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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือวิ เคราะห์ปฏิบัติการวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษาวาทกรรมทางวัฒนธรรมท่ี
ปรากฏในสังคมไทยในยุคปัจจุบนั เพ่ือศึกษาบริบทของการเกิดวาทกรรมและ
การผลิตซ า้วาทกรรมในหลกัสูตรและแบบเรียนสงัคมศึกษา ในการศึกษาครัง้นี ้
ใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์และการตีความจากแหล่งข้อมูลส าคัญต่อไปนี ้(1) 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2545 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 
พทุธศกัราช 2553 (2) หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 (3) หนงัสือ
เรียนวิชาสงัคมศึกษาจาก 3 ส านกัพิมพ์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย 3 ส านกัพิมพ์ 
และ (4) เอกสาร สิ่งพิมพ์และงานเขียนท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นทางประวตัิศาสตร์
และวัฒนธรรมไทย ในการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วาทกรรมในครัง้นีไ้ด้ใช้
กรอบแนวคิดคิดของการศึกษาตามแนวทางของ Michael Foucault (1972: 21-
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29) ศกึษาบริบทของการก่อตวัของวาทกรรม ภาคปฏิบตัิการอ านาจและความรู้
วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีใช้สร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวเพ่ือรวมศนูย์อ านาจ
ทางวฒันธรรมในหลกัสตูรและแบบเรียนสงัคมศกึษา 

จากการศกึษาวิเคราะห์พบว่า 1) วาทกรรมท่ีปรากฏในหลกัสตูรและการ
เรียนสงัคมศึกษาท่ีเห็นเด่นชัด คือ “เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรือ ความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวทางวฒันธรรม” 2) บริบทของการเกิดวาทกรรมทางวฒันธรรมท่ี
ปรากฏในหลักสูตรยุคปัจจุบันเป็นความต่อเน่ืองการสร้างวาทกรรมทาง
วฒันธรรมในอดีตท่ีเป็นผลมาจากมาจากการสร้างวาทกรรม “ความเป็นไทย” ใน
ยคุของการสร้างรัฐชาติสมยัใหม่ในบริบทของการต่อสู้กบัจกัรวรรดนิิยมตะวนัตก 
และการเปล่ียนแปลงทางสงัคมเศรษฐกิจ และการจดัระเบียบการปกครองเพ่ือท า
ให้คนเชือ้ชาติตา่ง ๆ ในดินแดนสยามมีส านึกของความเป็นไทย ตอ่มาวาทกรรม
ความเป็นไทยถกูปรับเปล่ียนเพ่ือเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุค
และปัจจุบนัถูกใช้เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือ
เผชิญหน้ากับสภาพเศรษฐกิจทุนนิยมและสังคมโลกาภิวัตน์ท่ีมีการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจสงู 3) การผลิตซ า้และการขบัเคล่ือนวาทกรรมทางวฒันธรรม
ได้ด าเนินขบัเคล่ือนผ่านสถาบนัการศกึษาด้วยการสร้างความรู้ผ่านหลกัสตูรและ
แบบเรียนเพ่ือสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ หรือการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียว
และลดทอนความหลากหลายทางวฒันธรรมโดยตดัขาดบริบททางประวตัิศาสตร์ 
การต่อสู้ และต่อรองการเรียกร้องความเสมอภาคของกลุ่มวัฒนธรรมอันจะ
น าไปสู่ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม” ในหลกัสูตรและแบบเรียนสังคม
ศึกษา ฉะนัน้ การเรียนการสอนสังคมศึกษา จะต้องให้ความส าคัญต่อความ
หลากหลายทางวฒันธรรมอย่างจริงจงัตอ่ไป  
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ค าส าคัญ:  วาทกรรมทางวฒันธรรม,  ความไมห่ลากหลายทางวฒันธรรม,    
      แบบเรียนสงัคมศกึษา  

 
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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บทน า 
 

ปรากฏการณ์ของการเหยียดวฒันธรรมท่ีปรากฏในส่ือสงัคมออนไลน์ 
อาทิ ข่าวการดหูมิ่นคนอีสาน ดงัข้อความ “มึงคนอีสานน่ีหว่า กระจอก” (วอยซ์
ทีวี, ออนไลน์: วันท่ี 12 ธันวาคม 2560) ซึ่งข้อความดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่เข้าใจในบริบททางวฒันธรรมและเป็นผลผลิตมาจากการสร้างวาทกรรม
ทางวัฒนธรรมท่ีมีการผลิตซ า้ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษาท่ีเน้น
วฒันธรรมเพียงแค่หนึ่งเดียวและการสร้างแบบแผนมาตรฐานทางวฒันธรรมโดย
หลงลืมบริบททางวฒันธรรมและมิติของความหลากหลายทางวฒันธรรมอย่าง
แท้จริง เม่ือไม่เข้าใจความหลากหลายทางวฒันธรรมอย่างแท้จริงแล้วจะน าไปสู่
การเกิดอคติทางวฒันธรรมและในท่ีสดุจะกลายเป็นความขดัแย้งทางวฒันธรรม
ท่ีรุนแรงในสงัคมต่อไป  บทความนีจ้ึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์วาท
กรรมท่ีสืบทอดในหลกัสูตรและแบบเรียนสงัคมศึกษาท่ีจะเป็นเหตแุห่งความไม่
เข้าใจในความหลากหลายทางวฒันธรรมของคนในสงัคม โดยสนใจการสร้างวาท
กรรมทางวฒันธรรมในอดีตและการผลิตซ า้วาทกรรมในยุคปัจจุบนั ทัง้นีแ้ม้ว่า
แบบเรียนและหลกัสูตรจะไม่สามารถใช้เพ่ือศึกษาผลของปรากฏการณ์การดถููก
และเหยียดหยามทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในสงัคมได้ทัง้หมดเน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืน
ท่ีส าคญัตอ่การหล่อหลอมคณุลกัษณะของพลเมืองดีกว่าหลกัสตูรและแบบเรียน 
อย่างไรก็ตามการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและ
แบบเรียนยงัถือเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจสงัคมได้ดีในทางหนึ่ง 
เน่ืองจากหลกัสตูรและแบบเรียนเป็นผลสะท้อนของความคิดของสงัคมนัน้ ๆ 

ทัง้นีก้ารวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือค้นหา
วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีใช้ในการสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวเพ่ือรวมศูนย์
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อ านาจอันแฝงเร้นในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ิมจากการศึกษา
เบือ้งหลงัหรือบริบทท่ีท าให้เกิดวาทกรรมทางวฒันธรรมในแต่ละสมยัเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความต่อเน่ืองทางประวัติศาสตร์ และการผลิตซ า้วาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในยุคปัจจุบนัท่ีเป็นผลมาจากการสร้างวาทกรรมทางวัฒนธรรมใน
อดีต ซึง่ผู้ เขียนได้ศกึษาวิเคราะห์จากแหลง่ข้อมลูส าคญัตอ่ไปนี ้ 

1) พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาตพิทุธศกัราช 2545 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบบัท่ี 3 พทุธศกัราช 2553 เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในการจดัการศกึษา
ทรงพลงัต่อกระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดบัทัง้ในระบบ นอก
ระบบ และตามอธัยาศยั ทัง้นีก้ฎหมายการศกึษาแหง่ชาตถืิอเป็นแบบแผนในการ
จดัการศกึษาซึ่งการสร้างหลกัสตูรหรือกระบวนการผลิตความรู้จะต้องสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของกฎหมายทางการศึกษาแห่งชาติฉบับดงักล่าว การศึกษา
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติจะช่วยให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการสร้าง
และผลิตซ า้วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีด าเนินอยูใ่นระบบการศกึษา  

2) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียว
หรือแม่แบบของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม การสร้าง
หลกัสูตรเป็นกระบวนการในการผลิตความรู้ ท่ีน าไปใช้ในการจัดการศึกษาใน
สถานศกึษาและขบัเคล่ือนด้วยกระบวนการการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน
ในยคุปัจจุบนั การศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 จะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจถึงปฏิบตัิการวาทกรรมผ่านแม่แบบของการจัดการศึกษาใน
ชัน้เรียน 

3) หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาจาก 3 ส านักพิมพ์ท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายในสถานศึกษาประกอบด้วย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ และส านักพิมพ์เอมพันธ์ ในสาระหน้าท่ีพลเมือง 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

127 “วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม” 
ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา 

วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคมท่ีอนญุาตให้ใช้การเรียนวิชาสงัคมศึกษา
ในสถานศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส านักพิมพ์ละ 12 เล่ม ครอบคลุมทัง้
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ซึ่งการศึกษาแบบเรียนวิชาสงัคมศึกษาจะ
ช่วยให้เห็นถึงการขยายความรู้ในหลักสูตรซึ่งแบบเรียนถือเป็นวัสดุประกอบ
หลกัสตูรท่ีจะท าให้การขบัเคล่ือนหลกัสตูรสู่ชัน้เรียนเป็นไปตามจดุมุ่งหมายของ
หลกัสตูรอยา่งเป็นรูปธรรม  

ส าหรับกรอบในการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วาทกรรมในครัง้นีไ้ด้ใช้
กรอบแนวคิดของการศึกษาตามแนวทางของ Michael Foucault (1972: 21-29) 
เพ่ือใช้ในการศึกษาประเด็นส าคัญต่อไปนี ้1) บริบทท่ีท าให้เกิดวาทกรรม 2) 
ภาคปฏิบตัิการวาทกรรมทางวัฒนธรรมท่ีใช้ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวเพ่ือรวมศูนย์อ านาจทางวัฒนธรรมด้วยการวิเคราะห์และตีความผ่าน
หลกัสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา ทัง้นีจ้ะขอกล่าวถึงหลักการวิเคราะห์วาท
กรรม หรือ Discourse เป็นรือ้สร้าง (Deconstruction) ด้วยวิธีการประวตัิศาสตร์
แบบสาแหรก เพ่ือศึกษาปัจจยัหรือบริบทท่ีท าให้เกิดวาทกรรม และอ านาจของ
วาทกรรมในการควบคมุร่างกายของปัจเจกโดยท่ีสงัคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
ว่าเป็นความชอบธรรม วาทกรรมสร้างอ านาจในการบงัคบั จดัระเบียบ ควบคมุ
พฤติกรรม ปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับร่างกาย นอกจากนัน้วาทกรรมยังสร้าง
อ านาจทางการเมืองท่ีกระท าตอ่ร่างกายนัน้มกัเป็นไปในลกัษณะท่ีมองวา่ร่างกาย
เป็นวัตถุซึ่งถูกบังคับในลักษณะของการฝึกวินัย การกระท า การแสดงความ
เคล่ือนไหวหรือแม้กระทัง่ความคดิ รวมถึงการปลกูฝังอดุมการณ์บางอยา่ง เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจประเด็นท่ีน าเสนอข้างต้นผู้ เขียนขอแบง่หวัข้อการน าเสนอดงันี ้1) 
บริบทและปัจจยัของการก่อตวัของวาทกรรมทางวฒันธรรม 2) กระบวนการสร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของวาทกรรมทางวฒันธรรม ในหลกัสตูร 3) ปฏิบตัิการ
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วาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรสังคมศึกษา 4) ปฏิบตัิการวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา และ 5) ความไม่หลากหลายทาง
วฒันธรรมในหลกัสตูรและแบบเรียนวิชาสงัคมศกึษา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1. บริบทและปัจจัยของการก่อตัวของวาทกรรมทางวัฒนธรรม 
 

วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในหลกัสตูรและแบบเรียนสงัคมศึกษา
เป็นผลมาจากการสร้างวาทกรรมทางวฒันธรรมในอดีตและมีการผลิตสืบเน่ือง
มาจนถึงปัจจบุนั ทัง้นี ้จะขอกล่าวถึงการสร้างวาทกรรมทางวฒันธรรมในแต่ละ
ยคุเพ่ือให้เห็นภาพของความตอ่เน่ืองในการผลิตซ า้วาทกรรมทางวฒันธรรม ทัง้นี ้
วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในหลักสูตรและแบบเรียนสงัคมศึกษาในยุค
ปัจจุบันเป็นผลมาจากการสร้างวาทกรรม “ความสร้างเป็นไทย” ทัง้นีจ้ะขอ
กลา่วถึงบริบทท่ีท าให้เกิดวาทกรรมในแตล่ะยคุให้ภาพอย่างคร่าว ๆ ดงันี ้ 

1.1) ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์  สยามต้องเผชิญกับอารยธรรม
ตะวนัตกท่ีมาพร้อมกบัอ านาจท่ีเหนือกว่า ชนชัน้น าสยามในเวลานัน้เลือกรับเอา
ความเจริญทางด้านวตัถเุพ่ือสร้างความเป็นสมยัใหม่และสร้างความเป็นตวัตน
ใหม่ให้กบัส่วนต่าง ๆ เพ่ือประกอบสร้างกลายเป็นไทย ความเป็นไทยในยุคนีจ้ึง
ถูกสร้างขึน้เพ่ือเผชิญหน้ากับภัยคุกคามอ านาจจักรวรรดิตะวันตกและชาวจีน 
อีกทัง้วาทกรรมความเป็นไทยถูกสร้างขึน้เพ่ือจดัระเบียบอ านาจแบบใหม่ท่ีเป็น
การรวมศนูย์อ านาจเข้าสู่สว่นกลางในการสร้างรัฐชาตสิมยัใหม ่(สายชล สตัยาน-ุ
รักษ์, 2548: 40-67) ทัง้นีใ้นยคุก่อนการสร้างความเป็นสมยัใหม่ด้วยฐานคิดแบบ
รัฐประชาชาติ ความเป็นไทยไม่ได้ครอบคลมุถึงคนทุกเชือ้ชาติหรือคนทุกคนใน
ดินแดนในสยามแต่จะชีเ้ฉพาะเพียงกลุ่มคนชัน้น า หรือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง 
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จักรวรรดิตะวันตกใช้แนวคิดการสร้างรัฐประชาชาติหรือประเทศชาติท่ีเป็น
รูปธรรมทางการเมืองด้วยเชือ้ชาติ ซึง่ฝร่ังเศสได้ใช้แนวคิดนีรุ้กรานสยามด้วยการ
อ้างว่า “คนลาวในสยามแม้จะมีภาษาท่ีใกล้เคียงกับคนสยาม แตก็่สามารถแยก
ออกกันได้อย่างชัดเจน คนสยามไม่ใช่เชือ้ชาติเพราะมีการผสมกับจีน ดงันัน้
สยามแท้จงึเป็นคนกลุม่น้อยของประเทศนี”้ ท าให้สยามเองในเวลานัน้หนัมาปรับ
ใช้วาทกรรมเร่ืองชาติเพ่ือหลีกเล่ียงการคกุคามจากจกัรวรรดิตะวนัตก มีการสร้าง
วาทกรรมท่ีกล่าวถึงค าว่า “ชาติ คือ กลุ่มคนท่ีพดูภาษาเดียวกนั..... ผู้คนท่ีอาศยั
ในอาณาจกัรเดียวกันถือว่าเป็นไทย” แบบเรียนเล่มแรกได้บรรจคุ าอธิบายความ
เป็นไทยว่า “เราเกิดมาเป็นไทยด้วยกัน เป็นชาติเดียวกนั พดูภาษาเดียวกัน” อีก
ทัง้ยงัมีการเปล่ียนช่ือมณฑลท่ีจากเดิมเป็นช่ือเรียกตามชาติพนัธุ์ของกลุ่มคนท่ี
อาศยับริเวณนัน้ให้กลายมาเป็นช่ือทิศทิศทางโดยในกรุงเทพฯ เป็นศนูย์กลาง 
(คริส เบเคอร์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, 2557: 108-116) การรวมศนูย์อ านาจเพ่ือ
การครอบง าจากส่วนกลางสู่ท้องถ่ินได้มีการสร้างส านึกทางวัฒนธรรมร่วมกัน
โดยเฉพาะด้านภาษา กีดกนัภาษาถ่ิน หน่วยงานราชการใช้ภาษามาตรฐาน ดงั
ตัวอย่างในดินแดนล้านนาภาษาถ่ินล้านนาถูกห้ามมิให้ใช้ในโรงเรียน ต ารา 
เอกสารส าคญัท่ีเป็นภาษาถ่ินถูกท าลาย ช่ือสถานท่ีท่ีเป็นภาษาถ่ินถูกเปล่ียนให้
กลายเป็นภาษาไทยกลางแทน (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2554: 37-50) การท าลาย
ความเป็นท้องถ่ินลงในยุคนีถื้อเป็นความพยายามให้คนท้องถ่ินลืมเลือนความ
เป็นตวัตนของคนท้องถ่ินเพ่ือสร้างส านึกทางวฒันธรรมของคนท้องถ่ินอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการควบรวมศูนย์อ านาจทางการเมืองส าหรั บการสร้างรัฐ
ประชาชาติสมัยใหม่ อีกทัง้วาทกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นไทย ยังถูกใช้ใน
บริบทความสมัพนัธ์ทางอ านาจเพ่ืออ้างความชอบธรรมในการครอบง าผู้ปกครอง
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เสียงข้างน้อยในโลกของความเป็นไทย เพ่ือให้ผู้ ปกครองสามารถปกครอง
อาณาจกัรได้อยา่งมัน่คงอีกด้วย (ธงชยั วินิจจะกลู, 2556: 4-22) 

1.2) ยุคแรกเร่ิมหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 การสร้าง
ความเป็นไทยเป็นไปเพ่ือการรวมศูนย์กลางทางการเมือง แต่มีการปรับเปล่ียน
ความเป็นไทยมาเป็นเพ่ือสนองสถานการณ์การเมืองท่ีเปล่ียนไปและเพ่ือท าให้
คนไทยมีความภาคภูมิใจในชาติของตนอีกทัง้สืบทอดความเป็นไทยในยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีเคยเกิดขึน้มาก่อน นอกกจากนัน้ยังเป็นไปเพ่ือ
ปรับเปล่ียนให้คนไทยมีคณุลกัษณะตามท่ีรัฐต้องการ ทัง้นีใ้นชว่งแรกเร่ิมของการ
เปล่ียนแปลงการปกครองโดยเฉพาะในสมยั จอมพล ป. พิบลูสงคราม เกิดกระแส
ชาตินิยมทางวัฒนธรรมแบบจารีตซึ่งได้ด าเนินการไปอย่างเข้มข้นมีการสร้าง
วัฒนธรรมแบบรวมศูนย์กลางมาตรฐานทางวัฒนธรรม ด้วยการก าหนด
มาตรฐานใหม่ทางวัฒนธรรม อาทิ การสร้างค าทักทายและภาษาให้เป็นแบบ
มาตรฐาน มีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมให้สอดคล้องกับตะวนัตก การแตง่กายท่ี
เปล่ียนจากการนุ่งโจงกระเบนมาเป็นการสวมใส่เสือ้ผ้าแบบสากล การสร้าง
ระเบียบแบบแผนปฏิบตัิระหว่างกันระหว่างสามีกับภรรยา ผู้ ใหญ่กบัผู้ น้อย แต่
ยังคงรักษาเพ่ือสร้างฐานอุดมการณ์รองรับการปฏิบตัิการทางสังคมของผู้ น า 
(สายชล สตัยานรัุกษ์, 2548: 40-60) 

1.3) ยุคของการต่อสู้กับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ถึงปัจจุบัน ความ
เป็นไทยวัฒนธรรมไทยถูกใช้เพ่ือต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์อันมาจากความ
หวาดกลัวของชนชัน้น าไทยในขณะนัน้ การขับเคล่ือนมาตรฐานความเป็นไทย
วัฒนธรรมไทยได้อาศยัการใช้เทคโนโลยี เช่น การโฆษณา ซึ่งมีการโฆษณาว่า 
“หากว่าไทยกลายเป็นคอมมิวนิสต์ ความเป็นไทยท่ีถกูสร้างขึน้จะถูกท าลายโดย
สิน้เชิง” นอกจากนัน้ยงัมีการบญัญตัคิ าศพัท์ใหมเ่พ่ือประกอบสร้างความเป็นไทย 
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เช่น ค าว่า “ประชาชาติ” , “วฒันธรรม” ทัง้นีก้ารบญัญตัิศพัท์ใหม่ให้กลายเป็นค า
ไทยเป็นไปเพ่ือควบคมุความคดิของคนไทย (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2548: 40-67) 

ในปัจจบุนัเป็นยคุท่ีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีความเข้มข้นก่อให้เกิดการ
แขง่ขนัทางการค้าและเกิดสงัคมโลกาภิวตัน์ปะทะสงัสรรค์ทางวฒันธรรมมีความ
หวาดระแวงต่อการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ ดังข้อความท่ีปรากฏใน
หลกัสูตรดงันี ้“การอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากล” ซึ่งถือ
เป็นวาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีถูกใช้เพ่ือจดัระเบียบความสมัพนัธ์เชิงอ านาจใน
สังคมไทย เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติพยายามสร้าง
มาตรฐานแหง่ความเป็นไทยด้วยวฒันธรรมไทยเพ่ือสร้างความภาคภมูิใจในความ
เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพ่ือตอ่สู้กบัวฒันธรรมตา่งชาติ (ธงชยั วินิจจะกลู, 
2556: 17-22) นอกจากนัน้วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีมีการก่อตวัจากบริบททาง
สงัคมในอดีตและสืบทอดหรือผลิตซ า้วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีด าเนินมาถึงยุค
ปัจจุบันได้สะท้อนผ่านกฎหมายการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 โดยเฉพาะการระบุตวัชีว้ดัในสาระการเรียนรู้หน้าท่ี
พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
ดงัจะกลา่วถึงในหวัข้อถดัไป 
 

2. กระบวนการสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจของวาทกรรมทาง
วัฒนธรรม ในหลักสูตร 
 

สิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดของวาทกรรม คือ ความรู้และอ านาจ หากจะกล่าวถึง
อ านาจวาทกรรมทางวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด เจตคติท่ีแสดง
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ออกมาผ่านพฤติกรรมของผู้ เรียนคงต้องกล่าวถึงบทบาท “สถาบนัการศกึษา” ซึง่
ถือเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีหน้าท่ีในการขัดเกาสมาชิกให้เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สงัคม กล่าวได้ว่าสถาบนัการศึกษาเองมีบทบาทในการใช้อ านาจของวาทกรรม
ในการฝึกวินยั จดัระเบียบ ควบคมุความคิด ฝึกฝนการกระท า หรือปลกูฝังถ่าย
อดุมการณ์ให้กบัผู้ เรียน แม้ว่าการกระท าดงักล่าวจะไม่ได้กระท าให้ร่างกายเกิด
ความเจ็บปวด ไม่ได้ใช้ก าลงัด้วยอาวธุและไม่ก่อให้เกิดความหวาดกลวั แตเ่ป็น
การกระท าผา่นความรู้ท่ีกระท าตอ่ร่างกายเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ การ
ก ากับร่างกายโดยใช้วาทกรรมได้ถูกผลิตขึน้เพ่ื อใช้ในการจัดวางความคิด
พฤติกรรม การเคล่ือนไหวของผู้ เรียน สถานบนัการศึกษาเองมีบทบาทในการ
ผลิตซ า้วาทกรรมให้เพ่ือก ากับความคิดและพฤติกรรมผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีพึง
ปรารถนาด้วยการผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือสืบทอดอ านาจในอนาคต 
(สามชาย ศรีสนัต์, 2558: 181-201) ซึ่งหลกัสตูรและแบบเรียนถือเป็นเทคโนโลยี
ทางอ านาจท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนวาทกรรมทางวฒันธรรม แม้วา่การวิเคราะห์
วาทกรรมทางวฒันธรรมในหลกัสตูรและหนงัสือเรียนไม่อาจจะท าความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติการของอ านาจของวาทกรรมทางวัฒนธรรมได้ทัง้หมด เน่ืองจาก
กระบวนการเรียนการสอนยงัมีอีกหลายองค์ประกอบทัง้การจดัการเรียนการสอน
ในบริบทของครูผู้ สอน ปฏิบัติการของหลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum)  
อ่ืน ๆ ท่ีสง่ผลตอ่ฐานคิดและการปฏิบตัิของผู้ เรียนท่ีด าเนินไปตามความประสงค์
ของวาทกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์เชิงอ านาจท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกนึกคิด
และปฏิบตัิตามวาทกรรม “วฒันธรรมไทยอนัดีงามท่ีมีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน” 
ทัง้นีก้ระท าผ่านหลกัสูตรและถูกขยายต่อในแบบเรียนแม้จะไม่ทรงพลงัเท่ากับ
พลงัของส่ือโดยเฉพาะส่ือสงัคมออนไลน์ ส่ือโทรทศัน์หรือส่ือสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ แต่ภาพท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติในส่ือต่าง ๆ มักมี
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ความไมแ่ตกตา่งภาพท่ีสะท้อนในแบบเรียนมากนกั แบบเรียนจึงเป็นเสมือนภาพ
สะท้อนวิถีของคนในสงัคมได้เป็นอยา่งดี (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2557: 50-80) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นอ านาจของหลกัสตูรมีความส าคญัท่ีส่งผลต่อการ
จดัการศกึษาซึง่ถือเป็นกระบวนการหล่อหลอม ขดัเกลา ปลกูฝังอดุมการณ์ให้กับ
ผู้ เรียนไปสู่ผลลทัธ์ (Outcome) จะเกิดขึน้ในตวัของผู้ เรียน ทัง้ลกัษณะนิสัย ฐาน
ความคิด และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ เรียน ทัง้นีจ้ะขอกล่าวถึงความหมายของ
หลักสูตรคร่าว ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อบทบาทของหลักสูตรในการจัด
การศึกษา ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายของหลักสูตรไว้หลากหลายความหมาย มีการ
มองวา่หลกัสตูรเป็นทัง้เนือ้หารายวิชา หลกัสตูรเป็นมวลประสบการณ์ท่ีจดัให้กับ
ผู้ เรียน หลกัสตูรเป็นแผนหรือเอกสารท่ีเป็นแม่บทของการจดัประสบการณ์ให้กับ
ผู้ เรียน (Marsh and Willis, 2003: 7-13) ซึ่งเห็นได้ว่าหลักสูตรมีความส าคญัใน
การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ เรียนท่ีจะน าไปสู่การก่อเกิดคุณลักษณะท่ีพึง
ปรารถนาผ่านกระบวนการของหลักสูตร (Learning Outcome) ครอบคลุม
ทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย ( Psychomotor Domain) 
จิตพิสัย (Affective Domain) ส าหรับปัจจัยท่ี มีส่วนท าให้หลักสูตรมีการ
เปล่ียนแปลงนัน้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงกดดนัทางสงัคม การเมือง มีส่วนส าคญั
ในการก าหนดทิศทางของหลกัสตูร ในอดีตหลกัสตูรถกูสร้างเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชนชัน้น า มีการก าหนดเนือ้หารายวิชา การจดัประสบการณ์ต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามท่ีรัฐต้องการ อาทิ ในยคุของการสร้างรัฐประชาชาตสิมยัใหม ่มีการ
ก าหนดให้นกัเรียนได้เรียนภาษาและวฒันธรรมอนัเป็นมาตรฐานจากส่วนกลาง
เพ่ือให้คนแตล่ะเชือ้ชาติท่ีอาศยัในดินแดนสยามลืมเลือนความเป็นตวัตนและมี
ส านึกแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของความเป็นชาติร่วมกัน รัฐเป็นผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องกับหลักสูตรเป็นอย่างมากทัง้เป็นผู้ก าหนดความเป็นไปของหลักสูตร 
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การบริหารหลกัสูตร ซึ่งรัฐขบัเคล่ือนอ านาจวาทกรรมผ่านหลกัสูตรท่ีจะน าไปสู่
การจดัการเรียนการสอนในระดบัชัน้เรียน ด้วยการท าหน้าท่ีก าหนด และวางแผน
หลักสูตร เป็นแบบแผนส าหรับการด าเนินการจัดการศึกษา (Planned 
Curriculum) และน าไปสู่หลกัสูตรระดบัการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน (Activities 
Curriculum) อนัจะส่งผลต่อประสบการณ์ท่ีผู้ เรียนได้รับจากการเรียนการสอน
ผ่านหลักสูตร (Experienced Curriculum) ซึ่งเป็นการกระท าผ่านกระบวนการ
เทคโนโลยีการใช้อ านาจ ด้วยหลกัสตูรเองท่ีเป็นแม่แบบของการจดัการศึกษาใน
การผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบวินยัทางวิชาการเพ่ือสืบทอดอ านาจวาทกรรมทาง
วฒันธรรม เพ่ือสร้างผู้ เรียนให้เป็นผู้ ว่านอน สอนง่าย มีความคิดและอุดมการณ์
ท่ีพึงปรารถนาของรัฐ ทัง้มีหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลิตองค์ความรู้ รูปแบบ และ
เทคนิคของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติการทางอ านาจในการ
ควบคมุ ก ากับ ดแูลพฤติกรรม การแสดงออกทางความคิด หรืออุดมการณ์ของ
ผู้ เรียนอีกทัง้ยงัมีการตรวจสอบการใช้อ านาจผ่านการวดัและประเมินผลทางการ
ศกึษา ซึง่การสอบนัน้เป็นการท าให้เกิดการเช่ือมตอ่ระหว่างอ านาจท่ีสร้างความรู้
และร่างกาย การสอบเป็นการประเมินตดัสิน วินิจฉยั ให้คณุคา่ในฐานะท่ีร่างกาย
นัน้ปกติหรือไม่ปกติเป็นไปตามท่ีพึงปรารถนาหรือไม่ หากเป็นไปตามพึง
ปรารถนาร่างกายนัน้จะได้รับรางวลัตอบแทนอนัดีงามท่ีมาในรูปแบบของเกรด
เฉล่ีย ประทบัตราแห่งความเก่ง ดีเดน่ หากร่างกายไม่ยอมเช่ือฟังหรือเป็นไปไม่
ในทางท่ีพึงปรารถนาจะถูกลงโทษผ่านรูปแบบการสอบตก การประท าตราจัด
อนัดบัให้อยู่ในต าแหนง่ท้าย ๆ  
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3. ปฏิบัตกิารวาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรสังคมศึกษา 
 

ภายใต้ปฏิบตัิการวาทกรรมทางวัฒนธรรมของหลักสูตรและการเรียน
การสอนสังคมศึกษาส าหรับบริบทประเทศไทยนัน้ สิ่งส าคัญจะต้องกลับไป
พิจารณา พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพทุธศกัราช 2545 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบบัท่ี 3 พทุธศกัราช 2553 อนัแมบ่ทของการสร้างหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 2551 ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงการใช้วาทกรรมทางวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการบงัคบัใช้อ านาจในการจดัการศึกษาให้เป็นตามท่ีพึงปรารถนาของ
รัฐเพ่ือจรรโลงและผลิตซ า้วาทกรรมท่ีสืบทอดมาจากอดีตโดยมีมาตราส าคญัใน
ตวับทกฎหมายท่ีสะท้อนให้ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการสืบทอดวาทกรรม
ทางวฒันธรรมในอดีตดงันี ้ 

“มาตรา 4 ในพระราชบญัญัตินี ้“การศึกษา” หมายความว่า 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนั
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สงัคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้ 
บคุคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต....” 

 
จากความในมาตรา 4 ชีใ้ห้เห็นว่ารัฐได้นิยามความหมายของค าว่า

การศกึษา ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการสืบสานทางวฒันธรรม ซึง่ชีใ้ห้เห็น
วา่หน้าท่ีส าคญัของการศกึษา คือ การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของสงัคม ดงั
ข้อความท่ีระบหุลกัการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนเอาไว้ว่า “กระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม
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ของชาติ” ซึ่งการศึกษาดงักล่าวเป็นการจัดการศึกษาตามแนวคิดสารัตถนิยม
และแนวคิดนิรันดรนิยม ซึ่งฐานความคิดความเช่ือแนวทางนีต้่างมุ่งหวังว่า
การศึกษาจะต้องรักษาแก่นแท้และมรดกของสงัคมเอาไว้มิให้สูญสลาย ผู้ เรียน
ท าหน้าท่ีเป็นผู้ สืบทอดวฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม อย่างไรก็ตามค าถามหรือ
ข้อสงสยัท่ีมีตอ่การจดัการศกึษาแบบนีว้่า “ใครเป็นผู้ก าหนดก าหนดว่าสิ่งใดเป็น
ความรู้, มรดกทางวฒันธรรมของสงัคมท่ีว่านีไ้ด้รวมเอาวฒันธรรมของกลุม่ตา่ง ๆ 
ไว้ด้วยหรือไม่, การศึกษาแบบนีช้่วยท าให้ผู้ เรียนได้เกิดการวิพากษ์ถึงความไม่
เสมอภาคของกลุ่มวฒันธรรม ตา่ง ๆ ในหลกัสตูรด้วยหรือไม่” ซึ่งประเด็นค าถาม
ดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงความไม่สมดลุทางอ านาจในการจดัการศกึษา ทัง้นีแ้นวทาง
ส าคัญท่ีจะน าไปสู่การจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ 
กระบวนการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาฉบับนี ้
กล่าวคือ การสร้างหรือพฒันาหลกัสตูรจะต้องระบถุึงหลกัการหรือวิธีการในการ
มุ่งส่งเสริมความเป็นไทย และการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายการศึกษา ทัง้นีใ้นการจดัการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานต่างยึด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 เป็นแบบแผนจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2545 ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2553 หลักสูตรจึงถือเป็นเคร่ืองมือในการ
ขับเคล่ือนปฏิบตัิการทางอ านาจวาทกรรมหรือเป็นเทคโนโลยีอ านาจของการ
ขบัเคล่ือนวาทกรรม ทัง้นีจ้ะขอน าเสนอกระบวนการของการปฏิบตัิการวาทกรรม
ทางวฒันธรรมในหลกัสตูรดงันี ้

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบง่สาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) คณิตศาสตร์ 2) ภาษาไทย 3) สงัคมศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 4) วิทยาศาสตร์ 5) ภาษาต่างประเทศ 6) สุขศึกษาและ 
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พลศกึษา 7) ศลิปะ และ 8) การงานอาชีพฯ ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ได้มีการ
ก าหนดตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางเพ่ือให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
หลกัสตูรได้น าเนือ้หาสาระแกนกลางไปใช้ในการด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
ทัง้นีจ้ะกล่าวถึงกระบวนการส่งต่ออุดมการณ์ในหลักสูตรทางการ (Formal 
Curriculum) ก่อนท่ีจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนนัน้ เร่ิมจาก  
1) ระดบัส านักเขตพืน้ท่ีการศึกษาจะมีการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ินซึ่งยึดถือเอา
หลกัสตูรแกนกลางเป็นฐานในการพฒันาหลกัสูตรในระดบัท้องถ่ิน โดยจะไม่ตดั
ตวัชีว้ดัใด ๆ ในสาระการเรียนรู้แกนกลางออกได้ 2) ระดบัสถานศึกษา เร่ิมจาก
สถานศกึษาท าความเข้าใจหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 
2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึน้มาให้สอดคล้องกับ
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 โดยมีหลกัการส าคญัคือยืดหยุ่น
การให้อ านาจสถานศึกษาก าหนดจุดเน้นหรือสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเพิ่มเติม 
รวมไปถึงการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถ่ิน
สถานศึกษา และ 3) ระดบัชัน้เรียน ซึ่งครูผู้สอนจะจดัท าหลักสูตรรายวิชา โดย
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 เพ่ือจดัท าอธิบาย
รายวิชาโครงสร้างรายวิชา การจดัการท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบัผู้ เรียน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 5-20) 

ส าหรับการเรียนการสอนหลกัสูตรสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ก าหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ศาสนา 
ศีลธรรมและจริยธรรม 2) หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคม 
3) เศรษฐศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ และ 5) ภูมิศาสตร์ ซึ่งมีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างและปรับเปล่ียนตวัชีว้ัดและมาตรฐานการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงปี 2557 มีการก าหนดให้ผู้ เรียนได้เรียนวิชาหน้าท่ีพลเมือง โดยก าหนดให้
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มีการจดัท าโครงสร้างเพิ่มเติมให้ผู้ เรียนได้เรียนเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมาย
และภารกิจส าคญัของรัฐ ในการสร้างพลเมืองตามวิถีท่ีรัฐปรารถนาโดยก าหนด
สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าท่ี
พลเมืองในรูปแบบของการบรูณาการเข้าไปในรายวิชาพืน้ฐานและการจัดท าขึน้
รายวิชาเพิ่มเติมขึน้มา 

ในส่วนของการผลิตซ า้หรือการสืบทอดวาทกรรมทางวัฒนธรรมใน
หลกัสตูร ผู้ เขียนจะขอน าเสนอเนือ้หาสาระแกนกลางและเนือ้หาในแบบเรียนใน
สาระการเรียนรู้ท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคม ซึง่ถือ
เป็นสาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัเร่ือง “วฒันธรรม” โดยตรงและกล่าวถึงถึงเนือ้หา
ทางด้านวัฒนธรรมในหลักสูตรมากกว่าสาระการเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทัง้นีเ้พ่ือวิเคราะห์วาทกรรมและ
ปฏิบตักิารวาทกรรมท่ีปรากฏในหลกัสตูรดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 1 แสดงตวัชีว้ัดและสารการเรียนรู้แกนกลางท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 
ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ระดับประถมศึกษา 
ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ระดับมัธยมศึกษา 
ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.3/1 สรุปประโยชน์และปฏิบตัิ
ตนตามประเพณีและวฒันธรรมในครอบครัว
และท้องถิ่น 
สาระแกนกลาง: 1) ประเพณีและวฒันธรรมใน
ครอบครัว เช่น การแสดงความเคารพ และการ
เช่ือฟังผู้ ใหญ่ การกระท ากิจกรรมร่วมกนัใน
ครอบครัว 2) ประเพณีและวฒันธรรมในท้องถิ่น 
เช่น การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา ประเพณี
เก่ียวกบัการด าเนินชีวิต ประโยชน์ของการ
ปฏิบตัิตนตามประเพณีและวฒันธรรมใน
ครอบครัวและท้องถิ่น  

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเก่ียวกบั
คณุค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีหรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจ
ผิดตอ่กนั  
สาระแกนกลาง: 1) ความคล้ายคลงึและ
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมไทยกบั
วฒันธรรมของประเทศในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้  
2) วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจ
ผิดตอ่กนั  
 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.3/2 บอกพฤตกิรรมการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง และผู้ อ่ืนท่ีอยู่ในกระแส
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย  
สาระแกนกลาง: 1) พฤติกรรมของตนเองและ
เพ่ือน ๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย  
การท าความเคารพ การปฏิบตัิตาม ศาสนพิธี 
การรับประทานอาหาร การใช้ภาษา (ภาษาถิ่น
กบัภาษาราชการ และภาษาอ่ืน ๆ ฯลฯ) 2) 
สาเหตท่ีุท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวติใน
ปัจจบุนัของนกัเรียน และผู้ อ่ืนแตกต่างกนั 
 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ม.2/3 อธิบายความคล้ายคลึง
และความแตกต่างของวฒันธรรมไทย และ
วฒันธรรมของประเทศในภมูิภาคเอเชีย เพ่ือ
น าไปสู่ความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั 
สาระแกนกลาง: 1) ความคล้ายคลงึและ
ความแตกต่างของวฒันธรรมไทย และ
วฒันธรรมของประเทศในภมูิภาคเอเชีย
วฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความ
เข้าใจอนัดีระหว่างกนั 
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ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับประถมศึกษา 

ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.4/4 อธิบายความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น  
สาระแกนกลาง: 1) วฒันธรรมในภาคต่าง ๆ 
ของไทย ท่ีแตกต่างกนั เช่น การแต่งกาย ภาษา 
อาหาร 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ม.3/3 อนรัุกษ์วฒันธรรมไทย
และเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม  
สาระแกนกลาง: 1) ความส าคญัของ
วฒันธรรมไทย ภมูิปัญญาไทยและวฒันธรรม
สากล 2) การอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย 
และภมูิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม 
 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.5/3 เห็นคณุค่าวฒันธรรมไทย
ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติในสงัคมไทย  
สาระแกนกลาง: 1) วฒันธรรมไทย ท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในสงัคมไทย 2) คณุค่า
ของวฒันธรรมกบัการด าเนินชีวติ 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ม.4-6/5 วเิคราะห์ความ
จ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
และอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย และเลือกรับ
วฒันธรรมสากล  
สาระแกนกลาง: 1) ความหมายและ
ความส าคญัของวฒันธรรม 2) ลกัษณะและ 
ความส าคญัของวฒันธรรมไทยท่ีส าคญั      
3) การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนรัุกษ์
วฒันธรรมไทย 4) ความแตกต่างระหว่าง
วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล 5) แนว
ทางการอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยท่ีดีงาม และ  
6) วธีิการเลือกรับวฒันธรรมสากล 
 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.5/4 มีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์
และเผยแพร่ภมูิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  
สาระแกนกลาง: 1) ความส าคญัของ 
ภมูิปัญญาท้องถิ่น ตวัอย่างภมูิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน ของตน 2) การอนรัุกษ์และเผยแพร่ 
ภมูิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 

 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

141 “วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม” 
ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา 

ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับประถมศึกษา 

ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.6/2 วเิคราะห์การ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมตามกาลเวลาและธ ารง
รักษาวฒันธรรมอนัดีงาม  
สาระแกนกลาง: 1) ความหมายและประเภท
ของวฒันธรรม 2) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
ตามกาลเวลาท่ีมีผลตอ่ตนเองและสงัคมไทย 3) 
แนวทางการธ ารงรักษาวฒันธรรมไทย 
ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.6/4 อธิบายคณุค่าทาง
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มคนใน
สงัคมไทย  
สาระแกนกลาง: 1) ประโยชน์และคุณค่าทาง
วัฒนธรรม 2) ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ระหวา่งกลุ่มคนภาคต่าง ๆ ในสงัคมไทย 3) แนว
ทางการรักษาวฒันธรรม 

 
จะเห็นได้ว่าตวัชีว้ดัและเนือ้หาสาระการเรียนรู้แกนกลางท่ีเก่ียวข้องกับ

เนือ้หาทางด้านวฒันธรรม มีลกัษณะของความเป็นวาทกรรมทางวฒันธรรมท่ี
ส าคัญดังนี ้“เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย, การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาไทยท่ีเหมาะสม และวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม” ซึ่งวาทกรรมเหล่านีใ้ห้
ความส าคญัต่อคุณค่าของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวาทกรรม 
“ความเป็นไทย” ท่ีก่อตวัขึน้ในอดีตในบริบททางการเมืองและสังคมเพ่ือสร้าง
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวของชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ในดินแดนสยาม และการเลือกรับ
วฒันธรรมอย่างเหมาะสม เป็นการยอมให้มีการเปิดพืน้ท่ีให้กบัความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในขอบเขตท่ีจ ากัด ดังจะพบได้ว่าในช่วงระดับประถมศึกษา
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ตอนต้นนัน้มีการเปิดพืน้ท่ีให้กับวัฒนธรรมท้องถ่ินได้มีตัวตน แต่การเรียนรู้
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมท้องถ่ินหรือวฒันธรรมยงัเป็นไปในลกัษณะการ
รับรู้แบบผิวเผินท่ีเน้นไปแคเ่พียงการรู้จ าและเข้าใจซึ่งเป็นการเรียนรู้ในระดบัขัน้
พืน้ฐาน แต่อย่างไรก็ตามการจัดเนือ้หาในหลักสูตรก็เป็นไปตามหลักการจัด
เนือ้หาในหลักสูตรและเป็นไปตามพัฒนาการของการของเรียนของผู้ เรียนใน
ระดบัประถมศกึษาท่ีจะต้องเรียนจากสิ่งใกล้ตวั เรียนในเร่ืองท่ีง่ายไปหาเร่ืองยาก
หรือซับซ้อน (ทัศนีย์ บุญเติม, ม.ป.ป.: 57-97) ส่งผลท าให้ผู้ เรียนได้เรียน
วัฒนธรรมท้องถ่ินของตวัเองก่อน การเรียนรู้เนือ้หาวัฒนธรรมในช่วงดงักล่าว
มกัจะเป็นการเรียนรู้เพ่ือท าให้เกิดความรู้ความจ าและน าไปสู่การปฏิบตัิ ตอ่มา
เม่ือระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะในช่วงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
ได้มีการบรรจเุนือ้หาสาระท่ีโยงความเป็นวฒันธรรมท้องถ่ิน ความแตกต่างทาง
วฒันธรรมเข้าสู่ความเป็นวฒันธรรมไทยท่ีเป็นแกนหลกัของชาติท่ีสมควรธ ารง
อนรัุกษ์สืบสานตอ่ไป 

สภาวะของการปลกูฝังความคิดผู้ เรียนในระดบัประถมศึกษาให้มีความ
ความรู้ ความจ า และการเห็นคุณค่าทางแห่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม 
สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมรูปแบบหนึ่งได้สร้างความ รู้ผ่าน
หลกัสตูรก ากบัพฤติติกรรม ฝึกวินยั ก ากบัความคิดรวมถึงการปลกูฝังอดุมการณ์ 
ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมท่ีถูกก าหนดขึน้ผ่านหลักสูตร และถูกส่งต่อไปยัง
ห้องเรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรโดยครู จึงเป็นการกระท า
เพ่ือส่งต่อวาทกรรมทางด้านวัฒนธรรมไปเพ่ือท าให้ผู้ เรียนได้เห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมและปฏิบตัิตามภายใต้ความปรารถนาดีท่ีจะรักษาสิ่งดีงามของสงัคม
และท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกับสงัคมได้อย่างมีความสุข 
แตอ่ย่างไรก็ตามเม่ือมองภาพรวมทัง้หมดตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบั
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ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา 

มัธยมศึกษา จะพบว่าเนือ้หาท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม “ท้องถ่ิน” จากเดิมมีการ
ก าหนดเนือ้หาไว้ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา แต่พอถึงเนือ้หาท้องถ่ินใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาเร่ิมหายไปและถูกแทนท่ีด้วยค าว่า “วัฒนธรรมไทย” 
สะท้อนให้ถึงการหดหายของวฒันธรรมท้องถ่ินหรือวฒันธรรมภูมิภาคกลายมา
เป็นค าวา่ “วฒันธรรมไทย” นอกจากนัน้เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบั “การปะทะสงัสรรค์
ระหว่างวฒันธรรมไทยกับวฒันธรรมอ่ืน” มีลกัษณะความเป็นชาตินิยมผสมอยู่
โดยเฉพาะเนือ้หาระบถุึง “การเลือกรับวฒันธรรมอ่ืนอย่างเหมาะสมให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมไทยเพ่ือการด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยท่ีสมควรอนุรักษ์สืบ
ทอดต่อไป” ตามตัวชีว้ัดท่ี ส 2.1 ม.3/3 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 2551 ซึ่ง นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2557: 20-30) ได้อธิบายข้อความท่ีแสดงถึง
ความเป็นชาตนิิยมและความรักชาติในแบบเรียนว่า “เป็นวาทกรรมท่ีถกูสร้างขึน้
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองท่ีส าคญัในการรักษาความมัน่คงของรัฐ” ซึ่งใช้ใน
การศกึษาปลูกฝังส านึกกล่อมเกลา ครอบง า และสร้างส านึกให้กับผู้ เรียนอย่าง
หนึง่ผา่นระบบการศกึษาท่ีมีหลกัสตูรเป็นแกนหลกัของการจดัการเรียนการสอน  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐเองได้ใช้อ านาจของวาทกรรมทาง
วฒันธรรมท่ีแม้จะมุ่งเน้นความหลากหลายแต่ก็โยงเข้าหาความเป็นอนัหนึ่งอัน
เดียว เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชาติท่ีมีลักษณะเป็น
เอกลกัษณ์ มีส านึกร่วมกันเก่ียวกับมาตรฐานท่ีรัฐก าหนดขึน้ผ่านหลักสูตรเพ่ือ
สร้างผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีรัฐพึงปรารถนา อ านาจในการสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ล้วนแตเ่ป็นไปตามความปรารถนาของรัฐ
แทบทัง้สิน้สิน้ กล่าวคือ รัฐใช้อ านาจตามกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ 2545 ด าเนินการก าหนดหลกัสูตร และรูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือสร้างพลเมืองท่ีรัฐต้องการ ในส่วนของวาทกรรมทางวัฒนธรรม 
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โดยเฉพาะ “ความภมูิใจในวฒันธรรมของชาติ” ยงัมีการด าเนินการสืบทอดต่อไป
เร่ือย ๆ ซึง่ท าให้เกิดการเบียดขบั หรือเปิดโอกาสให้วฒันธรรมท้องถ่ิน วฒันธรรม
จากภายนอก และความหลากหลายทางวฒันธรรมเข้ามามีพืน้ท่ีในหลกัสูตรใน
ปริมาณท่ีจ ากดั ทัง้จ ากดัในด้านน า้หนกัของเนือ้หา และการก าหนดการเลือกรับ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยท่ีถูกสร้างโดยรัฐ ด้วยการด าเนินการ
สืบทอดผลิตซ า้วาทกรรมทางวฒันธรรมเช่นนีมี้ผลท าให้ผู้ เรียนมองวฒันธรรมใน
เชิงเดียวมากกว่าการมองเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ ซึ่งจะ
กล่าวถึงในรายละเอียดในหวัข้อถัดไป อย่างไรก็ตามหลกัสูตรท่ีก าหนดโดยรัฐมี
สถานะเป็นเพียง (Planned Curriculum) เท่านัน้แต่การขบัเคล่ือนหลกัสูตรไปสู่
ห้องเรียน (Enacted Curriculum) ยงัต้องกลบัไปพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ท่ีจะส่งผลให้เกิดประสบการณ์กับผู้ เรียน ทัง้นีแ้บบเรียนถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัในการขยายความรู้ในหลักสูตรไปสู่ห้องเรียน ซึ่งผู้ เขียนจะกล่าวถึงการ
ขยายการสร้างและการปลกูฝังวฒันธรรมในแบบเรียนดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้
 

4. ปฏิบัติการวาทกรรมทางวัฒนธรรมในแบบเรียนวิชาสังคม
ศึกษา  

 
จากท่ีกล่าวมาข้างในหัวข้อปฏิบัติการวาทกรรมทางวัฒนธรรมใน

แบบเรียนวิชาสงัคมศกึษา ซึง่เผยให้เห็นการขบัเคล่ือนวาทกรรมตามเจตนารมณ์
ของรัฐผ่านการก าหนดกฎหมายการศึกษาซึ่งน ามาสู่การสร้างหลักสูตร
แกนกลางให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีออกโดยรัฐ การน าหลกัสูตรไปใช้ถือเป็น
หน้าท่ีส าคญัของครูท่ีจะเช่ือมระหว่างหลักสูตรอุดมการณ์ (Ideal Curriculum)  
ท่ีถกูถ่ายทอดผ่านหลกัสูตรท่ีเป็นเอกสารทางการ (Formal Curriculum) ท้ายสุด
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ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา 

ผู้ ท่ีจะด าเนินการขบัเคล่ือนหลกัสตูรสูห้่องเรียน คือ ครูผู้สอนท่ีจะกลวิธีตา่ง ๆ ใน
การจัดการเรียนรู้รวมถึงใช้หนังสือเรียนเพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับ
ผู้ เรียน ซึง่หนงัสือเรียนถือเป็นวสัดปุระกอบหลกัสตูร (Curriculum Material) ท่ีจะ
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และส่งผลต่อความรู้ ความคิด เจตคติและพฤติกรรม ใน
อดีตการผลิตแบบเรียนมักผูกขาดโดยรัฐ เป็นความรู้ท่ีรัฐผลิตขึน้เพ่ือก ากับ
ความรู้ ความคิดของผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีรัฐปรารถนา แม้ว่าในยุคปัจจุบนัรัฐ
จะไม่ได้ผกูขาดการผลิตแบบเรียนเหมือนในอดีต เน่ืองจากรัฐอนุญาตให้เอกชน
จดัพิมพ์และจดัจ าหน่วยแบบเรียนในวิชาตา่ง ๆ และจ าหน่ายให้กับสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชนได้ แตอ่ย่างไรก็ตามส านกัพิมพ์เอกชนยงัต้องขออนญุาตรัฐใน
การจัดพิมพ์ และมีการต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี การพิมพ์เนือ้หาในแบบเรียน
จะต้องสอดคล้องกับเนือ้หาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
(กลุ่มพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2561: 
ออนไลน์) แบบเรียนจึงถือเป็นเอกสารประกอบหลกัสูตร (Curriculum Material) 
ท่ีเร่ิมจากรัฐเป็นผู้ ก าหนดขอบเขตของความรู้ในหลักสูตรและส านักพิมพ์ท า
หน้าท่ีขยายความรู้ในการศกึษาเพ่ือส่งทอดวาทกรรมทางวฒันธรรมผ่านหนงัสือ
เรียน ในการวิเคราะห์ปฏิบตัิการวาทกรรมผ่านหนงัสือเรียนในครัง้นีผู้้ เขียนได้
ศกึษาเปรียบเทียบการน าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมจากหนงัสือของ
ส านกัพิมพ์ท่ีได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์และมีการใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
สถานศกึษาอย่างแพร่หลาย ดงันี ้1) ส านกัพิมพ์สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ 
2) ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ และ 3) ส านักพิมพ์เอมพันธ์ ซึ่งจะขอน าเสนอ
เนือ้หาในแตล่ะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

146 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบการน าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมไทย
โดยส านกัพิมพ์ 
 
ประเด็น
เนือ้หาที่
น าเสนอ 

ส านักพิมพ์ 
สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 

ส านักพิมพ์ 
อักษรเจริญทัศน์ 

ส านักพิมพ์ 
เอมพันธ์ 

การให้
ความหมาย 
“วฒันธรรม
ไทย” 

วฒันะธรรมไทยเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติไทย
เป็นผลรวมจากความรู้ 
ความคดิ สตปัิญญา
ของบรรพบรุุษท่ีสัง่สม
สืบมาโดยผ่านการ
พฒันาให้เหมาะสมตอ่
การเปล่ียนแปลงตาม
ยคุสมยัของสงัคมไทย 
วฒันธรรมเดิมของไทย
ได้รับอิทธิพลจาก 
ชนชาตติ่าง ๆ ซึง่ถกู
น ามาปรับปรุง
ผสมผสานกรรม
กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมไทยไปใน
ท่ีสดุ  
(ณทัธนทั เล่ียวไพโรจน์, 
2559 :142-143)  
 

วฒันธรรมไทยเป็นสิ่งดี
งามท่ีคนไทยสร้างขึน้มา
นบัตัง้แต่บรรพบรุุษและได้
หล่อลอมให้คนไทยทกุหมู่
เราทัว่ทกุภมูิภาคของ
ประเทศเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนัประชาชนโดย
ยดึถือและน ามาปฏิบตัิ
เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตก่อให้เกิดความ
ภาคภมูิใจและเป็นเคร่ือง
ยดึเหน่ียวให้คนในชาติ
รู้สกึเป็นพวกพ้องเดียวกนั  
(กระมล ทองธรรมชาติ 
และคณะ, 2558: 84-85)  

วฒันธรรมไทยเป็น
ผลงานท่ีบรรพบรุุษไทย
สัง่สมและสร้างสรรค์
ขึน้อย่างตอ่เน่ืองตัง้แต่
สมยัสุโขทยัจนถงึ
ปัจจบุนั เพ่ือให้
ลกูหลานได้ยึดถือและ
ปฏิบตัิตาม เป็นสมบตัิ
ล า้ค่าท่ีส่งผลให้
สงัคมไทยอยู่ร่วมกนั
มัน่คง วฒันธรรมเป็น
สิ่งท่ีเราภาคภมูิใจ 
(ส าเนียง เล่ือมใส และ 
สชุาดา วราหพนัธ์, 
2555: 195-196) 
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ประเด็น
เนือ้หาที่
น าเสนอ 

ส านักพิมพ์ 
สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 

ส านักพิมพ์ 
อักษรเจริญทัศน์ 

ส านักพิมพ์ 
เอมพันธ์ 

ตวัอย่าง
วฒันธรรม
ไทยท่ีถูก
น าเสนอ 

วฒันธรรม 
ด้านอาหาร, ท่ีอยู่อาศยั
,ด้านการแตง่กาย
,ศลิปะการป้องกนัตวั
,ศลิปะการแสดง 
(ณทัธนทั เล่ียวไพโรจน์, 
2559: 142-150) 
 

วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
พระมหากษัตริย์,พทุธ
ศาสนาและศาสนาอ่ืน 
อาชีพ เช่นการท าขวญัข้าว 
ประเพณีบญุสารท และ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
อาหาร ขนม สมนุไพร 
(กระมล ทองธรรมชาติ 
และคณะ, 2558: 84-90) 

มารยาทไทย ศิลปกรรม
ไทย ผ้าไหมไทย 
ประเพณีไทย  
อาหารไทย (ต้มย ากุ้ง 
ส้มต า ผดัไทย) 
(ส าเนียง เล่ือมใส และ 
สชุาดา วราหพนัธ์, 
2555: 195-210) 

 
 

จากตารางจะพบว่ามีการให้ค านิยามของแต่ละส านักพิมพ์เป็นไปใน
ลกัษณะท่ีสอดคล้องกัน กล่าวคือ วฒันธรรมไทยมีการสัง่สม สืบทอดมาตัง้แต่
บรรพบุรุษ หล่อหลอมให้กลายเป็นลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจส าหรับคนในชาติ ซึ่ง
ชีใ้ห้เห็นว่าในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ท่ีใช้เป็นแบบแผน
ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในยุคปัจจุบนัยงัสืบทอดวาทกรรมทางวฒันธรรม
ตัง้แต่ยุคของการสร้างรัฐชาติสมัยเพ่ือสร้างความเป็นไทยเพ่ือสร้างความ
ภาคภมูิใจในเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม เพ่ือตอ่สู้กบัวฒันธรรมตา่งชาต ิซึง่เห็นได้
จากการน าเสนอเนือ้หาการเลือกรับเอาวฒันธรรมต่างชาติท่ีผู้ เรียนจะต้องเลือก
รับให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย ในสว่นของการน าเสนอตวัอย่างของวฒันธรรม
ไทยท่ีมักจะเป็นไปในลักษณะของการเปิดพืน้ท่ีให้กับความหลากหลายอย่าง
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จ ากัดในด้านเนือ้หาซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป ทัง้นีน้อกจากนัน้ยังมีภาพท่ี
เก่ียวข้องวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดมโนมิติต่อสิ่ง
ตา่ง ๆ ได้ชดัเจน ซึ่งขอน าเสนอภาพท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมท่ีปรากฏในหนงัสือ
เรียนวิชาสงัคมศกึษาดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1-2 แสดงภาพที่เก่ียวข้องกบัวฒันธรรมที่ปรากฏในหนงัสือเรียนวิชาสงัคมศกึษา จาก
หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชัน้ ม.4-6 หน้า 38-49 ของ
ส านกัพิมพ์อกัษรเจริญทศัน์. 
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จะเห็นได้ภาพท่ีน าเสนอนัน้ส่วนใหญ่เป็นภาพวฒันธรรมแบบมาตรฐาน
และส่ือให้เห็นชดัเจนถึงการเน้นย า้วฒันธรรมภาคกลางมากกว่า โดยเฉพาะการ
น าเสนอภาพบ้านเรือนไทย ซึ่งภาพดงักล่าวนัน้เป็นลักษณะของบ้านเรือนไทย
วฒันธรรมเฉพาะคนลุ่มน า้เจ้าพระยาหรือคนในภาคกลางเท่านัน้ (ประติมา นิ่ม
เสมอ และ ธาริณี รามสูต, 2558: 99-117) ไม่ได้เป็นภาพสะท้อนภาพบ้านเรือน
ของคนไทยทุกพืน้ท่ี ดงัเช่น นอกจากนัน้ภาพท่ีน าเสนอส่วนใหญ่จะเป็นภาพท่ี
เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา และมีการน าเสนอผ่านแบบเรียนในหน้า 117 ใน
หนงัสือเรียนวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
ของส านกัพิมพ์พฒันาวิชาการ พิมพ์ในปี 2558 ซึ่งระบวุ่า “ประเทศไทยมีทัง้ชาว
พุทธและมุสลิมท าให้ง่ายต่อการร่วมมือกับกลุ่มประเทศท่ีเป็นพุทธและมุสลิม” 
สะท้อนให้เห็นว่ายงัขาดมิติของความเช่ืออ่ืน ๆ ละเลยความเช่ือพืน้บ้านไปดงัท่ี 
สจุิตต์ วงษ์เทศ (2560: ออนไลน์) ระบวุ่าศาสนาผีเป็นรากฐานอนัแข็งแกร่งของ
วัฒนธรรมดัง้เดิมของอุษาคเนย์นัน้ แต่ศาสนาผีไม่มีพืน้ท่ีในการแสดงออกใน
รูปแบบของทางการ ซึ่งจากการวิเคราะห์เนือ้หาในหลักสูตรและหนังสือเรียน
ส าหรับการเรียน การสอนเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมไทยสะท้อนให้เห็นว่า
การเรียนการสอนยงัไม่เปิดพืน้ท่ีให้กบัศาสนาพืน้บ้าน ดงัเชน่ วฒันธรรมการไหว้
ผีปู่ ตาในภาคอีสาน การเลีย้งผีบรรพบุรุษของคนในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น
วฒันธรรมความเช่ือพืน้บ้านไม่ถูกนบัให้เป็นวฒันธรรมทางด้านศาสนาในบรรจุ
ไว้ในแบบเรียน ท าให้เกิดสภาวะการหลงลืมศาสนาพืน้บ้านท่ีเป็นรากฐานอัน
แข็งแกร่งของวฒันธรรมไทยเอง วฒันธรรมไทยท่ีถูกสร้างผ่านแบบเรียนจึงขาด
มิตขิองความเป็นความดัง้เดมิ  

ทัง้นี ใ้นการเรียนการสอนในเนือ้หาทางวัฒนธรรมมีการก าหนด
มาตรฐานทางวัฒนธรรมขึน้ให้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ เป็นวฒันธรรมท่ีเป็น
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มาตรฐาน ท าให้มองว่าวฒันธรรมเป็นหนึ่งเดียวขาดบริบทของกลุ่มวัฒนธรรม
อ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ข้อความดงัในหน้า 118 ของหนังสือเรียนวิชาสังคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ของส านกัพิมพ์พฒันา
วิชาการ พิมพ์ในปี 2558 มีข้อความท่ีสรุปเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของประเทศ
เป็นเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี ้“วัฒนธรรมทางด้าน
ภาษา เน่ืองจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมและภาษาท่ี
หลากหลายจึงมีการใช้ภาษาแตกต่างกันออกไป เช่น ประเทศไทยใช้ภาษาไทย 
ประเทศเมียนมาใช้ภาษาพม่า, วฒันธรรมทางด้านศาสนาประชากรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการนับถือศาสนาท่ีแตกต่างกันตามความเช่ือและ
ศรัทธา เช่น ประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ” ซึ่งการกล่าวถึง
วัฒนธรรมท่ีในเชิงเด่ียวแบบมาตรฐานจะท าให้ขาดมิติความหลากหลายท่ี
แท้จริง ไม่มีมิติของวัฒนธรรมย่อยอ่ืน ๆ อาทิ การกล่าวถึงกลุ่มภาษาอ่ืนใน
ประเทศไทย ความเช่ือแบบอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือไปจากพทุธศาสนา เชน่ การเลีย้งผี
บรรพบรุุษ หรือ ผีพืน้บ้าน ภาวการณ์หลงลืมหรือละเลยความเช่ือพืน้บ้าน ท าให้
เกิดวาทกรรม “พุทธแท้ พุทธเทียม” (คมชัดลึก, ออนไลน์: วันท่ี 7 พฤษภาคม 
2560) ท่ีมีการกล่าวถึงบนโลกสังคมออนไลน์โดยเฉพาะการตัง้ค าถามต่อการ
ปฏิบตัิตามความเช่ือพืน้บ้านว่าไม่ใช่พทุธแท้ วาทกรรม “พทุธแท้ พทุธเทียม” ได้
เบียดขบัความเช่ือแบบอ่ืนท่ีไมต่รงกบัความรู้ฉบบัทางการ  

แต่อย่างไรก็ตามยังพบค าอธิบายเพิ่มเติมท่ีมีการกล่าวถึงลักษณะ
ความหลากหลายอยู่บ้าง ดังเช่นค าอธิบายท่ีกล่าวถึง “ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยมีความแตกต่างทางวฒันธรรม อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรซึ่งล้วนสมัพนัธ์ และเก่ียวข้อง
กันส่งผลให้การด าเนินชีวิตในประชากรในแต่ละพืน้ท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
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ท้องถ่ินตา่ง ๆ จนเกิดเป็นประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน” 
และมีการน าเสนอประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพืน้ท่ีได้ออกเป็นภูมิภาค
ประกอบด้วย 1) ประเพณีและวัฒนธรรมภาคกลาง 2) ประเพณีและวฒันธรรม
ภาคเหนือ 3) ประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาคตะวันออก 5) ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันตก และ 6) 
ประเพณีและวฒันธรรมภาคใต้ แตก่ารน าเสนอลกัษณะประเพณีและวฒันธรรม
ของแตล่ะพืน้ท่ีนัน้จะน าเสนอแคเ่พียงภาพของวฒันธรรมท่ีเป็นประเพณีส าคญั ๆ 
เท่านัน้ไม่มีการถึงการกล่าวถึงวัฒนธรรมกลุ่มย่อยอ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นความ
หลากหลายท่ีจ ากัด ซึ่งน าไปสู่ฐานคิดของผู้ เรียนท่ีมองวัฒนธรรมในชาติใน
เชิงเด่ียว ขาดมิติความหลากหลายอย่างแท้จริงซึ่งท าให้ความเป็นท้องถ่ินของ
กลุ่มชาติพนัธ์กลุ่มย่อยถูกลืมเลือน และอยู่ภายใต้การรับรู้ความเป็นวฒันธรรม
หลักซึ่งพบเห็นได้จากวาทกรรม “ไทยแท้” (มติชน, ออนไลน์: วันท่ี 6 กันยายน 
2561) ท่ีพยายามจะสร้างความภูมิในความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นไทยและ
พยายามจะแสวงหาเหตผุลให้กบัความเป็นไทยแท้ ๆ  โดยกลืนเอาความผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมโดยการเหมารวมให้เป็นไทยแท้ การสืบทอดวาทกรรมทาง
วฒันธรรมท่ีปรากฏในแบบเรียนเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้เกิดการก่อตวั
ของวาทกรรมทางวฒันธรรมในสงัคม อาทิ “ไทยแท้ ๆ” “พทุธแท้ พทุธเทียม” 
 

5. ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรียน
วิชาสังคมศึกษา  
 

จากการศึกษาวาทกรรมและปฏิบัติการวาทกรรมในหลักสูตรและ
แบบเรียนสงัคมศกึษาท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้มีการใช้วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีท า
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ให้วัฒนธรรมอ่ืนเป็นแค่เพียงวัฒนธรรมพืน้บ้าน วัฒนธรรมภูมิภาคเป็น
วฒันธรรมท่ีมีความส าคญัรองมาจากวฒันธรรมไทยท่ีเป็นวฒันธรรมมาตรฐาน
ตามแบบฉบบัความรู้ของทางการ ดงัเช่น การน าเสนอภาพของบ้านเรือนไทยท่ี
เป็นตวัแทนของวฒันธรรมไทย ท่ีปรากฏในหนงัสือเรียนวิชาสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม ระดบัชัน้ ม.4-6 หน้า 38-49 ของส านกัพิมพ์อกัษรเจริญทศัน์ ซึ่ง
ได้ขบัเบียดขบัความเป็นอ่ืนโดยการละเลยการน าเสนอบ้านเรือนของคนในพืน้ท่ี
อ่ืน ๆ ทัง้นีมี้การน าเสนอภาพตวัแทนวัฒนธรรมในหนังสือเล่มดงักล่าวเฉพาะ 
ประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีเน้นวฒันธรรมทางวตัถุอนัสวยงามซึ่งถือเป็น
การยอมรับความหลากหลายอย่างจ ากัดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยตัดขาด
จากบริบทของการต่อสู้ต่อรองความไม่เป็นธรรมของกลุ่มวฒันธรรม และบริบท
ทางประวตัิศาสตร์ของกลุ่มวฒันธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจตอ่ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมอย่างแท้จริง ทัง้นีว้าทกรรมในยุคปัจจุบนัท่ีปรากฏผ่านหลักสูตร
และแบบเรียนนัน้เป็นวาทกรรมท่ีสืบทอดมาจากวาทกรรม “ความเป็นไทย” ซึ่ง
เป็นวาทกรรมท่ีเกิดท่ามกลางบริบทของการเผชิญหน้ากับจักรวรรดินิยม
ตะวนัตกและการจดัระเบียบโครงสร้างการปกครองท่ีรวมอ านาจเข้าสู่ศนูย์กลาง 
วาทกรรมความเป็นไทยดงักล่าวสร้างฐานคิดให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมไทยท่ีเป็น
แบบมาตรฐาน หรือเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ซึง่หากวิเคราะห์ความหลากหลาย
ท่ีไมห่ลากหลายของวฒันธรรมในหลกัสตูรและแบบเรียนสงัคมศกึษา จะเป็นการ
ให้ความส าคัญกับเร่ืองความหลากหลายใช้เพ่ือเพ่ือการสร้างความเป็นรัฐ
ประชาชาติการสร้างรัฐประชาชาติมีหลกัการส าคญัคือการสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียว หรือการถูกกลืนด้วยมาตรฐานเดียวทางวฒันธรรม (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 
2557: 57) 
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นอกจากนัน้การใช้วาทกรรมทางวฒันธรรมโดยเฉพาะวาทกรรม “ความ
เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม” เพ่ือสร้างมาตรฐานทางวฒันธรรมขึน้มาถือเป็น
การสร้างอุดมการณ์ความเป็นชาตินิยมผ่านการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 
และเช่ือมโยงความแตกต่างทางด้านเชือ้ชาติของประชากรในประเทศให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวลืมเลือนความแตกต่างทางด้านชาติพันธ์และวัฒนธรรมเพ่ือ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวตามแนวทางของการสร้างรัฐประชาชาติ อย่างไรก็ตาม
มีการเปิดพืน้ท่ีความหลากหลายทางวฒันธรรมในหลกัสูตรและแบบเรียนซึ่งแต่
เป็นการยอมรับสภาวะท่ีแปลกปลอมของความเป็นอ่ืนให้ด ารงอยู่ในสถานะชน
กลุ่มน้อย สิทธิของชนกลุ่มน้อยแบบมีระบบโควตาภายใต้กรอบรัฐประชาชาติ 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ชาติพนัธุ์ และเชือ้ชาติตา่ง ๆ กลายมาเป็นพลงั
ความคิดท่ีทรงพลงัในช่วงศตวรรษท่ี 1960 เป็นความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของโลกใหม่มากกว่าเป็นวัฒนธรรมเก่า รัฐประชาชาติสมัยใหม่จึ งหันมาใช้
วฒันธรรมเป็นมาตรฐานใหม่ในการก าหนดความเป็นรัฐ (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 
2557: 58-59) ซึ่งภาวะดงักล่าวเห็นได้จากการเปิดพืน้ท่ีให้กับความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมในหลกัสูตรและแบบเรียนสงัคมศึกษาอย่างจ ากัด มีการก าหนด
ตวัชีวดัท่ีระบุถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และการเลือกรับวฒันธรรมอ่ืนอย่าง
เหมาะสมซึ่งเป็นไปเพ่ือให้รัฐชาติสมยัใหม่ท่ีเน้นความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียว ทัง้นี ้
การหายไปของของความหลากหลายทางชาติพันธ์เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและ
กระบวนการทางการศึกษาโดยเฉพาะแบบเรียนหรือหลักสูตรท่ีสร้างกระบวน
ทัศน์ของความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึน้มาและการใช้วัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพนัธ์ใดชาติพนัธ์หนึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางวฒันธรรมเกิดขึน้ในยุค
ของการสร้างรัฐประชาชาติและยงัคงต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนัผ่านก าหนดตวัชีว้ัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลางในหลักสูตร และขยายการอธิบายเพ่ือสร้าง
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กระบวนทศัน์ท่ีมีต่อความหลากหลาย และความเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ผ่านแบบเรียนหรือหนังสือเรียน ดังเช่น การอธิบายความหมายของค าว่า
วฒันธรรมไทยแบบเรียนสังคมศึกษาของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ท่ีระบุว่า 
“วฒันธรรมไทยเป็นสิ่งดีงามท่ีคนไทยสร้างขึน้มานบัตัง้แตบ่รรพบรุุษและได้หล่อ
หลอมให้คนไทยทุกหมู่เหล่าทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน
ประชาชนโดยยึดถือและน ามาปฏิบตัิเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตก่อให้เกิด
ความภาคภมูิใจและเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวให้คนในชาตรู้ิสึกเป็นพวกพ้องเดียวกัน” 
(กระมล ทองธรรมชาต ิและคณะ, 2558: 84-90) โดยจะเห็นได้ว่าความหมายของ
ค าว่าวัฒนธรรมไทยในแบบเรียนสังคมศึกษาดังกล่าวนัน้ตอกย า้ความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียว และการรู้สึกเป็นพวกฟ้องเดียวกัน ซึ่งไม่มีการกล่าวถึงบริบท
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทยท่ีเต็มไปด้วยความ
หลากหลายทางด้านชาติพนัธุ์ ภาษา แม้จะกล่าวถึงทกุหมู่เหล่าทุกภูมิภาคแต่ก็
โยงเข้าสู่การรวมศนูย์ ซึ่งการจ ากัดความหลากหลายแล้วโยงให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัถือเป็นความหลากหลายท่ีมีการผกูขาดทางวฒันธรรม นัน่คือการยึดติด
กับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเท่านัน้ การท่ีจะมีความหลากหลายไม่ควร
หลากหลายแคเ่พียงแคว่ฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่ หรือพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่อยู่แต่
เพียงฝ่ายเดียว เพราะการจ ากัดอาณาเขตของวฒันธรรมเดี่ยวเป็นวฒันธรรมท่ี
ปราศจากความหลากหลาย การมีวัฒนธรรมแบบเดียวย่อมไม่ท าให้เกิด
ทางเลือกท่ีหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีอยูภ่ายใต้กลไกของรัฐประชาชาต ิดงัเช่น 
ค าอธิบายวฒันธรรมไทยในแบบเรียนไทยท่ีกล่าวถึงการสัง่สมมาแต่อดีตก็ไม่ได้
หมายถึง วัฒนธรรมของชนเผ่าบนภูเขาสูง หรือชนกลุ่มน้อยในพืน้ท่ีต่าง ๆ 
วัฒนธรรมร่วมสมัย (Pop culture) หรือแม้กระทั่ง ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของกลุม่เพศสภาพเข้าไปด้วย  
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บทสรุป 
 

แม้วา่หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ก าหนดให้มีเนือ้หา
ทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายมีส่วนขยายความหลากหลายด้วยค าว่า “วฒันธรรม
ท้องถ่ิน วฒันธรรมภูมิภาค” แตค่ าว่า “ท้องถ่ิน” ในหลกัสตูรระดบัประถมศึกษา
ได้แปรเปล่ียนมาเป็นวัฒนธรรมไทยในดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลายและ
เร่ือยมาจนจบหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ค าว่า “วฒันธรรมไทย” กลายมา
เป็นภาพแห่งตวัแทนของวฒันธรรมทัง้หมดในเขตแดนประเทศไทย ซึง่สะท้อนให้
เห็นว่าหลักสูตรและแบบเรียนวิชาสังคมศึกษามีการปฏิบตัิการวาทกรรมทาง
วฒันธรรมเพ่ือใช้ในการฝึก จดัวาง ควบคมุการคิดหรือปลูกฝังอุดมการณ์ความ
เป็นไทยมีวฒันธรรมไทยให้กับผู้ เรียนซึ่งเป็นการกระท าเพ่ือสร้างความสมัพันธ์
เชิงอ านาจในหลกัสูตร โดยเฉพาะตวัชีว้ดัและเนือ้หาแม้จะมีการเปิดพืน้ท่ีให้กับ
วฒันธรรมท้องถ่ินหรือวฒันธรรมอ่ืนท่ีมีความแตกตา่งและหลากหลาย อยา่งไรก็
ตามภาพตัวแทนหลักของวัฒนธรรมยังโยงเข้าสู่การก าหนดเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบมาตรฐานท่ีถูกก าหนดโดยหลักสูตรและ
แบบเรียน การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดยก าหนดวฒันธรรม
แบบมาตรฐาน วัฒนธรรมเด่ียวหรือยึดเอาวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเป็น
วฒันธรรมของชาติ การระบถุึงความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมย่อมชีใ้ห้เห็น
ถึงการยึดถือวัฒนธรรมท่ีเป็นมาตรฐาน ท าให้ผู้ เรียนเกิดมโนภาพความเป็น
วฒันธรรมท่ีขาดความหลากหลาย ขาดความเข้าใจในมิติทางประวตัิศาสตร์ใน
การสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม และหลงลืมรากเหง้าแหง่การสร้างสรรค์วฒันธรรม  

การสร้างแบบเรียนถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในปฏิบตัิการและสืบทอด
วาทกรรมทางวฒันธรรมเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันต่อไป แม้ว่ายุค
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ของการควบรวมความหลากหลายทางชาติพนัธุ์และกลุ่มทางวฒันธรรมให้เป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนัและเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทวา่ วาท
กรรม “วัฒนธรรมไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์” ยังคงด ารงอยู่สืบเน่ืองเร่ือยมาดังท่ี
ปรากฏในหลักสูตรและแบบเรียนวิชาสงัคมศึกษาตรอกย า้ภาพของวัฒนธรรม
ไทยท่ีขาดมิติแห่งความหลากหลายต่อไป ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์เพ่ือยึดโยงความเป็นอันหนึ่งเดียวกันด้วยวัฒนธรรมท่ีเป็นแบบ
มาตรฐานของกลุ่มชาติพันธุ์  ภาษา พืน้ท่ีใดชาติพันธุ์หนึ่งจะท าให้วัฒนธรรม
ปราศจากความหลากหลายหรือเป็นแค่เพียงความหลากหลายท่ีอยู่ในระดับ
พอเพียง หรือในระดับอ่อนแอซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมย่อยให้เป็นแค่
วัฒนธรรมท้องถ่ิน หรือยอมรับแค่วัฒนธรรมท่ีมีความสวยงามจะท าให้มิติ
ทางด้านวฒันธรรมขาดความหลากหลายอย่างแท้จริง 

การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะในสาระหน้าท่ีพลเมือง 
วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคม จะต้องมีการเปิดพืน้ท่ีให้กับวฒันธรรม
กลุ่มย่อย หรือวฒันธรรมอ่ืน หรือวฒันธรรมท้องถ่ินอย่างจริงจงัเพ่ือสร้างความ
เข้าใจตอ่วฒันธรรมท่ีมีความแตกตา่งและหลากหลาย โดยไมต่อกย า้ความเป็นอ่ืน
หรือยกวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งขึน้มาอยู่เหนือวัฒนธรรมอ่ืน และกดทับ
วฒันธรรมกลุ่มย่อยเป็นแคว่ฒันธรรมพืน้บ้านหรือวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีมีขอบเขต
ในการแสดงออกอนัโรแมนติกเท่านัน้ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพาะครูผู้สอนวิชา
สงัคมศกึษาไมว่า่จะอยูใ่นพืน้ท่ีใดควรท่ีจะค านงึถึงบริบททางวฒันธรรมของพืน้ท่ี
นัน้เพ่ือสร้างห้องเรียนท่ีสามารถสนองต่อความเป็นไปของชมุชนและท้องถ่ินโดย
ใช้ฐานวฒันธรรมท้องถ่ินชมุชนสงัคมนัน้นัน้เป็นฐานในการออกแบบการเรียนการ
สอน การเรียนการสอนจึงควรเป็นไปในลกัษณะพหุวฒันธรรมศึกษามากกว่าจะ
เป็นการศกึษาวฒันธรรมเดียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตมี่ความหลากหลาย 
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