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ช่วงท่ีหนึ่ง : ศึกษาแบบเรียนในยุคเผด็จการทหาร ระหว่างปี พ.ศ.2503 ถึงเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม พ.ศ.2516 ได้แก่ แบบเรียนในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พ.ศ.2503 

ช่วงที่สอง : ศึกษาแบบเรียนยุคหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ถึง ช่วงการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ได้แก่ แบบเรียนในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 

หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ.2520 หลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น พ.ศ.2521 (ปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ปรับปรุง 

พ.ศ.2533) 

ช่วงที่สาม : ศึกษาแบบเรียนในยุคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ถึง ปี 

พ.ศ.2551 ได้แก่ หนังสือเรียนในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

 ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความพยายามในการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐไม่ได้อยู่ใน

ขอบข่ายของการศึกษาวิจัยนี้ 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

1. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดเนื้อหาของแบบเรียน  

ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาสภาพทางการเมืองเพ่ือทราบถึงการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาไทย

ในแต่ละยุคสมัย ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้คือ      

ช่วงท่ีหนึ่ง : ยุคเผด็จการระหว่างปี พ.ศ.2503 ถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 

หลังการปฏิวัติ 2501 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2475 แก้ไข

ปรับปรุง พ.ศ.2495 โดยใช้ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ.2502 แทน ยกเลิกพรรคการเมือง และรัฐสภา 

โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญทําหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติ (สภาเดียว) (วัชรินทร์ มัสเจริญ, 2544) ด้าน

การศึกษาได้จัดต้ังสภาการศึกษาแห่งชาติและประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2503 ตามด้วย 

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามาใช้หลักสูตร พ.ศ.2503 เพ่ือจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผน

เศรษฐกิจและดําเนินการตามคําแนะนําจากองค์การ UNESCO ที่ไทยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม
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ส่วนภูมิภาค (เจริญ ไวรวัจนกุล, ม.ป.ป.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ ม.ล.ป่ิน  มาลากุล 

อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดํารงตําแหน่งนานที่สุด (พ.ศ.2500-2512)  ต่อมาในสมัยรัฐบาล 

จอมพลถนอม กิตติขจร ก็ดําเนินการสานต่อนโยบายที่จอมพลสฤษด์ิได้ดําเนินการไว้เป็นส่วนใหญ่  

แม้จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2511 ที่ใช้เวลาร่างนานกว่าสิบปี จัดให้มีการเลือกต้ังในปี พ.ศ.

2512 เปล่ียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ เป็นนายสุกิจ นิมมานเหมินท์  ส.ส.พรรคสหภูมิ และ 

มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง การทํารัฐประหารตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจร รัฐสภาและ

พรรคการเมืองถูกยุบ จัดต้ังสภาปฏิวัติ ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2511 (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 1979/ 

2526) มีนายอภัย จันทวิมล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา  

(จรูญ วงศ์สายัณห์, 2531) จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เคล่ือนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้อง

ประชาธิปไตยในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516  จากการ “แช่เย็นทางการเมือง” (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550) 

หลักสูตรการศึกษาก็ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงไปแต่อย่างใด ซ่ึงสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงทาง

การเมืองและผลกระทบทางการศึกษาในช่วงการศึกษาช่วงที่ 1 ได้ดังแผนภาพที่ 1.1  

แผนภาพที่ 1.1 สภาพการเมืองและผลกระทบต่อการศึกษาไทย 
ชว่งที่ 1 : ยุคเผด็จการ พ.ศ.2503 - 14 ตุลาคม 2516 

กา
รเม

ือง
  

รัฐประหาร/ 
 รัฐบาล 
 จอมพล 
 สฤษดิ ์  

รัฐบาล
จอมพล
ถนอม  

เลือกตัง้/
รัฐบาล 
จอมพล
ถนอม 

จอมพล
ถนอมทํา
รัฐประหาร

ตัวเอง 
 เหตุการณ ์

14 ตุลา 

 

  ธรรมนูญ
การ

ปกครอง 
2502     

รธน. 
2511     

ธรรมนูญ 
 การ
ปกครอง   
2515 

 

                  

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

กา
รศึ

กษ
า 

                  
  ตั้งสภา

การศึกษา
แห่งชาต ิ

แผนการศึกษา/ 
หลักสูตร 2503 
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ช่วงท่ีสอง : หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540  

ด้วยการเมืองท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน ประเทศไทยได้มีความ

พยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ.2517-2518 รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักด์ิ 

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาตามความคิดริเริ่มของนักการศึกษา คือ  

ดร.ก่อ สวัสด์ิพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) โดยมี ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นประธาน ทําหน้าที่

เสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย 

(จรูญ วงศ์สายัณห์, 2531) แต่เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

อยู่บ่อยคร้ัง ทําให้นโยบายในการปฏิรูปการศึกษาขาดความต่อเนื่องและมีการเปล่ียนหลักสูตร

การศึกษาหลายครั้ง คือ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 เนื่องจากกรมวิชาการ

เปล่ียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและการเมืองและมีการเรียกร้องให้ปรับปรุงหลักสูตร

วิชาวรรณคดี (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ศธ.15.14 เรื่อง ข่าวประจําวันจากหนังสือพิมพ์ (12 

กรกฎาคม 2517-1 พฤษภาคม 2519)) หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เกิดการปฏิวัติและต้ังรัฐบาล

ใหม่ รัฐบาลธานินทร์  กรัยวิเชียร ต้องเผชิญปัญหาภัยคอมมิวนิสต์อย่างมาก รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาฯ 

จึงสนองนโยบายรัฐบาลโดยดําเนินนโยบายปลูกฝังค่านิยมชาตินิยมให้แก่พลเมืองโดยเร่งด่วน และ

ปรับให้ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาสังคม

ศึกษา พ.ศ.2520 ต่อมาหลังประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 กรมวิชาการได้ดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน

ปลาย พ.ศ.2524  โดยแนวคิดหลักสําคัญมาจากแผนการปฏิรูปการศึกษาจากคณะกรรมการวางแผน

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา โดยกลุ่มนักวิชาการศึกษาท่ีต้ังข้ึนในปี พ.ศ.2517 ที่ต้องการส่งเสริมแนวทาง

การศึกษาตลอดชีวิต ต่อมา พ.ศ.2530 กรมวิชาการได้จัดสัมมนารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้

หลักสูตรที่ใช้อยู่และระดมความคิดนักการศึกษาเพ่ือร่างหลักสูตรใหม่ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2534) เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ปรับปรุง พ.ศ.2533) และ

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ปรับปรุง พ.ศ.2533) เพ่ือจัดการศึกษาให้สนองความ

ต้องการของท้องถ่ินมากข้ึน (กรมวิชาการ, 2534ก; 2534ข) ต่อมาได้ประกาศใช้แผนการศึกษาฉบับ
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ใหม่ปี พ.ศ.2535 ซ่ึงร่างในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เพ่ือสร้างการพัฒนาที่สมดุล

ทางด้านวัตถุนิยมและจิตใจประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535) หลัง

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535  เป็นต้นมา ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาอีก จนกระทั่ง

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540  ในช่วงน้ีมีการเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งหมด 17 ครั้ง เฉล่ียบริหารงานคนละ 1 ปีเศษ  โดยสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและ

การศึกษาได้ดังแผนภาพด้านล่างน้ี  

แผนภาพที่ 1.2 สภาพการเมืองและการศึกษาไทย 

ในช่วงที่ 2 : หลัง 14 ตุลาคม 2516 – ประกาศใช้ รธน.2540 

กา
รเม

ือง
 

รัฐบาล 
สัญญา 

 
  เลือกตั้ง/ 
รัฐบาล 
เสนีย์/ 
รัฐบาล 
คึกฤทธ์ิ 

รัฐบาล
เสนีย์/ 
6 ต.ค. / 

รัฐประหาร/
รัฐบาล 
เกรียงศักดิ ์

รัฐบาล 
พลเอก
เปรม 

เลือกตั้ง/ 
รัฐบาล 
ชาตชิาย 

 
รัฐ 

ประหาร/
รัฐบาล

อานันท/์
รธน. 
2534  

    รัฐบาล 
   บรรหาร 

รัฐบาล 
ชวลิต 

       รฐัประหาร/          พฤษภาทมิฬ/     

  รธน. 
2517 

 
รัฐบาล 

 ธานินทร/์ 
 รธน. 2519 

 
 รธน. 
 2521 

       
รัฐบาลอานันท/์ 
รัฐบาลชวน (1) 

   
 รธน. 
2540 

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

กา
รศึ

กษ
า 

                              
  ตั้งคกก. 
วางพื้นฐาน   
   ปฏิรูป 
 การศึกษา 

หลักสูตร 
 2518 

    หลักสูตร 
    2520 

หลักสูตร 
ม.ต้น 2521/ 
หลักสูตร 
ม.ปลาย 2524 
 

หลักสูตร 
2533 

   แผนการ 
    ศึกษา 
    2535 

  

 

ช่วงท่ีสาม : หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2540  

ในช่วงน้ีมีการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงมี ศ.ดร.สิปปนนท์  

เกตุทัต เป็นประธานคณะกรรมการอํานวยการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและเป็น 

ผู้ผลักดันให้เกิดพรบ.ดังกล่าว จากความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายการเมือง ราชการ และบุคลากร



วิทยานิพนธ์ฉบับนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า�
 

www.kpi.ac.th หน้า 8	

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน สถาบันต่างๆ มีการทําประชาพิจารณ์และนําข้อคิด

จากผู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดทําหลักสูตร ซ่ึงถือเป็นเจตนารมณ์และความพยายามท่ีจะทําการ

ปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งสําคัญ นํามาซ่ึงการเปล่ียนหลักสูตรการศึกษา คือ หลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 เพ่ือให้หลักสูตรสอดคล้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปี ให้เป็นไป 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีโครงสร้าง

ยืดหยุ่น เน้นความเป็นไทยคู่สากล (กรมวิชาการ, 2545) ต่อมาปี 2548 กระทรวงศึกษาธิการได้จัด

สัมมนาประเมินหลักสูตร 2544 และพบว่ามีความไม่ชัดเจนในหลักสูตรทําให้เกิดปัญหาในการนําไป

ปฏิบัติ ประกอบกับมีรัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 2545) เนื่องจากเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร  

มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2540 การศึกษาจึงต้องดําเนินการเปล่ียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เพ่ือจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดังกล่าว 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  โดยหลักสูตรนี้ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน  ในการศึกษาช่วงท่ีสามน้ี 

มีการเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด 13 ครั้ง เฉล่ียบริหารงานคนละไม่ถึง  

1 ปี ทั้งนี้ สามารถสรุปสภาพการเมืองและการศึกษาไทยในช่วงนี้ได้ดังแผนภาพที่ 1.3  
 

แผนภาพที่ 1.3 สภาพการเมืองและการศึกษาไทย 

ในช่วงที่ 3: หลังประกาศใช้รัฐธรรมนญู 2540 – พ.ศ. 2551 

กา
รเมื

อง
 

รัฐบาลชวน(2) 

เลือกต้ัง/ 
         รัฐบาล 
        ทักษิณ(1) 

 
เลือกต้ัง/ 
รัฐบาล 

ทักษิณ(2) 

 
เลือกต้ัง/ 
รัฐบาลสมัคร/ 
รัฐบาลสมชาย 

          รัฐประหาร/ 
         รัฐบาล 
         สุรยุทธ์  

รธน.
2550  

 

          

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

   
กา

รศ
ึกษ

า 

           
 พรบ.การศึกษา

แห่งชาติ 2542 
หลักสูตร 
2544 

แผนการศึกษา 2545-2549/  
พรบ.การศึกษา 2542  
(แก้ไขเพ่ิมเติม 2545) 

   หลักสูตร 
    2551 
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จะเห็นได้ว่า ตลอดช่วง พ.ศ.2503-2551 มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง รัฐมนตรีที่เข้ามา

บริหารกระทรวงศึกษาธิการมีช่วงเวลาเฉล่ียราวคนละ 1 ปี ซ่ึงไม่สามารถสร้างผลกระทบอย่าง

ต่อเน่ืองต่อการเปล่ียนแปลงการศึกษาได้  โดยการศึกษามีกระบวนการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็น

ค่อยไปตามกระบวนการจัดทําหลักสูตรในแต่ละครั้ง (ชยพร กระต่ายทอง, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 

2559) ซ่ึงไม่ได้เปล่ียนแปลงแบบฉบับพลันทันทีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลหรือรัฐมนตรี ดังนั้น 

นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือระบบราชการจึงเป็นผู้มีอิทธิพลในการกําหนดหลักสูตรและ

เนื้อหาของแบบเรียนในแต่ละยุคสมัย  โดยสามารถดําเนินการได้อย่างอิสระตามข้ันตอนกระบวนการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ อันได้แก่ ระบอบการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ 

รัฐบาลและรัฐมนตรี  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  สภาพเศรษฐกิจ

และสังคม  ซ่ึงเนื้อหาในแบบเรียนจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและต้อง

พิจารณาไม่ให้ขัดต่อหลักความมั่นคงและหลักศีลธรรมอันดีของประเทศ 

2. การสร้างภาวะครองอํานาจนําผ่านเนื้อหาในแบบเรียนของไทย  

 เมื่อพิจารณาความพยายามกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐผ่านเน้ือหาของแบบเรียนตาม

แนวคิดการครองอํานาจนําของกรัมชี่ (Hoare & Smith, 1992) จะพบว่า เนื้อหามีลักษณะการสร้าง

ความยินยอม (Consent) ให้เกิดในสังคมโดยที่นักเรียนไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบังคับกดข่ี ด้วยวิธีการ 

ทําสงครามยึดพ้ืนที่ทางความคิด (War of Position) ตามกลไกการครองอํานาจนํา (Hegemony) 

โดยมีกลุ่มนักวิชาการศึกษา เป็นกลุ่มปัญญาชน (Intellectual) ทําหน้าที่ส่งต่อแนวคิดของรัฐและ

กลุ่มตน ผ่านเน้ือหาในแบบเรียนโดยเนื้อหาสาระสําคัญของแบบเรียนในแต่ละช่วงอธิบายให้เห็นถึง

ความพยายามกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐผ่านเนื้อหาในแบบเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง

อํานาจระหว่างรัฐและประชาชน ซ่ึงมีลักษณะสอดคล้องกับการเมืองการปกครองในแต่ละยุคสมัย 

ดังนี้  
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ประเด็นท่ีศึกษา 
เนื้อหาแบบเรียนยุคเผด็จการ 

2503-14 ตุลาคม 2516 

เนื้อหาแบบเรียน 
หลัง 14 ตลุาคม 2516 ถึง  

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 

เนื้อหาแบบเรียน 
หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 

ถึง หลักสูตร 2551 

1. อํานาจในการ
ปกครองของรัฐ 
ในระบบราชการ  

เน้นการบริหารราชการสว่นกลาง 
การปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนิน
กิจการไดอ้ย่างมีอสิรภาพสมควร 

การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มีอํานาจหน้าท่ีดาํเนินกิจการ 
ได้อย่างอสิระตามปรารถนา 

การปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจ
หน้าท่ีดาํเนินกจิการได้อย่างอสิระ
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

2. บทบาทของ
กองทัพและทหาร 
ท่ีมีต่อประชาชน  

ทหารมบีทบาทสําคัญต่อระบบ
การเมือง เศรษฐกจิ และความ
มั่นคงภายในและภายนอกประเทศ  

แยกทหารออกจากการเมือง  
ทหารมบีทบาทดา้นกิจการ 
พลเรือนมากข้ึน 

การเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง
ของทหารทําให้การพัฒนา
ประชาธิปไตยขาดความต่อเน่ือง  

3. บทบาทของ
สถาบันท่ีมิใช่ 
ระบบราชการ เช่น 
นักการเมือง รัฐสภา 
รวมไปถึงการอธบิาย
ถึงวิธีการอัน 
ชอบธรรมในการขึ้น
สู่อํานาจรัฐ 

- พรรคการเมอืงและนักการเมือง  
มีบทบาทแค่ในการเลือกตั้งระบบ
พรรคการเมือง 

- วิธกีารเข้าสู่อํานาจ อา้งองิ
ความชอบธรรมจากสถาบันกษัตริย์ 
(พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง) และ
อ้างอิงหลกัประชาธิปไตย (รัฐบาล
มาจากสภารา่งรัฐธรรมนูญ) 

- นักการเมือง กลุม่พลังปัญญาชน 
และกลุม่ผลประโยชน์ มีบทบาท
ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (หากใช้สิทธิเสรีภาพ
อย่างเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม) 

- วิธกีารเข้าสู่อํานาจข้ึนอยู่กบั
รัฐธรรมนูญ (ยามปกติ-เลือกตัง้/ 
ยามไม่ปกต-ิแต่งตัง้)  

- นักการเมือง กลุม่พลังปัญญาชน 
บรรดากลุม่ผลประโยชน์ 
การเมืองภาคประชาชน และ
สื่อมวลชน มีสว่นช่วยพัฒนา
ประชาธิปไตย  (หากไม่ถูก
แทรกแซงด้วยอํานาจท่ี 
ไม่ชอบธรรม) 

- วิธกีารอันชอบธรรมในการเข้าสู่
อํานาจรัฐ คือ การเลือกตัง้ 

4. ข้อควรปฏิบัติตน
หรือหน้าท่ีท่ี
ประชาชนพึงมีตอ่รัฐ 

- รักษาชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (พระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเท่าน้ัน) 

- ป้องกันประเทศ การรบัราชการ
ทหาร และเลือกรบัวัฒนธรรม 
ท่ีเหมาะสม 

- เคารพกฎหมายและเสียภาษี 

- ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจรติ (ถ้ามี) 

- ช่วยเหลือร่วมมอืแก่ทางราชการ  

- รับการศึกษา 

- ต้องทํางาน 

- มีวินัย ขยัน อดออม ใช้ของไทย 

- รักษาชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

- ป้องกันประเทศ การรบัราชการ
ทหาร 

- ปฏิบัติตามกฎหมาย เสียภาษีอากร 

- หวงแหนสิทธิเลอืกตั้ง 

- ช่วยเหลือราชการ 

- รับการศึกษา 

- อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดลอ้ม
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- การเข้าไปมีสว่นร่วมต่อกิจกรรม
ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- มีคุณธรรมปฏิบตัิตามทําหน้าท่ี 
ไม่ก้าวกา่ยหน้าท่ีผู้อื่น รักท้องถ่ิน
ของตนเอง 

- รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

- ป้องกันประเทศ การรบัราชการ
ทหาร 

- ปฏิบัติตามกฎหมาย เสียภาษี 
เคารพสิทธิเสรีภาพตนเองและ
ผู้อื่น  

- ตรวจสอบข้อมลูข่าวสารอย่าง
รอบคอบ 

- รับการศึกษา 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- การเข้ารว่มกิจกรรมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย  

- การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง  

- ยึดหลกัพหวุัฒนธรรม 
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ประเด็นท่ีศึกษา 
เนื้อหาแบบเรียนยุคเผด็จการ 

2503-14 ตุลาคม 2516 

เนื้อหาแบบเรียน 
หลัง 14 ตลุาคม 2516 ถึง  

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 

เนื้อหาแบบเรียน 
หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 

ถึง หลักสูตร 2551 

5. กระบวนการ
จัดการความขัดแย้ง
ในสังคม 

- ยึดหลกัคุณธรรมจริยธรรม 

- ยึดหลกัธรรมทางศาสนา 

 

- ยึดหลกัคุณธรรมจริยธรรม  

- ยึดหลกัธรรมทางศาสนา  

- ยึดหลกัประชาธปิไตย  

- ใช้อํานาจหน้าท่ีของสถาบัน 
การปกครอง 

- การยึดหลักการทาง 
มนุษยสัมพันธ ์

- ยึดหลกัจริยธรรม 

- ใช้หลักศาสนาท่ีตนนับถือ  

- ยึดหลกัประชาธปิไตย 

- แก้ปญัหาด้วยสนัติวิธี   

- ใช้อํานาจหน้าท่ีของสถาบันการ
ปกครอง ปลกูฝังประชาธิปไตย
และจิตสาธารณะ 

 

จะเห็นได้ว่า เนื้อหาหนังสือเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึนในแต่ละช่วงการศึกษา ซ่ึงมี

ระดับมากที่สุดในช่วงหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ถึง พ.ศ.2551 (ช่วงที่ 3) โดยเน้ือหาหนังสือ

เรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 มีลักษณะก้าวหน้าและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลจากการที่หลักสูตรนี้เกิดข้ึนหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ 

กล่าวว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้มากกว่ารัฐธรรมนูญ 

ฉบับอ่ืนๆ ที่เคยมีมาก่อนหน้า มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่เน้น

เรื่องการกระจายอํานาจทางการศึกษาและจัดการศึกษาให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม  

อีกทั้งขณะน้ันประเทศอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งและมีที่มาจากการ

เลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตยทําให้บรรยากาศทางการเมืองในประเทศเปิดเสรีมากข้ึน ประชาชน

มีความต่ืนตัวทางการเมืองสูงข้ึน เนื้อหาในแบบเรียนจึงได้รับผลกระทบไปด้วย โดยมีการถ่ายทอด

หลักการและปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ได้อย่างเต็มที่มากข้ึน และได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรมาจากบุคคลนอกกระทรวง 

ศึกษาธิการมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ประเด็นการศึกษาทั้ง 5 ด้าน จะพบว่า ประเด็นเรื่องข้อควร

ปฏิบัติตนหรือหน้าท่ีท่ีประชาชนพึงมีต่อรัฐเป็นประเด็นที่เนื้อหามีลักษณะเปล่ียนแปลงให้เกิด

ความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด โดยแต่ละช่วงยุคสมัยจะกล่าวถึงข้อปฏิบัติในแบบเดิมๆ เช่น การรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การป้องกัน
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ประเทศ ช่วยเหลือราชการ การรับการศึกษา การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้สิทธิเลือกต้ัง เป็นต้น  

ซ่ึงส่ิงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการศึกษาของไทยมักจะให้ความรู้แก่ประชาชนในเชิงหลักการ

และรูปแบบ แต่ยังไม่ได้ให้ความสําคัญอย่างจริงจังกับการสร้างความเข้าใจในการดํารงชีวิตตาม

ระบอบประชาธิปไตยในลักษณะที่นําไปใช้ได้จริงในวิถีชีวิตประจําวัน การพัฒนาประชาธิปไตยใน

สังคมไทยจึงยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรถึงแม้จะมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย

แก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงลักษณะการประนีประนอมกันระหว่าง

นักวิชาการศึกษาผู้ร่างหลักสูตรได้เป็นอย่างดี เพราะเน้ือหาด้านน้ีมีความสําคัญและมีส่วนกําหนด 

ว่าจะเลือกกล่อมเกลาลักษณะการดําเนินชีวิตของเยาวชนในสังคมเช่นใดให้มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม

ต่อรัฐ 

ด้วยลักษณะการประนีประนอม ผสานประโยชน์ระหว่างข้ัวอํานาจกันในกลุ่มผู้มีอํานาจ  

ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา เนื้อหาแบบเรียนจึงยังคงสะท้อนให้เห็น

แนวคิดของนักการศึกษาหรือผู้แต่งแบบเรียนท่ีมีลักษณะอนุรักษ์นิยม ตามคํานิยามของ สมเกียรติ  

วันทะนะ (2551) กล่าวคือ ไม่ต้องการให้สังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงแบบถอนรากถอนโคน 

เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงแบบฉับพลัน โดยต้องการให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และก็ไม่ควรต่อต้านการเปล่ียนแปลงอย่างหัวชนฝา การยึด

กรอบประเพณีหรือสถาบันที่สืบทอดกันมาเพ่ือให้เกิดความรู้สึกมั่นคงไม่เคว้งคว้าง การให้ความสําคัญ

กับมนุษย์เป็นกลุ่มก้อนเป็นครอบครัว ชุมชน หรือประเทศชาติมากกว่าฐานะปัจเจกชน โดยมองว่า

หากปล่อยให้มีการดํารงตนในแง่ปัจเจกชนอย่างเต็มที่จะสร้างความวุ่นวายให้แก่รัฐ ดังนั้น เนื้อหา

แบบเรียนจึงเรียกร้องให้มีรัฐที่เข้มแข็ง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การเน้นบทบาทหน้าที่ของ 

แต่ละบุคคลเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบ ให้คนเคารพกฎหมาย เคารพต่ออํานาจ

หน้าที่ และเคารพต่อความมีระเบียบเรียบร้อยในสังคม เห็นได้จากแม้หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 

2516 จะทําให้ประชาชนเริ่มตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองทางการเมืองมากข้ึน (ช่วงท่ี 2)  

แต่เนื้อหาหนังสือเรียนยังคงตรึงรั้งไม่ให้เกิดความก้าวหน้าหรือใช้สิทธิเสรีภาพแบบสุดโต่ง ด้วยเกรงว่า

จะสร้างความเสียหายหรือความขัดแย้งจากการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันดังที่เกิดความเสียหายจาก

เหตุการณ์นองเลือดในเหตุการณ์เคล่ือนไหวทางการเมืองของประชาชนท่ีเกิดข้ึน โดยเสนอแนะให้
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กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ต้องรู้จักใช้

สิทธิเสรีภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงมีความรับผิดชอบ 

ในหน้าที่ของตนเองโดยไม่ดําเนินการส่ิงใดอันเป็นการก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ดําเนินการเคล่ือนไหวทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ

ฝ่ายสถาบันการเมืองมากกว่าจะเป็นหน้าที่ของนักศึกษาและนักวิชาการ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ

ขัดแย้งรุนแรงในสังคม อีกท้ังวิธีการอันชอบธรรมในการเข้าสู่อํานาจทางการเมืองก็มีความแตกต่างกัน

ไปข้ึนอยู่กับสภาพสังคมในขณะนั้น 

เน้ือหาในหนังสือเรียนยังคงให้ความสําคัญกับบทบาทหน้าที่ของรัฐในฐานะท่ีเป็นตัวกําหนด

หรือผู้มีบทบาทหลักในการสร้างและปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้เหมาะสมกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนควรเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคม 

ซ่ึงแท้ที่จริงแล้ว หน้าท่ีในการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกให้แก่คนในสังคมควรเป็นหน้าที่ของประชาชน

ทุกคนและหน่วยงานหรือองค์กรทุกฝ่าย และสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนในประชาสังคม แม้หลัง

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 (ช่วงท่ี 3) บรรยากาศการเมืองจะเปิดกว้างและส่งเสริมให้ประชาชน 

ใช้สิทธิเสรีภาพและสนับสนุนการบริหารการเมืองการปกครองแบบกระจายอํานาจมากข้ึน แต่การ

ขับเคล่ือนสังคมยังคงข้ึนอยู่กับบทบาทของภาครัฐเป็นสําคัญ  

แนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เชื่อม่ันในศักยภาพของประชาชน ชนชั้นปกครองหรือ

ผู้มีอํานาจในสังคมยังคงมองเห็นประชาชนเป็นผู้ตาม ภาครัฐต้องเป็นผู้นําริเริ่มกระบวนการหรือ

ดําเนินนโยบายต่างๆ ลงไปสู่ประชาชน ทําให้ประชาชนยังคงไม่มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและความ

เชื่อมั่นของตนเองเท่าที่ควร การให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยยังเป็นไปในลักษณะรูปแบบ

หรือนําเสนอเพียงหลักการเท่านั้น อีกทั้งระยะเวลาท่ีประชาชนได้เรียนรู้ระบอบการเมืองการปกครอง 

แบบประชาธิปไตยนั้นขาดความต่อเน่ือง เพราะขณะที่การเมืองในประเทศกําลังเริ่มพัฒนาและสร้าง

ความก้าวหน้าในระบอบประชาธิปไตยในระยะเวลาหนึ่งมักจะถูกคั่นด้วยการทํารัฐประหารและ 

การปกครองแบบเผด็จการทหารอันเนื่องมาจากสาเหตุของการไร้เสถียรภาพทางการเมือง ทําให้

จิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตยไม่สามารถฝังรากลึกลงในจิตใจและการรับรู้ของประชาชนในระดับ 
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ที่ใช้ในการดําเนินชีวิตท่ัวไปได้ การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยจึงยังคงเป็นการพัฒนาเพียงเชิง

หลักการแต่ไม่สามารถเติบโตหรือนําไปใช้ในทางปฏิบัติได้ 

การกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐผ่านเน้ือหาแบบเรียนของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2503-2551 

นั้น มีลักษณะอธิบายและสร้างความเข้าใจให้เกิดความชอบธรรมแก่ระบอบการเมืองการปกครอง 

ในแต่ละยุคสมัย ซ่ึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างรัฐและประชาชนก็เปล่ียนแปลงไปตามลักษณะ

การเมืองการปกครองด้วย กล่าวคือ ช่วงท่ี 1 ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร เนื้อหาแบบเรียนนําเสนอ

ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างรัฐกับประชาชนในแบบลักษณะประชาชนพ่ึงพารัฐ และแยกพลเมือง

ออกจากการเมืองด้วยมองว่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่รัฐ แต่เม่ือเข้าสู่ช่วงท่ี 2 และ 3 ประเทศไทย

เริ่มเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแม้จะมีการทํารัฐประหารและกลับไปอยู่ใต้ระบอบ

เผด็จการอยู่บ้าง เนื้อหาแบบเรียนจึงออกมาในรูปแบบสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างรัฐและ

ประชาชนในลักษณะกระตือรือร้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน แต่ลักษณะความ 

สัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนที่ถูกถ่ายทอดผ่านเน้ือหาในแบบเรียนน้ัน ยังไม่ได้เสริมสร้างความ

เข้าใจหรือยอมรับในศักยภาพของประชาชนเท่าที่ควร เนื้อหาแบบเรียนนําเสนอหลักการบริหาร

อํานาจของรัฐในลักษณะกว้างๆ เนื้อหาในแบบเรียนยังไม่ได้สร้างทัศนคติในเชิงประชาธิปไตยให้แก่

ประชาชนในระดับที่สามารถนําไปใช้ได้ แบบเรียนไม่ได้ให้ความสําคัญกับปัจเจกชนและยังคงมองว่า

รัฐอยู่สูงกว่าประชาชน เพราะระบบราชการในแบบเรียนมักดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ไม่ปรากฏปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆ ประชาชนควรให้ความร่วมมือกับรัฐในการดําเนินงานตาม

นโยบายต่างๆ หนังสือเรียนกล่าวถึงปัญหาของพรรคการเมือง นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

แต่ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการหรือการทํางานของรัฐ ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐและประชาชนในแบบเรียนยังคงเป็นไปในลักษณะท่ีไม่เท่าเทียมกัน รัฐเปรียบเสมือนส่ิงหนึ่งที่อยู่

เหนือประชาชนและยากท่ีจะเข้าถึง ซ่ึงรัฐยังคงใช้แบบเรียนเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาทาง

การเมืองในลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
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3. นัยเชิงนโยบาย 

ด้วยอิทธิพลของเนื้อหาแบบเรียนท่ียังคงสร้างคุณค่าเชิงอนุรักษ์ไว้อย่างมาก ทําให้การ

เปล่ียนแปลงหรือปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยท่ีมากกว่าการเน้นย้ําเรื่องหลักการยังไม่สามารถ

ถ่ายทอดลงสู่แนวคิดของประชาชนเพ่ือนํามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับการต่อรอง

ทางอํานาจระหว่างผู้มีอํานาจฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายก้าวหน้า แม้มีการเปล่ียนรัฐบาลหรือรัฐมนตรี

บ่อยครั้ง แต่ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในแบบเรียนมากเท่าที่ควร ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 

ข้าราชการหรือนักวิชาการศึกษาในระบบราชการ เป็นผู้มีบทบาทและทําหน้าที่พิทักษ์อุดมการณ์ของ

รัฐอยู่ เราจึงเห็นความต่อเน่ืองค่อนข้างสูงในหลักสูตรและเนื้อหาแบบเรียน ซ่ึงไม่เคยมีการเปล่ียน

แบบถอนรากถอนโคน  ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในตัว

ประชาชนของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ดังน้ัน หากเราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างจริงจังในระบบการศึกษาของไทย 

จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพลังเพ่ือการปฏิรูป โดยไม่ปล่อยให้การปฏิรูปการศึกษาอยู่ในมือ

ของข้าราชการประจําหรือนักวิชาการของรัฐแต่เพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไป แต่ควรให้มีการกระจาย

อํานาจด้านการศึกษา ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่การกระจายอํานาจในด้านงบประมาณหรือบุคลากรทาง

การศึกษาเท่านั้น แต่ควรเปิดโอกาสให้คนนอกระบบราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป

การศึกษา ในด้านหลักสูตรการศึกษา ไม่ควรใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแผนแม่แบบที่ทุกโรงเรียน

จะต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดท้ังประเทศ แต่ควรกําหนดให้หลักสูตรมีหลักการหรือจุดมุ่งหมายอย่าง

กว้างๆ เพ่ือสร้างให้เกิดความยืดหยุ่นในการนําไปปฏิบัติตามความเหมาะสมในแต่ละท้องถ่ินที่ล้วนมี

สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ดังเช่น ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ (ซอลเบิร์ก, 2015/2559) 

ด้านการใช้หนังสือเรียนเป็นส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนน้ันก็ควรกระจายอํานาจโดยให้ครูผู้สอน

สามารถสร้างสรรค์แนวทางการเรียนการสอนและกําหนดเนื้อหาหรือเลือกหนังสือเรียนของตนเอง 

ได้อย่างอิสระและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หรืออาจเลือกใช้แนวทางการจัดประเภทและให้

คะแนนหรือจัดทําเรตต้ิงให้เนื้อหาแบบเรียน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระข้ึนมาทําหน้าที่ดังกล่าว 

ซ่ึงควรเป็นบุคคลที่มาจากหลายฝ่าย ไม่จํากัดเฉพาะเพียงข้าราชการหรือนักการศึกษาในระบบ

ราชการเท่านั้น โดยการจัดระบบให้คะแนนหนังสือเรียนของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นเพียงการ
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แนะนําแนวทางให้ครูผู้สอนใช้เป็นตัวช่วยในการเลือกหนังสือเรียนมาใช้ในโรงเรียน แต่ไม่มีอํานาจ 

ส่ังห้ามพิมพ์หรือห้ามจําหน่ายหนังสือนั้นในโรงเรียน  วิธีนี้จะช่วยทําให้หนังสือเรียนไม่ถูกปิดกั้นและ

ให้อิสระแก่ผู้สอนผู้เรียนในการเข้าถึงความรู้อย่างหลากหลาย ขณะเดียวกันก็สามารถจัดการดูแลเรื่อง

คุณภาพของหนังสือเรียนได้ในระดับหน่ึงด้วย 

นอกจากน้ี เราควรหันกลับมาพิจารณาว่าหนังสือเรียนท่ีใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนในปัจจุบัน

นั้นมีประสิทธิภาพในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด หนังสือ

เรียนอาจไม่จําเป็นต้องถูกใช้เป็นส่ือหลักในการจัดการเรียนการสอนอีกต่อไป แต่อาจเปล่ียนให้

นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active 

Learning) มากยิ่งข้ึน เพ่ือทําให้การกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐผ่านเน้ือหาแบบเรียนน้ันคลายตัว

ลงและสร้างอิสระทางความคิดให้มากข้ึน รวมถึงให้ภาคสังคมส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหรือ

ระบบราชการเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษาและ

ร่วมกันสร้างสังคมการเรียนรู้อย่างแท้จริงที่มิใช่เพียงการส่งถ่ายความคิดอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยม

จากรัฐสู่ประชาชนให้เกิดข้ึนในระบบการศึกษาของไทย 
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