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บทคัดยอ
บทความเรื่องการชว งชิงพื้นที่ทางการศึกษาในโรงเรียนชายแดนไทย-ลาว ของกลุ มทองถิ่นนิยม:
กรณีศึกษากลุมรักษเชียงของ มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจการชวงชิงและปฏิบัติการในพื้นที่ทางการศึกษา
ในโรงเรียนชายแดนไทย-ลาว ของกลุมทองถิ่นนิยมโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผานการศึกษาเอกสาร การลงพื้นที่
ภาคสนาม การสังเกตแบบมีสวนรวมในโรงเรียน และการสัมภาษณเชิงลึกภายใตแนวคิดการครองความเปนเจา
ทางวัฒนธรรม (Culture Hegemony) ของกรัมชี (Gramsci)โดยมีกลุมเปาหมาย คือ“กลุมรักษเชียงของ” และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอแหงหนึ่งบริเวณชายแดนไทย-ลาวพบวา กลุมรักษเชียงของกอตัวขึ้นหลัง
กระแสการพั ฒ นาของทุ น โลกาภิ วั ฒ น ช ายแดน โดยได ต ระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเชี ย งของอั น
เนื่องมาจากการพัฒนาที่ทองถิ่นไมไดมีสวนรวม และไดพยายามเขามาชวงชิงพื้นที่ทางการศึกษาผานหลักสูตร
ทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากฐานงานวิจัยของ
กลุม อันเกิดจากการรวมกลุมของปญญาชนในลักษณะของกลุมทางประวัติศาสตรเขามามีสวนรวมในการสราง
องคความรูทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมของทองถิ่นโดยผานวาทกรรม “คนเชียงของ” เพื่อชวงชิงการครอบงํา
พื้นที่ทางความคิดกับนโยบายการจัดการศึกษาแบบชาตินิยม แตในพื้นที่ปฏิบัติการจริงกลับพบวา วัฒนธรรม
โรงเรียนทําใหหลักสูตรทองถิ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุมรักษเชียงของออนแอลงเนื่องมาจากกระบวนการนํา
หลักสูตรไปใชและการประเมินคุณภาพทางการศึกษาจากคนภายนอกซึ่งสัมพันธกับวิถีคิดของปญญาชนสังกัด
ชนชั้น (organic intellectual) ของรัฐแบบชาตินิยมไมสัมพันธกับทองถิ่น ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไมไดทําให
กลุมรักษเชียงของละทิ้งอุดมการณที่จะสรางจิตสํานึกความเปน “คนเชียงของ ” ใหแกเยาวชนจึงไดสราง
สถาบันองคความรูทองถิ่น “โฮงเฮียนแมน้ําของ” เพื่อเปน Field ทางการเรียนรูสําหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ลุมน้ําโขงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาภายใต ตามปรัชญาเคารพธรรมชาติ
ศรัทธาความเทาเทียมของมนุษย ( Respect for nature. Faith in humanity justice)กอปรกับนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู” ของรัฐบาล ทําใหกลุมรักษเชียงของกลับเขามามีบทบาทในพื้นที่ทางการศึกษาอีกครั้ง ซึ่ง
โรงเรียนไดใช“โฮงเฮียนแมน้ําของ” เพื่อเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตรความเปนมา ความหลากหลายทางชาติ
1

บทความนี้ไดรับทุนสนับสนุนบางสวนจากศูนยพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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พันธุ วิถีชีวิตที่สัมพันธกับแมน้ําอิงและแมน้ําโขง และการเปนแปลงในทองถิ่นที่มาพรอมกับทุนโลกาภิวัฒน ซึ่ง
กลุมรักษเชียงของดํา เนินกิจกรรมผานการสรางพื้นที่ใหนักเรียนเรียนรูอยางอิสระ เพื่อใหเกิดจิตสํานึกและ
เคารพในความแตกตางหลากหลายเปนการเรียนรูเพื่อชื่นชมความเปนพหุวัฒนธรรม ยอมรับการมีอยูของพหุ
วัฒนธรรมและใหความเคารพในความตางเชิงพหุวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาของพหุวัฒนธรรมศึกษา
คําสําคัญ :พื้นที่ทางการศึกษา โรงเรียนชายแดนไทย-ลาว กลุมทองถิ่นนิยม รักษเชียงของ พหุวัฒนธรรม
ศึกษา
Abstract
This article, Educational contention in Thailand – Laos border schools of Localism : A case study
of ‘Ruk Chiang Khong’, aims to understand contention and practice of localism in Thailand – Laos border
schools in education area by studying literature review, surveying field research, examining participant
observation and collecting in-depth interview under the idea of Culture Hegemony of Gramsci. The target
group are ‘Ruk Chiang Khong’ and a district high school in Thailand – Laos border area.It is found that
‘Ruk Chiang Khong’ was started after the wave of globalization concerning the lack of local participation
in development of globalization in border area. ‘Ruk Chiang Khong’ has tried to take a great part in
education via local curriculum which followed the Education Act of 2542, Section 27. The local
curriculum was developed by a group of researchers who expertise in local history. They tried to
participate in creating local knowledge and local culture through the discourse ‘Kon Chiang Khong’ in
order to compete for dominance in the idea and education policy of nationalism. However, in real
practice, school had made the local curriculum developed by ‘Ruk Chiang Khong’ became weakened due
to a process of curriculum implementationand Quality Assurance of Education from the outsiders who
relate to the way of thinking ‘organic intellectual’ of nationalism that is not related to locality. Problems
and threats do not made ‘Ruk Chiang Khong’ abandon their ideology in creating conscious mind of being
‘Kon Chiang Khong’ for youth. For this reason, they established a local educational institution called
‘Hong Hien Mae Nam Kong’ for being a field of study in changing of Mekong River and effects from
development under the philosophy ‘Respect for Nature, Faith in Humanity Justice.’ Apart from that, a
new policy from the government, Moderate Class – More Knowledge, encouraged ‘Ruk Chiang Khong’ to
play a big role in education again. The school chose ‘Hong Hien Mae Nam Kong’ as an academic source
of historical background, ethnic diversity, folkways along Ing River and Mekong River and local changes in
globalization. ‘Ruk Chiang Khong’ created activities via space construction for students to learn
independently in order to build consciousness and respect in diversity. It is a great way to appreciate
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multiculturalism, accept multicultural existence and pay respect to diversity in multi-culture which relate
to the philosophy of multicultural education.
Key words : Education Space , Thailand – Laos border school, Localism, Ruk Chiang Khong, Multicultural
Education

1. บทนํา
โรงเรียนเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐในการถายทอดอุดมการณแหงความเปนชาติภายใตบริ บทของการ
สรางรัฐชาติสมัยใหมผานระบบการศึกษาภาคบังคับครอบคลุมผูคนประชาชนหลากหลายกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยู
ในเขตแดนและอํานาจอธิปไตยของรัฐไมเวนแมแตชายแดนอันหางไกลของรัฐศูนยกลางอยางอําเภอเชียงของ ซึ่งมี
ประชากรหลากหลายกลุมชาติพันธุ อพยพโยกยายขามเขตแดนภายใตความสัมพันธทางเครือญาติระหวางสอง
ฝากฝงแมน้ําโขง ยังมีเครื่องมือของรัฐเขาไปตั้งในพื้นที่เพื่อถายถอดอุดมการณความเปนรัฐชาติสมัยใหมในป พ.ศ.
2462 ไดกอตั้งโรงเรียนประชาบาลตําบลเวียง “เชียงของโกศัลยวิทย” และนับแตทศวรรษ 2500เปนตนมา ก็เกิด
โรงเรียนเพิ่มขึ้นตามมาอีกหลายแหง เชน โรงเรียนบานสบสม (วันครู ๒๕๐๐) ในปพ.ศ.2500 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในป พ.ศ.2504 แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสรางรัฐชาติโดยใชโรงเรียนเปนเครื่องมือ สอดคลอง
กับประสิทธิ ลีปรีชา กลาววา นับแตทศวรรษ 2500เปนตนมา สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ภายในประเทศ และสงครามความขัดแยงในประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนความหวาดวิตกตอการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสตในภูมิภาค ทําใหรัฐไทยใหความสําคัญกับปฏิบัติการสรางชาติ การปลูกฝงอุดมการณและความรูสึก
ผูกพัน จงรักภักดีตอชาติใหเกิดขึ้นในบรรดาพลเมืองที่อยูภายใตเขตอํานาจอธิปไตยแหงรัฐชาติไทย โดยผานกลไก
ของรัฐที่สําคัญนั้นคือระบบการศึกษาภาคบังคับที่เนนการปลูกฝงอุดมการณแหงชาติไทย (ประสิทธิ ลีปรีชาและ
คณะ, ม.ป.ป.)ซึ่งเชียงของก็ตกอยูในสภาวะเดียวกันเนื่องจากเปนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวและเปนพื้นที่สีแดงที่ตอง
เฝาระวังภัยของลัทธิคอมมิวนิสตเชนเดียวกันโรงเรียนไดทําหนาที่ผลิตซ้ําความคิดภายใตวาทกรรมความเปน
ชาตินิยมจากรัฐสวนกลางมาโดยตลอด
จนกระทั่งหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเปดพื้นที่ใหชุมชน/ทองถิ่นมากขึ้น ผนวกกับกระแสการเมืองและทุนนิยมที่เปด
พื้นที่ใหทองถิ่นไดนําภูมิปญญาที่ตนมีมาสรางมูลคาทางเศรษฐกิจมากขึ้น สงผลใหความหลากหลายของอัตลักษณ
ของผูคนในทองถิ่นและกลุมชาติพันธุเริ่มปรากฏตอสาธารณะมากขึ้นในปจจุบัน (ประสิทธิ ลีปรีชา, 2550) ซึ่ง
เช นเดียวกั บในพื้ นที่ เชี ยงของซึ่ งไดรั บผลกระทบจากกระแสโลกาภิ วั ฒน หลั งการสิ้ นสุ ดสงครามเย็ น ทํ าให
กลายเปนที่สนใจของนักลงทุนและนักทองเที่ยวในฐานะเปนเมืองทาทางการคา ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกลุมคนในทองถิ่นเริ่มตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับทองถิ่นในอนาคต จึงเกิดการรวมกลุมในลักษณะของ
กลุมทองถิ่นนิยม มุงเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมการสรางสํานึกรักทองถิ่น การสรางและ
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ศึกษาองคความรูทองถิ่นเพื่อนําไปสูการฟนฟูทองถิ่นทั้งระบบ (นิวัฒนรอยแกว, 2547) ในนามกลุม“รักษเชียง
ของ” เขามามีบทบาทการปลุกและสรางจิตสํานึกของคนทองถิ่นผานพื้นที่ทางการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนไทยลาว บริเวณอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ฉะนั้นโรงเรียนจึงเปนพื้นที่สําคัญในการตอสูชวงชิงระหวางอุดมการณความเปนชาติของรัฐสวนกลางกับ
อุดมการณความเปนทองถิ่นของกลุมทองถิ่นนิยม เพื่อแยงชิงพื้นที่ทางความคิดของนักเรียน ซึ่งบทความนี้แบงการ
ทําความเขาใจ เปน 3 ตอนไดแก 1) การกอตัวและความสนใจดานการศึกษาของกลุม “รักษเชียงของ” ใน
พื้นที่ชายแดนไทย-ลาวเปนการทําความเขาการกอตัว แนวคิดและการทํากิจกรรมของกลุม วิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอการการเขาของกลุมทองถิ่นนิยมในสถานศึกษา 2)นโยบายการศึกษากับการชวงชิงพื้นที่ของกลุมรักษ
เชียงของในโรงเรียนชายแดนไทย-ลาวเปนการทําความเขาใจนโยบายของรัฐที่เปดโอกาสใหกลุมทองถิ่นนิยมได
เขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่นบนความทาทายของกระแสโลกาภิวัฒนที่ถาโถมเขามาใน
พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว และ 3) ทางรอดหรือรวง: ของกลุมทองถิ่นนิยมภายใตพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน
รัฐเปนการทําความเขาใจการปฏิบัติการ สภาพปญหาอุปสรรค และทางออกในพื้นที่โรงเรียนของกลุ มรักษเชียง
ของบทฐานคิดของพหุวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อทําความเขาใจการกอตัวและชวงชิงพื้นทางการศึกษาของกลุ มทองถิ่นนิยมในโรงเรียนแหงหนึ่ ง
บริเวณชายแดนไทย-ลาว
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพผานการศึกษาเอกสาร การลงพื้นที่ภาคสนามการสังเกตแบบมี
สวนรวมในโรงเรียนและการสัมภาษณเชิงลึก โดยเลือกกลุม “รักษเชียงของ”เนื่องจากเปนกลุมทองถิ่นที่มีบทบาท
ในการเคลื่อนไหวในระดับพื้นที่ และเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอแหงหนึ่งบริเวณชายแดนไทย-ลาว
เนื่องจากเปนโรงเรียนที่มีผูเรียนหลากหลายจากชุมชนชาติพันธุตางๆ ในอําเภอเชียงของ เปนกลุมเปาหมายโดย
ศึกษาภายใตกรอบแนวคิดการครองความเปนเจาทางวัฒนธรรม(Culture Hegemony) ของกรัมชี (Gramsci) ซึ่ง
หมายถึง กระบวนการสถาปนาวัฒนธรรมหลั กหรือระบบความคิดหลักของสั งคมขึ้นมา เพื่อนําไปสู การสราง
ความเห็นพองตองกัน (consensus) (อางในกาญจนา แกวเทพ, 2551) ซึ่งกระบวนการทํางานเพื่อครอบครอง
ความเปนเจาจะมีบทบาทอยางนอย 3 ดาน คือ 1) หนาที่ในการสรางกลุมทางประวัติศาสตร(historical bloc)
กลาวคือ การครองความเปนเจานั้นจําเปนตองมีการสรางสัมพันธมิตรขามกลุมตางๆ ทางสังคม (Social Groups)
ซึ่งจะชวยระดมความรวมมือและสมานฉันทจากกลุมอื่น หรือชนชั้นอื่นๆ 2) หนาที่เปนเครื่องมือในการทําสงคราม
ชวงชิงพื้นที่ทางความคิด (war of position) เปนเปาหมายของการครองความเปนเจาตองอาศัยการยึดอํานาจที่
รอบดาน ตั้งแตดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จริยธรรมวัฒนธรรมและการสื่อสาร ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเปน
กลไกสําคัญของการชวงชิงพื้นที่ทางความคิดของคนในสังคม และ 3) หนาที่ในการสรางความยินยอมพรอมใจ
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(consent) (กาญจนา แกวเทพ, 2551) ถือเปนเปาหมายสูงสุดของการครองความเปนเจาที่จะสรางความชอบ
ธรรมทางอุดมการณ ผานการควบคุมจิตสํานึกและความเห็นพองตองกัน (consensus) ของมวลชน (อางใน
กาญจนา แกวเทพ, 2551) เพื่อใชทําความเขาใจการเขามาแยงชิง “พื้นที่ทางความคิด” ระหวางกลุมทองถิ่นนิยม
กับรัฐสวนกลางในพื้นที่ของโรงเรียน
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
4.1 การกอตัวและความสนใจพื้นที่ทางการศึกษาของกลุม“รักษเชียงของ”ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
“รักษเชียงของ” เปนกลุมทองถิ่นนิยมที่กอตัวขึ้นหลังนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา ชวงตน
ทศวรรษ 2530 สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เกิดจากการรวมตัวของ 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตภายใตแผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) สงผลใหเชียงของกลายเปน
จุดสนใจของรัฐบาลและนักลงทุน กอปรกับการเปดประเทศของจีนเขาสูตลาดเสรีทําใหเกิดโครงการสรางเขื่อน
หลายแหงในแมน้ําโขงเพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาของอุตสาหกรรมและการขยายรองน้ําโขงเพื่อใหเรือสินคา
สามารถเดินทางขึ้นลองจากจีนตอนใตมายังภาคเหนือของไทยและลาวไดตลอดทั้งป (Hirsch and Choeng,1996
อางในยศ สันตสมบัติ, 2553) ซึ่งโครงการเหลานี้มีสงผลใหระดับแมน้ําโขงขึ้นลงผิดปกติ น้ําไหลเชี่ยว ตลิ่งพัง
สงผลตอการลดลงของไก(สาหร ายน้ําโขง) จํานวนปลา และการสูญพันธุของปลาบางชนิด (นิวัฒน รอยแกว ,
2547) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดขึ้นภายใตความเปนโลกาภิวัฒนของทุนนิยมที่กาวขามพรมแดนของรัฐชาติ
เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอก ดังมโนทัศนการเกิดขึ้นของทองถิ่นนิยมตามแนวคิดของพัฒนากิติ
อาษา (2546) กลาววา ทองถิ่นไมเคยและไมไดดํารงอยูอยางโดดเดี่ยวดวยตนเอง ทองถิ่นไมใชเปนสังคมที่ถูกปด
ตายจากโลกภายนอก ในทางตรงกันขามทองถิ่นตองเกี่ยวของสัมพันธและเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับโลกมาโดยตลอด
ขณะเดียวกันในชวงป พ.ศ. 2535 คนทองถิ่นในเชียงของเริ่มตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หลายๆ ดาน เชน แมน้ําสมซึ่งเปนแมน้ําสาขาของแมน้ําโขง ไหลจากดอยหลวงลงสูแมน้ําโขงเหือดแหงมีน้ํานอย
อยางไมเคยปรากฏมาเลย การเปลี่ยนแปลงของการขึ้นลงของแมน้ําโขง รวมถึงการลดลงของจํานวนปลาบึก
(นิวัฒน รอยแกว, 2547) ทําใหคนในทองถิ่นหลายฝาย ไดแก กลุมประชาชนทั่วไป นักธุรกิจ ขาราชการครู ตํารวจ
และแพทย เริ่มตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสนใจวาคนทองถิ่นจะอยูกันอยางไรในอนาคต
ขางหนา จึงไดรวมตัวกันกอตั้งในนาม “กลุมรักษเชียงของ”(นิวัฒน รอยแกว, 2547) ในระยะแรกดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นเปนหลัก (นิวัฒน รอยแกว , 2547) สอดคลองกับ
การเกิดขึ้นของกลุม “ม็อบปากมูล” ซึ่งเปนขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการสรางเขื่อนปาก
มูลที่มีตอวิถีชีวิตของชาวบาน ซึ่งอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรม “เฮ็ดนาบนหลังปลา” นั้นคือการหาปลาแลกขาว หรือ
หาปลามาขายเพื่อใหไดเงินมาซื้อขาว และใชจาย การระเบิดแกงหินและตัวเขื่อนที่ขวางกั้นลําน้ําไดทําลายวิถีชีวิต
ของคนลุมน้ํามูล (พัชรินทร ลาภานันท และคณะ, 2546) ดังจะเห็นไดวากลุมทองถิ่นนิยมทั้ง 2 กลุม ขางตนตาง
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เกิดขึ้นจากสํานึกของคนในทองถิ่นที่ถูกโลกาภิวัฒน ทุนและรัฐ ยื้อแยงทรัพยากรและพากวิถีชีวิตที่สัมพันธกั บ
สิ่งแวดลอมของพวกเขาไป โดยไมไดเกิดจากการมีสวนรวมเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นที่ยังยืน ดังคํากลาว
ของพัฒนา กิติอาษา (2546)วากระแสโลกาภิวัฒนที่บุกรุกเขามายึดกุมพื้นที่ในระดับทองถิ่น เปนสนามในการตอสู
ในระดับปรากฏการณและระดับวาทกรรมอยางรุ นแรงระหวางกระแสโลกาภิวัฒนกับกระแสทองถิ่นภิวัฒน
รวมทั้งเปนผลสะทอนของกระบวนทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาที่แตกตางอยางชิ้นเชิงระหวางภาครัฐกับภาค
ประชาชน
ในชวงหลั งทศวรรษ 2540 กลุ มรั กษเชี ยงของได เริ่ มเพิ่ มบทบาทมากขึ้ นโดยมุ งเน นการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมการสรางสํานึกรักทองถิ่น การสรางและศึกษาองคความรูทองถิ่นเพื่อนําไปสู
การฟนฟูทองถิ่นทั้งระบบ ภายใตหลักการ “เคารพธรรมชาติและความเทาเทียมกันของมนุษย”ทําใหกลุมเติบโต
ขึ้น โดยทุกกระบวนการสรางจากการมีสวนรวมและความตองการของคนทองถิ่นภาคประชาชนและองคกรใน
ทองถิ่นทั้งองคกรรัฐและเอกชน เปนกลไกสําคัญในการผลักดันโดยใชมุมมองของ “นิเวศวัฒนธรรม”คือการพึ่งพา
ธรรมชาติและการมีวิถีชีวิตที่หาอยูหากินกับธรรมชาติเปนแนวคิดหลัก นอกจากนี้ยังเนนการพึ่งพาตนเองใหมาก
ที่สุ ดเพื่อไปสู สรางแผนนโยบายเรื่องเขตเศรษฐกิ จพอเพี ยงและเพื่ อนํ าเสนอข อคิ ดเห็ นในเชิงสร างสรรค แก
หนวยงานที่เกี่ยวของอันจะใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นอยางยั่งยืนและจัดระเบียบสราง
สภาวะแวดลอมที่ดีตอทองถิ่นและชุมชนในระยะยาว (ชัยพงษ สําเนียง, 2557) การเติบโตของกลุมรักษเชียงของ
เปนผลมาจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มี
บทบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนในมาตรา 40 ซึ่งเกิดขึ้นจากการตอบโตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบรัฐนิยม ที่
มุงสนองตอบความตองการหรือผลประโยชนของภาครัฐและภาคธุรกิจเปนหลัก แตละเลยมองขามความตองการ
หรือผลประโยชนของชุมชนทองถิ่นนํามาซึ่งผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง จนเกิดเปนความขัดแยงระหวางรัฐ
กับชุมชน (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2548)
กลุมรักษเชียงของไดดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องมาจนกระทั่งในชวงป พ.ศ. 2545 ไดเล็งเห็นปญหา
สําคัญของเยาวชนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการสรางสรรคความเจริญของทองถิ่น เยาวชนไมใหความสนใจที่จะ
ศึกษาที่ประวัติศาสตรความเปนมา และความเปนชาติพันธุของตนเอง จึงไดรวมกันศึกษาวิจัย เรื่อง เชียงของ
เวียงแกน: พัฒนาการของสังคมชายขอบจากอดีตสูการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
เพื่อศึกษาถึงประวัติศาสตรความเปนมาของทองถิ่น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนลําดับ เพื่อจัดเปน
หลักสูตรทองถิ่นที่จะใชในการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในทองถิ่นตอไป
(นิวัฒน รอยแกว, 2547)ซึ่งสอดคลองกับงานของวีรฉัตร สุปญโญ (2555) พบวา ปจจุบันเยาวชนรุนใหมของ
ชุมชนไมเห็นคุณคาและไมสนใจการทํานาซึ่งเปนวิถีชีวิตของชุมชนเพราะเห็นวาเปนอาชีพที่ตองทํางานหนักทําให
มีความหวงกังวลวาอาชีพการทํานาในอนาคตของบานเตาอิฐจะตองเสื่อมสลายลงจึงตองการปลู กจิตสํานึกให
เยาวชนรุนใหมมีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทํานาอันจะเปนการสรางฐานความเขมแข็งในการดํารงวิถีการ
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ทํานาซึ่งเปนรากเหงาของวิถีชีวิตในชุมชนตอไป จึงนํามาซึ่งการพัฒนาหลักสูตรชุมชนเรื่อง “ขาว” สําหรับเยาวชน
บานดอนเตาอิฐ ซึ่งงานทั้งสองชิ้นไดสะทอนใหเห็นวาทองถิ่นไดใหความสนใจที่จะการสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชน
รุนใหม ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นตอไปในอนาคตผานการใชหลักสูตรทองถิ่น อันเปนการเปด
โอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27
ฉะนั้นแลวความเปนทองถิ่นนิยมของกลุมรักษเชียงของจึงเกิดขึ้นจากการปะทะประสานระหวางความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทองถิ่นกับการเขามาของโลกาภิวัฒนและการพัฒนาของรัฐ ในขณะเดียวกันก็ไดตระหนัก
ถึงการสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต จึงกอใหเกิดงานวิจัยของ
คนในทองถิ่นเพื่อสรางองคความรู กระตุนใหเกิดความเขาใจ ความรักความหวงแหนทองถิ่น เกิดสํานึกแหงความ
รับผิดชอบรวมกัน อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหวังวาจะพัฒนางานวิจัยและองคความรูดังกลาวเปน
หลักสูตรทองถิน่ ใชรวมกับหลักสูตรชาติในโรงเรียนตอไป
4.2นโยบายการศึกษากับการชวงชิงพื้นที่ของกลุมรักษเชียงของในโรงเรียนชายแดนไทย-ลาว
เชียงของเปนอําเภอชายแดนไทย-ลาว โดยมีแมน้ําโขงเป นพรมแดนกั้นผู คนระหวางสองประเทศซึ่ง
เกิดขึ้นในชวงยุคสรางรัฐชาติสมัยใหม ไดสรางเสนสมมุติเพื่อแบง “เขา”และแบง“เรา” แตหากกอนหนานั้นผูคน
ในพื้นที่สามารถเดินทางไปมาหาสู คาขาย สัมพันธระหวางกันภายใตชาติพันธุ แตหลังเหตุการณ ร.ศ.112 รัฐได
พยายามสถาปนาความเปนชาติไทยขึ้นที่เปนหนึ่ งเดียวทั้งทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม รวมถึงอุดมการณ
เดียวกันขึ้นภายใตความหลากหลายของชาติพันธุที่อาศัยอยูในพื้นที่ในลักษณะของการครองความเปนเจาทาง
วัฒนธรรม(Culture Hegemony) ของรัฐชาติที่พยายามทําใหเกิดสํานึกผานความเปน “ชาติ”ทางดานภาษาและ
วัฒนธรรมแบบกรุงเทพฯ สอดคลองกับงานของประสิทธิ ลีปรีชา (2550) กลาววา รัฐไทยไดปฏิบัติการในการสราง
ชาติ การปลูกฝงอุดมการณแหงความเปนชาติ ผานกลไกเครื่องมือตางๆ ของรัฐ รวมทั้งสถาบันทางการปกครอง
การทหาร และสถาบันการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนก็เปนเครื่องมือหนึ่งในการถายทอดอุดมการณความเปนชาติ เพื่อ
ผลิตพลเมืองที่มีสํานึกความเปนชาติหนึ่งเดียวใหเหนือกวาสํานึกของความเปนชาติพันธุที่หลากหลาย
โรงเรียนไดถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกในเชียงของเมื่อ ป พ.ศ. 2463 ในลักษณะของโรงเรียนวัดที่เกิดขึ้นจาก
คนในทองถิ่นและวัดรวมกันจัดการเรี ยนการสอนขึ้นครั้งแรกที่ศาลาวัดหลวง ซึ่งภายหลั งเมื่อมีก ารประกาศ
“พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 2464” จึงพัฒนาขึ้นมาเปนโรงเรียนประชาบาลและจัดใหมีครูเขามาสอน
แทนพระสงฆ (โรงเรียนบานหัวเวียง(โกศัลยวิทย), 2559) กลไกของรัฐชาติไดสถาปนาลงในพื้นที่เชียงของอยาง
สมบูรณ ใชเปนเครื่องมือของรัฐในการครองความเปนเจาทางการเมืองและวัฒนธรรม อันสงผลใหพระ ปราชญ
และประชาชนในชุมชนถูกลดทอนบทบาทลง องคความรูของทองถิ่นถูกทําใหเปนชายขอบ สอดคลองกับงาน
ศึกษาของ Keyes (1991b) พบวา การผลิตบุคลากรเขาไปทําหนาที่สอนแทนพระสงฆ ซึ่งการเขาไปจัดการ
ดังกลาวเปนการงายตอการนําเอานโยบายและเนื้อหาหลักสูตรการสอนเขาไปสูโรงเรียนในชุมชนทั่วประเทศได
อันเปนจุดเริ่มตนของการสรางสุญญากาศ หรือ “ชองวางทางวัฒนธรรม” (spatial culture) ขึ้นในชุมชน (อางใน
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ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2550) ฉะนั้นแลวโรงเรียนจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางชาติ ซึ่งถือเปนนโยบายสําคัญ
ของการสรางชาตินิยมสงผานครูซึ่งเปนตัวแทนของรัฐ ตรงกับคํากลาวของหลุยส อัลธูแชร วา “โรงเรียนเปนกลไก
อุดมการณรวมสมัยที่ระบบทุนนิยมเขามาเขามาแทนที่กลไกของรัฐในแบบเดิม คือ ศาสนาและวัด โรงเรียนจึงเปน
พื้นที่ที่อุดมการณของรัฐถูกติดตั้งไวกับจิตสํานึกของเยาวชน เพื่อใหพวกเขารับรูวา อะไรคือกฎเกณฑอันดีงามและ
พึงควรปฏิบัติ”(อางในกาญจนา แกวเทพ, 2551)
โรงเรียนจึงเป นกลไกของรั ฐที่ทําหนาที่ในการสรางการครองความเปนเจ าทางวัฒนธรรม (Culture
Hegemony) ผานกลไกการครอบงําทางความคิด/อุดมการณ (ideological apparatus) และการสรางประเพณี
ประดิษฐ (invented tradition) ความเปนชาติตามทัศนะของ Eric Hobsbawmเพื่อเปาหมายในการสราง
ความรูสึกเปนเจาของรวมกัน (sense of belonging) เพื่อสรางความชอบธรรมในอํานาจของชนชั้นปกครองและ
เพื่อถายทอดอุดมการณทางสังคมรวมกัน (อางในกาญจนา แกวเทพ, 2551) กวา 7 ทศวรรษที่ผานมาในพื้นที่
ชายแดนไทย-ลาวแหงนี้ จนกระทั่งในทศวรรษที่ 2540 ไดมีการประกาศใช“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542” ซึ่งถือวาเปนนโยบายทางการศึกษาที่เปดโอกาสใหทองถิ่นไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาไดผานหลักสูตรทองถิ่นในอัตราสวน 70:30 บัญญัติไวในมาตรา 27 สอดคลองกับการเขามามีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนทองถิ่นผานพื้นที่การศึกษาดังปรากฏในงานวิจัยเชียงของ เวียงแกน: พัฒนาการของสังคมชาย
ขอบจากอดีตสูการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงของกลุมรักษเชียงของ ที่แสดงให
เห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาที่ถูกครอบงําโดยความเปนรัฐชาติ ความวา ในปจจุบันเยาวชนคนรุนใหม
ซึ่งจะเป นกําลังสําคัญในการสรางสรรคความเจริญของทองถิ่น ไมคอยให ความสนใจที่จะศึกษาที่จะศึกษาถึง
ประวัติศาสตรความเปนมา และความเปนชาติพันธุของตนเอง เพราะอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแบบ
สมัยใหม ทําใหไมเขาใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมแนวปฏิบัติในการอยูรวมกันมาแตดั้งเดิม ทั้งยัง
กอใหเกิดการแบงแยกทางความคิดระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม ทําใหเกิดความไมภูมิใจ และขาดความเขาใจ
ในตนเอง (นิวัฒน รอยแกว, 2547) สะทอนใหเห็นปญหาของการจัดการศึกษาที่มีมาแตเดิมที่แยกเด็กออกจาก
ทองถิ่น พยายามยัดเยียดความเปนชาติผานหลักสูตรจากสวนกลางนํามาซึ่งการคนควาวิจัยองคความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรความเปนมาของคนในทองถิ่นผานฐานงานวิจัย
กลุมรักษเชียงของไดพยายามผลักดันหลักสูตรทองถิ่นที่กลุมของตนมีสวนในการสราง เขาไปสูการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาผานความรวมมือของ ครู ผูบริหาร ผูนําชุมชน ปราชญชุมชน และองคกรอื่นๆ ใน
พื้นที่ ซึ่งเปนการตอรองและชวงชิงการครองความเปนเจาทางวัฒนธรรม (Culture Hegemony)ซึ่งผูกขาดอยูกับ
รัฐอยูแตเดิมโดยพยายามสรางกลุมทางประวัติศาสตร (historical bloc) ที่เกิดจากการรวมกลุมของปญญาชน
ตางๆ ในทองถิ่น ซึ่ง Gramsci อธิบายวา ปญญาชนไมใชแคเพียงผูที่เปนนักคิด/นักวิชาการ/ผูมีการศึกษาเทานั้น
แตปญญาชนเปนผูจัดการความขัดแยงตางๆ ของชนชั้นในสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นบทบาทของปราชญชาวบานหรือ
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ครูปญญาทองถิ่นที่เขามามีสวนรวมในการสรางองคความรูทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมของทองถิ่นขึ้นมาอีกครั้ง
(อางในกาญจนา แกวเทพ, 2551)
ในขณะเดียวกันกลุมรักษเชียงของ ไดพยายามสรางสํานึกรักษทองถิ่นผานวาทกรรม “คนเชียงของ” ใน
พื้นที่ทางการศึกษาและพื้นที่สาธารณะเพื่อแสดงใหเห็นถึงกลุมคนที่มีสํานึกเรื่องของพื้นที่ มีอัตลักษณที่แตกตาง
มีวัฒนธรรมหลากหลาย สัมพันธและอยูรวมกันดวยสํานึกความเป นทองถิ่น รวมกันพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่งยืนภายใตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในพื้นที่ (วสันต สรรพสุข, 2559) อันเปนการชวงชิงพื้นที่ทาง
ความคิดและสํานึกความเปนไทยหนึ่งเดียวที่ถูกสรางขึ้นในชวง 7 ทศวรรษที่ผาน แสดงใหวาพื้นที่เชียงของมีความ
หลากหลายของกลุมชาติพันธุ มีประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง มีวิธีชีวิตที่สัมพันธกับแมน้ําโขง มีภาษา
และวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกตางกับรัฐกรุงเทพฯ ทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนองคความรูและสํานึก
ความเปนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสงครามชวงชิงพื้นที่ทางความคิด (war of position) ของ Gramsci
ความวา กระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมใหไดนั้น จะตองเอาชนะความคิดและจิตใจของกลุมคนกลุมตางๆ ใน
สังคมใหไดเสียกอน (อางในกาญจนา แกวเทพ, 2551)และวาทกรรมความเปนคนเชียงของ ยังเปนคําที่สรางความ
ยินยอมพรอมใจ (consent) เพื่อเปนตัวแทนของกลุมชาติพันธุตางๆ ในการตอสูตอรองและสรางจิตสํานึกรวมกัน
ซึ่งทาทายความคิดการครองความเป นเจาของรัฐชาติ ที่มีอยู แตเดิม ฉะนั้ นแล วนอกจากการเคลื่ อนไหวเรื่อง
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล อมและนิ เวศวัฒนธรรมในช วงเริ่มต นแล วกลุ มรั กษเชียงของได ขยับเขามาชวงชิ งพื้นที่ทาง
การศึกษาเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาทองถิ่นเชียงของตอไป
ในทางกลับกันการเปดโอกาสใหทองถิ่นเขามาใชพื้นที่ผานหลักสูตรทองถิ่นก็ไมไดเปนภาพที่สวยงาม
และเกิดขึ้นไดอยางงายดายเสมอไป หากแตตองเผชิญกับวิถีคิดของผูบริหารและครูซึ่งเปนตัวแทนและเครื่องมือ
ของรัฐที่ถือตัวเองเปนผูทรงความรูในลักษณะปญญาชนสังกัดชนชั้น (organic intellectual) ดังที่ John Storey
(1993) เรียกวา ผูจัดการอุดมการณของชนชั้นนํา ฉะนั้นความคิดของคนกลุมนี้จึงมีผลประโยชนของชนชั้นนํา
กํากับอยูเปนเบื้องหลังเสมอ (อางในกาญจนา แกวเทพ, 2551) ซึ่งสอดคลองกับอุปสรรคที่คุณนิวัตร รอยแกว ผู
ประสานงานกลุมรักษเชียงของ กลาววา “เรื่องคุณภาพ (การประเมินภายนอกจาก สมศ.) เปนปญหาหลักของ
การศึกษา คนที่จะตรวจสอบโรงเรียนควรจะเปนคนเชียงของ ถาคนเชียงของตรวจสอบก็จะเกิดความชัดเจนเชิง
นโยบาย เพราะมันความตองการของผูปกครองและคนในทองถิ่น”(นิวัตร รอยแกว, 2559)
4.3ทางรอด หรือรวง: ของกลุมทองถิ่นนิยมภายใตพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนรัฐ
การปฏิบัติการของกลุมรักษเชียงของในพื้นที่การศึกษานั้นจะแบงออกเปน 2 ชวงไดแก ชวงแรกจะเนน
การสรางองคความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ชาติพันธุ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ผานงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่นใหแกโรงเรียน และชวงที่สอง จะเนนเปดเปนสถาบันองคความรูทองถิ่น “โฮงเฮียน
แมน้ําของ” เพื่อเปน Field ทางการเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ชาติพันธุ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน
ทองถิ่นรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกิดขึ้นในลุมน้ําโขง ซึ่งทั้ง 2 ชวงเปนการ
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แสดงใหเห็นวาเปนสิทธิของทองถิ่นที่จะดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเชียงของทั้ง 9 กลุมชาติพันธุ2 เพื่อ
สรางพื้นที่ตอรองกับรัฐชาติ สอดคลองกับแนวคิดของKymlicka (2007) ที่นําเสนอวา เปนสิทธิทางวัฒนธรรมเปน
สวนขยายของสิทธิมนุษยชนสากล การใหสิทธิพิเศษแกชนกลุมนอยและกลุมวัฒนธรรมรองในรัฐเปนสิ่งจําเปน
เพื่อใหอัตลักษณของวัฒนธรรมรองดํารงอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีโดยไมถูกคุกคามและกลืนกลายจากวัฒนธรรมหลัก
ของรัฐ (อางในศิริจิต สุนันตะ, 2556)
กลุมรักษเชียงของไดพยายามพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นบทฐานงานวิจัยเชียงของ เวียงแกน: พัฒนาการของ
สังคมชายขอบจากอดีตสูการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมื องในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยเนนการถายทอด
ประวัติศาสตร ความเป นมาของเมืองเชียงของ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทองถิ่น ความหลากหลายชาติพันธุ
และปฎิสัมพันธระหวางชาติพันธุในเชียงของ ซึ่งจัดอยูในกลุมหลักสูตรที่สรางโดยชาวบานในชุมชน (Self-Help
Local Curriculum) หมายถึง ชุมชนในทองถิ่นทุกหนวยสังคมเขาเปนแนวรวมในลักษณะเครือขายความรวมมือ
สรางหลักสูตรที่มุงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนหรือแกปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในชุมชน (สําลี ทองทิวและ
คณะ, 2544)หลักสูตรที่สรางขึ้นของกลุมรักษเชียงของเปนลักษณะเชนเดี ยวกับหลักสูตรทองถิ่นของชาวบาน
สําโรง เนนการถายทอดภูมิปญญาชาวบาน ประวัติความเปนมา เอกลักษณและความภาคภูมิใจของชาวบานใน
ตําบลทาวุง(สําลี ทองทิวและคณะ, 2544) ซึ่งตางก็มุงพัฒนาหลักสูตรแลวสงมอบใหโรงเรียนใชหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในทองถิ่น
แตทวาการนําไปใชจริงในโรงเรียนก็มีหลากหลายปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามมา ดังเชน การนํา
หลักสูตรทองถิ่นไปใชในโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอแหงหนึ่งในชายแดนไทย-ลาวผูเขียนมีขอสังเกตวาหลักสูตร
ทองถิ่นแบบ Self-Help Local Curriculum ที่สรางขึ้นจากกลุมรักษเชียงของ โรงเรียนไดนํามาเปดในวิชา “เชียง
ของของเรา” จํานวน 2 หนวยกิต/ปการศึกษา ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนยังคงเนนการบรรยาย
เนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ชาติพันธุ รวมทั้งเนื้อหาอื่นๆ อาจจะดวยความเชื่อของครู (บางทาน) ที่เชื่อวาการ
สอนแบบบรรยายเป นการสอนที่ ดี ที่ สุ ด ทว าเนื้ อแท ของการจั ดการเรี ยนการสอนหลั กสู ตรท องถิ่ นควรให
ความสําคัญการลงพื้นที่ภาคสนามไปเรียนรูรวมกับชุมชน รวมทั้งการเรียนรูเชิงวิพากษ ดังคํากลาวของเปาโลแฟร
วา การทําใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งความหมายของคํา หรือ เนื้อหาในบทเรียน วรรณกรรมที่อานไปพรอมๆ กับความ
เขาใจตอโลกหรือบริบทของบทเรียน ซึ่งประกอบดวยบริบททางการเมือง (political context) บริบททางการ
เศรษฐกิจ (economic context) และวัฒนธรรม (cultural context) ซึ่งเปนโครงสรางอํานาจที่กดทับผูเรียน ให
จํายอมอยูในสภาพไรอํานาจ หวาดกลัวไปการเปลงเสียงและยากจน (อางในนงเยาว เนาวรัตน, 2556) อันจะทําให
เกิดการปฏิรูปโรงเรียนตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา ของSonia Nieto ตอไป ฉะนั้นแลวโรงเรียนจึงจําเปนตอง
2

คนเมือง (ไทยยวน) ลื้อมงอาขาลาหูขมุลัวะลาวเยา (เมี่ยน)
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เตรียมความพรอมของครูผูสอนใหเขาใจบริบทของทองถิ่น เขาใจวิธีการสอนเด็กหลากหลายชาติพันธุ รวมทั้งการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ถึงอยางไรก็ตามสถานการณในโรงเรียนไมไดเปนสภาพดังกลาวขางตนทั้งหมด จากการสังเกต พบวา ใน
บางรายวิชาครูผูสอนไดพยายามบูรณาการความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น โดยพานักเรียนออกไปเรียนรูรวมกับ
ชุมชน เรียนรูรวมกับกลุมรักษเชียงของที่โฮงเฮียนแมน้ําของ มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนกลุมชาติพันธุ
ตางๆ ไดนําเสนออัตลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของตนรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อนตางชาติพันธุ
ในชั้นเรียนเพื่อสรางความเขาใจและเจตคติที่ดีตอกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kymlicka (2007) ที่
มองวา หัวใจสําคัญของพหุวัฒนธรรมนิยมคือ การเรียกรองใหมีการยอมรับอัตลักษณที่ถูกเบียดขับ โดยเฉพาะอัต
ลักษณทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ และวัฒนธรรมการเรียกรองและการใหสิ ทธิทางวัฒนธรรมในหลายประเทศใน
ตะวันตกเกิดจากการยอมรับวาอัตลักษณเปนสิ่งสําคัญยิ่งยวดสําหรับบุคคล และบุคคลจะทนทุกขหากอัตลักษณ
ตองสูญเสียไปหรือไมไดรับการยอมรับ (อางในศิริจิต สุนันตะ, 2556)
ฉะนั้นแลว เมื่อทองถิ่นไมสามารถเขาไปใชพื้นที่ของหลักสูตรไดอยางเต็มที่ กลุมรักษเชียงของจึงไดเปด
สถาบันองคความรูทองถิ่น “โฮงเฮียนแมน้ําของ” ในปลายป พ.ศ. 2558 ในลักษณะ Field ทางการเรียนรู เพื่อ
เปนสถาบันองคความรูทองถิ่นสําหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลุมน้ําโขง อีกทั้งเปนกลไกที่ศึกษาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา และสรางกระบวนการเรียนรูในการทํางานดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ในลุมน้ําโขงตอไปในอนาคต (โครงการเปดโฮงเฮียนแมน้ําของ สนามการเรียนรูนิเวศวัฒนธรรมลุมน้ําโขง, 2558)
ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Bourdieu (1984) วาในโลกสมัยใหมระบบการศึกษาเปน field วัฒนธรรมที่สําคัญ
ที่สุด (อางในกาญจนา แกวเทพ, 2551)
ในขณะเดียวกันรัฐบาลไดกําหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ” ผูบริหารไดสนับสนุนใหครูนํา
นักเรียนออกไปศึกษาเรียนรูแหลงเรียนเรียนรูในทองถิ่น ซึ่ง “โฮงเฮียนแมน้ําของ” ก็เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญอีก
แหงหนึ่งที่นักเรียนสนใจ เพื่อทําความเขาใจประวัติศาสตรความเปนมา ความหลากหลายทางชาติพันธุวิถีชีวิตที่
สัมพันธกับแมน้ําอิงและแมน้ําโขง และเขาใจความเปนแปลงในทองถิ่นที่มาพรอมกับทุนโลกาภิวัฒน ผานกิจกรรม
ตางๆ ที่ทางโฮงเฮียนแมน้ําของจัดขึ้น ซึ่งจากการสังเกต พบวา การเรียนรูที่โฮงเฮียนแมน้ําโขงนั้นนักเรียนมีความ
สนใจและตั้งใจอยางมาก มีการซักถามและถกเถียงประเด็นตางๆ รวมกับวิทยากร และหลังจากนั้นก็สังเกตไดวามี
นักเรียนสนใจออกไปเรียนรูเพิ่มเติมกับกลุมรักษเชียงของมากยิ่งขึ้น สะทอนใหเห็นวาพื้นที่โรงเรียนยังถูกจํากัด
ดวยขอจํากัดหลายๆ อยาง อาทิ หลักสูตร วิธีการสอน การวัดและประเมินผล หรือแมแตวิถีคิดแบบชาตินิยมที่ยัง
ฝงแนนอยูในสถาบันการศึกษา จึงไมอาจจะสรางพื้นที่ใหนักเรียนเรียนรูอยางอิสระ และกอใหเกิดจิตสํานึกและ
ความเคารพในความแตกตางหลากหลายไดอยางแทจริง ซึ่งตางจากแหลงเรียนรูของทองถิ่นอยาง “โฮงเฮียนแมน้ํา
ของ” ซึ่งดําเนินการภายใตภายใตปรัชญา เคารพธรรมชาติ ศรัทธาความเทาเทียมของมนุษย (Respect for
nature. Faith in humanity justice) ไมมีขอจํากัดดังเชนโรงเรียนของรัฐ
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ดังนั้นจะเห็นไดวา การปฏิบัติการของกลุมรักษเชียงของภายใตหลักสูตรท องถิ่นนั้นไมไดใหผลลัพธที่ดี
เทาที่ควร ไมไดกอใหเกิดความเปนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ทางการศึกษา ดวยขอจํากัดตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแต
การขยับออกมาสราง “โฮงเฮียนแมน้ําของ” ใหเปนสถาบันองคความรูทองถิ่น กลับทําใหกลุมสามารถสรางองค
ความรู และกระตุ นใหเกิดความเขาใจ ความรักความหวงแหนทองถิ่น เกิดสํานึ กแหงความรับผิดชอบรวมกัน
ภายใตปรัชญา เคารพธรรมชาติ ศรัทธาความเทาเทียมของมนุษย จึงทําใหความเปนพหุวัฒนธรรมไดกอตัวขึ้นใน
สํานึกของนักเรียนภายใตวาทกรรมความเปน “คนเชียงของ” อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาที่ยังยืนของเมืองเชียงของ
ตอไปในอนาคต
5. บทสงทาย
“รักษเชียงของ” เปนกลุมทองถิ่นนิยมที่กอตัวขึ้นหลังกระแสการพัฒนาของทุนโลกาภิวัฒนชายแดนที่ได
ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในเชียงของอันเนื่องมาจากผลของการพัฒนาที่ทองถิ่นไมไดมีสวนรวมและไดพยายาม
เขามามีบทบาทในพื้นที่ทางการศึกษาผานหลักสูตรทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 27 จากฐานงานวิจัยเชียงของ เวียงแกน : พัฒนาการของสังคมชายขอบจากอดีตสูการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ การเมื อ งในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง ซึ่ ง เกิ ด จากการรวมกลุ ม ของป ญ ญาชนในลั ก ษณะกลุ ม ทาง
ประวัติศาสตร เขามามีสวนรวมในการสรางองคความรูทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมของทองถิ่นขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อ
เปนการชวงชิงพื้นที่ทางความคิดผานวาทกรรม “คนเชียงของ”
แตทวาในพื้นที่การปฏิบัติการจริงในโรงเรียน หลักสูตรทองถิ่นที่ถูกสรางขึ้นดวยความตั้งใจวา “จะเปน
การสรางองคความรู และกระตุนใหเกิดความเขาใจ ความรักความหวงแหนทองถิ่น เกิดสํานึกแหงความรับผิดชอบ
รวมกันของเยาวชน” ยังคงมีอุปสรรคหลายๆ ดาน ตองเผชิญกับวิถีคิดของผู บริหารและครูที่มีลั กษณะเปน
ปญญาชนสังกัดชนชั้น (organic intellectual) สัมพันธกับความเปนชาตินิยมอยางเหนียวแนน กระบวนการนํา
หลักสูตรไปใชหรือแมแตการประเมินคุณภาพทางการศึกษาที่เกิดขึ้น แตภายใตอุปสรรคดังกลาวก็ยังมีครูบางทาน
ไดพยายามสรางพื้นที่การเรียนรูใหแกนักเรียนโดยอิงกับความรูของทองถิ่นและชาติพันธุ เพื่อสรางความเขาใจเจต
คติที่ดีระหวางกัน อันเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่จะกอใหเกิดความเปนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สถานศึกษา
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรทองถิ่น แมจะทําใหกลุมรักษเชียงของออนแรง แตก็ไมไดทําใหกลุม
ละทิ้งอุดมการณที่จะสรางจิตสํานึกความเปน “คนเชียงของ” ใหแกเยาวชนอันจะเปนแรงสําคัญในการพัฒนา
เชียงของตอไป จึงไดสรางสถาบันองคความรูทองถิ่น “โฮงเฮียนแมน้ําของ” เพื่อเปน Field ทางการเรียนรูสําหรับ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลุมน้ําโขงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาซึ่งไมมีขอจํากัด
ดังเชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนของรัฐ ประกอบกับการเกิดขึ้นของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ” ของ
รัฐบาล ทําใหกลุมรักษเชียงของไดกลับมามีบทบาทในพื้นที่ทางการศึกษาอีกครั้ง และเมื่อผูบริหารและครู ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของ“โฮงเฮียนแมน้ําของ” จึงถูกใชเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตรความเปนมา ความ
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หลากหลายทางชาติพันธุ วิถีชีวิตที่สัมพันธกับแมน้ําอิงและแมน้ําโขงและการเปนแปลงในทองถิ่นที่มาพรอมกับ
ทุนโลกาภิวัฒน ผานการสรางพื้นที่ใหนักเรียนเรียนรูอยางอิสระ อันกอใหเกิดจิตสํานึกและความเคารพในความ
แตกตางหลากหลาย ตามปรัชญา เคารพธรรมชาติ ศรัทธาความเทาเทียมของมนุษย (Respect for nature. Faith
in humanity justice) ซึ่งเปนลักษณะการเรียนรูเพื่อยอมรับความแตกตางหลากหลายในทองถิ่นสอดคลองกับ
ปรัชญาของแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา กลาวคือ การเรียนรูเพื่อชื่นชมความเป นพหุวัฒนธรรมยอมรับการมีอยู
ของพหุวัฒนธรรมและใหความเคารพในความตางเชิงพหุวัฒนธรรม (นงเยาว เนาวรัตน, 2556)
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