพ ไมถูกชักจูงไปในทางอบายมุข ท้ังนี้พระยาวิสุทธิ  
สุริยศักดิ์ เช่ือวาการสงเสริมการประกอบอาชีพนี้ เปนการสรางความม่ันคงใหแกรัฐ25 หากแตแนวคิด
ขางตนนั้นไมไดรับการตอบสนองเทาใดนักตามท่ี วารุณี โอสถารมย ไดสรุปแนวคิดของผูนําในชวงนั้น
วาการจัดการศึกษาขั้นตนสําหรับราษฎรโดยท่ัวไปนั้นเพียงเพื่อมุงสรางพลเมืองดีและประกอบอาชีพ
ตามท่ีบรรพบุรุษไดดําเนินมา มากกวาจะใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต เพื่อใหราษฎรเปนกําลัง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวคิดของนักการศึกษารุนใหม26   

 แนวคิดการสรางพลเมืองดีของพระยาวิสุทธิสุริยศักด์ิ ไดถูกนํามาใชอยางเปนรูปธรรมใน
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2448 โดยจัดใหเริ่มมีการสอนวิชาจรรยา ดวยการใชแบบเรียน
เบญจศีล เบญจธรรม และธรรมจริยา ซึ่งมีเนื้อหาวาดวยคุณธรรมตางๆ ท่ีจะนําพานักเรียนไปสูความ
เปนพลเมืองดี โดยมีการลําดับเนื้อหาต้ังแตคุณธรรมเบื้องตน เชน การไมเลนเกเร ไมเลนใหของเสีย 
ความพากเพียร ความกตัญู ฯลฯ เรื่อยไปจนถึงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และความรักชาติ
บานเมือง ซึ่งนับไดวาความตระหนักในการสรางสํานึกของพลเมืองไดเริ่มตนข้ึนครั้งแรกในหลักสูตร 
พ.ศ.2448 โดยวิชาจรรยา ซึ่งไดมีการเรียนการสอนมาแลวในชวงกอนนั้นไดมีบทบาทสําคัญในการ
แนวคิดการสรางพลเมืองดี 

                                                         
 24 ละออทอง  อัมรินทรรัตน, “การสงนักเรียนไปศึกษาตอตางประเทศต้ังแต พ.ศ.2411 – 2475” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 174. 

 25 ประพัฒน  ตรีณรงค, ชีวิตและงานของเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี.  อางถึงใน ปวีณา  วัง
มี, “รัฐไทยกับการกลอมเกลาทางการเมืองผานแบบเรียนในชวง พ.ศ.2475 – 2487” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 14. 

 26 วารุณี  โอสถารมย, “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ.2411 – 2475” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), 89 – 92. 



21 
 

 
 

 สํานึกในเรื่อง “พลเมือง และชาติ” ท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 527 ถือวาพลเมือง
เปนองคประกอบสําคัญของชาติ ทําใหจุดมุงหมายทางการศึกษาของรัฐเปล่ียนแปลงไป โดยเปล่ียน
จากการเรียนเพื่อใหมีคุณสมบัติอันพึงปรารถนาตามหลักธรรมของศาสนาพุทธ มาเปนการเรียนเพื่อให
มีคุณสมบัติอันพึงปรารถนาของรัฐแบบใหม ซึ่งตองการพลเมืองท่ีมีคุณภาพ หนังสือเรียนไดจึงเขามามี
บทบาทในฐานะส่ือกลางระหวางรัฐกับพลเมือง ทําหนาท่ีปลูกฝงใหเปนผูมีจิตสํานึกในความเปนชาติ มี
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อใหคนเหลานั้นสามารถเขารับราชการอันเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิรูปประเทศ และเพื่อใหเปนพลเมืองดีสามารถทําประโยชนแกรัฐได  เมื่อ พ.ศ. 2438 ไดมี
การกําหนดใหนักเรียนอานหนังสือเรียนพระราชพงศาวดาร ซึ่งจัดเปนหนังสืออานประกอบในวิชา
ภาษาไทย ซึ่งมีเนื้อหากลาวถึงปาฏิหาริย เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับองคพระมหากษัตริยเปนหลัก ปลูกฝงให
นักเรียนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และความกลาหาญ เสียสละของบรรดาทหาร เกิดความสํานึก
ในความเปนชาติ28 ท้ังนี้เนื่องจากปญหาการคุกคามของมหาอํานาจตะวันตกเปนสําคัญทําใหรัฐ
จําเปนตองสรางอุดมการณความรักชาติและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  

 การแพรขยายของจักรวรรดินิยมตะวันตก โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสในเวลานั้น ได
สงผลใหสภาพการณทางการเมืองในภูมิภาคอินโดจีนเปล่ียนแปลงไป ท้ังสองมหาอํานาจนั้นไดทยอย
ครอบครองดินแดนใกลเคียงกับประเทศไทยจนหมดส้ิน29 แมจะไมไดยึดครองประเทศไทยโดยตรง แต
จักรวรรดินิยมก็แสดงทาทีคุกคามอยูบอยครั้ง ท้ังดวยวิธีทางการทูต การใชกําลังทางทหารท่ีมี
ยุทโธปกรณท่ีเหนือกวา นอกจากนี้ยังไดใชความรูในวิทยาการสมัยใหมมาแทรกแซงภายในประเทศอยู
เสมอ30 จากความขางตนจักรวรรดินิยมถือเปนปจจัยสําคัญท่ีรัชกาลท่ี 5 ตองกําหนดใหประชาชนได
เรียนรูถึงคุณูปการของพระมหากษัตริย ภาคภูมิใจในความกลาหาญเสียสละของบรรพชน  อีกท้ังยัง

                                                         
 27 อรรถจักร   สัตยานุรักษ, “การเกิดแนวคิดหนาท่ีพลเมืองในรัฐไทยสมัยใหม,” รัฐศาสตรสาร 14 

(กันยายน 2531 – เมษายน 2532): 206. 

 28 สุมินทร  จุฑางกูร, “การกลอมเกลาทางการเมืองโดยใชแบบเรียนหลวงเปนสื่อ ในสมัยรัชกาลที่ 5” 
(วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 62. 

 29 บรรจง  ตันศยานนท, “ปญหาการรวมชาติในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” 
ใน การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม. ชัยอนันต สมุทวณิช และสุวดี เจริญพงศ, บรรณาธิการ.  (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย, 2522), 36. 

 30 จักฤษณ  นรนิติผดุงการ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพกับ
กระทรวงมหาดไทย.  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2506), 55. 
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เปนการแสดงใหชาติตะวันตกไดเห็นถึงประวัติศาสตรท่ีสืบเนื่องกันมายาวนานของสยามซึ่งสามารถ
สะทอนถึงรากเหงาของความเปนอารยะชนไมแพชาติตะวันตก 

 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้น ถือไดวามีความสําคัญตอการสรางความมั่นคงและ
เปนเอกภาพของชาติ เพราะรัฐในขณะนั้นไดอาศัยกระบวนการศึกษาเพื่อสงผานอุดมการณแบบรัฐ
ชาติท่ีเนนใหคนในชาติเกิดความสํานึกรวมกัน ท่ีสําคัญคือเปนการปลูกฝงใหคนในชาติไดตระหนักวา 
ภายใตความสัมพันธทางสังคมและการปกครองแบบรัฐชาตินั้น ทุกคนในชาติพึงมีหนาท่ีตอชาติ ดวย
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี และนอกจากบทบาทของระบบการศึกษาใหมในขณะนั้น จะมุงสราง
พลเมืองดีแลวยังมี เปาหมายท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ งคือ การสรางขาราชการท่ีดี มีความรู
ความสามารถอีกดวย31 

 แนวคิดในการสรางคนใหเปนพลเมืองดีของรัฐในสมัยรัชกาลท่ี 5 ยังคงปรากฏมาจนถึง
กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 โดยในสมัยรัชกาลท่ี 6 มีการเนนการปลูกฝงความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยมากขึ้นเปนกรณีพิเศษ สืบเนื่องจากเริ่มปรากฏความไมมั่นคงของ
สถาบันพระมหากษัตริย ดังเชนการวิพากษวิจารณจากปญญาชนซึ่งเปนผลผลิตของการจัดระบบ
การศึกษามาแตครั้งรัชกาลท่ี 532  สถานการณความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในตางประเทศ อาทิ 
การเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบสาธารณรัฐในจีน 
รัสเซีย เปนตน รวมถึงกรณีกบฏ ร.ศ.130 ในชวงตนรัชกาล33 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว จึงทรงถายทอดแนวคิดเรื่องความรักชาติ ซึ่งถือวาชาติและพระมหากษัตริยเปนส่ิงเดียวกัน 

                                                         
 31 วุฒิชัย  มูลศิลป, การปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที่ 5.  (กรุงเทพฯ: สมาคมสงัคมศาสตรแหง

ประเทศไทย, 2516), 64 – 66.  

 32 เชน กรณีเทียนวรรณ ท่ีไดเขียนบทความ “วาดวยความฝนละเมอแตมิใชนอนหลับ” มีเน้ือหา
เก่ียวกับปาลิเมนต ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ “พระบรมราชาธิบายวาดวยความสามัคคีแกความในคาถาท่ีมี
ในอามแผนดิน” โตตอบความคิด ความเห็นของเทียนวรรณ นอกจากน้ีในสมัยรัชกาลที่ 6 พลเรือตรี พระยาวนัย
สุนทร (วิม พลกุล) เขียนหนังสือ "ลอติดโคลน" ในนามปากการ โคนันทวิสาล โตตอบกับหนังสือ “โคลนติดลอ” ซึ่ง
รัชกาลที่ 6 พระราชนิพนธในนามปากการ อัศวพาหุ เปนตน 

 33 มัทนา  เกษกมล, “การวิเคราะหในเชิงประวัติศาสตร เรือ่งการเมืองการปกครองในรัชกาลพระ
บาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2453 – 2468)” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520), 168, 213. 
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ผูท่ีรักชาติตองชวยกันพิทักษและรักษาพระมหากษัตริยไว ดังท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ ปลุกใจเสือ
ปา ความตอนหนึ่งวา  

  “พระราชาธิบดีเปนสงาของชาติ ก็ยอมเปนสงาของคนทุก
คนท่ีถือวาตนคือสวนหนึ่งแหงชาตินั้น จึงเปนนาท่ีของทุกคนท่ีจะตอง
ต้ังใจรักษาพระเจาแผนดินมิใหมีเหตุรายใดๆ มาแผวพาลพระองคได 
ส่ิงไร ผูใดถือวาเปนสงาของตน แมมีผูอื่นจูจวงจะทําอันตรายแกส่ิงนั้น 
ผูเปนเจาของคงจะตองตอสูผูท่ีมุงมาทําลาย... ผูท่ีประทุษรายตอพระ
เจาแผน ดินตองนับวาเปนผู เลวทรามอยาง ย่ิง  เพราะเปนผู ท่ี
ประทุษรายตอชาติ เปนผูทําลายส่ิงสงาของบานเมือง”34 

 รัชกาลท่ี 6 ไดทรงถายทอดอุดมการณนี้สูสังคม ผานส่ือส่ิงพิมพตางๆ และประการสําคัญ
ต้ังแต พ.ศ.2454 หนังสือพระบรมราโชวาทปลุกใจเสือปานั้น ถูกกําหนดใหเปนหนังสืออานในวิชา
จรรยา ซึ่งเปนแบบเรียนสําคัญท่ียังคงทําหนาท่ีสรางความเปนพลเมืองดีมาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 
เรื่อยมาจนถึง พ.ศ.247535  อยางไรก็ดีในสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดมีการออกมาตรการควบคุมการแตง
หนังสือแบบเรียนอยางเขมงวด ท้ังนี้เนื่องจากกลุมผูมีการศึกษาท่ีเติบโตขึ้นในชวงปลายรัชกาลท่ี 5 ได
พากันแตงหนังสือขึ้น จนบางเลมไดถูกนํามาใชเปนแบบเรียน เชน  หนังสือทรัพยศาสตร ของพระยา
สุริยานุวัตร อดีตเสนาบดีกระทรวงพระคลัง ซึ่งรัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชวิจารณวากลาวถึงความไม
เทาเทียมของชนช้ันในสังคม และนําเอาแนวคิดของตางประเทศมาโดยไมไตรตรองใหสอดคลองกับ
ความเปนจริงของสยาม และเปนเหตุใหคนไทยแตกความสามัคคี36 ซึ่งถูกยกเลิกใชเปนแบบเรียนไปใน
ท่ีสุด อีกท้ังยังมีหนังสือแบบเรียนท่ีปรากฏขาวสารเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในโลก จึง

                                                         
 34 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ปลุกใจเสือปา. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ, 2530), 

51 – 52. 

 35 ลัดดา  สุวรรณกุล, “พัฒนาการของหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทย” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518), 88 
– 98. 

 36 นครินทร  เมฆไตรรัตน, ความรู ความคิด และอํานาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475. 
(กรุงเทพฯ: สมาคมสงัคมสงเคราะหศาสตรแหงประเทศไทย, 2533),  188. 
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สงผลใหรัชกาลท่ี 6 ทรงเกรงวานักเรียนจะไดรับแนวคิดท่ีไมพึงปรารถนา และเปนอันตรายตอความ
มั่นคง จึงไดมีการกล่ันกรองแบบเรียนท่ีโรงเรียนจะนําไปใชได37 

 โดยภาพรวมของการใชหนังสือแบบเรียนในฐานะเครื่องมือท่ีรัฐไดกําหนดใหมีการปลูกฝง
เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนัก และสํานึกในความเปนชาติ ในความเปนไทย ต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 
ถึงกอนเปล่ียนแปลงการปกครองนั้น หนังสือเรียนยังคงเปนชุดเดียวกัน เพียงแตมีการเพิ่มเติมแนวคิด
บางประการ เพื่อใหเหมาะสมกับกาลสมัยเขาไปในหนังสือเรียน อาทิ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 นั้นรัฐ ได
กลอมเกลา บอก และสอนใหเยาวชนมีความรัก ความภักดีตอชาติ โดยเนนย้ําวาบานเมืองเปนแหลงท่ี
อยูอาศัยใหความสะดวกสบายแกชีวิต แตการปลูกฝงความรักชาติในรัชกาลท่ี 5 ยังไมมีอุดมการณ
ชาตินิยม คือการยกฐานะของบานเมืองตนเองวาสูงกวาชาติอื่น จนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 6 จึงเกิด
กระแสการเขียนประวัติศาสตรท่ีใหความสําคัญกับชนชาติ สงผลใหหนังสือเรียนกลายเปนเครื่องมือใน
การปลูกฝงความภูมิใจ ความย่ิงใหญของชนชาติ จนนําไปสูการเกิดจิตสํานึก “รักชาติ” ในตัวนักเรียน
ดังท่ีปรากฏในการนําหนังสือปลุกใจเสือปามาใชเปนหนังสืออานในวิชาจรรยาต้ังแต พ.ศ.2454 และใช
เรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2475 ซึ่งแนวคิดการสรางพลเมืองดีของชาตินี้ยังคงปรากฏอยูจนถึงปจจุบัน เห็นได
จากการท่ีรัฐไดกําหนดใหมีการเรียนวิชาหนาท่ีพลเมือง ศีลธรรม จริยธรรม เปนวิชา ท่ีนําหลักของ
พระพุทธศาสนามาอธิบายความสัมพันธเชิงหนาท่ีระหวางบุคคล หากแตการทําหนาท่ีพลเมืองดีของ
ชาติในแตละยุคสมัยนั้น อาจมีความแตกตางกันบางตามสถานการณทางการเมืองซึ่งเปนกรอบ ท่ี
กําหนดแนวทางในการบริหารประเทศ38 

 หนังสือเรียนในสมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 7 ยังคงเปนเครื่องมือในการปลูกฝงใหเกิด
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งมีพระราชอํานาจ และชาติกําเนิดสูงกวาสามัญชนท่ัวไป 
นอกจากนั้นยังไดสอดแทรกพระราชกรณียกิจท่ีแสดงใหเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ ความกลาหาญ 
ความเสียสละ เพื่อความอยูเย็นเปนสุขของอาณาประชาราษฎร ท้ังนี้ก็เพื่อใหนักเรียนไดตระหนัก และ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ซึ่งเนื้อหาขางตนถูกกําหนดไว
ผานวิชาจรรยา, หนังสือเรียนพงศาวดาร ท้ังนี้ในสมัยรัชกาลท่ี 6 – 7  มีแนวคิดเรื่องความจงรักภักดี

                                                         
 37 กฤษณา  สินไชย และวัฒนา  ฤาชาฤทธ์ิ, ความเปนมาของแบบเรียนไทย. (กรุงเทพฯ: จงเจริญ

การพิมพ, 2520), 72. 

 38 ราชกิจจานุเบกษา,  กระทูถามท่ี 199 เรื่อง หลักสูตรการศึกษา. เขาถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2558. 
เขาถึงไดจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/120/89.PDF 



25 
 

 
 

ในองคพระมหากษัตริย ถือวาชาติและพระมหากษัตริยเปนส่ิงเดียวกัน มีการสงผานแนวคิดโดยใช
หนังสือพระบรมราโชวาทปลุกใจเสือปา ซึ่งไดกลายเปนหนังสือเรียนวิชาจรรยา ในท่ีสุด  

 อาจสรุปไดวา ต้ังแตชวงเริ่มแรกของการจัดระบบปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี  5 
จนกระท่ังเปล่ียนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ.2475 หนังสือเรียนมีฐานะเปนส่ือกลางระหวางรัฐกับ
พลเมืองในการสรางเยาวชนใหเปน “พลเมืองดี” อยางท่ีรัฐในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยตองการ 
คือมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองของรัฐสมัยใหม มีความเช่ือฟงอํานาจรัฐ คิดจะทํา
ประโยชนแกบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอชาติ และพระมหากษัตริย  คําถามคือเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยแลว รัฐบาล
มีนโยบายตอการจัดการศึกษาโดยใชหนังสือเรียนเปนเครื่องมือในการสงผานความรู ความคิด ท่ีรัฐ
ตองการใหเกิดมีในเยาวชนอยางไร 

 

นโยบายของรัฐที่สงผลตอการจัดการศึกษา พ.ศ.2475 – กอน พ.ศ.2500 

 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ส่ิงท่ีรัฐบาลตองเรงดําเนินการคือการ
ปลูกฝงใหประชาชนรู และเขาใจเก่ียวกับระบอบการปกครองใหม โดยเปรียบเทียบสถานะของรัฐกับ
ประชาชนใหดูใกลชิด สถาปนาความคิดท่ีวารัฐบาลเปรียบเหมือนพี่ ประชาชนเปรียบเหมือนนอง ดังท่ี
ปรากฏในเอกสารกรมโฆษณาการท่ีกลาววา 

 “รัฐบาลเปรียบเหมือนพี่ ประชาชนเปรียบเหมือนนอง 
รัฐบาลเห็นวาทางใดดี ก็ประกาศชักชวนใหราษฎรทํา เทากับพี่เห็น
อะไรดี ก็ชวนใหนองทํา”39 

 นอกจากนั้นยังมีการอธิบายความหมายของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปน
ระบอบการปกครองใหม วาพลเมืองมีสิทธิ หนาท่ีอยางพรอมมูล มีสิทธิในการทํามาหากิน ไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย สิทธิในการนับถือศาสนา พลเมืองในรัฐมีความเสมอภาค ไมมีชนช้ัน  อีกท้ัง
แบบเรียนยังไดอธิบายหนาท่ีของพลเมืองโดยเริ่มจากหนวยครอบครัวซึ่งเล็กท่ีสุด ไปยังหนวยใหญท่ีสุด
คือชาติ40 และท่ีสําคัญปรากฏแบบเรียนท่ีมุงอธิบายเรื่องการปกครองระบอบใหม ในแบบสอนอาน

                                                         
 39 กรมโฆษณาการ, คูมือพลเมือง. (พระนคร: อักษรนิติ, 2479), 11. 

 40 กรมอาชีวศึกษา, หนาที่พลเมืองชั้นประถมปที่ 3. (พระนคร: โรงพิมพวัดสังเวส, 2485), 14. 
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หนาท่ีราษฎรเลม 241 ซึ่งมีหลัก 6 ประการของคณะราษฎรเปนแนวทางในการอธิบายหนาท่ีตางๆ 
ของราษฎร มีการกลาวถึง กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนการ
สะทอนใหเห็นวารัฐตองการใหประชาชนไดรับรูหนาท่ีของพลเมืองท่ีเปล่ียนไปตามระบอบการ
ปกครองใหม  

 รัฐบาลในชวงหลัง พ.ศ.2475 ใหความสําคัญกับวันท่ีเปล่ียนแปลงการปกครองในฐานะ
วันชาติ42 และวันรัฐธรรมนูญ สังเกตไดจากการกําหนดใหเปนวันหยุดราชการ โดยเฉพาะวัน
รัฐธรรมนูญนั้นกําหนดใหเปนวันหยุดติดตอกันถึงสามวัน ขณะท่ีวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันจักรี 
ใหหยุดราชการเพียงหนึ่งวัน43  และประการสําคัญวันคลายวันสวรรคตของรัชกาลท่ี 5 (วันปย
มหาราช) ไมถือเปนวันหยุดราชการ44 เทากับวามีความพยายามลดความสําคัญของระบอบการ
ปกครองเกาลง แลวสถาปนาความสําคัญของชาติและรัฐธรรมนูญแทนสถาบันกษัตริยไดอยางชัดเจน 
ซึ่งในภายหลังไดมีการกําหนดใหวันปยมหาราชกลับมาเปนวันหยุดราชการในชวงหลังการส้ินอํานาจ
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม45 ซึ่งเปนการรื้อฟนความสําคัญของสถาบันกษัตริย ใหกลับมามี
ความสําคัญแทนท่ีรัฐธรรมนูญ และยังไดสะทอนภาพความตองการของรัฐในหนังสือเรียนสังคมศึกษา 
ดังรายละเอียดท่ีจะกลาวในบทท่ี  4  ตอไป 

 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ความหมายของ “ชาติ” ท่ี
รับรูวาหมายรวมถึงองคพระมหากษัตริย ไดเปล่ียนแปลงไปอยางชัดเจน จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน
ฐานะผูนําประเทศไดพยายามสราง “ชาติไทย” โดยมีแนวคิดเช่ือผูนําชาติ  ลัทธินิยมทหาร และ

                                                         
 41 โสภา  ปาลบุตร. แบบสอนอานหนาที่ราษฎร เลม 2. (พระนคร: โรงเรียนชางพิมพวัดสังเวช, 

2476), 16 – 50. 

 42 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักคณะรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันทํางานและวันหยุดราชการ 
(ฉบับที่ 6). เลม 71 ตอน 32  หนา 2466 – 2467   วันที่ 18 พฤษภาคม 2497 

 43 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันหยุดราชการ. เลม 54  หนา 
2339 วันที่ 10 มกราคม 2480 

 44 เดิมมีการประกาศให “วันสวรรคตแหงพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง” ซึ่งตรงกับวันที่ 23 
ตุลาคม เปนวันหยุดราชการ อางถึง ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกําหนดวันหยุดราชการนักขัตฤกษประจําป. เลม 
42  ตอนที่ 0ก  หนา 336  วันที่ 14  กุมภาพันธ 2468 

 45 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันทํางานและวันหยุดราชการ 
(ฉบับที่ 11). เลม 74 ตอน 88  หนา 2466 – 2467 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2500 
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ความรูสึกชาตินิยม  รัฐใชกลไกหลายอยางเพื่อปลุกเราใหพลเมืองเห็นชอบและปฏิบัติตาม มีการ
เปล่ียนช่ือประเทศจาก “สยาม” มาเปน “ไทย” เมื่อ พ.ศ.2482 และท่ีสําคัญรัฐไดสนับสนุนสงเสริม
นโยบายสรางชาติผานระบบการศึกษา อาทิ การจัดกิจกรรมยุวชนทหารในโรงเรียน การจัดการศึกษา
ผูใหญเพื่อความเทาเทียมทางการศึกษา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบในเรื่อง
วัฒนธรรมของชาติโดยตรงนั่นคือการใหกําเนิดโรงเรียนศิลปากร46  

 ท่ีสําคัญคือรัฐบาลไดเริ่มตระหนักถึงการสรางพลเมืองเพื่อรัฐ เพื่อใหเกิดสํานึกในหนาท่ี
อันพึงปฏิบัติในระบอบรัฐธรรมนูญ ขุนสุคนธวิทศึกษากร รัฐมนตรีส่ังราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงธรรมการ สมัยพระยาพหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี47 ไดกลาวถึงแผนการศึกษาชาติ 
พ.ศ.2479 ซึ่งเปนกรอบของการจัดระบบการศึกษาในชวงเวลานั้นวา “...แผนการศึกษาชาติใหมนั้น 
มุงเนนใหพลเมืองไดรับการศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีพลเมืองตามระบอบรัฐธรรมนูญโดยเต็มท่ี และเพื่อให
ทุกคนจะไดเปนประโยชนแกประเทศชาติและตนเองตามหนาท่ี48  

 การขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ไดดําเนินนโยบาย
สําคัญท่ีสงผลตอการศึกษาท่ีตอเนื่องมาจากสมัยกอนหนา เนื่องดวยกลุมผูมีอํานาจในรัฐบาลยังคงเปน
กลุมคณะราษฎรเชนเดิม รัฐธรรมนูญเปนส่ิงท่ีประชาชนตองชวยกันพิทักษรักษาไว และตองมีความรัก
ชาติ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดสรางความรับรูเกี่ยวกับชาติสมัยใหม ดวยการกําหนดใหวันท่ี 24 
มิถุนายน เปนวันชาติ  การสรางอนุสาวรียประชาธิปไตยท่ีถนนราชดําเนิน  มีการแตงเนื้อรองเพลง
ชาติท่ีสะทอนความเปนชาตินิยม และสรางความนิยมใหเกิดมีในตัวเหลาทหาร ซึ่งถือเปนกลุม
ผูปกครองประเทศ เชน “เปนประชารัฐ” “ไทยนี้รักสงบ แตถึงรบไมขลาด” หรือ “สละเลือดทุกหยาด
เปนชาติพลี” 49  นอกจากนี้รัฐบาลยังไดประกาศใชรัฐนิยม 12 ฉบับ มีท้ังเปนเรื่องราวในระดับ

                                                         
 46 ปรัศนีย  เกศะบุตร, “การจัดการศึกษาผูใหญกับนโยบายสรางชาติของรัฐบาลจอมพล ป.  พิบูล

สงคราม ในชวงป พ.ศ.2481 – 2487” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2530), 28. 

 47 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่องใหขุนสุคนธวิทศึกษากร รัฐมนตรีสั่งราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงธรรมการ. เลม 53 ตอน 0ง หนา 472 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2479 

 48 ส.ก.[นามแฝง], “แผนการศึกษาชาติ,” วิทยาจารย 37 (มกราคม 2479 – ธันวาคม 2480): 15 - 

26.  

 49 ชาญวิทย  เกษตรศิริ และคนอื่นๆ, จอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม. 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร, 2540), 373. 
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นโยบาย เชน การใชช่ือประเทศ  สัญชาติ การเคารพธงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ ไป
จนกระท่ังเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชน เชน การแตงกาย  การเลิกกินหมาก – พลู 
ฯลฯ การสรางชาติดวยลักษณะดังกลาวเปนนโยบายท่ีพยายามยกฐานะของชาติไทยใหเปนชาติท่ี
เจริญทัดเทียมกับอารยประเทศ หากแตเมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดตัดสินใจรวมมือทางทหารกับ
ญี่ปุน ไดเกิดขอขัดแยงในรัฐบาลระหวางกลุมทหารท่ีสนับสนุนแนวคิดของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
และกลุมพลเรือนท่ีไมเห็นดวยกับการเขารวมกับญี่ปุน50 สงผลใหรัฐบาลตองปรับเปล่ียนนโยบายสราง
ชาติโดยหันมาเนนตัว “ผูนํา” อันหมายถึงจอมพล ป. พิบูลสงคราม สังเกตไดจากการแถลงนโยบาย
เช่ือในตัวผูนําท่ีไดพยายามลดความสําคัญของกษัตริยและรัฐธรรมนูญลง 

 โดยกลาววาท้ังสองส่ิงเม่ือบานเมืองเกิดความคับขันจะไมสามารถเปนหลักยึดอะไรได จึง
ขอใหคนในชาติปฏิบัติตามนายกรัฐมนตรี51 นอกจากนี้ยังไดมีการเผยแพรคําขวัญตามส่ือส่ิงพิมพตางๆ 
อาทิ “ความปลอดภัยของชาติอยูท่ีผูนํา” “เช่ือพิบูลสงครามชาติไมแตกสลาย” เช่ือและตามผูนําชาติ
จะสวัสด์ิ” อีกท้ังยังกําหนดใหใชรูป “ไก” ซึ่งเปนปนักษัตรของนายกรัฐมนตรี ประดับไวตามจุด
ตางๆ52 มีการเชิญชวนใหทุกครัวเรือนมีรูปนายกรัฐมนตรี เพื่อใหราษฎรรูจัก ใหประชาชนในโรงละคร
และโรงมหรสพ เคารพรูปของนายกรัฐมนตรีประกอบกับบรรเลงเพลงมหาฤกษมหาชัย รวมถึงการ
ประดับธงชาติในวันคลายวันเกิดของนายกรัฐมนตรี53 เม่ือพิจารณาแลวพบวา นโยบายเช่ือผูนํานี้
คลายกับกรณีนโยบายชาตินิยมในสมัยรัชกาลท่ี 6 ซึ่งเนนเฉพาะไปท่ีตัวบุคคลวามีฐานะเช่ือมโยงกับ
ชาติแตคนละบริบท 

 นโยบายของรัฐไดสงผลถึงการใชหนังสือเรียนเสมอมา สังเกตไดจากบางชวงเวลามีการ
ระบุใหนําหนังสือท่ีมีความมุงหมายเฉพาะเขาไปใชเปนหนังสือเรียน เชนกรณีการใชหนังสือปลุกใจเสือ
ปาเปนแบบเรียนวิชาจรรยา ในสมัยรัชกาลท่ี 6 เปนตน  หนังสือเรียนนั้นยังคงฐานะเปนเครื่องมือใน

                                                         
 50 ชาญวิทย  เกษตรศิริ และคณะ, จอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม. (กรงุเทพฯ: 

มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร, 2540), 353. 

 51 แถมสุข  นุมนนท, การเมืองไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดวงกมล, 
2521), 44. 

 52 แถมสุข  นุมนนท, “เมืองไทยยุคเชื่อผูนํา,” วารสารธรรมศาสตร 6 (มิถุนายน – กันยายน 2519): 
124. 

 53 แถมสุข  นุมนนท, “เมืองไทยยุคเชื่อผูนํา,” วารสารธรรมศาสตร 6 (มิถุนายน – กันยายน 2519): 
124. 
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การสรางพลเมืองของรัฐในแตละยุคสมัย จากท่ีกลาวมาในขางตน สวนมากจะพบวา หนาท่ีพลเมืองท่ี
รัฐตองการใหประชาชนเปน จะเนนใหประชาชนเปนผูตาม แมกระท่ังในสมัยหลังเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยยังคงปรากฏแนวคิดนี้อยางตอเนื่อง ในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี
สอง มีการแสดงใหประชาชนเห็นความสําคัญของหนวยงานราชการ และขาราชการ และแสดงใหเห็น
วาประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐ จะไดรับความสะดวกสบายจากหนวยงานราชการอยางไรบาง 
สวนใหญจะเปนเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน เชน ไปรษณีย รถไฟ คลังออมสิน 
ถนนหนทาง เปนตน54 มีการเสนอตัวแทนขาราชการโดยกลาวถึงตํารวจมากท่ีสุด ซึ่งมีฐานะเปน
ผูพิทักษสันติราษฎร ดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมือง ปราบปรามโจรผูราย ไมใหประชาชนไดรับ
ความเดือดรอน อีกท้ังมีหนาท่ีดูแลการเดินทางของประชาชนบนถนน55 แตท้ังนี้ประชาชนพึงมีหนาท่ี
ปฏิบัติตามท่ีรัฐกําหนด  

 นอกจากนั้นหนังสือเรียนในหลักสูตร พ.ศ.2480 และ พ.ศ.2491 ยังไดพยามยามสราง
สํานึกของความเปนพลเมืองในฐานะสมาชิกของรัฐท่ีมีตอชาติ แทนสํานึกของพลเมืองในฐานะราษฎร
ท่ีมีตอองคพระมหากษัตริย  โดยช้ีใหเห็นวาประเทศชาติจะเจริญไดก็ดวยคนในชาติ แตกตางจาก
หนังสือเรียนในสมัยรัชกาลท่ี 6 – 7 ท่ีเนนยํ้าวาชาติคือกษัตริย และกษัตริยคือผูท่ีนําพาชาติใหเจริญ 
อยูรอดปลอดภัยได  หนังสือเรียนยุคหลัง พ.ศ.2475 ยังไดนําเนื้อหาในรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปนของใหม 
มาอธิบายความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน  ความสัมพันธระหวางสถาบันกษัตริ ยกับสถาบัน
การเมือง โดยอิงกับรัฐธรรมนูญ มีการกลาวอุปมาวาประชาชนมีฐานะเปนนองของรัฐบาล ไมไดมี
ฐานะเปนลูกของรัฐบาลดังท่ีปรากฏในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ประเทศชาติจึงเสมือนครอบครัว
ใหญครอบครัวหนึ่ง  

 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐจําเปนตองเรงสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระบอบการปกครองใหม ซึ่งหนังสือ
ยังคง เปน ส่ือกลางในการส งผานความรู  และขอ มูลจากรัฐสูประชาชนเชน เ ดียวกับสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย โดยเนนใหประชาชนเห็นถึงสิทธิ หนาท่ีของพลเมืองท่ีพึงปฏิบัติตอรัฐ มีการใช
หนวยครอบครัวหรือส่ิงท่ีอยูใกลชิดกับวิถีชีวิตมาประกอบการอธิบาย ส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจนคือรัฐบาลได

                                                         
 54 กรมวิชาการ, ที่วาดีดีน้ันเปนฉันใด ประถมศึกษาตอนปลาย. (พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2484), 

3 -16. 

 55 กรมอาชีวศึกษา, หนาที่พลเมืองชั้นประถมปที่ 3. (พระนคร: โรงพิมพวัดสังเวส, 2485), 67. 
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สถาปนาความสําคัญของชาติ และรัฐธรรมนูญแทนสถาบันกษัตริย ดังเชนการประกาศใหวัน
เปล่ียนแปลงการปกครองถือเปนวันชาติ และยกเลิกการหยุดราชการในวันปยมหาราช เปนตน 

  นอกจากนี้แนวคิดทหารนิยมไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายโดยเฉพาะสมัยจอมพล ป. 
พิบูลสงครามท่ีไดดําเนินนโยบายสรางชาติผานรัฐนิยม 12 ฉบับ มีการปรับเปล่ียนวันขึ้นปใหมของไทย
ใหตรงกับสากล เปล่ียนช่ือประเทศจากสยามเปนไทย หรือแมกระท่ังเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผูคนท้ัง
ยกเลิกการกินหมากพลู การแตงกาย เปนตน โดยเฉพาะในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ไดมีนโยบายเช่ือมั่น และใหความเคารพในตัวผูนําอยางสูงสุด จนดูคลายกับวา
นายกรัฐมนตรีมีความสําคัญเหนือกวาสถาบันกษัตริยโดยปริยาย แมสงครามโลกครั้งท่ี 2 จะส้ินสุดลง
หากแตในชวงทศวรรษ 2490 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดประสบกับปญหาสงครามเย็น ซึ่งเปน
การตอสูของสองชาติมหาอํานาจไดแกสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ประเทศไทยจะมีแนวทางใน
การดําเนินนโยบายอยางนั้นผูวิจัยจะมิไดนําเสนอโดยละเอียดเนื่องจากมิไดอยูในประเด็นศึกษา
โดยตรงเทาใดนัก หากแตจะไดนําแนวคิดทางการเมืองท่ีเปนผลมาจากการตอตานการขยายตัวของ
ลัทธิคอมมิวนิสตมาทําการศึกษา เพื่อใหทราบถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  
ธนะรัชต ผูท่ีปดฉากการถือครองอํานาจนายกรัฐมนตรีท่ียาวนานของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตอไป 

 

การเร่ิมตนของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 

 เมื่อพอเห็นพลวัตของการใชนโยบายดานการศึกษาโดยท่ีหนังสือเรียนมีบทบาทในฐานะ
เครื่องมือสงผานความรู ความคิด ของรัฐบาลสูประชาชน ในยุคกอนหนาจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต 
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2502 – 2506) แลวยอมนําไปสูความเขาใจและตระหนักในอานุภาพของหนังสือ
เรียนท่ีเปนกรอบในการ “สรางพลเมือง” ของรัฐ หากแตเมื่อจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ขึ้นมาดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีสภาวการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ กําลังเปล่ียนแปลง 
โดยเฉพาะชวงนี้รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางสูง อิทธิพลจากภายนอกท่ี
กําลังหล่ังไหลเขามาสูประเทศไทย การท่ีรัฐจะกําหนดเฉพาะเรื่องของแผนการศึกษาโดยมิคํานึงถึง
บริบทอื่นๆ ในสังคมยอมเปนไปไดยากยิ่ง ดังคําแถลงของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ท่ีเสนอแนวคิดใน
การสรางฐานความเจริญของประเทศดวยการศึกษา โดยกลาววาการศึกษาท่ีดีจะนําพาประเทศไปสู
ความเจริญรุงเรือง56 จึงนําไปสูการวางแผนเปล่ียนแปลงระบบบริหารประเทศหลายๆ ดานไปพรอม

                                                         
 56 นุชนารถ  สุนทรพันธุ, การวางแผนการศึกษาเบ้ืองตน. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2523), 100. 
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กัน มีการจัดต้ังสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสภา
การศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาสําหรับพลเมือง การดําเนินงานตองสอดสัมพันธกัน 
โดยท่ีจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ไดมีทัศนะวา  

 “ความเจริญกาวหนาของบานเมือง  ขึ้นอ ยูกับระดับ
การศึกษาของพลเมืองในประเทศนั้นๆ เพราะการศึกษาและภาวะ
เศรษฐกิจจําเปนตองอาศัยซึ่งกันและกัน ถาการศึกษาดี เศรษฐกิจของ
ชาติก็จะดีไปดวย...”57 

 ดังท่ีกลาวไปในขางตนแลววาการเมืองเปนกรอบโครงสําคัญในการกําหนดทิศทาง
การศึกษาของชาติ ในท่ีนี้จะไดกลาวถึงแผนการศึกษาแหงชาติอันเปนแผนแมบทในการกําหนด
แนวทางการศึกษาของไทย ซึ่งมีแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 เปนแผนการศึกษาท่ีมีผลโดยตรง
ตอการกําหนดหลักสูตร “สังคมศึกษา”  

 จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ทําการรัฐประหาร เม่ือ พ.ศ.2501 เพื่อหยุดยั้งสภาวการณ
ทางการเมืองท่ีกําลังบานปลาย โดยเฉพาะกรณีท่ีรัฐบาลพลเอกถนอม  กิตติขจรพยายามแกไข
รัฐธรรมนูญ เพื่อเพิ่มอํานาจใหฝายบริหารมีอํานาจบริหารประเทศอยางเบ็ดเสร็จ ดังท่ีปรากฏในบท
สัมภาษณของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ท่ีวา 

 “ควรแกไขรัฐธรรมนูญเสียใหม ถาหากไมแกรัฐธรรมนูญก็ไป
ไมรอด...รัฐธรรมนูญนี้ทําใหรัฐบาลประสบความลมลุกคลุกคลาน ทํา
ใหรัฐบาลไมมีเวลาพอจะบริหารแผนดินไดเต็มท่ีและทําใหส้ินเปลือง
คาใชจายในการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งละ 20 ลานบาท นอกจากนั้นฝาย
คานก็ไมใหโอกาสรัฐบาล พยายามคอยหาเหตุทําการอภิปราย ทําให
รัฐบาลพะวาพะวงไมสามารถบริหารราชการแผนดินไดโดยสะดวก....
และการแกรัฐธรรมนูญนี้ยอมอํานวยใหรัฐบาลท่ีมีกําหนดอายุแนนอน
โดยไมมีขอผูกมัดกับการสนับสนุนของสภาผูแทนราษฎร ซึ่ ง
หมายความวา ผลการแกรัฐธรรมนูญ สภาผูแทนราษฎรจะมีอํานาจ
เพียงต้ังรัฐบาลในวาระแรกครั้งเดียว และเม่ือองครัฐบาลแลว สภาไม
มีอํานาจควบคุมรัฐบาล โดยใหอํานาจรัฐบาลมีอํานาจบริหารราชการ

                                                         
 57 นุชนารถ  สุนทรพันธุ, การวางแผนการศึกษาเบ้ืองตน. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2523), 101. 
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แผนดินอยางเต็มท่ีและเฉียบขาด สภาไมมีสิทธิ์ท่ีจะเปดอภิปรายหรือ
ไตถามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลไมวากรณีใด58 

 ตามขอความขางตนยิ่งเปนการสรางขอขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรงท้ังในสภา
ผูแทนราษฎร และนอกสภาซึ่งมีกลุมการเมืองเกาของจอมพล ป. พิบูลสงครามรวมอยูดวย เมื่อไม
สามารถแกไขสถานการณทางการเมืองได จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต จึงทําการรัฐประหารยึดอํานาจ
การปกครองจากรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจรท่ีความนิยมลดลงอยางหนัก เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 
2501  

 เมื่อจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดประกาศถอยแถลงท่ีมี
ความสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติ 

 “ในการปฏิวัติครั้งนี้ ขาเพจาในฐานะหัวหนาคณะปฏิวัติ 
และประมุขของรัฐบาลในปจจุบัน ไดยึดม่ันหลัก 2 ประการ เกี่ยวกับ
ปญหาเศรษฐกิจประการหนึ่ง คืองานพัฒนาเศรษฐกิจกับการศึกษา
จะตองเดินควบคูกันไป โดยประสานซึ่งกันและกัน... นอกจากนั้น
ขาพเจาก็ไดจัดต้ังคณะกรรมการวางโครงสรางเศรษฐกิจและ
การศึกษา...”59 

 จากนั้นจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ไดต้ัง “คณะกรรมการปรับปรุงแผนการศึกษา” โดยมี
หลวงวิจิตรวาทการเปนประธาน และมีกรรมการอ่ืนและคณะกรรมการท่ีปรึกษาอีก รวม 11 คน 60  
ดําเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาชาติ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งกรณีดังกลาวสามารถช้ี
ชัดไดวารัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาท่ีสามารถสรางพลเมือง (Citizen) เพื่อเปน
สวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และในเวลาตอมา ไดมีการจัดต้ัง “สภาการศึกษา

                                                         
 58 กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารเหตุการณปจจุบัน ก/ป7/2501/บ6.8 หนังสือพิมพสยามรัฐ  

10  กรกฎาคม  2501. อางถึงใน  วัชรินทร  มัสเจริญ, “แบบเรียนสังคมศึกษากับการกลอมเกลาทางการเมืองใน
สมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต: ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 35. 

 59 นุชนารถ  สุนทรพันธุ, การวางแผนการศึกษาเบ้ืองตน. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2523), 100. 

 60 คําสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ ท่ี 30/2501 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2501 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ
และที่ปรึกษาพิจารณาปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ 
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แหงชาติ” ขึ้นเปนครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีคณะกรรมการบริหารซึ่งมี 
หมอมหลวงปน  มาลากุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน ทําหนาท่ีปรับปรุง
แผนการศึกษาชาติท่ียังคางอยู และรางแผนการศึกษาชาติเพื่อเสนอตอสภาการศึกษาแหงชาติ
พิจารณา61   

 ในหนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2435 – 2507 ไดกลาวถึงบุคคลท่ีเขามาเปน
สมาชิกสภาการศึกษาแหงชาติจากหลากหลายสาขาอาชีพจํานวน 77 คน “ถือเปนครั้งแรกของประวัติ
การศึกษาของชาติท่ีมีบุคคลจํานวนมากเขามามีสวนรวม...นับไดวาเปนไปตามแผนประชาธิปไตย”62  
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2503 จึงมีประกาศพระบรมราชโองการใหใช “แผนการศึกษาแหงชาติ” โดยมี
ผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2504 เปนตนไป63 ซึ่งนับเปนแผนการศึกษาฉบับแรกท่ีมีคําวา 
“แหงชาติ” ปรากฏอยู ท้ังนี้ผูวิจัยคิดวาเพื่อใหมีช่ือสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ64 ท่ีได
ประกาศใชครั้งแรกในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต 

  นอกจากนั้นยังไดมีการย้ําถึงจุดมุงหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ดังท่ี
ปรากฏขอมูลวา “...ในการจัดการศึกษานั้นใหจัดการศึกษาเพื่อสนองความตองการของสังคมและ
บุคคลโดยสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองประเทศ.....”65 ซึ่งนับเปนความพยายาม
ของรัฐบาลในการเช่ือมโยงการศึกษาเขากับเปาหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกท้ังยังมีการขยาย
การศึกษาภาคบังคับดังขอความ “รัฐพึงขยายการศึกษาภาคบังคับใหสูงข้ึนเปนระยะตามกําลังทาง

                                                         
 61 กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2435 – 2507. (กรุงเทพฯ  โรงพิมพคุรุ

สภา, 2507), 899. 

 62 กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2435 – 2507. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ
สภา, 2507), 371 – 372. 

 63 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ. เลม 77 
ตอน 86 (ฉบับพิเศษ) หนา 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2503 

 64 กอนหนาประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503  เคยมีการประกาศใช “แผนการศึกษา
ชาติ” มาแลว 3 ฉบับ ไดแก 1.แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2476  2.แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2479  3.แผนการศึกษา
ชาติ พ.ศ.2494 

 65 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โครงการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนการศึกษา
แหงชาติ. ใน เอกสารการสัมมนาเ รื่อง “การดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520”  ณ โรงแรมบาง
แสน จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2521 ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
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เศรษฐกิจ เพื่อใหมาตรฐานความรูเบ้ืองตนของพลเมืองสูงข้ึน”66 ซึ่งแตเดิมบังคับถึงแคช้ันประถมปท่ี 
4 แตในแผนการศึกษาฉบับนี้ระบุถึงช้ันประถมปท่ี 7 หากแตในความเปนจริงไมสามารถดําเนินการได
ท่ัวถึง เนื่องจากขอจํากัดทางงบประมาณ  ซึ่งระหวาง พ.ศ.2506 – 2516 รัฐบาลสามารถขยาย
การศึกษาภาคบังคับ 7 ปไดเพียงรอยละ 29.82 ของประเทศเทานั้น   นอกจากปญหาดานงบประมาณ
แลวยังเกิดจากมีจํานวนความตองการในการศึกษาตอนอยจนไมสามารถดําเนินการได67 

 อาจกลาวไดวาแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 กําหนดจุดมุงหมายสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและแบบแผนการปกครองประเทศ ณ ขณะนั้น โดยท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504 – 2509) เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และมีการ
สงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน  แตในดานการปกครอง
ประเทศจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ปกครองประเทศดวยระบอบเผด็จการ มีการประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญ รัฐสภา และการเลือกต้ังอันเปนหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการ
จับกุมบุคคลผูมีความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกตางจากรัฐบาลเปนจํานวนมาก68 นอกจากนั้นจอม
พลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  แสวงหาความรวมมือจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบตางๆ 
ซึ่งในชวงประมาณ พ.ศ.2500 ปญหาภัยคอมมิวนิสตกําลังแพรกระจายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต   สะทอนใหเห็นวาจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต นําอุดมการณการสรางชาติโดยใหประชาชน
คํานึงถึงประโยชนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจกอนการพัฒนาทางการเมือง  ท้ังนี้หากพิจารณาแลว
พบวาประชาชนท่ัวไปในสมัยนั้นอาจจะยังมิไดสนใจการเมืองหรือมีความรูความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีถองแทจนเกิดความอยากมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองก็เปนได สังเกตไดจากสถิติ
การมาใชสิทธ์ิเลือกตั้งต้ังแต พ.ศ.2475 – กอน พ.ศ.2500 โดยเฉล่ียไมถึงรอยละ 4069 ปญหาปากทอง 
ความเปนอยูและความสะดวกสบายในชีวิตจึงเปนส่ิงท่ีมองเห็นไดชัดเจน จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต จึง

                                                         
 66 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแหงชาติ. (กรุงเทพฯ: กองการเผยแพร 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2504), 23. 

 67 พนัส  หันนาคิน, การศึกษาของไทย. (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2521), 149. 

 68 โพยม  วรรณศิริ, “จากสภาการศึกษาแหงชาติถึงคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ: สถานภาพ
และพัฒนาการ” วารสารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 13 (กุมภาพันธ – มีนาคม 2522): 18 – 36. 

 69 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง,  สถิติขอมูลการมาใชสิทธิเลือกต้ัง ส.ส. พ.ศ.2475-2550. 
เขาถึงเมื่อ 25 มีนาคม  2558. เขาถึงไดจาก http://www2.ect.go.th/download-file.php?Action 

=filedownload&DataID=56183 
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ไดมุงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใชการศึกษาเปนฐาน ท้ังนี้เพื่อใหประชาชนรับรูถึงสภาพชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้นจนอาจไมสนใจการปกครองท่ีไมใชระบอบประชาธิปไตย 

 ผูวิจัยพบวาการพัฒนาเศรษฐกิจของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต นั้นในความเปนจริงกลุม
ผูรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจยังไมใชประชาชนท่ัวไปหากแตเปนกลุมนายทุนท้ังชาวไทยและ
ตางชาติท่ีนับแตจะมีการรวมกลุมผลประโยชนกันเหนียวแนน ซึ่งจะทําใหเกิดชองวางทางสังคมท่ีมาก
ขึ้น70 ซึ่งชองวางทางสังคมนี้เองท่ีจะทําใหประชาชนไมสนใจการเมือง ประชาชนยังคงมีวิถีชีวิตใน
สังคมเกษตรกรรม ดังเชนกรณีการท่ีรัฐบาลสรางถนน หรือสะพานเช่ือมไปในถ่ินทุรกันดาร แทนท่ี
ประชาชนจะไดประโยชนดานการคมนาคมกลับชวยเปนการอํานวยความสะดวกใหแกพอคาคนกลาง
หรือนายทุนในการเขาถึงแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรไดงายขึ้น71 นอกจากนั้นหากพิจารณาถึงการ
อนุญาตใหมีการจับจองถือครองท่ีดินโดยไมจํากัดจํานวนในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 72 ดวยแลว
พบวาเปนการเอ้ือประโยชนตอกลุมนายทุนเปนสําคัญ เพราะวาแมประชาชนจะสามารถจับจองท่ีดิน
ไดแตดวยขอจํากัดดานเงินทุน แรงงาน และเทคโนโลยีการเกษตรยอมไมสามารถใชประโยชนจาก
ท่ีดินไดโดยสมบูรณ ในทางกลับกันหากกลุมนายทุนสามารถกวานซื้อหรือจับจองถือครองท่ีดินยอม
สามารถนําไปตอยอดธุรกิจไดมหาศาล  

 ดวยเหตุท่ีมีผลประโยชนทับซอนในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองนี้ นอกจากไม
สามารถกอใหเกิดความอยูดีกินดีท่ีเปนรูปธรรมแลว ยังเปนการเปดโอกาสใหนายทุนเขามามีบทบาท
ในทางการเมืองในสมัยตอมาดวยเหตุท่ีท้ังฝายการเมืองและธุรกิจตางเอื้อประโยชนตอกัน ท้ังนี้เสนห  
จามริกไดแสดงความเห็นวา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตนั้นไมได
ประสพผลสําเร็จทุกอยางตามท่ีคาดหวังไว ท้ังนี้ เพราะไมมีมาตรการทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจน 
ผลประโยชนมิไดตกแกประชาชนอยางแทจริง สงผลใหเกิดชองวางทางสังคมท่ีมากขึ้น การสรางความ

                                                         
 70 กระมล  ทองธรรมชาติ, ปญหาทางการเมืองของประเทศท่ีกําลังพัฒนา. (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

,2515), 50 – 54. 

 71 จํานง  ใจเท่ียง, “การปฏิวัติ 2501 กับผลสะทอนทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง” 
(วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต  แผนกการปกครอง  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521),  205. 

 72 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49. เลมที่ 76 ตอนที่ 8 หนา 13 – 13 
ประกาศ ณ วันที ่13  มกราคม 2502 
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ยุติธรรมทางสังคมท่ีจะชวยคํ้าจุนความมั่นคงและความเปนอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ จึงหางไกล
ตอความเปนจริงอยางมาก73 

 ดังนั้นการท่ีจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตไดเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพราะมีแตจะเปน
ประโยชนตอภาพรวม และเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน สวนการพัฒนาการเมืองมักนําไปสูความแตกแยก 
ระสํ่าระสายและแยงชิงผลประโยชน ดังนั้นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และความเจริญของประเทศคือการศึกษา อันเปนท้ังแผนและกลไกสําคัญในการสรางชาติ ซึ่งสภา
การศึกษาแหงชาติไดถูกต้ังขึ้นเพื่อประโยชนดานนี้เปนสําคัญ มีหนาท่ีวางแผนการศึกษา โครงการ 
ตลอดจนหลักสูตรท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมุงเนนการสนับสนุนทางการเมืองดวย
การกําหนดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแนวคิด และนโยบายของรัฐบาล เพื่อสรางเอกภาพและความ
มั่นคง รัฐไดพยายามสรางความตระหนักรูในหนาท่ีของพลเมืองท่ีมีตอชาติ ปฏิบัติตามกรอบของ
วัฒนธรรม จงรักภักดีตอสถาบันท่ีรัฐกําหนด ซึ่งเปนจุดมุงหมายท่ีรัฐตองการ74 และการจัดระบบ
การศึกษาในยุคนั้นไดออกแบบใหสอดคลองกับการพัฒนาแผนเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม
ซึ่งอยูภายใตการปกครองในรูปแบบเผด็จการ75 ท้ังนี้เพื่อใหมีทิศทางในการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจน
เปนระบบ 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ไดกําหนดแนวนโยบายดานการศึกษาท่ีแตกตางไป
จากแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2494 สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 

 1.รัฐมีความมุงหมายใหพลเมืองทุกคนไดรับการศึกษาตามควรแกอัตภาพ ซึ่งเปนครั้งแรก
ท่ีไดมีการกําหนดหนาท่ีของรัฐในการสนับสนุนบุคคลท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใหไดเรียนสูงสุดตามควร
แกสติปญญา ความสามารถ โดยเนนใหประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษา 

                                                         
73 เสนห  จามริก, ปญหาและอนาคตของเมืองไทย. (กรงุเทพฯ: กองบรรณาธิการสงัคมศาสตรปริทศัน, 

2519 ), 412. 
74 วัชรินทร  มัสเจริญ, “แบบเรียนสังคมศึกษากับการกลอมเกลาทางการเมืองในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะ

รัชต: ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 186 – 188. 

75 ขวัฒน  ฉมังลาภ, “ประกิตสังคมการเมืองจากหนังสือ: ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือเรียนตามหลักสูตร 
ประถมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540), 54. 
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 2.มีความยืดหยุนระหวางองคประกอบแหงการจัดการศึกษา 4 ดาน ซึ่งประกอบไปดวย 
พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2494 นั้นไดระบุวา
ทุกดานนั้นตอง “สัดสวนลวนพอเหมาะกัน”76 ซึ่งหมายถึงใหสมดุลกันซึ่งทําไดยากในทางปฏิบัติ 
หากแตในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ไดกําหนดใหสามารถกําหนดเพิ่มเติมและเลือกนํามา
ปฏิบัติไดยืดหยุนตามสถานการณ แตท้ังนี้ตองสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครอง
ประเทศ77 

 3.มีการขยายการศึกษาภาคบังคับ จากเดิมแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2494 กําหนดใหมี
การศึกษาภาคบังคับเพียงแคจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 แตในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503                 
มีการขยายการศึกษาภาคบังคับถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 7 โดยแบงเปนช้ันประถมศึกษาตอนตน 4 ป 
(ป.1 – ป.4) และช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 3 ป (ป.5 – ป.7) โดยนําช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใน
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2494 มาปรับเปนช้ันประถมศึกษาปท่ี 7 สวนระดับมัธยมศึกษานั้นใหไลเรียง
กันข้ึนไปต้ังแตช้ัน ม.ศ.1 – ม.ศ.5 ซึ่งเปนผลมาจากการประชุมสวนภูมิภาคขององคการการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ณ เมืองการาจี ประเทศปากีสถานโดยมี
ผูแทนประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียจํานวน 18 ประเทศ เขารวมการประชุม ซึ่งท่ีประชุมไดเสนอแผน
การาจี (Karachi Plan) ซึ่งมุงหมายใหมีการขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาในภูมิภาคเอเชียให
ท่ัวถึง และเห็นตรงกันวาประเทศสมาชิกควรจัดการศึกษาภาคบังคับไมนอยกวา 7 ป โดยแผนนี้
กําหนดระยะเวลา 20 ป (ต้ังแต พ.ศ.2503 – 2523)78  ซึ่งการขยายการศึกษาภาคบังคับครั้งนี้รัฐบาล
ไดเล็งเห็นวาหากเด็กจบการศึกษาเพียงช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 นั้นอายุยังนอยและยังไมอยูในวัยท่ีจะ
ประกอบอาชีพไดดีเทาใดนัก การใหมีระยะเวลาศึกษาในระบบโรงเรียนท่ีมากข้ึนยอมสงผลใหเด็กมีวุฒิ
ภาวะท่ีสูงขึ้น ซึ่งการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 4 ปเปน 7 ปนั้น ไดเริ่มใชอยางเปนทางการท้ัง
ประเทศเม่ือ พ.ศ.250679  

                                                         
 76 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องแผนการศึกษาชาติ. ตอนที่ 38 เลม 68 

หนา 847 วันที่ 19  มิถุนายน 2494 

 77 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการ เรือ่งแผนการศึกษาแหงชาติ. ตอนที่ 86 เลม 
77 ฉบับพิเศษ หนา 3 วันที่ 20 ตุลาคม 2503 

 78 กระทรวงศึกษาธิการ, โครงการพัฒนาแผนการศึกษาการาจี. (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 
2503),  4 – 12. 

 79 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการขยายการศึกษาภาคบังคับ ลงวันที่ 7 มกราคม 2506  
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 ในท่ีนี้จะไดอธิบายความสัมพันธระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษา
เพื่อใหเขาใจแนวทางการใชนโยบายของรัฐท้ังสองดานในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  ดังท่ีไดกลาว
กอนหนานี้ถึงการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติควบคูกับแผนการศึกษาแหงชาติ โดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาตินั้นไดแบงระยะเวลาดําเนินการออกเปน 2 ชวง คือชวงแรก พ.ศ.2504 
– 2506 และในชวงท่ีสอง พ.ศ.2506 – 2509 รวมระยะเวลา 6 ป โดยในชวงแรกนั้นมุงพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบชลประทาน พลังงาน การรถไฟ ขนสง ฯลฯ สวนในระยะท่ีสองรัฐบาล
จอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุข เทคโนโลยี 
และการวิจัยทดลองเพื่อสงเสริมการเกษตรและการอุตสาหกรรม80 จะเห็นไดวาประเด็นการพัฒนา
ดานการศึกษาจะอยูในชวงท่ีสองของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ หากแตในความเปนจริง แลวไดมีการ
ประกาศแผนการศึกษาแหงชาติเปนการเฉพาะ ในวันเดียวกับท่ีมีการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ นอกจากนี้งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในชวงประมาณ พ.ศ.2503 – พ.ศ. 
2505 มีจํานวนเงินโดยเฉล่ียมากกวา 1,200 ลานบาทตอป81 ซึ่งมากกวากระทรวงอื่นๆ ยอมแสดงให
เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาท่ีตอเนื่องมาต้ังแตการรัฐประหาร พ.ศ.250182  

 นอกจากประเด็นเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาแลว ปจจัยทางสังคมก็มีสวนสําคัญ
ในการพัฒนาการศึกษาอยูไมนอย หลังจากท่ีจอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต  ไดกาวข้ึนมามีอํานาจทาง
การเมืองหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2501 แลวยังมีการปรับปรุงสวัสดิการสังคมอื่นๆ เชน การประกาศ

                                                         
 80 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ. ตอนที่ 85 

เลม 77 ฉบับพิเศษ  วันที่ 20 ตุลาคม 2503 

 81 ผูวิจัยคํานวณจากขอมูล พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2503 – 2505 
เขาถึงเมื่อ 21 มีนาคม  2558. เขาถึงไดจาก   
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/A/122/1.PDF 

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/A/109/1.PDF 

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2504/A/079/1.PDF  

 82 จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ไดเรียกการรัฐประหาร พ.ศ.2501 วาการปฏิวัติ สังเกตไดจากการ
ประกาศออกคําสัง่ตางๆ จะใชคําวา “คําสั่งคณะปฏิวัติ” ทั้งน้ีจรูญ  สุภาพไดนิยามความหมายของการ “ปฏิวัติ” วา
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานโดยฉับพลันดวยวิธีการใชกําลังรุนแรงเปล่ียนแปลงระบบ (System) แตกตาง
จากการรัฐประหาร (Coup d’Etat) ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยการมุงใชกําลังเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล
ผูปกครองประเทศ แตไมเปลี่ยนหลักหรือระบอบการปกครองประเทศ อางถึงใน จรูญ  สุภาพ, ศัพทวิชาการทาง
รัฐศาสตร. (พระนคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2512), 23. 
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ลดอัตราคาเลาเรียน ระดับท่ีสูงกวาการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนรัฐบาล 83 ประกาศแนะนําให
เทศบาล แจกหนังสือเรียนฟรีแกเด็กท่ียากจนตามโรงเรียนภายในเขตเทศบาลท่ีรับผิดชอบ 84 
นอกจากนั้นปญหาอันธพาลท่ีสรางความเดือดรอน รําคาญ แกประชาชนท่ัวไป ซึ่งมีการลงโทษดวย
การวากลาวตักเตือน กักขัง หรือแมแตการประหารชีวิตนั้น เปนการแกไขปญหาในบ้ันปลาย แตหาก
เมื่อนําบุคคลเหลานี้มารับการศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ ก็จะทําใหกลายเปนพลเมืองดีตอไป85 ดวยเหตุนี้
ในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 จึงไดเนนการสงเสริมดานอาชีวศึกษาเพื่อใหเยาวชนไดมี
ทางเลือกในการศึกษาเลาเรียนซึ่งสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได ประกอบกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีเปนผลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ จึงมีความตองการแรงงานท่ีมีทักษะความ
ชํานาญ รัฐจึงตองเรงผลิตแรงงานหรือกําลังคนท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ 
การปรับระบบการศึกษาในแผนการศึกษาแหงชาตินั้นจึงถือเปนแนวทางสําคัญในการแกปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะความชํานาญได86  

 แมวาการพัฒนาดานอาชีวศึกษาจะมีความสําคัญและจําเปนตอการสงเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศ หากแตในความเปนจริงประชาชนยังนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนตอในโรงเรียนสายสามัญ
ศึกษา ในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ยังไดยกเลิกมัธยมวิสามัญ87 เหลือเพียงการศึกษาสาย

                                                         
 83 กรมประชาสัมพันธ, “แถลงการณของคณะปฏิวัติ”  ขาวในประเทศภาคคํ่า วันที ่14 

พฤศจิกายน 2501. (กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ, 2501), 3. 

 84 ทักษ  เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ แปลจาก Thailand: The 

Politics of Despotic Paternalism แปลโดย พรรณี  ฉัตรพลรักษและ ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข. (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 245 – 246. 

 85 จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต, “คําปราศรัยในวันครบรอบปแหงการปฏิวัติ 20 ตุลาคม 2502,” ใน 
ประมวลสุนทรพจนของ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี. (พระนคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2503), 124 – 

125.  

 86 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 5 ทศวรรษ สภาพัฒน. (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ), ม.ป.ป., 27. 

 87 เนนการศึกษาเฉพาะดานวิชาการ เชน ภาษาอังกฤษ, พีชคณิต อางถึงใน ม.ล.ปน  มาลากุล, 
“จดหมายเหตุรายวันเมื่อไปตรวจราชการภาคใต” วารสารจันทรเกษม (10 มกราคม 2499): 11. 
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สามัญและอาชีวศึกษา ท้ังยังสอดแทรกการศึกษาวิชาชีพไวในการศึกษาทุกระดับ เพื่อใหสอดคลองกับ
หลัก “หัตถศึกษา”88 ตามแผนการศึกษาแหงชาติ  

 โดยภาพรวมแลวการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ยอมตอง
สอดคลองกับการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายการศึกษาภาคบังคับเพื่อสรางรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังท่ีจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตไดกลาววา “...รากฐานของระบอบ
รัฐธรรมนูญคืออะไร เปนแนนอนทีเดียววาการศึกษาของพลเมืองเปนรากฐานสําคัญท่ีสุด...”89 อีกท้ัง
ยังสงเสริมการเรียนดานอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉะนั้นการศึกษาจึงถือวามีความสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือของรัฐในการสราง
พลเมืองในแบบท่ีรัฐตองการ  

 ดังท่ีไดกลาวนําในกอนหนานี้แลววานโยบายของรัฐจะถูกแปรเปนหลักสูตรการศึกษา ซึ่ง
มีหนังสือเรียนเปนเครื่องมือถายทอดเรื่องราวตางๆ ใหแกผูเรียนไดรับรู หนังสือเรียนจึงถือไดวาเปน
ภาพสะทอนความตองการของรัฐในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี โดยเฉพาะหนังสือเรียนสังคมศึกษาท่ีมี
การแปรเปล่ียนของเนื้อหาเปนไปตามกระแสสังคมตามหลักสูตรท่ีรัฐกําหนด เมื่อมีความรูความเขาใจ
การเปล่ียนแปลงของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ซึ่งมีจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต เปนผูมีบทบาท
สําคัญแลว ผูวิจัยจะไดกลาวถึงสภาวการณทางการเมืองในชวง พ.ศ. 2501 – 2516 อันเปนชวงเวลาท่ี
รัฐบาลยังปกครองดวยระบอบเผด็จการทหาร 

 

สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในชวง พ.ศ.2501 – 2516 

 ในชวง พ.ศ.2501 – 2516 เปนยุคสมัยท่ีเปนจุดเปล่ียนสําคัญของประวัติศาสตรไทย 
ดวยเปนยุคท่ีมีการปกครองในรูปแบบเผด็จการ ภายใตการบริหารของบุคคลหรือกลุมบุคคลคณะเดียว
ซึ่งดําเนินการดวยความเฉียบขาดดวยอํานาจทางทหาร  และกฎหมายพิเศษ จนนําไปสูการลุกฮือ
ตอตานของประชาชนท่ีนําโดยกลุมนิสิต นักศึกษาท่ีเปนผลผลิตของระบบการศึกษา ในเหตุการณ 14 

                                                         
 88 ในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ไดกลาวถึง หัตถศึกษาวาหมายถึง “ใหมีกิจนิสัยและความ

ขยันหมั่นเพียรในการใชมือปฏิบัติงาน เพ่ือเปนรากฐานของการประกอบอาชีพ” 

 89 คณะรัฐมนตรี, “ประมวลสุนทรพจนจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต พ.ศ.2502 – 2504” อนุสรณงาน
พระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทรา
วาส 17 มีนาคม 2507. (พระนคร: โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2507), 367. 
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ตุลาคม 2516  โดยผูวิจัยจะไดนําเสนอสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในชวง พ.ศ.2501 – 
2516 โดยแบงออกเปน 2 ชวงเวลายอย ไดแก 

 1.สมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  (พ.ศ.2501 – 2506) 

 2.สมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร (พ.ศ.2506 – 2516)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 สมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  (พ.ศ.2501 – 2506) 

 ภายหลังจากท่ีจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  ทํารัฐประหารเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2501 โดย
อางเหตุผลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสตท่ีกําลังแผขยายอิทธิพลในภูมิภาคอินโดจีน รวมถึง
ปญหาและอุปสรรคในการท่ีพรรคการเมืองไดใชรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาผลประโยชน ใชอภิ สิท ธ์ิและเสรีภาพในทาง ท่ี ผิด กอให เกิดความแตกแยก
ภายในประเทศ90 และไดเรียกคณะผูกอการวา “คณะปฏิวัติ” ตามท่ีปรากฏในประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 1 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2501 “...คณะปฏิวัติ ซึ่งประกอบไปดวยทหารบก เรือ อากาศ ตํารวจ
และพลเรือนไดทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศในนามประชาชนชาวไทย ต้ังแต 21.00 น. ของ
วันท่ี 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2501 นี้เปนตนไป และสถานการณท้ังหลายตกอยูในความควบคุมของ
คณะปฏิวัติโดยท่ัวไปแลว”91  

 รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ใชรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ มีการประกาศ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญและสมาชิกรัฐสภา ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.2498 92 
กระบวนการขางตนลวนมิใชวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยท้ังส้ิน จึงเทากับวารัฐบาลไดนําพา
ประเทศกลับไปสูยุคกอนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ซึ่งมีการรวมอํานาจไวท่ีศูนยกลางคือ
รัฐบาล ทักษ  เฉลิมเตียรณไดเรียกการปกครองในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตวา “ระบบพอขุน

                                                         
 90 “ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 4” ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 อางถึงใน ทักษ  เฉลิมเตียรณ, 

การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 197 – 
198. 

 91 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 1. เลมที่ 75 ตอนที่ 81 (ฉบับพิเศษ) 20 
ตุลาคม 2501. 

 92 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8.  เลมที่ 75 ตอนที่ 83 (ฉบับพิเศษ) 21 
ตุลาคม 2501. 
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อุปถัมภ”93 โดยรัฐบาลไดเนนย้ําถึงการปฏิวัติ 2501 วาเปนการนําพาประเทศสูความเปนอารยะ ท้ังนี้
ในทรรศนะของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต เห็นวาประชาธิปไตยแบบคณะราษฎรท่ีถือตามแบบตะวันตก
นั้นไมเหมาะสมกับประเทศไทย ดวยประเทศไทยยังไมมีตัวบุคคลท่ีจะขับเคล่ือนแนวคิดแบบตะวันตก
ใหดําเนินไปได และมองวาการพัฒนาอุดมการณทางการเมืองนั้นจําเปนตองพิจารณาสภาพท่ีแทจริง
ของสังคมไทยดวย 94 นอกจากนี้จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ยังได เนนความสําคัญกับระบอบ 
“ประชาธิปไตยแบบไทย”95 โดยวางพื้นฐานอุดมการณทางการเมืองแบบอํานาจนิยม รวมอํานาจไวท่ี
นายกรัฐมนตรี ซึ่งสามารถกระทําการใดๆ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยภายในประเทศไดท้ังส้ิน  
ท้ังนี้จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตไดนําอุดมการณและแนวคิดทางการเมืองท่ีวาสังคมหรือรัฐประกอบไป
ดวยกลุมคน 3 ชวงช้ันท่ีชัดเจน คือ รัฐบาล ขาราชการ และประชาชน96 มาใชในการปกครองโดยมี
ทัศนะวารัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบาย ขาราชการเปนผูปฏิบัติ และประชาชนเปนผูสนองรัฐ การท่ี
สังคมจะสงบเรียบรอยและเจริญกาวหนา ประชาชนในฐานะผูอยูใตปกครองมีหนาท่ีตองสนองตอบ
นโยบายของผูปกครองคือรัฐบาล  

 ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2501 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดเรงสรางความชอบธรรม
ทางการเมือง ดวยการดําเนินนโยบายท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางฉับพลัน97 อาทิ 
การส่ังลดอัตราคาไฟฟา คาธรรมเนียมโทรศัพท คาโดยสารรถไฟ คาเลาเรียน ราคาขาวสาร และให
การชวยเหลือประชาชนท่ีขาดแคลนน้ําในการบริโภค ใหการรักษาพยาบาลฟรีสําหรับครอบครัวท่ี
ยากจน เปนตน  การปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบไทยนั้น จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ได

                                                         
 93 ทักษ  เฉลิมเตียรณ, “ความคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต และระบบการเมืองแบบ

พอขุนอุปถัมภ” ใน นครินทร  เมฆไตรรัตน, รัฐศาสตรการเมือง: รวมบทความวิชาการทางรัฐศาสตร พ.ศ.2516 – 
2525. (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2542), 91 – 159. 

 94 ทักษ  เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 223. 

 95 “รายการวิทยุกองทัพบก “20” 17 สิงหาคม 2508, ใน สถานีวิทยุกองทัพบก, ประชาธิปไตยแบบ
ไทย. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพโชคชัยเทเวศน, 2508), 65. 

 96 ทักษ  เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 303. 

 97 ทักษ  เฉลิมเตียรณ, “ความคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต และระบบการเมืองแบบ
พอขุนอุปถัมภ” ใน นครินทร  เมฆไตรรัตน, รัฐศาสตรการเมือง: รวมบทความวิชาการทางรัฐศาสตร พ.ศ.2516 – 
2525. (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2542), 125 - 126. 
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ประกาศใช ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.250298  ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว มี
บทบัญญัติท้ังส้ิน 20 มาตรา ซึ่งไดมีการใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีอยางมาก โดยเฉพาะมาตรา 17 ท่ี
นายกรัฐมนตรีสามารถใชอํานาจเด็ดขาดท้ังทางนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีท่ีเห็นวาเปนภัยตอความม่ันคงของชาติและราชบัลลังก  ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ.2502 ไดเปนเครื่องมือสําคัญท่ีทําใหการทํางานของรัฐบาลเปนไปอยางเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด เพราะปราศจากการควบคุมและตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ99  

 นอกจากนี้ในธรรมนูญการปกครองฯ ยังไดกําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อทําหนาท่ี
รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและทําหนาท่ีสภานิติบัญญัติดวย100 ซึ่งมีจํานวนสมาชิก 240 คน  มาจาก
การแตงต้ังท้ังหมด โดยสมาชิกสวนใหญจะเปนนายทหารและขาราชการประจํา101 การใชอํานาจตาม
มาตรา 17 แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพ.ศ.2502 ของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตไดแสดง
ออกมาหลายกรณี เชน การส่ังตรวจคนสํานักพิมพและโรงพิมพท่ีมีการเผยแพรขาวสารหรือส่ิงพิมพท่ี
ขัดตอความสงบเรียบรอย การจับกุมนักการเมือง นักเคล่ือนไหวทางการเมือง นักศึกษา นักเขียน 
นักหนังสือพิมพ ดวยขอหาสนับสนุนหรือสงเสริมการการะทําอันเปนคอมมิวนิสต102 อีกท้ังยังมีการ
ควบคุมการเสนอขาวตามหนังสือพิมพ หามชุมนุมทางการเมือง 103 เพื่อปองกันการวิพากษวิจารณ

                                                         
 98 ราชกิจจานุเบกษา, ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502. เลมที่ 76 ตอนที่ 17 (ฉบับ

พิเศษ) 28 มกราคม 2502 

 99 สุจิต  บุญบงการ, เอกสารการสอนชุดวิชา 12301 วิวฒันาการการเมืองไทย. (นนทบุรี: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532), 640. 

 100 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11. เลมที่ 75 ตอนที่ 84 (ฉบับพิเศษ) 22 
ตุลาคม 2501. 

 101 เชาวนะ  ไตรมาส, ขอมูลพื้นฐาน 66 ป ประชาธิปไตย. พิมพครั้งท่ี 4. (กรุงเทพฯ: สถาบัน
นโยบายศึกษา, 2542), 37. 

 102 พรภิรมย  เอ่ียมธรรม, ประวัติศาสตรไทย สมัยใหม เลม 1. (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2535), 
37 

 103 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 17. เลมที่ 75 ตอนที่ 85 (ฉบับพิเศษ) 27 
ตุลาคม 2501. 
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รัฐบาล  นอกจากนั้นยังไดเนนใหมีการปราบปรามอันธพาล104 ซึ่งรัฐบาลเห็นวาเปนบอนทําลายความ
สงบเรียบรอยของสังคม  

 ในดานการศึกษารัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ไดประกาศโอนกิจการมหาวิทยาลัยจาก
เดิมท่ีสังกัดตามกระทรวงตางๆ ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อความคลองตัวในการบริหารราชการ
และเปนการควบคุมมาตรฐานการศึกษา105 ซึ่งมีการสงอาจารย ขาราชการไปรับการฝกอบรมวิชาการ
ความรูจากตางประเทศโดยเฉพาะกลุมประเทศทุนนิยม เพื่อใหนําแนวคิดอุดมการณจากตางประเทศ
มาผลิตซ้ําและถายทอดในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงไดใหบุคคลในรัฐบาลเขาไปเปนผูบริหาร
มหาวิทยาลัยตางๆ106 อาทิ พลเอกถนอม  กิตติขจร ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ระหวาง พ.ศ.2503 – พ.ศ.2506107  และ พลเอกประภาส  จารุเสถียรดํารงตําแหนงอธิการบดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ.2504 – พ.ศ.2506108 เปนตน ซึ่งเทากับวารัฐบาลไดพยายาม
นําการเมืองไปควบคุมการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนชวงวัยท่ีเยาวชนไดให
ความสนใจในกิจกรรมทางการเมืองมากเปนพิเศษ ซึ่งการปดกั้นอุดมการณทางการเมืองมิให
ประชาชนไดมีสวนรวมใดๆ ในการเมืองการปกครองของประเทศถือเปนการสรางแรงตานท่ีไดปะทุ
ออกมาในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ดังท่ีจะไดกลาวในโอกาสตอไป 

                                                         
 104 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 21. เลมที่ 75 ตอนที่ 89 (ฉบับพิเศษ)                      

2 พฤศจิกายน 2501. 

 105 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2502. เลมที่ 76 ตอนที่ 85 (ฉบับพิเศษ) 2 กันยายน 2502 

 106 ชาญวิทย  เกษตรศิริ และคณะ, สํานักน้ันธรรมศาสตรและการเมือง. (กรุงเทพ: สํานักพิมพดอก
หญา 2538), 271. 

 107 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนังสือคูมือนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2550. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 6. 

 108 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังอธิการบดีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. เลมที่ 78, ตอนที่ 72 ง (ฉบับพิเศษ) 8 กันยายน 2504 
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 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต มุงพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหดีขึ้นและเหมาะสมกับความเปนอยูของประชาชนชาวไทย ท้ังในทางกสิกรรมและอุตสาหกรรม109 
จึงไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดย
เนนไปท่ีการสรางระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมไปถึงการกูเงินและรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ110 ดวยเหตุนี้ประเทศไทยในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตจึงไดดําเนิน
นโยบายตางประเทศท่ีสัมพันธกันกับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด  

 สหรัฐอเมริกาไดเขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือแกประเทศไทยในการลงนาม
สัญญาความชวยเหลือตางๆ นับต้ังแตส้ินสงครามโลกครั้งท่ี 2  เชน พ.ศ.2489 สหรัฐอเมริกาไดให
ความชวยเหลือบูรณะประเทศจากภัยสงคราม และตกลงรวมกับอังกฤษในการรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรจากประเทศไทย พ.ศ.2493 สหรัฐอเมริกาไดลงนามในสัญญาฟูลไบรท เพื่อใหความชวยเหลือ
ในการพัฒนาการศึกษาของไทย พ.ศ.2497 ประเทศไทยไดเขารวมลงนามในสนธิสัญญาความรวมมือ
ทางทหารเพ่ือตอตานการรุกรานของประเทศคอมมิวนิวตและจัดต้ังองคการสนธิสัญญาปองกันรวมกัน
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ ส.ป.อ.(SEATO) โดยกําหนดใหประเทศไทยเปนเขตยุทธศาสตร
สําคัญในการสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต111 เปนตน 

 การข้ึนสูอํานาจทางการเมืองของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ในการปฏิวัติ พ.ศ.2501 นั้น
ไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา112 รวมถึงความชวยเหลือดานอ่ืนๆ ท้ังความชวยเหลือดาน
เงินทุนและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งการรับการชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกานั้น สงผลใหจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต ตองดําเนินนโยบายตอตานการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต ท่ีไดนําไปสูแถลงการณรวมถนัด 
– รัสค ซึ่งกระทําระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของไทยและสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ.2505 ใน

                                                         
 109 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11.  เลมที่ 75 ตอนที่ 84 (ฉบับพิเศษ) 22 

ตุลาคม 2501 

 110 ทักษ  เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 300. 

 111 ชาญวิทย เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2551), 414 – 420. 

 112 Donald E. Nuechterlein, Thailand and the Struggle for Southeast Asia (Ithaca: 

Cornell University Press, 1965), 133 – 135 อางถึงใน ลิขิต  ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), 172. 
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รายละเอียดไดย้ําถึงการชวยเหลือทางทหารเพื่อตอตานการรุกรานและบอนทําลายของลัทธิ
คอมมิวนิสตในประเทศไทย113 ซึ่งฝายรัฐบาลไทยตองยินยอมใหสหรัฐอเมริกาต้ังฐานทัพในประเทศ
ไทยถึง 7 แหงไดแก นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม ขอนแกน อูตะเภา และตาคลี ซึ่ง
ไดสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมไทยในเวลาตอมา 

 การดําเนินแผนเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม เห็นไดจากมีการเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเปนหลักมีการเปดรับการลงทุนจากตางชาติ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่ง
ยังผลใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 1114 มุ งหมายในการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหสูงข้ึน มีการสราง
ปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน พัฒนาระบบชลประทาน  เสนทาง
คมนาคม การไฟฟา โรงเรียน ฯลฯ โดยท่ีรัฐไมไดเขาไปแทรกแซงกิจการหรือดําเนินธุรกิจแขงขันกับ
เอกชน หากแตใหเปนไปเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนมีการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยท่ีรัฐบาลเปน
ฝายดูแลในการสรางปจจัยพื้นฐานไวรองรับอีกช้ันหนึ่ง ยอมเปนการกระตุน ใหกลุมทุนตางชาติ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเขามาลงทุนสงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  และกลุมทุน
ของสหรัฐอเมริกายังไดเสริมสรางความมั่นคงใหรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ดังนั้นรัฐบาลจึงไดหาม
มีการนัดหยุดงาน หามการชุมนุมของกรรมกร ยกเลิกสหภาพแรงงาน115 ซึ่งนอกจากเพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอยในบานเมืองแลว ยังเปนการปองกันมิใหการดําเนินธุรกิจตองหยุดชะงักซึ่งจะสงผล
กระทบตอการลงทุน   

  นอกจากนี้จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ยังไดออกประกาศของคณะปฏิวั ติ116เพื่อเปน
หลักประกันวารัฐบาลจะใหความเทาเทียมในการเขามาลงทุนของกลุมทุนตางชาติ  รัฐบาลจะไมโอน
กิจการอุตสาหกรรมของเอกชนมาเปนของรัฐ การลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เชน การยกเวน

                                                         
 113 ทักษ  เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 329 – 330. 

 114 ราชกิจจานุเบกษา, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ. เลมที่ 77  ตอนที่ 85 (ฉบับพิเศษ) 20 

ตุลาคม 2503                       

 115 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19. เลมที่ 75 ตอนที่ 87 (ฉบับพิเศษ) 31 
ตุลาคม 2501 

 116 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 33. เลมที่ 75 ตอนที่ 103 (ฉบับพิเศษ) 5 
ธันวาคม 2501 
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หรือลดภาษีนําเขาวัตถุดิบ หรือใหสิทธิแกเอกชนตางชาติในการซื้อท่ีดินในประเทศไทยดวย ดวยการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเปดกวางของรัฐบาลสงผลใหมีปริมาณสินคาออกท่ีมีจํานวน
มากขึ้น มูลคาสินคาทางการเกษตรซ่ึงเปนกิจการหลักของประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้น การชวยเหลือ
ทางการทหารและเงินทุนดานอื่นๆ ไดหล่ังไหลเขามา117 ทําใหสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศอยูใน
เกณฑดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ขณะท่ีดานการเมืองรัฐบาลยังคงจํากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนใหอยูใน
ฐานะผูตามท่ีดี  

 โดยภาพรวมแลวในชวง พ.ศ.2501 – 2506 รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ไดมุงเนนให
มีการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนา โดยการใชอํานาจทาง
การทหารในการควบคุมความเคล่ือนไหวทางการเมือง ท้ังนี้เพื่อใหประชาชนรูสึกถึงความกินดีอยูดี
และเขาใจถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยท่ีไมมีปจจัยทางการเมืองอื่นๆ มาเปน
ภาวะแทรกซอน ในชวงสมัยนี้ถือไดวารัฐบาลสามารถดําเนินนโยบายตางๆ ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ 
การทหารไดโดยอาศัยอํานาจของคณะปฏิวัติ ขณะเดียวกันยังไดมีการรับความสนับสนุนจาก
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีความตองการตรงกันในการตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต รัฐบาลจึงไดใช
อํานาจในการสรางความชอบธรรมทางการเมืองโดยนําปญหาภัยคอมมิวนิสตมาเปนจุดรวมให
ประชาชนปฏิบัติตามท่ีรัฐบาลกําหนด บรรยากาศทางการเมืองจึงดูนิ่งสงบ และสามารถดําเนิน
นโยบายตางๆ เปนไปตามเปาหมายจนกระท่ังจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตถึงแกอสัญกรรม เม่ือวันท่ี 8 
ธันวาคม 2506 

 สมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร (พ.ศ.2506 – 2516)   

 เมื่อจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตถึงแกอสัญกรรม จอมพลถนอม  กิตติขจร ขึ้นดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ไดมีการดําเนินนโยบายทางการเมืองเชนเดียวกับจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต กลาวคือ
ยังคงมีการบังคับใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 ประกาศใชกฎอัยการศึก ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ รวมถึงการดําเนินนโยบายตางประเทศท่ีสัมพันธกับสหรัฐอเมริกาเพื่อหยุดยั้งการ

                                                         
 117 ความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาทางดานเศรษฐกิจและการทหาร ณ พ.ศ.2502 คิดเปนมูลคา 

76.7 ลานเหรียญ โดยแบงเปนดานเศรษฐกิจ 58.9 ลานเหรียญ และทางการทหาร 18 ลานเหรียญ ในขณะที่ พ.ศ.
2506 มีสัดสวนที่เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดโดยมีมูลคารวม 93.7 ลานเหรียญ โดยแบงเปนดานเศรษฐกิจ 21.9  
ลานเหรียญ และทางการทหาร 71.8 ลานเหรียญ  อางถึง ชาญวิทย  เกษตรศิริ และคณะ, สํานักน้ันธรรมศาสตร
และการเมือง. (กรงุเทพ: สํานักพิมพดอกหญา, 2538), 257. 
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คุกคามของลัทธิคอมมิวนิสตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งสถานการณไดทวีความรุนแรงข้ึน
เปนลําดับ โดยรัฐบาลไดเนนการจัดสรรงบประมาณในการปองกันประเทศในจํานวนเงินท่ีสูงขึ้น118 

 รัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2511 
เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2511119  และไดกําหนดใหมีการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2512 
ท้ังนี้สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรีไมตองมาจากการเลือกตั้ง การ
บริหารราชการแผนดินไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งประกอบไปดวยสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงต้ังของรัฐบาล ซึ่งมีจํานวน 3 ใน 4 ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร นอกจากนั้นยังกําหนดใหขาราชการประจําสามารถดํารงตําแหนงทางการเมืองได ซึ่งเปนไป
ตามเจตนารมณของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตอดีตนายกรัฐมนตรีท่ีตองการสรางระบอบประชาธิปไตย
แบบไทย120 

 ในขณะเดียวกันจอมพลถนอม  กิตติขจร ไดจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนคือพรรคสหประชา
ไทย เพื่อสงสมาชิกเขารับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม ซึ่งไดรับเลือกตั้งสูงสุดจํานวน 76 ท่ีนั่ง จาก
จํานวนท่ีนั่งในสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด 219 ท่ีนั่ง121 ซึ่งคิดเปนรอยละ 34.7 ซึ่งไมเพียงพอในการ
จัดต้ังรัฐบาล พรรคสหประชาไทยจึงไดเชิญสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไมสังกัดพรรคการเมืองท่ี
จํานวนถึง 71 ท่ีนั่ง เขารวมรัฐบาล โดยมีจอมพลถนอม  กิตติขจร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
หากแตบริบทในชวงเวลานั้นเกิดเหตุการณท่ีนําความยุงยากหลายประการมาสูรัฐบาล เชน 1.ปญหา
ความขัดแยงในพรรครวมรัฐบาล โดยไมสามารถควบคุมเสียงในสภาผูแทนราษฎรได นอกจากนั้นยัง
มีปญหาพรรครวมรัฐบาลเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีการบัญญัติมิใหสมาชิกสภาผูแทน
                                                         

 118 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 – 2509) งบประมาณดานการศึกษาคิดเปน
รอยละ 15.1 สวนงบประมาณดานการทหารคิดเปนรอยละ 15.8 ซึ่งมีสัดสวนที่ไมตางกันมากนัก หากแตในชวง พ.ศ.
2511 – 2516 ซึ่งสถานการณเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสตไดทวีความรุนแรงข้ึน รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณดาน
การทหารสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 21.6 ขณะที่งบประมาณดานการศึกษาลดลงคิดเปนรอยละ 5.1 อางถึงใน  วิวัฒน  
เอ่ียมไพรวัน, ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย หนวย 8 – 15. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรไทย, 2528), 714. 

 119 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511. เลมที่ 78 ตอน
พิเศษ (ฉบับพิเศษ) 20 มิถุนายน 2511 

 120 วิวัฒน  เอ่ียมไพรวัน, ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย หนวย 8 – 15. (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพอักษรไทย, 2528), 716. 

 121 ประเสริฐ  ปทมะสุคนธ, รัฐสภาไทยในรอบ 42 ป (2475 – 2517). (กรุงเทพฯ: รัฐกิจเสรี, 
2517), 999 – 1004. 
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ราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และจํากัดอํานาจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการวิพากษวิจารณ
รัฐบาล122  ในทางกลับกันมีการกําหนดกฎเกณฑตางๆ ท่ีเอื้อตอการใชระบบราชการมาเปนฐาน
อํานาจของรัฐบาล123 ซึ่งในความเปนจริงแลวปญหาเหลานี้ลวนเกิดข้ึนมาจากการรวมกลุม
ผลประโยชนซึ่งสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลอยางหลีกเล่ียงไมได   2.ปญหาทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดภาวะเงินฝด  และ 3.ปญหาความมั่นคงอันเนื่องมาจากการคุกคามและขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต124 

 ปญหาความขัดแยงในรัฐบาลยังคงดํารงตลอดมา จนกระท่ัง พ.ศ.2514 ในการพิจารณา
พระราชบัญญั ติ งบประมาณประจําปงบประมาณ  2515 คณะกรรมาธิการยกร า งซึ่ ง มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคานเปนเสียงขางมาก ไดเรียกรองใหมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชจาย
สําหรับโครงการพัฒนาจังหวัดแตฝายรัฐบาลไมเห็นดวย ประกอบกับปญหาการคุกคามของลัทธิ
คอมมิวนิสต จึงเปนผลใหจอมพลถนอม  กิตติขจรทํารัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลของตนเอง เมื่อวันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2514  โดยเรียกคณะผูกอการวา “คณะปฏิวัติ” เชนเดียวกับสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะ
รัชต โดยประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ประกาศใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีมีอันส้ินสุดลง125 และประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2515 ซึ่งได
ใหอํานาจแกฝายบริหารอยางสูง เชนเดียวกับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502   

 นับแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2511 ท่ีประชาชนเริ่มต่ืนตัวในการมีสวนรวม
ทางการเมือง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ไดพัฒนาไปเปนอยางมาก การท่ีรัฐบาลประกาศใช
อํานาจการปกครองแบบเผด็จการอีกครั้ง ยอมสงผลใหกระแสการเรียกรอง การแสดงออกทาง
การเมือง เกิดขึ้นในวงกวาง นอกจากนี้ประชาชนท่ีไดรับการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอัน
เปนผลมาจากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ตางเกิดความรูสึก
ตอตานและไมพอใจรัฐบาล หากแตยังไมปรากฏพฤติการณท่ีชัดเจนเพราะมีการประกาศใชกฎหมาย

                                                         
 122 พรภิรมย  เอ่ียมธรรม, ประวัติศาสตรไทย สมัยใหม เลม 1. (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2535), 

170. 

 123 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 

 124 พรภิรมย  เอ่ียมธรรม, ประวัติศาสตรไทย สมัยใหม เลม 1. (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2535), 
170. 

 125 สุพจน  ดานตระกูล, ประวัติรัฐธรรมนูญ. (นนทบุรี: สถาบันวิทยาศาสตร สังคม, 2550), 151. 
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ในการควบคุมการแสดงออกทางการเมือง หากแตไดมีปรากฏการณท่ีทาทายอํานาจคณะปฏิวัติท่ีเปน
ผลมาจากกระแสทางการเมืองท่ีกําลังกอตัวขึ้น   

 โดยอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3 คน ไดแก นายอุทัย  พิมพใจชน  นายอนันต  ภักด์ิ
ประไพและนายบุญเกิด  หิรัญคํา ไดรวมกันเปนโจทกยื่นฟองคณะปฏิวัติตอศาลในขอหาใชกําลัง
ประทุษรายและขูเข็ญประชาชนเพื่อลมลางรัฐธรรมนูญอันเปนการกระทําของกบฏ126 แตสุดทายถูก
คณะปฏิวัติออกคําส่ังจับกุมและลงโทษจําคุกบุคคลท่ี 3 ในขอหาเปนกบฏ127 ซึ่งเปนการตอกย้ําการใช
อํานาจเผด็จการและสรางความรูสึกไมพอใจรัฐบาลใหกอตัวรุนแรงมากยิ่งข้ึน  

 การปฏิวัติ พ.ศ.2514  จอมพลถนอม  กิตติขจร ไดออกประกาศคณะปฏิวัติถึง 364 ฉบับ 
และออกคําส่ังคณะปฏิวัติอีก 79 ฉบับซึ่งลวนแตมีผลบังคับใชเปนกฎหมายท้ังส้ิน นอกจากนี้ยังมีการ
แทรกแซงอํานาจตุลาการดวยการใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานคณะตุลาการ ซึ่ง
แตเดิมประธานศาลฎีกาเปนประธานคณะตุลาการ อีกท้ังคณะรัฐมนตรียังสามารถเลือกกรรมการตุลา
การอื่นๆ ไดอีก 4 ตําแหนง128  และกรณีท่ีจอมพลถนอม  กิตติขจร ประกาศตออายุราชการของ
ตนเองและจอมพลประภาส  จารุเสถียร และเล่ือนช้ันยศใหพันเอกณรงค  กิตติขจร เพื่อสรางฐาน
อํานาจทางการเมือง   

 บรรดาผูนําระดับสูงของคณะปฏิวัติมีการขัดแยงดานผลประโยชนทางธุรกิจท่ีมีการเอ้ือ
ประโยชนแกนายทุนตางชาติมาต้ังแตสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต กลุมท่ีสูญเสียผลประโยชนจากการ
ปฏิวัติตนเองของจอมพลถนอม  กิตติขจรพยายามหาทางโคนลมอํานาจ และประเด็นสําคัญคือภาวะ
ผันผวนในระบบเศรษฐกิจของโลกท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งทําใหอัตราเงินเฟอ 
ณ พ.ศ.2515 อยูท่ีรอยละ 15 สูงกวาในชวงกอนหนา  จาก พ.ศ.2494 – 2512 รัฐบาลไดรักษาระดับ
อัตราเงินเฟอโดยเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 1.9129 ท้ังนี้ปญหาทางเศรษฐกิจสวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในชวง พ.ศ. 

                                                         
 126 ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช, ชีวลิขิต พรรคประชาธิปตย. (กรุงเทพ: พรรคประชาธิปตย, 2548), 38. 

 127 พิพัฒน  จักรางกูร, “การจําคุกสามอดีต ส.ส.,” วารสารทนายความ 16,2 (พฤษภาคม 2517): 
84. 

 128 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 299. เลมที่ 89 ตอนที่ 189 (ฉบับพิเศษ) 12 
ธันวาคม 2515 

 129 เบเนดิก  แอนเดอรสัน, “บานเมืองของเราลงแดง: แงมุมทางสังคมและวัฒนธรรมของการ
รัฐประหาร 6 ตุลาคม” ใน จาก 14 ถึง 6 ตุลา. (กรุงเทพ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 
2541), 114. 
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2515 มีผลมาจากการขยายตัวของโครงสรางเศรษฐกิจซึ่งสงเสริมภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ มี
สัดสวนการสงออกสินคาท่ีมากข้ึน การขยายตัวของการผลิตเชนนี้สงผลใหรายไดประชาชาติของไทย
สูงขึ้นและเศรษฐกิจเฟองฟู หากแตเมื่อพิจารณาขอเท็จจริ งแลวพบวา กลุมทุนนิยมท่ีไดเติบโตมา
ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลท่ีใชอํานาจในการสงเสริมเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนั้น มีการลงทุนจาก
ตางชาติในปริมาณเงินท่ีมาก โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรมและบริการ แตไมไดนําไปสูการจางงานและ
การกระจายรายไดมากนักเพราะนิยมใชกระบวนการผลิตดวยเครื่องจักรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มากกวาการใชแรงงานคน สวนการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศนั้นรัฐบาลไดสนับสนุนใหมี
การพัฒนาและรวมกลุมธุรกิจผูกขาด ขณะท่ีการผลิตสินคาทางการเกษตรกลับไมไดรับการพัฒนามาก
นัก130 โดยเฉพาะขาวซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรหลักต้ังแตอดีตกลับนํารายไดเขาสูประเทศลดลง 
เกษตรกรและผูใชแรงงานยังประสบภาวะยากจน ตกอยูภายใตสภาวะท่ีกดดันจากการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพจากรัฐบาล ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการเขารวมกับกลุมพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยซึ่งมี
ฐานสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กานํานโยบายการเมืองดวยอํานาจทางทหารนี้สามารถ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจใหรุดหนาไปไดตามท่ีกําหนดหากแตยอมเกิดความไมสมดุลกับภาคเกษตรกรรม
ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ จนนําไปสูปญหาความเหล่ือมลํ้าและปญหาการวางงาน 

 จากการท่ีรัฐบาลในชวง พ .ศ.2501 – 2516 ไดมุงพัฒนาประเทศใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ นั้น ไดสงผลชัดเจนตอภาคอุตสาหกรรมและบริการ มีความตองการ
แรงงานในเมืองใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร ปรากฏการณท่ีพบไดตอมาคือการอพยพ
ของแรงงานจากชนบทสูเมือง ซึ่งพบวาประชากรในกรุงเทพฯ ณ พ.ศ.2513 เพิ่มเปน 4.6 ลานคน จาก 
พ.ศ.2503 ท่ีมีจํานวน 2.6 ลานคน131  จํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นนี้เปนแรงงานท่ีอพยพเขามาทํางาน
ในการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศูนยการคา โรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการ  สังเกตไดจาก
การกอสรางโรงแรม ทาอากาศยาน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา มหาวิทยาลัย ซึ่งพบวาในเขตกรุง
เทพฯและปริมณฑลมีธุรกิจและบริการเพิ่มสูงขึ้นจํานวนมาก จาก 4,000 แหง ใน พ.ศ.2509 เปน 

                                                         
 130 ลิขิต  ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมอืงการปกครองไทย. (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2533), 183. 

 131 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนระชากรและการเคหะ 2513 อางถึงใน ผาสุก  พงษไพจิตร 
และคริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองสมัยกรุงเทพฯ. พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพตรัสวิน, 2542), 317. 
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27,000 แหง ในป พ.ศ.2516 และมีอัตราการจางงานภาคบริการเพิ่มข้ึนจาก 120,000 คน ใน พ.ศ.
2511 เปน 293,000 คน ใน พ.ศ.2516132 

 พัฒนาการดานการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ต้ังแตสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 
ไดมีการขยายการศึกษาภาคบังคับในระดับท่ีสูงขึ้นเปน 7 ป โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคนเพื่อ
รองรับกับการพัฒนาของประเทศท้ังภาคราชการ  และเอกชน ซึ่งในความเปนจริงนั้นไมสามารถ
ดําเนินการไดโดยงาย เนื่องดวยขอจํากัดดานงบประมาณ สถานท่ีเรียน จํานวนครู อีกท้ังกรอบ
ระยะเวลาท่ีรัฐบาลกําหนดในแผนการศึกษาแหงชาติท่ีมีระยะ 3 – 6 ปนั้นนอยเกินกวาท่ีจะปฏิบัติได 
ท้ังนี้รัฐบาลเช่ือวาการท่ีคนเขามาอยูในระบบโรงเรียนนานขึ้นนั้นสามารถเกิดการเรียนรู ไดรับการ
อบรมส่ังสอนใหเปนคนดีเพื่อเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ และเม่ือเยาวชนจบหลักสูตรแตละประโยค
แลวสามารถไปประกอบอาชีพได133  

 ไดมีการกอต้ังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคหลายแหง อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.
2507 มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อ พ.ศ.2509มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อ พ.ศ.2511 และยังมี
การกอตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงเพื่อเปนระบบการศึกษาแบบตลาดวิชา ซึ่งถือไดวาเปนการพัฒนา
ดานการศึกษาระดับสูงอยางเปนรูปธรรม จากการสํารวจพบวาจํานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมี
อัตราเพิ่มสูงขึ้น จาก พ.ศ.2503 จํานวน 15,000 คน เปนจํานวน 55,000 คน ใน พ.ศ.2513  และใน 
พ.ศ.2515 – 2516 มีจํานวนเฉล่ียกวา 100,000 คน เมื่อเปรียบเทียบต้ังแต พ.ศ.2513 – 2516 ถือได
วามีอัตราการเพิ่มสูงเกือบ รอยละ 100134 ในขณะเดียวกันจํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาก็มี
อัตราการเพิ่มจํานวนท่ีสูงเชนเดียวกัน ซึ่งการขยายตัวทางการศึกษานี้ท่ีถูกจํากัดอยูในกรอบของ
กฎหมายลักษณะท่ีเปนเผด็จการ เปนบทสะทอนสําคัญท่ีทําใหเกิดการเรียกรองประชาธิปไตยใน
ชวงเวลาตอมา ดวยกลุมประชาชนท่ีไดรับการศึกษาสูงข้ึน ไดรับรูถึงความไมเทาเทียมกันในสังคมท่ี
เกิดจากการท่ีรัฐบาลเนนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุงไปขางหนาดวยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมิได
แลหลังเพ่ือสรางระบบการเกษตรใหสามารถพัฒนาควบคูกันไปได  

                                                         
 132 Sungsidh Piriyarangsan, Thai Bereaucratic Capitalism 1932 – 1960 (Bangkok: 

Chulalongkorn University Social Research Institite, 1983), 32 อางถึงใน ผาสุก  พงษไพจิตร และคริส เบ
เคอร, เศรษฐกิจการเมืองสมัยกรุงเทพฯ. พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพตรัสวิน, 2542), 317. 

 133 ศุภัทรา  อํานวยสวัสด์ิ, “การจัดการศึกษาของชาติในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต” 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547, 88 - 105. 

 134 นิยม  รัฐอมฤต, นโยบายสงเสริมพรรคการเมือง. (กรุงเทพฯ: บพิธ, 2528), 148. 
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 ปญหาตางๆ ท่ีไดเกิดขึ้นในชวงอํานาจเผด็จการ ต้ังแต พ.ศ.2501 – 2516 นี้ไดหลอ
หลอมและคุโชนข้ึนมา ดวยกลุมคนท่ีไดรับการศึกษาอันเปนผลผลิตอีกสวนหนึ่งของแผนการพัฒนา
ประเทศ ท่ีแมวาในระยะเวลาดังกลาว การเมืองในเชิงนโยบายจะครอบงําทุกภาคสวนในสังคมแม
กระท่ังการศึกษา หากแตเยาวชนไดเริ่มตระหนักและต่ืนรูในโลกทัศนใหมๆ ท่ีถูกปดบังอําพรางมา
ตลอดเวลา จนนําไปสูเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งถือเปนประวัติศาสตรหนาใหมทางการเมืองของ
ประเทศไทยท่ีประชาชนโดยเฉพาะกลุมนิสิต นักศึกษาไดลุกขึ้นมาเรียกรองประชาธิปไตย  ซึ่งได
ปรากฏขอมูลในแหลงตางๆ มากมาย ซึ่งผูวิจัยจะมิไดกลาวถึงรายละเอียดของเหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516 เทาใดนัก หากแตจะไดนําเสนอในลักษณะผลกระทบของเหตุการณท่ีมีตอการจัดการศึกษาอัน
เปนกรอบสําคัญของการกําหนดหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะหนังสือเรียนสังคมศึกษาซึ่งเปนแมแบบ
ของการผลิตหนังสือเรียนสังคมศึกษาตอไป 

 

ความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 

 กอนท่ีจะกลาวถึงผลกระทบของการเมืองท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาหลังเหตุการณ 14 
ตุลา 2516 ผูวิจัยจะไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ซึ่งถือเปนแมบท
หลักในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ คือการสรางกําลังคนเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ หากแตดวยกระบวนการจัดการศึกษาท่ี
ไดดําเนินไปตามแผนนั้นสงผลใหประชาชนท่ีไดรับการศึกษาใหสูงขึ้นและมีจํานวนผู เขาถึงระบบ
การศึกษามากข้ึน เริ่มตระหนักในการมีสวนรวมทางการเมืองในฐานะพลเมืองมากขึ้น จนนําไปสูการ
เปล่ียนแปลง 

 ถึงแมวาจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตจะถึงแกอสัญกรรมเม่ือ 8 ธันวาคม 2506 แผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2503 ก็ยังคงบังคับใชอยูเรื่อยมาในสมัยท่ีจอมพลถนอม  กิตติขจร เปน
นายกรัฐมนตรี ดวยเหตุผลท่ีท้ังสองคนมีแนวคิดในการบริหารประเทศท่ีสอดคลองกัน ซึ่งในทาง
การเมืองยอมเห็นไดชัดวาท้ังรูปแบบการปกครองและแนวทางการบังคับใชอํานาจท่ีเด็ดขาดของฝาย
บริหารนั้นจอมพลถนอม  กิตติขจร ไดคงสภาพไวนับแตสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัช ต เปน
นายกรัฐมนตรี ดังท่ีไดกลาวกอนหนานี้วาการท่ีมีผูเขาถึงระบบการศึกษามากข้ึนยอมเปนแรงขับดันให
สังคมเปล่ียนแปลงไป โดยใน พ.ศ.2512 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการประชุม
วิชาการ ในหัวขอ “บทเรียนจากการจัดการศึกษาในรอบรอยปท่ีผานมา” ซึ่งมีการวิพากษแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 วาไมเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมุงเนนเพียงเพื่อผลิต
คนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเทานั้น มิไดพัฒนาการศึกษาในมิติทางการเมือง อีกท้ัง
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 นั้นเปนการขัดขวางคนไมใหกาวหนา ไมใหคนพัฒนา135 นอกจากนี้
กําแหง  พลางกูรได กลาวในงานประชุมวิชาการครั้งนี้วา โครงการศึกษา (แผนการศึกษาแหงชาติ) 
มิไดสอนใหนักเรียนสามารถแกปญหาในการดําเนินชีวิต รัฐบาลเนนไปในดานผลิตคนเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ เพียงเพื่อใหคนไดรูหนังสือ แตไมไดพัฒนาไปถึงการสรางคนใหพรอมท่ีจะมีความสามารถใน
การสรางสรรค มีการวิเคราะห หรือเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 136 ความ
เคล่ือนไหวทางการศึกษาครั้งนี้ไดมีการแสดงทัศนะวาควรนําประชาธิปไตยมาปรับใชในการจัด
การศึกษา โดยรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติจากทุกฝาย ทุกระดับในสังคม มิใชจากคนๆ เดียวหรือกลุม
เดียว137 ท้ังนี้เมื่อทุกๆ ฝายมีความเขาใจอยางชัดเจนแลว ยอมมีความเขาใจและต้ังใจมุงปฏิบัติ138  

 จากการประชุมทางวิชาการ “บทเรียนจากการจัดการศึกษาในรอบรอยปท่ีผานมา” ท่ี
เนนการวิพากษแผนการศึกษาแหงชาติ ซึ่งผูวิจัยไดเนนย้ําเสมอวาเปนกรอบสําคัญในการกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาท่ีถือเปนกรอบท่ีเล็กลงมาอีก
ระดับหนึ่ง และชวงกอนหนาการประชุมวิชาการนี้ สภาการศึกษาแหงชาติจัดงานสัมมนา เรื่อง “การ
วางแผนการศึกษาระดับชาติ” ระหวางวันท่ี 7 – 11 กรกฎาคม  2512 ซึ่งศาสตราจารย ดร.สาโรช  
บัวศรี อดีตอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา ไดวิพากษหลักสูตรการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 วา
การศึกษามุงแตจะผลิตคนใหสนองความตองการดานเศรษฐกิจนั้นไมเพียงพอ จะตองสนองความ
ตองการของทุกระบบของชีวิตดวย เชน ในประเทศประชาธิปไตยก็ควรจะจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับระบอบการปกครอง และคํานึงถึงการปองกันประเทศ เศรษฐกิจ และจิตวิทยาสังคม หลักสูตรจึงมี

                                                         
 135 กอ  สวัสดิพาณิชย, “วิจารณแผนการศึกษาแหงชาติ: ชุมนุมทางวิชาการ บทเรียนจากการจัด

การศึกษาในรอบรอยปที่ผานมา.” ใน รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ สาม สิงหาคม 2512. (พระนคร: โรงพิมพ
การศาสนา, 2513), 262 – 263. 

 136 กําแหง  พลางกูร, “วิจารณแผนการศึกษาแหงชาติ: ชุมนุมทางวิชาการ บทเรียนจากการจัด
การศึกษาในรอบรอยปที่ผานมา.” ใน รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ สาม สิงหาคม 2512. (พระนคร: โรงพิมพ
การศาสนา, 2512), 250 – 255. 

 137 ดํารง  ลัทธพิพัฒน, “วิจารณแผนการศึกษาแหงชาติ: ชุมนุมทางวิชาการ บทเรียนจากการจัด
การศึกษาในรอบรอยปที่ผานมา.” ใน รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ สาม สิงหาคม 2512. (พระนคร: โรงพิมพ
การศาสนา, 2512), 266.   

 138 เอกวิทย  ณ ถลาง, “สรุปบทเรียนในการจัดการศึกษาในรอบรอยปที่ผานมา.”  ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการครั้งที่ สาม สิงหาคม 2512. (พระนคร: โรงพิมพการศาสนา, 2512), 379. 
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ความจําเปนตองปรับปรุง ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 139 ซึ่ ง ใน  พ .ศ .2513 
กระทรวงศึกษาธิการไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อทําการวิเคราะห
หลักสูตร พ.ศ.2503 โดยมีความมุงหมายในการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาให
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน140 ซึ่งคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใชเวลาในการวิเคราะห
หลักสูตร พ.ศ.2503 เกือบ 4 ป ต้ังแตไดรับการแตงต้ังใน พ.ศ.2513141 จนถึงการตีพิมพนําเสนอ
รายงานการวิเคราะหหลักสูตรฯ ใน พ.ศ.2517 ซึ่งคาบเกี่ยวกับเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ท่ีมีการ
ชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกรองประชาธิปไตยครั้งประวัติศาสตรการเมืองไทย  

 ฉะนั้นดวยบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนไปกรมสามัญศึกษาจึงจัด
ประชุมวิชาการ “โฉมหนาใหมของการศึกษาไทย” พิจารณาประเด็นสําคัญคือ หลักสูตรการศึกษาท้ัง
ระบบ พบวาวิชาสังคมศึกษาไมไดรับการพัฒนาใหทัดเทียมกับวิชาวิทยาศาสตร จึงไมสามารถสรางคน
ใหสอดคลองกับการพัฒนาของสังคม142 ซึ่งท้ังสองส่ิงนี้ไมสามารถแยกออกจากกันได จึงเปนส่ิงท่ีช้ีชัด
ไดวาวิชาสังคมศึกษามีสวนสําคัญในการสรางคนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ซึ่งตองมีกรอบในการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมตองเปล่ียนแปลงตามลําดับขั้น
ต้ังแตแผนการศึกษาแหงชาติ – หลักสูตรการศึกษา – หนังสือแบบเรียน  

 การนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอ ผลกระทบทางการเมืองท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาหลัง
เหตุการณ 14 ตุลา 2516 ซึ่งถือเปนบริบททางประวัติศาสตรท่ีสําคัญและเปนจุดเปล่ียนแนวทางการ
จัดการศึกษาของประเทศอยางชัดเจน เพราะนอกจากความต่ืนตัวในทางการเมืองของประชาชนแลว 

                                                         
 139 สาโรช  บัวศรี, “การวางแผนเศรษฐกิจและสังคมและการนํามาใชในการวางแผนการศึกษา,” ใน  

รายงานผลการสัมมนาการวางแผนการศึกษาระดับชาติ 7 – 11 กรกฎาคม 2512. สภาการศึกษาแหงชาติ. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภาลาดพราว, 2513), 15. 

 140 กรมวิชาการ, “รายงานการวิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2503,” 
วารสารการวิจัยทางการศึกษา เลมที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2517): 2 – 3.  

 141 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ว.ก. 347/2513  สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2513 

 142 จรูญ  วงศสายัณห, “สาระสําคัญและแบบรูปของหลักสตูรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีพึง
ประสงคในอนาคต,” ใน  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, บนเสนทางการแสวงหาโฉมหนาใหมของ
การศึกษาไทย  รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่สี่ พฤษภาคม 2516. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพิฆเณศ, 2517), 
435. 
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นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ซึ่งผูวิจัยถือวาเปนผลผลิตของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ไดมี
บทบาทในการแสดงออกทางการเมืองโดยใชสิทธิ เสรีภาพ ตามอุดมการณประชาธิปไตย143   

 

ผลกระทบทางการเมืองท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาหลังเหตุการณ 14 ตุลา 2516 

 หลังจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 นิสิต นักศึกษาซึ่งถือเปนพลังหลักในการชุมนุม
เรียกรองประชาธิปไตยและขับไลระบอบเผด็จการ เนื่องจากมีศักยภาพในการรวมกลุมสูง144  มีองคกร
ประสานงานกลาง คือ ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย สามารถเปนผูนําในการระดมพลัง
กรรมกรและชาวนา145  ไดมีการแสดงออกทางการเมืองอยางเต็มท่ี มีการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองโดยเสรี ท้ังฝายท่ีเห็นดวยกับประชาธิปไตยหรือมีความนิยมในลัทธิการเมืองอื่น มีการใชสิทธิ 
เสรีภาพเกินขอบเขต การชุมนุมประทวง นัดหยุดงาน เดินขบวน ถูกนํามาใชในทุกเรื่องเม่ือเกิดขอ
ขัดแยงในสังคมหรือองคกรตางๆ โดยสวนมากมีนิสิต นักศึกษา เปนผูนําในการชุมนุมแทบท้ังส้ิน ซึ่ง
มักจะมีภาพของการกระทบกระท่ัง หรือใชความรุนแรง146 วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษา
ในชวงหลัง 14 ตุลาคม 2516 นี้ยังคงมีลักษณะเปนอํานาจนิยม ปลุกระดมมวลชน มิไดเปนไปตาม
กระแสประชาธิปไตยอยางแทจริง 

 นอกจากนั้นกระแสประชาธิปไตยตามแบบ “อุดมคติ” คือยังไมเขาใจในความเปน
ประชาธิปไตยอยางถองแท ยังไดแพรไปยังระดับมัธยมศึกษา ท่ีพบวามีการรองเรียนมายัง
กระทรวงศึกษาธิการอยูหลายกรณี อาทิ การแตงกาย การตัดผม การประทวงระเบียบขอบังคับตางๆ 
หรือแมกระท่ังการโยกยายผูบริหารโรงเรียนท่ีไมเปนธรรม ความเคารพนับถือในตัวครูอาจารยเริ่ม
เส่ือมคลายลง อีกท้ังยังมีการชุมนุมประทวงภายในโรงเรียน หรือเดินขบวนไปยังศาลากลางจังหวัด

                                                         
 143 วิทยากร  เชียงกูล ไดเรียกภาวะหลัง 14 ตุลาคม 2516 วา “ยุคสมัยของอุดมคติ”  ใน วิทยากร  

เชียงกูล, รัฐประหารเมืองไทย. (กรงุเทพฯ: สารมวลชน, 2535), 33. 

 144 สุจิต  บุญบงการ, การพัฒนาทางการเมืองไทย: ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันการเมือง 
และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 189 – 
199. 

 145 สุกิจ  เจริญรัตนกุล, บรรณาธิการ, วัฏจักรการเมืองไทย: การเลือกต้ัง – รัฐประหาร.  
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2529), 23 – 24. 

 146 สุจิต  บุญบงการ, การพัฒนาทางการเมืองไทย: ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันการเมือง 
และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 71. 
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หรือแมกระท่ังกระทรวงศึกษาธิการ  โดยท่ีรัฐบาลตองดําเนินการแกไขปญหาในกรณีนี้อยู
ตลอดเวลา147 ตํารวจหรือทหารไมกลาท่ีจะใชกฎหมายหรือกําลังในการจัดการสถานการณ โดยใชวิธี
ผอนปรนใหเหตุการณเปนระเบียบเรียบรอย ปรากฏการณทางการเมืองแบบอุดมคติท่ียังคลุมเครือนี้
ถูกสังคมในชวงเวลานั้นวิจารณวาเปนผลผลิตทางการศึกษาท่ีสังคมไมพึงปรารถนา อีกท้ังระบบ
การศึกษาไดถูกมองวาเปนตนตอของปญหาท้ังหมด การศึกษามิไดเปนการเตรียมคนใหเขาสู
ประชาธิปไตยหรือทางการเมืองอยางแทจริง มีผูวิจารณสังคมในชวง พ.ศ.2516 วา สังคมเส่ือมทราม
เพราะเด็กขาดอุดมการณแหงชาติ148 แมกระท่ังการศึกษาถูกภัยมืดท่ีแฝงตัวมาอยางเรนลับในรูป
นักบุญใจบาปคอยยุยงบอนทําลายใหแตกแยกกันเอง149 ถามีการแกไขปญหาทางการศึกษายอมสงผล
ใหสถานการณความไมสงบทางการเมืองและความแตกแยกตางๆ สามารถกลับสูเสถียรภาพได
โดยเร็ว150   

 ภาพสะทอนท่ีสังเกตไดจากการวิจัยครั้งนี้คือการเมืองมีบทบาทสําคัญในฐานะผูกําหนด 
“แผนแมบททางการศึกษาของชาติ” ซึ่งอาจจะมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันตามยุคสมัย อาทิ โครงการ
ศึกษา แผนการศึกษาชาติ หรือแผนการศึกษาแหงชาติ โดยท่ีแผนแมบทนั้นไดกําหนดระบบการศึกษา 
หลักสูตร งบประมาณทางการศึกษา การบริหารราชการ และยอมนําไปสูการแทรกแซงจากฝาย
การเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองสูระบบการศึกษา  และพบวามีขอขัดแยงระหวางนักการเมืองกับ
นักวิชาการ นักการศึกษา151 ท้ังในการแทรกแซงการทํางาน การกาวกายงานขาราชการประจําของ
นักการเมือง เปนตน จนมีการกลาววากระแสประชาธิปไตยไดแพรไปในทุกวงการไมเวนวงการศึกษา 
ซึ่งสุนีย  สินธุเดชะไดกลาววาเปนผลมาจากอุดมการณทางการเมือง การปฏิวัติวัฒนธรรมไดเริ่มแพร

                                                         
 147 จรูญ  วงศสายัณห, ระบบการศึกษาไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ ชวง พ.ศ.2475 – 2520 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2532. อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระนครนายจรูญ  วงศสายัณห ณ เมรุหลวงหนา
พลับพลาอิสริยาภรณ 8 พฤษภาคม 2532), 79 – 80.  

 148 สวัสด์ิ  สุวรรณอักษร, “วิธีสงเสริมใหเด็กมีอุดมการณแหงชาติ,” ประชาศึกษา 24 (กุมภาพันธ 
2516): 4 – 10. 

 149 อุดร  บุญไพโรจน, “โลกเปลี่ยนแลวการศึกษาของเรายังไมเปลี่ยน?,” วิทยาสาร 22 (ธันวาคม 
2514): 44. 

 150 สิปปนนท  เกตุทัต, การศึกษากับความม่ันคงแหงชาติ – การปฏิรูปการศึกษา.  (เอกสารวิจัย
สวนบุคคลในลักษณะวิชาสงัคมจิตวิทยา วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 18, 2518 – 2519), 28. 

 151 นันทินี [นามแฝง], “ทําไมตองปฏิรูปการศึกษา,” วิทยาจารย 73 (ธันวาคม 2517): 10 – 12.  
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เขามาสูสถานศึกษา152 โดยเปนการรับแนวคิดทางการเมืองในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีน ซึ่ง
เกิดข้ึนในชวงเวลาใกลเคียงกันมาเปนตัวแบบในการแสดงออกทางการเมืองท่ีมีความรุนแรง มีการ
แสดงเชิงสัญลักษณ อาทิ การเผาตําราเรียน การวิพากษครูอาจารย ซึ่งไมเคยเกิดปรากฏการณนี้ขึ้นใน
สังคมไทยมากอน 

 การนี้ผูวิจัยสามารถสรุปไดวานักการเมืองซึ่งถืออํานาจรัฐ  มีสวนสําคัญในการกําหนด
กรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติ ท้ังในดานหลักสูตร โครงสรางการบริหารราชการ 
งบประมาณ ซึ่งถือเปนหลักสําคัญในการจัดการศึกษาท่ีบรรดาขาราชการ หรือผูมีสวนเก่ียวของตอง
นํามาปฏิบัติในฐานะกลไกของรัฐ นอกจากนั้นนักการเมืองยังมีบทบาทในการแทรกแซงการปฏิบัติ
หนาท่ีของนักวิชาการ ซึ่งหมายถึงนักการเมืองท่ีถืออํานาจรัฐ ไดติดตามการทําหนาท่ีของขาราชการ
หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อกํากับติดตามใหไดผลผลิตทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของรัฐ โดยท่ีหลักสูตรการศึกษาไดเปนกรอบโครงในการกําหนดเนื้อหาท่ีจะถายทอดลงสู
ประชาชนไดท่ัวถึงโดยเฉพาะในรูปแบบหนังสือเรียน ท่ีรัฐยังคงมีหนาท่ีในการตรวจคัดกรองกอนท่ีจะ
สามารถเผยแพรไดอีกช้ันหนึ่ง เพราะฉะนั้นหลักสูตรกับหนังสือเรียน โดยเฉพาะหนังสือเรียนสังคม
ศึกษาสําหรับการวิจัยในครั้งนี้จึงเปนส่ิงท่ีสามารถนํามาเปนขอมูลเช่ือมโยง เพื่อวิเคราะหหาความ
ตองการของรัฐท่ีปรากฏในหลักสูตรการศึกษาและหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาในแตละยุคสมัย และ
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นนี้เองไดนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  

 

การปฏิรูปการศึกษาหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  

 มิใชเพียงสถานการณท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปเทานั้นท่ีเปน
ตัวเรงใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาในชวงหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 หากแตกระแสการปฏิรูป
การศึกษาจากภายนอกประเทศยังไดมีสวนสําคัญใหรัฐบาลไดเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา โดยเมื่อ พ.ศ.2514 องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
(UNESCO) ไดต้ังคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาการศึกษาท่ัวท้ังโลก โดยคณะกรรมการฯ ได
นําเสนอรายงาน  “Learning to be” หรือ “การศึกษาเพื่อชีวิต” ซึ่งคณะกรรมการการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทยไดใหความสนใจในงานศึกษา

                                                         
 152 สุนีย  สินธุเดชะ, การศึกษาและการวเิคราะหแบบเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลาย (จินดามณี – หลักสูตรพุทธศักราช 2521 และ 2524). ภาควิชาสัตถศึกษา คณะครศุาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525, 2 – 3. (อัดสําเนา) 
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ดังกลาว โดยเสนอขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือดําเนินการแปล153 นับไดวามีบริบทท่ีชัดเจน
ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีสงผลใหรัฐบาลตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษา อันเปนแนวทาง
สําคัญในการสรางพลเมืองของประเทศ 

 เมื่อรัฐบาลนายสัญญา  ธรรมศักด์ิไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาใหดํารงตําแหนง
เปนสมัยท่ีสอง เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2517154  ไดมีการแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ  “.. .จะเรงรัดการศึกษาอบรมเพื่อสง เสริมระบอบประชาธิปไตย เนนในเรื่องการ 

อบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม และการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ...จะวางรากฐานและแนวทาง
ปฏิบัติในการปฏิรูประบบการศึกษา155 ในชวงหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 
มิถุนายน 2517 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา โดยมีหนาท่ีพิจารณา
แนวทางการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และลักษณะ
อื่นๆ ใหเหมาะสมกับกาลสมัย เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย156 โดยมีศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต เปนประธานกรรมการ157 และมีกรรมการ

                                                         
 153 เอดการ  ฟอร และคนอ่ืนๆ, การศึกษาเพื่อชีวิต โลกแหงการศึกษาเพื่อปจจุบันและอนาคต. 

แปลโดย บรรจง  ชูสกุลชาติ และคนอ่ืนๆ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2519), คํานํา. 

 154 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการประกาศแตงต้ังนายกรัฐมนตรี. เลม 91  ตอนที่ 91  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2517 

 155 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  คําแถลงนโยบายของรฐับาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 34 นาย
สัญญา ธรรมศักด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2517. เขาถึงเมื่อ 18 เมษายน 
2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

 156 สิปปนนท  เกตุทัต, การปฏิรูปการศึกษา รายงานฉบับสมบูรณของคณะกรรมการวางพื้นฐาน
เพื่อปฏิรูปการศึกษา เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี. (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2518), 9. 

 157 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภาการศึกษา: เสนาธิการดานการศึกษาของชาติ. เขาถึง
เมื่อ 18 เมษายน 2558. เขาถึงไดจากhttp://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Category& 

category ID=CAT0001072 
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อื่นๆ อีก 21 คน ประกอบดวยนักวิชาการท้ังทางดานการศึกษา เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร สังคมวิทยา 
คณิตศาสตร พาณิชยศาสตรและการบัญชี เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และทางดานแรงงาน158  

 แวดวงการศึกษาชวง พ.ศ.2517 คาดหวังกับคณะกรรมการชุดนี้วา เปนการรวมตัวของ
นักวิชาการรุนใหมท่ีไมเกี่ยวของกับนักการเมืองในระบบเกา กลาวคือไมมีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ดังเชนคณะกรรมการดานการศึกษาในยุคกอนหนา159 จะสามารถแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 
นักการศึกษารุนใหมไดโดยอิสระจากแนวคิดทางการเมือง160 คณะกรรมการไดดําเนินการวางแผน
พื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ท้ังในดานระบบและองคกร โดยพยายามหาแนวทางท่ีสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงและหลีกเล่ียงความสับสนในการปฏิบัติ161 และคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ประชากร เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและการบริหาร รวมถึง
ส่ือมวลชนท่ีสงผลตอการศึกษา162 ท้ังนี้คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาไดนําเสนอ
ขอสรุปของการศึกษาตอคณะรัฐมนตรี 10 ประการ163  

                                                         
 158 ประยูร  ศรีประสาธน, ความพยายาม ความสาํเร็จ และความขัดแยงเก่ียวกับการปฏิรูป

การศึกษาในชวง พ.ศ. 2517 – 2521 (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545. จัดพิมพเน่ืองในโอกาสครบรอบ 

46 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ), 8. 

 159 อาทิ  “คณะกรรมการปรับปรงุแผนการศึกษา” ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ซึ่งมีหลวงวิจิตร
วาทการเปนประธาน, “สภาการศึกษาแหงชาติ” มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนประธานคณะกรรมการบริหาร เปนตน  

 160 จรูญ  วงศสายัณห, ระบบการศึกษาไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ ชวง พ.ศ.2475 - 2520.  
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระนครนายจรูญ  วงศสายัณห ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิสริยาภรณ 8 
พฤษภาคม 2532, 84 – 85. 

 161 สิปปนนท  เกตุทัต, การปฏิรูปการศึกษา รายงานฉบับสมบูรณของคณะกรรมการวางพื้นฐาน
เพื่อปฏิรูปการศึกษา เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี. (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2518), 4. 

 162 สิปปนนท  เกตุทัต, การปฏิรูปการศึกษา รายงานฉบับสมบูรณของคณะกรรมการวางพื้นฐาน
เพื่อปฏิรูปการศึกษา เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี. (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2518), 5. 

 163 สิปปนนท  เกตุทัต, การปฏิรูปการศึกษา รายงานฉบับสมบูรณของคณะกรรมการวางพื้นฐาน
เพื่อปฏิรูปการศึกษา เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี. (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2518), 15 – 16.  
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 อยางไรก็ดีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้มีเพียง 1 ประการคือ ประการท่ี 3 
“ใหปรับปรุงเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนรู เพื่อสนองความมุงหมายทางการศึกษา
ของแตละระดับ แตละประเภท โดยใหสอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษาตามแนวทางท่ีพึง
ประสงค”164 อันเปนจุดเปล่ียนสําคัญท่ีสงผลใหมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงเนื้อหาในหนังสือเรียน
สังคมศึกษาในชวงหลังเหตุการณ 14  ตุลาคม 2516 ซึ่งจะไดนําเสนอรายละเอียดในบทตอไป  

 รายงานของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ถือเปนหลักฐานสําคัญท่ี
สามารถแสดงความพยายามในการนําทฤษฎีแนวคิดทางการศึกษามาปรับใช กับประเทศไทยให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอยางย่ิงบริบททางการเมืองท่ีกําลัง
เปล่ียนผานสูความเปนประชาธิปไตย ตามกระแสธารทางการเมืองท่ีสังคมไดเฝามองรัฐบาลในชวงหลัง
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  แตในท่ีสุดดวยกระแสทางการเมืองท่ีตองการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาสูองคกรปกครองทองถิ่น ก็ไดทําใหกระทรวงมหาดไทยเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทบทวน
มติในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา165 และคณะรัฐมนตรีซึ่งไดมีมติเห็นชอบรายงานฉบับนี้
ไปกอนหนานี้แลว ไดมีมติสงรายงานไปยังคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพิจารณาดําเนินการ ซึ่งใน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาตินั้นมีฝายการเมืองเปนหลักในการดําเนินการ ดวยเหตุนี้กระแสสังคม
ท่ีกําลังคาดหวังในการสรางมิติใหมทางการศึกษาโดยคณะกรรมการท่ีปราศจากบุคคลทางการเมืองนี้ 
ไดถูกดึงกลับไปสูวั งวนในการตัดสินใจของผูมีอํานาจทางการเมืองอีกครั้ ง  จนนําไปสูการ
วิพากษวิจารณรัฐบาลในมุมมองท่ีหลากหลาย ท้ังกลุมนักหนังสือพิมพ นักวิชาการ   

 ปรากฏการณนี้ยอมเปนภาพสะทอนถึงแนวทางการสรางพลเมืองของรัฐโดยการจัด
การศึกษาซึ่งตองมีการควบคุมและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีรัฐกําหนด ซึ่งจะสงผล
โดยตรงตอการจัดระบบการศึกษา เนื้อหาสาระวิชา ท่ีจะตองถูกตรวจสอบและกล่ันกรองจาก

                                                         
 164 ประยูร  ศรีประสาธน, ความพยายาม ความสาํเร็จ และความขัดแยงเก่ียวกับการปฏิรูป

การศึกษาในชวง พ.ศ. 2517 – 2521 (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545. จัดพิมพเน่ืองในโอกาสครบรอบ 

46 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ), 14 – 15.   

 165 ในรายงานของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษา ขอที่ 7 “ใหมีเอกภาพในดาน
นโยบายและการบริหารการศึกษาท้ังในสวนกลางและในทองถ่ินพรอมทั้งกระจายอํานาจการบริหารไปสูทองถ่ิน โดย
ยึดหลักการใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมรับผิดชอบเพ่ือใหมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนในสวนกลาง และ
ใหเหมาะสมกับลักษณะงานการศึกษาในแตละทองถ่ิน”  อางถึงใน ประยูร  ศรีประสาธน, ความพยายาม 

ความสําเร็จ และความขัดแยงเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาในชวง พ.ศ. 2517 – 2521 (กรุงเทพฯ : สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2545. จัดพิมพเน่ืองในโอกาสครบรอบ 46 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ), 15.   
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คณะกรรมการท่ีรัฐกําหนด นอกจากนี้ในเอกสาร “ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหาร
การศึกษาตามขอเสนอของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา” ยังไดปรากฏความ
พยายามในการใชงานวิจัยเพื่อผลักดันใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา166 หากแตสุดทายก็ไมเปนผลดวย
เพราะฝายการเมืองท่ีเปนผูถืออํานาจรัฐ ไมใหความเห็นชอบในการดําเนินการ จนส้ินสุดรัฐบาลนาย
สัญญา  ธรรมศักดิ์  

 การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในชวงหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 มีอุปสรรคสําคัญ
คือฝายการเมืองเองท่ียังคงสถานะเปนผูกําหนดแนวทางในการจัดการระบบการศึกษา ดังท่ีผูวิจัยได
กลาวในกอนหนานี้แลววา ปรากฏการณในการชุมนุมเรียกรองทางการเมืองท่ีนําโดยนิสิต นักศึกษา
หรือนักเรียนนั้นถูกสังคมตําหนิวาเปนผลผลิตท่ีไมดีของระบบการศึกษาหรือแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2503 หากแตเมื่อพิจารณาขอเท็จจริงจะพบวา ในทางกลับกันการเมืองท่ีเปนกรอบครอบคลุม
การศึกษาอาจทําใหผลผลิตท่ีถูกบมเพาะทางปญญานั้น ไมสามารถเติบโตไดโดยสมบูรณตามหลัก
การศึกษาแบบตะวันตกท่ีรัฐไดนํามาเปนแบบแผน ดวยถูกจํากัดใหมีโลกทัศน คตินิยม ตามแบบท่ีรัฐ
กําหนด เมื่อกาลเวลาผานไปยิ่งเปรียบเสมือนภูเขาไฟท่ีรอนระอุพรอมท่ีจะปะทุอยูทุกเมื่อ ประกอบกับ
ดวยจํานวนผูท่ีเขาสูระบบการศึกษาท่ีมากขึ้นซึ่งเทากับพลังงานลาวาท่ีทวีจํานวนข้ึน แลวระเบิด
ออกมาในท่ีสุด และเนื่องจากผูคนมิเคยรับรูถึงสิทธิ เสรีภาพ ในระยะเวลาท่ียาวนานยอมใชส่ิงท่ีไดรับ
มาใหมนั้นอยางไมรูขอบเขต ไมรูทิศทาง ฯลฯ  

 ผูวิจัยเช่ือมั่นวาการจัดการศึกษาของไทยในยุคท่ีผานมา กระทําดวยอํานาจทางการเมือง
ท่ีสามารถควบคุมหรือช้ีนําสังคม ยอมเปนตัวแปรสําคัญใหการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองของรัฐนั้นให
เปนไปในแบบท่ีรัฐตองการ เพราะฉะนั้นจะระบุวาการศึกษาไมมีประสิทธิภาพจนนําไปสูการสราง
พลเมืองท่ีไมมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดปญหาตอสังคมฝายเดียวยอมไมถูกตองนัก และความพยายาม
ของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาไดถือเปนครั้งแรกท่ีพยายามนําการศึกษาแยกออก
จากการเมืองโดยใชหลักการศึกษาสมัยใหม แตการเมืองยังคงใชอํานาจรัฐในการแทรกแซง และ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ก็ยังคงบังคับใชอยู แมจะถูกตําหนิวาเปนเบาหลอมท่ีบิดเบี้ยวใน
การสรางพลเมืองก็ตามที 

                                                         
 166 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ความเห็นเก่ียวกับการปฏิรูประบบบริหาร

การศึกษาตามขอเสนอของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา รายงานผลกการวิจัยฉบับสมบูรณ. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2520), 182 – 189. 
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 ดวยกระแสสังคมท่ียังคงมีความหวังตอการปฏิรูปการศึกษา หลังส้ินสุดรัฐบาลนายสัญญา  
ธรรมศักด์ิ รัฐบาลใหมท่ีมาจากจากการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญท่ีมีการเรียกรองในเหตุการณ 14 
ตุลาคม 2516 มีหมอมราชวงศเสนีย  ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายทางสังคมท่ี
เก่ียวของกับการศึกษา วา “รัฐบาลนี้จะดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหเหมาะสม และสอดคลองกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม จะปลูกฝงเยาวชนของชาติใหมีทัศนคติท่ีดีงาม และมีความสํานึก
รับผิดชอบตอสวนรวม รัฐบาลนี้จะจัดใหบุคคลมีโอกาสเทาเทียมกันในการรับการศึกษาอบรมตาม
ความสามารถทางสติปญญาและกําลังทางเศรษฐกิจ...”167 แตคณะรัฐมนตรีคณะนี้มีอันตองส้ินสุดลง
อยางรวดเร็ว  เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรลงมติใหความไววางใจในคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ดวยคะแนน
เสียงนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม  คณะรัฐมนตรีคณะนี้จึงเปนอันตองพนจาก
ตําแหนงตามความในมาตรา 187 (2)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2517168  
และดวยสภาวการณทางการเมืองท่ีไมมั่นคงยอมสงผลใหการ ปฏิรูปการศึกษาตามท่ีสังคมคาดหวังนั้น
ขาดความตอเนื่องไปดวย  

 ประยูร  ศรีประสาธน ในฐานะอดีตกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวางพื้นฐาน
เพื่อปฏิรูปการศึกษา ไดแสดงความเห็นในเอกสาร “ความพยายาม ความสําเร็จ และความขัดแยง
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในชวง พ.ศ. 2517 – 2521”  วาสภาวะทางการเมืองของประเทศเปนส่ิง
สําคัญ ท่ีจะนํามาซึ่งความสําเร็จและความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษา รวมถึงการนําขอเสนอเพื่อ
ปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ ดังจะเห็นไดวา การปฏิรูปการศึกษาในชวง พ.ศ. 2517-2521 นี้เกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  ซึ่งมีการลมลางระบบการเมืองแบบ
เผด็จการ และเปนท่ีคาดหวังวาประเทศจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยตอไป  ดังนั้น การวาง
พื้นฐาน การเสนอมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการศึกษาจึงอยูบนพื้นฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยท่ีเนนการกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปสูสวนทองถ่ิน การมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดและบริหารการศึกษา การบริหารและตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล และ
ความเสมอภาคทางการศึกษา เปนตน 

                                                         
 167 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  คําแถลงนโยบายของรฐับาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 35 หมอม

ราชวงศเสนีย  ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2518. เขาถึงเมื่อ 19 

เมษายน 2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb2_main31.htm 

 168 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  ขอมูลเก่ียวกับ คณะรัฐมนตรี คณะที่ 35 หมอมราชวงศเสนีย  
ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี. เขาถึงเมื่อ 19 เมษายน 2558. เขาถึงไดจาก 

http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 
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 แนวคิดดังกลาวขัดแยงกับแนวคิดของระบอบการเมืองแบบเผด็จการซึ่งมีมาแตเดิม และ
คิดกันวาคงจะส้ินสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณวันท่ี 14 ตุลาคม  2516  แตเหตุการณหาเปนเชนนั้นไม 
ระบอบเผด็จการไดหวนกลับมาอีกเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองแผนดิน  เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม  2519  
รัฐบาลท่ีปกครองประเทศในชวงนั้นไดมีมติใหระงับการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาลงและขอเสนอเพ่ือ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีไดจัดทําแลวนั้นถูกกลาวหาวาเปนแนวคิดของคอมมิวนิสต  

 อยางไรก็ดีแมภายหลังส้ินสุดชวงปฏิรูปการปกครองแผนดินแลว แตแนวการปกครอง
ประเทศก็ยังไมเปนประชาธิปไตย รัฐบาลในสมัยตอมาคือ สมัยพลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน เปน
นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกับมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการศึกษา และใหนําไปบรรจุใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520 – 2524)   โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
จัดทําโครงการเสนอมายังคณะรัฐมนตรีเพื่อรับการสนับสนุนตอไป  แตการดําเนินงานก็มิไดเนนการ
นําไปปฏิบัติอยางจริงจัง จะมีบางก็เพียงบางสวน เชน การเปล่ียนแปลงระบบโรงเรียน  การจัด
หลักสูตรใหม เปนตน169 ทําใหการปฏิรูปการศึกษาไมไดผลในทางปฏิบัติจริง 

 จากขอความในเอกสารขางตนไดเนนย้ําภาพของความทับซอนทางความคิดระหวาง
ระบบการเมืองและระบบการศึกษา เพราะความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลในชวงหลังเหตุการณ 14 
ตุลาคม 2516 จึงทําใหมีการเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอยูหลายวาระ บรรดา
นโยบาย แนวคิดของรัฐบาลจึงไมสัมพันธตอเนื่องเปนรูปธรรม การปฏิรูปการศึกษาท่ีเคยมคีวามสําคัญ
ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแตสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต กลับไดรับการปฏิรูปโดยไมมีทิศทาง
ท่ีชัดเจน  ปรากฏการณท่ีสะทอนภาพไดเดนชัดอีกกรณีหนึ่งก็คือในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 
2519 ไดมีความพยายามจัดทําแผนการศึกษาชาติฉบับใหม และไดดําเนินการเกือบจะเสร็จส้ินแลว 
แตเกิดการยึดอํานาจการปกครองแผนดินจากรัฐบาลหมอมราชวงศเสนีย  ปราโมช นําโดยพลเรือเอก
สงัด ชะลออยู เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 และแตงต้ังนายธานินทร  กรัยวิเชียร ขึ้นดํารงตําแหนง

                                                         
 169 ประยูร  ศรีประสาธน, ความพยายาม ความสาํเร็จ และความขัดแยงเก่ียวกับการปฏิรูป

การศึกษาในชวง พ.ศ. 2517 – 2521 (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545. จัดพิมพเน่ืองในโอกาสครบรอบ 

46 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ), 38 – 40.    
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นายกรัฐมนตรี170 และแตงต้ังนายภิญโญ  สาธร171 เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลับมี
การเสนอใหมีการกลับไปทบทวนขอความในรายละเอียดต้ังแตตนใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล  

 นายภิญโญ  สาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในเวลานั้นมีความเห็นวาแผนการ
ศึกษาแหงชาติฉบับใหม “ควรเนนเกษตรกรรม พุทธศาสนา โดยท่ีมีขอสังเกตบางประการวา ราง
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ไมคอยเนนการธํารงรักษาและการสรางความม่ันคงในสถาบัน ท้ังสาม
ของประเทศนัก นอกจากนั้นยังใหความรูสึกวาเปนแนวนโยบายแบบสังคมนิยมเล็กนอย... ”172 
คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติไดมีการประชุมอีกหลายครั้ง จนไดขอยุติและดําเนินการ
เสร็จเรียบรอย เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2519 และดําเนินการพิจารณาตามขั้นตอน ถึงขั้นนําขึ้น
ทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชบังคับเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2520173  การปรับแก
แผนการศึกษาแหงชาติ ก็นําความเห็นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนประเด็นหลัก
ในการพิจารณานั้นไดตอกยํ้าถึงอํานาจทางการเมืองท่ีสามารถแทรกแซงนโยบายการศึกษาได ดังท่ี
ปรากฏอยูทุกยุคสมัย และประการสําคัญในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 ยังไดเนนการอบรม
พลเมืองใหมีความตระหนักในคุณคาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีหลักสําคัญคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเปนส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจของพลเมืองทุกคนใน
ชาติ รูจักใชสิทธิ เสรีภาพภายใตกรอบแหงกฎหมาย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งถือไดวามี
จุดเนนในลักษณะชาตินิยมท่ีชัดเจนมาก เพราะในชวงเวลาดังกลาวประเทศไทยสุมเส่ียงตอการ

                                                         
 170 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการ ตั้ง นายกรัฐมนตรี. เลม 93  ตอน 124  ฉบับ

พิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2519 

 171 นายภิญโญ  สาธร เปนหน่ึงในคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาสมัยรัฐบาลนาย
สัญญา  ธรรมศักด์ิ กอนหนาท่ีจะไดรับการแตงต้ังเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดํารงตําแหนงคณบดี
คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 172 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานการประชุมกรรมการรางแผนการศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 13/2519 วันจันทรที่ 6 ธันวาคม 2519 อางถึงใน  โพยม  วรรณศิริ. “เบื้องหลังการประกาศใช
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520,”  วารสารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 11 (เมษายน – 
พฤษภาคม 2520): 13. 

 173 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการ ใหใชแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2520. เลม 94  ตอน 31  หนา 337  ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2520 
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ขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต ประกอบกับมีกลุมนิสิต นักศึกษา หนีเขาสูปาเขารวมอุดมการณกับ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยเปนจํานวนมาก 

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมท้ังหมดแลว การปฏิรูปการศึกษาหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516 เปนไปอยางทุลักทุเล ขาดความตอเนื่องดวยความผันแปรทางเสถียรภาพของรัฐบาล  
นักวิชาการ นักการศึกษาสมัยใหมไดพยายามสรางแนวทางการศึกษาตามแบบประชาธิปไตย หากแต
อํานาจทางการเมืองกลายเปนขอจํากัดท่ีทําใหเกิดการหยุดชะงักทางความคิดและการดําเนินการ 
ประกอบกับบริบททางการเมือง อาทิ การแทรกแซงการปฏิบัติงานของนักวิชาการโดยนักการเมืองจน
นําไปสูขอขัดแยง ภาพสะทอนท่ีมองเห็นไดคือการศึกษามิไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามพัฒนาการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ โดยแทจริง หากเปนไปเพื่อเปนเครื่องมือของรัฐในการดํารงไวซึ่งอํานาจ
ทางการเมือง ท่ีจะสงผานความรู ความคิดตางๆ ลงสูพลเมือง และการศึกษาจะไดรับการปรับปรุง
แกไข เมื่อฝายการเมืองซึ่งถืออํานาจรัฐเห็นสมควรเทานั้น  

 กลาวโดยสรุปไดวาแนวคิดของผูมีอํานาจรัฐ ในฐานะผูกําหนดทิศทางและควบคุม ความ
เปนไปของประเทศ โดยใชระบบการศึกษาเปนส่ือกลาง เกิดข้ึนมาต้ังแตครั้งสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีเริ่มมี
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนขึ้นในประเทศไทย แตดวยขอจํากัดท้ังดานงบประมาณ กําลังคน 
ฯลฯ การสรางพลเมืองของรัฐดวยการใหการศึกษาในแตละยุคสมัยจึงมีความแตกตางกันในทาง
วัตถุประสงค 

 ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาในบทนี้พบวา แตเดิมผูวิจัยเช่ือม่ันวาในชวงหลัง พ.ศ.2503 
ซึ่งเปนสมัยใหมทางการศึกษาท่ีเนนความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาใหสําคัญเทียบเทากับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ นักวิชาการสมัยใหมจะไดมีอิสระทางความคิดในการออกแบบระบบการศึกษาแบบ
ตะวันตก ท่ีมีการใชทฤษฎีการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา หรือแมแตเทคโนโลยีทางการศึกษา ให
สอดคลองกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแตละยุคสมัย แตบริบทเหลานั้น
กลับมิไดเปนตัวแปรในการพัฒนาระบบการศึกษาในชวง พ.ศ.2503 – หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516 เทาใดนัก แมจะมีความเคล่ือนไหวในทางวิชาการในการขับเคล่ือนเพื่อปฏิรูปการศึกษาอยู
บอยครั้ง หากแตเมื่อไมไดรับการตอบสนองหรือเห็นดวยจากรัฐบาล ยอมไมมีผลใดๆ เกิดข้ึนอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม   

 ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ กลาวถึงการปฏิรูปหรือพัฒนาการจัด
การศึกษาจะสําเร็จหรือลมเหลวนั้น ขึ้นอยูกับการเมืองมากกวาแนวทางและวิธีการ แตหากการ
เมืองไทยมีเงื่อนไขบางประการท่ีเปนอุปสรรค จะสงผลใหการปฏิรูปการศึกษาไทยไมกาวหนาหรือ
ประสบความสําเร็จเทาท่ีควร อาทิ การปรับเปล่ียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการบอยครั้งทําให
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การดําเนินนโยบายการพัฒนาการศึกษาไมตอเนื่อง โดยเฉพาะรัฐบาลทักษิณ มีการเปล่ียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการบอยมาก  คนละ 9 เดือนโดยเฉล่ีย นักการเมืองมอง
กระทรวง ศึกษาธิ การว า  เปนกระทรวง ท่ีสร า งผลงานได ยาก  ตําแหน ง รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงศึกษาธิการนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคทางการเมือง อาทิ เปนรางวัลแกผูสนับสนุนพรรค ผูท่ี
เขามาดํารงตําแหนงจึงมิใชผูมีความรูในดานการศึกษาอยางแทจริง   
  ความไมสอดคลองของเปาหมายของการจัดการศึกษากับเปาหมายทางการเมือง
เปาหมายของนักการเมืองหลายคนคือ ตองการคะแนนนิยม จึงมีนักการเมืองจํานวนไมนอยท่ีไม
ดําเนินนโยบายท่ีใหผลในระยะยาว เนื่องจากเส่ียงท่ีจะทําใหตนเองไมเปนท่ีนิยมทางการเมือง ซึ่งนั่น
หมายความรวมถึงนโยบายการศึกษา ดังนั้นนักการเมืองจึงเลือกดําเนินนโยบายท่ีเห็นผลในระยะส้ัน 
เพื่อทําใหตนเองไดรับเลือกตั้งเขามาอีกครั้ง อันเปนอุปสรรคยิ่งตอการพัฒนาการศึกษาไทย174 

 จากขอความขางตนไดมุงวิพากษใหเห็นถึงอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการศึกษาใน
ประเทศไทยคือความไมตอเนื่องของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนผูกํากับดูแลนโยบาย
ของรัฐในการจัดการศึกษาของชาติ และไดสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของรัฐท่ีมีสวนสําคัญท่ีสุดในการ
กําหนดทิศทางการศึกษา  ในบทถัดไปผูวิจัยจะไดนําเสนอความเปล่ียนแปลงสําคัญท่ีมีผลโดยตรงตอ
การเปล่ียนแปลงหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาวิชาสอดคลองกับนโยบายของรัฐท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนไปตามรัฐบาล เพื่อใหสามารถนําไปสูการสะทอนภาพความตองการของรัฐท่ียังคงปรากฏ
ในหนังสือเรียนสังคมศึกษาอยางตอเนื่องตอไป  

                                                         
 174 เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ, วิเคราะห 5 ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการศึกษาไทย. เขาถึงเมื่อ 19  
กรกฎาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.kriengsak.com/node/1040 
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บทที่ 3 

การเปล่ียนแปลงของหลักสูตรสังคมศึกษาอันเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง              
เศรษฐกิจ สังคมหลังเหตุการณ 14  ตุลาคม 2516 – การปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

 

 การศึกษากับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเปนส่ิงท่ีไมสามารถแยกออกจากกันไดโดย
เด็ดขาด โดยการศึกษาถือเปนเครื่องมือท่ีฝายการเมืองไดใชอํานาจรัฐในการดําเนินการเพื่อใหพลเมือง
ไดมีความรู ทักษะ แนวคิดตามแบบท่ีรัฐในฐานะผูกําหนดหลักสูตรการศึกษาตองการ ซึ่งหลักสูตร
การศึกษานั้นไดเปนแมบทของการผลิตหนังสือเรียนอีกทอดหนึ่ง ในชวง พ.ศ.2503 – 2520 เปนชวง
ท่ีมีความพยายามของนักวิชาการสมัยใหมท่ีตองการใหรัฐจัดการศึกษาตามแนวคิดตะวันตกโดย
คํานึงถึงหลักจิตวิทยา หลักการเรียนรูตามแนวคิดทางการศึกษา หากแตไมไดรับการตอบรับจาก
รัฐบาลเทาท่ีควร ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นภาพการใชอํานาจรัฐในการกําหนดทิศทางการจัด
การศึกษาไดเปนอยางดี  

 สวนในชวง พ.ศ.2503 – หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงใน
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ีสงผลตอวิถีชีวิต และในบทท่ีผานมาผูวิจัยไดเนนการศึกษาถึง
นโยบายและการจัดการของรัฐ รวมถึงรูปแบบ วิธีการ และแนวคิดในการจัดการการศึกษาต้ังแตยุคท่ี
เริ่มมีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน จนถึงยุคสมัยท่ีพัฒนาการทางความคิด แนวคิดทางการเมือง
ของผูคนอันเปนผลผลิตของระบบการศึกษาสมัยใหมจากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ไดเริ่ม
แสดงออกในทางการเมืองในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ี
นําไปสูความพยายามของนักวิชาการในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งถือเปนจุดเปล่ียนสําคัญในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาท่ีใชมาต้ังแตสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  ใหทันตอความเปล่ียนแปลง
ของยุคสมัย  

 จากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 อันเปนผลมาจากการรัฐประหาร พ.ศ.2501 ของ
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ทําใหเกิดการกําหนดหลักสูตร แบบเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นเปนครั้งแรกในระบบการศึกษาไทย และถือเปนการกําหนดกรอบโครงของ
การศึกษาของชาติท่ีรัฐตองการใหเยาวชนเปนอยางไร หลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ.2503 เปนหลักสูตรท่ี
ใชมาอยางยาวนานจนกระท่ังเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ขึ้น และเปนผลใหผูคนในสังคมไดหัน
มาพิจารณาวาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นนั้น มาจากการกําหนดหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ.2503 นี้เอง ในบท
นี้ผูวิจัยจะไดมุงศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรการศึกษาและหนังสือเรียนสังคมศึกษา ซึ่งเปน
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ผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหช้ีชัดถึงอิทธิพลของนโยบายรัฐท่ีมี
ตอการจัดการศึกษาและอิทธิพลของรัฐในการจัดการหนังสือแบบเรียนตอไป 

 เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ไดปลุกกระแสสังคมการเมืองไทยใหต่ืนตัวมาสนใจการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น โดยท่ีนิสิต นักศึกษา ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําการเรียกรองท่ี
เกิดขึ้นจนทําใหสังคมไทยมองวาการศึกษาของไทยสมควรตองถึงเวลาปรับปรุงใหเหมาะสมกับกาล
สมัย  กระแสการเรียกรอง การชุมนุม อันเปนแนวทางของอุดมการณประชาธิปไตย ไดถูกนํามาใช
อยางแพรหลายในแทบทุกวงการดังท่ีไดกลาวไปแลวในบทท่ีผานมา ประเด็นหนึ่งท่ีนาสนใจในการวิจัย
นี้ก็คือ หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2503 โดยเฉพาะอยางย่ิงวิชาสังคมศึกษา มีเนื้อหาสาระอยางไรท่ี
สงผลใหประชาชนเกิดแนวคิดทางการเมืองท่ีนําไปสูเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  ในทรรศนะของ
นักวิชาการท่ีมีตอหลักสูตรนั้นเปนอยางไรจึงมีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  

 ในการเปล่ียนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ.2503 มาสูหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ.
2518 หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 มีความพยายามปฏิรูปการศึกษาขึ้นโดยคณะกรรมการวาง
พื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ในประเด็นท่ี 3 ของรายงานดังกลาว เสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี  “ใหปรับปรุงเปล่ียนแปลงเนื้อหาสาระและ
กระบวนการเรียนรู เพื่อสนองความมุงหมายทางการศึกษาของแตละระดับ แตละประเภท โดยให
สอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษาตามแนวทางท่ีพึงประสงค”1 ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะไดนํา
ประเด็นนี้มาวิเคราะหเพื่อใหเขาใจส่ิงท่ีเกิดขึ้นในเวลานั้น 

 ต้ังแตชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง สหรัฐอเมริกากลายเปนชาติมหาอํานาจท่ีไดขยาย
บทบาททางการเมืองระหวางประเทศไปยังภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก รัฐบาลไทยเลือกดําเนินนโยบายทาง
การเมืองระหวางประเทศอยางใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาเรื่อยมา  โดยเฉพาะนโยบายตอตานการ
ขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต ประกอบกับการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 
รัฐบาลของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ไดนําแนวทางการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาท
ในการจัดการศึกษาของประเทศไทย2  หากแตในทางการเมืองกลับมีการจํากัดสิทธิ เสรีภาพ ของ

                                                         
 1 ประยูร  ศรีประสาธน, ความพยายาม ความสาํเร็จ และความขัดแยงเก่ียวกับการปฏิรูป

การศึกษาในชวง พ.ศ. 2517 – 2521: จัดพิมพเน่ืองในโอกาสครบรอบ 46 ป สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. (กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545), 8. 

 2 สุมน  อมรวิวัฒน, “หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษามนตราที่คลายความขลัง,” ปาจารยสาร 3, 9 
(มกราคม – มีนาคม 2517): 4 – 5.  
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ประชาชนในการวิพากษวิจารณรัฐบาล แนวทางการเมืองกับการศึกษาจึงคอนขางสวนทางกันจน
นําไปสูจุดแตกหักท่ีไดปรากฏชัดในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และตอเนื่องในเหตุการณหลังจากนั้น
ท่ีประชาชนอันเปนผลผลิตทางการศึกษาของชาติลุกขึ้นมาเรียกรองสิทธิ เสรีภาพ กันอยางแพรหลาย  
แนวทางของสหรัฐอเมริกาท่ีไทยเลือกนํามาใชในทางการเมืองก็คือ แนวทางการตอตานการขยายตัว
ของลัทธิคอมมิวนิสต ซึ่งทําใหในสังคมไทยตองยอมรับการเผยแพรแนวคิดประชาธิปไตย3 อันเปนแนว
ทางตรงขามกับของลัทธิคอมมิวนิสตโดยปริยาย สังเกตไดจากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลแตละชุดท่ี
ไดเสนอแนวคิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูเสมอ แมวาในความเปนจริงไดใชอํานาจใน
การระงับ หรือปองกันการแสดงความเห็นตางทางการเมือง ดังเชนการใชอํานาจตามความในมาตรา 
17 แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 การดําเนินนโยบายในลักษณะท่ีทักษ  
เฉลิมเตียรณไดเรียกวาระบอบเผด็จการแบบพอขุนอุปถัมภซึ่งมิไดส้ินไปพรอมกับการเสียชีวิตของจอม
พลสฤษด์ิ  ธนะรัชต แตยังคงดําเนินเรื่อยมาถึงสมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร 

 ขอเสนอแนะในรายงานฉบับสมบูรณของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
ไดเสนอใหปรับปรุงเปล่ียนแปลงเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู เพื่อสนองความมุงหมายทาง
การศึกษาของแตละระดับ แตละประเภท โดยใหสอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษาตาม
แนวทางท่ีพึงประสงค  ในทรรศนะของนักการศึกษาในชวงหลัง 14 ตุลาคม 2516 คือการมุงเนนใหมี
การปรับหลักสูตรมัธยมศึกษาซึ่ งถือวาเปนกระบวนการสรางพลเมืองในชวงกอนท่ีจะเขาสู
ระดับอุดมศึกษา โดยเห็นความสําคัญของวิชาสังคมศึกษาซึ่งมีเนื้อหาวิชาท่ีสัมพันธกับการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม และมีหนาท่ีสําคัญในการผลิตพลเมืองใหพรอมสําหรับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย4 ท้ังนี้ไดมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาวารัฐบาลนาจะมีบทบาทเปนผูวางแผน
การศึกษาทางการเมืองในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง โดยคํานึงถึงเสรีภาพทางความคิดของบุคคล สวน
การสอนปรัชญาทางการเมืองควรมีเฉพาะในระดับอุดมศึกษา แตระดับมัธยมศึกษาควรมีเนื้อหาท่ี
เขาใจไดงายมุงเนนท่ีดานอารมณและจิตใจเปนสําคัญ เนนการสอนความคิดทางการเมืองท่ีไมใช
ปรัชญาในลักษณะท่ีเรียกวาวัฒนธรรมการเมือง และรัฐจะตองมุงเนนการสรางวัฒนธรรมการเมือง

                                                         
 3 ไพฑูรย  สินลารัตน, การศึกษาเพื่อความเปนธรรม  เสรีภาพและประชาธิปไตย เอกสารการสอน

ชุดวิชาภาษาไทยกับการปรับประเทศใหทันสมัย หนวยที่ 10 – 15. (นนทบุรี: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534), 44 – 45.  

 4 Bob L. Taylor, “Is Citizenship Education Obsolated?,” Education Leadership 31 

(February 1974), p.447 อางถึงใน พรศักด์ิ  ผองแผวและสายทิพย  สุคติพันธ, การเมืองของเด็ก กระบวนการ
สังคมประกิตทางการเมือง. (กรุงเทพ: เจาพระยาการพิมพ, 2526), 97 – 98. 
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ดวยการวางหลักสูตรและวิธีการสอนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการเมืองในแบบท่ีรัฐตองการ ท้ังโดย
ทางตรงตามท่ีปรากฏในการสอนรายวิชาและโดยทางออมดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีสอดแทรกลงไปใน
รายวิชา ท้ังนี้ในกระแสนิยมทางการศึกษาของปญญาชนไทยในชวงเวลานั้น พัฒนาการทางการเมือง
ยอมหมายถึงการปลูกฝงแนวคิดเสรีประชาธิปไตยตามแบบตะวันตก5 

 ปรากฏการณทางการเมืองในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนประเด็นสําคัญท่ีฝาย
การเมืองจะตองใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งถือเปน
เรื่องเฉพาะหนา หากแตควรปรับทัศนคติของเยาวชนใหตระหนักรูถึงความสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีแทจริง ท่ีมิใชเพียงแตการชุมนุมเรียกรองทางการเมือง แตควรมีการสรางหลักสูตรเพื่อ
สรางคนใหมีวุฒิภาวะทางวิชาการ เพื่อเปนสวนสําคัญในการเกื้อหนุนใหเกิดความสํานึกในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกตอง ซึ่ งโพยม  วรรณศิริได แบงออกเปนสององคประกอบสําคัญ  ไดแก 
องคประกอบทางการเมือง และองคประกอบทางดานการดํารงชีวิต6 และนายสัญญา  ธรรมศักด์ิ 
นายกรัฐมนตรี ไดใหสัมภาษณเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 ตีพิมพในวารสารคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2517 ความวา 

 “...เพราะชาติไทยเราเวลานี้กําลังตองการความสรางสรรค
เปนอยางยิ่งท้ังในดานเศรษฐกิจ ดานความปลอดภัย ดานคุณคาของ
สังคมท่ีดีท่ีถูกตอง และความเปนประชาธิปไตยท่ีดี ประชาธิปไตยท่ีดี
จะเปนไปไดก็ตอเมื่อมีคนดีและมีคุณคาประจําของตน เปนตัวของ
ตัวเองหมายความวาไมเปนส่ิงท่ีเขาจะจูงลากไปไดตามกระแสลมอยู
เสมอไป คุณคาของตัวเอง นี่แหละคือหลักท่ีจะเปนประชาธิปไตยได
ถูกตอง...”7  

  หลังจากนั้นเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2517 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหทบวงมหาวิทยาลัย
จัดทําโครงการสงเสริมการเผยแพรประชาธิปไตยข้ึนโดยมีผูแทนจากสวนราชการตางๆ อาทิ กรมการ

                                                         
 5 วิชัย  ตันศิริ, “การศึกษากับการพัฒนาความคิดทางการเมือง,” ศูนยศึกษา 18 (ตุลาคม – ธันวาคม 

2515): 92 – 99. 

 6 โพยม  วรรณศิริ, “ความนํา,” วารสารสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  8. (ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2516): บทนํา.  

 7 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, “การศึกษาในทรรศนะของ ฯพณฯ นายสัญญา  ธรรมศักด์ิ 
นายกรัฐมนตรี,” วารสารการศึกษาแหงชาติ  8 (ธันวาคม 2516 – มกราคม 2517): 11 – 12. 
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ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ฯลฯ มาปฏิบัติงานรวมกับนิสิต นักศึกษาท่ีอาสาสมัครเขารวม
โครงการฯ8  โดยในสวนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา
ไดสนองตอบนโยบายรัฐบาลอยางเรงดวน  สังเกตไดจากถอยแถลงของนายเกรียง  กีรติกร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีตอผูแทนศูนยกลางนักเรียนแหงประเทศไทย ซึ่งมีนโยบาย
เกี่ยวกับการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดังความตอนหนึ่งวา 

 “...การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เปนนโยบายสําคัญ
ประการหนึ่งของรัฐบาลปจจุบันและกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินให
บังเกิดผลในการปฏิบัติ เพราะเทาท่ีผานมาเราเนนเรื่องระบบการ
ปกครองมากเกินไป ไมคอยไดนึกถึงคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย คือ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะตองมี
คุณสมบัติหลายประการ โดยเฉพาะจะตองมีศีลธรรมท่ีดี ตองรูจัก
สิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบตอสังคมและตองมีอาชีพ  ฉะนั้น
การสงเสริมประชาธิปไตยจึงตองฝกภาคปฏิบั ติในโรงเรียนทุก
ระดับช้ัน นับต้ังแตอนุบาลข้ึนมาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยทํา
หองเรียนใหเปนสังคมประชาธิปไตยขนาดเล็ก และใหโรงเรียนเปน
สังคมประชาธิปไตยท่ีสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง...”9 

 จากความขางตนไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาอบรมเพื่อสรางพลเมืองดี
ใหเกิดมีในสังคมประชาธิปไตย โดยถือเอาโรงเรียนเปนแหลงสงเสริมประชาธิปไตยท่ีสําคัญ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการใหสําเร็จไดก็ดวยการปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาในหนังสือเรียนทุกระดับช้ัน  โดยท่ี
ปรากฏเอกสารของกรมวิชาการในการจัดโครงการสัมมนาเรื่องการศึกษาเพื่อมวลชน เมื่อวันท่ี 4 – 7 
สิงหาคม 2517 ท่ีวา ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรและแผนแกไขแบบเรียนของกรมวิชาการ เพื่อ
สนองตอบตอกระแสสังคม หลังจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งถือเปนการเปล่ียนแปลงโดย

                                                         
 8 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, “โครงการศูนยสงเสรมิการเผยแพรประชาธิปไตย,”  วารสาร

การศึกษาแหงชาติ  9 (กุมภาพันธ – มีนาคม2517), 91 – 93. 

 9 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, “การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน,”  วารสารการศึกษา
แหงชาติ  10  (มิถุนายน – กรกฎาคม  2517), 155. 
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ฉับพลัน 10 แตทวาการปรับปรุงแบบเรียนนั้นตองทําแบบคอยเปนคอยไป เพราะหากมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทันทียอมเกิดชองวาง กลาวคือความรูความคิดของนักเรียนจะไมปะติดปะตอ การถูก
เปล่ียนแปลงโดยกะทันหันยอมเกิดความสับสน ซึ่งไมเปนผลดีตอสังคมในภาพรวม11 

 ผูวิจัยพบวาบริบททางการเมืองของไทยมีผลโดยตรงตอการจัดการศึกษา และยังคง
เช่ือมั่นวาการสงผานความรูความคิดทางการเมืองยังคงปรากฏอยูในหนังสือเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนังสือเรียนสังคมศึกษาตามท่ีปรากฏในเอกสารขอมูลทางราชการท่ีเกี่ยวของดังท่ีไดนําเสนอไปแลว
กอนหนานี้ และจุดเปล่ียนสําคัญท่ีนําไปสูเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 คือการท่ีรัฐบาลมิไดปรับปรุง
ชุดความรูหรือหลักสูตรการศึกษาซึ่งผูวิจัยหมายรวมถึงหนังสือเรียน ใหเหมาะสมกับกาลสมัยจนเกิด
การปะทุทางความคิดท่ีส่ังสมอยูในหมูนิสิต นักศึกษา หรือกระท่ังนักเรียนมัธยม อันเปนผลผลิตของ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ท่ีแมจะใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาอยางมากดังท่ีกลาวใน
บทท่ี 2 แลว หากแตในความจริงรัฐบาลก็ไดพยายามจํากัดกรอบความคิดทางการเมืองของผูเรียน 
และมุงเนนไปท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจจนเกิดภาวะเสียสมดุลระหวางการเมืองและเศรษฐกิจ อันนําไปสู
ความขัดแยงทางความรู ความคิด ในท่ีสุด 

 ท้ังนี้กอนท่ีจะกลาวถึงการเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาท่ีมีจุดเปล่ียนจากเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516 ผูวิจัยจําเปนตองกลาวถึงหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 โดยทําการศึกษาเฉพาะวิชาหนาท่ีพลเมือง ซึ่งมีเนื้อหา
สาระในการสรางพลเมืองดีในสังคมและสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรโดยตรง เพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ.2503  ท่ีสังคมต้ังประเด็นคําถามวาเปน
จุดเริ่มตนของการสรางพลเมืองท่ีนําไปสูเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  

 

 

 

                                                         
 10 คุณหญิงอัมพร  มีศุข, “คําบรรยายเรื่องแนวคิดบางประการเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา,” ณ หอง

ประชุมศภุมิตร วันที่ 29 มิถุนายน 2517 ใน การสัมมนา เรื่องการศึกษาเพือ่มวลชน ณ โรงแรมสมิหลา สงขลา 
วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2517 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ: ประเสริฐการพิมพ, 2517), 277. 

 11 กรมวิชาการ, “แผนแกไขแบบเรียนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,” วารสารหองสมุด 18 
(กรกฎาคม – สิงหาคม 2517), 349 – 350. 
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วิชาหนาท่ีพลเมืองในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา กอนการปรับสูหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ.2518  

 การจัดเนื้อหาวิชาของหลักสูตร พ.ศ.2503 ใชวิธีการจัดเปนหมวดวิชา  โดยเนื้อหาของ
วิชาท่ีเกี่ยวของกับมนุษยและส่ิงแวดลอมจัดอยูในหมวดวิชาสังคมศึกษา  ซึ่งมีความมุงหมายของ
หลักสูตร 4 ประการ ในท่ีนี้จะไดกลาวถึงเฉพาะในขอท่ี 3 “เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีทัศนคติอันพึง
ปรารถนา สามารถอยูและทํางานรวมกับหมูคณะไดดวยดี”12 ซึ่งวิชาหนาท่ีพลเมืองถูกกําหนดใหมีการ
เรียนสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง แตมีขอสังเกตวาท้ัง 3 ระดับช้ันในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน มี
หัวขอท่ีจะตองสอนเหมือนกันท้ัง 3 ระดับ แตกตางจากวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาสังคมศึกษาท้ังศีลธรรม 
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรท่ีมีเนื้อหาพัฒนาตามลําดับข้ันในแตละระดับช้ัน หากเม่ือพิจารณาแลว
พบวาสอดคลองกับบริบททางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในชวงท่ีมีการรางหลักสูตร 
คือประมาณ พ.ศ.2502 – พ.ศ.2503 จึงตองมีการเนนยํ้าถึงความมั่นคงของชาติ ซึ่งสัมพันธกัน
หลากหลายมิติ ท้ังเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม   

 เมื่อ พ.ศ.2517 ดวงกมล  วานิช ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
ในโรงเรียนสาธิตตอการสอนวิชาหนาท่ีพลเมือง พบวาเน้ือหาท่ีนักเรียนมีความสนใจมากคือ การครอง
ตนในวัยรุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย นักเรียนชายสนใจมากท่ีสุดในเรื่อง ความม่ันคงของ
ชาติ ภัยทางสังคม ทางเศรษฐกิจและทางการเมือง  สวนนักเรียนหญิงสนใจมากเรื่อง การครองตนใน
วัยวัยรุน สมบัติผูดี และมารยาทในสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายท่ีพอบานแม
เรือนควรรู  ประเด็นสําคัญท่ีพบจากงานศึกษาของดวงกมล คือ นักเรียนมีความเห็นวาหนังสือ
แบบเรียนลาสมัย เขาใจยาก เหตุการณปจจุบันไมตรงตามหนังสือ 13 นอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึง
โครงสรางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนท่ีกําหนดใหสอนเน้ือหาเชนเดียวกันตลอดท้ัง 3 ป โดย
ใชหนังสือแบบเรียนเพียงเลมเดียวตลอดซึ่งแนนอนวาเนื้อหายอมไมไดรับการปรับปรุงใหเขากับกาล
สมัยท่ีเปล่ียนไป ในบางเร่ืองมีเนื้อหาท่ีคอนขางรวบรัด ไมชัดเจนและทําความเขาใจยาก ท่ีสําคัญงาน
ศึกษาของดวงกมลยังไดสะทอนใหเห็นความตองการในการเรียนเรื่อง การเมืองเปรียบเทียบระหวาง
ประชาธิปไตย – สังคมนิยม – คอมมิวนิสต ซึ่งถือเปนปรากฏการณทางความคิดของเยาวชนท่ีไม
สอดคลองกับสภาวการณทางการเมืองของประเทศ   
                                                         

 12 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.1-2-3) พุทธศักราช 2503. 
(กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), 2508), 1. 

 13 ดวงกมล วานิช. “ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสาธิตตอการสอน
วิชาหนาท่ีพลเมือง” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517, 43. 
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 ดังนั้นเพื่อใหเห็นภาพรวมของเนื้อหาวิชาหนาท่ีพลเมือง ในหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ.
2503 ผูวิจัยจะไดนําเสนอโครงสรางวิชาหนาท่ีพลเมืองตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.
2503 ตอไปนี้ 

หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.250314 

หนาที่พลเมือง 
หัวขอที่จะตองสอนและอบรมตลอด 3 ป 

สมบัติของผูดีและมารยาทในสังคมไทย 

การบําเพ็ญตนใหเปนพลเมืองดี 

การครองตนในวัยรุน 

การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
หนาท่ีพลเมือง 

- หนาท่ีของพลเมืองท่ีมีตอ 

ครอบครัว 
ศาสนา 
ชุมนุมชน 

ประเทศไทยและพระมหากษัตริย 
- ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

- การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา  รัฐบาล  ศาล 

- การเลือกตั้ง 
- ความม่ันคงของประเทศ 

ภัยทางสังคม ทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
องคการสหประชาชาติ และองคการชํานัญพิเศษตางๆ   

องคการสนธิสัญญารวมกันปองกันเอเชียอาคเนย 
- ความมัธยัสถ  การออมทรัพย  ธนาคารออมสิน 

- การสหกรณและการอุตสาหกรรมในครอบครัว 
- รายได รายจายของครอบครัว ของทองถิ่นและของประเทศ 

                                                         
 14 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.1-2-3) พุทธศักราช 2503. 

(กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), 2508), 18. 
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- กฎหมายท่ีพอบานแมบานควรรู 
- การศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ 

- อาชีพตางๆ และการสงเสริมอาชีพ 

 สวนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไดกําหนดใหมีโครงสรางการสอนในสวนของวิชา
หนาท่ีพลเมือง ดังนี้ 

หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.250315 

รายการสอน 

หนาที่พลเมืองและศีลธรรม 

1. โครงสรางของสังคมไทย  หนวยแหงสังคม วัฒนธรรมในสังคมไทย 

    สถาบันที่สําคัญในสังคมไทย  มนุษยสัมพันธ 
2. ทางโนมของสังคมปจจุบัน  ความเปล่ียนแปลงทางสังคม ความเปล่ียนแปลง
    ทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก 
    และเทคโนโลยี  

3. พัฒนาการในทางสังคม   พัฒนาการทางการศึกษา สาธารณสุข  
    สาธารณูปโภคและการสังคมสงเคราะห  
    ความสงบภายในและการปองกันประเทศ  
4. พัฒนาการในทางเศรษฐกิจ  รายไดของบุคคลและรายไดประชาชาติ 
    การสงเสริมผลผลิตและการลงทุน การตลาด 

5. การปกครองระบอบรัฐธรรมนญู  อํานาจอธิปไตย  
     พระมหากษัตริย 
     อํานาจนิติบัญญัติ 

     อํานาจบริหาร 
     อํานาจตุลาการ 
6. หลักในทางศีลธรรม   พุทธประวัติ 
     พิธีทําบุญ 
     ธรรมะ 

                                                         
 15 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5-6) พุทธศักราช 2503. 

(กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), 2508), 18. 
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 ขอสังเกตท่ีไดจากการพิจารณาหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2503 และ 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 เฉพาะในสวนของวิชาหนาท่ีพลเมือง ก็คือ ท้ัง
สองระดับมีเนื้อหาการเรียนรูท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน หากแตในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความลุมลึกของเนื้อหาท่ีสูงขึ้น และมีเนื้อหาท่ีไกลตัวนักเรียนผิดจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกับวิถีชีวิตประจําวัน และประเด็นสําคัญคือท้ังสองหลักสูตรนี้มีชวงระยะเวลาใน
การบังคับใชท่ียาวนานทําใหเนื้อหาในบทเรียน โดยเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายบางเรื่อง 
เชน โครงสรางเศรษฐกิจ ท่ีสภาวะปจจุบัน ณ ขณะนั้นไมสอดคลองกับหนังสือเรียน  สวนภาพสะทอน
ของหลักสูตรท่ีผูวิจัยพบก็คือการท่ีปรากฏเน้ือหาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยหรือท่ีเรียกวาระบอบ
รัฐธรรมนูญในหลักสูตรและหนังสือเรียนนั้น ยอมกระตุนความอยากรู อยากเรียนของนักเรียนซึ่ง
ในชวงวัยมัธยมศึกษาถือเปนวัยแหงการเรียนรูท่ีสําคัญ ดังท่ีปรากฏในงานศึกษาของดวงกมล  วานิช 
ซึ่งแมกลุมเปาหมายในการศึกษาจะเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนก็ตาม หากแตกระแส
ความคิดยอมขยายตัวขึ้นตามลําดับเวลาและเคล่ือนตามตัวนักเรียนไปสูชวงวัยตอไปอยางแนนอน 
ประกอบกับความคิดของคนในสังคมดังท่ีไดนําเสนอไปในบทท่ี 2 ตางมองวาระบบการศึกษาสงผลให
การผลิตพลเมืองไมดีเทาท่ีควรและเปนตนตอของปญหาท้ังหมดต้ังแตกอนจนกระท่ังหลังเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516  

 ดวยกระแสทางการเมืองท่ีมีการแสดงออกในส่ิงท่ีเขาใจวาเปนระบอบประชาธิปไตยกําลัง
เบงบานไปท่ัวทุกหัวระแหงของสังคม ท้ังการชุมนุมเรียกรองทางการเมือง กลุมเกษตรกร แรงงาน 
ฯลฯ โดยท่ีกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดเขาไปมีบทบาทท้ังในฐานะแกนนําและสมาชิกในกลุมกอน
ทางการเมืองตางๆ และยังคงมีเหตุการณความวุนวายทางการเมืองในชวงหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516  จนกระท่ังเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2518 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ซึ่งนายนิพนธ  
ศศิธร ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เกิดการเปล่ียนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยใหเหตุผลในการเปล่ียนแปลงหลักสูตรครั้งนี้วา หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลายฉบับเดิมนั้นมีเนื้อหาและลักษณะยึดมั่นในแบบอนุรักษนิยม 16 การท่ีจะรอใหมีการปฏิรูป
การศึกษาต้ังแตระดับพื้นฐานขึ้นมาเปนลําดับนั้นยอมไมทันตอการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

                                                         
 16 จรูญ  วงศสายัณห, ระบบการศึกษาไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ ชวง พ.ศ.2475 – 2520 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2532. อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระนครนายจรูญ  วงศสายัณห ณ เมรุหลวงหนา
พลับพลาอิสริยาภรณ 8 พฤษภาคม 2532), 92. 
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เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงไดมีคําส่ังใหใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 ลง
วันท่ี 8 มกราคม 251817  

 ท้ังนี้ผูวิจัยมีขอสังเกตวาในจุดหมายของหลักสูตรนี้สะทอนกระแสบริบททางการเมือง
ในชวงกอนหนาอยางชัดแจงเห็นไดจากจุดเนนทางการเมือง โดยเฉพาะจุดหมายของหลักสูตรขอ 1 
ท่ีวา “เพื่อใหเปนพลเมืองดี มีศีลธรรม รูจักสิทธิหนาท่ี รูจักแกปญหาดวยสันติวิธี ตลอดจนมีทัศนะใน
การเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมประชาธิปไตย”18 ซึ่งในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2518 มีการขยายภาพแนวคิดการสรางพลเมืองดีใหชัดเจนยิ่งขึ้น มีการเนนเรื่องของการ
แกปญหาดวยสันติวิธี ซึ่งผูวิจัยสันนิษฐานวารัฐบาลคํานึงถึงบริบททางการเมืองท่ีมีการชุมนุมประทวง 
การเรียกรองตางๆ ท่ีเกิดขึ้นอยางแพรหลายภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ท้ังนี้ในหลักสูตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 ความมุงหมายของหลักสูตร ขอ 3 ระบุเพียงวา 
“เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีทัศนคติอันพึงปรารถนา สามารถอยูและทํางานรวมกับหมูคณะไดดี”19 ไมไดมี
เรื่องของระบอบประชาธิปไตยปรากฏในความมุงหมายของหลักสูตร หากแตปรากฏเฉพาะในเนื้อหา
ในหมวดวิชาสังคมศึกษาเทานั้น  ผิดกับหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 
ซึ่งปรากฏขอความเก่ียวกับประชาธิปไตยท้ังในจุดประสงคของหมวดวิชาสังคมศึกษาในขอ 5 และยัง
เปนครั้งแรกท่ีกระแสประชาธิปไตยไดปรากฏในจุดประสงคของหมวดอ่ืนๆ นอกเหนือจากหมวดวิชา
สังคมศึกษา ไดแกหมวดวิชาภาษาไทยซึ่งในขอ 7 “เพื่อใหสามารถใชภาษาเพื่อแสดงออกอยางมี
วิจารณญาณตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย”20 จากการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนเก่ียวกับหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายยอมแสดงใหเห็นวารัฐเริ่มตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดขึ้น และ
การสรางพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยท่ีปรากฏในหลักสูตรนั้นมิไดเจาะจงไวเฉพาะในวิชาสังคมศึกษา
เทานั้นอีกตอไปแตกระจายไปอยูตามวิชาอื่นดังปรากฏในวิชาภาษาไทยซึ่งไมนาจะเก่ียวของกันเลย  

                                                         
 17 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก.10/2518 เรื่องใหใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พุทธศักราช 2518 ลงวันที่ 8 มกราคม 2518 

 18 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2518. (กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศึกษาธิการ), 2518, 1 

 19 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5-6) พุทธศักราช 2503. 
(กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), 2508), ความมุงหมาย. 

 20 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2518. (กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2518), 15. 
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 เมื่อพิจารณาดวยการเปรียบเทียบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายท้ัง พ.ศ.2503 และ 
พ.ศ.2518 จะเห็นไดวาในสวนของวิชาหนาท่ีพลเมืองถือวาเปล่ียนแปลงนอยมาก ดังจะเห็นไดจาก
ตารางตอไปนี้   

ตารางท่ี 1  รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 

 และหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 เฉพาะวิชาหนาท่ีพลเมือง          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย      

พุทธศักราช 2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย       

พุทธศักราช 2518 

1. โครงสรางของสังคมไทย 

หนวยแหงสังคม วัฒนธรรมในสังคมไทย 

สถาบันที่สําคัญในสังคมไทย  มนุษยสัมพันธ 

ส 401 

โครงสรางของสังคมไทย แนวโนมของสังคม
ปจจุบัน วัฒนธรรมในสังคมไทย สถาบันที่สําคัญ
ในสังคม มนุษยสัมพันธ 

2. ทางโนมของสังคมปจจุบัน  

ความเปล่ียนแปลงทางสังคม ความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
และเทคโนโลยี 

ส 402 

พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
ระบอบรัฐธรรมนญู เนนในเรื่องอํานาจอธิปไตย 
พระมหากษัตริย สิทธิและหนาท่ีของพลเมือง 

3. พัฒนาการในทางสังคม   

พัฒนาการทางการศึกษา สาธารณสุข 
สาธารณูปโภคและการสังคมสงเคราะห         
ความสงบภายในและการปองกันประเทศ 

 

4. พัฒนาการในทางเศรษฐกิจ  

รายไดของบุคคลและรายไดประชาชาติ              
การสงเสริมผลผลิตและการลงทุน การตลาด 
5. การปกครองระบอบรัฐธรรมนญู  

อํานาจอธิปไตย   

พระมหากษัตริย   

อํานาจนิติบัญญัติ   

อํานาจบริหาร 
อํานาจตุลาการ 
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ท่ีมา:  กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5-6) พุทธศักราช 
2503. กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.), 2508.  

         กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518. 
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2518. 

 จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาวิชาหนาท่ีพลเมืองไมมีการปรับเปล่ียนในเชิงเน้ือหาวิชา
จากหลักสูตรเดิมแตอยางใด มีเพียงการจัดโครงสรางรายวิชาใหมท่ีระบุใหชัดเจนยิ่งขึ้นวาระดับช้ันใด 
จะตองจัดการเรียนการสอนเรื่องใด ซึ่งงายตอการนําไปปฏิบัติดังท่ีกลาวในกอนหนานี้วา การสราง
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยท่ีปรากฏในหลักสูตรนั้นมิไดเจาะจงไวเฉพาะวิชาสังคมศึกษาอีกตอไปนั้น
ไดแสดงใหเห็นปรากฏการณทางสังคม หลังจากท่ีมีการประกาศใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2518 ไดไมนาน ศูนยกลางนักเรียนแหงประเทศไทย ศูนยครูแหงประเทศไทย 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกันจัด
นิทรรศการชําแหละหลักสูตร ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันท่ี 14 – 28 มีนาคม 
พ.ศ.2518 นิทรรศการนี้มีการวิพากษวิจารณระบบการศึกษาไทยอยางกวางขวาง อีกท้ังมีการเสนอให
มีการสอนเพื่อสรางจิตสํานึกทางการเมือง ไมใชการกีดกันไมใหนักเรียนมีสวนเกี่ยวของกับการเมือง 
โดยการศึกษาตองเปนไปเพื่อคนสวนใหญอยางท่ัวถึงและเทาเทียม เพื่อลดชองวางและความเหล่ือมลํ้า
ทางสังคม ผู ศึกษาตองไดรับความรูท่ีถูกตอง  และใหการศึกษาไดเสริมความรักชาติพรอมกับ
เอื้ออํานวยความเปนประชาธิปไตย21   

 นอกจากงานนิทรรศการชําแหละหลักสูตรท่ีไดกลาวไปแลว ยังปรากฏความเคล่ือนไหว
ทางการศึกษาท่ีเปนผลมากจากความเขาใจในประชาธิปไตยหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 โดยมี
การอภิปรายถึงทิศทางของวรรณคดีไทยวาควรมีการสอนตอไปหรือไมหรือควรสรางข้ึนมาใหม  
สถานการณไดทวีความรุนแรงขึ้นถึงกระท่ังมีการชุมนุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อเผาวรรณคดี
ไทย โดยมีการวิพากษวิจารณไปในทางเสียหายวาไมเอื้อตอการพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งปรากฏการณ
นี้ ไดแสดงใหเห็นวาอุดมการณ ในทางการเมืองในเรื่องความคิด วัฒนธรรมไดแพรขยายลงสู
สถานศึกษา22  ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีคําส่ังเปล่ียนแปลงเนื้อหาสาระในหนังสือ
                                                         

 21 ประชาชาติ, “ชําแหละหลักสูตรการศึกษาไทย ในนิทรรศการ โฉมหนาการศึกษา – ชําแหละ
หลักสูตร,” ประชาชาติ 2 (เมษายน 2518): 44 – 46. 

 22 สุนีย  สินธุเดชะ, การศึกษาและการวเิคราะหแบบเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลาย (จินดามณี – หลักสูตรพุทธศักราช 2521 และ 2524). ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525, 2 – 3. (อัดสําเนา) 
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แบบเรียนใหสอดคลองกับแนวความคิดของนักเรียน โดยเฉพาะในวิชาภาษาไทย ได มีการกําหนด
แบบเรียนขึ้นใหม ปรับปรุงเร่ืองราวเก่ียวกับวรรณคดีใหเหมาะสมบริบททางสังคมในชวง พ.ศ.2518 – 
พ.ศ.251923  ขณะท่ีวิชาสังคมศึกษามีการเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติมเล็กนอย โดยเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต24 เปนรายวิชาเพิ่มเติมในสวนของวิชา
ภูมิศาสตร   

 จุดเปล่ียนสําคัญ ท่ีทําใหบทบาทในทางการเมือง อาทิ การชุมนุมเรียกรอง การ
วิพากษวิจารณสังคม ฯลฯ ของกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา เบาบางลงก็คือเหตุการณ 6 ตุลาคม 
2519 ซึ่งผูวิจัยพบวา สิทธิเสรีภาพทางการเมือง ทางวิชาการ ถูกนํามาใชอยางแพรหลายและพร่ํา
เพรื่อ จนถูกสังคมวิจารณวาเยาวชนเหลานี้เปนผลผลิตท่ีไมดีของสังคม จนตองมีการแกไขปรับปรุง
ดังท่ีกลาวแลว ชวงเวลาประมาณ 3 ปนี้ จึงเกิดปรากฏการณในการปฏิรูปการศึกษา 25 ขึ้นมา
หลากหลายรูปแบบ แตจะสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับอํานาจของรัฐท้ังในฐานะผูกําหนดนโยบายและ
ผูดําเนินการ ดังจะเห็นไดจากการศึกษาในบทท่ีผานมาวาแมนักวิชาการท่ีมีฐานความคิดแบบสมัยใหม
จะพยายามปรับปรุงระบบการศึกษาเพียงใด แตเมื่อไมมีอํานาจรัฐเขามารองรับ ยอมไมสามารถใช
บังคับเปนการท่ัวไปได สังเกตไดจากการปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท่ีสามารถเลือกท่ี
จะส่ังการและบังคับไดอยางรวดเร็ว แมในความจริงแลวอาจไมมีการเปล่ียนแปลงในเชิงสาระมาก
เทาใดก็ตาม26  

 

 

                                                         
 23 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก.336/2518 เรื่อง การปรับปรุงแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ป

การศึกษา 2518  ลงวันที่ 23  พฤษภาคม 2518 และ คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก.161/2519 เรื่อง การ
ปรับปรุงแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2519  ลงวันที่ 12  กุมภาพันธ  2519 

 24 กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง เพิ่มเติมรายวิชาในหมวดวิชาสังคม
ศึกษา หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518.  ลงวันที่ 24  มีนาคม  2518 

 25 หรือจะเรียกวาอะไรก็ตาม เชน การปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงระบบการศึกษา  การวางพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา ฯลฯ 

 26 ผูวิจัยสังเกตจากการเปล่ียนแปลงหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา พ.ศ.2503 และ พ.ศ.2518 ในสวน
ของวิชาหนาท่ีพลเมือง 
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สาเหตุของการเปล่ียนแปลงหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ .ศ.2503 สูหลักสูตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาหลักสูตรหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 
ใชอยูเปนเวลาสิบกวาป กวาจะเกิดการเปล่ียนเปนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 

ซึ่งมีสาเหตุใหสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 ประการแรก เปล่ียนแปลงตามสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ดวยความลาสมัยของ
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 หากยังคงบังคับใชอยูยอมไมกอใหเกิดการพัฒนา 
เพราะไมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 ประการท่ีสอง ปรับเปล่ียนดวยเหตุผลทางการเมือง โดยเนนการกลอมเกลาพลเมืองให
เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งถือวาเปนกลุม
ท่ีมีปญหาในการเรียกรอง ชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ โดยเฉพาะในยามท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายจะไดเขาสูระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนวัยท่ีมีความแปลกแยกทางความคิด และมีบทบาทในทาง
การเมืองอยางเดนชัดท่ีสุดในชวงหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  

 อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงหลักสูตรท่ีเกิดข้ึนคงเปนเพียงแคการปรับปรุงเน้ือหาใน
หมวดวิชาภาษาไทยเปนหลัก โดยเฉพาะในเรื่องราวเก่ียวกับวรรณคดีเทานั้น ดวยปรากฏการณทาง
สังคมท่ีไดกลาวไปแลว การเปล่ียนแปลงนั้นมิไดสงผลตอเนื้อหาในหมวดวิชาสังคมศึกษาแตอยางใด 
ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตยของเยาวชนหรือผูคนโดยท่ัวไป ยังไม
ชัดเจนเทียบเทากับความรูในเรื่องวรรณคดีท่ีผูกพันกับสังคมไทยมาแตเดิม ความเขาใจในการหยิบยก
แนวคิดประชาธิปไตยซึ่งเปนแนวคิดตะวันตกมาเปนขอถกเถียงจึงไมลุมลึกมากไปกวาการเรียกรองให
มีการเลือกต้ัง หรือเรียกรองใหมีรัฐธรรมนูญ ซึ่งแนนอนวาเนื้อหาในหลักสูตรหรือแบบเรียนมีอยู
ครบถวนแลว  ผูวิจัยคิดวาการเรียกรองประชาธิปไตยในเหตุการณทางการเมืองท้ังใน พ.ศ.2516 และ 
พ.ศ.2519 นั้น ยังคงเปนแบบอุดมคติ กลาวคือ มิไดมีความเข าใจท่ีแทจริง หรือเขาใจเพียงวา
ประชาธิปไตยคือการชุมนุมประทวง การเรียกรองโดยเสรี การเลือกต้ัง ฯลฯ  เราจึงเห็นความ
เปล่ียนแปลงเน้ือหาในวิชาภาษาไทย ซึ่งมีวรรณคดีเปนตัวแบบสําคัญในการรักษาขนบธรรมเนียมท่ีดี
งามของชาติ  

 เมื่อพิจารณาอีกมุมมองหนึ่ง สามารถกลาวไดวาการท่ีรัฐมิไดปรับเปล่ียนเนื้อหาของ
หมวดวิชาสังคมศึกษาวิชาหนาท่ีพลเมือง มีเพียงการยุบรวมเนื้อหาใหเขาเปนหมวดหมูเทานั้น ยอม
แสดงใหเห็นวารัฐไมตองการขยายภาพความชัดเจนของประชาธิปไตยหรือท่ีเรียกกันแพรหลายวา
ระบอบรัฐธรรมนูญแกเยาวชนใหมากข้ึนไปกวาท่ีเปนอยู และหากมองยอนกลับไปจะสังเกตไดวา รัฐ
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สนองตอบเฉพาะปรากฏการณท่ีมีขอเรียกรองและความรุนแรงทางการเมืองเทานั้น ความม่ันคงของ
รัฐบาลก็ดี หรือความมั่นคงของชาติก็ดี ตางเปนขอตระหนักสําคัญท่ีทําใหรัฐจําเปนตองเลือกปฏิบัติ
ตามขอเรียกรองท่ีเพิ่งปรากฏอยางแพรหลายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  ท้ังนี้ในบทท่ี 2 ผูวิจัย
ไดนําเสนอความยอนแยงในการปฏิรูปการศึกษาท่ีรัฐบาลในฐานะผูมีอํานาจไดแสดงความไมจริงใจตอ
การปฏิรูปการศึกษาใหชัดเจน แตกลับปรากฏวารัฐบาลเองก็ไดใชอํานาจในการหักดิบเพื่อสรางระบบ
การศึกษาใหมภายใตการบังคับใชหลักสูตรใหม โดยท่ีไมไดจริงจังในการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสม
กวาเดิม หรือเปนเพียงเพื่อลดแรงตานทางการเมืองของกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีไดกาวออกมา
เปนกลุมกอนทางการเมืองท่ีมีความสําคัญตอความม่ันคงและเสถียรภาพของรัฐบาลเทานั้น   

 เพื่อใหเห็นการเปล่ียนแปลงของหนังสือเรียนสังคมศึกษาอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 – การปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ใหชัดเจนเปนลําดับ ผูวิจัยจะไดนําเสนอ แนวคิด นโยบายทางการเมืองท่ีมีผลตอการจัด
การศึกษา ซึ่งจะมีการแทรกเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา เนนศึกษาวิชาหนาท่ีพลเมือง ท่ีปรากฏในหลักสูตร
ตามลําดับรัฐบาล โดยในกอนหนานี้ไดนําเสนอในชวงหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ไปแลว ลําดับ
ตอไปจะไดเสนอ แนวคิด นโยบายทางการเมืองท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาต้ังแตชวงหลังเหตุการณ 6 
ตุลาคม พ.ศ.2519 – กอนการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2542 

 

นโยบายทางการเมืองท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาในสมัย: รัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร                   
(พ.ศ.2519 – พ.ศ.2520) 

 วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินนําโดยพลเรือเอกสงัด  ชลอ
อยู ทําการยึดอํานาจจากรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช มีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2517 ยุบเลิกรัฐสภาและพรรคการเมือง ฯลฯ โดยใชเหตุผลเกี่ยวกับความวุนวายทางการเมือง ซึ่งเปน
แผนการของจักรวรรดินิยมคอมมิวนิสตท่ีจะเขายึดครองประเทศไทย ความระสํ่าระสายเกิดขึ้น
โดยท่ัวไป เหตุการณเลวรายท่ีเกิดขึ้นยอมทําใหรัฐบาลรักษาสถานการณบานเมืองไวมิไดตามวิถีทาง
รัฐธรรมนูญ27 และมีพระบรมราชโองการแตงต้ังนายธานินทร  กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี28 ท้ังนี้

                                                         
 27 ราชกิจจานุเบกษา, แถลงการณของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน. เลมที่ 93  ตอนที่ 120 

(ฉบับพิเศษ หนา 1, 12 - 13) 6 ตุลาคม 2519 

 28 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการ ตั้ง นายกรัฐมนตรี. เลม 93  ตอน 124  (ฉบับ
พิเศษ) ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2519 
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รัฐบาลของนายธานินทร  กรัยวิเชียรเนนนโยบายความม่ันคงของประเทศเปนนโยบายหลัก สวน
ประชาธิปไตยถือเปนเรื่องรอง29 รัฐบาลไดกําหนดแผนพัฒนาการเมืองใหเปนประชาธิปไตย โดยใช
ระยะเวลาทั้งหมด 12 ป นโยบายความม่ันคงท่ีดําเนินการอยางจริงจังก็คือการปราบปรามการกระทํา
อันเปนคอมมิวนิสต มีการอบรมขาราชการเพ่ือใหตระหนักถึงภัยคอมมิวนิสต30 ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงได
ดําเนินน โยบายชาตินิ ยมแบบขวาจัด  โดยเนนหลัก  “ ไตรภั ก ด์ิ” ซึ่ งภั ก ดีตอชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย อันเปนสถาบันหลักของประเทศ31 มีการปราบปรามและจับกุมผูตองสงสัยวากระทํา
การอันเปนคอมมิวนิสต ซึ่งหลังจากเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ไดมีนิสิต นักศึกษาตลอดจนปญญาชน
หัวกาวหนา จํานวนมากหลบหนีออกสูชนบท ไปสมทบกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในการ
ตอสูกับรัฐบาลท้ังดวยอาวุธสงครามและการปลูกฝงอุดมการณลัทธิคอมมิวนิสต นอกจากนี้รัฐบาลไทย
ไดดําเนินนโยบายแข็งกราวกับประเทศเพ่ือนบาน เชน ลาว เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งมีการปกครองดวย
ระบอบคอมมิวนิสต  

 ในสวนภาครัฐนอกจากการจัดอบรมขาราชการใหตระหนักถึงภัยคอมมิวนิสตแลว ยังได
ออกมาตรการใหขาราชการแตงเครื่องแบบไปทํางาน มีการเริ่มโครงการอาสาพัฒนาทองถ่ินทุรกันดาร 
มีการเขมงวดและควบคุมเสรีภาพในการเสนอขาวของส่ือส่ิงพิมพ32 และรัฐบาลไดออกหนังสือพิมพ 
“เจาพระยา”เพื่อเปนส่ือของรัฐบาลในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และไดใชระบบการศึกษาในการ
จัดการความรูความคิดของผูคนในสังคม ตามท่ีไดปรากฏในการแถลงนโยบายของรัฐบาล 

 “...ในดานการศึกษา รัฐบาลนี้ถือวาเปนหนาท่ีหลักตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอันท่ีจะอบรมและเรงเราเปน
พิเศษใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวราชอาณาจักร

                                                         
 29 ปธาน  สุวรรณมงคล, ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาของไทย เอกสารการสอนชุดวิชา 

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา หนวยที่ 8 – 15. (นนทบุรี: โรงพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532), 591. 

 30 ธานินทร  กรัยวิเชียร, คําปราศรัยและโอวาทของ ฯพณฯ นายธานินทร  กรัยวิเชียร 
นายกรัฐมนตรี เน่ืองในพิธีเปดการอบรมขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องความม่ันคงของชาติ ครั้งที่ 
1/2520 วันที่ 23 เมษายน 2520 ณ หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ. (เอกสารโรเนียว). 

 31 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คําแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 39 นาย
ธานินทร  กรัยวิเชียน เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2519. เขาถึงเมื่อ 5 
พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

 32 ราชกิจจานุเบกษา, คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 10. เลม 93  ตอน 121  (ฉบับ
พิเศษ) ประกาศ ณ วันที่ 7  ตุลาคม 2519 
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ตระหนักและเห็นคุณคาของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีชาติศาสนา 
และมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ มีความภาคภูมิใน
วัฒนธรรมไทย รูจักใชสิทธิเสรีภาพภายในกรอบกฎหมาย  และ
ตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย...”33 

 จะเห็นไดวาการศึกษายังคงสถานะเปนเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาล โดยใช
การศึกษาในการแกไขปญหาทางการเมืองและเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล นอกจากนั้นยังมีการ
ออกนโยบายใหขาราชการกระทรวงศึกษาธิการดํารงตนเปนแมแบบในการประพฤติตนแกขาราชการ
กระทรวงตางๆ34 ท้ังนี้เพื่อใหการปฏิบัติของขาราชการนั้นสอดคลองกับนโยบายทางการเมืองและ
การศึกษา  

 นโยบายการศึกษาซึ่งถือเปนเครื่องมือของรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร (พ.ศ.2519 – 
พ.ศ.2520) นั้นไดถูกกําหนดขึ้นโดยนายภิญโญ  สาธร อดีตคณะกรรมการวางแผนเพื่อปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลนี้  ไดนําแผนการศึกษา
แหงชาติท่ีไมไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลในชวงหลัง 14 ตุลาคม 2516 มาปรับปรุงแกไขใหสอดคลอง
กับนโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐบาล จนถูกกระแสสังคมวิพากษวิจารณในทางเสียหาย วา
เปนไปเพื่อประจบสอพลอ หรือหวังผลประโยชนสวนตนจนละท้ิงอุดมการณของนักวิชาการและ
คณะกรรมการวางแผนเพื่อปฏิรูปการศึกษา35  

 เนื่องจากอางวามีการแทรกแซงบอนทําลายของลัทธิคอมมิวนิสตนายภิญโญ  สาธร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดส่ังการอนุมัติงบประมาณจํานวน 20 ลานบาท36 เพื่อนํามา
                                                         

 33 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คําแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 39 นาย
ธานินทร  กรัยวิเชียน เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2519. เขาถึงเมื่อ 5 
พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

 34 ภิญโญ  สาธร, คําบรรยายของนายภิญโญ  สาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
“การศึกษากับความม่ันคงของชาติ” ในการอบรมขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งความม่ันคงของชาติ 
คร้ังที่ 1/2520 วันที่ 23 เมษายน 2520 ณ หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ. (เอกสารโรเนียว). 

 35 โพยม  วรรณศิริ, “เบื้องหลงัการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520,” วารสาร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 11. (เมษายน – พฤษภาคม 2520), 13. 

 36 เปนเงินรายไดของกระทรวงศึกษาธิการในการขายลิขสิทธ์ิหนังสือแบบเรียนใหเอกชนไปดําเนินการ
จัดพิมพจําหนาย 
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จัดพิมพหนังสือเพ่ือเชิดชูเกียรติ หรือเผยแพรเกียรติคุณวีรบุรุษ วีรสตรีของชาติ และจัดพิมพหนังสือ
เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ออกแจกจายตามสวนราชการตางๆ ท่ัวประเทศ 
เพื่อทดแทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาบั่นทอนความมั่นคงของชาติหรือเผยแพรแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต 
อันกอใหเกิดความแตกแยกหรือกอใหเกิดความปนปวน กระดางกระเด่ืองและละเมิดตอกฎหมาย37 
ท้ังนี้คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดกําหนดใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานดําเนินการเพื่อยึด
ทําลาย38 มากอนหนานั้นแลว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการกวาดลางหนังสือท่ีมีเนื้อหาเปน
ปฏิปกษตอความม่ันคงของรัฐ และเปนการยืนยันถึงความสําคัญของหนังสือในฐานะส่ือท่ีเผยแพร
แนวคิด หรืออุดมการณลงสูประชาชนไดเปนอยางดี 

 นอกจากนั้นนายภิญโญ  สาธร ยังไดส่ังการไมใหมีการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิการเมือง
อื่นๆ นอกเหนือจากประชาธิปไตย พรอมกับส่ังการใหมีการประกาศใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พุทธศักราช 252039 ซึ่งมีการปรับปรุงเฉพาะหมวดวิชาสังคมศึกษา
เทานั้น เพื่อใหสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล โดยบังคับใชแทนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนตน   พุทธศักราช 2503 ต้ังแตปการศึกษา 2520 เปนตนไปทุกระดับช้ัน โดยท่ีไมมีการทยอย
ปรับเปล่ียนทีละระดับช้ันตามปการศึกษา ท้ังนี้เขาใจไดวาเปนภาวะเรงดวนซึ่งไมสามารถรอเวลาได 
ปรากฏการณนี้ถือเปนปรากฏการณสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวารัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของวิชาสังคม
ศึกษาในฐานะเครื่องมือในการส่ือความเขาใจระหวางรัฐกับประชาชนผานระบบการศึกษา โดยท่ี
หลักสูตรนี้ไดมีขอสังเกตสําคัญคือ ในคําช้ีแจงของหลักสูตร ไดกําหนดใหมีการเรียนในวิชาหนาท่ี
พลเมืองและศีลธรรม สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง40 สวนในวิชาอื่นของหมวดสังคมศึกษา เรียนสัปดาหละ 1 
ช่ัวโมง นอกจากนั้นยังไดอธิบายถึงการแบงเนื้อหาวิชาหนาท่ีพลเมืองซึ่งแบงออกเปน 9 หนวย ไดแก 
หนวยประชาธิปไตย หนวยบทบาทและหนาท่ีของเรา หนวยพระมหากษัตริย หนวยชาติ หนวยศาสนา 
หนวยวัฒนธรรม หนวยสหกรณและการปฏิรูปท่ีดิน หนวยการศึกษาเพื่ออาชีพ และหนวยความรู
                                                         

 37 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง กําหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพที่หามมิใหผูใดมีไวใน
ครอบครอง.  ลงวันที่ 2  สิงหาคม 2520 

 38 ราชกิจจานุเบกษา, คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 43. เลม 93  ตอน 134  (ฉบับ
พิเศษ หนา 58) ประกาศ ณ วันที่ 21  ตุลาคม 2519 

 39 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก.171/2520 เรื่อง ใหใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 
หมวดวิชาสังคมศึกษา พุทธศักราช 2520  ลงวันที่  25 มีนาคม 2520  

 40 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน   พุทธศักราช 2520 หมวดวิชา
สังคมศึกษา. (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), 9. 
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เกี่ยวกับกฎหมาย41 ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2503 
แลวพบวาในหลักสูตรใหมนี้มีการสอนตามลําดับช้ันท่ีคํานึงถึงความยากงาย ตามวัยแหงการเรียนรู
ของเยาวชน รายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 
2520  ซึ่งในงานวิจัยช้ินนี้จะวิพากษเฉพาะในสวนของวิชาหนาท่ีพลเมือง จึงนํามาเปรียบเทียบใหเห็น
ถึงความเปล่ียนแปลงของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งปรากฏในบทท่ี 4 ของงานวิจัยนี้ 

  นอกจากนี้นายภิญโญ   สาธรยังไดกลาวถึงลักษณะของแบบเรียนสังคมศึกษาผาน
สถานีโทรทัศนไวอยางนาสนใจวา 

 “...ลักษณะของแบบเรียนนั้นจะตองเปนไปในเชิงท่ียกยอง
คนไทยเราเอง วีรบุรุษไทย  ทหารไทย คนไทยธรรมดาสามัญท่ีรวม
สรางชาติไทยมาโดยตลอด แทนท่ีจะไปยกยองชาวตางชาติ ความจริง
เรามีคนไทยอีกเปนอันมากท้ังท่ีไดส้ินชีวิตไปแลวและยังมีชีวิตอยู ซึ่ง
ส่ิงเหลานี้จะเขามาอยู ในแบบเรียน  เพื่ อสรางความรักชาติ รัก
บานเมืองจะเห็นไดวาคนไทยนั้นมีดีๆ เปนอันมาก ...จะตองสนับสนุน
หลักธรรมของศาสนาทุกศาสนา ...จะตองใหเกิดความรัก ความ
เคารพ เทิดทูน ยึดมั่นในพระมหากษัตริยเปนท่ีสุด...”42 

 ดังนั้นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษาจึงเปนเครื่องยืนยันถึง
ความสําคัญในฐานะเครื่องมือท่ีรัฐบาลใชในการสรางพลเมืองใหเปนแบบท่ีรัฐตองการ นอกจากนี้ใน
หนังสือแบบเรียนของกรมวิชาการตามหลักสูตรนี้ยังพบสัญลักษณเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย
ปรากฏอยูดานในแทบทุกเลม โดยมุงเนนกลอมเกลาใหพลเมืองมีความรัก ความภักดีตอสถาบันหลัก
ของชาตินอกเหนือไปจากเนื้อหาสาระท่ีปรากฏภายในหนังสือเทานั้น โดยเปนครั้งแรกท่ีรัฐบาลได
แสดงความชัดเจนในการใชวิชาสังคมศึกษาเพื่อสรางพลเมืองดีตามกรอบความม่ันคงของรัฐและ
ตอตานลัทธิคอมมิวนิสตอยางแข็งกราว แทนการสรางพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตามท่ีเคย
ปรากฏในหลักสูตรกอนหนา  อีกท้ังรัฐบาลไดปลุกจิตสํานึกความเปนชาตินิยมดวยการยกเลิก

                                                         
 41 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน   พุทธศักราช 2520 หมวดวิชา

สังคมศึกษา. (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), ก. 

 42 “คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทางสถานีโทรทัศนทุก
ชองและสถานีวิทยุทุกสถานี คืนวันเสารที่ 30 ตุลาคม 2519 เวลา 20.20 – 20.35.”, ขาวกระทรวงศึกษาธิการ 3 
(พฤศจิกายน 2519), 3. 



88 
 

 
 

แบบเรียนท่ีเนนความเปนเสรีนิยมท่ีเกินขอบเขตอันอาจกระทบตอความม่ันคงแหงรัฐ ลดฐานะของ
วิชาภาษาตางประเทศลงเปนเพียงวิชาเลือกเทานั้น ตลอดจนไมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับ แตสนับสนุนการใชเพลงปลุกใจ ละครปลุกใจใหรักชาติ การรอง
เพลงชาติดวยเสียงอันดัง การสรางเสาธงชาติขนาดใหญ เปนตน43 ซึ่งแนวคิดดังกลาวผูวิจัยพบวาดวย
บริบททางการเมือง ความลอแหลมตอการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต จึงนําไปสูการใชสารพัดวิธีใน
การสรางจุดรวมของชาติ เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนในชาตินั่นเอง 

 แมวารัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียรจะมีรัฐมนตรีสวนมากมาจากขาราชการประจํา 
และ นักวิชาการ ซึ่งทําใหขาดประสบการณในการบริหารประเทศในทางการเมือง โดยเฉพาะการ
ขับเค ล่ือนนโยบายหรือยุทธศาสตรท างการศึกษา แตนายภิญ โญ   สาธร  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ กลับใชนโยบายการศึกษาแบบสุดโตง ไมสอดคลองกับบริบทท่ีแทจริงของ
ประเทศ การตอตานลัทธิคอมมิวนิสตโดยใชระบบการศึกษา ซึ่งปลุกเราความรูสึกชาตินิยมจนเกิน
ขอบเขต หรือกรณีการสรางจุดรวมของชาติ ดวยการสรางเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในประเทศบริเวณหนา
กระทรวงศึกษาธิการ ส่ิงเหลานี้ไดสะทอนกลับมาเปนผลลบตอรัฐบาล ประกอบกับการบริหาร
ประเทศแบบเผด็จการพลเรือนภายใตการปกปองของกองทัพ โดยท่ีสภาพปญหาทางการเมืองยังคง
อยูสงผลใหคณะทหารในนามสภานโยบายแหงชาติ นําโดยพลเรือเอกสงัด  ชลออยู   ไดทําการยึด
อํานาจรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2520 และไดมีการแตงต้ังพลเอกเกรียง
ศักด์ิ  ชมะนันทนเปนนายกรัฐมนตรีคนใหม ซึ่งเปนจุดเปล่ียนสําคัญอีกชวงเวลาหนึ่งในการปฏิรูป
ระบบการศึกษาไทยใหคอยๆ ปลดกระแสความตองการของรัฐลงมาสูความตองการของสังคมใน
ระยะเวลาตอมา 

 

นโยบายทางการเมืองที่มีผลตอการจัดการศึกษาในสมัย: รัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน 
(พ.ศ.2520 – พ.ศ.2522) 

   พลเรือเอกสงัด  ชลออยู ในฐานะประธานสภานโยบายแหงชาติ ไดนําความขึ้นกราบ
บังคมทูลพระกรุณาวาในระหวางท่ีมีการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520 
พลเอกเกรียงศักด์ิ   ชมะนันทน  สมควรได รับความไววางพระราชหฤทัยให ดํารงตําแหนง

                                                         
 43 ภิญโญ  สาธร, “การพัฒนาการเมืองโดยอาศัยการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบ

โรงเรียนเปนเครื่องมือ,” ประชาศึกษา 29 (พฤศจิกายน  2520): 24. 
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นายกรัฐมนตรี44 หลังจากนั้นไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 ซึ่งราง
โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ45 โดยท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดรับการขนานนามวาเปนฉบับ “ประชาธิปไตย
ครึ่งใบ” กลาวคือ มีบทบัญญัติหลายประการท่ีขัดตอหลักการประชาธิปไตย เชน ฝายนิติบัญญัติ 
(รัฐสภา) ประกอบไปดวยสมาชิกสองประเภท คือ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ วุฒิสภา ซึ่งจํานวน
สมาชิกวุฒิสภามีไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตผูท่ีดํารงตําแหนงประธาน
รัฐสภาคือประธานวุฒิสภา สวนประธานสภาผูแทนราษฎรนั้นมีฐานะเปนรองประธานรัฐสภา แตกตาง
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ท่ีประธานสภาผูแทนราษฎรมีฐานะ
ประธานรัฐสภา46  นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 ยังไดกําหนดบทเฉพาะ
กาล มาตรา 203 ไดกําหนดใหในวาระเริ่มแรกของการใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเทา
เทียมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งไดสะทอนแนวคิดในการสงวนและรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลท่ี
จะเกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

 ประเด็นสําคัญซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2521 ถูกวิพากษวิจารณอยางกวางขวางคือการ
บัญญัติใหนายกรัฐมนตรีไมตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และขาราชการสามารถดํารงตําแหนง
ทางการเมืองได ดวยกติกาท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญประกอบกับจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการ
แตงต้ัง ซึ่งมีนายทหารและกลุมขาราชการเปนสมาชิกจํานวนมาก สงผลใหรัฐสภามีมติใหพลเอกเกรียง
ศักด์ิ  ชมะนันทน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนสมัยท่ีสอง47  แมวาจะเกิดการเปล่ียนแปลงในตัว
ผูนํารัฐบาล หากแตกลุมนายทหารผูสนับสนุนยังเปนกลุมเดิมท่ีตอเนื่องมาจากหลังเหตุการณ 6 
ตุลาคม 2519 สงผลใหรัฐบาลยังคงดําเนินนโยบายทางการศึกษาไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2520 ซึ่งมีจุดเนนในเรื่องความมั่นคงและเชิดชูสถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ดังจะเห็นไดจากความสอดคลองระหวางนโยบายความมั่นคงและนโยบาย
การศึกษาท่ีรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทนไดแถลงตอรัฐสภา โดยมีเนื้อหาท่ีแสดงถึงการสราง
                                                         

 44 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการแตงต้ัง นายกรัฐมนตรี. เลม 94  ตอน 112  
(ฉบับพิเศษ) ประกาศ ณ วันที่ 13  พฤศจิกายน 2520 

 45 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521. เลม 95  ตอน 146  (ฉบับ
พิเศษ) ประกาศ ณ วันที่ 22  ธันวาคม  2521 

 46 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517. เลม 91  ตอน 169 (ฉบับ
พิเศษ) ประกาศ ณ วันที่ 7  ตุลาคม  2517 

 47 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการแตงต้ัง นายกรัฐมนตรี. เลม 96  ตอน 78  
(ฉบับพิเศษ หนา 6) ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2522 
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เสริมความมั่นคงดานตางๆ ท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการปองกันประเทศ 
รวมถึงสงเสริมใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาและเยาวชนไดรับการฝกฝนใหมีความรู คุณธรรม มีระเบียบ
วินัย มีความสามัคคีระหวางชนในชาติ ตลอดจนมีความสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคม
และประเทศชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข48 

 นอกจากนั้นรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทนยังไดพิจารณารายงานเร่ือง การศึกษา
เพื่อชีวิตและสังคม49 ของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 
มกราคม 252150 ในสวนของการปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีหัวขอเก่ียวของกับงานวิจัย
ช้ินนี้คือ รายงานวาดวยเรื่องโครงสรางเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู ท่ีไดกลาวถึงการจัดทํา
เอกสารประกอบการจัดทําหลักสูตรช้ัน ม.1 – ม.6 และไดใหความสําคัญตอการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาโดยใชหลักการทางจิตวิทยาท่ีสัมพันธกับชวงวัยมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งหากพิจารณา
แลวพบวาบริบททางการเมืองหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 มีสวนสําคัญตอการศึกษาในรายงาน
ของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเปนอยางมาก กลาวคือ มีการเนนหรือใหความสําคัญกับเด็กวัยรุน 
ในชวงวัยมัธยมศึกษา (อายุประมาณ 12 – 19 ป)   โดยการเขาใจธรรมชาติและตอบสนองความ
ตองการของวัยท่ีเริ่มมีแนวคิดตอเรื่องการเมืองการปกครอง มีความเคารพในความเห็นของบุคคลและ
นิยมแสดงออกทางความคิดอยางรุนแรง ตรงไปตรงมา ดังนั้นหากมีการจัดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการจะทําใหเยาวชนมีความเขาใจตนเองและความตองการของสังคมในฐานะท่ีเปนสมาชิกใน
สังคม โดยท่ีรัฐบาลในฐานะผูจัดและดําเนินการศึกษาซึ่งเปนผูใหญมีวุฒิภาวะสูงกวาเด็กนั้นตองมี
ความเขาใจและยอมรับในความคิดอานของเด็กดวยเชนกัน   

 ปรากฏการณนี้ถือไดวารัฐบาลในฐานะผูดําเนินการไดเริ่มใหการยอมรับแนวคิดของ
นักวิชาการ นักการศึกษา ท่ีไดทําการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาใหเกิดขึ้นจริง 

                                                         
 48 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  คําแถลงนโยบายของรฐับาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 พลเอก

เกรียงศักด์ิ  ชมะนันทนเปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1  ธันวาคม 2520.  เขาถึงเมื่อ 12 

พฤษภาคม2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

 49 เปนการศึกษาตอยอดจากงานศึกษาของ เอดการ  ฟอร และคนอ่ืนๆ เรื่อง  “Learning to be” 

ซึ่งมีการแปลเปนภาษาไทยในชื่อ “การศึกษาเพื่อชีวิต โลกแหงการศึกษาเพื่อปจจุบันและอนาคต”  โดย บรรจง  
ชูสกุลชาติ และคณะ 

 50 คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา, การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม รายงานของคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษา นําเสนอคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2521. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย, 2521), คํานํา. 
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โดยเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ไดมีสวนสําคัญใหผูใหญไดหันมาตระหนักในคุณคาทางความคิดของ
เยาวชน แมจะขาดชวงไปหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ก็ตาม ท้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังคําถามวาเหตุใด
รัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียรและรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน จึงไดมีนโยบายในการจัด
การศึกษาท่ีแตกตางกัน ท้ังท่ีท้ังสองรัฐบาลตางไดรับการสนับสนุนจากคณะนายทหารกลุมเดียวกัน51 

 จะเห็นไดวารัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียรมีการใชอํานาจปรับเปล่ียนหลักสูตรอยาง
เรงดวนดังเชนกรณีหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 หมวดวิชาสังคมศึกษา โดยไม
คํานึงถึงหลักการจัดการศึกษาท่ีคอยเปนคอยไปเพื่อไมใหเกิดชองวางระหวางระดับการศึกษา ในขณะ
ท่ีรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทนกลับมาคํานึงถึงงานศึกษาของนักวิชาการท่ีไดเคยศึกษาไวแลว
ในชวงกอนหนา และไดดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 จนนําไปสูการ
ปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาดังท่ีจะกลาวตอไป  

 เมื่อพิจารณาบริบททางการเมืองในชวง พ.ศ.2519 – พ.ศ.2520 รัฐบาลนายธานินทร  
กรัยวิเชียร ไดบริหารประเทศภายใตสถานการณความตึงเครียดทางการเมืองโดยเฉพาะการเปดแนว
รวมของนิสิต นักศึกษาท่ีหลบหนีเขาปาไปรวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย จึงจําเปนตอง
ดําเนินนโยบายทางเมืองอยางแข็งกราว เด็ดขาด จนนําไปสูการเสียสมดุลทางเศรษฐกิจ การลงทุน
ระหวางประเทศ ฯลฯ ตามท่ีปรากฏในแถลงการณยึดอํานาจของพลเรือเอกสงัด  ชะลออยู เมื่อวันท่ี 
20 ตุลาคม 252052 อีกท้ังนโยบายขวาจัดท่ีเนนการปราบปรามผูเห็นตางอยางรุนแรง ใชอํานาจในการ
เปล่ียนแปลงเชิงโครงสราง เชน นโยบายการศึกษาอยางฉับพลันของรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร
ถือไดวาเปนหนึ่งในสาเหตุท่ีถูกคณะทหารยึดอํานาจ  สวนในชวงรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะ
นันทน สถานการณภัยคอมมิวนิสตไดเริ่มคล่ีคลายสงผลใหนโยบายทางการเมืองผอนคลายลง รัฐบาล
จึงคอยๆ ผอนปรนใหมีการปฏิรูปการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางท่ีสอดคลองกับความตองการท่ี
แทจริงของสังคมตามทรรศนะของนักวิชาการ  สังเกตไดจากการท่ีรัฐบาลไดออกกฎหมายนิรโทษ

                                                         
 51 นายธานินทร  กรัยวิเชียร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีภายหลังการยึดอํานาจโดยคณะปฏิรูปการ

ปกครองแผนดินนําโดยพลเรือเอกสงัด  ชลออยู และ พลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ภายหลังการยึดอํานาจโดยสภานโยบายแหงชาติ นําโดยพลเรือเอกสงัด  ชลออยู เชนกัน 

 52 บริษัทสยามรัฐจํากัด,  สยามรัฐฉบับพิเศษ 5 ธันวาคม 2530: บันทึกเหตุการณสําคัญและ
ประมวลพระบรมฉายาลักษณ พรอมดวยสรุปเศรษฐกิจ ประจําป 2530. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสยามรัฐ, 2530), 
59.  
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กรรม กลุมนักศึกษาปญญาชนท่ีหลบหนี ไปเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  ใน
เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519  เมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.252153  

 เมื่อไดพิจารณารายงานการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม รายงานของคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษา54 ซึ่งเปนแนวทางท่ีจะนําไปสูหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 นั้น พบวามีความแตกตางจากแนวคิดท่ีปรากฏในหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 หมวดวิชาสังคมศึกษาเปนอยางมาก กลาวคือหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 มีจุดเนนในเรื่องความม่ันคงและสถาบันหลักของชาติ  แตการจัดทํา
หลักสูตรตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปนผลท่ีสืบเนื่องมาจากการเรียกรองประชาธิปไตยนี้ มี
จุดเนนท่ีการสรางพลเมืองตามธรรมชาติของบุคคล เชน สงเสริมบุคคลใหไดแสดงความสามารถ มี
ความเปนผูนําและผูตามท่ีดี ใหมีโอกาสใชความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความกลาแสดงออกดวยหลัก
เหตุผลเพื่อสรางสรรคสังคมตลอดจนมีสํานึกรวมท่ีดีในฐานะสมาชิกในสังคม ซึ่งแตกตางจากระบบ
สังคมในอดีตท่ีผูใหญเปนผูกําหนด  ตามหลักจิตวิทยานั้น หากบุคคลไดมีสวนรวมในการสรางสรรคส่ิง
ใด ยอมมีความรัก ความหวงแหนในฐานะเจาของผลการสรางสรรคนั้น ความขัดแยงตางๆ ท่ีปรากฏ
ในสังคมไทยท้ังในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 หรือ 6 ตุลาคม 2519 ลวนสะทอนใหเห็นถึงความ
พยายามสรางสรรคส่ิงท่ีเยาวชนคิดวาดีและเหมาะสมกับกาลสมัยของตน สวนผูใหญยังคงมีทัศนคติใน
การมองโลกแหงความดีแบบท่ีผูใหญคิด ในรายงานฉบับนี้ยังไดบงช้ีวาการแสดงออกทางการเมืองของ
เยาวชนท่ีถูกสังคมท่ัวไปกลาวหาวาเปนผลผลิตท่ีไมดีของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 นั้น
แทจริงแลวปญหาท่ีไดแสดงออกมาจากเยาวชนลวนมาจากการท่ีผูใหญ55 ตางละเลยและหลีกเล่ียง
ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของวัยรุน มักถือเอาความคิดเห็นของตนเปนใหญกวาส่ิงอื่นๆ และการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของคนในวัยผูใหญนี้จะเปนไปตามความคิดของตน ซึ่งไม
สอดคลองกับธรรมชาติ56 

                                                         
 53 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูซึ่งกระทําความผิดเน่ืองในการชุมนุมใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที ่4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2519   พุทธศักราช 2521. เลมที่ 95  ตอนที่ 97 
(ฉบับพิเศษ ) 16 กันยายน  2521 

 54 ในงานวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะเรื่องโครงสราง เน้ือหาสาระ วิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรการศึกษา 

 55 หมายถึงรัฐบาลในฐานะผูถืออํานาจรัฐในการบริหารจัดการสภาวการณตางๆ ของประเทศ 

 56 คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา, การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง  โครงสราง เน้ือหาสาระและ
กระบวนการเรียนรู  รายงานของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา นําเสนอคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2521. 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2521), 30 – 35. 
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 งานศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาไดสะทอนใหเห็นวาระบบความคิดของผูคน
ในแตละยุคสมัยยอมเปล่ียนไปตามสภาวะทางสังคม แมผูใหญจะมีโลกทัศนแบบผูใหญหากแตสามารถ
ศึกษาใหเขาใจถึงความจําเปนตอการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับบริบทสังคมปจจุบัน ท่ีนับวันจะ
เปล่ียนแปลงไป ยอมทําใหความขัดแยงตางๆ นั้นบรรเทาเบาบางลงได  

 นับเปนครั้งแรกท่ีรัฐบาลไดเริ่มใหการยอมรับถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม รวมถึง
ยอมรับในแนวคิดของนักวิชาการท่ีไดทําการศึกษาตอเนื่องมาต้ังแตหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 
นอกจากนี้ในรายงานของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ยังไดแสดงความเห็นท่ีแตกตางจากหลักสูตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 ในเรื่องนโยบายการสอนภาษาตางประเทศท่ีเคยถูกรัฐบาล
นายธานินทร  กรัยวิเชียรลดฐานะลงมาเปนเพียงวิชาเลือกไมใหมีการเรียนเปนรายวิชาพื้นฐาน โดยใน
รายงานท่ีกลาวถึงนี้ไดเสนอใหมีการสอนอยางกวางขวางแตตองเปนไปตามหลักวิชาและเนนการใช
ภาษาไทยท่ีถูกตองอีกดวย57 

 เพื่อใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 ซึ่งกําหนดใหเปล่ียนแปลงการใช
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 แทนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนทุกฉบับ58 ภายใตเงื่อนไข
และเวลาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด นั่นคือใหบังคับใชต้ังแตช้ัน ม.1 ในปแรก (พ.ศ.2521) ช้ัน 
ม.1 และ ม.2 ในปท่ีสอง (พ.ศ.2522) และช้ัน ม.1 – ม.3 ในปท่ี 3 (พ.ศ.2523) สวนในระดับช้ันอื่นๆ 
และในสวนการศึกษาอื่นๆท่ียังคงมีนักเรียนตกคางอยู ใหเรียนโดยใชหลักสูตรท่ียังคงติดพันอยูตอไป59 

 จึงกลาวไดวาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 ถือเปนหลักสูตรแรกท่ีมีพื้นฐานมา
จากแนวทางท่ีนักวิชาการในยุคหลัง 14 ตุลาคม 2516 ไดกําหนดขึ้นและสามารถบังคับใชไดเปน
ผลสําเร็จท้ังนี้ดวยความเห็นชอบของรัฐบาลซึ่งเปนผูใชอํานาจรัฐนั่นเอง และในหลักสูตรนี้ไดปรากฏ
กระแสธารแหงประชาธิปไตยท่ีชัดเจน  ทิศทางในการกําหนดหลักสูตรกระทําโดยนักวิชาการ มีการ
ประกาศใชหลักสูตรแบบคอยเปนคอยไปทีละช้ันปมิไดปรับพรอมกันทุกระดับช้ันดังเชนหลักสูตร

                                                         
 57 คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา, การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง  โครงสราง เน้ือหาสาระและ

กระบวนการเรียนรู  รายงานของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา นําเสนอคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2521. 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2521), 88 – 89. 

 58 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก.438/2520  เรื่องใหใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 
2521  ลงวันที่ 3  ตุลาคม 2520 

 59 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เรื่องกําหนดการเปล่ียนระบบชั้นเรียนและการใชหลักสูตรใหม ลง
วันที่  19  กันยายน  2520 
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ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 เพื่อไมใหเกิดชองวางทางความคิด และเปนไปตามการ
เปล่ียนแปลงของสังคม นอกจากนี้ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 ยังไดแสดงหลักการ 
จุดหมาย และจุดประสงคของวิชาสังคมศึกษา60 โดยมีเจตนารมณในการอบรมกลอมเกลาใหเยาวชนมี
คุณสมบัติเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งแมอาจจะเปนอุดมคติดังเชนท่ีเคยปรากฏใน
หลักสูตรกอนหนาก็ตามที อยางนอยดวยสภาวการณทางสังคมท่ีเปล่ียนไปยอมทําใหสามารถนําเร่ือง
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยไปใชอยางแพรหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระบบการศึกษาท่ีจัดโดย
องคการปกครองสวนทองถ่ินก็ไดมีการเนนใหผูบริหารทองถิ่นไดตระหนักในความสําคัญของการ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรใหสอดคลองกับยุคสมัยดังท่ีปรากฏในเอกสารการสัมมนานักปกครองและนัก
บริหารหารศึกษาสวนทองถิ่นความตอนหนึ่งวา   

 “...ตามหลักวิชาการแลวการจัดทําหลักสูตรก็เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความจําเปนและความตองการของเด็กและบานเมือง แต
หลักสูตรการศึกษาของชาติ ป 2503 ซึ่งใชอยูจนถึงปจจุบัน มีอายุ
การใชนานลวงเขา 17 – 18 ปแลว และในปจจุบันหลายอยาง
เกี่ยวกับการศึกษาไดมีการเปล่ียนแปลงอยางมากมาย ความจําเปน
และความตองการของเด็กและบานเมืองก็ เป ล่ียนไปมากแลว 
ยกตัวอยางเชน ปจจุบันเราตองการปกครองแบบประชาธิปไตย แต
คนของเรายังไมเขาใจหรือรูเรื่องประชาธิปไตยมากนัก โดยเฉพาะ
เรื่องเกี่ยวกับการมีน้ําใจประชาธิปไตยยังไมทราบกันเลย ในเรื่องการ
ปองกันประเทศ เราตองการใหคนไดรูถึงสถานการณบานเมืองท่ีเปน
จริง ซึ่งส่ิงเหลานี้เห็นวาจําเปนจะตองมีการสอนการบอกใหรู...61 

 แมจะมีภาพของการผอนปรนใหมีการจัดทําหลักสูตรใหเปนไปตามหลักวิชาการ หากแต
ในทางการเมืองยังคงมีนโยบายดานความม่ันคงท่ียังไมสอดคลองกับเนื้อหาท่ีปรากฏในหลักสูตร เชน 
กระบวนการเขาสูอํานาจของรัฐบาลท่ีมาจากการยึดอํานาจ รัฐประหาร ฯลฯ มีการรักษาอํานาจโดย
อาศัยรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติตางๆ ท่ีคณะผูกอการไดกําหนดขึ้น สวนในหลักสูตรไดปรากฏ
                                                         

 60 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521. (กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ, 

2520), 63.    

 61 สาโรช  บัวศรี, “การอภิปรายเรื่อง การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหม,” ใน  การสัมมนานักปกครอง
และนักบริหารหารศึกษาสวนทองถ่ิน ภาคกลาง ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ 2521. กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2. (อัดสําเนา) 
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เรื่องราวเกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยผูวิจัยคิดวาแมจะดูขัดกันตามความรูสึกแตเมื่อพิจารณาบริบททาง
การเมืองหรือแมกระท่ังในเอกสารกรมวิชาการท่ีกลาวขางตนนี้ ยอมเขาใจวาเปนการสรางความพรอม
ใหประชาชนไดเขาถึงความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะไดรูเทาทันระบบการเมืองใน
อนาคตก็คงไมผิดนัก   

 เมื่อวิเคราะหถึงความสอดคลองระหวางนโยบายการเมืองกับการศึกษา พบวาคอนขาง
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีฝายการเมืองดําเนินนโยบายความมั่นคงตามแบบรัฐบาล
ทหารแตไดมีนโยบายการศึกษาท่ีผอนปรนใหมีการเรียนรูในเรื่องประชาธิปไตย มีการดําเนินนโยบาย
อยางคอยเปนคอยไป มิใชการบังคับปรับเปล่ียนกะทันหัน หากเมื่อพิจารณาแลวพบวาสถานการณ
ความลอแหลมของการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสตผานขบวนการนักศึกษาท่ีเบาบางลง จนทําให
รัฐบาลลดความเขมงวดปรับเปล่ียนหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของยุคสมัย ซึ่งยังคงเปนส่ิง
ยืนยันวานักวิชาการแมจะมีความมั่นคง หนักแนนในทางวิชาการเพียงใด หากแตฝายการเมืองมิได
ยอมรับแนวคิดยอมมิสามารถผลักดันการปฏิรูปการศึกษาหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ใหเกิดข้ึนโดยงาย  

 อีกท้ังระบบการเปล่ียนแปลงแบบคอยเปนคอยไปทีละช้ันเรียนนี้ ขณะท่ีระดับช้ัน ม.1 ป
การศึกษา 2521 ไดเรียนหลักสูตรใหม แตช้ัน ม.2 และ ม.3 ยังคงเรียนดวยหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 ยอมเทากับวากระบวนการสรางพลเมืองในแบบท่ีรัฐตองการนั้นยังคง
เปนไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่งจนกวาจะถึงปการศึกษา 2523 ท่ีจะบังคับใชครบทุกระดับในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งจะวาไปแลวเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนนี้ยังไมใชวัยท่ีจะลุกขึ้นมาทา
ทายอํานาจทางการเมืองดังท่ีปรากฏในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 และท่ี
สําคัญนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายยังคงใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 
ซึ่งประกาศใชแบบกะทันหัน เพื่อลดกระแสทางการเมืองตามท่ีไดนําเสนอไปแลวในหัวขอ วิชาหนาที่
พลเมืองในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา พ.ศ.2503 กอนการปรับสูหลักสูตร ประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ.2518 ท้ังนี้ผูวิจัยคิดวาหลักสูตรการศึกษาแผนใหมนี้แมจะเปล่ียนแปลงดวยอิทธิพล
ของเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ก็จริงแตเมื่อรัฐยังคงควบคุมนโยบายทางการเมืองอยูก็ยังไมละท้ิงใน
เรื่องความม่ันคงของรัฐลงไปได แตก็ถือวาเปนมิติใหมท่ีรัฐบาลยอมลดขอจํากัดใหนักวิชาการไดเขา
เสนอแนวคิดในการปรับปรุงระบบการศึกษาใหเหมาะสมกับประเทศ และกรณีของการเริ่มใชหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 นี้ถือเปนจุดเริ่มตนในการปรับระบบการศึกษาในช้ันอื่นๆ ดังท่ีจะ
กลาวถึงในรัฐบาลตอไป 
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นโยบายทางการเมืองท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาในสมัย: รัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท          
(พ.ศ.2523 – พ.ศ.2531) 

 ดวยปญหาทางเศรษฐกิจดังเชนกรณีวิกฤตการณราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น
จนรัฐบาลตองประกาศขึ้นราคาน้ํามันภายในประเทศ ซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงตอปญหาการขาด
ดุลการคา และภาวะคาครองชีพของประชาชน62 ประกอบกับปญหาผูอพยพหนีภัยสงครามจาก
ภูมิภาคอินโดจีน คณะนายทหารหนุมหรือท่ีเรียกกันวากลุมทหารยังเติรก ซึ่งเปนนายทหารระดับคุม
กําลังในกองทัพ ไดเคล่ือนไหวกดดันใหพลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทนลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรีในวันท่ีรัฐบาลจะแถลงนโยบายตอสภา เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ พ.ศ.252363   ซึ่ง
ภายหลังจากการลาออกของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ผู
บัญชาการทหารบกและอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งมี
สมาชิกมาจากกลุมนายทหารและขาราชการประจําจํานวนมาก ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.252364 โดยท่ีกระแสแนวคิดท่ีวานายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกต้ังไดเริ่ม
กลับเขามามีบทบาทในการทาทายกลุมอํานาจทางการเมือง ท่ีไดพยายามหาทางแกไขกติกาทาง
การเมืองคือรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาดุลอํานาจของตนเองไว65 

 ในรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนทนี้ ไดเริ่มมีกลุมการเมืองตางๆ เขามามีสวนสําคัญ
ในทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยมากขึ้น รัฐบาลไดอาศัยขาราชการ นักวิชาการเขามาชวยงาน
บริหาร โดยมีหนวยงานกลางในการวางแผนการดําเนินนโยบายของรัฐบาลคือ สํานักงาน

                                                         
 62 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2522 เรื่อง “ผลกระทบ

จากการข้ึนราคานํ้ามันตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ. เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก 
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=32195&key_word=%A2%D6%E9%B9%C3%D2%A4%D2%B9%E9%D3%C1%D1%B9&

owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_

date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= 

 63 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  คณะรัฐมนตรี คณะที่ 41  (12 พฤษภาคม 2522 - 3 มีนาคม 
2523).เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

 64 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการ ตั้ง นายกรัฐมนตรี. เลม 97  ตอน 34 (ฉบับ
พิเศษ) ประกาศ ณ วันที่ 4  มีนาคม 2523 

 65 ปธาน  สุวรรณมงคล, ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาของไทย เอกสารการสอนชุดวิชา 
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา หนวยที่ 8 – 15. (นนทบุรี:  โรงพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532), 592. 



97 
 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พรอมดวยสวนราชการหลักอีก 5 สวนราชการ 
ไดแก สํานักงบประมาณ สํานักงานขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจการคลัง 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และธนาคารแหงประเทศไทย66 โดยท่ีรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลา
นนทยังคงใชนโยบายทางการเมืองท่ีเนนถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติเปนประเด็นสําคัญ 

 “...รัฐมีเจตนารมณในการเทิดทูนและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยางเครงครัด... ท้ังนี้ยึดม่ันในการ
ประสานประโยชนของคนในชาติ...รวมท้ังจะปลูกฝงใหคนไทยทุกคน
ยึดมั่นในอุดมการณดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการ
เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม67 

 นอกจากนี้รัฐบาลยังไดมีนโยบายสําคัญคือการปราบปรามคอมมิวนิสต ตามคําส่ัง
นายกรัฐมนตรีท่ี 66/2523  และ  65/2525 โดยชูประเด็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งรัฐบาลจะใช
วิธีการโดยสันติวิธีในการแกไขปญหา และมุงความสมานฉันทของคนในชาติเปนหลัก 68 ท้ังนี้เมื่อ
พิจารณานโยบายการเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ท้ัง 3 สมัย 
(คณะรัฐมนตรีคณะท่ี 42 – 44) มีลักษณะท่ีคลายคลึงกันกลาวคือ เนนในเรื่องความมั่นคงและ
สอดแทรกแนวคิดประชาธิปไตยเขามาในนโยบายรัฐบาลเสมอ โดยนโยบายการศึกษามุงเนนการ
พัฒนาการศึกษาใหเปนรากฐานการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และมุงเนนใหเยาวชนมีความรู ความคิด คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรัก
ในเอกลักษณของไทยเปนประการสําคัญ จึงถือไดวาประเด็นความม่ันคงยังมีความสําคัญอยางมาก 

                                                         
 66 ลิขิต ธีรเวคิน,  แกงคทั้งสี่ (The Gang of Four). เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558. เขาถึงได

จาก http://www.dhiravegin.com/detail.php?item_id=001150 

 67 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  คําแถลงนโยบายของรฐับาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 42 พลเอก
เปรม  ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เม่ือวันศุกรที่ 28 มีนาคม 2523.  เขาถึงเม่ือ 10
พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

 68 เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล, ประชาธิปไตยแบบไทย: ความคิดทางการเมืองของทหารไทย (พ.ศ.2519 
– 2529). (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), 76 – 81. 
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ฉะนั้นนโยบายการศึกษาของรัฐบาลนี้จึงไมเปล่ียนแปลงไปจากรัฐบาลกอนหนาเทาใดนัก เนื่องดวยมี
ระบบการเมืองยังคงเปนหลักสําคัญในการกําหนดนโยบายการศึกษา69 

 เมื่อ พ.ศ.2523 ไดมีการประกาศใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 252470 
อันเปนหลักสูตรท่ีตอเนื่องจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ซึ่งเปนเปนท่ียอมรับ
โดยท่ัวไปวาเปนผลจากกระแสการเรียกรองประชาธิปไตยในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 อีกท้ังยัง
เปนหลักสูตรการศึกษาแผนใหมท่ีไดดําเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมโดยท่ีมีกลุมนักวิชาการท่ีไมมีสวนเกี่ยวของทางการเมืองเปนผูรางแนวทางขึ้น และ
รวมกันผลักดันใหฝายการเมืองในฐานะผูใชอํานาจรัฐประกาศใชบังคับเปนกฎหมายโดยท่ัวไป  ท้ังนี้
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ไดใชหลักการในการเปล่ียนผานโครงสรางเชนเดียวกับ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 โดยเร่ิมใชในป พ.ศ.2524 สําหรับช้ัน ม.4 เรื่อยไปจนครบ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในป พ.ศ.2526 พรอมท้ังไดประกาศยกเลิกการใชหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 และหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 ท้ังหมด 
กลาวไดวาเจตนารมณของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาท่ีไดจัดต้ังขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2517 ไดบรรลุผลเปนรูปธรรมในรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลา
นนท โดยมีขอสังเกตวารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลนี้คือ ดร.สิปปนนท  เกตุทัต ซึ่ง
เปนประธานคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษานั่นเอง จึงแสดงใหเห็นอยางชัดแจงวา
การเมืองไดมีบทบาทในฐานะกําหนดนโยบาย หลักสูตร และแนวปฏิบัติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
มาทุกยุคสมัย  

 นอกจากนั้นยังไดปรากฏความสอดคลองระหวางนโยบายรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลา
นนทท่ีกลาววา “...จะปรับปรุงการเรียน การสอน หลักสูตร เพื่อสรางเยาวชนใหมีระเบียบวินัย มี
ความคิดสรางสรรค  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงหนาท่ี 
สิทธิ ตามวิถีการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข...”71 และ
                                                         

 69 พรทิพย  สุวรรณโรจน, “นโยบายการศึกษากับการพัฒนาประเทศ,” วารสารการศึกษาแหงชาติ 
23 (ตุลาคม 2531 – มกราคม 2532): 76. 

 70 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก.259/2523  เรื่องใหใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2524  ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2523 

 71 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คําแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 42 พลเอก
เปรม  ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันศุกรที่ 28 มีนาคม 2523. เขาถึงเมื่อ 10พฤษภาคม 
2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm              
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จุดประสงคของหมวดวิชาสังคมศึกษา ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ท่ีวา “...จะ
ปรับปรุงการเรียน การสอน หลักสูตร เพื่อสรางเยาวชนใหมีระเบียบวินัย มีความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงหนาท่ี สิทธิ ตามวิถีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข...”72 ซึ่งสามารถสะทอนความ
ตองการทางการเมืองท่ีรัฐตองการใหเกิดมีในเยาวชนดวยการสงผานหลักสูตรการศึกษาลงมาถึง
หนังสือเรียน โดยเฉพาะหมวดวิชาสังคมศึกษาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของโดยตรงอยางชัดเจนท่ีสุด และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาหนาท่ีพลเมืองซึ่งเปนเน้ือหาหลักงานงานวิจัยช้ินนี้ดวยแลวยอมสามารถนํามา
ศึกษาภาพสะทอนความตองการของรัฐโดยเฉพาะในทางการเมืองไดเปนอยางดี ท้ังนี้หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ยังคงบังคับใชเรื่อยมา
จนถึงสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ ดังท่ีจะไดกลาวในหัวขอถัดไป 

  

นโยบายทางการเมืองท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาในสมัย: รัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ 
(พ.ศ.2531 – 2533) 

 หลังจากท่ีพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ประกาศไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีหลังจากการ
เลือกต้ังท่ัวไปเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2531 นั้นทําใหพลตรีชาติชาย  ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) 
หัวหนาพรรคชาติไทยซึ่งเปนพรรคท่ีมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากท่ีสุด เปนแกนนําจัดต้ัง
รัฐบาลผสมพลเรือน73 ครั้งแรกในรอบ 12 ปนับต้ังแตเหตุการณ 6 ตุลาคม  251974  รัฐบาลพลเอก
ชาติชาย  ชุณหะวัณ75 ไดดําเนินนโยบายตางประเทศท่ีสําคัญมุงเนนการพัฒนาทางอุตสาหกรรม มี
การกําหนดนโยบายเปล่ียนสนามรบเปนสนามการคาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจนําการทหาร มุงสูการ
เปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ฯลฯ ซึ่งนโยบายตางๆ เหลานี้ลวนแฝงไปดวยความฉอฉล ทุจริต

                                                         
 72 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2524. (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2525), 119. 

 73 รัฐบาลชุดใหมน้ีประกอบไปดวยพรรคชาติไทย พรรคกจิสังคม พรรคประชาธิปตย พรรคราษฎร 
พรรคมวลชนและพรรคสหประชาธิปไตย 

 74 เสถียร จันทิมาธร, ชาติชาย ชุณหะวัณ ทหาร "นัก" ประชาธิปไตย. (กรุงเทพฯ: แปลนพับลิชชิ่ง 
จํากัด, 2532), 188. 

 75 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารและแตงต้ัง
นายทหารพิเศษ. เลม 105  ตอน 74  (ฉบับพิเศษ หนา 3) ประกาศ ณ วันที่  27  ตุลาคม  2531 
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คอรัปช่ัน รวมถึงความขัดแยงในพรรครวมรัฐบาล มีการรวมมือกับนักธุรกิจซึ่งมีสวนสนับสนุนการหา
เสียงเลือกต้ังในการผูกขาดการประมูลกับรัฐบาล จนไดรับฉายาวา บุฟเฟ คาบิเนต  หรือระบอบ 
ธนาธิปไตย76 

 แมวาการเขาสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณจะเปนไปตาม
ระบอบประชาธิปไตยคือไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แตดวยพฤติกรรมในทาง
การเมืองซึ่งถูกวิพากษอยางหนักวาเปนธุรกิจการเมือง เลนพรรคเลนพวกและคุกคามขาราชการ
ประจํา และในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจขยายตัวสูงข้ึนกลับเกิดปญหาภาวะเงินเฟอ การกระจายรายได 
ราคาท่ีดินและการเรียกรับผลประโยชนกลับแสดงใหเห็นในทิศทางตรงกันขามกับการแถลงนโยบาย
ของรัฐบาล 

 “...รัฐบาลมีความมุงมั่นในการเทิดทูนและรักษาไวซึ่งสถาบัน
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข... กระตุนให
ประชาชนมีความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง รวมทั้งมี
ความสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนในฐานะประชาชน
และใหมีสวนรวมทางการเมืองท้ังในระดับชาติและในระดับทองถิ่น
มากย่ิงขึ้น77  

 สวนนโยบายทางการศึกษานั้นรัฐบาลไดเนนท้ังการปรับปรุงการผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศและพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคของระบบ
การศึกษาเพื่อสงเสริมจริยธรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม พลานามัยตลอดจนการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม78 

                                                         
 76 อมร รักษาสัตย, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. (กรุงเทพฯ: สมาคม

รัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชน, 2544), 81. 

 77 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  คําแถลงนโยบายของรฐับาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 45 พลตรี
ชาติชาย  ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2531. เขาถึงเม่ือ 10
พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

 78 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  คําแถลงนโยบายของรฐับาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 45 พลตรี
ชาติชาย  ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2531. เขาถึงเม่ือ 10
พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 
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 ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2531 ไดมีความพยามทบทวนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  อีกท้ังยังไดมีการติดตามตรวจสอบผลการจัด
การศึกษาวาสอดคลองกับความมุงหมายและแนวทางของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 มากนอย
เพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร ท้ังนี้ไดขอสรุปวาการจัดทําหลักสูตรตาม
แนวทางของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 ซึ่งประกอบไปดวยหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.
2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ยังไมบรรลุตามเจตนารมณเทาใดนัก พฤติกรรม
ของนักเรียนสวนใหญซึ่งถือเปนผลผลิตของหลักสูตรยังไมสอดคลองกับหลักการและวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย สมควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของแผนการศึกษาแหงชาติ79 ซึ่งก็หมายถึงความตองการของรัฐบาลนั่นเอง 

 และจากการวิเคราะหเนื้อหาของหลักสูตรท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลายดานคุณธรรม จริยธรรม พบวามีคุณธรรมท่ีควรปลูกฝงปรากฏอยางครบถวน รวม 27 
ประการ โดยท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือการรูจักสิทธิ หนาท่ีของตนเอง  ความเปนผูมีวัฒนธรรมตาม
ประเพณีนิยม ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ การเสียสละ การมีใจ
กวางไมเห็นแกตัว การมีสัมมาคารวะ80 สวนในดานความเปนพลเมืองดีตามความมุงหมายของ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 ประกอบไปดวย ความรักชาติ ความยึดม่ันในเอกราช อธิปไตยและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความเคารพในสิทธิหนาท่ีของ
ตนเองและผูอื่น ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสุจริต ความยุติธรรมนั้นอยูในเกณฑ ท่ีนา
พอใจ หากแตควรแกไขในเรื่องการปลูกฝงคุณธรรมเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เล็กนอย สวนในเรื่องความนิยมไทยยังเปนปญหา และสะทอนใหเห็นการเริ่มเขามาของวัฒนธรรม
ตางชาติในสังคมไทยมากข้ึน81  

 จากผลการศึกษาขางตนสามารถแสดงใหเห็นวาการบังคับใชหลักสูตรมัธยมศึกษาท้ังสอง
หลักสูตรภายใตแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 นั้นยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคเทาท่ีควรจะเปน 
ท้ังนี้จากรายงานการติดตามผลการพัฒนาการศึกษาฯ พบวาเปนผลมาจากการจัดโครงสรางหลักสูตร
                                                         

 79 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2520. (กรุงเทพฯ: รุงเรืองการพิมพ, 2532), 1 – 2.  

 80 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2520. (กรุงเทพฯ: รุงเรืองการพิมพ, 2532), 46. 

 81 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2520. (กรุงเทพฯ: รุงเรืองการพิมพ, 2532), 73. 
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และการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ียังไมเนนใหนักเรียนคิดเปน แกปญหาเปน ไมสามารถนํา
ความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและสังคมไดอยางเปนรูปธรรม82  

 ดวยเหตุนี้จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.252183 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ .ศ.252484 โดยประกาศใชอยางคอยเปนคอยไปตามเงื่อนไขเดิมทีละ
ระดับช้ัน จนครบทุกระดับช้ันใน พ.ศ.2536 และเม่ือพิจารณาจุดประสงคของวิชาสังคมศึกษาของ
หลักสูตรฉบับใหมท้ังสองระดับช้ันพบวามีการสรางความตระหนักในแนวทางประชาธิปไตยท่ีชัดเจน
กวาหลักสูตรกอนหนานี้ กลาวคือ ตองยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ดีตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเปนครั้งแรกท่ีมีการเนนใหมีการนําประชาธิปไตยมาใชในการดําเนิน
ชีวิตซึ่งเยาวชนจะสามารถเขาใจไดโดยงายข้ึนตามความคาดหวังของหลักสูตร 

 ดวยสภาวะธุรกิจการเมืองของรัฐบาลพลเอกชาติชาติ  ชุณหะวัณ ซึ่งมีประเด็นทุจริต 
การฉอราษฎรบังหลวง มีความขัดแยงกับบรรดานายทหาร มีการโยกยายตําแหนงขาราชการโดย
เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงและการทหาร จนเปนเหตุใหเกิดการรัฐประหารยึดอํานาจใน
ประวัติศาสตรการเมืองไทยอีกท้ัง เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
นําโดยพลเอกสุนทร   คงสมพงษ 85 และไดแตง ต้ังนายอานันท  ปนยารชุน  ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี86 ซึ่งบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในชวงเวลานี้ไมคอยเกี่ยวของกับการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาเทาใดนัก ถึงแมวาในชวงหลังจากนี้จะมีเหตุการณพฤษภาทมิฬ อันเปนผล
มาจากการท่ีพลเอกสุจินดา  คราประยูร สมาชิกคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดรับการเสนอช่ือให
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไป วันท่ี 22 มีนาคม 2535 ก็ตาม 

                                                         
 82 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานการติดตามผลการพัฒนาการศึกษาตาม

แนวปฏิรูปการศึกษา เรื่อง โครงสรางเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนรู  (กุมภาพันธ 2532), 33 – 36. (อัด
สําเนา)  

 83 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 

 84 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 

 85 ราชกิจจานุเบกษา, แถลงการณคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 1. เลมที่ 108  
ตอนที่ 32 (ฉบับพิเศษ หนา 1) 23 กุมภาพันธ 2534 

 86 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระบรมราชโองการ แตงต้ัง นายกรัฐมนตรี. เลม 108 ตอน 42  
(ฉบับพิเศษ) ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2534 
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 แมวาเหตุการณพฤษภาทมิฬจะไมไดมีสวนสําคัญใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอระบบ
การศึกษาซึ่งเปนประเด็นสําคัญหลักในงานวิจัยช้ินนี้ แตเพื่อใหเห็นพลวัตทางสังคมท่ีเปนผลมาจาก
ระบบการศึกษา ผูวิจัยไดนําตัวเลขจากการสํารวจของสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย 87มา
วิเคราะหพบวาวัยท่ีเขารวมการชุมนุมสวนมากคือวัยหนุมสาว (20 – 29 ป) และวัยทํางาน (30 – 39 
ป) จํานวนกวารอยละ 75 โดยผูชุมนุมกวารอยละ 45 ทํางานในบริษัทเอกชน และเปนเจาของกิจการ
รอยละ 13.7 ประเด็นท่ีนาสนใจคือมีระดับรายไดในชวง 10,000 – 19,999 บาท จํานวนรอยละ 30 
และต้ังแต 20,000 – 50,000 บาท รอยละ 15.5  เม่ือพิจารณาแลวพบวา เหตุการณพฤษภาทมิฬนั้น 
เปนการรวมตัวทางการเมืองของกลุมชนช้ันกลางท่ีเติบโตมาในชวงหลังจากการประกาศใชแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 และเปนกลุมคนท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรง มีขอสังเกตวามีนัก
ธุรกิจเจาของกิจการบางรายอนุญาตใหพนักงานหยุดงานมารวมชุมนุมโดยไดคาแรงปกติ มีการจัดรถ
รับ – สงผูเขารวมชุมนุม บางรายบริจาคเงินจํานวนมากสนับสนุนการชุมนุม หรือแมกระท่ังเจาของ
ธุรกิจไดเขารวมการชุมนุมดวยตนเอง ปรากฏการณนี้จึงแตกตางจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ท่ี
ภาคเอกชนคอยสนับสนุนการชุมนุมอยูหางๆ และรอรับผลของการชุมนุมอยูวงนอก หากแตใน
เหตุการณพฤษภาทมิฬนี้ไดมีสวนสําคัญในการรวมตอสูอยางชัดเจน88    

 ตามท่ีไดกลาวขางตนนี้วาเหตุการณพฤษภาทมิฬไมไดมีสวนสําคัญในการเปล่ียนแปลง
ระบบการศึกษาของชาติดังเชนปรากฏการณทางการเมืองครั้งสําคัญ ไดแก เหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516 หรือเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 แตกลับเปนผลจากการใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา พ.ศ.
2503 มาอยางยาวนาน บวกกับความสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญมากสําหรับชนทุกช้ัน และ
โดยเฉพาะชนช้ันกลาง ปจจัยหนึ่งคือเหตุการณพฤษภาทมิฬนี้เกิดข้ึนหลังจากการส้ินสุดสงครามเย็นท่ี
ถือเปนสงครามตัวแทนระหวางฝายเสรีนิยมประชาธิปไตยกับฝายสังคมนิยมคอมมิวนิสตซึ่งเทากับวา
การเผยแพรลัทธิคอมมิวนิสตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตส้ินสุดลงไปโดยปริยาย อีกท้ังกลุม
ผูเขารวมการชุมนุมอยูในวัยทํางาน แตกตางจากเหตุการณเดือนตุลาคมท่ีผูชุมนุมเปนกลุมนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และท่ีสําคัญการชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้เปนการชุมนุมในยุคท่ีขอมูลขาวสารเริ่มมี
บทบาทในสังคมไทย สังเกตไดจากการท่ีอเนก เหลาธรรมทัศน ไดขนานนามกลุมผูชุมนุมวา “ม็อบมือ
ถือ” อีกท้ังเปนการชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตยท่ีสังคมโลกใหการยอมรับ   

                                                         
 87 ลิขิต  ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมอืงการปกครองไทย. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2535), 232. 

 88 เอนก  เหลาธรรมทัศน, ม็อบมือถือ ชนช้ันกลาง และนักธุรกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตย. 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, 2536), 119. 
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การเปล่ียนแปลงของหลักสูตรสังคมศึกษาหลังเหตุการณ พฤษภาทมิฬ – หลักสูตรปจจุบัน 

 การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางการศึกษาระดับชาตินับจากนี้มิไดมีจุดเนนเฉพาะเรื่อง
อุดมการณความมั่นคงแหงชาติอีกตอไป ผูวิจัยมีความคิดวาเหตุการณพฤษภาทมิฬไดสะทอนใหเห็นถึง
ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาสมัยใหมท่ีมีการสรางสํานึกความเปนพลเมืองของรัฐ โดยผูชุมนุม
ไดออกมาขับไลพลเอกสุจินดา คราประยูรนั้นไมตองการใหมีการสืบทอดอํานาจเผด็จการทหาร อีกท้ัง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท่ีมิอาจปดกั้นความคิดทางการเมืองดังเชนอดีต ฉะนั้นบริบท
ทางสังคมใดๆ ในยุคหลังจากเหตุการณพฤษภาทมิฬนี้ จึงไมสามารถสงผลใหมีการเปล่ียนแปลง
โครงสรางการศึกษาหรือหลักสูตรการศึกษาอยางทันทีทันใด แมจะมีอํานาจรัฐก็ตาม89 นอกจากนี้
ผูวิจัยเห็นวาเหตุการณพฤษภาทมิฬสะทอนถึงความสําเร็จของการปฏิรูปศึกษาสมัยใหม จึงไม
จําเปนตองปรับปรุงแกไขระบบการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ท่ี
ไดช่ือวาเปนผลผลิตของนักวิชาการ หรือก็คือนักการศึกษายุคหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ฉะนั้น
การนําเสนอในประเด็นนี้ผูวิจัยจึงมิไดกลาวถึงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเกิดขึ้น 
เนื่องจากไมมีปรากฏการณใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอการปรับเปล่ียนหลักสูตรสังคมศึกษา ยกเวนกรณี
พระราชเสาวนียในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2551 โดยทรงหวงใยการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร ซึ่ง
เปนวิชาท่ีชวยบมเพาะใหเยาวชนไดรูจัก  เขาใจ และภาคภูมิใจในความเสียสละของบรรพบุรุษ90 ใน
กรณีนี้ไดรับการตอบสนองจากรัฐบาลอยางเปนรูปธรรม ดวยการแยกรายวิชาประวัติศาสตรออกเปน
วิชาบังคับเรียนในทุกระดับช้ัน  ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณพฤษภาทมิฬนานพอสมควร 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ .ศ.2533 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 ยังคงบังคับใชมาอีกประมาณ 10 ป แต
ดวยขอจํากัดบางประการ เชน การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนความตองการท่ี
แทจริงของสถานศึกษาและทองถิ่น91 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มาตรา 81 ซึ่งไดบัญญัติใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงแผนการศึกษาให
                                                         

 89 แตยังคงตองใชอํานาจรัฐในการประกาศบังคับใชอยูเชนเดิม 

 90 ประชาไทออนไลน,  พระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจาสริิกิต พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 

สิงหาคม 2551. เขาถึงเมื่อ 5  มิถุนายน  2558. เขาถึงไดจาก http://www.prachatai.com /journal 

/2008/08/17689 

 91 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ
สภาลาดพราว, 2545), 1 – 3.  
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สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม สรางเสริมความความรูและปลูกฝงจิตสํานึก
ท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข92 หลังจาก
นั้นไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 254293 เปนกฎหมายแมบทท่ี
นําไปสูการปฏิรูปการศึกษาท่ีสงผลใหมีการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาของชาติครั้งใหม   

 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

 กลาวไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนผลมาจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีกําหนดใหประชาชนจะตองไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากรัฐ เปนเวลาไมนอยกวา 12 ป94 และมีเจตนารมณในการใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
พลเมืองของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดมุงพัฒนาคนใหสมบูรณท้ังทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา และสังคม สามารพึ่งตนเอง รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค สามารถนําความรูท่ี
ไดรับจากการศึกษามาสรางประโยชนแกสวนรวม95  

 เมื่อพิจารณารายละเอียดภายในหลักสูตรฯ พบวาเปนหลักสูตรแกนกลางท่ีใชเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ตอเนื่องกันเปนเวลา 12 ปตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 โดยท่ีโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกแหงจะตองดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรของตนเองโดยใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 เปนแมบทในการจัดทําหลักสูตรท่ี
เรียกวา “หลักสูตรสถานศึกษา”96  เพื่อใหมีสาระการเรียนรูท่ียืดหยุนตามสภาพแวดลอมของแตละ
พื้นท่ี และใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อเปนการตอบโจทยขอจํากัดของหลักสูตร ฉบับ

                                                         
 92 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. เลม 114  ตอน 45 

ก  หนา 16 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2540 
 93 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542. เลม 116  ตอน 74 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2542 
 94 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. เลม 114  ตอน 45 

ก  หนา 16 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2540 
 95 ชาตรี  สําราญ, จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา เลม 2. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-

สฤษด์ิวงศ, 2545), 7 – 9.    
 96 สามารถศึกษารายละเอียดไดจากบทความเรื่อง “หลักสูตรสถานศึกษา” โดย รองศาสตราจารย 

ดร.วิชัย  วงษใหญ เขาถึงไดจาก  http://www.edba.in.th/EDBA_Vichakarn/doc/LaksutSathanSueksa.pdf 
เขาถึงเมื่อ 7  มิถุนายน  2558 
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ปรับปรุง พ.ศ.2533 กรณีการกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนความตองการท่ีแทจริง
ของสถานศึกษาและทองถิ่นโดยเฉพาะ  

 ท้ังนี้หลังจากการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2520 ซึ่งเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาในชวงหลังจากนั้น รัฐบาลมีแนวคิดในการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น นัยหนึ่งเพ่ือ
พยายามแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคม การกระจายรายได อีกนัยหนึ่งเพ่ือสรางความเขาใจอัน
ดีระหวางรัฐกับทองถิ่นซึ่งอาจมีประชาชนบางสวนมีความนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต หรือยังจดจําภาพ
ของการกวาดลางลัทธิคอมมิวนิสต97  ดวยเหตุนี้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2533 จึงพยายามเขาถึง
ทองถิ่น ท้ังการสงนักวิชาการลงไปศึกษาทองถิ่น ยกยองภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ฯลฯ 
สงผลใหคนในทองถ่ินเห็นถึงความสําคัญของตนเอง และชุมขน มีความรัก และหวงแหนในฐานะ
สมาชิกท่ีดี แตดวยในทางปฏิบัติแลวรัฐไดกําหนดหลักสูตรการศึกษาจากสวนกลางทําใหนโยบายกับ
การปฏิบัติไมสอดคลองกัน หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งมีความยืดหยุนในการปฏิบัติ
ยอมชวยใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีตอทองถิ่น และประเทศชาติ 

 หากแตในทางปฏิบัติพบวาสถานศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางของหลักสูตรไดจริง 
เนื่องจากแตเดิมหลักสูตรการศึกษาในระดับกอนอุดมศึกษานั้น กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเปน
หนวยงานรับผิดชอบในการวิเคราะหมาตรฐานและจัดทําหลักสูตร จากนั้นจึงมอบใหสถานศึกษานํา
หลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน สวนในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 นี้
กําหนดใหสถานศึกษากําหนดหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละพื้นท่ี และสามารถ
จัดพิมพเอกสารการสอนตามหลักสูตรของตนเองได ในกรณีนี้ไดนํามาซึ่งความสับสน และความไม
เขาใจระหวางหนวยงานระดับนโยบายคือกรมวิชาการ และสถานศึกษาผูปฏิบัติ อีกท้ังโรงเรียน
สวนมากเปนสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไมมีความพรอมท้ังดานวิชาการและบุคลากรใน
การบริหารหลักสูตรไดตามความคาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการ98  และดวยความไมชัดเจนในการ
จัดการปญหาดังกลาวทําใหกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักพิมพเอกชนไมสามารถจัดทําหนังสือเรียน
ไดครบถวนและทันตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม99  

                                                         
 97 นิธิ  เอียวศรีวงศ, 6 ตุลา  กับภูมิปญญาสังคมไทย. เขาถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2558. เขาถึงไดจาก 

www.2519.net/newweb/doc/content1/31.doc   
 98 วิชัย  วงษใหญ และมารุต พัฒผล, จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา: กระบวนทัศน

ใหมการพัฒนา. (กรงุเทพฯ: โรงพิมพบริษัท อาร แอนด เอ็น ปริ้นท จํากัด, 2552), 20. 
 99 วิวัฒน  คติธรรมนิตย, “สังคมสมานฉันท” ในแบบเรียน: เอกสารการสัมมนาวิชาการประจําป 

2548. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศร-ีสฤษด์ิวงศ, 2548), 4 – 6.   
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 ดวยเหตุนี้ ผูวิ จัยจึงมิไดมุงศึกษาถึงรายละเอียดท่ีปรากฏในหลักสูตร และหนังสือ
แบบเรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ประกอบกับหลักสูตรนี้ยังมี
ขอจํากัดอีกหลายประการจนขาดความเปนเอกภาพ ท้ังนี้อัญญรัตน  นาเมือง  ไดกลาวถึงขอจํากัด
ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 ไวนาสนใจหลายประการ อาทิ 

1.โรงเรียนไมไดคิดหลักสูตรเอง แตมีการไปเลียนแบบจากโรงเรียนนํารอง โรงเรียน
เครือขายท่ีไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน   

2.เมื่อจัดทําหลักสูตรเสร็จแลวไมไดมีการตรวจสอบความถูกตองตามมาตรฐาน   

3.วิทยากรท่ีมาใหการอบรมหลักสูตรใหความรูไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

4.ครูมีความเขาใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยครูมักเขาใจวาควรปลอยใหนักเรียนเรียนรูกันเอง โดยครูไมตองมีบทบาทอะไร 
หรือใหจดตามครู ตลอดจนใหนักเรียนไปคนควาความรูในหองสมุด อานหนังสือกันเอง หรือ
เขียนรายงานสงครู เปนตน100  

 การเนนการศึกษาตามบริบทของทองถิ่นที่มีความหลากหลายนี้ยอมไมมีทิศทางท่ีแนนอน 
แมจะมีการกําหนดหลักสูตรแกนกลางเปนแมบทก็ตาม สงผลใหไมสามารถถายทอดอุดมการณของรัฐ
จากหลักสูตรลงสูสถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรม   

 งานวิจัยช้ินนี้จึงกาวขามการศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
ดวยปจจัยท่ีไดกลาวไปแลว นอกจากนี้ระยะเวลาในการบังคับใชหลักสูตรท่ีไมยาวนานนักเนื้อหาสาระ
การเรียนรูท่ีรัฐมุงปลูกฝงใหเกิดมีในเยาวชนยังไมมีความแนวแนมั่นคง และมิไดสง ผานจากรัฐลงสู
แบบเรียนโดยตรงดังเชนหลักสูตรกอนหนานี้ท่ีมีการจัดพิมพหนังสือเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยไม
เกิดความสับสนระหวางฝายนโยบายและผูปฏิบัติ โดยผูวิจัยจะไดนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาเปนตัวแบบในการศึกษา เนื่องดวยท้ังสองหลักสูตรนี้ในสวนของวิชา 
(สาระการเรียนรู) หนาท่ีพลเมืองนั้นมีมาตรฐานการเรียนรูท่ีตรงกันดังขอมูลตอไปนี้ 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544     
      มาตรฐาน ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี และ
วัฒนธรรม ไทย ดํารงชีวิต และอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข 

                                                         
 100 อัญญรัตน  นาเมือง, “การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2553): 114 – 115.  
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 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และ
ธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
 มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจ และปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงาม 
และธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลก
อยางสันติสุข 

 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และ
ธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ในโรงเรียนนํารอง และโรงเรียนเครือขาย ในปการศึกษา 2545 และเริ่มบังคับใชเปนการท่ัวไปท้ัง
ประเทศโดยทยอยปรับเปล่ียนทีละระดับช้ัน ต้ังแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป และบังคับใชครบทุก
ช้ันเรียนท่ัวประเทศในปการศึกษา 2548101  สํานักวิชาการวิชาการ และมาตรฐานการศึกษาได
ติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง พบวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 มีจุดเดนหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา สงผลใหทองถิ่นและ
สถานศึกษามีสวนรวม และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ตนเอง มีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยางชัดเจน 102  ใน
ขณะเดียวกันผลการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ยังสะทอนใหเห็นประเด็น
ปญหาและความไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ นอกเหนือจากท่ีไดนําเสนอในกอนหนานี้ เชน 
สถานศึกษาสวนใหญกําหนดสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไวมาก ทําใหการวัด และ
ประเมินผลไมสะทอนมาตรฐานไดครบถวน สงผลตอปญหาการจัดทําเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา 

                                                         
 101 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก.1166/2544  เรื่องใหใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2544  ลงวันที่ 2  พฤศจิกายน  2544 
 102 วิชัย  วงษใหญ และมารุต พัฒผล, จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา: กระบวน

ทัศนใหมการพัฒนา. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพบรษิัท อาร แอนด เอ็น ปริ้นท จํากัด, 2552), 20. 



109 
 

 
 

และการเทียบโอนผลการเรียน รวมท้ังปญหาคุณภาพของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคยังไมเปนท่ีนาพอใจ103  

 ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และยกเลิกการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยมี
เงื่อนไขเวลาในการเปล่ียนแปลงตามแนวทางเดิม คือทยอยปรับเปล่ียนทีละปการศึกษาโดยเร่ิมบังคับ
ใชเปนการท่ัวไปท้ังประเทศในปการศึกษา 2553 และครบทุกระดับช้ันในปการศึกษา 2555104 ซึ่งเปน
ปท่ีผูวิจัยกําหนดใหเปนปสุดทายของระยะเวลาท่ีทําการศึกษา 

 เพื่อใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน ผูวิจัยขอช้ีแจงวาขอบเขตสุดทายของระยะเวลาท่ี
ทําการศึกษา คือ พ.ศ.2555 นั้น มิไดเปนการศึกษาตามชวงเวลาจริง หากแตเปนปท่ีหลักสูตรสุดทาย 
ณ เวลาท่ีทําการศึกษานี้บังคับใชครบทุกระดับช้ัน ซึ่งมีนัยสําคัญก็คือเจตนารมณของหลักสูตรได
ถายทอดลงสูผูเรียนอยางครบถวนท่ัวทั้งประเทศนั่นเอง  

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 พบวามีการปรับปรุงในประเด็นสําคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 คือ
ในหลักสูตรใหมนี้มีการกําหนดสาระการเรียนรูแกนกลาง  ซึ่งตางจากในหลักสูตรเดิมท่ีกําหนดให
สถานศึกษาสรางหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีความแตกตางกันไปตามบริบทของตนเอง โดยใชผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง ทําใหขาดความเปนเอกภาพในการสงผานความรู ความคิด อุดมการณของรัฐ ท่ีจะ
ปรากฏในวิชาหนาท่ีพลเมืองอันเปนประเด็นสําคัญในงานวิจัยช้ินนี้ การกําหนดใหสรางหลักสูตรเอง
นั้น นัยหนึ่งคือเจตนารมณท่ีดี ท่ีเห็นความแตกตางหลากหลายในสังคม และตองการทําใหเกิดการ
ยอมรับความแตกตางนั้น แตส่ิงท่ีเกิดข้ึนทําใหยากตอการจัดการของฝายท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะเอกชน
ท่ีจัดพิมพหนังสือเรียนท่ีไมอาจจัดเตรียมผลิตหนังสือไวได เพราะไมมั่นใจในหลักสูตรของแตละ
สถานศึกษา ทําใหเกิดปญหาตอการบังคับใชหลักสูตร 

   โดยภาพรวมแลวในบทนี้ผูวิจัยไดนําเสนอปรากฏการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาโดยเรียบเรียงปรากฏการณดังกลาวตามการ
เปล่ียนแปลงของหลักสูตรท่ีใชในงานวิจัยช้ินนี้ ไดแก หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 

                                                         
 103 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพฯ: 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2551), ความนํา.  

 104 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ.293/2551  เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2551 
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หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  
นายกรัฐมนตรี ระหวาง พ.ศ.2502 – พ.ศ.2506 ไดประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 และ
ไดบังคับใชยาวนานมาจนถึงชวงหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 จนนําไปสูการเปล่ียนแปลงหลักสูตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 สูหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 ใน
ครั้งนี้เมื่อทําการศึกษาแลวพบวารัฐบาลไดเปล่ียนแปลงหลักสูตรเพื่อลดแรงตาน และกระแสเรียกรอง
จากประชาชน โดยมีการปรับเปล่ียนเฉพาะในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนชวงวัยที่กําลังจะ
เขาสูการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตในความเปนจริงแลวมิไดมีการปรับเปล่ียนในเชิงเน้ือหาเทาใดนัก 
เปนเพียงการจัดลําดับเนื้อหาใหมเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดโดยสะดวก 

 ตอมาเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ไดสงผลท่ีแสดงเห็นถึงความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา
อยางชัดเจน จากการท่ีรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร ประกาศใหมีการบังคับใชหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พุทธศักราช 2520 ซึ่งเปนการปรับเปล่ียนเฉพาะวิชาสังคม
ศึกษาเทานั้น สวนในหมวดวิชาอื่นๆ ยังคงทําการเรียนการสอนตามหลักสูตรเดิม จะเห็นไดวาการ
เปล่ียนแปลงของวิชาสังคมศึกษาในชวง พ.ศ.2503 – พ.ศ.2520 นี้ บริบททางการเมืองมีสวนสําคัญยิ่ง
ตอการเปล่ียนแปลง และในขณะเดียวกันนี้ต้ังแตชวงหลัง 14 ตุลาคม 2516 กลุมนักวิชาการ นัก
การศึกษาไดเริ่มมีบทบาทในการวิพากษหลักสูตรการศึกษาของชาติ รวมถึงมีการเสนอแนะแนว
ทางการแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับการศึกษาตอรัฐบาล หากแตไมไดรับการสนองตอบแตอยางใด 
เนื่องจากสภาวะทางการเมืองของประเทศในชวงเวลานี้สุมเส่ียงตอการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต 
ระบบการศึกษาท่ีถือเปนเครื่องมือในการประสานความเขาใจระหวางรัฐกับประชาชนนั้น จําเปนตอง
มีการควบคุมใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐตองการ 

 ในชวงรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน เปนนายกรัฐมนตรี ระหวาง พ.ศ .2520 – 
พ.ศ.2523 ดวยสถานการณภัยคอมมิวนิสตไดเริ่มคล่ีคลายลง แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาของ
นักวิชาการ และนักการศึกษาสมัยใหมจึงไดรับการตอบรับจากรัฐบาล มีการประกาศใชแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2520 ท่ีเริ่มมีการจัดระบบการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของสังคมโดยแทจริง มี
การนํางานวิจัยท้ังในประเทศ และตางประเทศมาวิเคราะหใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทาง
การศึกษาของประเทศไทย อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาการปฏิรูปการศึกษาสําเร็จเปนรูปธรรมขึ้นมา
ไดสวนหนึ่งก็เพราะ ศาสตราจารย ดร.สิปนนท  เกตุทัต นักวิชาการท่ีพยายามตอสูเพื่อปฏิรูป
การศึกษามาโดยตลอด ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาวคือสุดทายแลว
อํานาจรัฐยังคงมีสวนสําคัญในการกําหนดหลักสูตร แนวคิด อุดมการณของรัฐใหเกิดมีในพลเมืองอยู
เชนเดิม   
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 และหลังจาก พ .ศ .2520 เปนตนมา ปรากฏการณทางสังคมใดๆ มีสวนตอการ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษานอยมาก เนื่องดวยเปนยุคท่ีรัฐไดผอนคลายความเขมงวดทาง
การเมืองลง สืบเนื่องมาจากการส้ินสุดภาวะสงครามเย็น ซึ่งถือเปนสัญลักษณของการลมสลายของ
การเผยแพรลัทธิคอมมิวนิสตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หากจะมองวากลุมเยาวชนท่ีเขารวม
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 เปนผลผลิตของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503  
กลุมประชาชนท่ีเขารวมเหตุการณพฤษภาทมิฬ เปนผลผลิตของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 
ยอมไมผิดจากความเปนจริงนัก  

 ท้ังนี้ผูวิจัยเห็นวากลุมเยาวชนท่ีเขารวมเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 
2519 ไมใชผลผลิตท่ีบกพรองของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ตามท่ีปรากฏหลักฐานวาสังคม
สมัยนั้นวิพากษไว เนื่องจากความเจริญเติบโตทางการเรียนรูของนักเรียนในแตละชวงวัยหากถูกจํากัด
กรอบความคิดไมวาในลักษณะใด ยอมนํามาซึ่งความอยากเรียนรูท่ีพรอมจะหลุดจากกรอบกติกาของ
สังคม  สวนประชาชนวัยทํางานในเหตุการณพฤษภาทมิฬนั้น ไดรับการศึกษาใหมีจิตสํานึกรวมของ
ความเปนพลเมืองยุคใหม และท่ีสําคัญปรากฏการณความรุนแรงทางการเมืองในเหตุการณพฤษภา
ทมิฬนี้ก็ไมไดนําไปสูการเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาของชาติแตอยางใด    

 การเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาในชวงหลัง พ.ศ.2520 เปนตนมาจึงเปนไปตามกรอบ
แนวคิดทางการศึกษาท่ีมีคณะทํางานในการปรับปรุง ใหสอดคลองกับสภาวการณของประเทศ ในท่ีนี้
จะเห็นไดจาก มีการประกาศยกเลิกหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา 
พุทธศักราช 2520 และหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 แลวประกาศใช
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2524 
ตามลําดับ ในเวลาตอมาไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรท้ังระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ.2533  โดยหลังจากนั้นรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมีเจตนารมณสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาจนนําไปสูการ
ประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในท่ีสุด 

 ในบทตอไปผูวิจัยจะไดนําเสนอการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางของวิชาหนาท่ีพลเมือง  
โดยเปรียบเทียบใหเห็นความเปล่ียนแปลงทีละหลักสูตร เพื่อใหเห็นอุดมการณแหงรัฐท่ีปรากฏใน   
หลักสูตรอยางตอเนื่องต้ังแต พ.ศ.2503 – พ.ศ.2555 จากนั้นจะไดนําเสนอ เรื่องราวท่ีปรากฏใน
หนังสือเรียนสังคมศึกษา (วิชาหนาท่ีพลเมือง) ท่ีจะชวยสะทอนใหเห็นความตองการของรัฐท่ีตองการ
ใหเกิดมีในเยาวชน อันเปนประเด็นสุดทายในการวิจัยช้ินนี้ 
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บทที่ 4 

การเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของวิชาหนาที่พลเมืองในหลักสูตรสังคมศึกษา                                  
และภาพสะทอนความตองการของรัฐจากหนังสือเรียนสังคมศึกษา พ.ศ. 2503-2555 

 

 จากการศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษามาตามลําดับ จะเห็นไดวารัฐเปนผูกําหนดวาง
แนวทางของหลักสูตรเอาไวเพื่อใหผูปฏิบัตินําไปตอยอดสรางรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับความ
ตองการของหลักสูตร แมวารัฐจะไมไดควบคุมเนื้อหารายละเอียดของรายวิชาตางๆ ท้ังหมด แตก็
กลาวไดวารัฐเปนผูดูแลใหเนื้อหาวิชาออกมาในแนวทางท่ีรัฐเห็นวาควรจะเปน และเหมาะสมสําหรับ
การเผยแพร ดังตัวอยางจากรายวิชาหนาท่ีพลเมืองท่ีบรรจุอยูในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษามาต้ังแต
แรก เนื้อหาในรายวิชานี้เปนไปตามแนวทางอุดมการณแหงรัฐ ซึ่งรัฐสะทอนความตองการในการสราง
ใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ และความคิดตามท่ีรัฐเห็นวาเหมาะสม และยังมีการปรับเปล่ียน
เนื้อหาการเรียนรูใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อยางชัดเจน 
ในขณะท่ีวิชาอื่นๆ มีเนื้อหาท่ีคอนขางคงท่ี เชน วิชาประวัติศาสตรท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมาของ
ชาติไทยอันเกาแก บูรพกษัตริย วีรบุรุษของชาติ เหตุการณสําคัญของชาติ วิชาภูมิศาสตรท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับกายภาพของโลก ธรณีวิทยา ปรากฏการณธรรมชาติ แตวิชาหนาท่ีพลเมืองจะมีการเพ่ิมเติม
เนื้อหาไปตามชวงเวลาตางๆ ซึ่งเปนผลจากการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในชวงเวลากอนหนา เชน 
ในยุครัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร มีการบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับประชาธิปไตยลงไปในหนังสือเรียน
หนาท่ีพลเมือง ในขณะท่ียุคจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต และจอมพลถนอม  กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี
ไมมีการกลาวถึงเรื่องประชาธิปไตยแตใชคําวาระบอบรัฐธรรมนูญ  

 การเปล่ียนแปลงของหลักสูตรมัธยมศึกษาท่ีอยูในชวง พ.ศ.2503 – พ.ศ.2551 จําแนก
ตามระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายมีอยูท้ังส้ินระดับละ 5  ครั้ง ดังรายการ
ตอไปนี้ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 1.เปล่ียนจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 เปนหลักสูตร ประโยค
มัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ.2520 

 2.เปล่ียนจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2 5 2 0 
เปนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521  
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 3. เป ล่ียนจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พ .ศ .2521 เปนหลักสูตรหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 

 4. เปล่ียนจากหลักสูตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.
2533 เปนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 

 5. เปล่ียนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ.2544 เปนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1. เปล่ียนจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 เปนหลักสูตร ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 

 2. เปล่ียนจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ .ศ.2518 เปนหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 

 3. เปล่ียนจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ .ศ.2524 เปนหลักสูตรหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533  

 4. เปล่ียนจากหลักสูตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.
2533 เปนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 

 5. เปล่ียนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ.2544 เปนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 เพื่อใหเห็นการเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบ และความสัมพันธระหวางเนื้อหาการเรียนรู
ในแตละระดับช้ัน ผูวิจัยจะขอนําเสนอการเปล่ียนแปลงของเนื้อหาวิชาหนาท่ีพลเมืองในหลักสูตร
สังคมศึกษา  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควบคูกันไป  
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ตารางท่ี 2 รายการสอน หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 เฉพาะวิชาหนาท่ีพลเมือง          
 

หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 
หนาที่พลเมือง 

หัวขอที่จะตองสอนและอบรมตลอด 3 ป 
หัวขอหลัก หัวขอรอง หัวขอยอย 

 สมบัติของผูดีและมารยาท
ในสังคมไทย 

  

 การบําเพ็ญตนใหเปน
พลเมืองดี 

  

 การครองตนในวัยรุน   
 การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

  

 หนาท่ีพลเมือง หนาท่ีของพลเมืองท่ีมีตอ - ครอบครัว 
- ศาสนา 
- ชุมนุมชน 
- ประเทศไทยและ
พระมหากษัตริย 

 ระเบียบบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น 

 

 การปกครองระบอบรัฐธรรมนญู - รัฐสภา   
- รัฐบาล   
- ศาล 

 การเลือกตั้ง  
 ความม่ันคงของประเทศ ภัยทางสังคม ทางเศรษฐกิจและ

ทางการเมือง องคการ
สหประชาชาติ และองคการ
ชํานัญพิเศษตางๆ 
องคการสนธิสัญญารวมกัน
ปองกันเอเชียอาคเนย 
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ตารางท่ี 2  รายการสอน หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 เฉพาะวิชาหนาท่ีพลเมือง   
 (ตอ)        

หัวขอที่จะตองสอนและอบรมตลอด 3 ป 
หัวขอหลัก หัวขอรอง หัวขอยอย 

 ความมัธยัสถ  การออมทรัพย  
ธนาคารออมสิน 

 

 การสหกรณและการ
อุตสาหกรรมในครอบครัว 

 

 รายได รายจายของครอบครัว  
ของทองถิ่นและของประเทศ 

 

 กฎหมายท่ีพอบานแมบานควรรู  
 การศึกษา แผนการศึกษา

แหงชาติ 
 

 อาชีพตางๆ และการสงเสริม
อาชีพ 

 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.1-2-3) พุทธศักราช 2503. 
กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), 2508. 

 สวนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไดกําหนดใหมีโครงสรางการสอนในสวนของวิชา
หนาท่ีพลเมือง ดังนี้ 

หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.25031 
รายการสอน 

หนาที่พลเมืองและศีลธรรม 
1. โครงสรางของสังคมไทย  หนวยแหงสังคม วัฒนธรรมในสังคมไทย 
    สถาบันที่สําคัญในสังคมไทย  มนุษยสัมพันธ 
2. ทางโนมของสังคมปจจุบัน  ความเปล่ียนแปลงทางสังคม ความเปล่ียนแปลง
    ทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก 
    และเทคโนโลยี  

                                                         
 1 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5-6) พุทธศักราช 2503. 

(กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), 2508), 18. 
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3. พัฒนาการในทางสังคม   พัฒนาการทางการศึกษา สาธารณสุข  
    สาธารณูปโภคและการสังคมสงเคราะห  
    ความสงบภายในและการปองกันประเทศ  
4. พัฒนาการในทางเศรษฐกิจ  รายไดของบุคคลและรายไดประชาชาติ 
    การสงเสริมผลผลิตและการลงทุน การตลาด 
5. การปกครองระบอบรัฐธรรมนญู  อํานาจอธิปไตย  
     พระมหากษัตริย 
     อํานาจนิติบัญญัติ 
     อํานาจบริหาร 
     อํานาจตุลาการ 
6. หลักในทางศีลธรรม   พุทธประวัติ 
     พิธีทําบุญ 
     ธรรมะ 

 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2503 มีการเรียนการสอนในหัวขอเดิมตลอด
ท้ัง 3 ป โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกฝงมารยาททางสังคม การสรางความเปนพลเมืองดี รูจักการ
ปฏิบัติตนตามวัย รูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีความตระหนักรูในหนาท่ีของตนเองในฐานะ
พลเมืองท่ีพึงปฏิบัติตอครอบครัว ศาสนา ชุมชน ประเทศ และพระมหากษัตริย มีขอสังเกตก็คือการ
เรียกระบอบการปกครองในยุคนั้นวาระบอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีโครงสรางอํานาจอธิปไตยแบงออกเปน 
3 ฝาย ไดแกรัฐสภา รัฐบาล และศาล  ดวยสภาวการณทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตในชวงนั้นกําลังเผชิญกับการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต รัฐบาลจึงไดบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับองคการ
สนธิสัญญาปองกันเอเชียอาคเนย ท่ีมีการจัดต้ังข้ึนมาเพื่อตอตานการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต
โดยเฉพาะ โดยมีการช้ีใหเห็นการคุกคามท่ีเปนภัยตอความมั่ นคงของชาติ ท่ีสมควรไดรับการ
ปราบปรามมิใหแพรกระจายในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   สวนในเรื่องอื่นๆ 
นั้นลวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันของผูคนแทบท้ังส้ิน ท้ังเร่ืองความมัธยัสถ รายได รายจายของ
ครอบครัว การอาชีพ เปนตน 

 สวนในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 วิชาหนาท่ีพลเมือง จัดอยูใน
กลุมวิชา สังคมศึกษา ก. ซึ่งเปนวิชาบังคับรวมท่ีทุกแผนกการเรียนตองเรียน ท้ังสายสามัญ และสาย
อาชีพ2 ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันท้ังประเทศ  โดยมีเนื้อหาท่ีลุมลึก และเริ่มไกลตัว

                                                         
 2 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5-6) พุทธศักราช 2503. 

(กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), 2508), 3. 
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นักเรียนออกไปจากท่ีเคยเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เชน การเปล่ียนแปลงทางสังคม ความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก รายไดของบุคคล และรายไดประชาชาติ 
นอกจากนี้การจัดเนื้อหายังเนนถึงพัฒนาการของสังคม และเศรษฐกิจ และท่ีสําคัญมีการเพิ่มเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยตามระบอบรัฐธรรมนูญ  

การเปล่ียนแปลงหลักสูตรสังคมศึกษา (วิชาหนาที่พลเมือง) คูท่ี 1  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปล่ียนจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 
พ .ศ.2503 เปนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ.2520 

เปล่ียนจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  พ .ศ .2 503  เป น ห ลั ก สู ตรป ระ โย ค
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 

 การเปล่ียนแปลงหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาคูท่ี 1 นี้ไดรับอิทธิพลทางการเมืองหลัง
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 คอนขางมาก ดวยกระแสทางการเมืองท่ีมีการแสดงออกทางการเมือง
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยท่ีกําลังไดรับการเผยแพรในหมูประชาชน ท้ังการชุมนุมเรียกรองทาง
การเมือง กลุมเกษตรกร แรงงาน ฯลฯ โดยท่ีกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีบทบาทในฐานะแกนนํา
และสมาชิกในกลุมการเมืองตางๆ และยังคงมีเหตุการณความวุนวายทางการเมืองในช วงหลัง
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  สถานการณความวุนวายทางการเมืองยังคงปรากฏเรื่อยมา จนกระท่ัง
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2518 นายนิพนธ  ศศิธร ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช จัดการเปล่ียนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให
เหตุผลในการเปล่ียนแปลงหลักสูตรครั้งนี้วา หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับเดิมนั้นมี
เนื้อหาและลักษณะยึดม่ันในแบบอนุรักษนิยม 3 การท่ีจะรอใหมีการปฏิรูปการศึกษาต้ังแต
ระดับพื้นฐานขึ้นมาเปนลําดับนั้นยอมไมทันตอการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ดังนั้นจึงไดมีคําส่ังใหใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 ลงวันท่ี 8 มกราคม 25184  

 จุดหมายของหลักสูตรนี้สะทอนกระแสบริบททางการเมืองในชวงกอนหนาอยางชัดแจง
เห็นไดจากจุดเนนทางการเมือง โดยเฉพาะจุดหมายของหลักสูตรขอ 1 ท่ีวา “เพื่อใหเปนพลเมืองดี มี

                                                         
 3 จรูญ  วงศสายัณห, ระบบการศึกษาไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ ชวง พ.ศ.2475 – 2520 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2532. อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระนครนายจรูญ  วงศสายัณห ณ เมรุหลวงหนา
พลับพลาอิสริยาภรณ 8 พฤษภาคม 2532), 92. 

 4 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก.10/2518 เรื่องใหใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2518 ลงวันที่ 8 มกราคม 2518 



118 
 

ศีลธรรม รูจักสิทธิหนาท่ี รูจักแกปญหาดวยสันติวิธี ตลอดจนมีทัศนะในการเสริมสรางความเปนธรรม
ในสังคมประชาธิปไตย”5 ซึ่งในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 มีการ
ขยายภาพแนวคิดการสรางพลเมืองดีใหชัดเจนยิ่งขึ้น มีการเนนเร่ืองของการแกปญหาดวยสันติวิธี เพื่อ
เปนการลดภาพการชุมนุมประทวง การเรียกรองตางๆ ท่ีเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  

 การสรางพลเมืองดีของรัฐกระจายไปสูบทเรียนวิชาอื่นๆ แมจะไมใชวิชาสังคมศึกษา
โดยตรง เชน วิชาภาษาไทย ท่ีเห็นไดจากความพยายามของรัฐในการสรางพลเมืองดีดวยในหมวดวิชา
ภาษาไทย จุดประสงคขอ 7 “เพื่อใหสามารถใชภาษาเพื่อแสดงออกอยางมีวิจารณญาณตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย”6 แตเดิมในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 จะปรากฏ
เรื่องราวเก่ียวกับประชาธิปไตยเฉพาะในเนื้อหาในหมวดวิชาสังคมศึกษาเทานั้น  แสดงใหเห็นวารัฐเริ่ม
ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน และการสรางพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยท่ีปรากฏ
ในหลักสูตรนั้นมิไดเจาะจงไวเฉพาะในวิชาสังคมศึกษาเทานั้นอีกตอไปแตกระจายไปอยูตามวิชาอ่ืนใน
หลักสูตรอีกดวย 

 แมรัฐจะมีความมุงหมายในการสรางพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย แตเมื่อพิจารณาดวย
การเปรียบเทียบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายท้ัง พ.ศ.2503 และ พ.ศ.2518 จะเห็นไดวาในสวน
ของวิชาหนาท่ีพลเมืองถือวาเปล่ียนแปลงนอยมาก ดังจะเห็นไดจากตารางตอไปนี้   

 
ตารางท่ี 3  รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 
 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 เฉพาะวิชาหนาท่ีพลเมือง  
        หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   

พุทธศักราช 2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย       

พุทธศักราช 2518 
1. โครงสรางของสังคมไทย 
หนวยแหงสังคม วัฒนธรรมในสังคมไทย 
สถาบันที่สําคัญในสังคมไทย  มนุษยสัมพันธ 

ส 401 
โครงสรางของสังคมไทย แนวโนมของสังคม
ปจจุบัน วัฒนธรรมในสังคมไทย สถาบันที่สําคัญ
ในสังคม มนุษยสัมพันธ 

                                                         
 5 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2518. (กรุงเทพฯ: 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2518), 1. 

 6 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2518. (กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2518), 15. 
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ตารางท่ี 3  รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 
 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 เฉพาะวิชาหนาท่ีพลเมือง (ตอ)       

หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย      
พุทธศักราช 2503 

หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย       
พุทธศักราช 2518 

2. ทางโนมของสังคมปจจุบัน  
ความเปล่ียนแปลงทางสังคม ความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
และเทคโนโลยี 

ส 402 
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
ระบอบรัฐธรรมนญู เนนในเรื่องอํานาจอธิปไตย 
พระมหากษัตริย สิทธิและหนาท่ีของพลเมือง 

3. พัฒนาการในทางสังคม   
พัฒนาการทางการศึกษา สาธารณสุข 
สาธารณูปโภคและการสังคมสงเคราะห         
ความสงบภายในและการปองกันประเทศ 

 

4. พัฒนาการในทางเศรษฐกิจ  
รายไดของบุคคลและรายไดประชาชาติ              
การสงเสริมผลผลิตและการลงทุน การตลาด 
5. การปกครองระบอบรัฐธรรมนญู  

อํานาจอธิปไตย   
พระมหากษัตริย   
อํานาจนิติบัญญัติ   
อํานาจบริหาร 
อํานาจตุลาการ 

 

ท่ีมา:    กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5-6) พุทธศักราช 
2503. กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), 2508. 

กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518. 
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2518. 

 จากตารางแสดงใหเห็นวาวิชาหนาท่ีพลเมืองไมมีการปรับเปล่ียนในเชิงเนื้อหาท่ีปรากฏใน
หลักสูตรจากหลักสูตรเดิมแตอยางใด มีเพียงการจัดกลุมโครงสรางรายวิชาใหมท่ีระบุใหชัดเจนยิ่งขึ้น
วาระดับช้ันใด จะตองจัดการเรียนการสอนเรื่องใด ซึ่งงายตอการนําไปใชในการเรียนการสอนเทานั้น 
เมื่อพิจารณาตามบริบททางสังคม สะทอนใหเห็นวาการท่ีรัฐมิไดปรับเปล่ียนเนื้อหาของหมวดวิชา
สังคมศึกษาโดยเฉพาะวิชาหนาท่ีพลเมือง  มีเพียงการยุบรวมเนื้อหาใหเขาเปนหมวดหมูในลักษณะ
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ของรหัสวิชาเทานั้น ยอมแสดงใหเห็นวารัฐไมตองการขยายภาพความชัดเจนของระบอบรัฐธรรมนูญ 
(ตามท่ีเรียกในหลักสูตร) แกเยาวชนใหมากขึ้นไปกวาท่ีเปนอยู และมีขอสังเกตไดวา รัฐสนองตอบ
เฉพาะปรากฏการณท่ีมีขอเรียกรองและความรุนแรงทางการเมืองเทานั้น หรือเพียงเพื่อลดกระแสการ
เรียกรองทางการเมืองของกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีไดเริ่มมีบทบาททางการเมืองท่ีสงผลกระทบ
ตอความม่ันคงและเสถียรภาพของรัฐบาล  

 สวนในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนยังไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ จนกระท่ัง
ในชวงหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 รัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร ซึ่งมีนโยบายชาตินิยมแบบ
ขวาจัด โดยเนนหลัก “ไตรภักด์ิ” ภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนสถาบันหลักของ
ประเทศ7 มีการปราบปรามและจับกุมผูตองสงสัยวากระทําการอันเปนคอมมิวนิสต ซึ่งหลังจาก
เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ไดมีนิสิต นักศึกษาตลอดจนปญญาชนหัวกาวหนา จํานวนมากหลบหนี
ออกสูชนบท  

 นอกจากนั้นในสวนภาครัฐนอกจากการจัดอบรมขาราชการใหตระหนักถึงภัยคอมมิวนิสต
แลว ยังไดออกมาตรการใหขาราชการแตงเครื่องแบบไปทํางาน มีการเร่ิมโครงการอาสาพัฒนาทองถิ่น
ทุรกันดาร มีการเขมงวดและควบคุมเสรีภาพในการเสนอขาวของส่ือส่ิงพิมพ8  

 นายภิญโญ  สาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ส่ังการไมใหมีการสอนเนื้อหา
เกี่ยวกับลัทธิการเมืองอื่นๆ นอกเหนือจากประชาธิปไตย พรอมกับส่ังการใหมีการประกาศใชหลักสูตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พุทธศักราช 25209 ซึ่งมีการปรับปรุงเฉพาะ
หมวดวิชาสังคมศึกษาเทานั้น เพื่อใหสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล โดยบังคับใชแทนหลักสูตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน   พุทธศักราช 2503 ต้ังแตปการศึกษา 2520 เปนตนไปทุกระดับช้ัน โดย
ท่ีไมมีการทยอยปรับเปล่ียนทีละระดับช้ันตามปการศึกษา  

 ปรากฏการณนี้ถือเปนปรากฏการณสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวารัฐไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของวิชาสังคมศึกษาในฐานะเครื่องมือในการส่ือความเขาใจระหวางรัฐกับประชาชนผานระบบ

                                                         
 7 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  คําแถลงนโยบายของรฐับาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 39 นาย

ธานินทร  กรัยวิเชียน เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2519. เขาถึงเมื่อ 5 
พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

 8 ราชกิจจานุเบกษา, คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 10. เลม 93  ตอน 121  (ฉบับ
พิเศษ) ประกาศ ณ วันที่ 7  ตุลาคม 2519 

 9 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก.171/2520 เรื่อง ใหใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 
หมวดวิชาสังคมศึกษา พุทธศักราช 2520  ลงวันที่  25 มีนาคม 2520  
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การศึกษา โดยท่ีหลักสูตรนี้ไดมีขอสังเกตสําคัญคือ ในคําช้ีแจงของหลักสูตร ไดกําหนดใหมีการเรียน
ในวิชาหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง10 สวนในวิชาอื่นของหมวดสังคมศึกษา เรียน
สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง และในหลักสูตรกอนหนานั้นกําหนดเวลาเรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองเพียง 1 
ช่ัวโมง11  อีกท้ังในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 กําหนดใหเรียนวิชาสังคมศึกษาซึ่งบูรณา
การรายวิชายอยรวม 7 วิชาจํานวน 5 คาบตอสัปดาห 12 นอกจากนั้นยังไดอธิบายถึงการแบง
เนื้อหาวิชาหนาท่ีพลเมืองซึ่งแบงออกเปน 9 หนวย ไดแก13   

1.หนวยประชาธิปไตย  
2.หนวยบทบาทและหนาท่ีของเรา  
3.หนวยพระมหากษัตริย  
4.หนวยชาติ  
5.หนวยศาสนา  
6.หนวยวัฒนธรรม  
7.หนวยสหกรณและการปฏิรูปท่ีดิน  
8.หนวยการศึกษาเพื่ออาชีพ  
9.หนวยความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  
 

 ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2503 แลว
พบวาในหลักสูตรใหมนี้มีการสอนตามลําดับช้ัน โดยคอยๆ เพิ่มรายละเอียดเนื้อหาท่ีมากขึ้น 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2520  ซึ่งใน
งานวิจัยช้ินนี้จะวิพากษเฉพาะในสวนของวิชาหนาท่ีพลเมือง จึงนํามาเปรียบเทียบใหเห็นถึงความ
เปล่ียนแปลงของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

                                                         
 10 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน   พุทธศักราช 2520 หมวดวิชา

สังคมศึกษา. (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), 9. 

 11 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน   พุทธศักราช 2503. (กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2508), 15. 

 12 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน   พุทธศักราช 2521. (กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), 64. 

 13 กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน   พุทธศักราช 2520 หมวดวิชา
สังคมศึกษา. (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ), 2520, ก. 
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ตารางที่ 4  รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง          
 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยประชาธิปไตย 
- สมบัติของผูดีและมารยาทใน
สังคมไทย 
- การบําเพ็ญตนใหเปนพลเมืองดี 
- การครองตนในวัยรุน 
- การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
- หนาที่พลเมือง 

- หนาที่ของพลเมืองที่มีตอ 
ครอบครัว 
ศาสนา 
ชุมนุมชน 
ประเทศไทยและพระมหากษัตริย 

1. สภาพ ปญหา ความตองการใน
การปกครอง 
2. ความเปนมาของการปกครอง 
 
 
 
 
3. ความหมายและหลักการของ   
    3.1 ระบอบประชาธิปไตย 
    3.2 ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

1. สภาพ ปญหา ความตองการใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. หลักการและขั้นตอนของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ของ
ประเทศไทยในปจจุบัน 
 
3. การปกครองตามหลัก                  
พระพุทธศาสนา 

1. สภาพ ปญหา ความตองการใน
การปกครองทุกระดับ 
2.อํานาจอธิปไตยในการปกครอง
ประเทศ 
   2.1 อํานาจนิติบัญญัติ 
   2.2 อํานาจบริหาร 
   2.3 อํานาจตุลาการ 
3. รัฐสภาและการเลือกตั้ง 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยประชาธิปไตย (ตอ) 

- ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

- การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ 
รัฐสภา  รัฐบาล  ศาล 

- การเลือกตั้ง 
- ความมั่นคงของประเทศ 

ภัยทางสังคม ทางเศรษฐกิจและ
ทางการเมือง องคการสหประชาชาติ 
และองคการชํานัญพิเศษตางๆ 
องคการสนธสิัญญารวมกนัปองกัน
เอเชียอาคเนย 

- ความมัธยัสถ  การออมทรัพย  
ธนาคารออมสิน 

4. โครงสราง กลไก องคการ ของ
ระบอบประชาธิปไตย 
 
 

4. ธรรมสําหรับการปกครอง ไดแก 
หิริ-โอต-ตัปปะ ฆราวาสธรรม 

4. การปกครอง และการบริหาร
ราชการ ในสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถิ่น 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยประชาธิปไตย (ตอ) 

- การสหกรณและการอุตสาหกรรม
ในครอบครัว 

   

- รายได รายจายของครอบครัว 
ของทองถิ่นและของประเทศ 

- กฎหมายที่พอบานแมบานควรรู 
- การศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ 
- อาชีพตางๆ และการสงเสริมอาชีพ 

 

5. ธรรมสําหรับการปกครอง ไดแก 
สัปปุริสธรรม อปริหานิยธรรม 

5. หนาที่และสิทธิของบุคคลอาชีพ
สาขาตางๆตอการธํารงและสงเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

5. ศาลและกระบวนการยุติธรรม 

 6. การนําหลักประชาธิปไตยไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

6. การนําหลักประชาธิปไตยไปใชใน
ชีวิตประจําวัน.  

6. ภัยพิบัติ 5 ประการ และการ
แกปญหาสังคม ดวยกระบวนการ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยประชาธิปไตย (ตอ) 

   7. การสรางเสริมเจตคติตอการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 

   8. กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
เลือกตั้ง และกฎหมายการปกครอง 

   9. ธรรมสําหรับการปกครอง ไดแก 
พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 

   10. การนําหลักประชาธิปไตยไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยบทบาทและหนาที่ของเรา 

 1. บทบาทและหนาที่ตอตัวเอง 
1.1 ความหมายและเปาหมายของ
ชีวิต 
1.2 คุณสมบัติของคนดี ไดแก เบญจ
ศีล-เบญจธรรม 
1.3 หลักในการพัฒนาตนเอง ไดแก 
พละ5 ตอนที่1 
1.4 ทางเสื่อมของชีวิต ไดแก 
อบายมุข 
1.5 กฎหมายที่ควรรู 
 
 

1. บทบาทและหนาที่ตอตัวเอง 
1.1 ธรรมของคนดี ไดแก สัปปุริส
ธรรม 
1.2 การควบคุมตนเองในวัยรุน 
1.3 หลักในการพัฒนาตนเอง ไดแก 
พละ5 ตอนที่2 
1.4 กฎหมายที่ควรรู 

1. บทบาทและหนาที่ตอตัวเอง 
1.1 หลักในการพัฒนาตนเอง ไดแก 
พละ5 ตอนที่3 
1.2 การใชสันโดษเพื่อความสงบสุข
ของชีวิต 
1.3 กฎหมายที่ควรรู 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยบทบาทและหนาที่ของเรา (ตอ) 

 2. บทบาทและหนาที่ตอครอบครัว 
2.1 ความหมายของครอบครัว 
2.2 สภาพ ปญหา และความตองการ
ระหวางพอแม ลูก หลาน 
2.3 บทบาทและหนาที่ของตนเองตอ
บุคคลในครอบครัว ในบานะพอแม 
ลูก หลาน 
2.4 คุณธรรมสําหรับครอบครัว ไดแก 
ความกตัญูกตเวที พรหมวิหาร4 
2.5 กฎหมายที่ควรรูเกี่ยวกับ
ครอบครัว 
 

2. บทบาทและหนาที่ตอครอบครัว 
2.1 สภาพ ปญหา และความตองการ
ระหวางญาติพี่นอง 
2.2 บทบาทและหนาที่ของบุคคลใน
ครอบครัวตอบุคคลในครอบครัว ใน
ฐานะญาติพี่นอง 
2.3 ธรรมสําหรับครอบครัว ไดแก 
ความสามัคคี ความเสียสละ และ
ความยุติธรรม 
2.4 กฎหมายที่ควรรูเกี่ยวกับ
ครอบครัว ตอนที่2 

2. บทบาทและหนาที่ตอครอบครัว 
2.1 สภาพ ปญหา และความตองการ
ระหวางสามี-ภรรยา 
2.2 บทบาทและหนาที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวตอบุคคลในฐานะสามี-
ภรรยา 
2.3 การวางแผนชีวิตและครอบครัว 
2.4 ธรรมสําหรับครอบครัว ไดแก 
ฆราวาสธรรม ทิตถธัมมิกัตถประโยชน 
2.5 กฎหมายที่ควรรูเกี่ยวกับ
ครอบครัว  
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยบทบาทและหนาที่ของเรา (ตอ) 

 3. บทบาทและหนาที่ตอเพื่อน 
3.1 ความหมายของคําวา “เพื่อน” 
3.2 โครงสรางในสังคมเพื่อน 
3.3 ลักษณะของเพื่อนที่ดี และไมดี 

3. บทบาทและหนาที่ตอเพื่อน 
3.1 ธรรมเพื่อผูกน้ําใจ ไดแก สังคห
วัตถุ4 
3.2 หลักในการคบเพื่อนตางเพศโดย 

3. บทบาทและหนาที่ตอเพื่อน 
3.1 การผูกมิตรและจูงใจคน 
3.2 ศิลปะในการแกไขขอขัดแยง
ระหวางเพื่อน 

 3.4 หลักในการคบเพื่อนและวิธี
ปฏิบัติตอเพื่อน ไดแก สาราณียธรรม 

อาศัยธรรม ไดแก ขันติ-โสรัจจะ หิริ-
โอตตัปปะ 
3.3 วิธีคบมิตรตอนที่2 

3.3 ความสามัคคีและวิธีปฏิบัติตนเพื่อ
เปนกัลยาณมิตร 

 4. บทบาทและหนาที่ตอชุมชน 
4.1 ความหมายและระบบชุมชน 
4.2 สภาพ ปญหา และความตองการ
ของชุมชน ระดับ1 
4.3 บทบาทและหนาที่ของตนเองตอ 

4. บทบาทและหนาที่ตอชุมชน 
4.1 สภาพ ปญหา และความตองการ
ของชุมชน ระดับ2 
4.2 บทบาทและหนาที่ของตนเองตอ
ชุมชน ตอนที่2 

4. บทบาทและหนาที่ตอชุมชน 
4.1 สภาพ ปญหา และความตองการ
ของชุมชน ระดับ3 
4.2 บทบาทและหนาที่ของตนเองตอ
ชุมชน ตอนที่3 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยบทบาทและหนาที่ของเรา (ตอ) 

 ชุมชน ตอนที่1 
4.4 คุณธรรมสําหรับชุมชน ไดแก 

4.3 ธรรมสําหรับชุมชน ไดแก ความ
เสียสละ การมีวินัย และความ 

4.3 ธรรมสําหรับชุมชน ไดแก สัปปุริส
ธรรม ความเสียสละ ความสามัคคี 

 ความเสียสละ การมีวินัย และความ
รับผิดชอบตอสังคม 
4.5 กฎหมายเกี่ยวกับชุมชนที่ควรรู 

รับผิดชอบตอสังคม 
4.4 กฎหมายเกี่ยวกับชุมชนที่ควรรู 

การมีวินัย 
4.4 การเสริมสรางและรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในสังคมดวยอปริหานิย
ธรรม 
4.5 กฎหมายเกี่ยวกับชุมชนตอนที่3 

 หนวยพระมหากษัตริย 
 1. สภาพ ปญหา ความตองการของ

การธํารงรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย 

1. สภาพ ปญหา ความตองการของ
การธํารงรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย 
 

1. สภาพ ปญหา ความตองการของ
การธํารงรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยพระมหากษัตริย (ตอ) 

 2.ความหมายของสถาบัน
พระมหากษัตริยไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย 

2. ความเปนมาของสถาบัน
พระมหากษัตริย 

2. ความผูกพันระหวางคนไทยกับ
พระมหากษัตริย 
2.1 ฐานะของพระมหากษัตริย
ทามกลางพสกนิกร 
2.2 ฐานะของพระมหากษัตริย 
ทามกลางสังคมแหงรัฐ 
2.3 พระมหากษัตริยในฐานะ
สัญลักษณของชาติ 
2.4 พระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวม
แหงรัฐและชีวิตจิตใจ 
2.5 พระมหากษัตริยในฐานะประมุข
ของประเทศ 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยพระมหากษัตริย (ตอ) 

 3. ราชตระกูลของพระมหากษัตริย
องคปจจุบัน 

3. พระมหากษัตริยไทยที่ไดรับการยก
ยองเปนมหาราช 

3. ธรรมเพื่อความมั่นคงแหงสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 4. ทศพิธราชธรรม 4. พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริยไทย 

4. หนาที่ของพลเมืองตอ
พระมหากษัตริย 

 5.พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริยไทย โดยเฉพาองค
ปจจุบัน 

5. ฐานะของพระมหากษัตริยในทาง
นิติราชประเพณี 

 

 6. ฐานะของพระมหากษัตริยตาม
รัฐธรรมนูญ 

6. ธรรมของพลเมืองที่ควรปฏิบัติตอ
องคพระมหากษัตริยและสถาบันของ
พระมหากษัตริย 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยพระมหากษัตริย (ตอ) 

 7. หนาที่ของพลเมืองตอองค
พระมหากษัตริย และสถาบัน
พระมหากษัตริย 

7. สถาบันพระมหากษัตริยกับความ
มั่นคงแหงชาติ 

 

  8. หนาที่ของพลเมืองตอองค
พระมหากษัตริย 

 

 หนวยชาติ 
 1. สภาพ ปญหา และความตองการ

ของชาติ 
1. สภาพ ปญหา และความตองการ
ของชาติ 

1. สภาพ ปญหา และความตองการ
ของชาติ 

 2. ความหมายและสัญลักษณของชาติ
ไทย 

2. สมบัติของชาติ ความรักชาติ 2. ธรรมเพื่อความมั่นคงแหงชาติ ตอน
ที่2 

 3. แผนดินไทย ตนตระกูลไทย เอก
ราชอธิปไตย 

3. การพัฒนาประเทศ 3. ความมั่นคงแหงชาติ ความสามัคคี 
ในชาติ 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 4. วันสําคัญและพิธีเกี่ยวกับชาติ 4. ธรรมเพื่อความมั่นคงแหงชาติ 

ตอนที่1 
4. บทบาทและหนาที่ของคนไทยตอ
ชาติ 

 5. บทบาทและหนาที่ของคนไทยตอ
ชาติ 

5. บทบาทและหนาที่ของคนไทย 5. การเสียสละเพื่อชาติ 

 หนวยศาสนา 
 1. สภาพ ปญหา ความตองการของ

การธํารงสงเสริมสถาบันศาสนา ตอน
ที่ 1 

1. สภาพ ปญหา ความตองการของ
การธํารงสงเสริมสถาบันศาสนา ตอน
ที่ 2 

1. สภาพ ปญหา ความตองการของ
การธํารงสงเสริมสถาบันศาสนา ตอน
ที่ 3 

 2. ความหมายและคุณคาโครงสราง
ของพระพุทธศาสนา 

2. ศาสนพิธีและวันสําคัญ ตอนที่2 2. อิทัปปจจยตา 

 3. กําเนิดของพุทธศาสนา 3. ธรรมดาของโลก คือ โลกธรรม8 3. วงจรแหงชีวิต กิเลส กรรมวิบาก 
 4. วิธีการคนพบการดับทุกข 4. กรรม กฎแหงกรรม ความสิ้นกรรม 4. ธรรมที่ทําใหคนเปนมนุษย 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยศาสนา (ตอ) 

 5. สิ่งที่พระพุทธเจาทรงคนพบ 5. ความหมายของบุญและบาป และ
ผลที่มีตอชีวิต 

 

 6. ธรรมของพระพุทธเจาจําเปนตอ
ชีวิตและสังคม 
 

6. ไตรลักษณ 6. การแกไขชีวิตสังคมดวยหลักธรรม 

 7. ไตรสิกขาและวิธีปฏิบัติ 7. บทบาทและหนาที่ของพุทธสาสนิก
ชน 

7. บทบาทและหนาที่ของ
พุทธศาสนิกชน 

 8. ศาสนพิธีและวันสําคัญ 
 

  

 9. บทบาทและหนาที่ของ
พุทธศาสนิกชน 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยวัฒนธรรม 

 1. ความหมายทั่วไปของวัฒนธรรม 1. ความหมายของวัฒนธรรมไทย 1. การธํารงรักษาวัฒนธรรมไทยดวย
การสะสม การสืบตอ การปรับปรุง
และการเผยแพร 

 2. ความสําคัญของวัฒนธรรมตอ
บุคคลและสังคม 

2. ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย 2.เนติธรรม ตอนที่3 ประเพณีในการ
สวดมนตไหวพระ การทําบุญวันเกิด 
พิธีสมรส การจัดงานศพ ฯลฯ รวมทั้ง
การรูจักเลือกและดัดแปลงประเพณี
ดังกลาวใหทันกาลสมัยเพื่อ
ประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย 

 3. ปจจัยที่เกื้อหนุนและบั่นทอน
วัฒนธรรม 

3. ปจจัยที่เกื้อหนุนและบั่นทอน
วัฒนธรรม 

3. สหธรรม ตอนที่3 มรรยาทในการ
รับแขก มรรยาทในการออกบัตรเชิญ 
มรรยาทในการรับประทานอาหารใน 
งาน 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยวัฒนธรรม (ตอ) 

 4. เนติธรรม การเคารพกฎหมาย 
และระเบียบขอบังคับ ประเพณีใน
การไหวครู วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา ความมี
ระเบียบวินัยในตนเองและในสังคม
สวนรวม 

4. เนติธรรม ประเพณี ไดแก
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ
ตางๆ รวมถึงจารีต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีบวช ประเพณีเขาพรรษา 
ประเพณีออกพรรษา และการฟง
ธรรม 

4. วัตถุธรรม ความนิยมและการ
สรางสรรคศิลปะ การสงวนทรัพยากร 
และการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ 

 5. สหธรรม มรรยาทในการทําความ
เคารพตอพอแม ครู อาจารย การไหว 
การกราบ การประเคนของแก
พระภิกษุ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร การพูดและการฟง 

5. สหธรรม มารยาทในการทําความ
เคารพตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย มารยาทในการยืน 
การเดิน การนั่ง การใชถนน การรอ
ลําดับกอนหลัง และการรวมกิจกรรม
ตางๆกับบุคคลอื่น 

5. คติธรรม การสราง การปรับปรุง 
และการพัฒนาเจตคติ คานิยม 
ความคิดสรางสรรค รวมทั้งการ
แกปญหาความขัดแยงและคานิยมที่ไม
ถูกตองในสังคม 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยวัฒนธรรม (ตอ) 

 6. วัตถุธรรม การจัดอาหารและการ
รับประธานอาหาร การแตงตัว การ
รักษาสุขภาพและการรักษาความ
สะอาดของบานเรือน ศิลปะของไทย 
การประดิษฐ และการใชสิ่งของตางๆ 

6. วัตถุธรรม ความรูและความซาบซึ้ง
ในศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปตยกรรม วรรณกรรม 
นาฏกรรม กีฬา การใชทรัพยากร
อยางประหยัด และการสราง
เครื่องมือเครื่องใช 

6. วัฒนธรรมทางการเมือง การเคารพ
สิทธิ การตกลงกันดวยสันติวิธี ความ
ยุติธรรมในสังคม และการสรางเสริม
นิสัยใหเปนผูรับผิดชอบตอสังคมและ
ประเทศชาติ 

 7. คติธรรม ตอนที่1 คุณสมบัติที่ควร
ปลูกฝง ความเอื้อเฟอ ความกตัญู 
ความมีระเบียบวินัย 

7. คติธรรม คุณสมบัติที่ควรปลูกฝง 
เปนผูที่นิยมคนดี ไมยกยองคนชั่ว 
การรักเกียรติ การรูจักพึ่งตนเอง 
ความขยันหมั่นเพียร ความมัธยัสถ 
ความกลาหาญ การตรงตอเวลาและ
การมีสัจจะ 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยสหกรณและการปฏิรูปที่ดิน  

 1.สภาพปญหา ความตองการ
เกี่ยวกับสหกรณและการปฏิรูปที่ดิน 

1.สภาพปญหา ความตองการ
เกี่ยวกับสหกรณและการปฏิรูปที่ดิน 

1.สภาพปญหา ความตองการเกี่ยวกับ
สหกรณและการปฏิรูปที่ดิน 

 2.ความหมายและประวัติความ
เปนมาของการสหกรณในประเทศ
ไทย 

2. การจัดตั้งและวิธีดําเนินการ
สหกรณรานคาในโรงเรียน 

2. การสงเสริมการสหกรณเพื่อ
แกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติ 

 3. จุดมุงหมาย หลักการ วิธีการ ของ
สหกรณแตละประเทศอยางอยายอ  

3. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิรูป
ที่ดิน และวิธีการแกปญหา 

3. จุดมุงหมาย หลักการ วิธีการ ของ
สหกรณที่รัฐสงเสริมในปจจุบัน 

 4. จุดมุงหมาย หลักการ วิธีการ การ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 

4. ธรรมเพื่อสหกรณ  ไดแก อิทธิบาท 
4 

4. จุดมุงหมาย หลักการ วิธีการของ
สหกรณตางประเทศที่ใชเปนตัวอยาง
ได 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยสหกรณและการปฏิรูปที่ดิน (ตอ) 

 5. โครงการสหกรณอเนกประสงค  5. แนวโนมของการสหกรณใน
ประเทศไทยในดานจุดมุงหมาย 
หลักการ และวิธีการ 

 6. ธรรมเพื่อการสหกรณ ไดแก 
สามัคคี ทุจริต มีวินัย เสียสละ 

 6.แนวคิดในการปฏิรูปที่ดิน 

   7. โครงการปฏิรูปที่ดินสําเร็จรูป 
   8. บทบาทของประชาชนตอสหกรณ

และการปฏิรูปที่ดิน 
   9. กฎหมายสหกรณและการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อการเกษตร 
   10. ธรรมเพื่อการสหกรณ 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยการศึกษาเพื่ออาชีพ 

 1. สภาพปญหาและความตองการ
งานอาชีพเกษตรกรรมของทองถิ่น
และอุตสาหกรรมการเกษตร 

1. สภาพปญหาและความตองการ
งานอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
และพาณิชยกรรม 

1. สภาพปญหาและความตองการงาน
อาชีพบริการ 

 2. ความหมายของการศึกษาเพื่องาน
อาชีพ 

2. การพัฒนางานอาชีพในครอบครัว 2.การพัฒนางานอาชีพบริการ 

 3. องคประกอบและโครงสรางของ
งานอาชีพ 

3. ทักษะพื้นฐานและเจตคติของงาน
อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
พาณิชยกรรม 

3. ทักษะพื้นฐานและเจตคติตองาน
อาชีพบริการ 

 4. ทักษะพื้นฐานและเจตคติเพื่องาน
อาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร 

4. แนะทางอาชีพ 4. แนะทางอาชีพ 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยการศึกษาเพื่ออาชีพ (ตอ) 

 5. แนะทางอาชีพ 5. การใชเวลาใหเปนประโยชน 5. การเลือกงานอาชีพใหเหมาะสมกับ
ความถนัดและความสามารถ 

 6. การใชเวลาใหเปนประโยชน 6. ธรรมะเพื่องานอาชีพ 6. การสรางฐานะใหกาวหนามั่นคง 
 7. ธรรมะเพื่องานอาชีพ  7. การริเริ่มและสรางสรรคงานอาชีพ 
   8. การรวมกลุมอาชีพในรูปของ

สหกรณ 
   9. งานอาชีพกับความมั่นคงของชาติ 
   10. ธรรมะเพื่องานอาชีพ 
 หนวยความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 
 1. บทบาทหนาที่ตอตัวเอง 

1.1 พ.ร.บ.การจราจร 
1.2 พ.ร.บ.ทะเบียนตางดาว 

1. บทบาทหนาที่ตอตัวเอง 
1.1 พ.ร.บ.บัตรประชาชน 
1.2 พ.ร.บ.สงวนพันธุสัตว 

1. บทบาทหนาที่ตอตัวเอง 
1.1 พ.ร.บ.รับราชการทหาร 
1.2 กฎหมายขับขี่ควบคุมลอเลื่อน 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 1.3 กฎหมายอาญา 1 (หมิ่นประมาท 

บุกรุก สินบน แจงเท็จ) 
1.3 กฎหมายอาญา 2 (ทําใหสาย
สื่อสารจัดของ ปลอมปนอาหารและ
ยา) 

(จราจร) 
1.3 กฎหมายอาญา 3 (โกงเครื่อง
ตวงวัด ลวงดวยของปลอม) 

 2. บทบาทและหนาที่ตอครอบครัว 
2.1 พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร 
2.2 กฎหมายแพงวาดวย
ครอบครัว (รับบุตร สิทธิใช
นามสกุล) 
 

2. บทบาทและหนาที่ตอครอบครัว 
2.1 พ.ร.บ.อาวุธปน 
2.2 กฎหมายแพงวาดวย
ครอบครัว (สมรส หยา) 
 

2. บทบาทและหนาที่ตอครอบครัว 
2.1 พ.ร.บ.ประถมศึกษา 
2.2 พ.ร.บ.ควบคุมกอสราง (รวมทั้ง
เทศบัญญัติ) 
2.3 กฎหมายแพงวาดวยครอบครัว 

(พินัยกรรม มรดก) 
 3. บทบาทและหนาที่ตอชุมชน 

3.1 พ.ร.บ.โรคติดตอ 
3.2 พ.ร.บ.รักษาความสะอาด 
3.3 พ.ร.บ.ประมวลรัษฎากร 1   

3. บทบาทและหนาที่ตอชุมชน 
3.1 พ.ร.บ.สถานบริการ 
3.2 พ.ร.บ.ประมวลรัษฎากร 2 
     - ภาษีโรงเรือน 

3. บทบาทและหนาที่ตอชุมชน 
3.1 พ.ร.บ.ประมวลรัษฎากร 3 
     - ภาษีเงินได 
3.2 กฎหมายแพงวาดวยสัญญา 3 
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ตารางที่ 4   รายการสอนเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520  
 เฉพาะวิชาหนาที่พลเมือง (ตอ)          
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2503 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 

เนื้อหาจะตองสอนตลอด 3 ป ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 
 หนวยความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 
   - ภาษีทองถิ่น 

     - การปดอากร 
     - ภาษีการคา 
3.3 กฎหมายแพงวาดวยสัญญา 1   
     - การกูยืม 
     - การค้ําประกัน 
3.4 กฎหมายแพงวาดวยสัญญา 2 
     - เชาทรัพย  เชาซื้อ 
     - ซื้อขาย 
3.5 กฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน
อัคคีภัย 

     - จํานอง ขายฝาก 
     - โอนสิทธิ์ ดอกเบี้ย     
     - เช็ค มอบอํานาจ 
3.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ดิน 
     - โฉนด น.ส.3 

 

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.1-2-3) พุทธศักราช 2503. กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), 2508. 

 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2520 หมวดวิชาสังคมศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2520.
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 จะเห็นไดวามีการเพิ่มเนื้อหาการเรียนการสอนในวิชาหนาท่ีพลเมืองเปนจํานวนมาก 
แมวาในเอกสารคําช้ีแจงหลักสูตรจะกลาววาวิชาหนาท่ีพลเมืองในหลักสูตรใหมนั้นมีเนื้อหาไมตางไป
จากหลักสูตรเดิมมากนัก มีเพียงการเพิ่มเนื้อหาบางตอน บางเรื่องใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน  หนวย
ประชาธิปไตย หนวยบทบาท และหนาท่ีของเรา หนวยพระมหากษัตริย หนวยชาติ หนวยศาสนา เปน
ตน อีกท้ังไดกําหนดใหมีการเรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองเปนเวลา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ในขณะท่ีวิชา
ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร กําหนดเวลาเรียนวิชาละ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห14 เทานั้นก็ตามแต
ขอสังเกตท่ีพบคือเปนการกําหนดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับหลัก “ไตรภักดิ์” ท่ีเนนการสรางเสริมความ
ภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ท่ีเริ่มดําเนินการในรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร มาใสไวซึ่ง 
สอดคลองกับสภาวการณความมั่นคงของประเทศในชวงหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 เปนอยางยิ่ง  
 แตดวยแนวคิดในการบริหารจัดการท่ีสุดโตง นําไปสูการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลนาย
ธานินทร  กรัยวิเชียร และไดมีการประกาศยกเลิกการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาในชวงกอนหนานี้
ท้ังหมด ซึ่งหมายรวมถึงหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 หมวดวิชาสังคมศึกษาดวย 
ท้ังนี้ผูวิจัยพบวา หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 หมวดวิชาสังคมศึกษา ไมไดมีผล
บังคับใชอยางเปนรูปธรรมเทาใดนัก หากแตเปนเพียงภาพสะทอนความตองการของรัฐในการสราง
ความรู ความเขาใจในอุดมการณของรัฐดวยระบบการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาสังคมศึกษา เนื่อง
ดวยระยะเวลาในการประกาศใชหลักสูตรถึงวันท่ีประกาศยกเลิกนั้น มีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
เทานั้น15 ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหใชหนังสือเรียนท่ีมีอยูเดิมในการเรียนการสอน แม
เนื้อหาท่ีเพิ่มเติมข้ึนใหมบางเรื่องจะไมมีในหนังสือเรียนของกรมวิชาการ แตก็มีอยูแลวในหนังสือเรียน
ท่ีจัดพิมพโดยเอกชน16 

                                                         
 14 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2520 หมวดวิชาสังคม

ศึกษา. (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), คําชี้แจง ก. – ข.  

 15 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 หมวดวิชา
สังคมศึกษา  โดยใหบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2520 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2520   สวนคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 ปรากฏขอความ “กระทรวงศึกษาธิการจึง
ประกาศใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 แทนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนทุกฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน”   
โดยใหบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2521 สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2520    

 16 ชุลีพร  พงษสมบรูณ, “พัฒนาการของหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศ
ไทย” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการมัธยมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 274. 

 



145 
 

 
 

การเปล่ียนแปลงหลักสูตรสังคมศึกษา (วิชาหนาที่พลเมือง) คูที่ 2  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปล่ียนจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 
หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ.2520 เปนหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 

เปล่ียนจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ.2518 เปนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ.2524 

 การเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาในคูท่ี 2 นี้ เปนการปรับปรุงระบบการศึกษาชาติ 
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.252017  ซึ่งเปนผลงานของนักวิชาการดานการศึกษาสมัยใหมท่ีได
วางแผนการพัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎีการเรียนรู ปรัชญาการศึกษาตามท่ีไดนําเสนอไปแลวในบทท่ี 2 
และ 3 และไดกําหนดใหมีการอบรมนักเรียนใหยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ในชวงหลังจากกิจกรรมเคารพธงชาติในตอนเชา18 นอกจากนั้นยังเปนครั้งแรกท่ีมีการจัดทําหลักสูตร
แบบบูรณาการระหวางรายวิชา หมายถึงในหนึ่งรายวิชา (รหัสวิชา) จะประกอบไปดวยวิชายอยๆ  ใน
กลุมวิชาสังคมศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ไมไดเปนการแยกวิชาเปนเอกเทศ เชน แยก
เปนวิชาหนาท่ีพลเมือง ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โดยท่ีแตละรายวิชามีเนื้อหาไมเกี่ยวของกันดัง
หลักสูตรกอนหนานี้  ดังนั้นการนําเสนอโครงสรางเพื่อช้ีใหเห็นความเปล่ียนแปลงของหลักสูตร ผูวิจัย
จะไดใชคําอธิบายรายวิชา หรือสาระการเรียนรูแกนกลาง ในการอธิบาย ในท่ีนี้จะไดนําเสนอเฉพาะ
หัวขอท่ีเกี่ยวของกับวิชาหนาท่ีพลเมือง ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กฎหมาย 
และการปฏิบัติตนในสังคม 

 

 

 

 

 

                                                         
 17 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. เรื่อง กําหนดการเปล่ียนระบบชั้นเรียนและการใชหลักสูตรใหม ลง

วันที่ 19 กันยายน 2520 

 18 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521. (กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2521), 5 
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โครงสรางวิชาบังคับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.252119 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ส 101 ประเทศของเรา  5 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 2.5 หนวยการเรียน 
ส 102 ประเทศของเรา   5 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 2.5 หนวยการเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 ส 203 เพื่อนบานของเรา  5 คาบ/สัปดาห/ภาค 2.5 หนวยการเรียน 
 ส 204 เพื่อนบานของเรา 5 คาบ/สัปดาห/ภาค 2.5 หนวยการเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 ส 305 โลกของเรา  5 คาบ/สัปดาห/ภาค 2.5 หนวยการเรียน
 ส 306 โลกของเรา   5 คาบ/สัปดาห/ภาค 2.5 หนวยการเรียน 
 
 คําอธิบายรายวิชา ส 101 ประเทศของเรา  
   ส 102 ประเทศของเรา    

ขอ 4 ศึกษาโครงสรางของสังคมไทย รวมท้ังการสรางสมวัฒนธรรมท่ีมีมาต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน 

ขอ 5  ศึกษาระบอบการปกครอง บทบาท และหนาท่ีของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ขอ 7 ศึกษาปญหาความมั่นคงของชาติ  
  

 คําอธิบายรายวิชา ส 203 เพื่อนบานของเรา   
 ส 204 เพื่อนบานของเรา   

ขอ 4 ศึกษาถึงลักษณะวัฒนธรรม การดํารงชีวิต การเมือง การปกครอง และ
ศาสนาของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ขอ 6  ศึกษาเก่ียวกับบทบาท และปญหาของกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในโลกปจจุบัน ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

                                                         
 19 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521. (กรุงเทพฯ: 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2521), 64 – 69. 
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ขอ 7 ศึกษาปญหาความมั่นคงของชาติไทยเปรียบเทียบกับปญหาของกลุม 
 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  

 คําอธิบายรายวิชา ส 305 โลกของเรา    
 ส 306 โลกของเรา   

ขอ 3 ศึกษาประวัติศาสตรของชนชาติยุโรป และอเมริกา รวมท้ังวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การปกครอง เศรษฐกิจ อิทธิพลทางศาสนา และวิทยาการท่ีมีตอ
การดํารงชีวิตของประชาชาติในทวีปยุโรป และอเมริกา 

ขอ 5 ศึกษาบทบาทของประเทศไทยในโลกปจจุบัน การพัฒนาประเทศในดาน
 ตางๆ และปญหาความมั่นคงของชาติ 

  
  จากการพิจารณาคําอธิบายท่ีเกี่ยวกับวิชาหนาท่ีพลเมืองยังคงมีรายละเอียดเนื้อหาท่ีตรง
ตามโครงสรางในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 หมวดวิชาสังคมศึกษา โดยมีการ
ลําดับเนื้อหาตามประสบการณของนักเรียนจากประเทศของเรา คอยๆ ออกไปไกลตัว เปนเรื่องเพื่อน
บานของเรา และโลกของเราในท่ีสุด แตท้ังสามระดับช้ันมีจุดเนนรวมกันท่ีสําคัญคือ การเปนพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย และความมั่นคงของชาติ หากแตเปนครั้งแรกที่มีการเปดโลกทัศนใหนักเรียนได
มีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในตางประเทศเนื่องจากในชวงเวลานี้การเมืองระหวาง
ประเทศเร่ิมมีความสําคัญตอประเทศไทย เชน กรณีผูอพยพหนีภัยสงครามจากเวียดนาม และกัมพูชา 
ซึ่งเปนเหตุใหพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทนลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตอยางไรก็ดีเรื่อง
ความม่ันคงของชาติ ยอมเปนกรอบสําคัญท่ีชวยย้ําเตือนใหนักเรียนเห็นความรุนแรง และพิษภัยของ
ระบอบการปกครองอื่นๆ อีกดวย 

 
โครงสรางวิชาบังคับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.252420 
  
 ในหลักสูตรนี้ปรากฏเนื้อหาวิชาหนาท่ีพลเมือง เพียง 1 รายวิชา จากท้ังส้ิน 6 รายวิชาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก 
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 รายวิชา ส 401 สังคมศึกษา  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 
 คําอธิบายรายวิชา 

                                                         
 20 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2524. (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2525), 140 – 141. 
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  ขอ 5 ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับรัฐ และวิวัฒนาการทางการเมือง
   การปกครอง ของไทย  
  ขอ 6 ศึกษาระบบการเมือง การปกครอง ท่ีสําคัญอันไดแกระบบ
   ประชาธิปไตย  และระบบเผด็จการซึ่งสัมพันธกับระบบ
   เศรษฐกิจแบบทุนนิยม และสังคมนิยม  
  ขอ 7 ศึกษาการเมือง การปกครอง แบบประชาธิปไตยของไทยใน
   ปจจุบัน 
  ขอ 8  ศึกษาบทบาทเชิงประวัติของสภาบันพระมหากษัตริยไทยใน
   ระบบการเมือง การปกครองของไทย 
  ขอ 9 ศึกษาความสําคัญของกฎหมายในสังคมไทยปจจุบัน ประเภท 
   ท่ีมา และวิวัฒนาการของกฎหมาย หนวยงาน และบุคคลท่ี
   เกี่ยวของกับการใชกฎหมาย  เชน  ตํารวจ อัยการ ศาล
    ทนายความ และหนวยราชการอ่ืนๆ  
  ขอ 10 ศึกษาหลักกฎหมายทางแพง และอาญาท่ีเกี่ยวของกับ
   ชีวิตประจําวัน ท้ังในระดับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
  ขอ 11 ศึกษาปญหาการใชกฎหมายในสังคมไทย การปองกัน  และ
   แกไขปญหาการใชกฎหมาย การสงเสริมการบังคับใชกฎหมาย
   ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 โดยภาพรวมแลวมีเนื้อหาท่ีตอยอดจากการ
เรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 และเปนหลักสูตรแรกท่ีไดมีการกําหนดใหนักเรียนได
มีโอกาสเรียนเรื่องระบอบการปกครองอื่น นอกเหนือจากระบอบประชาธิปไตยซึ่งสอดคลองกับการท่ี
รัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน ไดเริ่มผอนคลายความเขมงวดทางการเมืองลง ดังเชน กรณีการ
ประกาศนิรโทษกรรมกลุมเยาวชนท่ีเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย หลังจากเหตุการณ 
6 ตุลาคม 2519 เปนตน หากแตยังคงกํากับเนื้อหาไวในลักษณะการวิพากษเชิงเศรษฐกิจท่ีเปนผลจาก
ระบอบการปกครองเปนสําคัญ  และยังคงเนนใหเห็นถึงความสําคัญของสถาบันกษัตริยท่ีเกี่ยวของกับ
การเมืองการปกครองไทย  

การเปล่ียนแปลงหลักสูตรสังคมศึกษา (วิชาหนาที่พลเมือง) คูที่ 3 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปล่ียนจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.
2521 เปนหลักสูตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 

เปล่ียนจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.
2524 เปนหลักสูตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 
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 ตามท่ีไดนําเสนอในบทท่ี 3 เกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคมท่ีสงผลใหมีการปรับปรุง
หลักสูตรมัธยมศึกษาโดยสืบเนื่องมาจากการทบทวนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 และการ
ติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษาวาสอดคลองกับความมุงหมายและแนวทางของแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2520 มากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร ท้ังนี้ไดขอสรุป
วาการจัดทําหลักสูตรตามแนวทางของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 ซึ่งประกอบไปดวยหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ยังไมบรรลุตาม
เจตนารมณเทาใดนัก พฤติกรรมของนักเรียนสวนใหญซึ่งถือเปนผลผลิตของหลักสูตรยังไมสอดคลอง
กับหลักการและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย สมควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแผนการศึกษาแหงชาติ21  

 ดวยเหตุนี้จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.252122 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.252423 โดยประกาศใชทีละระดับช้ัน จนครบทุกระดับช้ันใน พ.ศ.2536 
โดยมีโครงสรางของหลักสูตร ดังนี้ 

โครงสรางวิชาบังคับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 24 

(เฉพาะท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาหนาท่ีพลเมือง) 
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 ส 101 ประเทศของเรา 1 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน 
 ส 102 ประเทศของเรา 2 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน 
 
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 ส 203 ทวีปของเรา   2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน 
 ส 204 ประเทศของเรา 3 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน 
 
  
                                                         

 21 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2520. (กรุงเทพฯ: รุงเรืองการพิมพ, 2532), 1 – 2.  

 22 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 

 23 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 

 24 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภา  ลาดพราว, 2533), 48 – 52. 
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 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 ส 305 โลกของเรา  5 คาบ/สัปดาห/ภาค 2.5 หนวยการเรียน 
 ส 306 ประเทศของเรา 4 5 คาบ/สัปดาห/ภาค 2.5 หนวยการเรียน 
  

คําอธิบายรายวิชา  
ส 101 ประเทศของเรา 1 
ศึกษาความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับสภาพ และการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร สังคม 

 และวัฒนธรรมของประเทศไทยในเรื่อง ประชากร และส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และการ
 ประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และการดําเนินชีวิต 

 
 
 ส 102 ประเทศของเรา 2 

ศึกษาบทบาท หนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว และชุมชนในสังคมประชาธิปไตย
  

 
ส 203 ทวีปของเรา 
ศึกษากลุมประเทศทางเศรษฐกิจ และการเมืองในทวีปเอเชีย เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน 

 ปญหา และความสัมพันธของประเทศในกลุม พัฒนาการ และความเคล่ือนไหวของกลุม
 ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย และบทบาทของประเทศไทยท่ีมีตอกลุม 

 
ส 204 ประเทศของเรา 3 
ศึกษาสิทธิ และหนาท่ีของพลเมือง ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมี

 พระมหากษัตริยเปนประมุข 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษในการทะนุบํารุง และ

 พัฒนาชาติ เห็นความจําเปนท่ีจะตองรวมมือกันรักษาชาติ และมรดกของชาติ ปฏิบัติตน
 ตามบทบาทหนาท่ีของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย และยึดม่ันในหลักธรรมของ
 ศาสนา 

 
      ส 305 โลกของเรา  
      ศึกษากลุมประเทศทางเศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเกี่ยวของกับประเทศไทยในเรื่อง
 สภาพปจจุบัน ปญหา พัฒนาการ และความเคล่ือนไหวตางๆ 
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 ส 306  ประเทศของเรา 4 
        ศึกษาโครงสรางการปกครอง สถาบันพระมหากษัตริยในระบอบการปกครองแบบ
 ประชาธิปไตย การเลือกต้ัง และกฎหมายท่ีประชาชนควรรูเพื่อใหเกิดความเขาใจใน
 วิวัฒนาการของชาติในดานตางๆ เห็นความสําคัญท่ีจะตองรวมมือกันสงเสริม และพัฒนา
 ชาติไปสูความเจริญรุงเรือง ปฏิบัติตนตามกฎหมาย เปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
 และยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 
 
 เนื่องดวยมีการปรับโครงสรางเวลาเรียนในหลักสูตร โดยเพ่ิมเวลาเรียนในรายวิชาอื่นๆ 
เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ท่ีเริ่มมีความสําคัญตอการพัฒนาเยาวชนเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ วิชาสังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 จึงมี
ความแตกตางจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 หลายประการ อาทิ ปรับลดเวลาเรียนลง
จากหลักสูตรเดิม 5 คาบ/สัปดาห  เหลือ 2 คาบ/สัปดาห การจัดลําดับเนื้อหาใหมมีการปรับลดเนื้อหา
ท่ีเกี่ยวกับตางประเทศลง แลวเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งมีอยูมาก และมีความสําคัญตอ
การสรางพลเมืองดี ใหกระจายตัวอยูในระดับช้ันตางๆ อยางท่ัวถึง ยอมเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหตอง
กระจายเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับประเทศไทย และควรเนนยํ้าใหเกิดมีในเยาวชน  แตในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ .ศ.2533 นี้ไดปรากฏเรื่องการเลือกต้ัง หลังจากท่ีเคยปรากฏในหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2503  และหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 หมวดวิชา
สังคมศึกษา   
 ตอไปจะไดกลาวถึงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.
2533 ซึ่งมีท่ีมาจากแนวคิดทางการศึกษาสมัยใหมในลักษณะเดียวกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 ดังท่ีไดกลาวไปแลวในตอนตน 
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โครงสรางวิชาบังคับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524                                     

(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.253325 
  
 ในหลักสูตรนี้ปรากฏเนื้อหาวิชาหนาท่ีพลเมือง เพียง 1 รายวิชา จากท้ังส้ิน 6 รายวิชาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังเชนหลังสูตรเกา ไดแก  
 
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 รายวิชา ส 402 สังคมศึกษา  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 
 คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเก่ียวกับการเมืองการปกครองในเร่ืองรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐ
กับพลเมือง และระบบการปกครองท่ีสําคัญ 

 ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายกับชีวิตประจําวัน หนวยงาน และ
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย 

 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในระบบการเมืองการปกครอง และบทบาทหนาท่ีของ
พลเมืองท่ีมีตอรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย และบทบาทหนาท่ีของตน และมีสวนรวมในการสงเสริม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 ไดมีการขยับ
เนื้อหาใหมาเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยภาพรวมยังคงเนนในเรื่อง
ความสําคัญของการเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย และความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย เชนเดียวกับหลักสูตรท่ีผานมา เมื่อเทียบกับหลักสูตรเดิมคือหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พ .ศ.2524 แลวไมมีความแตกตางในเชิงเนื้อหาแตอยางใด ดวยเหตุท่ีไมมีการปรับ
โครงสรางเวลาเรียน และยังคงยึดแนวทางเดิมของหลักสูตรเกา กลาวคือในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
จะแบงเนื้อหาในแตละภาคเรียนตามวิชาเปนเอกเทศ 

 

 

                                                         
 25 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533. 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภา  ลาดพราว, 2533), 62 – 64. 
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การเปล่ียนแปลงหลักสูตรสังคมศึกษา (วิชาหนาที่พลเมือง) คูที่ 4 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปล่ียนจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.
2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 เปนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ.2551 

เปล่ียนจากหลักสูตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 เปน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พ .ศ.
2551 

  

 ดวยผลการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ยังสะทอนใหเห็น
ประเด็นปญหาและความไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ ดังท่ีไดนําเสนอในบทกอนหนานี้
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ยกเลิกการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยมีเงื่อนไขเวลาในการ
เปล่ียนแปลงตามแนวทางเดิม คือทยอยปรับเปล่ียนทีละปการศึกษาโดยเริ่มบังคับใชเปนการท่ัวไปท้ัง
ประเทศในปการศึกษา 2553 และครบทุกระดับช้ันในปการศึกษา 255526 ซึ่งเปนปท่ีผูวิจัยกําหนดให
เปนปสุดทายของระยะเวลาท่ีทําการศึกษา เมื่อพิจารณาโครงสรางหลักสูตรพบวามีความแตกตางจาก
หลักสูตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 เปนอยางมาก กลาวคือ
ในหลักสูตร 2551 มีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง27 ในท่ีนี้
ขอนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรูในวิชา (สาระการเรียนรู) หนาท่ีพลเมือง ท้ังระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังตารางตอไปนี้ 

 

 

                                                         
 26 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ.293/2551  เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2551 

 27 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  มีการกําหนดสาระการเรียนรูข้ึนเพ่ือใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ แตกตางจากผลการเรียนรูที่คาดหวังในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนหน่ึงในบรรดาขอจํากัดของหลักสูตรน้ัน 
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ตารางท่ี 5  ตารางแสดงตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง (สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง)   
 มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจ และปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงาม 
 และธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคม
 โลกอยางสันติสุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม.1 

 
 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายในการ
คุมครองสิทธิของบุคคล 

    กฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคล 
-  กฎหมายการคุมครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการคุมครองผูบริโภค   
- กฎหมายลิขสิทธิ์   

   ประโยชนของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายการคุมครองสิทธิของบุคคล 

 
2. ระบุความสามารถของตนเอง         
ในการทําประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

   บทบาทและหนาท่ีของเยาวชนท่ีมีตอ
สังคมและประเทศชาติ โดยเนนจิตสาธารณะ 
เชน เคารพกติกาสังคม  
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีสวนรวมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน 
 

 3. อภิปรายเกี่ยวกับคุณคาทาง
วัฒนธรรมท่ีเปนปจจัยในการสราง
ความสัมพันธที่ดีหรืออาจนําไปสู
ความเขาใจผิดตอกัน 

   ความคลายคลึงและความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

   วัฒนธรรมท่ีเปนปจจัยในการสราง
ความสัมพันธที่ดี หรืออาจนําไปสูความเขาใจ
ผิดตอกัน 
 

 4.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิ
ของตนเองและผูอื่น 

 วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอื่น ผลท่ีไดจากการเคารพใน
สิทธิของตนเองและผูอื่น 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง (สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง)   
มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจ และปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดี      
งามและธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอยางสันติสุข (ตอ) 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม.2 1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและประเทศ 

   กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว 
เชน 

       -  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผูเยาว    

-  กฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
-  กฎหมายเพงเกี่ยวกับครอบครัวและ
มรดก เชน การหมั้น การสมรส            
การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม  
และมรดก 

  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
 - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

 - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก
แบบแสดงรายการ ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

- กฎหมายแรงงาน 
 2. เห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หนาท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หนาท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

    แนวทางสงเสริมใหปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 3. วิเคราะหบทบาท  ความสําคัญ 
และความสัมพันธของสถาบันทาง
สังคม 

   บทบาท  ความสําคัญและความสัมพันธ
ของสถาบันทางสังคม เชน สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน           
ทางการเมืองการปกครอง 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง (สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง)   
มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจ และปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดี      
งามและธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอยางสันติสุข (ตอ) 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 4.อธิบายความคลายคลึงและความ

แตกตางของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เพื่อนําไปสูความเขาใจอันดี
ระหวางกัน 

   ความคลายคลึงและความแตกตางของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม         
เปนปจจัยสําคัญในการสรางความเขาใจ
อันดีระหวางกัน 

 
ม.3 1. อธิบายความแตกตางของการ

กระทําความผิดระหวางคดีอาญาและ
คดีแพง 

  ลักษณะการกระทําความผิดทางอาญา 
และโทษ 

   ลักษณะการกระทําความผิดทางแพง  
และโทษ 

   ตัวอยางการกระทําความผิดทางอาญา 
เชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย    

   ตัวอยางการทําความผิดทางแพง เชน  
การทําผิดสัญญา  การทําละเมิด  

 
 2. มีสวนรวมในการปกปองคุมครอง

ผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 
    ความหมาย และความสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน 

    การมีสวนรวมคุมครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
ตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม  

 
 3. อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือก

รับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
   ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย              
ภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 

 การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ              
ภูมิปญญาไทยท่ีเหมาะสม        

 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง (สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง)   
มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจ และปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดี      
งามและธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอยางสันติสุข (ตอ) 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 4. วิเคราะหปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหา

ความขัดแยงในประเทศ และเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแยง 

   ปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง เชน 
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ   
สังคม  ความเช่ือ 

   สาเหตุปญหาทางสังคม เชน ปญหา
ส่ิงแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหา 
การทุจริต ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ 

   แนวทางความรวมมือในการลดความ
ขัดแยงและการสรางความสมานฉันท 

5. เสนอแนวคิดในการดํารงชีวิตอยาง
มีความสุขในประเทศและสังคมโลก 

   ปจจัยท่ีสงเสริมการดํารงชีวิตใหมี
ความสุข เชน การอยูรวมกันอยางมี 
ขันติธรรม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เห็นคุณคาในตนเอง  รุจักมอง
โลกในแงดี  สรางทักษะทางอารมณ  
รูจักบริโภคดวยปญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธ
ขาวและวัตถุตางๆ    ปรับปรุงตนเองและ
ส่ิงตางๆใหดีขึ้นอยูเสมอ  

ม.4-ม.6 1. วิเคราะหและปฏิบัติตนตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  
และสังคมโลก 

   กฎหมายเพงเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
เชน    ซื้อขาย ขายฝาก   เชาทรัพย เชา
ซื้อ กูยืมเงิน จํานํา จํานอง 

   กฎหมายอาญา เชน ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

   กฎหมายอ่ืนท่ีสําคัญ เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน   
กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

   ขอตกลงระหวางประเทศ เชน ปฏิญญา 
     สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน   กฎหมาย 
     มนุษยธรรมระหวางประเทศ 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง (สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง)   
มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจ และปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดี      
งามและธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอยางสันติสุข (ตอ) 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. วิเคราะหความสําคัญของ

โครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทาง
สังคม และ การเปล่ียนแปลงทาง
สังคม 

 โครงสรางทางสังคม 
-  การจัดระเบียบทางสังคม 

      -  สถาบันทางสังคม 
   การขัดเกลาทางสังคม 
   การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
   การแกปญหาและแนวทางการพัฒนา

ทางสังคม 
 
 

 
 
 

3. ปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนให
ผูอื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนพลเมือง
ดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

   คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก เชน 

      -  เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 
      -  เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ  

บุคคลอื่น 
       -  มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
        -  มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 

ชุมชน  ประเทศชาติและสังคม 
        -  เขารวมกิจกรรมทางการเมือง           

การปกครอง  
        -  มีสวนรวมในการปองกัน แกไข

ปญหาเศรษฐกิจ  สังคม 
           การเมืองการปกครอง  ส่ิงแวดลอม 
        -  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใชเปน  

ตัวกําหนดความคิด     
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง (สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง)   
มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจ และปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดี      
งามและธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอยางสันติสุข (ตอ) 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 4. ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทย และเสนอแนวทาง
พัฒนา 
 

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชน 

 บทบาทขององคกรระหวางประเทศ         
ในเวทีโลกท่ีมีผลตอประทศไทย 

 สาระสําคัญของปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ                    
แหงราชอาณาจักรไทย   ฉบับปจจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

 ปญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ             
และแนวทางแกปญหาและพัฒนา 

 5. วิเคราะหความจําเปนท่ีตองมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล 
 

 ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม 
 ลักษณะและ ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย
ท่ีสําคัญ  

 การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย  

 ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมสากล 

 แนวทางการอนุรักษวฒันธรรมไทย      
ท่ีดีงาม 

 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 

ท่ีมา:  กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551.  
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ตารางท่ี 6  ตารางแสดงตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง (สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง)   
 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
 ธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ  

โครงสราง และสาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     
ฉบับปจจุบันโดยสังเขป   

 หลักการ เจตนารมณ  โครงสราง และ
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน 

 2. วิเคราะหบทบาทการถวงดุลของ
อํานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ฉบับปจจุบัน 

การแบงอํานาจ และการถวงดุลอํานาจ
อธิปไตยท้ัง ๓ ฝาย คือนิติบัญญัติ  บริหาร 
ตุลาการ  ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

 3. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปจจุบันที่เกี่ยวของกับตนเอง    

 การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหนาท่ี 

ม.2 1. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย 
 

 กระบวนการในการตรากฎหมาย  
- ผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย 
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
- การมีสวนรวมของประชาชนใน  
     กระบวนการตรากฎหมาย 

2. วิเคราะหขอมูล ขาวสารทาง
การเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบตอ
สังคมไทยสมัยปจจุบัน 

 เหตุการณ และการเปล่ียนแปลงสําคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย 

 หลักการเลือกขอมูล ขาวสาร 
ม.3 1. อธิบายระบอบการปกครองแบบ

ตางๆ ท่ีใชในยุคปจจุบัน 
 

 ระบอบการปกครอง  แบบตางๆ ท่ีใชใน
ยุคปจจุบัน เชน การปกครองแบบ 

 เผด็จการ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

 เกณฑการตัดสินใจ 
2. วิเคราะห เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ท่ีมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ความแตกตาง ความคลายคลึงของการ
ปกครองของไทย กับประเทศอื่นๆ ท่ีมี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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ตารางท่ี 6 ตารางแสดงตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง (สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง)  
มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา  
และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข (ตอ) 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. วิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ในมาตราตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
เลือกตั้ง การมีสวนรวม และการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง  การมีสวน
รวม    และการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ 

 อํานาจหนาท่ีของรัฐบาล 
 บทบาทสําคัญของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผนดิน 

 ความจําเปนในการมีรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 4. วิเคราะหประเด็น ปญหาท่ีเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยและเสนอแนว
ทางแกไข 

 ประเด็น ปญหาและผลกระทบท่ีเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 

 แนวทางการแกไขปญหา 
ม.4-ม.6 1. วิเคราะหปญหาการเมืองท่ีสําคัญใน

ประเทศ  จากแหลงขอมูลตางๆ พรอม
ท้ังเสนอแนวทางแกไข 
 

 ปญหาการเมืองสําคัญท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศ 

 สถานการณการเมืองการปกครอง           
ของสังคมไทย และสังคมโลก และ           
การประสานประโยชนรวมกนั   

 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง    
ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ   

 2. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการ
ปกครองท่ีนําไปสูความเขาใจ  และ 
การประสานประโยชนรวมกนั
ระหวางประเทศ 
 

 การประสานประโยชนรวมกนัระหวาง
ประเทศ   เชน  การสรางความสัมพันธ
ระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ 

 การแลกเปล่ียนเพื่อชวยเหลือ และ
สงเสริมดานวัฒนธรรม  การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม 
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ตารางท่ี 6 ตารางแสดงตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง (สาระการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง)  
มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา  
และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข (ตอ) 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. วิเคราะหความสําคัญและ ความ

จําเปนท่ีตองธํารงรักษาไวซึ่งการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข       

 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

       -  รูปแบบของรัฐ 
       -  ฐานะและพระราชอํานาจของ  
           พระมหากษัตริย    

 4. เสนอแนวทางและมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  

 
 

 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปจจุบัน ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เชน การตรวจสอบโดยองคกร
อิสระ  การตรวจสอบโดยประชาชน 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 . 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551.  

 จะเห็นไดวาการเปล่ียนแปลงเนื้อหาวิชาหนาท่ีพลเมือง ท่ีปรากฏในหลักสูตรมัธยมศึกษา
ต้ังแตหลักสูตร พ.ศ.2503 – หลักสูตร พ.ศ.2551 พบวามีการเปล่ียนแปลงเนื้อหาไปตามบริบททาง
สังคมในแตละยุคสมัย โดยเฉพาะในชวงหลังจาก พ.ศ.2521 เปนตนมาไดมีการกําหนดหลักสูตรตาม
หลักวิชาทางการศึกษา อีกท้ังสถานการณความตึงเครียดเกี่ยวกับการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มผอนคลายลง แตส่ิงท่ียังคงปรากฏอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาทุก
หลักสูตร โดยไมมีการลดทอนความสําคัญลงแตอยางใด แบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 

1. แนวคิดเรื่องความม่ันคงของรัฐ  
2. การป ลูกฝ ง จิต สํานึ ก ใน เรื่ อ งพลเมื อ งดี ใน ระบอบประชาธิป ไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3. สถานะ และความสําคัญของพระมหากษัตริย 

 เนื้อหาในหนังสือเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาท่ีพลเมือง สะทอนภาพความตองการของรัฐ
ท่ีตอการปลูกฝงอุดมการณ หรือแนวคิดท่ีรัฐบาลตองการใหนักเรียนในฐานะผูอาน ไดตระหนักถึง
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ความสําคัญ และมีความรู ความเขาใจท่ีสอดคลองกับแนวทางแหงรัฐ ท้ังนี้ผูวิจัยเห็นวาหนังสือเรียน
ยังคงเปนส่ือกลางในการสงผานความรู ความคิดของรัฐลงสูนักเรียน แมจะมีการจัดพิมพโดย
สํานักพิมพเอกชนอยางแพรหลายนอกเหนือไปจากการจัดพิมพโดยกรมวิชาการ  หากแตตองไดรับ
การตรวจสอบพิจารณาความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงต้ังจาก
กระทรวงศึกษาธิการ28   

 ประเด็นสําคัญก็คือรัฐบาลมีหนาท่ีในการกําหนดกรอบโครงของหลักสูตรใหเปนไปใน
ทิศทางท่ีพึงปรารถนา แตรายละเอียดในการนําเสนอท่ีสามารถส่ือสารความเขาใจไดงาย และเปน
ความรูท่ีคงทนนั้นอยูท่ีนักวิชาการผูเขียนหนังสือแบบเรียน ท้ังนี้ผูวิจัยเลือกใชหนังสือเรียนวิชาสังคม
ศึกษาเพียงบางเลมมาทําการวิเคราะหเทานั้น หากแตครอบคลุมระยะเวลาท่ีทําการศึกษา คือ พ.ศ.
2503 – พ.ศ.2555 เนื่องจากเพียงตองการใหเห็นภาพความตองการของรัฐท่ีสามารถนําหนังสือเรียน
มาเปนกระจกสะทอนยอนกลับไปใหสองเห็นความตองการของหลักสูตรการศึกษา และทายท่ีสุดจะ
สะทอนถึงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปนกรอบโครงในการกําหนดหลักสูตรการศึกษา
ของชาติในท่ีสุด   

 ถึงแมผูวิจัยจะไมไดนําเสนอเรื่องราวท่ีปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา (วิชาหนาท่ี
พลเมือง) ไดครบทุกเลม หรือทุกระดับช้ันแตจากการนําเสนอการเปล่ียนแปลงของหลักสูตร
มัธยมศึกษาในบทนี้ยอมแสดงใหเห็นจุดรวมทางความคิดในการสรางอุดมการณแหงรัฐ ท่ีต องการ
ปลูกฝงใหเยาวชนไดมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของสถาบันหลักของชาติเพื่อ
ธํารงไวซึ่งความเปนอันหนึ่งอันเดียวของชนในชาติ ท่ีไมวาจะเปนหนังสือเรียนเลมใด ระดับช้ันใด ท่ีอยู
ในชวงเวลาท่ีใชหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ.2503 – พ.ศ.2555 ยอมช้ีใหเห็นไดไมแตกตางกัน ท้ังนี้
ผูวิจัยจะไดแบงการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับจุดรวมของอุดมการณแหงรัฐตามประเด็นขางตน โดยแบง
ออกเปน 2 ชวงเวลาไดแก  

 1. กอนการปฏิรูปการศึกษา พ .ศ .2520 ซึ่ งเปนชวงเวลาบริบททางการเมือง 
 เศรษฐกิจ และสังคมยังคงมีบทบาทตอการกําหนดหลักสูตรสังคมศึกษา 

                                                         
 28 สํานักงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ,  ความกาวหนาการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน. เขาถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2558. เขาถึงไดจาก
http://www.moe.go.th/websm/2015/mar/083.html 
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 2. หลังการปฏิรูปการศึกษา 2520 โดยการกําหนดหลักสูตรการศึกษานั้นเปนไปตาม
 หลักวิชาการทางการศึกษาสมัยใหม เปนชวงเวลาท่ีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และ
 สังคมเร่ิมลดบทบาทลงอยางเห็นไดชัด 

 เพื่อช้ีใหเห็นชัดถึงความสําคัญของหนังสือเรียนสังคมศึกษาในการทําหนาท่ีเปนส่ือกลาง
ในการถายทอดอุดมการณแหงรัฐลงสูพลเมืองเสมอมา ถึงแมเวลา และเงื่อนไขในการกําหนดหลักสูตร
จะแปรเปล่ียนไป  

 

ภาพสะทอนความตองการของรัฐที่ปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษากอนปฏิรูปการศึกษา                    
พ.ศ.2520 

 1. แนวคิดเร่ืองความม่ันคงของรัฐที่ปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา 

 แนวคิดเรื่องความม่ันคงของรัฐไดปรากฏอยางชัดเจนในชวงเร่ิมแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2503 เนื่องดวยสภาวการณของประเทศท่ีอยูในชวงเส่ียงตอการคุกคามของภัยคอมมิวนิสต ภัย
เศรษฐกิจ ซึ่งลวนเกี่ยวขอกับงานดานความม่ันคงของรัฐ  หนังสือเรียนสังคมศึกษาท่ีเปรียบเสมือนสาร
ส่ือความคิดจากรัฐสูพลเมือง ไดมีความพยายามใหประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญของชาติ ผานมโน
ทัศนท่ีใกลเคียงกับชีวิตประจําวันท่ีสุดคือครอบครัว มีการเปรียบเปรยวาชาติเสมือนครอบครัวใหญ มี
นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาครอบครัว พลเมืองเปนลูกหลาน ท้ังนี้ไดปรากฏขอมูลในหนังสือเรียนวิชา
หนาท่ีพลเมือง หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2503 ไดช้ีใหเห็นถึงโครงสรางทางสังคม 
ท่ีมีครอบครัวเปนหนวยแรก และมีความสําคัญท่ีสุดตอมนุษย  

  “...หนวยแหงสังคม หนวยแรกท่ีสุดในชีวิตของคนเรา คือ
ครอบครัวเปนหนวยสําคัญท่ีสุด เปนหนวยพื้นฐานของประเทศชาติ
ซึ่งเปนสังคมสวนรวม หากวาผูคนในครอบครัวมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกันเปนอยางดี อยูดวยกันอยางมีความสุข และยึดเหนี่ยวกันอยู
อยางแนนแฟนแลว ครอบครัวนั้นยอมเปนครอบครัวท่ีมั่นคง 
ประเทศชาติซึ่งเปนหนวยแหงสังคมหนวยใหญ จะมั่นคงไดดวยการท่ี
ผูคนในประเทศชาตินั้นมีครอบครัวท่ีมั่นคง เปนสังคมพื้นฐาน ความ
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เปนปกแผนมั่นคงของประเทศ ยอมข้ึนอยูกับความเปนปกแผนมั่นคง
ของครอบครัวทั้งหลายของผูคนในประเทศ...”29  

 นอกจากนี้ยังไดแฝงนัยเก่ียวกับหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัวที่พึงปฏิบัติตอกัน พรอม
ท้ังแสดงสถานะ และความสําคัญของบิดาในฐานะหัวหนาครอบครัว เพื่อใหสอดรับกับแนวคิดท่ีวา
นายกรัฐมนตรีเปรียบเสมือนหัวหนาครอบครัว 

“...เปนหนาท่ีของบิดาท่ีจะใหความสําคัญคุมครองปองกัน 
และใหการอุปการะในทางเศรษฐกิจแกผูท่ีอยูในครอบครัว บิดาจึง
ไดรับยกยองวาเปนหัวหนาครอบครัว มีสิทธิ และอํานาจมากกวาคน
อื่น การจัดการทรัพยสินตางๆ ภายในครอบครัว ถือเปนอํานาจของ
บิดา ...ครอบครัวชาวไทยนั้นถือเรื่องความรักใคร และชวยเหลือกัน
ของบรรดาผูคนในครอบครัวเปนเรื่องสําคัญ ทุกคนจะตองชวยกัน
ทํางานเทาท่ีชวยได ...ลูกๆ จะตองชวยกันปฏิบัติงานเทาท่ีพึงจะทําได 
...ดังนั้นพอจะกลาววาในครอบครัวของชาวไทยนั้น ทุกคนตางมีสวน
ชวยปฏิบัติงานเพ่ือความผาสุกของครอบครัว30 

 หนังสือเรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองเลมนี้ ยังไดถายทอดเร่ืองราวเพ่ือสรางความชอบธรรมให
แกระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตไวอยางนาสนใจ  ท้ังนี้มีเนื้อหา
สอดคลองกับความพยายามของรัฐบาลในการนําการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยมีนัยสําคัญเพื่อใหนักเรียนเขาใจ และเห็นดวยกับกา ร
รัฐประหารของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  

 “...คนพวกหนึ่งอาจจะรับเอาวัฒนธรรมของคนพวกหนึ่งใน
ช่ัวอายุกอนๆ มาดัดแปลงปฏิบัติเสียใหมเชนนี้ก็มีได ...เปนตนวา การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในปจจุบันมีรากฐานมากจากระบอบ
ประชาธิปไตยในอังกฤษ และฝรั่งเศสเมื่อประมาณสามรอยปมาแลว 
วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคมท่ีตกทอดตอๆ กันมา ...วัฒนธรรมยอม

                                                         
 29 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ

ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 5. 

 30 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ
ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 6 – 7.  
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เปล่ียนแปลงไดอยูเสมอ หากวาวัฒนธรรมใดปฏิบัติไปไมไดผลดีใน
กลุมคนพวกใด วัฒนธรรมอยางนั้นก็จะสูญหายไปจากคนพวกนั้นใน
เวลาไมชา”31 

 นอกจากนี้ยังปรากฏขอความท่ีชวยเสริมเสรางเสถียรภาพความม่ันคงของรัฐบาล ซ้ําแลว
ซ้ําเลา ส่ิงเหลานี้ยอมเปนชี้ชัดใหเห็นถึงการใชหนังสือเรียนเปนเครื่องมือในการสงผานความคิดจากรัฐ
สูพลเมือง ไมเพียงแตกลาวไวเพียงผิวเผิน หากแตมีการผลิตซ้ําอยูเรื่อยๆ โดยนักวิชาการไดดําเนินการ
เรียบเรียง หรือแตงหนังสือเรียนโดยใชกรอบของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไวมาเปนแบบแผนในการอธิบาย 
อีกท้ังมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับสภาวการณของประเทศ  ในหนังสือเรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองของ
ประสาท  หลักศิลายังไดตอกยํ้าความชอบธรรมของประชาธิปไตยแบบไทย อีกวา 

  “การท่ีคนพวกหนึ่งนําเอาวัฒนธรรมของคนพวกอ่ืนไปใชนั้น 
ผูท่ีนําไปใชเองจะตองเอาวัฒนธรรมนั้นไปดัดแปลงใหเหมาะสมกับ
สภาพ และส่ิงแวดลอมใหม และใหสอดคลองกันวัฒนธรรมของผูคน
ในสังคมแตละแหง เมื่อเปนเชนนี้ วัฒนธรรมอยางเดียวกันซึ่งก็ไปจาก
ตนตอเดียวกัน เมื่อผูคนในสังคมตางๆ เอาไปใช ยอมอาจผิดเพี้ยนกัน
ไปก็ได ...เปนตนวา วิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศ
เหลานี้ ไมมีแมแตแหงเดียวท่ีจะเหมือน กับวิธี ท่ีปฏิบั ติกันอยูใน
ประเทศฝรั่งเศส และในบรรดาประเทศเหลานั้นท้ังหมดก็ไมมีวิธี
ปฏิบัติท่ีเหมือนกันเลยแมแตประเทศเดียว ท้ังนี้ เพราะยอมมีการ
ดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพของแตละสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และไม เหมือนกัน  แมแต ในประเทศฝรั่ งเศสเอง  ก็ยอมมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอเชนเดียวกัน32   

 ผูวิจัยสังเกตวาหนังสือแบบเรียนวิชาหนาท่ีพลเมือง ในชวง พ.ศ.2503 – 2516 ซึ่งมีการ
ประกาศใชหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา พ.ศ.2503 มาอยางยาวนานนั้น มีการอธิบายถึงแนวคิด
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมตะวันตก แตในขณะเดียวกันไดพยายามอธิบายใหนักเรียนมีความเขาใจถึง

                                                         
 31 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ

ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 19 – 21.  

 32 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ
ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 52. 
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ขอจํากัด และความจําเปนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย เนื่องดวยสภาวการณ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไมปกติ ทําใหตองมีการใช อํานาจพิเศษในการเปล่ียนแปลง
โครงสราง เพื่อความเหมาะสม และความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 หนังสือเรียนหนาท่ีพลเมืองมีการปูพื้นความรูใหนักเรียนเขาใจในหลักการประชาธิปไตย
เบ้ืองตนวา สามารถแบงอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 ทาง ไดแก รัฐสภา มีอํานาจนิติบัญญัติ รัฐบาล มี
หนาท่ีในการบริหารประเทศ และศาล มีหนาท่ีในการใชกฎหมาย ตีความกฎหมาย โดยอํานาจท้ังสาม
ทางนั้นมีความเทาเทียมกัน เปนอิสระตอกันแตมีการประสานความรวมมือกัน33   นอกจากนี้ยังไดมี
การอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 ไวอยางนาสนใจวา 

“การบัญญัติกฎหมายข้ึนใชบังคับแกราษฎรท้ังหลายใน
ประเทศนั้น เปนสวนหนึ่งของอํานาจอธิปไตย ซึ่งราษฎรไดมอบถวาย
องคพระมหากษัตริยใหทรงใชอํานาจอธิปไตยในสวนนี้ หรือท่ีเรียกวา 
อํานาจนิติบัญญัตินั้น ยอมจะตองเปนไปตามบทบัญญัติท่ีกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญของประเทศ ซึ่งกําหนดใหเปนหนาท่ีของรัฐสภา ปจจุบัน
นี้อยูระหวางจัดรางรัฐธรรมนูญท่ีจะใชเปนหลักในการปกครอง
ประเทศ ใหดีกวารัฐธรรมนูญฉบับท่ียกเลิกไปแลว และเพื่อใหเหมาะ
กับสถานการณท่ีเปนอยูในขณะนี้ จึงมีการใชธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ.2502 ไปพลางกอน จนกวาการรางรัฐธรรมนูญ
จะทํากันเสร็จ และประกาศใช ดวยเหตุนี้จึงใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ 
และในเวลาเดียวกันใหสภารางรัฐธรรมนูญนั้นเปนรัฐสภา ทําหนาท่ี
บัญญัติกฎหมายตางๆ ไปดวย34 

 หนังสือเรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองก็ยังคงทําหนาท่ีส่ือความเขาใจจากรัฐสูประชาชนใหรูถึง
ความสําคัญของคณะรัฐมนตรีผูทําหนาท่ีบริหารประเทศ และความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับ
ฝายบริหาร ภายใตธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502  

                                                         
 33 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ

ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 157. 

 34 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ
ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 162. 
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  “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร  พ .ศ .2502 มี
บทบัญญัติไววา พระมหากษัตริยทรงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และ
รัฐมนตรีมีจํานวนตามสมควร ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี  มีหนาท่ี
บริหารราชการแผนดิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิก
สภามิได นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมช้ีแจงแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมสภา แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ...
การท่ีมีบทบัญญัติไวเชนนี้ เห็นวาเพื่อจะใหอํานาจบริหาร และอํานาจ
นิติบัญญัติเปนอิสระตอกัน ฝายนิติบัญญัติคือรัฐสภาไมมีอํานาจลงมติ
ไมไววางใจรัฐมนตรี และฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรี ไมมีอํานาจ
ถวายคําแนะนําใหพระมหากษัตริยทรงยุบรัฐสภา35 

 นอกจากนี้ในหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมือง ยังไดกลาวถึงอํานาจพิเศษของนายกรัฐมนตรี 
คืออํานาจตามมาตรา 17 แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 ในการระงับ หรือ
ปราบปรามการกระทําใดๆ ท่ีมีผลตอความม่ันคงของประเทศ36 

 แมจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตจะถึงแกอสัญกรรมเม่ือ พ.ศ.2506 แตแนวคิดทางการเมือง
ของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตยังคงเปนแนวปฏิบัติเรื่อยมาในสมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร หลังจากมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 หนังสือเรียนจึงไดมีการปรับปรุงเนื้อหา
ขึ้นมาใหม เพื่ อ ให สอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม  มีการอธิบายเกี่ ยวกับ สิทธิ เลือก ต้ั ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

  “การปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองท่ี
ตองการใหราษฎรไดเขามามีสิทธิ มีสวนรวมในการปกครองประเทศ 
ซึ่ งการเขาไปมี สิทธิมีสวนของราษฎรนั้น  ก็ ไดแกการเลือกต้ัง
ผูแทนราษฎรเปนผูแทนของตน เขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติในรัฐสภา 

                                                         
 35 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ

ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 166 – 167. 

 36 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ
ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 169. 
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โดยการใหคําแนะนํา และยินยอมในการตราพระราชบัญญัติออกมา
บังคับใชของพระมหากษัตริย”37 

 นอกจากนี้ในหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมืองของเสท้ือน ศุภโสภณ ยังไดอธิบายถึงอํานาจนิติ
บัญญัติ วาสามารถตรวจสอบการทําหนาท่ีของฝายบริหารได โดยการต้ังกระทูถามท่ีประชุมรัฐสภา 
แตรัฐมนตรีมีสิทธิท่ีจะไมตอบคําถาม ในกรณีท่ีเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผย หรือเปนภัยตอความม่ันคง
ของชาติ อีกวิธีหนึ่งคือการเสนอขอเปดอภิปรายท่ัวไป เพื่อใหคณะรัฐมนตรีไดแถลงขอเท็จจริง38 

 หลังจากท่ีจอมพลถนอม  กิตติขจรไดทําการรัฐประหารตนเอง เมื่อ พ.ศ.2514 หนังสือ
เรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองซึ่งจัดพิมพโดยกรมวิชาการ ใน พ.ศ.2515 ไดแสดงใหเห็นถึงความชอบธรรม
ในการปกครองโดยคณะรัฐประหาร วา 

  “ขณะนี้มีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2515 นับเปนฉบับท่ี 9 ประกาศเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2515 เปนการ
ใชไปพลางกอน จนกวาจะไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญซึ่งสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ลงมติใหนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ...บรรดาประกาศ
ของคณะปฏิวัติ หรือคําส่ังของหัวหนาคณะปฏิวัติท่ีประกาศ หรือส่ัง
ในระหวางการปฏิวัติ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2514 จนถึงวันประกาศ
ธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ ไมวาจะเปนรูปใด และไมวาจะประกาศ 
หรือส่ังใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลา
การใหถือวา ประกาศ หรือคําส่ัง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ 
หรือคําส่ังนั้น เปนประกาศ หรือคําส่ัง หรือการปฏิบัติท่ีชอบดวย
กฎหมาย39   

 อยางไรก็ดีการท่ีหนังสือเรียนวิชาหนาท่ีพลเมือง ไดพยายามช้ีนําใหเยาวชนเห็นตาม
รัฐบาลในการดําเนินการตางๆ เพื่อความม่ันคงของรัฐ ทามกลางกระแสประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม
ผานระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แตในขณะเดียวกันรัฐบาลไดพยายามอธิบายถึงขอจํากัดของ

                                                         
 37 เสทื้อน ศุภโสภณ, หนาที่พลเมืองและศีลธรรม. พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2512), 135. 

 38 เสทื้อน ศุภโสภณ, หนาที่พลเมืองและศีลธรรม. พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2512), 136 – 
137.  

 39 กรมวิชาการ, แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภาลาดพราว, 2515), 108 – 109.   
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ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมวาไมสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย และเพื่อเปนการสรางความชอบ
ธรรมทางการเมืองของคณะรัฐประหาร ขอมูลท่ีปรากฏในหนังสือเรียนในชวงนี้จึงเต็มไปดวยความ
ยอนแยงทางความคิด จนนํามาซึ่งความตองการท่ีจะเขาถึงประชาธิปไตย แบบเสรีนิยมตามท่ีได
ปรากฏในประวัติศาสตรไทยกรณีเหตุการณเดือนตุลา 

 ความยอนแยงในหนังสือเรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองอีกประการหนึ่ง ท่ีสมควรนํามาอภิปราย
เพิ่มเติมก็คือ ในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกทุกคนมีสิทธิต้ังกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องท่ี
เก่ียวของกับหนาท่ี แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบคําถามเม่ือเห็นวา ไมควรเปดเผยเนื่องจาก
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนของแผนดิน และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จะอภิปราย
ประกอบกระทูถาม และซักถามเพิ่มเติมมิได40 เทากับวาไมมีกลไกในการตรวจสอบฝายบริหารท่ี
สามารถกระทําไดในความเปนจริง นอกจากนี้หนังสือเรียนวิชาหนาท่ีพลเมือง ฉบับกรมวิชาการนี้ยังได
กลาวถึงอํานาจพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการระงับ ยับย้ัง ปราบปรามการกระทําท่ีเปนภัยตอความ
มั่นคง คลายกับมาตรา 17 ในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.250241 

 สวนในเรื่องเสรีภาพทางการเมืองซึ่งมีผลโดยตรงตอความมั่นคงของชาติ ในหนังสือเรียน
หนาท่ีพลเมืองของประสาท  หลักศิลาไดอธิบายไววา 

  “เสรีภาพในทางการเมืองท่ีแทจริงนั้น จะตองยึดมั่นกับหลัก
เรื่องความยุติธรรม และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
ดังนั้นทุกคนจึงจะตองมีการงดเวนไมทํา หรือพูดไปตามชอบใจเสียทุก
อยาง ท้ังนี้เพื่อเคารพสิทธิของคนอ่ืน และเพื่อการอยูรวมกันดวย
ความเปนปรกติ และมั่นคงไดตอไป”42  
  “ความเปนระเบียบเรียบรอยนั้น เปนหลักซึ่งทําใหแตละ
ประเทศดํารงอยูตอไปได ดังนั้นการบัญญัติกฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ขึ้น เกี่ยวกับสิทธิ และหนาท่ีของประชาชนในประเทศ 
ยอมทําใหเกิดมีผูใชอํานาจปกครองซึ่งธรรม มีพลเมืองซึ่งเคารพ

                                                         
 40 กรมวิชาการ, แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย. 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภาลาดพราว, 2515), 124 – 125. 

 41 กรมวิชาการ, แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภาลาดพราว, 2515), 131 – 132. 

 42 กรมวิชาการ, แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภาลาดพราว, 2515), 178. 
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กฎหมาย และจงรักภักดีตอประเทศ และมีสันติสุขเกิดข้ึนไดในหมู
ประชาชน ความเปนระเบียบเรียบรอยจึงทําใหประเทศชาติดํารงอยู
ตอไปได หากขาดความเปนระเบียบเรียบรอยแลว ความยุติธรรมก็จะ
มีไมไดเชนกัน”43 

 ถึงแมวาหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมืองท่ีนํามาเปนตัวแบบในการสะทอนความตองการของ
รัฐในเร่ืองเกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินี้ จะมีชวงเวลาต้ังแตสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต จนถึงจอม
พลถนอม  กิตติขจร ซึ่งถือไดวาเปนชวงเผด็จการทหาร แตเนื่องดวยสภาวการณทางการเมือง ความ
มั่นคงของรัฐซึ่งเปนบริบทท่ีรัฐบาลตองเผชิญ และสรางเสริมเสถียรภาพทางการเมืองใหต้ังอยูได ดวย
การใชหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมือง ในการพยายามส่ือสารความเขาใจ ส่ือสารแนวคิดของผูนํารัฐบาล 
ลงสูพลเมืองผานระบบการศึกษา และช้ีใหเห็นวาหนังสือเรียนมีฐานะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐใน
การปลูกฝงอุดมการณแหงรัฐอยางชัดเจน ในประเด็นถัดไปผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวคิดการปลูกฝง
จิตสํานึกในเรื่องพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ซึ่งเปน
ประเด็นท่ีมีการเนนย้ําในหลักสูตรมัธยมศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

 2. แนวคิดการปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ในชวงกอนการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2520 นี้แนวคิดในการสรางพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยไมปรากฏในหลักสูตรมัธยมศึกษาอยางชัดแจง เนื่องดวยรัฐบาลมีเจตจํานงในการสราง
ความเขาใจในส่ิงท่ีรัฐกําหนดลงสูพลเมือง ในลักษณะท่ีประชาชนควรปฏิบัติตามแนวคิดของผูนํารัฐ 
เนื้อหาของการสรางพลเมืองดีในยุคนี้แมจะพยายามอางอิงถึงหลักการประชาธิปไตย แตก็เปนไปใน
ลักษณะช้ีนําสังคมเปนหลัก ผูวิจัยเห็นวาการเปนพลเมืองดีในยุคนี้จึงยึดโยงกับแนวคิดการสรางความ
มั่นคงของรัฐเปนสําคัญ สังเกตจากในเนื้อหาในหนังสือเรียนนั้นจะเนนสรางความเขาใจใหประชาชน
ประพฤติตนในฐานะสมาชิกชองครอบครัวที่ตองปฏิบัติตามหัวหนาครอบครัวเปนสําคัญ ซึ่งในยุคหลัง
ปฏิรูปการศึกษาจะปรากฏหนังสือเรียนท่ีสามารถสะทอนแนวคิดของรัฐไดชัดเจนกวาในชวงนี้ โดยท่ี
จะไดนําเสนอในหัวขอ ภาพสะทอนความตองการของรัฐท่ีปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษาหลัง
ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2520 ตอไป 

                                                         
 43 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ

ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 178 – 179. 
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 3. สถานะ และความสําคัญของพระมหากษัตริย 

 สถาบันกษัตริย ถือเปนสถาบันสูงสุดท่ีอยูคูกับสังคมไทยมาเปนระยะเวลานาน หลักสูตร
สังคมศึกษานับต้ังแต พ.ศ.2503 เปนตนมา ไดกลับมาเนนความสําคัญของสถาบันกษัตริยในฐานะ
ศูนยรวมจิตใจของชนในชาติ ทําใหเนื้อหาในหนังสือเรียนสังคมศึกษามีพื้นท่ีในการกลาวถึงมากกวา
ชวงหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  

 จากการพิจารณาหลักสูตรสังคมศึกษาไดปรากฏเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับสถาบันกษัตริยท่ี
มีความสําคัญมากในฐานะองคพระประมุขของชาติ ถึงแมจะมีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง
ประเทศไปแลว แตสังคมไทยยังคงมีประเพณี แบบแผนท่ีเกี่ยวของกบัองคพระมหากษัตริย และยึดถือ
ปฏิบั ติมาแต โบราณกาล  ประชาชนชาวไทยมีความเคารพนับ ถือ  และจงรักภั ก ดีตอองค
พระมหากษัตริยเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ในหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมือง ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา 
พ.ศ.2503 ไดปรากฏเนื้อหาเก่ียวกับพระมหากษัตริย ความวา 

  “เราไดมีพระมหากษัตริยเปนประมุขสืบตอกันมาโดยลําดับ 
ท้ังในอดีต ปจจุบัน และจักมีตอไปในอนาคตมิใหขาดสาย สถาบันนี้มี
อิทธิพลตอชีวิตจิตใจของประชาชน พลเมือง ใหรูสึกสนิท แนบแนน
เป น อัน หนึ่ งอั น เดี ยวกัน  เสมื อน เป น ครอบครั วหนึ่ ง  การมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ยอมเปนหลักชัย เปนสัญลักษณแทน
ประชาชนพลเมืองท้ังประเทศ เปนเครื่องกอใหเกิดความรู สึกภาคภูมิ 
รูสึกมั่นคงรวมกัน เปนสถาบันท่ีเราต้ังใจม่ันท่ีจะธํารงรักษาไวช่ัวกาล
นาน”44 

 นอกจากนั้นยังไดมีการกลาวย้ําถึงหนาท่ีพลเมืองในการเทิดทูน จงรักภักดี และปกปอง
สถาบันพระมหากษัตริยอีกดวยวา 

  “การรักษาไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เมื่อเปนดังนี้หากวามีผูหนึ่งผูใด หรือคณะหนึ่งคณะ
ใด คิดการจะลมเลิกหรือทําลายระเบียบวิธีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ยอม
เปนหนาท่ีของชาวไทยทุกคนจะตองเขาขัดขวาง ปองกันอยางเต็มสติ

                                                         
 44 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ

ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 31. 
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กําลัง ความสามารถ เปนหนาท่ีของชาวไทยทุกคน จะตองรักษา
ระบอบการปกครองเชนนี้ไวใหยืนยงคงอยูตลอดไป”45 

 ในหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมืองของกรมวิชาการ ไดนําเสนอใหตระหนัก และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยท่ีมีตอชาติ ท้ังนี้ผูวิจัยพบวาในหนังสือเรียนฉบับนี้ไดใชพื้นท่ีใน
การกลาวถึงสถาบันพระมหากษัตริย เปนจํานวนมาก ท้ังๆ ท่ีเปนรายวิชาหนาท่ีพลเมือง ไมใชวิชา
ประวั ติศาสตร โดยไล เรียงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย ในราชวงศ จักรีมาต้ังแต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อยมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน ตัวอยางเชน 

  “พระมหากษัตริย ไทยผู ท รงพระปรีชาสามารถ  คือ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดมีพระราชดําริวา ทาง
เดียวท่ีชาติไทยจะพนอันตราย และทางเดียวท่ีสังคมไทยจะอยูได
ตอไปคือ ตองยอมรับอารยธรรมตะวันตกเขามาเพื่อปรับตัวเราเอง... 
ตลอดรัชสมัยของรัชกาลท่ี 5 สังคมไทยไดเริ่มเปล่ียนแปลงในหลาย
ลักษณะ ... เริ่มดวยการศึกษา... คนไทยจํานวนไมนอยไดไปศึกษา
วิชาการ ณ ตางประเทศ... โปรดเกลาฯ ใหเลิกทาส ...รัชกาลตอๆ มา
ก็ไดเจริญรอยตามนโยบายนี้มาโดยตลอด จวบจนปจจุบัน นับวาเปน
เครื่องช้ีทางโนมของสังคมไทยไดเปนอยางดี”46 

 นอกจากนั้นหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมือง ของกรมวิชาการนี้ ยังไดกลาวพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในลักษณะท่ีทรงเปน
แบบอยางท่ีดีในการเผยแพรช่ือเสียงของประเทศ 

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคปจจุบัน และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสนานาประเทศ ก็ได
เปนท่ีประจักษแกสายตาของชาวไทย และชาวตางประเทศแลววา 
การมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของชาตินั้น เปนสถาบันท่ีดีแกชาติ
ไทยเราเพียงใด เปนความสงางามแกประเทศชาติ แสดงถึงความ

                                                         
 45 ประสาท  หลักศลิา, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาทีพ่ลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ

ครั้งที่ 2. (ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505), 188. 

 46 กรมวิชาการ, แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภาลาดพราว, 2515), 34 – 35. 
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เกาแกของอารยธรรมซึ่งประชาชาตินั้นรักษาสืบตอกันมา... ชาติ
ตางๆ ท่ีไมมีโอกาสท่ีจะมีสถาบันประจําชาติเชนนี้ก็ดี หรือชาติท่ีเคยมี
แลว แตรักษาไวไมไดก็ดี ก็ยอมรูสึกเสียดาย และมองเห็นความสําคัญ
ของสถาบันนี้ไดแจมชัดเจน”47 

 หนังสือเรียนวิชาหนาท่ีพลเมือง ฉบับกรมวิชาการ ซึ่งตีพิมพเม่ือ พ .ศ.2515 นี้ ไดมี
เนื้อหายกยองเทิดทูนพระมหากษัตริยท้ังในฐานะท่ีทรงเปนผูนําประเทศใหพนผานวิกฤติการณตางๆ 
การปรับปรุงพัฒนาประเทศใหทันสมัย พระอัจฉริยภาพในดานการตางประเทศ ฯลฯ  ท่ีสําคัญมีการ
ปลูกฝงใหเยาวชนมุงเขารับราชการทหาร ตอบแทนบุญคุณบานเมือง และตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคุณขององคพระมหากษัตริย และในฐานะพลเมืองพึงตระหนักถึงเอกราช และอธิปไตยของ
ชาติเสมอชีวิต48 

 ดังจะเห็นไดวาหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมืองท่ีนํามาเปนตัวแบบในการสะทอนภาพความ
ตองการของรัฐนั้น ลวนตีพิมพเผยแพรในชวงสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต และจอมพลถนอม  กิตติ
ขจร ซึ่งเปนยุคสมัยท่ีมีการใชระบอบเผด็จการทหารในการบริหารประเทศ หากแตมีการยึดโยงเรื่อง
ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ท่ีพยายามอธิบายใหเห็นถึงบริบทของสังคมไทย เพื่อสรางความชอบ
ธรรมในการใชอํานาจ  แมกระท่ังในยุคสมัยท่ีเต็มไปดวยความยอนแยงทางความคิด  ระหวางกระแส
ธารแหงประชาธิปไตย กับการปฏิบัติจริงท่ีมีการจํากัดสิทธิ เสรีภาพบางประการของประชาชน 
หนังสือเรียนสังคมศึกษาก็ยังคงแทรกตัวเขาไปสงผานอุดมการณ แนวคิดของรัฐลงสูประชาชนไดอยาง
แนบเนียน  

 

ภาพสะทอนความตองการของรัฐที่ปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษาหลังปฏิรูปการศึกษา                    
พ.ศ.2520 

 1. แนวคิดเร่ืองความม่ันคงของรัฐที่ปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา 

 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ของกรมวิชาการ ไดกลาวถึงการ
คุกคามของชาติมหาอํานาจตะวันตกโดยการเสียดินแดนใหฝรั่งเศสและอังกฤษ ในสมัยรัชกาลท่ี  4 
                                                         

 47 กรมวิชาการ, แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภาลาดพราว, 2515), 22. 

 48 กรมวิชาการ, แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภาลาดพราว, 2515), 78. 
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และรัชกาลท่ี 5 ตามนโยบายสละสวนนอยเพื่อรักษาสวนใหญไว อีกท้ังยังไดกลาวถึงพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงดําเนินการเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว ความตอนหนึ่งวา  “...โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นความจําเปนท่ีจะตองสรางความคิดชาตินิยมในหมู
คนไทยโดยเร็ว เพื่อใหชาวไทยสํานึกถึงความเปนเอกราชของประเทศ ...มีพลังจิตใจเขมแข็งในการ
ตอตานขาศึกจากภายนอกท่ีเขามารุกราน และไมตกเปนเหยื่อของการท่ีคนตางชาติยุยงใหคนไทยแตก
ความสามัคคี”49  ท้ังนี้ในหนังสือเรียนฉบับนี้ยังไดกลาวถึงธงไตรรงค คือธงประจําชาติไทยมี 3 สี 
ประกอบไปดวยสีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริยซึ่ง
สอดคลองกับหลักไตรภักดิ์ท่ีไดประกาศออกมาในชวงรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร แสดงใหเห็นวา
รัฐยังคงถายทอดจุดรวมทางความคิดนี้เรื่อยมาต้ังแตยุคกอนปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2520 

 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ท่ีจัดพิมพโดยเอกชน ไดสอดแทรก
แนวคิดในการรวมมือกันเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติไว “...ประชาชนชาวไทยชวยกันปองกัน
ประเทศใหพนจากการแทรกแซง หรือรุกรานของตางประเทศ โดยการชวยเหลือสอดสองดูแล และ
รายงานใหเจาหนาท่ีของบานเมืองทราบถึงภัยท่ีอาจเกิดขึ้นแกประเทศชาติ หรือโดยการสมัครเปน
อาสารักษาดินแดน หรือกระทําอยางอื่นท่ีจะเปนการปองกันประเทศใหพนจากภัยตางๆ...”  

 นอกจากนี้ยังไดปรากฏเรื่องราวเก่ียวกับการพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยท่ีไม
ตอเนื่อง ดวยกลุมการเมืองท่ีตองการรักษาอํานาจของตนเอง ดังเชนกรณีของคณะราษฎร ดังท่ี
ปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 605 เรียบเรียงโดยวุฒิชัย  มูลศิลป และ ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร  
กลาวคือ“เมื่อคณะราษฎร ซึ่งเปนคณะผูกอการยึดอํานาจไดแลว  แมรัชกาลท่ี7 จะทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในการรับรัฐธรรมนูญเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญช่ัวคราว รัฐบาล
ก็เปนลักษณะของกลุมผูกอการท่ีถูกต้ังข้ึนเปนคณะกรรมการราษฎร พระองคทานมิไดพอพระราช
หฤทัยเนื่องจากอํานาจท่ีไดนั้นมิไดตกไปอยูกับประชาชนดังท่ีพระองคปรารถนา จึงนําไปสูความ
ขัดแยง ซึ่งทําใหในท่ีสุดพระองคทรงสละบัลลังก เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2477 โดยพระองคมีพระราช
บันทึกท่ีทําใหคนท้ังชาติในปจจุบันยึดเปนหลักประชาธิปไตยของชาติ... เพราะการท่ีคณะราษฎรตอง
คํานึงถึงความมั่นคงทางการเมืองของกลุมผูกอการนี้เอง การปกครองเสรีประชาธิปไตยท่ีมีพรรค
การเมือง มีเสรีภาพดานการแสดงความคิดเห็น มีการเลือกต้ังท่ีสมํ่าเสมอ มีรัฐบาลท่ีมีความรับผิดชอบ

                                                         
 49 กรมวิชาการ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. พิมพ

ครั้งที่ 4. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2544), 142. 
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โดยตรงตอรัฐสภา และมีรัฐธรรมนูญท่ีประกันสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดบทบาทอํานาจของสถาบัน
การเมืองตางๆ ดวยความศักดิ์สิทธ์ิ จําตองลมลุกคลุกคลานเรื่อยมา”50   

 ในหนังสือเรียนเลมนี้ยังไดกลาวถึงอํานาจหนาท่ีของระบบรัฐสภาวาการท่ีมีสภา
ผูแทนราษฎรท่ีเปนแกนนําสําคัญของระบอบประชาธิปไตยในโลกตะวันตกนั้น กลับถูกมองวาเปน
จุดออนของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ท้ังนี้เนื่องจากคณะราษฎรไดใชวิธีแตงต้ังบุคคลจาก
กลุมของตนเขาไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แทนท่ีจะมีการเลือกต้ังท่ัวไปทําใหรัฐสภามีแนวโนมท่ี
จะมิไดเปนปากเสียงของประชาชนท้ังประเทศ  และยังไดกลาวถึงวาแมประเทศไทยจะมีการปฏิวัติ 
รัฐประหารครั้งสําคัญ ระหวาง พ.ศ.2475 – พ.ศ.2525 ท้ังหมด 14 ครั้ง หลักการปกครองวาดวย
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญก็ไดรับการเรียกรองเสมอมา ดังเห็นไดชัดเจนในกรณี 14 
ตุลาคม 2516 ท่ีมีขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนูญจากนิสิต นักศึกษา และประชาชน  ซึ่งหนังสือเรียน 
ส 605 เลมนี้ไดการสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองท่ีมีแนวโนมเขาสูความเปนประชาธิปไตย  

 หนังสือเรียน ส 401 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ยังไดมีการสรางพื้นฐานความรูเกี่ยวกับรัฐ 
ระบบการเมืองการปกครอง “...การปกครองแบบรัฐสภา หลักการสําคัญคือใหรัฐสภา (ฝายนิติ
บัญญัติ) กับคณะรัฐมนตรี (ฝายบริหาร) มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยกําหนดใหรัฐสภามีอํานาจ 
และความสําคัญเหนือกวาคณะรัฐมนตรี นั่นคือคณะรัฐมนตรีจะเขาดํารงตําแหนงได ตองไดรับความ
ไววางใจจากรัฐสภา และจะอยูในตําแหนงไดตราบท่ีรัฐสภายังคงใหความไววางใจ ถารัฐสภาไม
ไววางใจ คณะรัฐมนตรีตองลาออกจากตําแหนง .. คณะรัฐมนตรีอาจยุบสภาไดบางกรณี จึงถือไดวา
เปนรูปแบบการปกครองท่ีไมมีการแยกอํานาจกันระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร” จากเนื้อหานี้
แสดงใหนักเรียนไดรู และเขาใจในความสัมพันธระหวางรัฐสภากับรัฐบาล วามีกลไกในการกํากับดูแล
กันและกันอยางไรเพื่อการบริหารประเทศท่ีมีความโปรงใส  

 เรื่องราวในหนังสือเรียนท่ีเนนความม่ันคงของรัฐในยุคหลังนี้ จะเปนไปเพื่อสรางความ
เขาใจอันดีใหเกิดขึ้นดับประชาชน ท้ังนี้ดวยสถานการณภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ไดบรรเทาลงทําให
การเนนย้ําในเรื่องความม่ันคงของชาติ จะมุงไปในทางปลูกฝงความรัก ความหวงแหนประเทศชาติ 
และสถาบันหลักของชาติ และเริ่มมีการสรางแนวคิดประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเพื่อใหสอดคลองกับ
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนไป  

                                                         
 50 วุฒิชัย  มูลศิลป และ ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร,  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 605  ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวัฒนาพานิชสําราญราษฎร, 2526), 
179 – 180.  
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 2. แนวคิดการปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 เพื่อใหเขาใจสถานการณทางการเมือง และเปนการสรางจิตสํานึกทางการเมืองท่ีพึง
ปฏิบัติในระบอบประประชาธิปไตย รายวิชา ส 401 สังคมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.
2524 ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีถือไดวาทันสมัย เนื่องดวยเกิดข้ึนจากนักวิชาการทางการศึกษา และเปน
หลักสูตรมัธยมศึกษาท่ีมีพื้นฐานมาจากการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2520 โดยในหนังสือเรียนไดช้ีใหเห็น
ถึงระบอบการปกครองท้ังแบบประชาธิปไตย และแบบเผด็จการ ซึ่งในชวงทศวรรษท่ี 2520 เรื่องราว
ของระบอบการปกครองอื่นๆ ถือเปนส่ิงตองหามในการเรียนรู 

 หนังสือเรียน ส 401 สังคมศึกษา เรียบเรียงโดยจรูญ  สุภาพ และคณะ ไดช้ีใหเห็นวา แม
ระบอบประชาธิปไตยจะมีขอดีอยูมาก แตมีขอบกพรองสําคัญคือใชยาก และอาจมีชองวางในทาง
ปฏิบัติ ประชาชนจะตองมีความรู ความเขาใจ มีความสุจริต มีคุณธรรม รวมท้ังมีจิตใจท่ีเอื้อเฟอตอ
สวนรวม  แมวารัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนก็อาจไมมีประสิทธิภาพในการบริหาร 
เพราะตกอยูใตผลประโยชน ในขณะท่ีพรรคการเมืองท่ีมีอํานาจ และอิทธิพลมาก ก็อาจขาดความ
จริงใจตอประชาชน ตองการผูกขาดอํานาจ นักการเมืองอาชีพบางคนอาจใชระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
แสวงหาประโยชน และอํานาจมากกวาการทํางานเพื่อปวงชน นอกจากนั้ น จรูญ   สุภาพยั งได
กลาวถึงการละเลยหลักการ และเหตุผลของความถูกตอง ท่ีเนนการช้ีนําประชาชนมากกวาการใช
ขอเท็จจริง อาจทําใหเปล่ียนจากการปกครองโดยประชาชน กลายมาเปนการปกครองโดยฝูงชน อาจ
ใชเสียงขางมากในการตัดสิน หรือกีดกันสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอ่ืน51  

 การปลูกฝงคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยจึงเปนส่ิงท่ีมี
ประโยชนตอชาติบานเมืองเปนอยางย่ิง คุณสมบัติท่ีตองมุงสรางใหบังเกิดขึ้นในหมูประชาชนโดยท่ัวไป 
คือใหรูจักสิทธิ เสรีโดยชอบธรรม ในฐานะท่ีเปนพลเมืองของประเทศ รูจักหนาท่ีอันชอบธรรม รูจักใช
เหตุผลท้ังในการคิด และปฏิบัติ รูจักใหความสําคัญแกบุคคลอื่น ถือหลักความสมัครใจ  จะตองเช่ือมั่น
ในหลักแหงความดีงาม เขาใจและรูจักเคารพกฎเกณฑ กติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
สนใจในการหาความรูในกิจการบานเมือง ฝกหัดมองโลกในแงดี รูจักการดําเนินงานตางๆ ตามหลัก

                                                         
 51 จรูญ  สุภาพ และคนอื่นๆ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส 401 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524. พิมพครั้งท่ี 9. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2530), 62 – 
70. 
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สันติวิธี รูจักการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไมมีอคติ โอบออมอารี เอื้อเฟอเผ่ือแผ จิตใจหนักแนน 
และมีความยุติธรรม52  

 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533 ในวิชา ส 402 
สังคมศึกษา เปนรายวิชาท่ีสอนใหนักเรียนไดเรียนรูถึงอุดมการณประชาธิปไตย โดยเนนการมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของระบอบการปกครองนี้ 
เนื่องจากประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย รัฐบาลในฐานะของตัวแทนประชาชนตองทําหนาท่ีใน
การรักษาประโยชนของสวนรวม ซึ่งหากประชาชนไมสนใจการมีสวนรวมทางการเมืองแลว อํานาจ
การปกครองยอมตกไปอยูในมือของบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่งไมใชวิถีทางแหงประชาธิปไตย  

 ประเด็นการเรียนการสอนเร่ืองเก่ียวกับมวลชน หรือขบวนการทางสังคมใดๆ ท่ีกอตัว
ขึ้นมาอยางตอเนื่อง หลังจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 พบวามีการอธิบายในหนังสือเรียนคอนขาง
นอย เพียงแตอธิบายถึงสิทธิในการรวมกลุมทางการเมือง และไดเนนยํ้าประเด็นสําคัญคือ แม
ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเปนคุณธรรมในการดํารงชีวิต จะเปนระบอบการปกครองท่ีเหมาะสมตอสังคม
ในปจจุบัน และไดรับการยอมรับจากประชาชนอยางกวางขวาง หากแตการสรางความเปนพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตยนั้น เปนภาระหนาท่ีสําคัญของประเทศ เพราะระบอบประชาธิปไตยนั้นมี
ความหมายท่ีหลากหลาย ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยตอง
เขาใจ สํานึกในสิทธิที่พึงมีพึงไดอันมาจากความชอบธรรม ไมขัดขวางความเปนระเบียบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน53 

 กลาวโดยสรุปพบวา ความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนี้ไดเริ่มขึ้นเปนรูปธรรม 
ในชวงหลังจากการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2520 โดยเนื้อหาท่ีปรากฏในหลักสูตรนั้นเปนกรอบแนวคิดท่ี
ทําใหนักวิชาการไดนําไปเรียบเรียง เปนหนังสือเรียนเพื่อขยายภาพของความเปนพลเมืองดี ดวยการ
กระตุนจิตสํานึกในเยาวชน เพื่อใหมีความรูสึกมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใน
ฐานะท่ีประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย   

                                                         
 52 จรูญ  สุภาพ และคนอื่นๆ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส 401 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524. พิมพครั้งท่ี 9. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2530), 62 – 
70. 

 53 จรูญ  สุภาพ และคนอื่นๆ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส 402  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533. พิมพครั้งท่ี 3. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทย
วัฒนาพานิช, 2535), 60 – 61.  
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 ประเด็นการสรางพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนี้ เปนเรื่องท่ีสรางไดยากยิ่ง รัฐในฐานะ
ผูกําหนดนโยบาย จําเปนตองใหความสนใจในการปลูกฝงจิตสํานึกการมีสวนรวม ท่ีเปนไปท้ังระบบ
ของสังคม โดยในประเด็นนี้แมจะปรากฏเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาจํานวนมาก หากแตในทาง
ปฏิบัติผูวิจัยเห็นวาสมควรกําหนดตัวแบบความเปนพลเมืองดีท่ีมีความชัดเจน เขาใจงาย เพื่อใหเปน
หลักในการดําเนินการ ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบนโยบาย หรือการสรางคานิยมใดๆ ก็สุดแทแต  

 ถึงอยางไรก็ตามผูวิจัยคิดวาเรื่องพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ก็ยังสมควรปรากฏใน
หลักสูตรการศึกษาดังเชนท่ีเคยมีมาแตครั้งอดีต แมในความเปนจริงจะสามารถสอนใหเยาวชนบรรลุ
เปาหมายไดยากก็ตามที แตการไมบรรลุเปาหมายของการสรางพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนั้น
ไมใชวาผูปฏิบัติจะไรความสามารถ หากแตนิยามความเปนพลเมืองดีนั้นมีขอบเขตท่ีกวางเกินกวาจะ
นํามารอยเรียงในหนังสือเรียนไดครบถวน ภายใตเงื่อนเวลาอันจํากัดนั่นเอง 

 

 3. สถานะ และความสําคัญของพระมหากษัตริย 

 ในหนังสือเรียน ส 306 ของกรมวิชาการไดอธิบายใหเห็นถึงสถานภาพ และพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริย วามีความแตกตางกันไปตามยุคสมัย มีการเปรียบเทียบใหเห็นความ
แตกตางระหวางสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา กลาวคือ ในสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบพอปกครองลูก 
แตในสมัยอยุธยามีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจ
สูงสุด และนับต้ังแตเปล่ียนแปลงการปกครองเปนตนมา แมวาพระมหากษัตริยจะมิไดดํารงอยูในฐานะ
เจาชีวิต แตพระองคทรงดํารงอยูในฐานะเปนองคพระประมุขของปวงชนชาวไทยทุกคน ประการ
สําคัญคือทรงเปนศูนยรวมจิตใจของชนชาวไทยท้ังชาติ54 

 หนังสือเรียน ส 306 ของสํานักพิมพเอกชน ไดอธิบายถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงดําเนินวิเทโศบายอยางสุขุมรอบคอบ และวิริยะ
อุตสาหะในการตอตานการรุกรานของชาติมหาอํานาจท่ีไดเขามาลาอาณานิคม และสามารถรักษาเอก
ราชของชาติเอาไวได  ในขณะเดียวกันก็ทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหมเขามาปรับใชในการปรับปรุง
ประเทศใหทันสมัย ทรงเลิกระบบทาสเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีเสรีภาพ ทรงปฏิรูปการศึกษาเพื่อให
ประชาชนทุกชนช้ันไดมีโอกาสพัฒนาตนดวยการศึกษาเลาเรียน นอกจากนี้ยังทรงวางรากฐานการ

                                                         
 54 กรมวิชาการ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. พิมพ

ครั้งที่ 4. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2544), 220. 
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จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ียังประโยชนมาจนถึงปจจุบัน เชน การสรางถนน ขุดคูคลอง การ
ประปา การไฟฟา การไปรษณีย การรถไฟ เปนตน55 

 และในหนังสือเรียนเลมเดียวกันนี้ยั งไดแสดงให เห็นถึงพระมหากรุณา ธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน “ทรงพระวิริยะอุตสาหะอยางยิ่งยวดในการบําเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และพัฒนาปจจัยท้ังหลายเกี่ยวกับการทํามาหากิน การ
สงเสริมอาชีพของราษฎร ทรงชวยขจัดวิกฤติการณทางการเมือง ทรงปองกันมิใหเกิดความแตกแยก
ของประชาชนภายในชาติ... ทรงพระราชดําริโครงการตางๆ ขึ้นใหมเพื่อใหเกษตรกรสามารถรวมกลุม
กันพึ่งพาตนเองได ทรงแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับการเกษตรดวยวิทยาการสมัยใหม เชน โครงการฝน
หลวง การแกไขปญหาดินเส่ือมสภาพ โครงการแกมลิงเพื่อกักเก็บน้ําในฤดูแลง...”56 

 นอกจากนี้เนื้อหาในหนังสือเรียนสังคมศึกษายังไดสรางความเขาใจถึงบทบาทของ
พระมหากษัตริย ท่ีทรงเปนศูนยรวมจิตใจของชนในชาติ ทรงมีบทบาทในการคํ้าจุนระบอบ
ประชาธิปไตย   

“...สถาบันพระมหากษัตริยไมไดเปนอุปสรรค หรือโตกระแส
ของการเปล่ียนแปลง แตกลับเอื้ออํานวย และช้ีแนวทางใหการ
เปล่ียนแปลงเขาสูระบอบประชาธิปไตยเปนไปโดยสันติวิธี เมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง เม่ือ พ .ศ.2475 ก็เปนไปโดย
ปราศจากความรุนแรง หรือในยามท่ีเกิดวิกฤติการณท่ีอาจนําไปสู
ความขัดแยงภายในชาติอยางรุนแรง พระมหากษัตริยก็เปนสถาบันท่ี
สามารถยับยั้ งวิกฤติการณนั้น ได  เชน  เหตุการณ  14 ตุลาคม 
2516”57 

“...ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
และมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว ฐานะขององค

                                                         
 55 ประเสริฐ  วิทยารัฐ และคณะ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3. พิมพครั้งที่ 14. (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2544), 61 – 65. 

 56 ประเสริฐ  วิทยารัฐ และคณะ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3. พิมพครั้งที่ 14. (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2544), 151 – 153. 

 57 จรูญ  สุภาพ และคณะ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 401 สังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524. พิมพครั้งที่ 9. (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2530), 130 – 131. 
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พระมห ากษั ตริ ย อ ยู ภ าย ใต รั ฐธรรมนูญ  ความ สําคัญ  และ
คุณประโยชนของสถาบันพระมหากษัตริยมิไดลดนอยลงแตประการ
ใด แตกลับเปนสถาบันท่ีสนับสนุน และคํ้าจุนประชาธิปไตย ความ
ชะงักงันของการเจริญเติบโตทางประชาธิปไตยท่ีเกิดขึ้น เนื่องมาจาก
สถาบันอื่นมากกวาสถาบันพระมหากษัตริย”58 

 จะเห็นไดวาสถานภาพ และความสําคัญขององคพระมหากษัตริยท่ีปรากฏในหนังสือ
เรียนสังคมศึกษายุคหลังปฏิรูปการศึกษา ยังคงอยูในฐานะเปนท่ีเคารพสักการะ เปนศูนยรวมของ
จิตใจของชนในชาติ มีพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิกรของพระองคเสมอมา  

 แมในสมัยหลังจากยุคเผด็จการทหาร เขาสูยุคท่ีระบบการศึกษาถูกขับเคล่ือนโดย
นักวิชาการสมัยใหม ก็ยังคงมีการถายทอดความรูความคิดโดยนักวิชาการท่ีเขียน หรือเรียบเรียง
หนังสือเรียน ท่ีไดใชหลักสูตรการศึกษาท่ีรัฐกําหนด เปนกรอบแนวคิดในการถายทอดเรื่องราวลงสู
หนังสือเรียน ในงานผูวิจัยจึงตองการเพียงแสดงแนวคิดใหเห็นถึงสัมพันธภาพระหวางบริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีนําไปสูการกําหนดหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทเหลานั้น  

 ซึ่งหลักสูตรการศึกษาจะเปนกรอบโครงในการผลิตหนังสือเรียนอีกช้ันหนึ่ง  และเมื่อ
พิจารณาหนังสือเรียนสังคมศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงวิชาหนาท่ีพลเมืองแลว ยอมสามารถนํามาศึกษา
เพื่อสะทอนใหเห็นความตองการของรัฐท่ีตองปลูกฝงแนวคิด อุดมการณของรัฐสูเยาวชน ทายสุดก็คือ
การท่ีรัฐจะกําหนดแนวคิด อุดมการณแหงรัฐไดนั้น ลวนมีฐานการคิดมาจากบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมเปนเบ้ืองตน ถึงแมวายุคสมัยจะเปล่ียนผานไปนานเพียงใด หนังสือเรียนสังคม
ศึกษายังคงมีบทบาทในการถายทอดเรื่องราว เพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองตามแบบท่ีรัฐกําหนด
เสมอมา 

 

ภาพสะทอนความตองการของรัฐที่ปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 แนวคิดการสรางพลเมืองของรัฐท่ีมีการมุงเนนประเด็นสําคัญไดแก 1.ความม่ันคงของรัฐ              
2.พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และ 3.สถานะ และความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย  ท่ีได
ปรากฏมาอยางตอเนื่องต้ังแตหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา พ .ศ.2503 – หลักสูตรแกนกลาง
                                                         

 58 จรูญ  สุภาพ และคณะ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 401 สังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524. พิมพครั้งที่ 9. (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2530), 133. 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ตามท่ีผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดท่ีปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา 
วิชาหนาท่ีพลเมือง โดยแบงกลุมแนวคิดออกเปน 2 ชวงเวลาดังท่ีไดกลาวในขางตนไปแลวนั้น  เพื่อให
เห็นถึงภาพสะทอนความตองการของรัฐท่ีปรากฏในหนังสือเรียนไดชัดเจนย่ิงขึ้น ผูวิจัยจึงไดแยก
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับประเด็นสําคัญท้ังสาม ท่ีปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน และสอดคลองกับขอบเขต
การวิจัย โดยใชหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีการวัดผลประเมินผลรายชวงช้ันทําใหมี
การจัดเนื้อหาท่ีชัดเจน เปนลําดับ และไมซ้ําซอน ท้ังนี้ผูวิจัยมิไดช้ีชัดถึงขอดี ขอดอย ของแตละ
สํานักพิมพในดานรูปแบบ เทคนิค หรือวิธีการนําเสนอ เนื่องดวยเปนงานศึกษาทางประวัติศาสตรท่ี
ตองการเพียงนําขอมูลท่ีปรากฏในหนังสือเรียนในฐานะหลักฐานช้ันตน มาเปนกระจกสะทอนกลับไป
ถึงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการสรางพลเมืองของรัฐ  

 1. แนวคิดเร่ืองความม่ันคงของรัฐที่ปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา 

แนวคิดเรื่องความมั่นคงของรัฐไดมีการปรับเปล่ียนไปจากหลักสูตรการศึกษาในชวงกอน
หนาโดยมีการนําเรื่องเกี่ยวกับปญหาทางสังคมท่ีสามารถขยายตัวจนอาจเปนภัยตอความม่ันคงของ
ชาติ เนื่องดวยสภาวการณทางการเมืองระหวางประเทศท่ีไดลดภาพความขัดแยงลงนับแตส้ินสุด
สงครามเย็น ปญหาท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติในยุคใหมนี้ ประกอบไปดวยปญหายาเสพติด 
ปญหาการทุจริต ปญหาการใชความรุนแรงในสังคม เปนตน ดังท่ีปรากฏในเนื้อหาหนังสือเรียนหนาท่ี
พลเมืองดังตอไปนี้ 

 “ยาเสพติดเปนปญหาใหญระดับชาติท่ีมีมาอยางยาวนาน 
และนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากขาวการ
จับกุมคดียาเสพติด... และมักมีเยาวชนเขาไปยุงเกี่ยวอยูเปนจํานวน
มาก สะทอนใหเห็นถึงความนาเปนหวงเกี่ยวกับปญหายาเสพติดใน
สังคมไทยท่ีควรเรงดําเนินการแกไขใหหมดส้ินไป เพราะนอกจากยา
เสพติดจะนําผลเสียมาสูรางกายของผูเสพ หรือผูคาแลว ยังนําไปสู
ปญหาสังคมอื่นๆ เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการปลนทรัพย
........... ซึ่งลวนแตเปนอุปสรรคในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ใหเจริญรุงเรือง”59  

                                                         
 59 กระมล  ทองธรรมชาติ และคนอื่นๆ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6. (กรุงเทพ: อักษรเจริญทศัน, 2557), 23. 
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 “ปญหาการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง ถือเปนปญหาสําคัญ
ระดับชาติ จะเห็นไดวาการทุจรติมีต้ังแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่น 
แมวาจะมีการปราบปรามและรณรงคตอตนอยูเนืองๆ แลวก็ตาม... 
แนวทางแกไขจึงเริ่มจากการปลูกฝงคานิยมท่ีดี โดยเฉพาะการปลูกฝง
ใหเห็นวาประโยชนสวนรวมสําคัญท่ีสุด รวมท้ังตองรณรงคใหคนใน
สังคมรังเกียจการทุจริต เนนความซื่อสัตย ภูมิใจในศักด์ิศรีของตนเอง 
โดยตองปลูกฝงต้ังแตในวัยเด็ก ผานการอบรมส่ังสอนของบิดามารดา
... บทลงโทษทางสังคมก็จะตองเขมขนไมใหมีชองวางทางกฎหมายใน
การชวยเหลือพวกพองใหพนผิด คนจะไดไมกลาทุจริต และสังคมตอง
ใหการสนับสนุนดวยการช้ีเบาะแสผูกระทําผิดใหกับองคกร ก็จะเปน
การชวยแกไขปญหานี้ใหลดนอยลงได”60 

 “ปญหาความรุนแรงในครอบครัว และสังคมกําลังเปนปญหา
ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยางมาก เพราะนําไปสูปญหา
สังคมอื่นๆ ตามมา เชน ปญหาการหยาราง ปญหาการทารุณกรรมใน
ครอบครัว ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ... สาเหตุหลักๆ ของปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว และสังคมนั้นมากจากการท่ีจํานวนสมาชิกหรือ
จํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหคนในสังคมตอง
แขงขันกันในดานตางๆ จนเกิดความเครียด... แนวทางการแกไข
ปญหาควรเริ่มจากการสรางคานิยมใหเกียรติกันและกันในครอบครัว 
หันหนาปรึกษาหารือกันท้ังทางดานการเงิน การเรียน การดําเนินชีวิต
... อนึ่ง การสรางความสมานฉันทในสังคมนาจะเปนทางออกท่ีดีใหกับ
สังคมท่ีมีการแตกแยกดานความคิด และการใชความรุนแรงเขา
ประหัตประหารกัน... ควรสรางคานิยมยอมรับความแตกตางในดาน
ความคิด ความเห็นของบุคคลอื่น เพราะถาหากสังคมไรคานิยม

                                                         
 60 กระมล  ทองธรรมชาติ และคนอื่นๆ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6. (กรุงเทพ: อักษรเจริญทศัน, 2557), 25. 
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ดังกลาวสังคมก็จะมีแตการทะเลาะเบาะแวง ปราศจากความสงบสุข 
และไมอาจพัฒนาตอไปได61 

 จากเนื้อหาท่ีปรากฏในหนังสือเรียนขางตนแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงแนวคิด
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐในแงรูปแบบการคุกคามทางการเมือง เนื่องดวยการส้ินสุดของสงครามเย็น
ท่ีเปนสัญลักษณของการตอสูระหวางอุดมการณทางการเมือง ดวยเหตุนี้การสรางความตระหนักใน
หนาท่ีพลเมืองท่ีพึงมีตอรัฐในการเสริมสรางความม่ันคงของชาตินั้น จึงไดแปรเปล่ียนไปโดยมุงเนนให
เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดท่ีไดขยายตัวลุกลามไปสูปญหาอื่นๆ ในสังคม ปญหาการ
ทุจริต เปนปญหาท่ีกัดเซาะความมั่นคงของประเทศ ทําใหประเทศชาติไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควรจะ
เปน ตลอดจนเปนการทําลายความเช่ือมั่นของตางชาติ และปญหาความม่ันคงสุดทายไดแสดงออกใน
รูปแบบของความรุนแรงท่ีปรากฏท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน หรือปญหาความขัดแยงของชนในชาติ 

 ท้ังนี้ ณัทธนัท  เล่ียวไพโรจน ไดกลาวถึงแนวทางในการสรางความความสงบสุขของชาติ
ไว ในหนังสือเรียน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาท่ีพลเมืองฯ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 ของ
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ วา “การใหความเคารพตอกฎ กติกา มารยาทของสังคม กฎตางๆ ท่ี
สังคมสรางขึ้นลวนเกิดมาจากขอตกลงรวมกันของคนในสังคมนั้น ดังนั้นคนในสังคมจึงควรใหความ
เคารพ หากคิดท่ีจะละเมิดหรือลมกฎนั้น สังคมก็จะไรระเบียบ ความวุนวายจะเกิดขึ้น... การใหความ
เคารพตอความคิดเห็น และจิตใจผูอื่น สังคมประชาธิปไตย แตละบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็น
ของตนเองไดอยางอิสระ แมผูท่ีมีความคิดเห็นตางก็ควรใหความเคารพตอความคิดเห็นนั้น เพราะตาง
คนตางมีความคิด มีเหตุผล... ถือเปนเรื่องท่ีดีท่ีแตละคนมีความเห็นท่ีตางกัน เพราะหากมีความเห็น
เหมือนกันไมมีความเห็นอื่นมาทัดทาน หรือเสนอการมองอีกมุมสังคมอาจถูกครอบงําทางความคิด 
ทางเลือกท่ีดีจึงควรรับฟงความคิดเห็นท่ีหลากหลายนั้น แลวนํามาพิจารณาระหวางผลดี และผลเสีย 
และหาวิธีท่ีจะนําไปสูการยอมรับรวมกัน”62 

 

 

                                                         
 61 กระมล  ทองธรรมชาติ และคนอื่นๆ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6. (กรุงเทพ: อักษรเจริญทศัน, 2557), 26. 

 62 ณัทธนัท  เลี่ยวไพโรจน, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 
6. (กรุงเทพ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2558), 23. 
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 2. แนวคิดการปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 การสรางสํานึกพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยท่ีปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ท้ัง 3 สํานักพิมพไดแก พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 
แม็ค เอ็ดดูเคช่ัน และอักษรเจริญทัศน ไดกลาวไวในลักษณะเดียวกัน ดังความตอไปนี้ 

 เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคมตองอยูรวมกับผูอื่นไมสามารถกระทําตามใจตนเองได 
ดังนั้นสังคมตองมีแนวทางในการกําหนดกติกา กฎเกณฑ เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข การปฏิบัติ
ตนตามวิถีประชาธิปไตยนับเปนแนวทางท่ีอารยประเทศนําไปปฏิบัติจนทําใหพลเมืองประเทศนั้นๆ มี
บุคลิกภาพประชาธิปไตยซึ่งเปนปจจัยท่ีเอื้อตอการสรางสังคมประชาธิปไตยใหยั่งยืน63  

 หัวใจสําคัญของประชาธิปไตยนั้น คือ การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของ
ประชาชน เชน การติดตามดูแล และตรวจสอบการใหบริการสาธารณะ การคัดคานและตอตานการ
ทํางานของหนวยงานตางๆ ท่ีไมโปรงใสและเปนธรรม... การไปใชสิทธิเลือกต้ังนั้นถือเปนหัวใจสําคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย เปนการคัดเลือกบุคคลเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตน หากคนดีมี
ความสามารถไดเขาไปเปนผูแทนประชาชน ประเทศชาติจะพัฒนาเจริญกาวตอไปได หนาท่ีสําคัญยิ่ง
ของประชาชนคือการไปเลือกตั้ง คือการสงเสริมคนดี คนเกง ใหเขามาบริหารบานเมือง64  

 พลเมืองดีของสังคมจะตองมีคุณธรรม จริยธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะชวยทํา
ใหสังคมสงบสุข และเจริญกาวหนาไปได ประกอบไปดวย การเห็นแกประโยชนสวนรวม การรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอหนาท่ี ความซื่อสัตยสุจริต ความกลาหาญ
และเช่ือมั่นในตนเอง ความสามัคคี ความละอายและเกรงกลัวในการกระทําช่ัว และการสงเสริมใหคน
ดีปกครองบานเมือง65  

 แนวคิดการสรางพลเมืองดีของรัฐยังคงเปนไปในรูปแบบเดิม ท่ีไดสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม หรือหลักธรรมทางศาสนาเขาไปเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดเกิดความตระหนักรู โดยภาพรวม

                                                         
 63 นงลักษณ  ทองอยู, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6. 

(กรุงเทพ: แม็ค เอ็ดดูเคชั่น, 2558), 57. 

 64 ณัทธนัท  เลี่ยวไพโรจน, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 
6. (กรุงเทพ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2558), 142 - 143. 

 65 กระมล  ทองธรรมชาติ และคนอื่นๆ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6. (กรุงเทพ: อักษรเจริญทศัน, 2557), 64 - 65. 



186 
 

 
 

ไดกลาวถึงการรูจักทําหนาท่ีของตนเองใหถึงพรอมตามระบอบประชาธิปไตยช้ีใหเห็นโทษภัย และ
คุณคาของการดํารงตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 

 3. สถานะ และความสําคัญของพระมหากษัตริย 

 ในประเด็นนี้นับเปนเรื่องสําคัญในสังคมไทยปจจุบัน การสรางเสริมแนวคิดจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริยไดดําเนินการมาโดยตลอด นับต้ังแตหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา พ.ศ.2503 
เปนตนมาถึงปจจุบัน ซึ่งในหนังสือเรียนสังคมศึกษานั้นไดปรากฏเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยในลักษณะเทิดทูน แสดงถึงพระราชกรณียกิจท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขตอพสกนิกร 
ท้ังนี้เพื่อใหเยาวชนไดเกิดความตระหนักถึงสถานะ และความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอ
สังคมไทยมายาวนาน  

 หนังสือเรียนสังคมศึกษาของสํานักพิมพอักษรเจริญทัศน ไดกลาวถึงฐานะ และพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริย ไววา “รัฐธรรมนูญบัญญัติวาประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล”66  “พระมหากษัตริยไทยนั้น
ทรงอยูเหนือการเมือง และทรงใชอํานาจอธิปไตยแทนปวงชน รวมท้ังปฏิบัติพระราชกรณียกิจตางๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ ... สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทสํา คัญตอการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ในฐานะมี่เปนสถาบันท่ีใหความชอบธรรมแกสถาบันการปกครองอื่น เปนสถาบันท่ีอยู
ในฐานะสูงสุดท่ีจะใหคําแนะนําตักเตือนรัฐบาล อยูในฐานะสูงสุดในการท่ีจะแกไขวิกฤตการณทาง
การเมืองใหลดความรุนแรงลงหรือขจัดใหหมดไปได”67 

 นอกจากนั้นในหนังสือเรียนของสํานักพิมพแม็ค เอ็ดดูเคช่ัน และพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
ไดกลาวถึงสถานะ และความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีเปนสถาบันหลักอยูคูกับสังคมไทยมา
เนิ่นนาน และมีการสอดแทรกถึงการใชพระราชอํานาจท่ีทรงนําหลักธรรมทางศาสนามาเปนเครื่อง
กํากับ 

  “ในยุคสมัยท่ีมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 ซึ่งพระมหากษัตริยทรงมีอํานาจสูงสุดในการปกครองแผนดิน ก็มิไดทรงใช

                                                         
 66 กระมล  ทองธรรมชาติ และคนอื่นๆ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6. (กรุงเทพ: อักษรเจริญทศัน, 2557), 102. 

 67 กระมล  ทองธรรมชาติ และคนอื่นๆ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6. (กรุงเทพ: อักษรเจริญทศัน, 2557), 96. 
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อํานาจตามอําเภอใจ แตทรงใชอํานาจดวยความระมัดระวัง และเท่ียงธรรม 
ดวยธรรมะอันไดแก ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร เปนเครื่องกํากับการใช
อํานาจในการปกครองประเทศ เพื่อความม่ันคงของชาติ บานเมือง และ
ความผาสุกของราษฎร ดวยการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจดวยความ
เสียสละ มิไดทรงเห็นแกความทุกขยากของพระองคเอง... ดวยพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยไทยในอดีต และพระบาทสมเด็จพระ
เจ าอยูหั ว ท่ี ทรงมี ต ออาณาประชาราษฎร ดั ง ท่ี กล าวมา สถาบัน
พระมหากษัตริยจึงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย ทรงเปนท่ีเคารพและ
เทิดทูน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง ชาวไทยท้ังมวลตางก็
ตองการใหเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข...”68 

  “สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันเกาแก ท่ีอยูคูกับชาติ
ไทย และมีความสําคัญตอสังคมมานับต้ังแตประเทศไทยเริ่มสรางบานเมือง
เป น ชา ติ ขึ้ น ม า  ตลอดระยะ เวลาขอ งก าร ดํ าร งค วาม เป น ช า ติ 
พระมหากษัตริยยังคงเปนสถาบันหลักของชาติ เปนสัญลักษณแหงความ
สามัคคีภายในชาติ และเปนศูนยรวมความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู
เหลา... ในสมัยสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริยทรงมีอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย แตวิธีการปกครอง
ประชาชนของพระองคจะมีลักษณะแบบพอปกครองลูกท่ีเปยมไปดวย
ทศพิธราชธรรม ทรงเปนกันเองและใกลชิดกับประชาชน สวนสมัยอยุธยา
และรัตนโกสินทรกอนเปล่ียนแปลงการปกครอง... ราษฎรตองปฏิบัติตาม
พระบรมราชโองการโดยเครงครัด แตการใชอํานาจของพระองคนั้นไมได
ทรงกระทําไปโดยไมมีขอบเขตจํากัด ทรงใชอํานาจในขอบเขตของ
ทศพิ ธราชธรรม  จักรวรรดิวัตร  และราช สังคหวัตถุ ... เมื่ อมี การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง... ฐานะและบทบาทของพระมหากษัตริยจะลด
นอยลง แตความสําคัญ พระบรมเดชานุภาพ และพระบารมีของพระองคก็
มิไดลดนอยลงแตประการใด รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับบัญญัติความเปน

                                                         
 68 ณัทธนัท  เลี่ยวไพโรจน, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 

6. (กรุงเทพ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2558), 129 – 130.   
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ประมุขสูงสุดของพระมหากษัตริย โดยบัญญัติวา พระมหากษัตริยทรง
ดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได”69 

 จากเนื้อหาในหนังสือเรียนท่ีปรากฏขางตนนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความตองการของรัฐใน
การสรางความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยเนนย้ําถึงความสําคัญ คุณูปการขององค
พระมหากษัตริย สังเกตไดจากการนําเสนอเน้ือหาในทางยกยอง เชิดชูพระเกียรติยศอันประกอบดวย
ธรรมแหงจักรพรรดิราช และการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจตางๆ เพื่อกระตุนเตือนใหเยาวชนเกิด
จิตสํานึกและใหความเคารพสักการะ แดองคพระมหากษัตริย ท้ังนี้ปรากฏการณทางสังคมปจจุบันท่ี
แสดงใหเห็นตามส่ือตางๆ พบวามีกรณีการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
จํานวนมาก สะทอนใหเห็นวารัฐควรเรงดําเนินการในการสรางโลกทัศนแกเยาวชน ใหมีความสํานึกรู
ในความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอสังคมไทยมาอยางยาวนาน 

 ท้ังนี้ผูวิจัยเห็นวาการสรางแนวคิดอุดมการณแหงรัฐท้ัง 3 ประการนี้จะสําเร็จไปไดดวยดี 
จําเปนตองมีการสรางความเขาใจกับประชาชนในหลากหลายรูปแบบ และมีความสอดคลองกับ
สภาวการณของท่ีเปล่ียนไปของประเทศ หนังสือเรียนสามารถกลอมเกลาเยาวชนใหเปนไปในแบบท่ี
รัฐตองการไดก็จริง หากแตส่ือการศึกษาอื่นๆ ท่ีเผยแพรในปจจุบันอาจมีความนาสนใจจากเยาวชน
มากกวาหนังสือเรียน จนนําไปสูการสรางโลกทัศนของพลเมืองในรูปแบบใหมๆ ท่ีแปรผันไปตามยุค
สมัยเพื่อใหเยาวชนเกิดความสนใจในการเรียนรูจนเกิดความตระหนักรูอยางแทจริง  ซึ่งถือเปน
จุดมุงหมายสําคัญในการสรางพลเมืองของรัฐท่ีพรอมท้ังความรูในสาระวิชา และความรูเทาทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 

                                                         
 69 นงลักษณ  ทองอยู, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6. 

(กรุงเทพ: แม็ค เอ็ดดูเคชั่น, 2558), 76 – 77. 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

 วิทยานิพนธเรื่องนี้เปนการศึกษาถึงภาพสะทอนความตองการของรัฐท่ีปรากฏในหนังสือ
เรียนสังคมศึกษา ระหวาง พ.ศ.2503 – พ.ศ.2555 ซึ่งทําการศึกษาโดยวิเคราะหหลักสูตรสังคมศึกษา
วิชาหนาท่ีพลเมือง ซึ่งมีการปรับเปล่ียนเนื้อหาไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อหา
จุดรวมทางความคิดในการปลูกฝงอุดมการณของรัฐ และทําการศึกษาหนังสือเรียนสังคมศึกษา วิชา
หนาท่ีพลเมืองท่ีเปนส่ือกลางในการสรางความเขาใจระหวางรัฐกับพลเมือง  ภายในกรอบระยะเวลาท่ี
ทําการศึกษา พบวาเนื้อหาท่ีปรากฏในหนังสือเรียนสังคมศึกษาไดสะทอนใหเห็นถึงความตองการของ
รัฐในการปลูกฝงแนวคิด อุดมการณของรัฐซึ่งปรากฏอยางตอเน่ืองในหลักสูตรการศึกษาของชาติต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน 

 หนังสือเรียนสังคมศึกษาเปนส่ือการเรียนรูท่ีนักวิชาการท้ังภาครัฐ และเอกชนไดเขียนข้ึน
จากการใชหลักสูตรการศึกษาในแตละชวงเวลามาเปนกรอบโครงในการเรียบเรียงความคิด  และ
นําเสนอในรูปแบบหนังสือเรียนซึ่งตองผานการตรวจสอบ คัดกรอง เนื้อหาจากกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาของชาติท่ีรัฐเปนผูประกาศบังคับใช หนังสือเรียนหนาท่ี
พลเมืองสะทอนใหเห็นถึงความตองการของรัฐผานหลักสูตรการศึกษามายังหนังสือเรียนวิชานี้ไดเปน
อยางดี ซึ่งเห็นไดจากการเพ่ิม และลดทอนเน้ือหาตามหลักสูตรในแตละชวงเวลาไดอยางเดนชัด 

 บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีผลตอการกําหนดหลักสูตรการศึกษาชาติอยาง
เดนชัด โดยจากการศึกษาพบวาในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรีไดมีการ
ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ ควบคูไปกับการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ โดยมุงใช
ระบบการศึกษาในการผลิตคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณาแลวพบวาการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจนั้นอิงแนวทางเสรีนิยมตามแบบแผนของสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันในทาง
การเมืองรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตไดใชอํานาจในลักษณะเผด็จการทหาร โดยมีการต้ังสภาราง
รัฐธรรมนูญมาทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางประชาธิปไตย จนไดรับการขนาน
นามระบบนี้วาประชาธิปไตยแบบไทย 

 ดวยโครงสรางอํานาจรัฐบาลท่ีเปนเผด็จการ สงผลใหมีการควบคุมสังคมอยางเขมงวด 
เด็ดขาด มีการใชหลักสูตรการศึกษา และหนังสือเรียนทําหนาท่ีเปนส่ือกลางในการส่ือสารความคิด
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จากรัฐลงสูพลเมือง ใหมีความรูความเขาใจ และความจําเปนของรัฐบาลในการจัดระบบการปกครอง
ประเทศ ซึ่งส่ิงนี้เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของหนังสือเรียนสังคมศึกษาไดเปนอยางดี ท้ังนี้
เมื่อระบบการจัดการศึกษาท่ีมีการขยายโอกาสทางการศึกษามากข้ึนยอมทําใหมีจํานวนผูเขาสูระบบ
การศึกษาท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาซึ่งมีลักษณะวิชาในการถายทอดเรื่องราว แนวคิด ท่ี
เกี่ยวของกับการรวมกลุมทางสังคม สงผลใหนักเรียนท่ีไดรับการศึกษานั้นถูกระบบการเมืองปดกั้นการ
แสดงออกทางการเมือง หรืออํานาจทางการเมืองลิดรอนสิทธิ เสรีภาพบางประการของผูคนในสังคม
จนนําไปสูการชุมนุมทางการเมืองตอตานอํานาจเผด็จการทหารดังเชนกรณี 14 ตุลาคม 2516 และ 6 
ตุลาคม 2519 ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเกิดจากแรงขับดันภายในท่ีระบบการศึกษาไดสรางข้ึนในเยาวชนตาม
หลักสูตรการศึกษาท่ีรัฐเปนผูกําหนด แตสภาวการณทางการเมืองท่ีแทจริงกลับสวนทางกัน ทําใหเกิด
การปะทุทางความคิด และแสดงออกในเหตุการณทางการเมืองดังกลาว 

 หลังจากเหตุการณ  14 ตุลาคม 2516 แนวคิดในการรวมกลุมเรียกรองตางๆ ได
แพรกระจายไปในสังคมหลายภาคสวนท้ังกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา แรงงาน กรรมกร ฯลฯ โดยท่ี
รัฐบาลไมอาจตอตานไดโดยงาย โดยมีการปรับหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 
เพื่ อลดทอนกระแสเรียกรองท่ีรุนแรงจากกลุมเยาวชน   เหตุท่ี เปน เชนนี้ก็ เนื่ องดวยกระแส
ประชาธิปไตยท่ีไดปะทุออกมาจากการปดกั้นดวยอํานาจทางการเมืองนั่นเอง เหตุการณในลักษณะนี้
ยังคงปรากฏเรื่อยมาจนถึงเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ท่ีไดมีการใชความรุนแรงในการปราบปรามกลุม
ผูชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และรัฐบาลใชนโยบายท่ีรุนแรงในการควบคุมสถานการณ
ทางการเมือง เนื่องจากการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 ในชวงหลัง 6 ตุลาคม 2519 วิชาสังคมศึกษาซึ่งมีเนื้อหาสัมพันธกับระบบการเมืองอยู
แลว ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งสําคัญคือ “หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2520 หมวด
วิชาสังคมศึกษา” ซึ่งเปนการปรับเนื้อหาหลักสูตรสังคมศึกษาเพียงวิชาเดียว แตไมสามารถบังคับใชได
จริง ดวยมีความพยายามของนักวิชาการในการปฏิรูปการศึกษา และผลักดันแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2520 ซึ่งเปนการยกเครื่องระบบการศึกษาครั้งใหญของประเทศ ในชวงหลังจากนี้หลักสูตร
การศึกษาชาติโดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาก็ไมไดปรับเปล่ียนไปตามบริบททางการเมือง เทาใดนัก 
กลาวคือการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรสังคมศึกษาในยุคหลัง พ .ศ.2520 ต้ังแตการประกาศใช
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 เปนตนมาก็
ไมไดมีบริบททางการเมือง หรือบริบททางเศรษฐกิจใดท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงหลักสูตรสังคม
ศึกษา (วิชาหนาท่ีพลเมือง)  แมกระท่ังเหตุการณพฤษภาทมิฬ   

 อยางไรก็ดีถึงแมวาเหตุการณพฤษภาทมิฬไมไดมีสวนสําคัญในการเปล่ียนแปลงระบบ
การศึกษาของชาติดังเชนปรากฏการณทางการเมืองครั้งสําคัญ ไดแก เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 



191 
 

 

หรือเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 แตเมื่อพิจารณาแลวพบวา เหตุการณพฤษภาทมิฬนั้น เปนการ
รวมตัวทางการเมืองของกลุมชนช้ันกลางท่ีเติบโตมาในชวงหลังจากการประกาศใชแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2520 และเปนกลุมคนท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรง  กลาวไดวาการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติไดหลอหลอมใหพลเมืองในเหตุการณพฤษภาทมิฬนี้มีแนวคิด 
อุดมการณทางการเมืองตามแบบท่ีรัฐตองการ  จึงไมจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ดังเชนท่ีผานมา  สังเกตไดจากยังคงมีการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 เรื่อยมาจนประกาศใช
หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 การเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาในยุคหลังนี้จึงเปนไป
ตามแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ฯลฯ ท้ังส้ิน แตท้ังนี้รัฐยังคงมีฐานะเปนผูใชอํานาจในการ
ประกาศใชหลักสูตรการศึกษาซึ่งเปนกรอบโครงในการผลิตหนังสือเรียนอยูเชนเดิม การเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง อาทิ การเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการบอยครั้งนั้น ไดสงผลใหเกิด
ความชะงักงันทางการศึกษา ท้ังเชิงนโยบาย และคุณภาพดวยเชนกัน 

 ในสวนของการเปล่ียนแปลงในหนังสือเรียนสังคมศึกษานั้น จากการศึกษาพบวามีการ
เปล่ียนแปลงไปตามหลักสูตรการศึกษาชาติ ซึ่งไดมีการปรับเปล่ียนตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ 
และ สั งคม   มี การผลิตหนั ง สือ เรี ยน ท้ั ง โดยกรมวิช าการ  และ สํานั กพิ มพ เอกชน  ท้ั งนี้
กระทรวงศึกษาธิการมีการกําหนดใหมีการพิจารณาตรวจสอบหนังสือเรียนโดยผูทรงคุณวุฒิ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาของชาติ เทากับวาการ
ปรับเปล่ียนเนื้อหาของหนังสือเรียนสังคมศึกษายอมแปรเปล่ียนไปตามหลักสูตรการศึกษาชาตินั่นเอง  

 มีขอสังเกตวาหลังจากเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 หมวดวิชาสังคมศึกษา มีความสําคัญ
ตอการสรางความรู ความเขาใจระหวางรัฐกับประชาชนเปนอยางยิ่ง โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเปน
การเฉพาะเพียงหมวดวิชาเดียว และท่ีชัดเจนท่ีสุดคือการขยายเนื้อหาวิชาหนาท่ีพลเมืองใหกวางขึ้น  
สอดคลองกับสภาวการณคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสตในประเทศไทย รัฐจึงจําเปนตองเรงสรางความรู 
ความเขาใจกับประชาชน และหลังจากการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2520 เนื้อหาในหลักสูตรสังคมศึกษา
ไดปรับเปล่ียนไปตามแนวคิดทางวิชาการตามท่ีไดกลาวไปแลว แตขอคนพบก็คือในหลักสูตรการศึกษา
ชาติต้ังแต พ.ศ.2503 – ปจจุบันมีจุดรวมที่สอดคลองกันทุกหลักสูตรไดแก  

1. ความม่ันคงของรัฐ               
2. ความเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  
3. สถานะ และความสําคัญของพระมหากษัตริย  

 เพื่อใหเห็นภาพสะทอนความตองการของรัฐท่ีปรากฏในหลักสูตรการศึกษา  ผูวิจัยจึงได
นําหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมืองมาเปนตัวแบบในการวิเคราะหเพื่อช้ีชัดวาหนังสือเรียนสังคมศึกษายังคง
ทําหนาท่ีสงผานความรู  อุดมการณ  แนวคิดของรัฐลงสูประชาชนไดอยางแนบเนียนดวยเปนส่ือการ
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สอนท่ีอยูคูกับนักเรียน  แมในสมัยหลังจากปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2520 ซึ่งเปนยุคท่ีมีการจัดระบบ
การศึกษาโดยกลุมนักการศึกษาสมัยใหม ก็ยังคงมีการถายทอดความรูความคิดโดยนักวิชาการท่ีเขียน 
หรือเรียบเรียงหนังสือเรียน โดยใชหลักสูตรการศึกษาท่ีรัฐกําหนด เปนกรอบแนวคิดในการถายทอด
เรื่องราวลงสูหนังสือเรียน  

 หลักสูตรการศึกษาชาติเปนกรอบโครงในการผลิตหนังสือเรียน   และเม่ือพิจารณา
หนังสือเรียนสังคมศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงวิชาหนาท่ีพลเมืองแลว ยอมสามารถนํามาศึกษาเพื่อ
สะทอนใหเห็นความตองการของรัฐท่ีตองปลูกฝงแนวคิด อุดมการณของรัฐสูเยาวชน ทายสุดก็คือการ
ท่ีรัฐจะกําหนดแนวคิด อุดมการณแหงรัฐไดนั้น ลวนมีฐานการคิดมาจากบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมเปนเบ้ืองตน ฉะนั้นงานศึกษาช้ินนี้จึงพอท่ีจะสะทอนใหเห็นพลวัตทางสังคมในแตละยุคสมัย 
เสมือนกระจกท่ีสะทอนหลักสูตรการศึกษาชาติ และยึดโยงไปถึงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ในขณะท่ีหลักสูตรการศึกษานั้นไดถูกกําหนดขึ้น 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษา 

 งานวิจัยช้ินนี้เปนการศึกษาถึงความตองการของรัฐในการสรางพลเมืองในแบบท่ีรัฐ
ตองการ โดยใชหนังสือเรียนสังคมศึกษาเปนส่ือกลางในการสงผานความรู ความคิดลงสูพลเมือง โดย
ผูวิจัยไดใชวิชาหนาท่ีพลเมืองซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวของกับแนวคิดทางการเมืองซึ่งเปนจุดเนนสําคัญ มาเปน
กรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อสะทอนกลับไปถึงหลักสูตรการศึกษาของชาติท่ีถูกกําหนดขึ้นตามบริบท
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศท่ีแปรเปล่ียนไปตามแตละชวงเวลา  

 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ในงานวิจัยนี้เปนเพียงภาพสะทอนในการแสดงความตองการ
ของหลักสูตรสังคมศึกษาท่ีกําหนดโดยรัฐ มิไดมุงเนนในการใชหนังสือเรียนสังคมศึกษาเพื่อวิเคราะห
ใหเห็นการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กลาวคือผูวิจัยเช่ือวาหนังสือเรียนเปน
ส่ือกลางในการสรางความเขาใจจากรัฐสูพลเมืองดังท่ีกลาวมาแลว หากแตถาจะศึกษาถึงความสําเร็จ
ของรัฐในการใชหนังสือเรียน หรือส่ือการศึกษาใดๆ ในการสรางพลเมืองของรัฐ ยอมเปนประเด็นท่ี
นาสนใจในการศึกษายิ่ง เพราะจะสามารถชวยเติมเต็มใหเห็นภาพสะทอนยอนกลับวาส่ิงท่ีรัฐตองการ 
และเนนย้ําพร่ําสอนในหลักสูตรการศึกษานั้น พลเมืองของรัฐคิดเห็น หรือเปนไปในแบบท่ีรัฐตองการ
หรือไม อยางไร  
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รายการอางอิง 
 

หนังสือภาษาไทย 

กรมโฆษณาการ. คูมือพลเมือง. พระนคร: อักษรนิติ, 2479. 
กรมวิชาการ. ที่วาดีดีนั้นเปนฉันใด ประถมศึกษาตอนปลาย. พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2484. 
  . แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาหนาที่พลเมือง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2515.  
  .หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3. พิมพครั้ง

ที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2544. 
  .เอกสารประกอบการพิจารณาปรับปรุง หลักสูตรในปการศึกษาระหวางชาติ พ.ศ.

2513 อันดับ 1 ความเปนมาของหลักสูตรสามัญศึกษา.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ, 
2513.  

กรมอาชีวศึกษา. หนาที่พลเมืองช้ันประถมปที่ 3. พระนคร: โรงพิมพวัดสังเวส, 2485.  
กระทรวงศึกษาธิการ. โครงการพัฒนาแผนการศึกษาการาจี. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 

2503.  
 . ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ: หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551. 

 . ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2435 – 2507. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2507. 
  . หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, 2545.  
 . หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช 2520 หมวดวิชาสังคมศึกษา. 

กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2520.  
  . หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.1-2-3) พุทธศักราช 2503. กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2508. 

  . หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5-6) พุทธศักราช 2503. 
กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2508. 

  . หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518. กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2518. 

  . หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพคุรุสภา  ลาดพราว, 2533. 
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กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521. กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2520. 

  . หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2524. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา 
ลาดพราว, 2525. 

  . หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2533. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว, 2533. 
กระมล  ทองธรรมชาติ. ปญหาทางการเมืองของประเทศที่กําลังพัฒนา. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2515. 
กระมล  ทองธรรมชาติ และคนอื่นๆ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาท่ีพลเมืองฯ ชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 – 6. กรุงเทพ: อักษรเจริญทัศน, 2557. 
กฤษณา  สินไชย และวัฒนา  ฤาชาฤทธิ์. ความเปนมาของแบบเรียนไทย. กรุงเทพฯ: จงเจริญการ

พิมพ, 2520.  
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา. การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม รายงานของคณะกรรมการปฏิรูป

การศึกษา นําเสนอคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2521. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2521.  

จรูญ  วงศสายัณห. ระบบการศึกษาไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ ชวง พ.ศ.2475 - 2520.  กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2532. (อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระนครนายจรูญ  วงศสายัณห ณ 
เมรุหลวงหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส 8 พฤษภาคม 2532).  

จรูญ  สุภาพ และคนอ่ืนๆ. หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส 402  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตาม
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3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2535.   
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จรูญ  สุภาพ. ศัพทวิชาการทางรัฐศาสตร. พระนคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2512. 
จักฤษณ  นรนิติผดุงการ. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพกับ

กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2506. 
เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล. ประชาธิปไตยแบบไทย: ความคิดทางการเมืองของทหารไทย (พ.ศ.2519 – 

2529). กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533.  
ชาญวิทย  เกษตรศิริ และคนอ่ืนๆ. จอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม. กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร, 2540. 
ชาญวิทย  เกษตรศิริ และสุชาติ  สวัสดิ์ศรี. ปรัชญาประวัติศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิฆเณศ, 

2519.  
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ชาญวิทย  เกษตรศิริ สํานักนั้นธรรมศาสตรและการเมือง.  กรุงเทพ: สํานักพิมพดอกหญา,  2538.  
 . ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2551.  
ชาตรี  สําราญ. จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา เลม 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-

สฤษดิ์วงศ, 2545.    
เชาวนะ  ไตรมาส. ขอมูลพื้นฐาน 66 ป ประชาธิปไตย. พิมพครั้งท่ี 4.  กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบาย

ศึกษา, 2542. 
ณัทธนัท  เลี่ยวไพโรจน. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาที่พลเมืองฯ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6. 

กรุงเทพ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2558. 
แถมสุข  นุมนนท. การเมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดวงกมล, 2521. 

ทักษ  เฉลิมเตียรณ. การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526. 

นครินทร  เมฆไตรรัตน. ความรู ความคิด และอํานาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475 
กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมสงเคราะหศาสตรแหงประเทศไทย, 2533. 

นครินทร  เมฆไตรรัตน. บรรณาธิการ. รัฐศาสตรการเมือง: รวมบทความวิชาการทางรัฐศาสตร 
พ.ศ.2516 – 2525. กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2542.  

นงลักษณ  ทองอยู. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนาท่ีพลเมืองฯ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6. 
กรุงเทพ: แม็ค เอ็ดดูเคชั่น, 2558. 

นิยม  รัฐอมฤต. นโยบายสงเสริมพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ: บพิธ, 2528.  
นุชนารถ  สุนทรพันธุ. การวางแผนการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2523.  
บริษัทสยามรัฐจํากัด. สยามรัฐฉบับพิเศษ 5 ธันวาคม 2530: บันทึกเหตุการณสําคัญและประมวล

พระบรมฉายาลักษณ พรอมดวยสรุปเศรษฐกิจ ประจําป 2530. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
สยามรัฐ, 2530.  

ปธาน  สุวรรณมงคล. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาของไทย เอกสารการสอนชุดวิชา 
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา หนวยที่ 8 – 15. นนทบุรี: โรงพิมพสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2532.  

ประยูร  ศรีประสาธน. ความพยายาม ความสําเร็จ และความขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
ในชวง พ.ศ. 2517 – 2521: จัดพิมพเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ป สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545. 



196 

 

 

ประสาท  หลักศิลา. แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาที่พลเมือง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ
ครั้งที่ 2. ธนบุรี: สํานักพิมพสื่อการคา, 2505.  

ประเสริฐ  ปทมะสุคนธ. รัฐสภาไทยในรอบ 42 ป (2475 – 2517). กรุงเทพฯ: รัฐกิจเสรี, 2517. 
ประเสริฐ  วิทยารัฐ และคนอ่ืนๆ. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3. พิมพครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2544. 
ผาสุก  พงษไพจิตร และคริส เบเคอร. เศรษฐกิจการเมืองสมัยกรุงเทพฯ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพตรัสวิน, 2542. 
พนัส  หันนาคิน. การศึกษาของไทย. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2521.  
พรภิรมย  เอ่ียมธรรม. ประวัติศาสตรไทย สมัยใหม เลม 1. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2535.  
พรศักดิ์  ผองแผว และสายทิพย  สุคติพันธ. การเมืองของเด็ก กระบวนการสังคมประกิตทาง

การเมือง. กรุงเทพ: เจาพระยาการพิมพ, 2526.  
พลศักดิ์  จิรไกรศิริ. รัฐศาสตรการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 

2520. 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว. ปลุกใจเสือปา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ, 2530. 
ไพฑูรย  สินลารัตน. การศึกษาเพื่อความเปนธรรม  เสรีภาพและประชาธิปไตย เอกสารการสอนชุด

วิชาภาษาไทยกับการปรับประเทศใหทันสมัย หนวยที่ 10 – 15. นนทบุรี: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนังสือคูมือนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2550.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550. 

รอง  ศยามานนท และคนอ่ืนๆ. ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ 2435 - 2507.  กรุงเทพฯ: 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2507.  
รอง  ศยามานนท. ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ.  พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2495.  
ลิขิต  ธีรเวคิน. วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533  
วิชัย  วงษใหญ และมารุต พัฒผล. จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรสถานศึกษา: กระบวนทัศน

ใหมการพัฒนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพบริษัท อาร แอนด เอ็น ปริ้นท จํากัด, 2552.  
วิทยากร  เชียงกูล. รัฐประหารเมืองไทย. กรุงเทพฯ: สารมวลชน, 2535.  
วิวัฒน  เอี่ยมไพรวัน. ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย หนวย 8 – 15. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

อักษรไทย, 2528.  
วุฒิชัย  มูลศิลป และ ม.ร.ว.รจุยา  อาภากร.  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 605  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

6 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวัฒนา
พานิชสําราญราษฎร, 2526.   
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วุฒิชัย  มูลศิลป. การปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที่ 5.  กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศ
ไทย, 2516.   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา
ตามขอเสนอของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา รายงานผลกการ
วิจัยฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2520.  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2520. กรุงเทพฯ: รุงเรืองการพิมพ, 2532.   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 5 ทศวรรษ สภาพัฒน. กรุงเทพฯ: 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ม.ป.ป..  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. แผนการศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพฯ: กองการเผยแพร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2504.  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ประมวลสุนทรพจนจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต พ.ศ.2502 – 2504. 

พระนคร: โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2507.  (อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ 
ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทรา
วาส 17 มีนาคม 2507)   

สิปปนนท  เกตุทัต. การปฏิรูปการศึกษา รายงานฉบับสมบูรณของคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพื่อ
ปฏิรูปการศึกษา เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2518. 

สุกิจ  เจริญรัตนกุล. วัฏจักรการเมืองไทย: การเลือกตั้ง – รัฐประหาร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอ
เดียนสโตร, 2529.  

สุจิต  บุญบงการ. การพัฒนาทางการเมืองไทย: ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันการเมือง และ
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537.  

 . เอกสารการสอนชุดวิชา 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย. นนทบุรี: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.  

สุพจน  ดานตระกูล. ประวัติรัฐธรรมนูญ. นนทบุรี: สถาบันวิทยาศาสตร-สังคม, 2550. 
เสถียร จันทิมาธร. ชาติชาย ชุณหะวัณ ทหาร "นัก" ประชาธิปไตย.  กรุงเทพฯ: แปลนพับลิชชิ่ง 

จํากัด, 2532. 
เสทื้อน ศุภโสภณ. หนาที่พลเมืองและศีลธรรม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศิวพร , 2512. 
เสนห  จามริก. ปญหาและอนาคตของเมืองไทย. กรุงเทพฯ: กองบรรณาธิการสังคมศาสตรปริทัศน, 

2519. 
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ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช. ชีวลิขิต พรรคประชาธิปตย. กรุงเทพฯ: พรรคประชาธิปตย, 2548. 
โสภา  ปาลบุตร. แบบสอนอานหนาที่ราษฎร เลม 2.  พระนคร: โรงเรียนชางพิมพวัดสังเวช, 2476. 
เอนก  เหลาธรรมทัศน. ม็อบมือถือ ชนชั้นกลาง และนักธุรกิจกับการพัฒนาประชาธิปไตย. 

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, 2536. 
อมร รักษาสัตย. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.  กรุงเทพฯ: สมาคม

รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 2544.  
เอดการ  ฟอร และคนอ่ืนๆ. การศึกษาเพื่อชีวิต โลกแหงการศึกษาเพื่อปจจุบันและอนาคต  แปล

โดย บรรจง  ชูสกุลชาติ และคนอ่ืนๆ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2519. 
 

บทความจากหนังสือ 

กอ  สวัสดิพาณิชย. “วิจารณแผนการศึกษาแหงชาติ: ชุมนุมทางวิชาการ บทเรียนจากการจัด
การศึกษาในรอบรอยปที่ผานมา.” ใน รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ สาม 
สิงหาคม 2512. พระนคร: โรงพิมพการศาสนา, 2513.  

กําแหง  พลางกูร. “วิจารณแผนการศึกษาแหงชาติ: ชุมนุมทางวิชาการ บทเรียนจากการจัดการศึกษา
ในรอบรอยปที่ผานมา.” ใน รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ สาม สิงหาคม 2512. 
พระนคร: โรงพิมพการศาสนา, 2513. 

คุณหญิงอัมพร  มีศุข. “คําบรรยายเรื่องแนวคิดบางประการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา.” ณ หอง
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มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518.”  8 มกราคม 2518. 
  . “คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก.1166/2544  เรื่องใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544.”  2  พฤศจิกายน  2544. 
  . “คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก.171/2520 เรื่อง ใหใชหลักสูตรประโยค

มัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาสังคมศึกษา พุทธศักราช 2520.”  25 มีนาคม 2520.  
  . “คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก.259/2523  เรื่องใหใชหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย พุทธศักราช 2524.”  5  มิถุนายน 2523. 
  . “คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก.336/2518 เรื่อง การปรับปรุงแบบเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2518.”  23  พฤษภาคม 2518.  
  . “คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก.161/2519 เรื่อง การปรับปรุงแบบเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2519.” 12  กุมภาพันธ  2519. 
  .  “คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก.438/2520  เรื่องใหใชหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนตน พุทธศักราช 2521.”  ลงวันที่ 3  ตุลาคม 2520. 
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กระทรวงศึกษาธิการ. “คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.” 11  กรกฎาคม  2551. 

  . “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518.”  24  มีนาคม  2518. 

  . “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกําหนดการเปลี่ยนระบบชั้นเรียนและการใช
หลักสูตรใหม.”  19  กันยายน  2520. 

กองบัญชาการคณะปฏิวัติ. “คําสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ ที่ 30/2501 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
และท่ีปรึกษาพิจารณาปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ.”    5 ธันวาคม 2501. 

ราชกิจจานุเบกษา. “คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 10.” เลม 93  ตอนที ่121  (ฉบับ
พิเศษ) 7  ตุลาคม 2519. 

  . “คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 43.” เลม 93  ตอนท่ี 134  (ฉบับ
พิเศษ) 21  ตุลาคม 2519. 

  . “แถลงการณของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน.” เลม 93  ตอนที่ 120 (ฉบับ
พิเศษ หนา 1, 12 - 13) 6 ตุลาคม 2519. 

  . “แถลงการณคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 1.” เลม 108  ตอนท่ี 
32 (ฉบับพิเศษ) 23 กุมภาพันธ 2534. 

  . “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502.” เลม 76 ตอนท่ี 17 (ฉบับ
พิเศษ) 28 มกราคม 2502. 

  . “ประกาศ เรื่องใหขุนสุคนธวิทศึกษากร รัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงธรรมการ.” เลม 53 ตอนที ่0ง 31 พฤษภาคม 2479. 

  . “ประกาศกําหนดวันหยุดราชการนักขัตฤกษประจําป.” เลม 42  ตอนท่ี 0ก               
14  กุมภาพันธ 2468 .  

  . “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 1.” เลม 75 ตอนที่ 81 (ฉบับพิเศษ) 20 ตุลาคม 
2501. 

  . “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11.” เลม 75 ตอนท่ี 84 (ฉบับพิเศษ) 22 

ตุลาคม 2501 
  . “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 17.” เลม 75 ตอนที่ 85 (ฉบับพิเศษ) 27 

ตุลาคม 2501. 
  . “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19.” เลม 75 ตอนท่ี 87 (ฉบับพิเศษ) 31 

ตุลาคม 2501 
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ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 21.” เลม 75 ตอนท่ี 89 (ฉบับพิเศษ) 2 
พฤศจิกายน 2501. 

  . “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 299.” เลม 89 ตอนท่ี 189 (ฉบับพิเศษ) 12 
ธันวาคม 2515. 

  . “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 33.” เลม 75 ตอนที่ 103 (ฉบับพิเศษ)                    
5 ธันวาคม 2501. 

  . “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49.” เลม 76 ตอนท่ี 8   13  มกราคม 2502. 
  . “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8.” เลม 75 ตอนท่ี 83 (ฉบับพิเศษ) 21 ตุลาคม 

2501. 
  . “ประกาศพระบรมราชโองการ ตั้ง นายกรัฐมนตรี.” เลม 93  ตอนที ่124  (ฉบับ

พิเศษ) 10 ตุลาคม 2519. 
  . “ประกาศพระบรมราชโองการ ตั้ง นายกรัฐมนตรี.” เลม 97  ตอนที ่34 (ฉบับ

พิเศษ) 4  มีนาคม 2523. 
  . “ประกาศพระบรมราชโองการ แตงตั้ง นายกรัฐมนตรี.” เลม 108 ตอนที ่42  

(ฉบับพิเศษ) 2 มีนาคม 2534. 
  . “ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องแผนการศึกษาชาติ.” เลม 68 ตอนท่ี 38               

19  มิถุนายน 2494. 
  . “ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องแผนการศึกษาแหงชาติ.” เลม 77 ตอนท่ี 86 

(ฉบับพิเศษ) 20 ตุลาคม 2503. 
  . “ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ.” เลม 77 ตอน

ที่ 85 (ฉบับพิเศษ)  20 ตุลาคม 2503. 
  . “ประกาศพระบรมราชโองการ ใหใชแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520.”      

เลม 94  ตอนที ่31  12 เมษายน 2520. 
  . “ประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้ง นายกรัฐมนตรี.” เลม 94  ตอนท่ี 112  

(ฉบับพิเศษ) 13  พฤศจิกายน 2520. 
  . “ประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้ง นายกรัฐมนตรี.” เลม 96  ตอนท่ี 78  (ฉบับ

พิเศษ) 12  พฤษภาคม 2522. 
  . “ประกาศสํานักคณะรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 

6).” เลม 71 ตอนที ่32  18 พฤษภาคม 2497. 
  . “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.” 

เลม 78 ตอนท่ี 72ง (ฉบับพิเศษ) 8 กันยายน 2504. 
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ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 
11).” เลม 74 ตอนที ่88  15 ตุลาคม 2500. 

  . “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันหยุดราชการ.” เลม 54  ตอนท่ี 0ง
10 มกราคม 2480. 

  . “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารและแตงตั้งนายทหาร
พิเศษ.” เลม 105  ตอนที ่74  (ฉบับพิเศษ) 27  ตุลาคม  2531. 

  . “พระบรมราชโองการประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตรี.” เลม 91  ตอนที่ 91                  
28 พฤษภาคม 2517 

  . “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542.” เลม 116  ตอนท่ี 74 19 
สิงหาคม 2542. 

  . “พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูซึ่งกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 พุทธศักราช 2521.” 
เลม 95  ตอนที่ 97 (ฉบับพิเศษ ) 16 กันยายน  2521. 

  . “พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไป
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502.” เลม 76 ตอนท่ี 85 (ฉบับพิเศษ) 2 กันยายน 
2502. 

  . “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511.” เลม 78 ตอนพิเศษ 
(ฉบับพิเศษ) 20 มิถุนายน 2511 

  . “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517.” เลม 91  ตอนที ่169 
(ฉบับพิเศษ)   7  ตุลาคม  2517 

  . “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521.” เลม 95  ตอนที ่146  
(ฉบับพิเศษ)  22  ธันวาคม  2521 

  . “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.” เลม 114  ตอนท่ี 45ก  
11 ตุลาคม 2540 

 

เอกสารอัดสําเนา/โรเนียว 
ธานินทร  กรัยวิเชียร. “คําปราศรัย และโอวาทของ ฯพณฯ นายธานินทร  กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี 

เนื่องในพิธีเปดการอบรมขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องความมั่นคงของชาติ ครั้ง
ที่ 1/2520 วันที่ 23 เมษายน 2520.” ณ หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ 
(เอกสารโรเนียว). 
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ภิญโญ  สาธร. “คําบรรยายของนายภิญโญ  สาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
“การศึกษากับความม่ันคงของชาติ” ในการอบรมขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 1/2520 วันที่ 23 เมษายน 2520.” ณ หอประชุมโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาฯ (เอกสารโรเนียว). 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. “รายงานการติดตามผลการพัฒนาการศึกษาตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา เรื่อง โครงสรางเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู.” ม.ป.ท., 2532. 
(อัดสําเนา).  

สิปปนนท  เกตุทัต. “การศึกษากับความม่ันคงแหงชาติ – การปฏิรูปการศึกษา.”  (เอกสารวิจัยสวน
บุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 18, 2518 – 
2519) (อัดสําเนา). 

สุนีย  สินธุเดชะ. “การศึกษาและการวิเคราะหแบบเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลาย (จินดามณี – หลักสูตรพุทธศักราช 2521 และ 2524).” ภาควิชาสัตถศึกษา คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525 (อัดสําเนา). 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน. เขาถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2558. เขาถึงไดจาก 
http://www.moe.go.th/websm/2015/mar/083.html 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สภาการศึกษา : เสนาธิการดานการศึกษาของชาติ. เขาถึงเมื่อ 
18 เมษายน 2558. เขาถึงไดจาก
http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Category&categoryID=C

AT0001072 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  ขอมูลเกี่ยวกับ คณะรัฐมนตรี คณะที่ 35 หมอมราชวงศเสนีย  

ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี. เขาถึงเมื่อ 19 เมษายน 2558. เขาถึงไดจาก 

http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  คณะรัฐมนตรี คณะที่ 41  (12 พฤษภาคม 2522 - 3 มีนาคม 

2523). เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  คําแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 39 นาย
ธานินทร  กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันศุกรที่ 29 ตุลาคม 
2519. เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  คําแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 34 นายสัญญา 
ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2517. เขาถึง
เมื่อ 18 เมษายน 2558. เขาถึงไดจาก 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  คําแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 35 หมอม
ราชวงศเสนีย  ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 
มีนาคม 2518. เขาถึงเม่ือ 19 เมษายน 2558. เขาถึงไดจาก 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb2_main31.htm 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  คําแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 พลเอก
เกรียงศักดิ์  ชมะนันทนเปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1  
ธันวาคม 2520. เขาถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม2558. เขาถึงไดจาก 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  คําแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 42 พลเอก
เปรม  ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เม่ือวันศุกรที่ 28 มีนาคม 
2523. เขาถึงเมื่อ 10พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  คําแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี คณะที่ 45 พลตรีชาติ
ชาย  ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันศุกรที่ 25 สิงหาคม. 
เขาถึงเมื่อ 10พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2522 เรื่อง “ผลกระทบ
จากการข้ึนราคาน้ํามันตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ. เขาถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 
2558. เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=32195&key_word=%A2%D6%E9%B9%C3%D2%A4%D2%B9

%E9%D3%C1%D1%B9&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&

meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_m

m2=&meet_date_yyyy2= 

หนังสือพิมพผูจัดการ.  ไทยวัฒนาพานิช ราชสีหเขี้ยวหักแหงวังวนสนธยา. เขาถึงเมื่อ 1 เมษายน 
2558 เขาถึงไดจาก http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id= 

31242 
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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ-สกุล     วาที่รอยตรีเอกชัย  ภูมิระรื่น 
วัน เดือน ปเกิด   10  พฤษภาคม  2528 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2547  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
   โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  จังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. 2552   สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกสังคมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2553   ศึกษาตอหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศึกษา 
คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน  อาจารย  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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