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แรงกระตุนในการเขียนบทความนี้มาจากฐานคติของ รองศาสตราจารยคิม  ไชยแสนสุข  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผูซึ่งมีปณิธานอันแนวแนในการสราง “พื้นที่”  ใหกับชาวนา  และใหการสถาปนาความ
ศักดิ์สิทธ์ิแกชาวนาผูเปนกระดูกสันหลังของชาติ ในปริบทของโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน 

The existing projection of this article is based on Prof. Kim Chaisansuk’s ideology, the 
president of Ramkhamhaeng university. One of his bright ultimate wills is also to provide the 
“space” for Chao-na who is the back bone of the nation, in a sphere of equality of opportunity on 
national education development.      

บทคัดยอ 
    ชาวนาคือกระดูกสันหลังข องชาติ  แตในสถานการณปจจุบันชาวนามี “พื้นที่” (space) นอยมาก  ภาพที่ปรากฏ 

ชาวนายังถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน  และขาดการดูแลจากรัฐ  โดยเฉพาะการสงผานขอความรูในระบบโรงเรียน  

ชาวนาบัณฑิต เปนอีกหนึ่งกระบวนทัศนใหมของการศึกษาไทยที่สถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของคน “รากหญา” ใหกลับ

กลายเปนคนรากแกว  บุพนิมิตทางการศึกษานี้จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีหลักสูตรที่อิงแอบกับวัฒนธรรมขาว  ภูมิปญญา

ทองถิ่น  ความรูพื้นบานเพื่อการสรางอัตลักษณ  การเรียนรูที่เนนการสงผานขอความรูเชิงปฏิบัติการผสมผสานแนวคิด  

ทฤษฎีแหงความเปนวิชาการ  สวนการประเมินผลนั้นจําเปนที่จะตองเนนความจริงสูงสุดแหงการเขาใจ  การเขาถึงแหงรัฐ

ชาติไทยในปริบทของสังคมเกษตรกรรม  ฉะนั้น การจัดการเรียนการสอนเพื่อชาวนาใหมี “พื้นที่ทางการศึกษา”  มากขึ้น  คง

เปนอีกหนึ่งของสัญญะของการพัฒนาแบบยั่งยืน 
คําสําคัญ :  1) บุพนิมิตทางการศึกษา    2) ชาวนาบัณฑิต 

Abstract 
 Generally known, chao-na is a back bone of the nation. The present situation, chao-na has himself a 

scant space in any spheres of society especially in economic context. Chao-na is an exploited people who lack 

of an educational opportunity in schooling system. Chao-na Bundit is a new paradigm of “grassroots” people 

who is encouraged to be a tap root of the nation in the present day. As mentioned of educational enlightenment 

already, chao-na has to have at least the fulfillment in the three aspects ;  the designed curriculum will be based 

on rice culture, local wisdom and indigenous knowledge for his identity, while the instruction must transfer the 

category of knowledge and body of knowledge into practicum. For the evaluation process, ultimate reality 

(metaphysics) of this process must evaluate in how the students have a fruitful understanding in the agricultural 

context for sustainability. 

Key words :  1) educational enlightenment   2)  Chao-na Bundit 
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บทนํา 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่ไดรับการยอมรับวาเปนประเทศที่ผลิตขาวไดดีอีกประเทศหนึ่งของโลก  

ความอรอยของเมล็ดขาวนั้นถูกเสกสรรคปนแตงจากหยาดเหงื่อแรงงานของชาวนา  แตอยางไรชาวนาไทยยังถูกมองวาเปน

ชนชั้นกรรมาชีพ และยิ่งซ้ํารายไปกวานั้นยังเปนผูที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคมเสมอมา  ขอความหรือวาทกรรมที่สะทอน

ถึงความอุดมสมบูรณของประเทศไทยถูกจารึกไวในศิลาจารึก  แตอยางไรก็ตาม “ความเห็น”  ในน้ํามีปลา  ในนามีขาว  ใน

อาวมีปโตรเลียม  ยังเปนคําถามกับคนรุนใหมที่ความอุดมสมบูรณแหงแผนดินสยามยังมีอยูอีกหรือไม เพราะอยางไร  บางก็

มีคําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  บางก็เปนคําถามเกี่ยวกับ “พื้นที่” หรือ “อํานาจ”  ของชาวนาซึ่งลวนแตยังไมมีการ

สถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ทั้งส้ิน 

 

อัตลักษณชาวนา : สัญญะแหงกระดูกสันหลังของชาติ 
 ความไดเปรียบและความเสียเปรียบยังเปนการทับซอนของอํานาจเสมอ  โดยเฉพาะในรัฐชาติที่มี “ความแบงชน
ชั้น”  ซึ่งอาจจะแบงแยกตามทฤษฎีทางสังคม หรือแมแตแบงกันเอง  คนไทยทุกคนกินขาว  แตทําไมคนปลูกขาวหรือชาวนา

กลายเปนคนที่มีปญหามากที่สุด  จากอดีตภาพฉายที่ชัดเจนคือ  ขาวเปนอาหารหลักของไทย  คนปลูกขาว/ชาวนามี

ความสุขสถาพรและปกติดี  และเมื่อประเทศชาติมีการพัฒนาตาม “รูปแบบแหงการพัฒนา” (Pattern of Development )  

ชาวนากลับกลายเปนบุคคลที่ไดรับ  “ความอางวางและวางเปลา (loneliness and emptyness)” มีหนี้สินมากขึ้น รวมทั้งมี

ปญหาแตกแยกทางครอบครัว  บางครั้งประสบปญหาสภาวะแหงผลิตผลขาว  และในบางปถึงกับรวมตัวกันประทวงเพื่อให

รัฐบาลประกันราคาขาว  เปนตน 
 กระดูกสันหลังของรัฐชาติไทย ก็คือ ชาวนา  ประเทศจะขาดชาวนาไมได  ขาวเปนส่ิงที่จําเปนและมีคุณคาตอรัฐ

ชาติเปนอยางยิ่ง  จะเห็นไดวา ขาวเปนพลังสําคัญทางเศรษฐกิจใหกับประเทศชาติ  แตคนที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

มากที่สุด  กลับกลายเปนชาวนา  ดังจะเห็นไดจากถากระดูกสันหลังของชาติกลายเปนกระดูกที่ไมแข็งแรง  ดวยเหตุที่  

“เจาของรางกาย”  (รัฐบาล) กลับใหความสําคัญตอ  “สรีระขางนอก”  มากกวา  “สรีระขางใน”  กลาวคือ  ภาพลักษณที่

ฉายภาพออกมาทางดานความเจริญแหงวัตถุบนฐานคติของทุนนิยม (Capitalism)  เปนสวนใหญ  วาทกรรมที่วา  “ชาวนา
คือสันหลังของชาติ”  ดูเหมือนวาจะกําลังพังทลาย !!!!! 

 
ชาวนา : ชะตากรรมและการพังทลายของสังคมเกษตรกรรม 
 ชาวนาไทยและชาวนาในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเซียรูจักการบริโภคและการปลูกขาวเปนอยางดี  แตอยางไรก็

ตาม  การสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์และการสรางวัฒนวิถีแหงอัตลักษณวัฒนธรรมขาวหรืออัตลักษณชาวนาก็มีความแตกตาง

กันบางแตไมมากนัก 
 ทุกวันนี้รองรอยของชาวนาไดรับผลกระทบจากการไหลบาของความเปนเมือง (Urbanization)  ความผกผันและ 
ความผันผวนของสังคม  การกอรูปของสังคมใหมกําลังคืบคลานและแฝงตัวเขามาโดยที่ชาวนาอาจจะรูบาง  หรือไมรูบาง 
 แตตางเห็นพองตองกันวา  “นาจะดี” กับความเปน “วัตถุนิยม” ส่ิงนี้จะเปนเสนทางหนึ่งที่ทําใหชาวนาเพิกเฉยตอความ

เรียบงายและสันโดษ  ฉะนั้นส่ิงนี้จึงทําใหชาวนาบางสวนลืม  “กําพืด” ของตนเองไป  สวนใหญพบวาชาวนามีการสราง

สภาวะความทันสมัยใหกับตนเองมากขึ้น  แตยังมีบางสวนที่ยังมีชะตากรรมเฉกเชนรุนกอนๆ ที่ผานมา  สภาพเชนนี้ถูก   
“ผุกรอน” ลงไปทุกที 
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ในโลกหลังยุคใหมหรือแมแตที่เรียกวา หลังชาตินิยม (Post-Nationalism) นั้น  ส่ิงที่ชาวนาจะตองตระหนักนั้นคือ  

ความสัมพันธเชิงอํานาจของชาวนากับรัฐ  ดวยการผลิตซ้ํา (reproduction) แบบอุดมการณดั้งเดิมที่วา  ชาวนาเปนเพียงชน

ชั้นที่ถูกครอบงําไดงายและยากตอการพัฒนา  ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตางๆ  จึงจําเปนจะตองสงผลใหชาวนาเกิดโลกทัศน  

ชีวทัศน  รวมทั้งคานิยมใหมที่สอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในสถานการณขอความรูปจจุบัน (situated knowledge) 

บทสรุปที่นาจะเกิดคุณคาตอการไมพังทลายของสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีชาวนาเปนเสาหลัก  หรือรากแกวแหง  รัฐ

ชาตินั้น  จําเปนตองมีการผนวกรวม  (Assimilation)  และประสานรวม (Integration) สรางความชอบธรรมใหกับชาวนา  

และสรางความเปนเอกภาพใหกับชาวนามากขึ้น  ผูเขียนมองวา ส่ิงที่จะบรรลุถึงแกนแกนของการพัฒนาไดนั้นจําเปนอยาง

ยิ่งที่ตองใหชาวนามีความรู  มีปญญา  ภายใตการจัดการศึกษาใหแกชาวนาอยางถูกตัองและตรงจริต 

 
ชาวนาบัณฑิต : จากรากหญาสูรากแกว 
 ชาวนากับการพัฒนาประเทศเปนเรื่องที่สําคัญและตองมีการพัฒนาอยางกลมกลืนและลงตัว  แตที่ผานมารัฐให

อํานาจทางการพัฒนาแกชาวนาคอนขางนอย  ดวยเหตุที่ชาวนาถูกมองเปนเพียงแคกลุมคนระดับ  “รากหญา”  ขาดทักษะ
ความรูความสามารถที่จะมาบริหารจัดการประเทศชาติ  จากสถานการณความเปนจริง  ความรูหรือญาณวิทยาที่ถูก

ถายทอดใหกับชาวนานั้นเปนเพียงกระบวนการที่ใหความรูและจัดการความรูแบบดั้งเดิม  การปรับใชความรูยังไมดีพอ  ขาด

ความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆ มิติของสังคม  ฉะนั้นแนวทางที่จะพัฒนาชาวนาใหมีความศักดิ์สิทธิ์จาก  “ราก
หญา”  สู  “รากแกว” นั้น  จําเปนตองสรางมิติเชิงอํานาจที่ถูกทับอยูใหเปลงประกายออกมา  ดังแผนภูมิขางลาง 
       
                  คุณคาแหงตน 

- ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
- ความรู                           การปรับตัว  
- ปญญา                                   -  เชิงสังคมวัฒนธรรม 

       

                 -  เชิงเศรษฐกิจ 
                    การพัฒนาสังคมไทย 

       ชาวนาบัณฑิต                                 - เชิงการเมือง                            ที่ยั่งยืน 

                                                                                                         
                                                                  -  เชิงสังคมโลก 
                                                         โลกาภิวัตน อารยะ 
   

 

 คุณคาแหงสงัคม 
- รากแกวของรัฐชาติ 

- ทักษะทางโลก 

- ทักษะทางธรรม 
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ฉะนั้น  แนวคิดมิติแหงความเปนรากแกวของชาวนา  รัฐจะตองฉายภาพและใหความสําคัญในระบบคุณคา  

(Axiology)  มากกวาที่เปนอยู  แตส่ิงที่เห็นเปนเชิงประจักษถึงแมวาเปน  “รากฝอย  แตเปนรากฝอยที่เกิดจากตนขาว  

ผลผลิตของชาวนา  ยอมแสดงใหเห็นถึงการเล้ียงผูคนทั้งประเทศ”   
 
บุพนิมิตของชาวนา : บุพนิมิตทางการศึกษา 
 โดยที่มนุษยมีรูปแบบแหงวิธีคิดที่เกี่ยวโยงกับการศึกษา  และตางสราง “ประวัติศาสตรบอกเลา” วาผูที่ไดรับ

การศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Schooling Education) จะมีความศักดิ์สิทธิ์และไดรับการสถาปนาวาเปนผูที่มี  ความ

พรอมทางปญญามากกวาคนที่ขาดโอกาสในการบมเพาะในระบบโรงเรียน 
 ดวยวิธีคิดที่มีมิติแหงการพัฒนาที่แนวแนและสรางความเปนชาตินิยมในโลกหลังยุคใหมของรองศาสตราจารย

คิม  ไชยแสนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554)  ซึ่งสอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่วา   “40 ปที่ราม

รับใชบานเมือง  จะทําตอเนื่องดวยความภาคภูมิใจ”  (Ramkhamhaeng University : 40 years of proudly serving the 

nation and proud to continue to serve … now and forever.)  ไดเสกสรรปนแตงในการปรับกระบวนทัศนใหชาวนาไดมี 

“พื้นที่” (space) ในสังคมมากขึ้น  ทั้งนี้ผูเขียนใครขอฉายภาพบุพนิมิตทางการศึกษาของชาวนาดังตอไปนี้ 
 
 1. ทางดานหลักสูตร 

หลักสูตรจะตองเปนหลักสูตรที่เนนอัตลักษณและวัฒนธรรมชาวนา  ซึ่งตองผสมผลานการสงผานกระบวนการผลิต

ขาวของชาวนาแบบดั้งเดิม  รวมทั้งผสมผสานความรูที่เปน  “สมัยใหม” และ “ทันสมัย” การเรียนรูประวัติศาสตรทางดาน

เศรษฐกิจไทย  การนําแนวคิดทางการศึกษาเชิงประวัติศาสตรสังคมเกษตรกรรม  ความรูทางดานความสัมพันธเชิงการผลิต  

และความสัมพันธเชิงกระบวนการเปลี่ยนผาน  การทับซอนแหงอํานาจของรัฐและชาวนา  วาทกรรมเชิงการสรางอัตลักษณ

ไทยอิงแอบฐานคติที่เกิดจากอัฉริยภาพของปราชญชาวบาน  รวมทั้งการสอนเนื้อหา ที่มีความลุมลึกถึง “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” เพื่อหนุนนําใหเกิดการรักษาอัตลักษณทางดานเกษตรกรรมทางเลือกที่มีพลังมากขึ้น 
 
 2.  ทางดานการจัดการเรียนการสอน   

ผูสอนจะถูกคัดกรองและคัดสรรจากอัฉริยะภาพปราชญชาวบานสวนหนึ่ง  เพื่อที่จะไดสรางกระบวนการสงผาน

ขอความรูไดอยางชัดเจน  กลาวอยางงายคือ  แนวทางปฏิบัติแบบดั้งเดิมในวิธีการดํารงอยูของชาวนาประการหนึ่งเพื่อให 
สอดคลองกับวาทกรรม “การเรียนรูแบบบูรณาการ” จําเปนจะตองมีนักวิทยาศาสตรทางดานเทคโนโลยีอาหารมารวม

รังสรรคเพื่อใหเกิดมิติความเปนสากลและความรูในระดับสูง  เพราะความรูที่หยิบยืมมาจากตางสาขาจะนํามาใชใหไดดีนั้น  

ตองผานกระบวนการเรียนรู  และรูเรียนพอสมควร  ตลอดจนตองมีการปรับแนวคิดและทิศทางในการจัดการศึกษาจริง ๆ   

ตองหมั่นทบทวนและศึกษาบทเรียนจากชุมชน  จากหมูบานที่เรียกวา “อูขาวอูน้ํา”  วิธีการตางๆ ตองเปนรูปธรรม  ซึ่งจะ

ชวยยอ  และชวยยนระยะเวลาในการเรียนรูลงไปไดมาก  ฉะนั้นการเรียนรูในกระบวนวิชาตาง ๆ ตอง “ลงมือปฏิบัติ” และ

สรางบทเรียนในการศึกษาของ “ชาวนาบัณฑิต” จริง ๆ 
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3.  ทางดานการวัดผลและประเมินผล   
การศึกษาที่ดีในรูปแบบที่วัดและประเมินผลจากมุมมองของนักประเมินผลทางการศึกษานั้น  คงหนีไมพนความ

จริงสูงสุด (Metaphysics) ที่ตั้งไววา  ชาวนาจะมีวิธีการทํานา “เปน”  และสามารถ “ปรับเปล่ียน”  “ถายโยง”  ความรู 
และปญญาซึ่งเปนผลจากการบมเพาะใหตนเองสามารถเปนอยูและดํารงอยูไดอยางดี  และที่ชัดเจนที่สุดคือ  มีวัฒนวิถีที่ดี

ขึ้น  จะวัดผลหรือประเมินผลตามนักวิชาการของสํานักใดก็ตาม  เมื่อชาวนาเปนบัณฑิตแลวตองมีความอหังการ  ศรัทธาใน

วิชาชีพ  และพรอมที่จะสืบสานตํานานชาวนาไทยใหกาวไกลในสังคมโลกไดเปนอยางดี  นี่คือ การสรางความปกติสุขสถาพร

ของชาวนาไดชัดเจน  
 
บทสรุป 
เมื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนไดสรางอํานาจ “พื้นที่” (space) ทางการศึกษาตอชาวนามากขึ้น จําเปนอยูดีที่  

ชาวนาตองตระหนักอยูเสมอวา  ทําอยางไรใหพื้นที่แผนดินไทยกลับมามีความมั่งคั่ง  “ทุงรวงทอง”  ที่บงบอกถึงความ

งดงามและความอุดมสมบูรณ  คงเปนอัตลักษณไทยที่ปรากฎตอสายตาของชาวโลกไดเหมือนเดิม  การอพยพยายถิ่นของ

ชาวนาที่ผานมา  ขอใหเปนเพียง “ประวัติศาสตรชั่วคราว”  เทานั้น  การหวนกลับมานึกถึง “กําพืด” ของประเทศที่เปน

เกษตรกรรม  จะตองเปนความภาคภูมิใจในรัฐชาติอยางยิ่ง   และที่สําคัญรัฐชาติตองให “กําลังใจ” แกชาวนาอยาง

สมํ่าเสมอและเอาใจใสเปนพิเศษ  มิฉะนั้นอาจจะเกิดสภาพที่เรียกวา  “ชาวนาอาลัย”  เฉกเชนบทเพลงของคนดานเกวียนที่

ถายทอดออกมาใหเห็นเปนเชิงประจักษ  แตที่สําคัญที่สุด  ถึงแมวาสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไป (Every thing is 

changeable.) ชาวนาตองระลึกอยูเสมอวา  “ลืมรากเหงาก็เผาแผนดิน”  ส่ิงนี้ก็จะยังมาถึงซึ่งความเจริญงอกงามและ

ความสุขแหงรัฐชาติไดอยางมั่นคงและสถาพรสืบไป  
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