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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาในการน�ำเสนออุดมการณ์การศึกษาในรายการ
โทรทัศน์ เดินหน้าประเทศไทย ซึง่ เป็นช่องทางส�ำคัญทีร่ ฐั บาลในการสือ่ สารกับประชาชนเพือ่ น�ำ
เสนอข้อมูลต่างๆ ของรัฐ เป็นวาทกรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง
โดยศึกษาจากเทปบันทึกภาพรายการเดินหน้าประเทศไทยทีน่ �ำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาไทยที่
ออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557-20 มีนาคม พ.ศ.2559 จ�ำนวน 16 ตอน ตาม
ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) โดยอาศัยกรอบมิติทาง
วาทกรรมของแฟร์เคลาฟ์ (Fairclough)และแนวทางปริชานสังคมของฟาน ไดก์ (Van Dijk)
ผลการศึกษา พบกลวิธที างภาษาทีร่ ายการโทรทัศน์เดินหน้าประเทศไทยใช้สอื่ อุดมการณ์
5 วิธี ได้แก่ การเลือกใช้ค�ำศัพท์ การอ้างส่วนใหญ่ การใช้อุปลักษณ์ การใช้ค�ำขวัญและการใช้
ความเชื่อที่มีอยู่ก่อน เพื่อน�ำเสนออุดมการณ์การศึกษาที่ประกอบด้วยชุดความคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาที่ดีและไม่ดีกลวิธีทางภาษาข้างต้นยังน�ำเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
ผู้เรียนและพลเมืองที่รัฐต้องการ เมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาและจบการศึกษาด้วย
ค�ำส�ำคัญ: ภาษากับอุดมการณ์ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
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Abstract
The study aimed to study language strategies used to present to the
public educational ideologies from the “Dern Nah Pra Ted Thai : Thailand Moves
Forward” program. The language strategies were analyzed using Fairclough’s
critical discourse analysis approach and Van Dijk’s social cognitive analysis approach, aird between 6th June 2014 to 20th March 2016.
The findings indicated that 5 linguistic strategies were adopted in the “Dern
Nah Pra Ted Thai : Thailand Moves Forward” program representing the good
educational ideologies and the poor educational ideologies. Some points of view
that appeared in the “Dern Nah Pra Ted Thai : Thailand Moves Forward” included 1) a good educational system 2) a good student 3) a good citizen of Thai
society.
Keywords: Language and Ideologies, Dern Nah Pra Ted Thai
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บทน�ำ
ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารส�ำคัญของมนุษย์ การใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์ย่อม
มีวตั ถุประสงค์แตกต่างกันตามเจตนาของผูส้ ง่ สาร ในขณะเดียวกันมนุษย์กอ็ าจถ่ายทอดอุดมการณ์
(Ideology) อันเป็นระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมหรือกฎเกณฑ์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปยัง
ผู้รับสารในแต่ละสถานการณ์เหล่านั้นด้วย โดยอาจเป็นการเสนออุดมการณ์เพื่อเอื้อประโยชน์
แก่คนกลุ่มนั้นอย่างชัดเจนหรือแฝงเร้นและเป็นธรรมชาติจนผู้รับสารอาจไม่รู้ตัวว่าก�ำลังถูก
ปลูกฝังอุดมการณ์หรือถูกครอบง�ำ อุดมการณ์ทถี่ กู เสนอผ่านภาษาเหล่านีอ้ าจมีสถาบันทีม่ อี �ำนาจ
ในสังคม เช่น สือ่ สถาบันทางการเมือง สถาบันทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐ สถาบันการศึกษา ฯลฯ น�ำความ
คิดต่างๆ เข้าสูก่ ระบวนการผลิตสือ่ อุดมการณ์ จนท�ำให้ความคิดซึง่ ไม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นอุดมการณ์
ในตัวเองกลายมาเป็นอุดมการณ์ได้ อุดมการณ์ดังกล่าวนี้จึงมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมและสร้าง
วิถีปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตอุดมการณ์ วาทกรรมที่ถูกน�ำมาใช้เพื่อเสนออุดมการณ์
จึงมีลักษณะหลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ภาพยนตร์ โฆษณา ข่าว สื่อสารมวลชน ฯลฯ
รายการโทรทัศน์เดินหน้าประเทศไทยถือเป็นวาทกรรมหนึ่งที่รัฐเป็นผู้ผลิตขึ้นเพื่อ
ถ่ายทอดอุดมการณ์หรือความคิดต่างๆ ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รัฐในฐานะสถาบันที่มีอ�ำนาจ
ทางสังคมเป็นผู้ผลิตและผู้ก�ำหนด วาทกรรม ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของรายการ คือ เพื่อน�ำเสนอ
ความก้าวหน้าของรัฐบาลด้านต่างๆ ก�ำหนดวันเวลาออกอากาศ คือทุกวัน เวลา 18.00-18.20 น.
โดยประมาณ ก�ำหนดเนื้อหารายการและวิธีถ่ายทอดเนื้อหาต่างๆ ไปยังผู้รับสาร แสดงให้เห็น
ความพยายามที่จะสื่อสารกับประชาชนและเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด “การศึกษา”
เป็นประเด็นส�ำคัญทีร่ ฐั บาลน�ำเสนอเพือ่ ให้ประชาชนเห็นการพัฒนาทีร่ ฐั เชือ่ ว่าเป็นไปในทิศทาง
ทีด่ ขี นึ้ ซึง่ การเสนอข้อมูลต่างๆ ในรายการย่อมสะท้อนความคิด ความเชือ่ ความมุง่ หมายของรัฐ
ที่มีต่อระบบการศึกษาชาติในฐานะที่เป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างก�ำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ
รายการนี้ยังเป็นช่องทางในการสนับสนุนความชอบธรรมต่อการด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาด้วย การถ่ายทอดข้อมูลของรัฐนั้นมีกลวิธีต่างๆ เพื่อให้พลเมืองในประเทศเห็นพ้อง
กับแนวทางของรัฐอันจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการด�ำเนินงานของรัฐในแง่มุมต่างๆ
ผู ้ ศึ ก ษาจึ ง สนใจศึ ก ษาภาษากั บ อุ ด มการณ์ ที่ ป รากฏในรายการโทรทั ศ น์ เ ดิ น หน้ า
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาในการน�ำเสนออุดมการณ์การศึกษา
ในการรายการโทรทัศน์เดินหน้าประเทศไทย จากเทปบันทึกภาพการออกอากาศรายการโทรทัศน์
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เดินหน้าประเทศไทยด้านการศึกษาไทย ที่ออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557-20
มีนาคม พ.ศ.2559 จ�ำนวน 16 ตอน เพื่อให้เห็นว่า รัฐใช้กลวิธีทางภาษาใดบ้างเพื่อน�ำเสนอ
อุดมการณ์การศึกษาไปยังพลเมือง อุดมการณ์การศึกษาทีถ่ กู เสนอผ่านกลวิธที างภาษาเหล่านัน้
จะท�ำให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาษาและอุ ด มการณ์ ก ารศึ ก ษาของรั ฐ ที่ แ ฝงเร้ น ไว้
ในการน�ำเสนอรายการและเข้ า ใจบทบาทของรายการโทรทั ศ น์ เ ดิ น หน้ า ประเทศไทย
ในการสื่ออุดมการณ์สู่คนในสังคม
อุดมการณ์ (Ideology)
อุดมการณ์ เป็นความเชื่อของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลประโยชน์
ของคนกลุม่ นัน้ ซึง่ ความคิดความเชือ่ บางอย่างนัน้ สามารถพัฒนาให้กลายเป็นอุดมการณ์ได้ ก็ตอ่ เมือ่
สถาบันที่มีอ�ำนาจทางสังคมน�ำความคิดความเชื่อนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตและสื่ออุดมการณ์
นิยามเดิมเชื่อว่าอุดมการณ์มีนัยที่เป็นลบ คือ ส�ำนึกที่ผิด ที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบของ
คนบางกลุ่มและมีทั้งนิยามที่มองอุดมการณ์เป็นนัยที่เป็นกลาง คือความคิด ความเชื่อ ค่านิยม
ทีค่ นในสังคมมีรว่ มกัน ในการศึกษาตามมุมมองของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นนั้ อุดมการณ์
คือ ความคิด ความเชื่อที่สัมพันธ์กับ การเอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่จ�ำกัดว่าจะเป็น
นัยที่เป็นกลางหรือลบ นอกจากนี้ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวทางของฟาน ไดก์
มองว่า อุดมการณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบความคิดของมนุษย์ที่เชื่อมโยงวาทกรรมกับสังคม
เข้าด้วยกัน (โดยเฉพาะในแง่อ�ำนาจและการใช้อ�ำนาจในสังคม) และมีบทบาทที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการตีความวาทกรรม ขณะทีว่ าทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวทางของแฟร์เคลาฟ์ มองว่า
อุดมการณ์เป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แวดล้อมที่ส่งอิทธิพลต่อขั้นตอน
การผลิต ท�ำให้มกี ารเลือกผลิตตัวบท หรือเลือกใช้ภาษาและแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะอย่างใด
อย่างหนึง่ และส่งอิทธิพลต่อขัน้ ตอนการตีความและการบริโภคตัวบทด้วย (ชนกพร พัวพัฒนกุล,
2556 : 12)
อุดมการณ์ในมุมมองของการศึกษาวาทกรรมตามแนวทางทั้งสองต่างมองว่าอุดมการณ์
เป็นเรื่องของระบบความคิดของสมาชิกในสังคมที่มีร่วมกัน ดังนั้น การศึกษาอุดมการณ์จึงเป็น
การศึกษาความคิดและการถ่ายทอดความคิดของคนในสังคม เมือ่ ศึกษาและเข้าใจความคิดของคน
ในสังคมหนึ่งๆ แล้วย่อมจะท�ำให้เข้าใจปรากฏการณ์และวิถีปฏิบัติในสังคมได้ชัดเจนลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556 : 8) การศึกษาอุดมการณ์จึงมีประโยชน์ในการเข้าถึง
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ชุดความคิดหรืออุดมการณ์เพื่อสนองประโยชน์ของผู้ครอบง�ำที่แฝงมาอย่างแนบเนียนโดยผู้ถูก
ครอบง�ำอาจไม่รู้ตัว
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis)
ภาษาเป็นกิจกรรมทางสังคม มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั สังคม ลักษณะทางภาษา กลวิธี
ทางภาษาและกลวิธีทางวาทกรรมก็ล้วนแต่เชื่อมโยงไปสู่ความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของ
ผูใ้ ช้ภาษาทัง้ สิน้ ซึง่ ความคิดเชิงสังคมทีแ่ ฝงมากับลักษณะการใช้ภาษาในบริบท ก็คอื เรือ่ งอ�ำนาจ
(power) และอุดมการณ์ (Ideology) ซึง่ สัมพันธ์กบั การผลิตข้อความและการเลือกภาษาทีใ่ ช้สอื่
ในข้อความ การวิเคราะห์ขอ้ ความในมิตทิ างภาษาจึงไม่ควรละเลยต่อบริบททางสังคมวัฒนธรรม
จึงจ�ำเป็นต้องมี การวิพากษ์ (critical) เข้ามาวิเคราะห์ข้อความกับสังคม เพื่อลดความเป็น
ธรรมชาติของอ�ำนาจและอุดมการณ์ซงึ่ แฝงอยูอ่ ย่างแนบเนียนจนบางครัง้ ผูใ้ ช้ภาษาอาจไม่ทนั ได้
ตระหนักถึง เป็นการอธิบายสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ให้ปรากฏชัดออกมาด้วยหลักฐานทางภาษาที่อยู่
ในตัวบท เพือ่ แสดงให้เห็นว่าตัวบทนัน้ เกีย่ วข้องกับวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคมวัฒนธรรมอย่างไร ทัง้ นีม้ ใิ ช่
การตัดสินถูกผิด หากแต่เป็นการต้องท�ำให้ประจักษ์ชัดแจ้งถึงเบื้องหลังที่ซับซ้อนของอ�ำนาจ
และอุดมการณ์ให้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน
วรพงศ์ ไชยฤกษ์ (2556 : 155) ได้สรุปความหมายของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
(Critical Discourse Analysis หรือ CDA) ไว้วา่ เป็นการศึกษาการเชือ่ มโยงระหว่างการใช้ภาษา
กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมซึ่งสามารถใช้ศึกษาได้หลายประเด็น เช่น อ�ำนาจ การครอบง�ำ
อุดมการณ์ ความไม่เท่าเทียมกัน ชนชั้นทางสังคม เพศสภาพหรือเพศภาวะและเชื้อชาติ เป็นต้น
การศึกษาโดยใช้แนวคิด CDA จะเป็นการศึกษาโดยวิเคราะห์ตัวบทอย่างละเอียดและน�ำไปสู่
การอธิบายความและตีความ นอร์แมน แฟร์เคลาฟ์ (Norman Fairclough) นักคิดคนส�ำคัญใน
การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ได้นยิ ามกรอบความคิดของ CDA ไว้ 3 มิติ ได้แก่ มิตติ วั บท
มิติปฏิบัติการทางวาทกรรมและมิติปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม
จากทีก่ ล่าวมานัน้ ผูศ้ กึ ษาจะน�ำเสนอวิธวี เิ คราะห์ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
ของแฟร์เคลาฟ์ (Norman Fairclough) และเทียน เอ ฟาน ไดก์ (Teun A. Van Dijk) ซึ่งใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้
แฟร์เคลาฟ์เน้นว่า การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวาทกรรมกับสังคม จะพิจารณาด้านเดียวไม่ได้ ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงต้องพิจารณา
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ตัวบท (Text) พิจารณาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice)และพิจารณาวิถีปฏิบัติ
ทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) ด้วย
การวิเคราะห์ตัวบท (Text)
แฟร์เคลาฟ์ให้แนวคิดว่า ตัวบทประกอบสร้างความหมาย มีลกั ษณะเป็นชุดของตัวเลือก
คือ ตัวบทเลือกรูปของภาษาหนึ่งจากชุดตัวเลือกที่มีอยู่ในระดับต่างๆ เช่น ระดับค�ำศัพท์ ระดับ
โครงสร้างประโยค ฯลฯ เพือ่ สือ่ เหตุการณ์หรือสภาพจากมุมมองหนึง่ การเลือกใช้ภาษาแตกต่าง
กันท�ำให้ภาพทีเ่ สนอต่างกัน ซึง่ มุมมองเรือ่ งหน้าทีห่ รือความหมายนีจ้ ะท�ำให้เห็นว่าการวิเคราะห์
ภาษาในตัวบทมีความส�ำคัญ การวิเคราะห์ตัวบทจะโยงไปสู่การศึกษาประเด็นทางสังคม ทั้งนี้
มีชุดตัวเลือกระดับระเบียบวาทกรรม (order of discourse) ด้วย
การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice)
สังคมมีอทิ ธิพลต่อตัวบททางอ้อม เพราะสังคมได้ก�ำหนดวิถปี ฏิบตั ทิ างวาทกรรมและวิถี
ปฏิบัติทางวาทกรรมก็ไปก�ำหนดตัวบทด้วย ที่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบวิภาษา นอกจาก
วิถปี ฏิบตั ทิ างวาทกรรมจะส่งผลต่อภาษาในตัวบทแล้วยังส่งผลต่อระเบียบวาทกรรมซึง่ หมายถึง
การรวมตัวกันของประเภทตัวบทต่างๆ (genres) วาทกรรมต่างๆ (discourses)และลีลา (style)
ในรูปแบบเฉพาะด้วยระเบียบวาทกรรม มีองค์ประกอบคือ
1. ประเภทของตัวบท (genres) หมายถึง ภาษาทีส่ มั พันธ์กบั กิจกรรมทางสังคมแบบใด
แบบหนึ่ง เช่น บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ภาพยนตร์
2. วาทกรรม (discourses) หมายถึง ภาษาที่ใช้เพื่อสื่อภาพแทนจากมุมมองใดมุมมอง
หนึ่ง เช่น วาทกรรมแพทย์แผนจีน วาทกรรมแพทย์แผนตะวันตก
3. ลีลา (style) หรือ เสียง (voice) หมายถึง ภาษาที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์ของกลุ่มนั้น เช่น ลีลาของแพทย์ ลีลาของศาล วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่ไม่เป็นไป
ตามขนบเดิมมักจะสัมพันธ์กบั ระเบียบวาทกรรมทีซ่ บั ซ้อน เช่น การรายงานข่าวทีเ่ ปลีย่ นรูปแบบ
การบริโภคข่าวของผู้บริโภคข่าวที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่เปลี่ยนไปของสื่อ
ปัจจุบนั การวิเคราะห์ระเบียบวาทกรรมเป็นการวิเคราะห์สหบท (intertexual analysis) ควบคู่
ไปด้วยเพือ่ มุง่ ตอบค�ำถามว่า ประเภทของตัวบทและวาทกรรมใดบ้างทีน่ �ำมาผสมผสานกัน พร้อม
วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับสังคมของระเบียบวาทกรรมนั้น
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การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice)
แฟร์เคลาฟ์แบ่งวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม เป็น 3 ระดับ เริ่มจากระดับสถานการณ์
(situation) คือ บริบทแวดล้อมเหตุการณ์การสื่อสารนั้น ต่อมาคือระดับสถาบัน (institution)
คือ สถาบันที่เกิดเหตุการณ์การสื่อสารนั้น และระดับที่กว้างที่สุด ก็คือ กรอบสังคมวัฒนธรรม
การวิเคราะห์มิตินี้ จะท�ำให้เห็นความสัมพันธ์แบบวิภาษาระหว่างตัวบทกับสังคม
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์จะประกอบจาก 3 มิติ แฟร์เคลาฟ์ (Fiarclough, 1995
: 98 อ้างถึงใน วรพงศ์ ไชยฤกษ์, 2556 : 143-144) สรุปได้ดังนี้
มิตบิ รรยายความ คือ การวิเคราะห์ตวั บท ได้แก่ การศึกษาภาษาในตัวบท โดยดูทหี่ น่วย
พืน้ ฐานและองค์ประกอบทางภาษาทัง้ วัจนภาษาและอวัจนภาษา อันได้แก่ ภาษาระดับข้อความ
ภาพ แสง สี เส้น องค์ประกอบภาพ เป็นต้น
มิติตีความ คือ การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) ของวิถีปฏิบัติการ
ทางวาทกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ความหมายแฝงนัยและอุดมการณ์ ที่ซ่อนอยู่ในระดับลึกของ
ตัวบท เป็นการศึกษาความหมายของตัวบทในฐานะทีเ่ ป็นปฏิบตั กิ ารสร้างความหมายผ่านตัวภาษา
รวมทั้งศึกษากลไก วิธีการต่างๆ ในการสร้างความหมายโดยเฉพาะความหมายที่สัมพันธ์
กับอุดมการณ์และความเชื่อในสังคม
มิตอิ ธิบายความ คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสือ่ หรือตัวบท ภาษา กับบริบทสังคม
วัฒนธรรมทีส่ อื่ หรือตัวบทนัน้ ปรากฏใช้ เป็นการอธิบายภาษาทีถ่ กู หล่อหลอมโดยสังคมวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ของภาษา สือ่ และสังคมซึง่ มักน�ำไปสูป่ ระเด็นเรือ่ งอุดมการณ์ และความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจในสังคม
แนวทางการศึกษาปริชานสังคมของเทียน เอ ฟาน ไดก์ (Teun A. Van Dijk) เป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ประกอบการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวคือ การพิจารณาวาทกรรมโดยเน้นที่สื่อ
กลางระหว่างวาทกรรมกับสังคม นั่นคือ กระบวนการทางปริชานซึ่งเกี่ยวข้องกับความทรงจ�ำ
(Memory) ได้แก่ความทรงจ�ำระดับบุคคลทีเ่ กิดขึน้ จากประสบการณ์ของแต่ละคนและความทรง
จ�ำระดับสังคม ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่สังคมมีร่วมกัน นอกจากนี้แต่ละคนยังมีภาพในความคิด
(mental models) ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละคนใช้ผลิตและเข้าใจวาทกรรม ฟาน ไดก์ อธิบายว่า เรามี
สิ่งควบคุมการผลิตและท�ำความเข้าใจวาทกรรมให้เหมาะสมกับปริบท คือ ภาพปริบทในความ
คิด นั่นหมายความว่า เราไม่ได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีจากภาพในความคิดแต่เราเลือกเฉพาะข้อมูล
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับปริบทนั้นๆ แนวทางของฟาน ไดก์ท�ำให้เราเห็นว่า ภาพปริบท
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ในความคิดจะก�ำกับค�ำพูดและวิธีพูดของเราและก�ำกับการตีความเหตุการณ์และวาทกรรม
เดี ย วกั น ต่ า งกั น ออกไปด้ ว ย ซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การรั บ และผลของวาทกรรม อาจท�ำให้
การครอบง�ำทางความคิดมีผลต่อผูร้ บั วาทกรรมต่างกันไปออกไปด้วย มิตดิ า้ นปริชานสังคมของ
ฟาน ไดก์จึงน�ำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย
งานวิจัย “อุดมการณ์” ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
ผู้ศึกษามองว่า รายการเดินหน้าประเทศไทยแม้จะเป็นรายการโทรทัศน์ ก็เป็นรายการ
ทีม่ สี ถาบันของรัฐรองรับ นัน่ คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันหมายรวมไปถึงรัฐบาล
เป็นผู้ผลิตวาทกรรม ดังนั้น การน�ำเสนอต่างๆ แม้จะอยู่ในลักษณะการสัมภาษณ์ ฯลฯ ย่อมต้อง
ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง คัดเลือกข้อมูลของผู้น�ำเสนอข้อมูลภาครัฐและผู้ด�ำเนินรายการ
มาก่อนแล้วทัง้ สิน้ และสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ คือ วาทกรรมทีม่ กี ารตรวจสอบและรองรับโดยรัฐนีย้ อ่ ม
มีการปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างแน่นอน
งานวิจยั ทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปนีเ้ ป็นงานวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษาอุดมการณ์จากวาทกรรมซึง่ มีอทิ ธิพล
ต่อสังคมในวงกว้างและมีสถาบันเป็นผูร้ องรับวาทกรรม วิสนั ต์ สุขวิสทิ ธิ์ (2554) ศึกษาอุดมการณ์
ทีถ่ า่ ยทอดผ่านกลวิธที างภาษาในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาทีก่ ระทรวง
ศึกษาธิการ จาก หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503-2544
จ�ำนวน 4 หลักสูตรและศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ที่สื่อผ่านหนังสือเรียนแต่ละหลักสูตร
อุดมการณ์ที่พบบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาวัลย์ ชีช้าง (2555) ศึกษาวิเคราะห์
อุดมการณ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติรวมถึงเรือ่ งเล่าส�ำหรับเด็ก ซึง่ เป็นวาทกรรมทีม่ กี ารกระจาย
ตัวบทอย่างกว้างขวางและน่าจะมีบทบาทในแง่การถ่ายทอดอุดมการณ์สเู่ ยาวชนไทยในลักษณะ
ใกล้เคียงกับหนังสือเรียน
งานวิ จัย ทั้ ง สองเรื่องสะท้อนอุด มการณ์เกี่ยวกับ ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งเด็ ก -ผู ้ ใ หญ่
อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็นเด็กดีและคนดี อุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย-หญิงในสังคมไทย
อุดมการณ์เกีย่ วกับความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ ผลการวิจยั ทัง้ สองเรือ่ งสะท้อนว่าหนังสือ
เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและหนังสือวันเด็กแห่งชาติเป็นสารทางอุดมการณ์ซึ่งรัฐอาจ
ใช้ใน การถ่ายทอดและปลูกฝังความคิดเชิงอุดมการณ์บางประการแก่เด็กในสังคมไทยเพื่อสร้าง
“เด็กดี”และ “พลเมืองดี” ซึ่งจะเอื้อต่อการก�ำกับดูแลและควบคุมสมาชิกในสังคมต่อไป
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กลวิธีทางภาษาในการน�ำเสนออุดมการณ์การศึกษาในรายการเดินหน้าประเทศไทย
ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะกล่าวถึงกลวิธที างภาษาในการน�ำเสนออุดมการณ์ และชุดความคิด
เกี่ยวกับการศึกษาที่ปรากฏในรายการเดินหน้าประเทศไทย ผู้ศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษา
ในการน�ำเสนออุดมการณ์การศึกษาที่ปรากฏในรายการเดินหน้าประเทศไทย มี 5 วิธี ได้แก่
การเลือกใช้ค�ำศัพท์ การอ้างส่วนใหญ่ การใช้อุปลักษณ์ การใช้ค�ำขวัญและการใช้ความเชื่อที่
มีอยู่ก่อน ดังจะน�ำเสนอต่อไปนี้
1. การเลือกใช้ค�ำศัพท์
		 การเลือกใช้ค�ำศัพท์ เป็นการเลือกใช้ค�ำศัพท์เพื่อการแสดงความคิดและสื่อแทน
ความคิดของผู้ส่งสาร (Fairclough, 1995 : 185) อ้างถึงใน จันทิมา อังคพนิชกิจ, 2557)
ชี้ให้เห็นว่าการเลือกใช้ค�ำศัพท์ของผู้เขียนในฐานะผู้ผลิตตัวบทนั้นเป็นเรื่องที่แปรไปตามปัจจัย
ทางสังคม รวมทั้งจะต้องเผชิญกับกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมในวงกว้างอีกด้วย ในที่นี้
หมายรวมถึงการเลือกใช้ค�ำศัพท์และวลีด้วย การเลือกใช้ค�ำศัพท์เพื่อน�ำเสนออุดมการณ์
การศึกษาในรายการเดินหน้าประเทศไทย มี 2 ลักษณะดังนี้
1.1) การเลื อ กใช้ ค� ำศั พ ท์ ที่ มี ค วามหมายเชิ ง บวกต่ อ นโยบายหรื อ แนวทาง
การจัดการระบบการศึกษาของรัฐบาล
การเลือกใช้ค�ำศัพท์เชิงบวกในที่นี้เป็นการเพื่อแสดงความชอบธรรมในการด�ำเนินการ
ของรัฐบาลและน�ำเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษา ผู้เรียนและความเป็นพลเมืองที่รัฐ
เป็นผู้ก�ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์คาดหวังในขณะที่เข้าสู่ระบบการศึกษาและหลังจากจบ
การศึกษาตามที่รัฐจัดให้ ดังนี้
		 ชุดความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
(1) “กระทรวงศึกษาธิการเราก็ด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพื่อจะให้เด็กไทยได้มีคุณภาพดีที่สุด”
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ : 27 สิงหาคม 2558
		 ตัวอย่างที่ (1) ใช้ค�ำกริยา “ดี” ขยายด้วย “ทีส่ ดุ ” เพือ่ ขยายค�ำนาม “คุณภาพ” เพือ่
สือ่ ว่ารัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการซึง่ มีหน้าทีด่ แู ลระบบการศึกษาของชาตินนั้ ไม่เพียงแต่จะพัฒนา
เด็กไทยให้มีคุณภาพเท่านั้น แต่จะให้มีคุณภาพดีที่สุดอีกด้วย
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(2) “รัฐบาลมีความมุง่ หมายทีจ่ ะลดความเหลือ่ มลำ�้ สร้างความเป็นธรรมทางการ
ศึกษาแล้วก็ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการศึกษาที่เท่าเทียม
และทั่วถึงนะครับ”
			
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ : 6 สิงหาคม 2558
		 ตัวอย่างที่ (2) ใช้ค�ำกริยา “ลด” “สร้าง” “ขยาย” น�ำหน้าค�ำนาม “ความเหลือ่ มล�ำ้ ”
“ความเป็นธรรมทางการศึกษา” “โอกาสทางการศึกษา” ตามล�ำดับ เพือ่ สือ่ ว่า ค�ำนาม เหล่านี้
คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่รัฐจะต้องดูแล แก้ไขในหลายลักษณะและเลือกใช้ค�ำ “เท่า
เทียม”และ “ทั่วถึง” เพื่อสื่อเป้าหมายเชิงหลักการของการจัดการศึกษาทั่วประเทศ
(3) “สองค�ำนี้เป็นค�ำที่น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ทวิศึกษา ทวิภาคี
ซึง่ ทัง้ สองสิง่ นีจ้ ะมาช่วยตอบโจทย์ให้กบั เด็กหลายคนทีก่ �ำลังสงสัยว่าจะเรียน
สายสามัญดีหรือสายอาชีพดีด้วย ซึ่งสองตัวนี้เป็นตัวตอบเลย”
ภัทร จึงกานต์กุล : 27 สิงหาคม 2558
		 ตัวอย่างที่ (3) ใช้ค�ำ “ตอบ” โดยเปรียบเทียบว่าปัญหาการศึกษาทีเ่ กิดขึน้ เป็นเสมือน
โจทย์ที่ต้องแก้ไขและสื่อว่า แนวทางการจัดการศึกษาของรัฐด้วยรูปแบบทวิศึกษา ทวิภาคีนั้น
จะเป็น “ตัวตอบ” โจทย์ปัญหาดังกล่าว
(4) “ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น ส่งผลต่อครู ส่งผล
ต่อนักเรียนอย่างแท้จริงนะครับ ซึง่ ก็ถอื ว่าเป็นต้นแบบของการปฏิรปู การเรียน
รู้ ปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้”
			
อนุสรณ์ ฟูเจริญ : 24 มกราคม 2558
		 ตัวอย่างที่ (4) ใช้ค�ำนาม “มิติใหม่” เพื่อสื่อถึงระบบการศึกษาที่ดี นั่นคือ การใช้
ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้ค�ำ “แท้จริง” เพื่อสื่อถึงประสิทธิภาพของระบบการศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียมและ ใช้ค�ำ “ต้นแบบ” เพื่อสื่อว่าระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ใน
ระดับที่เป็นแบบอย่างได้
		 จากตัวอย่างที่ (1) ถึง (4) แสดงให้เห็นการเลือกใช้ศัพท์ที่มีความหมายเชิงบวกต่อ
นโยบายหรือแนวทางการจัดการระบบการศึกษาของรัฐบาล แสดงให้เห็นว่าวาทกรรมนีถ้ กู สร้าง
ขึ้นเพื่ออยู่ข้างเดียวกันกับรัฐบาล การเลือกใช้ศัพท์ลักษณะนี้จึงถือเป็นกลวิธีทางภาษาที่ถูกใช้
เพื่อเสนออุดมการณ์ และชุดความคิดที่สร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐได้อย่างชัดเจน
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		 ชุดความคิดเกี่ยวกับผู้เรียน
		 การเลือกใช้ค�ำศัพท์เพื่อน�ำเสนอชุดความคิดที่สื่อว่า “เด็ก” หรือ “ผู้เรียน” ที่เรียน
ในระบบการศึกษาที่ถูกจัดการใหม่ โดยรัฐจะก�ำหนดคุณลักษณะที่ “พึงประสงค์” ตามที่รัฐ
ต้องการ เพื่อให้เห็นว่าแนวทางการจัดการศึกษาของรัฐในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ
มีอ�ำนาจโดยชอบธรรมในการบริหารจัดการ รัฐจึงมีสทิ ธิก�ำหนดได้วา่ ต้องการให้เด็กมีคณ
ุ ลักษณะ
อย่างไรบ้าง ซึง่ คุณลักษณะดังกล่าว หมายรวมทัง้ เมือ่ เด็กอยูใ่ นระบบการศึกษาและจบการศึกษา
แล้ว อาทิ มีทักษะ มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิ
หน้าที่ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักควบคุมตนเอง คิดไกล อ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหาได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(5) “นักเรียนที่จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 ครับต้องอ่านออกเขียนได้ภาษา
ไทย นะครับ”
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ : 6 สิงหาคม 2558
		 ตัวอย่างที่ (5) ใช้วลี “อ่านออกเขียนได้” เพื่อสื่อถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เบื้องต้นที่รัฐก�ำหนดให้เด็กและผู้เรียน “ต้อง” ปฏิบัติได้
(6) “นักศึกษา…ต้องเป็นคนที่มีทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมเลิศล�้ำวิชาใช้เวลาให้
เกิดคุณ”
อกนิษฐ์ คลังแสง : 27 กันยายน 2557
		 ตัวอย่างที่ (6) ใช้ค�ำวิเศษณ์ “เยีย่ ม” “เปีย่ ม” “เลิศล�ำ้ ” “คุณ” ขยายค�ำว่า “ทักษะ”
“คุณธรรม” “วิชา” วลี “ใช้เวลา” ตามล�ำดับ เพื่อสื่อถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นอกเหนือ
จากด้านวิชาการที่ต้องการให้เด็กหรือผู้เรียนมี
(7) “เด็กได้เริ่มมีความคิดความอ่านว่าเขาจะมารับผิดชอบบ้านเมืองอย่างไร วิถี
ประชาธิปไตยจะต้องมีอะไรบ้าง การเคารพสิทธิหน้าที่ การที่จะต้องตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริตทั้งหลายทั้งปวง”
ประวิช รัตนเพียร : 9 ตุลาคม 2557
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		 ตัวอย่างที่ (7) ใช้ค�ำกริยา “รับผิดชอบ” น�ำหน้าค�ำนาม “บ้านเมือง” ค�ำกริยา
“เคารพ” น�ำหน้า “สิทธิหน้าที่” “ซื่อสัตย์สุจริต”และวลี “ตรงต่อเวลา” เพื่อสื่อคุณลักษณะ
ที่ดีที่รัฐต้องการให้มี ในเด็กและผู้เรียนทุกคนในระบบการศึกษา ทั้งนี้ยังสื่อถึงความพยายาม
ปลูกฝังความเป็นให้เด็กและผู้เรียน
(8) “แก้ยาวๆ คงต้องไปช่วยกันสร้างจิตส�ำนึกให้เป็นคนดี ให้เป็นคนรู้จักควบคุม
ตนเองแล้วก็มองเห็นอนาคตของตนเอง”
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ : 2 พฤศจิกายน 2557
		 ตัวอย่างที่ (8) ใช้ค�ำวิเศษณ์ “ดี” ขยายค�ำว่า “คน” เพื่อสื่อถึงความมุ่งหมาย
ในการสร้างคนของรัฐและขยาย “ความเป็นคนดี” ว่าจะต้องมีลักษณะส�ำคัญ คือ “รู้จักควบคุม
ตนเอง”และ “มองเห็นอนาคตของตนเอง”
(9) “เราต้องการให้เขาคิดและวิเคราะห์เป็น แบบมีเหตุมีผล...เมื่อประสบปัญหา
อะไรเขาสามารถที่จะวิเคราะห์แก้ปัญหาของเขาเองได้”
ณรงค์ พิพัฒนาศัย : 29 พฤศจิกายน 2557
		 ตัวอย่างที่ (9) ใช้วลี “คิดและวิเคราะห์เป็นแบบมีเหตุมผี ล”และ “วิเคราะห์แก้ปญ
ั หา
ของเขาเองได้” เพื่อสื่อคุณลักษณะส�ำคัญอีกประการที่รัฐต้องการให้เด็กและผู้เรียนมี
(10) “ถ้านักเรียนที่สนใจในโครงการทวิศึกษานะคะก็สามารถเข้ามาร่วมเรียนกัน
ได้โดยที่นักเรียนจะต้องมีความขยัน อดทนและต้องมีความรับผิดชอบ…”
ศริยา แก้วลายทอง : 27 สิงหาคม 2558
		 ตัวอย่างที่ (10) ใช้ค�ำวิเศษณ์ “ขยัน” “อดทน”และ วลี “มีความรับผิดชอบเพื่อสื่อ
คุณลักษณะส�ำคัญอีกประการทีร่ ฐั ก�ำหนดให้เด็กและผูเ้ รียนมีเมือ่ เข้าสูแ่ ละจบการศึกษาในระบบ
ที่รัฐจัดให้
		 จากตัวอย่างที่ (5) ถึง (10) มีการเลือกใช้ค�ำศัพท์แสดงคุณลักษณะที่รัฐต้องการให้ผู้
เรียนมี ทั้งค�ำและวลี อาทิ ค�ำว่า “ขยัน” “อดทน” “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์สุจริต” ฯลฯ วลี อาทิ
“คิดและวิเคราะห์เป็นแบบมีเหตุมผี ล” “อ่านออกเขียนได้” “ตรงต่อเวลา” ฯลฯ ซึง่ คุณลักษณะ
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เหล่านี้จะเกิดขึ้นในระบบการศึกษาและติดตัวเด็กเมื่อจบการศึกษา ตามแนวทางการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนของชาติ ทั้งนี้ การสื่อชุดความคิดเกี่ยวกับเด็กและผู้เรียนที่ปรากฏนี้ ยัง
พยายามใช้ชใี้ ห้เห็นว่าคุณลักษณะเหล่านีม้ คี วามส�ำคัญมาก โดยเลือกใช้ค�ำว่า “ต้อง” ซึง่ ปรากฏ
อยู่อย่างเด่นชัด
		 ชุดความคิดเกี่ยวกับพลเมือง
		 การเสนอชุดความคิดที่สื่อความเป็น “พลเมือง” ที่คาดหวังของรัฐหลังจากจบ
การศึกษา ได้แก่ รักชาติ ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม อยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น ดังนี้
(11) “ไม่ว่าสังคมไหนต่างต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ของสังคม วางตนเหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น”
ชลรัศมี งาทวีสุข : 7 มิถุนายน 2557
		 ตัวอย่างที่ (11) ใช้ค�ำกริยา “มีคุณภาพ”” เพื่อสื่อว่ารัฐต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ
ซึ่งคุณภาพที่กล่าวถึงจะต้องมีคุณลักษณะส�ำคัญหลายประการ เช่น ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ของสังคม หรือวางตนอย่างเหมาะสม การใช้ค�ำ “ปฏิบตั ติ าม” “เหมาะสม” “ราบรืน่ ” เป็นการอ้าง
ถึงความต้องการของ “สังคม” ส่วนใหญ่ ซึ่งสื่อถึงความพยายามท�ำให้ชุดความคิดเหล่านี้
ดูเป็นธรรมชาติในมุมมองของผู้รับสาร
(12) “วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองโดยเน้นเรื่องของความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความปรองดอง สมานฉันท์
ความมีระเบียบวินัยและการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ชลรัศมี งาทวีสุข : 9 ตุลาคม 2557
		 ตัวอย่างที่ (12) ใช้ค�ำกริยา “รัก” “ยึดมั่น” “เทิดทูน” น�ำหน้าค�ำนาม “ชาติ”
“ศาสนา” “พระมหากษัตริย์” เพื่อให้เห็นว่ารัฐให้ความส�ำคัญกับคุณลักษณะดังกล่าวและ
เน้นย�้ำว่ารัฐต้องการพลเมืองที่มีลักษณะหลัก 3 ประการ อันมีที่มาจากอุดมการณ์และค่านิยม
ของสังคมไทย ส่วนค�ำว่า “ปรองดอง” “สมานฉันท์” “มีระเบียบวินยั ” ถือว่าเป็นหน้าทีข่ องพลเมือง
ที่รัฐต้องการในล�ำดับถัดมา
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		 ตัวอย่างที่ (11) และ (12) มีการใช้ค�ำศัพท์ที่แสดงความคาดหวังต่อพลเมืองที่ผ่าน
ระบบการศึกษาที่รัฐจัดให้ คุณลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏล้วนแต่สื่อถึง “คุณภาพ” ของพลเมือง
ในขณะเดียวกันก็สอื่ นัยถึงระบบการศึกษาของรัฐว่าคุณภาพเช่นเดียวกัน ทัง้ นีค้ �ำและวลีทปี่ รากฏ
ล้วนแต่สอื่ มุมมองทางบวกต่อระบบการศึกษาของรัฐ แสดงจุดยืนของวาทกรรมว่าเอือ้ ประโยชน์
ต่อรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตวาทกรรมอย่างชัดเจน
		 การเลือกใช้ค�ำศัพท์ยงั แสดงให้คณ
ุ ลักษณะทีด่ ขี องเด็กและพลเมืองในมุมมองของรัฐ
ชุดความคิดดังกล่าวเป็นชุดความคิดที่สอดคล้องกับค่านิยมพื้นฐานของสังคมซึ่ง อุมาวัลย์ ชีช้าง
(2555 : 211) กล่าวว่า มักจะเริ่มปลูกฝังผ่านครอบครัวและโรงเรียนก่อนอันดับแรก นอกจาก
การประพฤติตนในสิง่ ทีเ่ ป็นค่านิยมพืน้ ฐานแล้ว ในภาพรวมทีน่ อกเหนือจากการเป็น “สมาชิกทีด่ ี
ของสังคม” ในระดับทีส่ งู ขึน้ ไป เด็กๆ ก็มฐี านะเป็นพลเมืองของประเทศไทย ดังนัน้ จึงต้องปฏิบตั ิ
ตาม “หน้ า ที่ ข องพลเมื อ งที่ ดี ” ของรั ฐ ด้ ว ย และต้ อ งยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ แ ละสถาบั น
พระมหากษัตริย์เพราะเป็นส่วนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย
		 1.2) การเลือกใช้ค�ำศัพท์ที่มีความหมายเชิงลบต่อนโยบายเดิมหรือแนวทาง
การจัดการระบบการศึกษาเดิม
		 การเลือกใช้ค�ำศัพท์เชิงลบในทีน่ เี้ ป็นการเสนอชุดความคิดเกีย่ วกับระบบการศึกษาเดิม
มีการใช้ค�ำศัพท์และวลีต่างๆ เพื่อแสดงข้อเสีย ความบกพร่องของระบบการศึกษาเดิมว่าเป็น
“ปัญหา” ที่ “ต้องแก้ไข”อย่างเร่งด่วน หากไม่รบี ด�ำเนินการจะส่งผลกระทบต่อประเทศในระยะ
ยาว โดยจะกล่าวถึงการใช้ค�ำเรียกระบบการศึกษาเดิม (ตัวหนา) ค�ำบอกเวลาสือ่ นัยถึง ความเร่งด่วน
(ตัวเอียง) ค�ำบอกประเด็นปัญหา (ตัวหนาและเอียง) ค�ำคาดคะเนปัญหาและย�้ำประเด็นปัญหา
(ขีดเส้นใต้) ตามล�ำดับ ดังนี้
		
ชุดความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
(13) “ที่ผ่านมามีการจัดอันดับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับ มี
แนวโน้มที่ ดูเหมือนจะแย่ลง ขณะเดียวกันก็มกี ารประเมินกันว่างบประมาณทีใ่ ช้
ในการศึกษาของไทยเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้าน
การศึกษาได้อย่างจริงจัง...คนที่ได้ออกมาไม่สอดคลองกับตลาดแรงงาน”
อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ : 1 พฤศจิกายน 2557
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(14) “ผมว่าตอนนีม้ นั คือความเหลือ่ มล�ำ้ ในโอกาส ความเหลือ่ มล�ำ้ ทีท่ �ำให้เด็กไทย
เรา คนไทยเราเข้าไม่ถึงการศึกษาและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม ตรงนีม้ นั ก็สร้างปัญหาตามมามากมาย ปัญหาทัง้ เรือ่ งการไม่มงี านท�ำ
ปัญหาทั้งเรื่องที่เด็กเราไม่เท่าทันชีวิตแล้วไปก่อปัญหาสังคมอะไรต่างๆ
มากมายอย่างที่ทราบกันดี”
อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557
(15) “ท่านก็บอกว่าให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นอยู่ด้วยปัญหาที่มัน
สะสมมาเก่าเดิม แก้ไปควบคูก่ บั การวางแผนระยะยาว เราก็พบว่าจากสภาพ
แวดล้อมที่มันเป็นอยู่ ปัญหาที่มันเกิดหรือสิ่งที่มันเกิด องคาพยพที่มันเกิด
อยู่ในกระทรวงศึกษาฯ ถ้าไม่ปรับแก้ก็คงไม่บรรลุเป้าหมายที่ท่านนายวางไว้
ให้เรา”
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ : 3 มกราคม 2558
(16) “การศึกษามันบิดเบี้ยวไปโดยโครงสร้างของตลาดแรงงาน”
อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557
(17) “ก็หมดสมัยแล้วครับที่เราจะบอกว่าเรียนไปเถอะ เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้ว เดี๋ยว
นี้มีคนจบปริญญาตรีปีละสามแสนคน ตกงานสองแสนเป็นต้น”
อมรวิชช์ นาครทรรพ : 21 เมษายน 2558
(18) “เพราะฉะนัน้ ผมคิดว่าคงมามัวร�ำมวยไม่ได้นะครับ ผมว่าหลายหลายเรือ่ งคง
ต้องรีบคุยกันในทิศทางการพัฒนาทัง้ 11 ด้านการศึกษาก็เป็นด้านหนึง่ นะครับ
ที่เราคงต้องตั้งหลักให้ชัดที่ส�ำคัญนะครับ”
อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557
(19) “ขออนุญาตว่าเราจะปรับปรุงใหม่โดยใช้เวลานีแ้ หละเป็นเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
ที่คิดว่าจะท�ำให้สังคมกลับมาเป็นปึกแผ่นและปรองดองกันได้”
กมล รอดคล้าย : 7 มิถุนายน 2557
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การใช้คำ� การใช้คำ� เรียกระบบการศึกษาเดิม ตัวอย่างที่ (13) ถึง (15) ได้แก่ ค�ำว่า “ทีผ่ า่ นมา”
“ตอนนี้” “ตรงนี้”และ “เก่าเดิม” ในการเรียกระบบเก่าและใช้ค�ำแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อจาก
ค�ำเรียกระบบการศึกษาเดิมเหล่านี้ ดังจะอธิบายในประเด็นต่อไป
การใช้ค�ำบอกเวลาสื่อนัยถึงความเร่งด่วน เพื่อบอกว่า ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะต้อง
แก้ไขระบบการศึกษาให้ดีขึ้น โดยเลือกใช้ค�ำที่แสดงเวลาและกริยาที่บ่งชี้นัยว่าต้องกระท�ำ
อย่างเร่งด่วน ในตัวอย่างที่ (17) ถึง (19) ได้แก่ “หมดสมัย” “เดี๋ยวนี้” “รีบ” “เวลานี้” “เวลา
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ” แสดงให้เห็นว่ารัฐเลือกปฏิรปู การศึกษาในเวลาทีเ่ หมาะสม ไม่เร็วหรือช้าเกินไป
ซึ่งเป็นการเพิ่มน�้ำหนักให้แก่การด�ำเนินงานของรัฐโดยตรง
การใช้ค�ำบอกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาระบบเก่า มีการใช้ค�ำที่สื่อประเด็น
ต่างๆ ว่าระบบการศึกษาเดิมนั้นส่งผลกระทบด้านใดบ้าง ในตัวอย่างที่ (13) ถึง (17) ใช้ค�ำบอก
ประเด็นปัญหา ได้แก่ “งบประมาณ” “ปัญหาด้านการศึกษา” “อันดับการศึกษา” “ตลาด
แรงงาน” “โอกาส” “การศึกษาและบริการการศึกษา” “งาน” “ชีวิต” “สังคม” “สภาพ
แวดล้อม” “สิง่ ทีเ่ กิด” “องคาพยพ” ประเด็นต่างๆ เหล่านีถ้ กู เสนอในแง่ลบโดยมีค�ำมาสนับสนุน
ดังนี้ “(งบประมาณ) เพิ่มขึ้น” “(อันดับการศึกษา) แย่ลง” “ปัญหา (ด้านการศึกษา,สังคม)”
“ก่อ (ปัญหา)” “สร้าง (ปัญหา)” “ไม่สามารถแก้ไข (ปัญหา)” “เข้าไม่ถงึ (การศึกษาและบริการ
การศึกษา)” “เหลือ่ มล�ำ้ (โอกาส)” “ตก (งาน)” “ไม่มี (งานท�ำ)” “ไม่สอดคล้อง (ตลาดแรงงาน)”
“ไม่ เ ท่ า ทั น (ชี วิ ต )” “(ปั ญ หา) เกิ ด ขึ้ น ” “(ปั ญ หาที่ ) เป็ น อยู ่ ” “(ปั ญ หา) สะสม”และ
“(การศึ ก ษา) บิ ด เบี้ ย ว” ค�ำที่ ก ล่ า วถึ ง นี้ เ ป็ น ใช้ อ ้ า งถึ ง ปั ญ หาการศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย
และต้องได้รับการแก้ไขโดยรัฐอย่างรอบด้าน
การใช้คำ� คาดคะเนปัญหาและย�ำ้ ประเด็นปัญหาเพือ่ เพิม่ ความหนักแน่นให้กบั การสือ่
ถึงความล้มเหลวและเน้นย�้ำปัญหาในระบบการศึกษาเดิม ดังตัวอย่างที่ (13) ถึง (15) และ
(17) ถึง (19) ได้แก่ ค�ำที่เน้นย�้ำถึงความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง “แนวโน้ม (แย่ลง) ” “ดูเหมือน
จะ (แย่ลง) ” “(งบประมาณเพิ่มขึ้น) ทุกปี” ค�ำที่เน้นย�้ำความหลากหลายของปัญหา ได้แก่
“(ปัญหา) อะไรต่างๆ ” “(ปัญหา) มากมาย” “อย่างที่ (สังคม) ทราบกันดี” “(ตกงาน) สอง
แสนสามแสนคน” “หลายหลาย (เรื่อง,ปัญหา) ” “ตั้งหลัก (ปรับปรุง) ” ค�ำที่เน้นย�้ำและสอด
รับกับการปรับปรุงระบบการศึกษาเดิม ได้แก่ “(หลักการปรับปรุง) ชัด” “(การปรับปรุง) ส�ำคัญ”
“ถ้าไม่ปรับแก้ก็คงไม่บรรลุเป้าหมาย” “(สังคม) ปึกแผ่น” “(สังคม) ปรองดอง”
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จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้ค�ำศัพท์และวลีต่างๆ เพื่อสื่ออุดมการณ์การศึกษาและชุด
ความคิดเกีย่ วกับระบบการศึกษา ผูเ้ รียน พลเมือง ทัง้ ค�ำทีม่ คี วามหมายเชิงบวกและลบนัน้ ล้วน
แต่สงิ่ ทีถ่ กู เลือกอย่างมีนยั ทีส่ อื่ ถึงความพยายามสร้างความชอบธรรมและเอือ้ ประโยชน์ตอ่ รัฐซึง่ เป็น
ผู้ผลิตวาทกรรมโดยตรง การชี้ให้เห็นความบกพร่องของระบบการศึกษาเดิมและแสดงให้เห็น
ความดีงามของระบบการศึกษาใหม่ลว้ นแต่เป็นการสร้างวาทกรรมเพือ่ รองรับการปฏิบตั ขิ องรัฐ
ทั้งสิ้น
การเลือกใช้ค�ำศัพท์ทงั้ หมดนัน้ เป็นการสือ่ อุดมการณ์การศึกษาทีน่ �ำเสนอความบกพร่อง
ของระบบการศึกษาเดิมเพื่อความชอบธรรมในการปรับปรุง แก้ไข ก�ำหนดนโยบาย แนวทาง
ในการด�ำเนินการศึกษาแบบใหม่ในยุครัฐบาลนี้ ซึ่งในรายการเดินหน้าประเทศไทยเสนอว่า
เป็นแนวทางทีถ่ กู ทีค่ วรและเหมาะสมแก่เวลา ทัง้ ยังจะช่วยแก้ปญ
ั หาการผลิตก�ำลังคนออกสูร่ ะบบ
ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ อันแฝงมุมมองด้านการมองเด็ก
และเยาวชนเป็นแรงงานของระบบเพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วย นโยบายต่างๆ ที่น�ำเสนอ
ในรายการล้วนแต่ไม่ใช่การขอข้อเสนอแนะหรือ ความเห็นจากประชาชน หากแต่เป็นการน�ำเสนอ
สิ่งที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว สื่อถึงการรับรองโดยสถาบันอย่างชอบธรรมว่า แนวทางต่างๆ นั้น
ถูกต้องและเหมาะควรในบริบทขณะนัน้ นอกจากนีย้ งั เป็นการแบ่งขัว้ “เรา” อันหมายถึงรัฐบาล
ปัจจุบนั ทีจ่ ะจัดการศึกษาทีด่ ใี ห้ประชาชนและ “เขา” หมายถึงรัฐบาล ยุคก่อนๆ ทีจ่ ดั การศึกษา
ได้ไม่ดีและเป็นปัญหาอย่างชัดเจน
2. การอ้างส่วนใหญ่
การอ้างส่วนใหญ่นั้นเป็นการเลือกใช้ค�ำที่มีความหมายอ้างถึงบุคคลต่างๆ ในสังคม
ซึง่ อาจเป็นสังคมจริง หรือสังคมทีถ่ กู สร้างขึน้ (วิสนั ต์ สุขวิสทิ ธิ,์ 2554 : 86) ในทีน่ คี้ �ำทีเ่ ลือกใช้เพือ่
อ้างถึงสังคม เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้ชมหรือประชาชนคล้อยตามและยอมรับนโยบายหรือ
แนวทางการจัดการศึกษา
การอ้างส่วนใหญ่ในรายการเดินหน้าประเทศไทยมุง่ เสนออุดมการณ์การศึกษา ซึง่ ปรากฏ
ชุดความคิดของ “การศึกษาที่ควรปฏิรูป” ได้แก่
(20) “เรือ่ งการขับเคลือ่ นการศึกษาในตอนนี้ สังคมอยากให้เราถึงขัน้ ปฏิรปู ทีเดียว
สาเหตุทสี่ งั คมมองว่าท�ำไมต้องปฏิรปู เพราะเขามองว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของเด็กไทยน่าจะเริ่มไม่ดีขึ้น หรืออาจจะตกต�่ำ จะสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้”
ดาว์พงษ์ รัตนวุสรรณ : 29 ตุลาคม 2558
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(21) “ไม่ว่าสังคมไหนต่างต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ของสังคม วางตนเหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น”
ชลรัศมี งาทวีสุข : 7 มิถุนายน 2557
(22) “ผมคิดว่าสังคมตอนนี้เรื่องการมีงานท�ำการมีชีวิตที่มั่นคง การมีรายได้การที่
สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้เร็ว ผมว่าส�ำคัญกว่า ตอนนี้สังคมเรา
เป็นสังคมทีเ่ ราพยายามสร้างความเท่าเทียมสร้างความเป็นประชาธิปไตยจาก
ฐานราก”
อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557
จากตัวอย่างที่ (20) ถึง (22) แสดงให้เห็นการเลือกใช้ค�ำ “สังคม” เพื่อรองรับความคิด
ของรั ฐ บาลว่ า สั ง คมต้ อ งการให้ ป ฏิ รู ป การศึ ก ษา สั ง คมต้ อ งการให้ ป ระชาชนมี ง านท�ำ
มีประชาธิปไตยจากฐานราก ฯลฯ และใช้ค�ำว่า “เขา” ซึง่ สือ่ นัยของสังคม เพือ่ น�ำ้ หนักความส�ำคัญ
และความน่าเชื่อให้ผู้ชมคล้อยตามและเห็นพ้อง ซึ่งแท้จริงแล้วสังคมอาจไม่ต้องการหรืออาจ
ไม่ได้ต้องการเช่นที่นั้นก็เป็นได้ ทั้งนี้เห็นได้จากค�ำว่า “เรา” ซึ่งสื่อถึงคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ในที่นี้
หมายถึง “รัฐ” นั่นเอง ดังนั้น ความต้องการทั้งหมดนี้จึงเป็นความต้องการรัฐมิใช่ความต้องการ
ของสังคม
ในมิติด้านวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมจะเห็นว่า ภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีสิทธิ
โดยชอบในการปฏิรปู ระบบการศึกษาเพราะอ้างความต้องการของ “สังคม” แม้ “สังคม” ทีว่ า่ นี้
จะเป็นสังคมไทยที่แท้จริงหรือไม่ แต่การอ้างดังกล่าว สร้างอ�ำนาจในการจัดการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง ในฐานะผู้ดูแลระบบการศึกษาของประเทศไทย ด้านวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม
จะพบว่า การน�ำอุดมการณ์ข้างต้น สื่อถึงระบบประชาธิปไตยว่าสังคมไทยมีพลเมืองที่ไม่เข้าใจ
ประชาธิปไตย เป็นสิง่ ทีก่ ารศึกษา “ต้อง” สร้างพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประเทศ
ชาติ เห็นได้จาก “พยายามสร้าง” ในตัวอย่างที่ (22) ที่สื่อว่า “ประชาธิปไตย” ยังไม่เกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์จากการพัฒนาคนโดยใช้ระบบการศึกษาแบบเดิม
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3. การใช้อุปลักษณ์
อุปลักษณ์ หมายถึง ถ้อยค�ำแสดงการเปรียบเทียบของสองสิ่ง สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งถูกเปรียบ
และอีก สิ่งหนึ่งเป็นแบบเปรียบ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2552 : 250 อ้างถึงใน วิสันต์ สุขวิสิทธิ์,
2554 : 94) อุปลักษณ์จัดเป็นการแนะความหมายแบบหนึ่งเนื่องจากผู้ใช้อุปลักษณ์มิได้
หมายความตามรูปแบบและผูร้ บั สารก็ตอ้ งตีความหมาย ทีผ่ ใู้ ช้อปุ ลักษณ์ตอ้ งการสือ่ (ณัฐพร พาน
โพธิ์ทอง, 2556 : 99) มีหน้าที่ ในการถ่ายทอดความคิดและมีพลังในการโน้นน้าวใจ
การใช้อุปลักษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทยเป็นไปเพื่อสื่ออุดมการณ์การศึกษาที่ดี
และเพือ่ สนับสนุนชุดความคิดของเด็กทีร่ ฐั คาดหวัง มีทงั้ อุปลักษณ์ดา้ นบวกสนับสนุนอุดมการณ์
รัฐและอุปลักษณ์ด้านลบแสดงข้อเสียของระบบการศึกษาเดิม ดังปรากฏต่อไปนี้
3.1) อุปลักษณ์ด้านบวกสนับสนุนอุดมการณ์รัฐ
3.1.1) การศึกษา คือ เบ้าหลอม เยาวชน คือ โลหะ
(23) “หากเราต้ อ งการให้ เ ด็ ก ไทย มี คุ ณ ลั ก ษณะเช่ น ไรก็ ค วรสร้ า งเบ้ า หลอม
ให้ชัดเจน”
เดินหน้าประเทศไทย : 7 มิถุนายน 2557
(24) “การปรับกระบวนทัศน์ความคิดของครูซงึ่ ถือว่าเป็นเบ้าหลอมส�ำคัญของเด็ก”
ภัทร จึงกานต์กุล : 29 ตุลาคม 2558
ตัวอย่างที่ (23) ถึง (24) เปรียบการศึกษาเป็นเบ้าหลอม สื่อถึงว่า เยาวชน คือ โลหะ
ที่ต้องผ่านเบ้าหลอมเพื่อให้ได้รูปทรงใหม่ตามที่ต้องการ ค�ำว่า “ชัดเจน” สื่อว่า หากระบบ
การศึกษา ไม่ชดั เจน ก็เท่ากับเบ้าหลอมนัน้ ไม่ชดั เจน ไม่ได้รปู ทรงตามทีต่ อ้ งการ เมือ่ หลอมเหล็ก
ออกมาอาจไม่ได้ตามที่ต้องการ
3.1.2) เด็กและเยาวชน คือ ก�ำลังของประเทศ คือ ยานพาหนะ
(25) “การปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทยเพื่ อ ท�ำให้ เ ด็ ก ไทยและกลายเป็ น ก�ำลั ง ส�ำคั ญ
ในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต”
ภัทร จึงกานต์กุล : 29 ตุลาคม 2558
		 ตัวอย่างที่ (25) เปรียบเทียบว่า เด็ก คือ ก�ำลังของชาติ สื่อว่า หากเปรียบประเทศ
เป็นยานพาหนะ เด็กและเยาวชนก็คือ ก�ำลัง หรือพลังงานเชื้อเพลิงที่จะท�ำให้ประเทศเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้
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3.1.3) ชีวิต คือ การต่อสู้
(26) “เด็กไม่ใช่เรียนเพื่อสอบอย่างเดียว เรียนเพื่อจะให้ได้ทักษะชีวิต ไปสู้กับโลก
ภายนอกเขาได้ในยุคปัจจุบัน”
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ : 29 ตุลาคม 2558
ตัวอย่างที่ (26) เปรียบว่า ชีวิต คือ การต่อสู้ เด็กต้องมีทักษะชีวิต เพื่อสู้กับโลกภายนอก
โดยเปรียบว่า โลกภายนอกนั้นเป็นศัตรูที่น่ากลัวของชีวิต หากต้องการต่อสู้กับโลกภายนอกได้
ต้องเรียนในระบบการศึกษา
3.2) อุปลักษณ์ด้านลบเพื่อแสดงข้อเสียของระบบการศึกษาเดิม
		 3.2.1) การจัดการศึกษาระบบเดิม คือ ความไม่จริงจัง
(27) “เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงมามัวร�ำมวยไม่ได้นะครับผมว่าหลายหลายเรื่องคง
ต้องรีบคุยกันในทิศทางการพัฒนาทัง้ 11 ด้านการศึกษาก็เป็นด้านหนึง่ นะครับ
ที่เราคงต้องตั้งหลักให้ชัดที่ส�ำคัญนะครับ”
ตัวอย่างที่ (27) เปรียบว่า การจัดการศึกษาระบบเดิมโดยรัฐเดิม คือ การร�ำมวย เปรียบ
ว่า การจัดการศึกษาดังกล่าวนั้นมีการด�ำเนินงานที่ไม่เอาจริงเอาจัง ชักช้า ไม่ทันการ หากไม่รีบ
แก้ไขใหม่ก็จะท�ำให้เกิดปัญหาต่อประเทศชาติได้
3.2.2) การศึกษา คือ วัสดุที่มีรูปทรงและเสียรูปได้
(28) “การศึกษามันบิดเบี้ยวไปโดยโครงสร้างของตลาดแรงงาน”
อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557
ตัวอย่างที่ (28) เปรียบว่า การศึกษาเป็นวัสดุที่มีรูปทรงรูปร่าง อาจเป็นพลาสติก
หรือโลหะที่ต้องมีพิมพ์ในการหล่อ หรือมีสิ่งที่เป็นโครงสร้างหรือโครงร่างมาเป็นตัวก�ำหนด
เมื่อโครงสร้างหรือโครงร่างไม่ปกติ การศึกษาจึง “บิดเบี้ยว” หรือ “เสียรูป” ไป ในที่นี้สื่อว่า
การศึกษาถูกท�ำให้ผดิ เพีย้ นและเกิดปัญหา ไม่ตรงกับโครงสร้างของตลาดแรงงานซึง่ ถือเป็นปัญหา
ใหญ่ของประเทศในมุมมองของรัฐ
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การใช้อุปลักษณ์นั้น นอกจากจะเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนแล้วยังมีส่วน
ในการน�ำเสนออุดมการณ์ ซึ่งแสดงผ่านสิ่งเปรียบกับแบบที่เปรียบ ว่ามีลักษณะอันสะท้อน
อุดมการณ์ได้ เช่น ชีวิตหลังจบการศึกษา คือ การต่อสู้ การต่อสู้ที่จะชนะได้ย่อมต้องอาศัยหลาย
ทักษะ ทักษะที่ว่านี้ย่อมต้องได้มาจากการศึกษาเท่านั้นจึงจะพาให้เอาตัวรอดได้ เป็นต้น
4. การใช้ค�ำขวัญ
การใช้ค�ำขวัญ เป็นกลวิธีทางภาษาหนึ่งที่ปรากฏในรายการเดินหน้าประเทศเพื่อเสนอ
อุดมการณ์การศึกษาที่ดี อันมีคุณลักษณะส�ำคัญคือ “สร้าง” ชาติ ดังนี้
(29) “โดยใช้ค�ำขวัญว่า อาชีวะสร้างชาติก็ตรงกับแนวคิดของนานาชาติที่บอกว่า
ประเทศจะเจริญได้จะต้องมีผลิตภาพมีผลผลิตดี บริการดี ผลผลิตดีต้องคน
ท�ำงานดีคนท�ำงานดีก็ต้องมาจากอาชีวะเท่านั้น”
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ : 2 พฤศจิกายน 2557
(30) “ท�ำงานเป็นแน่นอน มีงานท�ำแน่นอน รายได้ดมี คี วามก้าวหน้าในอาชีพ แล้ว
ก็ถ้าจะเรียนต่อก็ได้ด้วยครับ ก็มาช่วยกันนะครับ อาชีวะสร้างชาติ”
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ : 27 สิงหาคม 2558
(31) “พวกเขาเหล่านี้ก�ำลังจะกลายเป็นอนาคตของประเทศที่สร้างความมั่นคงทั้ง
ในด้ า นของเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ ป ระเทศชาติ เจริ ญ เติ บ โตไปได้ อ ย่ า ง
แข็งแกร่งจริงๆ อย่างที่ทุกท่านได้พูดไปว่า อาชีวะสร้างคนสร้างชาติ”  
ภัทร จึงกานต์กุล : 27 สิงหาคม 2558
ตัวอย่างที่ (29) ถึง (31) ใช้ค�ำขวัญ “อาชีวะสร้างคนสร้างชาติ” ซึ่งเป็นค�ำขวัญที่ใช้
ในการด�ำเนินนโยบายในระบบการศึกษาของรัฐและใช้ในรายการเดินหน้าประเทศไทยเพื่อเพิ่ม
น�ำ้ หนักของการด�ำเนินงานดังกล่าวว่าเป็นการ “สร้างชาติ” เน้นยำ�้ และโน้มน้าวใจผูช้ มให้คล้อยตาม
ค�ำขวัญดังกล่าว
นัยหนึ่งของการใช้ค�ำขวัญนี้เป็นการแบ่งขั้วพวกเขาพวกเราของระบบการศึกษา แสดง
ให้เห็นความไม่มเี อกภาพและความแปลกแยกเหลือ่ มล�ำ้ ในการจัดการศึกษาตามระบบการศึกษา
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ไทย ค�ำขวัญ “อาชีวะสร้างคนสร้างชาติ” แสดงให้เห็นระบบสามัญศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย
ฯลฯ ไม่ได้สร้างสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด นั่นคือ “สร้างชาติ” ดังเช่นระบบอาชีวศึกษาและเหตุที่รัฐ
ในฐานะสถาบันยังรองรับค�ำขวัญดังกล่าวก็เนือ่ งมาจากสังคมไทยปัจจุบนั มีนกั เรียนอาชีวศึกษาน้อย
กว่านักเรียนสายสามัญ รัฐจ�ำเป็นต้องดึงนักเรียนจากสายสามัญให้มาอยูใ่ นระบบอาชีวศึกษามาก
ขึ้น เป็นปฏิบัติการเพื่อสิ่งที่รัฐเรียกว่า “การผลิตคนให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
แรงงาน” อันสัมพันธ์เกี่ยวโยงโดยตรงกับนโยบาย “การเรียนเพื่อการมีงานท�ำ” นั่นเอง
5. การใช้ความเชื่อที่มีอยู่ก่อน
ความเชื่อที่มีอยู่ก่อนนั้นเป็นความรู้เบื้องหลังที่ผู้ร่วมสนทนามีร่วมกันและเป็นสิ่งที่
เอื้อต่อ การท�ำความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างกันโดยที่ผู้พูดไม่จ�ำเป็นต้องพูดทุกอย่างออกมา
(กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551 : 43 อ้างถึงใน วิสนั ต์ สุขวิสทิ ธิ,์ 2554 :
106) ความเชือ่ ทีม่ อี ยูก่ อ่ นจึงมิได้อยูใ่ นรูปของภาษา หากแต่ตอ้ งอาศัยบริบทในการตีความ ด้วยเหตุนี้
การใช้ความเชื่อที่มีอยู่ก่อนจึงสามารถสื่ออุดมการณ์บางอย่างได้อย่างแนบเนียน ดังนี้
(32) “ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ ที่ค่านิยมคือส่งลูกไปเรียน เรียนเสร็จก็เข้าไปท�ำงานใน
เมือง ก็คือขายควายส่งลูกเรียน สุดท้ายลูกก็ไม่กลับเข้ามาที่บ้าน แล้วก็ทิ้งไร่
ทิ้งนา สุดท้ายก็ขายไร่ขายนา แล้วตัวพ่อแม่ก็กลายเป็นเกษตรกรผู้เช่านาใน
การท�ำกิน ถ้าแบบนี้จะไม่เกิดถ้าเราสามารถตอบโจทย์แบบนี้ได้”
อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ : 1 พฤศจิกายน 2557
ตัวอย่างที่ (32) ใช้วลี “ค่านิยมคือส่งลูกไปเรียน” “เข้าไปท�ำงานในเมือง” “ขายไร่ ขาย
นา” สื่อถึงความเชื่อที่มีอยู่ก่อน ว่าค่านิยมของสังคมไทยที่มีอยู่ คือผู้ปกครองนิยมส่งลูกเรียน
มหาวิทยาลัย ผลจากค่านิยมดังกล่าว คือ เมือ่ ลูกเรียนจบก็มกั ทิง้ บ้านเกิดเพือ่ ท�ำงานหาเงินเลีย้ งชีพ
ผู้ปกครองก็ต้องสูญเสียไร่นาและต้องเช่าที่นาท�ำกิน การเข้าไปท�ำงานในเมืองและการสูญเสีย
ไร่นานีเ้ อง แนะความให้ผชู้ มเข้าใจว่า การส่งลูกเรียนปริญญานัน้ เป็นความล้มเหลวของระบบการ
ศึกษาเดิมหรือเป็นความอ่อนด้อยอย่างหนึ่ง การเรียนปริญญาจึงไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป
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(33) “การศึกษาจะส�ำคัญมากเลยในการท�ำให้เด็กไทย คนไทยเรา หลุดออกมาจาก
ค่านิยมเห่อปริญญาที่เห็นได้ชัดว่าตกงานเป็นแสนแสนคนนะครับ”
อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557
ตัวอย่างที่ (33) ใช้ค�ำว่า “ค่านิยมเห่อปริญญา” สื่อความเชื่อที่มีอยู่ก่อนว่า “เรียนจบ
ต้องมีงานท�ำ” การมีคนเรียนจบปริญญาจ�ำนวนมากท�ำให้จ�ำนวนคนมากกว่าจ�ำนวนงาน
จึงมีคนตกงาน แนะความว่า การเรียนปริญญาอาจท�ำให้ตกงานได้และยังย�้ำความว่าคนตกงาน
มีจ�ำนวนมาก “เป็นแสนแสน” คน
(34) “ตอนนี้มันเหมือนเป็นค่านิยมของเมืองไทยที่ว่าอยากจะให้ลูกหลานท�ำงาน
สบายได้ปริญญาซึง่ บางทีกเ็ รียนปริญญาตรีแล้วจบมาท�ำงานห้างเป็นพนักงาน
เยอะแยะ”
อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557
ตัวอย่างที่ (34) ใช้ค�ำว่า “ค่านิยมของเมืองไทย” สื่อว่า คนไทย (เมืองไทย) นิยมให้ลูก
ท�ำงานสบาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนปริญญา แต่ตัวอย่างใช้ค�ำว่า “บางที” เพื่อให้ข้อมูล
ขัดแย้งว่า “จบแล้วมาท�ำงานห้าง” แนะความว่า “การจบปริญญาตรีอาจไม่ได้ท�ำงานที่สบาย”
ดังทีผ่ ปู้ กครองคาดหวังไว้ ทัง้ นีย้ งั สือ่ ความเชือ่ เดิมว่า “งานห้างเป็นงานทีไ่ ม่สบาย” ในทีน่ จี้ งึ สือ่ ถึง
การแบ่งขั้วโดยการใช้อาชีพเป็นเกณฑ์
การใช้ความเชื่อที่มีอยู่ก่อนเพื่อสื่ออุดมการณ์การศึกษาที่ดี ว่าเป็นการศึกษาที่ไม่เห่อ
ปริญญาและเรียนจบแล้วมีงานท�ำ เพื่อสนับสนุนอุดมการณ์ของรัฐที่สื่อผ่านนโยบายการศึกษา
เพื่อการมีงานท�ำ สื่อให้เห็นอ�ำนาจรัฐในสื่ออุดมการณ์เพื่อประโยชน์ต่อวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
โดยอ้างประโยชน์ของเด็กและเยาวชนว่าไม่ต้องทิ้งบ้านเกิดเพราะการเข้าไปท�ำงานในเมือง
รวมทั้งผู้ปกครองก็ไม่ต้องสูญเสียไร่นาจากการส่งเสียบุตรหลานของตนเรียนปริญญา
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สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในรายการโทรทัศน์เดินหน้าประเทศไทย
สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์การศึกษาว่า การศึกษาระบบเดิมประสบปัญหาอย่างมาก สื่อถึง
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของรัฐบาลทีม่ คี วามชอบธรรม “ปฏิรปู ” หรือ “พัฒนา”และ “ควรแก่เวลา”
ในการด�ำเนินการนโยบายการศึกษาเพื่อประเทศชาติภายใต้การก�ำหนดของรัฐบาลในฐานะ
ตัวแทนของประชาชนในประเทศ นอกจากนี้กลวิธีทางภาษาดังกล่าวยังมีความสัมพันธ์โดยตรง
ต่อการใช้เลือกเสนออุดมการณ์ของรัฐ โดยผ่านการน�ำเสนอของพิธกี ร ข้าราชการสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ อาทิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฯลฯ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลและประเทศ
ซึ่งเป็นเสมือนเสียงชื่นชม สนับสนุน การด�ำเนินงานของรัฐบาลว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม
เกิดประโยชน์สูงสุดและแนวทางที่ผ่านมานั้น ไม่สามารถด�ำเนินการเช่นนี้ได้
การด�ำเนินนโยบายการศึกษาโดยรัฐบาล แล้วน�ำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์เดินหน้า
ประเทศไทยเป็นช่องทางส�ำคัญที่รัฐพยายามเสนอข้อมูลการด�ำเนินงานของตน นัยหนึ่งรัฐเอง
อาจไม่ต้องรายงานความก้าวหน้าของตนเองก็ย่อมได้ หากแต่การน�ำเสนอข้อมูลดังกล่าว
มีประโยชน์ต่อรัฐโดยตรงในแง่ของการเสนอภาพที่ดีของตนและน�ำเสนอภาพไม่ดีของผู้อื่น
(ระบบการศึกษาเดิม) ซึ่งแสดงให้เห็น การพยายามครอบง�ำทางความคิดโดยสื่อผ่านอุดมการณ์
การศึกษา “มิติใหม่” ของรัฐบาลอาจไม่ได้สื่อถึงการพัฒนาที่ถูกทิศทางก็เป็นได้ แม้รัฐจะมี
ความชอบธรรมในการด�ำเนินการจากการประกอบสร้าง วาทกรรมทีม่ สี ถาบันรัฐรองรับ วิถปี ฏิบตั ทิ าง
วาทกรรมในการใช้อ�ำนาจสั่งการและบริหารงานนั้นก็ย่อมสะท้อนกลับเพื่อการ “ปรับปรุง”
การบริหารงานและการจัดการศึกษาที่รัฐเชื่อว่า “ดี” เช่นกัน เพราะการศึกษาเป็นระบบส�ำคัญ
ในการสร้างพลเมือง เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ฯลฯ การด�ำเนิน
นโยบายแต่ละครั้งจึงมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
นอกจากนี้ การเสนออุดมการณ์ดังกล่าวโดยน�ำเสนอผ่านรายการนี้ยังสื่อระบบค่านิยม
ด้านการศึกษาอย่างชัดเจนว่า สังคมไทยปัจจุบันยังคงนิยมส่งลูกเรียนสูงๆ เพื่อยกระดับสถานะ
ทางสังคมของตนและครอบครัว การน�ำเสนอเช่นนี้สัมพันธ์เกี่ยวโยงไปยังเรื่อง ชนชั้นในสังคม
ซึง่ ฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน แม้การมีงานท�ำตามทีร่ ฐั มุง่ หมายนัน้ จะส�ำคัญมากในการด�ำรงชีวติ
ของพลเมือง แต่ค่านิยม “ปริญญา” ก็ยังคงส�ำคัญอยู่ในสังคมไทย นโยบายกับการปฏิบัติ
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และผลทีเ่ กิดขึน้ จึงยังไม่เป็นทีน่ า่ พอใจส�ำหรับรัฐบาล สังเกตได้วา่ ตัง้ แต่ พ.ศ.2557 ถึง ต้นปี พ.ศ.
2559 รัฐยังคงน�ำเสนอค�ำว่า “ปฏิรูป” สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาที่แก้ไขนั้นยังไม่ส�ำเร็จลุล่วง
ดังนัน้ การพยายามเปลีย่ นค่านิยมดังกล่าว รัฐบาลจึงจ�ำเป็นต้องพยายามสือ่ อุดมการณ์และค่านิยม
ใหม่ผา่ นรายการเดินหน้าประเทศไทยอีกช่องทางหนึง่ หากรัฐประสบความส�ำเร็จในการสือ่ อุดมการณ์
และค่านิยมดังกล่าวย่อมส่งผลดีตอ่ ความมุง่ หมายของรัฐและสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในแง่
“ความส�ำเร็จ” ของรัฐ ซึง่ ส่งผลต่อการอ้างถึงและประกอบสร้างวาทกรรมใหม่ เพื่อด�ำเนินงานอื่นๆ
ต่อไป อุดมการณ์ต่างๆ ที่สื่อผ่านก็อาจจะยิ่งแนบเนียนจนแยกแยะได้ยากขึ้นด้วย
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