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นโยบายดานการตางประเทศของรัฐบาลทุกยุคสมัยมุงเนนการสรางความไววางใจกับ

ประเทศเพื่อนบาน ความหวาดระแวงที่เกิดข้ึนสวนหน่ึงเปนผลผลิตของประวัติศาสตรความสัมพันธ
เชิงสงครามระหวางอาณาจักรสยามกับอาณาจักรใกลเคียง และเมื่อไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
ถูกสถานการณโลกยุคสงครามเย็นบังคับใหตองเลือก “อยูคนละฝาย” ย่ิงทําใหความสัมพันธเชิง 
ความขัดแยงปรากฏเดนชัดย่ิงข้ึนในหลายทศวรรษตอมา ดังน้ัน การดําเนินความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานในทุกสาขาและอยางตอเน่ืองจึงเปนกลยุทธของไทยในการสรางความไวเน้ือเช่ือใจอันเปน
พื้นฐานสําคัญของความมั่นคง ความมั่งค่ัง และการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปน
ศูนยกลางอยางย่ังยืน 

การศึกษาเรื่อง “ศักดินาสยามในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของไทยตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” มีเปาหมายเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอประเทศเพื่อนบานของประชาชนไทยต้ังแต
ยังเปนนักเรียน โดยมุงศึกษาสาเหตุของการสงผานอคติที่สอดแทรกอยูในการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร โดยเฉพาะบทบาทของครู (Educator) รวมทั้งจัดทําขอเสนอทั้งเชิงนโยบายและ    
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  

รายงานฉบับน้ีใชแนวความคิดเกี่ยวกับการถายทอดประวัติศาสตรของครูผูสอนเปนกรอบ
ในการวิเคราะหโดยผูศึกษาไดศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาของไทย
และลาว เอกสารวิชาการ ตลอดจนการสัมภาษณครู อาจารย และนักการศึกษา จํานวน 6 คน และ
สัมภาษณกลุม (Focus Group) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 7 คน 

ผลการศึกษาพบวา หลักสูตร แบบเรียน และคุณภาพของครูผูสอนวิชาประวัติศาสตรมีผล
ตอเจตคติของนักเรียน จากการสัมภาษณกลุมพบวา ประวัติศาสตรความสัมพันธไทย–ลาวไมอยูใน
ความทรงจําของนักเรียนเมื่อเทียบกับพมา (เมียนมา) และรับรูเพียงวาลาวเปนบานพี่เมืองนองและ
เมืองประเทศราชของไทย นอกจากน้ัน ครูผูสอนเองก็มีขอจํากัดหลายประการในการถายทอดความรู 
ไดแก ขอจํากัดในการเขาถึงแหลงขอมูลดานตางประเทศที่ทันสมัย ขอจํากัดดานภาษา ขอจํากัดของ
หลักสูตรที่ไมกําหนดตัวช้ีวัดดานความสัมพันธระหวางประเทศ รวมทั้งการที่ครูไมเคยไดรับการฝกหัด
ครูจึงอาจขาดความเช่ียวชาญในการวิเคราะหเน้ือหา และการคัดสรรแบบเรียนและสื่อการสอนที่
เหมาะสมใหแกนักเรียน 

เกี่ยวกับหลักสูตรและแบบเรียน ผลการศึกษาพบวาหลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร
ไดรับการวางรากฐานตามแนวคิดชาตินิยมมาต้ังแต พ.ศ. 2503 การจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
มีขอจํากัดหลายประการและอาจตองใชเวลานาน ในขณะที่การลดอคติของนักเรียนถือเปนความจําเปน
เรงดวน ดังน้ัน รายงานจึงเสนอใหเนนการเรียนการสอนมิติความสัมพันธระหวางประเทศในกรอบวิชา
อาเซียนซึ่งมีทั้งความขัดแยง ความรวมมือ และการเปนพหุสังคมวัฒนธรรมอันจะกอใหเกิดความเห็นอก
เห็นใจ ความเอื้ออาทร และความเขาใจอันดีตอประเทศเพื่อนบานไดมากกวาวิชาประวัติศาสตร 
นอกจากน้ัน ในการพัฒนาขีดความสามารถของครู หากกระทรวงการตางประเทศจะสามารถมสีวนรวมกบั



จ 

กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาในการจัดสัมมนาใหขอมูลที่ทันสมัย และหยิบย่ืนโอกาสให
ครูเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศดวยก็นาจะชวยเติมเต็มความรูและ
ประสบการณของครูไดเปนอยางดี 

ในบทสรุป ผูศึกษาไดเสนอใหมีการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเพื่อการศึกษา (Education 
Diplomacy) โดยใชการศึกษาเปนกลไกสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ และสงเสริมความ
รวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคมภายใตกลไกประชารัฐ ในสวนของการดําเนินงาน ผูศึกษาไดเสนอโครงการตาง ๆ ซึ่งครอบคลุม
ดานหลักสูตร ดานการพัฒนาครู และดานการสรางเสริมประสบการณใหแกนักเรียน  

ในภาคผนวก ผูศึกษาไดเปรียบเทียบเน้ือหาในแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ของไทยและลาวโดยมิไดมีเจตนาจุดประเด็นวิพากษประวัติศาสตรข้ึน ณ ที่น้ี หากแตมุงหวังใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของไดทราบถึงความละเอียดออนของชุดความคิด (mindset) ของลาวผานแบบเรียน
ประวัติศาสตรต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1–7 เพื่อใหไทยสามารถดําเนินความสัมพันธกับลาวไดอยางมี
ประสิทธิผลบนพื้นฐานของความเขาใจอันดีระหวางกัน 
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การศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีเกิดข้ึนจากความสนใจของผูศึกษาซึ่งไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่
สง เสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ผูศึกษาไดรับการถายทอด
ประสบการณและคําช้ีแนะที่มี คุณคา ย่ิงจากทานเอกอัครราชทูต  พิษณุ  จันทร วิทัน และ 
ทานเอกอัครราชทูต นภดล  เทพพิทักษ ผูซึ่งเปนแรงบันดาลใจในการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติระหวาง
ประชาชนไทยกับประชาชนลาวอันเปนพื้นฐานสําคัญของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
และความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน ผูศึกษาจึงขอแสดงความสํานึกในพระคุณของทานทั้งสองไว 
ณ ที่น้ี และขอขอบคุณคุณสมภพ  เสริมสวัสด์ิศรี ที่ปรึกษา คุณพศิกา  พรประเสริฐ เลขานุการเอก 
รวมทั้งขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทนที่สนับสนุนขอมูล ขอคิดเห็นและกําลังใจตลอดมา 

ผูศึกษาขอถือโอกาสน้ีแสดงความขอบพระคุณทานอธิบดีและทานรองอธิบดีกรมเอเชีย
ตะวันออกที่กรุณาอนุญาตใหเขารวมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 และขอขอบคุณ
เพื่อนรวมงานสํานักงานเลขานุการกรมเอเชียตะวันออกที่ปฏิบัติราชการแทนในหลายโอกาสที่ผานมา 

การจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ีไมสามารถสําเร็จไดหากปราศจากคําแนะนําอันเปน
ประโยชนจากทานเอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ  ชินวรรโณ รองศาสตราจารย ดร. กฤตินี  ณัฎฐวุฒิสิทธ์ิ 
และผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทเรก  ศรโขติ ซึ่งทําใหผูศึกษามองความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบานในมุมที่กวางข้ึนผานแวนสายตาของนักการศึกษา ผูศึกษาขอแสดงความกตัญุตาแด
คณาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทานดวยความเคารพย่ิง 

ในโอกาสเดียวกันน้ี ผูศึกษาขอแสดงกตเวทิตาจิตแดอาจารยกอบกาญจน  เทียนไชยมงคล 
อดีตครูโรงเรียนสตรีวิทยาที่เมตตาแนะนําครูอาจารยและผูทรงคุณวุฒิดานการสอนวิชาประวัติศาสตร 
ไดแก ผศ. อรรถพล  อนันตวรสกุล อาจารยระวิวรรณ  ภาคพรต อาจารยณัฏฐเมธร  ดุลคนิต 
อาจารยณัฏฐชฎิล  มาอิ่นแกว และอาจารยนําโชค  อุนเวียง ผูศึกษาขอขอบคุณคณาจารยทุกทานที่ได
สละเวลาใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน รวมทั้งขอขอบคุณนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขารวม
การสัมภาษณกลุมทุกทาน  

สุดทายน้ี ผูศึกษาขอขอบคุณครอบครัวที่ใหการสนับสนุนการทํารายงานฉบับน้ีดวยความรัก
และความหวงใย รวมถึงผูอํานวยการและเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และ 
ผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 สําหรับนํ้าใจและไมตรีจิตที่มีใหกันเสมอมา 

หากรายงานฉบับน้ีจะมีโอกาสสรางคุณประโยชนใดๆ ตอความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
และประชาชนไทย–ลาว ผูศึกษาขอมอบคุณความดีทั้งหมดใหแกบุคคลที่ไดกลาวนามขางตน และหวังเปน
อยางย่ิงวาผูอานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับน้ีบางไมมากก็นอย 

 
 
รุจิกร  แสงจันทร 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

นโยบายและยุทธศาสตรดานการตางประเทศของไทยตอประเทศเพื่อนบานมุงเนนการสราง
ความไววางใจ การสงเสริมความรวมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อรักษาความสงบภายในและ
ปองกันปญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมที่จะมีผลกระทบโดยตรงตอประเทศไทย  
ไทยกับลาวมีรากฐานทางเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งหากพิจารณาโดยผิวเผินแลว 
ทั้งสองประเทศนาจะมีความสัมพันธที่ใกลชิดแนนแฟน มี “ความไวเ น้ือเช่ือใจ” ปราศจาก  
“ความหวาดระแวง” ซึ่งกันและกัน หากแตในความเปนจริงเปนที่รับรูไดโดยทั่วไปวาความสัมพันธ
ระหวางไทย–ลาว มีความออนไหวและอยูบนพื้นฐานของความรูสึกที่ไมเทาเทียมกันซึ่งสั่งสมมานานใน
ประวัติศาสตรการทําสงครามระหวางทั้งสองชาติในหลายยุคสมัย เยาวชนไทยและลาวตางไดรับรู
เรื่องราวประวัติศาสตรจากแบบเรียนซึ่งรัฐของตนใชเปนเครื่องมือในการสรางสํานึกของความรักชาติ
โดยผูกโยงความสัมพันธกับอีกประเทศหน่ึง1 เชน แบบเรียนของไทยนับต้ังแตมีการประกาศใช
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับแรกใน พ.ศ. 2503 ไดกลาวถึงไทยในฐานะผูชนะสงครามและกลาวถึงลาว
ในฐานะผูแพสงครามและเปนประเทศราชของไทย สงผลใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ “เหนือกวา”  
สั่งสมมาอยางตอเน่ือง ในขณะที่แบบเรียนของลาวนับต้ังแตเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
สังคมนิยมเมื่อ พ.ศ. 2518 ไดบรรยายถึงภาพของความทุกขทรมานที่บรรพบุรุษลาวไดรับจาก      
การตกอยูภายใตอํานาจการปกครองของ “ศักดินาสยาม” หรือศัตรูที่ทํารายลาว2 

1.1.1  ประเด็นปญหา 
1)  แบบเรียนประวัติศาสตรมีอิทธิพลตอเจตคติของนักเรียนไทยและลาวซึ่งมอง

เหตุการณเดียวกันในแงมุมที่ตางกัน เชน ในสมัยสงครามเจาอนุวงศ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2369–2371 ไทยมองวาเจาอนุวงศเปนกบฏที่คิดทรยศตอสยาม ในขณะทีล่าว
ยกยองวาเปนวีรบุรุษแหงการตอสูเพื่ออิสรภาพของลาว เมื่อครั้งที่เจาอนุวงศยกกองทัพเขายึดเมือง
นครราชสีมาจนถึงทุงสัมฤทธ์ิ ประวัติศาสตรไทยยกยองทาวสุรนารี หรือ “ทานผูหญิงโม” วาเปนวีรสตรี 
ที่รวบรวมพละกําลังเขาตอสูจนเจาอนุวงศถอยทัพกลับ3 ในขณะที่ประวัติศาสตรลาวมีขอกังขาวา 
ทานผูหญิงโมมีตัวตนจริงหรือไม ดังเชนคํากลาวของทานสาลี  คําสี ที่ปรึกษาสถาบันการตางประเทศ 

                                                
1 สุเนตร  ชุตินทรานนท และคณะ, ชาตินิยมในแบบเรียนไทย (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2557), หนา 127. 
2 วิลุบล  สินธุมาลย, “การรับรูประวัติศาสตรความสัมพันธไทย–ลาว : ผานแบบเรียนประวัติศาสตรไทยและลาว  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 (ค.ศ. 1975–2009),” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 101. 
3 สุเจน  กรรพฤทธ์ิ, ตามรอยเจาอนุวงศ คล่ีปมประวัติศาสตรไทย–ลาว (กรุงเทพมหานคร: สารคดี, 2559), หนา 25. 
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กระทรวงการตางประเทศลาว ในการสัมมนาประวัติศาสตรเรื่อง “ตามหารอยเจาอะนุวง” จัดโดย
คณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ เมื่อวันที่ 21–23 มกราคม 2540 วา 

“อยูตอหนาประตูเมืองนครราชสีมา มีรูปปนของผูหญิงคนหน่ึงที่ใชช่ือวา “ทาวสุรนาร”ี 
หรือ “คุณหญิงโม” ซึ่งพวกนิยมลัทธิไทยใหญสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดปนแตงข้ึนเพื่อให
มหาชนทั่วไปเขาใจ (อยางผิดพลาด) และรับรูวาเปนวีรสตรีผูย่ิงใหญที่ไดสรางวีรกรรมไวอยูสมรภูมิ 
ทุงสัมฤทธ์ิดวยการปราบปราม “กองทัพลาวลานชางของเจาอนุวงศ” จนเปนการตัดสนิชัยชนะใหแกสยาม 
ตามความจริงแลว บมีหลักฐานทางประวัติศาสตรยืนยันไดเลยวา “ทาวสุรนารี” หรือ “คุณหญิงโม” 
มีตัวมีตนและไดสรางวีรกรรมดังกลาว รูปปน “ทาวสุรนารี” เปนเพียงสัญลักษณแหงการเหยียดหยาม

ดูหมิ่นเกียรติศักด์ิศรีของชาติลาว เพื่อดับมอดแนวคิดชาตินิยมของคนลาวบใหฟนตัวข้ึนมาได”4 

2)  ในยุคสงครามเย็น ไทยและลาวตางเลือกอยูคนละขางของอุดมการณทาง
การเมือง ในขณะที่ลาวเลือกปกครองประเทศดวยอุดมการณคอมมิวนิสต ไทยรับอุดมการณเสรี
ประชาธิปไตยและดําเนินนโยบายตอตานคอมมิวนิสต ยอมใหสหรัฐอเมริกาเขามาต้ังฐานทัพและสงทหาร
ไปรวมรบในเวียดนาม ในขณะที่ลาวไดรับผลกระทบอยางหนักจากการทิ้งระเบดิและปฏิบติัการทางอากาศ
ของสหรัฐอเมริกาในบริเวณใกลชายแดนลาว–เวียดนามเปนระยะเวลา 10 ป ระหวาง พ.ศ. 2507–2516 
สาเหตุขางตนทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับลาวหางเหินและเต็มไปดวยความหวาดระแวงตอกัน  

3)  การรับรูประวัติศาสตรผานแบบเรียนในแงมุมที่ตางกัน รวมทั้งวิธีการสอนของ
ครูที่ติดกับดักแนวความคิดชาตินิยมจึงเปนการสงผานอคติและความเกลียดชังจากรุนสูรุน สงผลให
เกิดความไมเขาใจกันอันเปนอุปสรรคตอความรวมมือในกรอบอาเซียนดวย 

1.1.2  การศึกษาประวัติศาสตรรวมสมัยเพ่ือสรางเจตคติท่ีดีของนักเรียนไทยตอลาว 
ในปจจุบันความสัมพันธระหวางไทย–ลาวมีความใกลชิดและพึ่งพาอาศัยกันมากข้ึน 

สถาบันพระมหากษัตริยของไทยมีคุโณปการอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศลาว พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินเยือนลาวอยางเปนทางการ และทรงรวมกับ
นายหนูฮัก  พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว (ในขณะน้ัน) เปดสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แหงที่ 1 
และศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน–หวยซั้ว ซึ่งเปนโครงการในพระราชดําริในลาว 
เมื่อวันที่ 8–9 เมษายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนลาวทุกปนับต้ังแต พ.ศ. 2535 และไดพระราชทานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศลาวทั้ง
ดานการศึกษา การเกษตร และสาธารณสุข นอกจากน้ัน รัฐบาลไทยไดใหทุนการศึกษาและ 
ทุนฝกอบรมแกคนลาว ใหการสนับสนุนดานการเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในลาว สมาคม
ไทย–ลาวเพื่อมิตรภาพ ไดดําเนินกิจกรรมทางสังคมตางๆ เพื่อชวยลดความหวาดระแวง เชน  
การอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายในลาวทุกปต้ังแต พ.ศ. 2538 และการรวมสราง
อาคารเรียนและมอบอุปกรณการศึกษาใหแกลาวอยางตอเน่ือง เปนตน 

ภายหลงัที่ลาวเขาเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อ พ.ศ. 2540 ไทยกับลาวไดขยายความรวมมอื
และมีความใกลชิดกันมากข้ึนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ปจจุบันลาวมีการพัฒนา

                                                
4 คณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, การสัมมนาประวัติศาสตรลาว เรื่อง “ตามหา
รอยเจาอะนุวง” (กระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรม: 2010), หนา 120.  
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ประเทศดานพลังงานไฟฟาพลังนํ้าภายใตนโยบายแบตเตอรี่แหงเอเชีย (Battery of Asia) และการเช่ือมโยง
ทางโครงสรางพื้นฐานภายใตนโยบายเปลี่ยนจากประเทศ land–locked เปน land–linked ของ
ภูมิภาค ดังน้ัน บริบทความสัมพันธระหวางไทย–ลาวในศตวรรษที่ 21 จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางของการแสวงหาความรวมมือและการพึ่งพาอาศัยกันมากข้ึน ซึ่งเปนประเด็นที่นาจะสะทอนอยู
ในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรรวมสมัยเพื่อใหนักเรียนไทยไดมีความรูความเขาใจและ
ปรับเปลี่ยนเจตคติที่เคยรูสึกวาเหนือกวาประเทศเพื่อนบานมาเปนการรวมมือบนพื้นฐานของ     
ความเทาเทียมกัน 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีการสอนวิชาประวัติศาสตรของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.2.2  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอประเทศลาว รวมทั้งความสัมพันธไทย–ลาว 
1.2.3  เพื่อนําเสนอผลการศึกษาตอหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางสงเสริมความสัมพันธที่ย่ังยืนระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบานรวมทั้งการสรางประชาคมอาเซียนที่เขมแข็ง 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตของการศึกษา 
เนนการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนและคุณภาพของครูวิชาประวัติศาสตรในโรงเรยีน

มัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยต้ังแต พ.ศ. 2503–พ.ศ. 2551 รวมทั้ง
การศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครตอความสัมพันธ 
ไทย–ลาวผานแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาปที่ 1–6 

1.3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา 
1)  เก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณครูวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร 

รวมทั้งการสัมภาษณกลุม (Focus Group) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
2)  ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ แบบเรียนและหนังสือประวัติศาสตร

ของไทยและลาว 
3)  ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่ไดในเชิงพรรณา 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
การใชแนวคิดทฤษฎีในการถายทอดประเด็นทางประวัติศาสตรของครูผูสอน ไดแก  
1)  วิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Method) เปนกรอบวิเคราะหวิธีการสอน

ของครูและเจตคติของนักเรียนในกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงจากเอกสารและหลักฐานประกอบ
อื่น ๆ อยางเปนระบบ เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหมทางประวัติศาสตร  

2)  ทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจักรแหงการเรียนรู (4 MAT) เปนกรอบ
สําหรับวิเคราะหวิธีการสอนของครูและเจตคติของนักเรียน ผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จําแนกตามความถนัดของนักเรียน 4 ประเภท ไดแก ประเภทที่ถนัดใชจินตนาการ ประเภทที่ถนัดเชิง
วิเคราะห ประเภทที่ถนัดใชสามัญสํานึก และประเภทที่ถนัดคนพบความรูดวยตัวเอง 
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1.4 สมมติฐานการศึกษา 
1.4.1 ครูสอนวิชาประวัติศาสตรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทย–ลาว 
1.4.2 เจตคติของนักเรียนไดรับอิทธิพลจากวิธีการสอนของครู แบบเรียนประวัติศาสตร 

กลุมเพื่อน สื่อสังคมออนไลน และสังคมภายนอกโรงเรียน  
1.4.3 หนังสือและแบบเรียนประวัติศาสตรช้ันมัธยมศึกษาของไทยกับลาวซึ่งมีเน้ือหาที่

แตกตางกันมีผลตอการดําเนินความสัมพันธระหวางไทย–ลาว 
1.4.4 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมสามารถรวมกันเสริมสรางเจตคติที่ดี

ระหวางเยาวชนไทย–ลาวได เพื่อความมั่นคงและความเขมแข็งของประชาคมอาเซียนที่มีประชาชน
เปนศูนยกลาง 

 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและบูรณาการความรวมมือเพื่อดําเนินโครงการตาง ๆ ดังน้ี  
1.5.1 ความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนา

หลักสูตรและแบบเรียนที่เอื้อตอการสรางความเขาใจอันดีระหวางไทย–ลาว และไทย–เพื่อนบาน  
1.5.2 ความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศและมูลนิธิยุวทูตความดีใน 

พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับสถาบันการศึกษาและโรงเรียน
มัธยมเพื่อสงเสริมขีดความสามารถของครูและเสริมสรางประสบการณดานการตางประเทศใหแก
นักเรียน  

1.5.3 ความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทที่
ทําธุรกิจในประเทศเพื่อนบานและมีโครงการรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 
Responsibility–CSR) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาวิจัย 
 
1.6  นิยามศัพท 

ศักดินาสยาม คําวา ศักดินา หมายถึง (1) อํานาจหรือสิทธิที่พระเจาแผนดินพระราชทาน
ใหแกไพรฟาขาแผนดินตามศักด์ิของแตละคน เดิมเปนการถือครองที่ดินคิดเปนจํานวนไร ตอมา ถือเปน
การกําหนดสถานะ สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของคนในสังคม และ (2) เปนคําประชดเรียกชนช้ันสูง
หรือผูดีมีเงิน5 เชนเดียวกับภาษาลาวซึ่งใหคําจํากัดวา เปนอํานาจปกครองที่นา ฐานะช้ันอํานาจของ
ขาราชการในสมัยโบราณ6 อยางไรก็ตาม ลาวไดนําคําวา “ศักดินา” มาประกอบการเรียกช่ือประเทศ
“สยาม”เพื่อใหเห็นภาพของการเปนศัตรูแหงชาติและผูรายในประวัติศาสตรลาว7 ในปจจุบัน
วรรณกรรมทางประวัติศาสตรของลาวยังใช คําวา “ศักดินาสยาม” ในการกลาวถึงประเทศไทยอยู 

                                                
5 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
6 วัดจะนานุกมพาสาลาว (สะถาบันวิทะยาสาดสังคมแหงซาด, ค.ศ. 2012), หนา 264. 
7 วิลุบล  สินธุมาลย, “การรับรูประวัติศาสตรความสัมพันธไทย–ลาว : ผานแบบเรียนประวัติศาสตรไทยและลาว  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 (ค.ศ. 1975–2009),” 1. 
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จักรพรรดิฝรั่งเศสและจักรพรรดิอเมริกา คําวา จักรพรรดิ หมายถึง พระราชาธิราช 
ประมุขของจักรวรรดิ8 ผูทรงอํานาจใหญในแผนดิน เจาโลก เจาพิภพ9 ทั้งน้ี หนังสือประวัติศาสตรลาว
มักใชคําวา “จักรพรรดิ” มาประกอบเรียกช่ือประเทศมหาอํานาจที่เขามารุกรานลาวและเปนปรปกษ
กับลาว 

เจตคติ หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง10 ตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude 
ซึ่งความรูสึกดังกลาวอาจแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก (1) ความรูสึกในทางบวก เปนการแสดงออกใน
ลักษณะของความพึงพอใจ เห็นดวย และสนับสนุน (2) ความรูสึกในทางลบ เปนการแสดงออกใน
ลักษณะไมพึงพอใจ ไมเห็นดวย และไมสนับสนุน และ (3) ความรูสึกที่เปนกลางคือไมมีความรูสึกใดๆ11 

                                                
8 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
9 วัดจะนานุกมพาสาลาว, หนา 206. 
10 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
11 ไพโรจน  คะเชนทร, เจตคติ, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://chan2.obec.go.th/wattungpelschool/ 
manage/upload_file/eIhA0Ic3fSW20150521200012.pdf, 2. 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดและกรอบความคิดท่ีใชในการศึกษา 

เปาหมายของการศึกษาเรื่อง “ศักดินาสยามในศตวรรษที่ 21”: กรณีศึกษาเจตคติของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สอดคลองกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติดาน             
การตางประเทศและดานความมั่นคง ดังน้ี 

2.1.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 66 “รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานา

ประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกนั 
ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยใน
ตางประเทศ” 

2.1.2  คําแถลงนโยบายของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557  

ขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (2.1) “ในระยะเรงดวน 
รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกจิการ 
5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหา
อาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน” 

2.1.3  นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558–2564 ของสภาความมั่นคงแหงชาติ  
นโยบายที่ 16 เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ  
(16.1) “เสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจและปองกันความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน

พัฒนาความเขมแข็งของกลไกความรวมมือระดับตางๆ เพื่อรวมกันแกปญหาระหวางกันอยางสันติ” 
(16.3) “สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมและความเปนจริงทาง

ประวัติศาสตรของภูมิภาค โดยเนนที่ความเช่ือมโยงใกลชิดกันในมิติทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกัน
มาอยางยาวนานเพื่อใหเกิดทัศนคติในทางสรางสรรคของการเปนมิตรประเทศ รวมถึงลดอคติและ
ความหวาดระแวงระหวางกัน และการเสริมสรางความสัมพันธและความไววางใจระหวางประชาชน 
โดยสนับสนุนและสงเสริมใหดําเนินการในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับทองถ่ินและภาคประชาชน 
และใหภาควิชาการและสถาบันดานการวิจัยมีบทบาทนําในการเช่ือมโยงการศึกษา คนควา วิจัย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพื่อนบาน” 

(16.9) “เสริมสรางปจจัยที่เกื้อหนุนและสรางสภาวะแวดลอมที่ลดความหวาดระแวง
ควบคูไปกับการเสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจในการสงเสริมบทบาทของไทยดานความมั่นคงระหวาง
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ประเทศและใชกลไกทั้งในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศใหเอื้อตอการสรางดุลยภาพและ 
การรักษาผลประโยชนของชาติ” 

2.1.4  แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” โดยมุงรักษาบรรยากาศกับประเทศเพื่อนบานใหมีสันติภาพและ
เสถียรภาพ และบทบาทของไทยในการพัฒนาและเช่ือมโยงความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “สงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียน” โดยมุงสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ ของไทยมีความรู ความเขาใจ และสามารถใช
ประโยชนจากการพัฒนาของประชาคมอาเซียนและความเช่ือมโยงในภูมิภาค 

 
2.2  แนวคิดทฤษฎีในการถายทอดประเด็นทางประวัติศาสตร 

เทคนิคการถายทอดองคความรูและประเด็นทางประวัติศาสตรของครูผูสอนมีความสําคัญ
ตอกระบวนการเรียนรู การวิเคราะห และการสรางเจตคติที่ดีของนักเรียน รวมทั้งยังทําใหนักเรียน
เขาใจถึงเหตุและผลและสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเปนอยางดีดวย แนวคิด
ทฤษฎีที่ครูผูสอนประวัติศาสตรนิยมใชในการสอน ไดแก  

2.2.1  วิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Method)  
วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาขอเท็จจริงในอดีต

ของสังคมมนุษย โดยการวิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหมทาง
ประวัติศาสตรบนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลหลักฐานอยางเปนระบบ ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการไดระบุเปาประสงคไวในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตรไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4–6 เลมที่ 1 วาตองการใหนักเรียนสามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ โดยมี 5 ข้ันตอน เริ่มจาก    
การกําหนดประเด็นที่จะศึกษาใหชัดเจน การคนควาและรวบรวมขอมูลจากผูรูและหลักฐานตาง ๆ  
การตรวจสอบความจริงและการวิเคราะหหลักฐาน การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถามที่ผูศึกษาไดต้ัง
ประเด็นศึกษาไวในเบื้องตน และสุดทายคือการนําเสนอผลการศึกษาคนควาและการคนพบขอมูลใหม 
โดยสามารถอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล12 

วิธีการทางประวัติศาสตรจึงถือเปนกระบวนการศึกษาที่ฝกใหนักเรียนยึดถือเหตุผล 
รูจักการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลหลักฐาน รวมทั้งขจัดอคติสวนตัวและความเช่ือด้ังเดิม
ออกไป ทําใหเกิดการสรางความรูสึกรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทางสังคม การตระหนักในคุณคาของ

                                                
12 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรไทย เลม 1 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6) 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, 
2557), หนา 5.  
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มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย การยอมรับและเขาใจความแตกตางของมนุษยชาติ ความสามารถ
ในการอยูรวมกับสังคมอื่นไดอยางสันติสุข และความสามารถในการใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต13 

2.2.2  ทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจักรแหงการเรียนรู (4 MAT System) 14 
ทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจักรแหงการเรียนรู (4 MAT) ถูกนําเสนอโดย 

Bernice McCarthy นักการศึกษาชาวอเมริกันที่มีประสบการณในการสอนหลายระดับช้ันเรียนเปน
เวลานาน จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบทางสมอง การทํางานของสมองซีกซายและสมอง
ซีกขวา และรูปแบบการเรียนรูของเด็กซึ่งแตละคนมีความแตกตางกันทั้งทางดานสติปญญา การรับรู 
และการเรียนรู ใน พ.ศ. 2523 McCarthy ไดเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมที่ตอบสนอง
ตามความถนัดของนักเรียน 4 ประเภท (Four types of students) ไดแก  

ประเภทที่ 1 ถนัดใชจินตนาการ (Imaginative Learners) นักเรียนกลุมน้ีชอบถาม
เหตุผลวา “ทําไม” หรือ “Why”เชน ทําไมตองเรียนรูเกี่ยวกับอดีตที่ผานมาแลว นักเรียนกลุมน้ีจะ
สามารถเรียนรูไดดีหากมีการถกเถียง อภิปราย โตวาที และกิจกรรมกลุม  

ประเภทที่ 2 ถนัดวิเคราะห (Analytic Learners) นักเรียนกลุมน้ีชอบศึกษาหา
ขอเท็จจริง มักมีคําถามวา “อะไร” หรือ “What” ชอบการเรียนรูแบบด้ังเดิม และมีความสามารถ  
ในการนําความรู (รูปธรรม) ไปพัฒนาเปนทฤษฎีหรือจัดระบบความคิด (นามธรรม) ไดเปนอยางดี  
การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนกลุมน้ีจึงควรเนนการบรรยาย การทดลอง การวิเคราะหวิจัย  

ประเภทที่ 3 ถนัดใชสามัญสํานึกรับรู โดยผานกระบวนการคิดและสิ่งที่ เปน
นามธรรม (Commonsense Learners) นักเรียนกลุมน้ีจะมีคําถามวา “อยางไร” หรือ “How” มี
ความสนใจในการทดสอบทฤษฎีและนําความรูมาสูการปฏิบัติจริงไดอยางไร ดังน้ัน การจัดการเรียน
การสอนสําหรับนักเรียนกลุมน้ีจึงควรใหทดลองปฏิบัติจริง  

ประเภทที่ 4 ถนัดที่จะคนพบความรูดวยตนเอง (Dynamic Learners) นักเรียน
กลุมน้ีมีคําถามในเชิงเงื่อนไข คือ “ถาอยางน้ัน” “ถาอยางน้ี” หรือ “If” โดยจะชอบเรียนรูดวยการสัมผัส
กับของจริง ลงมือทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ และคนพบความรูดวยตนเอง เปดกวางรับฟงความคิดเห็น
หรือคําแนะนํา แลวนําขอมูลเหลาน้ันมาประมวลเปนความรูใหม นักเรียนกลุมน้ีมีความสามารถที่จะ
มองเห็นโครงสรางความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่ซับซอนและลึกซึ้งแลวกลั่นกรองออกมาเปนรูปแบบ
ของความคิดใหม ๆ ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนกลุมน้ี คือ การสอนแบบ
คนพบดวยตนเอง (Self–discovery Method) 
  

                                                
13 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, เพื่อนคูคิด มิตรคูครู แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตร 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2554), หนา 11. 
14 MAT แปลวา เส่ือ การสานหรือการผสมผสาน ตามทฤษฎี 4 MAT จึงหมายถึงการเรียนรูที่ผสมผสานกันเพื่อให
สอดรับกับนักเรียนทั้ง 4 ประเภท  
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ภาพท่ี 1  การจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
ที่มา: เพื่อนคูคิด มิตรคูครู แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตร 

 
ทฤษฎี 4 MAT ของ McCarthy ซึ่งไดจําแนกประเภทของนักเรียนตามความถนัด

จะชวยใหครูผูสอนสามารถกําหนดบทบาทของตนเองไดชัดเจน ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ไดมากข้ึน เชน ครูมีบทบาทเปนผูนําเสนอประเด็นและนําไปสูการอภิปราย เปนผูปอนขอมูล ช้ีแนะ
แนวทางและประเมินผล ทฤษฎีน้ีเห็นวาการจัดการสอนใหสอดคลองกับการทํางานของระบบสมอง
และความถนัดของนักเรียนเปนวิธีที่ดําเนินไปตามธรรมชาติ แมครูอาจจะไมมีความชํานาญพิเศษแตก็
สามารถสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูที่สนุกสนานได สงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนและ
เกิดการเรียนรูไดอยางตอเน่ือง15 

ตัวอยางการใชทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบ 4 MAT สะทอนใหเห็นใน
กิจกรรมของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อดําเนินโครงการ “ยุววิจัยประวัติศาสตรทองถ่ิน” หัวขอ “การปรับเปลี่ยน 
อัตลักษณของคนลาวเวียง16ในโพธาราม” เน่ืองจากเปนเรื่องใกลตัวและสืบคนขอมูลหลักฐานไดงาย 
ในการจัดการสอนดังกลาวจะเนนที่บทบาทของนักเรียน โดยครูมีบทบาทเปรียบเสมือนพี่เลี้ยง ดังน้ี 

                                                
15 สายัณห  สิทธิโชค, “หลากหลายเทคนิคการสอนประวัติศาสตร,” วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 (ตุลาคม 2552–มีนาคม 2553): 227–237. 
16 ลาวเวียง คือ กลุมคนที่มีเชื้อสายลาวในจังหวัดราชบุรี ซ่ึงอพยพมาจากเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร สําหรับการกวาดตอนชาวลาวเวียงครั้งใหญเกิดขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ในชวง พ.ศ. 2369–2371) แมในพระราชพงศาวดารจะมิไดระบุวาการ
กวาดตอนครั้งน้ีไดสงคนลาวเวียงมาอยูที่ราชบุรีอีกหรือไม แตก็เชื่อวาตองมีบาง เพราะดวยเปนเมืองหนาดาน และ
เคยมีพวกพองมาอาศัยอยูกอนแลว 

ความคิดรวบยอด 

If “ถา...แลว...” Why “ทําไม” 

การปฏิบัติ การสังเกต 

How “อยางไร” What “อะไร” 

 
ผูเรียนแบบที ่4     ผูเรียนแบบที่ 1 

ผูเรียนที่ถนัด      ผูเรยีนที่ถนัด 

การเรียนรูจาก    จินตนาการ 

ประสบการณ 

 
ผูเรียนแบบที ่3     ผูเรียนแบบที ่2 

ผูเรียนที่ถนัด     ผูเรียนที่ถนัด 

การใชสามัญสํานึก     การวิเคราะห 

ประสบการณตรง 
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บทบาทของครู ไดแก การกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการรับรูเรื่องราว
เกี่ยวกับทองถ่ินของตนเอง ดวยการต้ังโจทยและคําถามการศึกษา เชน ชาวลาวเวียงเปนใคร มาจากไหน  
มีลักษณะเดนและวิถีชีวิตในทองถ่ินอยางไร อยูกันอยางไร มีความนาสนใจในเรื่องใดบาง และให
นักเรียนแบงออกเปนกลุม ใหผูที่สนใจในเรื่องเดียวกันอยูกลุมเดียวกัน และอาจแนะแนวทางการสืบคน
ขอมูล เชน การสรางแบบสอบถามเพื่อใชสัมภาษณและจัดเวทีเสวนาใหนักเรียนนําเสนอผลการศึกษา 

บทบาทของนักเรียน มีดังน้ี 
1) กําหนดประเด็นของเรื่องที่จะศึกษา ต้ังคําถามที่ตองการหาคําตอบ 
2) รวบรวมขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับทองถ่ินชาวลาวเวียงจากเอกสารที่ตีพิมพแลว 

หนังสือพิมพ พงศาวดาร เอกสารทางราชการตาง ๆ รวมทั้งขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
3) เขาไปสังเกตชีวิตความเปนอยูในหมูบานและสัมภาษณกลุมตัวอยางลาวเวียงที่

หลากหลาย เชน ผูสูงอายุ ผูที่รูประเพณีอันเกาแกและเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เด็ก เยาวชน 
และพระสงฆ ซึ่งทําใหนักเรียนไดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงอัตลักษณของชาวลาวเวียง
เพิ่มเติม เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานสถาปตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง ตํานาน และจารึกตางๆ 
สงผลใหนักเรียนสามารถอธิบายเรื่องราวประวัติศาสตรในทองถ่ินของตนเองไดดี 

4) วิพากษความนาเช่ือถือของหลักฐาน โดยนักเรียนแตละกลุมนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนขอมูลของกลุมตนเองวาหลักฐานใดมีความนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด ในข้ันตอนน้ี 
นักเรียนตองนําขอมูลจากหลักฐานตาง ๆ ที่สืบคนได มาจัดกลุมแยกตามประเด็นที่มีความคลายคลึง 
และสามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถ่ินไดหลากหลายประเด็น และครูตองทํา
หนาที่แนะนําและชวยวิพากษวิจารณ 

5) นําเสนอผลการศึกษา โดยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีไดจัดงานนิทรรศการทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ 28–29 มกราคม 2553 ใหนักเรียนไดแสดงผลงานการสืบคนเรื่องราวประวัติศาสตร
ทองถ่ินชาวลาวเวียง นอกจากน้ัน นักเรียนอาจจะเผยแพรผลการศึกษาในอินเทอรเน็ตในรูปแบบของ
เว็บบล็อก (Weblog) หรือดวยวิธีการอื่น ๆ ตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียน 

ประโยชนที่นักเรียนไดรับจากกระบวนการศึกษาแบบ 4 MAT และการใชวิธีทาง
ประวัติศาสตร คือ การพฒันาการเรียนรู การไดรูจักวิธีการทํางานรวมกับครูและเพื่อน การรูจักเอาใจ
เขามาใสใจเราและการปรับตัวใหเขากับผูอื่น ซึ่งนําไปสูการปรับปรุงเจตคติของนักเรียนตอการอยู
รวมกันกับคนในชุมชนโพธารามที่มีความหลากหลายใหเปนไปในทางที่ดีข้ึน เชน นางสาวปนัสยา 
กลาวถึงความรูสึกภายหลังทําการศึกษาวา “เราอยูรวมกันในชุมชนแตไมรูวาใครเปนใคร ถารูอาจทําให
เขาใจเขามากข้ึน การที่เราอยูรวมกันไดโดยที่รูวาเขาเปนใคร มีที่มาอยางไร นาจะชวยใหสังคมไม
แตกแยก คือคุยกันได เขาใจกัน เพราะทุกคนคือสวนหน่ึงของสังคม”  

นางสาวปาริฉัตร เห็นวาความรูที่ไดรับจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอการเรียน
และที่สําคัญ “ทําใหเห็นคุณคาของความเปนคนลาวเวียง และรูสึกภาคภูมิใจแทนคนลาวเวียง เขามี
ประเพณีที่ดีและนาอนุรักษ อยากใหคนลาวเวียงไดภาคภูมิใจในตนเอง อยางเรื่องการแตงกาย คนลาวเวียง
จะนุงผาซิ่นซึ่งสวยมาก อยากใหรักษาผาซิ่นไวเพราะเปนเอกลักษณ ถาไมรักษา ตอไปคนรุนหลังก็จะ
ไมไดเห็นสิ่งที่แสดงอัตลักษณของคนลาวเวียง” 
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โดยสรุป ครูผูสอนประวัติศาสตรจําเปนตองตระหนักวา ไมมีรูปแบบการเรียนรูใดที่ดี
ที่สุด เพราะแตละรูปแบบมีความแตกตางกัน ในการจัดการเรียนการสอนจะเนนที่นักเรียนเปนสําคัญ 
การไดเรียนรูตามความถนัดของตนเองจะทําใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จอยางเทาเทียมกัน 
และสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในชีวิตจริงดวยเจตคติที่ดี17 
 
2.3  งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ผู ศึกษาพบวา มีงานวิจัยที่ เกี่ยวของโดยตรงกับหัวขอรายงานการศึกษา หากแตมี
วิธีดําเนินการศึกษาและประโยชนที่คาดวาจะไดรับแตกตางกัน นอกจากน้ัน ยังมีเอกสาร วรรณกรรม 
และการวิจัยที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษา ดังน้ี 

1)  วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การรับรูประวัติศาสตรความสัมพันธไทย–ลาว : ผานแบบเรียน
ประวัติศาสตรไทยและลาว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1–6 (ค.ศ. 1975–2009)” จัดทําโดยนางสาววิลุบล  
สินธุมาลย เมื่อ พ.ศ. 2554 ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนวิชาประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาของ
ไทยและลาว และไดขอสรุปวา “แบบเรียน” ไทยและลาวซึ่งเนนการนําเสนอความสัมพันธในเชิง
สงครามและการมีผูแพและผูชนะน้ัน เปนตนแบบทางความคิดที่รัฐสรางข้ึนใหแกผูเรียน ความรูที่ได
จากแบบเรียนดังกลาวไดสรางความรูสึกชาตินิยมไดสําเร็จ วิทยานิพนธฉบับน้ี พบวา การกลาวถึง
เน้ือหาซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบเปนการปลูกฝงความคิดแหงรัฐใหแทรกตัวลงในการรับรูของผูคน จนใน
ที่สุดความคิดดังกลาวไดสงผลกระทบตอรูปแบบความสัมพันธไทย–ลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได  

อน่ึง วิทยานิพนธฉบับน้ี ไดกลาวถึงความรวมมือระหวางไทยกับลาวในปจจุบัน
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจการคา และการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และช้ีวาประเด็นที่ควรจะมี
การศึกษาตอไป คือ รัฐควรจะสรางหรือพัฒนาชุดความคิดผานแบบเรียนอยางไรใหเหมาะสมตอการสราง
ความรวมมือในภาวะที่สังคมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน นับวาเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูศึกษา  
ซึ่งมองวาในขณะที่การปรับปรุงแบบเรียนจะตองผานกลไกหลายข้ันตอนและใชเวลานาน ดังน้ัน 
การศึกษาวิเคราะหวิธีการสอนและอุปสรรคของครูจะชวยตอบโจทยเรื่องการสรางชุดความคิดและ
เจตคติของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลดีตอความสัมพันธระหวางไทย–ลาว และ
ระหวางไทย–เพื่อนบานในภาพรวมดวย 

2)  รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “การบริหารความขัดแยงในมิติความสัมพันธ
ทางดานวัฒนธรรมไทย–ลาว” จัดทําโดยนายอุดมศักด์ิ  ศรีธัญโกศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) 
รุนที่ 1 ประจําป 2552 โดยรายงานฉบับน้ีมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอมิติความขัดแยงดานวัฒนธรรม
ระหวางไทย–ลาว และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและลดความขัดแยง กลาวคือ ในเชิงนโยบาย
เสนอใหใชการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เปนเครื่องมือ สําหรับในเชิงกลยุทธไดเสนอให
ขยายความรวมมือในทุกดาน อาทิ (ก) ดานการเมือง เสนอใหเชิญบุคคลสําคัญของลาวเยือนประเทศไทย 
การใชกลไกความรวมมือทวิภาคีในกรอบตาง ๆ รวมทั้งความรวมมือกับลาวในกรอบอาเซียน (ข) ดาน
เศรษฐกิจและการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา เสนอใหมีการเช่ือมโยงเสนทางคมนาคม การรวมลงทุน
                                                
17 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, เพื่อนคูคิด มิตรคูครู แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตร, 
หนา 126. 
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ในภาคธุรกิจบันเทิง การศึกษาและความรวมมือทางวิชาการ รวมทั้งโครงการในพระราชดําริ (ค) ดาน
สังคมเสนอใหมีการจัดสัมมนาดานวัฒนธรรมเพื่อใหความรูแกกลุมเปาหมายสื่อมวลชนไทย–ลาว 
ตลอดจนการสงเสริมภารกิจของสมาคมไทย–ลาวเพื่อมิตรภาพ รายงานฉบับน้ีเปนประโยชนตอ ผูทํา
การศึกษาโดยเฉพาะประเด็นความรวมมือระหวางไทย–ลาวในยุคปจจุบันซึ่งถือวาเปนประวัติศาสตร
รวมสมัยที่ควรสงเสริมใหนักเรียนไดรับรูวาความสัมพันธระหวางไทย–ลาวยังมีมิติอื่น ๆ ที่สรางสรรค
นอกเหนือจากความสัมพันธเชิงสงครามระหวางศักดินาสยามกับลาวในฐานะประเทศราช 

3)  หนังสือประวัติศาสตรฉบับกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา และธรรมการของลาว ถอดความ
จากภาษาลาวโดยสมชาย  นิลอาธิ มีสุจิตต  วงษเทศ เปนบรรณาธิการ ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2545  
ซึ่งช้ีใหเห็นถึงทัศนะของฝายลาวผานการเขียนประวัติศาสตรที่ใหความสําคัญกับการยกยองเจาอนุวงศ
เปนวีรบุรุษในชวงที่มีความขัดแยงกับราชสํานักสยามในสมัยรัชกาลที่ 3 และการใหความสําคัญกับ
กรณีฝรั่งเศสลาเมืองข้ึนและเขายึดครองลาว 

4)  ผลการสัมมนาประวัติศาสตรลาว เรื่อง “ตามหารอยเจาอะนุวง” จัดโดยคณะภาษา
วรรณคดีและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เมื่อวันที่ 21–23 มกราคม 254018 ทําใหได
ทราบมุมมองและทัศนคติของภาครัฐและสถาบันวิชาการของลาวที่มีตอไทยวา สงครามสมัย 
เจาอนุวงศ ซึ่งไดผานไปประมาณ 190 ปแลวยังคงประทับอยูในความรูสึกนึกคิดของสังคมลาวปจจุบัน 
สงผลใหเกิดทัศนคติดานลบตอประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ขอมูลการสัมมนาฯ ดังกลาวเปน
ประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษาในการสัมภาษณครูและนักเรียนวิชาประวัติศาสตร 

5)  การศึกษา เรื่อง “ลาวในแบบเรียนของไทย” โดยกรกิต  ชุมกรานต รวบรวมอยูใน
หนังสือ เรื่อง “ชาตินิยมในแบบเรียนไทย” ของสุเนตร  ชุตินทรานนท และคณะ พ.ศ. 2557 ได
วิเคราะหถึงลักษณะการรับรูเกี่ยวกับลาวในแบบเรียนของไทยซึ่งสงผานมายังนักเรียนใน 3 ลักษณะ 
ไดแก ลาวในฐานะเปนบานพี่เมืองนองทีดี่ของไทย เปนประเทศที่มีสถานะตํ่ากวาไทย และเปนตัวปญหา
ของไทย งานวิจัยดังกลาวช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางหลักสูตรการศึกษากับการรับรูและเจตคติของ
นักเรียนไทยตอลาว  

6)  หนังสือชุด “อาเซียน” ในมิติประวัติศาสตร เรื่อง “ประวัติศาสตรลาวหลายมิติ” โดย 
รศ.ดร. ดารารัตน  เมตตาริกานนท พ.ศ. 2555 เปนการศึกษาประวัติศาสตรลาวในมุมมองตาง ๆ ทั้ง
ของตะวันตกโดยอาศัยเอกสารบันทึกนักเดินทาง และในมุมมองของเพื่อนบาน ไดแก เวียดนามและไทย 
โดยอาศัยหลักฐานพงศาวดาร หนังสือ และวิทยานิพนธ ตลอดจนการศึกษาประวัติศาสตรลาวจาก
เอกสารและแบบเรียนลาวทั้งในสมัยที่ปกครองโดยกษัตริยและสมัยที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต 
ซึ่งพบวา พรรคประชาชนปฏิวัติลาวไดสรางแบบเรียนประวัติศาสตรใหเยาวชนลาวไดรับรูภาพแหง      
การตอสูและการปลดปลอยระหวางชาติที่เขามาครอบครองดินแดนลาวกับประชาชนลาว โดยมี    
การแบงแยก “มิตร” กับ “ศัตร”ู ของชาติไวอยางชัดเจน  

7)  การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธไทย–ลาว ในจินตภาพของลาว” โดยอดิศร  เสนแยม ใน
หนังสือ “ไทยในสายตาเพื่อนบาน” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งสุเนตร  ชุตินทรานนท เปน
บรรณาธิการ งานศึกษาช้ินน้ีเห็นวา การไมสนใจไยดีตอความรูสึกของอีกฝายวาคิดกับเราอยางไรจะ

                                                
18 ผลการสัมมนาฯ ตีพิมพเปนภาษาลาว แปลโดยผูทํารายงานการศึกษา 
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ทําใหเพื่อนบานไมเฉพาะกับลาวมีความรูสึกที่ไมดีตอไทย ปญหากระทบกระทั่งอาจเกิดข้ึนไดอีก  
หากไทยยังขาดความเขาใจและความเคารพตอเพื่อนบาน และเมื่อใดก็ตามที่ไทยรูจักเพื่อนบานมากข้ึน  
รูวาเพื่อนบานคิดอยางไรกับเรา เมื่อน้ันปญหากับเพื่อนบานก็จะนอยลง งานศึกษาฯ ไดเสนอใหไทย
เรงสงเสริมการทูตภาคประชาชน โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกของการเปนชุมชนเดียวกันในภูมิภาค 
เพื่อนําไปสูการแสวงหาแนวทางลดความแตกตางระหวางกันภายใตหลักการที่เสมอภาคและให   
ความเคารพกนั 

8)  ผลการวิจัยเรื่อง “ผลของการใชกิจกรรมลดอคติตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาที่มีตอ
เจตคติความเขาใจในความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ของสุรไกร  นันทบุรมย และ วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา      
ในวารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มีนาคม 2558, หนา 
139–154) ซึ่งต้ังสมมติฐานวา อคติที่ฝงลึกในจิตใจของคนไทยผานแบบเรียนประวัติศาสตรที่บรรจุ
เน้ือหาที่มีความลําเอียงเปนปญหาสําคัญสําหรับการเตรียมคนไทยเขาสูประชาคมอาเซียน และไม
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศเพื่อนบานของไทย  

กิจกรรมที่เปนเครื่องมือในการทดลอง ไดแก (ก) การเรียนรูแบบรวมมือ (ข) การพัฒนา 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ (ค) การอภิปรายกลุมยอย (ง) การแสดงบทบาทสมมติ (จ) การใชสถานการณ
จําลอง และการเผชิญสถานการณ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงดานความเขาใจใน 
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยางนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารี ผลการวิจัยพบวา เจตคติและความเขาใจของนักเรียนตอ 
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนสูงข้ึนกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญ การเปลี่ยนแปลงเจตคติดังกลาว เกิดจากการไดเรียนรูเน้ือหาพื้นฐานเกี่ยวกับ   
ความแตกตางหลากหลาย โดยนักเรียนมีทักษะทางสังคมมากข้ึน มีกระบวนการคิดและมีการเรียนรู
จากมุมมองของผูอื่นมากข้ึน 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอความสัมพันธระหวางประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุงศึกษาหาผลลัพธ 3 ประการ ไดแก 

1. ความแตกตางของเน้ือหาในแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาระหวางหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของไทยกับหลักสูตรของสถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ค.ศ. 2015–2016 ของลาวในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ
ไทย–ลาว เพื่อใหเห็นถึงนัยสําคัญของหลักสูตรที่มีผลตอเจตคติของนักเรียน  

2. วิเคราะหวิธีการสอนประวัติศาสตรของครูระดับมัธยมศึกษาในมิติความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานที่จะมีผลตอเจตคติของนักเรียน โดยในสวนน้ี ผูศึกษาใชวิธีการ
สัมภาษณอาจารยและนักการศึกษา จํานวน 6 คน แบงเปนอาจารยระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 4 คน และนักการศึกษา จํานวน 1 คน โดยจะนําใชทฤษฎีวิธีการทาง
ประวัติศาสตร (Historical Method) และทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจักรแหงการเรียนรู 
(4 MAT) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหผล 

3. เจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยที่มีตอลาวและความสัมพันธระหวางไทย
กับประเทศเพื่อนบานโดยรวม ซึ่งในสวนน้ี ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณกลุม (Focus Group) นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 ครั้ง รวม 7 คน และจะนําใชทฤษฎีวิธีการทางประวัติศาสตรและทฤษฎี 
4 MAT เปนเครื่องมือในการวิเคราะหผลเชนเดียวกัน 

 
3.1 สวนท่ี 1 ความแตกตางของเน้ือหาในแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาระหวาง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของไทยกับหลักสูตรของสถาบันคนควา
วิทยาศาสตรการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ค.ศ. 2015–2016 ของลาว 

ผูศึกษาใชขอมูลจากแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาของไทยกับลาว และ      
การสัมภาษณนักการศึกษา 1 คน ทั้งน้ี กอนที่จะศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนประวัติศาสตรตาม
หลักสูตรที่ไทยกับลาวใชอยูในปจจุบัน ผู ศึกษาเห็นวาควรศึกษาวิวัฒนาการของหลักสูตรและ
แบบเรียนประวัติศาสตรไทยและลาว และขอมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของลาวโดยสังเขป ดังน้ี  

3.1.1  วิวัฒนาการของหลักสูตรและแบบเรียนของไทย  
ประเทศไทยประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติฉบับแรก หลักสูตรประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2503 ปจจุบันอยูระหวางการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ตลอดระยะเวลา 48 ปที่ผานมา ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร 5 ครั้ง ผูปรับปรุงไมไดมีกฎเกณฑเรื่อง
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เวลาที่แนนอนวาตองปรับปรุงเมื่อใด แตจะติดตามการใชหลักสูตรเพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง19 
วิวัฒนาการของหลักสูตรและประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธไทย–ลาว ดังน้ี  

1)  หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ. 2503 ซึ่งกําหนดใหจัดการเรียน
การสอนแยกออกเปนรายวิชา เชน วิชาวรรณคดี วิชาภูมิศาสตร วิชาประวัติศาสตร วิชาหนาที่พลเมือง 
วิชาศีลธรรม เปนตน ไดกลาวถึงความสัมพันธไทย–ลาวในสองลักษณะ คือ ลักษณะแรก ลาวในฐานะ
ที่มีบรรพบุรุษเดียวกับไทยทําใหเกิดความสัมพันธอันดีและมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน และลักษณะที่สอง 
คือ ความสัมพันธในเชิงบานพี่เมืองนองและลาวในฐานะที่ดอยกวาและเปนปญหาของไทยในบางครั้ง 
ซึ่งแมหลักสูตรอาจไมไดต้ังใจจะสอดแทรกทัศนคติดังกลาว แตก็มีเจตนาที่จะทําใหไทยมีความเดนชัด 
ปลูกฝงความรักชาติและเสริมสรางความเปนพลเมืองดีของผูเรียน20 

2)  หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ไดรับการปรับปรุงใหบูรณาการการเรียนการสอนเปนลักษณะ
กลุมวิชาแทนการแยกเรียนเปนรายวิชา สําหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตรปรากฏอยูในกลุมวิชา
สังคมศึกษารวมกับการศึกษาภูมิศาสตร หนาที่พลเมือง และศีลธรรม  

ในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธไทย–ลาว พบวา เปนครั้งแรกที่แบบเรียนไทย
กลาวถึงหลักฐานสําคัญวาไทยกับลาวเปนพันธมิตรที่ดีตอกันในประวัติศาสตรมากกวาการกลาวถึง
แบบผิวเผินในแบบเรียนที่ผานมา โดยไดยกกรณีความรวมมือกันตอตานการขยายอํานาจของบุเรงนอง 
(พมา) ระหวางพระเจาไชยเชษฐาธิราชแหงอาณาจักรลานชาง (ลาว) กับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
(ไทย) ในสมัยอยุธยา โดยการสรางเจดียศรีสองรักที่จังหวัดเลยเพื่อเปนประจักษพยานในฐานะมิตรที่ดี 
นอกจากน้ัน ผูเขียนแบบเรียนยังมีความพยายามที่จะเชิดชูเจาอนุวงศใหเปนวีรบุรุษฝายลาวเพื่อ 
ความนุมนวลตอความรูสึกรักชาติของผูเรียน โดยระบุอรรถาธิบายเพียงวา เจาอนุวงศเปนเจาองคหน่ึง
ที่ปกครองหน่ึงในสามอาณาจักรที่แตกออกมาจากอาณาจักรลานชางเทาน้ัน21 

อยางไรก็ตาม พบวา แบบเรียนประวัติศาสตรยังมีการผลิตซ้ําเน้ือหาที่
สอดแทรกความรูสึกเหนือกวาของไทยเมื่อกลาวถึงประเทศเพื่อนบาน เชน “ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 
ในอดีตสวนใหญมีความสัมพันธกับประเทศไทยในฐานะมิตรมากกวาศัตรูหรือคูแขงขัน เพราะประเทศ
เหลาน้ีมีกําลังอํานาจนอยกวา จึงพยายามรักษาสัมพันธไมตรีกับไทยไว การทําสงครามที่เกิดข้ึนไมคอย
บอยครั้งนัก สวนมากเปนการยกกองทัพจากไทยไปปราบปรามเมื่อมีการแข็งอํานาจข้ึนมากกวาที่จะ
เปนการทําสงครามในฐานะประเทศที่มีกําลังทัดเทียมกัน อาทิ ในกรณีไทยกับพมา” 22 

3)  หลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีการแบงกลุม
วิชาเชนเดิม แตไดปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการสอนชัดเจนข้ึน 
เชน เสนอแนวทางใหผูเรียนติดตามขอมูลจากสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพเพิ่มเติมดวยเพื่อให
เกิดความเขาใจมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน บทบาทของแบบเรียนสวนหน่ึงจึงเพียงแคใหขอมูลเบื้องตน         

                                                
19 วิลุบล  สินธุมาลย, “การรับรูประวัติศาสตรความสัมพันธไทย–ลาว : ผานแบบเรียนประวัติศาสตรไทยและลาว 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 (ค.ศ. 1975–2009),” 68. 
20 สุเนตร  ชุตินทรานนท และคณะ, ชาตินิยมในแบบเรียนไทย, หนา 138. 
21 เรื่องเดียวกัน, หนา 144. 
22 เรื่องเดียวกัน, หนา 144. 
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ในลักษณะช้ีนํา และใหความสําคัญกับความรูเกี่ยวกับภูมิภาคแทนการกลาวถึงประเทศเพื่อนบานเปน
รายประเทศ อาทิ ความรูเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
ในบริบทของขบวนการชาตินิยมในอินโดจีนซึ่งกลาวถึงลาวในสัดสวนที่ไมมากนัก รวมทั้งในบริบทของ
ความรวมมือระหวางประเทศ องคการตาง ๆ และปญหาที่เกิดข้ึนในภูมิภาค เชน ปญหาผูอพยพ  
ซึ่งแบบเรียนของระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ของทุกสํานักพิมพไดกลาวถึงลาวในลักษณะของตัวปญหา
มากกวาที่จะอภิปรายเรื่องราวทางประวัติศาสตร อยางไรก็ตาม แมวาหลักสูตรน้ีจะยังไมสามารถขจัด
ความรูสึกเหนือกวาที่ไทยมีตอประเทศเพื่อนบานไดทั้งหมด แตก็นอยลงอยางมีนัยสําคัญ23 

4)  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไดมีการแบงกลุมสาระการเรียนรู
ออกเปน 8 กลุม (ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) และในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาประกอบดวยวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิน
ชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร24 

จากการสัมภาษณ ผศ. อรรถพล  อนันตวรสกุล อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
และผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (R&D Center on Education 
for Sustainable Development) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความเห็น ดังน้ี 

(1)  โดยธรรมชาติของหลักสูตรควรไดรับการปรับทุก ๆ 10 ป อยางไรก็ตาม ในการใช
หลักสูตรข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 น้ัน ไมใช “การปรับ” แตเปน “การเปลี่ยนหลักสูตร” จาก พ.ศ. 
2533 ที่กรมวิชาการเคยเปนผูเขียนวาตองเรียนวิชาอะไรบาง เพื่อเปาหมายอยางไร มาเปนแบบ
มาตรฐานสากล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการกําหนดแนวการจัด
การศึกษาและตัวช้ีวัดมาตรฐานการศึกษา เชน ในระดับประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ตองสอนใหไดตามตัวช้ีวัดน้ัน ๆ สวนที่เหลือครูมีเสรีภาพและสิทธิขาดในการพัฒนา
หลักสูตรและออกแบบการเรียนการสอนของตัวเองได  

(2)  ปญหาที่เกิดข้ึน คือ ระบบการศึกษาเตรียมความพรอมของครูไมทัน ครูไมเคย
ถูกสอนใหพัฒนาหลักสูตรมากอน และเกิดความลักลั่นของเน้ือหาเมื่อเด็กมีการยายโรงเรียนซึ่งมี
หลักสูตรที่แตกตางกัน ดังน้ัน ในวันที่ประกาศใชหลักสูตร พ.ศ. 2544 จึงเกิดความสับสนเปนอยางมาก 
และเกิดเสียงเรียกรองใหมีการปรับปรุงหลักสูตรกันอีกครั้งหน่ึง นําไปสูการทําหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยอิงหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 แตไดกําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจน
ข้ึนวาในแตละระดับช้ันต้ังแตมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ตองบรรลุเปาหมายอยางไรบาง ซึ่งมีทั้งขอดีและ
ขอจํากัด คือ ทุกโรงเรียนสอนเหมือนกันหมด ความยืดหยุนลดนอยลง การที่ตัวช้ีวัดมีจํานวนมากข้ึน
ทําใหแบบเรียนตองใสเน้ือหามากข้ึน ครูควรรูจักเลือกใชแบบเรียนใหเปน สามารถวิเคราะหและสราง
หลักสูตรไดดวย ดังน้ัน การพัฒนาขีดความสามารถของครูจึงเปนโจทยสําคัญ25 ซึ่งจะกลาวถึง        
ในรายละเอียดในสวนที่ 2 ตอไป 

                                                
23 เรื่องเดียวกัน, หนา 149–150. 
24 วิลุบล  สินธุมาลย, “การรับรูประวัติศาสตรความสัมพันธไทย–ลาว : ผานแบบเรียนประวัติศาสตรไทยและลาว 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 (ค.ศ. 1975–2009),” 69. 
25 วิลุบล  สินธุมาลย, เรื่องเดียวกัน, 69. 
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สําหรับการวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธไทย–ลาว ในแบบเรียนหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 พบวา มีการสอนไลเรียงในแตละสมัยต้ังแตสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร และเน้ือหาในภาพรวมเปนความสัมพันธที่ดี เชน การสรางเจดียศรีสองรักเพื่อแสดง
มิตรภาพระหวางอาณาจักรอยุธยากับลานชางเชนเดียวกับในหลักสูตรกอนหนา อยางไรก็ตาม ในการ
กลาวถึงความสัมพันธอันดีดังกลาวยังคงมีการสอดแทรกตัวอยางเดิม ๆ ที่อาจตอกยํ้าความรูสึก
เหนือกวาของประเทศไทยที่มีตอดินแดนลาว เชน การกลาวถึงความชวยเหลือของกรุงธนบุรีตอลาวที่
แตกแยกออกเปน 3 สวน คือ หลวงพระบาง เวียงจันทน และจําปาสัก รวมทั้งการทําสงครามขยาย
อํานาจเขาครอบครองดินแดนลาว26 

3.1.2  ระบบการศึกษาของลาว 
3.1.2.1  ในชวงที่ฝรั่งเศสครอบครองดินแดนลาวเมื่อ พ.ศ. 2450 ฝรั่งเศสไดต้ัง

โรงเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1–6 ข้ึนหลายแหงในเขตตัวเมืองเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศส ใน พ.ศ. 2466  
มีการจัดฝกอบรมครูใหแกชาวลาว ตลอดจนจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน พ.ศ. 2518 
ลาวไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบสังคมนิยม จนถึงปจจุบันลาวไดดําเนินการปฏิรูประบบ
การศึกษามาแลว 4 ครั้ง ดังน้ี  

1)  การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ
ของลาวไดประกาศใชหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ และใชสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาลาวในทุก
ช้ันเรียน (แทนภาษาฝรั่งเศส) ระบบการศึกษาเปนแบบ 5+3+3 ไดแกช้ันประถมศึกษา (ภาคบังคับ) 
เปนเวลา 5 ป ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเปนเวลา 3 ป และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเปนเวลา 3 ป รวม
ทั้งสิ้น 11 ป  

2)  การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2523–2533 เปนชวงที่ลาว
ประสบปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าเปนอยางมาก แตรัฐบาลมีนโยบายมุงแกปญหาการไมรูหนังสือ มีการ
แกไขปรับปรุงหนังสือคูมือครูและอุปกรณการเรียนการสอนตาง ๆ  

3)  การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2535 มีการแกไขปรับปรุง
หนังสือเรียน คูมือครู และอุปกรณการเรียนการสอน และเมื่อ พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการของลาว 
ไดสรางระบบครูศึกษานิเทศกช้ันมัธยมศึกษาข้ึนในระดับแขวง (จังหวัด) และครูศึกษานิเทศกช้ัน
ประถมศึกษาในระดับเมือง (อําเภอ) เพื่อติดตามชวยเหลือและใหคําแนะนําการใชหลักสูตรใหม27 

4)  การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 4 ระหวาง พ.ศ. 2549–2558 โดยเมื่อ 
พ.ศ. 2552 ไดมีการปรับระยะเวลาการศึกษาข้ันพื้นฐานจาก 11 ป เปน 12 ป โดยแบงเปน 5+4+3 
ไดแก ช้ันประถมศึกษาเปนเวลา 5 ป ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ภาคบังคับ) เปนเวลา 4 ป และช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายเปนเวลา 3 ป รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน โทรภาพ และ E–learning ดวย28 

                                                
26 สุเนตร  ชุตินทรานนท และคณะ, ชาตินิยมในแบบเรียนไทย, หนา 153. 
27 ศักดิ์อนันต  อนันตสุข, ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.anantasook.com/ lao–pdr–education–system/. 
28 อดิศักดิ์  ศรีสม, ปฏิรูปการศึกษา ลาวปฏิรูปอะไร, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.aseanthai.net/ 
ewt_news.php?nid=1056&filename=index. 
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สําหรับแบบเรียนประวัติศาสตรที่ลาวใชในปจจุบันเปนฉบับปฏิรูป โดย
สถาบันคนควาวิทยาศาสตรการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาไดปรับปรุงและพิมพข้ึนใหม ดังน้ี 
พ.ศ. 2558 พิมพแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 และปที่ 4–6 และ พ.ศ. 2559 พิมพแบบเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ปที่ 3 และปที่ 7  

3.1.2.2 ลาวไดปรับปรุงกฎหมายวาดวยการศึกษา ฉบับลาสุดประกาศใชเมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2558 โดยมาตรา 27 กําหนดใหระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
มาตรา 28 กําหนดใหการศึกษาต้ังแตช้ันประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนตนเปนการศึกษา 
ภาคบังคับที่พลเมืองลาวทุกคนตองเรียนใหจบ29 ตางจากกฎหมายดานการศึกษาของไทย  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ของไทย มาตรา 16 กําหนดวา การศึกษาข้ัน
พื้นฐานประกอบดวยการศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวาสิบสองปกอนระดับอุดมศึกษา และมาตรา 17 
กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป (เทากับของลาว) โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจด็เขาเรยีน
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก30 

การปฏิรูปการศึกษาของลาวทําใหระยะเวลาการศึกษาต้ังแตช้ันประถมศึกษาจนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายของไทยกับลาวมีจํานวนเทากัน คือ 12 ป แตมีการจัดระดับช้ันเรียนเหลื่อมกัน 
1 ระดับ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  การเทียบช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยกับลาว 
 

ระยะเวลาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย ระยะเวลาการศึกษาของลาว 

ป. 1–5 
ป. 6 
ม. 1 
ม. 2 
ม. 3 

ป. 1–5 
ม. 1 
ม. 2 
ม. 3 
ม. 4 

ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

ม. 5 
ม. 6 
ม. 7 

 
  

                                                
29 รัฐดํารัสของประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ 133/ปปท. ลงวันที่ 28 สิงหาคม 
2558 เก่ียวกับการประกาศใชกฎหมายวาดวยการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  
30 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

การศึกษาภาคบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 

ใชแบบเรียน
ประวัติศาสตร 
เลมเดียวกัน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และภาคบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 
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3.1.3  การเปรียบเทียบเน้ือหาในแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษา          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของไทยกับแบบเรียนฉบับปฏิรูปของ
ลาว ในสวนท่ีเก่ียวกับความสัมพันธไทย–ลาว 

 

  
 
ภาพท่ี 2  แบบเรียนประวัติศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1–6  
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ของไทยในปจจุบัน 

 
ภาพท่ี 3  แบบเรียนประวัติศาสตรช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1–7 ของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาว 
ค.ศ. 2015 –2016 ในปจจบุัน 

 
ในการศึกษาเปรียบเทียบเน้ือหาแบบเรียนประวัติศาสตรที่ไทยกับลาวใชในการเรียน

การสอนในปจจุบัน พบวา แบบเรียนของไทยนําเสนอเรื่องราวเปนลําดับหัวขอดวยภาษาเชิงวิชาการ 
ที่กระชับและไมปลุกเราใหเกิดความรูสึกดานลบมากนัก อยางไรก็ตาม ยังมีการกลาวถึงลาวในฐานะ
ประเทศใตปกครองของไทยซึ่งสื่อใหเห็นภาพของ “ความเหนือกวา” หรือ “พี่ใหญ” ในขณะที่
แบบเรียนของลาวยังคงเนนภาพของความสัมพันธเชิงสงคราม การเปน “ผูแพ” การถูกยึดครองและ
ตกอยูใตอํานาจของไทยโดยถายทอดผานภาษาที่กระตุนใหเกิดความรูสึกคับแคนเกลียดชัง “ศัตรู” 
ตางชาติ ทั้งน้ี เพื่อสรางสํานึกแหงชาติและนักเรียนลาวรับรูมาตลอดวาประเทศไทย คือ “ศักดินาสยาม” 
ที่เขามาครอบครองและทําลายความมั่นคงของอาณาจักรลานชางและกดข่ีคนลาวอยางโหดรายทารุณ
ในเวลาตอมา31 

ตัวอยางเน้ือหาในแบบเรียนไทยและลาวบางสวนที่ตางกัน32 ดังน้ี 
1) “ผูเหนือกวา” จากแบบเรียนไทย  

กรณีสงครามเจาอนุวงศในชวงปลายกรุงธนบุรี–ตนรัตนโกสินทร แบบเรียน
กลาวถึงเหตุการณปราบเวียงจันทนในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ซึ่งไดสะทอนความรูสึก
เหนือกวาของการเปน “ผูชนะ” สงคราม ดังน้ี 

                                                
31 วิลุบล  สินธุมาลย, “การรับรูประวัติศาสตรความสัมพันธไทย–ลาว : ผานแบบเรียนประวัติศาสตรไทยและลาว 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 (ค.ศ. 1975–2009),” 102–103. 
32 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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เมื่อ พ.ศ. 2321 เกิดความแตกแยกระหวางผูนําที่ปกครองเวียงจันทน ผูนําบางคน
ตองการสวามิภักด์ิตอกรุงธนบรุีทําใหเกิดการขัดแยงกันอยางรุนแรง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (ทองดวง) และเจาพระยาสุรสีห (บุญมา) ยกทัพไป
ปราบเวียงจันทน กองทัพธนบุรีมีชัยชนะตอเมืองตาง ๆ จนในที่สุดก็สามารถยึดเวียงจันทนไดสําเร็จ 
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกไดกวาดตอนชาวเวียงจันทนนํามาไวในเขตไทย พรอมทั้งอัญเชิญ 
พระแกวมรกตและพระบางมาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี สําหรับหลวงพระบางน้ันไดขอสวามิภักด์ิตอ
ธนบุรี อน่ึง ตอมา ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทรไดพระราชทานพระบางคืนแกลาว  
สวนพระแกวมรกตน้ันไมไดคืนเพราะถือวาเคยเปนของไทยมากอน33 

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ลาวแบงการปกครองออกเปนสามอาณาจักร 
ไดแก หลวงพระบาง เวียงจันทน และจําปาสัก ทั้งสามอาณาจักรอยูใตการปกครองของไทย 
พระมหากษัตริยไทยโปรดเกลาฯ แตงต้ังกษัตริยลาวปกครองอาณาจักรทั้งสามกันเองแตตองสง 
เครื่องราชบรรณาการไปถวายพระมหากษัตริยไทย อาณาจักรลาวทั้งสามมักจะมีปญหาทะเลาะวิวาท
และแยงชิงอํานาจกันอยูเสมอ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาอนุวงศกษัตริยแหงเวียงจันทนไดกอกบฏข้ึนเมื่อ 
พ.ศ. 2369 เพราะตองการเปนอิสระจากไทย แตไทยปราบปรามไดสําเร็จ ลาวจึงเปนเมืองข้ึนของไทย
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5  

2)  “ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยามจากแบบเรียนลาว” 
แบบเรียนลาวระดับมัธยมศึกษาปที่ 1–7 ไดผลิตซ้ําเน้ือหาประวัติศาสตร โดย

บางสวนสงผลตอเจตคติของนักเรียนลาวตอไทย ซึ่งผูศึกษาเห็นวา นาจะเปนประโยชนหากคนไทยได
ทราบถึงความรูสึกของลาวที่สงผานการเรียนประวัติศาสตร ทั้งน้ี ไมใชเพื่อสรางประเด็นวิพากษ
ประวัติศาสตรหากแตเพื่อใหไทยเขาใจลาวมากข้ึนและดําเนินความสัมพันธดวยความเขาใจอันดีตอกัน 

(1)  กรณีสงครามเจาอนุวงศในชวงปลายกรุงธนบุรี–ตนรัตนโกสินทร 
ในสมัยที่เจานันทเสนพายแพตอการรุกรานของสยาม ประชาชนลาว 

สองฝงโขงไดรบเคียงบาเคียงไหลเพื่อตอสูกับ “ศักดินาสยามผูรุกราน” เปนการเสริมสรางนํ้าใจ 
ความรักชาติ และรวมสรางความเคียดแคนตอ “ศักดินาสยามผูกระหายสงคราม” และจะกลายเปน
พลังแหงความเคียดแคนตอศักดินาสยามตลอดไปจนกวาจะไดรับชัยชนะ 

ใน พ.ศ. 2348 เจาอนุวงศไดถูกศักดินาสยามแตงต้ังใหเปนกษัตริย
ปกครองอาณาจักรลาวลานชางเวียงจันทน และไดเตรียมความพรอมเพื่อตอสูกูชาติจากการเปน
เมืองข้ึนของสยาม ใน พ.ศ. 2371 เจาอนุวงศไมสามารถดําเนินการตามแผนไดสําเร็จเพราะขาด
กําลังคนและอาวุธ ในระหวางการหนีออกจากเวียงจันทน พระองคพรอมครอบครัวไดถูกกองทัพสยาม
จับตัวไดที่เมืองพวน จากน้ันถูกควบคุมตัวลงไปกรุงเทพ พระองคไดถูกทรมานจนสิ้นพระชนมใน พ.ศ. 
2372 ในขณะเดียวกัน ตัวเมืองเวียงจันทนที่เต็มไปดวยอาคารที่งดงามและอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุ
ธัญญาหารก็ถูกเผาลงอยางราบคาบ 

บทเรียนการตอสูตานศักดินาสยามทําใหลัทธิรักชาติและความเคียดแคน
ของคนลาวเพิ่มทวี ประชาชนลาวไดจดจําวีรกรรมการตอสูในสมัยเจาอนุวงศอยางไมมีวันลืมจน
                                                
33 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว, 2557), หนา 110. 
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ปจจุบัน สงครามที่เกิดข้ึนในสมัยการปกครองของเจาอนุวงศเปนสงครามการตอสูเพื่อความเปนเอกราช
และเปนสงครามที่เปนธรรมเพราะเปนการตอตานพวก “ศักดินาสยามผูรุกรานที่กดข่ีขูดรีด” การตอสู
ครั้งน้ีแมจะปราไชยและผูนําจะถูก “ศักดินาสยามผูครอบครอง” จับไดและนําไปทรมานอยางโหดราย
เพื่อหวังดับสูญความรักชาติในจิตใจคนลาวใหหมดไป แตพวกเขาก็ไมยอมจํานน และความกลาหาญ
ในประวัติศาสตรการตอสูของชาติลาวทําใหคนลาวในยุคตอมาไดศึกษาร่ําเรียนเอาเปนแบบอยาง 

อาณาจักรลาวลานชางภายหลังสูญเสียเอกราชและตกเปนเมืองข้ึนของ
ศักดินาสยามอยูในสถานะยากลําบาก ฝดเคือง และถูกกดหนวงถวงดึงใหพัฒนาชาในแตละดาน เชน 
ดานเศรษฐกิจตองสงบรรณาการทุกสามปและเสียสวยใหสยาม ดานวัฒนธรรม คนลาวถูกศักดินา
สยามกดข่ีดานจิตใจอยางรายแรงภายใตนโยบายบังคับ “การสักเลข” เพื่อหวังลมลางชาติลาวและคนลาว 
รวมทั้งไดมีนโยบายทําลายจารีตประเพณีดวยการออกกฎหมายบังคับไมใหคนลาวเปาแคน เมื่อ พ.ศ. 
2408 ซึ่งเปนนโยบายบีบบังคับที่ไรมนุษยธรรมที่สุดที่ศักดินาสยามกระทําตอคนลาว 

(2)  ในชวงที่ฝรั่งเศสลาอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อ พ.ศ. 
2436–2473 แบบเรียนลาวไดเช่ือมโยงศักดินาสยามและสะทอนภาพของลาวที่ถูกเอาเปรียบ ดังน้ี 

ศักดินาสยามและจักรพรรดิฝรั่งเศสไดทําการย้ือแยงดินแดนลาวตาม
สัญญา พ.ศ. 2436 เปนเหตุใหดินแดนลาวที่มีอาณาเขตกวางขวางมาแตโบราณจําตองถูกตัดแบงเปน
สองประเทศและประชาชนลาวถูกแบงเปนสองชาติตลอดกาล พวกเขาไดกดข่ีขมเหงประชาชนอยาง
หนักหนวงที่สุดโดยเฉพาะการเก็บภาษีหัวคน การบังคับขมเหง การทุบตีทรมาน การเกณฑกุลีไปใช
แรงงานหนัก การยึดและปลนสะดมอยางโหดรายปาเถ่ือน 

ประชาชนลาวที่ดํารงชีวิตอยูฝงขวาแมนํ้าโขงไดถูกพวกศักดินาสยาม
จัดการปกครองใหมและทําการปราบปรามอยางหนัก พวกเขาบังคับใหประชาชนลาวจดสํามะโนครัว
เปนสัญชาติและเช้ือชาติสยาม หามไมใหเรียกตัวเองวาลาว หามไมใหเรียนหนังสือลาว ไมใหพูดภาษาลาว 
ไมใหเปาแคนหรือเลนเครื่องดนตรีลาว ทําลายสัญลักษณแหงความเปนลาวทางดานวัฒนธรรมใหหมดเกลี้ยง 
ทําใหประชาชนเกิดความเคียดแคนใจเปนอยางย่ิง  

ทางดานวัฒนธรรม เมื่อจักรพรรดิฝรั่งเศสเขายึดครองประเทศลาว พวกเขา
วางนโยบายทางสังคมแบบข้ีขาดวยการเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาเผยแพรมอมเมาคนลาวใหมวัเมา
วัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยหวังใหคนลาวจมอยูในความโงลาหลังในทุกดานแลวลืมชาติและจารีตอันดีงาม
ของลาว สงเสริมใหมีโรงโสเภณี ใหคนลาวด่ืมเหลาเมายา สูบฝน เลนการพนัน และใหคนลาวนับถือ
และยอมเปนข้ีขารับใชคนฝรั่งเศส  

(3)  ในชวงสงครามเวียดนาม แบบเรียนไดกลาวถึงเหตุการณโดยละเอียดโดย
ใชถอยคําที่กระตุนใหเกิดสํานึกแหงชาติเชนเดิม ดังน้ี 

ใน พ.ศ. 2507–2508 จักรพรรดิอเมริกาไดสงทหารหลายกองพันพรอม
อาวุธทันสมัยสมทบกับทหารปนใหญของไทยบุกโจมตีเสนทางหมายเลข 9 (สะหวันนะเขต) และ 
หมายเลข 12 ใน พ.ศ. 2512 พวกเขาไดเปดสมรภูมิรบ “สามัคคี” และ “กูเกียรติ” บุกโจมตีทุงไหหิน
และแขวงเชียงขวางโดยทั่ว พวกศัตรูไดสุมกําลังขนาดใหญหวังทําลายกองกําลังปฏิวัติลาว ไดแก กําลังทหาร 
52 กองพัน และเครื่องบิน บี 52 ทิ้งระเบิดทางภาคเหนือของลาวจํานวน 282–540 เที่ยวทุกวัน  
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ใน พ.ศ. 2513–2514 พวกศัตรูไดเปดสมรภูมิรบ “ทนงเกียรติ” บุกเขาตี
ทุงไหหิน หลวงพระบาง อัตตะปอ สะหวันนะเขต และสมรภูมิ “ลานเซิน” โดยใชเครื่องบิน บี 52 
จํานวน 100 ลํา ปนใหญ รถหุมเกราะจํานวนมาก ใน พ.ศ. 2515 พวกศัตรูไดบุกโจมตีกองกําลังปฏิวัติ
ต้ังแตเหนือถึงใต ทําใหพลเมืองและบานเรือนถูกทําลายอยางหนักหนวง ในระยะที่จักรพรรดิอเมริกา
ลาเมืองข้ึน พวกเราก็ไดปลุกระดมประชาชนทุกเผาทั่วประเทศใหลุกข้ึนสู สรุปไดวาในปลาย พ.ศ. 
2515 กองทัพและประชาชนลาวไดบุกโจมตี 14 สมรภูมิรบ ทําลายลางศัตรูได 10,500 คน (ซึ่งสองใน
สามเปนทหารรับจางชาวไทย) ยิงเครื่องบินตก 698 ลํา แสดงใหเห็นถึงชัยชนะอันย่ิงใหญของ
ประชาชนลาวทั่วประเทศที่สามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในการรักษาแผนดินอันแสนรักและหวงแหน
ไดอยางมั่นคง 

ในระยะ 10 ปที่จักรพรรดิอเมริกาไดดําเนินสงครามไดสรางโทษกรรมอัน
ปาเถ่ือนไวบนแผนดินลาว ซึ่งประวัติศาสตรลาวไมสามารถจะลบลางได 

(4)  ในชวงที่ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสต แบบเรียน
ไดนําเสนอมิติความสัมพันธไทย–ลาวในมุมที่ออนลง โดยเรียกช่ือ “ประเทศไทย” แทนคําวาศักดินาสยาม 
อยางไรก็ตาม แบบเรียนยังคงสอดแทรกถอยคําที่ทําใหเกิดความรูสึก “ถูกรังแก” จากประเทศไทย 
ดังน้ี 

ในยุคหลังสงครามเวียดนาม เศรษฐกิจของลาวอยูในสภาพทรุดโทรม 
ผลผลิตทางการเกษตรไมพอตอความตองการของประชาชน และดานอุตสาหกรรมก็ยังไมพัฒนา 
สินคาใชสอยสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากไทย  

ไมเพียงเทาน้ัน ในสภาพอันยุงยากดังกลาว “ประเทศใกลเคียงที่มีระบอบ
การเมืองแตกตางกัน” ยังไดทําการบีบรัดทางเศรษฐกิจเติมอีกดวยการปดชายแดน ไมยอมขายสินคา
ใหลาวเปนบางระยะ ซึ่งไดเพิ่มความยุงยากใหแกรัฐบาลลาวและประชาชนที่เพิ่งหลุดพนออกจาก
สงครามที่ยืดเย้ือยาวนานและหลุดจากแอกครอบงําของจักรพรรดิลาเมืองข้ึนแบบใหม34 

ในระยะเริ่มของการสรางกองกําลังปองกันประเทศ ลาวมีผลงานเดน คือ 
สกัดกั้นการกอความไมสงบบริเวณชายแดนลาว–ไทย และตามเกาะดอนในลํานํ้าโขงใน พ.ศ. 2520 
รวมทั้งการใชกําลังปกปองดินแดนสามหมูบาน (บานใหม บานกลาง และบานสวาง) ที่ข้ึนอยูกับเมือง
ปากลาย แขวงไซยะบูลี ใน พ.ศ. 252735 

 
3.2  สวนท่ี 2 วิเคราะหวิธีการสอนประวัติศาสตรของครูระดับมัธยมศึกษาในมิติความสัมพันธ

ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบานท่ีจะมีผลตอเจตคติของนักเรียน 
ผูศึกษาไดสัมภาษณอาจารยระดับมหาวิทยาลัยจํานวน 1 คน ครูระดับมัธยมศึกษาจํานวน 

4 คน และนักการศึกษาจํานวน 1 คน รวม 6 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ 
การสรางเจตคติของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ

                                                
34 กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซ้ันมัดทะยม ปที่ 4 (เวียงจันทน : สถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา, 2015), หนา 74. 
35 เรื่องเดียวกัน, หนา 80. 
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เสริมสรางองคความรูและเจตคติที่ดี โดยใชทฤษฎีวิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Method) 
และทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจักรแหงการเรียนรู (4 MAT) เปนเครื่องมือวิเคราะหผล 

ผลการศึกษาพบวา คุณภาพของครู เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการเรียนการสอน
ประวัติศาสตรและการสรางเจตคติของนักเรียน รองลงมาเปนแบบเรียน และสื่อตาง ๆ ซึ่งจากการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิขางตนไดกลาวถึงวิธีการเรียนการสอนและแนวทางพัฒนาคุณภาพครู ดังน้ี 

3.2.1 การเรียนการสอนประวัติศาสตรในโรงเรียน 
3.2.1.1  แบบเรียน 

1)  การจัดทําแบบเรียน  
แบบเรียนมีพัฒนาการจากเดิมที่รัฐเปนผูเขียนข้ึน จนกระทั่งถึง พ.ศ. 

2533 เริ่มมีสํานักพิมพเอกชนเขามาผลิตหนังสือเรียนดวย ปจจุบันน้ีมีลักษณะกึ่งเสรี กลาวคือ ไมได
บังคับวาตองใชแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แตแบบเรียนที่สํานักพิมพทุกแหงเขียนข้ึนจะตอง
ผานการตรวจโดยผูที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู เขียนแบบเรียนของ
สํานักพิมพตองผานการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการดวย ทั้งน้ี เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสและไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทําหลักสูตรและแบบเรียน
จะแบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมผูจัดทําหลักสูตร กลุมผู เขียนแบบเรียน และกลุม           
ผูตรวจสอบแบบเรียน36 โดยแตละกลุมมีคณะกรรมการคนละชุดกัน 

2)  เน้ือหาและลักษณะของแบบเรียน 
ผศ.  อรรถพล  อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ใหความเห็นอยางนาสนใจวา แบบเรียนไมใชหนังสือประวัติศาสตร แตเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรช้ันที่ 3 ดวยซ้ํา แบบเรียนที่ถูกตรวจโดยรัฐตองพยายามตอบโจทยสิ่งที่รัฐพยายาม
สื่อสารกับพลเมืองของตัวเอง เชน ความเปนชาติ ความภาคภูมิใจในชาติที่เปนเอกราช การมอง
ประเทศเพื่อนบานเปนศัตรูและมองความสัมพันธกับเพื่อนบานในเชิงสงคราม แมจะมีโจทยเชิงบวกอกี
จํานวนมาก แตเน้ือที่ในแบบเรียนมีนอยและหลักสูตรกําหนดวาตองเรียนเรื่องน้ี 

อาจารยณัฏฐเมธร  ดุลคนิต ครูโรงเรียนราชวินิตมัธยมซึ่งเปนผูใช
แบบเรียนโดยตรงเห็นวา ตัวช้ีวัดที่หลักสูตรกําหนดไวในแบบเรียนมักจะวัดจากเน้ือหามากกวาการวัด
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเขาใจอันดีของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งน้ี การจัดการเรียนรู
ข้ึนกับวิธีการของครู ครูรุนใหมจะเห็นวาแบบเรียนเปนเพียงคูมืออยางหน่ึงที่นักเรียนสามารถ 
อานเสริมได ครูรุนใหมถูกผลิตมาเพื่อใหสามารถออกแบบจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเองเพือ่นําไปสู
เปาหมายที่ตัวช้ีวัดกําหนด 

ในขณะที่ อาจารยนําโชค  อุนเวียง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กลาววา ตนใชวิธีบรรยาย (lecture based) เปนหลักแตก็พยายามเสริมกิจกรรมตามความเหมาะสม
เน่ืองจากมีขอจํากัดดานจํานวนช่ัวโมงเรียน ในขณะที่เด็กและโรงเรียนมีความคาดหวังกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางเน้ือหา เด็กคอนขางพึ่งแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  

                                                
36 สัมภาษณ  ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล, คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 18 กรกฎาคม 2560. 
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สําหรับเน้ือหาดานประวัติศาสตรในแบบเรียนน้ัน อาจารยหลายทาน
มีความเห็นในทิศทางเดียวกันวา ยังวนอยูที่เรื่องความรักชาติและราชาชาตินิยมซึ่งมีพระมหากษัตริย
เปนวีรบุรุษและภาพที่สะทอนความเปนวีรบุรุษไดมากที่สุด คือ ภาพของสงครามและการสรางศัตรู
รวมกัน เชน ไทยสรางใหพมาเปนศัตรู และสรางผูที่ออนแอกวา คือ ลาวและกัมพูชา และคิดวาไทยมี
หนาที่ตองเขาไปชวยเหลือจัดการ สิ่งที่เปนปญหา คือ เด็กมองภาพไทยถูกกระทําจากพมา แตไมได
รูสึกวาไทยไดกระทํากับประเทศเพื่อนบานดวย เชน ประวัติศาสตรไทยเขียนวาเราไปอัญเชิญพระแกวมรกต
มาประดิษฐานที่ไทย แตไมไดระบุวาอัญเชิญจากลาวดวยวิธีใด เปนตน 

อาจารยณัฏฐชฎิล  มาอิ่นแกว หัวหนางานบริหารหลักสูตรและ
อัตรากําลัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เห็นวา หลักสูตรกําหนดตัวช้ีวัดไวกลาง ๆ แบบเรียน
ประวัติศาสตรในช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเนนลําดับเวลาต้ังแตสมัยสุโขทัยลงมา มีเน้ือหากําหนดไว
ชัดเจนวาตองสอนอะไรบาง อยางไรก็ตาม ตนเห็นวาหลักสูตรแกนกลางกําหนดเรื่องที่ใหสอนนอยเกินไป 
และเมื่อสํานักงานทดสอบทางการศึกษา (สทส.) ซึ่งที่มีหนาที่วัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ทั่วประเทศมาตรวจสอบ ปรากฏวา แบบวัดผลครอบคลุมเน้ือหากวางกวาที่หลักสูตรกําหนดใหสอน 
ครูจึงจําเปนตองเพิ่มเติมเน้ือหา  

3)  มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
สําหรับมาตรฐานและตัวช้ีวัดในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1–6 

พบวา ไมมีมิติดานความสัมพันธกับตางประเทศ โดยตัวช้ีวัดเนนเฉพาะประเทศไทยเทาน้ัน ดังน้ี 
(1)  เพื่อใหเขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญา

ไทย มีความรัก ความภูมิใจ และดํารงความเปนไทย  
(2)  ในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 บทที่ 5 เปนการศึกษา

เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยและความสัมพันธกับตางประเทศสมัยรัตนโกสินทร แตตัวช้ีวัดกําหนดให
วิเคราะหพัฒนาการของไทยดานตาง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรืองของไทย และวิเคราะหภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยและอิทธิพลตอการพัฒนาชาติ
ไทย โดยไมกําหนดใหวิเคราะหความสัมพันธกับตางประเทศดวย 

(3)  ในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4–6 บทที่ 10–11 เปน
การศึกษาเกี่ยวกับการตางประเทศของไทย แตตัวช้ีวัดกําหนดไวขอเดียว คือ ใหวิเคราะหประเด็น
สําคัญของประวัติศาสตรไทย โดยไมกําหนดใหวิเคราะหความสัมพันธกับตางประเทศเชนเดียวกัน 

4)  จุดออนของแบบเรียน 
อาจารยระวิวรรณ  ภาคพรต อดีตนักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  
ใหความเห็นเกี่ยวกับอคติจากแบบเรียนประวัติศาสตรไทยวา การใชภาษาที่สื่อใหผูอานรูสึกถึง            
ความเหนือกวาของไทยในแบบเรียนประวัติศาสตรยังมีปรากฏอยู แตผูจัดทําหลักสูตรตระหนักถึง  
ความละเอียดออนและไดพยายามหลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่อาจสรางความไมเขาใจกัน เชน          
เจาอนุวงศเปนกบฏ และในการอบรมพัฒนาครูก็เนนเรื่องน้ีเปนสําคัญโดยพยายามใหเปดมุมมองในกรณี
สงครามเจาอนุวงศกับไทย 
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แมวาในวิชาประวัติศาสตรชาติไทยยังจําเปนตองสอนเกี่ยวกับสมัยอยุธยา
และกรุงธนบุรี โดยกลาวถึงความสัมพันธกับลาวในเชิงบานพี่เมืองนองในสมัยอยุธยาตอนตน และใน
เชิงประเทศราชในสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งกลาวถึงการแตกแยกของอาณาจักรลานชางที่ทําให
กรุงธนบุรีสามารถยึดลาวเปนประเทศราชไดอยางงายดายน้ัน อาจารยระวิวรรณฯ เห็นวา หลักสูตร
ควรจะไดรับการปรับปรุงใหนักเรียนไดคิดในเชิงเหตุผลดวยวา การที่อยุธยาทําแบบน้ันเกิดผลดีและ
เสียอยางไร ที่ผานมาหลักสูตรไมเคยใหเรียนอยางน้ัน จะเรียนแตความเจริญรุงเรืองและผูนําที่ทําให
ชาติรุงเรือง หลักสูตรทั้งประถมและมัธยมไมเคยเขียนถึงความเสื่อมของอยุธยาหรือขอเสียของ     
การขยายอํานาจ  

3.2.1.2  คุณภาพของครูและวิธีการสอน  
1)  คุณภาพของครูเปนประเด็นปญหาสําคัญที่ผูใหสัมภาษณใหนํ้าหนัก

มากที่สุดเพราะครูเปนผูนําใชหลักสูตรและแบบเรียน คําถามคือ ครูจะสอนประวัติศาสตรอยางไรไมให
นักเรียนเกิดอคติ การที่ผูใหสัมภาษณทุกคนมีความเปนหวงเรื่องคุณภาพครู เน่ืองมาจากสภาพปญหา 
ดังน้ี 

(1)  ในปจจุบัน ผูที่เรียนจบมาเปนครูไมเคยมีศาสตรเฉพาะใด ๆ 
ทั้งสิ้น ในยุคหน่ึงที่เด็กตกงานจํานวนมาก จึงมีการสงเสริมและบังคับใหไปเปนครู จะเรียนจบดานใด
มาก็ได บุคลากรเหลาน้ีไมเคยไดรับการฝกหัดวิชาชีพครู แตไดมีการแกปญหาโดยใหเรียนครูเพิ่มเปน
เวลา 1 ป และในการอบรมเพิ่มดังกลาว สวนใหญไมไดเนนเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมของการเปนคร ู
แตเนนการอบรมเทคโนโลยีและความรูเรื่องหลักสูตรกับการวัดผล ซึ่งจะเห็นวาความจําเปนของ     
ยุคสมัยไดเปลี่ยนไป37 

(2)  การสอนในโรงเรียนหลายแหงมีปญหา ถาครูไมชอบอานและไมรู
อะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตรเลยก็จะตรวจการบานไมได ในสมัยกอนการเรียนประวัติศาสตรตองเรียน
วิชาการสรางความสัมพันธไมตรี และสัมพันธภาพของปญหาวาเกิดจากอะไร แตปจจุบนัไมมีเรียนแลว 
ครูประวัติศาสตรจึงจําเปนตองขวนขวายหาความรูมาเสริมการสอนเอง แบบเรียนทั้งหลายกวาจะ
สรางเสร็จและประกาศใชก็ลาสมัย ไมทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม38 

(3)  ครูโรงเรียนประถมและมัธยมบางคนไมไดเปนครูสังคมศึกษา
โดยตรง และในระดับประถมครูบางคนก็จบคณิตศาสตรมาแตตองสอนทุกวิชา เมื่อเขาไมไดถูกเตรียม
ความพรอมในการเปนนักศึกษาฝกหัดครูมาดีพอก็จะขาดความเขาใจธรรมชาติของการสอน
ประวัติศาสตร นักประวัติศาสตรทุกคนรูวา “ประวัติศาสตรเปนเรื่องเลา” เปนแคชุดความจริง ณ 
เวลาหน่ึง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไดเมื่อหลักฐานเปลี่ยน อยางไรก็ตาม สิ่งที่เกิดข้ึนในกระแสหลักของการเรียน
การสอนในโรงเรียนประถมและมัธยมของไทยไมไดเปนเชนน้ัน แตกลับเปนเรื่องเลาของรัฐที่พยายาม
จะหลอหลอมพลเมืองใหเปนแบบที่รัฐอยากใหเปน ถาครูไมไดตระหนักวาตนเองเปนครูสอน

                                                
37 สัมภาษณ  อาจารยระวิวรรณ ภาคพรต, นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 14 กรกฎาคม 2560. 
38 เรื่องเดียวกัน. 
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ประวัติศาสตรที่ตองสราง “จิตประวัติศาสตร” ใหแกเด็ก ครูก็จะเปนเพียงเครื่องมือของรัฐในการหลอหลอม
คนใหเกิดอคติตอประเทศเพื่อนบาน39 

(4)  ในหองเรียน ครูมีเสรีภาพในการแปลงหลักสูตรเปนบทเรียน 
หากครูเขาใจถึงความสัมพันธระหวางประเทศวาไมไดมีเฉพาะมิติความขัดแยงแตยังมีความรวมมอืดวย 
ครูก็จะสามารถเช่ือมโยงอดีตกับปจจุบันได ปญหาขณะน้ี คือ ครูไมสามารถกาวขามแบบเรียน แตใช
แบบเรียนเปนตัวสอนเพราะมีเน้ือหาสําเร็จรูปใหแลว กลายเปนวาครูติดกับดักความรูเสียเอง และเปน
ความรูที่เขียนข้ึนโดยนักวิชาการสํานักพิมพดวย ซึ่งมีทั้งถูกและผิด อคติ และการเหมารวม ดังน้ัน 
หากครูไมวิเคราะหและเลือกใชแบบเรียนใหเหมาะสมกอนก็จะเปนการสงตอความเขาใจผิดใหเด็ก
ตอไป40 

(5)  วิทยากรที่ ใหการอบรมเพื่อเตรียมครูกอนเขาโรงเรียนมี
ความสําคัญอยางย่ิง ในบางครั้งหากวิทยากรมีแนวคิดชาตินิยมสูงมากก็จะสงผลตอเจตคติของครู  
ทําใหมองประเทศเพื่อนบานเปนศัตรู สิ่งที่ตามมาก็คือการผลิตซ้ําความเกลียดชัง41 

(6)  งานวิจัยของอาจารยสมพงษ  จิตระดับ คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 พบวา บุคคลากรทางการศึกษากวารอยละ 70–80 มีความรูเกี่ยวกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนนอยมากถึงไมรู เลย และไมทราบวานโยบายที่ออกมามีอะไรบาง  
เมื่อสอบถามผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบุวาไมมี
งบประมาณสนับสนุนและนโยบายไมมีกรอบที่ชัดเจนวาจะดําเนินการและเตรียมการอยางไร ผูวิจัย
เห็นวาประเทศไทยตองเพิ่มการเรียนรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานใหเทียบเทาที่ประเทศอื่นรูจัก
ประเทศไทย42 

2)  วิธีการสอน 
(1)  หัวใจของวิชาประวัติศาสตรคือการต้ังคําถาม การสืบคนขอมูล

อยางรอบดาน การอาน การตีความ และการวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผลเพื่อหาขอสรุปช่ัวคราว
บางอยาง ในระดับโรงเรียนยังไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบน้ีไดทั้งหมด หลายแหงไมไดสอนให
เด็กหาขอมูลจากแหลงช้ันตน ช้ันรอง และหัดวิพากษขอมูล แตก็มีความพยายามในการทํา โดยใน
ตัวช้ีวัดกําหนดใหใชวิธีการทางประวัติศาตร ตองเรียนประวัติศาสตรจากทุกแงมุมทั้งไทยและ
ตางประเทศ43 

(2)  ผูศึกษาพบวา ครูโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานครมีรูปแบบ
วิธีการสอนและขอจํากัดที่คลายกัน คือ  

–  ใหความสําคัญกับการใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการสอน 
ไดแก การต้ังคําถามและสอนเรื่องราวตามหลักสูตร โดยพยายามใหเด็กไมเรียนแบบทองจําหรือครู

                                                
39 สัมภาษณ  ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล, คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 18 กรกฎาคม 2560. 
40 เรื่องเดียวกัน. 
41 เรื่องเดียวกัน. 
42 กรมประชาสัมพันธ, ผลวิจัยจุฬาฯชี้ บุคคลากรการศึกษาไทย 80% รูเรื่องอาเซียนนอย, 6 พฤศจิกายน 2555.  
43 เรื่องเดียวกัน. 
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เปนผูถายทอดอยางเดียว การเรียนประวัติศาสตรอยูบนพื้นฐานของการอภิปรายใหทราบมุมมองตอ
เหตุการณ อธิบายถึงความรูสึกใหได เด็กตองสามารถแยกแยะขอเท็จจริงจากสิ่งที่ไดยินจากขางนอก
ไดดวย  

–  อยางไรก็ตาม ในการสอนระดับมัธยมปลาย ครูมีเวลาไมพอ 
ที่จะจัดการเรียนการสอนแบบอื่นนอกจากการบรรยาย แตครูก็พยายามใหเด็กคิดในมุมมองทั้งสองฝาย  
ครูพยายามบอกเด็กเสมอวาเราอยาเรียนรูประวัติศาสตรแบบชาตินิยม เพราะกระบวนการสราง
ประวัติศาสตรของเราไดผานมาในหลายแบบ โดยเฉพาะยุคสรางชาติซึ่งประวัติศาสตรตองเขียนในเชิงบวก
อยูแลว เด็กสวนใหญเขาใจในสิ่งที่ครูสื่อและเขาใจวาบางอยางก็อาจไมตรงตามสิ่งที่เรียน 

(3)  ครูบรรจุใหมของโรงเรียนประถมแหงหน่ึงในจังหวัดตราด
ประสบความสําเร็จในการสอนนักเรียนตามแนวทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจักรแหง     
การเรียนรู (4 MAT) โดยกําหนดหัวขอการเรียนรูเรื่องอาชีพในทองถ่ิน และใหนักเรียนไปสอบถาม
ผูปกครองแลวมานําเสนอผลในหองเรียน นักเรียนพบวาพวกเขาทั้ง 30 คนมีความเกี่ยวดองเปนญาติ
กันหมด มีรากเหงาจากกัมพูชาเหมือนกันแตแบงออกเปน 2 เช้ือชาติ มีวัฒนธรรมที่แตกตางกันบาง 
และมีอาชีพเดียวกันทั้งหมด คือ รับจางขุดพลอย และตอมาเปนแรงงานรับจางทําไรทํานาและต้ัง
รกรากกลายเปนคนไทย ประเด็นเหลาน้ีไดมาจากเด็กและผูปกครอง แสดงใหเห็นวาหลักสูตรประสบ
ความสําเร็จเพราะครูเอาไปใชจริง คือ สอนใหเด็กหาความรูดวยตัวเองต้ังแตเล็ก โดยการสอบถาม 
วิเคราะห และกลับมาเลา ผลที่ไดรับก็คือ ผูปกครองและโรงเรียนใหการสนับสนุนแนวทางการเรียนรู
แบบน้ี และเด็กมีความเขาใจความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในมิติสังคมวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึนดวย44  

3.2.2 แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางองคความรูและเจตคติท่ีดี 
ผูศึกษาพบวา  
1)  การเรียนการสอนประวัติศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปจจุบันยังไม

สามารถลบลางอคติที่นักเรียนมีตอประเทศเพื่อนบานได โดยเฉพาะความรูสึก “เหนือกวา” หรอืความเปน 
“พี่ใหญ” เมื่อกลาวถึงความสัมพันธไทย–ลาว เน่ืองจากหลักสูตรกําหนดตัวช้ีวัดใหครูตองสอนตาม
แนวทางน้ัน กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรใชเวลานาน และเน้ือที่ในแบบเรียนมีไมมากพอที่จะ
เขียนประวัติศาสตรรวมสมัยใหผูเรียนเกิดความเขาใจลาวและประเทศเพื่อนบานไดมากข้ึน ดังน้ัน  
การเรียนการสอนเกี่ยวกับลาวในกรอบอาเซียนจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่ควรไดรับการสงเสริมควบคูไป
กับการพัฒนาครูวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันในสังคม 

2)  จากผลการวิจัยของสุรไกร  นันทบุรมย และวลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งได
ทดลองจัดกิจกรรมจําลองสถานการณเพื่อเรียนรูการลดอคติและการวัดเจตคติของนักเรียนกลุมตัวอยาง
โรงเรียนศึกษานารี พบวา (ก) นักเรียนใหสัมภาษณวา “กอนเรียน ไมชอบพมา ลาว เขมร แตหลังจาก
เรียนแลวก็รูวาเขาเปนคนเหมือนกันกับเราน่ีแหละ เราก็เหมือนกับเขา รับไดมากข้ึน” (ข) นักเรียนไทย
สวนใหญมีประสบการณเดิมจากการเรียนในแบบเรียนที่เนนความเปนชาตินิยม มองตนเองเปน
ศูนยกลาง โดยเฉพาะในวิชาประวัติศาสตรที่บรรจุเ น้ือหาที่มีความลําเอียง และไมกอใหเกิด       
ความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบานของไทย (ค) อคติเหลาน้ีเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุทีอ่ยู
                                                
44 สัมภาษณ  อาจารยระวิวรรณ ภาคพรต, นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 14 กรกฎาคม 2560. 
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รอบตัวคนไทยทั้งสิ้น ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการรวมเปนประชาคมอาเซียนที่มีประชากรแตกตาง
หลากหลายกัน45 

3)  ในระยะ 2–3 ปที่ผานมา อาจารยอรรถพลฯ เห็นวา ไทยตองเตรียม       
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน เด็กตองเรียนเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาสังคมศึกษา ขอมูลสวนหน่ึง
ไดรับการสนับสนุนจากกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ แตดวยขอจํากัดของครูจํานวนมากทํา
ใหตีโจทยผิดโดยเนนการสอนเกี่ยวกับการกอต้ังอาเซียน การเปนองคกรในภูมิภาค และความรูทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศสมาชิก (เชน ธงชาติ ชุดประจําชาติ และคํากลาวทักทาย) โดยไมไดสอนอยางลึกซึ้ง
ถึงอาเซียนในความหมายของประชาคมที่มีประเด็นตาง ๆ เช่ือมโยงกันในสามเสาหลัก จากสภาพปญหา
ดังกลาว นักวิชาการศึกษาของไทยกําลังรวมมือกับองคการระหวางประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางการสอน
เกี่ยวกับอาเซียน ดังน้ี 

(1)  การรวมกับองคการรัฐมนตรี ศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Southeast Asian Ministers of Education Organization–SEAMEO) และองคการการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization–UNESCO) จัดทําชุดการสอนแบบบูรณาการ (ASEAN Curriculum 
Sourcebook) ไดแก ความเปนมาของอาเซียน การเคารพอัตลักษณ การอยูรวมกันทามกลาง    
ความหลากหลายและโลกที่เช่ือมโยงกับความเปนทองถ่ิน การสงเสริมความยุติธรรม ความเสมอภาค 
และลดความเหลื่อมล้ําในภูมิภาค และการทํางานรวมกนัเพื่อความย่ังยืน แนวทางดังกลาวจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษและแปลเปนภาษาไทยแลว แตยังไมไดปรับเขากับหลักสูตรอยางเต็มที่ ประเด็นทาทาย 
คือ ชุดการสอนมีเน้ือหาที่ลึก ข้ึนอยูกับความเขาใจและความสามารถของครูที่หลากหลาย เชน ครบูางสวน
ต้ังคําถามวา เมื่อรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนแลวยังตองมีการเรียนการสอนอีกหรือ46 

(2)  การรวมกับ UNESCO ทําโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจระหวาง
ประเทศ (Education for International Understanding) มาเปนเวลา 10 ปแลว และขณะน้ีได
เติบโตกลายมาเปนกรอบความคิดเรื่อง “พลเมืองโลกศึกษา” (Global Citizenship Education–
GCE) ซึ่ง UNESCO กําลังผลักดันใหเกิดข้ึน ไทยเปน 1 ใน 9 ประเทศนํารอง (ประกอบดวย ไทย 
มาเลเซีย จีน เกาหลีใต ญี่ปุน เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา) แนวทางในการนําใช GCE ของแตละประเทศ
แตกตางกัน โดยไทยจะมีโรงเรียนนํารอง 4 โรง และตอไปจะทําเปนโรงเรียน buddy school รวมเปน  
8 โรง มีตัวอยางบทเรียนที่สอนพลเมืองโลกในชุดวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร และมีเปาหมายกระจายสูมหาวิทยาลัยฝกหัดครูสวนภูมิภาคตอไป47 
 
  

                                                
45 สุรไกร  นันทบุรมย และ วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา, “ผลของการใชกิจกรรมลดอคติตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ศึกษาที่มีตอเจตคติความเขาใจในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนของ
นักเรียนระดับมัธยมปลาย,” วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 43, 1 (มกราคม–มีนาคม 2558): 139–154. 
46 สัมภาษณ  ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล, คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 18 กรกฎาคม 2560. 
47 เรื่องเดียวกัน. 
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3.3  สวนท่ี 3 ความเห็นและเจตคติของนักเรียนตอการเรียนประวัติศาสตรในมิติความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทย–ลาว 

ผูศึกษาไดจัดการสัมภาษณกลุม (Focus Group) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 ครั้ง 
รวมจํานวน 7 คน (ในจํานวนน้ีมีนักเรียน 1 คนที่ศึกษาในระบบการศึกษาแบบบานเรียน–Home 
School)48 ผูศึกษาไดนําทฤษฎีวิธีการทางประวัติศาสตรและทฤษฎี 4 MAT มาเปนเกณฑในการ
วิเคราะหเชนเดียวกัน 

ผลการศึกษาพบวา ความเห็นของผูเขารวมการสัมภาษณกลุมยืนยันสภาพปญหาที่ได
กลาวถึงในสวนที่ 2 โดยเฉพาะคุณภาพของครูและแบบเรียน นอกจากน้ี ผูเขารวมการสัมภาษณกลุม
ยังไดเสนอแนะแนวทางปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนของครูในระดับมัธยมศึกษา ดังน้ี 

3.3.1  เจตคติตอคนลาว ประเทศลาว และความสัมพันธระหวางไทย–ลาว 
1)  เมื่อกลาวถึงคนลาวและประเทศลาว นักเรียนทั้งสองกลุมไมมีความรูสึกดานลบ

หรือเกลียดชังลาว ในทางตรงขามกลับมองลาวในแงดี โดยเฉพาะอุปนิสัยของคนลาว วัฒนธรรม 
ทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และมีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม นักเรียนทุกคนเขาใจถึง
ความหมายในเชิงลบของคําวา “ลาว” ที่คนไทยใหคําจํากัดความมาชานาน แตไมเห็นดวยกับการใชคําน้ี
ในการตอวาคนอืน่ เพราะการเหยียดคนอื่น ทําใหตัวเองดูเหนือกวา และไมคํานึงถึงความรูสึกของคนลาว 
ซึ่ง “เราอาจจะพูดไมคิด แตเขาคิด” 

2)  นักเรียนบางคนยอมรับวาเคยใชคําวาลาวในทางลบ ใชแบบไมไดคิด แตเมื่อมี
โอกาสไปเรียนช้ันมัธยมในตางประเทศก็ไดเรียนรูความแตกตาง รูจักการใหเกียรติ และคิดวาเราไมมี
สิทธิเหมารวม (stereotype) คนอื่น การไปศึกษาในตางประเทศทําใหมีมุมมองชีวิตที่กวางข้ึน 
สิ่งแวดลอมมีผลทําใหเปดโลกทัศน คนรอบขางทําใหรูสึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นและเปดใจ  

3)  นักเรียนหลายคนเห็นวา “สื่อสราง” ของไทยไดยัดเยียดอคติใหแกผูเรียน
เชนเดียวกับแบบเรียน เชน การเขียนบทละครใหคนรับใช คนขับรถ และผูใชแรงงานเปนลาว  

4)  นักเรียนสวนใหญมีความตระหนักรูในเรื่องสิทธิสวนบุคคลและความเทาเทียมกัน
ในสังคม และเห็นวาเราควรลดอัตตาลงบางและปรับตัวใหเขากับประเทศเพื่อนบานใหมากข้ึน 

3.3.2  เจตคติตอครูประวัติศาสตร 
1)  นักเรียนบางคนรูสึกวาครูผูสอนที่มีอายุมากจะมีมุมมองชาตินิยมสูง เชน  

ยกประเทศไทยเหนือกวาประเทศเพื่อนบานและเหยียดเพื่อนบาน 
2)  นักเรียนบางคนกลาววา ครูเคยพาไปทัศนศึกษาที่ลาวแตเปนการไปถายรูป

ตามสถานที่ทองเที่ยวโดยครูสอดแทรกแนวคิดชาตินิยม ตอมา เมื่อเรียนช้ันมัธยมศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ (International Program) จะสามารถแยกแยะไดมากข้ึน หาหนังสือมาอานเสริม รวมทั้งมี
เพื่อนคนลาว และเมื่อกลับไปเที่ยวลาวอีกครั้งก็ไดรับประสบการณที่ตางจากเดิมมาก นอกจากน้ัน  
ครูตางชาติที่โรงเรียนยังมีวิธีสอนที่เนนการอภิปรายกลุม ทําใหรูสึกกลาแสดงความเห็นมากกวาเด็กที่
เรียนหลักสูตรไทย 

                                                
48 หลักสูตรการศึกษาที่ครอบครัวเขียนขึ้นไดรับการรับรองจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
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3)  นักเรียนสวนใหญเห็นวา ในการเรียนการสอนควรเริ่มจากความสงสัย ผูเรียน
ควรรูวาประวัติศาสตรสําคัญอยางไร ไมใชเปนมาอยางไร เด็กจะไดรูวาเรียนไปเพื่ออะไร ทําไมตองเรียน 
ครูควรใหโจทยแลวเด็กนําไปศึกษาใหเกิดความคิดและความเขาใจ ไมใชความจํา มิเชนน้ัน  
จะกลายเปน “เรียนเพื่อสอบ สอบเพื่อลืม” นอกจากน้ัน ครูควรใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการทํา
โครงงานไมใชแคสงใบงาน  

4)  นักเรียนบางคนรูสึกวาครูของตนมีภาระหนาที่อื่น เชน การทําผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนและวิทยฐานะ จึงอาจไมมีเวลาทุมเทกับการสอนและการตรวจขอสอบอัตนัย 

5)  ในเรื่องการวัดผล นักเรียนสวนหน่ึงเห็นวาระบบของไทยแตกตางจาก
ตางประเทศมาก โดยไทยมีชุดความรูความจําและขอสอบปรนัย ซึ่งหมายความวามีคําตอบที่ถูกตอง
เพียงขอเดียว ในขณะที่การวัดผลของระบบการศึกษายุโรปไดต้ังเปนคําถามปลายเปดใหนักเรียนเขียน
เรียงความ (essay) นักเรียนเห็นวา การวัดผลของไทยควรปรับเปลี่ยนใหมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัยใน
สัดสวนที่เหมาะสมและขอสอบอัตนัยควรเปนคําถามปลายเปดใหนักเรียนแสดงความเห็นเชิงวิเคราะห 

3.3.3  เจตคติตอแบบเรียนประวัติศาสตร 
1)  นักเรียนทุกคนเห็นวาแบบเรียนมีความสําคัญมาก บางคนเห็นวา แบบเรียนไทย 

มีลักษณะตอกยํ้าวา ลาว กัมพูชา เมียนมา49 เปนคนอื่นที่มีการพัฒนาประเทศชากวาไทย และเน้ือหา
ทั้งในระดับประถมและมัธยมกลาวถึงประเทศไทยมากเกินไปโดยไมไดมองมุมอื่น จริงอยูที่แบบเรียน
ในลักษณะน้ีจะทําใหเรารูสึกภูมิใจในประเทศตัวเองมากข้ึน แตเราไมเคยเห็นประวัติศาสตรที่เขียนโดย
คนอื่น 

2)  รูสึกวาลาวไมไดอยูในความทรงจําเมื่อเทียบกับเมียนมา 
3)  เห็นวาการเปลี่ยนแบบเรียนน้ันทําไดยาก เราจะทําอยางไรใหเด็กคิดไดวาตอง

ไมเหยียดชาติพันธุอื่น และไมเหมารวมคนอื่น  
4)  เห็นวาแบบเรียนไมควรสื่อวาไทยดีทั้งหมด ไทยดีดวย เสียดวย 
5)  เห็นวาหากแบบเรียนประวัติศาสตรมีการใชรูปภาพ เชน infographic ก็จะทําให

นาสนใจมากข้ึน 
6)  ตอคําถามที่วา หากทานเปนผูเขียนแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา ทานจะ

ออกแบบแบบเรียนอยางไร นักเรียนสวนใหญตอบวา ไมตองการใหมีเรื่องราวที่แสดงการเหยียด
ประเทศเพื่อนบาน ใหมีมิติความสัมพันธวาเขามองเราอยางไร และเราตองพึ่งพากันอยางไร เพื่อนบาน 
มีความสําคัญกับเราอยางไร ทําไมเขาถึงสําคัญกับเรา ทั้งน้ี นักเรียนสวนหน่ึงเห็นวาแบบเรียนใน
ปจจุบันเหมือนประวัติศาสตรขาดตอน และสุดทายควรจะมีเรื่องราวปจจุบันดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองดวย 

3.3.4  เจตคติตอการเรียนวิชาอาเซียน 
นักเรียนบางคนเห็นวาวิธีการสอนของครูเปนการบอกเลาเรื่องราวมากกวาการสอน 

ครูควรต้ังคําถามและกระตุนใหเด็กคิดตอวามีประเด็นทาทายอะไรใหม ๆ นักเรียนสวนใหญเห็นวา 
ไมไดเขาใจความเปนอาเซียนมากข้ึน ไมเขาใจประวัติศาสตร ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง 

                                                
49 นักเรียนยังคุนเคยกับการเรียกชื่อประเทศเมียนมาวา “พมา”  
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นอกเหนือไปจากการไดแตงชุดประจําชาติและถือธงชาติอาเซียนไปรวมงานครบรอบวันกอต้ังอาเซียน
และกลาวทักทายกันเปนภาษาตาง ๆ ทั้งน้ี นักเรียนที่ศึกษาระบบแบบบานเรียน (Home School) 
เห็นวา ตนอาจจะรูจักและเขาใจอาเซียนมากกวาคนที่เรียนในโรงเรียนเสียอีก  

ผูศึกษามีขอสังเกตวาในชวง 2–3 ปที่ผานมา รัฐบาลไดใชงบประมาณจํานวน
มหาศาลเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน จากขอมูลยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2557–2559 พบวา มีการจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี (1) พ.ศ. 2557 
แผนงานรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 8,039.7 ลานบาท50 (2) พ.ศ. 2558 แผนงาน
ดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน จํานวน 6,331.3 ลานบาท51 และ (3) พ.ศ. 2559 
แผนงานสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 6,766.9 ลานบาท52 
รวมเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 21,137.9 ลานบาท โดยทุกแผนงานระบุเรื่องการสรางความตระหนักรู
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางครูอาจารยและนักเรียน
ขางตน ผูศึกษาเห็นวา มีความจําเปนเรงดวนที่ประเทศไทยจะตองพัฒนาคุณภาพของครูและวิธีการ
สอนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศและอาเซียนเพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใจประเด็นสาํคัญใน
ภูมิภาคที่มีความซับซอนและเช่ือมโยงกันทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหแกประชาคมอาเซียนอยางแทจริง 

 
 
 
 
 
 

                                                
50 สํานักงบประมาณ, งบประมาณโดยสังเขปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557. 
51 สํานักงบประมาณ, งบประมาณโดยสังเขปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558. 
52 สํานักงบประมาณ, งบประมาณโดยสังเขปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559. 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  ผลการสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาและการสัมภาษณกลุม (Focus Group) 
รวมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งผลการศึกษาเอกสารวิชาการและแบบเรียน
ประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาของไทยและลาวเปนการยืนยันสมมติฐานของผูศึกษาวา ครูสอน
ประวัติศาสตรมีบทบาทสําคัญตอเจตคติของนักเรียนไทยที่มีตอประเทศเพื่อนบาน รองลงมาไดแก
แบบเรียนประวัติศาสตร สังคมแวดลอม และสื่อตาง ๆ 

4.1.2  แบบเรียนประวัติศาสตรไทยในปจจุบัน (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551) ใชภาษาเชิงวิชาการและหลีกเลี่ยงถอยคําที่กระตุนใหเกิดอคติตอประเทศ
เพื่อนบาน อยางไรก็ตาม แบบเรียนยังคงเนนความเปนชาติ ความภาคภูมิใจในชาติที่เปนเอกราช การมอง
ตัวเองวาเหนือกวาประเทศเพื่อนบาน และใหความสําคัญอยางย่ิงกับ “ราชาชาตินิยม” การฉายภาพของ
วีรบุรุษที่ชัดเจนที่สุดคือภาพความสัมพันธเชิงสงครามที่พระมหากษัตริยไทยรบชนะประเทศเพื่อนบาน  

ดวยเหตุน้ีเน้ือหาแบบเรียนไทยจึงกลาวถึงลาวในฐานะประเทศราชเปนหลัก ทําให
นักเรียนรูสึกวาประเทศไทยมีสถานะ “เหนือกวา” ลาวมาโดยตลอด หากมีการปรับปรุงหลักสูตร  
(ซึ่งที่ผานมามีข้ึนโดยเฉลี่ยทุก 10 ป) นักเรียนที่เขารวมการสัมภาษณกลุมกลาววา ประสงคจะให
แบบเรียนยุคใหมนําเสนอมิติความสัมพันธวาประเทศเพื่อนบานมองไทยอยางไร ไทยกับเพื่อนบาน
ตองพึ่งพากันอยางไร ประเทศเพื่อนบานสําคัญอยางไรกับไทย และทําไมเขาจึงสําคัญ 

4.1.3  แบบเรียนประวัติศาสตรลาวมีลักษณะการผลิตซ้ําเน้ือหาเชนกัน โดยมุงสราง
อุดมการณความเปนชาติและภาคภูมิใจในความเสียสละของบรรพบุรุษที่ตอสูกับอํานาจคุกคามจาก
ภายนอกมาต้ังแตศตวรรษที่ 19 จนถึงวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2518 สําหรับในบริบทความสัมพันธไทย–ลาวน้ัน แบบเรียนลาวใชคําเรียกไทยวา “ศักดินาสยาม” 
มาโดยตลอด จนกระทั่งถึงยุคหลังสงครามเย็นที่แบบเรียนลาวหันมาใหความสําคัญกับความรวมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและการกระชับความสัมพันธกับไทยมากข้ึน โดยใชคําเรียกวา 
“ประเทศไทย” แทนคําวาศักดินาสยาม  

อน่ึง การที่ผูศึกษานําเสนอเน้ือหาจากแบบเรียนลาวที่ใชถอยคํากระตุนใหเกิดอคติ
ตอไทยน้ัน มิใชเพื่อจุดประเด็นวิพากษประวัติศาสตร หากแตมุงหวังใหคนไทยไดทราบและเขาใจ
ความรูสึกละเอียดออนของคนลาวมากย่ิงข้ึนโดยผานแบบเรียนประวัติศาสตรลาว อดิศร  เสมแยม 
นักวิชาการสถาบันเอเชียศึกษา เห็นวา การไมสนใจไยดีตอความรูสึกของอีกฝายวาคิดกับเราอยางไร 
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ทําใหเพื่อนบานไมเฉพาะกับลาวมีความรูสึกที่ไมคอยดีตอไทย ดังน้ัน อคติ การขาดความเขาใจและ
ความเคารพตอเพื่อนบานจึงเปนปญหาสําคัญที่ขัดขวางความสัมพันธอันดีตอกัน53 

4.1.4  ครูเปนหัวใจสําคัญที่สุดในการสรางเจตคติของนักเรียน หลักสูตรปจจุบนัใหเสรภีาพ
แกครูในการแปลงหลักสูตรเปนบทเรียน แตโดยที่ตัวช้ีวัดในหลักสูตรกําหนดไวกวางและไมมีตัวช้ีวัด
เกี่ยวกับความสัมพันธกับตางประเทศ ครูประวัติศาสตรจึงไมจําเปนตองสอนเรื่องการตางประเทศของ
ไทยมากนัก ครูที่ตระหนักถึงความสําคัญของการลดอคติและการสรางความเขาใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบานตองขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ดวยตนเอง รวมทั้งตองสามารถ
วิเคราะหและเลือกใชแบบเรียนใหเหมาะสม และสามารถสอนใหนักเรียนรูจักวิธีหาขอมูลจากแหลง
ช้ันตน ช้ันรอง หัดวิพากษขอมูล และนําเสนอผลการศึกษา โดยครูมีหนาที่เสมือนพี่เลี้ยงตามแนว
ทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจักรแหงการเรียนรู (4 MAT) 

4.1.5  เมื่อแบบเรียนและวิธีการสอนประวัติศาสตรของครูไมอาจทําใหนักเรียนรูจักลาว 
ในแงมุมที่ลึกซึ้งกวาการเปนประเทศราชของไทย และในบางครั้งอาจสรางอคติมากกวาความเขาใจอนั
ดีกับประเทศเพื่อนบาน ดังน้ัน จึงเกิดคําถามวา จะตองปรับปรุงหลักสูตรและแบบเรียนควบคูไปกับ
การพัฒนาคุณภาพครูอยางไร  

จากการเก็บขอมูลขางตน พบวา การปรับปรุงเหลักสูตรเพื่อเพิ่มเ น้ือหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานในมิติอื่นดวยน้ัน มีอุปสรรคหลายประการ อาทิ 
กระบวนการจัดทําหลักสูตร การเขียนแบบเรียน และการตรวจแบบเรียนใชเวลานาน และเมื่อ
ประกาศใชหลักสูตรและแบบเรียนน้ันก็ลาสมัยในเวลาอันรวดเร็ว กอปรกับเน้ือที่ในแบบเรียน
ประวัติศาสตรมีจํากัดซึ่งผูทําหลักสูตรสวนใหญนาจะใหความสําคัญกับความเปนชาติและราชา
ชาตินิยมตอไป ผูศึกษาเสนอวา การปลูกฝงใหนักเรียนมีความเขาใจอันดีตอประเทศเพื่อนบานควร
สอดแทรกมิติความสัมพันธระหวางประเทศในวิชาอาเซียนศึกษามากกวาวิชาประวัติศาสตร 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
4.2.2.1  นโยบายการทูตเพื่อการศึกษา 

ในระดับนานาชาติ ประเทศไทยรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
(Sustainable Development Goals–SDGs) จํานวน 17 เปาหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป 
ต้ังแต พ.ศ. 2558–2573 เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยเปาหมายที่ 4 ระบุถึงการไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) อยางเทาเทียมและทั่วถึงและการสงเสริมโอกาส        
ในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน  

ในระดับชาติ การปฏิรูปการศึกษาเปนประเด็นสําคัญเรงดวนที่ปรากฏอยูใน
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 (5) ทั้งน้ี ทุกภาคสวน
ตางตระหนักดีวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่จะนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดัก

                                                
53 สุเนตร  ชุตินทรานนท, บรรณาธิการ, ไทยในสายตาเพื่อนบาน, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2560), หนา 156. 
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รายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับมนุษย 
และมนุษยกับเทคโนโลยี54 ซึ่งเปนเปาหมายของนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ดวย 

ดวยเหตุที่การตางประเทศกับการศึกษามีความเช่ือมโยงกันมากข้ึน 
นโยบาย “การทูตเพื่อการศึกษา” (Education Diplomacy)55 จึงสามารถใชเปนเครื่องมือ           
ในการปฏิรูปการศึกษาและการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ นโยบายดังกลาวต้ังอยูบนหลัก
ขอเท็จจริง 3 ประการ ไดแก (1) ทั่วโลกยอมรับวาการศึกษาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึง
ไดรับ (2) กระแสความเคลื่อนไหวระดับนานาชาติ เชน Education for All (นําโดยองคการ 
UNESCO) กระตุนใหภาครัฐและภาคประชาสังคม (Civil Society) ของประเทศตาง ๆ รวมสงเสริม
การเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม และ (3) การศึกษาเปนกลไกสําคัญที่กําหนดอนาคตของ
ประเทศ ทั้งดานเสถียรภาพทางการเมือง ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม56 
“นโยบายการทูตเพื่อการศึกษา” จึงเปนเรื่องของการใชทักษะทางการทูตเช่ือมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ใชการศึกษาเปนกลไกสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ  

4.2.1.2  กลไกประชารัฐ 
การสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบานผานนโยบายการทูตเพื่อ

การศึกษาจําเปนตองอาศัย “พลังประชารัฐ” หรือความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาสังคม อาทิ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ บริษัทที่มีธุรกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่งจะนําเสนอในรายละเอียดตอไป 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
ในกรอบประชารัฐ หนวยงานตาง ๆ สามารถดําเนินความรวมมือระหวางกัน ดังน้ี 
4.2.2.1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน  

ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ดานความสัมพันธระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศอาจมีสวนรวมในการใหขอมูลและ
แลก เปลี่ ยนประสบการณกั บสํ า นัก ง านคณะกรรมการการ ศึกษา ข้ันพื้ นฐาน ( สพฐ . )
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสอดแทรกความพยายามที่จะกําหนดตัวช้ีวัดในหลักสูตรใหครอบคลุมมิติ 
ดานการตางประเทศ โดยเฉพาะการสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบาน  
  

                                                
54 การปาฐกถาของ ดร. สุวิทย  เมษินทรีย รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในหลักสูตรฝกอบรมนักบริหารการทูต 
รุนที่ 9, 17 กรกฎาคม 2560. 
55 ที่ผานมา ประเทศไทยคอนขางมีบทบาทในดาน Education Diplomacy มาตลอด เม่ือวันที่ 5–8 มีนาคม 2558 
รศ. ดร. พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ไดเขารวมการเสวนากับสถาบันการทูตเพื่อการศึกษาโลก 
(Institute for Global Education Diplomacy) ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ
เก่ียวกับการใชการศึกษาเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศของไทย  
56 Next Generation Diplomacy, Center for Education Diplomacy, [Online], Available from: 
http://www.educationdiplomacy.org/diplomacy/. 
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4.2.2.2 ดานการพัฒนาครูวิชาสังคม/อาเซียนศึกษา 
ที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศ (โดยกรมเอเชียตะวันออกและ 

กรมอาเซียน) ดําเนินกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและในกรอบ 
ความรวมมืออาเซียนกับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษา
ขางตนพบวา ครูมีบทบาทสําคัญในการสรางความเขาใจอันดีของนักเรียนตอประเทศเพื่อนบาน แตครู
มีขอจํากัดนานับประการซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพการสอน ผูศึกษาเสนอวา กระทรวงการตางประเทศ
อาจเพิ่มกลุมเปาหมายจากเยาวชนใหครอบคลุมกลุมครูโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยดําเนินโครงการดังน้ี 

1)  การจัดสัมมนาปรับโลกทัศน (revision) ของครูวิชาสังคมศึกษา 
จํานวนประมาณ 30 คน เพื่อใหครูนําไปขยายผลกับเครือขายครูตอไป (train the trainers) โดย
กระทรวงการตางประเทศอาจเชิญศูนยประสานงานเครือขายการศึกษาเพื่อสรางพลเมือง
ประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน (Research and Development Center on Education for Sustainable Development 
Innovations) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ/หรือคณะศิลปศาสตร สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารวมดําเนินการสัมมนา 

การสัมมนาดังกลาวจะเปนเวที (platform) สําหรับการเรียนรูระหวางคร ู
ประเด็นอภิปรายอาจมี 3 หัวขอ ไดแก (1) พัฒนาการใหม ๆ ดานความรวมมือและความขัดแยง     
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและกรอบอาเซียน ซึ่งครูจํานวนมากขาดขอมูลที่ทันสมัยและไมทราบแหลง
คนควาขอมูล (2) การสอนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศในวิชาสังคมศึกษาติดกับดักอะไรที่
ไมสามารถทําใหนักเรียนเขาใจการเปนพลเมืองโลก (global citizenship) และ (3) มีเครื่องมือ 
(know how) อะไรบางที่จะทําใหการเรียนการสอนมีชีวิตชีวาข้ึน  

2)  การพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองระหวางกระทรวงการตางประเทศกับ
สถาบันสังคมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เชน ประเด็นที่ สพฐ. 
ประสงคไดรับความรวมมือจากกระทรวงการตางประเทศ หรือประเด็นที่กระทรวงการตางประเทศ
ประสงคให สพฐ. ปรับแนวคิดเพื่อประกอบการจัดทําหลักสูตรและการสอน เน่ืองจากครูไมอาจเขาใจ
มิติดานตางประเทศเทากับกระทรวงการตางประเทศ และเชนเดียวกัน กระทรวงการตางประเทศไมอาจ
เขาใจดานการจัดการเรียนรูไดเทากับ สพฐ. ดังน้ัน การหารือจะนําไปสูความรวมมือระหวางกัน 

3)  การริเริ่มสรางปฏิสัมพันธระหวางกระทรวงการตางประเทศกับ
เครือขายครูมัธยมและเครือขายอาจารยคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรที่ทํางานดานการฝกหัดครู เชน 
การเชิญเครือขายฯ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของกระทรวงการตางประเทศ การจัดสงขอมูล บทความ
และสื่อดานการตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหครูเขาถึงแหลงความรูไดมากข้ึน การที่ครูไมมีชองทางเขาถึง
แหลงขอมูลทําใหเด็กขาดโอกาสในการเรียนรูดวยเชนกัน  

4.2.2.3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมประสบการณใหนักเรียน  
1)  กระทรวงการตางประเทศจัดกิจกรรม “East Asia Unit สัญจรสู

ทองถ่ิน” โดยกรมเอเชียตะวันออกเปนเจาภาพ และอาจเชิญผูแทนกรมอาเซียน รวมทั้งวิทยากรจาก
เครือขายคร/ูอาจารยครุศาสตรเขารวมเพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณใหแกนักเรียนมัธยมใน
ตางจังหวัดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศในความรับผิดชอบของกรมเอเชียตะวันออก 
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ซึ่งไดแก ประเทศเพื่อนบาน ประเทศอาเซียนด้ังเดิม และประเทศยุทธศาสตรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนประเด็นที่กําลังไดรับความสนใจและประเด็นทาทายความรวมมอืในภูมภิาค  

2)  กระทรวงการตางประเทศใหการสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินโครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ อาทิ โครงการ “โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง 
(Sister School)” กับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไทยไดเรียนรูระบบ 
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพของเกาหลีใตและนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศตอไป57 

3)  กระทรวงการตางประเทศ (โดยกรมเอเชียตะวันออก และมูลนิธิ 
ยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) อาจรวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจในประเทศเพื่อนบานและมีโครงการ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility–CSR) ดําเนินโครงการ ดังน้ี 

(1)  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสราง “หองเรียน
คูขนานออนไลน” ระหวางนักเรียนในประเทศไทยกับในประเทศเอเชียตะวันออกและในประเทศ
สมาชิกอาเซียน เชน การกําหนดหัวขอการเรียนรวมใหแกนักเรียนของสองโรงเรียน การใหเด็ก 
ไปทําการศึกษาและกลับมารายงานผลผานการประชุม Skype meeting report อน่ึง ขอริเริ่มน้ี
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนและตองมีครูที่พรอมจะใชภาษาอังกฤษชวยเหลือเด็ก     
ในการนําเสนอได 

(2)  การสงเสริมใหมี “ยุววิจัย” ในโรงเรียนยุวทูตความดี หรือ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยการมอบทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนฯ เพื่อจัด “การเรียนรูจากการปฏิบัติ” 
(Action Learning) ของนักเรียนตามทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจักรแหงการเรียนรู  
(4 MAT) สําหรับหัวขอวิจัยน้ัน ยุววิจัยอาจเปนผูกําหนดข้ึนตามประเด็นที่สนใจ ทั้งน้ี ผูศึกษาเห็นวา 
การมอบทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมระบบการเรียนรูดังกลาวนาจะมีประสิทธิผลมากกวาการมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียนเปนรายบุคคลซึ่งในระยะยาวยุววิจัยจะสามารถชวยสรางความเขาใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบานและอาเซียนไดมากข้ึน 

4.2.2.4 บทบาทภาคเอกชนในการรวมพัฒนาการศึกษา 
นอกจากการบูรณาการความรวมมือโดยภาครัฐเปนหนวยประสานงานหลักแลว 

ผูศึกษาเห็นวา ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจอยูในลาวและประเทศเพื่อนบาน อาจพิจารณาดําเนิน
โครงการ CSR ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
การสนับสนุนโครงการ “เรียนนอกหองเรียน” โดยใหครูและเยาวชนไดมีโอกาสเย่ียมชมกิจการของ
บริษัทและเรียนรูในลักษณะ Action Learning ของความเช่ือมโยงระหวางบทบาทภาคธุรกิจกับ   
การสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศ 

                                                
57 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 นพ. ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหการ
ตอนรับและหารือกับ Mr. Noh Kwang–Il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทยเก่ียวกับความ
รวมมือดานการศึกษา ซ่ึงฝายเกาหลีใตยินดีใหการสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง” โดยอาจจะเริ่ม
ดําเนินการจากโรงเรียนที่เปดสอนภาษาเกาหลีเปนอันดับแรก และหากประสบความสําเร็จ อาจขยายจํานวนใหมาก
ขึ้นในอนาคต (อางอิงจากขาวสํานักงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 92/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 
(http://www.moe.go.th/websm/2017/feb/092.html) 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล (สําหรับครู อาจารย และนักการศึกษา) 

 
“ศักดินาสยามในศตวรรษท่ี 21” : กรณีศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
คําอธิบายประกอบแบบสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณน้ีเปนการประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) ของ
นางสาวรุจิกร แสงจันทร ผูศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ของกระทรวงการตางประเทศ 
ประจําป 2560 

 
สวนท่ี 1 เก่ียวกับผูใหขอมูล 
ช่ือ / นามสกุล  อายุ   
ตําแหนง  
หนวยงาน  
หมายเลขโทรศัพท อีเมล  

 
สวนท่ี 2 การสอนวิชาประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษา 

2.1  ทานมีหลักการสอนอยางไร  
2.2  ทานใชสื่อการสอนประเภทใดบาง และมีวิธีการสอนอยางไร  
2.3  ทานเห็นวา แบบเรียนประวัติศาสตรของไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทยกับลาว) นําเสนอ
ความสัมพันธอยางไร  

2.4  ทานเห็นวา แบบเรียนประวัติศาสตรของไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ควรจะมีการปรับปรุงเน้ือหาใหครอบคลุมประเด็นความสัมพันธระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบานในปจจุบันหรือไม อยางไร 

2.5  ทานไดสอดแทรกเน้ือหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทยกับลาวในยุค
ปจจุบัน เชน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเทศลาว ตลอดจนความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจ และในกรอบอาเซียนมากนอยเพียงใด และทานไดรับขอมูลที่ทันสมัยจากแหลงใด 
เพียงพอหรือไม 
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สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติของนักเรียนเก่ียวกับความสัมพันธระหวางไทยกับลาว  
3.1  ทานเห็นวาในปจจุบันนักเรียนไทยรูสึกตอประเทศลาวและคนลาวอยางไร และอะไร

เปนสาเหตุของเจตคติดังกลาว  
3.2  ทานคิดวาคนลาวมีความรูสึกอยางไรกับประเทศไทยและคนไทย 
3.3  ทานทราบหรือไมวาแบบเรียนวิชาประวัติศาสตรของลาวเขียนถึงประเทศไทยวา

อยางไร  
3.4  ทานประสงคจะไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงการตางประเทศ สถาน

เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญของไทยอยางไรบาง เชน การจัดสงเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย และขอมูล
ที่ทันสมัยเพื่อประกอบการสอน การจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนระหวางนักเรียนไทยกับลาว การจดั
โครงการทัศนศึกษาในประเทศเพื่อนบาน เปนตน 

3.5  เกี่ยวกับกลไกประชารัฐ ทานเห็นวาหนวยราชการ ภาคธุรกิจ และองคกรเอกชนของ
ไทยควรจะมีบทบาทอยางไรในการปลูกฝงใหเยาวชนมีเจตคติที่ดีตอประเทศเพื่อนบาน อันเปน
พื้นฐานสําคัญของความรวมมืออาเซียน 
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ภาคผนวก ข. 
การวิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางไทย–ลาวในแบบเรียน 

 
1.  สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน กรณีสงครามเจาอนุวงศ พ.ศ. 2369–2371 
 

 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ม. 1 แบบเรียนกลาวถึงรูปแบบการปกครองของไทยใน
ลักษณะเอกเทศ ไมไดเชื่อมโยงความสัมพันธไทย–
ลาว และกลาวถึงพระราโชบายของพระมหากษัตริย
ไทยที่ทรงมุงฟนฟูอํานาจทางการเมืองการปกครอง 
และความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมเหมือนเชน
สมัยอยุธยาโดยไมไดระบุถึงสงครามเจาอนุวงศ58 

แมแบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศ
โดยตรง แตกลาวถึง “ศักดินาสยาม” ดวยภาษาที่
กระตุนความรูสึกเกลียดชังศัตรูและความภูมิใจในความ
กลาหาญของบรรพบุรุษลาว ดังน้ี 
1. พ.ศ. 2321 ศักดินาสยามภายใตการปกครองของตาก

สินไดฉวยโอกาสสงกองทัพมาบุกตีและยึดอาณาจักร
ลาวล านช าง  โดยแบ งทหาร เปนสองกอง  คื อ 
กองทัพ เ รื อและกองทัพบก ซ่ึงบัญชาการ โด ย
พระมหากษัตริ ย ศึ ก  เค ล่ือนทัพต าม เสนทา ง
นครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมี
เปาหมายไปสมทบกับกองทัพเรือที่เมืองจําปาสัก 
ตอจากน้ัน ไดบุกตีจําปาสักและจับพระเจาแผนดินไซ
ยะกุมานไปบางกอก 

2. พวกสยามยังไดยึดเอาเมืองตางๆ ที่อยูเลียบลํานํ้าโขง
ตั้งแตนครพนม หนองคาย พะโค เมืองเวียงคุก และ
เมืองพันพาว ซ่ึงประชาชนลาวไดตอสูอยางเขมแข็ง 
พวกศัตรูใชวิธีสกปรกและโหดรายปาเถื่อนที่สุด คือ 
จับคนลาวมาตัดหัวใสเรือพายขึ้นลงตามลํานํ้าโขง 
ปาวประกาศขายหัวคนลาว อันไดสรางความแตกตื่น
และความหวาดกลัวใหแกประชาชนในเมืองดังกลาว
เปนที่สุด 

3. พ.ศ. 2322 เจาสุริยวงศแหงหลวงพระบางซ่ึงเปนศัตรู
กับเจาสิริบุญสารแหงเวียงจันทนไดสงทหารประมาณ 
3,000 คน มาชวยสยามตีเวียงจันทน แตเจานันทเสน
ผูเปนราชบุตรของเจาสิริบุญสารไดนําพาทัพหลวง
ลานชางตอตานการรุกรานของสยามอยางอาจหาญ 
แตเน่ืองจากกําลังของศัตรูมีเหนือกวา เจานันทเสน
จึงปลอยใหศัตรูเขาเมือง ทําลายตัวเมืองเวียงจันทน
อยางโหดรายปาเถื่อนดวยการจุดเผาและทําลายทุก
อยางที่ขวางหนา ตามคําขวัญ “จุดเกล้ียง ทําลาย
เกล้ียง” 

                                                
58 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว, 2557), หนา 147. 
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

4. พวกเขาไดจับเจานันทเสน เจาอนุวงศ และพระบรม
วงศานุวงศของเวียงจันทนไปเปนตัวประกันอยู
บางกอก กวาดตอนคนลาวนับหม่ืนครอบครัวไปอยู
ธนบุรีเพื่อเปนขี้ขารับใช ปลนสะดมเอาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
ของมีคาหวงแหนและสักการบูชาที่เปนม่ิงขวัญของ
ชาวลาวทั้งชาติไปอยางไรมนุษยธรรม เชน พระแกว
มรกต พระบาง ทรัพยสินเงินทอง และของมีคาอ่ืนๆ 
จํานวนมากไปบางกอก59 

ม. 2 แบบเรียนกลาวถึงเหตุการณปราบเวียงจันทนใน
สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ซ่ึงเปนเรื่องที่มี
การเรียนการสอนในระดับ ม. 1 ของลาว แมจะ
ไมไดกลาวถึงรายละเอียดดังเชนในแบบเรียนของ
ลาว แตก็ไดสะทอนความรูสึกเหนือกวาในฐานะ “ผู
ชนะ” สงคราม ดังน้ี 
1. พ.ศ. 2321 เกิดความแตกแยกระหวางผูนําที่

ปกครอง เ วียง จันทน  ผู นําบางคนตองการ
สวามิภักดิ์ตอกรุงธนบุรีทําใหเกิดการขัดแยงกัน
อยางรุนแรง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก 
(ทองดวง) และเจาพระยาสุรสีห (บุญมา) ยกทัพ
ไปปราบเวียงจันทน  

2. กองทัพธนบุรีมีชัยชนะตอเมืองตางๆ จนในที่สุด
ก็สามารถยึ ด เ วียงจันทน ได สําเ ร็จ  สมเด็ จ
เจาพระยามหากษัตริยศึกไดกวาดตอนชาว
เวียงจันทนนํามาไวในเขตไทย พรอมทั้งอัญเชิญ
พระแกวมรกตและพระบางมาประดิษฐานที่กรุง
ธนบุรี สําหรับหลวงพระบางน้ันไดขอสวามิภักดิ์
ตอกรุงธนบุร ี 

3. แบบเรียนระบุวา ตอมา ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหง
กรุงรัตนโกสินทรไดพระราชทานพระบางคืนแก
ลาว สวนพระแกวมรกตน้ันไมไดคืนเพราะถือวา
เคยเปนของไทยมากอน60 

แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศ โดยเนน
การศึกษาประวัติศาสตรโลก และประวัติศาสตรลาว
ในชวงทีถู่กแทรกแซงโดยพวกลาอาณานิคมฝรั่งเศสและ
การตอตานของประชาชนลาว ซ่ึงจะไดกลาวถึงตอไป 

ม. 3 แบบเรียนไดกลาวถึงความสัมพันธไทย–ลาวลาน
ชางในกรณีสงครามเจาอนุวงศแบบกระชับแตก็

แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศ โดยเนน
การศึกษาประวัติศาสตรโลก และประวัติศาสตรลาว

                                                
59 กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซ้ันมัดทะยม ปที่ 1 (เวียงจันทน : สถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา, 2016), หนา 74–75. 
60 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 110. 
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ยังคงสะทอนถึงการเปน “ผูชนะ” และ “ความ
เหนือกวา” ของไทยอยูบาง ดังน้ี 
1. ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ลาวแบงการ

ปกครองออกเปนสามอาณาจักร ไดแก หลวง
พระบาง เวียงจันทน และจําปาสัก ทั้งหมดอยูใต
การปกครองของไทย พระมหากษัตริยไทยโปรด
เกลาฯ แตงตั้ งกษัตริยลาวปกครองทั้งสาม
อาณาจักรแตตองสงเครื่องราชบรรณาการไป
ถวายพร ะมหากษัตริ ย ไทย  อ น่ึ ง  ทั้ งสาม
อาณาจักรมักจะมีปญหาทะเลาะวิวาทและแยง
ชิงอํานาจกันอยูเสมอ  

2. พ.ศ . 2369 ในสมัยรัชกาลที่  3 เจาอนุวงศ
กษัตริยแหงเวียงจันทนไดกอกบฏขึ้น เพราะ
ตองการเปนอิสระจากไทย แตไทยปราบปรามได
สําเร็จ ลาวจึงเปนเมืองขึ้นของไทยจนถึงสมัย
รัชกาลที่ 561 

ในชวงที่ตอตานพวกลาอาณานิคมฝรั่งเศสและญ่ีปุนซ่ึง
จะไดกลาวถึงตอไป 

ม. 4 แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศซํ้า
อีก 

แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศ โดยเนน
การศึกษาสถานการณโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ความสัมพันธระหวางประเทศในยุคสงครามเย็น และ
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึง
จะไดกลาวถึงตอไป 

ม. 5  แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศ แต
ยอนกลับไปศึกษาประวัติศาสตรโลกสมัยโบราณ การ
ขยายตัวของระบบศักดินาในยุโรป ประวัติศาสตรลาว
โบราณสมัยกอตั้งอาณาจักรลานชาง ทั้งน้ี อาจเปน
เพราะ ม. 5 ของลาวเปนการเริ่มตนการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย จึงนําเรื่องเกามาสอนย้ําอีกครั้ง 

ม. 6  แบบเรียน (บทที่ 13–16) มีการผลิตซํ้าและขยายความ
เน้ือหาที่นักเรียนไดเรียนแลวในชั้น ม. 1 โดยเฉพาะ
รายละเอียดการรุกรานของสยามตออาณาจักรลาวลาน
ชาง การตอสูของประชาชนลาว และการตกเปนประเทศ
ราชของไทย รวมทั้งหมดจํานวน 40 หนา (จาก 204 
หนา) โดยแบบเรียนใชภาษาที่กระตุนใหเกิดความรูสึก
คับแคนใจและเกลียดชังศัตรู ดังน้ี 
1. ในสมัยที่เจานันทเสนพายแพตอการรุกรานของสยาม 

ประชาชนลาวสองฝงโขงไดรบเคียงบาเคียงไหลเพื่อ

                                                
61 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว, 2557), หนา 90. 
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ตอสูกับ “ศักดินาสยามผูรุกราน” เปนการเสริมสราง
นํ้าใจความรักชาติและรวมสรางความเคียดแคนตอ 
“ศักดินาสยามผูกระหายสงคราม” และจะกลายเปน
พลังแหงความเคียดแคนตอศักดินาสยามตลอดไป
จนกวาจะไดรับชัยชนะ 

2. พ.ศ. 2348 เจาอนุวงศไดถูกศักดินาสยามแตงตั้งให
เป นก ษัต ริ ย ป กค ร องอาณา จักร ลาวล านช า ง
เวียงจันทน และไดเตรียมความพรอมเพื่อตอสูกูชาติ
จากการเปนเมืองขึ้นของสยาม อน่ึงแบบเรียนได
กลาวถึงการวางแผนตอสู การเคล่ือนกําลังคน และ
การสูรบในสมรภูมิอยางละเอียด 

3. พ.ศ. 2371 เจาอนุวงศไมสามารถดําเนินการตามแผน
ไดสําเร็จเพราะขาดกําลังคนและอาวุธ ในระหวางการ
หนีออกจากเวียงจันทน พระองคพรอมครอบครัวได
ถูกกองทัพสยามจับตัวไดที่ เ มืองพวน จากน้ันถูก
ควบคุมตัวลงไปกรุงเทพ พระองคไดถูกทรมานจน
ส้ินพระชนม เม่ือ พ.ศ. 2372 ในขณะเดียวกัน ตัว
เมืองเวียงจันทนที่เต็มไปดวยอาคารที่งดงามและอุดม
สมบูรณไปดวยพืชพันธุธัญญาหารก็ถูกเผาลงอยาง
ราบคาบ 

4. บทเรียนการตอสูเพื่อตานศักดินาสยามทําใหลัทธิรัก
ชาติ แ ละความ เ คี ย ดแคนของคนลาวเพิ่ มท วี 
ประชาชนลาวไดจดจําวีรกรรมการตอสูในสมัยเจา
อนุวงศอยางไมมีวันลืมจนปจจุบัน 

5. สงครามที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเจาอนุวงศ
เปนสงครามการตอสูเพื่อความเปนเอกราชและเปน
สงครามที่เปนธรรมเพราะเปนการตอตานพวก “ศักดิ
นาสยามผูรุกรานที่กดขี่ขูดรีด” การตอสูครั้งน้ีแมจะ
ปราไชยและผูนําจะถูก “ศักดินาสยามผูครอบครอง” 
จับไดและนําไปทรมานอยางโหดรายเพื่อหวังดับสูญ
ความรักชาติในจิตใจคนลาวใหหมดไป แตพวกเขาก็
ไมยอมจํานน และความกลาหาญในประวัติศาสตร
การตอสูของชาติลาวทําใหคนลาวในยุคตอมาได
ศึกษาร่ําเรียนเอาเปนแบบอยาง 

6. อาณาจักรลาวลานชางภายหลังสูญเสียเอกราชและ
ตกเปนเ มืองขึ้นของศักดินาสยามอยู ในสถานะ
ยากลําบาก ฝดเคือง และถูกกดหนวงถวงดึงใหพัฒนา
ช า ใ นแต ละ ด าน  เช น  ด าน เ ศ รษฐ กิจต อง ส ง
บรรณาการทุกสามปและเสียสวยใหสยาม ดาน
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

วัฒนธรรม คนลาวถูกศักดินาสยามกดขี่ดานจิตใจ
อยางรายแรงภายใตนโยบายบังคับ “การสักเลข” 
เพื่อหวังลมลางชาติลาว คนลาว และนโยบายทําลาย
จารีตประเพณีดวยการออกกฎหมายบังคับไมใหคน
ลาวเปาแคน เม่ือ พ.ศ. 2408 ซ่ึงเปนนโยบายบีบ
บังคับที่ไรมนุษยธรรมที่สุดที่ศักดินาสยามกระทําตอ
คนลาว62 

ม. 7  แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศ แตเนน
การศึกษาซํ้าเก่ียวกับโลกในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1–2 
ยุคสงครามเย็น และประวัติศาสตรลาวสมัยใหมที่
ตอตานการลาเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและการรุกรานของ
สหรั ฐอเมริกา รวมทั้ งการสถาปนาประเทศ เปน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การพัฒนา
ประเทศและการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ
รวมทั้งอาเซียน 

 
2.  สมัยการลาอาณานิคมในอินโดจีนของฝรั่งเศสถึงสงครามโลกครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2436–2484 

 
 สาระในแบบเรียนไทย 

“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 
สาระในแบบเรียนลาว 

“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 
ม. 1 แบบเรียนกลาวถึงลาวในฐานะที่อยูใตการปกครอง

ของไทยวา ฝรั่งเศสไดใชวิธีรุนแรงขยายอํานาจเขา
ไปในดินแดนลาวและนําเรือรบมาปดปากนํ้า
เจ าพ ระยาและคุกคามอธิป ไตยของไทย ซ่ึ ง 
“ปกครองลาวในฐานะประเทศราช” จนเกิด
วิกฤติการณ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) เปนผลใหไทย
ตองเสียดินแดนลาวใหแกฝรั่งเศสเพื่อรักษาเอกราช
ของชาติ63 

แบบเรียนยังไมกลาวถึงการลาอาณานิคมของฝรั่งเศส 
โดยจะเนนประวัติศาสตรโลกโบราณและประวัติศาสตร
ลาวสมัยโบราณถึงชวงอาณาจักรลาวลานชางแตก 

ม. 2  แบบเรียนไดเชื่อมโยงการปกครองลาวของศักดินาสยาม
กับการที่ลาวตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส ดังน้ี  
1. ขบวนการตอตานศักดินาสยามของประชาชนลาว

เกิดขึ้นในหลายทองถิ่นในลักษณะปดลับและไม
สามารถขยายตัวอยางเขมแข็งได ทั้งน้ี เพราะการ
ปกครองที่เขมงวดและการปราบปรามที่โหดรายของ

                                                
62 กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซ้ันมัดทะยม ปที่ 6 (เวียงจันทน : สถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา, 2015), หนา 103–143. 
63 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 62. 
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ศักดินาสยาม โดยเฉพาะขาหลวงสยามและกองทหาร
ของพวกเขาที่ประจําอยูแตละแควนและเมืองตางๆ 

2. สภาพการณดังกลาวเอ้ือใหการแทรกแซงรุกรานของ
จักรพรรดิลาเมืองขึ้นยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสในกลาง
ศตวรรษที่ 19 ทําไดงายขึ้น64 

ม. 3 แบบเรียนกลาวถึงลาวในลักษณะเปนประเทศราช
และดินแดนฝงขวาแมนํ้าโขงที่ไทยตองยอมเสีย
ใหแกฝรั่งเศสในวิกฤติการณ ร.ศ. 112 เพื่อรักษา
อธิปไตยของไทยไว65 ทั้งน้ี เปนการกลาวตามลําดับ
เหตุการณ  และกลาวถึงเหตุผลที่ ไทยตองยอม
ฝรั่ ง เ ศส  โดย ไม ได ใช ภ าษาที่ ป ลุก เ ร าให เ กิด
ความรูสึกชาตินิยม 

แบบเรียนเนนการศึกษาประวัติศาสตรโลกระหวาง พ.ศ. 
2462–2488 และการตอสูของคนลาวและประเทศตางๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อตอตานลัทธิการลา
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส และการขยายอิทธิพลของญ่ีปุน
และสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี บทเรียนไดกลาวถึงประเทศไทย
วาเปนประเทศเดียวที่ “ยอมประนีประนอมกับพวก
มหาอํานาจตะวันตก และตอมาก็รวม มือกับพวก
ฟาสซิสตญ่ีปุนเพื่อสรางความยิ่งใหญในภูมิภาค” 66 

ม. 4 แบบเรียนผลิตซํ้าเน้ือหาที่ไดมีการเรียนการสอน
แลวในระดับ ม. 3 แตใหรายละเอียดเก่ียวกับ
เหตุการณตางๆ มากขึ้น เชน การที่ฝรั่งเศสเขา
ครอบครองภาคเหนือของลาว เม่ือ พ.ศ. 2429 
วิกฤติการณ ร.ศ. 112 สาเหตุและเหตุการณที่ไทย
เสียดินแดนฝงซายของแมนํ้าโขงใหแกฝรั่งเศส เม่ือ 
พ.ศ. 2436 ความพยายามทางการทูตของไทยเพื่อ
ถวงดุลฝรั่งเศส การสูรบทางเรือระหวางไทยกับ
ฝรั่งเศส และการเสียดินแดนฝงขวาแมนํ้าโขง67 

– 
ม. 5 – 
ม. 6 ในชวงที่ฝรั่งเศสลาอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เม่ือ พ.ศ. 2436–2473 แบบเรียนลาวไดเชื่อมโยงถึงศักดิ
นาสยามและสะทอนภาพที่ลาวถูกเอาเปรียบตางๆ ดังน้ี 
1. ศักดินาสยามและจักรพรรดิฝรั่งเศสไดทําการยื้อแยง

และรวมกันตัดแบงดินแดนลาวตามสัญญา พ.ศ. 
2436 เปนเหตุใหดินแดนลาวที่มีอาณาเขตกวางขวาง
มาแตโบราณจําตองถูกตัดแบงเปนสองประเทศและ
ประชาชนลาวถูกแบงเปนสองชาติตลอดกาล 

2. พวกเขาไดกดขี่ขมเหงประชาชนอยางหนักหนวงที่สุด
โดยเฉพาะการเก็บภาษีหัวคน การบังคับขมเหง การ
ทุบตีทรมาน การเกณฑกุลีไปใชแรงงานหนัก การยึด
และปลนสะดมอยางโหดรายปาเถื่อน 

3. ประชาชนลาวที่ดํารงชีวิตอยูฝงขวาของแมนํ้าโขงได
ถูกพวกศักดินาสยามจัดการปกครองใหมและทําการ
ปราบปรามอยางหนัก พวกเขาบังคับใหประชาชน

                                                
64 กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซ้ันมัดทะยม ปที่ 2 (เวียงจันทน : สถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา, 2015), หนา 60. 
65 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 100. 
66 กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซ้ันมัดทะยม ปที่ 3 (เวียงจันทน : สถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา, 2016), หนา 60. 
67 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว, 2557), หนา 194–199. 
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ลาวจดสํามะโนครัวเปนสัญชาติและเชื้อชาติสยาม 
หามไมใหเรียกตัวเองวาลาว หามไมใหเรียนหนังสือ
ลาว ไมใหพูดภาษาลาว ไมใหเปาแคนหรือเลนเครื่อง
ดนตรีลาว ทําลายสัญลักษณแหงความเปนลาว
ทางดานวัฒนธรรมใหหมดเกล้ียง ทําใหประชาชนเกิด
ความเคียดแคนใจเปนอยางยิ่ง68 

4. ทางดานวัฒนธรรม เม่ือจักรพรรดิฝรั่งเศสเขายึดครอง
ประเทศลาว พวกเขาวางนโยบายทางสังคมแบบขี้ขา
ดวยการเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาเผยแพรและ
โฆษณาวาฝรั่งเศสเปนประเทศที่เจริญ มอมเมาคน
ลาวใหมัวเมาวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยหวังใหคนลาวจม
อยูในความโงลาหลังในทุกดานแลวลืมชาติและจารีต
อันดีงามของลาว สงเสริมใหมีโรงโสเภณี ดื่มเหลาเมา
ยา สูบฝน เลนการพนัน และใหคนลาวนับถือและ
ยอมเปนขี้ขารับใชคนฝรั่งเศส69 

ม. 7 – – 
 

3.  สมัยสงครามเย็นและสงครามอินโดจีน พ.ศ. 2507–2516  
เปนชวงที่นโยบายของไทยตอลาวไดรับอิทธิพลจากลัทธิอุดมการณทางการเมืองและ

เศรษฐกิจที่มีการแกงแยงระหวางมหาอํานาจทั้งสองคาย สหรัฐอเมริกามองวาไทยเปนหน่ึงในรัฐ
บริวาร (client state) ดังน้ัน ความชวยเหลือตางๆ ที่ใหแกไทยจึงมีผลครอบงํานโยบายและทาทีของ
รัฐบาลไทย กลาวอีกนัยหน่ึง ผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาเปนปจจัยกําหนดผลประโยชนของไทย 
สําหรับความสัมพันธกับลาวซึ่งอยูในชวงของความขัดแยงภายในอยางรุนแรงระหวางกลุมลาวสามฝาย 
(ฝายกลาง ฝายขวา และฝายซาย/คอมมิวนิสต) ไทยมองความขัดแยงดังกลาวในลาวผานแวนตาของ
สหรัฐอเมริกา70 

การที่ลาวแบงออกเปนสามฝายทําใหไมสามารถมีทาทีรวมกันตอประเทศมหาอํานาจ
และตอไทย เชน ลาวฝายซายมองวาสหรัฐอเมริกาและไทยเปนศัตรู สวนเวียดนาม จีน และโซเวียต
เปนมิตร ในขณะที่ลาวฝายขวามองในทางกลับกัน ปญหาภายในลาวยุติลงไดไมใชเพราะสามารถ
ปรองดองกัน แตเปนเพราะสหรัฐอเมริกาพายแพสงครามเวียดนาม การที่เวียดนามเหนือไดรับชัยชนะ
อยางสมบูรณเหนือสมรภูมิเวียดนามใตถือวาเปนการเปดประตูแหงชัยชนะใหแกพรรคคอมมิวนิสตลาวใน
การทําสงครามเต็มรูปแบบกับลาวฝายกลางและลาวฝายขวา71 
 

                                                
68 กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซ้ันมัดทะยม ปที่ 6, หนา 154. 
69 เรื่องเดียวกัน, หนา 178. 
70 สุรพงษ ชัยนาม, นโยบายของไทยตอลาว (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพศยาม, 2559), หนา 276. 
71 เรื่องเดียวกัน, หนา 114. 
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ม. 1 บทเรียนไมไดกลาวถึงไทยในสงครามอินโดจีน แต
กลาวถึงผลกระทบที่ลาวไดรับจากการทิ้งระเบิด
ของสหรัฐอเมริกาในดินแดนลาวอยางหนัก และ
การที่ “ขบวนการปะเทดลาว” (คอมมิวนิสต) ไป
ร ว ม กั บ เ วี ย ด น า ม เ ห นื อ ทํ า ส ง ค ร า ม กั บ

สหรัฐอเมริกา
72

 

– 

ม. 2 – – 
ม. 3 บทเรียนสะทอนใหเห็นถึงความเปนพันธมิตรใกลชิด

ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาและลาวเปนประเทศที่
อยูฝายตรงขามกับไทย ดังน้ี 
1. พ.ศ. 2505 ไทยและสหรัฐอเมริกาไดออก

แถลงการณรวมกันวา สหรัฐอเมริกาพรอม
ชวยเหลือไทยในกรณีถูกรุกรานจากภายในและ
ภายนอก สหรัฐอเมริกาใหเงินชวยเหลือทาง
ทหารแกไทยเพิ่มขึ้นทุกป รวมทั้งความชวยเหลือ
ดานเศรษฐกิจและวิชาการอยางตอเน่ืองเปน
เวลานาน  

2. ไทยไดรวมดําเนินนโยบายตอตานคอมมิวนิสต
รวมกับสหรัฐอเมริกา เชน ประกาศรับรอง
รัฐบาลประชาธิปไตยของเวียดนาม อนุญาตให
สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพในไทย ยินยอมใหมีการ
สรางและขยายสนามบินในไทยหลายแหง เชน 
นครพนม ตาคลี อูตะเภา อุบลราชธานี สัตหีบ 
สกลนคร และพิษณุโลก และเม่ือ พ.ศ. 2507 
ประมาณการวามีพลทหารอเมริกันประจําอยูใน
ไทยถึง 50,000 คน บทบาทของไทยไดกาวไป
อีกขั้นโดยไดสงกองทหารบก ทหารเรือ และ
ทหารอาสา สมัครเขาไปรบในสงครามเวียดนาม

ดวย
73

 

– 

ม. 4 แบบเรียนผลิตซํ้าเรื่องการเปนพันธมิตรระหวางไทย
กับสหรัฐอเมริกาและทาทีไทยในสงครามเวียดนาม
ซ่ึงไดขยายตัวเขาไปในลาวและกัมพูชา ดังน้ี 
1. ไทยไดสงทหารนับหม่ืนคนไปชวยเวียดนามใตรบ

กับเวียดนามเหนือและชวยรัฐบาลลาวรบกับลาว

แบบเรียนไดกลาวถึงเหตุการณโดยละเอียดดวยถอยคําที่
กระตุน 
ใหเกิดสํานึกแหงชาติเชนเดิม ไดแก 
1. พ.ศ. 2507–2508 จักรพรรดิอเมริกาไดสงทหาร

หลายกองพันพรอมอาวุธทันสมัยสมทบกับทหารปน

                                                
72 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 74. 
73 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 104, 130–131. 
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ฝายซาย/คอมมิวนิสต  
2. สงครามในอินโดจีนทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับ 

สหรัฐอเมริกาไดตั้งฐานทัพอเมริกันในประเทศ
ไทย รวมทั้งจัดสรางสนามบินทหารหลายแหงใน
ประเทศไทยเพื่อสงเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในอินโด
จีน 

3. แมสหรัฐอเมริกาพยายามทุมเทกําลังอาวุธ
สมัยใหมอยางมหาศาลแตก็ไมสามารถเอาชนะ
ในสงครามอินโดจีนได จึงเปดการเจรจากับ
เวียดนามเหนือเพื่อยุติสงคราม และถอนทหาร
อเมริกันออกจากเวียดนามเม่ือ พ.ศ. 2516 

4. เ ม่ือประเทศเพื่อนบานของไทย ไดแก ลาว 
เวียดนาม และกัมพูชาตกอยู ใตการปกครอง
ระบอบคอมมิวนิสต ไทยเริ่มถอนทหารกลับ
ตั้งแต พ.ศ. 2512 และรัฐบาลไทยไดขอให
สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากไทยเพื่ อ
หลีกเล่ียงการเปนปฏิปกษกับเพื่อนบาน และ
ปรับนโยบายเนนการสรางความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน และกระชับความรวมมือใน
ระดับภูมิภาค เพื่อใหเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง 
ซ่ึงสหรัฐอเมริกาไดปฏิบัติตามคําขอรองของไทย
โดยถอนทหารกลับประเทศใน พ.ศ. 2519 

อน่ึง แบบเรียนไดวิเคราะหสาเหตุที่นโยบายตอตาน
คอมมิวนิสตของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตไมประสบผลสําเร็จ โดยใชถอยคําเชิ ง
วิชาการและไมกระตุนความรูสึกดานลบ วา ความ
เ ข า ใ จของสห รั ฐ อ เ ม ริ ก าและ ไทยที่ เ ชื่ อ ว า
คอมมิวนิสตจะรุกรานไปทั่วโลกตามทฤษฎีโดมิโน
เปนความเขาใจที่ผิด ในความจริงแลวนักชาตินิยม
คอมมิวนิสตมีจุดมุงหมายในการตอสูเพื่อเอกราช
ของประเทศตน มิไดมีจุดมุงหมายที่จะขยายลัทธิ
คอมมิวนิสตไปทั่วโลกดังที่สหรัฐอเมริกาเขาใจและ

หวาดกลัว
74

 

ใหญของไทยบุกโจมตีเสนทางหมายเลข 9 (สะหวัน
นะเขต) และหมายเลข 12  

2. พ.ศ. 2512 พวกเขาไดเปดสมรภูมิรบ “สามัคคี” และ 
“กูเกียรติ” บุกโจมตีทุงไหหินและแขวงเชียงขวางโดย
ทั่ว พวกศัตรูไดสุมกําลังขนาดใหญหวังทําลายกอง
กําลังปฏิวัติลาว ไดแก กําลังทหาร 52 กองพัน และ
เครื่องบิน บี 52 ทิ้งระเบิดทางภาคเหนือของลาว
จํานวน 282–540 เที่ยวทุกวัน  

3. พ.ศ. 2513–2514 พวกศัตรูไดเปดสมรภูมิรบ “ทนง
เกียรติ” บุกเขาตีทุงไหหิน หลวงพระบาง อัตตะปอ 
สะหวันนะเขต และสมรภูมิ “ลานเซิน” โดยใช
เครื่องบิน บี 52 จํานวน 100 ลํา ปนใหญ และรถหุม
เกราะจํานวนมาก 

4. พ.ศ. 2515 พวกศัตรูไดบุกโจมตีกองกําลังปฏิวัติตั้งแต
เหนือถึงใต ทําใหพลเมืองและบานเรือนถูกทําลาย
อยางหนักหนวง ในระยะที่ จักรพรรดิอเมริกาลา
เมืองขึ้น พวกเราก็ไดปลุกระดมประชาชนทุกเผาทั่ว
ประเทศใหลุกขึ้นสู สรุปไดวา ในปลาย พ.ศ. 2515 
กองทัพและประชาชนลาวไดบุกโจมตี 14 สมรภูมิรบ 
ทําลายลางศัตรูได 10,500 คน (ซ่ึงสองในสามเปน
ทหารรับจางชาวไทย) ยิงเครื่องบินตก 698 ลํา แสดง
ใหเห็นถึงชัยชนะอันยิ่งใหญของประชาชนลาวทั่ว
ประเทศที่สามัคคี เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในการปก
ปกรักษาแผนดินอันแสนรักและหวงแหนไดอยาง
ม่ันคง 

5. ในระยะ 10 ปที่จักรพรรดิอเมริกาดําเนินสงครามได
สรางโทษกรรมอันปาเถื่อนไวบนแผนดินลาว ซ่ึง

ประวัติศาสตรลาวไมสามารถจะลบลางได
75

 
ม. 5 – 
ม. 6 แบบเรียนไดผลิตซํ้าเน้ือหาที่เคยมีการเรียนการสอนแลว

ในชั้น ม. 4 โดยนอกเหนือจากการเลาลําดับเหตุการณ
และความโหดรายของจักรพรรดิอเมริกาแลว ยังไดเพิ่ม
ชื่อนักปฏิวัติ วีรบุรุษ และกองกําลังอาสาสมัครเวียดนาม 

                                                
74 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 214–217. 
75 กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซ้ันมัดทะยม ปที่ 4, หนา 64–66. 
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ตลอดจนแผนการตอสูที่ นําโดยพรรคปฏิวัติลาวจน

สามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได
76

  ทั้งน้ี นักเรียนจะ
เกิดความรูสึกสํานึกในบุญคุณของบรรพบุรุษของลาวที่
ตอสูเพื่อเอกราช 

ม. 7  แบบเรียน (บทที่ 17) ยังคงผลิตซํ้าเน้ือหาที่ไดมีการเรียน
การสอนมาแลวในระดับ ม. 4 และ ม. 6 สําหรับระดับ 
ม. 7 ไดกลาวถึงความรุนแรงของสงครามอินโดจีนใน
รายละเอียดวาไดมีการยกระดับเปน “สงครามพิเศษ” 
และ “สงครามพิเศษเพิ่มทวี” ซ่ึงจักรพรรดิอเมริกาได
พยายามแทรกแซงทางการเมืองภายในของลาว (ดวย
การใหความชวยเหลือ) มาโดยตลอด รวมทั้งกลาวถึง
การตอสูอยางกลาหาญของประชาชนลาว การนําพาของ

พรรคปฏิวัติลาว และรายละเอียดการสูรบตางๆ
77

 
 

4.  ยุคหลังสงครามเวียดนาม ความขัดแยงกรณีสามหมูบานและเหตุการณบานรมเกลา 
พ.ศ. 2518–2531  

เปนยุคที่ความสัมพันธไทย–ลาวตกตํ่าที่สุด ทั้งสองฝายมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกนั 
กลาวคือ ลาวหวาดระแวงมาโดยตลอดวาไทยใหการสนับสนุนกลุมตอตานรัฐบาลลาวที่บางสวนอาศัย
อยูในศูนยอพยพบริเวณแนวชายแดนไทยและเขาไปปฏิบัติการในลาว (เชน ชาวมงของนายพลวังเปา
กวา 30,000 คน) สวนไทยหวาดระแวงวาเวียดนามตองการครอบงําลาวและกัมพูชาเพื่อกอต้ัง 
“สหพันธอินโดจีน” ความหวาดระแวงดังกลาวนําไปสูปญหาชายแดนระหวางทั้งสองประเทศหลายครั้ง 
จนเกิดการพิพาทแยงชิงดินแดนสามหมูบาน (บานใหม บานกลาง และบานสวาง) เมื่อ พ.ศ. 2527 ซึ่ง
ไทยระบุวาอยูในอําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ติดกับเมืองปากลาย แขวงไซยะบุลีของลาว ในขณะ
ที่ลาวก็อางวาทั้งสามหมูบานเปนดินแดนของลาวในแขวงไซยะบุล ี

ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–ลาว กรณีสามหมูบานไดขยายตัวไปยังบานรมเกลา 
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2530 เมื่อไทยจัดใหผูรวมพัฒนาชาติไทยตามนโยบาย 
66/23 (ตอตานคอมมิวนิสต) เขาอาศัยอยูในลักษณะหมูบานปองกันตนเอง ซึ่งลาวอางวาบานรมเกลา
เปนดินแดนในเขตเมืองบอแตน แขวงไซยะบุลีของลาว นอกจากน้ัน ลาวยังหวาดระแวงวาไทยอนุญาต
ใหกลุมมงตอตานรัฐบาลลาวมาต้ังถ่ินฐานอยู จนเกิดความขัดแยงถึงข้ันใชกําลังสูรบอยางรุนแรง เมื่อ 
พ.ศ. 2530–2531 ทําใหทั้งสองฝายเสียชีวิตและทรัพยสินจํานวนมาก78 
 

                                                
76 กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซ้ันมัดทะยม ปที่ 6, หนา 198–199. 
77 กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซ้ันมัดทะยม ปที่ 7 (เวียงจันทน : สถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา, 2016), หนา 153–164. 
78 สุเนตร  ชุตินทรานนท, ไทยในสายตาเพื่อนบาน, หนา 106–107. 
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ม. 1 – – 
ม. 2 – – 
ม. 3 – – 
ม. 4 แบบเรียนไมไดกลาวถึงความสัมพันธไทย–ลาวเปน

การเฉพาะเพีย งแตฉายภาพรวมของนโยบาย
ตางประเทศของไทยในยุคส้ินสุดสงครามเย็นที่มีการ
เปล่ียนแปลงหลายประการ ซ่ึงไทยตองเปนมิตรกับ
ทุกชาติโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน และไมได
กลาวถึงความขัดแยงระหวางไทย–ลาวในกรณีสาม
หมูบานและเหตุการณบานรมเกลา 

แบบเรียนไดนําเสนอมิติความสัมพันธไทย–ลาวในมุมที่
ออนลง โดยเปล่ียนมาเรียกชื่อ “ประเทศไทย” แทนคํา
วา “ศักดินาสยาม” นอกจากน้ัน แบบเรียนกลาวถึง
กรณีพิพาทสามหมูบานอยางกระชับและไมสรางอคติ 
อยางไรก็ตาม ยังคงมีการสอดแทรกถอยคําที่ทําใหเกิด
ความรูสึก “ถูกรังแก” จากประเทศไทย ดังน้ี 
1. ในยุคหลังสงครามเวียดนาม เศรษฐกิจของลาวอยูใน

สภาพทรุดโทรม ผลผลิตทางการเกษตรไมพอตอ
ความตองการของประชาชน ดานอุตสาหกรรมก็ยัง
ไมพัฒนา สินค า ใช สอยส วนใหญ นํ า เข าจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะจากไทย 

2.  ไม เพี ยง เท า น้ัน  ในสภาพอันยุ งยากดังกล าว 
“ประเทศใกลเคียงที่มีระบอบการเมืองแตกตางกัน” 
ยังไดทําการบีบรัดทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกดวยการ
ปดชายแดน ไมยอมขายสินคาใหลาวเปนบางระยะ 
ซ่ึง ได เพิ่ มความยุ งย ากให แก รั ฐบาลลาวและ
ประชาชนที่เพิ่งหลุดพนออกจากสงครามที่ยืดเยื้อ
ยาวนานและหลุดจากแอกครอบงําของจักรพรรดิลา

เมืองขึ้นแบบใหม
79

 
3. ในระยะเริ่มของการสรางกองกําลังปองกันประเทศ 

ลาวมีผลงานเดนคือสกัดก้ันการกอความไมสงบ
บริเวณชายแดนลาว–ไทย และตามเกาะดอนในลํา
นํ้าโขงใน พ.ศ. 2520 รวมทั้งการใชกําลังปกปอง
ดินแดนสามหมูบาน (บานใหม บานกลาง และบาน
สวาง) ที่ขึ้นอยูกับเมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี ใน 

พ.ศ. 2527
80

 

ม. 5 – 
ม. 6 – 
ม. 7  แบบเรียนในบทที่ 19 ผลิตซํ้าเน้ือหาเชนเดียวกับที่มี

การเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้งหมด
เพื่อใหเห็นภาพของลาวในฐานะ “ผูถูกรังแก” อีกครั้ง 

 

                                                
79 กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซ้ันมัดทะยม ปที่ 4, หนา 74. 
80 เรื่องเดียวกัน, หนา 80. 
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5.  ภายหลังการดําเนินนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนตลาดการคาของไทย ต้ังแต พ.ศ. 
2532 ถึงปจจุบัน 

สถานการณความสัมพันธไทย–ลาวที่ตกตํ่าที่สุดเมื่อ พ.ศ. 2531 ไดเริ่มมีพัฒนาการดีข้ึน
เน่ืองจากผูนําของทั้งสองประเทศมีความพยายามที่จะปรับความสัมพันธระหวางกัน เชน การเจรจา
หยุดยิงในสงครามบานรมเกลา–บอแตนในเดือนกุมภาพันธ 2531 การเดินทางเยือนลาวของพลเอก
ชาติชาย  ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2531 การประกาศนโยบายเปลี่ยน
สนามรบเปนตลาดการคาของรัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. 2532 การลมสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อ พ.ศ. 
2533 เปนปจจัยภายนอกที่สําคัญเชนกัน 

ความสัมพันธไทย–ลาวไดพัฒนาข้ึนอยางกาวกระโดดภายหลังการเสด็จฯ เยือนลาวของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. 2533 การเยือนไทยของนายไกสอน  
พมวิหาน ประธานประเทศลาวและภริยาอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ
วันที่ 6–11 มกราคม 2535 (ประธานประเทศลาวคนแรกที่เยือนไทย) การเสด็จฯ เยือนลาวของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร) เมื่อ พ.ศ. 2535  

การเสด็จฯ ครั้งสําคัญที่สุดในหนาประวัติศาสตรไทย–ลาว คือ การเสด็จฯ เยือนลาว
อยางเปนทางการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 8–9 เมษายน 2537 (หลังจากที่ทรงวางเวนการเสด็จฯ เยือน
ตางประเทศ เปนเวลา 27 ป) โดยทรงรวมเปดสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแหงที่ 1 กับนายหนูฮัก  
พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว รวมทั้งพระราชทานความชวยเหลือดานการพัฒนาการเกษตรใหแก
ลาวภายใตโครงการ “ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร หวยซอน–หวยซั้ว” หลังจากน้ัน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลาวอยางเปนทางการทุกปเปนเวลา 25 ป
ตอเน่ืองกัน และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของรัฐบาลทั้งสองในเวลาตอมา 
 

 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ม. 1 –  
ม. 2 –  
ม. 3 แบบเรียนนําเสนอภาพรวมนโยบายของไทยที่จะผูก

มิตรกับประเทศคอมมิวนิสตวา ตั้งแต พ.ศ. 2532 
ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศในอินโดจีน
ดําเนินไปดวยดี การคาและการลงทุนของไทยใน
เวียดนาม ลาว และกัมพูชาขยายตัวไปอยางรวดเร็ว 

 

ม. 4 แบบเรียนนําเสนอขอมูลที่รวบรัดและไมไดกลาวถึง
ความสัมพันธไทย–ลาว แตกลาวถึงประเทศเพื่อน
บานในภาพรวมวา เม่ือสถานการณในอินโดจีนมี
ความสงบแลว รัฐบาลไทยสนับสนุนใหเอกชนเขาไป
คาขายลงทุนในประเทศอินโดจีน เน่ืองจากกลุม

 
ม. 5  
ม. 6 – 
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 สาระในแบบเรียนไทย 
“ความเหนือกวา” ของไทย (?) 

สาระในแบบเรียนลาว 
“ความเกลียดชัง” ตอศักดนิาสยาม (?) 

ประเทศน้ีอยูระหวางการฟนฟูประเทศภายหลัง
สงครามที่ยาวนาน ประชาชนตองการสินคาพื้นฐาน
ตอการดํารงชีพจากไทย รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณ
หะวัณ เห็นวาเปนโอกาสดี จึงประกาศนโยบาย 
“เปล่ียนสนามรบเปนตลาดการคา” สงผลให
ภาคเอกชนไทยไปลงทุนทําธุรกิจในอินโดจีนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนปจจุบัน81 

ม. 7  แบบเรียนนําเสนอประเด็นการพัฒนาประเทศของลาว
โดย เฉพาะด าน เศรษฐ กิจ  รวมทั้ งการ ส ง เ สริ ม
ความสัมพันธกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับเวียดนามและกัมพูชา 
สําหรับความสัมพันธกับไทย รัฐบาลลาวมีความตั้งใจที่
จะสงเสริมความรวมมือในทุกดาน และใน พ.ศ. 2540 
ลาวไดรับการรับรองเขาเปนสมาชิกอาเซียน และขยาย
ความสัมพันธกับนานาประเทศอยางตอเน่ือง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                
81 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 218. 



57 

 

ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวรุจิกร  แสงจันทร 
 
ประวัติการศึกษา – รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการระหวางประเทศ 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 – Master of Arts (M.A.), International Political Economy 

มหาวิทยาลัย Warwick สหราชอาณาจกัร 
โดยทุนการศึกษา British Chevening 

 – Master of Philosophy (M.Phil), South Asian Studies 
School of International Studies 
มหาวิทยาลัย Jawaharlal Nehru สาธารณรัฐอินเดีย 

 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2537 เจาหนาที่การทูต 3 กองแปซฟิกใต กรมอเมริกาและแปซิฟกใต 
พ.ศ. 2540  เจาหนาที่การทูต 4 กองประมวลและวิเคราะหขาว กรมสารนิเทศ 
พ.ศ. 2542  เลขานุการตร–ีโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดล ี
พ.ศ. 2546 เจาหนาที่การทูต 6 สํานักงานปลัดกระทรวง  
  (ฝายเลขานุการรองปลัดกระทรวง) 
พ.ศ. 2547  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุวอชิงตัน 
พ.ศ. 2551 เจาหนาที่การทูต 6 กองเอเชียใต กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง  
  และแอฟรกิา (โตะบงักลาเทศและภูฏาน) 
พ.ศ. 2552 นักการทูตชํานาญการ สํานักงานรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2554  นักการทูตชํานาญการ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต  
  ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (หัวหนาฝาย) 
พ.ศ. 2557 อัครราชทูตทีป่รกึษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน 
พ.ศ. 2560 เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก 
 

ตําแหนงปจจุบัน เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก 
 
 


