“วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความไม่ หลากหลายทางวัฒนธรรม” 121
“วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความไม่ในหลั
หลากหลายทางวั
นธรรม”
กสูตรและแบบเรี ยนสังฒ
คมศึ
กษา

ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา
Cultural Discourse and Non-Multiculturalism
in Social Studies Curriculums and Textbooks
ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี1 / Thichanon Chumwangwapee
Received: 3 มิถุนายน 2561

Revised: 23 กรกฎาคม 2561

Accepted: 28 กรกฎาคม 2561

บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ฏิ บัติ ก ารวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏในสังคมไทยในยุคปั จจุบนั เพื่อศึกษาบริ บทของการเกิดวาทกรรมและ
การผลิตซ ้าวาทกรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา ในการศึกษาครัง้ นี ้
ใช้ วิธี การศึกษาวิ เคราะห์ และการตี ความจากแหล่งข้ อมูลส าคัญต่อไปนี ้ (1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2545 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พุทธศักราช 2553 (2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 (3) หนังสือ
เรี ยนวิชาสังคมศึกษาจาก 3 สานักพิมพ์ที่ใช้ กันอย่างแพร่ หลาย 3 สานักพิมพ์
และ (4) เอกสาร สิ่งพิมพ์และงานเขียนที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมไทย ในการศึกษาวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์ วาทกรรมในครั ง้ นี ไ้ ด้ ใช้
กรอบแนวคิดคิดของการศึกษาตามแนวทางของ Michael Foucault (1972: 21-
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29) ศึกษาบริ บทของการก่อตัวของวาทกรรม ภาคปฏิบตั ิการอานาจและความรู้
วาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ใช้ สร้ างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อรวมศูนย์อานาจ
ทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า 1) วาทกรรมที่ปรากฏในหลักสูตรและการ
เรี ยนสังคมศึกษาที่เห็นเด่นชัด คือ “เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม หรื อ ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวทางวัฒนธรรม” 2) บริ บทของการเกิดวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏในหลักสู ตรยุ คปั จ จุ บันเป็ นความต่ อเนื่ องการสร้ างวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในอดีตที่เป็ นผลมาจากมาจากการสร้ างวาทกรรม “ความเป็ นไทย” ใน
ยุคของการสร้ างรัฐชาติสมัยใหม่ในบริ บทของการต่อสู้กบั จักรวรรดินิยมตะวันตก
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการจัดระเบียบการปกครองเพื่อทา
ให้ คนเชื ้อชาติตา่ ง ๆ ในดินแดนสยามมีสานึกของความเป็ นไทย ต่อมาวาทกรรม
ความเป็ นไทยถูกปรับเปลี่ยนเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุค
และปั จจุบนั ถูกใช้ เพื่ อสร้ างความภาคภูมิ ใจในเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมเพื่ อ
เผชิ ญหน้ ากับสภาพเศรษฐกิ จทุนนิ ยมและสังคมโลกาภิ วัตน์ ที่มี การแข่งขัน
ทางด้ านเศรษฐกิจสูง 3) การผลิตซ ้าและการขับเคลื่อนวาทกรรมทางวัฒนธรรม
ได้ ดาเนินขับเคลื่อนผ่านสถาบันการศึกษาด้ วยการสร้ างความรู้ผ่านหลักสูตรและ
แบบเรี ยนเพื่อสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ หรื อการสร้ างความเป็ นอันหนึง่ อันเดียว
และลดทอนความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยตัดขาดบริ บททางประวัติศาสตร์
การต่อสู้และต่อรองการเรี ยกร้ องความเสมอภาคของกลุ่มวัฒนธรรมอันจะ
นาไปสู่ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม” ในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคม
ศึกษา ฉะนัน้ การเรี ยนการสอนสังคมศึกษา จะต้ องให้ ความส าคัญต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างจริ งจังต่อไป
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Abstract
This article aims to: 1) analyze cultural discursive practice in social
studies curriculums and textbooks regarding cultural discourse in today
Thai society, and 2) examine contexts of discursive occurrences and
reproduction in social studies curriculums and textbooks. Data collection
was done through analysis and interpretation from important data sources:
1) the Amendment No.3 of the 2010 National Education Law of Schools, 2)
the 2008 Basic Education Core Curriculum, 3) social studies textbooks
widely used and published from three publishers, and 4) document, printed
matter, and the writings related to Thai historical and cultural issues. In
addition, Michael Foucault’s discourse analysis was also employed to
identify contexts of discursive occurrences, authority operation, and
cultural discursive knowledge used to construct unity and assemble
cultural authority in social studies curriculums and textbooks.
Results found that:
1) The discourse explicit in social studies curriculum and textbooks
was cultural identity or cultural unity.
2) The context of cultural discursive occurrences in recent
curriculum was continuity of the former construction of cultural discourse.
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This construction was resulted from discursive construction of Thainess in
the era of constructing modernized nation through developing people of all
nationalities in Kingdom of Siam to have Thainess conscience by fighting
with western imperialism, socio-economical change, and administrative
organization. This Thainess discourse was later altered to confront with
political situation in each era. Nowadays, it is used as construction of pride
in cultural identity, aiming to confront with capitalist economy and
globalization society where high economic competition has been arisen.
3) Reproduction and acceleration of cultural discourse were done
through educational institutions. By doing this, building knowledge toward
curriculums and textbooks for identity or unity creation was arisen. Besides,
decreasing multiculturalism by eliminating historical contexts regarding
struggles, negotiation, and claims for cultural equality which might lead to
non-multiculturalism in social studies curriculums and textbooks was also
included.
Keywords: Cultural Discourse, Non-Multiculturalism,
Social Studies Textbooks
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บทนา
ปรากฏการณ์ ของการเหยียดวัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์
อาทิ ข่าวการดูหมิ่นคนอีสาน ดังข้ อความ “มึงคนอีสานนี่หว่า กระจอก” (วอยซ์
ทีวี, ออนไลน์ : วันที่ 12 ธันวาคม 2560) ซึ่งข้ อความดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็ นถึง
ความไม่เข้ าใจในบริ บททางวัฒนธรรมและเป็ นผลผลิตมาจากการสร้ างวาทกรรม
ทางวัฒนธรรมที่ มี การผลิ ตซ า้ ในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาที่ เน้ น
วัฒนธรรมเพียงแค่หนึ่งเดียวและการสร้ างแบบแผนมาตรฐานทางวัฒนธรรมโดย
หลงลืมบริ บททางวัฒนธรรมและมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่าง
แท้ จริ ง เมื่อไม่เข้ าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้ จริ งแล้ วจะนาไปสู่
การเกิดอคติทางวัฒนธรรมและในที่สดุ จะกลายเป็ นความขัดแย้ งทางวัฒนธรรม
ที่รุนแรงในสังคมต่อไป บทความนีจ้ ึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์ วาท
กรรมที่สืบทอดในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาที่จะเป็ นเหตุแห่งความไม่
เข้ าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยสนใจการสร้ างวาท
กรรมทางวัฒนธรรมในอดีตและการผลิตซ ้าวาทกรรมในยุคปั จจุบนั ทังนี
้ ้แม้ ว่า
แบบเรี ยนและหลักสูตรจะไม่สามารถใช้ เพื่อศึกษาผลของปรากฏการณ์การดูถูก
และเหยียดหยามทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมได้ ทงหมดเนื
ั้
่องจากมีปัจจัยอื่น
ที่สาคัญต่อการหล่อหลอมคุณลักษณะของพลเมืองดีกว่าหลักสูตรและแบบเรี ยน
อย่างไรก็ ตามการศึกษาวิ เคราะห์ วาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและ
แบบเรี ยนยังถือเป็ นกระบวนการที่จะทาให้ เกิดความเข้ าใจสังคมได้ ดีในทางหนึ่ง
เนื่องจากหลักสูตรและแบบเรี ยนเป็ นผลสะท้ อนของความคิดของสังคมนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ในครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อค้ นหา
วาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ใช้ ในการสร้ างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อรวมศูนย์
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อ านาจอันแฝงเร้ นในการเรี ยนการสอนวิ ชาสังคมศึกษา เริ่ มจากการศึกษา
เบื ้องหลังหรื อบริ บทที่ทาให้ เกิดวาทกรรมทางวัฒนธรรมในแต่ละสมัยเพื่อแสดง
ให้ เห็ นถึ งความต่อเนื่ องทางประวัติ ศาสตร์ และการผลิ ตซ า้ วาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในยุคปั จจุบนั ที่เป็ นผลมาจากการสร้ างวาทกรรมทางวัฒนธรรมใน
อดีต ซึง่ ผู้เขียนได้ ศกึ ษาวิเคราะห์จากแหล่งข้ อมูลสาคัญต่อไปนี ้
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพทุ ธศักราช 2545 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 เนื่องจากเป็ นกฎหมายที่ใช้ บงั คับในการจัดการศึกษา
ทรงพลังต่อกระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับทัง้ ในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ทังนี
้ ้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติถือเป็ นแบบแผนในการ
จัดการศึกษาซึ่งการสร้ างหลักสูตรหรื อกระบวนการผลิตความรู้จะต้ องสอดคล้ อง
กับจุดมุ่งหมายของกฎหมายทางการศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าว การศึกษา
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติจะช่วยให้ เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่แท้ จริ งของการสร้ าง
และผลิตซ ้าวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ดาเนินอยูใ่ นระบบการศึกษา
2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ซึ่งถือเป็ นพิมพ์เขียว
หรื อแม่ แบบของการจัดการศึ กษาในสถานศึ กษาที่ เป็ นรู ปธรรม การสร้ าง
หลักสูตรเป็ นกระบวนการในการผลิตความรู้ ที่นาไปใช้ ในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาและขับเคลื่อนด้ วยกระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
ในยุคปั จจุบนั การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 จะช่วย
ให้ เกิดความเข้ าใจถึงปฏิบตั ิการวาทกรรมผ่านแม่แบบของการจัดการศึกษาใน
ชันเรี
้ ยน
3) หนัง สื อเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาจาก 3 ส านักพิ ม พ์ ที่ ใช้ กั น อย่ า ง
แพร่ หลายในสถานศึ ก ษาประกอบด้ วย สถาบันพัฒ นาคุ ณภาพวิ ช าการ
สานักพิมพ์อักษรเจริ ญทัศน์ และสานักพิมพ์เอมพันธ์ ในสาระหน้ าที่พลเมื อง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

“วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความไม่ หลากหลายทางวัฒนธรรม”
ในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา

วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคมที่อนุญาตให้ ใช้ การเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
ในสถานศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิ การ สานักพิมพ์ละ 12 เล่ม ครอบคลุมทัง้
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งการศึกษาแบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษาจะ
ช่วยให้ เห็ นถึงการขยายความรู้ ในหลักสูตรซึ่ งแบบเรี ยนถื อเป็ นวัสดุประกอบ
หลักสูตรที่จะทาให้ การขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ชนเรี
ั ้ ยนเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรอย่างเป็ นรูปธรรม
สาหรับกรอบในการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ วาทกรรมในครัง้ นี ้ได้ ใช้
กรอบแนวคิดของการศึกษาตามแนวทางของ Michael Foucault (1972: 21-29)
เพื่ อใช้ ในการศึกษาประเด็นส าคัญต่อไปนี ้ 1) บริ บทที่ ทาให้ เกิ ดวาทกรรม 2)
ภาคปฏิบตั ิการวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ใช้ ในการสร้ างความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดี ยวเพื่ อรวมศูนย์ อ านาจทางวัฒนธรรมด้ วยการวิ เคราะห์ และตี ความผ่ าน
หลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา ทังนี
้ ้จะขอกล่าวถึงหลักการวิเคราะห์ วาท
กรรม หรื อ Discourse เป็ นรื อ้ สร้ าง (Deconstruction) ด้ วยวิธีการประวัติศาสตร์
แบบสาแหรก เพื่อศึกษาปั จจัยหรื อบริ บทที่ทาให้ เกิดวาทกรรม และอานาจของ
วาทกรรมในการควบคุมร่ างกายของปั จเจกโดยที่สงั คมส่วนใหญ่ให้ การยอมรับ
ว่าเป็ นความชอบธรรม วาทกรรมสร้ างอานาจในการบังคับ จัดระเบียบ ควบคุม
พฤติกรรม ปลูกฝั งอุดมการณ์ ให้ กับร่ างกาย นอกจากนัน้ วาทกรรมยังสร้ าง
อานาจทางการเมืองที่กระทาต่อร่างกายนันมั
้ กเป็ นไปในลักษณะที่มองว่าร่างกาย
เป็ นวัตถุซึ่งถูกบังคับในลักษณะของการฝึ กวินัย การกระทา การแสดงความ
เคลื่อนไหวหรื อแม้ กระทัง่ ความคิด รวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์บางอย่าง เพื่อให้
เกิดความเข้ าใจประเด็นที่นาเสนอข้ างต้ นผู้เขียนขอแบ่งหัวข้ อการนาเสนอดังนี ้ 1)
บริ บทและปั จจัยของการก่อตัวของวาทกรรมทางวัฒนธรรม 2) กระบวนการสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจของวาทกรรมทางวัฒนธรรม ในหลักสูตร 3) ปฏิบตั ิการ
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

127

128
วาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรสังคมศึกษา 4) ปฏิบตั ิการวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในแบบเรี ยนวิ ช าสัง คมศึ กษา และ 5) ความไม่ หลากหลายทาง
วัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. บริบทและปั จจัยของการก่ อตัวของวาทกรรมทางวัฒนธรรม
วาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา
เป็ นผลมาจากการสร้ างวาทกรรมทางวัฒนธรรมในอดีตและมีการผลิตสืบเนื่ อง
มาจนถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้ จะขอกล่าวถึงการสร้ างวาทกรรมทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ยุคเพื่อให้ เห็นภาพของความต่อเนื่องในการผลิตซ ้าวาทกรรมทางวัฒนธรรม ทังนี
้ ้
วาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาในยุค
ปั จจุบันเป็ นผลมาจากการสร้ างวาทกรรม “ความสร้ างเป็ นไทย” ทัง้ นี จ้ ะขอ
กล่าวถึงบริบทที่ทาให้ เกิดวาทกรรมในแต่ละยุคให้ ภาพอย่างคร่าว ๆ ดังนี ้
1.1) ยุ ค สมบู รณาญาสิ ทธิ ราชย์ สยามต้ องเผชิ ญกับอารยธรรม
ตะวันตกที่มาพร้ อมกับอานาจที่เหนือกว่า ชนชันน
้ าสยามในเวลานันเลื
้ อกรับเอา
ความเจริ ญทางด้ านวัตถุเพื่อสร้ างความเป็ นสมัยใหม่และสร้ างความเป็ นตัวตน
ใหม่ให้ กบั ส่วนต่าง ๆ เพื่อประกอบสร้ างกลายเป็ นไทย ความเป็ นไทยในยุคนี ้จึง
ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อเผชิญหน้ ากับภัยคุกคามอานาจจักรวรรดิตะวันตกและชาวจี น
อีกทังวาทกรรมความเป็
้
นไทยถูกสร้ างขึ ้นเพื่อจัดระเบียบอานาจแบบใหม่ที่เป็ น
การรวมศูนย์อานาจเข้ าสู่สว่ นกลางในการสร้ างรัฐชาติสมัยใหม่ (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2548: 40-67) ทังนี
้ ้ในยุคก่อนการสร้ างความเป็ นสมัยใหม่ด้วยฐานคิดแบบ
รัฐประชาชาติ ความเป็ นไทยไม่ได้ ครอบคลุมถึงคนทุกเชื ้อชาติหรื อคนทุกคนใน
ดินแดนในสยามแต่จะชี เ้ ฉพาะเพี ยงกลุ่มคนชัน้ น า หรื อกลุ่มชาติพันธุ์ หนึ่ ง
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จักรวรรดิตะวันตกใช้ แนวคิดการสร้ างรั ฐประชาชาติหรื อประเทศชาติ ที่ เป็ น
รูปธรรมทางการเมืองด้ วยเชื ้อชาติ ซึง่ ฝรั่งเศสได้ ใช้ แนวคิดนี ้รุกรานสยามด้ วยการ
อ้ างว่า “คนลาวในสยามแม้ จะมีภาษาที่ใกล้ เคียงกับคนสยาม แต่ก็สามารถแยก
ออกกันได้ อย่างชัดเจน คนสยามไม่ใช่เชื อ้ ชาติเพราะมี การผสมกับจี น ดังนัน้
สยามแท้ จงึ เป็ นคนกลุม่ น้ อยของประเทศนี ้” ทาให้ สยามเองในเวลานันหั
้ นมาปรับ
ใช้ วาทกรรมเรื่ องชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามจากจักรวรรดิตะวันตก มีการสร้ าง
วาทกรรมที่กล่าวถึงคาว่า “ชาติ คือ กลุ่มคนที่พดู ภาษาเดียวกัน..... ผู้คนที่อาศัย
ในอาณาจักรเดียวกันถือว่าเป็ นไทย” แบบเรี ยนเล่มแรกได้ บรรจุคาอธิบายความ
เป็ นไทยว่า “เราเกิดมาเป็ นไทยด้ วยกัน เป็ นชาติเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน” อีก
ทังยั
้ งมีการเปลี่ยนชื่อมณฑลที่จากเดิมเป็ นชื่อเรี ยกตามชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนที่
อาศัยบริ เวณนัน้ ให้ กลายมาเป็ นชื่อทิศทิศทางโดยในกรุ งเทพฯ เป็ นศูนย์ กลาง
(คริ ส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร, 2557: 108-116) การรวมศูนย์อานาจเพื่อ
การครอบงาจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นได้ มีการสร้ างสานึกทางวัฒนธรรมร่ วมกัน
โดยเฉพาะด้ านภาษา กีดกันภาษาถิ่น หน่วยงานราชการใช้ ภาษามาตรฐาน ดัง
ตัวอย่างในดินแดนล้ านนาภาษาถิ่ นล้ านนาถูกห้ ามมิ ให้ ใช้ ในโรงเรี ยน ตารา
เอกสารสาคัญที่เป็ นภาษาถิ่นถูกทาลาย ชื่อสถานที่ที่เป็ นภาษาถิ่นถูกเปลี่ยนให้
กลายเป็ นภาษาไทยกลางแทน (ธเนศวร์ เจริ ญเมือง, 2554: 37-50) การทาลาย
ความเป็ นท้ องถิ่นลงในยุคนีถ้ ือเป็ นความพยายามให้ คนท้ องถิ่นลืมเลือนความ
เป็ นตัวตนของคนท้ องถิ่นเพื่อสร้ างสานึกทางวัฒนธรรมของคนท้ องถิ่นอันจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การควบรวมศู น ย์ อ านาจทางการเมื อ งส าหรั บการสร้ างรั ฐ
ประชาชาติสมัยใหม่ อีกทัง้ วาทกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับความเป็ นไทย ยังถูกใช้ ใน
บริบทความสัมพันธ์ทางอานาจเพื่ออ้ างความชอบธรรมในการครอบงาผู้ปกครอง
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เสี ยงข้ างน้ อยในโลกของความเป็ นไทย เพื่ อให้ ผ้ ูปกครองสามารถปกครอง
อาณาจักรได้ อย่างมัน่ คงอีกด้ วย (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556: 4-22)
1.2) ยุคแรกเริ่มหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การสร้ าง
ความเป็ นไทยเป็ นไปเพื่อการรวมศูนย์กลางทางการเมือง แต่มีการปรับเปลี่ยน
ความเป็ นไทยมาเป็ นเพื่อสนองสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปและเพื่อทาให้
คนไทยมี ความภาคภูมิ ใจในชาติของตนอี กทัง้ สื บทอดความเป็ นไทยในยุ ค
สมบูรณาญาสิ ทธิ ร าชย์ ที่ เ คยเกิ ดขึ น้ มาก่ อน นอกกจากนัน้ ยัง เป็ นไปเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนให้ คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะตามที่รัฐต้ องการ ทังนี
้ ้ในช่วงแรกเริ่ มของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเฉพาะในสมัย จอมพล ป. พิบลู สงคราม เกิดกระแส
ชาตินิยมทางวัฒนธรรมแบบจารี ตซึ่งได้ ดาเนิ นการไปอย่างเข้ มข้ นมีการสร้ าง
วัฒ นธรรมแบบรวมศูนย์ กลางมาตรฐานทางวัฒ นธรรม ด้ วยการก าหนด
มาตรฐานใหม่ทางวัฒนธรรม อาทิ การสร้ างคาทักทายและภาษาให้ เป็ นแบบ
มาตรฐาน มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้ สอดคล้ องกับตะวันตก การแต่งกายที่
เปลี่ ยนจากการนุ่งโจงกระเบนมาเป็ นการสวมใส่เสื อ้ ผ้ าแบบสากล การสร้ าง
ระเบียบแบบแผนปฏิบตั ิระหว่างกันระหว่างสามีกับภรรยา ผู้ใหญ่กบั ผู้น้อย แต่
ยังคงรักษาเพื่อสร้ างฐานอุดมการณ์ รองรั บการปฏิบตั ิการทางสังคมของผู้น า
(สายชล สัตยานุรักษ์ , 2548: 40-60)
1.3) ยุคของการต่ อสู้กับอุดมการณ์ คอมมิวนิสต์ ถึงปั จจุบัน ความ
เป็ นไทยวัฒนธรรมไทยถู กใช้ เพื่ อต่ อต้ านภัยคอมมิ วนิ สต์ อันมาจากความ
หวาดกลัวของชนชันน
้ าไทยในขณะนัน้ การขับเคลื่อนมาตรฐานความเป็ นไทย
วัฒนธรรมไทยได้ อาศัยการใช้ เทคโนโลยี เช่น การโฆษณา ซึ่งมีการโฆษณาว่า
“หากว่าไทยกลายเป็ นคอมมิวนิสต์ ความเป็ นไทยที่ถกู สร้ างขึ ้นจะถูกทาลายโดย
สิ ้นเชิง” นอกจากนันยั
้ งมีการบัญญัตคิ าศัพท์ใหม่เพื่อประกอบสร้ างความเป็ นไทย
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เช่น คาว่า “ประชาชาติ” , “วัฒนธรรม” ทังนี
้ ้การบัญญัติศพั ท์ใหม่ให้ กลายเป็ นคา
ไทยเป็ นไปเพื่อควบคุมความคิดของคนไทย (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2548: 40-67)
ในปั จจุบนั เป็ นยุคที่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีความเข้ มข้ นก่อให้ เกิดการ
แข่งขันทางการค้ าและเกิดสังคมโลกาภิวตั น์ปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมมีความ
หวาดระแวงต่อการเข้ ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ ดังข้ อความที่ ปรากฏใน
หลักสูตรดังนี ้ “การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล” ซึ่งถือ
เป็ นวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ถูกใช้ เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ เชิงอานาจใน
สังคมไทย เพื่ อสร้ างความสมัครสมานสามัคคี ของคนในชาติพยายามสร้ าง
มาตรฐานแห่งความเป็ นไทยด้ วยวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้ างความภาคภูมิใจในความ
เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อต่อสู้กบั วัฒนธรรมต่างชาติ (ธงชัย วินิจจะกูล,
2556: 17-22) นอกจากนันวาทกรรมทางวั
้
ฒนธรรมที่มีการก่อตัวจากบริ บททาง
สังคมในอดีตและสืบทอดหรื อผลิตซ ้าวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ดาเนินมาถึงยุค
ปั จจุบันได้ สะท้ อนผ่านกฎหมายการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 โดยเฉพาะการระบุตวั ชี ้วัดในสาระการเรี ยนรู้ หน้ าที่
พลเมื อง วัฒนธรรมและการดาเนินชี วิ ตในสังคม กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551
ดังจะกล่าวถึงในหัวข้ อถัดไป
2. กระบวนการสร้ างความสัมพันธ์ เชิงอานาจของวาทกรรมทาง
วัฒนธรรม ในหลักสูตร
สิ่งที่สาคัญที่สุดของวาทกรรม คือ ความรู้ และอานาจ หากจะกล่าวถึง
อ านาจวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อความรู้ สึกนึกคิ ด เจตคติที่ แสดง
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ออกมาผ่านพฤติกรรมของผู้เรี ยนคงต้ องกล่าวถึงบทบาท “สถาบันการศึกษา” ซึง่
ถือเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีหน้ าที่ในการขัดเกาสมาชิกให้ เป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
สังคม กล่าวได้ ว่าสถาบันการศึกษาเองมีบทบาทในการใช้ อานาจของวาทกรรม
ในการฝึ กวินยั จัดระเบียบ ควบคุมความคิด ฝึ กฝนการกระทา หรื อปลูกฝั งถ่าย
อุดมการณ์ให้ กบั ผู้เรี ยน แม้ ว่าการกระทาดังกล่าวจะไม่ได้ กระทาให้ ร่างกายเกิด
ความเจ็บปวด ไม่ได้ ใช้ กาลังด้ วยอาวุธและไม่ก่อให้ เกิดความหวาดกลัว แต่เป็ น
การกระทาผ่านความรู้ที่กระทาต่อร่างกายเพื่อสร้ างความสัมพันธ์เชิงอานาจ การ
ก ากับร่ างกายโดยใช้ วาทกรรมได้ ถูกผลิ ตขึ น้ เพื่ อใช้ ในการจัดวางความคิ ด
พฤติกรรม การเคลื่อนไหวของผู้เรี ยน สถานบันการศึกษาเองมี บทบาทในการ
ผลิตซ ้าวาทกรรมให้ เพื่อกากับความคิดและพฤติกรรมผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่พึง
ปรารถนาด้ วยการผลิ ตองค์ความรู้ ทางวิ ชาการเพื่ อสื บทอดอานาจในอนาคต
(สามชาย ศรี สนั ต์, 2558: 181-201) ซึ่งหลักสูตรและแบบเรี ยนถือเป็ นเทคโนโลยี
ทางอานาจที่สาคัญในการขับเคลื่อนวาทกรรมทางวัฒนธรรม แม้ วา่ การวิเคราะห์
วาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและหนังสือเรี ยนไม่อาจจะทาความเข้ าใจต่อ
การปฏิ บัติการของอ านาจของวาทกรรมทางวัฒนธรรมได้ ทัง้ หมด เนื่ องจาก
กระบวนการเรี ยนการสอนยังมีอีกหลายองค์ประกอบทังการจั
้
ดการเรี ยนการสอน
ในบริ บ ทของครู ผ้ ู สอน ปฏิ บัติ ก ารของหลั กสู ต รแฝง (Hidden Curriculum)
อื่น ๆ ที่สง่ ผลต่อฐานคิดและการปฏิบตั ิของผู้เรี ยนที่ดาเนินไปตามความประสงค์
ของวาทกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์เชิงอานาจทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สึกนึกคิด
และปฏิบตั ิตามวาทกรรม “วัฒนธรรมไทยอันดีงามที่มีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
ทังนี
้ ้กระทาผ่านหลักสูตรและถูกขยายต่อในแบบเรี ยนแม้ จะไม่ทรงพลังเท่ากับ
พลังของสื่อโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่อโทรทัศน์หรื อสื่อสิ่งพิมพ์ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ แต่ภาพที่สะท้ อนถึงความรู้ สึกนึกคิดและการปฏิบัติในสื่ อต่าง ๆ มักมี
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ความไม่แตกต่างภาพที่สะท้ อนในแบบเรี ยนมากนัก แบบเรี ยนจึงเป็ นเสมือนภาพ
สะท้ อนวิถีของคนในสังคมได้ เป็ นอย่างดี (นิธิ เอียวศรี วงศ์, 2557: 50-80)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นอานาจของหลักสูตรมีความสาคัญที่ส่งผลต่อการ
จัดการศึกษาซึง่ ถือเป็ นกระบวนการหล่อหลอม ขัดเกลา ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ กับ
ผู้เรี ยนไปสู่ผลลัทธ์ (Outcome) จะเกิดขึ ้นในตัวของผู้เรี ยน ทังลั
้ กษณะนิสัย ฐาน
ความคิด และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรี ยน ทังนี
้ ้จะขอกล่าวถึ งความหมายของ
หลักสูตรคร่ าว ๆ เพื่ อสร้ างความเข้ าใจต่อบทบาทของหลักสู ตรในการจั ด
การศึกษา ซึ่งมีผ้ ใู ห้ ความหมายของหลักสูตรไว้ หลากหลายความหมาย มีการ
มองว่าหลักสูตรเป็ นทังเนื
้ ้อหารายวิชา หลักสูตรเป็ นมวลประสบการณ์ที่จดั ให้ กับ
ผู้เรี ยน หลักสูตรเป็ นแผนหรื อเอกสารที่เป็ นแม่บทของการจัดประสบการณ์ให้ กับ
ผู้เรี ยน (Marsh and Willis, 2003: 7-13) ซึ่งเห็นได้ ว่าหลักสูตรมีความสาคัญใน
การสร้ างประสบการณ์ ให้ กับผู้เรี ยนที่ จะนาไปสู่การก่อเกิ ดคุณลักษณะที่ พึง
ปรารถนาผ่ านกระบวนการของหลักสู ตร (Learning Outcome) ครอบคลุ ม
ทางด้ านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย ( Psychomotor Domain)
จิ ต พิ สั ย (Affective Domain) ส าหรั บ ปั จ จั ย ที่ มี ส่ ว นท าให้ หลั ก สู ต รมี ก าร
เปลี่ยนแปลงนัน้ คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าแรงกดดันทางสังคม การเมือง มีส่วนสาคัญ
ในการกาหนดทิศทางของหลักสูตร ในอดีตหลักสูตรถูกสร้ างเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของชนชันน
้ า มีการกาหนดเนื ้อหารายวิชา การจัดประสบการณ์ต่าง ๆ
ให้ เป็ นไปตามที่รัฐต้ องการ อาทิ ในยุคของการสร้ างรัฐประชาชาติสมัยใหม่ มีการ
กาหนดให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนภาษาและวัฒนธรรมอันเป็ นมาตรฐานจากส่วนกลาง
เพื่อให้ คนแต่ละเชื ้อชาติที่อาศัยในดินแดนสยามลืมเลือนความเป็ นตัวตนและมี
สานึกแห่งความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของความเป็ นชาติร่วมกัน รัฐเป็ นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรเป็ นอย่างมากทังเป็
้ นผู้กาหนดความเป็ นไปของหลักสูตร
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การบริ หารหลักสูตร ซึ่งรัฐขับเคลื่อนอานาจวาทกรรมผ่านหลักสูตรที่จะนาไปสู่
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับชันเรี
้ ยน ด้ วยการทาหน้ าที่กาหนด และวางแผน
หลั ก สู ต ร เป็ นแบบแผนส าหรั บ การด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษา (Planned
Curriculum) และนาไปสู่หลักสูตรระดับการจัดการเรี ยนรู้ ในชันเรี
้ ยน (Activities
Curriculum) อันจะส่งผลต่อประสบการณ์ ที่ผ้ ูเรี ยนได้ รับจากการเรี ยนการสอน
ผ่านหลักสูตร (Experienced Curriculum) ซึ่งเป็ นการกระทาผ่านกระบวนการ
เทคโนโลยีการใช้ อานาจ ด้ วยหลักสูตรเองที่เป็ นแม่แบบของการจัดการศึกษาใน
การผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบวินยั ทางวิชาการเพื่อสืบทอดอานาจวาทกรรมทาง
วัฒนธรรม เพื่อสร้ างผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้ว่านอน สอนง่าย มีความคิดและอุดมการณ์
ที่พึงปรารถนาของรัฐ ทังมี
้ หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ ผลิตองค์ความรู้ รู ปแบบ และ
เทคนิคของการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อใช้ ในการปฏิบัติการทางอานาจในการ
ควบคุม กากับ ดูแลพฤติกรรม การแสดงออกทางความคิด หรื ออุดมการณ์ของ
ผู้เรี ยนอีกทังยั
้ งมีการตรวจสอบการใช้ อานาจผ่านการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา ซึง่ การสอบนันเป็
้ นการทาให้ เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอานาจที่สร้ างความรู้
และร่างกาย การสอบเป็ นการประเมินตัดสิน วินิจฉัย ให้ คณ
ุ ค่าในฐานะที่ร่างกาย
นัน้ ปกติ หรื อไม่ ปกติ เป็ นไปตามที่ พึ ง ปรารถนาหรื อไม่ หากเป็ นไปตามพึ ง
ปรารถนาร่ างกายนันจะได้
้
รับรางวัลตอบแทนอันดีงามที่มาในรู ปแบบของเกรด
เฉลี่ย ประทับตราแห่งความเก่ง ดีเด่น หากร่างกายไม่ยอมเชื่อฟั งหรื อเป็ นไปไม่
ในทางที่พึงปรารถนาจะถูกลงโทษผ่านรู ปแบบการสอบตก การประทาตราจัด
อันดับให้ อยู่ในตาแหน่งท้ าย ๆ
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3. ปฏิบัตกิ ารวาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรสังคมศึกษา
ภายใต้ ปฏิบตั ิการวาทกรรมทางวัฒนธรรมของหลักสูตรและการเรี ยน
การสอนสังคมศึกษาส าหรั บบริ บทประเทศไทยนัน้ สิ่งส าคัญจะต้ องกลับไป
พิจารณา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพทุ ธศักราช 2545 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 อันแม่บทของการสร้ างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พื น้ ฐาน 2551 ซึ่ งจะเผยให้ เห็ นถึ ง การใช้ วาทกรรมทางวัฒ นธรรมผ่ า น
กระบวนการบังคับใช้ อานาจในการจัดการศึกษาให้ เป็ นตามที่พึงปรารถนาของ
รัฐเพื่อจรรโลงและผลิตซ ้าวาทกรรมที่สืบทอดมาจากอดีตโดยมีมาตราสาคัญใน
ตัวบทกฎหมายที่สะท้ อนให้ ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการสืบทอดวาทกรรม
ทางวัฒนธรรมในอดีตดังนี ้
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้ “การศึ กษา” หมายความว่ า
กระบวนการเรี ยนรู้ เพื ่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การ
สร้ างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิ ชาการ การสร้ างองค์ ความรู้ อนั
เกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรี ยนรู้ และปัจจัยเกื ้อหนุนให้
บุคคลเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื ่องตลอดชี วิต....”
จากความในมาตรา 4 ชี ใ้ ห้ เห็นว่ารั ฐได้ นิ ยามความหมายของค าว่ า
การศึกษา ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการสืบสานทางวัฒนธรรม ซึง่ ชี ้ให้ เห็น
ว่าหน้ าที่สาคัญของการศึกษา คือ การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม ดัง
ข้ อความที่ระบุหลักการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนเอาไว้ ว่า “กระบวนการ
เรี ยนรู้ต้องมุ่งความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ส่งเสริ มศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
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ของชาติ” ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็ นการจัดการศึกษาตามแนวคิดสารัตถนิยม
และแนวคิดนิ รั นดรนิ ยม ซึ่งฐานความคิดความเชื่ อแนวทางนี ต้ ่างมุ่งหวังว่ า
การศึกษาจะต้ องรักษาแก่นแท้ และมรดกของสังคมเอาไว้ มิให้ สูญสลาย ผู้เรี ยน
ทาหน้ าที่เป็ นผู้สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม อย่างไรก็ตามคาถามหรื อ
ข้ อสงสัยที่มีตอ่ การจัดการศึกษาแบบนี ้ว่า “ใครเป็ นผู้กาหนดกาหนดว่าสิ่งใดเป็ น
ความรู้, มรดกทางวัฒนธรรมของสังคมที่ว่านี ้ได้ รวมเอาวัฒนธรรมของกลุม่ ต่าง ๆ
ไว้ ด้วยหรื อไม่, การศึกษาแบบนี ้ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการวิพากษ์ ถึงความไม่
เสมอภาคของกลุ่มวัฒนธรรม ต่าง ๆ ในหลักสูตรด้ วยหรื อไม่” ซึ่งประเด็นคาถาม
ดังกล่าวชี ้ให้ เห็นถึงความไม่สมดุลทางอานาจในการจัดการศึกษา ทังนี
้ ้แนวทาง
ส าคัญ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารจั ด การศึ ก ษาตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย คื อ
กระบวนการสร้ างหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี ้
กล่าวคือ การสร้ างหรื อพัฒนาหลักสูตรจะต้ องระบุถึงหลักการหรื อวิธีการในการ
มุ่งส่งเสริ มความเป็ นไทย และการส่งเสริ มวัฒนธรรมของชาติที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายการศึกษา ทังนี
้ ้ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พื น้ ฐานต่างยึด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน 2551 เป็ นแบบแผนจัดการศึกษาที่
สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2545 ที่ แก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ฉบับที่ 3 พุ ทธศักราช 2553 หลักสู ตรจึ ง ถื อเป็ นเครื่ องมื อ ในการ
ขับเคลื่อนปฏิ บตั ิการทางอานาจวาทกรรมหรื อเป็ นเทคโนโลยีอานาจของการ
ขับเคลื่อนวาทกรรม ทังนี
้ ้จะขอนาเสนอกระบวนการของการปฏิบตั ิการวาทกรรม
ทางวัฒนธรรมในหลักสูตรดังนี ้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน แบ่งสาระการเรี ยนรู้ออกเป็ น 8
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 1) คณิตศาสตร์ 2) ภาษาไทย 3) สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 4) วิทยาศาสตร์ 5) ภาษาต่างประเทศ 6) สุขศึกษาและ
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พลศึกษา 7) ศิลปะ และ 8) การงานอาชีพฯ ในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ มีการ
กาหนดตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางเพื่อให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
หลักสูตรได้ นาเนื ้อหาสาระแกนกลางไปใช้ ในการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน
ทัง้ นี จ้ ะกล่าวถึ งกระบวนการส่งต่ออุดมการณ์ ในหลักสูตรทางการ (Formal
Curriculum) ก่อนที่จะนาไปสู่การจัดการเรี ยนการสอนในชัน้ เรี ยนนัน้ เริ่ มจาก
1) ระดับสานักเขตพืน้ ที่การศึกษาจะมีการจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่นซึ่งยึดถื อเอา
หลักสูตรแกนกลางเป็ นฐานในการพัฒนาหลักสูตรในระดับท้ องถิ่น โดยจะไม่ตดั
ตัวชี ้วัดใด ๆ ในสาระการเรี ยนรู้ แกนกลางออกได้ 2) ระดับสถานศึกษา เริ่ มจาก
สถานศึกษาทาความเข้ าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช
2551 เพื่ อน าไปสู่ การพัฒ นาหลักสู ตรสถานศึ ก ษาขึ น้ มาให้ สอดคล้ องกั บ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 โดยมีหลักการสาคัญคือยืดหยุ่น
การให้ อานาจสถานศึกษากาหนดจุดเน้ นหรื อสาระการเรี ยนรู้ ท้ องถิ่นเพิ่มเติม
รวมไปถึ งการจัดท ารายวิ ช าเพิ่ มเติ ม ให้ ส อดคล้ องกั บบริ บทชุม ชนท้ องถิ่ น
สถานศึกษา และ 3) ระดับชันเรี
้ ยน ซึ่งครู ผ้ สู อนจะจัดทาหลักสูตรรายวิชา โดย
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน 2551 เพื่อจัดทาอธิ บาย
รายวิชาโครงสร้ างรายวิชา การจัดการทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่จะนาไปสู่การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ กบั ผู้เรี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5-20)
สาหรับการเรี ยนการสอนหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กาหนดสาระการเรี ยนรู้ ออกเป็ น 5 สาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 1) ศาสนา
ศีลธรรมและจริ ยธรรม 2) หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
3) เศรษฐศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ และ 5) ภูมิ ศาสตร์ ซึ่งมี การปรั บเปลี่ ยน
โครงสร้ างและปรับเปลี่ยนตัวชี ้วัดและมาตรฐานการเรี ยนรู้ อยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงปี 2557 มีการกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนวิชาหน้ าที่พลเมือง โดยกาหนดให้
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มีการจัดทาโครงสร้ างเพิ่มเติมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนเนื ้อหาที่เกี่ ยวข้ องกับเป้าหมาย
และภารกิจสาคัญของรัฐ ในการสร้ างพลเมืองตามวิถีที่รัฐปรารถนาโดยกาหนด
สถานศึกษาทุกแห่ งจะต้ องด าเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาหน้ าที่
พลเมืองในรูปแบบของการบูรณาการเข้ าไปในรายวิชาพื ้นฐานและการจัดทาขึน้
รายวิชาเพิ่มเติมขึ ้นมา
ในส่วนของการผลิ ตซ า้ หรื อการสื บทอดวาทกรรมทางวั ฒนธรรมใน
หลักสูตร ผู้เขียนจะขอนาเสนอเนื ้อหาสาระแกนกลางและเนื ้อหาในแบบเรี ยนใน
สาระการเรี ยนรู้ที่ 2 หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม ซึง่ ถือ
เป็ นสาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่ อง “วัฒนธรรม” โดยตรงและกล่าวถึงถึงเนื ้อหา
ทางด้ านวัฒนธรรมในหลักสูตรมากกว่าสาระการเรี ยนรู้ อื่ นในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทัง้ นี เ้ พื่ อวิ เคราะห์ วาทกรรมและ
ปฏิบตั กิ ารวาทกรรมที่ปรากฏในหลักสูตรดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงตัวชี ้วัดและสารการเรี ยนรู้ แกนกลางที่เกี่ ยวข้ องกับวัฒนธรรม
ตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับประถมศึกษา

ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับมัธยมศึกษา

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.3/1 สรุ ปประโยชน์และปฏิบตั ิ
ตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
และท้ องถิ่น
สาระแกนกลาง: 1) ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว เช่น การแสดงความเคารพ และการ
เชื่อฟั งผู้ใหญ่ การกระทากิจกรรมร่ วมกันใน
ครอบครัว 2) ประเพณีและวัฒนธรรมในท้ องถิ่น
เช่น การเข้ าร่ วมประเพณีทางศาสนา ประเพณี
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต ประโยชน์ของการ
ปฏิบตั ิตนตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้ องถิ่น

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับ
คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็ นปั จจัยในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรื ออาจนาไปสู่ความเข้ าใจ
ผิดต่อกัน
สาระแกนกลาง: 1) ความคล้ ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2) วัฒนธรรมที่เป็ นปัจจัยในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรื ออาจนาไปสู่ความเข้ าใจ
ผิดต่อกัน

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.3/2 บอกพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
สาระแกนกลาง: 1) พฤติกรรมของตนเองและ
เพื่อน ๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย
การทาความเคารพ การปฏิบตั ิตาม ศาสนพิธี
การรับประทานอาหาร การใช้ ภาษา (ภาษาถิ่น
กับภาษาราชการ และภาษาอื่น ๆ ฯลฯ) 2)
สาเหตุที่ทาให้ พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ใน
ปัจจุบนั ของนักเรี ยน และผู้อื่นแตกต่างกัน

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ม.2/3 อธิบายความคล้ ายคลึง
และความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
นาไปสู่ความเข้ าใจอันดีระหว่างกัน
สาระแกนกลาง: 1) ความคล้ ายคลึงและ
ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างความ
เข้ าใจอันดีระหว่างกัน
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ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับประถมศึกษา

ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับมัธยมศึกษา

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.4/4 อธิบายความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้ องถิ่น
สาระแกนกลาง: 1) วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ
ของไทย ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย ภาษา
อาหาร

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ม.3/3 อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
สาระแกนกลาง: 1) ความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
สากล 2) การอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย
และภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.5/3 เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย
ที่มีผลต่อการดาเนินชีวติ ในสังคมไทย
สาระแกนกลาง: 1) วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อ
การดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทย 2) คุณค่า
ของวัฒนธรรมกับการดาเนินชีวติ

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความ
จาเป็ นที่ต้องมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
และอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
สาระแกนกลาง: 1) ความหมายและ
ความสาคัญของวัฒนธรรม 2) ลักษณะและ
ความสาคัญของวัฒนธรรมไทยที่สาคัญ
3) การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 4) ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล 5) แนว
ทางการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยที่ดีงาม และ
6) วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.5/4 มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
และเผยแพร่ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชน
สาระแกนกลาง: 1) ความสาคัญของ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ตัวอย่างภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ในชุมชน ของตน 2) การอนุรักษ์ และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชน
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ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับประถมศึกษา

ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับมัธยมศึกษา

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.6/2 วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธารง
รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
สาระแกนกลาง: 1) ความหมายและประเภท
ของวัฒนธรรม 2) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย 3)
แนวทางการธารงรักษาวัฒนธรรมไทย
ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.6/4 อธิบายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนใน
สังคมไทย
สาระแกนกลาง: 1) ประโยชน์และคุณค่าทาง
วัฒนธรรม 2) ความแตกต่ างทางวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่มคนภาคต่าง ๆ ในสังคมไทย 3) แนว
ทางการรักษาวัฒนธรรม

จะเห็นได้ ว่าตัวชี ้วัดและเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาทางด้ านวัฒนธรรม มีลกั ษณะของความเป็ นวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่
ส าคัญดังนี ้ “เห็ นคุณค่าวัฒนธรรมไทย, การอนุรั กษ์ วัฒนธรรมไทยและภู มิ
ปั ญญาไทยที่เหมาะสม และวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม” ซึ่งวาทกรรมเหล่านี ้ให้
ความสาคัญต่อคุณค่าของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็ นผลสืบเนื่ องมาจากวาทกรรม
“ความเป็ นไทย” ที่ก่อตัวขึน้ ในอดีตในบริ บททางการเมื องและสังคมเพื่อสร้ าง
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ในดินแดนสยาม และการเลือกรับ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เป็ นการยอมให้ มีการเปิ ดพื ้นที่ให้ กบั ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในขอบเขตที่ จ ากัด ดังจะพบได้ ว่าในช่วงระดับประถมศึกษา
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ตอนต้ นนัน้ มี การเปิ ดพื น้ ที่ ให้ กับวัฒนธรรมท้ องถิ่ นได้ มี ตัวตน แต่การเรี ยนรู้
เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อวัฒนธรรมยังเป็ นไปในลักษณะการ
รับรู้แบบผิวเผินที่เน้ นไปแค่เพียงการรู้จาและเข้ าใจซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ ในระดับขัน้
พืน้ ฐาน แต่อย่างไรก็ ตามการจัดเนื อ้ หาในหลักสูตรก็ เป็ นไปตามหลักการจัด
เนือ้ หาในหลักสูตรและเป็ นไปตามพัฒนาการของการของเรี ยนของผู้เรี ยนใน
ระดับประถมศึกษาที่จะต้ องเรี ยนจากสิ่งใกล้ ตวั เรี ยนในเรื่ องที่ง่ายไปหาเรื่ องยาก
หรื อซับซ้ อน (ทัศนี ย์ บุญเติ ม , ม.ป.ป.: 57-97) ส่ งผลท าให้ ผ้ ู เรี ยนได้ เรี ยน
วัฒนธรรมท้ องถิ่นของตัวเองก่อน การเรี ยนรู้ เนือ้ หาวัฒนธรรมในช่วงดังกล่าว
มักจะเป็ นการเรี ยนรู้ เพื่อทาให้ เกิดความรู้ ความจาและนาไปสู่การปฏิบตั ิ ต่อมา
เมื่อระดับชันประถมศึ
้
กษาตอนปลายโดยเฉพาะในช่วงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5-6
ได้ มีการบรรจุเนื ้อหาสาระที่โยงความเป็ นวัฒนธรรมท้ องถิ่น ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมเข้ าสู่ความเป็ นวัฒนธรรมไทยที่เป็ นแกนหลักของชาติที่สมควรธารง
อนุรักษ์สืบสานต่อไป
สภาวะของการปลูกฝั งความคิดผู้เรี ยนในระดับประถมศึกษาให้ มีความ
ความรู้ ความจา และการเห็ นคุณค่าทางแห่งการอนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดี งาม
สถาบันการศึกษาซึ่งเป็ นสถาบันทางสังคมรู ปแบบหนึ่งได้ สร้ างความรู้ ผ่ าน
หลักสูตรกากับพฤติติกรรม ฝึ กวินยั กากับความคิดรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์
ความรู้ ทางด้ านวัฒนธรรมที่ ถูกกาหนดขึน้ ผ่านหลักสู ตร และถูกส่งต่อไปยัง
ห้ องเรี ยนผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรโดยครู จึงเป็ นการกระทา
เพื่อส่งต่อวาทกรรมทางด้ านวัฒนธรรมไปเพื่ อทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมและปฏิบตั ิตามภายใต้ ความปรารถนาดีที่จะรักษาสิ่งดีงามของสังคม
และทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างมีความสุข
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมทังหมดตั
้
งแต่
้ ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
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มัธยมศึกษา จะพบว่าเนื อ้ หาที่ เกี่ ยวกับวัฒนธรรม “ท้ องถิ่ น” จากเดิมมี การ
กาหนดเนื อ้ หาไว้ ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา แต่พอถึงเนื อ้ หาท้ องถิ่ นใน
หลักสูตรมัธยมศึก ษาเริ่ มหายไปและถู กแทนที่ ด้ วยค าว่ า “วัฒนธรรมไทย”
สะท้ อนให้ ถึงการหดหายของวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อวัฒนธรรมภูมิภาคกลายมา
เป็ นคาว่า “วัฒนธรรมไทย” นอกจากนันเนื
้ ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับ “การปะทะสังสรรค์
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอื่น” มีลกั ษณะความเป็ นชาตินิยมผสมอยู่
โดยเฉพาะเนื ้อหาระบุถึง “การเลือกรับวัฒนธรรมอื่นอย่างเหมาะสมให้ สอดคล้ อง
กับวัฒนธรรมไทยเพื่อการดารงรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่สมควรอนุรักษ์ สื บ
ทอดต่อไป” ตามตัวชี ว้ ัดที่ ส 2.1 ม.3/3 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน 2551 ซึ่ง นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2557: 20-30) ได้ อธิ บายข้ อความที่แสดงถึง
ความเป็ นชาตินิยมและความรักชาติในแบบเรี ยนว่า “เป็ นวาทกรรมที่ถกู สร้ างขึ ้น
เพื่อเป็ นเครื่ องมือทางการเมืองที่สาคัญในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ” ซึ่งใช้ ใน
การศึกษาปลูกฝั งสานึกกล่อมเกลา ครอบงา และสร้ างสานึกให้ กับผู้เรี ยนอย่าง
หนึง่ ผ่านระบบการศึกษาที่มีหลักสูตรเป็ นแกนหลักของการจัดการเรี ยนการสอน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ารัฐเองได้ ใช้ อานาจของวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมที่แม้ จะมุ่งเน้ นความหลากหลายแต่ก็โยงเข้ าหาความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดี ยว เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดความภาคภูมิ ใจในวัฒนธรรมชาติ ที่ มี ลักษณะเป็ น
เอกลักษณ์ มีสานึกร่ วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานที่รัฐกาหนดขึ ้นผ่านหลักสูตรเพื่อ
สร้ างผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่ รั ฐพึ ง ปรารถนา อ านาจในการสร้ างหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ล้ วนแต่เป็ นไปตามความปรารถนาของรัฐ
แทบทังสิ
้ ้นสิน้ กล่าวคือ รัฐใช้ อานาจตามกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2545 ดาเนินการกาหนดหลักสูตร และรูปแบบการเรี ยนการ
สอนเพื่ อสร้ างพลเมื องที่ รั ฐ ต้ องการ ในส่ วนของวาทกรรมทางวัฒ นธรรม
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โดยเฉพาะ “ความภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ” ยังมีการดาเนินการสืบทอดต่อไป
เรื่ อย ๆ ซึง่ ทาให้ เกิดการเบียดขับ หรื อเปิ ดโอกาสให้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น วัฒนธรรม
จากภายนอก และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข้ ามามีพื ้นที่ในหลักสูตรใน
ปริมาณที่จากัด ทังจ
้ ากัดในด้ านน ้าหนักของเนื ้อหา และการกาหนดการเลือกรับ
เหมาะสมให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมไทยที่ถูกสร้ างโดยรัฐ ด้ วยการดาเนินการ
สืบทอดผลิตซ ้าวาทกรรมทางวัฒนธรรมเช่นนี ้มีผลทาให้ ผ้ เู รี ยนมองวัฒนธรรมใน
เชิ งเดียวมากกว่าการมองเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ มี อยู่ ซึ่งจะ
กล่าวถึงในรายละเอียดในหัวข้ อถัดไป อย่างไรก็ตามหลักสูตรที่กาหนดโดยรัฐมี
สถานะเป็ นเพียง (Planned Curriculum) เท่านันแต่
้ การขับเคลื่อนหลักสูตรไปสู่
ห้ องเรี ยน (Enacted Curriculum) ยังต้ องกลับไปพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ
ที่จะส่งผลให้ เกิ ดประสบการณ์ กับผู้เรี ยน ทัง้ นีแ้ บบเรี ยนถื อเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญในการขยายความรู้ ในหลักสูตรไปสู่ห้องเรี ยน ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงการ
ขยายการสร้ างและการปลูกฝั งวัฒนธรรมในแบบเรี ยนดังหัวข้ อต่อไปนี ้
4. ปฏิบั ติการวาทกรรมทางวั ฒนธรรมในแบบเรี ยนวิ ชาสั งคม
ศึกษา
จากที่ กล่ าวมาข้ างในหัวข้ อปฏิ บัติ การวาทกรรมทางวัฒนธรรมใน
แบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ซึง่ เผยให้ เห็นการขับเคลื่อนวาทกรรมตามเจตนารมณ์
ของรั ฐ ผ่ านการก าหนดกฎหมายการศึ กษาซึ่ ง น ามาสู่ การสร้ างหลั ก สู ต ร
แกนกลางให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่ออกโดยรัฐ การนาหลักสูตรไปใช้ ถือเป็ น
หน้ าที่สาคัญของครู ที่จะเชื่อมระหว่างหลักสูตรอุดมการณ์ (Ideal Curriculum)
ที่ถกู ถ่ายทอดผ่านหลักสูตรที่เป็ นเอกสารทางการ (Formal Curriculum) ท้ ายสุด
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ผู้ที่จะดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรสูห่ ้ องเรี ยน คือ ครูผ้ สู อนที่จะกลวิธีตา่ ง ๆ ใน
การจัดการเรี ยนรู้ รวมถึงใช้ หนังสื อเรี ยนเพื่ อใช้ ในการจัดประสบการณ์ ให้ กับ
ผู้เรี ยน ซึง่ หนังสือเรี ยนถือเป็ นวัสดุประกอบหลักสูตร (Curriculum Material) ที่จะ
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และส่งผลต่อความรู้ ความคิด เจตคติและพฤติกรรม ใน
อดีตการผลิ ตแบบเรี ยนมักผูกขาดโดยรั ฐ เป็ นความรู้ ที่ รั ฐผลิ ตขึน้ เพื่ อก ากับ
ความรู้ ความคิดของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่รัฐปรารถนา แม้ ว่าในยุคปั จจุบนั รัฐ
จะไม่ได้ ผกู ขาดการผลิตแบบเรี ยนเหมือนในอดีต เนื่องจากรัฐอนุญาตให้ เอกชน
จัดพิมพ์และจัดจาหน่วยแบบเรี ยนในวิชาต่าง ๆ และจาหน่ายให้ กับสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ตามสานักพิมพ์เอกชนยังต้ องขออนุญาตรัฐใน
การจัดพิมพ์ และมีการต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี การพิมพ์เนือ้ หาในแบบเรี ยน
จะต้ องสอดคล้ องกับเนือ้ หาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551
(กลุ่มพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ ส านักวิ ชาการและมาตรฐานการศึ กษา, 2561:
ออนไลน์) แบบเรี ยนจึงถือเป็ นเอกสารประกอบหลักสูตร (Curriculum Material)
ที่ เริ่ มจากรั ฐเป็ นผู้กาหนดขอบเขตของความรู้ ในหลักสูตรและส านักพิมพ์ ท า
หน้ าที่ขยายความรู้ในการศึกษาเพื่อส่งทอดวาทกรรมทางวัฒนธรรมผ่านหนังสือ
เรี ยน ในการวิเคราะห์ปฏิบตั ิการวาทกรรมผ่านหนังสือเรี ยนในครัง้ นี ้ผู้เขี ยนได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบการนาเสนอเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมจากหนังสือของ
สานักพิมพ์ที่ได้ รับอนุญาตให้ ตีพิมพ์และมีการใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษาอย่างแพร่หลาย ดังนี ้ 1) สานักพิมพ์สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
2) สานักพิมพ์อักษรเจริ ญทัศน์ และ 3) สานักพิมพ์เอมพันธ์ ซึ่งจะขอนาเสนอ
เนื ้อหาในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรม ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบการนาเสนอเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมไทย
โดยสานักพิมพ์
ประเด็น
เนือ้ หาที่
นาเสนอ
การให้
ความหมาย
“วัฒนธรรม
ไทย”

สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ
วัฒนะธรรมไทยเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติไทย
เป็ นผลรวมจากความรู้
ความคิด สติปัญญา
ของบรรพบุรุษที่สงั่ สม
สืบมาโดยผ่านการ
พัฒนาให้ เหมาะสมต่อ
การเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัยของสังคมไทย
วัฒนธรรมเดิมของไทย
ได้ รับอิทธิพลจาก
ชนชาติต่าง ๆ ซึง่ ถูก
นามาปรับปรุ ง
ผสมผสานกรรม
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยไปใน
ที่สดุ
(ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์,
2559 :142-143)

สานักพิมพ์
สานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์

สานักพิมพ์
เอมพันธ์

วัฒนธรรมไทยเป็ นสิ่งดี
งามที่คนไทยสร้ างขึ ้นมา
นับตังแต่
้ บรรพบุรุษและได้
หล่อลอมให้ คนไทยทุกหมู่
เราทัว่ ทุกภูมิภาคของ
ประเทศเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันประชาชนโดย
ยึดถือและนามาปฏิบตั ิ
เป็ นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตก่อให้ เกิดความ
ภาคภูมิใจและเป็ นเครื่ อง
ยึดเหนี่ยวให้ คนในชาติ
รู้ สกึ เป็ นพวกพ้ องเดียวกัน
(กระมล ทองธรรมชาติ
และคณะ, 2558: 84-85)

วัฒนธรรมไทยเป็ น
ผลงานที่บรรพบุรุษไทย
สัง่ สมและสร้ างสรรค์
ขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้
สมัยสุโขทัยจนถึง
ปัจจุบนั เพื่อให้
ลูกหลานได้ ยึดถือและ
ปฏิบตั ิตาม เป็ นสมบัติ
ล ้าค่าที่ส่งผลให้
สังคมไทยอยู่ร่วมกัน
มัน่ คง วัฒนธรรมเป็ น
สิ่งที่เราภาคภูมิใจ
(สาเนียง เลื่อมใส และ
สุชาดา วราหพันธ์,
2555: 195-196)
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ประเด็น
เนือ้ หาที่
นาเสนอ
ตัวอย่าง
วัฒนธรรม
ไทยที่ถูก
นาเสนอ

สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ
วัฒนธรรม
ด้ านอาหาร, ที่อยู่อาศัย
,ด้ านการแต่งกาย
,ศิลปะการป้องกันตัว
,ศิลปะการแสดง
(ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์,
2559: 142-150)

สานักพิมพ์
สานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
พระมหากษัตริ ย์,พุทธ
ศาสนาและศาสนาอื่น
อาชีพ เช่นการทาขวัญข้ าว
ประเพณีบญ
ุ สารท และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
อาหาร ขนม สมุนไพร
(กระมล ทองธรรมชาติ
และคณะ, 2558: 84-90)

สานักพิมพ์
เอมพันธ์
มารยาทไทย ศิลปกรรม
ไทย ผ้ าไหมไทย
ประเพณีไทย
อาหารไทย (ต้ มยากุ้ง
ส้ มตา ผัดไทย)
(สาเนียง เลื่อมใส และ
สุชาดา วราหพันธ์,
2555: 195-210)

จากตารางจะพบว่ามีการให้ คานิยามของแต่ละสานักพิมพ์เป็ นไปใน
ลักษณะที่สอดคล้ องกัน กล่าวคือ วัฒนธรรมไทยมีการสัง่ สม สืบทอดมาตังแต่
้
บรรพบุรุษ หล่อหลอมให้ กลายเป็ นลักษณะที่ เป็ นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
กลายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวซึ่งก่อให้ เกิ ดความภาคภูมิ ใจส าหรั บคนในชาติ ซึ่ง
ชี ้ให้ เห็นว่าในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ที่ใช้ เป็ นแบบแผน
ในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในยุคปั จจุบนั ยังสืบทอดวาทกรรมทางวัฒนธรรม
ตัง้ แต่ยุคของการสร้ างรั ฐชาติ สมัยเพื่ อสร้ างความเป็ นไทยเพื่ อสร้ างความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อต่อสู้กบั วัฒนธรรมต่างชาติ ซึง่ เห็นได้
จากการนาเสนอเนื ้อหาการเลือกรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องเลือก
รับให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ในส่วนของการนาเสนอตัวอย่างของวัฒนธรรม
ไทยที่มักจะเป็ นไปในลักษณะของการเปิ ดพืน้ ที่ ให้ กับความหลากหลายอย่าง
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จากัดในด้ านเนือ้ หาซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้ อต่อไป ทัง้ นีน้ อกจากนัน้ ยังมีภาพที่
เกี่ยวข้ องวัฒนธรรมซึ่งถื อว่าเป็ นสื่อการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ดมโนมิติต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ ชดั เจน ซึ่งขอนาเสนอภาพที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมที่ปรากฏในหนังสือ
เรี ยนวิชาสังคมศึกษาดังนี ้

ภาพที่ 1-2 แสดงภาพที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมที่ปรากฏในหนังสือเรี ยนวิชาสังคมศึกษา จาก
หนังสือเรี ยนวิ ชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชัน้ ม.4-6 หน้ า 38-49 ของ
สานักพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์.
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จะเห็นได้ ภาพที่นาเสนอนันส่
้ วนใหญ่เป็ นภาพวัฒนธรรมแบบมาตรฐาน
และสื่อให้ เห็นชัดเจนถึงการเน้ นย ้าวัฒนธรรมภาคกลางมากกว่า โดยเฉพาะการ
นาเสนอภาพบ้ านเรื อนไทย ซึ่งภาพดังกล่าวนัน้ เป็ นลักษณะของบ้ านเรื อนไทย
วัฒนธรรมเฉพาะคนลุ่มน ้าเจ้ าพระยาหรื อคนในภาคกลางเท่านัน้ (ประติมา นิ่ม
เสมอ และ ธาริ ณี รามสูต, 2558: 99-117) ไม่ได้ เป็ นภาพสะท้ อนภาพบ้ านเรื อน
ของคนไทยทุกพื ้นที่ ดังเช่น นอกจากนันภาพที
้
่นาเสนอส่วนใหญ่จะเป็ นภาพที่
เกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนา และมีการนาเสนอผ่านแบบเรี ยนในหน้ า 117 ใน
หนังสือเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ของสานักพิมพ์พฒ
ั นาวิชาการ พิมพ์ในปี 2558 ซึ่งระบุว่า “ประเทศไทยมีทงชาว
ั้
พุทธและมุสลิมทาให้ ง่ายต่อการร่ วมมือกับกลุ่มประเทศที่เป็ นพุทธและมุสลิม”
สะท้ อนให้ เห็นว่ายังขาดมิติของความเชื่ออื่น ๆ ละเลยความเชื่อพื ้นบ้ านไปดังที่
สุจิตต์ วงษ์ เทศ (2560: ออนไลน์) ระบุว่าศาสนาผีเป็ นรากฐานอันแข็งแกร่ งของ
วัฒนธรรมดังเดิ
้ มของอุษาคเนย์นนั ้ แต่ศาสนาผีไม่มีพืน้ ที่ ในการแสดงออกใน
รู ปแบบของทางการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ เนื อ้ หาในหลักสูตรและหนังสื อเรี ยน
สาหรับการเรี ยน การสอนเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมไทยสะท้ อนให้ เห็นว่า
การเรี ยนการสอนยังไม่เปิ ดพื ้นที่ให้ กบั ศาสนาพื ้นบ้ าน ดังเช่น วัฒนธรรมการไหว้
ผีปตาในภาคอี
ู่
สาน การเลีย้ งผี บรรพบุรุษของคนในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งถื อเป็ น
วัฒนธรรมความเชื่อพื ้นบ้ านไม่ถูกนับให้ เป็ นวัฒนธรรมทางด้ านศาสนาในบรรจุ
ไว้ ในแบบเรี ยน ทาให้ เกิดสภาวะการหลงลืมศาสนาพืน้ บ้ านที่เป็ นรากฐานอัน
แข็งแกร่ งของวัฒนธรรมไทยเอง วัฒนธรรมไทยที่ถูกสร้ างผ่านแบบเรี ยนจึงขาด
มิตขิ องความเป็ นความดังเดิ
้ ม
ทัง้ นี ใ้ นการเรี ย นการสอนในเนื อ้ หาทางวั ฒ นธรรมมี ก ารก าหนด
มาตรฐานทางวัฒนธรรมขึน้ ให้ มีลักษณะเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นวัฒนธรรมที่ เป็ น
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มาตรฐาน ทาให้ มองว่าวัฒนธรรมเป็ นหนึ่งเดียวขาดบริ บทของกลุ่มวัฒนธรรม
อื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ ข้ อความดังในหน้ า 118 ของหนังสือเรี ยนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ของสานักพิมพ์พฒ
ั นา
วิชาการ พิมพ์ในปี 2558 มีข้อความที่สรุปเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศ
เป็ นเพื่ อนบ้ านในภู มิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ดังนี ้ “วัฒนธรรมทางด้ าน
ภาษา เนื่ องจากในภูมิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มี วัฒนธรรมและภาษาที่
หลากหลายจึงมีการใช้ ภาษาแตกต่างกันออกไป เช่น ประเทศไทยใช้ ภาษาไทย
ประเทศเมียนมาใช้ ภาษาพม่า, วัฒนธรรมทางด้ านศาสนาประชากรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มี การนับถื อศาสนาที่ แตกต่างกันตามความเชื่ อและ
ศรัทธา เช่น ประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ” ซึ่งการกล่าวถึง
วัฒนธรรมที่ ในเชิ งเดี่ ยวแบบมาตรฐานจะท าให้ ขาดมิ ติความหลากหลายที่
แท้ จริ ง ไม่มี มิ ติของวัฒนธรรมย่อยอื่ น ๆ อาทิ การกล่ าวถึงกลุ่มภาษาอื่ นใน
ประเทศไทย ความเชื่อแบบอื่นที่อยู่นอกเหนือไปจากพุทธศาสนา เช่น การเลี ้ยงผี
บรรพบุรุษ หรื อ ผีพื ้นบ้ าน ภาวการณ์หลงลืมหรื อละเลยความเชื่อพื ้นบ้ าน ทาให้
เกิดวาทกรรม “พุทธแท้ พุทธเทียม” (คมชัดลึก, ออนไลน์ : วันที่ 7 พฤษภาคม
2560) ที่มีการกล่าวถึงบนโลกสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการตังค
้ าถามต่อการ
ปฏิบตั ิตามความเชื่อพื ้นบ้ านว่าไม่ใช่พทุ ธแท้ วาทกรรม “พุทธแท้ พุทธเทียม” ได้
เบียดขับความเชื่อแบบอื่นที่ไม่ตรงกับความรู้ฉบับทางการ
แต่อย่างไรก็ ตามยังพบค าอธิ บายเพิ่ มเติมที่ มี การกล่าวถึ งลักษณะ
ความหลากหลายอยู่ บ้ าง ดังเช่นค าอธิ บายที่ กล่าวถึ ง “ภูมิ ภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้ อมทาง
ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรซึ่งล้ วนสัมพันธ์ และเกี่ยวข้ อง
กันส่งผลให้ การดาเนินชีวิตในประชากรในแต่ละพืน้ ที่แตกต่างกันออกไปตาม
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ท้ องถิ่นต่าง ๆ จนเกิดเป็ นประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น”
และมีการนาเสนอประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละพืน้ ที่ได้ ออกเป็ นภูมิ ภาค
ประกอบด้ วย 1) ประเพณี และวัฒนธรรมภาคกลาง 2) ประเพณี และวัฒนธรรม
ภาคเหนื อ 3) ประเพณี วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 4) ประเพณี และ
วัฒนธรรมภาคตะวันออก 5) ประเพณี และวัฒนธรรมภาคตะวันตก และ 6)
ประเพณีและวัฒนธรรมภาคใต้ แต่การนาเสนอลักษณะประเพณีและวัฒนธรรม
ของแต่ละพื ้นที่นนจะน
ั ้ าเสนอแค่เพียงภาพของวัฒนธรรมที่เป็ นประเพณีสาคัญ ๆ
เท่ านัน้ ไม่ มี การถึ งการกล่ าวถึ งวัฒ นธรรมกลุ่มย่ อยอื่ น ๆ ซึ่ งถื อเป็ นความ
หลากหลายที่ จ ากัด ซึ่งนาไปสู่ฐานคิดของผู้เรี ยนที่ มองวัฒนธรรมในชาติใน
เชิงเดี่ยว ขาดมิติความหลากหลายอย่างแท้ จริ งซึ่งทาให้ ความเป็ นท้ องถิ่ นของ
กลุ่มชาติพนั ธ์ กลุ่มย่อยถูกลืมเลือน และอยู่ภายใต้ การรับรู้ ความเป็ นวัฒนธรรม
หลักซึ่งพบเห็นได้ จากวาทกรรม “ไทยแท้ ” (มติชน, ออนไลน์ : วันที่ 6 กันยายน
2561) ที่พยายามจะสร้ างความภูมิในความเป็ นไทย ภูมิใจในความเป็ นไทยและ
พยายามจะแสวงหาเหตุผลให้ กบั ความเป็ นไทยแท้ ๆ โดยกลืนเอาความผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมโดยการเหมารวมให้ เป็ นไทยแท้ การสื บทอดวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแบบเรี ยนเป็ นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึง่ ที่ทาให้ เกิดการก่อตัว
ของวาทกรรมทางวัฒนธรรมในสังคม อาทิ “ไทยแท้ ๆ” “พุทธแท้ พุทธเทียม”
5. ความไม่ หลากหลายทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยน
วิชาสังคมศึกษา
จากการศึกษาวาทกรรมและปฏิ บัติ การวาทกรรมในหลักสูต รและ
แบบเรี ยนสังคมศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้ นนันมี
้ การใช้ วาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ทา
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ให้ วัฒ นธรรมอื่ นเป็ นแค่ เ พี ยงวัฒ นธรรมพื น้ บ้ าน วัฒ นธรรมภู มิ ภ าคเป็ น
วัฒนธรรมที่มีความสาคัญรองมาจากวัฒนธรรมไทยที่เป็ นวัฒนธรรมมาตรฐาน
ตามแบบฉบับความรู้ ของทางการ ดังเช่น การนาเสนอภาพของบ้ านเรื อนไทยที่
เป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมไทย ที่ปรากฏในหนังสือเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับชัน้ ม.4-6 หน้ า 38-49 ของสานักพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์ ซึ่ง
ได้ ขบั เบียดขับความเป็ นอื่นโดยการละเลยการนาเสนอบ้ านเรื อนของคนในพื ้นที่
อื่น ๆ ทังนี
้ ้มีการนาเสนอภาพตัวแทนวัฒนธรรมในหนังสือเล่มดังกล่าวเฉพาะ
ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เน้ นวัฒนธรรมทางวัตถุอนั สวยงามซึ่งถื อเป็ น
การยอมรับความหลากหลายอย่างจากัดเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยตัดขาด
จากบริ บทของการต่อสู้ต่อรองความไม่เป็ นธรรมของกลุ่มวัฒนธรรม และบริ บท
ทางประวัติศาสตร์ ของกลุ่มวัฒนธรรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมอย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้วาทกรรมในยุคปั จจุบนั ที่ ปรากฏผ่านหลักสูตร
และแบบเรี ยนนันเป็
้ นวาทกรรมที่สืบทอดมาจากวาทกรรม “ความเป็ นไทย” ซึ่ง
เป็ นวาทกรรมที่ เกิ ดท่ ามกลางบริ บทของการเผชิ ญหน้ ากั บจัก รวรรดิ นิ ยม
ตะวันตกและการจัดระเบียบโครงสร้ างการปกครองที่รวมอานาจเข้ าสู่ศนู ย์กลาง
วาทกรรมความเป็ นไทยดังกล่าวสร้ างฐานคิดให้ เห็นว่ามีวัฒนธรรมไทยที่ เป็ น
แบบมาตรฐาน หรื อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึง่ หากวิเคราะห์ความหลากหลาย
ที่ไม่หลากหลายของวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา จะเป็ นการ
ให้ ความส าคัญกับเรื่ องความหลากหลายใช้ เพื่ อเพื่ อการสร้ างความเป็ นรั ฐ
ประชาชาติการสร้ างรัฐประชาชาติมีหลักการสาคัญคือการสร้ างความเป็ นหนึ่ง
เดียว หรื อการถูกกลืนด้ วยมาตรฐานเดียวทางวัฒนธรรม (ธเนศ วงศ์ยานนาวา,
2557: 57)
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นอกจากนันการใช้
้
วาทกรรมทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวาทกรรม “ความ
เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม” เพื่อสร้ างมาตรฐานทางวัฒนธรรมขึ ้นมาถื อเป็ น
การสร้ างอุดมการณ์ ความเป็ นชาตินิยมผ่านการเรี ยนการสอนประวัติศาสตร์
และเชื่อมโยงความแตกต่างทางด้ านเชื อ้ ชาติของประชากรในประเทศให้ เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวลื มเลื อนความแตกต่างทางด้ านชาติพันธ์ และวัฒนธรรมเพื่ อ
สร้ างความเป็ นหนึ่งเดียวตามแนวทางของการสร้ างรัฐประชาชาติ อย่างไรก็ตาม
มีการเปิ ดพื ้นที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนซึ่งแต่
เป็ นการยอมรับสภาวะที่แปลกปลอมของความเป็ นอื่นให้ ดารงอยู่ในสถานะชน
กลุ่มน้ อย สิทธิของชนกลุ่มน้ อยแบบมีระบบโควตาภายใต้ กรอบรัฐประชาชาติ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ และเชื ้อชาติตา่ ง ๆ กลายมาเป็ นพลัง
ความคิดที่ทรงพลังในช่วงศตวรรษที่ 1960 เป็ นความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของโลกใหม่มากกว่าเป็ นวัฒนธรรมเก่ า รั ฐประชาชาติสมัยใหม่จึ งหันมาใช้
วัฒนธรรมเป็ นมาตรฐานใหม่ในการกาหนดความเป็ นรัฐ (ธเนศ วงศ์ยานนาวา,
2557: 58-59) ซึ่งภาวะดังกล่าวเห็นได้ จากการเปิ ดพื ้นที่ให้ กับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาอย่างจากัด มีการกาหนด
ตัวชีวดั ที่ระบุถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเลื อกรับวัฒนธรรมอื่นอย่าง
เหมาะสมซึ่งเป็ นไปเพื่อให้ รัฐชาติสมัยใหม่ที่เน้ นความเป็ นอันหนึ่งอันเดียว ทังนี
้ ้
การหายไปของของความหลากหลายทางชาติพันธ์ เกิ ดขึน้ อย่างต่อเนื่ องและ
กระบวนการทางการศึกษาโดยเฉพาะแบบเรี ยนหรื อหลักสูตรที่สร้ างกระบวน
ทัศน์ของความเป็ นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมขึน้ มาและการใช้ วัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพนั ธ์ ใดชาติพนั ธ์ หนึ่งเป็ นเกณฑ์มาตรฐานทางวัฒนธรรมเกิดขึ ้นในยุค
ของการสร้ างรัฐประชาชาติและยังคงต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั ผ่านกาหนดตัวชีว้ ัด
และสาระการเรี ยนรู้ แกนกลางในหลักสูตร และขยายการอธิ บายเพื่ อสร้ าง
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กระบวนทัศน์ที่มีต่อความหลากหลาย และความเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ผ่ านแบบเรี ยนหรื อหนังสื อเรี ยน ดังเช่ น การอธิ บายความหมายของค าว่ า
วัฒนธรรมไทยแบบเรี ยนสังคมศึกษาของสานักพิมพ์อักษรเจริ ญทัศน์ที่ระบุว่า
“วัฒนธรรมไทยเป็ นสิ่งดีงามที่คนไทยสร้ างขึ ้นมานับตังแต่
้ บรรพบุรุษและได้ หล่อ
หลอมให้ คนไทยทุกหมู่เหล่าทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ประชาชนโดยยึดถื อและนามาปฏิบตั ิเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตก่อให้ เกิ ด
ความภาคภูมิใจและเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวให้ คนในชาติร้ ูสึกเป็ นพวกพ้ องเดียวกัน”
(กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2558: 84-90) โดยจะเห็นได้ ว่าความหมายของ
คาว่าวัฒนธรรมไทยในแบบเรี ยนสังคมศึกษาดังกล่าวนัน้ ตอกย า้ ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียว และการรู้ สึกเป็ นพวกฟ้องเดียวกัน ซึ่งไม่มีการกล่าวถึงบริ บท
ของความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมในประเทศไทยที่ เ ต็ ม ไปด้ วยความ
หลากหลายทางด้ านชาติพนั ธุ์ ภาษา แม้ จะกล่าวถึงทุกหมู่เหล่าทุกภูมิภาคแต่ก็
โยงเข้ าสู่การรวมศูนย์ ซึ่งการจากัดความหลากหลายแล้ วโยงให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันถือเป็ นความหลากหลายที่มีการผูกขาดทางวัฒนธรรม นัน่ คือการยึดติด
กับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเท่านัน้ การที่ จะมี ความหลากหลายไม่ ควร
หลากหลายแค่เพียงแค่วฒ
ั นธรรมใดวัฒนธรรมหนึง่ หรื อพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ อยู่แต่
เพียงฝ่ ายเดียว เพราะการจากัดอาณาเขตของวัฒนธรรมเดี่ยวเป็ นวัฒนธรรมที่
ปราศจากความหลากหลาย การมี วัฒนธรรมแบบเดี ยวย่ อมไม่ ท าให้ เกิ ด
ทางเลือกที่หลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยูภ่ ายใต้ กลไกของรัฐประชาชาติ ดังเช่น
คาอธิบายวัฒนธรรมไทยในแบบเรี ยนไทยที่กล่าวถึงการสัง่ สมมาแต่อดีตก็ไม่ได้
หมายถึ ง วัฒนธรรมของชนเผ่าบนภูเขาสูง หรื อชนกลุ่มน้ อยในพื น้ ที่ ต่าง ๆ
วั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย (Pop culture) หรื อ แม้ กระทั่ ง ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุม่ เพศสภาพเข้ าไปด้ วย
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บทสรุป
แม้ วา่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 กาหนดให้ มีเนื ้อหา
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีส่วนขยายความหลากหลายด้ วยคาว่า “วัฒนธรรม
ท้ องถิ่น วัฒนธรรมภูมิภาค” แต่คาว่า “ท้ องถิ่น” ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา
ได้ แปรเปลี่ ยนมาเป็ นวัฒนธรรมไทยในดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายและ
เรื่ อยมาจนจบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คาว่า “วัฒนธรรมไทย” กลายมา
เป็ นภาพแห่งตัวแทนของวัฒนธรรมทังหมดในเขตแดนประเทศไทย
้
ซึง่ สะท้ อนให้
เห็นว่าหลักสูตรและแบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษามีการปฏิบตั ิการวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อใช้ ในการฝึ ก จัดวาง ควบคุมการคิดหรื อปลูกฝั งอุดมการณ์ ความ
เป็ นไทยมีวฒ
ั นธรรมไทยให้ กับผู้เรี ยนซึ่งเป็ นการกระทาเพื่อสร้ างความสัมพันธ์
เชิงอานาจในหลักสูตร โดยเฉพาะตัวชี ้วัดและเนื ้อหาแม้ จะมีการเปิ ดพื ้นที่ให้ กับ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อวัฒนธรรมอื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย อย่างไรก็
ตามภาพตัวแทนหลักของวัฒนธรรมยังโยงเข้ าสู่การก าหนดเอกลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมแบบมาตรฐานที่ ถูกก าหนดโดยหลักสูตรและ
แบบเรี ยน การสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมโดยกาหนดวัฒนธรรม
แบบมาตรฐาน วัฒนธรรมเดี่ยวหรื อยึดเอาวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเป็ น
วัฒนธรรมของชาติ การระบุถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมย่อมชี ้ให้ เห็น
ถึงการยึดถื อวัฒนธรรมที่ เป็ นมาตรฐาน ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดมโนภาพความเป็ น
วัฒนธรรมที่ขาดความหลากหลาย ขาดความเข้ าใจในมิติทางประวัติศาสตร์ ใน
การสร้ างสรรค์ทางวัฒนธรรม และหลงลืมรากเหง้ าแห่งการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรม
การสร้ างแบบเรี ยนถื อเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในปฏิบตั ิการและสื บทอด
วาทกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้ างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อไป แม้ ว่ายุค
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ของการควบรวมความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และกลุ่มทางวัฒนธรรมให้ เป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกันและเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว ทว่า วาท
กรรม “วัฒนธรรมไทยที่ เป็ นเอกลักษณ์ ” ยังคงดารงอยู่สื บเนื่ องเรื่ อยมาดัง ที่
ปรากฏในหลักสูตรและแบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษาตรอกย ้าภาพของวัฒนธรรม
ไทยที่ ข าดมิ ติ แ ห่ ง ความหลากหลายต่ อ ไป ซึ่ ง การสร้ างวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ เพื่ อยึ ดโยงความเป็ นอันหนึ่งเดี ยวกันด้ วยวัฒนธรรมที่ เป็ นแบบ
มาตรฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา พืน้ ที่ใดชาติพันธุ์ หนึ่งจะทาให้ วัฒนธรรม
ปราศจากความหลากหลายหรื อเป็ นแค่เพี ยงความหลากหลายที่ อยู่ในระดับ
พอเพี ยง หรื อในระดับอ่ อ นแอซึ่ ง เป็ นการสร้ างวั ฒ นธรรมย่ อ ยให้ เป็ นแค่
วัฒนธรรมท้ องถิ่ น หรื อยอมรั บแค่วัฒนธรรมที่ มี ความสวยงามจะท าให้ มิ ติ
ทางด้ านวัฒนธรรมขาดความหลากหลายอย่างแท้ จริง
การเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะในสาระหน้ าที่ พลเมือง
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม จะต้ องมีการเปิ ดพื ้นที่ให้ กับวัฒนธรรม
กลุ่มย่อย หรื อวัฒนธรรมอื่น หรื อวัฒนธรรมท้ องถิ่นอย่างจริ งจังเพื่อสร้ างความ
เข้ าใจต่อวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย โดยไม่ตอกย ้าความเป็ นอื่น
หรื อยกวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งขึน้ มาอยู่เหนื อวัฒนธรรมอื่ น และกดทับ
วัฒนธรรมกลุ่มย่อยเป็ นแค่วฒ
ั นธรรมพื ้นบ้ านหรื อวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่มีขอบเขต
ในการแสดงออกอันโรแมนติกเท่านัน้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยเฉพาะครูผ้ สู อนวิชา
สังคมศึกษาไม่วา่ จะอยูใ่ นพื ้นที่ใดควรที่จะคานึงถึงบริ บททางวัฒนธรรมของพื ้นที่
นันเพื
้ ่อสร้ างห้ องเรี ยนที่สามารถสนองต่อความเป็ นไปของชุมชนและท้ องถิ่นโดย
ใช้ ฐานวัฒนธรรมท้ องถิ่นชุมชนสังคมนันนั
้ นเป็
้ นฐานในการออกแบบการเรี ยนการ
สอน การเรี ยนการสอนจึงควรเป็ นไปในลักษณะพหุวฒ
ั นธรรมศึกษามากกว่าจะ
เป็ นการศึกษาวัฒนธรรมเดียวที่เป็ นเอกลักษณ์แต่มีความหลากหลาย
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