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This thesis investigates linguistic strategies and ideologies of citizenship in
accordance with the Basic Education Core Curriculum B. E. 2551 of the Ministry of
Education, Thailand. The thesis employed the critical discourse analysis framework
proposed by Fairclough ( 1995) to analyze data collected from 12 textbooks of Civic
Duty for Prathomsuksa 1-3.
The findings of the study showed that even though the textbooks are printed
documents containing academic contents, they play a role in the transmission of some
ideologies to society. The ideology transmission strategies in the Civic Duty textbooks
found involved two main strategies. The first type involves verbal strategies including:
1. 1) the use of lexical choices representing desirable characteristics, 1. 2) the use of
verbs conveying children’ s actions, 1. 3) the use of verbs conveying other people’ s
actions, 1.4) terms of address, 1.5) references, 1.6) the use of modality, 1.7) reasoning,
1.8) the use of multi-vocality and 1.9) the use of metacommunication. The second
type involves nonverbal strategies. It was found that pictures were used to describe
students’ duties and responsibilities in order to idealize behaviors for being citizens
desired by society.
The ideologies conveyed through the linguistic strategies were concerned with the
ideology of the relationship between children and adults, the ideology of good children
and good people, the ideology of loyalty toward the core national institutions and the
ideology of masculinity and femininity. The findings suggest that the Civic Duty course

ง
textbooks play an important role as a government tool to instill values, beliefs and
ideologies as a framework for living and creating desirable citizens that help both caring
for and controlling people in society in the future.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
หนั ง สื อ เรี ย นเป็ น หนั ง สื อ ที่ ท างโรงเรีย นจั ด หาให้ นัก เรี ย นไว้ ประกอบการเรีย นตามรายวิช า
นักเรียนจาเป็นต้องใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อกลางในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รังรอง เจียมวิจักษณ์
กล่าวว่า “หนังสือเรียน” นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สาคัญในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และนาคุณธรรมที่สอดแทรกในหนังสือเรียนมาปรับประยุกต์ให้สามารถดาเนิน
ชี วิ ต ในสั ง คมแต่ ล ะยุ ค สมั ย ได้เ ป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพ และช่ ว ยพั ฒ นาสั ง คมให้ ก้ า วหน้า (รั ง รอง
เจียมวิจักษณ์, 2561: 26)
เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่อาศัยหนังสือเรียนในการศึกษาหาความรู้ตามเนื้อหาของ
รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร หนังสือเรียนจึงหมายถึง หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้
นักเรียนใช้ มีสาระที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง อาจมีลักษณะเป็นหนังสือเล่มเดียวหรื อเป็นชุดก็ได้
ทาให้หนังสือเรียนแตกต่างจากหนังสืออื่นทั่วไปในแง่ของประโยชน์ใช้สอย โดยที่หนังสือเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงต้องมีเนื้อหาครอบคลุมตาม
หลักสูตรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสมกับผู้เรียน อีกทั้ งยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จานวนเวลาเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตรด้วย (จินตนา ใบกาซูยี, 2542: 40-41)
ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหนังสือเรียนให้เหมาะสมตามยุคสมัย โดยต้อง
ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตร ซึ่งหมายถึงต้องสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับด้วย ทั้งนี้หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่ามนุษย์ดารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล
และการอยู่ร่วมกันในสังคม ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 3) ตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
หนั งสื อเรี ย นรายวิช าหน้ าที่พลเมืองเป็นเสมือนเอกสารทางวิช าการที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ แ ก่
นักเรียน ที่สามารถนาไปสู่การเป็นวาทกรรมที่สื่ออุดมการณ์บางประการสู่สังคมได้ แอปเปิลและคริส
เตียน-สมิธ (Apple and Christan-Smith, 1991) กล่าวว่า หนังสือเรียนนั้นเป็นรูปแบบของสารทาง
อุดมการณ์ที่มุ่งถ่ายทอดค่านิยมและความเชื่อของผู้มีอานาจมากไปสู่ผู้มีอานาจด้อยกว่าในสังคม
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จากแนวคิดข้างต้นพบว่า หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาที่ถูกกาหนดขึ้นมาใช้ใน
การปลูกจิตสานึกของการรักชาติ โดยรัฐจะเป็นผู้กาหนดบทบาท หน้าที่ สิทธิ รวมถึงสิ่ง ๆ ที่นักเรียน
ต้องปฏิบัติ หรือห้ามปฏิบัติ หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองมีลักษณะที่เอื้อต่อการ
เป็ น สารสื่ อ อุ ด มการณ์ ผ่ า นตั ว บทหนั ง สื อ เรี ย น อี ก ทั้ ง แฟร์ ค ลั ฟ (Fairclough, 1995) ยั ง กล่ า วว่ า
การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็นการศึกษาที่ บรูณาการขึ้นจากศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยนา
ความรู้ที่อาจมีจุดเน้นหรือมุมมองที่จากัดเฉพาะบางประเด็นมาขยายให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคมบางประการที่สอดแทรกอยู่ในการใช้ภาษาซึ่งเป็นมิติที่กว้างขึ้น ทาให้หนังสือเรียนมีลักษณะ
ที่เอื้อต่อการสื่ออุดมการณ์บางประการที่มีอิทธิพลในสังคมไทย
ประการแรก คื อ หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองนั้นเป็นวาทกรรมที่ได้รับการยอมรับและมีความ
น่าเชื่อถือต่อคนในสังคม กล่าวคือ หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองผลิตขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ชานาญทางแวด
วงวิชาการการศึกษา อีกทั้งยังอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ
ประการที่สอง หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองมีความจาเป็นต้องใช้ ในการเรียนการสอน อีกทั้งมีครู
เป็นผู้ถ่ายทอด ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างไร้ข้อสงสัย ทาให้หนังสือเรียนมีหน้าที่สื่ออุดมการณ์
ไปสู่นักเรียนและสังคมได้อย่างรวดเร็วและในวงกว้าง
จากลั กษณะทั้งสองประการข้างต้นแสดงการสื่ ออุดมการณ์ผ่ านวาทกรรมหนังสื อเรียน เมื่อ
พิจ ารณาหนั งสื อเรี ย นที่ใช้ในปั จจุ บันยังไม่พบการศึกษากลวิธี ทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็น
พลเมืองในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จากการศึกษาหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองระดั บประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ยังไม่ปรากฏงานวิจัยใดกล่าวถึง การเลือกใช้คาศัพท์แสดงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังตัวอย่างจากสานักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น (พิชาติ แก้วพวง, 2558)
(1) การเข้าแถวเคารพธงชาติถือเป็นว่าแสดงออกถึงการรักชำติอย่างหนึ่ง
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 19)
(2) เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะ
ในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง อีกอย่างหนึ่งต้อง
รักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 11)
(3) การรักษาความสะอาดนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติ เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของโรงเรียนและห้องเรียน ซึ่งนักเรียนทุ กคนสามารถกระทาได้หลายวิธี
เช่น (1) ช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะภายในโรงเรียน (2) ทิ้งขยะให้ถูกที่ (3) รักษาความสะอาดของ
ห้องน้า (4) ช่วยกันทาความสะอาดห้องเรียน (5) ไม่ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง เป็นต้น
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 45)
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จากตัวอย่างที่ (1) การเข้าแถวเคารพธงชาติจะปรากฏคาว่า รักชำติ ซึ่งเป็นการสื่อความหมาย
โดยตรงถึงการรักชาติไทย เป็นการแสดงถึงการให้เกียรติ สรรเสริญ ยกย่อง และแสดงความรักในผืน
แผ่นดิน ตัวอย่างที่ (2) แสดงถึงการรักควำมเป็นไทย โดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และตัวอย่างที่
(3) สื่ อความถึงการมี วิ นั ย ในการปฏิ บัติ ตนของนั กเรียน และความมุ่ ง มั่ น ในกำรท ำงำนหรือการ
รับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตัวเอง โดยปรากฏคาว่า นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติ เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของโรงเรียนและห้องเรียน จะเห็นได้ว่าตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้กลวิธี
การเลือกใช้คาศัพท์แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลวิธีการอ้างส่วนใหญ่ เป็นกลวิธีทนี่ าการกล่าวอ้างถึงกลุ่มคนมาใช้อธิบายให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ซึ่งกลวิธีที่ปรากฏสื่ออุดมการณ์พลเมืองได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างจากสานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (อาคม สมพามา, 2559)
(4) ถ้าทุกคนในครอบครัวรู้หน้าที่ของตนเอง ลูก ๆ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งสอนของผู้ใหญ่
รู้จักแบ่งปันกัน รัก และสามัคคีกัน จะทาให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 45)
(5) มานะและมะลิมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้า ช่วยเพื่อน ๆ ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน เมื่อ
เวลา 8 นาฬิกานักเรียนที่ทาความสะอาดไปล้างมือ นักเรียนทุกคนมาเข้าแถวหน้าเสาธง ร่วมกันร้อง
เพลงชาติและสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นก็ยืนตรง
(หน้าที่พลเมือง ป.1 พว. หน้า 25)
กลวิธีการอ้างส่วนใหญ่ตัวอย่างที่ (4) ปรากฏคาว่า ทุกคนในครอบครัวรู้จักหน้าที่ของตนเอง รู้จัก
แบ่งปัน รัก และสามัคคีกัน จะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวนั้นมีความสุข แต่ถ้าหากมองในมุมตรงกัน
ข้ามว่า ถ้าทุกคนในครอบครัวไม่รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่รักและสามัคคีกัน สมาชิกของครอบครัวนั้นจะไม่
มีความสุข เป็นการบอกว่าถ้าทุกคนทาตามตัวอย่างที่ (4) ครอบครัวจะมีความสุข และตัวอย่างที่ (5)
พบคาว่า เพื่อน ๆ และทุกคน เป็นการบอกว่าคนส่วนใหญ่เมื่อมาถึงโรงเรียนต้องช่วยกันทาความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน และเข้าแถวหน้าเสาธงร่วมร้องเพลงชาติเวลา 8 นาฬิกาตรง จากตัวอย่างทั้ง
สองเป็นการอ้างถึงหน้าที่ของพลเมืองในสังคมที่พึงกระทา
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง: ศึกษาจาก
หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับ
ประถมศึกษา
1.2.2 วิเคราะห์อุดมการณ์ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับ
ประถมศึกษา
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 การศึกษาในครั้งนี้เลือกใช้ข้อมูลจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3
จานวน 3 ระดับชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เหตุผลที่ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในระดับชั้น
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นระดับชั้นพื้นฐานที่ได้รับการศึกษา ความรู้ ทักษะและการปลูกฝังค่านิยมและ
อุดมการณ์ต่าง ๆ
1.3.2 คัดเลือกหนังสือจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ จานวน 4 สานักพิมพ์ ได้แก่ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)
วัฒ นาพานิ ช (วพ.) สถาบั น พัฒ นาคุณภาพวิช าการ (พว.) และแม็คเอ็ดดูเคชั่น เนื่องจากว่าทั้ง 4
ส านั กพิมพ์ได้ผ ลิ ตหนั งสื อเรี ย นรายวิช าหน้า ที่พลเมื องตรงตามที่กาหนดไว้ ในหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาหนังสือจานวน 12 เล่ม
1.3.3 ศึกษากลวิธีทางภาษาทั้งวัจนภาษา เช่น คา ประโยค ข้อความ และอวัจนภาษา เช่น
รูปภาพประกอบ
1.4 วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการวิจัยเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.4.1 ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหลักสูตรที่ใช้ในประเทศไทย เพื่อกาหนดกรอบเป็นแนวทางในการ
วิจัย
1.4.2 กำหนดกลุ่มข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเจาะจง
ศึกษารายวิชาหน้าที่พลเมือง
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1.4.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 จาก
สานักพิมพ์ต่าง ๆ จานวน 4 สานักพิมพ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 12 เล่ม ตลอดจนนโยบายทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิช าเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็น
พลเมืองในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
1.4.4 วิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์วาทกรรมหนังสือเรียน โดยใช้กรอบมิติทั้งสามของแฟร์คลัฟ ตามลาดับ
ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของหนังสือเรียน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ตัวบทหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่ พลเมือง เพื่อศึกษากลวิธีทาง
ภาษา ทั้งกลวิธีทางวัจนภาษา และอวัจนทางภาษา
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์อุดมการณ์ที่ปรากฏในงานวิจัย
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนถึงอุดมการณ์ที่สื่อผ่านหนังสือ
เรียน
1.4.5 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และเสนอแนะ
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1 ทาให้เข้าใจกลวิธีทางภาษาที่มีบทบาทต่อวาทกรรมความเป็นพลเมืองที่สื่ออุดมการณ์ ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ และการกระทาของคนในสังคม
1.5.2 ทาให้เกิดความเข้าใจถึงอุดมการณ์ที่กากับควบคุมความเป็นพลเมือง
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.6.1 กลวิธีทางภาษา หมายถึง กลวิธีทางวัจนภาษาที่ใช้ในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เช่น กลวิธีการใช้คาศัพท์ กลวิธีการแสดงเหตุ – ผล กลวิธีการกาหนดกรอบการตีความคิด และกลวิธี
การอ้างถึง และกลวิธีทางอวัจนภาษา ได้แก่ รูปภาพประกอบ
1.6.2 อุดมการณ์ (ideology) หมายถึง ชุดความคิดที่ปรากฏในอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง
ตามความเชื่ อ อย่ า งเป็ น ระบบที่ส มาชิ กในกลุ่ มสั ง คมหนึ่ ง ๆ มีร่ว มกัน ตลอดจนเป็นสิ่ ง ที่ ก าหนด
พฤติกรรมและการกระทาของคนในสังคม
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1.6.3 หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง หมายถึง หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พ ลเมือง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากสานักพิมพ์
ต่าง ๆ จานวน 4 สานักพิมพ์ ได้แก่ อักษรเจริญทัศน์ วัฒนาพานิช สถาบันพัฒนาคุณภาพวิช าการ
และแม็คเอ็ดดูเคชั่น จานวน 12 เล่ม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

0

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษากลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง: ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิช า
หน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนหนังสือ เอกสาร ตลอดจนงานวิจัยและบทความในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่ อไป ในบทนี้ผู้วิจัยได้กล่าวถึงเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน 7 ประเด็น ได้แก่
2.1 วาทกรรม
2.2 อุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ
2.3 กลวิธีทางภาษา
2.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพลเมืองและพลโลก
2.6 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 วาทกรรม
นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Fairclough 1995) นักภาษาศาสตร์ผู้บุกเบิกวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
กล่าวไว้เช่นเดียวกันกับนักวิชาการในสาขาอื่น ๆ ว่า สังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน อานาจมาจาก
ความยินยอมพร้อมใจมากกว่ามาจากการใช้กาลังบังคับ กล่าวคือ วาทกรรมมีบทบาททาให้เกิดความ
ยิ น ยอมพร้ อมใจ กลุ่ มผู้ มีอานาจในสั งคมใช้ว าทกรรมในการถ่ายทอดอุดมการณ์ วิถีปฏิบัติต่าง ๆ
ความหมาย ค่านิยม ตลอดจนอัตลักษณ์ที่เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายตน นักวาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์
กล่าวว่า การวิจัยตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม
อุดมการณ์ กับอานาจ
2.1.1 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
แฟร์คลัฟ (Fairclough 1995a) แสดงความเห็นว่างานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
ควรอ้างอิงนิยามอุดมการณ์ที่มีนัยเชิงวิพากษ์ คือ มุมมองที่ว่าอุดมการณ์เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิง
อานาจและการมีอานาจเหนือกว่า ส่วนนิยามแบบกว้างที่ว่า คนทุกกลุ่ม (ไม่เฉพาะชนชั้นปกครองหรือ
กลุ่มผู้มีอานาจ) ต่างมีอุดมการณ์ของกลุ่มตนนั้นเป็นนิยามที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของวาทกรรม
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วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เขากล่าวว่า
“What makes a theory critical is that it takes a ‘pejorative’ view of ideology
as a means through which social relations of power are reproduced. Some critical
theories also stress ideology as falsification (or ‘false consciousness’, Marx and Engels
1976) . … lf the concept of ideology is to be used, it should be used critically. In tying
ideology to social relations of power, I am alluding to asymmetrical relations of power,
to domination.” (Fairclough 1995a: 17)
แฟร์ คลั ฟกล่ าวว่า “สิ่ งที่ทาให้ ทฤษฎีนี้ มีความส าคัญ ยิ่ง ขึ้น คือ การใช้ มุม มอง 'ที่ดูถูก '
อุดมการณ์ในฐานะที่เป็นวิธีการของการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ ๆ บางทฤษฎีที่สาคัญยังให้
ความหมายเกี่ยวกับอุดมการณ์ที่ผิด ๆ (หรือ “จิตสานึกผิด”) Marx and Engels 1976 ... ถ้าแนวคิด
เกี่ยวกับอุดมการณ์จะต้องถูกนามาใช้ ก็ควรจะใช้อย่างมีวิจารณญาณ ในการผูกอุดมการณ์เข้ากับ
ประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ทางสังคม ฉันกาลังหมายถึงความสัมพันธ์แบบอสมมาตรของอานาจที่
นาไปสู่การครอบงา
จากความคิดของแฟร์คลัฟข้างต้น “สิ่งที่ทาให้ทฤษฎีเป็นทฤษฎีเชิงวิพากษ์ คือ การอ้างอิง
นิยาม อุดมการณ์ที่สื่อนัยด้านลบ หรือมุมมองที่ว่าอุดมการณ์เป็ นสานึกที่ผิด เกี่ยวข้องกับความไม่เท่า
เทียมกัน และการมีอานาจเหนือกว่า ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ที่ต้องการเผยให้ เห็ น อุด มการณ์ ที่เ อื้อประโยชน์ แก่ กลุ่ มผู้ มีอ านาจในสั ง คม ทาให้ เกิดการ
ตระหนักรู้และอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น”
ในสาขาภาษาศาสตร์ คาว่า “วิพากษ์” เริ่มใช้ในการศึกษาแนวที่เรียกว่า ภาษาศาสตร์เชิง
วิพากษ์ (Critical Linguistics) นักภาษาศาสตร์ในกลุ่มนี้มีมุมมองว่า การใช้ภาษาสามารถซ่อนเร้นบาง
แง่มุมของเหตุการณ์ในสังคม ตัวอย่างเช่น การใช้นามวลีแปลงหรือประโยคกรรมที่ไม่ปรากฏตัวการ
แทนการใช้ประโยคกรรตุเป็นกลวิธีที่ช่วยซ่อนผู้กระทาในเหตุการณ์ที่อ้างถึง ตัวอย่างเช่น หากเรา
ต้องการเลี่ยงที่จะกล่าวถึงผู้กระทา เราอาจเลือกใช้ประโยค ก. และ ข. แทน ค.
ก. มีการโกงเงินในโครงการนี้ (ประโยคกริยา มีนามวลีแปลง การโกงเงินในโครงการนี้)
ข. เงินในโครงการนี้ถูกโกง (ประโยคกรรม ไม่ระบุตัวการหรือผู้กระทา)
ค. นาย ก.โกงเงินในโครงการนี้ (ประโยคกรรตุ)
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) เรียกย่อว่า CDA พัฒนา
ต่อเนื่องจากภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์ นักวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เห็นเช่ นเดียวกันว่าสามารถนา
วิธีการทางภาษาศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติที่แฝงอยู่ในตัวบทซึ่งเป็นส่วนที่
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สาคัญของวาทกรรม แต่เนื่องจากการวิเคราะห์วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มุ่งศึกษาวาทกรรมใน
ฐานะกระบวนการทางสังคม จึงเน้นการวิเคราะห์บริบททางสังคมควบคู่ด้วย
ประเด็นวิจัยในงานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จะเกี่ยวข้องกับการใช้อานาจในทางมิ
ชอบ ความไม่เท่าเทียมกัน และความอยุติธรรมที่ถูกผลิตและสื่อผ่านวาทกรรม รวมถึงการต่อต้านความ
ไม่ถูกต้องนั้น ทั้งนี้วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว
เพื่อนาไปสู่การปลดปล่อย (emancipation) ผู้ที่ถูกครอบงา และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น
จุดมุ่งหมายดังกล่าวทาให้งานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ต่างจากปริจเฉทวิเคราะห์
หรืองานวิจัยภาษาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ตรงที่ผู้วิจัยไม่มีจุดยืนที่เป็นกลาง แต่อยู่ข้างผู้ที่ถูกครอบงาหรือ
เอารัดเอาเปรียบในสังคม นอกจากจุดมุ่งหมายหลักในสังคมแล้ว วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ยังมี
จุดมุ่งหมายอื่นในเชิงทฤษฎี คือ เพื่อแสดงให้เห็นบทบาทของภาษาในด้านเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
เชิงอานาจในสังคม
2.1.2 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของนอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough)
แฟร์คลัฟพัฒนาแนวการศึกษาวาทกรรมของเขามาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดของแฟร์คลัฟ
เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ 3 คา ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบวิภาษ มิติทั้งสามของวาทกรรม และไวยากรณ์
ระบบหน้าที่ อาจกล่าวได้ว่า ความคิดสาคัญของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ คือ วาทกรรมเป็น
รู ป แบบหนึ่ ง ของวิ ถี ป ฏิ บั ติ ท างสั ง คม ความคิ ด นี้ สื่ อ นั ย ว่ า วาทกรรมกั บ สั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะ คือ
“A dialectical relationship is a two-way relationship: the discursive event is
shaped by situations, institutions and social structures, but it also shapes them. To put
the same point in a different way, discourse is socially constitutive as well as socially
shaped; it constitutes situations, objects of knowledge, and the social identities of and
relationships between people and groups of people. ” ( Fairclough and Wodak, 1997:
258)
“ความสัมพันธ์แบบวิภาษคือความสัมพันธ์แบบสองทาง ได้แก่ เหตุการณ์สับสนซึ่งเกิด
จากสถานการณ์ สถาบัน หรือโครงสร้างทางสังคม และมีอิทธิพลต่อสิ่งเหล่านี้ด้วย เป็นการทาเรื่ อง
เดียวกันด้วยวิธีที่ต่างกัน วาทกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางสั งคมเช่นเดียวกับสภาพทางสังคม วาทกรรม
ประกอบด้วยสถานการณ์ เป้าหมายของความรู้ และอัตลักษณ์ทางสังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้คน และกลุ่มคน”
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สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับสังคมเป็นความสัมพันธ์แบบวิภาษ วาท
กรรมประกอบสร้างสังคม (ความรู้ อัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ของคนในสังคม) ในขณะเดียวกันวาทกรรม
ก็ถูกกาหนดโดยสังคม
ทั้งนี้ความรู้ อัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่สื่ อโดยวาทกรรมอาจทาให้ เ กิด
ความไม่เท่าเที ย มกัน ของคนกลุ่ มต่า ง ๆ ในสั งคม แฟร์คลั ฟ (Fairclough, 1997) ตั้งข้อสั งเกตว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับการใช้อานาจในทางมิชอบหรือการครอบงามักไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะ
สั งเกตเห็ น ได้อย่ างชัดเจน ตัว อย่ างเช่น หลายคนอาจนึกไม่ออกว่าโฆษณาสถาบันเสริมความงาม
แบบเรียนวิชาต่าง ๆ หรือการสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค จะไปเกี่ย วข้อง
กั บ การใช้ อ านาจในทางมิ ช อบหรื อ การครอบง าได้ อ ย่ า งไร วาทกรรมวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์ จึ ง มี
จุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อเผยให้เห็นสิ่งนี้
แฟร์ ค ลั ฟ เน้ น ว่ า การวิ เ คราะห์ ว าทกรรมเชิ งวิ พ ากษ์ ต้อ งแสดงให้ เห็ น ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างวาทกรรมกับสังคม ดังที่กล่าวข้างต้น จะพิจารณาแต่เพียงด้านเดียวไม่ได้ ดังนั้น การวิเคราะห์
จึงต้องพิจารณาทั้งตัวบท วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม ดังนี้

กระบวนการผลิตและการกระจายตัวบท

ตัวบท
กระบวนการบริโภคและตีความตัวบท

วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม
ภาพที่ 1 กรอบมิติทั้งสามของวาทกรรม
ที่มา: Fairclough (1995 b: 59)
จากกรอบมิ ติ ทั้ ง สามของวาทกรรม ในมิ ติ ที่ ห นึ่ ง แฟร์ ค ลั ฟ เน้ น แนวคิ ด ที่ ว่ า ตั ว บท
ประกอบสร้ างความหมาย ได้แก่ ระบบความรู้ ความเชื่อ อัตลั กษณ์ และความสั มพันธ์ทางสังคม
แนวคิดนี้ เกี่ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งหน้ า ที่ท างสั ง คมของภาษาในไวยากรณ์ร ะบบและหน้า ที่ ข องฮั ล ลิ เ ดย์
กล่าวคือ ภาษามีหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่
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(1) หน้าที่ด้านการถ่ายทอดความคิด (ideational) คือ การสื่อมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โลก การสร้างและตอกย้าภาพแทนของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
(2) หน้าที่ด้านบุคคลสัมพันธ์ (interpersonal) คือ การสร้างและดารงอัตลักษณ์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(3) หน้าที่ด้านการเรียบเรียงความ (textual) คือ การเรียบเรียงให้เกิดตัวบทที่มีอรรถ
เอกภาพและสัมพันธภาพ
แฟร์คลัฟเห็นพ้องกับความคิดเรื่องหน้าที่ทางสังคมของภาษาข้างต้น แต่เขาเสนอว่าควร
ใช้คาว่า “แบบของความหมาย” (types of meaning) แทนคาว่า “หน้าที่” มุมมองเรื่องหน้าที่หรือ
ความหมายทั้ง 3 แบบของตัวบทนี้ทาให้เรามองเห็นว่า การวิเคราะห์ภาษาในตัวบทสาคัญอย่างไร และ
การวิเคราะห์ตัวบทจะโยงไปสู่การศึกษาประเด็นทางสังคม เช่น ภาพแทน อุดมการณ์ อัตลักษณ์ และ
ความสัมพันธ์ในสังคมได้อย่างไร
นอกจากความคิดเรื่องหน้าที่ทางสังคมของภาษา แฟร์คลัฟยังมองตัวบทตามแนวคิดของ
ไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ว่า ตัวบทมีลักษณะเป็นชุดของตัวเลือก กล่าวคือ ตัวบทเลือกรูปภาษาหนึ่ง
จากชุดตัว เลือกที่มีอยู่ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับคาศัพท์ ระดับโครงสร้างประโยค เป็นต้น เพื่อสื่อ
เหตุการณ์หรือสภาพจากมุมมองหนึ่ง ตัวอย่างเช่น
ก. โจ๋ซ่าโหนมินิบัส พลาดร่วงดับคาที่
ข. โจ๋โชคร้ายพลาดตกมินิบัส ดับคาที่
ค. มินิบัสเหวี่ยงโจ๋ร่วง ดับคาที่
จากตัวอย่างจะเห็นว่า การเลือกคาอ้างถึง เช่น โจ๋ โจ๋ซ่า โจ๋โชคร้าย คากริยา เช่น โหน
พลาดร่วง เหวี่ยง และการเลือกประธานของประโยค เช่น โจ๋ มินิบัส ในแต่ละข้อข้างต้น ทาให้ภาพที่
สื่อแตกต่างกันไป แม้จะอ้างถึงเหตุการณ์เดียวกัน นอกจากตัวเลือกในระดับคาศัพท์และโครงสร้าง
ประโยคแล้ว เรายังมีชุดตัวเลือกในระดับระเบียบวาทกรรม (orders of discourse) ด้วย
มิติที่สองคือ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) แฟร์คลัฟอธิบายว่า หมายถึง
กระบวนการผลิตและการกระจายตัวบท และกระบวนการบริโภคและตีความตัวบท เขามองว่าวิถี
ปฏิบัติทางวาทกรรมเป็นสื่อกลางระหว่างสังคม (วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม) กับตัวบท กล่าวคือ
สังคมมีอิทธิพลต่อตัวบททางอ้อม หรืออธิบายได้ว่าสังคมกาหนดวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติ
ทางวาทกรรมไปกาหนดตัวบทอีกต่อหนึ่ง
ตั ว อย่ า งเช่ น ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง Discourse of death: the function of the local
newspaper coverage of Huntsville, Texas executions (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 43) แสดง
ให้เห็นว่า ความคิดของคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีผลต่อการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การผลิตข่า ว
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ต้องคานึงถึงทัศนคติของผู้ อ่าน ซึ่งก็คือคนในชุมชนนั้น ๆ โดยหนังสือพิมพ์อาจเปลี่ยนมุมมองการ
นาเสนอข่าว เพราะอิทธิพลของสังคม และในขณะเดียวกันการรายงานข่าวก็กลับไปมีอิทธิพลต่อสังคม
นอกจากมีผลต่อภาษาในตัวบทแล้ว วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมยังมีผลต่อระเบียบวาทกรรม
ด้วย คาว่าระเบียบวาทกรรม (orders of discourse) มีที่มาจากฟูโกต์ แฟร์คลัฟนิยามคานี้ว่า การ
รวมตัวกันของประเภทตัวบทต่าง ๆ (genres) วาทกรรมต่าง ๆ (discourses) และลีลา (style) ใน
รูปแบบเฉพาะ กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ระเบียบวาทกรรมมีองค์ประกอบ คือ
(1) ประเภทตัวบท (genres) หมายถึง ภาษาที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางสังคมแบบใดแบบ
หนึ่งตัวอย่างของประเภทตัวบท เช่น บทสัมภาษณ์ บทบรรยายในชั้นเรียน บทวิจารณ์ภาพยนตร์
(2) วาทกรรม (discourses) หมายถึง ภาษาที่ใช้เพื่อสื่อภาพแทนจากมุมมองใดมุมมอง
หนึ่ง ตัวอย่างวาทกรรม เช่น วาทกรรมการแพทย์แผนจีน วาทกรรมการแพทย์ตะวันตก
(3) ลี ล า (style) หรื อ เสี ย ง (voice) หมายถึ ง ภาษาที่ ค นกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ใช้ และ
เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของกลุ่มนั้น เช่น ลีลาของแพทย์ ลีลาของศาล
สรุปได้ว่าระเบียบวาทกรรม คือ การรวมกันขององค์ประกอบทั้งสามข้างต้นในรูปแบบใด
รู ป แบบหนึ่ ง โดยแฟร์ คลั ฟตั้งข้อสั งเกตว่า วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่ไม่เป็นไปตามขนบเดิมมักจะ
สัมพันธ์กับระเบียบวาทกรรมที่ซับซ้อน คือ ประกอบด้วยประเภทตัวบทและวาทกรรมหลากหลาย
รวมถึงมีการจัดเรียงซับซ้อน ตัวอย่างเช่น วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่เปลี่ยนไปของสื่อในปัจจุบัน การ
บริโภคที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคข่าว ทาให้เราพบระเบียบวาทกรรมที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การรายงานข่าว
ที่มีรูปแบบผสมระหว่างภาษาทางการและภาษาสนทนา หรือกระแสรักสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน
และการผลิตโฆษณาสินค้าหลายประเภทที่คานึงถึงประเด็นนี้ส่งผลให้ตัวบทโฆษณาสินค้าต่าง ๆ มีวาท
กรรมวิทยาศาสตร์ เป็ น องค์ป ระกอบ เช่น โฆษณาเครื่ องดื่ มมี ส่ ว นที่น าเสนอผลการวิจัย เกี่ ย วกั บ
ประโยชน์ของคอลลาเจน โฆษณาเครื่องปรับอากาศประกอบด้วยข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับโรค
ภูมิแพ้และไรฝุ่น
แฟร์คลัฟจัดให้การวิเคราะห์ระเบียบวาทกรรมเป็นการวิเคราะห์สหบท (intertextual
analysis) พร้อมทั้งเน้นว่าต้องกระทาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ตัวบท การวิเคราะห์สหบทอยู่ที่รอยต่อ
ระหว่างตัวบทและวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม การวิเคราะห์มุ่งตอบคาถามว่า ประเภทตัวบทและวาท
กรรมใดบ้ า งที่ น ามาผสมผสานกั น และระเบี ย บวาทกรรมนั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คมอย่ า งไร การ
เปลี่ยนแปลงหรือการสร้างสรรค์ใหม่ดังตัวอย่างที่ยกไว้ข้างต้นเป็นสิ่งที่แฟร์คลัฟสนใจศึกษา
มิ ติ ที่ ส าม คื อ วิ ถี ป ฏิ บั ติ ท างสั ง คมวั ฒ นธรรม (socio-cultural practice) แฟร์ ค ลั ฟ
แบ่งเป็น 3 ระดับ เริ่มจากระดับสถานการณ์ (situation) หรือปริบทแวดล้อมเหตุการณ์การสื่อสารนั้น
ระดับถัดไป คือ ระดับสถาบัน (institution) หรือสถาบันที่เกิดเหตุการณ์การสื่อสารนั้น ๆ และระดับที่
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กว้างที่สุดก็คือ กรอบสังคมวัฒนธรรม เขาเน้นว่า การวิเคราะห์มิตินี้จะทาให้เห็นความสัมพันธ์แบบ
วิภาษระหว่างตัวบทกับสังคม ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญอย่างหนึ่งของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์มิติสุดท้ายนี้ไม่ใด้ลงรายละเอียดการวิเคราะห์ไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
ประเด็นทางสังคมที่ศึกษาในงานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มีความหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยจะใช้
แนวคิดใดประกอบการวิเคราะห์ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ศึกษา
สรุปได้ว่า วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของนอร์แมน แฟร์คลัฟ ให้ความสาคัญทั้งการ
วิเคราะห์ตัวบทและปริบท การวิเคราะห์ตัวบทต้องพิจารณาภาษาระดับต่าง ๆ โดยละเอียดจะทาให้
เห็นถึงความสัมพันธ์แบบวิภาษของวาทกรรมกับสังคม เริ่มจากวิเคราะห์ตัวบท (ภาษาหรือกลวิธีทาง
ภาษา) วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (การผลิตและการใช้ตัวบท รวมถึงการตีความตัวบทที่เกิดขึ้น) และวิถี
ปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (ปริบททางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างและการใช้ตัวบท
ที่ส่งผลไปยังภาษาที่ใช้สื่อสารในตัวบท)
เมื่อพิจารณาหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองในฐานะวาทกรรมโดยพิจารณาตามกรอบมิติทั้ง
สาม คือ ตัวบท หมายถึงภาษาและกลวิธีที่ปรากฏในหนังสือเรียน วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม หมายถึง
กระบวนการผลิตและกระบวนการตีความที่ผู้ผลิตและผู้ใช้มีต่อหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง และวิถี
ปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อการผลิตและการทาความเข้าใจหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง จะเห็นได้
ว่าหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองเป็นวาทกรรมที่ให้ความหมายแก่สังคมและถ่ายทอดไปสู่นักเรียนโดยผ่าน
อุดมการณ์หรือกลไกทางอุดมการณ์
2.2 อุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ
2.2.1 อุดมการณ์
ฟาน ไดก์ อธิบายว่าอุดมการณ์เป็นเรื่องของความคิด แต่ไม่ได้เป็นความคิดของใครคนใด
คนหนึ่ง หากแต่เป็นความคิดหรือความเชื่ออย่างเป็นระบบที่สมาชิกในสังคมหรือกลุ่มคนหนึ่งมีร่วมกัน
เช่น การเหยียดชาติ (racism) เป็นต้น ถึงแม้อุดมการณ์จะต้องไม่ใช่ความคิดของใครเพียงคนใดคนหนึ่ง
แต่ ความคิดของคนหนึ่ งคนอาจพัฒ นากลายเป็นอุดมการณ์ที่คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ นอกจากนี้
อุดมการณ์ยังไม่ได้หมายถึงแค่ความคิดอะไรก็ได้ แต่จะต้องกลายเป็นระบบความคิดพื้นฐานที่ควบคุม
และจัดการความรู้ความคิดรวมถึงความเชื่ออื่น ๆ ที่สมาชิกในสังคมหรือกลุ่มสังคมมีร่วมกัน จึงจะถือว่า
เป็นอุดมการณ์ในทัศนะของฟาน ไดก์ (Van Dijk, 2006b)
โดยทั่วไปอุดมการณ์ไม่จาเป็นต้องถูกใช้ในทางลบ หรือถูกใช้เพื่อควบคุม หรือครอบงาคน
บางกลุ่มในสังคมเสมอไปอุดมการณ์จะค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นและบางครั้งก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาโดยอาศัยประสบการณ์และวาทกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ จนกระทั่งอุดมการณ์นั้นเกิดขึ้น
และดารงอยู่ในสังคม เปลี่ยนแปลงไป หรือบางครั้งอาจค่อย ๆ แยกตัวออกจากอุดมการณ์บางอย่างที่มี
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อยู่เดิม จนเกิดเป็นอุดมการณ์ใหม่ขึ้นในสังคมก็ได้ อุดมการณ์บางอย่างเมื่อดารงอยู่ในสังคมนาน ๆ เข้า
ก็จะอาจกลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมมองว่าเป็นสามัญสานึกได้
ตามที่กล่าวมาอุดมการณ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบคิดที่สมาชิกในสังคม หรือสมาชิกกลุ่ม
สังคมดารงอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมอย่างแนบแน่น จึง
เป็นบรรทัดฐานให้สมาชิกในกลุ่มใช้ประเมินว่ าอะไรดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด ทาให้สมาชิกในสังคมมี
ทัศนคติต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปในทานองที่สอดคล้องกันและเป็นแนวปฏิบัติในเชิงพฤติกรรมและการ
แสดงออกให้แก่ส มาชิกในกลุ่มสั งคม หรือสาขาอาชีพ เช่น นักข่าว นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนให้
แนวทางในการรั บ รู้ แ ละปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ทั้ ง ในและนอกกลุ่ ม สั ง คม เช่ น อุ ด มการณ์ ช าติ นิ ย ม
(nationalism) ที่แบ่ง “พวกเขา” คือคนชาติอื่นออกจาก “พวกเรา” คือคนในชาติและมีแนวทาง
ปฏิ บั ติ ต่ อ คนทั้ ง สองกลุ่ ม ที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งชั ด เจน เนื่ อ งจากอุ ด มการณ์ เ ป็ น เรื่ อ งของความเชื่อ
อุดมการณ์จึงไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูก ผู้ที่เชื่อในอุดมการณ์หนึ่งก็มาคิดว่าความเชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
เป็ น ความจริ ง ส่ ว นผู้ ที่ไม่เชื่อก็มักมองว่าอุดมการณ์ ดังกล่ าวเป็น ความเชื่อ แบบผิ ด ๆ และพัฒ นา
กลายเป็นอุดมการณ์แบบต่อต้านได้ในที่สุด
ในฐานะที่ภาษาเป็นผลผลิตหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม นักวิชาการหลายคนจึงมองว่าภาษากับ
อุดมการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แฟร์คลัฟเป็นคนหนึ่งที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ใน
แง่มุมที่ต่างออกไป เขามองว่าอุดมการณ์เป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคมวัฒนธรรมและเป็น “สามัญ
สานึก” ที่มีหน้าที่ในเชิงอานาจ (common sense in the service of power) เพราะคนทั่ว ไปมัก
มองข้ามอุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังวาทกรรมเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของสามัญสานึก กล่าวคือเป็นเรื่อ ง
ปกติหรือเรื่องธรรมดาที่ “ใคร ก็รู้” ดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้คนบางกลุ่มใช้วาทกรรมบางประเภทหรือ
คุณสมบัติบางอย่างของวาทกรรมในการควบคุมการแสดงออกและการตีความของคนกลุ่มอื่น ๆ หลุยส์
อัลธูแซร์ (กาญจนา แก้งเทพ, 2557: 23) เสนอว่า อุดมการณ์เป็นระบบภาพตัวแทนความคิด ซึ่งไม่ได้
เกิดมาจากความนึกคิด หากแต่ก่อตัวมาจากโครงสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยมายาคติ ดังนั้น คนที่ตกอยู่ใน
อุดมการณ์ก็คือคนที่ไม่รับรู้ความสัม พันธ์อันแท้จริงระหว่างตัวเขากับโลกที่เป็นอยู่ แต่กลับไปรับรู้เอา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับโลกที่เป็นอยู่ในจินตนาการ
อย่ า งไรก็ ต ามในทุ ก สั ง คมจ าเป็ นต้ อ งมีอุ ด มการณ์ เ พื่ อ ท าหน้า ที่ ส ร้า งสรรค์ ปรั บ ปรุง
เปลี่ยนแปลง และติดตั้ง ปัจเจกบุคคลให้เข้ากับเงื่อนไขการดารงอยู่ของเขา เพราะฉะนั้นสังคมจึง
ต้องการระบบความคิดอันหนึ่ง ระบบความเชื่อและระบบคุณค่าที่จะทาให้คนมีชีวิตอาศัยอยู่ในโลกนี้
ทว่าอุดมการณ์เป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งที่มีกลไกการทางานของอุดมการณ์จะกาหนดให้โครงสร้างนั้น
ทางานให้ดูเหมือนว่า สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในสังคมนั้นเป็นความจริง
กล่าวโดยสรุปอุดมการณ์เป็นเรื่องของระบบของความคิด ระบบของภาพตัวแทนที่สมาชิก
ในกลุ่มสังคมมีร่วมกัน อุดมการณ์จึงเป็นความคิดที่เกิดจากการสั่งสมและสืบทอดต่อกันมาโดยคนใน
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สังคม จนฝังลึกและทาหน้าที่จัดระเบียบความคิดความเชื่อ เป็นกรอบในการตีความเหตุการ ณ์และ
สถานการณ์การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมและการกระทาของคนในสังคม
รวมทั้งพฤติกรรมในการใช้ภาษาด้วย
2.2.2 กระบวนการผลิตซ้้าแรงงาน
เดิมการผลิตซ้าแรงงานเป็นการจ่ายค่าจ้างในรูปแบบของเงินเดือน แต่ด้วยสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปทาให้สังคมต้องการกาลังคนที่มีความสามารถมากขึ้น จึงผลิตซ้าขีดความสามารถของแรงงาน
จากการกระทาจากภายนอกกระบวการผลิด เช่น ผ่านระบบการศึกษา ถึงแม้ว่าในแต่ละโรงเรียนจะมี
ความแตกต่างกันออกไป แต่อย่างน้อย ในทุกโรงเรียนก็ต้องเรียนที่จะอ่าน เขียน คิดคานวณ ฯลฯ และ
ยังต้องเรียนรู้องค์ประกอบบางอย่างที่จาเป็น กล่าวโดยสรุปคือ เราเรียนรู้ว่ามีอะไร รู้ว่าจะทาอย่างไร
และในอีกด้านหนึ่งในขณะที่เด็ก ๆ กาลังศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนเทคนิคต่าง ๆ อยู่ นั้น ท่ามกลาง
บรรยากาศภายในโรงเรียน เด็ก ๆ ก็ยังได้เรียนรู้ที่จะรู้จัก เคารพกฎเกณฑ์ รู้จักทาตัวเป็นคนดีตาม
กฎเกณฑ์ โดยจะมีตัวแทนสังคมในระดับต่าง ๆ ที่สังคมได้จัดแบ่งหน้าที่เอาไว้คอยดูแลเด็ก ๆ เช่น กฎ
ทางจริยธรรม เด็ก ๆ ต้องมีจิตสานึกเรื่องความรับผิดชอบของพลเมืองและควมรับผิดชอบของวิชาชีพ
กล่าวคือ ต้องเคารพกฎของการแบ่งงานทางด้านสังคม ทางด้านเทคนิคของสังคมหรือต้องเรียนรู้ที่จะ
ทาตามกฎเกณฑ์ที่ชนชั้นปกครองได้สร้างขึ้นมา นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังต้องเรียนที่จะใช้ภาษาให้ถูกต้อง
รู้จักควบคุมคนอื่น ๆ เป็น หรือรู้จักออกคาสั่งเป็น
กล่าวโดยสรุปเพื่อให้เข้าใจความหมายของการผลิตซ้ากาลังแรงงานนั้น นอกจากจะมีการ
ผลิตด้านขีดความสามารถของคนงานแล้ว ยังต้องมีการผลิตซ้าทางด้านการยอมสยบของแรงงานที่มีต่อ
กฎระเบียบ ทาให้ต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้แรงงานยอมเชื่อฟังต่ออุดมการณ์หลักของ
สั งคม (dominant ideology) ในเวลาเดียวกันก็ต้องฝึกฝนบรรดาตัว แทนของการฝึกแรงงานให้มี
เทคนิคการครอบงาโดยผ่านการใช้คาพูด
ในขณะที่โรงเรียนทาการสอนวิชาความรู้ รู้อะไรทาอะไรอยู่นั้น โรงเรี ยนก็ยังใช้ รูปแบบ
ของการสอนและการหล่อหลอมเด็ก โดยมีเป้าหมายเพื่อค้าจุนอุดมการณ์หลักในสังคม หรือเพื่อช่วยให้
ปฏิบัติการของอุดมการณ์หลักมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้น บรรดาตัวแทนในทุก ๆ หน่วยงานของ
สังคม ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในหน่วยงานผลิต หน่วยงานฝึกฝน หน่วยงานปราบปรามก็ตาม บรรดา
ตัวแทนเหล่านี้จะต้องถูกปลูกฝังจรรยาบรรณ ให้ยึดติดอยู่ในอุดมการณ์หลักของสังคมนั้น เพื่อที่ จะ
ปฏิบัติงานของตนอย่างแน่วแน่ตั้งใจ
จากข้างต้นจะทาให้กระบวนการผลิตซ้าของกาลังแรงงานกลายเป็นสิ่งจาเป็นอันขาดไม่ได้
แสดงให้เห็นได้ว่า ในกระบวนการผลิ ตซ้านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการผลิตซ้าขีดความสามารถของแรงงาน
(คน) เท่านั้น หากแต่เป็นการสืบทอดการครอบงาแรงงานให้ขึ้นต่ออุดมการณ์หลักของสังคม จึงเป็น
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ความจาเป็นที่กระบวนการดาเนินการผลิตซ้าด้านทักษะของกาลังแรงงานนั้นจะต้องดาเนินไปภายใน
และภายใต้รูปแบบของการครอบงาทางอุดมการณ์หลักที่กระทาต่อแรงงาน
2.2.3 กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐ
กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐ ส่วนมากจะดารงอยู่ในขอบเขตของศาสนา วัด พรรค
การเมือง สภาพแรงงาน ครอบครัว โรงเรียน หนังสือพิมพ์ หน่วยงานวัฒนธรรม ฯลฯ ส่วนใหญ่กลไก
ทางด้านอุดมการณ์ของรัฐจะทาหน้าที่ โดยใช้อุดมการณ์ และใช้ความรุนแรงอย่างมีขีดกากัด ทั้งนี้
อุดมการณ์มีลั กษณะแฝงเร้ น โดยผ่ านการใช้สั ญลั กษณ์ ดังนั้น บทบาทของอุดมการณ์แบบชนชั้ น
ปกครองจึงต้องได้รับการเน้นหนักเพื่อที่จะดารงรักษาอานาจรัฐเอาไว้ด้วยการทางานผ่านบรรดาตัว
สื่อกลางของอุดมการณ์
อัลธูแซร์ (กาญจนา แก้วเทพ, 2557: 64 – 65; อ้างอิงจากหลุยส์ อัลธูแซร์) กล่าวว่ากลไก
ทางด้านอุดมการณ์ของรัฐด้านการศึกษารับบทบาทหน้าที่สาคัญ เขาอธิบายว่า
(1) กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐทุก ๆ อันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ต่างทาหน้าที่เพื่อ
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือ การผลิตซ้าความสัมพันธ์ทางการผลิต
(2) หนทางที่จะบรรลุเป้าหมายเดียวกันนั้น อาจจะมี วิธีการที่เหมาะสมสาหรับกลไกแต่
ละชนิด
กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐหรื อโรงเรียน เป็นศูนย์กลางที่มีเด็ก ๆ จากทุกชนชั้นใน
สังคมมารับการศึกษาเพื่อบ่มเพาะพฤติกรรมและความรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้ระยะเวลาหลายปี ซึ่ง
ช่วงเวลาที่เด็ก ๆ อาศัยอยู่ในโรงเรียนจะต้องถูกขัดเกลาทั้งจากโรงเรียนและครอบครัว ให้รู้ว่าต้อง
ดาเนินชีวิตอย่างไร และถูกหล่ อหลอมด้วยอุดมการณ์หลักของสังคมทั้งวิธีการตรง เช่น ผ่านการเรียน
ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง วิชาปรัชญา ฯลฯ และวิธีการอ้อมจากการฝึกฝนเรียนรู้แบบวิถีของการดาเนิน
ชีวิตที่เป็นทางผ่านให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อุดมการณ์หลักของชนชั้นปกครอง ซึ่งก็เท่ากับเป็นการผลิ ต
ความสัมพันธ์แบบระบบทุนนิยม หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ผู้ถูกขีดรีดมีต่อกันและกัน บรรดากลไกที่ทา
หน้ า ที่ เ หล่ า นี้ จ ะถู ก ปิ ด บั ง ซ่ อ นเร้ น เอาไว้ อ ย่ า งดี ด้ ว ยอุ ด มการณ์ โ รงเรี ย นเป็ น สถานที่ ที่ เ ป็ น กลาง
ปราศจากอุดมการณ์ใด ๆ อีกทั้งในโรงเรียนประกอบด้วย คณาจารย์ ที่สังคมเชื่อมั่นว่าเป็นคนที่ รู้จัก
เคารพในสานึกและเสรีภาพของเด็ก ๆ และเป็นผู้ที่พ่อแม่ได้มอบความวางใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าเป็น
หนทางนาเด็ก ๆ ไปรู้จักและเรียนรู้ความหมายของเสรีภาพ จริยธรรม และความรับผิดชอบของชีวิต
ผู้ใหญ่ ด้วยการประสาทวิชาความรู้ของตัวครู
แนวคิดเรื่องอุดมการณ์จึงมักจะสัมพันธ์กับเรื่องของการใช้อานาจเพราะอุดมการณ์จะ
ได้รับการผลิต ผลิตซ้า ตอกย้าหรือต่อต้านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าอุดมการณ์นั้น ๆ ถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่ม
คนหรือชนชั้นที่มีอานาจทางสังคมมากหรือน้อยเพียงใด แต่ไม่ว่าอุดมการณ์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมหรือไม่ก็ตาม อุดมการณ์ก็มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการกาหนดพฤติกรรมและ
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การกระทาของคนในสังคม ตามที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอุดมการณ์เป็นเรื่องของระบบความคิดของ
สมาชิกในสั งคมที่ ใช้ร่ ว มกัน การศึกษาอุ ดมการณ์จึ งเป็ น การศึ ก ษาความคิด และวิธี ก ารถ่ า ยทอด
ความคิดของคนในสังคมนั้ น ๆ และเมื่อเข้าใจความคิดของคนในสั งคมนั้น ๆ แล้ว จะทาให้เข้ าใจ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รวมถึงวิถีที่สังคมปฏิบัติได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากสังคมต้องการให้ทุกคนใน
สั งคมมีความคิดเป็ น แบบเดีย วกัน จึงทาให้ เกิดอุดมการณ์เดียวกัน ซึ่งอุดมการณ์เกิ ดขึ้นได้ ใ นทุ ก
ขอบข่ายของการใช้ชีวิตในสังคม
อย่างไรก็ตามอุดมการณ์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสถานที่กับทุกกิจกรรมในสังคม โรงเรียน
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ ในการปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์ แ ก่ นั ก เรี ย น โดยการจะปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์ นั้น
จ าเป็ น ต้องใช้กลวิธีทางภาษาในการถ่ายทอดถ้อยคา เจตคติ หรืออุดมการณ์ไปสู่ นักเรียน ดังนั้น
การศึกษากลวิธีทางภาษาช่วยทาให้เข้าใจอุดมการณ์ที่สังคมต้องการปลูกฝังให้กับนักเรียน
2.3 กลวิธีทางภาษา
ภาษาที่ปรากฏในตัวบทนอกจากจะทาหน้าที่สื่อแทนความคิดและสื่อแทนปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลแล้ว ภาษาที่คนเราเลือกใช้ สื่อสารในตัวบทนั้นยังมีเจตนาและอานาจในเชิงความคิดบางอย่างที่
แฝงอยู่ด้วย ดังจะเห็นได้จากการตีความถ้อยคาที่สื่อถึงบทบาทและความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน การอธิบายลักษณะการใช้ภาษาในข้อความนั้น นอกจากจะพรรณนาว่ามี
ลักษณะภาษาอะไรและใช้อย่ างไรแล้ว การตีความและอธิบายถึงความคิดบางอย่างที่แฝงอยู่ในการใช้
ภาษาก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยเข้าใจการสื่อความหมายที่อยู่ในข้อความ ดังนั้นการอธิบายลักษณะภาษา
ที่ใช้นาเสนอข้อความจึงเป็นการอธิบายในเชิงการใช้ที่มีวัตถุประสงค์บางอย่างแฝงอยู่หรือเรียกว่า
กลวิธี (strategies) (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 180)
กลวิ ธี ที่ ป รากฏในการผลิ ต ข้ อ ความเพื่ อ สื่ อ ไปยั ง ผู้ รั บ สาร คื อ กลวิ ธี ท างภาษา (linguistic
strategies) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลวิธีของการผลิตตัวบท หมายรวมทั้ง ตัวบทที่มีรูปถ้อยคาหรือวัจนภาษา
(verbal text) และตัวบทที่ไม่มีรูป ถ้อยคาหรืออวัจนภาษา (nonverbal text) กลวิธีทางภาษาทั้งที่
เป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษาปรากฏอยู่ทั่วไปในข้อความ เนื่องจากตัวบทแต่ละตัวบทผ่านการเลือกใช้
ภาษาที่แฝงวัตถุป ระสงค์ห รื อมีเจตนามุ่งหมายของผู้ ส่ งสาร (หรือผู้ ผ ลิ ตตัว บท) สื่ อไปยังผู้ รับสาร
(ผู้บริโภคตัวบท) ท่ามกลางกิจกรรมการสื่อสารบางประการ ตัวบทหรือข้อความประเภทต่าง ๆ ก็มักจะ
เจือปนด้วยกลวิธีทางภาษาที่แตกต่างกันไปด้วย นอกเหนือจากรูปแบบหรือแบบแผนของข้อความตาม
ประเภทแล้ว (เช่น รูปแบบของข่าวหนังสือพิมพ์ รูปแบบของจดหมาย รูปแบบของข้อความโฆษณา
ฯลฯ) ยังต้องมีระบบของการเลือกใช้ภาษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย
จากเนื้อความข้างต้นสรุปได้ว่า กลวิธีทางภาษา หมายถึง กลวิธีที่ผู้เขียนใช้ภาษาในการถ่ายทอด
ความคิดลงในงานเขียน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กลวิธีทางวัจนภาษา และกลวิธีทางอวัจนภาษา เพื่อ
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สร้างและผลิตตัวบทเพื่อสื่อสารออกไป ทั้งนี้เป้าหมายของการวิเคราะห์ ข้อความ จึงมิใช่เพียงการ
วิเคราะห์ลักษณะภาษาในข้อความเท่านั้น แต่คือการวิเคราะห์วิธีคิดและการเปิดเผยความคิดที่แฝงอยู่
ในข้อความนั้นด้วย ได้แก่ วิเคราะห์การใช้คาศัพท์ วลี ประโยค ลักษณะทางวัจนลีลา และวิเคราะห์
ด้านเจตนาของข้อความ
2.3.1 กลวิธีทางวัจนภาษา
กลวิธีทางวัจ นภาษาเป็น การสื่ อสารในระบบค าและประโยค โดยจะมีคาเป็น ตั ว สื่ อ
ความหมาย ของลักษณะภาษาในหนังสือสาหรับเด็กว่า การเขียนเรื่องสาหรับเด็กต้องใช้คาง่าย ถูกต้อง
ตรงความหมาย เด็กชอบหนังสือที่ใช้ภาษาง่าย ๆ ควรเลือกใช้คาที่ไม่เป็นอุปสรรคกีดขวางกระบวนการ
คิด เด็กนั้นชอบหนังสือที่ใช้คาซ้าบ่อย มีคาคล้องจอง มีจังหวะในการเล่นคา (ภัทรขวัญ ลาสงยาง,
2561: 56-57) นอกจากนี้กลวิธีทางวัจนภาษาในงานวิจัยนี้ก็มิได้ปรากฏเพียงกลวิธีหนึ่ง ๆ ในตัวบท
หนึ่ ง เท่ า นั้ น ผู้ ส่ ง สารหรื อ ผู้ ผ ลิ ต ตั ว บทอาจเลื อ กใช้ ห ลากหลายกลวิ ธี ก็ ไ ด้ เ พื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น
กลวิธี ทางศัพท์ เป็ น การใช้ภ าษาเพื่อสื่ อแทนความคิดหรือประสบการณ์ของผู้ ส่ งสาร
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านการเลือกใช้คาศัพท์ อันเป็นการแสดงความคิดและความหมายเชิงบรรยาย
สภาพและการกระท าของสิ่ ง ที่ ต้ อ งการกล่ า วถึ ง ตามความคิ ด และมุ ม มองของผู้ ส่ ง สาร (ภั ท ทิ ร า
วิภวภิญโญ, 2558: 152)
กลวิธีการอ้างส่วนใหญ่ เป็นการเลือกใช้คาที่มีความหมายอ้างถึงบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ทั้ง
สังคมจริงและสังคมสมมุติขึ้นในเรื่อง ซึ่งคาที่ใช้อ้างถึงบุคคล เช่น ทุกคน เพื่อน ๆ คนส่วนใหญ่ กลุ่ม
ฯลฯ เป็นการเพิ่มน้าหนักความน่าเชื่อถือให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามและต้องการปฏิบัติตาม
อย่างไรก็ตามการศึกษาตัวบทหรือข้อมูลจาเป็นต้องศึกษากลวิธีทางภาษาอย่างละเอียด
เพื่อให้เข้าใจและเกิดความกระจ่างในการสื่อความหมายของภาษา ทั้งนี้การวิเคราะห์ตัวบทนอกจากจะ
วิเคราะห์กลวิธีทางวัจนภาษาแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์กลวิธีทางอวัจนภาษาได้อีกด้วย
2.3.2 กลวิธีทางอวัจนภาษา
อวัจนภาษามีความหมายว่า “ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคา แต่สามารถสื่อความหมายและความ
เข้าใจระหว่างกันได้ ” จากนิยามข้างต้น อธิบายได้ว่า อวัจนภาษา (Nonverbal language) หมายถึง
พฤติกรรมของมนุ ษย์หรื อสิ่งที่มนุษย์ตั้งใจสร้างและกาหนดขึ้น เพื่อใช้สื่อความหมายได้เหมือนกับ
ถ้อยคาในภาษา และเป็ น ที่ย อมรั บกันในสั งคมนั้น ดังนั้นอวัจนภาษาจึงหมายถึง การสื่ อสารด้ว ย
อวัจนภาษา (ภากิตติ์ ตรีสกุล, 2551: 137-138)
การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา ประกอบด้วย สัญลักษณ์ สี ลายเส้น และรูปภาพ ทว่าการ
สื่อสารด้วยรูปภาพนั้น มักปรากฎในหนังสือสาหรับเด็ก การใช้ภาพประกอบในหนังสือสาหรับเด็กมี
หลายวิธี เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพตัดแปะ เป็นต้น ในการนาภาพมาประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
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เป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่ผู้จัดทาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
เพื่อจะทาภาพได้อย่างเหมาะสมตามความสนใจและพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เช่น เด็กก่อนวัยเรียน
(อายุ 2-6 ขวบ) ควรเป็นหนังสือที่มีภาพ มีตัวหนังสือประกอบได้เล็กน้อย เด็กวัยเรียน (อายุ 7-11 ปี)
ชอบภาพที่เหมือนจริง แต่สาหรับเด็กก่อนวันรุ่น (อายุ 12-14 ปี) ไม่จาเป็นต้องมีภาพประกอบทุกหน้า
(อรอนงค์ โชคสกุล, 2544: 10-12)
การใช้ภาษาภาพในหนังสือสาหรับเด็กมีจุดมุ่งหมายเพื่อตกแต่งหนังสือให้สวยงาม น่าสนใจ
ช่วยแปลความหมายหรือขยายเนื้อเรื่องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ภัทรขวัญ ลาสงยาง, 2561: 57) ได้กล่าวถึง
หลักในการพิจารณาภาพประกอบ ดังนี้
(1) ภาพประกอบควรมีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ครึ่งหน้ากระดาษขึ้นไป
(2) ภาพที่มีกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าควรวางภาพในด้านยาว เพื่อให้ตาแหน่งของภาพอยู่ใน
ตาแหน่งความสนใจของเด็ก
(3) ภาพประกอบควรเป็นภาพที่มีความสมบรูณ์ครบถ้วน ไม่เป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
สิ่งที่อยู่ในภาพ
(4) ภาพควรเป็นสิ่งที่นักเรี ยนคุ้นเคย ความหมายชัดเจน ถูกต้องตรงตามความจริง สี
สวยงาม
จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่าการใช้กลวิธีทางอวัจนภาษาเป็นการสื่อสารที่ไม่ใช้ระบบคา
หากแต่ใช้การสื่อสารในลักษณะอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษา
กลวิธีทางอวัจนภาษาเฉพาะรูปภาพเท่านั้น เพื่อแปลความหมายของภาษาให้เกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้วิเคราะห์ตัวบทผ่านกลวิธีทางภาษาทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ กลวิธีทางวัจ
นภาษาและกลวิธีทางอวัจนภาษา เพื่อศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏผ่านเนื้อความของหนังสือเรียน และ
เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความจะต้องวิเคราะห์ตั้งแต่คา วสี ประโยค อนุ
พากย์ ไปจนถึงตัวบทที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงของข้อความในตัวบท และระหว่างตัวบท กลวิธีทางวาท
กรรมนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ภาษาเพื่ อตีความและทาความเข้าใจความหมายหรือสิ่งที่แฝงอยู่ในตัวบท
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยรูปภาษา จาเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งด้าน
ภาษาและสังคมวัฒนธรรมเข้าด้วยกันในการวิเคราะห์ และตีความ จันทิมา อังคพณิชกิจ (2561: 222)
กล่าวว่าสิ่งที่ไม่ปรากฏชัดในตัวบท (implicitness) จัดว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของตัวบทที่เกี่ยวข้องกับ
การทาความเข้าใจสังคม เนื่องจากตัวบทอยู่ท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การที่จะทาความ
เข้าใจความหมายที่สื่อในตัวบทจาเป็นที่ต้องอาศัยความรู้ที่มีอยู่ร่วมกันระหว่างบุคคลเป็นพื้น ฐาน และ
ความรู้ที่มีอยู่เป็น พื้นฐานนั้นจะที่ทาให้ สิ่งที่แฝงอยู่ในตัวบทมีความหมายและมีความสาคัญในการ
สื่อสารระหว่างกัน ดังนั้น กลวิธีทางวาทกรรมเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทาให้เข้าใจได้ว่ามีความรู้ห รือ
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ความคิดใดที่แฝงอยู่ในการนาเสนอข้อความ กลวิธีเหล่านี้ใช้เป็นเครื่ องมือแสดงความคิด ทัศนคติ หรือ
เจตนาบางอย่างของผู้เขียนเพื่อแนะหรือโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดความคิด ความรู้สึก หรือทัศนคติตรงกับ
ผู้เขียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง จาเป็นต้องมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมตัวชี้วัดและรายละเอียดต่าง ๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นตัวกาหนด
บรรทัดฐานด้านการศึกษา เพื่อควบคุมและดูแลการผลิตหนังสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนั้นการจะ
ศึกษากลวิธีทางภาษาเพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์จากหนังสือเรียนจึงจาเป็นต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาอุดมการณ์ที่ปรากฏอีกด้วย
2.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดระบบการศึกษาภายในประเทศไทย
ได้ให้คานิยามความหมายของหลักสูตร ไว้ว่า หลักสูตร เป็นข้อกาหนดว่าด้วยจุดมุ่งหมาย แนวทาง
วิธีการ และเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
ทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่กาหนดในจุดมุ่งหมายของการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา โดยการผสมผสาน
จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่ใช้วัง วัด และบ้านสาหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้
การปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาไทยในระยะแรกโดยประกาศใช้แผนการศึกษาและแผนการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งมีจุดหมายเพื่อการจัดการศึกษาสาหรับสรรหาบุคคลข้ามารับราชการ และเพื่อใช้การศึกษา
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ระบบการจัดการศึกษาจึงถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
มาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาสอดคล้ องกั บสภาวะของสั ง คมตามยุค สมั ย หลั กสู ต ร
การศึกษาชั้นพื้นฐานของไทยจึงถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม และมี
ชื่อเรียกแตกต่างกันตามยุคสมัย
พุทธศักราช 2503 ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (พ.ศ. 2503 2543) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป รั บ ปรุง หลั ก สู ต รทุ ก ระดั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการศึ ก ษาชาติที่
ปรับปรุงใหม่ เรียกว่า หลักสูตรพุทธศักราช 2503 แบ่งเป็น 4 ฉบับ คือ หลักสูตรประโยคประถมศึกษา
ตอนตัน พุทธศักราช 2503 ใช้เวลาเรียน 4 ปี หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช
2503 ใช้ เ วลาเรี ย น 3 ปี เพื่ อ เตรี ย มการขยายการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ เป็ น 7 ปี หลั ก สู ต รประโยค
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนตั น พุ ท ธศั ก ราช 2503 (ม.ศ. 1-2-3) ใช้ เ วลาเรี ย น 3 ปี และหลั ก สู ต รประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 (ม.ศ. 4-5-6) ใช้เวลาเรียน 3 ปี ผู้จบหลักสูตรแต่ละประโยค
สามารถทางานและดารงชีวิตอยู่ได้พอสมควรตามอัตภาพ หลักสูตรนี้พัฒนาบนฐานความต้องการของ
สังคมไทย โดยได้รับอิทธิพลจากตะวันตกค่อนข้างมาก รู ปแบบของการจัดหลักสูตรได้รับการพัฒนาให้
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มีลักษณะกว้าง เนื้อหามีการผสมผสานบูรณาการกันมากขึ้น โดยรวมวิชาต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน
เข้าเป็นหมวดวิขา กาหนดความมุ่งหมายไว้ครบตั้งแต่ระดับชาติ ระดับหลักสูตร ระดับหมวดวิชา และ
ระดับรายวิชา ความมุ่งหมายในระดับชาติ คือ มุ่งให้ทุกคนได้รับการศึกษาตามควรแก่อัตภาพเพื่อเป็น
พลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถที่จะประกอบอาชีพและทาคุณประโยขน์แก่ประเทศชาติ โดยเน้น
ความสาคัญด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษาและหัตถศึกษา
หลั ง จากนั้ น การศึ ก ษาไทยได้ เ ปลี่ ย นมาใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาพุ ท ธศั ก ราช 2521
เนื่องจากความไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การศึกษาไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนในระดับสูงค่อนข้างน้อย
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ให้มี
ความรู้ความสามารถ มีความสุข รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เนื้อหาสาระที่เรียน
มี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะ (ไทย-คณิต) กลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่มลักษณะนิสัย และกลุ่มการงาน
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทาประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาต่อให้สามารถทา
ประโยชน์เพื่อสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็นประมุข เนื้อหาสาระที่เรียน
ประกอบด้วยวิชาบังคับ (ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลานามัย และศิลปศึกษา)
วิ ช าบั ง คั บ เลื อ ก วิ ช าเลื อ กเสรี และกิ จ กรรม จากการใช้ ห ลั ก สู ต รดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถส่ ง เสริ ม ให้
สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมแห่งความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ได้ทันเหตุการณ์ และไม่สะท้อนความต้องการของ
ท้องถิ่น เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงเปลี่ยนไปใช้หลักสูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดมุ่งหมายมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ แบ่งระดับการศึกษาเป็น 4 ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้มี 8 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากการใช้หลักสูตรพบว่ามีความสับสน
ในผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษา ปัญหาในการเทียบโอน และปัญหาคุณภาพผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ
และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ จึ ง เปลี่ ย นมาใช้ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มสมรรถสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่วน
เนื้อหาสาระยังคงใช้ 8 กลุ่มสาระเหมือนหลักสูตร 2544 แต่ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดเพิ่มใหม่ และมีการ
เพิ่มกิจ กรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อสั งคม สรุ ปได้ว่าหลั กสู ตรการศึกษาเปลี่ ยนไปเพื่อแก้ไขปัญหา
การศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
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จากหลั ก สู ต รที่ เ ริ่ ม ใช้ เ ป็ น ครั้ ง แรกจนถึ ง หลั ก สู ต รที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่
เตรี ย มการใช้ห ลั กสู ตรแต่ล ะครั้ ง คือ กระทรวงศึกษาธิ การ โดยมอบหมายให้ ส านักวิช าการและ
มาตรฐานการศึกษา (สวก.) มีหน้าที่เตรียมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร (Curriculum
Materials) ให้พร้อม เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนไปตามเนื้อหาที่หลักสูตร
กาหนดไว้ และทาให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกโรงเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คือหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันทั่วประเทศ เพื่อให้การ
จั ดการเรี ย นการสอนเป็ น ไปในทิ ศทางเดียวกัน เดิมกระทรวงศึ กษาธิ การได้ประกาศใช้ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนนาร่องและโรงเรียนเครือข่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา
2545 และใช้ในโรงเรียนทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบโดยตรงและมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้ติดตามและประเมินการใช้
หลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง พบว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลาย
ประการ เช่น หลักสูตรช่วยส่งเสริมการกระจายอานาจทางการศึกษา ทาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามี
ส่วนร่วมและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง มีแนวคิด
และหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
ดังกล่าว ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้ง
ในส่ ว นของเอกสารหลั ก สู ต รกระบวนการน าหลั ก สู ตรสู่ ก ารปฏิ บัติ และผลผลิ ตที่ เ กิ ด จากการใช้
หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาส่วนใหญ่กาหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก การวัดและประเมินผล
ไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการ
เรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ชี้ให้เห็น
ถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมี
ความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่ าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้
พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 2) ชี้แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็น
ไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ใน
สังคมโลกได้อย่างสันติ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2)
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จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนว
การพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิก ารในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21
จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลั กสูตร
แกนกลางการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุท ธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของ
หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา โดยได้ มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศน์ จุ ด หมาย สมรรถนะส าคัญ ของผู้ เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรีย นรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทา
หลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กาหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาเพิ่ มเติ มเวลาเรี ย นได้ต ามความพร้ อ มและจุด เน้ น อีกทั้งได้ ปรับ กระบวนการวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบัติ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ ท้ อ งถิ่ น และ
สถานศึกษาได้นาไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และมี
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด ช่วยทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทาให้การ
จัดทาหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความ
ชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา
ดังนั้นในการพัฒนาหลั กสู ตรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษาจะต้องสะท้ อน
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4.1 วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองไทย และเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
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ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการที่สาคัญของหลักสูตร
2.4.2 สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เ รียนเกิดสมรรถนะ
สาคัญ 5 ประการ ดังนี้
(1) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร
(2) ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์
(3) ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล
(4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคม
(5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
2.4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั กสู ตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
(1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
(2) ซื่อสัตย์สุจริต
(3) มีวินัย
(4) ใฝ่เรียนรู้
(5) อยู่อย่างพอเพียง
(6) มุ่งมั่นในการทางาน
(7) รักความเป็นไทย
(8) มีจิตสาธารณะ
จากการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ ทาให้เห็นว่าคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมของนักเรียนที่พึงประสงค์หรือได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีหรือมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้การจะให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุ กประการต้อง
อาศัยการปลูกฝัง เรียนรู้ และปฏิบัติตั้งแต่เป็นวัยเรียน
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2.4.4 มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน จึงกาหนดให้ ผู้ เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเป็นเป้าหมายสาคัญของ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรีย น โดยมาตรฐานการเรียนรู้จะระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด แก่ ผู้ เ รี ย นเมื่ อ จบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ ยังเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะ
มาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมิน
อย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการ
ประเมิน คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสาคัญที่
ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้
กาหนดมากน้อยเพียงใด
ปัจจุบันมีการกาหนดจานวนรายวิชาเพิ่มขึ้นจาก 8 รายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่ม
รายวิชาประวัติศาสตร์เข้ามา โดยมีรายวิชาพื้นฐานทั้งสิ้น 9 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ศิ ล ปะ การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ และเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองจานวน 1 รายวิชา ทั้งนี้การ
จัดการเรียนการสอนจะได้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาที่มุ่งเน้น เพิ่มเติมจุดเน้นสานึกรักชาติ
สิทธิและหน้าที่พลเมืองแก่นักเรียน
2.4.5 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จาการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได้กาหนดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน
และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต ระบุไว้ว่าระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุ บัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ลั กษณะและความส าคัญ การเป็ น พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่
เสรีภาพการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
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ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 2551 ระบุวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับ ทั้งนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯได้กาหนด
คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาในระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้
นักเรียนต้องรู้และเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย และเชื่อมโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้างให้มีทักษะกระบวนการและมีข้อมูลที่
จาเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนา
ที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันและการทางานกับผู้อื่น และได้
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการเชื่อมโยงความรู้
พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ -รายจ่ายของครอบครัว รู้ จักการออมขั้นต้นและวิธีการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนาความรู้เหล่านี้เป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
จากการศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2551 ในข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ มีความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อกาหนดเป้าหมายและ
ทิศทางที่เหมาะสม และทาให้ นั กเรียนเกิด การเรี ยนรู้ ไปพร้ อม ๆ กันทุกโรงเรียนในประเทศไทย
นอกจากหลักสูตรข้างต้นแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับพลเมืองและพลโลกที่จะกล่าวถึงยังมีความเชื่อมโยงกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ ดังที่กล่าวว่า “จะมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก” ผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษาความเป็นพลเมืองและพลโลกว่ามีความสาคัญ
อย่างไรบ้าง
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพลเมืองและพลโลก
พลเมือง หมายถึง พลังหรือกาลังคนของประเทศ ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศ เมื่อกล่าวถึง
พลเมืองของประเทศใดย่อมหมายถึง บุคคลทั้งหลายที่มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศ ทั้งนี้มีผู้ให้คานิยาม “พลเมือง” ดังนี้
สิริวรรณ ศรีพหล (2551) กล่าวว่า พลเมืองเป็นผู้มีความเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รู้จัก
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ใช้สิทธิของตนภายในขอบเขตของกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม เป็นผู้มีศีลธรรม มีความภาคภูมิในความเป็นไทย รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง
วัฒนธรรมไทย สามารถที่จะถ่ายทอดคุ ณค่าและความภาคภูมิใจไปสู่ลูกหลานมีความรักชาติ ศาสนา
จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ รักความสงบ มีวิจารณญาณที่พิจารณาตัดสินว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว เพื่อ
นามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ได้สรุปลักษณะพลเมืองไทยในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
คนไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ใฝ่ดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึก และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะการคิด และ
ปฏิบัติ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ราชบัณฑิตยสภาให้นิยาม “พลเมือง” ว่าคือ คนที่มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะประชาชนของประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง หรือประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันและมักมีวัฒนธรรมเดียวกัน ส่วนใน
ความเข้าใจของคนทั่วไป พลเมือง คือ บุคคลที่เกิดในประเทศนั้น ๆ หรือได้รับสัญชาติและมีความ
จงรักภักดีต่อรัฐ รวมทั้งหมายถึงกลุ่มคนที่มีสิทธิและความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะสมาชิกของสังคม
จากนิ ย ามความหมายข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า พลเมื อ ง หมายถึ ง คนที่ มี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นฐานะ
ประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือประชาชนที่อยู่ภายใต้ผู้ปกครองเดียวกัน มักมีวัฒนธรรม
เดียวกัน มีสิทธิและความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะสมาชิกของสังคม
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (กิตติพงษ์ นิลจักร์ , 2554; อ้างถึงจากวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา) ให้
ความหมายของความเป็น พลเมืองโลก คือ การเป็นพลเมืองของประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาศัยอยู่ในทวีป
ต่าง ๆ ในโลก ทุกคนเป็นหนึ่งในจานวนพลเมืองโลกนับพันล้านคน ในขณะที่ทุกคนเป็นพลเมืองของ
ประเทศด้วย และทุกคนต่างมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในโลกที่เหมือนกัน
จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้นทาให้เห็นว่ารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรีย นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมิใช่เพียงแต่เรียนทฤษฏีห รือเนื้อหาเท่านั้น รายวิช า
เพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองจึงเป็นรายวิชาที่มีความสาคัญในการขัดเกลาและพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้
ตระหนักถึงการปฏิบั ติตนเป็นพลเมืองดี ประกอบกับการที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการ
จัดทารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองจากกระทรวงศึกษาธิการได้ แสดงความคิดเห็นว่า จากประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดให้สถานศึกษาทั่วประเทศจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง โดยให้ดาเนินการเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ซึ่งในขณะนี้ได้มีการ
ดาเนินการไปแล้วในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และจะต้อง
ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
นี้เป็นวิชาที่จัดทาขึ้นมาใหม่และมีการปรับใช้ในระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลและติดตามผล
ในเรื่ องของการดาเนิ น การจั ดการเรียนการสอนรายวิช าเพิ่ มเติมหน้า ที่พลเมือ งอย่า งชัดเจนและ
ประการสาคัญยังไม่มีงานวิจั ยที่ติดตามผลการดาเนินงานในส่วนของการจัดเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมืองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างชัดเจนอีกด้วย
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2.5.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้เป็นพลเมือง
2.5.1.1 เพื่อให้รู้จักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม
2.5.1.2 เพื่อปลูกฝังทักษะการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
2.5.1.3 เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2.5.1.4 เพื่อปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม
2.5.2 ลักษณะของพลเมืองดี
การเป็นพลเมืองดีจะมีลักษณะอย่างไรนั้น สังคมจะเป็นผู้กาหนดลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อที่จะได้พลเมืองที่ดีตามที่ต้องการนั้น ทั้งนี้สมาชิกในสังคมก็จะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นพื้นฐานและ
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ต่อไปนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน คือ คุณสมบัติทั่วไปของการเป็นพลเมืองดี เช่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
ประหยัด รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบอ้อมอารี มีเมตตา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมีความสาคัญเสมอ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ คื อ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะอย่ างที่ สั ง คมต้อ งการให้ บุค คลพึ่ ง ปฏิบั ติ เช่น
ต้องการบุคคลที่มีคุณธรรมนาความรู้ เป็นต้น
เมื่อพิจารณาความเป็นพลเมืองและพลโลก จะเห็นว่าพลโลก คือ พลเมืองของทุกประเทศ
และพลเมือง คือ ประชาชนที่อยู่ในประเทศเดียวกันหรือสังคมเดียวกันที่มีขนาดเล็กว่าพลโลก การจะ
เป็นพลโลกที่ดีนั้นจะต้องเริ่มจากการเป็นพลเมืองที่ดี ด้วยการเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม รู้จั ก
บทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รวมถึงปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิด
ล่วงล้าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น จะเห็นได้ว่ารายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาที่มุ่งสอนให้
นักเรียนรู้บทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ที่สังคมเป็นผู้กาหนดผ่านการเรียนรู้จาก
หนังสือเรียน ทาให้เกิดเป็นวาทกรรมที่สื่ออุดมการณ์ความเป็นพลเมือง
2.6 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
2.6.1 ความเป็นมาของหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคน
ได้รับผิดชอบในการเรียนรู้ ฝึกฝนวินัยตนเอง และมีส่วนร่วมในการกระตือรือร้น โดยเน้นการศึกษา
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขที่จะนาไปสู่การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป (กนกพร กระบวนศรี , 2560)
จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2557 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายงานความก้าวหน้าของสานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกี่ยวกับแนวทางดาเนินการชูหลักสูตรประวัติศาสตร์
ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง เพิ่มสานึกรักชาติ ดังนี้
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2.6.1.1 การแยกวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง เป็นวิชาเฉพาะ โดยกาหนดให้วิชา
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือ ง มีหน่วยกิต ชั่วโมงเรียน และการวัดประเมินผลในแต่ละวิชาละ 1
หน่วยกิต โดยใช้เวลาเรียนวิชาละ 40 ชั่วโมงต่อปี ตั้งแต่ ป.1 – ป.6, ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6 เรียน
รวมวิชาละ 80 หน่วยกิต โดยวิชาประวัติศาสตร์ให้ใช้ชั่วโมงเรียนเดิมที่กาหนดไว้จากกลุ่มสาขาวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองให้ใช้ชั่วโมงเรียนจากรายวิชาหรือกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
แนวดาเนินการต่อไป สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขออนุมัติ
หลั กสู ตรทั้งสองวิชาดังกล่ าวจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร รวมถึงจะออกประกาศแนวปฏิบัติ และแจ้งทุกสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อถือเป็ น ปฏิบั ติต่อไป รวมทั้งจะขอให้ ส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
พิจารณาปรับหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ โดยเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมืองสาหรับ
เด็กไทยด้วย
2.6.1.2 การปรั บ ปรุ งเนื้อหาวิช า จัดทาตาราเรียนกลางของประเทศ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมจุดเน้นสานึกรัก
ชาติ สิทธิและหน้าที่พลเมือง ซึ่งจะมีการเตรียมจัดทาตาราเรียนกลางของประเทศ พร้อมทั้งจะจัดการ
ประชุมเสวนากาหนดจุดเน้นเพิ่มเติม ตลอดจนวางแผนดาเนินการเขียนเนื้อหาจุดเน้น รวมทั้งกาหนด
เอกสารและหนังสืออ่านประกอบสาหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1– ม.6 ต่อไป
2.6.1.3 การจั ด ท าคู่ มื อ การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ และหน้ า ที่
พลเมือง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดาเนินการจัดทาคู่มือดังกล่าว เพื่อกาหนด
รูปแบบ สื่อ และวิธีการการจัดการเรียนการสอน ของวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
2.6.1.4 การอบรมพั ฒ นาครู แ ละศึ ก ษานิ เ ทศก์ เพื่ อ วางแผนจะจั ด การอบรมพั ฒ นา
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
2.6.1.5 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และแนวคิดสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นการสร้าง
ความเข้าใจต่อสาธารณชนนั้น สพฐ.จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดทา
โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอต การจัดทาเพลงส่งเสริมสานึกรักชาติ การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนจาเป็นจะต้องสอนเพิ่มเติมในรายวิชาหน้าที่
พลเมือง และวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดสานึกรักชาติ รู้หน้าที่ของตนเอง สมพงษ์ จิตระดับ
(2557) กล่าวว่า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือ คสช. ให้ความสาคัญกับนโยบายด้าน
การศึกษาในระบบเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะการนาวิชาหน้าที่พลเมืองกลับมาสอนใหม่ เนื่องจากเรื่อง
ประวัติศาสตร์ศีลธรรมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ลดน้อยลง เพราะโครงสร้างหลักสูตร
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ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยให้ ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
เด็กไทย โดยสะท้อนจากพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญ
ของการปฏิรู ป การศึกษาเพื่อให้ น าไปสู่ การปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิ รูป
โรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ให้ประเด็นของหลักสูตรได้เน้นการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสร้างระเบียบวินัย การมี
จิ ตส านึ กความรั บ ผิดชอบต่อสั งคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความ
ภาคภูมิ ใจในการเป็ น คนไทย ซึ่งจะนาไปสู่ การพัฒ นาและยกระดับคุณภาพของคนไทยในอนาคต
แนวคิดดังกล่าวคือการพัฒนาความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ซึ่ ง เป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาของโลก มีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติด้าน
เนื้อหาและการเรียนรู้ เช่น การส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะการรู้เท่าทัน ทักษะชีวิต การบูรณาการใน
ลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้งมีการเน้นวิชาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
นโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาประวั ติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองของคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่ องประวัติศาสตร์ ความเป็ น ไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีความปรองดองสมานฉันท์
เพื่อสันติสุขของสังคมไทย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสาคัญของการ
พัฒนาการศึกษาไทยในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไก
สาคัญในการเตรียมพลเมืองของชาติไปสู่การเป็นพลเมือ งดีที่มีประสิทธิภาพ จึงนามาสู่การกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติมหน้ าที่พลเมืองโดยเน้นการพัฒ นาผู้เรียน ในเรื่องความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ความเป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความปรองดองสมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง เพื่อให้สถาบัน
ศึกษานาไปจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบความคิดในการพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ชั้นปี/ช่วงชั้น รายวิซาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดเน้น
1. ความเป็นไทย
1.1 ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย
กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)

ป.1

1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
1.2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 3. เห็นความสาคัญของภาษาไทย
ไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี)
2. รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1 การเห็นคุณค่า และการแสดงออกถึง
4. เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับชาติ
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
ศาสนา และสถาบัน
สถาบันพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
5. ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทหลักการทรงงานและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลการเรียนรู้ชั้นปี
ป.2

ป.3

1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
3. เห็นประโยชน์ของการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย

1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อบุคคลในชุมชน
3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4. เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับชาติ
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์
5. ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทหลักการทรงงานและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับชาติ
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์
5. ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทหลักการทรงงานและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ชั้นปี/ช่วงชั้น รายวิซาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ)
จุดเน้น

ป.1
3. ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.1 การดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
6. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา
และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหอง
เรียน
3.2 การมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง 7. ปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัว
เปนประมุข
และห้องเรียน
4. ความปรองดองสมานฉันท์
4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
8. ยอมรับความเหมือนและความ
หลากหลาย
แตกต่างของตนเองและผู้อื่น
4.2 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี
9. ยกตัวอยางความขัดแยงในหอง
เรียน และเสนอวิธีการแกปญหา
โดยสันติวิธี

ผลการเรียนรู้ชั้นปี
ป.2

ป.3

6. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ
6. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา
และหน้าที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน
7. ปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่ 7. ปฏิบัติตนตามบทบาท หนาที่
ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียน และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
และโรงเรียน
ของหองเรียน และโรงเรียน
8. ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างของตนเองและผู้อื่น
9. ยกตัวอยางความขัดแยงใน
โรงเรียนและเสนอวิธีการแกป
ญหาโดยสันติวิธี

8. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติ
9. ยกตัวอยางความขัดแยงใน
ชุมชนและเสนอวิธีการแกปญหา
โดยสันติวิธี
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ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ชั้นปี/ช่วงชั้น รายวิซาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ)
จุดเน้น
5. ความมีวินัยในตนเอง
5.1 ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทาของตนเอง

ป.1
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง

ผลการเรียนรู้ชั้นปี
ป.2
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง

ป.3
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557: 6-10)
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2.6.2 สรุปจุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
2.6.2.1 ความเป็นไทย
1) ลั ก ษณะที่ ดี ข องคนไทย (มารยาทไทย กตั ญ ญู ก ตเวที เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่
เสียสละ)
2) ศิล ปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี (การแต่งกาย ภาษา ภูมิ
ปัญญา ประเพณี)
2.6.2.2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
1) การเห็ น คุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.6.2.3 ความเป็ น พลเมืองดีในระบอบประชาธิป ไตยอันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็ น
ประมุข
1) การดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
2) การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.6.2.4 ความปรองดอง สมานฉันท์
1) การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย
2) การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี
2.6.2.5 ความมีวินัยในตนเอง
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจาการกระทาของตนเอง
จากการเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเข้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่นักเรียนจาเป็นต้อง
เรียนรู้ เป็นเสมือนการเตรียมตัวปรับพฤติกรรมให้นักเรียนเป็นพลเมืองตามกรอบแนวคิดที่รัฐบาล
กาหนด โดยอาศัยหนังสือเรียนเป็นสื่อกลางการส่งสารสู่ผู้เรียนให้ประพฤติ ปฏิบัติตามแบบอย่าง เพื่อ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ตามแนวคิดเกี่ยวกับพลเมืองและพลโลก โดยมีการกาหนดจุดเน้น จานวน 5
จุดเน้น ได้แก่ (1) ความเป็นไทย (2) รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3)
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) ความปรองดอง
สมานฉันท์ และ (5) ความมีวินัยในตนเอง เพื่อเพิ่มสานึกรักชาติ
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องวาทกรรม วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ อุดมการณ์
และกลไกทางอุดมการณ์ของรั ฐ กลวิธีทางภาษา หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แนวคิดเกี่ยวกับพลเมืองและพลโลก และหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองทาให้เห็นว่า วาท
กรรมที่สอดแทรกอยู่ในหนังสือเรียนมีความสาคัญและน่าเชื่อถือต่อความคิดของ (นักเรียน) คนใน
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สังคม เพราะสื่อที่ใช้มีอานาจมากพอที่จะครอบงาความคิดของคนในสังคมให้คิดและนาไปสู่การปฏิบัติ
ตามอุดมการณ์ที่น าเสนอ โดยวาทกรรมที่นาเสนอผ่านหนังสือเรียนนี้นาเสนอให้เห็ นชุดความคิด
เกี่ยวกับ “ความเป็นพลเมือง” ที่สังคมพึงปรารถนา ซึ่ง “ความเป็นพลเมือง” เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้อง
เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนที่อาศัยหนังสือเรียนควบคู่ไปกับครูผู้สอน เมื่อพิจารณา
ประเด็นที่ศึกษาในข้างต้น ทาให้เห็นว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนมาจากวิถีปฏิบัติทางสังคม ผู้วิจัยจึง
ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้องของการ
ศึกษาวิจัย
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด วาทกรรมวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์ ส่ ว นใหญ่
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ทั้งในวารสาร และหนังสือเรียน
โดยส่วนมากจะเป็น การศึกษาในหนังสื อ หากแต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาจากหนังสื อเรียนรายวิช า
เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดังจะเห็นได้จากรายละเอียดต่อไปนี้
วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชา
ภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503-2544: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ จานวน 4 หลักสูตร และศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ที่สื่อผ่านหนังสือเรียนแต่ละหลักสูตร
ดังกล่าว ผลการศึกษาตัวบทพบกลวิธีทางภาษาที่หนังสือเรียนใช้สื่ออุดมการณ์ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 15 ซึ่ง
กลวิธีทางภาษาเหล่านี้สื่ออุดมการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อ่านทั้งสิ้น 10 ชุดความคิด ผลการศึกษาวิถี ปฏิบัติ
ทางวาทกรรมพบว่า หนังสือเรียนเป็นวาทกรรมที่ผลิตขึ้นโดยการควบคุมของหน่วยงานด้านการศึกษา
ของรัฐ เพื่อใช้ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประชาชนทุกคนต้องเข้ารับการศึกษา และมีครูซึ่งเป็น
บุคคลที่สังคมไทยให้ความเคารพเป็นผู้ถ่ายทอดสู่นักเรียน อุดมการณ์ที่อยู่ในหนังสือเรียนจึงสามารถ
ส่งผลต่อสังคมได้ในวงกว้าง ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่
สื่อผ่านหนังสือเรียนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดและค่านิยมในสังคมหลายประการ ได้แก่ ความคิด
เรื่องความอาวุโส ความคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์ ความคิดทางพระพุทธศาสนา ความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่
รวมถึงแนวคิดและนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัย ขณะเดียวกันอุดมการณ์ต่าง ๆ ที่สื่อ
ผ่านหนังสือเรียนนั้นก็อาจส่งผลต่อระบบความคิด ความเชื่อของผู้อ่านรวมถึงสังคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การนิยามความหมายของสมาชิกที่พึงประสงค์ของสังคมไทย การนาเสนอภาพอุดมคติของบุคคลหรือ
สิ่งต่าง ๆ ในสังคม และการกาหนดแบบแผนความสัมพันธ์ของคนในสังคม
จากงานวิจัยข้างต้นพบว่าหนังสือเรียนเป็นสารที่ใช้สื่ออุดมการณ์ที่ถ่ายทอด และพัฒนาผู้อ่านให้
กลายเป็นพลเมืองตามที่สังคมพึงปรารถนา
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สุนทรี โชติดิลก (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวารสาร “อยู่ในบุญ”
สุขที่พึงประสงค์ สุขได้ด้วยบุญ โดยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับวากกรรมความสุขตามแนววาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์ ของ แฟร์คลัฟผนวกกับแนวทางปริชานสังคมของ ฟาน ไดก์ โดยในส่วนการวิเคราะห์การ
ผลิตและการกระจายตัวบทนั้น ผู้วิจัยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารตามกรอบ
SPEAKING ของ ไฮส์ม ทาให้เห็นว่าวารสาร "อยู่ในบุญ" เป็นวารสารที่มูลนิธิธรรมกายจัดพิมพ์เผยแพร่
เป็นธรรมทาน มีกระบวนการผลิตและกระจายตัวบทให้เข้าถึงผู้อ่านที่เป็นกลุ่มผู้มาร่วมกิจกรรมที่วั ด
พระธรรมกายและผู้บอกรับเป็นสมาชิก มีการใช้ภาษาเขียนที่ไม่เป็นทางการจึงทาให้สามารถเข้าถึง
ผู้อ่านได้ง่าย ในส่วนผลการวิจัย พบว่า ปรากฏกลวิธีทางภาษาที่มีนัยสาคัญต่ออุดมการณ์เกี่ยวกับ
ความสุขทั้งสิ้น 8 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้คาศัพท์ การเลือกใช้คาแสดงทัศนภาวะ การอ้างส่วนใหญ่
การใช้ประโยคแสดงเหตุผล การใช้อุปลักษณ์ การใช้ความเชื่อที่มีอยู่ก่อน การใช้สหบท และการใช้
กระสวนประโยค กล่าวโดยสรุปความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวารสาร “อยู่ในบุญ ”
สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์เกี่ยวกับความสุขว่า ความคิดเรื่องความสุขเกิดจากอานิ สงส์การสั่งสมบุญ ซึ่ง
บุ ญคือการบริ จ าคทรั พย์ และบุ ญที่ดีที่สุ ด คือ เนื้อนาบุญวัดพระธรรมกาย ในส่ ว นผลของการสื่อ
อุดมการณ์ความสุข จะสามารถโน้มน้าวใจให้ทาบุญโดยการบริจาคทรัพย์เป็นทาน เพราะท่าน คือ บุญ
ซึ่งบุญจะต้องมีการทาแบบการสะสม ยิ่งทาบุญมากยิ่งได้รับอานิสงส์ มากและรวดเร็ว โดยการนิยาม
ความหมายความสุขที่พึงประสงค์หรือการได้รับอานิสงส์ของบุญนั้นก็คือ ความร่ารวยนั่นเอง
จากการศึกษางานวิจัยในข้างต้นจะเห็นได้ว่า บุญ ในวารสาร “อยู่ในบุญ” มีลักษณะการทานหรือ
ทาบุญที่มีรูปแบบเฉพาะ โดยที่ผู้อ่านจะรับรู้การให้ทานหรือทาบุญด้ว ยการบริจาคทรัพย์ เพื่อหนุนนา
ให้เกิดอานิสงส์
อุมาวัลย์ ชีช้าง (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเล่าสาหรับเด็กใน
หนั งสื อวัน เด็กแห่ งชาติ พ.ศ. 2523-2553 ว่ามี การประกอบสร้างความคิดเกี่ยวกับ “เด็กดี ” และ
“เยาวชนที่พึงประสงค์ของชาติ” พบว่า เรื่องเล่ามีบทบาทในการถ่ายทอดอุดมการณ์บางประการไปสู่
เด็ก ด้วยกลวิธีการสื่ออุดมการณ์ที่ปรากฏในเรื่องเล่าสาหรับเด็ก สามารถแบ่งออกเป็น 2 อุดมการณ์
1) อุดมการณ์ที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอ ได้แก่ อุดมการณ์เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก -ผู้ ใหญ่
อุ ด มการณ์ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น เด็ ก ดี แ ละคนดี อุ ด มการณ์ เ กี่ ย วกั บ บทบาทชาย-หญิ ง ในสั ง คมไทย
อุดมการณ์เกี่ยวกับความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 2) อุดมการณ์ที่ปรากฏบางช่วงเวลา ได้แก่
อุดมการณ์เกี่ยวกับความยากจน อุดมการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงชุดความคิดย่อยเรื่อง
สังคมเมืองกับชนบท ผลการวิจัยที่พบทาให้เห็นว่าเรื่องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติมี
บทบาทเป็นสารทางอุดมการณ์ซึ่งรัฐอาจใช้ในการถ่ายทอดและปลูกฝังความคิดเชิงอุดมการณ์บาง
ประการแก่เด็กในสังคมไทย เพื่อสร้าง “เด็กดี” และ “พลเมืองดี” ซึ่งจะเอื้อต่อการกากับดูแลและ
ควบคุมสมาชิกในสังคมต่อไป
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จากตัวอย่างวิจัยข้างต้นทาให้เห็นว่า หนังสือเรื่องเล่าสาหรับเด็กถึงแม้จะเน้นความบันเทิงและ
เพลิดเพลินแล้ว กลับมีบทบาทในการถ่ายทอดอุดมการณ์ไปสู่เด็ก ด้วยกลวิธีทางภาษา ผลการวิจัยที่
พบทาให้เห็นว่าเรื่องเล่าสาหรับเด็กในหนังสือวันเด็กแห่งชาติเป็นสารทางอุดมการณ์ซึ่งรัฐอาจใช้ในการ
ถ่ายทอดและปลูกฝังความคิดเชิงอุดมการณ์ไปสู่เด็ก
ชนกพร พัวพัฒนกุล (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการ
พยากรณ์ดวงชะตา: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ พบว่างานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับ อุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตาโดยอาศัยกรอบมิติว าทกรรมทั้งสามตาม
แนวคิ ด วาทกรรมวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์ (Critical Discourse Analysis - CDA) ของแฟร์ ค ลั ฟ
(Fairclough, 1995) ผลการศึ ก ษาพบกลวิ ธี ท างภาษาที่ ใ ช้ สื่ อ อุ ด มการณ์ ทั้ ง สิ้ น 14 กลวิ ธี และ
อุดมการณ์ที่มีการถ่ายทอดผ่านวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตาและปรากฏซ้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
อุดมการณ์ชะตานิยม อุดมการณ์ความสุข อุดมการณ์สมาชิกที่พึงประสงค์ และอุดมการณ์ชนชั้น ผล
การศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมพบว่าคาพยากรณ์ดวงชะตาเป็นการสื่อสารที่ผู้รับการพยากรณ์เป็นผู้
ยอมรั บ อานาจของโชคชะตาและมีแ นวโน้ม ที่จ ะเชื่ อคาพยากรณ์ ข องหมอดู ชุดความคิดต่างๆ ที่
ถ่ายทอดผ่านคาพยากรณ์จึงมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อ่านได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบันคา
พยากรณ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนซึ่งทาให้ส่งสารไปยังผู้ รับการพยากรณ์ได้ง่ายและเป็นจานวนมากขึ้น
อุ ด มการณ์ ที่ น าเสนอจึ ง น่ าจะส่ ง ผลต่ อ สั ง คมได้ ในวงกว้า ง ผลการศึ ก ษาวิ ถี ปฏิ บัติ ท างสั ง คมและ
วัฒนธรรมพบว่า อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่ผ่านคาพยากรณ์ดวงชะตานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความคิดและค่านิยมในสังคมไทยหลายประการ อาทิ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ การเป็นสังคมแบบ
แบบรวมหมู่ ระบบอาวุโส ชนชั้นทางสังคม ความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่ ความคิดทางพระพุทธศาสนา
และลัทธิบริโภคนิยม ขณะเดียวกันอุดมการณ์ต่าง ๆ ที่สื่อผ่านคาพยากรณ์ดวงชะตาก็อาจส่งผลต่อ
ความคิดความเชื่อของผู้รับการพยากรณ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การนิยามชีวิตที่มีความสุขในฐานะ “ชีวิต
ที่พึงประสงค์” การเสนอภาพสังคมในอุดมคติและสมาชิกที่พึงประสงค์ และการกาหนดแบบแผน
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าวาทกรรมคาพยากรณ์ดวงชะตาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลา
และจัดระเบียบทางสังคมซึ่งผู้รับสารอาจจะไม่ตระหนักถึงบทบาทดังกล่าว ส่วนการผลิตซ้าอุดมการณ์
ชะตานิยมอาจมีส่วนทาให้คนยอมรับปัญหาโดยไม่คิดแก้ไขและเห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
บุคคลเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นสิ่งที่โชคชะตากาหนดมาแล้ว ทาให้อุดมการณ์ดังกล่าวมีส่วนช่วยให้
ผู้รับการพยากรณ์สามารถรับมือกับปัญหาบางประการในชีวิตได้
พิชญา เชี่ยวภาษา (2559) ศึกษา “ความเป็นเด็ก ” ในวาทกรรมโฆษณาสิ นค้าและบริการใน
นิตยสารครอบครัว พบว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชุดความคิดเกี่ยวกับ “ความเป็น
เด็ก” ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมโฆษณาสิ นค้าและบริการในนิตยสารครอบครัวตามแนวคิด
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วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากโฆษณาสินค้า
และบริการในนิตยสารครอบครัวจานวน 6 รายชื่อ ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมโฆษณาสินค้าและ
บริการในนิตยสารครอบครัวมีรูปแบบการนาเสนอ 2 รูปแบบ คือ การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า
และบริการ และการนาเสนอปัญหาแล้วให้สินค้าและบริการแก้ไขปัญหา โดยใช้กลวิธีทางภาษา 5
กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์ การใช้การอ้างถึง การใช้อุปลักษณ์ การใช้มูลบท และการใช้บทสัมภาษณ์
เพื่อสื่อให้เห็นชุดความคิดเกี่ยวกับ “ความเป็นเด็ก” 6 ชุดความคิด ได้แก่ เด็กจะต้องมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ เด็กจะต้องมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน เด็กจะต้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เรียนเก่ง เด็ก
จะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม เด็กจะต้องมีทักษะที่ดีรอบด้าน และเด็กจะต้องมีอนาคตที่ดี มั่นคง
ทั้งนี้ วาทกรรมโฆษณานาเสนอให้เห็นว่า เด็กสามารถพัฒนาให้สมบูรณ์แบบได้ด้วยการใช้สินค้าและ
บริการในวาทกรรมโฆษณา ปริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับชุดความคิดเกี่ยวกับ “ความ
เป็นเด็ก” ได้แก่ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม คือ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโฆษณา และวิถีปฏิบัติทาง
สังคมประกอบด้วยแนวคิดเรื่องครอบครัวและแนวคิดเรื่องบริโภคนิยม
งานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองที่ศึกษาจาก
หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองนั้นเป็นวาทกรรมที่ผลิตซ้าอุดมการณ์ของรัฐและผู้มีอานาจในสังคม
เพื่อเตรียมเด็กให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตามที่รัฐและผู้มีอานาจในสังคมเห็นว่าเหมาะสม แต่บางครั้ง
อุดมการณ์เหล่านั้นอาจสื่อภาพที่ไม่เป็นกลางของบุคคลและสิ่งต่าง ๆ ในสังคมไปสู่ผู้อ่าน จนอาจสร้าง
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลในสังคมได้ในที่สุด
งานวิจัยที่ศึกษากลวิธีทางภาษาที่สื่อ อุดมการณ์ในวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ถือเป็นแนวทาง
สาคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์งานวิจัยนี้ เนื่องจากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่ศึกษากลวิธีทางภาษาที่สื่อ
อุดมการณ์เกี่ยวกับ “ความเป็นพลเมือง” ที่ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ซึ่งมีแนว
การศึกษาคล้ายคลึงกัน นับว่างานวิจัยที่ศึกษาภาษาที่สื่อความคิดในวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้
จากการทบทวนเรื่องวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ อุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ
กลวิธีทางภาษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 แนวคิดเกี่ยวกับพลเมืองและพลโลก
และหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่าสื่อมีอานาจ
มาก ทั้งนี้สื่อสามารถกาหนดได้ว่าสิ่งใดพึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาและใช้อานาจในลั ก ษณะ
ครอบงาความคิดของผู้อ่านซึ่งเป็นผู้ที่ถูกครอบงาให้ยินยอมด้วยการโน้มน้าวใจ และมีงานวิจัยของ
สุนทรี โชติดิลก ที่แสดงให้เห็นอุดมการณ์เกี่ยวกับความสุขว่า ความสุขเกิดจากอานิสงส์การสั่งสมบุญ
โดยการบริจาคทรัพย์เป็นทาน ซึ่งบุญจะต้องมีการทาแบบการสะสม ยิ่งทาบุญมากยิ่งได้รับอานิสงส์
มากและรวดเร็ว วาทกรรมมีความสัมพันธ์กับสื่ อที่ มีอานาจในการโน้มน้าวใจคนในสังคมที่มี ความ
จาเป็นต้องพึ่งพาความเชื่อหรือต้องการมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้น นอกจากนี้ลักษณะการนาเสนอของ
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วาทกรรมมักจะนาเสนอข้อมูลในด้านที่ดี ทั้งนี้ยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ คือ ความคิดบางประการที่แฝงมาด้วย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะใช้ความรู้ เรื่ องวาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์มาช่วยวิเคราะห์ ความคิดเกี่ยวกับ
“ความเป็นพลเมือง” ที่วาทกรรมหนังสือเรียนซ่อนอยู่ว่า เป็นความคิดที่มีอยู่แล้วในสังคมหรือเป็น
ความคิดที่วาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองใช้อานาจสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์บางประการมา
ถ่ายทอดอุดมการณ์สู่นักเรียนซึ่งเป็นผู้เสพความคิดผ่านวาทกรรม
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ในข้างต้นช่วยให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาชุดความคิดเกี่ยวกับ
“ความเป็นพลเมือง” ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ยังไม่มีผู้ใดศึกษา โดยผู้วิจัยจะใช้แนวคิดและงานวิจัยต่าง ๆ ในข้างต้นนี้เป็นแนวทางในการศึกษา โดย
ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษา กลวิธีทางภาษาที่สื่อชุดความคิดในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
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บทที่ 3
กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ “ความเป็นพลเมือง” ในหนังสือเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง
ในบทนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบในการนาเสนอ และกลวิธีทางภาษาของวาท
กรรมในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเพื่อใช้นาเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับ “ความเป็น
พลเมือง” ผู้วิจัยจะนาเสนอเนื้อหาโดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
3.1 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
3.2 กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ “ความเป็นพลเมือง” ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่
พลเมือง
3.1 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ตามทฤษฎี S M C R ของเดวิด เค เบอร์โล และการ
วิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมตามกรอบมิติที่ 2 ของแฟร์คลัฟ ดังนี้
3.1.1 ทฤษฎี S M C R
การวิเคราะห์ตามทฤษฎี S M C R ของเดวิด เค เบอร์โล Berlo, K. (1960) ได้พิมพ์ตารา
ชื่ อ “กระบวนการทางการสื่ อ สาร” โดยใช้ พั ฒ นาแบบจ าลอง S M C R ผู้ ส่ ง สาร (Source) สาร
(Message) สื่อ (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เห็นถึงความซับซ้อนของ
กระบวนการสื่อสาร ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการสื่อสาร และปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดผลของการ
สื่อสาร
แบบจ าลอง SMCR ได้ พั ฒ นาทฤษฎี ที่ ผู้ ส่ ง จะส่ ง สารอย่ า งไร และผู้ รั บ จะรั บ แปล
ความหมาย และมีการโต้ตอบกับสารนั้นอย่างไร ทฤษฎี SMCR ประกอบด้วย
(1) ผู้ส่ง (Source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความชานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ
เข้ารหัส (Encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับ เพื่อผลของการสื่อสารมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารที่จะส่งเป็นอย่างดี และควรมีความสามารถปรับระดับข้อมู ลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับ
ความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย
(2) ข้อมูลข่าวสาร (Message) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่ง
ข่าวสาร
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(3) ช่องทางในการส่ง (Channel) เป็นการส่งข่าวสารให้ผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้
กลิ่น
(4) ผู้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความชานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ
ถอดรหัส (Decode) เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความรู้ และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมเช่นเดียวกันหรือ
คล้ายกันกับผู้ส่ง จึงจะทาให้การสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล

ภาพที่ 2 แบบจาลอง SMCR ของเบอร์โล
ที่มา: Berlo, K. (1960)
จากการศึกษาตัวบทหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง พบว่า ผู้ส่งสาร (Source) คือ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือ คสช. ให้ความสาคัญกับนโยบายด้านการศึกษาในระบบ
เป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะการนาวิชาหน้าที่พลเมืองกลับมาสอนใหม่ เนื่องจากศีลธรรมความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ลดน้อยลง เพราะโครงสร้างหลักสูตร
ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดย
สะท้อนจากพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญของการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อให้นาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ให้ประเด็นของหลักสูตรได้เน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ และแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุ
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เป็นผล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสร้างระเบียบวินัย การมีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อ
สังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของคนไทยในอนาคต แนวคิดดังกล่าวคือการพัฒนาความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็น
วิ สั ย ทัศน์ ของหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ มุ่งพัฒ นาผู้ เรียนให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่ว มกับ ผู้ อื่นในสั งคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
ข้อมูลข่าวสาร (Message) คือ หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
ผู้วิจัยศึกษากลุ่มข้อมูลหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่ พลเมือง ระดับประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 โดยวิธีการคัดเลือกหนังสือจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ จานวน 4 สานักพิมพ์ ได้แก่ อักษรเจริญทัศน์
วัฒนาพานิช สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ และแม็คเอ็ดดูเคชั่น จานวน 12 เล่ม เนื่องจากทั้ง 4
สานักพิมพ์ได้ผลิตหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สามารถสรุปรายละเอียดสาคัญที่ปรากฏร่วมกัน ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปรูปแบบของหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
ชื่อสานักพิมพ์
ชื่อหนังสือ
สานักพิมพ์
หนังสือกิจกรรม
แม็คเอ็ดดูเคชั่น รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-3

ชื่อผู้แต่ง
พิชาติ แก้วพวง

สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช
(วพ)

สมพร อ่อนน้อม
และคณะ

หนังสือเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-3

กรอบแนวคิด/จุดเน้น
- ความเป็นไทย
- รักชาติ ยึดมั่นศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ความปรองดอง สมานฉันท์
- ความมีวินัยในตนเอง
- เราภูมิใจในความเป็นไทย
- เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- เราเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ตารางที่ 2 สรุปรูปแบบของหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง (ต่อ)
ชื่อสานักพิมพ์

สานักพิมพ์
อักษรเจริญ
ทัศน์ (อจท.)

สานักพิมพ์
สถาบันพัฒนา
คุณภาพ
วิชาการ (พว.)

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

กรอบแนวคิด/จุดเน้น
- เรามีความปรองดอง สมานฉันท์
- เราเป็นคนดีมีวินัยในตนเอง
หนังสือเรียน
กนกพ กระบวนศรี - ความเป็นไทย
รายวิชาเพิ่มเติม ชุด
ศุภษร บุดดา - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เพิ่มเติมศักยภาพ
- พลเมืองดี
หน้าที่พลเมือง
- ความปรองดอง สมานฉันท์
ระดับชั้นประถม
- ความมีวินัยในตนเอง
ศึกษาปีที่ 1-3
หนังสือเรียน
อาคม สมพามา - ความเป็นไทย
รายวิชาเพิ่มเติม
- รักชาติ ยึดมั่นศาสนา และเทิดทูน
หน้าที่พลเมือง
สถาบันพระมหากษัตริย์
ระดับชั้นประถม
- ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ศึกษาปีที่ 1-3
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ความปรองดอง สมานฉันท์
- ความมีวินัยในตนเอง

จากตารางที่ 2 ตารางสรุปรูปแบบของหนังสือเรียนที่ปรากฎวาทกรรมในหนังสือเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จะเห็นได้ว่า กรอบแนวคิดของหนังสือเรียนทั้ง 4 สานักพิมพ์ ใช้กรอบ
แนวคิดเดียวกัน คือ ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความ
เป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ความปรองดอง
สมานฉันท์ และความมีวินัย ในตนเอง แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
กาหนดกรอบแนวคิดตามสาระการเรียนรู้ประจารายวิชา เพื่อใช้กาหนดเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ให้
อยู่ในกรอบแนวคิดเรื่องเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองทั้ง 4
สานักพิมพ์ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทั้งนี้กรอบแนวคิดดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงกลวิธีทางภาษา
ผ่านวาทกรรมในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองที่ใช้สื่ออุดมการณ์ “ความเป็นพลเมือง”
ช่องทางในการส่ง (Channel) คือ โรงเรียนและครู เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา
อบรมชี้แนะ และแนะแนวทางปฏิบัติในการดารงชีวิตในสังคมให้แก่นักเรียน รวมไปถึงการถ่ายทอด

44
เนื้อหาที่ระบุไว้ในหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านครูผู้สอนที่ทาหน้าที่เป็นช่องทางในการส่ง
สาร โดยนาสาร ได้แก่ เนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ถ่ายทอดผ่านการจัดการเรียนรู้
ประจารายวิชาที่เกิดจากระบบการศึกษา อันนาไปสู่การรับสารของนักเรียน
ผู้รับ (Receiver) คือ นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน ผ่านระบบการจัดการศึกษา
โดยมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยวิธีการรับสารนั้นอาจจาแนกรูปแบบเป็นการฟัง การดู การพูดคุย
การเขียน และการปฏิบัติ และเป็นการปฏิบัติที่เน้นย้าทบทวนเนื้อหาไปตามระดับชั้นที่สูงขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จากการศึกษาตัวบทหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พ ลเมือง พบว่า ผู้ส่งสาร (S) ได้แก่ รัฐที่
ทาหน้าที่ควบคุม กากับ และดูแลขั้นตอนการผลิตหนังสือเรียน โดยมีการกาหนดเนื้อหาในรูปแบบ
เฉพาะตัวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อาศัย ข้อมูลข่าวสาร (M) ในการ
บรรจุเนื้อหาที่กาหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ผ่านช่องทางในการส่ง (C) โดยมีนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน มีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้คอยสอน ควบคุม
และปลูกฝังข้อมูลข่าวสารให้แก่เด็กผ่านตัวบทหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง เมื่อ ผู้รับ (R) คือ
นักเรียน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งจะทาให้เกิดการสืบทอดค่านิยม และการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ทางสังคมผ่านการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน
3.1.2 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice)
เมื่อศึกษาทฤษฎีของเดวิด เค เบอร์โล เพื่อวิเคราะห์ S M C R ที่ปรากฏแล้วนั้น ผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์ วิถีป ฏิบั ติทางวาทกรรม (Discourse Practice) เพื่อทาให้ เห็ นกระบวนการผลิ ตและการ
กระจายตัวบท (Process of Interpretation) และกระบวนการบริโภคและตีความตัวบท (Process of
Interpretation) ของหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ดังนี้
3.1.2.1 กระบวนการผลิตและกระจายตัวบท
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่าอุดมการณ์ส่วนหนึ่งในหนังสือเรียนหน้าที่
พลเมืองมีความสั มพัน ธ์กับ หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่ าวคือ
หลั กสู ตรแกนกลางที่ผ ลิตขึ้น โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการนั้น มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ได้แก่ (1) รักชาติ ศาสน์
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กษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์สุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่างพอเพียง (6) มุ่งมั่นในการทางาน (7) รัก
ความเป็นไทย (8) มีจิตสาธารณะ ทาให้เห็นว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสิ่งที่ กาหนดพฤติกรรม
ของนักเรียนที่พึงประสงค์หรือได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2551: 7) เนื่ อ งจากว่ า หลั ก สู ต รแกนกลางเป็ น กรอบทิ ศ ทางที่ ห น่ ว ยงานในภาครั ฐ สร้ า งขึ้ น เพื่ อ
กาหนดให้โรงเรียน และหนังสือเรียนปลูกฝังหลักในการปฏิบัติผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติตั้งแต่เป็นวัย
เรียนตามข้อกาหนดของหลักสูตรแกนกลาง จึงทาให้เนื้อหาในหนังสือเรียนเน้นเรื่องคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อใช้ปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยปรากฏในอุดมการณ์เด็กดีและคนดี
ที่สื่อความคิดย่อยเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้อาจจะพิจารณาได้ว่า
หลักสูตรแกนกลางเป็นกรอบแนวคิดของ สพฐ. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ควบคุมและกาหนด
พฤติกรรมหรือเรื่องราวในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับเด็ก นอกจากความสอดคล้ อ งของอุ ด มการณ์ กั บ
หลักสูตรแกนกลางแล้ว อุดมการณ์ที่ปรากฏในวาทกรรมหนังสื อเรียนหน้าที่พลเมืองบางส่ว นยั งมี
ความสัมพันธ์กับนโยบายการเรี ยนการสอนวิช าหน้าที่พลเมืองของคณะรักษาความสงบเรีย บร้ อย
แห่งชาติ (คสช.) ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนหน้าที่
พลเมื อ งในฐานะที่ เ ป็ น กลไกส าคั ญ ในการเตรี ย มพลเมื อ งของชาติ ไ ปสู่ ก ารเป็ น พลเมื อ งดี ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการกาหนดจุดเน้น จานวน 5 จุดเน้น ได้ แก่ (1) ความเป็นไทย (2) รักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) ความปรองดอง สมานฉันท์ และ (5) ความมีวินัยในตนเอง เพื่อ
สั น ติสุ ขของสั งคมไทย เพื่อสร้ างคนไทยที่เข้ มแข็ งนาไปสู่ ก ารสร้างประเทศไทยให้ เข้ มแข็ง โดยมี
ความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในขณะนั้น ที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองนามาสู่ปัญหา
สังคมครั้งใหญ่ จึงทาให้เกิดการบรรจุเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเข้าเป็นวิชาเพิ่มเติมที่ทุกโรงเรียนต้อง
ใช้สอนให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่พึงปรารถนาเพื่อช่วยนาพาประเทศชาติ
ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้น ไปให้ได้ โดยปรากฏในอุดมการณ์เด็กดีและคนดีและอุดมการณ์ความยึดมั่นใน
สถาบันหลักของชาติ ที่สื่อชุดความคิดการประพฤติปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานของสังคม ความสัมพันธ์
ดังกล่าวนี้อาจจะพิจารณาได้ว่ารายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นเสมือนกรอบแนวคิดของ คสช. ดังนั้นเมื่อมี
นโยบายเกี่ยวกับเด็กอย่างไร ภาครัฐก็จะนาประเด็นนั้น ๆ ไปกาหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการ
แก้ปัญหาเพื่อปลูกฝังให้กับเด็กต่อไป
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ในส่ว นของวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมโดยใช้ทฤษฎีว าท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของนอร์แมน แฟร์คลัฟ ทาให้ผู้วิจัยเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์
กับ วิถีป ฏิบั ติทางวาทกรรมในลั ก ษณะที่ว่ าหนั งสื อเรีย นหน้ าที่ พลเมื อ งใช้ ในการเรี ยนการสอนใน
สถานศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ อี ก ทั้ ง เนื้ อ หาที่ เ ด็ ก นัก เรี ยนจะต้ อ งเรี ยนรู้มี ค วามสอดคล้ อ งกั บหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ล้วนเป็นสิ่งที่ภาครัฐกากับดูแล
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3.1.2.2 กระบวนการบริโภคและตีความตัวบท
ผู้บริโภคหรือผู้รับสารหลัก คือ เด็กที่อยู่ในวัยเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็น
ต้นไป1 ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุและประสบการณ์น้อยกว่า ต้องอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์จาก
ผู้ใหญ่ ที่มีอายุและประสบการณ์มากกว่า ทั้งนี้หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองมีเนื้อหาที่ถูกกาหนด
ตามจุ ด เน้ น ทั้ ง 5 ได้ แ ก่ (1) ความเป็ น ไทย (2) รั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ (3) ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(4) ความปรองดอง สมานฉันท์ และ (5) ความมีวินัยในตนเอง เพื่อเพิ่มสานึกรักชาติ ผ่านการนาเสนอ
ที่เน้ น ภาษาและรูป ภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิ ตประจาวัน จึงทาให้ เด็ก
(นักเรียน) อ่านอย่างเพลิดเพลินและเชื่อตามโดยปราศจากข้อสงสัย ดังนั้นสารทางอุดมการณ์ต่าง ๆ จึง
ได้ส่งผ่านไปยังเด็กโดยที่ไม่ทันรู้ตัว
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเป็นหนังสือที่สานักพิมพ์แต่ละบริษัท
ผลิ ต ขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนในระบบโรงเรี ย น อยู่ ภ ายใต้ ค วามดู แ ลด้ า นการผลิ ต ของ
หน่วยงานราชการ คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
เป็นผู้กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความ
น่าเชื่อถือในสายตาของรัฐ ให้ทาหน้าที่ควบคุมและดูแลการผลิตตัวบท ทั้งนี้ในการผลิตหนังสือเรียนยัง
มีการเรียนเชิญทั้งอาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ มาเขียนหนังสือ ซึ่งผู้ใหญ่เป็น
“ผู้เขียน” ก็จะสอดแทรกชุดความคิดต่าง ๆ ผ่านมุมมองของตนเองทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจให้กับผู้อ่าน
ซึ่งเป็น “เด็ก” ผ่านทางเนื้อหาที่มีความสนุกสนานเหมาะสมกับวัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเลียนแบบ
ในสิ่งที่ผู้ใหญ่พิจารณาแล้วว่า “เหมาะสม” นอกจากนี้ตัวบทเหล่านี้ได้มีการเผยแพร่และกระจายไปยัง
เด็กและสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วและในวงกว้าง
นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่ารัฐใช้หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองเป็นเครื่องมือสาคัญ อี ก
เครื่องมือหนึ่งในการปลูกฝังชุดความคิดให้กับ “เด็ก” ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่สาคัญ
ของชาติในลักษณะที่คู่ขนานไปกับวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองที่เด็กทุกคนจาเป็นต้องเรียน
โดยมี “ครู” เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน “หนังสือเรียน” และเป็นสิ่งที่เด็กได้อ่าน ได้เรียนรู้ ดังนั้นการที่
จะทาให้อุดมการณ์ต่างๆ ในตัวบทหนังสือเรียนซึมซับเข้าไปในระบบความคิดของเด็กได้นั้น ผู้วิจัย
พบว่านอกจากจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เป็นจานวนมากแล้ว ก็ต้องมีการกาหนด
องค์ประกอบของเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบบันเทิงคดีและ
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจานวน 6 ระดับชั้น ได้ แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โดยมีช่วงอายุเฉลี่ย 7-12 ปี และสามารถแบ่งออกเป็นระดับช่วงชั้น จานวน 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) และระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) งานวิจัยเล่มนี้ศึกษา
หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเท่านั้น
1
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สารคดีที่สอดคล้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีภาพประกอบที่สวยงาม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีส่วน
สาคัญที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ วิ ถี ป ฏิ บั ติ ท างวาทกรรมในหนั ง สื อ เรี ย น
รายวิชาหน้าที่พลเมือง ทาให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน
ไปตามสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ในแง่มุมทางสังคมวัฒนธรรม และเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการผลิต/กระจายตัวบทและกระบวนการบริโภค/ตีความตัวบท ในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่
พลเมืองที่เป็นการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการผลิตขึ้นเพื่อเด็กโดยเฉพาะ ทาให้การกระจายตัวบทนั้น
ส่งผ่านไปยังผู้อ่านที่เป็นนักเรียนทั่วประเทศ
3.2 กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ “ความเป็นพลเมือง” ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่
พลเมือง
จากการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ความเป็นพลเมือง ผู้วิจัยศึกษาใน 2 กลวิธีหลัก
ได้แก่ กลวิธีทางวัจนภาษา และกลวิธีทางอวัจนภาษา จากหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.2.1 กลวิธีทางวัจนภาษา
กลวิ ธี ท างวั จ นภาษาเป็ น การสื่ อ สารผ่ า นการใช้ ค า ประโยค และข้ อ ความ จากการ
วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในวิจัยนี้พบว่ามีกลวิธีทางวัจนภาษา 8 กลวิธีหลัก ได้แก่ (1) กลวิธีการใช้
คาศัพท์แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) กลวิธีการใช้คากริยาที่เด็กกระทากริยา (3) กลวิธีการใช้
ค ากริ ย าที่ บุ ค คลอื่ น กระท ากริ ย า (4) กลวิ ธี ก ารใช้ ค าเรี ย กขาน (5) กลวิ ธี ก ารอ้ า งส่ ว นใหญ่ (6)
กลวิธีการใช้คาแสดงทัศนภาวะ (7) กลวิธีการแสดงเหตุ -ผล (8) กลวิธีการใช้เสียงที่หลากหลาย และ
(9) กลวิธีการกาหนดกรอบการตีความคิด
3.2.1.1 กลวิธีการใช้คาศัพท์แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การเลือกใช้คาศัพท์ หมายถึง การเลือกใช้คาที่สื่อความคิดและความรู้สึก ฟาน
ไดก์ (van Dijk, 1995: 259) กล่าวว่า ชุดคาศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรืออยู่ในกลุ่ มเดี ยวกัน
ปรากฏซ้าเป็นจานวนมากก็สะท้อนถึงอุดมการณ์ของผู้เขียนที่แฝงอยู่ได้เป็นอย่างดี เพราะการเลือกใช้
ความหมายของคาผ่านการแสดงคาศัพท์ได้ถูกเน้นย้า จนทาให้เห็นอุดมการณ์ที่มีอยู่ จากการวิเคราะห์
กลวิธีทางภาษาพบการเลือกใช้คาศัพท์ ดังนี้
จากการศึกษาตัวบทหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ทั้ง 4 สานักพิมพ์ พบว่า มี การ
ใช้คาศัพท์ร่วมกับคาที่พูดถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง
คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่กาหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทาให้มีความจาเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้
เกิดขึ้น ในตัว นั กเรี ย นทุกคน เพื่อช่ว ยให้ นักเรียนเกิดการพัฒ นาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และ
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คุณธรรม อันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551: 7) ซึ่งสอดคล้ องกับ หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จานวน 8 ประการ ได้แก่ (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์สุจริต (3) มี
วินัย (4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่างพอเพียง (6) มุ่งมั่นในการทางาน (7) รักความเป็นไทย และ (8) มีจิต
สาธารณะ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 กลุ่มคาศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ
1

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กลุ่มคาศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวอย่างที่ 1 การเข้าแถวเคารพธงชาติถือเป็นว่าแสดงออกถึง
การรักชาติอย่างหนึ่ง
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 19)
ตัว อย่างที่ 2 วันวิส าขบูช า กิจกรรมที่ทาในวันนี้ คือ ร่ว มกัน
ทาบุญตักบาตร ฟังธรรม ตอนเย็นร่วมกันเวียนเทียน
(หน้าที่พลเมือง ป.2 วพ. หน้า 15)
ตัวอย่างที่ 3 นอกจากวันสาคัญทางศาสนาแล้ว ยังมีวันสาคัญที่
เกี่ยวกับชาติ และที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งคนไทยทุก
คนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เช่นเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา
เพราะแผ่ น ดิ น ไทยเป็ น ของคนไทยทุ ก คน บรรพบุ รุ ษ ไทยได้
เสี ยสละชีวิตเพื่อปกป้องชาติไทยให้ มีเอกราชมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น
นอกจากนี้ เรายังมีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ ทรง
ปกป้องทานุบารุงผืนแผ่นดินไทยไว้ให้เราได้อยู่อาศัย และทรงดูแล
พสกนิ ก รชาวไทยให้ อ ยู่อ ย่ า งร่ ม เย็ นเป็ นสุ ข ตลอดมา นั ก เรี ย น
สามารถแสดงความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
โดยการประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ประจาพระองค์ และแสดง
ความเคารพด้วยการยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี
หรื อ การจุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพรในวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา
(หน้าที่พลเมือง ป.3 พว. หน้า 23-24)

49
ตารางที่ 3 กลุ่มคาศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

2

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ซื่อสัตย์สุจริต

3

มีวินัย

4

ใฝ่เรียนรู้

ข้อ

กลุ่มคาศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวอย่างที่ 4 คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นคนที่เชื่อถือได้
ไว้วางใจได้ ใคร ๆ ก็อยากคบเป็นเพื่อน ถ้าคนในสังคมปฏิบัตนมีค
วามซื่อสัตย์สุจริต สังคมก็น่าอยู่ และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
(หน้าที่พลเมือง ป.3 วพ. หน้า 43)
ตั ว อย่ า งที่ 5 มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริต โดยตั้ ง ใจปฏิบัติ ต นอย่าง
ซื่อตรงและดีงาม ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นอยู่
ตลอดเวลา เช่น ไม่ลอกข้อสอบ ไม่พูดโกหกหลอกลวงผู้อื่น ทา
แต่ความดี ไม่เบียดเบียนกัน ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 38)
ตั ว อย่ า งที่ 6 การเข้ า แถวถื อ เป็ น ระเบี ย บวิ นั ย ประการหนึ่ ง
นักเรียนควรเข้าแถวในโอกาสที่จาเป็นต้องปฏิบัติเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม และช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการ
ดาเนินการ เช่น การยืนเข้าแถวซื้ออาหาร การเข้าแถวรับของ
บริจาค การเข้าแถวซื้อตั๋วและขึ้น รถโดยสาร เป็นต้น การเข้า
แถวสะท้อนให้เห็นถึง การมีวินัยในตนเองและสะท้อนให้เห็ นว่า
เป็นผู้มีมารยาทงามในสังคมอีกด้วย
(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 40)
ตัวอย่างที่ 7 ในการเรียนของเรา ครูจะสั่งให้นักเรียนทาการบ้าน
มอบหมายให้ทางานส่งครู เช่น วาดภาพ ทางานฝีมือ งานที่ครู
มอบหมายให้นักเรียนทามีมากมายหลายอย่าง โดยครูจะกาหนด
วันเวลาให้นักเรียนส่งการบ้านหรืองาน ซึ่งถือเป็นข้อตกลงที่ทุกคน
ต้องปฏิบัติ โดยเราจะต้องทาการบ้านหรืองานที่ครูมอบหมายให้
ด้วยตนเอง และนามาส่งตามกาหนดเวลา
(หน้าที่พลเมือง ป.1 วพ. หน้า 31)
ตัวอย่างที่ 8 เมื่อเราตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ผลของการกระทาจะ
ทาให้เราประสบความสาเร็จในการเรียน
(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 73)
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ตารางที่ 3 กลุ่มคาศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

4

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้

5

อยู่อย่างพอเพียง

6

มุ่งมั่นในการทางาน

7

รักความเป็นไทย

ข้อ

กลุ่มคาศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวอย่างที่ 9 ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นรอบตัว
(หน้าที่พลเมือง ป.3 อจท. หน้า 39)
ตัวอย่างที่ 10 ในการใช้จ่ายอย่างประหยัด นั้น จะทาให้เราไม่
เดือดร้อน มีกินมีใช้ เพียงพอ วิธีในการประหยัดก็มีหลายวิธี เช่น
เห็นน้าเปิดทิ้งอยู่ก็ช่วยกันปิด ปิดพัดลม ปิดน้า ปิดไฟ เมื่อไม่ได้ใช้
ซึ่งสามารถช่วยผู้ปกครองหรือพ่อแม่ลดค่าใช่จ่ายภายในบ้านได้
อีกทั้งยังช่วยชาติประหยัดพลังงานได้อีกด้วย
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 27)
ตั ว อย่ า งที่ 11 แม่ ใ ห้ เ งิ น ฉั น ไปโรงเรี ย นวั น ละ 30 บาท ฉั น
วางแผนเก็บเงินวันละ 5 บาท นาไปหยอดกระปุกออมสิน ทาให้
ฉันมีเงินเก็บตั้งเดือนละ 100 บาท ฉันสามารถนาไปใช้โ ดยไม่
รบกวนพ่อแม่เลย
(หน้าที่พลเมือง ป.1 อจท. หน้า 22)
ตั ว อย่ า งที่ 12 ขยั น อ่ า นหนั ง สื อ และทบทวนบทเรี ย นอย่ า ง
สม่าเสมอ
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 39)
ตัวอย่างที่ 13 การดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เราต้องช่วยกัน
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย เช่น
จัดแบ่งเวรช่วยกันทาความสะอาดห้องเรียน หรือผลัดเปลี่ยนกัน
ดูแลความสะอาดบริเวรต่าง ๆ ในโรงเรียน
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 27)
ตัวอย่างที่ 14 เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึง
สมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มี
หลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง อีก
อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 11)
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ตารางที่ 3 กลุ่มคาศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

7

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
รักความเป็นไทย

8

มีจิตสาธารณะ

ข้อ

กลุ่มคาศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวอย่างที่ 15 เมื่อพบผู้อื่น ผู้ชายกล่าวคาทักทายในบทสนทนา
ด้วยคาว่า “สวัสดีครับ” ส่วนผู้หญิงกล่าวคาว่า “สวัสดีค่ะ”
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 3)
ตัวอย่างที่ 16 เมื่อทาความสะอาดห้องเรียนเสร็จแล้ว อิ่มชวน
มะลิไปหาครูทิพย์ที่ห้องพักครู เพื่อจะได้ช่วยคุณครูถือของมาไว้ที่
ห้องก่อนจะเข้าเรียนในชั่วโมงแรก
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 9)
ตัวอย่างที่ 17 ในห้องเรียนหรือในชุมชนของเรา มีทั้งผู้ที่อาจจะ
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือขาดสิ่งของบางอย่าง เช่น เพื่อนของ
เราไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอน หรือลืมดินสอปากกามาเรียน เราจะต้อง
ช่วยเหลือแบ่งปันแก่เขาในฐานะที่เป็นเพื่อนกัน
(หน้าที่พลเมือง ป.3 วพ. หน้า 36)

จากตารางในข้างต้น ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้คาศัพท์
แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 1 คือ การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยปรากฎคาว่า “เข้าแถว
เคารพธงชาติ ” “รักชาติ” “ทาบุญ” “การแสดงความเคารพ” และ “การประดับธงชาติ ” ซึ่งการ
ปฏิบัติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อ 3 สถาบันหลักของชาติไทย โดยการยืนตรงเคารพ
ธงชาติ การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และการแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
การแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธาและความเคารพต่อ 3 สถาบันหลักของชาติไทย การใช้คาศัพท์
แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 2 คือ ซื่อสัตย์สุจริต พบคาว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” “ไม่ลอก
ข้อสอบ” “ไม่พูดโกหก” “ทาแต่ความดี ” ที่แสดงให้ เห็ น ถึ ง การแสดงพฤติ ก รรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 2 การใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 3 มีวินัย จากตัวอย่างจะพบ
คาว่า “การเข้าแถว” “การทางานที่ได้รับมอบหมาย” ที่สื่อถึงการเป็นผู้มีระเบียบวินัย การแน่วแน่น
ตั้งใจในการทางานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบและการมีวินัยในตนเอง คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ จากตัวอย่างพบว่า การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะข้อที่ 4 นี้ เด็ก
นักเรียนสามารถใฝ่เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรี ยนได้อย่างไม่จากัดขีดความสามารถทางการ
เรียนรู้ คาศัพท์แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง พบคาว่า “ประหยัด” ที่สื่อ
ถึงความพอเพียง เพื่อแสดงให้เห็นว่าการที่นักเรียนเป็นคนประหยัด ทั้งการประหยัดน้า ประหยัดไฟ
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รวมไปถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายนั้น จะทาให้ชีวิตนักเรียนไม่ลาบากและเดือนร้อน เพราะยึดหลักการ
ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง วิ ถี ก ารปฏิ บั ต ติ ต นเช่ น นี้ ต รงกั บ คุ ณ ลั ก ษณะข้ อ ที่ 5 คื อ อยู่ อ ย่ า ง
พอเพียง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทางาน พบคาว่า “ขยัน” และ “ทบทวน”
การที่นักเรียนมีความขยันอ่านหนังสือและหมั่นทบทวนบทเรียน ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ
ที่ 3 การมีวินัย และข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ อีกทั้งยังมีการใช้คาขยายว่า อย่างสม่าเสมอ โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 6 คือ มุ่งมั่นในการทางาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการที่นักเรียนมุ่งมั่นใน
การทางานจะทาให้นักเรียนกลายเป็นคนที่มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 7
คือ รักความเป็นไทย กล่าวถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยการพูดและวิธีการเขียน และการใช้คาว่า
“สวัสดี” ถือเป็นการรักความเป็นไทยอีกรูปแบบ สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในการกล่าวทั กทายของคน
ไทย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 8 การมีจิตสาธารณะ พบว่าตัวละครในเรื่อง คือ อิ่ม และ
มะลิ เป็นเด็กที่มีจิตอาสา มีน้าใจ คานึงถึงส่วนรวม ซึ่งนิสัยของเด็กทั้งสองคนนี้ ตรงกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ข้อที่ 8 คือ การมีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังมีการใช้คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนและสังคมอีกด้วย
จากตารางข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่ า ผู้ ผ ลิ ตวาทกรรมหนังสื อเรียนหน้ าที่ พลเมื อ ง
เลือกใช้คาศัพท์ร่วมกับคาที่พูดถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและหล่อหลอม
ให้เด็กมีพฤติกรรมตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งการ
ปฏิบัติต่าง ๆ นี้ มีส่วนช่วยสร้างพฤติกรรมที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นแก่เด็ก
3.2.1.2 กลวิธีการใช้คากริยาที่เด็กกระทากริยา
จากการศึกษาตัวบทหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง พบการใช้คากริยาที่เด็ก
เป็นผู้กระทากริยา กริยา หมายถึง คาที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามในประโยค ดังนี้
ตัวอย่างที่ 18

สองคนพี่น้องกลับมาถึงบ้านด้วยความสุขที่ได้ เรียนหนังสือ วันนี้ได้ทา
หน้าทีเ่ ป็นเด็กดีของครูที่โรงเรียน ได้ช่วยเหลืองานเพื่อน ๆ ในห้องเรียน
และพร้อมที่จะไปโรงเรียนทุก ๆ วัน
(หน้าที่พลเมือง ป.1 พว. หน้า 41)

จากตัว อย่ างที่ 18 พบการใช้ค ากริ ยาที่เ ด็กกระทากริ ยา คือ “เรี ยน” “ทา
หน้าที่” และ “ช่วยเหลือ” ในการทากิจวัตรต่าง ๆ ของคุณครูและเพื่อน ๆ นาไปสู่การเป็นผู้ให้ที่มี
ความสุขและมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียน
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ตัวอย่างที่ 19

หลั ก จากรั บ ประทานอาหารกลางวั น เสร็ จ อิ่ ม จึ ง ชวนมะลิ ไ ป
ห้องสมุด อิ่มและมะลิ เ ลือกหนังสื อที่ชอบมานั่งอ่า นที่โต๊ะด้วยความ
เรียบร้อย แต่มีนักเรียนบางคนนั่งคุยกันส่งเสียงดัง บางคนก็หยิบหนังสือ
มาอ่านแล้วไม่นาไปเก็บตามที่ที่ห้องสมุดจัดไว้ให้ มะลิจึงพูดกับอิ่มว่า
“ห้ อ งสมุ ด มี ไ ว้ ใ ห้ อ่ า นหนั ง สื อ แต่ ท าไมเด็ ก พวกนี้ จึ ง มาคุ ย เสี ย งดั ง
รบกวนสมาธิ เขาน่าจะมีมารยาทบ้าง” อิ่มบอกว่า “การไม่ปฏิบัติตาม
กฎของโรงเรียนหรือของสถานที่ที่กาหนดแสดงว่านักเรียนเหล่านั้นไม่ใช่
เด็กดี”
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 49-50)

จากตัวอย่างที่ 19 พบการใช้คากริยาที่เด็กกระทากริยา คือ การกระทากริยาที่
ควรกระท าและไม่ ค วรกระท า เช่ น “อิ่ ม และมะลิ เ ลื อ กหนั ง สื อ ที่ ช อบมานั่ง อ่ า นที่ โ ต๊ะ ด้ ว ยความ
เรียบร้อย” และ “แต่ทาไมเด็กพวกนี้ จึงมาคุยเสียงดัง” แสดงให้เห็นว่าเด็กที่กระทากิริยาที่เรียบร้อย
เป็นเด็กดี เนื่องจากเด็กที่คุยเสียงดังกระทากิริยาที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นเด็กดี นอกจากนี้ยังพบคาว่า
“มีมารยาท” ที่สื่อถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพบคาว่า “ไม่ปฏิบัติ” ที่สื่อถึงการปฏิเสธการ
แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันนาไปสื่อการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ว่า “ไม่ใช่เด็กดี”
ตัวอย่างที่ 20

แก้วเห็นพ่อรวบช้อนและส้อมเข้าหากันจึงหยิบขนมตาลมาวางที่โต๊ะ เมื่อ
ทุกคนรับประทานอาหารและขนมตาลเสร็จแล้ว แก้วกับกิ่งจึง ช่วยแม่เก็บ
จานชามเพื่อนาไปล้าง แก้วกับกิ่งมักจะแบ่งเบาภาระของแม่โดยการช่วย
ทางานบ้านเสมอ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
(หน้าที่พลเมือง ป.1 พว. หน้า 11)

จากตัวอย่างที่ 20 พบการใช้คากริยาที่เด็กกระทากริยา ได้แก่ ช่วยทางานบ้าน
ปรากฏคากริยาว่า “ช่วย” “เก็บ” “ล้าง” “แบ่งเบาภาระ” และ “แสดง” สื่อให้เห็นว่าเด็กพึงแสดง
กิริยาตามคากริยาที่ปรากฏในตัวบทหนังสือเรียน เพื่อความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์
ตัวอย่างที่ 21

เมื่อพูดคุยกับครูเราควรพูดจาสุภาพ มีหางเสียง
(หน้าที่พลเมือง ป.3 แม็ค หน้า 5)
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จากตั ว อย่ า งที่ 21 พบการใช้ ค ากริ ย าที่ เ ด็ ก กระท ากริ ย า ได้ แ ก่ “พู ด คุ ย ”
“พูดจา” และ “มีหางเสียง” สื่อให้เห็นว่าเด็กเป็นผู้มีอานาจน้อยกว่าผู้ใหญ่ ทาให้ต้องพูดให้สุภาพและ
พูดให้เหมาะสมกับบุคคลที่สนทนาด้วย อีกทั้งการใช้คาว่า มี ยังเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
3.2.1.3 กลวิธีการใช้คากริยาที่บุคคลอื่นกระทากริยา
จากการศึกษาตัวบทหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง พบการใช้คากริยาที่
บุคคลอื่นกระทากริยากริยา หมายถึง คาที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามในประโยค ดังนี้
ตัวอย่างที่ 22

ครูทิพย์ชมเชยเด็ก ๆ ที่ร่วมกันตอบคาถามและทากิจกรรมในห้องเรียน
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 14)

การใช้คากริยาที่บุคคลอื่นกระทากริยาจากตัวอย่างที่ 22 คากริยาที่พบ คือ
“ชมเชย” กล่าวคือครูทิพย์เป็นผู้กระทากริยาแก่เด็กด้วยการใช้คากริยาว่า “ชมเชย” เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการพูดให้กาลังใจแก่เด็ก ในเชิงบวก เพื่อชี้แนะวิธีการปฏิบัติตนอันจะนาไปสู่การถูกชมเชย
ตัวอย่างที่ 23

ยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย พ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งคอยดูแลและพยาบาลด้วย
ตัวเองบ้าง พาไปหาหมอบ้าง บางครั้งพ่อแม่ต้องทางานหนัก อาบเหงื่อ
ต่างน้า ยอมอดยอมทนเพื่อลูก เพื่อให้ลูกได้เล่าเรียน มีความรู้วิชาชีพติด
ตัว
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 8)

การใช้คากริยาที่บุคคลอื่นกระทากริยาจากตัวอย่างที่ 23 คากริยาที่พบ คือ
“เจ็บไข้ได้ป่วย” “ไม่ทอดทิ้งคอยดูแลและพยาบาล” กล่าวคือพ่อแม่เป็นผู้กระทากริยาแก่เด็กด้วย
การใช้คากริยาเกี่ยวกับ “การคอยพยาบาล เมื่อลูกไม่สบาย” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยอมอดทนลาบาก
เพื่อให้ลูกสบาย อันนาไปสู่การมีชีวิตที่ดีของลูก
ตัวอย่างที่ 24

พ่อแม่ เป็นผู้มีพระคุณต่อเรา เป็นผู้ให้กาเนิด เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน
เราด้วยความรัก ความห่วงใยจนเราโต พ่อแม่อยากให้เรามีความสุขความ
เจริญ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่เราควรกตัญญูต่อท่านด้วยการเคารพ
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เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งสอนของท่าน ตั้งใจเรียนหนังสือ และดูแล
เมื่อท่านเจ็บป่วยหรือแก่ชรา
(หน้าที่พลเมือง ป.1 วพ. หน้า 9)
การใช้คากริยาที่บุคคลอื่นกระทากริยาจากตัวอย่างที่ 24 คากริยาที่พบ ได้แก่
“เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน” “ห่วงใย” นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ 24 ยังพบว่า มีการใช้
คากริยาที่เด็กกระทากริยา ได้แก่ “กตัญญู” “เคารพเชื่อฟัง” “ปฏิบัติตามคาสั่งสอน” “ตั้งใจเรียน”
“ดูแลเมื่อท่านเจ็บป่วยหรือแก่ชรา” แสดงให้ว่าพ่อแม่เป็นผู้กระทากริยาแก่เด็กเพื่อต้องการให้เด็ก
กระทากริยาแก่พ่อแม่เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการตอบแทนบุญคุณ
ตัวอย่างที่ 25

ครูเป็นผู้ที่หวังดีต่อเรา สอนให้เราอ่านหนังสือ สอนให้เราเรียนรู้วิชา
ต่าง ๆ สอนให้เราทางานร่วมกับเพื่อน ฝึกให้เราคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหา
เป็น สอนให้เราเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคอยแนะนา ตักเตือน
ไม่ให้เราทาสิ่งที่ไม่ดี
(หน้าที่พลเมือง ป.1 วพ. หน้า 33)

การใช้คากริยาที่บุคคลอื่นกระทากริยาจากตัวอย่างที่ 25 คากริยาที่พบ ได้แก่
“หวังดี” “สอน” “ฝึกคิดทาแก้ปัญหา” “แนะนา” และ “ตักเตือน” โดยมีคุณครูเป็นผู้กระทากริยา
แก่เด็ก แสดงให้เห็นว่าการกระทากริยาเหล่านี้ช่วยให้เด็กเป็นคนดีและไม่ทาในสิ่งที่ไม่ดี
3.2.1.4 กลวิธีการใช้คาเรียกขาน (Address term)
คาเรียกขาน หมายถึง คาหรือวลีที่ผู้พูดใช้เรียกผู้ฟังก่อนที่จะพูดเรื่องต่าง ๆ ด้วย
เป็นคาที่แปรตามปัจจัยทางสังคม โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง เช่น ลูกกับพ่อ ครูกับ
ลูกศิษย์ นายกับบ่าว เจ้านายกับลูกน้อง เพื่อนกับเพื่อน สามีกับภรรยา และผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
รูปแบบหรือระบบของการเรียกขานจะแตกต่างกันไปในวัฒนธรรมที่ต่างกัน เช่น ในวัฒนธรรมไทย
ผู้น้อยไม่พึงใช้คาเรียกขานผู้ใหญ่ โดยอาจใช้คาเรียกอาชีพหรือตาแหน่ง และคาเรียกญาติแทน แต่
ผู้ใหญ่ใช้ชื่อเรียกขานผู้น้อยได้
คาที่ใช้เป็นคาเรียกขานอาจมาจากคานามหรือคาสรรพนามก็ได้ คานามที่ใช้เป็น
คาเรียกขานมักเป็นคาเรียกญาติ เช่น พ่อ แม่ ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา คาบอกอาชีพหรือตาแหน่ง เช่น
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อาจารย์ หมอ ผู้จัดการ คานามที่เป็นชื่อหรือสกุล เช่น นิด น้อย มาลี รัตนา ส่วนคาสรรพนามที่ใช้เป็น
คาเรียกขานจะต้องมาจากสรรพนามบุรุษที่ 2 เท่านั้น เช่น คุณ ท่าน เธอ
คาเรียกขานมีตาแหน่งที่สังเกตได้คือ มักจะอยู่หน้าประโยคและไม่ทาหน้าที่เป็น
ส่วนใดของประโยค ในการพูดมักมีการหยุดระหว่างคาเรียกขานกับประโยค และในการเขียนมักแสดง
ด้วยการเว้นวรรค (สานักงานราชบัณฑิตยสถาน, 2560: 9) ดังนี้
1) คาเรียกขานที่แสดงการเป็นพวกเดียวกัน
คาเรียกขานที่แสดงการเป็นพวกเดียวกัน เป็นการใช้คาที่แสดงความรู้สึกทา
ให้ผ่อนคลายหรืออุ่นใจแก่เด็กนักเรียน พบคาว่า เรา ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 26

การที่ เ รามี ค วามสามารถที่ ต่ า งกั น เราต้ อ งเข้ า ใจและยอมรั บ ความ
แตกต่างของเราเองและผู้อื่นให้ได้ อีกทั้งเราต้องไม่ดูถูกความสามรถของ
ผู้อื่น และชื่นชมความสามารถของผู้อื่น เราจึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 58)

จากตัวอย่างที่ 26 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ คาเรียก
ขานที่แสดงการเป็นพวกเดียวกัน ว่า “เรา” เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่
พลเมืองและนักเรียนเป็นพวกเดียวกัน ที่ทาหน้าที่เข้าใจและเห็นสอดคล้องกัน เพื่อส่งผลให้เราอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ตัวอย่างที่ 27

เราก็ ต้ อ งยื น ตรงแสดงความเคารพและร้ อ งเพลงชาติไ ทยด้ ว ยความ
ภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย นอกจากนี้ เรา
ควรอธิบายความหมายของเพลงชาติได้อย่างถูกต้อง
(หน้าที่พลเมือง ป.3 วพ. หน้า 14)

จากตัวอย่างที่ 27 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ คาเรียก
ขานที่แสดงการเป็นพวกเดียวกันว่า “เรา” เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตวาทกรรมและนักเรียนเป็นพวก
เดียวกัน คือ เป็นคนไทยด้วยกัน สะท้อนให้เห็นว่า ในฐาะที่นักเรียนเป็นคนไทย นักเรียนจะต้องร้อง
เพลงชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจ และสามารถอธิบายความหมายของเพลงชาติไทยได้อย่างถูกต้อง
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ตัวอย่างที่ 28

ในโรงเรียนของเรามีบุคคลหลายท่านที่มีพระคุณต่อเรา หนึ่งในนั้นก็คือ
คุณครู ซึ่งท่านคอยอบรมสั่งสอนและให้คาแนะนาแก่ เรา ทาให้เราอยู่ใน
โรงเรียนได้อย่างมีความสุข
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 9)

ตัวอย่างที่ 29

เราสามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูได้หลายวิธี เช่น แสดงความ
เคารพ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ช่วยงานคุณครู เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 10)

จากตัวอย่างที่ 28 และ 29 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้
คาเรียกขานที่แสดงการเป็นพวกเดียวกัน ว่า เรา เพื่อสะท้อนการปฏิบัติตนต่อครูผู้ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ
แสดงให้เห็นว่าการใช้คาเรียก เรา เป็นการให้ความคุ้นเคยและเป็นกันเองแก่เด็กนักเรียนที่เป็นผู้อ่าน
2) คาเรียกขานบอกอาชีพหรือตาแหน่ง
วาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองใช้คาเรียกขานบอกอาชีพหรือตาแหน่ง
เช่น ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านกานัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาชีพของบุคคลที่วาทกรรมหนังสือ
เรียนหน้าที่พลเมืองนามาใช้เพื่ออ้างถึงนั้น มีความน่าเชื่อถือที่จะสร้างความเป็นพลเมืองที่พึงปรารถนา
แก่เด็กนักเรียน
ตัวอย่างที่ 30

โรงเรียน ผู้มีบทบาทเป็นผู้นา คือ ผู้อานวยการโรงเรียน มีหน้าที่บริหาร
และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ออกกฎระเบียบ
ของโรงเรียน จัดกิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ
(หน้าที่พลเมือง ป.2 วพ. หน้า 31)

จากตัวอย่างที่ 30 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ คาเรียก
ขานบอกอาชีพหรือตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้ที่มีอานาจและ
วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นา นอกจากนี้ยังใช้การยกตัวอย่างหน้าที่ของผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนช่วยสร้างความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์แก่เด็กนักเรียน
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ตัวอย่างที่ 31

ผู้นาในชุมชน เป็นผู้นาและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดี เช่น
ผู้ใหญ่บ้านกานัน
(หน้าที่พลเมือง ป.3 อจท. หน้า 5)

จากตัวอย่างที่ 31 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ คาเรียก
ขานบอกอาชีพหรือตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ว่าเป็นผู้นาในชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของ
ผู้นาชุมชน โดยใช้คาขยายว่า “ให้ดี” เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงการพัฒนา แต่เป็นการพัฒนาที่ดี

ตัวอย่างที่ 32

เมื่ อ นั ก เรี ย นเข้ า ห้ อ งเรี ย นแล้ ว ครู ป ระจ าชั้ น ทุ ก ห้ อ งจะเข้ า ไปพบ
นักเรียน ครูทิพย์เข้าพบนักเรียนในห้องของตนเอง และกาชับนักเรียนทุก
คนว่า “ต้องรักษากฎ ระเบียบของโรงเรียน ต้องเชื่อฟังครูผู้สอนทุกท่าน
หากมีความจาเป็นต้องมาสายเพราะไปทาธุระ อาจให้ผู้ปกครองมาส่ง
หรือมีจดหมายแจ้งให้โรงเรียนรับทราบ สาหรับการแต่งกาย ห้องเราไม่มี
ใครทาผิดระเบียบ ครูขอขอบใจทุกคนที่เชื่อฟังคาสั่งสอนของครู เพราะ
ถือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของนักเรียนที่ดี”
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 48)

จากตัวอย่างที่ 32 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ คาเรียก
ขานบอกอาชีพหรือตาแหน่ง ครูประจาชั้น ว่าเป็นผู้ที่อบรมและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนของ
เด็กนักเรียนตามกฏ ระเบียบของโรงเรียน อันจะนาไปสู่การเป็นนักเรียนที่ดี
ตัวอย่างที่ 33

แม่ค้าและพ่อค้าในโรงอาหาร เป็นบุคคลที่ทาอาหาร เครื่องดื่มให้
นักเรียนได้รับประทาน โดยจัดทาอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
มีคุณประโยชน์ สะอาดและปลอดภัย ช่วงส่งเสริมสุขภาพร่างกายของ
เราให้แข็งแรง เราจึงควรตอบแทนคุณแม่ค้าและพ่อค้าด้วยการกล่าวคา
ว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” หลังจากที่รับอาหารจากแม่ค้าหรือพ่อค้า แม้ว่า
จะเป็นการซื้ออาหารจากเขาก็ตาม
(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 9)
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จากตัวอย่างที่ 33 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ คาเรียก
ขานบอกอาชีพหรือตาแหน่ง แม่ค้าและพ่อค้าในโรงอาหาร ว่าเป็นผู้ที่ทาอาหารและเครื่องดื่มให้เด็ก
ได้รับประทาน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างร่างกายเด็กให้แข็งแรง จึงใช้ คาแสดงทัศนภาวะว่า “ควร” ใน
การตอบแทนแม่ค้าและพ่อค้าด้วยคาว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” เพื่อแสดงให้เห็นว่าเด็กต้องเป็นผู้ที่อ่อน
น้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เสมอ
3.2.1.5 กลวิธีการอ้างส่วนใหญ่
การอ้างส่วนใหญ่นั้นเป็นการเลือกใช้คาที่มีความหมายอ้างถึงบุคคลต่าง ๆ ในสังคม
ซึ่งอาจจะเป็นสังคมจริงและสังคมสมมุติขึ้นในเรื่อง (วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ , 2554: 86) จากการศึกษาตัวบท
หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองพบว่า คาที่ใช้อ้างถึงส่วนใหญ่นี้เป็นการอ้างถึงบุคคลทุกคนในสังคม ได้แก่
ทุกคน ทั่วโลก สังคม เป็นการเพิ่มน้าหนักความน่าเชื่อถือให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามและเกิดการยอมรับ
การปฏิบัติสิ่ง ต่าง ๆ เหล่านั้น

ตัวอย่างที่ 34

กฎระเบียบในโรงเรียนมีขึ้นเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม ซึ่งช่วยให้ ทุกคนมี
ระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เราจึงควรปฏิบัติให้ถูกต้อง
เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและเป็นที่รักของทุกคน
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 27)

จากตัวอย่างที่ 34 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การอ้างส่วน
ใหญ่ว่า “ทุกคน” เพื่อแสดงให้เห็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นการเพิ่มน้าหนักของ
ข้อความให้ เกิดความน่ าเชื่อถือ แสดงให้ เห็ นว่าทุกคนจะมีระเบียบวินัย และอยู่ร่ว มกันได้อย่างมี
ความสุขก็ต่อเมื่อสมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบในโรงเรียน

ตัวอย่างที่ 35

หากเราต้องทักทายคนที่ไม่รู้จัก ไม่สนิทสนม ควรเริ่มต้นด้วยการยิ้มแล้ว
จึงกล่าวทักทาย ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของไทยที่รู้จักไปทั่วโลกว่า
“สยามเมืองยิ้ม”
(หน้าที่พลเมือง ป.1 อจท. หน้า 7)
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ตัวอย่างที่ 36

ญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นผู้คอยอบรมสั่งสอน
และดูแลเรา ดังนั้น เราต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน
(หน้าที่พลเมือง ป.1 อจท. หน้า 9)

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้ การอ้างส่วนใหญ่ ในตัวอย่างที่ 35 ใช้คาว่า “ทั่ว
โลก” เพื่อแสดงให้เห็นว่า คนส่วนมากรู้จักคนไทยว่าเป็นคนที่ยิ้มง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ของไทยดังคาว่า สยามเมืองยิ้ม และตัวอย่างที่ 36 ใช้คาว่า “ญาติผู้ใหญ่” เป็นการอ้างถึง
คนกลุ่มใหญ่ที่มีความสาคัญภายในครอบครัว เพราะฉะนั้นต้องตอบแทนญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปู่ ย่า
ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนบุญคุณผู้ที่รักและหวังดี เพื่อแสดงถึง
ความเป็นลูกหลานที่ดี จากตัวอย่างข้างต้นนี้ เป็นการอ้างถึงการเป็นผู้มีมารยาท มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีความกตัญญูกตเวทีอันเป็นพื้นฐานของพลเมืองดีในสังคมที่พึงปรารถนา

ตัวอย่างที่ 37

การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันตินั้น เราจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความ
รัก ความผูกพัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ
(หน้าที่พลเมือง ป.3 วพ. หน้า 34)

จากตัวอย่างที่ 37 เป็นการใช้ การอ้างส่วนใหญ่ พบคาว่า “สังคม” ที่ระบุความ
ต้องการของสังคมว่า สังคมเป็นการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก การที่คนมาอยู่รวมกันเป็นจานวนมาก
ทาให้คนทุกคนอยู่ด้วยความรัก ความผูกพัน และการช่วยเหลือกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า วาทกรรม
หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองจะช่วยให้นักเรี ยนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ทั้ง ๆ ที่อาจจะไม่
สามารถเป็นไปได้
3.2.1.6 กลวิธีการใช้คาแสดงทัศนภาวะ
พิชญา เชี่ยวภาษา (2559: 76-77) อธิบายว่า คาแสดงทัศนภาวะ หมายถึง การที่ผู้
พูดแสดงเจตคติหรือความคิดเกี่ยวกับค่าความจริงของประพจน์ที่แสดงประโยค การแสดงทัศนภาวะ
สามารถทาได้โ ดยการใช้ คาต่า ง ๆ เช่น คาช่ว ยกริยา คากริยาวิเศษณ์ ทั้งนี้คาแสดงทั ศนภาวะมี
ความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์กับคากริยา ซึ่งแสดงความหมายเกี่ยวกับอาการ สภาพ หรือการกระทา
ในประโยคในฐานะส่ ว นขยายที่ แ สดงเจตคติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายของค ากริ ย า ดั ง นั้ น การแสดง
ความหมายของคาแสดงทัศนภาวะขึ้นอยู่กับความหมายของคากริยา ได้แก่ ต้อง จะต้อง ควร เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า เด็กที่พึงปรารถนาหรือเด็กดีนี้ “ต้อง” หรือ “ควร” เป็นเช่นไร
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ตัวอย่างที่ 38

ในระหว่างการรับประทานอาหารจะต้องใช้ช้อนกลางในการตักอาหารเสมอ
ในการดื่มน้า หากใช้หลอดจะต้องจับหลอดขณะดื่มน้าด้วยทุกครั้ง
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จจะต้องรวบช้อนและส้อมไว้อย่างเป็นระเบียบ
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 6)

ตัวอย่างที่ 39

การนั่ งเก้าอี้ ค วรนั่งตัวตรง ไม่นั่งโยก ไม่ขีดเขียนข้อความบนโต๊ะ ถ้า
ต้องการเคลื่อนย้ายโต๊ะหรือเก้าอี้ให้ยก ไม่ ควรลาก หลักจากโรงเรียนเลิก
ควรจัดเก็บเก้าอี้ให้เป็นระเบียบ
(หน้าที่พลเมือง ป.1 วพ. หน้า 30)

ตัวอย่างที่ 40

ครูทิพย์ชมเชยเด็ก ๆ ที่ร่วมกันตอบคาถามและทากิจกรรมในห้องเรียน
ก่อนจบชั่ว โมงเรียนครูทิพย์ไ ด้เน้นย้ าว่า การพูดด้ว ยถ้อยคาที่ ไพเราะ
สุภาพ และการมีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อมเป็นสิ่งที่นักเรียนควร
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 14)

จากตัวอย่างในข้างต้น ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ คาแสดง
ทัศ นภาวะว่า “ควร” “ต้อง” “จะต้อง” เพื่อแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติตนตามมารยาทในฐานะ
สมาชิ ก ของสั ง คม เป็ น สิ่ ง ที่ ค วรเรี ย นรู้ ฝึ ก ฝนและปฏิบั ติต าม ทั้ ง นี้ ม ารยาทยัง ถู ก ก าหนดขึ้ นตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิถีปฏิบัติในสังคม ว่า
ควร ต้อง จะต้องทาตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกมองว่าเป็นผู้ไร้มารยาทหรือ
ไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนมา
ตัวอย่างที่ 41

เราไม่ควรพูดจาดูถูกเพื่อน ไม่แสดงความรังเกียจ ควรให้กาลังใจเพื่อน
มีน้าใจแบ่งปัน ช่วยเหลือดูแลเพื่อน เพื่อการพัฒนาตนเป็นพลเมืองที่ดี
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 58)
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จากตั ว อย่ า งที่ 41 ผู้ ผ ลิ ต วาทกรรมหนั ง สื อ เรี ย นหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง ใช้ ค าแสดง
ทัศนภาวะว่า “ไม่ควร” และ “ควร” เพื่อแสดงให้เห็นว่า การพูดให้กาลังใจแก่เพื่อนเป็นพฤติก รรมที่
นักเรียนควรทา โดยยึดบรรทัดฐานทางสังคมเป็นสิ่งกาหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
จากตัวอย่างในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การใช้ คาว่า “ควร” ที่บ่งถึงลักษณะของ
การปฏิบัติ เช่น การนั่งเก้าอี้ควรนั่งตัวตรง โดยเด็กนักเรียนสามารถนั่งตัวตรงหรือเลือกนั่งในท่าอื่นได้
แต่การใช้คาว่า “ต้อง” จะเป็นการใช้คาที่แฝงไปด้วยอานาจ เพื่อบอกถึงสิ่งที่ต้องการให้ปฏิบัติอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายโต๊ะหรือเก้าอี้ให้ยก ทาให้เห็นว่าถ้าจะเคลื่อนย้ายโต๊ะหรื อ
เก้าอี้ นักเรียนสามารถทาได้โดยการยกโต๊ะหรือเก้าอี้เท่านั้น
3.2.1.7 กลวิธีการแสดงเหตุ - ผล
การใช้ประโยคแสดงเหตุ - ผล เป็นการให้เหตุผลประกอบ เพื่อให้ข้อความมีความ
น่าเชื่อถือและมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้อ่านเป็นเด็กนักเรียนการที่ใช้โครงสร้างประโยคแสดงเหตุ –
ผล ก็จะทาให้เข้าใจเหตุการณ์ได้ดีขึ้น และสามารถแยกแยะเหตุและผลที่ทาให้เกิดเหตุการณ์นั้นได้
อย่ างชัดเจน โดยประกอบด้ว ยเนื้ อความ 2 ส่ ว น คือ ส่ ว นที่มีเนื้อความกล่ าวถึงเหตุ และส่ ว นที่มี
เนื้อความกล่าวถึงผล ซึ่งเชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบของประโยคหรือข้อความ โดยมีสันธานเป็นตัวเชื่อม
ดังนี้
ตัวอย่างที่ 42

การใฝ่ ห าความรู้ นี้ จ ะเป็ น พื้ น ฐานอี ก หนึ่ ง อย่ า งที่ จ ะพาเราไปสู่
ความสาเร็จได้
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 73)

จากตัวอย่างที่ 42 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ประโยคส่วนเหตุ
คื อ การใฝ่ ห าความรู้ โดยมี ป ระโยคส่ ว นผล คื อ พาไปสู่ ค วามส าเร็ จ ได้ อั น จะท าให้ เ ด็ ก ประสบ
ความสาเร็จนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่พึงปรารถนา
ตัวอย่างที่ 43

ในการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะทาให้เราไม่เดือดร้อน
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 27)

จากตัวอย่างที่ 43 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองใช้ ประโยคส่วนเหตุ
คือ การใช้จ่ายอย่างประหยัด ประโยคส่วนผล คือ ไม่เดือดร้อน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการประหยัดเป็น
คุณลักษณะอย่างหนึ่งที่พลเมืองพึงมี
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ตัวอย่างที่ 44

ในการศึกษาเล่าเรียนและการทางาน เราต้องมีความขยันจึงจะประสบ
ความสาเร็จ
(หน้าที่พลเมือง ป.2 วพ. หน้า 20)

จากตัว อย่ างที่ 44 ผู้ ผ ลิ ตวาทกรรมหนั งสื อเรี ยนหน้า ที่ พลเมื อ ง ใช้ “จึง ” เป็น
คาเชื่อมเพื่อแสดงเหตุและผล ดังจะเห็นว่า ประโยคส่วนเหตุ คือ เราต้องมีความขยันในการศึกษาเล่า
เรียนและการทางาน ดังจะเห็นว่า ประโยคส่วนผล คือ จะประสบความสาเร็จ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนต้องมีความขยันในการศึกษาเล่าเรียนและขยันทางานที่ได้รับมอบหมายจึงจะทาให้นักเรียน
ประสบความสาเร็จได้

ตัวอย่างที่ 45

เราต้องรู้จักฝึกตนให้มีความอดทน เพื่อให้เราแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ลุล่วง
หรือทาสิ่งต่าง ๆ ได้สาเร็จ
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 21)

จากตัว อย่ างที่ 45 ผู้ ผ ลิ ตวาทกรรมหนังสื อเรียนหน้าที่พลเมืองใช้ “เพื่อ” เป็น
คาเชื่อมเพื่อแสดงเหตุและผล ดังจะเห็นว่า ประโยคส่วนเหตุ คือ การฝึกตนให้มีความอดทน ประโยค
ส่วนผล คือ ทาสิ่งต่าง ๆ ได้สาเร็จ เพื่อแสดงให้เห็นว่าวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองจะช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกตนให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่สังคมต้องการ
3.2.1.8 กลวิธีการใช้เสียงที่หลากหลาย (Multivoicedness)
จากการศึกษาตัวบทหนังสื อเรียนรายวิช าหน้าที่พลเมือง พบว่ามีการใช้เสี ย งที่
หลากหลาย บาคติน (Bakhtin, 1986 อ้างถึงจากวิสันต์ สุขวิสิทธิ์, 2554: 108) กล่าวว่าความเป็นจริง
ของภาษานั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทางสังคมที่ภาษานั้นถูกนาไปใช้ เมื่อภาษาไม่สามารถแยกออกจาก
สังคมที่ภาษาถูกนาไปใช้ ทาให้ถ้อยคาต่าง ๆ ที่ผู้พูดใช้จึงเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนและถ้อยคาที่ถูกนามา
กล่าวซ้าและมีปฏิสัมพันธ์กับถ้อยคานั้น ฉะนั้นภาษาจึงสะท้อนให้เห็นเสียงที่หลากหลายประกอบกัน
อยู่ในภาษาที่ใช้สื่อสารนั้น ทั้งนี้กลวิธีการใช้เสียงที่หลากหลาย ประกอบด้วย เสียงภายในตัวบทและ
เสียงภายนอกตัวบท ดังนี้
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1) การใช้เสียงภายในตัวบท
ผู้วิจัยพบว่า ตัวบทหนังสือเรียนรายวิช าหน้าที่พลเมืองนั้น มีการถ่ายทอด
อุดมการณ์ความเป็นพลเมืองที่ต้องการสื่อไปสู่เด็กผ่านเสียงที่ถูกสร้างขึ้นภายในตัวบทอีกด้วย เสียงที่
เกิดขึ้นมักเป็นเสียงของตัวละครที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นเสียงของเด็กที่วัยใกล้เคียงกันกับผู้อ่าน โดย
เสียงภายในตัวบทเหล่านี้มีผลชี้นาให้ผู้อ่านคล้อยตามอุดมการณ์ที่ถ่ายทอด ดังนี้
ตัวอย่างที่ 46

น้อยพูดกับเพื่อน ๆ ว่า “โครงการ 5 ส นี่ก็ดีเหมือนกันนะ ห้องเรียน
และทั่วโรงเรียนสะอาดดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมากเลย” น้าหวานจึง
พูดต่อว่า รู้ไหม 5 ส มีอะไรบ้าง น้าหวานจะบอกให้อีกครั้งนะคะ คือ
1. สะสาง ทาให้มีเนื้อที่ใช้สอยมากกว่าเดิม ดูสะอาดตามากยิ่งขึ้น เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดี 2. สะดวก คือ การจัดวางของที่จาเป็นใช้ง่ายต่อการ
นาไปใช้จัดเก็บให้เป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบใช้สอย ซึ่งจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องศึกษาหาวิธีเก็บวางสิ่งของ ติดป้ายชื่อแสดงที่วางของนั้น ๆ
3. สะอาด คือ การทาความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ ให้
สะอาดเป็นประจา 4. สุ ขลั กษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา โดย
รักษา 3 ส แรก ให้คงสภาพหรือทาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 5. สร้างนิสัย คือ
การปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย
(หน้าที่พลเมือง ป.3 พว. หน้า 41)

จากตัวอย่างที่ 46 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้การใช้เสียง
ภายในตัวว่า “น้อยพูดกับเพื่อน ๆ ว่า” เพื่อแสดงให้เห็นว่านักเรียนในโรงเรียนนี้ปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 5 ส แล้วประสบความสาเร็จทาให้โรงเรียนสะอาดขึ้น

ตัวอย่างที่ 47

เมฆเล่าว่า “วันหยุดที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะเราต้องช่วยพ่อ
และญาติ ๆ ขุดบ่อเลี้ยงปลาหลังบ้าน ขุดกัน 3 วัน ถึงจะเสร็จ เหนื่อยมาก
เลย แต่ก็สนุกดีนะ พ่อบอกว่าถ้าเราเลี้ยงปลาเองได้เราก็จะไม่ต้องซื้อปลา
มากิน จะช่วยให้ครอบครัวประหยัดขึ้น และถ้ามีมากเราก็สามารถนาไป
แจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน หรือนาไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีก
ทางหนึ่งด้วย”
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 38)
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จากตัวอย่างที่ 47 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้การใช้เสียง
ภายในตัวบท ว่า “เมฆเล่าว่า” เป็นการใช้เสียงเล่าของตัวละครภายในเรื่องที่ชื่อ “เมฆ” เล่าเรื่องราว
ของตัวเขาในวันหยุดที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของเมฆผู้ที่เป็นเด็กนักเรียนในการ
ทางานช่วยครอบครัวช่วงวันหยุด
ตัวอย่างที่ 48

ครูทิพย์จึงบอกว่า “ใช่ค่ะ ก็เหมือนเวลามีศัตรูมาทาร้ายพวกเรา หากเรา
คนเดียวคงสู้กาลังของคนหมู่มากไม่ได้ หากเราผลึกกาลังต่อสู้ กับ คนที่
คิดร้าย เราย่อมชนะ เปรียบเหมือนการทางานที่ เรามีพลังความสามัคคี
ย่อมส่งผลให้การทางานนั้นสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นี่คือวิธีการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งที่ดีที่สุด คือ ต้องรักกันสามัคคีกัน”
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 58)

จากตัวอย่างที่ 48 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้การใช้เสียง
ภายในตัวบทว่า “ครูทิพย์จึงบอกว่า” เพื่อแสดงให้เห็นว่า คุณครูเป็นผู้ที่คอยอบรบสั่งสอนและดูแล
เด็กเมื่ออยู่ในโรงเรียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือด้วยความสามัคคี

ตัวอย่างที่ 49

คุณยายสอนวิธีการทอผ้าให้แก่อิ่ม และบอกว่า “ลายผ้าทุกลายล้วน
เป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้คิดค้นและถ่ายทอดสืบต่อมา หากเราเก็บไว้
เพียงผ้าวันหนึ่งผ้าก็ต้องเก่า แต่ถ้าเราได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทอ
ผ้า แม้วันหนึ่งผ้าจะเก่าหรือสูญหายไป แต่องค์ความรู้และวัฒนธรรม
การทอผ้าก็จะยังคงสืบต่อไปไม่สูญหายไปตามกาลเวลา”
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 25)

จากตัวอย่างที่ 49 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้การใช้
เสียงภายในตัวบทว่า “คุณยายสอน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการทอผ้า อันนาไปสู่การ
อนุรักษ์และสืบสานการทอผ้า
2) การใช้เสียงภายนอกตัวบทเพื่อสร้างสหบท
นอกจากการใช้เสียงของผู้อื่นภายในตัวบทหนังสือเรียนแล้ว พบว่า มีการนา
ตัวบทอื่นที่กล่าวถึงความเป็นพลเมืองมากล่าวซ้าอยู่ในตัวบทซึ่งเป็นการสร้างสหบท (Intertextuality)
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ให้เกิดขึ้นภายนอกตัวบท และตัวบทที่ถูกอ้างถึงนี้มักเป็นตัวบทที่ผลิตขึ้นโดยผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและมี
การกล่าวถึงที่มาของตัวบทอย่างชัดเจน ซึ่งกลวิธีนี้จะถ่ ายทอดเสียงของผู้ที่น่าเชื่อถือที่อยู่ภายนอก
ตัวบท ดังนี้

ตัวอย่างที่ 50

“...เด็กต้องหัดทาตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอาการเอางาน เอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็น
คนดี มีประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ “วันเด็ก” ประจาปี พ.ศ. 2529)
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 26)

จากตัวอย่าง 50 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การใช้เสียง
ภายนอกตัวบทเพื่อสร้างสหบท โดยระบุการฝึกหัดตนของเด็ก พบคาว่า “สุภาพอ่อนโยน” “หมั่น
ขยันเอาการเอางาน” และ “เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น” เพื่อเน้นย้าความน่าเชื่อถือในการฝึกหัดปฏิบัติตน
ของเด็ก เพื่อแสดงให้เห็นว่าการฝึกหัดตนตามพระบรมราโชวาทไม่ใช่เพียงเพื่อเติบโตเป็นคนดีเพียง
อย่างเดียว แต่การฝึกหัดตนยังมีประโยชน์และสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
ตัวอย่างที่ 51

“...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝน
อบรมให้เกิดขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิต
ที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง...”
พระบรมราโชวาท
(พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พุทธศักราช 2531)
(หน้าที่พลเมือง ป.3 วพ. หน้า 21)

จากตัวอย่าง 51 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การใช้เสียง
ภายนอกตัวบทเพื่อสร้างสหบท พบคาว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” เป็นพื้นฐานของความดี นอกจากนี้ยัง
ใช้คาขยายว่า “ทุกอย่าง” เป็นการเน้นย้าให้เห็นว่าการฝึกฝนปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต จะทา
ให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคนดี
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ตัวอย่างที่ 52

“...การดารงชีวิ ตที่ ดีจ ะต้ อ งปรั บปรุง ตัว ตลอดเวลา การปรับปรุ ง ตั ว
จะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มี
ความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมี
ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ ๆ ...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2523)
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 20)

จากตัวอย่างที่ 52 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การใช้
เสียงภายนอกตั วบทเพื่อสร้ า งสหบท พบคาว่า “การปรับปรุงตัว ” เพื่อนาไปสู่ การดารงชีวิตที่ดี
นอกจากนี้ยังใช้คาว่า “ต้อง” เน้นย้าถึงความเพียรและความอดทนที่จะนามาใช้ในการปรับปรุงตัวเพื่อ
จะทาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
ตัวอย่างที่ 53

“...การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบรูณ์พูนสุข
ของผู้ ป ระหยั ด เองและครอบครั ว ช่ ว ยป้ อ งกั น ความขาดแคลนในวั น
ข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น
ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย..”
(หน้าที่พลเมือง ป.1 พว. หน้า 27)

จากตัวอย่างที่ 53 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การใช้
เสียงภายนอกตัวบทเพื่อสร้างสหบท เกี่ยวกับการใช้จ่ายอย่างประหยัด พบคาว่า “ประหยัด” เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการประหยัด เพื่อสื่อให้เข้าใจว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ตัวอย่างที่ 54

ความขัดแย้งในโรงเรียนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งนักเรียนควรใช้วิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสันติวิธี คือ การไม่ใช้ความรุนแรง ในที่นี้ขอ
นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ด้วยหลักการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลัก
เหตุผลตามแนวพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า อริยสัจ 4
(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 59)
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จากตัวอย่างที่ 54 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การใช้
เสียงภายนอกตั วบทเพื่อสร้า งสหบทเรื่ อง อริยสัจ 4 ไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้ งใน
โรงเรียนแบบสันติวิธี เพื่อแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาไม่จาเป็นต้องใช้ความรุนแรง แต่ควรใช้สันติ
วิธี และใช้คาขยายว่า “ยึดหลักเหตุผลตามแนวพระพุทธศาสนา” ร่วมด้วย สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติ
ตนตามหลักพุทธศาสนาเพื่อช่วยดับทุกข์ ที่จะเกิดขึ้น แต่หลักการปฏิบัตินี้ไม่สามารถใช้สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ที่มีความเชื่อและศรัทธาตามศาสนาที่ตนนับถือได้
3.2.1.9 กลวิธีการกาหนดกรอบการตีความคิด
การกาหนดกรอบการตี ความคิ ดเป็ นแนวคิด ที่บี ทสั น (Bateson) นามาใช้ เ พื่ อ
อธิ บ ายวิ ธี ก ารสื่ อ สารรู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง หมายถึ ง “communication about communication”
(Watzlawick, et al., 1967) หรือการสื่อสารที่บ่งการตีความข้อความนั้น
ดังนั้น การกาหนดกรอบการตีความคิด จึงหมายถึงการสื่อสารที่บอกกรอบการ
ตีความของข้อความ จากการศึกษาตัวบทหนังสือพบว่า ผู้เขียนมีการสร้างกรอบการตีความคิด โดยจะ
กาหนดข้อความเป็นหัวข้อย่อย ๆ ทาให้ข้อความเหล่านั้นเกิดความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นสิ่งที่ควร
ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ผู้วิจัยพบการกาหนดกรอบการตีความคิด 2 รูปแบบ ได้แก่ การกาหนดข้อปฏิบัติ และ
การยกตัวอย่าง
1) การกาหนดข้อปฏิบัติ
การกาหนดข้อปฏิบัติ หมายถึง แนวทาง ขั้นตอน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ไว้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างถูกวิธี เช่น มารยาทในการไหว้ การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน การ
ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 55

การไหว้ของคนไทยแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ โดยใช้บุคคลและสถานที่
เป็นตัวกาหนด ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้
1. การไหว้พระ นิ้ว หั ว แม่มือจรดระหว่างคิ้ว นิ้ว ชี้สั มผั ส ส่ ว นบนของ
หน้าผาก
2. การไหว้พ่อ แม่ ครู ญาติผู้ใหญ่ นิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูก นิ้วชี้สัมผัส
ระหว่างคิ้ว
3. การไหว้บุคคลทั่วไปหรือผู้เสมอกัน นิ้วหัวแม่มือจรดปลายคาง นิ้วชี้
สัมผัสปลายจมูก
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 3)
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จากตัวอย่างที่ 55 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การกาหนด
ข้อปฏิบัติ ในการไหว้ว่า “มี 3 ระดับ แบ่งตามสถานภาพทางสั งคมบุคคลและสถานที่ ” โดยมีการ
อธิบายให้รายละเอียดการไหว้แต่ละระดับไว้เพื่อกาหนดเป็นข้อปฏิบัติ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรัก
ความเป็นไทย
ตัวอย่างที่ 56

การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงของสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
1. ยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ
2. ปฏิบัติตามหลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
3. แสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
4. ปฎิบัติตามกฏหมาย
5. นาพระบรมราโชวาทและคาสอนของพระมหากษัตริย์ไปปรับใช้กับ
ตนเอง
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 17)

จากตัวอย่างที่ 56 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การกาหนด
ข้อปฏิบัติ โดยใช้คาว่า “ส่งเสริมความมั่นคง” เพื่อขยายความ การปฏิบัติกิจกรรมของสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของคนในสังคม แสดงให้เห็นถึง
ความสาคัญของสถาบันหลักของชาติไทย
ตัวอย่างที่ 57

ดังนั้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน เราควร
ปฏิบัติต่อกัน ดังนี้
1. ไม่รังแกและทาร้ายผู้อื่น
2. ไม่ล้อเลียนผู้อื่น
3. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันในห้องเรียนและชุมชนของเรา
(หน้าที่พลเมือง ป.3 วพ. หน้า 36)

จากตัวอย่างที่ 57 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การกาหนด
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้ประโยคคาสั่ง “ไม่” นาหน้าข้อความ เพื่อห้ามไม่ให้
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ปฏิบัติ และใช้คากริยา “ช่วยเหลือ” “แบ่งปัน” ในการแนะแนวทางของการปฏิบัติ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันภายในสังคม
ตัวอย่างที่ 58

การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ เราสามารถปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
ได้ดังนี้
1. แต่งกายให้สะอาด
2. มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่
3. พูดจาสุภาพ ไม่พูดหยาบคาย
(หน้าที่พลเมือง ป.3 อจท. หน้า 2-3)

จากตัวอย่างที่ 58 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การกาหนด
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ โดยมีการแนะแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อ
ความถูกต้องตามความเป็นพลเมืองที่พึงปรารถนา
2) การยกตัวอย่าง
การยกตัวอย่าง เป็นการอธิบายเพื่อขยายความให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
กระจ่าง และเห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งกลวิธีการยกตัวอย่างนี้ มักใช้อธิบายเรื่องที่เป็นหลักการ
หรือเรื่องที่ยากต่อการทาความเข้าใจหรือตีความได้อย่างหลากหลาย มักปรากฏคาว่า เช่น อาทิ และ
ปิดท้ายประโยคด้วยคาว่า เป็นต้น
ตัวอย่างที่ 59

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของคนไทย เราจึงต้องรู้ถึงความสาคัญ
ของภาษาไทยที่มีต่อคนไทย รวมถึงช่ว ยกันรักษาภาษาไทยให้ คงอยู่คู่
สังคมไทยตลอดไป ความสาคัญของภาษาไทย มีดังนี้
1. ใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น พูดคุยกัน เขียนจดหมายหรืออีเมลติดต่อกัน
2. เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เช่น อ่านหนังสือ ฟังหรือดูจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
3. ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เช่น อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้าใจ
ตรงกัน
4. แสดงถึงความเป็นชาติ เพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
5. ช่วยสร้างความเพลิดเพลินใจ เช่น กลอน นิทาน เพลง
(หน้าที่พลเมือง ป.1 อจท. หน้า 11-12)
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จากตัวอย่างที่ 59 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ใช้ การกาหนด
ข้อปฏิบัติ เพื่อกาหนดข้อปฏิบัติออกเป็นข้อย่อย ๆ โดยมีการใช้ คาแสดงทัศนภาวะ “ต้อง” ร่วมกับ
การใช้คาขยายว่า “ช่ว ยกัน รั กษา” “ให้ คงอยู่คู่ สั ง คมไทยตลอดไป” เพื่อต้องการให้ คนไทยเห็ น
ความสาคัญของภาษาไทย ว่าภาษาไทยมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนไทย และมีการใช้ การ
ยกตัวอย่าง คือ “เช่น” เพื่ออธิบายความให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต
วาทกรรม

ตัวอย่างที่ 60

การรักษาความสะอาดนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนทุกคนต้องช่ว ยกัน
ปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของโรงเรียนและ
ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถกระทาได้หลายวิธี เช่น 1. ช่วยกัน
เก็ บ กวาดเศษขยะภายในโรงเรี ยน 2. ทิ้ ง ขยะให้ ถู ก ที่ 3. รั ก ษาความ
สะอาดของห้องน้า 4. ช่วยกันทาความสะอาดห้องเรียน 5. ไม่ขีดเขียนโต๊ะ
เก้าอี้ ฝาผนัง เป็นต้น
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 45)

จากตั ว อย่ า งที่ 60 ผู้ ผ ลิ ต วาทกรรมหนั ง สื อ เรี ย นหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง ใช้ ก าร
ยกตัวอย่าง การรักษาความสะอาดของโรงเรียนและห้องเรียน โดยมีการยกตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง ที่มัก
ปรากฏหลังคาว่า “เช่น” เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการหรือแนวการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อความเป็นระเบียบ
และความสวยงามของโรงเรี ย นและห้ องเรียน เพื่อสื่ อชุดความคิดเด็กจะต้องรู้ห น้าที่ และมี ค วาม
รับผิดชอบ

ตัวอย่างที่ 61

คนไทยนอกจากการพู ด จาไพเราะแล้ ว ยั ง ควรปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ มี
กิริยามารยาทที่งดงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เช่น การยืน การ
เดิน การนั่ง อย่างเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ
(หน้าที่พลเมือง ป.2 วพ. หน้า 6)

จากตั ว อย่ า งที่ 61 ผู้ ผ ลิ ต วาทกรรมหนั ง สื อ เรี ย นหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง ใช้ ก าร
ยกตัวอย่างมารยาทไทย ปรากฏคาว่า “เช่น” ในการอธิบายความให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจตรงกับ
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วัตถุประสงค์ของผู้ ผลิตวาทกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลั กษณ์ของชาติไทย เป็นการเน้นย้าการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ตัวอย่างที่ 62

ครูทิพย์บอกว่า “ดีแล้วค่ะ นักเรียนทุกคนน่ารักมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาตามศาสนาที่ตนเองนับถือ แต่วันสาคัญทางศาสนาต่าง ๆ ยังมี
อีกหลายวันนะคะ เช่น พระพุทธศาสนา มีวันสาคัญที่ควรรู้จักอีก เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
ส่วนศาสนาอิสลาม มีพิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีละหมาด ซึ่งเป็นการ
แสดงความเคารพต่อพระเจ้า ซึ่งต้องปฏิบัติทุกวัน วันละ 5 เวลา...”
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 31)

จากตั ว อย่ า งที่ 62 ผู้ ผ ลิ ต วาทกรรมหนั ง สื อ เรี ย นหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง ใช้ ก าร
ยกตัวอย่างกิจกรรมทางศาสนาว่า “เช่น” ในการยกตัวอย่างเพื่ออธิบายความหมายของผู้ผลิตวาท
กรรม ร่วมกับการใช้กลวิธีการอ้างส่วนใหญ่ว่า “ทุกคน” ในการยกตังอย่างกิจกรรมทางศาสนา ในทีนี้
เป็นการยกตัวอย่างกิจกรรมตามศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาตามศาสนาที่ตนเองนับถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง
3.2.2 กลวิธีทางอวัจนภาษา
กลวิธีทางอวัจนภาษาเป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ระบบคา แต่เป็นการสื่อสารที่ใช้รูปภาพ สี
รวมถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ พิมพ์จิต ตปนียะ (2555: 52) ให้ความหมายของภาพประกอบหนังสือเด็กว่า
ช่วยเสริมแต่งให้หนังสือมีความน่าสนใจสาหรับเด็ก ภาพต้องช่วยแปลความหมายของคา ดังนั้นภาพที่ดี
ต้องช่วยสร้างมโนภาพ จินตนาการ หรือความสาคัญในสาระสาคัญของเรื่องราวในหน้าหนังสือขณะที่ดู
ภาพ เด็กก็สามารถเดาเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งภาพยังช่วยขยายประสบการณ์ของเด็กใน
เรื่องที่เด็กไม่เคยรู้มาก่อน กระตุ้นความอยากอ่านและความสนใจให้กับเด็ก และส่วนประกอบของภาพ
ต้องถูกต้องตามความเป็นจริง
การสื่อสารด้วยรูปภาพที่ปรากฏในหนังสื อเรียนหน้าที่พลเมือง ได้แก่ ภาพถ่ายบุคคล
เสมือนจริง และภาพการ์ตูน ซึ่งรูปภาพเหล่านั้นช่วยกาหนดแนวคิดในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสาร (ผู้เขียน) และผู้รับสาร (นักเรียน) โดยภาพนั้นอาจจะปรากฏสัญญะเพื่อสื่อ
ความหมายให้รู้ว่าภาพนั้นคือภาพของบุคคลใด และสื่อความหมายถึงสิ่งใด
สัญญะ (Sign) หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความหมายแทนความจริงหรือตัวจริงในตัว
บทในบริบทหนึ่ง ในชีวิตประจาวันมนุษย์จะคุ้นเคยกับสัญญะอยู่แล้ว เช่น เวลาที่เราต้องการจะไป
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ห้องน้าในห้างสรรพสินค้า ก็จะมีภาพผู้ชายและผู้หญิงอยู่หน้าห้องน้า เพื่อบอกให้รู้ว่าห้องไหนเป็น
ห้องน้าสาหรับผู้ชายและผู้หญิงเพื่อที่เราจะได้ไม่เข้าห้องผิด สิ่งที่เป็นสัญญะ อาจเป็นวัตถุสิ่งของหรือ
อาจเป็นรูปภาพก็ได้
Ferdenand de Saussure อธิบายความหมายของสัญญะว่า เป็นสิ่งที่สัมผัสด้วยประสาท
สั มผั ส ทั้ง 5 และเป็ น สิ่ งที่คนกลุ่ มหนึ่ง ตกลงใช้สิ่ ง นั้นเป็น เครื่ อ งหมายถึ ง อีกสิ่ งหนึ่ง ที่ ไม่ ได้ป รากฏ
ในสัญญะนั้น เช่น เวลาเราเขียนคาว่า “ม้า” โดยที่เราหมายถึง “ตัวม้าจริง ๆ” ส่วนที่เป็นเครื่องหมาย
เรียกว่า “ตัวหมาย” ส่วนม้าจริง ๆ เรียกว่า “ตัวหมายถึง” กระบวนการทั้งหมดนี้ เรียกว่า “การสร้าง
ความหมาย” การศึกษาเชิงสัญญวิทยาให้ความสาคัญกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับตัว
หมายถึง เพื่อดูว่าความหมายถูกสร้างขึ้นและถ่ายทอดออกมาอย่างไร โดยเรานาตัวบทมาวิเคราะห์เพื่อ
ดูว่าตัวหมายนั้นสร้างความหมายอย่างไร (จารุณี สุขชัย, 2550: 22-23)
กระบวนการสร้างความหมาย (Signification) หรือวิธีการวิเคราะห์ความหมายนั้น มี
แนวคิด 2 ขั้น ได้แก่
(1) การตี ค วามหมายโดยตรง (Denotation) เป็ น ความหมายขั้ น แรก ที่ อ ธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวหมาย” กับ “ตัวหมายถึง” ในสัญญะนั้น และความสัมพันธ์ของสัญญะกับ
สิ่งที่กล่าวถึงเป็นความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่
(2) การตีความหมายโดยนัย (Connotation) เป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อ
สัญญะกระทบกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้รับสารและค่านิยมในวัฒนธรรมของผู้รับสาร และเกิด
จากการตีความโดยอัตวิสัย (มุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคล) เมื่อผู้ตีความหมายได้รับอิทธิพลจากผู้
ส่งสารไปพร้อมกับการได้รับจากสัญญะ ความหมายแฝงจะเกิดขึ้นจากการกาหนดรูปแบบของ “ตัว
หมาย” และถูกควบคุมความหมายโดยการเปลี่ยนตัวหมายหรือสัญลักษณ์ แต่ยังคง “ตัวหมายถึง”
เอาไว้
จากการศึ ก ษากลวิ ธี ท างอวั จ นภาษาพบ อวั จ นภาษาภาพ คื อ การใช้ รู ป ภาพแทน
ความหมาย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งคือนักเรียนเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อผ่านภาพ เพื่อเล่าเรื่องราว
การกระทา หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้ผู้อ่านเห็นภาพแล้วเกิดความเข้าใจต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ได้
ทันที ทั้งนี้รูปภาพอาจกากัดขีดการตีความคิดให้เข้าใจเจตนาการส่งสารของผู้เขียน โดยที่ผู้อ่านไม่
จ าเป็ น ต้ อ งตี ค วามภาพหรื อ ใช้ จิ น ตนาการ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารวิเ คราะห์ ภ าพหาความหมายโดยตรง
(Denotative Meaning) และความหมายโดยนั ย (Connotative Meaning) เพื่ อ หาอุ ด มการณ์
พลเมืองที่ปรากฎ ดังนี้

74
ตัวอย่างที่ 63

(หน้าที่พลเมือง ป.1 อจท. หน้า 3)

ตัวอย่างที่ 64

(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 6)
จากภาพตัวอย่างในข้างต้น ความหมายโดยตรง คือ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงยกมือ
ไหว้ผู้ใหญ่ตามมารยาทการทักทาย ความหมายโดยนัย คือ เด็กนักเรียนทักทายผู้ใหญ่ในลักษณะของ
การนอบน้อม สุภาพ และอ่อนโยน ด้วยการยืนตรง ยกมือไหว้ และการโค้งศีรษะอันแสดงถึงการเป็น
ผู้น้อยหรือด้อยอานาจกว่าผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส
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ตัวอย่างที่ 65

(หน้าที่พลเมือง ป.3 อจท. หน้า 36)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ความหมายโดยตรง คือ เด็กหญิงในภาพกาลังนาเงินเหรียญ
หยอดลงในกระปุกออมสิน สังเกตจากการแต่งกายว่า การออมเงินในลักษณะดังกล่าวเป็นการนาเงินที่
เหลือจากการใช้จ่ายมาทาการออม การปฏิบัติตนเรื่องการออมเงิน เป็นการปฏิบัติตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เรื่อง อยู่อย่างพอเพียง ความหมายโดยนัย คือ การออมเงินเป็นการป้องกันการใช้เงินหรือ
เป็นการฝากเงินเพื่อป้องกันปัญหาด้านการใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ชี้โยงให้ผู้อ่าน
หรือว่าเด็กเกิดความตระหนักในเรื่ องการออม โดยทั่วไปแล้วการออมเงินเป็นเสมือ นถีวีปฏิบัติ ขั้น
พื้นฐานที่เด็กนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ สามารถแบ่งเงินออมออกจากการจ่ายค่าขนม ค่าอาหาร แล้ว
เหลือเก็บมาหยอดลงในกระปุกออมสิน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการออมเป็นพฤติกรรมที่สังคมพึงปรารถนา
ให้เกิดขึ้นกับเด็กทุกคน

ตัวอย่างที่ 66

(หน้าที่พลเมือง ป.1 วพ. หน้า 44)
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จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ความหมายโดยตรง คือ แม่และลูกสาวกาลังนั่งอ่านหนังสือที่
สวนดอกไม้แห่งหนึ่ง ความหมายโดยนัย ที่สื่อความหมายตามภาพได้ว่า การเรียนรู้ของเด็กสามารถ
เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกช่วงเวลา เป็นการปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง การใฝ่
เรียนรู้ สามารถอนุมานจากการแต่งกายว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและนอกเวลาเรียน นอกจากนี้
พ่อแม่สามารถเป็นครูทาหน้ าที่คอยสอนหรือชี้แนะแนวความรู้ให้แก่ลูกได้ ทว่าการเรียนการสอนไม่
จาเป็นต้องเกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียนเสมอไป ดังนั้นพ่อแม่จึงเป็นส่วนสาคัญที่ผลักดันให้ลูกเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถปลูกฝังนิสัยการใฝ่เรียนรู้ให้เกิด
ขึน้ กับลูก เพื่อพัฒนาให้ลูกเป็นเด็กที่พึงปรารถนาตามความต้องการของสังคม

ตัวอย่างที่ 67

(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท หน้า 10)
จากภาพตัวอย่างในข้างต้น ความหมายโดยตรง คือ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงถือ
พานดอกไม้และพานธูปเทียนไปไหว้ครูในลักษณะคุกเข่า จะเห็นได้ว่านักเรียนกาลังทากิจกรรมการไหว้
ครู ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีการที่ศิษย์น้อมใจกันแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ
ว่าท่านเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกัน
ปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษา
ตามที่ตั้งใจเอาไว้ (พิชาติ แก้วพวง, 2558: 7) ความหมายโดยนัย คือ การบูชาครูเพื่อเชิดชู คุณงาม
ความดีที่ครูมอบความรู้ และอบรมสั่งสอนศิษย์ จะเห็นได้ว่าพิธีการไหว้ครูเป็นพิธีการที่เด็กนักเรียน
จะต้องนาพานดอกไม้และธูปเทียนเข้าไปไหว้ครูเพื่อจะได้ศึกษาความรู้จากครูในฐานะศิษย์กับครู เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าภาพนี้เป็นการชี้แนะวิธีปฏิบัติกิจกรรมตามข้อกาหนดที่เกิดขึ้นในสังคม
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ตัวอย่างที่ 68

(หน้าที่พลเมือง ป.2 วพ. หน้า 26)

จากภาพตั ว อย่ า งข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การอ้ า งส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง กลวิ ธี นี้ เ ป็ น การแสดง
พฤติกรรมในลักษณะเดียวกันของคนกลุ่มใหญ่ จากภาพพบพฤติกรรมที่ปรากฏสื่อความหมายโดยตรง
คือ การมาโรงเรียน ความหมายโดยนัย คือ การปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียน ได้แก่ การยืนไหว้
ทักทายที่หน้าประตูโรงเรียน การแต่งกาย การถือกระเป๋าด้วยมือขวา เป็นต้น
โดยทั่ว ไปทางโรงเรี ย นมี กฎให้ ครู แต่ล ะคน มีเวรประจาวันที่ ค อยท าหน้ า ที่ยืน รับ ส่ ง
นักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนเป็นประจา เพื่อคอยสอดส่องดูแลการข้ามถนน และเป็นการยืนต้อนรับ
นักเรียน เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนจึงจาเป็นที่จะต้องสวมใส่เครื่องแบบชุดนักเรียน จากภาพจะเห็นว่า
เสื้อที่ใส่มีสีขาว สามารถแทนความบริสุทธิ์ กระโปรงและกางเกงสีน้าเงินแทนมั่นคงต่อการปฏิบัติตน
และกระเป๋าที่ใช้มีลักษณะเดียวกันคือ กระเป๋าถือสีดา แทนความเข้มแข็ง อดทน อย่างไรก็ตามการ
ปฎิบัติดังภาพนี้สามารถสื่อความหมายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนได้กาหนดขึ้น เป็นการ
ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง การมีวินัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีปฏิบัติแบบอ้างส่วนใหญ่
หรือคนหมู่มากภายในโรงเรียน
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ตัวอย่างที่ 69

(หน้าที่พลเมือง ป.3 วพ. หน้า 35)
จากภาพตั ว อย่ า งข้ า งต้ น ความหมายโดยตรง คื อ เด็ ก ผู้ ห ญิ ง 2 คนทะเลาะกั น
ความหมายโดยนัย คือ การทะเลาะกันเป็นต้นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตัว สังเกตจากคนชุดสีชมพูที่มี
ความไม่พอใจและไม่ช่วยทาความสะอาด แสดงให้เห็นถึงการไม่มีจิตอาสาและรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ส่วนคนเสื้อสีเขียวก็ไม่พอใจคนชุดสีชมพู โดยสังเกตจากสีหน้าที่ปราศจากรอยยิ้ม แต่เธอก็ยังมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่คือ การทาความสะอาด อย่างไรก็ตามรูปภาพนี้เป็นการใช้กลวิธีทางอวัจนภาษา
ด้วยการสื่อสารทางสายตาและกริยาอาการที่แสดงออกมาทาให้ผู้อ่านสามารถแปลความหมายได้อย่าง
หลากหลาย จึงมีข้อความกากับไว้ว่า “ความเห็นแก่ตัวนาไปสู่ความขัดแย้งได้ ” จากข้อความนี้เป็นการ
ใช้กลวิธีแสดงเหตุ-ผล ความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุ ความขัดแย้งเป็นผล โดยมีคาเชื่อม คือ นาไปสู่ แสดงให้
เห็นว่าการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคมอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้

ตัวอย่างที่ 70

(หน้าที่พลเมือง ป.2 วพ. หน้า 35)
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จากตัวอย่างข้างต้น ความหมายโดยตรง คือ เด็กหญิงที่ปรากฎในภาพกาลังจูงมือชาย
พิการทางสายตาข้ามถนนตรงทางม้าลาย สังเกตได้จากการสวมแว่นตาสี ดาและการใช้ไม้เท้า ซึ่ง
เป็นสัญญะของผู้พิการทางสายตา ความหมายโดยนัย คือ การแสดงออกถึงความมีน้าใจต่อเพื่อน
มนุ ษย์ ส อดคล้ อ งกับ การปฏิ บั ติ ตามคุ ณลั ก ษณะอั น พึง ประสงค์ เรื่อง การมีจิตสาธารณะ ทาเพื่ อ
ส่วนรวม เพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมต้องการคนที่มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมไปถึงการ
เสียสละต่อคนที่อ่อนแอหรือด้อยโอกาส

ตัวอย่างที่ 71

(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 55)
จากภาพตัวอย่ าง ความหมายโดยตรง คือ กลุ่มคนกาลั งยิ้ม ความหมายโดยนัย คือ
ความแตกต่างของคนในสั งคมที่อาศัยอยู่รวมกัน สามารถอนุมานได้ว่า กลุ่ มคนในสั งคมที่มีความ
แตกต่างกัน ได้แก่ การแต่งกาย เชื้อชาติ อาชีพ ความบกพร่องทางด้านร่างกาย และเพศภาพ นามาซึ่ง
ความแตกต่างที่จะทาให้เกิดปัญหาภายในสังคม แต่ถ้าเรามีการยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน
รวมไปถึงการยอมรับกฎเกณฑ์ภายในสังคมที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน จะทาให้สังคมนั้นสงบสุข นอกจากนี้
กลวิธีที่สอดคล้องกับภาพ คือ กลวิธีการใช้คาแสดงทัศนภาวะ ที่ปรากฎคาว่า “ต้อง” โดยภาพนี้เป็น
การใช้ทัศนภาวะว่า ต้องมีการยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมต้องการ
ให้คนในสังคมยอมรับและเข้าใจกัน เพื่อความสงบสุขของสังคม
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ตัวอย่างที่ 72

(หน้าที่พลเมือง ป.1 พว. หน้า 46)
จากภาพตัวอย่าง ความหมายโดยตรง คือ นักเรียนชาย 2 คน กาลังเดินอยู่บนถนน เด็ก
2 คน มี ค วามแตกต่ า งทางร่ า งกาย คนแรกถื อ กระเป๋ า สองใบ คนที่ ส องเดิ น ด้ ว ยที่ ช่ ว ยพยุ ง เดิ น
ความหมายโดยนัย คือ ความมีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น แสดงให้เห็นถึงความมีจิตอาสา ซึ่งสอดคล้อมกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 8 การมีจิตสาธารณะ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการมีน้าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นสิ่งที่พลเมืองดีพึงกระทา

ตัวอย่างที่ 73

(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 73)
จากภาพตัวอย่างในข้างต้น ความหมายโดยตรงปรากฏเหตุการณ์ 2 ช่วงเวลา เหตุการณ์
แรกเกิดจากการตั้งใจเรียน ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ในภาพที่สอง คือ เด็กหญิงในภาพสอบได้ลาดับที่ 1
ซึ่งภาพที่สองนี้เป็นภาพที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกที่กาลังดีใจ ความหมายโดยนัย คือ พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่พลอยยินดีเมื่อลูกประสบความสาเร็จในทุกก้าวของชีวิต เนื่องจากว่าพ่อแม่มี
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ส่วนช่วยหล่อหลอม ปลูกฝังให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือ ทาให้ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่หรือคนในสังคม
ต้องการให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่พึงปรารถนาของสังคม

ตัวอย่างที่ 74

(หน้าที่พลเมือง ป.3 พว. หน้า 31)

ตัวอย่างที่ 75

(หน้าที่พลเมือง ป.3 แม็ค หน้า 83)
จากภาพตัวอย่างที่ 62 ความหมายโดยตรง คือ คนในชุมชนช่วยกันเก็บขยะในแม่น้า
สังเกตจากการใช้ถุงสีดา กระชอนตักขยะ ซึ่งภาพนี้ปรากฏบุคคลหลากหลายช่วงอายุ เพศสภาพ และ
อาชีพ อันนาไปสู่ความหมายโดยนัย คือ การแสดงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทา
ความสะอาดแม่น้า และจากภาพตัวอย่างที่ 63 ความหมายโดยตรง คือ กลุ่มคนกาลังทาความสะอาด
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ความหมายโดยนัย คือ การร่วมแรงร่วมใจทาความสะอาดชุมชนที่มีการร่วมมือจากบุคคลในชุมชน
และหน่วยงานราชการ สามารถอนุมานได้จาก รถในภาพที่มาจากหน่วยงานราชการ และถังขยะที่มีชื่อ
หน่วยงานราชการ เนื่องจากหน่วยราชการบางหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลชุมชน เช่น อบต. ที่มีหน้าที่ดูแล
และพัฒ นาชุมชน เพื่อสื่ อให้ เห็ น ว่าการจะทาเพื่อส่ วนรวมหรือชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันนั้ น จาเป็นต้องรับผิ ดชอบต่อส่วนรวมด้ว ยความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อจะ
นาไปสู่สังคมที่สงบสุข นอกจากนี้ยังสื่อให้เห็นว่าหน่วยงานทางราชการได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดูแลชุมชนร่วมกับคนในชุมชนอีกด้วย

ตัวอย่างที่ 76

(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 47)
จากภาพตัวอย่างในข้างต้น ความหมายโดยตรง คือ การทากิจกรรมหน้าเสาธง ได้แก่
เคารพธงชาติ การสอดมนต์ ไ หว้ พ ระ และการท่ อ งค าปฏิ ญ าณตน ความหมายโดยนั ย คื อ การ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ 3 สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อัน
นาไปสู่ความมั่นคงและยึดมั่นในความเป็นไทย
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ตัวอย่างที่ 77

(หน้าที่พลเมือง ป.3 พว. หน้า 24)
จากภาพตั ว อย่ า งในข้ า งต้ น ความหมายโดยตรง คื อ การจุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพร
พระมหากษัตริย์ สังเกตได้จากการยืนตรง ถือกรวยเทียน การถือพระบรมฉายาลักษณ์ ความหมาย
โดยนัย คือ การแสดงความเคารพเทิดทูน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสานึกในพระมหากรุณ าธิคุณ พระ
ปรีชาสามารถ อันแสดงถึงความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

ตัวอย่างที่ 78

(หน้าที่พลเมือง ป.3 วพ. หน้า 34)
จากภาพตัวอย่างในข้างต้น ความหมายโดยตรง คือ นักเรียนยืนจับมือกัน จะเห็นว่า
นักเรียนทุกคนมีความแตกต่างกัน ทั้งการแต่งกาย สีผิว เชื้อชาติ วัฒนธรรมประจาถิ่น เพศภาพ ศาสนา
และความรู้สึกนึกคิด ความหมายโดยนัย คือ การแสดงความปรองดอง สังเกตได้จากการจับมือแสดง
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ถึงการสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการถือธงชาติไทยแสดงถึงความเป็นชาติไทย เพื่อแสดงถึง
ความปรองดองกลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติไทย

ตัวอย่างที่ 79

(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 5)

ตัวอย่างที่ 80

(หน้าที่พลเมือง ป.1 พว. หน้า 29)
จากภาพตัวอย่าง ความหมายโดยตรง คือ พ่อแม่ลูกช่วยกันทางานบ้าน ความหมาย
โดยนัย คือ การแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพศภาวะ จากภาพตัวอย่างที่ 67 จะเห็นว่าแม่และ
ลูกสาวตากเสื้อผ้าที่ราวตากผ้า ถัดไปเป็นภาพที่พ่อถือไม้กวาดทางมะพร้าวและลูกชายถือกรรไกรตัด
หญ้า เป็นการทาความสะอาดสนามหญ้า และภาพตัวอย่างที่ 68 เพศหญิงถูกนาเสนอให้ทางานบ้าน
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ดังจะเห็นได้จากการพับเสื้อผ้า ส่วนเพศชายนาเสนอเกี่ยวกับงานนอกบ้าน เช่น การล้างรถยนต์ เพื่อ
สื่อให้เห็นว่าเพศภาวะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง

ตัวอย่างที่ 81

(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท หน้า 23)
จากภาพตัวอย่างในข้างต้น ความหมายโดยตรง คือ นักเรียนช่วยกันดูแลผักในแปลง
เกษตร ความหมายโดยนัย คือ ความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ โดยจะเห็นได้ว่าบทบาทในการดูแล
ผักสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของเพศภาวะ สังเกตจากเพศชายจะเป็นเพศที่มีความแข็งแรง ใช้
พละกาลังในการพรวนดิน ส่วนเพศหญิงจะนาเสนอในลักษณะที่บอบบาง ใช้กาลังน้อยในการรดน้าผัก
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพศภาวะ
จากตัวอย่างที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าใน 1 ตัวอย่าง ผู้ผลิตวาทกรรมใช้กลวิธีทาง
ภาษาที่ทาให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านเกิดความคล้อยตาม โดยผู้ผลิตวาทกรรมจะเลือกใช้กลวิธีทาง
ภาษาที่จูงใจ เช่น ตัวอย่างที่ 60 ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองใช้การยกตัวอย่าง การ
รักษาความสะอาดของโรงเรียนและห้องเรียน โดยมีการยกตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง ที่มักปรากฏหลังคาว่า
“เช่น” เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการหรือแนวการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงาม
ของโรงเรียนและห้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองยังเลื อกใช้
คาศัพท์ที่ทาให้เกิดการโน้ม น้าวใจนักเรียนที่เป็นผู้เรียนหนังสือ ผ่านการใช้คาศัพท์ ร่วมกับคาที่พูดถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น รักชาติ ประหยัด ขยัน ประสบความสาเร็จ ร่วมกับการใช้คาแสดง
ทัศนภาวะ เช่น “ต้อง” “ควร” เพื่อแสดงให้เห็นหน้าที่ของนักเรียนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ ซึ่ง
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สะท้อนให้เห็น “ความเป็นพลเมือง” ในฐานะ “นักเรียน” ว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเป็นการอยู่
ร่วมกันของคนหมู่มาก หากจะอยู่ในสังคมได้อยากมีความสุข สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ของสังคมที่กาหนดร่วมกัน ซึ่งบางครั้งนักเรียนจะปฏิบัติตนอยู่ภายใต้การตัดสินใจของสังคมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากคาแสดงทัศนภาวะ “ต้อง” แสดงให้เห็นว่า หนังสือเรียนมีอานาจใน
การตัดสินใจเลือกแทนนักเรียนทั้งวิธีการปฏิบัติตนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้ง ผู้ผลิตวาท
กรรมยังพยายามทาให้นักเรียนเห็นว่า การเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ โดยวาทกรรมจะทา
หน้ าที่สื่ อสารผ่ านกลวิธีทางภาษา เพื่อ “ปลู กฝั ง เสริมสร้าง” ให้ นักเรียนเป็นพลเมืองที่สั งคมพึง
ปรารถนา
จากการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในวาทกรรมหนังสือเรียน ประกอบด้วย 2
กลวิธีหลัก ได้แก่ (1) กลวิธีทางวัจนภาษา เช่น คา ประโยค และข้อความ (2) กลวิธีทางอวัจนภาษา
เช่น รูปภาพ พบว่า กลวิธีทางวัจนภาษา มีกลวิ ธีที่ซ่อนอยู่ในวาทกรรมทั้งสิ้น 9 กลวิธีหลัก ได้แก่ (1)
กลวิธีการใช้คาศัพท์ แสดงคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ (2) กลวิธีการใช้คากริยาที่เด็กกระทากริยา
(3) กลวิธีการใช้คากริยาที่บุคคลอื่นกระทากริยา (4) กลวิธีการใช้คาเรียกขาน (5) กลวิธีการอ้างส่วน
ใหญ่ (6) กลวิ ธี ก ารใช้ ค าแสดงทั ศ นภาวะ (7) กลวิ ธี ก ารแสดงเหตุ – ผล (8) กลวิ ธี ก ารใช้ เ สี ย งที่
หลากหลาย และ (9) กลวิธีการกาหนดกรอบการตีความคิด จากการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
พบแนวคิด ที่ส าคัญที่ มีความสั มพันธ์กับอุดมการณ์ “ความเป็นพลเมือง” ทั้ง 4 อุดมการณ์ ได้แก่
อุดมการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ อุดมการณ์เด็กดีและคนดี อุดมการณ์ความยึดมั่นใน
สถาบันหลักของชาติ และอุดมการณ์ความเป็นชายและความเป็นหญิง ในแง่มุมที่ว่าสังคมไทยเป็น
สังคมที่เน้นการปลูกฝังผ่านการสั่งสอนพฤติกรรมที่สังคมให้การยอมรับว่าเป็นพฤติกรรมที่สังคมพึง
ปรารถนา
ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาอุ ดมการณ์ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในหนังสือเรียนรายวิชา
หน้าที่พลเมือง
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บทที่ 4
อุดมการณ์ที่สื่อผ่านกลวิธที างภาษาในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
ในบทนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์กลวิธีในการสื่ออุดมการณ์ในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ผู้วิจัยจะนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์การใช้อุดมการณ์ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในหนังสือเรีย นหน้าที่พลเมือง โดย
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
4.1 อุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง
4.2 วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กับวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม
4.1 อุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง
จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่า อุดมการณ์ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในหนังสือเรียนหน้าที่
พลเมือง สามารถแบ่งออกเป็น 4 อุดมการณ์หลัก ได้แก่ อุดมการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
อุดมการณ์เด็กดีและคนดี อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และอุดมการณ์ความเป็นชาย
และความเป็นหญิง
4.1.1 อุดมการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
การวิเคราะห์ตัว บทหนังสื อเรียนหน้าที่พลเมืองที่สื่ ออุดมการณ์ “ความเป็นพลเมื อ ง”
ผู้ วิ จั ย พบชุ ด ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเด็ ก กั บ ผู้ ใ หญ่ ที่ สื่ อ ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ แ บบ
อสมมาตร ซึ่งชุดความคิดดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ความคิดย่อย ได้แก่ เด็กจะต้องมีความอ่อน
น้อมต่อผู้ใหญ่ และเด็กจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสอน
4.1.1.1 เด็กจะต้องมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
การปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นถึงการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ได้แก่ การกราบ ยกมือ
ไหว้ การนั่ง การยืน การเดิน นั่งพับเพียบ ค้อมตัวลงต่า สารวม ก้มศีรษะ ทักทายอย่างสุภาพ ดูแล
บริการน้าดื่ม และให้เกียรติผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น
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ตัวอย่างที่ 82

การกราบผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสรวมทั้ งผู้ มี
พระคุณ ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพ ผู้กราบ
ทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกัน ให้แขนทั้งสอง
คร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว มือประนมตั้งกับพื้นไม่แบมือ ค้อมตัว
ลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนม ในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้น
รับหน้าผาก กราบเพียงครั้งเดียว จากนั้นเปลี่ยนอิริยาบถโดยการนั่งสารวม
ประสานมือ จากนั้นเดินเข่าถอยหลังพอประมาณแล้วลุกขึ้นจากไป
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 5)

จากตัวอย่างที่ 82 จะเห็นได้ว่า การกราบผู้ใหญ่เป็นการแสดงความเคารพบุคคลที่
อาวุโส อาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือบุคคลที่มีความเคารพนับถือเป็นการส่วนตัว ได้แก่
ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพ โดยมีลักษณะการกราบที่สื่อถึงการให้เกียรติผู้
อาวุโส คือ “นั่งพับเพียบ” “มือประนมตั้งกับพื้น” “ค้อมตัวลง” “กราบ” “นั่งสารวม” ซึ่งกิริยาอาการ
ลักษณะนี้สื่อถึงความอ่อนน้อม
ตัวอย่างที่ 83

การเดินผ่านผู้ใหญ่ เราควรค้อมตัวลงเมื่อต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ หรือเมื่อเรา
ต้องเดินสวนทางกับผู้ใหญ่ในระยะใกล้ ๆ เราควรหยุดยืนแอบข้างทาง และ
เมื่อท่านเดินเข้ามาใกล้ ให้เราก้มศีรษะลงเล็กน้อย หรือยกมือไหว้จนท่าน
เดินผ่านไป
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 7)

จากตัวอย่างที่ 83 จะเห็นได้ว่าเด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยต้องรู้จักและปฏิบัติตนตาม
มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ ให้มีลักษณะที่สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้ใหญ่ ได้แก่ “ค้อมตัวลง”
หรือแม้กระทั่งการเดินสวนทางกับผู้ใหญ่ในระยะใกล้ ๆ ก็ควรที่จะ “หยุดยืนแอบข้างทาง” “ก้มศีรษะ
ลงเล็กน้อย” “ยกมือไหว้” เพื่อสื่อให้เห็นว่าเด็กจะต้องมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
ตัวอย่างที่ 84

เพื่อนบ้าน คือ บุคคลที่อยู่บ้านใกล้เรื อนเคียงกับเรา มักจะคอยช่วยเหลือ
สอดส่องดูแลบริเวณบ้านของเราเมื่อเราไม่อยู่บ้าน บางครั้งมีการแลกเปลี่ยน
ขนม ของฝาก หรืออาการกัน เมื่อเราพบเห็นเพื่อนบ้านของเรา หากผู้นั้น
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เป็นผู้ใหญ่กว่าหรืออาวุโสกว่าเราควรยกมือไหว้และกล่าวคาทักทายอย่าง
สุภาพ...
(หน้าที่พลเมือง ป.3 วพ. หน้า 8)
จากตัวอย่างที่ 84 จะเห็นได้ว่า นอกจากคนในครอบครัวและผู้ใหญ่ที่นับถือแล้ว
เด็กจะต้องมีความอ่อนน้ อมต่อผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนบ้านอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากคาว่า “ยกมือไหว้ ”
“ทักทายอย่างสุภาพ” เพื่อแสดงให้เห็นว่าเพื่อนบ้านเป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือและบางครั้ง มีการ
แลกเปลี่ยนขนม ของฝาก หรืออาการแก่กัน เพื่อย้าให้เห็นว่าเพื่อนบ้านก็มีพระคุณกับเราเช่นกัน
ตัวอย่างที่ 85

(หน้าที่พลเมือง ป.3 พว. หน้า 11)
จากตัวอย่างที่ 85 จะเห็นได้ว่า เด็กนักเรียนในภาพกาลังบริการน้าดื่มแก่ผู้ใหญ่
ซึ่งในเนื้อเรื่อง คือ นายอาเภอและผู้ใหญ่บ้านที่จะมากล่าวเปิดงานบุญหมู่บ้านร่มเย็น ในภาพนี้นักเรียน
ชายทั้งสองคนที่ได้รับหน้าที่ในการบริการน้าดื่มแก่ผู้ที่มาร่วมงาน กาลังย่อตัวแล้วยื่นถาดใส่น้าเพื่อ ให้
นายอาเภอและผู้ใหญ่บ้านรับน้ามาดื่ม จากพฤติกรรมที่นักเรียนชายทั้งสองคนปฏิบัติในภาพ คือ “ย่อ
ตัวลงโดยคุกเข้าข้างหนึ่งลงกับพื้น ” “ยื่นถาดน้าด้วยสองมือ” “ใบหน้ายิ้มแย้ม” เป็นการแสดงความ
อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ด้วยการย่อตัวลงให้อยู่ในลักษณะที่ต่ากว่า โดยจะไม่ยื่นน้าหรือส่งน้าในอิริยาบถการ
ยืน เนื่องจากว่าผู้ใหญ่ทั้งสองคนอยู่ในอิริยาบถของการนั่งเก้าอี้ ส่วนวัจนภาษาที่ปรากฏในภาพเป็นการ
สนทนาระหว่างเด็กนักเรียนและนายอาเภอ ในลักษณะที่เด็กให้เกียรติ และพูดจาสุภาพ
จากภาพจะเห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์แ บบอสมมาตรตามแนวคิ ด ของแฟร์ ค ลั ฟ ที่
กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอานาจมากกว่าเด็ก
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สังเกตจากการได้รับบริการเป็นอย่างดี ส่วนเด็กจะเป็นผู้ด้อยอานาจสังเกตจากการให้บริการ เช่น การ
นั่งคุกเข่า อันนาไปสู่ความสัมพันธ์แบบอสมมาตร สื่อถึงอุดมการณ์ความสั มพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
โดยทีเ่ ด็กจะต้องมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
4.1.1.2 เด็กจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสอน
การปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นว่าเด็กจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสอน ได้แก่
ดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัว กตัญญู เคารพเชื่อฟัง ปฏิบัติตามคาสั่งสอน ตั้งใจเรียน ดูแลพ่อแม่เมื่อแก่
ชรา และมีความสามัคคี
ตัวอย่างที่ 86

พ่อพูดกับกิ่งว่า “ก่อนไปโรงเรียนกิ่งเข้าไปดูตาหน่อยนะ เมื่อวานนี้เห็น
ตาบ่นปวดหัวไม่รู้หายหรือยัง ในแต่ละวันถ้าปู่ย่าตายายได้พูดคุยหรือได้
เห็นลูกหลานบ้าง ได้ปรนนิบัติท่านบ้าง ท่านก็มีความสุขเท่ากับเราได้ทา
หน้าที่เด็กดีของบ้านแล้วนะลูก” “ครับพ่อ” กิ่งรับคาและเดินไปหาตาที่
ห้อง
(หน้าที่พลเมือง ป.1 พว. หน้า 35)

จากตัวอย่างที่ 86 จะเห็นถึงการสนทนาระหว่างพ่อกับกิ่ง โดยที่พ่ออธิบายถึง
ความสาคัญของคนในครอบครัว ซึ่งก็คือ คุณตา คุณตาเป็นชายสูงอายุที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จาก
ลูกและหลาน เพื่อสื่อให้เห็นว่า ปู่ย่าตายายมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงและต้องการการดูแลเอาใจใส่
จากคนในครอบครัวและการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุนี้เป็นการทาหน้าที่เด็กดีของนักเรียน
ตัวอย่างที่ 87

พ่อแม่ เป็นผู้มีพระคุณต่อเรา เป็นผู้ให้กาเนิด เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน
เราด้วยความรัก ความห่วงใยจนเราโต พ่อแม่อยากให้เรามีความสุ ข
ความเจริ ญ โดยไม่ห วังสิ่ งตอบแทน แต่เราก็ควรแสดงความกตั ญ ญู
กตเวทีต่อท่านด้วยการเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งสอนของท่าน
ตั้งใจเรียนหนังสือและดูแลเมื่อท่านเจ็บป่วยหรือแก่ชรา
(หน้าที่พลเมือง ป.1 วพ. หน้า 9)

จากตัวอย่างที่ 87 จะเห็นได้ว่า เนื้อความถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยเนื้อความ
ส่วนแรกแสดงถึงความคิด ความรู้สึกของพ่อแม่ ผู้เป็นบุคคลที่มีพระคุณต่อลูก เป็นผู้ให้ชีวิต และเป็น
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ผู้ให้ความรัก โดยมุ่งหวังอยากให้ลูกมีความสุขและไม่หวังสิ่งตอบแทน ในเนื้อความส่วนที่ 2 แสดงถึงสิ่ง
ที่พ่อแม่ควรได้รับจากลูก คือ “ความกตัญญู” “เคารพเชื่อฟัง” “ปฏิบัติตามคาสั่งสอน” “ตั้งใจเรียน”
“ดูแลพ่อแม่เมื่อแก่ชรา” จะเห็นได้ว่าเนื้อความ 2 ส่วน มีความขัดแย้งกัน กล่าวคือเนื้อความในส่วนต้น
ระบุว่า “พ่อแม่ไม่หวังสิ่งตอบแทน” แต่เนื้อความในส่วนท้ายเป็นเสมือนเนื้อความระบุความต้องการว่า
ลูกต้องดูแลพ่อแม่เมื่อแก่ชรา เนื่องจากพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณต่อลูก เพื่อสื่อให้เห็นว่า เด็กจะต้องเชื่อฟัง
และปฏิบัติตามคาสอนของพ่อแม่

ตัวอย่างที่ 88

เมื่อเราตั้งใจศึกษาเล่ าเรียน ผลของการกระทาจะทาให้ เราประสบ
ความสาเร็จในการเรียน
(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 73)

จากตัวอย่างที่ 88 จะเห็นได้ว่าการที่เด็กตั้งใจเรียนจะช่วยส่งผลดี กล่าวคือจะทา
ให้ประสบความสาเร็จในการเรียน จะเห็นว่าการที่เด็กตั้งใจอาจจะเกิดจากการเชื่อวาทกรรมในหนังสือ
เรียน รวมไปถึงเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสอนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกตั้งใจเรียนเพื่อ
จะประสบความสาเร็จในชีวิต

ตัวอย่างที่ 89

(หน้าที่พลเมือง ป.3 อจท. หน้า 33)
จากตัวอย่างที่ 89 จะเห็นได้ว่า เด็กทั้งสี่คนในรูปภาพ จะถูกแบ่งเป็นเด็กผู้ชาย
สองคน คนหนึ่งสวมเสื้อคอปกสีขาวและกางเกงขายาวสีครีม สวมรองเท้าหนังสีน้าตาล อีกคนหนึ่งสวม
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เสื้อแขนกุดและสวมกางเกงฮาเร็ม ใส่รองเท้าแตะ ส่วนเด็กผู้หญิงอีกสองคน คนหนึ่งมีผิวสีน้าตาลสวม
เสื้อสีขาวกระโปรงสีส้ม สวมรองเท้าหนังสีขาว อีกคนหนึ่งมีผิวขาวผมสีทอง สวมเสื้อสีม่วงลักษณะ
คล้ายเดรสสั้นสวมกางเกงสีเขียวพับขา และสวมรองเท้าสีฟ้า โดยที่เด็ก ๆ กาลังจับมือกันเป็ นวงกลม
อยู่ในลักษณะของการละเล่นอะไรบางอย่าง ด้วยสีหน้าและแววตาที่สดใส จากภาพนี้สามารถสื่อถึง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักความสามัคคีที่มีต่อกัน ซึ่งความ
สามั ค คี นี้ ก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในหลั ก ค าสอนของการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมเดี ย วกั น ดั ง พระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ความว่า “...คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่เป็น
คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิด
ว่าสิ่งใดสมควร สิ่งใดไม่สมควร สิ่งใดที่จะทาให้นามาสู่ความเจริ ญ ความมั่นคง ความสุขก็ทา สิ่งใดที่
นามาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกาย ทั้งหน้าที่ทางใจ…”
พระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี วันศุกร์ที่
16 เมษายน 2519
4.1.2 อุดมการณ์เด็กดีและคนดี
การวิเคราะห์ตัวบทหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองที่สื่ออุดมการณ์ “ความเป็นพลเมือง”
ผู้วิจัยพบชุดความคิดเกี่ยวกับเด็กดีและคนดี ซึ่งชุดความคิดดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 5 ความคิด
ย่ อ ย ได้ แ ก่ เด็ ก จะต้ อ งมี พ ฤติ ก รรมตามคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เด็ ก จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต นตาม
ข้อตกลงของโรงเรียน เด็กจะต้องรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ เด็กจะต้องรู้จักและรักความเป็น
ไทย และเด็กจะต้องปรองดองสมานฉันท์ ดังนี้
4.1.2.1 เด็กจะต้องมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นว่าเด็กจะต้องมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 90

ทุกคนในครอบครัวล้วนปรารถนาดีต่อเรา ต้องการให้เราเป็นคนดีของ
ครอบครัวและสังคม จึงช่วยกันสั่งสอนให้เราทาสิ่งต่าง ๆ มากมาย เช่น
1. สอนให้เราเคารพนบนอบและเชื่อฟังพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เพื่อให้ได้
ชื่อว่าเป็นผู้มีมารยาทและสัมมาคารวะ เช่น ไหว้พ่อแม่ก่อนไปโรงเรียน
และหลั งกลั บจากโรงเรียน กล่ าวขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของหรือความ
ช่วยเหลือ 2. สอนให้เราตั้งใจเรียน เพื่อจะได้มีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ 3. สอนให้มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ และ
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ปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาของครอบครัว 4. สอนให้ช่วยงานต่าง ๆ
ของครอบครัว เช่น รดน้าต้นไม้ กวาดบ้าน ถูกบ้าน เพราะเมื่อเป็นผู้ใหญ่
จะได้ทางานเป็น 5. สอนให้รู้จักใช้เงินอย่างประหยัด รู้จักอดออม
คาสอนต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดี หากเราเชื่อฟังและปฏิบัติ
ตามก็ จ ะได้ชื่อว่าเป็นลู กที่ดีของพ่อแม่ เป็นหลานที่ดีของญาติผู้ใหญ่
และเป็นคนดีของสังคม
(หน้าที่พลเมือง ป.1 วพ. หน้า 32)
จากตัวอย่างที่ 90 จะเห็นได้ว่าสังคมพึงปรารถนาให้คนในสังคมมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เนื่องจากว่าทุกคนในสังคมต้องการผู้ที่มีความ “อ่อนน้อม” “ตั้งใจเรียน” “มีวินัย”
“ช่วยงานในบ้าน” และ “ประหยัด" ซึ่งลักษณะอันพึงประสงค์เหล่านี้เป็ นสิ่งที่สังคมต้องการจึง หล่อ
หลอมให้นักเรียนเติบโตตามความต้องการของครอบครัวและสังคม สื่อให้เห็นว่าสังคมต้องการให้เด็ก
นักเรียนเป็นคนดีปฏิบัติดีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่
ตัวอย่างที่ 91

เมื่อเราเก็บของได้และนาส่งคืนเจ้าของ ผลของการกระทาจะทาให้เรา
ได้รับยกย่องชมเชยกับสิ่งที่กระทา
(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 73)

จากตัวอย่างที่ 91 จะเห็นได้ว่า เด็กปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ทาให้เด็กนาของที่เก็บได้ส่งคืนให้แก่เจ้าของ ซึ่งสื่อให้เห็นว่า การที่เด็กมีความ
ซื่อสัตย์ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นสิ่งที่เด็กถูกมองว่าเป็นคนดี โดยถูกเน้นย้าให้ปฏิบัติจาก
เสียงชื่นชมจากเจ้าของสิ่งของและจากคนรอบข้าง
ตัวอย่างที่ 92

เมื่อมีแขกผู้ใหญ่มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน เราต้องยกมือไหว้อย่าง
อ่อนน้อม พร้อมกับกล่าวคาทักทายอย่างสุภาพว่า “สวัสดีครับ/สวัสดี
ค่ะ”
(หน้าที่พลเมือง ป.3 อจท. หน้า 3)

94
จากตัว อย่ างที่ 92 จะเห็ นได้ว่า เมื่อมีแขกผู้ ใหญ่มาเยี่ยมที่บ้าน เด็กควรที่จะ
ต้อนรับแขก โดยการทักทายตามมารยาทของไทย คือ “การยกมือไหว้” “กล่าวทักทาย” ซึ่งสื่อให้เห็น
ว่า เด็กจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่อง รักความเป็นไทย เนื่องจากเป็นสิ่งที่เด็กควรได้รับการ
ส่งเสริมให้มี และเด็กจะเป็นคนดีได้เมื่อได้รับการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตัวอย่างที่ 93

(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 42)
จากตัวอย่างที่ 93 จะเห็นว่ามีนักเรียนหญิงสองคนกาลังเก็บผักอยู่ที่แปลงผักของ
โรงเรียน และในแปลงผักถัดไปมีนักเรียนชายกาลังยืนรดน้าผักในแปลงของตนเองอยู่ สามารถอนุมาน
ได้ว่า เด็กทั้งสามคนกาลังปลูกผักเพื่อจะนาไปประกอบอาหารภายในโรงเรียน หรือหากมีมากอาจนาไป
ขายเป็นการสร้างรายได้อีกด้วย ซึ่งการกระทาเช่นนี้เป็นการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องการเพาะปลูกให้แก่นักเรียน และช่วยให้นักเรียนเห็น
ประโยชน์ ของการประหยั ด ค่า ใช้ จ่ า ยตามหลั ก การประมาณตน เพื่อสื่ อให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ กรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่อง อยู่อย่างพอเพียงที่จะทาให้นักเรียนเป็นเด็กดีและคนดีของสังคม
4.1.2.2 เด็กจะต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียน
การปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นว่าเด็กจะต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียน
ได้แก่ เข้าแถวส่งงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งงานตามเวลาที่กาหนด ไม่หยอกล้อ ตั้งใจเรียน
สอบถามคุณครูอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามนโยบายของสภานักเรียน และแต่งกายถูกต้อง ตัวอย่างเช่น

95
ตัวอย่างที่ 94

ข้อตกลงหรือกติกาในห้องเรียนเรื่องของการส่งงานนั้นเป็นสิ่งที่นักเรียน
ทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียนร้อยและไม่ก่อให้เกิดความ
วุ่นวายในห้องเรียน นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. เข้าแถวส่งงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ไม่แซงคิวเพื่อน
3. ต้องส่งงานตามเวลาที่คุณครูกาหนด
4. ไม่หยอกล้อ คุยกันเสียงดังขณะส่งงาน
การส่งงานอย่างเป็นระเบียบนั้น นอกจากจะทาให้ไม่เกิดความ
วุ่นวายแล้ว ยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองอีกด้วย
(หน้าที่พลเมือง ป.1 แม็ค หน้า 46)

จากตัวอย่างที่ 94 จะเห็นได้ว่า ห้องเรียนมีข้อตกลง ช่วยทาให้นักเรียนรู้จักการอยู่
รวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งสื่อให้เห็นว่า การอยู่รวมกันของคนในสังคม แม้แต่ภายในห้องเรียนก็ต้องมี
ข้อตกลงที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม เนื่องจากเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติในการส่งงานแต่ละครั้ง
นอกจากนี้ยังสื่อให้เห็นว่า นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่เคารพกฎ กติกา อันจะนาไปสู่การเป็นเด็กดีและคนดี
จากการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองอีกด้วย

ตัวอย่างที่ 95

เมื่ออยู่ในห้องเรียนเราต้องตั้งใจเรียน ไม่คุยหรือเล่นกันระหว่างที่คุณครู
กาลังสอน เมื่อไม่เข้าใจบทเรียน เราต้องสอบถามคุณครูอย่างสุภาพ
(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 27)

จากตัวอย่างที่ 95 จะเห็นได้ว่า ขณะที่จัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนนั้น
นักเรียนเกิดการหยอกล้อ พูดคุย ซึ่งสื่อให้เห็นว่า นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน สามารถ
อนุมานได้ว่านักเรียนอาจจะไม่ตั้งใจเรียน จึงไม่สนใจการเรียน แต่ถ้านักเรียนตั้งใจเรียน เมื่อนักเรียนไม่
เข้าใจบทเรียน นักเรียนสามารถสอบถามคุณครูอย่างสุภาพได้ จะทาให้นักเรียนกลายเป็นเด็กดีของ
คุณครู
ตัวอย่างที่ 96

วันนี้เป็นวัน Big Cleaning Day ตามนโยบาย 5 ส ของสภานักเรียนใน
การทาความสะอาดครั้งใหญ่ประจาปีของโรงเรียน ทุกคนในโรงเรียน

96
กาลังเพลิดเพลินกับการทาความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู บางคนก็ยกของ
ที่ไม่ใช้แล้วไปไว้ในที่เก็บของเพื่อรอให้รถรับซื้อของเก่ามายกไป เมื่อเสร็จ
สิ้นภารกิจ ทุกคนจึงนั่งพักดื่มน้า
(หน้าที่พลเมือง ป.3 พว. หน้า 40-41)
จากตัวอย่างที่ 96 จะเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมกันทาความสะอาด
ตามนโยบาย 5 ส ของสภานักเรียนซึ่งเป็นการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียน สามารถสื่อให้เห็น
ว่าการที่ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนั้น เนื่องจากว่านักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีและคนดี

ตัวอย่างที่ 97

(หน้าที่พลเมือง ป.2 วพ. หน้า 27)
จากตัวอย่างที่ 97 จะเห็นได้ว่านักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
ตามระเบียบของทางโรงเรียน เช่น ชุดนักเรียน และชุดกีฬา สื่อให้เห็นว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงของ
โรงเรียนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ถูกระเบียบ และผู้ที่ปฏิบัติตามจะได้รับการยอมรับ
4.1.2.3 เด็กจะต้องรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ
การปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นว่าเด็กจะต้องรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ ได้แก่ ทา
การบ้ าน อ่านหนั งสื อ ซักผ้ า กวาดบ้าน ถูบ้าน ช่ว ยพ่อล้ างรถ รดน้าต้นไม้ ตั้งใจเรียนหนังสือ ส่ ง
การบ้านทุกครั้ง ช่วยเหลืองานคุณครู เก็บขยะ ข้ามถนนตามทางม้าลาย และเข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน ดังนี้

97
ตัวอย่างที่ 98

กิ่งนาเสนอเรียงความให้เพื่อนฟังว่า “คนดีของพ่อแม่และเด็กดีของ
ครูนั้น ผมเขียนจากเรื่องที่ผมปฏิบัติจริง ขณะอยู่ที่บ้าน ผมจะรักษากฏ
ระเบียบวินัยของบ้าน ทุกคนต้องทางานของตนเอง เช่น ทาการบ้าน
อ่านหนังสือ ซักผ้า และช่วยงานบ้านต่าง ๆ เท่าที่จะทาได้ ไม่ว่าจะกวาด
บ้าน ถูบ้าน ช่วยพ่อล้างรถ ช่วยคุณตารดน้าต้นไม้ ผมทาด้วยความเต็มใจ
และเมื่อผมมาโรงเรียน ผมก็รักษากฎระเบียบวินัยของโรงเรียนเช่นกัน
ผมเชื่อฟังคุณครู ผมตั้ งใจเรียนหนังสือ ส่งการบ้านทุกครั้ง ทาเวรเป็น
ประจา ช่วยเหลืองานคุณครูเสมอ และเมื่อผมเดินผ่านตรงไหนแล้วเห็น
ว่ามีเศษกระดาษ ขยะ ผมก็จะเก็บไปใส่ถังขยะทุกครั้ง อยู่บ้านทุกคนชื่น
ชมผมที่ผมปฏิบัติตนแบบนั้น ส่วนที่โรงเรียนก็มีคุณครูและผู้ปกครองที่
เห็นผมทาอย่างนั้นเขาก็ชื่นชมผมเช่นกัน นี่จึงเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจ”
(หน้าที่พลเมือง ป.1 พว. หน้า 38-39)

จากตัวอย่างที่ 98 จะเห็นได้ว่าการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นสิ่งที่เด็กจะต้อง
ทา เช่น ช่วยงานที่บ้าน รักษากฎระเบียบของโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ สื่อให้
เห็นว่าคนในสังคมจะยอมรับและชมเชยเด็กที่รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังทาให้เด็กเกิด
ความภาคภูมิใจต่อตนเองอีกด้วย

ตัวอย่างที่ 99

(หน้าที่พลเมือง ป.2 อจท. หน้า 17)
จากตัวอย่างที่ 99 จะเห็นได้ว่าในภาพมีนักเรียนชายกาลังเดินข้ามถนน ซึ่งเป็น
การข้ามถนนที่ถูกต้องตามกฎจราจร เนื่องจากปรากฎสัญญาณไฟแดง แสดงให้รู้ว่ารถหยุด คนเดินข้าม

98
ถนนได้ และต้ อ งข้ า มถนนตามทางม้ า ลาย จากภาพสื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า เด็ ก จะต้ อ งรู้ ห น้ า ที่ แ ละมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยเคารพกฎหมายการจราจร
ตัวอย่างที่ 100

ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง คือ ไม่ผัดผ่อนในการทางานหรือการศึกษา
เล่าเรียน โดยอ้างเหตุผลเข้าข้างตนเอง เช่น เมื่อได้รั บมอบหมาย
งานจากพ่อแม่หรือครูก็ต้องรีบทาทันที เพื่อให้งานเสร็จทันตามวัน
หรือเวลาที่กาหนด
(หน้าที่พลเมือง ป.3 วพ. หน้า 44)

จากตัวอย่างที่ 100 จะเห็นได้ว่าเด็กมีหน้าที่ที่ต้องทางานที่ได้รับมอบหมาย รวม
ไปถึงการเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนก็เป็นหน้าที่ที่เด็กต้องทา สื่อให้เห็นว่าหน้าที่และความ
รับผิดชอบเป็นสิ่งสาคัญที่ไม่ควรผัดผ่อน
ตัวอย่างที่ 101

ในการจัดกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน นักเรียนอาจ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง เราจึงควรปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้ า ที่ ที่ ต นเองได้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ รวมทั้งพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ห้องเรียนและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ของ
ตนเอง
(หน้าที่พลเมือง ป.3 แม็ค หน้า 49)

จากตัวอย่างที่ 101 จะเห็นได้ว่านักเรียนมีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นภายใน
ห้องเรียนและโรงเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์แก่นักเรียน สื่อให้เห็นว่าการร่วมกิจกรรม
เป็นหน้าที่ที่นักเรียนต้องทาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
4.1.2.4 เด็กจะต้องรู้จักและรักความเป็นไทย
การปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นว่าเด็กจะต้องรู้จักและรักความเป็นไทย ได้แก่ การ
แต่งกาย กิริยามารยาท การยิ้มทักทาย เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย และใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น

99
ตัวอย่างที่ 102

กาลเทศะ คือ ความเหมาะสมที่บุคคลปฏิบัติต่อผู้อื่น ในช่วงเวลาและ
สถานที่นั้น ๆ และเหตุการณ์ กาลเทศะเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะถือ
ว่าเป็นมารยาททางสังคมประการหนึ่ง ในฐานะพลเมืองไทยเราจึงควร
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
เรื่องของการแต่งกาย กิริยามารยาท และคาพูดเป็นสาคัญ
(หน้าที่พลเมือง ป.3 แม็ค หน้า 5)

จากตัวอย่างที่ 102 จะเห็นได้ว่า การรักความเป็นไทย คือ การรู้กาลเทศะ ช่วยทา
ให้เป็นผู้มีมารยาททางสังคม เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาท และคาพูด ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับ
ช่วงเวลาและสถานที่ สื่อให้เห็นว่า การจะเป็นเด็กดีและคนดีนั้น จะต้องเรียนรู้มารยาททางสั ง คม
นอกจากนี้ยังสื่อให้ เห็นว่าในฐานะที่เด็กเป็นพลเมืองไทยจะต้องรู้จักและรักความเป็นไทย ด้วยการ
ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มารยาททางสังคมตามกาลเทศะ
ตัวอย่างที่ 103

หากเราต้องทักทายคนที่ไม่รู้จัก ไม่สนิทสนม ควรเริ่มต้นด้วย การยิ้มแล้ว
จึงกล่าวทักทาย ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของประเทศไทย ที่รู้จักไปทั่ว
โลกว่า “สยามเมืองยิ้ม”
(หน้าที่พลเมือง ป.1 อจท. หน้า 7)

จากตัวอย่างที่ 103 จะเห็นได้ว่า สยามเมืองยิ้ม คือ การยิ้มทักทายบุคคลที่ไม่รู้จัก
กันเป็นการส่วนตัว ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย สื่อให้เห็นว่าคนไทยทุกคนเป็นคนยิ้มง่าย มี
จิตใจที่เป็นมิตร และในฐานะที่เป็นคนไทยเด็กจะต้องรู้จักและรักความเป็นไทยรวมถึงจะต้องเป็นคนยิ้ม
ง่าย เพื่อที่จะนาไปสู่การเป็นเด็กดีและคนดีด้วยการยิ้มตามเอกลักษณ์ของประเทศไทย
ตัวอย่างที่ 104

ชุมชนบ้านคูบัววันนี้ดูคึกคักมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา เนื่องจากสัปดาห์นี้
ชุมชนได้จัดนิทรรศการผ้าไทย โดยใช้ชื่อว่า “ผ้าตีนจกของชาวคูบัว ของดี
แห่งเมืองราชบุรี” โดยชาวบ้าน เด็ก ๆ และผู้ที่มาร่วมงานต่างแต่งกายด้วย
ชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยที่มีสีสันและลวดลายสวยงาม
(หน้าที่พลเมือง ป.2 พว. หน้า 23)
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จากตัวอย่างที่ 104 จะเห็นว่าผู้ที่มาร่วมงานแต่งกายด้วยชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยที่
มีสีสันและลวดลายสวยงาม ทาให้เห็นว่าชาวบ้าน เด็ก ๆ และผู้ที่มาร่วมงานต่างรักความเป็นไทย สื่อ
ให้เห็นว่าการแต่งกายด้วยผ้าไทย เที่ยวชมนิทรรศการผ้าไทยเป็นการเน้นย้าถึงการรักความเป็น ไทยที่
สื่อให้เห็นถึงการเป็นเด็กดีและคนดีของสังคมไทย
ตัวอย่างที่ 105

ภาษาไทยช่วยสร้างเอกภาพของชาติ เรามีภาษาไทยเป็นภาษากลาง
และเป็นภาษาราชการทาให้ชนทุกหมู่เหล่ามีความรู้สึกเป็นชาติเดียวกัน
ไม่มีความแตกแยกขัดแย้งกัน
(หน้าที่พลเมือง ป.1 วพ. หน้า 11)

จากตัวอย่างที่ 105 จะเห็นได้ถึงความสาคัญของภาษาไทย เนื่องจากว่าภาษาไทย
มีความสาคัญต่อคนไทย เช่น ช่วยสร้างเอกภาพของชาติ ใช้เป็นภาษาราชการ และให้ความรู้สึกเป็น
ชาติเดียวกัน สื่อให้เห็นว่าการจะเป็นเด็กดีและคนดีต้องรักความเป็นไทยด้วยการเห็นความสาคัญของ
ภาษาไทย โดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการเขียนและการสื่อสาร
4.1.2.5 เด็กจะต้องปรองดองสมานฉันท์
การปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นว่าเด็กจะต้องปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ เห็นอกเห็น
ใจกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เข้าใจและยอมรับในความเหมือนและความแตกต่าง เคารพซึ่งกันและกัน ไม่ดู
หมิ่ น เหยี ย ดหยาม รั ก ใคร่ ส ามั ค คี ยึ ด มั่ น ในวิ ถี แ ห่ ง สั น ติ วิ ธี และปฏิ เ สธวิ ธี ก ารใช้ ค วามรุ น แรง
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 106

ในห้องเรียนของเรามีเพื่อนนักเรียนอยู่หลายคน ซึ่งมีความเหมือนและ
แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ของเราใน
ห้องเรียนนั้น บางครั้งเราอาจไม่เข้าใจกันจนเกิดการทะเลาะกันได้ ดังนั้น
เราจึ ง ควรอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งถ้ อ ยที ถ้ อ ยอาศั ย กั น เห็ น อกเห็ น ใจกั น
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เราจึงจะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนของเราได้อย่างมีความสุข
(หน้าที่พลเมือง ป.1 วพ. หน้า 37)

จากตัวอย่างที่ 106 จะเห็นได้ว่าการอยู่รวมกันของคนหมู่มากที่มีความแตกต่าง
กัน คนที่อยู่รวมกันต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกันและกัน ทั้งเห็นใจกัน มีน้าใจต่อกัน
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เพราะว่าการจะเป็นเด็กดีหรือคนดีนั้น ต้องยอมรับในความเหมือนและความแตกต่าง เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าการเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของกันและกันนั้น จะทาให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์
ตัวอย่างที่ 107

ถิ่ น ก าเนิ ด คื อ ถิ่ น เกิ ด หรื อ บ้ า นเกิ ด เมื อ งนอน โดยในบริ บ ทสั ง คม
โรงเรียนนั้น อาจมีคนหลากหลายถิ่นกาเนิดเข้ามาอยู่รวมกัน ซึ่งจะทาให้
เกิดความหลากหลายทั้งด้านภาษา อาหาร ความเชื่อ และการดาเนิน
ชี วิ ต ดั ง นั้ น เราจึ ง ควรเข้ า ใจและยอมรั บ ในความเหมื อ นและความ
แตกต่างที่เกิดขึ้น ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ให้
มีความรู้รักสามัคคีเพื่อความสงบสุขของสังคม
(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 56)

จากตัวอย่างที่ 107 จะเห็นได้ว่าสังคมในโรงเรียนมีคนที่เกิดจากถิ่นกาเนินต่างกัน
ทาให้การใช้ชีวิตมีความแตกต่างกัน เช่น ภาษาที่ใช้สื่อสาร อาหารที่ต้องรับประทาน ตลอดจนการมี
ความคิดความเชื่อที่แตกต่างกัน และการที่เด็กมาอยู่รวมกันในสังคมโรงเรียน เด็กจะต้องเข้าใจใน
พฤติกรรมที่แตกต่างของเพื่อน รวมไปถึงเด็กจะต้องยอมรับพฤติกรรมที่แตกต่างเหล่านั้น เพื่อนาไปสู่
ความสงบสุขของสั งคม สื่อให้เห็นว่าการเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างจะทาให้สั งคมสงบสุ ข
ภายในสังคม
ตัวอย่างที่ 108

เม่นมีฐานะยากจนกว่าเพื่อนคนอื่นในชุมชน แต่เพื่อนทุกคนต่างเข้าใจ
เม่น ไม่ได้รังเกียจหรือล้อเลียนและคอยให้ความช่วยเหลือเม่นเสมอ เช่น
ให้เม่นยืมอุปกรณ์การเรียนไปใช้ ช่วยอธิบายบทเรียนที่เม่นไม่เข้าใจ
(หน้าที่พลเมือง ป.3 อจท. หน้า 31)

จากตัวอย่างที่ 108 จะเห็นได้ว่าเม่นเป็นเสมือนตัวแทนคนที่มีฐานะด้อยกว่าเพื่อน
คนอื่นในสังคม เช่น การไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน แต่เพื่อนในโรงเรียนก็เข้าใจและเห็นใจเม่น จาก
ตัวอย่างพบคาว่า “ทุกคน” เพื่อสื่อให้เห็นว่าสังคมของเม่นนั้น เป็นสังคมที่มีความปรองดอง สมานฉันท์
เนื่องจากว่าทุกคนในสังคมไม่รังเกียจ แต่กลับช่วยเหลือแบ่งปัน สะท้อนให้เห็นว่าการจะเป็นเด็กดีและ
คนดีนั้นต้องเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน
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ตัวอย่างที่ 109

ในตอนเย็นวันนั้นชาวบ้านทุกคนก็มาประชุมกันตามที่ผู้ใหญ่เชิญ เพื่อ
สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ใหญ่ปานพูด
กั บ ชาวบ้ า นว่ า “การที่ ห มู่ บ้ า นของเราเข้ ม แข็ ง ได้ นั้ น เราต้ อ งรั ก กั น
ช่ ว ยเหลื อ กั น คนเราเกิ ด มาไม่ เ หมื อ นกั น ต่ า งเชื้ อ ชาติ ศาสนา ต่ า ง
สภาพแวดล้อม ความสามารถร่างกายและจิตใจ ย่อมมีความแตกต่างกัน
เป็นธรรมดา บางคนรวย บางคนจน บางคนได้เรียนหนังสือสูง ๆ บางคน
ไม่มีโอกาสได้เรียน แต่บุคคลเหล่านี้ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม ซึ่งการอยู่
รวมกันได้อย่างมีความสุข บุคคลต้องมีการยอมรับในความแตกต่างกัน
อย่างเช่นความขัดแย้งของอ่ากับทิศนั้น ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โต คนบ้าน
เดียวกัน พ่อแม่เป็นเพื่อนกัน บ้านก็อยู่ ติดกัน ลุงว่าเราน่าจะทาความ
เข้าใจกัน ทุกคนควรมีเหตุผลและควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราต้องขจัด
ความขัดแย้งให้หมดไปและให้ยึดมั่นในวิถีแห่งสันติวิธี ปฏิเสธวิธีการใช้
ความรุนแรง”
(หน้าที่พลเมือง ป.3 พว. หน้า 50-51)

จากตั ว อย่ า งที่ 109 จะเห็ น ได้ ว่ า คนในชุ ม ชนเกิ ด ความขั ด แย้ ง กั น จนท าให้
ผู้ใหญ่บ้านต้องเชิญลูกบ้านทุกคนมาประชุมเพื่อเจรจาให้คนในชุมชนเข้าใจกัน จึงอธิบายหลักการคิด
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างสันติวิธี เป็นการปลูกฝังให้คนในสังคมเข้าใจและยอมรับในความเป็นตัวตน
ของกันและกัน เพื่อลดการใช้ความรุนแรงตามนโยบายของรัฐบาล จะเห็นได้ว่ารัฐบาลต้องการให้คนใน
สังคมยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม
4.1.3 อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
การวิเคราะห์ตัวบทหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองที่สื่ ออุดมการณ์ “ความเป็นพลเมื อ ง”
ผู้ วิจั ย พบชุดความคิดเกี่ย วข้องกับ ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้ว ย สถาบันชาติ
สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
ตัวอย่างที่ 110

กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และประดับธง
ชาติตามอาคารบ้านเรือนเมื่อถึงวันสาคัญเกี่ยวกับชาติ
(หน้าที่พลเมือง ป.1 อจท. หน้า 17)
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จากตัวอย่างที่ 110 จะเห็นได้ว่า คนไทยให้ความสาคัญเกี่ยวกับชาติไทย โดยการปฏิบัติ
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ได้แก่ การยืนเคารพธงชาติ การประดับธงชาติตามกิจกรรมสาคัญ จากการ
ปฏิบัติข้างต้นนี้สื่อให้เห็นว่า สถาบันชาติมีความสาคัญกับคนไทย
ตัวอย่างที่ 111

ก่อนเข้าเรียนตอนเช้าในแต่ละวันเราจะมีกิจกรรมก่อนเรียน คือ เข้า
แถวเพื่อเคารพธงชาติและเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ กล่าว
คาปฏิญาณ และรับฟังการอบรมจากครู ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะเข้าแถว
เคารพธงชาติในเวลา 08.00 นาฬิกา ดังนั้น นักเรียนต้องมาโรงเรียนก่อน
เวลา 08.00 นาฬิกา เพื่อให้ทันเข้าแถวและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
(หน้าที่พลเมือง ป.2 วพ. หน้า 28)

จากตัวอย่างที่ 111 จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติกิจกรรมก่อนเรียนนั้นมีความสาคัญต่อนักเรียน
เนื่องจากเป็ น การปฏิบั ติกิจ กรรมที่เกี่ยวข้องกับสามสถาบันหลั ก ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ จะเห็นได้ว่าการเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคาปฏิญาณตนนั้น เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ของพลเมือง ในฐานะที่นักเรียนซึ่งเป็นพลเมืองของชาติจึงต้องร่ว มสืบทอดเพื่อปฏิบัติกิจกรรมให้
สถาบันหลักอยู่คู่กับสังคมต่อไป
ตัวอย่างที่ 112

ครู อ าภรณ์ บ อกนั ก เรี ย นว่ า “การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในวั น ส าคั ญ ทาง
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น หน้ า ที่ ข องพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ จ ะช่ ว ยสื บ ทอด
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาได้ เช่น ทาบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และเวียน
เทียน เพียงเท่านี้นักเรียนก็จะได้ชื่อว่า เป็นชาวพุทธที่ดีแล้วค่ะ”
(หน้าที่พลเมือง ป.3 พว. หน้า 22)

จากตัวอย่างที่ 112 จะเห็นได้ว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็น
หน้าที่ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ สื่อให้เห็นว่าการทาบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรม
เทศนา และเวียนเทียนนั้น จะนาไปสู่การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
ตัวอย่างที่ 113

พระมหากษัตริย์ทรงปกครองประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตามครรลองครอง
ธรรม เราจึงควรเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
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1. ยืนตรงและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
2. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน พระราชจริยวัตร
และพระจริยวัตร
3. เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น
วันจักรี วันปิยมหาราช วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันฉัตรมงคล
เป็นต้น
(หน้าที่พลเมือง ป.3 แม็ค หน้า 20)
จากตัวอย่างที่ 113 จะเห็นได้ว่าการที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขอยู่ได้นั้น อันมีสาเหตุมา
จากพระมหากษัตริย์ทรงดูแลและห่วงใยประชาชน ทาให้ประชาชนปฏิบัติต่อสถาบันกษัตริย์ด้วยความ
จงรักภัคดี ความเคารพบูชา เป็นการเน้นย้าว่าพระสถานภาพของพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพ
เทิดทูน สื่อให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับประชาชน
4.1.4 อุดมการณ์ความเป็นชายและความเป็นหญิง
การวิเคราะห์ตัวบทหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองที่สื่ออุดมการณ์ “ความเป็นพลเมือง”
ผู้วิจัยพบชุดความคิดเกี่ยวข้องกับความเป็นชายและความเป็นหญิง ดังนี้
ตัวอย่างที่ 114

เมื่อช่วยแม่เก็บโต๊ะอาหารและล้างจานเสร็จแล้ว กิ่งจึงเดินไปที่สวนหลัง
บ้านเพื่อช่วยพ่อกับตาทางานในสวน ส่วนแก้ว แม่ให้นาจานไปคืนป้ามาลี
และบอกให้แก้วนาบวบไปฝากป้ามาลีด้วย เพื่อตอบแทนความมีน้าใจที่
ป้ามาลีนาขนมมาให้
(หน้าที่พลเมือง ป.1 พว. หน้า 11)

จากตัวอย่างที่ 114 จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของลูกก็ถูกจาแนกตามเพศสภาวะ โดยเพศหญิง
จะถูกนาเสนอเกี่ยวกับการทางานบ้าน การเอื้อเฟื้อ อ่อนหวานอ่อนโยน ในขณะที่เพศชายจะนาเสนอ
ในลักษณะของการใช้กาลังที่มีความเข้มแข็ง แข็งแรง คือ การช่วยงานพ่อและตาในสวน ส่วนเพศหญิง
ทาหน้าที่ผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน สื่อให้เห็นความแตกต่างของเพศหญิงและเพศชายตามการกระทา
ตามเพศสภาวะ
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ตัวอย่างที่ 115

โดยทั่วไปนักเรียนทุกคนจะได้รับมอบหมายให้ทาความสะอาดห้องเรียน
หรือเรียกกันว่า เวรทาความสะอาดประจาวัน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะ
ได้รับมอบหมายว่าใครทาเวรวันไหน และบางครั้งบางมีการแบ่งหน้าที่
กันรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น นักเรียนหญิงกวาดห้องและลบกระดาน
ดา นักเรียนชายถูพื้นห้องและนาขยะไปทิ้ง
(หน้าที่พลเมือง ป.2 วพ. หน้า 29)

จากตัว อย่ าง 115 จะเห็ นได้ว่า บทบาทของเพศหญิ ง ได้ ถู กจ ากัด พื้ นที่ ใ ห้ อยู่ภ ายใน
ห้องเรียน ได้แก่ การกวาดห้องและการลบกระดานดา ส่วนบทบาทของเพศชายนั้นสื่อให้เห็นถึงความ
แข็งแรงของร่างกาย และให้ทากิจกรรมนอกห้องเรียน ได้แก่ การถูพื้นห้องและการนาขยะไปทิ้ง จาก
บทบาทชายและหญิงที่ปรากฏสื่อให้เห็นถึงการถูกจากัดพื้นที่การแสดงออกตามเพศภาวะ
ตัวอย่างที่ 116

เพศเป็ น สถานภาพที่ ติ ด ตั ว มาตั้ ง แต่ ก าเนิ ด ซึ่ ง ตามโครงสร้ า งทาง
ร่างกายของมนุษย์แล้วจะประกอบด้วยเพศชายและเพศหญิง นอกจากนี้
ในสังคมปัจจุบัน บุคคลมีรสนิยมทางเพศหลากหลายจึงเกิดเพศที่สามขึ้น
ดังนั้นเราจึงควรยอมรับความแตกต่างทางเพศนี้และปฏิบัติต่อกันด้วย
การให้ เกียรติ ซึ่งกันและกัน ตัว อย่างเช่น เพศชายควรให้เ กียรติและ
เสียสละให้แก่เพศหญิงหรือเพศที่อ่อนแอกว่า อาทิ การเสียสละที่นั่ง
บนรถโดยสารให้แก่เด็ก สตรี และคนชรา เป็นต้น
(หน้าที่พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 54-55)

จากตัวอย่างที่ 116 จะเห็นได้ว่าเพศชายเป็นเพศที่มีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย ที่
นาเสนอให้เห็นถึงความเข้มแข็ง เสียสละ และดูแลเพศที่อ่อนแอกว่า ส่วนเพศหญิงจะถูกนาเสนอให้
เป็ น ผู้ รั บ การปฏิบั ติจ ากเพศชาย คือ ได้รับการดูแลจากเพศชาย สื่ อถึงการเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเป็นการส่งเสริมให้ผู้ชายมีความแข็งแกร่ง ในขณะที่ผู้หญิงกลับมี
ภาพเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่า และรอคอยการช่วยเหลือจากผู้ชาย
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ตัวอย่างที่ 117

(หน้าที่พลเมือง ป.3 อจท. หน้า 26)
จากตัวอย่างที่ 117 จะเห็นได้ว่าเพศหญิงถูกนาเสนอให้เป็นนางรา ที่มีความอ่อนช้อย
อ่อนหวาน สวยงามทั้งกิริยาท่าทางและการแต่งกาย ส่วนเพศชายในภาพนั้นจะถูกนาเสนอให้เป็นผู้เล่น
ดนตรี ที่มุ่งเน้นไปที่ทักษะและความชานาญในการเล่น สื่อสารโดยการใช้เสียงดนตรี เพื่อสื่อให้เห็นว่า
เพศชายและเพศหญิงถูกนาเสนอให้มีความแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม
4.2 วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Practice)
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับตัวบทหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง
โดยผู้วิจัยจะนาแนวคิดเรื่องการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นความเป็นพลเมือง และแนวคิดเรื่องความเป็น
พลเมืองในสังคมไทยมาใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
4.2.1 การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นความเป็นพลเมือง
การดารงอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลายคน
มักตั้งคาถามว่าการศึกษาช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันและการศึกษามีส่วนช่วยในการผลิต
และเตรียมพลโลกแห่งอนาคตได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาที่มิได้มุ่งเพียงเพื่อพัฒนา
ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความต้องการและสนองตอบต่อแนวคิดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่
นั่นควรหมายความรวมไปถึงการจัดการศึกษาที่สะท้อนให้ผู้เรียนได้รับรู้และซึมซับบริบทต่าง ๆ ตาม
สภาพสังคม และวัฒนธรรมแห่งความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทาความเข้าใจในคุณค่าของความเป็น
มนุษย์อย่างสมบรูณ์ (Kindred and others. 1976; Sable. 2007; Bai and others. 2009) ด้วยเหตุ
นี้ทาให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในระบบการศึกษา โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
ที่ควบคุมและดูแลการจัดระบบการศึกษาภายในประเทศไทย รวมไปถึงการกาหนดหลักสูตรแกนกลาง
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เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนื้อหาที่ หลักสูตรกาหนดไว้ และทา
ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกโรงเรียน
หลักสูตรจึงเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาแห่งชาติลง
สู่การปฏิบัติ ทาให้หลักสูตรมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพื่อให้การนาหลักสูตรไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่จาเพาะเจาะจงการเรียนรู้ซึ่งเกิด
จากการกาหนดเนื้อหา เป้าหมาย วัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ของการปฏิบัติ (ประสาท
เนืองเฉลิม, 2554: 30) สามารถสรุปได้ว่า หลักสูตรเป็นเอกสารและแนวทางในการจัดการเรีย นรู้
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
หรือประสบการณ์ที่จะแก่ผู้เรียน รวมถึงมีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กาหนดโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้น ๆ
ในสังคมปัจจุบันการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ระบบการ
จั ดการศึกษาจึ งถูกปรั บ ปรุ งเปลี่ย นแปลงมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้ การจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
สภาวะของสังคมตามยุคสมัย ทาให้หลักสูตรการศึกษาของไทยถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ของสังคม และมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามยุคสมัย
พุทธศักราช 2503 ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (พ.ศ.
2503 - 2543) กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติที่
ปรับปรุงใหม่ เรียกว่า หลักสูตรพุทธศักราช 2503 มุ่งให้ทุกคนได้รับการศึกษาตามควรแก่อัตภาพเพื่อ
เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถที่จะประกอบอาชีพและทาคุณประโยขน์แก่ประเทศชาติ โดย
เน้นความสาคัญด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษาและหัตถศึกษา
หลังจากนั้นการศึกษาไทยได้เปลี่ยนมาใช้ หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 อัน
เนื่องจากความไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ จึงมีการ
กาหนดหลักสูตรใหม่ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ให้มีความรู้ความสามารถ มี
ความสุข รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง 2533) มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะ
ทาประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาต่อให้สามารถทาประโยชน์เพื่ อสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากการใช้หลักสูตรดังกล่าวไม่สามารถส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคม
แห่งความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ได้ทันเหตุการณ์ และไม่สะท้อนความต้องการของท้องถิ่น เกิดการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึ งเปลี่ยนไปใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2544 มี จุ ด มุ่ ง หมายมุ่ ง พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ เป็ น คนดี มี ปั ญ ญา มี
ความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จากการใช้หลักสูตรพบว่า
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มีความสับสนในผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษา จึงเปลี่ยนมาใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่วน
เนื้อหาสาระยังคงใช้ 8 กลุ่มสาระเหมือนหลักสูตร 2544 แต่ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดเพิ่มใหม่ และมีการ
เพิ่มกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
ในช่วงหลังจากรัฐประหาร ภาครัฐได้ปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาชาติ อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) จึงมี
การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเข้ามาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีการกาหนดจุดเน้น จานวน 5 จุดเน้น ได้ แก่ (1) ความเป็นไทย
(2) รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) ความปรองดอง สมานฉันท์ และ (5) ความมี
วินัยในตนเอง เพื่อสันติสุขของสังคมไทยและสร้างคนไทยที่เข้มแข็งนาไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทย
ให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี
การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นความเป็นพลเมืองปรากฏอยู่ในหลักสูตรบางช่วงเวลา ได้แก่
หลั ก สู ต รพุ ท ธศั ก ราช 2503 หลั ก สู ต รประถมศึ ก ษาพุ ท ธศั ก ราช 2521 และหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สภาพเหตุการณ์ในสังคมส่งผลต่อการบังคับใช้หลักสูตรเพื่อ
แก้ไขและควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เปลี่ยนแปลงไป
4.2.2 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย
พลเมืองคือ กาลังคนของประเทศ นักเรียนในฐานะเป็นพลเมืองของสังคมจะได้รับสิ ทธิ
เสรีภาพ และมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมร่วมพัฒนาประเทศชาติ การจะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต้องอาศัยบริบทแวดล้อมในการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นต่อเด็ก
และเยาวชน โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวที่ถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่สาคัญของสังคมมนุษย์ ทาหน้าที่
ช่วยหล่อหลอมเด็กให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผ่านกิจวัตรประจาวันที่บ้าน เช่น การเรียนรู้
บทบาทหน้ าที่ การช่ว ยทางานบ้ าน เป็นต้น เพื่อให้ สั งคม ภาครัฐ หรือชาติได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่สาคัญในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรักและการดูแลเอาใจใส่
รวมถึงเป็นต้นแบบการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่แก่เด็ก
สถาบันโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่ผูกขาดการจัดการศึกษาไว้ที่โรงเรียนมากขึ้น ทา
ให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีบทบาทในการจัดการศึกษาน้อยลง เหลือเพียงการคอยตักเตือนเด็กให้เรียน
หนังสือเท่านั้น (รุ่ง แก้วแดง, 2543: 167) ถึงแม้โรงเรียนจะเป็นสถานศึกษาที่ถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะแก่เด็กแล้ว โรงเรียนยังคอยอบรมขัดเกลาพฤติกรรมที่คนในสังคมร่วมกันสร้างขึ้นให้เกิดแก่
สมาชิกตัวน้อยของสังคม เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดี โดยการให้เด็กได้เข้าใจวัฒนธรรม ค่านิยมที่
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จาเป็น เช่น วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยมีครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้เด็กประพฤติปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานทางสังคม
การขั ด เกลาทางสั ง คมเป็ น การควบคุ ม พฤติ ก รรมของเด็ ก ผ่ า นสถาบั น สั ง คมเพื่ อ
ผลประโยชน์ของสังคม การที่เด็กถูกวางเงื่อนไขและถูกกาหนดการกระทาโดยกลุ่มบุคคลหรือกลุ่ม
สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ จะทาให้เด็กเข้าใจและมีความเชื่อต่อสิ่งที่ปฏิบัติว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยไร้ข้อ
โต้แย้ง ซึ่งข้อกาจัดและเงื่อนไขการกระทาเหล่านั้นได้กระทาหน้าที่ซึ่ง ซ่อนเร้นอยู่ภายในหรืออาจแสดง
โดยเปิดเผย ส่งผลให้เด็กมีส่วนร่วมในเป้าหมายและบรรทัดฐานของสังคมนั้น
จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว ทาให้เห็นว่า ยุคสมัยของการสร้างหลักสูตรส่งผลต่อสภาพ
เหตุการณ์ของสังคมในช่วงเวลานั้น ครั้งเวลาผ่านไปสภาพของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ย่อมจะมี
ผลกระทบต่อหลักสูตร ทาให้หลักสูตรไม่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม
ดังนั้นการปรับปรุงแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมย่อมเป็นสิ่งจาเป็น
(บุ ญเลี้ ย ง ทุมทอง, 2554: 333) เพื่อที่จะพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ให้ ส อดคล้ อ งกับสภาพสั ง คมใน
ขณะนั้น อีกทั้งสังคมไทยยังมีความแตกต่างของบุคคลทั้ง เพศสภาพ ที่อยู่อาศัย ภาษา ความคิดและ
ความเชื่อ ทาให้คนในสังคมมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันในบางเรื่อง อันนาไปสู่ปัญหาที่จะทาให้เกิด
ความขัดแย้งภายในสังคม เช่น การแบ่งฝ่าย การประท้วง เป็นต้น จึงกาหนดรายวิชาหน้าที่พลเมืองใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อช่วยแก้ปัญหาและปลูกฝังความเป็น
พลเมืองที่สังคมพึงปรารถนา ทว่าการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิถีปฏิบัตินั้น จาเป็นต้องปลูกฝังให้กับ
เด็ ก ตั้ ง แต่ วั ย เรี ย นเป็ น ต้ น ไป ผ่ า นกระบวนการหล่ อ หลอมบุ ค คลิ ก ภาพ ระบบการศึ ก ษาที่ เ ป็ น
กระบวนการพัฒ นาหรื อปรั บ ปรุ งจิ ตใจ อุปนิสั ย และอุดมคติทางกายภาพต่าง ๆ ของเด็กให้ ดีขึ้น
เพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่สังคมพึงปรารถนา
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กับวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กับวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น ผู้วิจัยพบว่า
ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการนาเสนออุดมการณ์ “ความเป็นพลเมือง” ในหนังสือ
เรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองนั้น มีหลายประการ ได้แก่ แนวคิดเรื่องระบบอาวุโส แนวคิดเกี่ ยวกับ
พลเมืองและพลโลก แนวคิดเรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแนวคิดความเป็นชาย
ความเป็นหญิง ดังนี้
แนวคิดเรื่องระบบอาวุโส เป็นระบบที่ผู้ใหญ่มีอานาจและสถานภาพเหนือผู้น้อย ทาให้เกิดการ
เคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ การกราบไหว้ การแสดงความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เนื่องมาจากผู้ใหญ่ คือ
ผู้ที่มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิที่สูงกว่าเด็ก ส่วนเด็กนั้นยังขาดประสบการณ์จึงอาจทาให้เด็กไม่สามารถ
พิจ ารณาเรื่ อ งราวต่า ง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่า งถี่ถ้ว นและอาจทาในสิ่ ง ที่ ไม่ เหมาะสมได้ เนื่องจากความ
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รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ผู้ใหญ่ถูกมองว่ามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการดาเนิน
ชีวิต สามารถเป็นที่พึ่งของผู้น้อยได้ ดังนั้นจึงควรได้รับการเคารพยกย่อง และได้รับสิทธิหรือความชอบ
ธรรมต่าง ๆ ที่จะสั่งการให้ผู้น้อยปฏิบัติตาม คนไทยส่วนใหญ่นั้นได้รับการปลูกฝังความคิดนี้มาตั้ง แต่
เยาว์วัย โดยได้รับแบบอย่างจากพ่อแม่ที่มีหน้าที่หลักในการอบรมสั่งสอนหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่าง ทว่า
แนวคิดเรื่องระบบอาวุโสนี้ หากมองในมุมกลับกันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในลักษณะที่ทาให้เ ด็กไม่กล้า
แสดงความคิดโต้แย้ ง ขาดความคิคริเริ่ม ซึ่งแนวคิดเรื่องระบบอาวุโ สส่ งผลต่อการสื่ ออุ ดมการณ์
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างเด็กกับ ผู้ ใหญ่แ ละอุดมการณ์เด็ก ดีและคนดี ที่ปรากฏในหนังสื อเรี ยนหน้ า ที่
พลเมือง ดังที่ได้นาเสนอ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เป็นเสมือนกรอบที่กาหนดพฤติกรรมหรือความ
ประพฤติของเด็กให้ส อดคล้ องกับ คุณลั กษณะที่กาหนด เพื่อปลูกฝังหรือขัดเกลาให้เด็กเติบโตเป็น
พลเมืองและพลโลกที่พึงปรารถนา ผ่านวิธีการการเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองสาหรับการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมประชาธิปไตย โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามสถานภาพ บทบาท
สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554)
ได้ส รุ ป ลั กษณะพลเมืองไทยในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ คนไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ใฝ่ รู้และ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ใฝ่ดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มี
จิ ต ส านึ ก และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นร่ ว ม มี จิ ต สาธารณะ มี วั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะการคิด และปฏิบัติ ทาให้วาทกรรมในหนังสือเรียน
หน้าที่พลเมืองนาเสนอเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ที่เด็กต้องปฏิบัติตาม เพื่อสื่ออุดมการณ์เด็กดีและคน
ดี ในขณะเดียวกันอุดมการณ์ที่นาเสนออย่าง "แนบเนียน" ไร้ข้อโต้แย้ง ช่วยตอกย้าแนวคิดพลเมืองและ
พลโลกที่พึงปรารถนาและอาจจะมีผลทางอุดมการณ์ต่อความคิดของเด็ก ทาให้เด็กยอมรับและเชื่อตาม
ระบบความคิดดังกล่าวนั้น
สังคมไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทาให้สถาบันทั้งสามสถาบันที่ประกอบขึ้นกลายเป็นชาติ
ไทย ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยที่ชาติเสมือนเป็นแผ่นดินหรือประเทศ ศาสนาเป็น
หลั กคาสอนที่ยึ ดถื อ ปฏิ บั ติ และพระมหากษัต ริย์เ ป็น ประมุ ข ที่ป กครองแผ่ นดิ น เมื่อสามสถาบั น
ประกอบรวมกันจึงเป็นเสมือนแก่นสาคัญของประเทศ ทาให้คนในประเทศไทยยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของชาติด้วยการแสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติตนตามวิถีปฏิบัติที่ทาเป็นกิจวัตร เช่น ร้องเพลง
ชาติ ยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทาบุญตักบาตร รวมไปถึงการปฏิบัติกิจกรรมตามวัน
สาคัญต่าง เช่น จุดเทียนชัยถวายพระพร ประดับธง เป็นต้น การปฏิบัติเหล่านี้สื่อแนวคิดเรื่องความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นาไปสู่อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ โดยรัฐได้พยายาม
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ปลูกฝังความคิดเรื่องหน้าที่ของพลเมืองให้กับประชาชนที่อยู่ในวัยเรียน เพื่อให้เห็นบทบาทของตนเอง
ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมและชาติไทย
เเนวคิดเรื่องความเป็นชายและความเป็นหญิงในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองนั้น นาเสนอให้เห็น
เรื่องความแตกต่างกันของบทบาทหน้าที่ตามเพศภาวะ โดยเพศหญิงมักจะถูกนาเสนอเกี่ยวกับงานบ้าน
และการทาความสะอาด การเอื้อเฟื้อ ความอ่อนหวานอ่อนโยน ส่วนเพศชายจะนาเสนอในลักษณะของ
การใช้กาลังที่มีความเข้มแข็ง ความแข็งแรงของพละกาลัง เช่น การช่วยงานในสวน การนาขยะไปทิ้ง
และดูแลเพศที่อ่อนแอกว่า เช่น เสียสละที่นั่งแก่เด็กและสตรี จากบทบาทชายและหญิงที่ปรากฏสื่อให้
เห็นถึงการถูกจากัดพื้นที่การแสดงออกตามเพศภาวะ ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
เป็นการส่งเสริมให้ผู้ชายมีความแข็งแกร่ง ในขณะที่ผู้หญิงกลับมีภาพเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่า และรอคอย
การช่วยเหลือจากผู้ชาย ดังข้อความในตัวบทว่า “เพศชายควรให้เกียรติและเสียสละให้แก่เพศหญิง
หรื อเพศที่อ่อนแอกว่า อาทิ การเสี ยสละที่นั่งบนรถโดยสารให้ แก่เด็ก สตรี และคนชรา” (หน้าที่
พลเมือง ป.2 แม็ค หน้า 55) จากข้อความนี้เป็นการสื่อถึงอุดมการณ์ความเป็นชายและความเป็นหญิง
อุดมการณ์ดังที่กล่าวมาได้พยายามปลูกฝังความคิ ดผ่านตัวบทหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ส่วน
หนึ่งเป็นการผลิตซ้าความคิดเดิมในสังคมไทย เช่น อสมมาตรของอานาจที่แตกต่างกันระหว่างเด็กกับ
ผู้ใหญ่ โดยเด็กจะมีอานาจน้อยหรือด้อยอานาจกว่าผู้ใหญ่ กล่าวคือเด็กยังไม่กล้าตัดสินใจทาสิ่งต่าง ๆ
ด้วยตนเอง ทาให้อานาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ โดยที่เด็กจะคอยเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ทาให้
เกิดการยอมรับในสถานภาพและบทบาทของตนเองว่ามีความแตกต่างภายใต้ความพันธ์ระหว่างเด็กกับ
ผู้ใหญ่ เพศชายกับเพศหญิง รวมถึงรัฐกับประชาชน ดังนั้นเด็กจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ได้
อย่างครบถ้วนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความต้องการหรือ บรรทัด
ฐานทางสั งคมที่ถูกสร้ างขึ้น จากผู้ ที่มี อานาจรัฐ หรื อมี อานาจหลั กในการปกครองสั งคม เพื่อสร้า ง
ความชอบธรรมให้เกิดจากการจัดระเบียบสังคม โดยที่รัฐมุ่งเน้นเรื่องความสมานฉันท์ ปรองดอง และ
ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง เพื่อสัมพันธภาพของสังคม อันมีสาเหตุมาจากปัญหาของสังคมในปัจจุบัน
ทั้งหมดนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ผ่านกลไกการสมยอมต่ออานาจรัฐ ซึ่งเป็นอุดมการณ์
หรือชุดความคิดที่เป็นรากฐานในการปฏิบัติ อันเป็นการช่วยให้รัฐหรือมีอานาจหลักสามารถปกครอง
สังคมได้อย่างราบรื่นและสงบสุข
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
วิทยานิพนธ์นี้ศึกษากลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองที่ปรากฏในหนังสือเรียน
รายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ตามแนวคิ ด วาทกรรมวิ เ คราะห์ เ ชิ งวิ พ ากษ์ (Fairclough, 1995) โดยวิ เ คราะห์ อุ ด มการณ์
เกี่ยวกับ “ความเป็นพลเมือง” ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษา โดยใช้กลุ่มข้อมูล คือ วาทกรรมหนังสือเรียน
หน้าที่พลเมือง ได้แก่ หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จาก
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ วัฒนาพานิช สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ และแม็คเอ็ดดูเคชั่น จานวน
12 เล่ม ผลการวิจัยสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ตามทฤษฎี S M C R ของเดวิด เค เบอร์โล
และการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมตามกรอบมิติที่ 2 ของแฟร์คลัฟ ดังนี้
จากการการวิเคราะห์ ตามทฤษฎี S M C R พบว่า ผู้ส่งสาร (S) ได้แก่ รัฐ ที่ทาหน้ าที่
ควบคุม กากับ และดูแลขั้นตอนการผลิตหนังสือเรียน อาศัย ข้อมูลข่าวสาร (M) ในการบรรจุเนื้อหาที่
กาหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ผ่านช่องทางในการส่ง (C) ได้แก่ โดยมีนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน มีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้คอยสอน ควบคุมและ
ปลู กฝั งข้อมู ล ข่ าวสารให้ แ ก่ เด็ กผ่ า นตัว บทหนั งสื อ เรี ยนรายวิช าหน้ า ที่ พลเมื อ ง เมื่อ ผู้ รั บ (R) คือ
นักเรียน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งจะทาให้เกิดการสืบทอดค่านิยม และการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ทางสังคมผ่านการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน
จากการการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมตามกรอบมิติที่ 2 ของแฟร์คลัฟ พบว่า ผู้มี
อานาจในการตรวจสอบ ดูแล ควบคุมการผลิตหนังสือเรียน คือ รัฐ โดยมีสานักพิมพ์ต่าง ๆ เป็นฐานใน
การผลิตหนังสือเรียนตามวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นที่รัฐต้องการจะปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาเด็กให้มี
ความสามารถตามศักยภาพหรือมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาใด ๆ นั้น สานักพิมพ์ต้ องผลิตหนังสือเรียน
ให้สอดคล้องตามหลักสูตรที่กาหนดโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้โรงเรียนใช้หนังสือเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนภายในโรงเรียนระหว่างครูกับนักเรียน และวาทกรรมหนังสือเรียนกับนักเรียน
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5.1.2 กลวิธีทางภาษาที่สื่อชุดความคิด “ความเป็นพลเมือง” ในหนังสือเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง
กลวิธีทางภาษาที่สื่อชุดความคิด “ความเป็นพลเมือง” จาแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ กลวิธีทางวัจนภาษา และกลวิธีทางอวัจนภาษา ดังนี้
5.1.2.1 กลวิธีทางวัจนภาษา
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสื อเรียนหน้าที่พลเมืองใช้กลวิธี
ทางวัจนภาษา 9 กลวิธีหลัก ได้แก่ (1) กลวิธีการใช้คาศัพท์ แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) กล
วิธีการใช้คากริยาที่เด็กกระทากริยา (3) กลวิธีการใช้คากริยาที่บุคคลอื่นกระทากริยา (4) กลวิธีการใช้
คาเรี ย กขาน (5) กลวิธี การอ้างส่วนใหญ่ (6) กลวิธี การใช้คาแสดงทัศนภาวะ (7) กลวิธีการแสดง
เหตุ–ผล (8) กลวิธีการใช้เสียงที่หลากหลาย และ (9) กลวิธีการกาหนดกรอบการตีความคิด
1) กลวิธีการใช้คาศัพท์แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง เลือกใช้
คาศัพท์ร่วมกับคาที่พูดถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและหล่อหลอมให้เด็กมี
พฤติกรรมตรงตามคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งการปฏิบัติ
ต่าง ๆ นี้ มีส่วนช่วยสร้างพฤติกรรมที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นแก่เด็ก
2) กลวิธีการใช้คากริยาที่เด็กกระทากริยา
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง เลือก
นาเสนอตัวบทโดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้กระทาคากริยาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เรียนหนังสือ ช่วยงาน
บ้าน พูดจาสุภาพ เป็นต้น
3) กลวิธีการใช้คากริยาที่บุคคลอื่นกระทากริยา
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง เลือก
นาเสนอตัวบทโดยให้บุคคลอื่น เช่น คุณครู พ่อแม่ เป็นต้น เป็นผู้กระทาคากริยาในรูปแบบต่าง ๆ แก่
เด็ก เช่น ชมเชย ดูแล ห่วงใย เลี้ยงดู ตักเตือน และสั่งสอน เป็นต้น
4) กลวิธีการใช้คาเรียกขาน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง เลือกใช้
คาเรียกขานใน 2 รูปแบบ ได้แก่ คาเรียกขานที่แสดงการเป็นพวกเดียวกัน มักปรากฏคาว่า “เรา” และ
คาเรียกขานบอกอาชีพหรือตาแหน่ง เช่น ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านกานัน และแม่ค้าพ่อค้า
5) กลวิธีการอ้างส่วนใหญ่
ผลการวิเคราะห์พบว่า การอ้างส่วนใหญ่ มักปรากฏคาว่า ทุกคน ทั่วโลก
สังคม เพื่อแสดงให้เห็นว่า คนกลุ่มใหญ่ที่ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองกล่าวถึงนั้นปฏิบัติ
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ตนในลักษณะใดบ้าง เพื่อช่วยโน้มน้าวให้เด็กเกิดความไว้ใจที่จะปฏิบัติตามและถูกครอบงาความคิด
โดยง่าย
6) กลวิธีการใช้คาแสดงทัศนภาวะ
ผลการวิเคราะห์พบว่า การใช้คาแสดงทัศนภาวะ ได้แก่ ต้อง ควร โดยวาท
กรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองมักใช้คาว่า “ต้อง” “ควร” กับเด็ก เพื่อแสดงให้เห็นว่า คากริยาที่
ปรากฏร่วมกับคาแสดงทัศนภาวะนั้นเป็นสิ่งที่เด็กต้องทาหรือไม่ต้องทา ทั้งนี้การใช้คาว่า “ควร” เป็น
การบ่งถึงลักษณะของการปฏิบัติ แต่การใช้คาว่า “ต้อง” จะเป็นการใช้คาที่แฝงไปด้วยอานาจ เพื่อบอก
ถึงสิ่งที่ต้องการให้ปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7) กลวิธีการแสดงเหตุ – ผล
ผลการวิเคราะห์พบว่า การใช้ประโยคแสดงเหตุ - ผล เป็นการให้เหตุผล
ประกอบ เพื่อให้ข้อความมีความน่าเชื่อถือและมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น และทาให้เข้าใจเหตุการณ์ได้ดีขึ้น
8) กลวิธีการใช้เสียงที่หลากหลาย
ผลการวิเคราะห์พบว่า การใช้เสียงที่หลากหลาย ประกอบด้วย 2 รูปแบบ
ได้แก่ การใช้เสี ย งภายในตัว บท คือ เสี ยงของตัว ละครในเรื่องที่ปรากฏในตัวบท และการใช้เสียง
ภายนอกตัวบทเพื่อสร้างสหบท เช่น คาสอนในพระบรมราโชวาท
9) กลวิธีการกาหนดกรอบการตีความคิด
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองใช้การ
กาหนดกรอบการตีความคิดใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การกาหนดข้อปฏิบัติ เช่น มารยาทในการไหว้ การ
ปฏิบัติตามกฏของห้องเรียน การปฏิบัติตามกฏของโรงเรีย น และการยกตัวอย่าง เช่น การยกตัว อย่าง
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการอธิบายข้อกาหนดของการปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
5.1.2.2 กลวิธีทางอวัจนภาษา
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองใช้ภาพในการ
นาเสนอพฤติกรรมในด้านดีของเด็ก เพื่อแนะความของการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง
8 ประการ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงจุดเน้นของรายวิชาหน้าที่พลเมืองทั้ง 5 จุดเน้น เพื่อแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็ก และกลวิธีทางอวัจนภาษายังเป็นการใช้ภาพเพื่อสื่อความหมายให้เด็ก
เข้าใจความหมายตรงกับสิ่งที่ผู้ผลิตวาทกรรมต้องการจะสื่อสาร
5.1.3 อุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง
อุดมการณ์หรือชุดความคิดที่นาเสนอในประเด็นนี้ ผู้วิจัยพบว่าเป็นอุดมการณ์ที่สื่อ “ความ
เป็นพลเมือง” จานวน 4 อุดมการณ์ ได้แก่ อุดมการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ อุ ดมการณ์
เด็กดีและคนดี อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และอุดมการณ์ความเป็นชายและความ
เป็นหญิง ดังต่อไปนี้
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5.1.3.1 อุดมการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
ประกอบด้วยชุดความคิด 2 ความคิดย่อย ได้แก่ (1) เด็กจะต้องมีความอ่อน
น้ อ มต่ อ ผู้ ใ หญ่ และ (2) เด็ ก จะต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติต ามค าสอน จะเห็ น ได้ ว่ า อุ ด มการณ์ นี้เป็น
อุดมการณ์ที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีอานาจสูงกว่าเด็ก
5.1.3.2 อุดมการณ์เด็กดีและคนดี
ประกอบด้วยชุดความคิด 5 ความคิดย่อย ได้แก่ (1) เด็กจะต้องมีพฤติกรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) เด็กจะต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียน (3) เด็กจะต้องรู้
หน้าที่และมีความรับผิดชอบ (4) เด็กจะต้องรู้จักและรักความเป็นไทย และ (5) เด็กจะต้องปรองดอง
สมานฉันท์ จะเห็นได้ว่าชุดความคิดเหล่านี้มุ่งเน้นพฤติกรรมของเด็กที่มีต่อคนในครอบครัว คนใน
โรงเรียน และคนในชุมชน
5.1.3.3 อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
ผลการวิเคราะห์พบว่า เด็กมีความประพฤติที่ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
ประกอบด้วย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการยึดถือปฏิบัติและแสดง
ความเคารพด้วยความจงรักภัคดี
5.1.3.4 อุดมการณ์ความเป็นชายและความเป็นหญิง
ผลการวิเคราะห์พบว่า เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงถูกนาเสนอให้มีบทบาทหรือ
การแสดงออกที่แตกต่างกัน ตามเพศภาวะ กาหนดโดยปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและอื่น ๆ ที่ถูกทา
ให้กลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม
5.1.4 วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์พบว่า การดารงอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันและการศึกษามีส่วนช่วยในการผลิตและเตรียม
พลโลกแห่งอนาคต ในช่วงหลังจากรัฐประหาร ภาครัฐได้ปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาชาติ อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
จึงมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเข้ามาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีการกาหนดจุ ดเน้น จานวน 5 จุดเน้น ได้แก่ (1) ความเป็น
ไทย (2) รักชาติ ยืดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) ความเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) ความปรองดอง สมานฉันท์ และ
(5) ความมีวินัยในตนเอง เพื่อสันติสุขของสังคมไทยและสร้างคนไทยที่เข้มแข็งนาไปสู่การสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี นักเรียนในฐานะเป็น
พลเมืองของสั งคมจึงมี บ ทบาทหน้ าที่ทางสั งคมร่วมพัฒนาประเทศชาติ การจะปลูกฝังให้เด็ กและ
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เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต้องอาศัยบริบทแวดล้อมในการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้น
ต่อเด็กและเยาวชนผ่านวาทกรรมหนังสือเรียน
5.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กับวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กับวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น ผู้วิจัย
พบว่าปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการนาเสนออุดมการณ์ “ความเป็นพลเมือง” ใน
หนั งสื อเรี ย นรายวิชาหน้ าที่พลเมืองนั้น มีห ลายประการ ได้แก่ แนวคิดเรื่องระบบอาวุโส แนวคิด
เกี่ยวกับพลเมืองและพลโลก แนวคิดเรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแนวคิดความเป็น
ชายความเป็นหญิง ดังนี้
แนวคิดเรื่องระบบอาวุโส เป็นระบบที่ผู้ใหญ่มีอานาจและสถานภาพเหนือผู้น้อย ทาให้
เกิดการเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ การกราบไหว้ การแสดงความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เนื่องมาจาก
ผู้ใหญ่ คือ ผู้ที่มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิที่สูงกว่าเด็ ก ส่วนเด็กนั้นยังขาดประสบการณ์จึงอาจทาให้เด็กไม่
สามารถพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนและอาจทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้ เนื่องจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ผู้ใหญ่ถูกมองว่ามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการดาเนิน
ชีวิต สามารถเป็นที่พึ่งของผู้น้อยได้ ดังนั้นจึงควรได้รับการเคารพยกย่อง ทาให้แนวคิดเรื่องระบบ
อาวุโสส่งผลต่อการสื่ออุดมการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่แ ละอุดมการณ์เด็กดีและคนดีที่
ปรากฏในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เป็นกรอบที่กาหนดพฤติกรรมของเด็กให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่กาหนด เพื่อปลูกฝังหรือขัดเกลาให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองและพลโลกที่พึง
ปรารถนา ผ่านวิธีการการเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองส าหรับการอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นในสั ง คม
ประชาธิปไตย ทาให้วาทกรรมในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมื องนาเสนอเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ที่เด็ก
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม เพื่ อ สื่ อ อุ ด มการณ์ เ ด็ ก ดี แ ละคนดี ในขณะเดี ย วกั น อุ ด มการณ์ ที่ น าเสนออย่ า ง
"แนบเนียน" และ "แยบยล" นี้ก็ช่วยตอกย้าแนวคิดพลเมืองและพลโลกที่พึงปรารถนาและอาจจะมีผล
ทางอุดมการณ์ต่อความคิดของเด็ก ทาให้เด็กยอมรับและเชื่อตามระบบความคิดดังกล่าวนั้น
สังคมไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุ ข โดยที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ นับ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ท าให้ ส ถาบั น ทั้ ง สามสถาบั น ที่ ประกอบขึ้น
กลายเป็นชาติไทย ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมื่อสามสถาบันประกอบรวมกันจึงเป็น
เสมื อ นแก่ น ส าคั ญ ของประเทศ ท าให้ ค นในประเทศไทยยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ด้ ว ยการ
แสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติตนตามวิถีปฏิบัติที่ทาเป็นกิจวัตร นาไปสู่อุดมการณ์ความยึดมั่นใน
สถาบันหลักของชาติ โดยรัฐได้พยายามปลูกฝังความคิดเรื่องหน้าที่ของพลเมืองให้กับประชาชนที่อยู่ใน
วัยเรียน เพื่อให้เห็นบทบาทของตนองในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมและชาติไทย
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เเนวคิดเรื่องความเป็นชายและความเป็นหญิงในหนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองนั้น นาเสนอ
ให้เห็นเรื่องเกี่ยวกับแตกต่างกันของบทบาทหน้าที่ตามเพศภาวะ โดยเพศหญิงจะนาเสนอเกี่ยวกับงาน
บ้ านและการทาความสะอาด การเอื้อเฟื้อ ความอ่อนหวานอ่อนโยน ส่ ว นเพศชายจะนาเสนอใน
ลักษณะของการใช้กาลังที่มีความเข้มแข็ง แข็งแรงของพละกาลัง เช่น การช่วยงานในสวน การนาขยะ
ไปทิ้ง และดูแลเพศที่อ่อนแอกว่า เช่น เสียสละที่นั่งแก่เด็กและสตรี จากบทบาทชายและหญิงที่ปรากฏ
สื่อให้เห็นถึงการถูกจากัดพื้นที่การแสดงออกตามเพศภาวะ ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงและ
เพศชายเป็นการส่งเสริมให้ผู้ชายมีความแข็งแกร่ง ในขณะที่ผู้หญิงกลับมีภาพเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่า และ
รอคอยการช่วยเหลือจากผู้ชาย ทีส่ ื่อผ่านอุดมการณ์ความเป็นชายและความเป็นหญิง
อุดมการณ์ดังกล่าวได้พยายามปลูกฝังผ่านตัวบทหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ส่วน
หนึ่งเป็นการผลิตซ้าความคิดเดิมในสังคมไทย ทาให้เกิดการยอมรับในสถานภาพและบทบาทของ
ตนเองว่ามีความแตกต่างภายใต้ความพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เพศชายกับเพศหญิง รวมถึงรัฐกับ
ประชาชน ดังนั้นเด็กจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ได้อย่างครบถ้วนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความต้องการหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นจากผู้ที่มีอานาจรัฐ
หรือมีอานาจหลักในการปกครองสังคม เพื่อสร้างความชอบธรรมให้เกิดจากการจัดระเบียบสั ง คม
ทั้งหมดนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ผ่านกลไกการสมยอมต่ออานาจรัฐ ซึ่งเป็นอุดมการณ์
หรือชุดความคิดที่เป็ นรากฐานในการปฏิบัติ อันเป็นการช่วยให้ รัฐสามารถปกครองสั งคมได้ อย่ าง
ราบรื่นและสงบสุข
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษากลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ ความเป็นพลเมือง ผู้วิจัย พบประเด็นที่น่าสนใจ
เพิ่มเติม 4 ประเด็น ได้แก่ (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (2) แนวคิดความเป็น
พลเมื อ ง (3) การเปรี ย บเที ย บประเด็ นความคล้ ายคลึ ง และความแตกต่า งของงานวิจัย และ (4)
อุดมการณ์มีบทบาทและหน้าที่ในฐานะเป็นกลไกการควบคุมทางสังคม ดังนี้
(1) หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คือหลั กสู ตรที่ใช้ร่วมกันในประเทศไทย
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และมีทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคม
โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กาหนดคุณภาพของ
ผู้เรียน
การผลิตหนังสือเรียนหรือรวมไปถึงการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ จึงมีความจาเป็นต้อง
สอดคล้ องกับ หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาจากสภาพของสั งคมและการ
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เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ร่วมกับสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน เพื่อผลักดันการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองและพลโลกที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
(2) สิริวรรณ ศรีพหล (2551) กล่าวว่าพลเมืองเป็นผู้มีความเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รู้จัก
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ใช้สิทธิ ของตนภายในขอบเขตของกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม มีความภาคภูมิในความเป็นไทย มีความรักชาติ ศาสนา จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ สิ่ง
เหล่านี้ คือความมุ่งหวัง เพื่อสร้างคนให้ตรงตามกรอบแนวคิดความเป็นพลเมืองในสังคมไทย พลเมือง
ไทยทุกคนจึงได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการหล่อหลอมเข้าเป็นพลเมืองที่รัฐมุ่งหวัง
ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึง่ มีความแตกต่างจากพลเมืองในต่างประเทศ เช่น กฎหมายญี่ปุ่นให้ความสาคัญกับ
การรักษาความเป็นระเบียบในการจราจร การเข้าแถว ความสงบในยามค่าคืน กล่าวได้ว่า คนญี่ปุ่นมี
ความละเอี ย ดอ่ อ นต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยของสาธารณะ (กฤษณ์ พ ชร โสมณวั ต ร, 2557: 166)
นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังมีการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไว้ว่า “ประเทศแห่งการคิด ชาติแห่ง
การเรียนรู้” ที่มุ่งเน้นในการสร้างพลเมืองให้เป็นนักคิด นักวางแผน นักการค้า และการเจรจาต่อรอง
อันมีผลอย่างสาคัญทาให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบประเทศ
อื่น ๆ (วราธัช ตันติวรวงศ์, 2558: 18-19)
(3) ผู้วิจัยพบว่าหากเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวกับกลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็น
พลเมื อ งของผู้ วิ จั ย กั บ วาทกรรมเด็ ก ประเภทอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ มี ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย ไว้ แ ล้ ว ได้ แ ก่ งานวิ จั ย รื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสือเรียน รายวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา
พ.ศ. 2503 - 2544 : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ของวิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2554)
และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเล่าสาหรับเด็กในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.
2523 – 2553 ของอุมาวัลย์ ชีช้าง (2555) พบว่า
งานวิจัยของวิสันต์ สุข วิสิทธิ์ (2554) เป็นงานวิจัยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
และรัฐกับประชาชนภายใต้ความสัมพันธ์แบบอสมมาตร ที่ผู้ด้อยอานาจต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้มี
อานาจ มักปรากฏคาว่า “ต้อง” และ “พึง” เพื่อจากัดการแสดงบทบาทภายใต้ความสัมพันธ์ของเด็ก
กับผู้ใหญ่และรัฐกับประชาชน และงานวิจัยของอุมาวัลย์ ชีช้าง (2555) เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสั มพัน ธ์เชิงอสมมาตรเช่น เดียวกัน โดยนาเสนอภาพการเป็นเด็ กดี และคนดีในรูปแบบที่ รั ฐ
ต้องการ สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาที่นายกรัฐมนตรีใช้เป็นคาขวัญวันเด็กประจาปีมอบให้กับเด็กไทยทุก
คน เพื่อดาเนินชีวิตตามรูปแบบที่รัฐ บาลกาหนด ในลักษณะที่ว่าเด็กควรจะทาอะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับ
การประเมินจากผู้ใหญ่แล้วว่ามีคุณค่า ซึ่ง “คุณค่า” นี้เป็นเสมือนกรอบแนวคิดตามรูปแบบที่รัฐกาหนด
ไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของอัลธูแซร์ (กาญจนา แก้วเทพ, 2557: 42-43) ทีก่ ล่าวว่า กระบวนการผลิต
ซ้ามักจะกระทาภายนอกกระบวนการผลิต เช่น ผ่านกระบวนการศึกษาหรือผ่านสถาบันอื่น ๆ ได้แก่
สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว และสถาบันโรงเรียน ในขณะที่เด็กนักเรียนได้เข้ารับการศึกษาเพื่อ
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หาความรู้ เด็กจะได้รู้จัก “เคารพกฎเกณฑ์” ทาตัวเป็นคนดีตามกฎเกณฑ์ โดยจะมีตัวแทนสังคม (ครู
และบุคลากรทางการศึกษา) ทาหน้าที่ฝึกฝนเด็กผ่านสถาบันโรงเรียน เป็นการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้เกิดการยอมสยบต่ออุดมการณ์ที่บ่มเพาะภายใต้ความความสัมพันธ์เชิงอสมมาตร
งานวิจัยกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองของผู้วิจัย เป็นการศึกษาหนังสือเรียน
รายวิช าหน้าที่พลเมืองที่บ รรจุ ขึ้นเป็นรายวิช าเพิ่มเติม ในช่ว งสมัย ที่คสช. เข้ามามีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนสังคมไทย ทาให้อุดมการณ์พลเมืองที่ปรากฏเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ความคิด ความ
เชื่อ และการปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ที่เป็นไปในแนวทางของรัฐ เพื่อกากับและควบคุมคนในสังคมให้มี
จิตสานึกของการรักชาติตามนโยบายของรัฐ และเป็นการลดความบาดหมางที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยนั้น
พบชุดความคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ “เด็กจะต้องรู้จักและรักความเป็นไทย” และ “เด็กจะต้องปรองดอง
สมานฉันท์” รวมไปถึงอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
หากพิจารณาการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏ พบว่า มีการใช้คาว่า “ต้อง” ในลักษณะของ
การใช้อานาจที่รัฐให้ความสาคัญ เช่น ต้องยืนตรงเคารพธงชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบคาว่า “ควร”
ในการบ่งลักษณะของเด็กให้ปฏิบัติ เช่น ในการนั่งเก้าอี้ควรนั่งหลังตรง เป็นต้น รวมไปถึงการใช้กลวิธี
ทางอวัจนภาษาอธิบายตัว บทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กลวิธีทางภาษาเหล่านี้ ทาให้ อุดมการณ์ที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองสะท้อนให้เห็นว่า บรรทัดฐานทางสังคมพยายามที่จะครอบงาความคิดเด็ก
ในลักษณะของการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม
แล้วว่า “เป็นสิ่งที่ดี” ซึ่งสิ่งที่ดีนี้เป็นกรอบของสิ่งที่รัฐเห็นว่าเด็กต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ
การชมเชย เป็นเสมือนการสร้างกรอบทางความคิดในการปฏิบัติให้แก่เด็กได้ปฏิบัติตาม ๆ กัน จึงจะไม่
ถูกมองว่าแตกต่างจากเด็กกลุ่มใหญ่ ทั้งที่ในความจริงแล้วเด็กเองก็มีบุคลิกและพฤติกรรมหลากหลาย
รูปแบบ เช่น เด็กอาจจะต้องการพูดคุยเสียงดังในห้องสมุด เด็กอาจจะต้องการเชื่อฟังเพื่อนมากกว่าพ่อ
แม่ และเด็กอาจจะต้องการทากิจกรรมอื่นนอกจากกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เป็นต้น แต่บรรทัดฐาน
ทางสังคมสามารถสื่อความคิดให้เห็นว่าหากเด็กมีพฤติกรรมในลักษณะข้างต้นนั้น อาจทาให้ถูกตัดสิน
จากสังคมว่าไม่ทาตามข้อปฏิบัติของสังคมหรือกลายเป็นเด็กที่ไม่พึงปรารถนาของสังคม
ทั้งนี้อุดมการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมาจากแนวคิดตามนโยบายของรัฐ ที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างเด็ก ให้ มี
คุณลักษณะที่รัฐเห็นว่าพึงประสงค์ ทว่าอุดมการณ์ที่รัฐได้พยายามปลูกฝังผ่านตัวบทหนังสือเรียนนี้เป็น
การผลิตซ้าความคิดเดิมเข้าไปในสังคมไทย ทาให้เกิดการยอมรับบทบาทหน้าที่ของตนเองว่ามีความ
แตกต่างภายใต้ความสัมพันธ์ในรูปแบบของเด็ก นักเรียน ผู้อาวุโส (ผู้ใหญ่) ผู้ชาย ผู้หญิง รัฐ ประชาชน
และพระมหากษัตริย์ ซึ่งการผลิตตัวบทตามสภาพสังคมในงานของผู้วิจัยนั้น เป็นการนาเสนอบทบาท
ด้านพฤติกรรมที่จะปลูกฝังและพัฒนาประชาชนที่อยู่ในวัยเรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่พึงปรารถนา
โดยรู้จักและเข้าใจในบทบาทด้านพฤติกรรมที่จะทาให้สังคมเกิดความสงบสุข อาจกล่าวได้ว่า สภาพ
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เหตุ ก ารณ์ เ ปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลให้ ตั ว บทหนั ง สื อ เรี ย นหน้ า ที่ พ ลเมื อ งก็ จ ะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลและมี
ปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันกับสถานการณ์
(4) อุดมการณ์มีบทบาทและหน้าที่ในฐานะเป็นกลไกการควบคุมทางสังคม อัลธูแซร์1 กล่าวว่า ใน
ทุกสังคมจาเป็นต้องมีอุดมการณ์เพื่อทาหน้าที่สร้างสรรค์ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงปัจเจกบุคคลให้
เข้ากับเงื่อนไขการดารงอยู่ เพราะฉะนั้นสังคมจึงต้องการระบบความคิด และระบบความเชื่อในการ
ดาเนินชีวิต ดังนั้น อุดมการณ์จึงเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งที่มีกลไกการทางานซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัว
ทว่ากลไกการทางานของอุดมการณ์จะกาหนดให้โครงสร้างนั้น ทางานให้ดูเหมือนว่า “สิ่งที่ปรากฏ
ขึ้นมาในสังคมนั้น” เป็น “ความเป็นจริง” (กาจนา แก้วเทพ, 2557: 23) จึงทาให้อุดมการณ์กลายเป็น
ชุดของความเชื่อพื้นฐานที่สร้างกรอบความคิดและกาหนดการกระทาของเด็ก
นอกจากนี้การศึกษาในระบบโรงเรียนยังมีความสาคัญต่อโครงสร้างทางสังคม ซึ่งโรงเรียนเป็น
เสมือนสถาบันพื้นฐานของสังคมที่ทาหน้าที่กล่อมเกลาคนในสังคม กาหนดบทบาทคนในสังคม และ
ถ่ า ยทอดลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องพลเมื อ งในสั ง คม ท าให้ โ รงเรี ย นเป็ น กลไลหนึ่ ง ของรั ฐ ในเชิ ง
อุดมการณ์ (Ideological State Apparatuses) โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งการเผยแพร่
ความคิด ความเชื่อ รวมไปถึงการปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ที่เป็นไปในแนวทางที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของ
รัฐ เนื่องจากการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้น ผู้มีอานาจรัฐไม่สามารถกระทาผ่านการใช้กาลัง
บีบบังคับ ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่เรียกว่า “กลไกด้านการปราบปรามการกดขี่ของรัฐ” หากแต่ต้องมี
กระบวนการสาหรับการกล่อมเกลาความเชื่อและทัศนคติของคนในสังคมให้มีลักษณะนิสัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของรัฐ ทั้งนี้การกระทาในเชิงกล่อมเกลานี้อาจเรีย กได้ว่าเป็น “กลไกทางอุดมการณ์
ของรัฐ” (กาจนา แก้วเทพ, 2557: 64-65)
โดยมีหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นเครื่องมือสาคัญในการปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ
และอุดมการณ์ ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับนักเรียนในฐานะสื่อทางสังคมที่ กาหนดความคิดรูปแบบ
สาเร็จให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะใช้ความคิดรวบยอดที่ได้จากหนังสือเรียนนี้เพื่อเป็นกรอบในการ
ใช้ชีวิต ฉะนั้นหนังสือเรียนจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่รัฐให้ความสาคัญ เนื่องจากว่ารัฐสามารถที่จะใช้กลไก
ทางอุดมการณ์ของรัฐในการกาหนดแผนการศึกษา นโยบายการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

Louis Althusser, Ideologie et appareils ideologiques d’Etat, La Pensee, N 151, juin 1970,
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เรือนแก้วการพิมพ์, 2557.
1

121
และเนื้อหาในหนังสือเรียน กระทั่งสามารถที่จะอนุมัติหนังสือเรียนสาหรับการเรียนการสอน รวมไปถึง
การสามารถสร้างความชอบธรรมของตนเองในการปกครองสังคมได้เช่นกัน
จากการศึกษางานวิจัยนี้พบว่า อานาจที่ทาให้เกิดอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองที่ปรากฏผ่านตัว
บทนั้น ทาหน้าที่ควบคุมสังคม ผ่านระบบการจัดการศึกษาในรายวิชาหน้าที่พลเมือง เพื่อควบคุมความ
เชื่อและวิธีการคิด อันจะนาไปสู่การปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานของสังคม ที่มีรัฐเป็นผู้กาหนดบทบาท
และหน้าที่ให้ เด็กเติบโตตามวิถีชีวิตที่สังคมเป็นผู้ กาหนดไว้ โดยปราศจากการมีความคิดที่แตกต่าง
ออกไป เช่น เด็กต้องเชื่อฟังและเคารพต่อผู้อาวุโส และเด็กต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่ ว นรวม ไม่ว่าจะเป็ น การเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ และการทาความสะอาด รวมถึง
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เด็กนักเรียนจะต้องกระทา ซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากกลไกการควบคุมผ่านระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ที่รัฐกาหนดขึ้น โดยให้โรงเรียนฝึกฝน บ่มเพาะและขัดเกลาเด็กให้เกิดการยอมสยบและปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอ จนเกิดการคุ้นชินและยอมรับในอุดมการณ์ที่รัฐควบคุมอย่างไร้ข้อโต้แย้ง เพื่อเป้าหมายสูงสุด
ของสังคม คือ การที่เ ด็กกลายเป็นพลเมืองดีที่สังคมพึงปรารถนา ภายใต้ความสัมพันธ์เชิง อสมมาตร
ของอานาจ ผู้ที่มีอานาจมากที่สุดหรือผู้มีอานาจรัฐย่อมถ่ายทอดอานาจผ่านกลไกการควบคุมสังคม
สรุปว่า อุดมการณ์พลเมืองที่ปรากฏได้ทาหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งที่รัฐนามาใช้ผลิตซ้าความสัมพันธ์ ที่
ทาให้การควบคุมทางสังคมเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น โดยใช้หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองเป็นตัวแทนใน
การหล่อหลอมให้สมาชิกในสังคมยอมรับอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองที่ชี้นาพฤติกรรมของคนในสังคม
ให้มีส่วนในการเชื่อมโยงความหลากหลายของบุคคลกับสังคมเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นกรอบความคิดที่รัฐ
สร้างขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมสังคมผ่านการหล่อหลอมขัดเกลาโดยโรงเรียน ทาให้อุดมการณ์ที่
สร้างขึ้นภายในสังคมดูเป็นธรรมชาติ เด็กเกิดการยอมรับหรือยอมสยบต่ออุดมการณ์และปรั บเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นพลเมืองตามความต้องการของสังคม ในขณะเดียวกันโครงสร้างทางอสมมาตรก็ยังคง
ฝังลึกในโครงสร้างของสังคมไทย
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ศึกษาอุดมการณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาอื่นที่ยังไม่มีผู้ศึกษาวิจัย เพื่อเปรียบเทียบ
อุดมการณ์ที่รัฐปลูกฝังแก่นักเรียน
5.3.2 ศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในเพลงมาร์ชโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์
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