รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง ศักดินาสยามในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาเจตคติ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย
ตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จัดทําโดย นางสาวรุจิกร แสงจันทร
รหัส 9021
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง ศักดินาสยามในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาเจตคติ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย
ตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จัดทําโดย นางสาวรุจิกร แสงจันทร
รหัส 9021

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสทิ ธิ์)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทเรก ศรโขติ)
อาจารยทปี่ รึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
นโยบายดานการตางประเทศของรัฐบาลทุกยุคสมัยมุง เนนการสรางความไววางใจกับ
ประเทศเพื่อนบาน ความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งเปนผลผลิตของประวัติศาสตรความสัมพันธ
เชิง สงครามระหวางอาณาจัก รสยามกับ อาณาจัก รใกลเ คียง และเมื่อไทยกับ ประเทศเพื่อนบาน
ถูกสถานการณโ ลกยุคสงครามเย็นบังคับใหตองเลือก “อยูคนละฝาย” ยิ่งทําใหความสัมพันธเชิง
ความขัดแยงปรากฏเดนชัดยิ่งขึน้ ในหลายทศวรรษตอมา ดังนั้น การดําเนินความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานในทุกสาขาและอยางตอเนื่องจึงเปนกลยุทธของไทยในการสรางความไวเนื้อเชื่อใจอันเปน
พื้นฐานสําคัญ ของความมั่นคง ความมั่ ง คั่ง และการพัฒ นาประชาคมอาเซีย นที่มีป ระชาชนเป น
ศูนยกลางอยางยั่งยืน
การศึก ษาเรื่อง “ศัก ดินาสยามในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของไทยตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” มีเปาหมายเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอประเทศเพื่อนบานของประชาชนไทยตัง้ แต
ยัง เปน นั ก เรี ย น โดยมุง ศึ ก ษาสาเหตุ ของการส ง ผ า นอคติ ที่ ส อดแทรกอยู ใ นการเรีย นการสอน
ประวัติศาสตร โดยเฉพาะบทบาทของครู (Educator) รวมทั้งจัดทําขอเสนอทั้งเชิง นโยบายและ
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
รายงานฉบับนี้ใชแนวความคิดเกี่ยวกับการถายทอดประวัติศาสตรของครูผูสอนเปนกรอบ
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 นอกจากนั้น ครูผูสอนเองก็มีขอจํากัดหลายประการในการถายทอดความรู
ไดแก ขอจํากัดในการเขาถึงแหลงขอมูลดานตางประเทศที่ทันสมัย ขอจํากัดดานภาษา ขอจํากัดของ
หลักสูตรที่ไมกําหนดตัวชี้วัดดานความสัมพันธระหวางประเทศ รวมทั้งการที่ครูไมเคยไดรับการฝกหัด
ครูจึงอาจขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหเ นื้อหา และการคัดสรรแบบเรียนและสื่อการสอนที่
เหมาะสมใหแกนักเรียน
เกี่ยวกับหลักสูตรและแบบเรียน ผลการศึกษาพบวาหลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร
ไดรับการวางรากฐานตามแนวคิดชาตินิยมมาตั้งแต พ.ศ. 2503 การจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
มีขอจํากัดหลายประการและอาจตองใชเวลานาน ในขณะที่การลดอคติของนักเรียนถือเปนความจําเปน
เรงดวน ดังนั้น รายงานจึงเสนอใหเนนการเรียนการสอนมิติความสัมพันธระหวางประเทศในกรอบวิชา
อาเซียนซึ่งมีทั้งความขัดแยง ความรวมมือ และการเปนพหุสังคมวัฒนธรรมอันจะกอใหเกิดความเห็นอก
เห็นใจ ความเอื้ออาทร และความเขาใจอันดีตอประเทศเพื่อนบานไดมากกวาวิชาประวัติศาสตร
นอกจากนั้น ในการพัฒนาขีดความสามารถของครู หากกระทรวงการตางประเทศจะสามารถมีสว นรวมกับ

จ
กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาในการจัดสัมมนาใหขอ มูลที่ทันสมัย และหยิบยื่นโอกาสให
ครู เ ข า รว มกิ จ กรรมต า งๆ ของกระทรวงการตา งประเทศด ว ยก็ น า จะช ว ยเติ ม เต็ ม ความรู แ ละ
ประสบการณของครูไดเปนอยางดี
ในบทสรุป ผูศึกษาไดเสนอใหมีการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเพื่อการศึกษา (Education
Diplomacy) โดยใชการศึกษาเปนกลไกสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ และสงเสริมความ
รวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคมภายใตกลไกประชารัฐ ในสวนของการดําเนินงาน ผูศึกษาไดเสนอโครงการตาง ๆ ซึ่งครอบคลุม
ดานหลักสูตร ดานการพัฒนาครู และดานการสรางเสริมประสบการณใหแกนักเรียน
ในภาคผนวก ผูศึกษาไดเปรียบเทียบเนื้อหาในแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ของไทยและลาวโดยมิไดมีเจตนาจุดประเด็นวิพากษประวัติศาสตรขึ้น ณ ที่นี้ หากแตมุงหวังใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของไดทราบถึงความละเอียดออนของชุดความคิด (mindset) ของลาวผานแบบเรียน
ประวัติศาสตรตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–7 เพื่อใหไทยสามารถดําเนินความสัมพันธกับลาวไดอยางมี
ประสิทธิผลบนพื้นฐานของความเขาใจอันดีระหวางกัน
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้เกิดขึ้นจากความสนใจของผูศึกษาซึ่งไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่
ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ผูศึก ษาไดรับ การถายทอด
ประสบการณ แ ละคํ า ชี้ แ นะที่ มี คุ ณ ค า ยิ่ ง จากท า นเอกอั ค รราชทู ต พิ ษ ณุ จั น ทร วิ ทั น และ
ทานเอกอัครราชทูต นภดล เทพพิทักษ ผูซึ่งเปนแรงบันดาลใจในการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติระหวาง
ประชาชนไทยกับประชาชนลาวอันเปนพื้นฐานสําคัญของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
และความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน ผูศึกษาจึงขอแสดงความสํานึกในพระคุณของทานทั้งสองไว
ณ ที่นี้ และขอขอบคุณคุณสมภพ เสริมสวัสดิ์ศรี ที่ปรึกษา คุณพศิกา พรประเสริฐ เลขานุการเอก
รวมทั้งขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทนที่สนับสนุนขอมูล ขอคิดเห็นและกําลังใจตลอดมา
ผูศึก ษาขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบพระคุณทานอธิบ ดีและทานรองอธิบ ดีก รมเอเชีย
ตะวันออกที่กรุณาอนุญาตใหเขารวมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 และขอขอบคุณ
เพื่อนรวมงานสํานักงานเลขานุการกรมเอเชียตะวันออกที่ปฏิบัติราชการแทนในหลายโอกาสที่ผานมา
การจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ไมส ามารถสําเร็จไดหากปราศจากคําแนะนําอันเปน
ประโยชนจากทานเอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ รองศาสตราจารย ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์
และผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทเรก ศรโขติ ซึ่งทําใหผูศึกษามองความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบานในมุม ที่ก วางขึ้นผานแวนสายตาของนัก การศึก ษา ผูศึกษาขอแสดงความกตัญุตาแด
คณาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทานดวยความเคารพยิ่ง
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผูศึกษาขอแสดงกตเวทิตาจิตแดอาจารยกอบกาญจน เทียนไชยมงคล
อดีตครูโรงเรียนสตรีวิทยาที่เมตตาแนะนําครูอาจารยและผูทรงคุณวุฒิดานการสอนวิชาประวัติศาสตร
ได แก ผศ. อรรถพล อนัน ตวรสกุล อาจารย ร ะวิ วรรณ ภาคพรต อาจารย ณัฏ ฐเมธร ดุ ล คนิ ต
อาจารยณัฏฐชฎิล มาอิ่นแกว และอาจารยนําโชค อุนเวียง ผูศึกษาขอขอบคุณคณาจารยทุกทานที่ได
สละเวลาใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน รวมทั้งขอขอบคุณนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขารวม
การสัมภาษณกลุมทุกทาน
สุดทายนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณครอบครัวที่ใหการสนับสนุนการทํารายงานฉบับนี้ดวยความรัก
และความหวงใย รวมถึงผูอํานวยการและเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และ
ผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 สําหรับน้ําใจและไมตรีจิตที่มีใหกันเสมอมา
หากรายงานฉบับนี้จะมีโอกาสสรางคุณประโยชนใดๆ ตอความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
และประชาชนไทย–ลาว ผูศึกษาขอมอบคุณความดีทั้งหมดใหแกบุคคลที่ไดกลาวนามขางตน และหวังเปน
อยางยิ่งวาผูอานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้บางไมมากก็นอย
รุจิกร แสงจันทร
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธกี ารศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
นโยบายและยุทธศาสตรดานการตางประเทศของไทยตอประเทศเพื่อนบานมุงเนนการสราง
ความไววางใจ การสงเสริมความรวมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อรักษาความสงบภายในและ
ปองกันปญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมที่จะมีผลกระทบโดยตรงตอประเทศไทย
ไทยกับลาวมีรากฐานทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งหากพิจารณาโดยผิวเผินแลว
ทั้ง สองประเทศนา จะมี ค วามสั ม พัน ธ ที่ใ กล ชิด แน นแฟ น มี “ความไว เ นื้ อเชื่ อใจ” ปราศจาก
“ความหวาดระแวง” ซึ่งกันและกัน หากแตในความเปนจริงเปนที่รับรูไดโดยทั่วไปวาความสัมพันธ
ระหวางไทย–ลาว มีความออนไหวและอยูบนพื้นฐานของความรูสึกที่ไมเทาเทียมกันซึ่งสั่งสมมานานใน
ประวัติศาสตรการทําสงครามระหวางทั้งสองชาติในหลายยุคสมัย เยาวชนไทยและลาวตางไดรับ รู
เรื่องราวประวัติศาสตรจากแบบเรียนซึ่งรัฐของตนใชเปนเครื่องมือในการสรางสํานึกของความรักชาติ
โดยผูก โยงความสัม พันธกับ อีก ประเทศหนึ่ง 1 เชน แบบเรียนของไทยนับ ตั้ง แตมีก ารประกาศใช
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับแรกใน พ.ศ. 2503 ไดกลาวถึงไทยในฐานะผูชนะสงครามและกลาวถึงลาว
ในฐานะผูแพสงครามและเปนประเทศราชของไทย สงผลใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ “เหนือกวา”
สั่งสมมาอยางตอเนื่อง ในขณะที่แบบเรียนของลาวนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
สัง คมนิยมเมื่อ พ.ศ. 2518 ไดบ รรยายถึง ภาพของความทุก ข ท รมานที่บ รรพบุ รุษลาวไดรับ จาก
การตกอยูภายใตอํานาจการปกครองของ “ศักดินาสยาม” หรือศัตรูที่ทํารายลาว2
1.1.1 ประเด็นปญหา
1) แบบเรียนประวัติศาสตรมีอิทธิพลตอเจตคติของนักเรียนไทยและลาวซึ่งมอง
เหตุการณเดียวกันในแงมุมที่ตางกัน เชน ในสมัยสงครามเจาอนุวงศ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2369–2371 ไทยมองวาเจาอนุวงศเปนกบฏที่คิดทรยศตอสยาม ในขณะทีล่ าว
ยกยองวาเปนวีรบุรุษแหงการตอสูเพื่ออิสรภาพของลาว เมื่อครั้งที่เจาอนุวงศยกกองทัพเขายึดเมือง
นครราชสีมาจนถึงทุงสัมฤทธิ์ ประวัติศาสตรไทยยกยองทาวสุรนารี หรือ “ทานผูหญิงโม” วาเปนวีรสตรี
ที่รวบรวมพละกําลัง เขาตอสูจนเจาอนุวงศถอยทัพกลับ 3 ในขณะที่ประวัติศาสตรลาวมีขอกังขาวา
ทานผูหญิงโมมีตัวตนจริงหรือไม ดังเชนคํากลาวของทานสาลี คําสี ที่ปรึกษาสถาบันการตางประเทศ
1

สุเนตร ชุตินทรานนท และคณะ, ชาตินิยมในแบบเรียนไทย (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2557), หนา 127.
วิลุบล สินธุมาลย, “การรับรูประวัติศาสตรความสัมพันธไทย–ลาว : ผานแบบเรียนประวัติศาสตรไทยและลาว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 (ค.ศ. 1975–2009),” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 101.
3
สุเจน กรรพฤทธิ์, ตามรอยเจาอนุวงศ คลี่ปมประวัติศาสตรไทย–ลาว (กรุงเทพมหานคร: สารคดี, 2559), หนา 25.
2
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กระทรวงการตางประเทศลาว ในการสัมมนาประวัติศาสตรเรื่อง “ตามหารอยเจาอะนุวง” จัดโดย
คณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ เมื่อวันที่ 21–23 มกราคม 2540 วา
“อยูตอหนาประตูเมืองนครราชสีมา มีรูปปนของผูหญิงคนหนึ่งที่ใชชื่อวา “ทาวสุรนารี”
หรือ “คุณหญิง โม” ซึ่งพวกนิยมลัทธิไทยใหญสมัยจอมพล ป. พิบูล สงคราม ไดปนแตงขึ้นเพื่อให
มหาชนทั่วไปเขาใจ (อยางผิดพลาด) และรับรูวาเปนวีรสตรีผูยิ่งใหญที่ไดสรางวีรกรรมไวอยูสมรภูมิ
ทุงสัมฤทธิ์ดวยการปราบปราม “กองทัพลาวลานชางของเจาอนุวงศ” จนเปนการตัดสินชัยชนะใหแกสยาม
ตามความจริงแลว บมีหลักฐานทางประวัติศาสตรยืนยันไดเลยวา “ทาวสุรนารี” หรือ “คุณหญิงโม”
มีตัวมีตนและไดสรางวีรกรรมดังกลาว รูปปน “ทาวสุรนารี” เปนเพียงสัญลักษณแหงการเหยียดหยาม
ดูหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีของชาติลาว เพื่อดับมอดแนวคิดชาตินิยมของคนลาวบใหฟนตัวขึ้นมาได”4
2) ในยุคสงครามเย็น ไทยและลาวตางเลือกอยูคนละขางของอุดมการณท าง
การเมือง ในขณะที่ล าวเลือกปกครองประเทศดวยอุดมการณคอมมิวนิส ต ไทยรับ อุดมการณเ สรี
ประชาธิปไตยและดําเนินนโยบายตอตานคอมมิวนิสต ยอมใหสหรัฐอเมริกาเขามาตั้งฐานทัพและสงทหาร
ไปรวมรบในเวียดนาม ในขณะที่ลาวไดรับผลกระทบอยางหนักจากการทิ้งระเบิดและปฏิบตั กิ ารทางอากาศ
ของสหรัฐอเมริกาในบริเวณใกลชายแดนลาว–เวียดนามเปนระยะเวลา 10 ป ระหวาง พ.ศ. 2507–2516
สาเหตุขางตนทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับลาวหางเหินและเต็มไปดวยความหวาดระแวงตอกัน
3) การรับรูประวัติศาสตรผานแบบเรียนในแงมุมที่ตางกัน รวมทั้งวิธีการสอนของ
ครูที่ติดกับดักแนวความคิดชาตินิยมจึงเปนการสงผานอคติและความเกลียดชังจากรุนสูรุน สงผลให
เกิดความไมเขาใจกันอันเปนอุปสรรคตอความรวมมือในกรอบอาเซียนดวย
1.1.2 การศึกษาประวัติศาสตรรวมสมัยเพื่อสรางเจตคติที่ดีของนักเรียนไทยตอลาว
ในปจจุบันความสัมพันธระหวางไทย–ลาวมีความใกลชิดและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น
สถาบันพระมหากษัตริยของไทยมีคุโณปการอยางยิ่ง ตอการพัฒ นาประเทศลาว พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินเยือนลาวอยางเปนทางการ และทรงรวมกับ
นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว (ในขณะนั้น) เปดสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แหงที่ 1
และศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน–หวยซั้ว ซึ่งเปนโครงการในพระราชดําริในลาว
เมื่อวันที่ 8–9 เมษายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนลาวทุกปนับตั้งแต พ.ศ. 2535 และไดพระราชทานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศลาวทั้ง
ดา นการศึ ก ษา การเกษตร และสาธารณสุข นอกจากนั้ น รั ฐ บาลไทยได ใ ห ทุ นการศึ ก ษาและ
ทุนฝกอบรมแกคนลาว ใหการสนับสนุนดานการเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในลาว สมาคม
ไทย–ลาวเพื่ อมิ ตรภาพ ได ดํา เนิ นกิ จ กรรมทางสัง คมตา งๆ เพื่อ ชว ยลดความหวาดระแวง เช น
การอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายในลาวทุกปตั้งแต พ.ศ. 2538 และการรวมสราง
อาคารเรียนและมอบอุปกรณการศึกษาใหแกลาวอยางตอเนื่อง เปนตน
ภายหลังที่ลาวเขาเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อ พ.ศ. 2540 ไทยกับลาวไดขยายความรวมมือ
และมีความใกลชิดกันมากขึ้นทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ปจจุบันลาวมีการพัฒนา
4

คณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, การสัมมนาประวัติศาสตรลาว เรื่อง “ตามหา
รอยเจาอะนุวง” (กระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรม: 2010), หนา 120.

3
ประเทศดานพลังงานไฟฟาพลังน้ําภายใตนโยบายแบตเตอรี่แหงเอเชีย (Battery of Asia) และการเชื่อมโยง
ทางโครงสรางพื้นฐานภายใตนโยบายเปลี่ยนจากประเทศ land–locked เปน land–linked ของ
ภูมิภาค ดังนั้น บริบทความสัม พันธระหวางไทย–ลาวในศตวรรษที่ 21 จึง มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางของการแสวงหาความรวมมือและการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ซึ่งเปนประเด็นที่นาจะสะทอนอยู
ในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรรวมสมัยเพื่อใหนัก เรียนไทยไดมีความรูความเขาใจและ
ปรับ เปลี่ยนเจตคติที่เ คยรูสึก วาเหนือกว าประเทศเพื่อนบ านมาเปนการรว มมือบนพื้นฐานของ
ความเทาเทียมกัน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีการสอนวิชาประวัติศาสตรของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2.2 เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอประเทศลาว รวมทั้งความสัมพันธไทย–ลาว
1.2.3 เพื่อนําเสนอผลการศึกษาตอหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางสงเสริมความสัมพันธที่ยั่งยืนระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบานรวมทั้งการสรางประชาคมอาเซียนที่เขมแข็ง
1.3 ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตของการศึกษา
เนนการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนและคุณภาพของครูวชิ าประวัติศาสตรในโรงเรียน
มัธยมศึก ษา ตามหลัก สูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐานของไทยตั้ง แต พ.ศ. 2503–พ.ศ. 2551 รวมทั้ ง
การศึก ษาเจตคติ ของนักเรียนระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลายในกรุง เทพมหานครตอความสัม พันธ
ไทย–ลาวผานแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาปที่ 1–6
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) เก็บ ขอมูลปฐมภูมิโดยการสัม ภาษณครูวิชาสังคมศึก ษาและประวัติศาสตร
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 หนังสือและแบบเรียนประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาของไทยกับลาวซึ่งมีเนื้อหาที่
แตกตางกันมีผลตอการดําเนินความสัมพันธระหวางไทย–ลาว
1.4.4 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมสามารถรวมกันเสริม สรางเจตคติที่ดี
ระหวางเยาวชนไทย–ลาวได เพื่อความมั่นคงและความเขมแข็งของประชาคมอาเซียนที่มีประชาชน
เปนศูนยกลาง
1.5 ประโยชนของการศึกษา
การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและบูรณาการความรวมมือเพื่อดําเนินโครงการตาง ๆ ดังนี้
1.5.1 ความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและแบบเรียนที่เอื้อตอการสรางความเขาใจอันดีระหวางไทย–ลาว และไทย–เพื่อนบาน
1.5.2 ความร ว มมื อ ระหว า งกระทรวงการต า งประเทศและมู ล นิ ธิ ยุ ว ทู ต ความดี ใ น
พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับสถาบันการศึกษาและโรงเรียน
มัธยมเพื่อส งเสริมขีดความสามารถของครูและเสริมสรางประสบการณดานการตางประเทศใหแก
นักเรียน
1.5.3 ความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทที่
ทํ า ธุ ร กิ จ ในประเทศเพื่ อ นบ า นและมี โ ครงการรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility–CSR) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาวิจัย
1.6 นิยามศัพท
ศักดินาสยาม คําวา ศักดินา หมายถึง (1) อํานาจหรือสิทธิที่พระเจาแผนดินพระราชทาน
ใหแกไพรฟาขาแผนดินตามศักดิ์ของแตละคน เดิมเปนการถือครองที่ดินคิดเปนจํานวนไร ตอมา ถือเปน
การกําหนดสถานะ สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของคนในสังคม และ (2) เปนคําประชดเรียกชนชั้นสูง
หรือผูดีมีเงิน5 เชนเดียวกับภาษาลาวซึ่งใหคําจํากัดวา เปนอํานาจปกครองที่นา ฐานะชั้นอํานาจของ
ขาราชการในสมัยโบราณ6 อยางไรก็ตาม ลาวไดนําคําวา “ศักดินา” มาประกอบการเรียกชื่อประเทศ
“สยาม”เพื่อใหเ ห็นภาพของการเป นศั ตรูแ หง ชาติ และผูร ายในประวัติศ าสตรล าว 7 ในปจ จุบั น
วรรณกรรมทางประวัติศาสตรของลาวยังใช คําวา “ศักดินาสยาม” ในการกลาวถึงประเทศไทยอยู
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
วัดจะนานุกมพาสาลาว (สะถาบันวิทะยาสาดสังคมแหงซาด, ค.ศ. 2012), หนา 264.
7
วิลุบล สินธุมาลย, “การรับรูประวัติศาสตรความสัมพันธไทย–ลาว : ผานแบบเรียนประวัติศาสตรไทยและลาว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 (ค.ศ. 1975–2009),” 1.
6

5
จักรพรรดิฝรั่งเศสและจักรพรรดิอ เมริกา คําวา จั ก รพรรดิ หมายถึ ง พระราชาธิร าช
ประมุขของจักรวรรดิ8 ผูทรงอํานาจใหญในแผนดิน เจาโลก เจาพิภพ9 ทั้งนี้ หนังสือประวัติศาสตรลาว
มักใชคําวา “จักรพรรดิ” มาประกอบเรียกชื่อประเทศมหาอํานาจที่เขามารุกรานลาวและเปนปรปกษ
กับลาว
เจตคติ หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง10 ตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude
ซึ่งความรูสึกดังกลาวอาจแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก (1) ความรูสึกในทางบวก เปนการแสดงออกใน
ลักษณะของความพึงพอใจ เห็นดวย และสนับสนุน (2) ความรูสึกในทางลบ เปนการแสดงออกใน
ลักษณะไมพึงพอใจ ไมเห็นดวย และไมสนับสนุน และ (3) ความรูสึกที่เปนกลางคือไมมีความรูสึกใดๆ11
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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.
9

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา
เปาหมายของการศึก ษาเรื่อง “ศัก ดินาสยามในศตวรรษที่ 21”: กรณีศึก ษาเจตคติของ
นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายของไทยตอความสัมพันธร ะหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สอดคล อ งกั บ กรอบนโยบายและยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ชาติ ด า น
การตางประเทศและดานความมั่นคง ดังนี้
2.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 66 “รัฐพึง สงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานา
ประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติ และของคนไทยใน
ตางประเทศ”
2.1.2 คําแถลงนโยบายของพลเอก ประยุทธ จันทรโ อชา นายกรัฐมนตรี ตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557
ขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (2.1) “ในระยะเรงดวน
รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูป ระชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ
5 ด า น ได แ ก การบริ ห ารจั ด การชายแดน การสร า งความมั่ น คงทางทะเล การแก ไ ขป ญ หา
อาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน”
2.1.3 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558–2564 ของสภาความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายที่ 16 เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
(16.1) “เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจและปองกันความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน
พัฒนาความเขมแข็งของกลไกความรวมมือระดับตางๆ เพื่อรวมกันแกปญหาระหวางกันอยางสันติ”
(16.3) “สง เสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรูท างวัฒ นธรรมและความเปนจริง ทาง
ประวัติศาสตรของภูมิภาค โดยเนนที่ความเชื่อมโยงใกลชิดกันในมิติทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกัน
มาอยางยาวนานเพื่อใหเกิดทัศนคติในทางสรางสรรคของการเป นมิตรประเทศ รวมถึงลดอคติและ
ความหวาดระแวงระหวางกัน และการเสริมสรางความสัมพันธและความไววางใจระหวางประชาชน
โดยสนับสนุนและสงเสริมใหดําเนินการในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับทองถิ่นและภาคประชาชน
และใหภาควิชาการและสถาบันดานการวิจัยมีบทบาทนําในการเชื่อมโยงการศึกษา คนควา วิจัย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพื่อนบาน”
(16.9) “เสริมสรางปจจัยที่เกื้อหนุนและสรางสภาวะแวดลอมที่ลดความหวาดระแวง
ควบคูไปกับการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจในการสงเสริมบทบาทของไทยดานความมั่นคงระหวาง

7
ประเทศและใชก ลไกทั้ง ในระดับ ภูมิ ภาคและระหว างประเทศให เ อื้อตอ การสร างดุล ยภาพและ
การรักษาผลประโยชนของชาติ”
2.1.4 แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” โดยมุงรักษาบรรยากาศกับประเทศเพื่อนบานใหมีสันติภาพและ
เสถียรภาพ และบทบาทของไทยในการพัฒ นาและเชื่อมโยงความมั่นคง เศรษฐกิจ สัง คม และ
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “สงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียน” โดยมุงสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ ของไทยมีความรู ความเขาใจ และสามารถใช
ประโยชนจากการพัฒนาของประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงในภูมิภาค
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
ประวัติศาสตรบ นพื้นฐานของการวิเ คราะหขอมูลหลักฐานอยางเปนระบบ ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึก ษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึก ษาธิก ารไดระบุเ ปาประสงคไวในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตรไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 เลมที่ 1 วาตองการใหนักเรียนสามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรม าวิเคราะหเ หตุการณตางๆ อยางเปนระบบ โดยมี 5 ขั้นตอน เริ่มจาก
การกําหนดประเด็นที่จะศึกษาใหชัดเจน การคนควาและรวบรวมขอมูลจากผูรูและหลักฐานตาง ๆ
การตรวจสอบความจริงและการวิเคราะหหลักฐาน การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถามที่ผูศึกษาไดตั้ง
ประเด็นศึกษาไวในเบื้องตน และสุดทายคือการนําเสนอผลการศึกษาคนควาและการคนพบขอมูลใหม
โดยสามารถอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล12
วิธีการทางประวัติศาสตรจึงถือเปนกระบวนการศึกษาที่ฝกใหนักเรียนยึดถือเหตุผล
รูจักการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลหลักฐาน รวมทั้งขจัดอคติสวนตัวและความเชื่อดั้งเดิม
ออกไป ทําใหเกิดการสรางความรูสึกรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม 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 นักการศึกษาชาวอเมริกันที่มีประสบการณในการสอนหลายระดับชั้นเรียนเปน
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) นักเรียนกลุมนี้ชอบถาม
เหตุผลวา “ทําไม” หรือ “Why”เชน ทําไมตองเรียนรูเกี่ยวกับอดีตที่ผานมาแลว นักเรียนกลุมนี้จะ
สามารถเรียนรูไดดีหากมีการถกเถียง อภิปราย โตวาที และกิจกรรมกลุม
ประเภทที่ 2 ถนัดวิเคราะห (Analytic Learners) นักเรียนกลุมนี้ชอบศึกษาหา
ขอเท็จจริง มักมีคําถามวา “อะไร” หรือ “What” ชอบการเรียนรูแบบดั้งเดิม และมีความสามารถ
ในการนําความรู (รูปธรรม) ไปพัฒนาเปนทฤษฎีหรือจัดระบบความคิด (นามธรรม) ไดเปนอยางดี
การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนกลุมนี้จึงควรเนนการบรรยาย การทดลอง การวิเคราะหวิจัย
ประเภทที่ 3 ถนั ด ใชส ามั ญ สํ า นึก รั บ รู โ ดยผา นกระบวนการคิ ด และสิ่ ง ที่ เ ป น
นามธรรม (Commonsense Learners) นักเรียนกลุมนี้จะมีคําถามวา “อยางไร” หรือ “How” มี
ความสนใจในการทดสอบทฤษฎีและนําความรูมาสูการปฏิบัติจริงไดอยางไร ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนสําหรับนักเรียนกลุมนี้จึงควรใหทดลองปฏิบัติจริง
ประเภทที่ 4 ถนัดที่จะคนพบความรูดวยตนเอง (Dynamic Learners) นักเรียน
กลุมนี้มีคําถามในเชิงเงื่อนไข คือ “ถาอยางนั้น” “ถาอยางนี”้ หรือ “If” โดยจะชอบเรียนรูดวยการสัมผัส
กับของจริง ลงมือทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ และคนพบความรูดวยตนเอง เปดกวางรับฟงความคิดเห็น
หรือคําแนะนํา แลวนําขอมูลเหลานั้นมาประมวลเปนความรูใหม นักเรียนกลุมนี้มีความสามารถที่จะ
มองเห็นโครงสรางความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่ซับซอนและลึกซึ้งแลวกลั่นกรองออกมาเปนรูปแบบ
ของความคิดใหม ๆ ดัง นั้น การจัดการเรียนการสอนที่เ หมาะกับ นักเรียนกลุมนี้ คือ การสอนแบบ
คนพบดวยตนเอง (Self–discovery Method)

13

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, เพื่อนคูคิด มิตรคูครู แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตร
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2554), หนา 11.
14
MAT แปลวา เสื่อ การสานหรือการผสมผสาน ตามทฤษฎี 4 MAT จึงหมายถึงการเรียนรูที่ผสมผสานกันเพื่อให
สอดรับกับนักเรียนทั้ง 4 ประเภท

9
ประสบการณตรง
If “ถา...แลว...”

การปฏิบัติ

How “อยางไร”

ผูเรียนแบบที่ 4 ผูเรียนแบบที่ 1
ผูเรียนที่ถนัด ผูเรียนที่ถนัด
การเรียนรูจาก จินตนาการ
ประสบการณ
ผูเรียนแบบที่ 3
ผูเรียนที่ถนัด
การใชสามัญสํานึก

ผูเรียนแบบที่ 2
ผูเรียนที่ถนัด
การวิเคราะห

Why “ทําไม”

การสังเกต

What “อะไร”

ความคิดรวบยอด

ภาพที่ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT
ที่มา: เพื่อนคูคิด มิตรคูครู แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตร
ทฤษฎี 4 MAT ของ McCarthy ซึ่งไดจําแนกประเภทของนักเรียนตามความถนัด
จะชวยใหครูผูสอนสามารถกําหนดบทบาทของตนเองไดชัดเจน ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ไดมากขึ้น เชน ครูมีบทบาทเปนผูนําเสนอประเด็นและนําไปสูการอภิปราย เปนผูปอนขอมูล ชี้แนะ
แนวทางและประเมินผล ทฤษฎีนี้เห็นวาการจัดการสอนใหสอดคลองกับการทํางานของระบบสมอง
และความถนัดของนักเรียนเปนวิธีที่ดําเนินไปตามธรรมชาติ แมครูอาจจะไมมีความชํานาญพิเศษแตก็
สามารถสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูที่สนุกสนานได สงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนและ
เกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง15
ตัวอยางการใชท ฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบ 4 MAT สะทอนใหเห็นใน
กิจกรรมของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อดําเนินโครงการ “ยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น” หัวขอ “การปรับเปลี่ยน
อัตลักษณของคนลาวเวียง16ในโพธาราม” เนื่องจากเปนเรื่องใกลตัวและสืบคนขอมูลหลักฐานไดงาย
ในการจัดการสอนดังกลาวจะเนนที่บทบาทของนักเรียน โดยครูมีบทบาทเปรียบเสมือนพี่เลี้ยง ดังนี้
15

สายัณห สิทธิโชค, “หลากหลายเทคนิคการสอนประวัติศาสตร,” วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 (ตุลาคม 2552–มีนาคม 2553): 227–237.
16
ลาวเวียง คือ กลุมคนที่มีเชื้อสายลาวในจังหวัดราชบุรี ซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร สําหรับการกวาดตอนชาวลาวเวียงครั้งใหญเกิดขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในชวง พ.ศ. 2369–2371) แมในพระราชพงศาวดารจะมิไดระบุวาการ
กวาดตอนครั้งนี้ไดสงคนลาวเวียงมาอยูที่ราชบุรีอีกหรือไม แตก็เชื่อวาตองมีบาง เพราะดวยเปนเมืองหนาดาน และ
เคยมีพวกพองมาอาศัยอยูกอนแลว
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บทบาทของครู ไดแก การกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการรับรูเรื่องราว
เกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง ดวยการตั้งโจทยและคําถามการศึกษา เชน ชาวลาวเวียงเปนใคร มาจากไหน
มีลัก ษณะเดนและวิถีชีวิตในทองถิ่นอยางไร อยูกันอยางไร มีความนาสนใจในเรื่องใดบาง และให
นักเรียนแบงออกเปนกลุม ใหผูที่สนใจในเรื่องเดียวกันอยูกลุมเดียวกัน และอาจแนะแนวทางการสืบคน
ขอมูล เชน การสรางแบบสอบถามเพื่อใชสัมภาษณและจัดเวทีเสวนาใหนักเรียนนําเสนอผลการศึกษา
บทบาทของนักเรียน มีดังนี้
1) กําหนดประเด็นของเรื่องที่จะศึกษา ตั้งคําถามที่ตองการหาคําตอบ
2) รวบรวมขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับทองถิ่นชาวลาวเวียงจากเอกสารที่ตีพิมพแลว
หนังสือพิมพ พงศาวดาร เอกสารทางราชการตาง ๆ รวมทั้งขอมูลทางอินเทอรเน็ต
3) เขาไปสังเกตชีวิตความเปนอยูในหมูบานและสัมภาษณกลุมตัวอยางลาวเวียงที่
หลากหลาย เชน ผูสูงอายุ ผูที่รูประเพณีอันเกาแกและเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เด็ก เยาวชน
และพระสงฆ ซึ่ง ทําใหนัก เรียนไดพบหลัก ฐานทางโบราณคดีที่แสดงอัตลัก ษณของชาวลาวเวียง
เพิ่มเติม เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานสถาปตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง ตํานาน และจารึกตางๆ
สงผลใหนักเรียนสามารถอธิบายเรื่องราวประวัติศาสตรในทองถิ่นของตนเองไดดี
4) วิพากษความนาเชื่อถือของหลัก ฐาน โดยนัก เรียนแตล ะกลุม นําเสนอและ
แลกเปลี่ยนขอมูล ของกลุ ม ตนเองวาหลัก ฐานใดมีความนาเชื่อถือมากน อยเพียงใด ในขั้นตอนนี้
นักเรียนตองนําขอมูลจากหลักฐานตาง ๆ ที่สืบคนได มาจัดกลุมแยกตามประเด็นที่มีความคลายคลึง
และสามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่นไดหลากหลายประเด็น และครูตองทํา
หนาที่แนะนําและชวยวิพากษวิจารณ
5) นําเสนอผลการศึกษา โดยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีไดจัดงานนิทรรศการทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ 28–29 มกราคม 2553 ใหนักเรียนไดแสดงผลงานการสืบคนเรื่องราวประวัติศาสตร
ทองถิ่นชาวลาวเวียง นอกจากนั้น นักเรียนอาจจะเผยแพรผลการศึกษาในอินเทอรเน็ตในรูปแบบของ
เว็บบล็อก (Weblog) หรือดวยวิธีการอื่น ๆ ตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียน
ประโยชนที่นักเรียนไดรับจากกระบวนการศึกษาแบบ 4 MAT และการใชวิธีทาง
ประวัติศาสตร คือ การพัฒนาการเรียนรู การไดรูจักวิธีการทํางานรวมกับครูและเพื่อน การรูจักเอาใจ
เขามาใสใจเราและการปรับตัวใหเขากับผูอื่น ซึ่งนําไปสูการปรับปรุงเจตคติของนักเรียนตอการอยู
รวมกันกับ คนในชุม ชนโพธารามที่มีความหลากหลายใหเ ปนไปในทางที่ดีขึ้น เชน นางสาวปนัสยา
กลาวถึงความรูสึกภายหลังทําการศึกษาวา “เราอยูรวมกันในชุมชนแตไมรูวาใครเปนใคร ถารูอาจทําให
เขาใจเขามากขึ้น การที่เราอยูรวมกันไดโดยที่รูวาเขาเปนใคร มีที่มาอยางไร นาจะชวยใหสังคมไม
แตกแยก คือคุยกันได เขาใจกัน เพราะทุกคนคือสวนหนึ่งของสังคม”
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
และสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในชีวิตจริงดวยเจตคติที่ด17ี
2.3 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผู ศึ ก ษาพบว า มี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ หั ว ข อ รายงานการศึ ก ษา หากแต มี
วิธีดําเนินการศึกษาและประโยชนที่คาดวาจะไดรับแตกตางกัน นอกจากนั้น ยังมีเอกสาร วรรณกรรม
และการวิจัยที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษา ดังนี้
1) วิท ยานิพ นธ ห ลั ก สู ตรปริ ญ ญาอั ก ษรศาสตร ม หาบั ณฑิ ต สาขาวิช าประวั ติ ศาสตร
มหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร เรื่อ ง “การรับ รูป ระวัติ ศาสตร ความสั ม พั นธ ไทย–ลาว : ผานแบบเรีย น
ประวัติศาสตรไทยและลาว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 (ค.ศ. 1975–2009)” จัดทําโดยนางสาววิลุบล
สินธุมาลย เมื่อ พ.ศ. 2554 ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนวิชาประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาของ
ไทยและลาว และไดขอสรุปวา “แบบเรียน” ไทยและลาวซึ่งเนนการนําเสนอความสัมพันธในเชิง
สงครามและการมีผูแพและผูชนะนั้น เปนตนแบบทางความคิดที่รัฐสรางขึ้นใหแกผูเรียน ความรูที่ได
จากแบบเรียนดังกลาวไดสรางความรูสึกชาตินิยมไดสําเร็จ วิทยานิพนธฉบับนี้ พบวา การกลาวถึง
เนื้อหาซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบเปนการปลูกฝงความคิดแหงรัฐใหแทรกตัวลงในการรับรูของผูคน จนใน
ที่สุดความคิดดังกลาวไดสงผลกระทบตอรูปแบบความสัมพันธไทย–ลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได
อนึ่ ง วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บับ นี้ ได ก ลา วถึ ง ความร ว มมื อระหว า งไทยกั บ ลาวในป จ จุ บั น
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจการคา และการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และชี้วาประเด็นที่ควรจะมี
การศึกษาตอไป คือ รัฐควรจะสรางหรือพัฒนาชุดความคิดผานแบบเรียนอยางไรใหเหมาะสมตอการสราง
ความรวมมือในภาวะที่สังคมกาวเขาสูป ระชาคมอาเซียน นับ วาเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูศึก ษา
ซึ่ง มองวาในขณะที่การปรับ ปรุง แบบเรียนจะตองผานกลไกหลายขั้นตอนและใชเวลานาน ดัง นั้น
การศึกษาวิเคราะหวิธีการสอนและอุปสรรคของครูจะชวยตอบโจทยเรื่องการสรางชุดความคิดและ
เจตคติของนักเรียนไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ และสง ผลดีตอความสัมพันธร ะหวางไทย–ลาว และ
ระหวางไทย–เพื่อนบานในภาพรวมดวย
2) รายงานการศึก ษาส วนบุค คล เรื่อง “การบริ ห ารความขัดแย ง ในมิติความสั ม พัน ธ
ทางดานวัฒนธรรมไทย–ลาว” จัดทําโดยนายอุดมศักดิ์ ศรีธัญโกศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
รุนที่ 1 ประจําป 2552 โดยรายงานฉบับนี้มุงศึกษาปจ จัยที่มีผลตอมิติความขัดแยงดานวัฒนธรรม
ระหวางไทย–ลาว และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและลดความขัดแยง กลาวคือ ในเชิงนโยบาย
เสนอใหใชการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เปนเครื่องมือ สําหรับในเชิงกลยุทธไดเสนอให
ขยายความรวมมือในทุกดาน อาทิ (ก) ดานการเมือง เสนอใหเชิญบุคคลสําคัญของลาวเยือนประเทศไทย
การใชกลไกความรวมมือทวิภาคีในกรอบตาง ๆ รวมทั้งความรวมมือกับลาวในกรอบอาเซียน (ข) ดาน
เศรษฐกิจและการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา เสนอใหมีการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม การรวมลงทุน
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สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, เพื่อนคูคิด มิตรคูครู แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตร,
หนา 126.
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ในภาคธุรกิจบันเทิง การศึกษาและความรวมมือทางวิชาการ รวมทั้งโครงการในพระราชดําริ (ค) ดาน
สังคมเสนอใหมีการจัดสัมมนาดานวัฒ นธรรมเพื่อใหความรูแกกลุมเปาหมายสื่อมวลชนไทย–ลาว
ตลอดจนการสงเสริมภารกิจของสมาคมไทย–ลาวเพื่อมิตรภาพ รายงานฉบับนี้เปนประโยชนตอ ผูทํา
การศึกษาโดยเฉพาะประเด็นความรวมมือระหวางไทย–ลาวในยุคปจจุบันซึ่งถือวาเปนประวัติศาสตร
รวมสมัยที่ควรสงเสริมใหนักเรียนไดรับรูวาความสัมพันธระหวางไทย–ลาวยังมีมิติอื่น ๆ ที่สรางสรรค
นอกเหนือจากความสัมพันธเชิงสงครามระหวางศักดินาสยามกับลาวในฐานะประเทศราช
3) หนังสือประวัติศาสตรฉบับกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา และธรรมการของลาว ถอดความ
จากภาษาลาวโดยสมชาย นิล อาธิ มีสุจิตต วงษเ ทศ เปนบรรณาธิก าร ตีพิม พเ มื่อ พ.ศ. 2545
ซึ่งชี้ใหเห็นถึงทัศนะของฝายลาวผานการเขียนประวัติศาสตรที่ใหความสําคัญกับการยกยองเจาอนุวงศ
เปนวีรบุรุษในชวงที่มีความขัดแยงกับราชสํานักสยามในสมัยรัชกาลที่ 3 และการใหความสําคัญกับ
กรณีฝรั่งเศสลาเมืองขึ้นและเขายึดครองลาว
4) ผลการสัมมนาประวัติศาสตรลาว เรื่อง “ตามหารอยเจาอะนุวง” จัดโดยคณะภาษา
วรรณคดีและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เมื่อวันที่ 21–23 มกราคม 254018 ทําใหได
ทราบมุ ม มองและทั ศนคติ ข องภาครัฐ และสถาบัน วิ ชาการของลาวที่ มี ตอ ไทยวา สงครามสมั ย
เจาอนุวงศ ซึ่งไดผานไปประมาณ 190 ปแลวยังคงประทับอยูในความรูสึกนึกคิดของสังคมลาวปจจุบัน
สงผลใหเ กิดทัศนคติดานลบตอประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ขอมูล การสัมมนาฯ ดัง กลาวเปน
ประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษาในการสัมภาษณครูและนักเรียนวิชาประวัติศาสตร
5) การศึกษา เรื่อง “ลาวในแบบเรียนของไทย” โดยกรกิต ชุมกรานต รวบรวมอยูใน
หนัง สือ เรื่อง “ชาตินิยมในแบบเรียนไทย” ของสุเนตร ชุตินทรานนท และคณะ พ.ศ. 2557 ได
วิเคราะหถึงลักษณะการรับรูเกี่ยวกับลาวในแบบเรียนของไทยซึ่งสงผานมายังนักเรียนใน 3 ลักษณะ
ไดแก ลาวในฐานะเปนบานพี่เมืองนองทีด่ ีของไทย เปนประเทศที่มีสถานะต่ํากวาไทย และเปนตัวปญหา
ของไทย งานวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางหลักสูตรการศึกษากับการรับรูและเจตคติของ
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
การตอสู และการปลดปลอยระหวางชาติที่เ ขามาครอบครองดินแดนลาวกับประชาชนลาว โดยมี
การแบงแยก “มิตร” กับ “ศัตรู” ของชาติไวอยางชัดเจน
7) การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธไทย–ลาว ในจินตภาพของลาว” โดยอดิศร เสนแยม ใน
หนัง สือ “ไทยในสายตาเพื่อนบาน” ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560 ซึ่ง สุเ นตร ชุตินทรานนท เป น
บรรณาธิการ งานศึกษาชิ้นนี้เห็นวา การไมสนใจไยดีตอความรูสึกของอีกฝายวาคิดกับเราอยางไรจะ
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ผลการสัมมนาฯ ตีพิมพเปนภาษาลาว แปลโดยผูทํารายงานการศึกษา
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ทําใหเ พื่อนบานไมเฉพาะกับ ลาวมีความรูสึกที่ไมดีตอไทย ปญ หากระทบกระทั่งอาจเกิดขึ้นไดอีก
หากไทยยังขาดความเขาใจและความเคารพตอเพื่อนบาน และเมื่อใดก็ตามที่ไทยรูจักเพื่อนบานมากขึ้น
รูวาเพื่อนบานคิดอยางไรกับเรา เมื่อนั้นปญหากับเพื่อนบานก็จะนอยลง งานศึกษาฯ ไดเสนอใหไทย
เรงสงเสริมการทูตภาคประชาชน โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกของการเปนชุมชนเดียวกันในภูมิภาค
เพื่อนําไปสูการแสวงหาแนวทางลดความแตกตางระหวางกันภายใตห ลัก การที่เ สมอภาคและให
ความเคารพกัน
8) ผลการวิจัยเรื่อง “ผลของการใชกิจกรรมลดอคติตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาที่มีตอ
เจตคติความเขาใจในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนของ
นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย” ของสุรไกร นันทบุรมย และ วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ในวารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มีนาคม 2558, หนา
139–154) ซึ่งตั้งสมมติฐานวา อคติที่ฝงลึกในจิตใจของคนไทยผานแบบเรียนประวัติศาสตรที่บรรจุ
เนื้อหาที่มีความลําเอียงเปนปญหาสําคัญสําหรับการเตรียมคนไทยเขาสูประชาคมอาเซียน และไม
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเพื่อนบานของไทย
กิจกรรมที่เปนเครื่องมือในการทดลอง ไดแก (ก) การเรียนรูแบบรวมมือ (ข) การพัฒนา
การคิดอยางมีวิจารณญาณ (ค) การอภิปรายกลุมยอย (ง) การแสดงบทบาทสมมติ (จ) การใชสถานการณ
จําลอง และการเผชิญ สถานการณ เพื่อศึก ษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงดานความเขาใจใน
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยางนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารี ผลการวิจัยพบวา เจตคติและความเขาใจของนักเรียนตอ
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนสูงขึ้นกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญ การเปลี่ยนแปลงเจตคติดังกลาว เกิดจากการไดเ รียนรูเ นื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความแตกตางหลากหลาย โดยนักเรียนมีทักษะทางสังคมมากขึ้น มีกระบวนการคิดและมีการเรียนรู
จากมุมมองของผูอื่นมากขึ้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอความสัมพันธระหวางประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุงศึกษาหาผลลัพธ 3 ประการ ไดแก
1. ความแตกตางของเนื้อหาในแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาระหวางหลักสูตร
แกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของไทยกับหลัก สูตรของสถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ค.ศ. 2015–2016 ของลาวในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ
ไทย–ลาว เพื่อใหเห็นถึงนัยสําคัญของหลักสูตรที่มีผลตอเจตคติของนักเรียน
2. วิเคราะหวิธีการสอนประวัติศาสตรของครูระดับมัธยมศึกษาในมิติความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานที่จ ะมีผลตอเจตคติของนักเรียน โดยในสวนนี้ ผูศึก ษาใชวิธีการ
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 ซึ่งในสวนนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณกลุม (Focus Group) นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 ครั้ง รวม 7 คน และจะนําใชทฤษฎีวิธีการทางประวัติศาสตรและทฤษฎี
4 MAT เปนเครื่องมือในการวิเคราะหผลเชนเดียวกัน
3.1 สวนที่ 1 ความแตกตา งของเนื้อหาในแบบเรีย นประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาระหวา ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของไทยกับหลักสูตรของสถาบันคนควา
วิทยาศาสตรการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ค.ศ. 2015–2016 ของลาว
ผูศึก ษาใชขอ มูล จากแบบเรีย นประวัติ ศาสตรร ะดับ มัธยมศึ ก ษาของไทยกับ ลาว และ
การสัม ภาษณนักการศึกษา 1 คน ทั้ง นี้ กอนที่จ ะศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนประวัติศาสตรตาม
หลัก สูต รที่ ไทยกับ ลาวใช อยู ในปจ จุ บัน ผู ศึก ษาเห็น วาควรศึก ษาวิ วัฒ นาการของหลัก สู ตรและ
แบบเรียนประวัติศาสตรไทยและลาว และขอมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของลาวโดยสังเขป ดังนี้
3.1.1 วิวัฒนาการของหลักสูตรและแบบเรียนของไทย
ประเทศไทยประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติฉบับแรก หลักสูตรประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2503 ปจจุบันอยูระหวางการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ตลอดระยะเวลา 48 ปที่ผานมา ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร 5 ครั้ง ผูปรับปรุงไมไดมีกฎเกณฑเรื่อง
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เวลาที่แนนอนวาตองปรับปรุงเมื่อใด แตจะติดตามการใชหลักสูตรเพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง19
วิวัฒนาการของหลักสูตรและประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธไทย–ลาว ดังนี้
1) หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ. 2503 ซึ่งกําหนดใหจัดการเรียน
การสอนแยกออกเปนรายวิชา เชน วิชาวรรณคดี วิชาภูมิศาสตร วิชาประวัติศาสตร วิชาหนาที่พลเมือง
วิชาศีลธรรม เปนตน ไดกลาวถึงความสัมพันธไทย–ลาวในสองลักษณะ คือ ลักษณะแรก ลาวในฐานะ
ที่มีบรรพบุรุษเดียวกับไทยทําใหเกิดความสัมพันธอันดีและมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน และลักษณะที่สอง
คือ ความสัมพันธในเชิงบานพี่เมืองนองและลาวในฐานะที่ดอยกวาและเปนปญหาของไทยในบางครั้ง
ซึ่งแมหลักสูตรอาจไมไดตั้งใจจะสอดแทรกทัศนคติดังกลาว แตก็มีเจตนาที่จะทําใหไทยมีความเดนชัด
ปลูกฝงความรักชาติและเสริมสรางความเปนพลเมืองดีของผูเรียน20
2) หลัก สูตรการศึก ษาระดับประถมศึก ษาและมัธยมศึก ษาตอนตน 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
นอกจากนั้น ผูเ ขียนแบบเรียนยัง มีความพยายามที่จะเชิดชูเจาอนุวงศใหเปนวีรบุรุษฝายลาวเพื่อ
ความนุมนวลตอความรูสึกรักชาติของผูเรียน โดยระบุอรรถาธิบายเพียงวา เจาอนุวงศเปนเจาองคหนึ่ง
ที่ปกครองหนึ่งในสามอาณาจักรที่แตกออกมาจากอาณาจักรลานชางเทานั้น21
อย า งไรก็ ต าม พบว า แบบเรี ย นประวั ติ ศ าสตร ยั ง มี ก ารผลิ ต ซ้ํ า เนื้ อ หาที่
สอดแทรกความรูสึกเหนือกวาของไทยเมื่อกลาวถึงประเทศเพื่อนบาน เชน “ลาว กัมพูชา มาเลเซีย
ในอดีตสวนใหญมีความสัมพันธกับประเทศไทยในฐานะมิตรมากกวาศัตรูหรือคูแขงขัน เพราะประเทศ
เหลานี้มีกําลังอํานาจนอยกวา จึงพยายามรักษาสัมพันธไมตรีกับไทยไว การทําสงครามที่เกิดขึ้นไมคอย
บอยครั้งนัก สวนมากเปนการยกกองทัพจากไทยไปปราบปรามเมื่อมีการแข็งอํานาจขึ้นมากกวาที่จะ
เปนการทําสงครามในฐานะประเทศที่มีกําลังทัดเทียมกัน อาทิ ในกรณีไทยกับพมา” 22
3) หลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีการแบงกลุม
วิชาเชนเดิม แตไดปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการสอนชัดเจนขึ้น
เชน เสนอแนวทางใหผูเรียนติดตามขอมูลจากสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพเพิ่มเติมดวยเพื่อให
เกิด ความเขาใจมากยิ่ ง ขึ้น ดั ง นั้น บทบาทของแบบเรีย นสว นหนึ่ ง จึ ง เพี ยงแคใ หขอ มูล เบื้อ งต น
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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ในลักษณะชี้นํา และใหความสําคัญกับความรูเกี่ยวกับภูมิภาคแทนการกลาวถึงประเทศเพื่อนบานเปน
รายประเทศ อาทิ ความรูเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายหลังสงครามโลกครั้ง ที่ 2
ในบริบทของขบวนการชาตินิยมในอินโดจีนซึ่งกลาวถึงลาวในสัดสวนที่ไมมากนัก รวมทั้งในบริบทของ
ความรวมมือระหวางประเทศ องคการตาง ๆ และปญหาที่เ กิดขึ้นในภูมิภาค เชน ปญหาผูอพยพ
ซึ่งแบบเรียนของระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ของทุกสํานักพิมพไดกลาวถึงลาวในลักษณะของตัวปญหา
มากกวาที่จะอภิปรายเรื่องราวทางประวัติศาสตร อยางไรก็ตาม แมวาหลักสูตรนี้จะยังไมสามารถขจัด
ความรูส ึกเหนือกวาที่ไทยมีตอประเทศเพื่อนบานไดทั้งหมด แตก็นอยลงอยางมีนัยสําคัญ23
4) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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
และผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (R&D Center on Education
for Sustainable Development) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความเห็น ดังนี้
(1) โดยธรรมชาติของหลักสูตรควรไดรับการปรับทุก ๆ 10 ป อยางไรก็ตาม ในการใช
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 นั้น ไมใช “การปรับ” แตเปน “การเปลี่ยนหลักสูตร” จาก พ.ศ.
2533 ที่กรมวิชาการเคยเปนผูเขียนวาตองเรียนวิชาอะไรบาง เพื่อเปาหมายอยางไร มาเปนแบบ
มาตรฐานสากล ตามพระราชบัญญัติการศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง มีก ารกําหนดแนวการจัด
การศึกษาและตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษา เชน ในระดับประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ตองสอนใหไดตามตัวชี้วัดนั้น ๆ สวนที่เหลือครูมีเสรีภาพและสิทธิขาดในการพัฒนา
หลักสูตรและออกแบบการเรียนการสอนของตัวเองได
(2) ปญหาที่เกิดขึ้น คือ ระบบการศึกษาเตรียมความพรอมของครูไมทัน ครูไมเคย
ถูกสอนใหพัฒ นาหลักสูตรมากอน และเกิดความลัก ลั่นของเนื้อหาเมื่อเด็กมีก ารยายโรงเรียนซึ่ง มี
หลักสูตรที่แตกตางกัน ดังนั้น ในวันที่ประกาศใชหลักสูตร พ.ศ. 2544 จึงเกิดความสับสนเปนอยางมาก
และเกิดเสียงเรียกรองใหมีการปรับปรุงหลักสูตรกันอีกครั้งหนึ่ง นําไปสูการทําหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยอิงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 แตไดกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจน
ขึ้นวาในแตละระดับชั้นตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ตองบรรลุเปาหมายอยางไรบาง ซึ่งมีทั้งขอดีและ
ขอจํากัด คือ ทุกโรงเรียนสอนเหมือนกันหมด ความยืดหยุนลดนอยลง การที่ตัวชี้วัดมีจํานวนมากขึ้น
ทําใหแบบเรียนตองใสเนื้อหามากขึ้น ครูควรรูจักเลือกใชแบบเรียนใหเปน สามารถวิเคราะหและสราง
หลัก สูตรไดดวย ดั ง นั้น การพัฒ นาขีด ความสามารถของครูจึง เป นโจทยสํา คัญ 25 ซึ่ง จะกลาวถึ ง
ในรายละเอียดในสวนที่ 2 ตอไป
23

เรื่องเดียวกัน, หนา 149–150.
วิลุบล สินธุมาลย, “การรับรูประวัติศาสตรความสัมพันธไทย–ลาว : ผานแบบเรียนประวัติศาสตรไทยและลาว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 (ค.ศ. 1975–2009),” 69.
25
วิลุบล สินธุมาลย, เรื่องเดียวกัน, 69.
24
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สําหรับการวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธไทย–ลาว ในแบบเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 พบวา มีการสอนไลเรียงในแตละสมัยตั้งแตสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี
และรัตนโกสินทร และเนื้อหาในภาพรวมเปนความสัมพันธที่ดี เชน การสรางเจดียศรีสองรักเพื่อแสดง
มิตรภาพระหวางอาณาจักรอยุธยากับลานชางเชนเดียวกับในหลักสูตรกอนหนา อยางไรก็ตาม ในการ
กลาวถึง ความสัม พันธอันดีดัง กลาวยัง คงมีก ารสอดแทรกตัวอยางเดิม ๆ ที่อาจตอกย้ําความรูสึก
เหนือกวาของประเทศไทยที่มีตอดินแดนลาว เชน การกลาวถึงความชวยเหลือของกรุงธนบุรีตอลาวที่
แตกแยกออกเปน 3 สวน คือ หลวงพระบาง เวียงจันทน และจําปาสัก รวมทั้งการทําสงครามขยาย
อํานาจเขาครอบครองดินแดนลาว26
3.1.2 ระบบการศึกษาของลาว
3.1.2.1 ในชวงที่ฝรั่ง เศสครอบครองดินแดนลาวเมื่อ พ.ศ. 2450 ฝรั่งเศสไดตั้ง
โรงเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1–6 ขึ้นหลายแหงในเขตตัวเมืองเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศส ใน พ.ศ. 2466
มีการจัดฝกอบรมครูใหแกชาวลาว ตลอดจนจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน พ.ศ. 2518
ลาวไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบสังคมนิยม จนถึงปจจุบันลาวไดดําเนินการปฏิรูประบบ
การศึกษามาแลว 4 ครั้ง ดังนี้
1) การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ
ของลาวไดประกาศใชหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ และใชสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาลาวในทุก
ชั้นเรียน (แทนภาษาฝรั่งเศส) ระบบการศึกษาเปนแบบ 5+3+3 ไดแกชั้นประถมศึกษา (ภาคบังคับ)
เปนเวลา 5 ป ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเปนเวลา 3 ป และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนเวลา 3 ป รวม
ทั้งสิ้น 11 ป
2) การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2523–2533 เปนชวงที่ลาว
ประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ําเปนอยางมาก แตรัฐบาลมีนโยบายมุงแกปญหาการไมรูหนังสือ มีการ
แกไขปรับปรุงหนังสือคูมือครูและอุปกรณการเรียนการสอนตาง ๆ
3) การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2535 มีการแกไขปรับปรุง
หนังสือเรียน คูมือครู และอุปกรณการเรียนการสอน และเมื่อ พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการของลาว
ไดส รางระบบครูศึกษานิเทศกชั้นมัธยมศึกษาขึ้นในระดับแขวง (จัง หวัด) และครูศึก ษานิเ ทศกชั้น
ประถมศึกษาในระดับเมือง (อําเภอ) เพื่อติดตามชวยเหลือและใหคําแนะนําการใชหลักสูตรใหม27
4) การปฏิรูป การศึก ษาครั้งที่ 4 ระหวาง พ.ศ. 2549–2558 โดยเมื่อ
พ.ศ. 2552 ไดมีการปรับระยะเวลาการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 11 ป เปน 12 ป โดยแบงเปน 5+4+3
ไดแก ชั้นประถมศึกษาเปนเวลา 5 ป ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ภาคบัง คับ ) เปนเวลา 4 ป และชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเปนเวลา 3 ป รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน โทรภาพ และ E–learning ดวย28
26

สุเนตร ชุตินทรานนท และคณะ, ชาตินิยมในแบบเรียนไทย, หนา 153.
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.
27
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สําหรับแบบเรียนประวัติศาสตรที่ลาวใชในปจจุบันเปนฉบับปฏิรูป โดย
สถาบันคนควาวิทยาศาสตรการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาไดปรับปรุงและพิมพขึ้นใหม ดังนี้
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 กําหนดใหระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรา 28 กําหนดใหก ารศึก ษาตั้ง แตชั้นประถมศึก ษาจนจบมัธยมศึก ษาตอนตนเปนการศึก ษา
ภาคบั ง คั บ ที่ พ ลเมื อ งลาวทุ ก คนต อ งเรี ย นให จ บ 29 ต า งจากกฎหมายด า นการศึ ก ษาของไทย
ตามพระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ของไทย มาตรา 16 กําหนดวา การศึก ษาขั้น
พื้นฐานประกอบดวยการศึก ษาซึ่ง จัดไมนอยกวาสิบ สองปกอนระดับ อุดมศึก ษา และมาตรา 17
กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป (เทากับของลาว) โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก30
การปฏิรูปการศึกษาของลาวทําใหระยะเวลาการศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาจนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายของไทยกับลาวมีจํานวนเทากัน คือ 12 ป แตมีการจัดระดับชั้นเรียนเหลื่อมกัน
1 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 1 การเทียบชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยกับลาว
ระยะเวลาการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย
การศึกษาภาคบังคับ
ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
ใชแบบเรียน
ประวัติศาสตร
เลมเดียวกัน

29

ป. 1–5
ป. 6
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6

ระยะเวลาการศึกษาของลาว
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และภาคบังคับ
ตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2558

ป. 1–5
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6
ม. 7

รัฐดํารัสของประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ 133/ปปท. ลงวันที่ 28 สิงหาคม
2558 เกี่ยวกับการประกาศใชกฎหมายวาดวยการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
30
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
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3.1.3 การเปรียบเทียบเนื้อหาในแบบเรียนประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของไทยกับแบบเรียนฉบับปฏิรูปของ
ลาว ในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธไทย–ลาว

ภาพที่ 2 แบบเรียนประวัติศาสตร
ภาพที่ 3 แบบเรียนประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6
ปที่ 1–7 ของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาว
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.ศ. 2015 –2016 ในปจจุบัน
พ.ศ. 2551 ของไทยในปจจุบัน
ในการศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาแบบเรียนประวัติศาสตรที่ไทยกับลาวใชในการเรียน
การสอนในปจจุบัน พบวา แบบเรียนของไทยนําเสนอเรื่องราวเปนลําดับหัวขอดวยภาษาเชิงวิชาการ
ที่กระชับและไมปลุกเราใหเกิดความรูสึกดานลบมากนัก อยางไรก็ตาม ยังมีการกลาวถึงลาวในฐานะ
ประเทศใตปกครองของไทยซึ่งสื่อใหเห็นภาพของ “ความเหนือกวา” หรือ “พี่ใหญ” ในขณะที่
แบบเรียนของลาวยังคงเนนภาพของความสัมพันธเชิงสงคราม การเปน “ผูแพ” การถูกยึดครองและ
ตกอยูใตอํานาจของไทยโดยถายทอดผานภาษาที่กระตุนใหเกิดความรูสึกคับแคนเกลียดชัง “ศัตรู”
ตางชาติ ทั้งนี้ เพื่อสรางสํานึกแหงชาติและนักเรียนลาวรับรูมาตลอดวาประเทศไทย คือ “ศักดินาสยาม”
ที่เขามาครอบครองและทําลายความมั่นคงของอาณาจักรลานชางและกดขี่คนลาวอยางโหดรายทารุณ
ในเวลาตอมา31
ตัวอยางเนื้อหาในแบบเรียนไทยและลาวบางสวนที่ตางกัน32 ดังนี้
1) “ผูเหนือกวา” จากแบบเรียนไทย
กรณีสงครามเจาอนุวงศในชวงปลายกรุง ธนบุรี –ตนรัตนโกสินทร แบบเรียน
กลาวถึงเหตุการณปราบเวียงจันทนในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ซึ่งไดสะทอนความรูสึก
เหนือกวาของการเปน “ผูชนะ” สงคราม ดังนี้
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
ตองการสวามิภักดิ์ตอกรุงธนบุรีทําใหเกิดการขัดแยงกันอยางรุนแรง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (ทองดวง) และเจาพระยาสุรสีห (บุญมา) ยกทัพไป
ปราบเวียงจันทน กองทัพธนบุรีมีชัยชนะตอเมืองตาง ๆ จนในที่สุดก็สามารถยึดเวียงจันทนไดสําเร็จ
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ไดกวาดตอนชาวเวียงจันทนนํามาไวในเขตไทย พรอมทั้งอัญเชิญ
พระแกวมรกตและพระบางมาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี สําหรับหลวงพระบางนั้นไดขอสวามิภักดิ์ตอ
ธนบุรี อนึ่ง ตอมา ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห ง กรุง รัตนโกสินทรไ ดพระราชทานพระบางคืนแกล าว
สวนพระแกวมรกตนั้นไมไดคนื เพราะถือวาเคยเปนของไทยมากอน33
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ลาวแบงการปกครองออกเปนสามอาณาจัก ร
ได แก หลวงพระบาง เวี ย งจั น ทน และจํา ปาสั ก ทั้ ง สามอาณาจั ก รอยูใ ตก ารปกครองของไทย
พระมหากษัตริยไทยโปรดเกลาฯ แตง ตั้ง กษัตริยลาวปกครองอาณาจักรทั้ง สามกั นเองแตตองสง
เครื่องราชบรรณาการไปถวายพระมหากษัตริยไทย อาณาจักรลาวทั้งสามมักจะมีปญหาทะเลาะวิวาท
และแยงชิงอํานาจกันอยูเสมอ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาอนุวงศกษัตริยแหงเวียงจันทนไดกอกบฏขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2369 เพราะตองการเปนอิสระจากไทย แตไทยปราบปรามไดสําเร็จ ลาวจึงเปนเมืองขึ้นของไทย
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5
2) “ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยามจากแบบเรียนลาว”
แบบเรียนลาวระดับมัธยมศึกษาปที่ 1–7 ไดผลิตซ้ําเนื้อหาประวัติศาสตร โดย
บางสวนสงผลตอเจตคติของนักเรียนลาวตอไทย ซึ่งผูศึกษาเห็นวา นาจะเปนประโยชนหากคนไทยได
ทราบถึง ความรูสึกของลาวที่สง ผานการเรียนประวัติศาสตร ทั้ง นี้ ไมใชเพื่อสรางประเด็นวิพากษ
ประวัติศาสตรหากแตเพื่อใหไทยเขาใจลาวมากขึ้นและดําเนินความสัมพันธดวยความเขาใจอันดีตอกัน
(1) กรณีสงครามเจาอนุวงศในชวงปลายกรุงธนบุรี–ตนรัตนโกสินทร
ในสมัยที่เจานันทเสนพายแพตอการรุกรานของสยาม ประชาชนลาว
สองฝงโขงไดรบเคียงบาเคียงไหลเพื่อตอสูกับ “ศัก ดินาสยามผูรุกราน” เปนการเสริมสรางน้ําใจ
ความรักชาติ และรวมสรางความเคียดแคนตอ “ศักดินาสยามผูกระหายสงคราม” และจะกลายเปน
พลังแหงความเคียดแคนตอศักดินาสยามตลอดไปจนกวาจะไดรับชัยชนะ
ใน พ.ศ. 2348 เจา อนุ วงศไ ดถู ก ศั ก ดิ นาสยามแต ง ตั้ ง ใหเ ปน กษั ตริ ย
ปกครองอาณาจักรลาวลานชางเวียงจันทน และไดเตรียมความพรอมเพื่อตอสูกูชาติจากการเปน
เมืองขึ้นของสยาม ใน พ.ศ. 2371 เจาอนุวงศไมส ามารถดําเนินการตามแผนไดสําเร็จ เพราะขาด
กําลังคนและอาวุธ ในระหวางการหนีออกจากเวียงจันทน พระองคพรอมครอบครัวไดถูกกองทัพสยาม
จับตัวไดที่เมืองพวน จากนั้นถูกควบคุมตัวลงไปกรุงเทพ พระองคไดถูกทรมานจนสิ้นพระชนมใน พ.ศ.
2372 ในขณะเดียวกัน ตัวเมืองเวียงจันทนที่เต็มไปดวยอาคารที่งดงามและอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุ
ธัญญาหารก็ถูกเผาลงอยางราบคาบ
บทเรียนการตอสูตานศักดินาสยามทําใหลัทธิรักชาติและความเคียดแคน
ของคนลาวเพิ่มทวี ประชาชนลาวไดจ ดจําวีร กรรมการตอสูในสมัยเจาอนุวงศอยางไมมีวันลืม จน
33

กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว, 2557), หนา 110.
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ปจจุบัน สงครามที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเจาอนุวงศเปนสงครามการตอสูเพื่อความเปนเอกราช
และเปนสงครามที่เปนธรรมเพราะเปนการตอตานพวก “ศักดินาสยามผูรุกรานที่กดขี่ขูดรีด” การตอสู
ครั้งนี้แมจะปราไชยและผูนําจะถูก “ศักดินาสยามผูครอบครอง” จับไดและนําไปทรมานอยางโหดราย
เพื่อหวังดับสูญความรักชาติในจิตใจคนลาวใหหมดไป แตพวกเขาก็ไมยอมจํานน และความกลาหาญ
ในประวัติศาสตรการตอสูของชาติลาวทําใหคนลาวในยุคตอมาไดศึกษาร่ําเรียนเอาเปนแบบอยาง
อาณาจักรลาวลานชางภายหลังสูญเสียเอกราชและตกเปนเมืองขึ้นของ
ศักดินาสยามอยูในสถานะยากลําบาก ฝดเคือง และถูกกดหนวงถวงดึงใหพัฒนาชาในแตละดาน เชน
ดานเศรษฐกิจตองสงบรรณาการทุกสามปและเสียสวยใหสยาม ดานวัฒนธรรม คนลาวถูกศักดินา
สยามกดขี่ดานจิตใจอยางรายแรงภายใตนโยบายบังคับ “การสักเลข” เพื่อหวังลมลางชาติลาวและคนลาว
รวมทั้งไดมีนโยบายทําลายจารีตประเพณีดวยการออกกฎหมายบังคับไมใหคนลาวเปาแคน เมื่อ พ.ศ.
2408 ซึ่งเปนนโยบายบีบบังคับที่ไรมนุษยธรรมที่สุดที่ศักดินาสยามกระทําตอคนลาว
(2) ในชว งที่ฝ รั่ ง เศสลาอาณานิ คมในเอเชี ยตะวั นออกเฉีย งใต เมื่อ พ.ศ.
2436–2473 แบบเรียนลาวไดเชื่อมโยงศักดินาสยามและสะทอนภาพของลาวที่ถูกเอาเปรียบ ดังนี้
ศัก ดินาสยามและจักรพรรดิฝ รั่ง เศสไดทําการยื้อแยงดินแดนลาวตาม
สัญญา พ.ศ. 2436 เปนเหตุใหดินแดนลาวที่มีอาณาเขตกวางขวางมาแตโบราณจําตองถูกตัดแบงเปน
สองประเทศและประชาชนลาวถูกแบงเปนสองชาติตลอดกาล พวกเขาไดกดขี่ขมเหงประชาชนอยาง
หนักหนวงที่สุดโดยเฉพาะการเก็บภาษีหัวคน การบังคับขมเหง การทุบตีทรมาน การเกณฑกุลีไปใช
แรงงานหนัก การยึดและปลนสะดมอยางโหดรายปาเถื่อน
ประชาชนลาวที่ดํารงชีวิตอยูฝง ขวาแมน้ําโขงไดถูก พวกศัก ดินาสยาม
จัดการปกครองใหมและทําการปราบปรามอยางหนัก พวกเขาบังคับใหประชาชนลาวจดสํามะโนครัว
เปนสัญชาติและเชื้อชาติสยาม หามไมใหเรียกตัวเองวาลาว หามไมใหเรียนหนังสือลาว ไมใหพูดภาษาลาว
ไมใหเปาแคนหรือเลนเครื่องดนตรีลาว ทําลายสัญลักษณแหงความเปนลาวทางดานวัฒนธรรมใหหมดเกลี้ยง
ทําใหประชาชนเกิดความเคียดแคนใจเปนอยางยิ่ง
ทางดานวัฒนธรรม เมื่อจักรพรรดิฝรั่งเศสเขายึดครองประเทศลาว พวกเขา
วางนโยบายทางสังคมแบบขี้ขาดวยการเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาเผยแพรมอมเมาคนลาวใหมวั เมา
วัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยหวังใหคนลาวจมอยูในความโงลาหลังในทุกดานแลวลืมชาติและจารีตอันดีงาม
ของลาว สงเสริมใหมีโรงโสเภณี ใหคนลาวดื่มเหลาเมายา สูบฝน เลนการพนัน และใหคนลาวนับถือ
และยอมเปนขี้ขารับใชคนฝรั่งเศส
(3) ในชวงสงครามเวียดนาม แบบเรียนไดกลาวถึงเหตุการณโดยละเอียดโดย
ใชถอยคําที่กระตุนใหเกิดสํานึกแหงชาติเชนเดิม ดังนี้
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
ตั้งแตเหนือถึงใต ทําใหพลเมืองและบานเรือนถูกทําลายอยางหนักหนวง ในระยะที่จักรพรรดิอเมริกา
ลาเมืองขึ้น พวกเราก็ไดปลุกระดมประชาชนทุกเผาทั่วประเทศใหลุกขึ้นสู สรุปไดวาในปลาย พ.ศ.
2515 กองทัพและประชาชนลาวไดบุกโจมตี 14 สมรภูมิรบ ทําลายลางศัตรูได 10,500 คน (ซึ่งสองใน
สามเปนทหารรับ จา งชาวไทย) ยิง เครื่องบินตก 698 ลํา แสดงใหเ ห็นถึง ชั ยชนะอันยิ่ ง ใหญของ
ประชาชนลาวทั่วประเทศที่สามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการรักษาแผนดินอันแสนรักและหวงแหน
ไดอยางมั่นคง
ในระยะ 10 ปที่จักรพรรดิอเมริกาไดดําเนินสงครามไดสรางโทษกรรมอัน
ปาเถื่อนไวบนแผนดินลาว ซึ่งประวัติศาสตรลาวไมสามารถจะลบลางได
(4) ในชวงที่ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสต แบบเรียน
ไดนําเสนอมิติความสัมพันธไทย–ลาวในมุมที่ออนลง โดยเรียกชื่อ “ประเทศไทย” แทนคําวาศักดินาสยาม
อยางไรก็ตาม แบบเรียนยังคงสอดแทรกถอยคําที่ทําใหเกิดความรูสึก “ถูกรังแก” จากประเทศไทย
ดังนี้
ในยุคหลัง สงครามเวียดนาม เศรษฐกิจของลาวอยูในสภาพทรุดโทรม
ผลผลิตทางการเกษตรไมพอตอความตองการของประชาชน และดานอุตสาหกรรมก็ยังไมพัฒนา
สินคาใชสอยสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากไทย
ไมเพียงเทานั้น ในสภาพอันยุงยากดังกลาว “ประเทศใกลเคียงที่มีระบอบ
การเมืองแตกตางกัน” ยังไดทําการบีบรัดทางเศรษฐกิจเติมอีกดวยการปดชายแดน ไมยอมขายสินคา
ใหลาวเปนบางระยะ ซึ่งไดเพิ่ม ความยุงยากใหแกรัฐบาลลาวและประชาชนที่เพิ่งหลุดพนออกจาก
สงครามที่ยืดเยื้อยาวนานและหลุดจากแอกครอบงําของจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบใหม34
ในระยะเริ่มของการสรางกองกําลังปองกันประเทศ ลาวมีผลงานเดน คือ
สกัดกั้นการกอความไมสงบบริเวณชายแดนลาว–ไทย และตามเกาะดอนในลําน้ําโขงใน พ.ศ. 2520
รวมทั้งการใชกําลังปกปองดินแดนสามหมูบาน (บานใหม บานกลาง และบานสวาง) ที่ขึ้นอยูกับเมือง
ปากลาย แขวงไซยะบูลี ใน พ.ศ. 252735
3.2 สวนที่ 2 วิเคราะหวิธีการสอนประวัติศาสตรข องครูระดับมัธยมศึกษาในมิติความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานที่จะมีผลตอเจตคติของนักเรียน
ผูศึกษาไดสัมภาษณอาจารยระดับมหาวิทยาลัยจํานวน 1 คน ครูระดับมัธยมศึกษาจํานวน
4 คน และนัก การศึกษาจํานวน 1 คน รวม 6 คน เกี่ยวกับ ความคิดเห็นตอปจ จัยตาง ๆ ที่มีผลตอ
การสรางเจตคติของนัก เรียนในโรงเรียนมัธยมศึก ษา และแนวทางพัฒ นาการเรียนการสอนเพื่อ
34

กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซั้นมัดทะยม ปที่ 4 (เวียงจันทน : สถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา, 2015), หนา 74.
35
เรื่องเดียวกัน, หนา 80.
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เสริมสรางองคความรูและเจตคติที่ดี โดยใชทฤษฎีวิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Method)
และทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจักรแหงการเรียนรู (4 MAT) เปนเครื่องมือวิเคราะหผล
ผลการศึ ก ษาพบว า คุ ณ ภาพของครู เ ป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของการเรี ย นการสอน
ประวัติศาสตรและการสรางเจตคติของนักเรียน รองลงมาเปนแบบเรียน และสื่อตาง ๆ ซึ่งจากการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิขางตนไดกลาวถึงวิธีการเรียนการสอนและแนวทางพัฒนาคุณภาพครู ดังนี้
3.2.1 การเรียนการสอนประวัติศาสตรในโรงเรียน
3.2.1.1 แบบเรียน
1) การจัดทําแบบเรียน
แบบเรียนมีพัฒนาการจากเดิมที่รัฐเปนผูเขียนขึ้น จนกระทั่งถึง พ.ศ.
2533 เริ่มมีสํานักพิมพเอกชนเขามาผลิตหนังสือเรียนดวย ปจจุบันนี้มีลักษณะกึ่งเสรี กลาวคือ ไมได
บังคับวาตองใชแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แตแบบเรียนที่สํานักพิมพทุกแหงเขียนขึ้นจะตอง
ผา นการตรวจโดยผู ที่ไ ดรั บ การรับ รองจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมทั้ ง ผู เ ขี ยนแบบเรีย นของ
สํานักพิมพตองผานการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสและไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทําหลักสูตรและแบบเรียน
จะแบง ออกเปน 3 กลุม ประกอบดว ย กลุ ม ผู จัดทํ าหลัก สูต ร กลุ ม ผู เ ขีย นแบบเรี ยน และกลุ ม
ผูตรวจสอบแบบเรียน36 โดยแตละกลุมมีคณะกรรมการคนละชุดกัน
2) เนื้อหาและลักษณะของแบบเรียน
ผศ. อรรถพล อนั น ตวรสกุ ล คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหความเห็นอยางนาสนใจวา แบบเรียนไมใชหนังสือประวัติศาสตร แตเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรชั้นที่ 3 ดวยซ้ํา แบบเรียนที่ถูกตรวจโดยรัฐตองพยายามตอบโจทยสิ่งที่รัฐพยายาม
สื่อสารกับ พลเมืองของตัวเอง เชน ความเปนชาติ ความภาคภูมิใจในชาติที่เ ปนเอกราช การมอง
ประเทศเพื่อนบานเปนศัตรูและมองความสัมพันธกับเพื่อนบานในเชิงสงคราม แมจะมีโจทยเชิงบวกอีก
จํานวนมาก แตเนื้อที่ในแบบเรียนมีนอยและหลักสูตรกําหนดวาตองเรียนเรื่องนี้
อาจารยณัฏฐเมธร ดุลคนิต ครูโ รงเรียนราชวินิตมัธยมซึ่งเปนผูใช
แบบเรียนโดยตรงเห็นวา ตัวชี้วัดที่หลักสูตรกําหนดไวในแบบเรียนมักจะวัดจากเนื้อหามากกวาการวัด
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเขาใจอันดีของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู
ขึ้นกับ วิธีก ารของครู ครูรุ นใหมจ ะเห็นว าแบบเรีย นเป นเพีย งคูมื ออย างหนึ่ ง ที่นั ก เรีย นสามารถ
อานเสริมได ครูรุนใหมถูกผลิตมาเพื่อใหสามารถออกแบบจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเองเพือ่ นําไปสู
เปาหมายที่ตัวชี้วัดกําหนด
ในขณะที่ อาจารยนําโชค อุนเวียง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึก ษา
กลาววา ตนใชวิธีบรรยาย (lecture based) เปนหลักแตก็พยายามเสริมกิจกรรมตามความเหมาะสม
เนื่องจากมีขอจํากัดดานจํานวนชั่วโมงเรียน ในขณะที่เด็กและโรงเรียนมีความคาดหวังกับผลสัมฤทธิ์
ทางเนื้อหา เด็กคอนขางพึ่งแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
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สัมภาษณ ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล, คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 18 กรกฎาคม 2560.
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สําหรับเนื้อหาดานประวัติศาสตรในแบบเรียนนั้น อาจารยหลายทาน
มีความเห็นในทิศทางเดียวกันวา ยังวนอยูที่เรื่องความรักชาติและราชาชาตินิยมซึ่งมีพระมหากษัตริย
เปนวีรบุรุษและภาพที่สะทอนความเปนวีรบุรุษไดมากที่สุด คือ ภาพของสงครามและการสรางศัตรู
รวมกัน เชน ไทยสรางใหพมาเปนศัตรู และสรางผูที่ออนแอกวา คือ ลาวและกัมพูชา และคิดวาไทยมี
หนาที่ตองเขาไปชวยเหลือจัดการ สิ่งที่เปนปญหา คือ เด็กมองภาพไทยถูกกระทําจากพมา แตไมได
รูสึกวาไทยไดกระทํากับประเทศเพื่อนบานดวย เชน ประวัติศาสตรไทยเขียนวาเราไปอัญเชิญพระแกวมรกต
มาประดิษฐานที่ไทย แตไมไดระบุวาอัญเชิญจากลาวดวยวิธีใด เปนตน
อาจารยณั ฏฐชฎิล มาอิ่นแกว หัวหนางานบริห ารหลั ก สูตรและ
อัต รากํ าลั ง โรงเรี ย นสามเสนวิ ท ยาลั ย เห็น ว า หลั ก สู ต รกํ า หนดตั ว ชี้ วั ดไว ก ลาง ๆ แบบเรี ย น
ประวัติศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเนนลําดับเวลาตั้งแตสมัยสุโ ขทัยลงมา มีเ นื้อหากําหนดไว
ชัดเจนวาตองสอนอะไรบาง อยางไรก็ตาม ตนเห็นวาหลักสูตรแกนกลางกําหนดเรื่องที่ใหสอนนอยเกินไป
และเมื่อสํานักงานทดสอบทางการศึกษา (สทส.) ซึ่งที่มีหนาที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วประเทศมาตรวจสอบ ปรากฏวา แบบวัดผลครอบคลุมเนื้อหากวางกวาที่หลักสูตรกําหนดใหสอน
ครูจึงจําเปนตองเพิ่มเติมเนื้อหา
3) มาตรฐานและตัวชี้วัด
สําหรับมาตรฐานและตัวชี้วัดในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1–6
พบวา ไมมีมิติดานความสัมพันธกับตางประเทศ โดยตัวชี้วัดเนนเฉพาะประเทศไทยเทานั้น ดังนี้
(1) เพื่อใหเขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ และดํารงความเปนไทย
(2) ในแบบเรียนระดับมัธยมศึก ษาปที่ 3 บทที่ 5 เปนการศึก ษา
เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยและความสัมพันธกับตางประเทศสมัยรัตนโกสินทร แตตัวชี้วัดกําหนดให
วิเคราะหพัฒนาการของไทยดานตาง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมั่นคง
และความเจริญรุงเรืองของไทย และวิเคราะหภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยและอิทธิพลตอการพัฒนาชาติ
ไทย โดยไมกําหนดใหวิเคราะหความสัมพันธกับตางประเทศดวย
(3) ในแบบเรียนระดับ มั ธยมศึก ษาป ที่ 4–6 บทที่ 10–11 เป น
การศึกษาเกี่ยวกับการตางประเทศของไทย แตตัวชี้วัดกําหนดไวขอเดียว คือ ใหวิเคราะหประเด็น
สําคัญของประวัติศาสตรไทย โดยไมกําหนดใหวิเคราะหความสัมพันธกับตางประเทศเชนเดียวกัน
4) จุดออนของแบบเรียน
อาจารยระวิวรรณ ภาคพรต อดีตนักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ให ความเห็ นเกี่ ยวกั บอคติ จากแบบเรี ยนประวั ติ ศาสตร ไทยว า การใช ภาษาที่ สื่ อให ผู อ านรู สึ กถึ ง
ความเหนือกวาของไทยในแบบเรียนประวัติศาสตรยังมีป รากฏอยู แตผูจัดทําหลักสูตรตระหนักถึง
ความละเอี ย ดออ นและได พ ยายามหลี ก เลี่ ย งการใช ถ อยคํ า ที่ อ าจสร า งความไมเ ข า ใจกั น เช น
เจาอนุวงศเปนกบฏ และในการอบรมพัฒนาครูก็เนนเรื่องนี้เปนสําคัญโดยพยายามใหเปดมุมมองในกรณี
สงครามเจาอนุวงศกับไทย
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แมวาในวิชาประวัติศาสตรชาติไทยยังจําเปนตองสอนเกี่ยวกับสมัยอยุธยา
และกรุงธนบุรี โดยกลาวถึงความสัมพันธกับลาวในเชิงบานพี่เมืองนองในสมัยอยุธยาตอนตน และใน
เชิงประเทศราชในสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งกลาวถึงการแตกแยกของอาณาจักรลานชางที่ทําให
กรุงธนบุรีสามารถยึดลาวเปนประเทศราชไดอยางงายดายนั้น อาจารยระวิวรรณฯ เห็นวา หลักสูตร
ควรจะไดรับการปรับปรุงใหนักเรียนไดคิดในเชิงเหตุผลดวยวา การที่อยุธยาทําแบบนั้นเกิดผลดีและ
เสียอยางไร ที่ผานมาหลักสูตรไมเคยใหเรียนอยางนั้น จะเรียนแตความเจริญรุงเรืองและผูนําที่ทําให
ชาติรุง เรือง หลัก สูตรทั้ง ประถมและมัธยมไมเ คยเขียนถึง ความเสื่อมของอยุธยาหรือขอเสียของ
การขยายอํานาจ
3.2.1.2 คุณภาพของครูและวิธีการสอน
1) คุณภาพของครูเปนประเด็นปญหาสําคัญที่ผูใหสัมภาษณใหน้ําหนัก
มากที่สุดเพราะครูเปนผูนําใชหลักสูตรและแบบเรียน คําถามคือ ครูจะสอนประวัติศาสตรอยางไรไมให
นักเรียนเกิดอคติ การที่ผูใหสัมภาษณทุกคนมีความเปนหวงเรื่องคุณภาพครู เนื่องมาจากสภาพปญหา
ดังนี้
(1) ในปจจุบัน ผูที่เ รียนจบมาเปนครูไมเ คยมีศาสตรเฉพาะใด ๆ
ทั้งสิ้น ในยุคหนึ่งที่เด็กตกงานจํานวนมาก จึงมีการสงเสริมและบังคับใหไปเปนครู จะเรียนจบดานใด
มาก็ได บุคลากรเหลานี้ไมเคยไดรับการฝกหัดวิชาชีพครู แตไดมีการแกปญหาโดยใหเรียนครูเพิ่มเปน
เวลา 1 ป และในการอบรมเพิ่มดังกลาว สวนใหญไมไดเนนเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมของการเปนครู
แตเ นนการอบรมเทคโนโลยีและความรูเรื่องหลักสูตรกับการวัดผล ซึ่งจะเห็นวาความจําเปนของ
ยุคสมัยไดเปลี่ยนไป37
(2) การสอนในโรงเรียนหลายแหงมีปญหา ถาครูไมชอบอานและไมรู
อะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตรเลยก็จะตรวจการบานไมได ในสมัยกอนการเรียนประวัติศาสตรตองเรียน
วิชาการสรางความสัมพันธไมตรี และสัมพันธภาพของปญหาวาเกิดจากอะไร แตปจจุบนั ไมมีเรียนแลว
ครูประวัติศาสตรจึงจําเปนตองขวนขวายหาความรูมาเสริมการสอนเอง แบบเรียนทั้งหลายกวาจะ
สรางเสร็จและประกาศใชก็ลาสมัย ไมทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม38
(3) ครูโรงเรียนประถมและมัธยมบางคนไมไดเปนครูสังคมศึกษา
โดยตรง และในระดับประถมครูบางคนก็จบคณิตศาสตรมาแตตองสอนทุกวิชา เมื่อเขาไมไดถูกเตรียม
ความพร อ มในการเป น นั ก ศึก ษาฝก หั ด ครูม าดี พอก็ จ ะขาดความเข าใจธรรมชาติข องการสอน
ประวัติศาสตร นักประวัติศาสตรทุกคนรูวา “ประวัติศาสตรเปนเรื่องเลา” เปนแคชุดความจริง ณ
เวลาหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไดเมื่อหลักฐานเปลี่ยน อยางไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นในกระแสหลักของการเรียน
การสอนในโรงเรียนประถมและมัธยมของไทยไมไดเปนเชนนั้น แตกลับเปนเรื่องเลาของรัฐที่พยายาม
จะหลอ หลอมพลเมื องใหเ ปน แบบที่ รัฐ อยากให เ ปน ถ าครูไ มไ ดต ระหนัก วา ตนเองเปน ครู ส อน
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สัมภาษณ อาจารยระวิวรรณ ภาคพรต, นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 14 กรกฎาคม 2560.
38
เรื่องเดียวกัน.

26
ประวัติศาสตรที่ตองสราง “จิตประวัติศาสตร” ใหแกเด็ก ครูก็จะเปนเพียงเครื่องมือของรัฐในการหลอหลอม
คนใหเกิดอคติตอประเทศเพื่อนบาน39
(4) ในหองเรียน ครูมีเสรีภาพในการแปลงหลักสูตรเปนบทเรียน
หากครูเขาใจถึงความสัมพันธระหวางประเทศวาไมไดมีเฉพาะมิติความขัดแยงแตยังมีความรวมมือดวย
ครูก็จะสามารถเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบันได ปญหาขณะนี้ คือ ครูไมสามารถกาวขามแบบเรียน แตใช
แบบเรียนเปนตัวสอนเพราะมีเนื้อหาสําเร็จรูปใหแลว กลายเปนวาครูติดกับดักความรูเสียเอง และเปน
ความรูที่เขียนขึ้นโดยนักวิชาการสํานักพิมพดวย ซึ่งมีทั้งถูกและผิด อคติ และการเหมารวม ดังนั้น
หากครูไมวิเคราะหและเลือกใชแบบเรียนใหเหมาะสมกอนก็จะเปนการส งตอความเขาใจผิดใหเด็ก
ตอไป40
(5) วิ ท ยากรที่ ใ ห ก ารอบรมเพื่ อ เตรี ย มครู ก อ นเข า โรงเรี ย นมี
ความสําคัญ อยางยิ่ง ในบางครั้ง หากวิทยากรมีแนวคิดชาตินิยมสูงมากก็จะสงผลตอเจตคติข องครู
ทําใหมองประเทศเพื่อนบานเปนศัตรู สิ่งที่ตามมาก็คือการผลิตซ้ําความเกลียดชัง41
(6) งานวิ จั ย ของอาจารย ส มพงษ จิ ต ระดั บ คณะครุ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับ การเปน
ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 พบวา บุคคลากรทางการศึกษากวารอยละ 70–80 มีความรูเกี่ยวกับ
การเข าสู ป ระชาคมอาเซีย นนอ ยมากถึง ไมรู เ ลย และไม ท ราบวา นโยบายที่ ออกมามี อะไรบ า ง
เมื่ อสอบถามผูอํ านวยการสถานศึก ษา ผูอํ านวยการสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา ระบุว าไม มี
งบประมาณสนับสนุนและนโยบายไมมีกรอบที่ชัดเจนวาจะดําเนินการและเตรียมการอยางไร ผูวิจัย
เห็นวาประเทศไทยตองเพิ่ม การเรียนรูเ กี่ยวกับ ประเทศเพื่อนบานใหเทียบเทาที่ป ระเทศอื่นรูจัก
ประเทศไทย42
2) วิธีการสอน
(1) หัวใจของวิชาประวัติศาสตรคือการตั้งคําถาม การสืบคนขอมูล
อยางรอบดาน การอาน การตีความ และการวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผลเพื่อหาขอสรุปชั่วคราว
บางอยาง ในระดับโรงเรียนยังไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบนี้ไดทั้งหมด หลายแหงไมไดสอนให
เด็กหาขอมูลจากแหลงชั้นตน ชั้นรอง และหัดวิพากษขอมูล แตก็มีความพยายามในการทํา โดยใน
ตัวชี้ วัดกํ าหนดให ใชวิ ธี ก ารทางประวั ติศาตร ตอ งเรี ยนประวั ติศาสตร จ ากทุก แงมุ ม ทั้ง ไทยและ
ตางประเทศ43
(2) ผูศึกษาพบวา ครูโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานครมีรูปแบบ
วิธีการสอนและขอจํากัดที่คลายกัน คือ
– ใหความสําคัญกับการใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการสอน
ไดแก การตั้งคําถามและสอนเรื่องราวตามหลักสูตร โดยพยายามใหเด็กไมเรียนแบบทองจําหรือครู
39

สัมภาษณ ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล, คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 18 กรกฎาคม 2560.
เรื่องเดียวกัน.
41
เรื่องเดียวกัน.
42
กรมประชาสัมพันธ, ผลวิจัยจุฬาฯชี้ บุคคลากรการศึกษาไทย 80% รูเรื่องอาเซียนนอย, 6 พฤศจิกายน 2555.
43
เรื่องเดียวกัน.
40
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เปนผูถายทอดอยางเดียว การเรียนประวัติศาสตรอยูบนพื้นฐานของการอภิปรายใหทราบมุมมองตอ
เหตุการณ อธิบายถึงความรูสึกใหได เด็กตองสามารถแยกแยะขอเท็จจริงจากสิ่งที่ไดยินจากขางนอก
ไดดวย
– อยางไรก็ตาม ในการสอนระดับมัธยมปลาย ครูมีเวลาไมพอ
ที่จะจัดการเรียนการสอนแบบอื่นนอกจากการบรรยาย แตครูก็พยายามใหเด็กคิดในมุมมองทั้งสองฝาย
ครูพยายามบอกเด็กเสมอวาเราอยาเรียนรูประวัติศาสตรแบบชาตินิยม เพราะกระบวนการสราง
ประวัติศาสตรของเราไดผานมาในหลายแบบ โดยเฉพาะยุคสรางชาติซึ่งประวัติศาสตรตองเขียนในเชิงบวก
อยูแลว เด็กสวนใหญเขาใจในสิ่งที่ครูสื่อและเขาใจวาบางอยางก็อาจไมตรงตามสิ่งที่เรียน
(3) ครูบ รรจุใ หม ของโรงเรี ยนประถมแห ง หนึ่ง ในจัง หวั ดตราด
ประสบความสําเร็จ ในการสอนนัก เรียนตามแนวทฤษฎีก ารสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจัก รแหง
การเรียนรู (4 MAT) โดยกําหนดหัวขอการเรียนรูเรื่องอาชีพในทองถิ่น และใหนักเรียนไปสอบถาม
ผูปกครองแลวมานําเสนอผลในหองเรียน นักเรียนพบวาพวกเขาทั้ง 30 คนมีความเกี่ยวดองเปนญาติ
กันหมด มีรากเหงาจากกัมพูชาเหมือนกันแตแบงออกเปน 2 เชื้อชาติ มีวัฒนธรรมที่แตกตางกันบาง
และมีอาชีพเดียวกันทั้งหมด คือ รับจางขุดพลอย และตอมาเปนแรงงานรับจางทําไรทํานาและตั้ง
รกรากกลายเปนคนไทย ประเด็นเหลานี้ไดมาจากเด็กและผูปกครอง แสดงใหเห็นวาหลักสูตรประสบ
ความสําเร็จเพราะครูเอาไปใชจริง คือ สอนใหเด็ กหาความรูดวยตัวเองตั้งแตเล็ก โดยการสอบถาม
วิเคราะห และกลับมาเลา ผลที่ไดรับก็คือ ผูปกครองและโรงเรียนใหการสนับสนุนแนวทางการเรียนรู
แบบนี้ และเด็กมีความเขาใจความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในมิติสังคมวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นดวย44
3.2.2 แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางองคความรูและเจตคติที่ดี
ผูศึกษาพบวา
1) การเรี ยนการสอนประวัติ ศาสตรใ นโรงเรีย นมั ธยมศึ ก ษาในปจ จุบั นยั ง ไม
สามารถลบลางอคติที่นักเรียนมีตอประเทศเพื่อนบานได โดยเฉพาะความรูสึก “เหนือกวา” หรือความเปน
“พี่ใหญ” เมื่อกลาวถึงความสัมพันธไทย–ลาว เนื่องจากหลักสูตรกําหนดตัวชี้วัดใหครูตองสอนตาม
แนวทางนั้น กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรใชเวลานาน และเนื้อที่ในแบบเรียนมีไมมากพอที่จะ
เขียนประวัติศาสตรรวมสมัยใหผูเรียนเกิดความเขาใจลาวและประเทศเพื่อนบานไดมากขึ้น ดังนั้น
การเรียนการสอนเกี่ยวกับลาวในกรอบอาเซียนจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ควรไดรับการสงเสริมควบคูไป
กับการพัฒนาครูวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันในสังคม
2) จากผลการวิจัยของสุรไกร นันทบุรมย และวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งได
ทดลองจัดกิจกรรมจําลองสถานการณเพื่อเรียนรูการลดอคติและการวัดเจตคติของนักเรียนกลุมตัวอยาง
โรงเรียนศึกษานารี พบวา (ก) นักเรียนใหสัมภาษณวา “กอนเรียน ไมชอบพมา ลาว เขมร แตหลังจาก
เรียนแลวก็รูวาเขาเปนคนเหมือนกันกับเรานี่แหละ เราก็เหมือนกับเขา รับไดมากขึ้น” (ข) นักเรียนไทย
สวนใหญมีป ระสบการณเ ดิม จากการเรียนในแบบเรียนที่เ นนความเปนชาตินิยม มองตนเองเปน
ศูน ย ก ลาง โดยเฉพาะในวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ที่ บ รรจุ เ นื้อ หาที่ มี ความลํ าเอี ย ง และไม กอ ให เ กิ ด
ความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบานของไทย (ค) อคติเหลานี้เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุทอี่ ยู
44

สัมภาษณ อาจารยระวิวรรณ ภาคพรต, นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 14 กรกฎาคม 2560.
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รอบตัวคนไทยทั้งสิ้น ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการรวมเปนประชาคมอาเซีย นที่มีประชากรแตกตาง
หลากหลายกัน45
3) ในระยะ 2–3 ป ที่ ผ า นมา อาจารย อ รรถพลฯ เห็ น ว า ไทยต อ งเตรี ย ม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน เด็กตองเรียนเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาสังคมศึกษา ขอมูลสวนหนึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ แตดวยขอจํากัดของครูจํานวนมากทํา
ใหตีโจทยผิดโดยเนนการสอนเกี่ยวกับการกอตั้งอาเซียน การเปนองคกรในภูมิภาค และความรูทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศสมาชิก (เชน ธงชาติ ชุดประจําชาติ และคํากลาวทักทาย) โดยไมไดสอนอยางลึกซึ้ง
ถึงอาเซียนในความหมายของประชาคมที่มีประเด็นตาง ๆ เชื่อมโยงกันในสามเสาหลัก จากสภาพปญหา
ดังกลาว นักวิชาการศึกษาของไทยกําลังรวมมือกับองคการระหวางประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางการสอน
เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้
(1) การร ว มกั บ องค ก ารรั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
(Southeast Asian Ministers of Education Organization–SEAMEO) และองคการการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization–UNESCO) จัดทํา ชุดการสอนแบบบูร ณาการ (ASEAN Curriculum
Sourcebook) ไดแก ความเปนมาของอาเซียน การเคารพอัตลัก ษณ การอยูรวมกันทามกลาง
ความหลากหลายและโลกที่เชื่อมโยงกับความเปนทองถิ่น การสงเสริมความยุติธรรม ความเสมอภาค
และลดความเหลื่อมล้ําในภูมิภาค และการทํางานรวมกันเพื่อความยั่งยืน แนวทางดังกลาวจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษและแปลเปนภาษาไทยแลว แตยังไมไดปรับเขากับหลักสูตรอยางเต็มที่ ประเด็นทาทาย
คือ ชุดการสอนมีเนื้อหาที่ลึก ขึ้นอยูกับความเขาใจและความสามารถของครูที่หลากหลาย เชน ครูบางสวน
ตั้งคําถามวา เมื่อรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนแลวยังตองมีการเรียนการสอนอีกหรือ46
(2) การรวมกับ UNESCO ทําโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจระหวาง
ประเทศ (Education for International Understanding) มาเปนเวลา 10 ปแลว และขณะนี้ได
เติบโตกลายมาเปนกรอบความคิดเรื่อง “พลเมืองโลกศึกษา” (Global Citizenship Education–
GCE) ซึ่ง UNESCO กําลังผลักดันใหเกิดขึ้น 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 มี ตั ว อย า งบทเรี ย นที่ ส อนพลเมื อ งโลกในชุ ด วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ภาษาอั ง กฤษ 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 สวนที่ 3 ความเห็นและเจตคติของนักเรียนตอการเรียนประวัติศาสตรในมิติความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทย–ลาว
ผูศึกษาไดจัดการสัมภาษณกลุม (Focus Group) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 ครั้ง
รวมจํานวน 7 คน (ในจํานวนนี้มีนักเรียน 1 คนที่ศึกษาในระบบการศึก ษาแบบบานเรียน–Home
School)48 ผูศึกษาไดนําทฤษฎีวิธีการทางประวัติศาสตรและทฤษฎี 4 MAT มาเปนเกณฑในการ
วิเคราะหเชนเดียวกัน
ผลการศึก ษาพบวา ความเห็นของผูเ ขารวมการสัม ภาษณก ลุม ยืนยันสภาพปญ หาที่ได
กลาวถึงในสวนที่ 2 โดยเฉพาะคุณภาพของครูและแบบเรียน นอกจากนี้ ผูเขารวมการสัมภาษณกลุม
ยังไดเสนอแนะแนวทางปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนของครูในระดับมัธยมศึกษา ดังนี้
3.3.1 เจตคติตอคนลาว ประเทศลาว และความสัมพันธระหวางไทย–ลาว
1) เมื่อกลาวถึงคนลาวและประเทศลาว นักเรียนทั้งสองกลุมไมมีความรูสึกดานลบ
หรือเกลียดชังลาว ในทางตรงขามกลับมองลาวในแงดี โดยเฉพาะอุปนิสัยของคนลาว วัฒ นธรรม
ทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบู ร ณ และมีส ถานที่ทองเที่ยวที่ส วยงาม นัก เรียนทุก คนเขาใจถึ ง
ความหมายในเชิงลบของคําวา “ลาว” ที่คนไทยใหคําจํากัดความมาชานาน แตไมเห็นดวยกับการใชคํานี้
ในการตอวาคนอืน่ เพราะการเหยียดคนอื่น ทําใหตัวเองดูเหนือกวา และไมคํานึงถึงความรูสึกของคนลาว
ซึ่ง “เราอาจจะพูดไมคิด แตเขาคิด”
2) นักเรียนบางคนยอมรับวาเคยใชคําวาลาวในทางลบ ใชแบบไมไดคิด แตเมื่อมี
โอกาสไปเรียนชั้นมัธยมในตางประเทศก็ไดเรียนรูความแตกตาง รูจักการใหเกียรติ และคิดวาเราไมมี
สิท ธิเ หมารวม (stereotype) คนอื่น การไปศึก ษาในตางประเทศทําใหมีมุม มองชีวิตที่ก วางขึ้น
สิ่งแวดลอมมีผลทําใหเปดโลกทัศน คนรอบขางทําใหรูสึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นและเปดใจ
3) นักเรียนหลายคนเห็นวา “สื่อสราง” ของไทยไดยัดเยี ยดอคติใหแกผูเ รียน
เชนเดียวกับแบบเรียน เชน การเขียนบทละครใหคนรับใช คนขับรถ และผูใชแรงงานเปนลาว
4) นักเรียนสวนใหญมีความตระหนักรูในเรื่องสิทธิสวนบุคคลและความเทาเทียมกัน
ในสังคม และเห็นวาเราควรลดอัตตาลงบางและปรับตัวใหเขากับประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น
3.3.2 เจตคติตอครูประวัติศาสตร
1) นัก เรี ยนบางคนรูสึ ก วา ครูผู ส อนที่มีอ ายุม ากจะมีมุ ม มองชาตินิย มสูง เช น
ยกประเทศไทยเหนือกวาประเทศเพื่อนบานและเหยียดเพื่อนบาน
2) นักเรียนบางคนกลาววา ครูเ คยพาไปทัศนศึก ษาที่ลาวแตเปนการไปถายรูป
ตามสถานที่ทองเที่ยวโดยครูสอดแทรกแนวคิดชาตินิยม ตอมา เมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ (International Program) จะสามารถแยกแยะไดมากขึ้น หาหนังสือมาอานเสริม รวมทั้งมี
เพื่อนคนลาว และเมื่อกลับไปเที่ยวลาวอีกครั้งก็ไดรับประสบการณที่ตางจากเดิมมาก นอกจากนั้น
ครูตางชาติที่โรงเรียนยังมีวิธีสอนที่เนนการอภิปรายกลุม ทําใหรูสึกกลาแสดงความเห็นมากกวาเด็กที่
เรียนหลักสูตรไทย
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3) นักเรียนสวนใหญเห็นวา ในการเรียนการสอนควรเริ่มจากความสงสัย ผูเรียน
ควรรูวาประวัติศาสตรสําคัญอยางไร ไมใชเปนมาอยางไร เด็กจะไดรูวาเรียนไปเพื่ออะไร ทําไมตองเรียน
ครู ค วรให โ จทย แ ล ว เด็ ก นํ า ไปศึ ก ษาให เ กิ ด ความคิ ด และความเข า ใจ ไม ใ ช ค วามจํ า มิ เ ช น นั้ น
จะกลายเปน “เรียนเพื่อสอบ สอบเพื่อลืม ” นอกจากนั้น ครูควรใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการทํา
โครงงานไมใชแคสงใบงาน
4) นักเรียนบางคนรูสึกวาครูของตนมีภาระหนาที่อื่น เชน การทําผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนและวิทยฐานะ จึงอาจไมมีเวลาทุมเทกับการสอนและการตรวจขอสอบอัตนัย
5) ในเรื่ อ งการวั ด ผล นั ก เรี ย นส ว นหนึ่ ง เห็ น ว า ระบบของไทยแตกต า งจาก
ตางประเทศมาก โดยไทยมีชุดความรูความจําและขอสอบปรนัย ซึ่งหมายความวามีคําตอบที่ถูกตอง
เพียงขอเดียว ในขณะที่การวัดผลของระบบการศึกษายุโรปไดตั้งเปนคําถามปลายเปดใหนักเรียนเขียน
เรียงความ (essay) นักเรียนเห็นวา การวัดผลของไทยควรปรับเปลี่ยนใหมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัยใน
สัดสวนที่เหมาะสมและขอสอบอัตนัยควรเปนคําถามปลายเปดใหนักเรียนแสดงความเห็นเชิงวิเคราะห
3.3.3 เจตคติตอแบบเรียนประวัติศาสตร
1) นักเรียนทุกคนเห็นวาแบบเรียนมีความสําคัญมาก บางคนเห็นวา แบบเรียนไทย
มีลักษณะตอกย้ําวา ลาว กัมพูชา เมียนมา49 เปนคนอื่นที่มีการพัฒนาประเทศชากวาไทย และเนื้อหา
ทั้งในระดับประถมและมัธยมกลาวถึงประเทศไทยมากเกินไปโดยไมไดมองมุมอื่น จริงอยูที่แบบเรียน
ในลักษณะนี้จะทําใหเรารูสึกภูมิใจในประเทศตัวเองมากขึ้น แตเราไมเคยเห็นประวัติศาสตรที่เขียนโดย
คนอื่น
2) รูสึกวาลาวไมไดอยูในความทรงจําเมื่อเทียบกับเมียนมา
3) เห็นวาการเปลี่ยนแบบเรียนนั้นทําไดยาก เราจะทําอยางไรใหเด็กคิดไดวาตอง
ไมเหยียดชาติพันธุอื่น และไมเหมารวมคนอื่น
4) เห็นวาแบบเรียนไมควรสื่อวาไทยดีทั้งหมด ไทยดีดวย เสียดวย
5) เห็นวาหากแบบเรียนประวัติศาสตรมีการใชรูปภาพ เชน infographic ก็จะทําให
นาสนใจมากขึ้น
6) ตอคํ าถามที่ วา หากท านเปน ผูเ ขี ยนแบบเรี ยนระดั บ มั ธยมศึก ษา ทา นจะ
ออกแบบแบบเรียนอยางไร นัก เรียนสวนใหญตอบวา ไมตองการใหมีเรื่องราวที่แสดงการเหยียด
ประเทศเพื่อนบาน ใหมีมิติความสัมพันธวาเขามองเราอยางไร และเราตองพึ่งพากันอยางไร เพื่อนบาน
มีความสําคัญ กับเราอยางไร ทําไมเขาถึงสําคัญ กับ เรา ทั้ง นี้ นักเรียนสวนหนึ่ง เห็นวาแบบเรียนใน
ปจจุบันเหมือนประวัติศาสตรขาดตอน และสุดทายควรจะมีเรื่องราวปจจุบันดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองดวย
3.3.4 เจตคติตอการเรียนวิชาอาเซียน
นักเรียนบางคนเห็นวาวิธีการสอนของครูเปนการบอกเลาเรื่องราวมากกวาการสอน
ครูควรตั้งคําถามและกระตุนใหเด็กคิดตอวามีประเด็นทาทายอะไรใหม ๆ นักเรียนสวนใหญเห็นวา
ไมไดเขาใจความเปนอาเซียนมากขึ้น ไมเ ข าใจประวัติศาสตร ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง
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นอกเหนือไปจากการไดแตงชุดประจําชาติและถือธงชาติอาเซียนไปรวมงานครบรอบวันกอตั้งอาเซียน
และกลาวทักทายกันเปนภาษาตาง ๆ ทั้งนี้ นักเรียนที่ศึกษาระบบแบบบานเรียน (Home School)
เห็นวา ตนอาจจะรูจักและเขาใจอาเซียนมากกวาคนที่เรียนในโรงเรียนเสียอีก
ผูศึก ษามีขอสัง เกตวาในชวง 2–3 ปที่ผ านมา รัฐบาลไดใชง บประมาณจํานวน
มหาศาลเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน จากขอมูลยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2557–2559 พบวา มีการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ (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 มีความจําเปนเรงดวนที่ประเทศไทยจะตองพัฒนาคุณภาพของครู และวิธีการ
สอนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศและอาเซียนเพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใจประเด็นสําคัญใน
ภูมิภาคที่มีความซับซอนและเชื่อมโยงกันทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหแกประชาคมอาเซียนอยางแทจริง
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ผลการสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาและการสัมภาษณกลุม (Focus Group)
รวมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งผลการศึก ษาเอกสารวิชาการและแบบเรียน
ประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษาของไทยและลาวเปนการยืนยันสมมติฐานของผูศึกษาวา ครูสอน
ประวัติศาสตรมีบทบาทสําคัญตอเจตคติของนักเรียนไทยที่มีตอประเทศเพื่อนบาน รองลงมาไดแก
แบบเรียนประวัติศาสตร สังคมแวดลอม และสื่อตาง ๆ
4.1.2 แบบเรี ย นประวั ติ ศ าสตร ไ ทยในป จ จุ บั น (ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) ใชภาษาเชิงวิชาการและหลีกเลี่ยงถอยคําที่กระตุนใหเกิดอคติตอประเทศ
เพื่อนบาน อยางไรก็ตาม แบบเรียนยังคงเนนความเปนชาติ ความภาคภูมิใจในชาติที่เปนเอกราช การมอง
ตัวเองวาเหนือกวาประเทศเพื่อนบาน และใหความสําคัญอยางยิ่งกับ “ราชาชาตินิยม” การฉายภาพของ
วีรบุรุษที่ชัดเจนที่สุดคือภาพความสัมพันธเชิงสงครามที่พระมหากษัตริยไทยรบชนะประเทศเพื่อนบาน
ดวยเหตุนี้เนื้อหาแบบเรียนไทยจึงกลาวถึงลาวในฐานะประเทศราชเปนหลัก ทําให
นักเรียนรูสึกวาประเทศไทยมีสถานะ “เหนือกวา” ลาวมาโดยตลอด หากมีการปรับปรุงหลักสูตร
(ซึ่งที่ผานมามีขึ้นโดยเฉลี่ยทุก 10 ป) นักเรียนที่เขารวมการสัม ภาษณก ลุมกลาววา ประสงคจะให
แบบเรียนยุคใหมนําเสนอมิติความสัมพันธวาประเทศเพื่อนบานมองไทยอยางไร ไทยกับ เพื่อนบาน
ตองพึ่งพากันอยางไร ประเทศเพื่อนบานสําคัญอยางไรกับไทย และทําไมเขาจึงสําคัญ
4.1.3 แบบเรียนประวัติศาสตรล าวมีลัก ษณะการผลิตซ้ําเนื้อหาเชนกัน โดยมุง สรา ง
อุดมการณความเปนชาติและภาคภูมิใจในความเสียสละของบรรพบุรุษที่ตอสูกับอํานาจคุกคามจาก
ภายนอกมาตัง้ แตศตวรรษที่ 19 จนถึงวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2518 สําหรับในบริบทความสัมพันธไทย–ลาวนั้น แบบเรียนลาวใชคําเรียกไทยวา “ศักดินาสยาม”
มาโดยตลอด จนกระทั่งถึงยุคหลังสงครามเย็นที่แบบเรียนลาวหันมาใหความสําคัญกับความรวมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉีย งใตและการกระชั บ ความสัม พันธกับ ไทยมากขึ้น โดยใชคํ าเรียกว า
“ประเทศไทย” แทนคําวาศักดินาสยาม
อนึ่ง การที่ผูศึกษานําเสนอเนื้อหาจากแบบเรียนลาวที่ใชถอยคํากระตุนใหเกิดอคติ
ตอไทยนั้น มิใชเพื่อจุดประเด็นวิพากษประวัติศาสตร หากแตมุงหวังใหคนไทยไดท ราบและเขาใจ
ความรูสึกละเอียดออนของคนลาวมากยิ่งขึ้นโดยผานแบบเรียนประวัติศาสตรลาว อดิศร เสมแยม
นักวิชาการสถาบันเอเชียศึกษา เห็นวา การไมสนใจไยดีตอความรูสึกของอีกฝายวาคิดกับเราอยางไร
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ทําใหเพื่อนบานไมเฉพาะกับลาวมีความรูสึกที่ไมคอยดีตอไทย ดังนั้น อคติ การขาดความเขาใจและ
ความเคารพตอเพื่อนบานจึงเปนปญหาสําคัญที่ขัดขวางความสัมพันธอันดีตอกัน53
4.1.4 ครูเปนหัวใจสําคัญที่สุดในการสรางเจตคติของนักเรียน หลักสูตรปจจุบนั ใหเสรีภาพ
แกครูในการแปลงหลักสูตรเปนบทเรียน แตโดยที่ตัวชี้วัดในหลักสูตรกําหนดไวกวางและไมมีตัวชี้วัด
เกี่ยวกับความสัมพันธกับตางประเทศ ครูประวัติศาสตรจึงไมจําเปนตองสอนเรื่องการตางประเทศของ
ไทยมากนัก ครูที่ตระหนักถึงความสําคัญของการลดอคติและการสรางความเขาใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบานตองขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูล อื่น ๆ ดวยตนเอง รวมทั้งตองสามารถ
วิเคราะหและเลือกใชแบบเรียนใหเหมาะสม และสามารถสอนใหนักเรียนรูจักวิธีหาขอมูลจากแหลง
ชั้นตน ชั้นรอง หัดวิพากษขอมูล และนํา เสนอผลการศึกษา โดยครูมีหนาที่เสมือนพี่เลี้ยงตามแนว
ทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวัฏจักรแหงการเรียนรู (4 MAT)
4.1.5 เมื่อแบบเรียนและวิธีการสอนประวัติศาสตรของครูไมอาจทําใหนักเรียนรูจักลาว
ในแงมุมที่ลึกซึ้งกวาการเปนประเทศราชของไทย และในบางครั้งอาจสรางอคติมากกวาความเขาใจอัน
ดีกับประเทศเพื่อนบาน ดังนั้น จึงเกิดคําถามวา จะตองปรับปรุงหลักสูตรและแบบเรียนควบคูไปกับ
การพัฒนาคุณภาพครูอยางไร
จากการเก็ บ ข อ มู ล ข า งต น พบว า การปรั บ ปรุ ง เหลั ก สู ต รเพื่ อ เพิ่ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
ความสัม พันธร ะหวางไทยกับ ประเทศเพื่อนบานในมิติอื่นดวยนั้น มีอุปสรรคหลายประการ อาทิ
กระบวนการจัดทําหลัก สูตร การเขียนแบบเรียน และการตรวจแบบเรียนใชเ วลานาน และเมื่อ
ประกาศใชห ลัก สูตรและแบบเรียนนั้ นก็ลาสมัยในเวลาอั นรวดเร็ว กอปรกับ เนื้อที่ ในแบบเรีย น
ประวัติศาสตรมีจํากัดซึ่ง ผูทําหลัก สูตรสวนใหญนาจะใหความสําคัญ กับ ความเปนชาติและราชา
ชาตินิยมตอไป ผูศึกษาเสนอวา การปลูกฝงใหนักเรียนมีความเขาใจอันดีตอประเทศเพื่อนบานควร
สอดแทรกมิติความสัมพันธระหวางประเทศในวิชาอาเซียนศึกษามากกวาวิชาประวัติศาสตร
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.2.1 นโยบายการทูตเพื่อการศึกษา
ในระดั บ นานาชาติ ประเทศไทยรับ รองเป าหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยื น
(Sustainable Development Goals–SDGs) จํานวน 17 เปาหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป
ตั้งแต พ.ศ. 2558–2573 เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยเปาหมายที่ 4 ระบุถึงการไดรับ
การศึก ษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) อยางเทาเทียมและทั่วถึงและการสง เสริม โอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน
ในระดับชาติ การปฏิรูปการศึกษาเปนประเด็นสําคัญเรงดวนที่ปรากฏอยูใน
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 (5) ทั้งนี้ ทุกภาคสวน
ตางตระหนักดีวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่จะนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดัก
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สุเนตร ชุตินทรานนท, บรรณาธิการ, ไทยในสายตาเพื่อนบาน, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2560), หนา 156.
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รายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับมนุษย
และมนุษยกับเทคโนโลยี54 ซึ่งเปนเปาหมายของนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ดวย
ดวยเหตุ ที่ก ารตา งประเทศกับ การศึก ษามี ความเชื่ อมโยงกั นมากขึ้ น
นโยบาย “การทู ตเพื่อการศึก ษา” (Education Diplomacy)55 จึง สามารถใชเ ปนเครื่องมื อ
ในการปฏิรูปการศึกษาและการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ นโยบายดังกลาวตั้งอยูบนหลัก
ขอเท็จจริง 3 ประการ ไดแก (1) ทั่วโลกยอมรับวาการศึกษาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึง
ไดรับ (2) กระแสความเคลื่อนไหวระดับ นานาชาติ เชน Education for All (นําโดยองคก าร
UNESCO) กระตุนใหภาครัฐและภาคประชาสังคม (Civil Society) ของประเทศตาง ๆ รวมสงเสริม
การเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม และ (3) การศึกษาเปนกลไกสําคัญที่กําหนดอนาคตของ
ประเทศ ทั้งดานเสถียรภาพทางการเมือง ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และการพัฒ นาทางสังคม56
“นโยบายการทูตเพื่อการศึกษา” จึงเปนเรื่องของการใชทักษะทางการทูตเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ใชการศึกษาเปนกลไกสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
4.2.1.2 กลไกประชารัฐ
การสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบานผานนโยบายการทูตเพื่อ
การศึกษาจําเปนตองอาศัย “พลังประชารัฐ” หรือความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาสัง คม อาทิ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึก ษาธิก าร บริษัท ที่มีธุร กิจ กับ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่งจะนําเสนอในรายละเอียดตอไป
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ในกรอบประชารัฐ หนวยงานตาง ๆ สามารถดําเนินความรวมมือระหวางกัน ดังนี้
4.2.2.1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน
ในกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรของกลุม สาระการเรียนรูสังคมศึก ษา
ดานความสัมพันธระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศอาจมีสวนรวมในการใหขอมูลและ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสอดแทรกความพยายามที่จะกําหนดตั วชี้วัดในหลักสูตรใหครอบคลุมมิติ
ดานการตางประเทศ โดยเฉพาะการสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
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การปาฐกถาของ ดร. สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในหลักสูตรฝกอบรมนักบริหารการทูต
รุนที่ 9, 17 กรกฎาคม 2560.
55
ที่ผานมา ประเทศไทยคอนขางมีบทบาทในดาน Education Diplomacy มาตลอด เมื่อวันที่ 5–8 มีนาคม 2558
รศ. ดร. พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ไดเขารวมการเสวนากับสถาบันการทูตเพื่อการศึกษาโลก
(Institute for Global Education Diplomacy) ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
เกี่ยวกับการใชการศึกษาเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศของไทย
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 (โดยกรมเอเชี ยตะวัน ออกและ
กรมอาเซียน) ดําเนินกิจกรรมใหความรูเ กี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและในกรอบ
ความรวมมืออาเซียนกับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษา
ขางตนพบวา ครูมีบทบาทสําคัญในการสรางความเขาใจอันดีของนักเรียนตอประเทศเพื่อนบาน แตครู
มีขอจํากัดนานับประการซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพการสอน ผูศึกษาเสนอวา กระทรวงการตางประเทศ
อาจเพิ่มกลุมเปาหมายจากเยาวชนใหครอบคลุมกลุมครูโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยดําเนินโครงการดังนี้
1) การจัดสัม มนาปรับ โลกทัศน (revision) ของครูวิชาสัง คมศึก ษา
จํานวนประมาณ 30 คน เพื่อใหครูนําไปขยายผลกับเครือขายครูตอไป (train the trainers) โดย
กระทรวงการต า งประเทศอาจเชิ ญ ศู น ย ป ระสานงานเครื อ ข า ยการศึ ก ษาเพื่ อ สร า งพลเมื อ ง
ประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Research and Development Center on Education for Sustainable Development
Innovations) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ/หรือคณะศิลปศาสตร สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารวมดําเนินการสัมมนา
การสัมมนาดังกลาวจะเปนเวที (platform) สําหรับการเรียนรูระหวางครู
ประเด็นอภิป รายอาจมี 3 หัวขอ ไดแก (1) พัฒนาการใหม ๆ ดานความรวมมือและความขัดแยง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและกรอบอาเซียน ซึ่งครูจํานวนมากขาดขอมูลที่ทันสมัยและไมทราบแหลง
คนควาขอมูล (2) การสอนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศในวิชาสังคมศึกษาติดกับดักอะไรที่
ไมสามารถทําใหนักเรียนเขาใจการเปนพลเมืองโลก (global citizenship) และ (3) มีเครื่องมือ
(know how) อะไรบางที่จะทําใหการเรียนการสอนมีชีวิตชีวาขึ้น
2) การพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองระหวางกระทรวงการตางประเทศกับ
สถาบันสัง คมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เชน ประเด็นที่ สพฐ.
ประสงคไดรับความรวมมือจากกระทรวงการตางประเทศ หรือประเด็นที่กระทรวงการตางประเทศ
ประสงคให สพฐ. ปรับแนวคิดเพื่อประกอบการจัดทําหลักสูตรและการสอน เนื่องจากครูไมอาจเขาใจ
มิติดานตางประเทศเทากับกระทรวงการตางประเทศ และเชนเดียวกัน กระทรวงการตางประเทศไมอาจ
เขาใจดานการจัดการเรียนรูไดเทากับ สพฐ. ดังนั้น การหารือจะนําไปสูความรวมมือระหวางกัน
3) การริเ ริ่ ม สรางปฏิสัม พัน ธร ะหว างกระทรวงการตางประเทศกั บ
เครือขายครูมัธยมและเครือขายอาจารยคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรที่ทํางานดานการฝกหัดครู เชน
การเชิญเครือขายฯ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของกระทรวงการตางประเทศ การจัดสงขอมูล บทความ
และสื่อดานการตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหครูเขาถึงแหลงความรูไดมากขึ้น การที่ครูไมมีชองทางเขาถึง
แหลงขอมูลทําใหเด็กขาดโอกาสในการเรียนรูดวยเชนกัน
4.2.2.3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมประสบการณใหนักเรียน
1) กระทรวงการตางประเทศจัดกิจกรรม “East Asia Unit สัญจรสู
ทองถิ่น” โดยกรมเอเชียตะวันออกเปนเจาภาพ และอาจเชิญผูแทนกรมอาเซียน รวมทั้งวิทยากรจาก
เครือขายครู/อาจารยครุศาสตรเขารวมเพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณใหแกนักเรียนมัธยมใน
ตางจังหวัดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศในความรับผิดชอบของกรมเอเชียตะวันออก
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ซึ่ง ไดแก ประเทศเพื่อนบาน ประเทศอาเซียนดั้ ง เดิม และประเทศยุท ธศาสตรในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนประเด็นที่กําลังไดรับความสนใจและประเด็นทาทายความรวมมือในภูมภิ าค
2) กระทรวงการตางประเทศใหก ารสนับ สนุนกระทรวงศึก ษาธิก าร
ดําเนินโครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ อาทิ โครงการ “โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง
(Sister School)” กับ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปดโอกาสใหครูและนัก เรียนไทยไดเรียนรูระบบ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพของเกาหลีใตและนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศตอไป57
3) กระทรวงการตางประเทศ (โดยกรมเอเชียตะวันออก และมูล นิธิ
ยุวทูตความดีในพระราชูป ถัม ภ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) อาจรวมกับ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร และบริ ษัท เอกชนที่ป ระกอบธุร กิจ ในประเทศเพื่อนบา นและมี โ ครงการ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility–CSR) ดําเนินโครงการ ดังนี้
(1) การสนั บ สนุ นด า นเทคโนโลยีดิ จิ ทัล เพื่ อสร าง “หอ งเรี ย น
คูขนานออนไลน” ระหวางนักเรียนในประเทศไทยกับในประเทศเอเชียตะวันออกและในประเทศ
สมาชิก อาเซียน เชน การกําหนดหัวขอการเรียนรวมใหแกนัก เรียนของสองโรงเรียน การใหเ ด็ก
ไปทําการศึกษาและกลับมารายงานผลผานการประชุม Skype meeting report อนึ่ง ขอริเริ่มนี้
จําเปนตองไดรับ การสนับสนุนจากโรงเรียนและตองมีครูที่พรอมจะใชภาษาอังกฤษชวยเหลือเด็ก
ในการนําเสนอได
(2) การสงเสริม ใหมี “ยุววิจัย” ในโรงเรียนยุวทูตความดี หรือ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยการมอบทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนฯ เพื่อจัด “การเรียนรูจากการปฏิบัติ”
(Action Learning) ของนัก เรียนตามทฤษฎีการสอนประวัติศาสตรแบบวั ฏจัก รแหงการเรียนรู
(4 MAT) สําหรับหัวขอวิจัยนั้น ยุววิจัยอาจเปนผูกําหนดขึ้นตามประเด็นที่สนใจ ทั้งนี้ ผูศึกษาเห็นวา
การมอบทุนการศึก ษาเพื่อสงเสริมระบบการเรียนรูดัง กลาวนาจะมีป ระสิท ธิผ ลมากกวาการมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียนเปนรายบุคคลซึ่งในระยะยาวยุววิจัยจะสามารถชวยสรางความเขาใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบานและอาเซียนไดมากขึ้น
4.2.2.4 บทบาทภาคเอกชนในการรวมพัฒนาการศึกษา
นอกจากการบูรณาการความรวมมือโดยภาครัฐเปนหนวยประสานงานหลักแลว
ผูศึกษาเห็นวา ภาคเอกชนที่ป ระกอบธุรกิจ อยูในลาวและประเทศเพื่อนบาน อาจพิจ ารณาดําเนิน
โครงการ CSR ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
การสนับสนุนโครงการ “เรียนนอกหองเรียน” โดยใหครูและเยาวชนไดมีโอกาสเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัทและเรียนรูในลักษณะ Action Learning ของความเชื่อมโยงระหวางบทบาทภาคธุรกิจกับ
การสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
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เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหการ
ตอนรับและหารือกับ Mr. Noh Kwang–Il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทยเกี่ยวกับความ
รวมมือดานการศึกษา ซึ่งฝายเกาหลีใตยินดีใหการสนับสนุนโครงการ “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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แบบสัมภาษณประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล (สําหรับครู อาจารย และนักการศึกษา)
“ศักดินาสยามในศตวรรษที่ 21” : กรณีศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คําอธิบายประกอบแบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณนี้เปนการประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) ของ
นางสาวรุจิกร แสงจันทร ผูศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ของกระทรวงการตางประเทศ
ประจําป 2560
สวนที่ 1 เกี่ยวกับผูใหขอมูล
ชื่อ / นามสกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
หมายเลขโทรศัพท อีเมล

อายุ

สวนที่ 2 การสอนวิชาประวัติศาสตรระดับมัธยมศึกษา
2.1 ทานมีหลักการสอนอยางไร
2.2 ทานใชสื่อการสอนประเภทใดบาง และมีวิธีการสอนอยางไร
2.3 ทานเห็นวา แบบเรียนประวัติศาสตรของไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุท ธศัก ราช 2551 (เฉพาะในสวนที่เ กี่ยวกับ ความสัม พันธร ะหวางไทยกับ ลาว) นําเสนอ
ความสัมพันธอยางไร
2.4 ทานเห็นวา แบบเรียนประวัติศาสตรของไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ควรจะมีการปรับปรุงเนื้อหาใหครอบคลุมประเด็นความสัมพันธระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบานในปจจุบันหรือไม อยางไร
2.5 ทานไดส อดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับความสัมพันธร ะหวางไทยกับลาวในยุค
ปจจุบัน เชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเทศลาว ตลอดจนความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจ และในกรอบอาเซียนมากนอยเพียงใด และทานไดรับขอมูลที่ทันสมัยจากแหลงใด
เพียงพอหรือไม
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สวนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทยกับลาว
3.1 ทานเห็นวาในปจจุบันนักเรียนไทยรูสึกตอประเทศลาวและคนลาวอยางไร และอะไร
เปนสาเหตุของเจตคติดังกลาว
3.2 ทานคิดวาคนลาวมีความรูสึกอยางไรกับประเทศไทยและคนไทย
3.3 ทานทราบหรือไมวาแบบเรียนวิชาประวัติศาสตรของลาวเขียนถึง ประเทศไทยวา
อยางไร
3.4 ท า นประสงค จ ะได รั บ การสนั บ สนุ น จากกระทรวงการต า งประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญของไทยอยางไรบาง เชน การจัดสงเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย และขอมูล
ที่ทันสมัยเพื่อประกอบการสอน การจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนระหวางนักเรียนไทยกับลาว การจัด
โครงการทัศนศึกษาในประเทศเพื่อนบาน เปนตน
3.5 เกี่ยวกับกลไกประชารัฐ ทานเห็นวาหนวยราชการ ภาคธุรกิจ และองคกรเอกชนของ
ไทยควรจะมีบ ทบาทอยางไรในการปลูก ฝง ใหเ ยาวชนมีเจตคติที่ดีตอประเทศเพื่อนบาน อันเปน
พื้นฐานสําคัญของความรวมมืออาเซียน
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การวิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทย–ลาวในแบบเรียน
1. สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน กรณีสงครามเจาอนุวงศ พ.ศ. 2369–2371
สาระในแบบเรียนไทย
สาระในแบบเรียนลาว
“ความเหนือกวา” ของไทย (?)
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)
ม. 1 แบบเรียนกล าวถึงรูปแบบการปกครองของไทยใน แม แ บบเรี ย นไม ไ ด ก ล า วถึ ง กรณี ส งครามเจ า อนุ ว งศ
ลักษณะเอกเทศ ไมไดเชื่อมโยงความสัมพันธไทย– โดยตรง แต กล า วถึ ง “ศั กดิ น าสยาม” ด ว ยภาษาที่
ลาว และกลาวถึงพระราโชบายของพระมหากษัตริย กระตุนความรูสึกเกลียดชังศัตรูและความภูมิใจในความ
ไทยที่ทรงมุงฟนฟูอํานาจทางการเมืองการปกครอง กลาหาญของบรรพบุรุษลาว ดังนี้
และความเจริ ญ รุง เรืองทางวั ฒ นธรรมเหมื อนเช น 1. พ.ศ. 2321 ศักดินาสยามภายใตการปกครองของตาก
สมัยอยุธยาโดยไมไดระบุถึงสงครามเจาอนุวงศ58
สินไดฉวยโอกาสสงกองทัพมาบุกตีและยึดอาณาจักร
ลาวล า นช า ง โดยแบ ง ทหารเป น สองกอง คื อ
กองทั พ เรื อ แ ละกองทั พ บ กซึ่ ง บั ญชาการโด ย
พระ มหากษั ตริ ย ศึ ก เค ลื่ อ นทั พ ต ามเส น ทาง
นครราชสี ม า ศรี ส ะเกษ และอุ บ ลราชธานี โดยมี
เป า หมายไปสมทบกั บ กองทั พ เรื อ ที่ เ มื องจํ าปาสั ก
ตอจากนั้น ไดบุกตีจําปาสักและจับพระเจาแผนดินไซ
ยะกุมานไปบางกอก
2. พวกสยามยังไดยึดเอาเมืองตางๆ ที่อยูเลียบลําน้ําโขง
ตั้งแตนครพนม หนองคาย พะโค เมืองเวียงคุก และ
เมืองพันพาว ซึ่ งประชาชนลาวไดตอสูอยางเขมแข็ ง
พวกศัตรูใ ชวิธีสกปรกและโหดรายปาเถื่ อนที่สุด คื อ
จั บ คนลาวมาตั ด หั วใส เ รื อพายขึ้ น ลงตามลํ าน้ํ าโขง
ปาวประกาศขายหัวคนลาว อันไดสรางความแตกตื่น
และความหวาดกลัวใหแกประชาชนในเมืองดังกลาว
เปนที่สุด
3. พ.ศ. 2322 เจาสุริยวงศแหงหลวงพระบางซึ่งเปนศัตรู
กับเจาสิริบุญสารแหงเวียงจันทนไดสงทหารประมาณ
3,000 คน มาชวยสยามตีเวียงจันทน แตเจานันทเสน
ผูเ ป นราชบุ ตรของเจ าสิ ริบุ ญ สารได นําพาทัพ หลวง
ลานชางตอตานการรุ กรานของสยามอยางอาจหาญ
แตเนื่ องจากกํ าลังของศั ตรูมี เหนื อกวา เจ านันทเสน
จึงปลอยใหศัตรูเขาเมือง ทําลายตัวเมืองเวียงจันทน
อยางโหดรายปาเถื่อนดวยการจุดเผาและทําลายทุก
อย างที่ ข วางหน า ตามคํ าขวั ญ “จุ ด เกลี้ ย ง ทํ าลาย
เกลี้ยง”
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” ตอศักดินาสยาม (?)
4. พวกเขาไดจับเจานันทเสน เจาอนุวงศ และพระบรม
วงศานุ ว งศ ข องเวี ย งจั น ทน ไ ปเป น ตั ว ประกั น อยู
บางกอก กวาดต อนคนลาวนับหมื่ นครอบครัวไปอยู
ธนบุรี เพื่อเปนขี้ ขารั บใช ปลนสะดมเอาสิ่งศักดิ์สิท ธิ์
ของมี คาหวงแหนและสั กการบูช าที่เ ปนมิ่ งขวั ญของ
ชาวลาวทั้งชาติไปอยางไรมนุษยธรรม เชน พระแกว
มรกต พระบาง ทรัพยสินเงินทอง และของมีคาอื่นๆ
จํานวนมากไปบางกอก59
แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศ โดยเนน
การศึ กษาประวั ติ ศ าสตร โ ลก และประวั ติ ศ าสตร ล าว
ในชวงทีถ่ ูกแทรกแซงโดยพวกลาอาณานิคมฝรั่งเศสและ
การตอตานของประชาชนลาว ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป

ม. 2 แบบเรี ย นกลาวถึ ง เหตุ การณ ป ราบเวี ย งจั นทน ใ น
สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ซึ่งเปนเรื่องที่มี
การเรี ย นการสอนในระดั บ ม. 1 ของลาว แม จ ะ
ไมไ ดกลาวถึง รายละเอีย ดดั งเช นในแบบเรียนของ
ลาว แตก็ไดสะทอนความรูสึกเหนือกวาในฐานะ “ผู
ชนะ” สงคราม ดังนี้
1. พ.ศ. 2321 เกิ ด ความแตกแยกระหว างผู นําที่
ปกครองเวี ย งจั น ทน ผู นํ า บางคนต อ งการ
สวามิภักดิ์ตอกรุงธนบุรีทําใหเกิดการขัดแยงกัน
อย างรุ น แรง สมเด็ จพระเจ าตากสิ น มหาราช
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก
(ทองดวง) และเจาพระยาสุรสีห (บุญมา) ยกทัพ
ไปปราบเวียงจันทน
2. กองทัพธนบุรีมีชัยชนะตอเมืองตางๆ จนในที่สุด
ก็ ส ามารถยึ ด เวี ย งจั น ทน ไ ด สํ า เร็ จ สมเด็ จ
เจ า พระยามหากษั ต ริ ย ศึ ก ได ก วาดต อ นชาว
เวียงจันทนนํามาไวในเขตไทย พรอมทั้งอัญเชิญ
พระแกวมรกตและพระบางมาประดิษฐานที่กรุง
ธนบุรี สําหรับหลวงพระบางนั้นไดขอสวามิภักดิ์
ตอกรุงธนบุรี
3. แบบเรียนระบุวา ตอมา ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหง
กรุงรัตนโกสินทรไดพระราชทานพระบางคืนแก
ลาว สวนพระแกวมรกตนั้นไมไดคืนเพราะถือวา
เคยเปนของไทยมากอน60
ม. 3 แบบเรี ย นได กล าวถึ ง ความสั ม พั นธ ไ ทย–ลาวล าน แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศ โดยเนน
ช างในกรณี ส งครามเจ าอนุ ว งศ แ บบกระชั บ แต ก็ การศึ กษาประวั ติ ศ าสตร โ ลก และประวั ติ ศ าสตร ล าว
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กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซั้นมัดทะยม 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
สาระในแบบเรียนลาว
“ความเหนือกวา” ของไทย (?)
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)
ยัง คงสะท อนถึ ง การเป น “ผู ช นะ” และ “ความ ในชวงที่ตอตานพวกลาอาณานิคมฝรั่งเศสและญี่ปุนซึ่ ง
เหนือกวา” ของไทยอยูบาง ดังนี้
จะไดกลาวถึงตอไป
1. ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น ลาวแบ ง การ
ปกครองออกเป นสามอาณาจั กร ได แ ก หลวง
พระบาง เวียงจันทน และจําปาสัก ทั้งหมดอยูใต
การปกครองของไทย พระมหากษัตริยไทยโปรด
เกล า ฯ แต ง ตั้ ง กษั ต ริ ย ล าวปกครองทั้ ง สาม
อาณาจั กรแต ต องส ง เครื่ องราชบรรณาการไป
ถวายพร ะมห ากษั ตริ ย ไทย อนึ่ ง ทั้ งสาม
อาณาจั กรมักจะมีปญ หาทะเลาะวิ วาทและแย ง
ชิงอํานาจกันอยูเสมอ
2. พ.ศ. 2369 ในสมั ย รั ช กาลที่ 3 เจ า อนุ ว งศ
กษั ต ริ ย แ ห ง เวี ย งจั น ทน ไ ด ก อกบฏขึ้ น เพราะ
ตองการเปนอิสระจากไทย แตไทยปราบปรามได
สํ าเร็ จ ลาวจึ ง เป นเมื องขึ้ นของไทยจนถึ ง สมั ย
รัชกาลที่ 561
ม. 4 แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศซ้ํา แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศ โดยเนน
อีก
การศึกษาสถานการณโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ความสัม พันธ ระหว างประเทศในยุค สงครามเย็น และ
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่ง
จะไดกลาวถึงตอไป
ม. 5
แบบเรี ย นไม ไ ด กล าวถึ ง กรณี ส งครามเจ าอนุ ว งศ แต
ยอนกลั บ ไปศึ กษาประวัติ ศ าสตรโ ลกสมั ยโบราณ การ
ขยายตัวของระบบศั กดิ นาในยุโ รป ประวัติ ศาสตร ลาว
โบราณสมั ย ก อ ตั้ ง อาณาจั ก รล า นช าง ทั้ ง นี้ อาจเป น
เพราะ ม. 5 ของลาวเป นการเริ่ม ตนการศึกษาระดั บ
มัธยมปลาย จึงนําเรื่องเกามาสอนย้ําอีกครั้ง
ม. 6
แบบเรียน (บทที่ 13–16) มีการผลิตซ้ําและขยายความ
เนื้ อหาที่ นักเรี ย นได เ รี ย นแล วในชั้ น ม. 1 โดยเฉพาะ
รายละเอียดการรุกรานของสยามตออาณาจักรลาวลาน
ชาง การตอสูของประชาชนลาว และการตกเปนประเทศ
ราชของไทย รวมทั้ ง หมดจํ านวน 40 หน า (จาก 204
หนา) โดยแบบเรียนใชภาษาที่กระตุนใหเกิ ดความรูสึ ก
คับแคนใจและเกลียดชังศัตรู ดังนี้
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” ตอศักดินาสยาม (?)
ตอสูกับ “ศักดินาสยามผูรุกราน” เปนการเสริมสราง
น้ําใจความรักชาติแ ละร วมสร างความเคียดแค นต อ
“ศักดินาสยามผูกระหายสงคราม” และจะกลายเปน
พลั ง แห ง ความเคีย ดแค นต อศั กดิ นาสยามตลอดไป
จนกวาจะไดรับชัยชนะ
2. พ.ศ. 2348 เจาอนุ วงศได ถูกศักดินาสยามแตงตั้งให
เป นกษั ต ริ ย ป กค ร อง อาณาจั กร ลาวล า นช าง
เวียงจันทน และไดเตรียมความพรอมเพื่อตอสูกูชาติ
จากการเป น เมื องขึ้ น ของสยาม อนึ่ ง แบบเรี ย นได
กลาวถึงการวางแผนตอสู การเคลื่อนกําลังคน และ
การสูรบในสมรภูมิอยางละเอียด
3. พ.ศ. 2371 เจาอนุวงศไมสามารถดําเนินการตามแผน
ไดสําเร็จเพราะขาดกําลังคนและอาวุธ ในระหวางการ
หนีออกจากเวียงจันทน พระองคพรอมครอบครัวได
ถู ก กองทั พ สยามจั บ ตั ว ได ที่ เ มื อ งพวน จากนั้ น ถู ก
ควบคุ ม ตั วลงไปกรุ งเทพ พระองค ไ ด ถู กทรมานจน
สิ้นพระชนม เมื่ อ พ.ศ. 2372 ในขณะเดี ย วกัน ตั ว
เมืองเวียงจันทนที่เต็มไปดวยอาคารที่งดงามและอุดม
สมบู ร ณไ ปด วยพื ช พันธุ ธัญญาหารก็ ถู กเผาลงอย าง
ราบคาบ
4. บทเรียนการตอสูเพื่อตานศักดินาสยามทําใหลัทธิรัก
ชาติ แ ละ ความเ คี ย ดแ ค น ของ คนลาวเ พิ่ ม ท วี
ประชาชนลาวได จดจําวี รกรรมการต อสู ในสมัย เจ า
อนุวงศอยางไมมีวันลืมจนปจจุบัน
5. สงครามที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเจาอนุวงศ
เปนสงครามการตอสูเพื่อความเป นเอกราชและเป น
สงครามที่เปนธรรมเพราะเปนการตอตานพวก “ศักดิ
นาสยามผูรุกรานที่กดขี่ขูดรีด ” การตอสูครั้งนี้แมจะ
ปราไชยและผูนําจะถูก “ศักดินาสยามผูครอบครอง”
จับไดและนําไปทรมานอยางโหดรายเพื่อหวังดับสูญ
ความรักชาติในจิตใจคนลาวใหหมดไป แตพวกเขาก็
ไม ยอมจํานน และความกล าหาญในประวัติ ศ าสตร
การต อ สู ข องชาติ ล าวทํ า ให ค นลาวในยุ ค ต อมาได
ศึกษาร่ําเรียนเอาเปนแบบอยาง
6. อาณาจักรลาวล านชางภายหลัง สูญเสียเอกราชและ
ตกเป น เมื อ งขึ้ น ของศั ก ดิ น าสยามอยู ใ นสถานะ
ยากลําบาก ฝดเคือง และถูกกดหนวงถวงดึงใหพัฒนา
ช า ใ นแ ต ละ ด าน เช น ด านเ ศ รษฐ กิ จ ต อง ส ง
บรรณาการทุ ก สามป แ ละเสี ย ส ว ยให ส ยาม ด า น
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สาระในแบบเรียนไทย
“ความเหนือกวา” ของไทย (?)

ม. 7

สาระในแบบเรียนลาว
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)
วั ฒ นธรรม คนลาวถู กศั ก ดิ นาสยามกดขี่ ด านจิ ต ใจ
อย างร ายแรงภายใต นโยบายบั ง คั บ “การสั กเลข”
เพื่อหวังลมลางชาติลาว คนลาว และนโยบายทําลาย
จารีตประเพณี ดวยการออกกฎหมายบังคับไมใหค น
ลาวเป าแคน เมื่ อ พ.ศ. 2408 ซึ่ ง เป นนโยบายบี บ
บังคับที่ไรมนุษยธรรมที่สุดที่ศักดินาสยามกระทําตอ
คนลาว62
แบบเรียนไมไดกลาวถึงกรณีสงครามเจาอนุวงศ แตเนน
การศึกษาซ้ํ าเกี่ ยวกับโลกในยุ คสงครามโลกครั้ง ที่ 1–2
ยุ ค สงครามเย็ น และประวั ติ ศ าสตร ล าวสมั ย ใหม ที่
ตอตานการลาเมื องขึ้นของฝรั่งเศสและการรุกรานของ
สหรั ฐ อเมริ ก า รวมทั้ ง การสถาปนาประเทศเป น
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว การพั ฒ นา
ประเทศและการดําเนิ นความสั ม พั นธ กับ ตางประเทศ
รวมทั้งอาเซียน

2. สมัยการลาอาณานิคมในอินโดจีนของฝรั่งเศสถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2436–2484
สาระในแบบเรียนไทย
สาระในแบบเรียนลาว
“ความเหนือกวา” ของไทย (?)
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)
ม. 1 แบบเรียนกลาวถึงลาวในฐานะที่อยูใตการปกครอง แบบเรี ยนยั งไม กล าวถึ ง การล าอาณานิ ค มของฝรั่ งเศส
ของไทยวา ฝรั่งเศสไดใชวิธีรุนแรงขยายอํานาจเขา โดยจะเนนประวัติศาสตรโลกโบราณและประวัติศาสตร
ไปในดิ น แดนลาวและนํ า เรื อ รบมาป ด ปากน้ํ า ลาวสมัยโบราณถึงชวงอาณาจักรลาวลานชางแตก
เจ า พ ระยาและ คุ ก คามอธิ ป ไตย ของไทยซึ่ ง
“ปกครองลาวในฐานะประเทศราช” จนเกิ ด
วิกฤติการณ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) เปนผลใหไทย
ตองเสียดินแดนลาวใหแกฝรั่งเศสเพื่อรักษาเอกราช
ของชาติ63
ม. 2
แบบเรียนไดเชื่อมโยงการปกครองลาวของศักดินาสยาม
กับการที่ลาวตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส ดังนี้
1. ขบวนการต อต านศั กดิ นาสยามของประชาชนลาว
เกิ ด ขึ้ น ในหลายท อ งถิ่ น ในลั ก ษณะป ด ลั บ และไม
สามารถขยายตั วอยางเข มแข็ ง ได ทั้ ง นี้ เพราะการ
ปกครองที่เขมงวดและการปราบปรามที่โหดรายของ
62

กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซั้นมัดทะยม ปที่ 6 (เวียงจันทน : สถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา, 2015), หนา 103–143.
63
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 62.

49
สาระในแบบเรียนไทย
“ความเหนือกวา” ของไทย (?)

ม. 3

ม. 4
ม. 5
ม. 6

64

สาระในแบบเรียนลาว
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)
ศักดินาสยาม โดยเฉพาะขาหลวงสยามและกองทหาร
ของพวกเขาที่ประจําอยูแตละแควนและเมืองตางๆ
2. สภาพการณดังกลาวเอื้อใหการแทรกแซงรุกรานของ
จักรพรรดิลาเมืองขึ้นยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสในกลาง
ศตวรรษที่ 19 ทําไดงายขึ้น64
แบบเรียนกล าวถึงลาวในลักษณะเปนประเทศราช แบบเรียนเนนการศึกษาประวัติศาสตรโลกระหวาง พ.ศ.
และดิ นแดนฝ ง ขวาแม น้ํ าโขงที่ ไ ทยต อ งยอมเสี ย 2462–2488 และการตอสูของคนลาวและประเทศตางๆ
ใหแ กฝ รั่ง เศสในวิกฤติ การณ ร.ศ. 112 เพื่ อรั กษา ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต เ พื่ อ ต อ ต า นลั ท ธิ ก ารล า
อธิปไตยของไทยไว65 ทั้งนี้ เปนการกลาวตามลําดับ เมื องขึ้ นของฝรั่ ง เศส และการขยายอิ ท ธิ พ ลของญี่ ปุ น
เหตุ ก ารณ และกล า วถึ ง เหตุ ผ ลที่ ไ ทยต อ งยอม และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บทเรียนไดกลาวถึงประเทศไทย
ฝรั่ ง เศส โดยไม ไ ด ใ ช ภ าษาที่ ป ลุ ก เร า ให เ กิ ด ว าเป นประเทศเดี ย วที่ “ยอมประนี ป ระนอมกั บ พวก
ความรูสึกชาตินิยม
มหาอํ า นาจตะวั น ตก และต อ มาก็ ร ว มมื อ กั บ พวก
ฟาสซิสตญี่ปุนเพื่อสรางความยิ่งใหญในภูมิภาค” 66
แบบเรี ย นผลิ ต ซ้ํ าเนื้ อหาที่ ไ ด มี การเรี ย นการสอน
–
แล วในระดั บ ม. 3 แต ใ ห ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
–
เหตุ การณ ต างๆ มากขึ้ น เช น การที่ ฝ รั่ ง เศสเข า ในชวงที่ฝรั่งเศสลาอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ครอบครองภาคเหนื อ ของลาว เมื่ อ พ.ศ. 2429 เมื่อ พ.ศ. 2436–2473 แบบเรียนลาวไดเชื่อมโยงถึงศักดิ
วิกฤติการณ ร.ศ. 112 สาเหตุและเหตุการณที่ไทย นาสยามและสะทอนภาพที่ลาวถูกเอาเปรียบตางๆ ดังนี้
เสียดินแดนฝงซายของแมน้ําโขงใหแกฝรั่งเศส เมื่อ 1. ศักดินาสยามและจักรพรรดิฝรั่งเศสไดทําการยื้อแยง
พ.ศ. 2436 ความพยายามทางการทูตของไทยเพื่อ และร ว มกั น ตั ด แบ ง ดิ น แดนลาวตามสั ญ ญา พ.ศ.
ถ วงดุ ล ฝรั่ ง เศส การสู ร บทางเรื อระหว า งไทยกั บ 2436 เปนเหตุใหดินแดนลาวที่มีอาณาเขตกวางขวาง
ฝรั่งเศส และการเสียดินแดนฝงขวาแมน้ําโขง67
มาแตโบราณจําตองถูกตัดแบงเปนสองประเทศและ
ประชาชนลาวถูกแบงเปนสองชาติตลอดกาล
2. พวกเขาไดกดขี่ขมเหงประชาชนอยางหนักหนวงที่สุด
โดยเฉพาะการเก็บภาษีหัวคน การบังคับขมเหง การ
ทุบตีทรมาน การเกณฑกุลีไปใชแรงงานหนัก การยึด
และปลนสะดมอยางโหดรายปาเถื่อน
3. ประชาชนลาวที่ดํารงชีวิตอยูฝงขวาของแมน้ําโขงได
ถูกพวกศักดินาสยามจัดการปกครองใหมและทําการ
ปราบปรามอย างหนั ก พวกเขาบัง คั บ ให ป ระชาชน

กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซั้นมัดทะยม ปที่ 2 (เวียงจันทน : สถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา, 2015), หนา 60.
65
กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 100.
66
กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซั้นมัดทะยม 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 (?)

ม. 7

–

สาระในแบบเรียนลาว
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)
ลาวจดสํามะโนครั วเป นสัญ ชาติ และเชื้ อชาติ ส ยาม
หามไม ใหเรีย กตัวเองวาลาว หามไมใ หเรียนหนังสื อ
ลาว ไมใหพูดภาษาลาว ไมใหเปาแคนหรือเลนเครื่อง
ดนตรี ล าว ทํ า ลายสั ญ ลั ก ษณ แ ห ง ความเป น ลาว
ทางดานวัฒนธรรมใหหมดเกลี้ยง ทําใหประชาชนเกิด
ความเคียดแคนใจเปนอยางยิ่ง68
4. ทางดานวัฒนธรรม เมื่อจักรพรรดิฝรั่งเศสเขายึดครอง
ประเทศลาว พวกเขาวางนโยบายทางสังคมแบบขี้ขา
ดวยการเอาวัฒ นธรรมตะวันตกเขามาเผยแพร และ
โฆษณาว าฝรั่ งเศสเปนประเทศที่ เจริญ มอมเมาคน
ลาวใหมัวเมาวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยหวังใหคนลาวจม
อยูในความโงลาหลังในทุกดานแลวลืมชาติและจารีต
อันดีงามของลาว สงเสริมใหมีโรงโสเภณี ดื่มเหลาเมา
ยา สู บ ฝน เล นการพนั น และใหค นลาวนับ ถื อและ
ยอมเปนขี้ขารับใชคนฝรั่งเศส69
–

3. สมัยสงครามเย็นและสงครามอินโดจีน พ.ศ. 2507–2516
เปนชวงที่นโยบายของไทยตอลาวไดรับอิทธิพลจากลัทธิอุดมการณทางการเมืองและ
เศรษฐกิจที่มีก ารแกง แยงระหวางมหาอํานาจทั้งสองคาย สหรัฐอเมริก ามองวาไทยเปนหนึ่งในรัฐ
บริวาร (client state) ดังนั้น ความชวยเหลือตางๆ ที่ใหแกไทยจึงมีผลครอบงํานโยบายและทาทีของ
รัฐบาลไทย กลาวอีกนัยหนึ่ง ผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาเปนปจจัยกําหนดผลประโยชนของไทย
สําหรับความสัมพันธกับลาวซึ่งอยูในชวงของความขัดแยงภายในอยางรุนแรงระหวางกลุมลาวสามฝาย
(ฝายกลาง ฝายขวา และฝายซาย/คอมมิวนิสต) ไทยมองความขัดแยงดังกลาวในลาวผานแวนตาของ
สหรัฐอเมริกา70
การที่ลาวแบงออกเปนสามฝายทําใหไมสามารถมีทาทีรวมกันตอประเทศมหาอํานาจ
และตอไทย เชน ลาวฝายซายมองวาสหรัฐอเมริกาและไทยเปนศัตรู สวนเวียดนาม จีน และโซเวียต
เปนมิตร ในขณะที่ลาวฝายขวามองในทางกลับกัน ปญ หาภายในลาวยุติลงไดไมใชเ พราะสามารถ
ปรองดองกัน แตเปนเพราะสหรัฐอเมริกาพายแพสงครามเวียดนาม การที่เวียดนามเหนือไดรับชัยชนะ
อยางสมบูรณเหนือสมรภูมิเวียดนามใตถือวาเปนการเปดประตูแหงชัยชนะใหแกพรรคคอมมิวนิสตลาวใน
การทําสงครามเต็มรูปแบบกับลาวฝายกลางและลาวฝายขวา71

68

กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซั้นมัดทะยม ปที่ 6, หนา 154.
เรื่องเดียวกัน, หนา 178.
70
สุรพงษ ชัยนาม, นโยบายของไทยตอลาว (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพศยาม, 2559), หนา 276.
71
เรื่องเดียวกัน, หนา 114.
69
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72

สาระในแบบเรียนไทย
สาระในแบบเรียนลาว
“ความเหนือกวา” ของไทย (?)
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)
บทเรีย นไมได กลาวถึ งไทยในสงครามอินโดจีน แต
–
กล าวถึ ง ผลกระทบที่ ล าวได รั บ จากการทิ้ ง ระเบิ ด
ของสหรั ฐ อเมริ กาในดิ นแดนลาวอย างหนั ก 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
72
สหรัฐอเมริกา
–
–
บทเรียนสะทอนใหเห็นถึงความเปนพันธมิตรใกลชิด
–
ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาและลาวเปนประเทศที่
อยูฝายตรงขามกับไทย ดังนี้
1. พ.ศ. 2505 ไทยและสหรั ฐ อเมริ ก าได อ อก
แถลงการณ ร ว มกั น ว า สหรั ฐ อเมริ ก าพร อ ม
ชวยเหลือไทยในกรณีถูกรุกรานจากภายในและ
ภายนอก สหรั ฐ อเมริ กาให เ งิ น ช ว ยเหลื อทาง
ทหารแกไทยเพิ่มขึ้นทุกป รวมทั้งความชวยเหลือ
ด านเศรษฐกิ จและวิ ช าการอย างต อเนื่ องเป น
เวลานาน
2. ไทยได ร วมดําเนิ นนโยบายตอตานคอมมิ วนิ ส ต
ร ว มกั บ สหรั ฐ อเมริ ก า เช น ประกาศรั บ รอง
รัฐบาลประชาธิป ไตยของเวี ยดนาม อนุ ญาตให
สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพในไทย ยินยอมใหมีการ
สรางและขยายสนามบินในไทยหลายแหง เช น
นครพนม ตาคลี อูตะเภา อุบลราชธานี สัตหี บ
สกลนคร และพิษณุ โ ลก และเมื่อ พ.ศ. 2507
ประมาณการวามีพลทหารอเมริกันประจําอยูใน
ไทยถึ ง 50,000 คน บทบาทของไทยได กาวไป
อี กขั้ น โดยได ส ง กองทหารบก ทหารเรื อ และ
ทหารอาสา สมัครเขาไปรบในสงครามเวียดนาม
73
ดวย
แบบเรียนผลิตซ้ําเรื่องการเปนพันธมิตรระหวางไทย แบบเรียนไดกลาวถึงเหตุการณโดยละเอียดดวยถอยคําที่
กับสหรัฐอเมริกาและทาทีไทยในสงครามเวียดนาม กระตุน
ซึ่งไดขยายตัวเขาไปในลาวและกัมพูชา ดังนี้
ใหเกิดสํานึกแหงชาติเชนเดิม ไดแก
1. ไทยไดสงทหารนับหมื่นคนไปชวยเวียดนามใตรบ 1. พ.ศ. 2507–2508 จั กรพรรดิ อเมริ ก าได ส ง ทหาร
กับเวียดนามเหนือและชวยรัฐบาลลาวรบกับลาว หลายกองพันพรอมอาวุธทันสมัยสมทบกับทหารปน

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
สาระในแบบเรียนลาว
“ความเหนือกวา” ของไทย (?)
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)
ฝายซาย/คอมมิวนิสต
ใหญของไทยบุกโจมตีเ สนทางหมายเลข 9 (สะหวั น
2. สงครามในอินโดจีนทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับ นะเขต) และหมายเลข 12
สหรั ฐอเมริกาได ตั้ง ฐานทัพ อเมริ กันในประเทศ 2. พ.ศ. 2512 พวกเขาไดเปดสมรภูมิรบ “สามัคคี” และ
ไทย รวมทั้งจัดสรางสนามบินทหารหลายแหงใน “กูเกียรติ” บุกโจมตีทุงไหหินและแขวงเชียงขวางโดย
ประเทศไทยเพื่อสงเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในอินโด ทั่ว พวกศั ต รูไ ด สุ มกํ าลั ง ขนาดใหญ ห วัง ทํ าลายกอง
จีน
กําลังปฏิวัติลาว ไดแก กําลังทหาร 52 กองพัน และ
3. แม ส หรั ฐ อเมริ ก าพยายามทุ ม เทกํ า ลั ง อาวุ ธ เครื่ องบิ น บี 52 ทิ้ ง ระเบิ ด ทางภาคเหนื อของลาว
สมัยใหมอย างมหาศาลแต ก็ไมส ามารถเอาชนะ จํานวน 282–540 เที่ยวทุกวัน
ในสงครามอิ น โดจี น ได จึ ง เป ด การเจรจากั บ 3. พ.ศ. 2513–2514 พวกศัตรูไดเปดสมรภูมิรบ “ทนง
เวียดนามเหนื อเพื่อยุติสงคราม และถอนทหาร เกียรติ” บุกเขาตีทุงไหหิน หลวงพระบาง อัตตะปอ
อเมริกันออกจากเวียดนามเมื่อ พ.ศ. 2516
สะหวั น นะเขต และสมรภู มิ “ลานเซิ น ” โดยใช
4. เมื่ อ ประเทศเพื่ อ นบ า นของไทย ได แ ก ลาว เครื่องบิน บี 52 จํานวน 100 ลํา ปนใหญ และรถหุม
เวี ย ดนาม และกั ม พู ช าตกอยู ใ ต ก ารปกครอง เกราะจํานวนมาก
ระบอบคอมมิ ว นิ ส ต ไทยเริ่ ม ถอนทหารกลั บ 4. พ.ศ. 2515 พวกศัตรูไดบุกโจมตีกองกําลังปฏิวัติตั้งแต
ตั้ ง แต พ.ศ. 2512 และรั ฐ บาลไทยได ข อให เหนื อถึ ง ใต ทําใหพ ลเมื องและบานเรื อนถู กทําลาย
สหรั ฐ อเมริ ก าถอนทหารออกจากไทยเพื่ อ อย า งหนั กหน ว ง ในระยะที่ จัก รพรรดิ อเมริ ก าล า
หลี กเลี่ ย งการเป นปฏิ ป กษ กับ เพื่ อนบ าน และ เมืองขึ้น พวกเราก็ไดปลุกระดมประชาชนทุกเผาทั่ว
ปรั บ นโยบายเน น การสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศใหลุกขึ้นสู สรุ ปได วา ในปลาย พ.ศ. 2515
ประเทศเพื่อนบาน และกระชับความรวมมือใน กองทัพและประชาชนลาวไดบุกโจมตี 14 สมรภูมิรบ
ระดั บ ภูมิ ภ าค เพื่ อให เ อเชี ย ตะวั นออกเฉีย งใต ทําลายล างศัต รูไ ด 10,500 คน (ซึ่ งสองในสามเป น
เปนเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง ทหารรับจางชาวไทย) ยิงเครื่องบินตก 698 ลํา แสดง
ซึ่งสหรัฐอเมริกาไดปฏิบัติตามคําขอรองของไทย ให เ ห็ น ถึ ง ชั ย ชนะอั นยิ่ ง ใหญ ข องประชาชนลาวทั่ ว
โดยถอนทหารกลับประเทศใน พ.ศ. 2519
ประเทศที่ สามัค คี เปนน้ําหนึ่ งใจเดี ยวกันในการปก
อนึ่ง แบบเรียนไดวิเคราะหสาเหตุที่นโยบายตอตาน ป กรั กษาแผ น ดิ น อั น แสนรั ก และหวงแหนได อ ย า ง
คอมมิวนิ สต ของสหรั ฐอเมริ กาในเอเชี ยตะวันออก มั่นคง
เฉี ย งใต ไ ม ป ระสบผลสํ า เร็ จ โดยใช ถ อ ยคํ า เชิ ง 5. ในระยะ 10 ปที่จักรพรรดิอเมริกาดําเนินสงครามได
วิชาการและไมกระตุนความรูสึกดานลบ วา ความ สร า งโทษกรรมอั น ป า เถื่ อ นไว บ นแผ น ดิ นลาว ซึ่ ง
เ ข าใ จข อง ส ห รั ฐ อเ ม ริ กาแ ล ะ ไท ย ที่ เ ชื่ อว า ประวัติศาสตรลาวไมสามารถจะลบลางได75
ม. 5 คอมมิวนิสต จะรุกรานไปทั่วโลกตามทฤษฎี โดมิโ น
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ม. 6
แบบเรียนไดผลิตซ้ําเนื้อหาที่เคยมีการเรียนการสอนแลว
คอมมิวนิ ส ตมี จุด มุง หมายในการตอสู เพื่ อเอกราช ในชั้น ม. 4 โดยนอกเหนือจากการเลาลําดั บเหตุการณ
ของประเทศตน มิ ไ ดมี จุด มุง หมายที่ จะขยายลั ท ธิ และความโหดรายของจักรพรรดิอเมริกาแลว ยังไดเพิ่ม
คอมมิวนิสตไปทั่วโลกดังที่สหรัฐอเมริกาเขาใจและ ชื่อนักปฏิวัติ วีรบุรุษ และกองกําลังอาสาสมัครเวียดนาม
74
หวาดกลัว

74

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

ม. 7

สาระในแบบเรียนลาว
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)
ตลอดจนแผนการต อ สู ที่ นํ า โดยพรรคปฏิ วั ติ ล าวจน
76
สามารถเอาชนะสหรั ฐ อเมริ กาได ทั้ งนี้ นักเรี ยนจะ
เกิดความรูสึ กสํานึกในบุญ คุณของบรรพบุรุษของลาวที่
ตอสูเพื่อเอกราช
แบบเรียน (บทที่ 17) ยังคงผลิตซ้ําเนื้อหาที่ไดมีการเรียน
การสอนมาแลวในระดับ ม. 4 และ ม. 6 สําหรับระดับ
ม. 7 ได กล าวถึ ง ความรุ นแรงของสงครามอิ นโดจี นใน
รายละเอีย ดวาไดมีการยกระดับ เปน “สงครามพิ เศษ”
และ “สงครามพิเศษเพิ่มทวี” ซึ่งจักรพรรดิอเมริกาได
พยายามแทรกแซงทางการเมื องภายในของลาว (ด วย
การให ค วามช วยเหลื อ ) มาโดยตลอด รวมทั้ง กลาวถึ ง
การตอสูอยางกลาหาญของประชาชนลาว การนําพาของ
77
พรรคปฏิวัติลาว และรายละเอียดการสูรบตางๆ

4. ยุคหลังสงครามเวียดนาม ความขัดแยงกรณีสามหมูบานและเหตุการณบานรมเกลา
พ.ศ. 2518–2531
เปนยุคที่ความสัมพันธไทย–ลาวตกต่ําที่สุด ทั้งสองฝายมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
กลาวคือ ลาวหวาดระแวงมาโดยตลอดวาไทยใหการสนับสนุนกลุมตอตานรัฐบาลลาวที่บางสวนอาศัย
อยูในศูนยอพยพบริเวณแนวชายแดนไทยและเขาไปปฏิบัติการในลาว (เชน ชาวมงของนายพลวังเปา
กวา 30,000 คน) สวนไทยหวาดระแวงวาเวียดนามตองการครอบงําลาวและกัม พูชาเพื่อกอตั้ง
“สหพันธอินโดจีน” ความหวาดระแวงดังกลาวนําไปสูปญหาชายแดนระหวางทั้งสองประเทศหลายครั้ง
จนเกิดการพิพาทแยงชิงดินแดนสามหมูบาน (บานใหม บานกลาง และบานสวาง) เมื่อ พ.ศ. 2527 ซึ่ง
ไทยระบุวาอยูในอําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ติดกับเมืองปากลาย แขวงไซยะบุลีของลาว ในขณะ
ที่ลาวก็อางวาทั้งสามหมูบานเปนดินแดนของลาวในแขวงไซยะบุลี
ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–ลาว กรณีสามหมูบานไดขยายตัวไปยังบานรมเกลา
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2530 เมื่อไทยจัดใหผูรวมพัฒนาชาติไทยตามนโยบาย
66/23 (ตอตานคอมมิวนิสต) เขาอาศัยอยูในลักษณะหมูบานปองกันตนเอง ซึ่งลาวอางวาบานรมเกลา
เปนดินแดนในเขตเมืองบอแตน แขวงไซยะบุลีของลาว นอกจากนั้น ลาวยังหวาดระแวงวาไทยอนุญาต
ใหกลุมมงตอตานรัฐบาลลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู จนเกิดความขัดแยงถึงขั้นใชกําลังสูรบอยางรุนแรง เมื่อ
พ.ศ. 2530–2531 ทําใหทั้งสองฝายเสียชีวิตและทรัพยสินจํานวนมาก78

76

กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซั้นมัดทะยม ปที่ 6, หนา 198–199.
กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซั้นมัดทะยม ปที่ 7 (เวียงจันทน : สถาบันคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา, 2016), หนา 153–164.
78
สุเนตร ชุตินทรานนท, ไทยในสายตาเพื่อนบาน, หนา 106–107.
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สาระในแบบเรียนไทย
“ความเหนือกวา” ของไทย (?)
–
–
–
แบบเรีย นไม ไดกลาวถึง ความสัม พันธ ไทย–ลาวเป น
การเฉพาะเพี ย งแต ฉ ายภาพรวมของนโยบาย
ตางประเทศของไทยในยุคสิ้นสุดสงครามเย็นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ ซึ่งไทยตองเปนมิตรกั บ
ทุ ก ชาติ โ ดยเฉพาะประเทศเพื่ อ นบ า น และไม ไ ด
กลาวถึง ความขัด แยง ระหวางไทย–ลาวในกรณี สาม
หมูบานและเหตุการณบานรมเกลา

สาระในแบบเรียนลาว
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)
–
–
–
แบบเรียนไดนําเสนอมิติความสัมพันธไทย–ลาวในมุมที่
ออนลง โดยเปลี่ยนมาเรียกชื่อ “ประเทศไทย” แทนคํา
วา “ศักดิ นาสยาม” นอกจากนั้ น แบบเรียนกลาวถึ ง
กรณีพิพ าทสามหมูบานอยางกระชับและไมส รางอคติ
อยางไรก็ตาม ยังคงมีการสอดแทรกถอยคําที่ทําใหเกิด
ความรูสึก “ถูกรังแก” จากประเทศไทย ดังนี้
1. ในยุคหลังสงครามเวียดนาม เศรษฐกิจของลาวอยูใน
สภาพทรุ ดโทรม ผลผลิ ต ทางการเกษตรไม พ อต อ
ความตองการของประชาชน ดานอุตสาหกรรมก็ยัง
ไม พั ฒ นา สิ น ค า ใช ส อยส ว นใหญ นํ า เข า จาก
ตางประเทศโดยเฉพาะจากไทย
2. ไม เ พี ย งเท า นั้ น ในสภาพอั น ยุ ง ยากดั ง กล า ว
“ประเทศใกลเคียงที่มีระบอบการเมืองแตกตางกัน”
ยังไดทําการบีบรัดทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกดวยการ
ปดชายแดน ไมยอมขายสินคาใหลาวเปนบางระยะ
ซึ่ ง ได เ พิ่ ม ความยุ ง ยากให แ ก รั ฐ บาลลาวและ
ประชาชนที่เ พิ่ง หลุด พนออกจากสงครามที่ ยืด เยื้ อ
ยาวนานและหลุดจากแอกครอบงําของจักรพรรดิลา
79
เมืองขึ้นแบบใหม
3. ในระยะเริ่มของการสรางกองกําลังปองกันประเทศ
ลาวมี ผ ลงานเด นคื อ สกั ด กั้ น การก อความไม ส งบ
บริเวณชายแดนลาว–ไทย และตามเกาะดอนในลํา
น้ําโขงใน พ.ศ. 2520 รวมทั้ ง การใช กําลั ง ปกป อง
ดินแดนสามหมูบาน (บานใหม บานกลาง และบาน
สวาง) ที่ขึ้ นอยูกับเมื องปากลาย แขวงไซยะบูลี ใน
80
พ.ศ. 2527
–
–
แบบเรีย นในบทที่ 19 ผลิ ต ซ้ําเนื้ อหาเช นเดี ยวกับ ที่ มี
การเรี ย นการสอนในชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ทั้ ง หมด
เพื่อใหเห็นภาพของลาวในฐานะ “ผูถูกรังแก” อีกครั้ง

กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, แบบเฮียนปะหวัดสาดซั้นมัดทะยม ปที่ 4, หนา 74.
เรื่องเดียวกัน, หนา 80.
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5. ภายหลังการดําเนินนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนตลาดการคาของไทย ตั้งแต พ.ศ.
2532 ถึงปจจุบัน
สถานการณความสัมพันธไทย–ลาวที่ตกต่ําที่สุดเมื่อ พ.ศ. 2531 ไดเริ่มมีพัฒนาการดีขึ้น
เนื่องจากผูนําของทั้งสองประเทศมีความพยายามที่จะปรับความสัมพันธระหวางกัน 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–ลาวไดพัฒนาขึ้นอยางกาวกระโดดภายหลังการเสด็จฯ เยือนลาวของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เมื่อ พ.ศ. 2533 การเยือนไทยของนายไกสอน
พมวิ ห าน ประธานประเทศลาวและภริ ย าอย า งเป น ทางการในฐานะพระราชอาคั น ตุ ก ะของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ
วันที่ 6–11 มกราคม 2535 (ประธานประเทศลาวคนแรกที่เ ยือนไทย) การเสด็จฯ เยือนลาวของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร) เมื่อ พ.ศ. 2535
การเสด็จฯ ครั้งสําคัญที่สุดในหนาประวัติศาสตรไทย–ลาว คือ การเสด็จฯ เยือนลาว
อยางเปนทางการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เมื่ อ วั น ที่ 8–9 เมษายน 2537 (หลั ง จากที่ ท รงว า งเว น การเสด็ จ ฯ เยื อ น
ตางประเทศ เปนเวลา 27 ป ) โดยทรงรวมเปดสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแหงที่ 1 กับนายหนูฮัก
พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว รวมทั้งพระราชทานความชวยเหลือดานการพัฒนาการเกษตรใหแก
ลาวภายใตโครงการ “ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร หวยซอน–หวยซั้ว” หลังจากนั้น สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลาวอยางเปนทางการทุกปเปนเวลา 25 ป
ตอเนื่องกัน และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของรัฐบาลทั้งสองในเวลาตอมา

ม. 1
ม. 2
ม. 3

ม. 4
ม. 5
ม. 6

สาระในแบบเรียนไทย
“ความเหนือกวา” ของไทย (?)
–
–
แบบเรียนนําเสนอภาพรวมนโยบายของไทยที่จะผูก
มิต รกั บ ประเทศคอมมิ วนิส ต วา ตั้ ง แต พ.ศ. 2532
ความสั ม พั นธ ร ะหว างไทยกั บ ประเทศในอิ นโดจี น
ดํ าเนิ น ไปด ว ยดี การค า และการลงทุ นของไทยใน
เวียดนาม ลาว และกัมพูชาขยายตัวไปอยางรวดเร็ว
แบบเรียนนําเสนอขอมูลที่ รวบรัดและไมไดกลาวถึ ง
ความสั ม พั นธ ไ ทย–ลาว แต กล าวถึง ประเทศเพื่ อน
บ านในภาพรวมว า เมื่ อสถานการณ ใ นอิ น โดจี น มี
ความสงบแลว รัฐบาลไทยสนับสนุนใหเอกชนเขาไป
ค า ขายลงทุ น ในประเทศอิ นโดจี น เนื่ อ งจากกลุ ม

สาระในแบบเรียนลาว
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)

–
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สาระในแบบเรียนไทย
“ความเหนือกวา” ของไทย (?)
ประเทศนี้ อยู ร ะหว า งการฟ น ฟู ป ระเทศภายหลั ง
สงครามที่ยาวนาน ประชาชนตองการสินคาพื้นฐาน
ตอการดํารงชีพจากไทย รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณ
หะวั ณ เห็ น ว า เป น โอกาสดี จึ ง ประกาศนโยบาย
“เปลี่ ย นสนามรบเป น ตลาดการค า ” ส ง ผลให
ภาคเอกชนไทยไปลงทุนทําธุรกิจในอินโดจีนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนปจจุบัน81
ม. 7

81

สาระในแบบเรียนลาว
“ความเกลียดชัง” ตอศักดินาสยาม (?)

แบบเรียนนําเสนอประเด็นการพัฒนาประเทศของลาว
โดยเฉพ าะด า นเศรษฐ กิ จ รวมทั้ ง การ ส ง เสริ ม
ความสั ม พันธ กับ ประเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต
โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับเวียดนามและกัมพูชา
สําหรับความสัมพันธกับไทย รัฐบาลลาวมีความตั้งใจที่
จะสงเสริมความรวมมือในทุกดาน และใน พ.ศ. 2540
ลาวไดรับการรับรองเขาเปนสมาชิกอาเซียน และขยาย
ความสัมพันธกับนานาประเทศอยางตอเนื่อง

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