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บทคัดยอ
ในบริบททางพื้นที่ของโรงเรียนที่นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมตองทําการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูปแบบตามหลักสูตรการศึกษาเปนพื้นที่บริเวณ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่มีผูคนอาศัยอยูหลายชาติ หลากภาษา ทําใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเปนสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งใน
กระแสความหลากหลายของผูเรียน ที่มีความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือวัฒนธรรม เปนปรากฏการณที่ทาทายใน
การเตรียมครูใหมีความพรอมสูหองเรียนพหุวัฒนธรรม ซึ่งที่ผานมาการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหมไดเติบโตมาพรอมกับระบบการจัดการศึกษากระแสหลักในยุคของยุคการสรางชาติบนอุดมการณชาตินิยมสงผลให
การผลิตครูที่ผานมาอยูภายใตความสัมพันธทางอํานาจกับการจัดการศึกษาของรัฐชาติ เกิดการผลิตครูใหสอดคลองกับ
นโยบายแหงชาติ โดยมองลักษณะสังคมเปนสังคมเชิงเดี่ยวและใชหลักสูตรเชิงเดี่ยวในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึง
เปนการเตรียมคนเขาสูวัฒนธรรมกระแสหลักหรือการเตรียมตัวเพื่อใชชีวิตอยูในเมือง
“ครู” จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการจัดศึกษาของสังคมไทย การเตรียมครูสูหองเรียนพหุวัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญใน
การจัดศึกษาเพราะในสังคมของโรงเรียนผูเรียนพหุวัฒนธรรมมิใชประชากรกลุมนอยอีกตอไป ดังนั้นนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของคณะครุศาสตรควรมีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความเขาใจตอผูเรียนที่มีความเปน
พหุวัฒนธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษา การสรางพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพของผูเรียนโดยมีการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน
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บทความนี้ไดรับทุนสนับสนุนบางสวนจากศูนยพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทนํา
สังคมไทยเปนสังคมที่มีผูคนอาศัยอยูหลายชาติ หลากภาษา ทําใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ซึ่งวัฒนธรรมในแตละกลุมตางมีอัตลักษณ มีความภาคภูมิใจและมีคุณคาในวัฒนธรรมของตนแตในดานการจัด
ศึกษาของสั งคมไทยที่การศึกษาอยูในแนวทางของการศึกษากระแสหลักซึ่งในปจจุ บันวิทยาการความรูได
เคลื่อนตัวไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความสลับซับซอนเกินกวาจะทองจําตามระบบการเรียนแบบกระแสหลัก
ที่มี แบบเรี ย นเพี ย งไมกี่ เ ล ม หรื อ ท องจํ าตามที่ ค รู บ อก เมื่อ โลกมี วิ วั ฒ นาการและการพั ฒ นาอย า งรวดเร็ ว
การศึกษากระแสหลักจึงถูกวิพากษวิจารณวาลาหลัง ขาดประสิทธิภาพ ดอยคุณภาพ ไมสนองความตองการ
ของบุคคล และมีปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการศึกษากระแสหลัก อีกทั้งความรูที่ไดรับยังไมเพียงพอที่มนุษยจะ
นําไปใชในอนาคตได ซึ่งระยะเวลาที่ผานมาไดมีความพยายามที่จะเสนอการศึกษาทางเลือก ที่มีความแตกตาง
จากการศึกษากระแสหลัก เพื่อสรางวิถีการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย มีความหลากหลาย มี
สิทธิเสรีภาพ และโอกาสที่จะเลือกตามทัศนะความเชื่อของตน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549 :
17-19) และตลอดระยะเวลาที่ผานมาการจัดการศึกษาของสังคมไทยเปนไปในแนวการจัดการศึกษากระแส
หลักที่ถูกผูกขาดจากรัฐ โดยมีเปาหมายเพื่อนําไปสูการสรางชาตินิยม สรางประเทศไปสูความทันสมัยและ
เตรี ย มคนเข า สู สั ง คมอุ ต สาหกรรม โดยผ า นเนื้ อ หาหลั ก สู ต รแกนกลาง ระบบการเรี ย นการสอน และ
องคประกอบสวนอื่นๆ ที่ผานมาทางระบบการจัดการศึกษาซึ่งไดสงผลกระทบกับกลุมชาติพันธุยอยๆ ในดาน
ตางๆ เชน การสูญเสียภาษาซึ่งเปนอัตลักษณ องคความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชดําเนินชีวิตสูญหาย เด็กดูถูก
ตนเองและไมตองการอยูในชุมชนของตนเอง หรือหลายคนพยายามที่จะออกไปทํางานในเมือง จนสงผลใหบาง
ชุมชนถึงกับลมสลายไปในสังคมไทย “ครู”จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการจัดศึกษาของสังคมไทย การเตรียม
ครูสูหองเรียนพหุวัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญในการจัดศึกษาของไทย สถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตครูจาก
คณะศึ กษาศาสตร / ครุ ศ าสตร ค วรสร า งครู ต น แบบการผลิ ต ครู พั น ธุ ใหม ที่ต างไปจากการผลิ ต ครู แนวเอก
วัฒนธรรมออกสูสังคม จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 52 กําหนดใหกระทรวง
สงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชีพ ขั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนา
ครู ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็ง ในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากรประจําการการ
ตอเนื่อง รัฐพึงจั ดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุน พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยาง
เพี ย งพอ(พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2545)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ไดกําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เรื่องเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เปนวิชาชีพครู เปนเหตุใหตองมีหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4
ป หลักสูตร 5 ป และหลักสูตรปริญญาตรีหลังอนุปริญญา) ซึ่งในหลักสูตรกําหนดใหมีการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณจริงสามารถนําไปใชไดจริง

และเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู นอกจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูนับวาเปนหัวใจสําคัญ
ของกระบวบการผลิตครู การเสริมสรางนักศึกษาครูใหเปนคนดี คนเกง ครูดีและครูเกง มีความศรัทธาตออาชีพ
ครู และมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ครูไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจแกหนวยงาน
ใช ค รู โดยกระบวนการฝ ก ประสบการณวิ ช าชี พ ครู จํ า เป น อย า งยิ่ งที่ จ ะต อ งได รั บ ความร ว มมือ และความ
ชวยเหลือจากหนวยงานผูใชครูอยางจริงจัง เพราะหนวยงานผูใชครู คือ สถานที่ฝกปฏิบัติเปนแหลงตนฉบับที่
จะใหนักศึกษาครูไดเรียนรู และพัฒนาตน นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน และหนวยงานผลิตครู
หรือสถาบันฝกหัดครู
แนวคิดชาตินิยมและเอกวัฒนธรรมทางการศึกษา
ในระบบการจัดการศึกษาของไทย สถานศึกษาทุกระดับชั้นโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบของ
โรงเรียนถือเปนสถาบันที่สําคัญในการปลูกฝงความเปนชาตินิยมความรักชาติใหเกิดขึ้นกับเยาวชนคนไทย โดย
การอบรมสั่งสอนของครูผานทางหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เชน วิชาสังคมศึกษาเรื่องของ
หนาที่พลเมือง ซึ่งเนนใหบุคคลเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อยูในกรอบจริยธรรมอันดีงามตามสิทธิ
เสรี ภ าพความเป น พลเมืองดี ของประเทศชาติ ปลู กฝ งให เ ขาใจและจดจํ าถึงสั ญลั กษณของความเป น ชาติ
ปลูกฝงใหบุคคลปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี โดยยึดมั่นในการเปนผูมีจริยธรรมตามแนวทางของประชาธิปไตย
แนวคิดชาตินิยมเริ่มเขามาในประเทศไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเปนพระมหากษัตริยองคแรกที่ไดใช
อุดมการณชาตินิยมสรางความเปนชาติอยางจริงจัง ในแนววัฒนธรรมชั้นสูงแบบวิคตอเรีย คือการสงเสริม
วรรณกรรม การเขียนนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพิมพ หนาที่พลเมืองชาติ ทรงอาศัยกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ในอดี ตมารับ ใช การสร างชาติในลักษณะเป นประวั ติศาสตรที่รุงเรืองวี ร กรรมอาจหาญเกาแกของกษัต ริ ย
สถาบันกษัตริยแตเพียงอยางเดียวที่จะมีฐานะเปนศูนยกลางของชาติได (ธีรยุทธ บุญมี, 2546 : 104) ตอมาผูที่
ไดรับการศึกษาสมัยใหมมีจํานวนมากขึ้น ในป พ.ศ.2475 สมัยรัชกาลที่ 7 มีผูที่จบการศึกษาจากตางประเทศ
ราว 500 คน ปญญาชนชั้นกลางเหลานี้เปนกําลังสําคัญในการนําแนวคิดชาตินิยมแผนใหมที่เนน สิทธิ อํานาจ
ของพลเมืองมากกวาอํานาจของชนชั้นสูง มาสูสังคมไทย ซึ่งนําไปสูการยึดอํานาจการปกครองโดยคณะราษฎร
ในสมัย จอมพลป. พิบูลสงคราม ไดใชแนวคิดชาตินิยมเชนกันแตแตกตางไปจาก รัชกาลที่ 6 คือ เปน
แบบประชานิยม แตก็ไมไดเปนแบบแนวพื้นบานแบบที่เยอรมันใช หากแตเปนแบบ new national high
culture คือตัดสิ่งที่เปนพื้นบานบางอยางออก เชน การกินหมาก นุงผาถุงและเลือกสิ่งใหมซึ่งเปนวัฒนธรรม
ใหม เชน รําวง ชุดไทย การใสหมวก(ธีรยุทธ บุญมี, 2546 : 107)จากความพยายามสรางชาติในประวัติศาสตร
ของผูนําประเทศไทย ซึ่งไดรับอิทธิพลจากกระแสชาตินิยมจากการลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก และ
ความพยายามที่จะรักษาอํานาจของตนเองในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปนั้น เปนเหตุสําคัญที่สงผลกระทบกับกลุม
คนหลากหลายทางชาติพันธุที่อาศัยใน เขตแดนของประเทศไทย ซึ่งที่ผานมารัฐไทยไดใชอํานาจในการ
ควบคุมและปกครองโดยใช 2 กลไกหลัก คือ กลไกในเชิงควบคุมบีบบังคับ โดยผานตัวแทนกลไกนี้คือ ระบบ
ศาล ตํารวจ และกองทัพ กลไกนี้มักมีประสิทธิภาพอยางจํากัดพรอมกับเรงเราใหผูคนชายขอบรุกขึ้นปะทะ

อํานาจรัฐเร็วและแรงขึ้น รัฐจึงตองอาศัยกลไกที่สอง ซึ่งทําใหผูถูกควบคุมอยางประชาชนใหคลอยตามไมแข็ง
ขืน โดยผานสถาบันตาง ๆ ในสังคม เชน สถาบันสื่อสารมวลชน สถาบันทางวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว
และที่สําคัญคือโรงเรียน นับวาเปนการควบคุมในเชิงละมุนละมอมนั่นเอง (นงเยาว เนาวรัตน, 2551 : 83)
คายส นักมานุษยวิทยาเอเชียอุษาคเนยศึกษานานาชาติ (อางในประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2550 : 278-285)
มองวาระบบการศึกษาและภาษาเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีทางอํานาจ ที่รัฐไทยใชในกระบวนการสรางชาติ
เพื่อ นํ าพาประเทศไปสู ค วามทัน สมัย และเป น กลไกหลั กในการหลอมรวมผู คนที่มี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธุที่อาศัยในเขตแดนประเทศ และอํานาจรัฐเดียวกันใหกลายเปนไทย โรงเรียนจึงทํา
หนาที่สอนนักเรียนตามหลักสูตรสมัยใหมที่กําหนดขึ้นโดยภาครัฐ และทําหนาที่ตระเตรียมเด็กเขาสูใตอาณัติ
ของรัฐ โดยเชื่อมโยงกับสถาบันหลักของประเทศไทย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และไดละเลยวิถี
ชีวิตของชาวบานที่อยูรอบขางเด็กเหลานั้น ผานหลักสูตรเนื้อหาสมัยใหม สัญลักษณตางๆ เชนโปสเตอร เพลง
ชาติ ธงชาติ วันหยุดนักขัตฤกษ และพฤติกรรมของครู ซึ่งเปนตัวแทนของอํานาจรัฐ ทําหนาที่นําเอาความรู
และวัฒนธรรมของรัฐเขามาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวบานบทสรุปของคายส ระบุวาเปาหมายการจัด
การศึกษาที่รัฐไทยจัดขึ้นนั้นก็เพื่อ 1) ทําใหทุกคนอยูใตอาณัติของรัฐชาติ โดยทําใหทุกคนกลายเปนคนไทย
สรางจิตสํานึกในความเปนไทย และ 2)เพื่อสรางคนสมัยใหม เปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม นําไปสูการ
เพิ่มขึ้นของรายไดประชาชาตินั่นเอง ผลกระทบที่ตามมาคือสรางชองวางทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชน ทําใหเด็กหางไกลศาสนา กิจกรรมในโรงเรียนแปลกแยกจากวิถีชีวิตดั้งเดิม เด็กรูเรื่องนอกหมูบาน
มากกวาชุมชนของตนเอง เพราะเนื้อหาหลักสูตรเนนเรื่องชาติมากกวาการใชชีวิตในชุมชน คนในชนบทรูสึกต่ํา
ตอยเมื่อตองใชภาษาไทยมาตรฐานในการเขียนและการพูดใหถูกตอง
ดังนั้นการศึกษาที่รัฐจัดใหกับประชาชนนั้นจึงเปนเครื่องมือที่ทําใหประชาชนอยูภายใตอํานาจของรัฐ
เพราะกฎหมายที่บังคับใหทุกคนตองเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยชนชั้นปกครองตองการ
ที่จะรักษาอํานาจของตนเองในสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดวยการสรางความเปนชาตินิยมและเกิด
ความเป น เอกวั ฒ นธรรมทางการศึ กษาโดยการมองตั ว เองว า เป น ประเทศที่มี ความเป น ชาติ พั น ธุ เ ดี ย ว มี
วั ฒ นธรรมเดี ย วการจั ด การศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาแบบรวมศู น ย ที่ มี ห ลั ก สู ต รแกนกลางที่ ทํ า หน า ที่
ผสมผสานกลมกลื น กลายกลุ ม วั ฒ นธรรมรอง ให ย อมรั บ และกลายเป น ส ว นหนึ่ งของวั ฒ นธรรมจากกลุ ม
วัฒนธรรมหลักหรือมีการรวมกันของวัฒนธรรมทั้งสองกลุมเกิดขึ้น สงผลใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมา
เป น เวลาช านาน โรงเรี ยนจึ งทําหน าที่ส อนนั กเรี ย นให รั กชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย และเป น แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม ตามแนวทางที่รัฐชาติกําหนด
ความสัมพันธเชิงอํานาจในระบบการจัดการศึกษา
โลกยุคสมัยใหมการเปลี่ยนแปลงความคิดรูปแบบกลไกของอํานาจ จากการใชอํานาจอยางสมบูรณ
ของรัฐชาติในการกําหนดชีวิต(ใหชีวิตหรือทําลายชีวิต) มาเปนอํานาจในการกํากับดูแล การเปลี่ยนแปลงเชนนี้
ทํ า ให เ กิ ด ความรู แ ละกลไกในการพั ฒ นา(development) กํ า กั บ ดู แ ล(supervision) การบริ ห าร

(administration) การจัดการ(management) การแทรกแซง(intervention) ในมิติตางๆ ของคนและ
ประชากรอยางกวางขวาง
ความสัมพันธระหวาง “อํานาจ” กับ “ความรู” ฟูโกต(Michel Foucault) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเห็น
วาอํานาจเปนสิ่งที่ทําใหสิ่งหนึ่งๆกลายเปน “ความรู” กลายเปน “สัจธรรม” ขึ้นมาไดหรือกลาวคือ “สิ่งที่ผูมี
อํานาจพูดนั้น คือสิ่งที่ถูกตองและเปนความรู” อํานาจเปนเรื่องที่ไมเขาใครออกใครและที่ใดมีการใชอํานาจที่
นั้นก็ยอมมีการตอตานอํานาจเกิดขึ้นเปนเงาตามตัวโดยภาพรวมแลว คนสวนใหญมักมองวา “อํานาจ”กับ
“ความรู”เปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกันเลย เนื่องจากความรูควรเปนเรื่องของขอเท็จจริงที่มีคุณคา ปลอดจากอคติ
และความลําเอียงใดๆ ในขณะที่อํานาจเปนเรื่องของอคติและความลําเอียง แตอํานาจของฟูโกต ไมใชอํานาจ
แบบดิบ ที่ใชกําลังบังคับ แตเปนอํานาจที่ไดรับการฟอกขาวจนสะอาดในรูปของความรู และเปนความรูแบบ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน วิทยาศาสตร หรือเศรษฐศาสตร ความสําเร็จของอํานาจจึงอยูที่ความสามารถในการ
ปกปด อําพรางกลไกในการทํางาน ซึ่งไมใชกฎหมายอยางที่ผูคนมักเขาใจกัน แตเปนกฎเกณฑ จารีตปฏิบัติ
ตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎเกณฑและจารีตปฏิบัติของบรรดาผูเชี่ยวชาญทั้งหลายในรูปของวาท
กรรมวิชาการในเรื่องนั้นๆ ดวยเหตุนี้จึงสามารถกลาวไดวา “ความรู” คือโฉมหนาที่แยบยลของอํานาจ เพราะ
สุดยอดของอํานาจก็คือการทําใหมองไมเห็นวาสิ่งนั้นๆ เปนเรื่องของอํานาจ แตเปนเรื่องของความรูหรือความ
จริง ซึ่งเปนสิ่งที่ปลอดจากอคติและคุณคานั่นเอง
การศึกษาในระบบ(การศึกษากระแสหลัก) ที่มุงใชอํานาจในระบบการศึกษา เมื่อผูมีสวนเกี่ยวของใน
การจั ดการศึกษาได ศึกษาและเรี ยนรูการใชอํานาจแบบแยบยลแล ว ผูมีอํานาจสามารถใชอํานาจและยั ง
สามารถเพิ่มเติมดวยเทคโนโลยีแหงอํานาจ(Technology of power) โดยมุงใชอํานาจทางความรู ที่กําเนิด
จากวิชาชีพตนเอง ใชอํานาจในตําแหนงหนาที่สามารถพูดอะไรไดตามวิชาชีพสมัยใหม สามารถสรางและ
ควบคุ มเป าหมายคื อมนุ ษย โ ดยการสร างอั ต ลั ก ษณใ ห กับ คนกลายเป น วั ต ถุห รื อสิ่ ง ของที่ควบคุม ได ด ว ย
เทคโนโลยีแหงอํานาจทําใหคนรูสึกวาไมไดถูกใชอํานาจในการควบคุมกํากับ แตทําใหคนรูสึกวาเขากํากับ
ตัวเอง สรางความสัมพันธระหวางอํานาจโดยใหผูที่อยูใตอํานาจทราบถึงอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน และทําให
คนที่อยูใตความสัมพันธทางอํานาจ คิดวาตัวเองเปนแคเปาหมายหลักทางดานการศึกษา โดยใชกฎเกณฑ
ทางวิชาชีพไดแกองคความรูดานกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ โครงสรางอํานาจ การวัดดวยวิทยาศาสตรวาดวย
ประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผล ตั วชี้วัด และใชวิ ธีการควบคุม โดยใหคนที่มีความสั มพันธ ใตอํานาจอยูภ ายใต
กฎเกณฑแหงวิชาชีพไมไดรูสึกวาถูกควบคุมดวยอํานาจใดๆ จากอํานาจที่ผานมาทางระบบการจัดการศึกษา
กระแสหลัก สงผลใหเกิดวัฒนธรรมเชิงเดี่ยวทางความคิด ทําหนาที่ผลิตตัวแบบทางความคิด ซึ่งจะลดทอน
บอนทําลายความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ในการพัฒนาความกาวหนาและความมั่นคงกระแสหลัก ภัย
รายแรงของ "วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวทางความคิด"คือ เมื่อความแตกตางหลากหลายถูกทําลาย ก็จะทําใหทางเลือก
ตางๆ อันตรธานหายไปดวยและฝงสังคมมนุษยไวกับมายาคติวาไมมีทางเลือกใดๆ นอกจากยอมจํานนกับ
ความคิดหลักที่ครอบงํา ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ
การศึกษา ตลอดจนการหวนคิดถึงอดีตของตน

แนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา
ความหมายของพหุวัฒนธรรมศึกษา
ชูพินิจ เกษมณี (2545:31) กลาวถึง คําวา ‘‘การศึกษาพหุวัฒนธรรม’’ (Multicutural Education)
เกิดขึ้นในชวงตั้งแตค.ศ.1960 ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ อันเปนผลมาจากการขบวนการเรียกรองสิทธิพลเมือง
ในสหรัฐอเมริกา เพื่อมุงขจัดการเลือกปฏิบัติในดานที่อยูอาศัย อาชีพและการศึกษา
Banks (2001:77-78) กลาววา การศึกษาพหุวัฒนธรรมเปนรูปแบบของการจัดการศึกษาประเภท
หนึ่ง ที่สภาพแวดลอมทางการศึกษาประกอบไปดวยนักเรียนที่มาจากกลุมวัฒนธรรมที่ตางกัน เชนเชื้อชาติหรือ
กลุมชาติพันธุ เพศ ชั้นทางสังคม กลุมภูมิภาค กลุมความตองการพิเศษ โดยปญหาของกลุมตางๆดังกลาวไดรับ
การตีแผและเปรียบเทียบซึ่งสภาพแวดลอมทัง้ หมดในโรงเรียนจะไดการปฏิรูปเพื่อสงเสริมใหเกิดการยอมรับซึ่ง
กันและกันและเกิดความยุติธรรมระหวางกลุมนักเรียนตางวัฒนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของขอตกลงที่วา
อคติ การแบงแยกและความขัดแยงเปนเรื่องปกติของกลุมคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
Grant and Ladson-Billings (1997:171) กลาววา การศึกษาพหุวัฒนธรรม คือ แนวความคิดทาง
ปรัชญาและกระบวนทางการศึกษา ในสวนของแนวคิดทางปรัชญาเปนเพราะการศึกษาพหุวัฒนธรรม เริ่มมา
จากปรัชญาในอุดมคติในเรื่องของเสรีภาพ ความเปนธรรม ความเสมอภาค และการใหเกียรติในความเปน
มนุษย ในขณะเดียวกันการศึกษาพหุวัฒนธรรม คือการบวนการซึ่งเกิดขึ้นในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ซึ่ง
สอดแทรกอยูในทุกวิชาและสวนอื่นๆของหลักสูตร เพื่อที่จะเตรียมนักเรียนทุกคนใหสามารถเรียนไดอยาง
กระตือรือร นภายใตบ รรยากาศขององคกรที่มีความเสมอภาค การศึกษาพหุ วัฒนธรรมจะช วยใหนั กเรีย น
พัฒนาอัตมโนทัศนในทางบวก และการคนพบตนเองภายใตการเปนสมาชิกของกลุมตางๆ
จากเป า หมายของการจั ด การศึ กษาตามแนวทางพหุ วั ฒ นธรรมสรุ ป ได ว า การจั ด การศึ กษาตาม
แนวทางพหุวัฒนธรรมคือแนวคิดที่เริ่มจากการใหความสําคัญตอผูเรียนทุกคน ลดความเหลื่อมล้ําในการจัด
การศึกษาโดยต องจั ด ประสบการณการเรี ย นรู ที่มีลั กษณะของความเทาเทียมกันทางการศึกษา ให ผู เรี ย น
สามารถพัฒนาตนเองอย างเต็ มศักยภาพไปในแนวทางที่ดีที่สุด องคป ระกอบสําคัญที่จะนํ าสถานศึกษาให
เปลี่ยนแปลงไปสูการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่แสดงถึงความเทาเทียมกัน ไมไดมุงไปที่ตัวแปรตัวใดตัว
หนึ่ ง แต สถานศึกษาต องมีการปฏิ รูป ในลักษณะองคร วม มีการเปลี่ย นแปลงตลอดทั้งหลั กสู ตร อีกทั้งเป น
กระบวนการที่ต อเนื่ อง โดยมีเ ป าหมายของความเป น เลิศ คือ ความเทาเทียมกัน ทางการศึกษา ขจั ด การ
แบงแยก และสงผลถึงความเปนสังคมแหงพหุวัฒนธรรม
พหุวัฒนธรรมศึกษา : แนวเสรีนิยม (Liberal approach) แนววิพากษ (Critical theory)
พหุวัฒนธรรมศึกษาแบบเสรีนิยม (Liberal approach) เปนการศึกษาที่วางอยูบนฐานคิดในแนวชื่น
ชมพหุวัฒนธรรม มองความหลากหลายดานภูมิหลังทางวัฒนธรรมและกลุมทางสังคมของผูเรียน ซึ่งมีความ
เฉพาะแตกตางไปจากวัฒนธรรมกระแสหลัก ในเชิงบวกเปนความงดงาม ความอุดมสมบูรณและความพรอม

พรั่งของหองเรียนและสังคมโรงเรียน รวมทั้งมีการทาทายให ปฎิรูปโรงเรียน หองเรียน หลักสูตร และครูเพื่อให
การศึกษาเปนพื้นที่การเรียนรูรวมกันแบบใหมในโลกยุคไรพรมแดน หัวใจหรือแกนของมุมมองแนวเสรีนิยมคือ
การเรียนรูเพื่อชื่นชมความเปนพหุวัฒนธรรม (appreciation for multiculturalism) ยอมรับการมีอยูของพหุ
วัฒนธรรม (recongnition of multiculturalism) และใหความเคารพในความตางเชิงพหุวัฒนธรรม
(recognition for multiculturalism/differrences) นอกจากนี้ การศึกษาพหุวัฒนธรรมในแนวเสรีนิยม/แนว
ชื่นชมพหุวัฒนธรรม ยังไดสรางทางเลือกทางการศึกษาที่ตางไปจากการศึกษาแนวจารีต/การศึกษากระแสหลัก
ซึ่งมีอุด มการณอยู ที่ การกลื นกลายวัฒ นธรรมชายขอบและสร างความเขมแข็งให วั ฒนธรรมครอบงําหรื อ
วัฒนธรรมคนขาว ยังผลใหผูเรียนเกิดความเปนอื่น (Marginalized) ในพื้นที่การศึกษาเมื่อไมสามารถหยิบยื่น
ซึมซับกับวัฒนธรรมศูนยกลางได ในขณะเดียวกันรูสึกแปลกแยกตอรากเหงาตนเอง (นงเยาว เนาวรัตน 2556 :
3-4) ดังนั้นในสถานศึกษาแนวคิดพหุวัฒนธรรมแบบเสรีนิยมจึงเปนการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในระดับผิวเผินไมลึกซึ้ง โดยมุงเนนการจัดกิจกรรมหรือการบูรณาการการเรียนการสอนที่สงเสริมการยอมรับ
และการเคารพความแตกตางทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภาษาเปนตน
สําหรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในพหุ
วัฒนธรรมไวในมาตรา มาตรา 10 การจั ดการศึกษา ต องจั ดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณสังคม การสื่อสารและการ
เรียนรูหรือมีรางกาย พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส
ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการใน
วรรคสองใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่ ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงการจั ด การศึกษาสําหรั บ บุ คคลซึ่งมีความสามารถพิเ ศษ ต องจั ด ด ว ยรูป แบบที่เ หมาะสมโดย
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
ในปจจุบันการศึกษาพหุวัฒนธรรมไดรับอิทธิพลในเชิงความคิด ทั้งจากแนวเสรีนิยม (Multicultural
Education in Celebration/Liberal approach) แนวทฤษฎีวิพากษ (Multicultural Education in
Critical approach)และแนวการเปลี่ยนแปลง (Multicultural Education in Transformative approach)
อยางไรก็ตามจนถึงปจจุบันนี้ แนวคิดเสรีนิยมยังคงมีอิทธิพลมากที่สุดในการขับเคลื่อนการศึกษาพหุวัฒนธรรม
นักวิชาการอีกจํานวนหนึ่งมองการศึกษาพหุวัฒนธรรม บนฐานคิดแนวคิดเชิงวิพากษ (Critical theory) โดยให
ความหมายวาเปนการศึกษาเพื่อตอตานการเลือกปฎิบัติทางชาติพันธุและโครงสรางอํานาจหนาที่เหลื่อมล้ําบน
ฐานชาติพันธุ (Nieto,2007) ซึ่งหมายรวมถึงการจัดการศึกษาที่วิเคราะหโครงสรางทางสังคมที่ไมเปนธรรม
อุดมการณทางสังคมและทัศนคติตางๆ รวมถึงสภาพทางการเมืองที่เปนสาเหตุของความไมเทาเทียมกันทาง
สังคมตางๆ เชน การเหยียดหยามเชื้อชาติ ความยากจนที่เปนผลจากการเลือกปฎิบัติตลอดจนความเหลื่อมล้ํา
ทางการจัดการศึกษา

พหุวัฒนธรรมศึกษาแบบวิพากษเปนการทําความเขาใจกับอัตลักษณของคนผานบริบททางสังคมทําให
เข า ใจถึ ง สิ่ ง ต า งๆที่ ซั บ ซ อ นหลากหลาย นั ก วิ ช าการที่ ส นั บ สนุ น พหุ วั ฒ นธรรมแบบวิ พ ากษ เ ชื่ อ ว า การ
เปลี่ยนแปลงตองเริ่มจากการเขาใจที่มาของอํานาจ การใชอํานาจและการศึกษาตองเปนพื้นที่ที่ทําใหเกิดการ
เรียนรูและมองเห็นถึงการไมเทาเทียมกันของโครงสรางทางสังคมที่ไมเทาเทียมกันจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลง
ความไมเทาเทียมตางๆนั้นได นอกจากนั้นการจัดการเรียน การสอนแบบนี้ตองมองเห็นวาวัฒนธรรมเปนสิ่งที่
ซับซอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได ตองมองใหเห็นถึงในบริบทความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันวา
วัฒนธรรมถูกผลิตหรือถูกผลิตซ้ําอยางไร เชน คานิยม ความเชื่อประเพณี ระเบียบปฎิบัติตางๆ ถูกผลิตซ้ํา
อยางไรภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม
แนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมที่แทจริง (Banks1989; p 22) มิใชตัว
แปรที่อยูในระบบสังคมของสถานศึกษา เทานั้น แตตองมีการปฏิรูปทั้งโครงสรางของหลักสูตร สวนประกอบ
ของรายวิชา ไมเพียงแคนั้น การจัดศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมและการสอนในรายวิชาที่ไวตอความรูสึกจะไร
ซึ่งประสิทธิภาพหากอยูในมือของครูที่มีเจตคติทางลบตอความแตกตางทางวัฒนธรรม ดังนั้นครูที่ไมมีลักษณะ
ของความเขาใจตอการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมถือวาเปนอันตรายอยางยิ่ง จึงมีความจําเปนตอง
ชวยใหครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุมและเจตคติทางบวกตอความเสมอ
ภาคและเห็นคุณคาของการนําการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมไปใช การนําการจัดการศึกษาตาม
แนวทางพหุวัฒนธรรมไปใช ตองมีการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลง ลักษณะการใชคําพูดในการสื่อสารระหวางครู
และนักเรียน วัฒนธรรมของของสถานศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร เจตคติเกี่ยวกับภาษาของแตละ
กลุม การวัดและประเมินผล กิจกรรมกลุม รูปแบบของสถาบัน โครงสรางทางสังคม ความเชื่อ คานิยม และ
เปาหมายของสถานศึกษา ความสนใจที่สําคัญคือการมุงไปที่หลักสูตรแฝงของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตอง
ประกอบดวยหลักสูตร 2 ลักษณะคือ หลักสูตรที่ชัดเจน(manifest curriculum) และหลักสูตรแฝง (hidden
curriculum) หลักสูตรที่ชัดเจน จะตองประกอบดวย คูมือ เอกสาร ปายประกาศ แผนการสอน ที่แสดง
สวนประกอบของสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่มีความสําคัญและสรางวัฒนธรรมของสถานศึกษา แสดงเจต
คติบางบวกเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชวยใหผูเรียนจากกลุมตาง ๆ ประสบความสําเร็จใน
การเรียนรู อยางไรก็ตาม หลักสูตรแฝง ยอมมีความสําคัญนาเชื่อถือกวาหลักสูตรที่เปดเผย โดยลักษณะของ
หลักสูตรแฝงจะไมถูกเปดเผยโดยผูสอนแตผูเรียนจะสามารถรับรูไดจากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
บทบาทครูกับการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม (บัญญัตยงยวน และ ชัยวัฒน ผดุงพงษ2550)
กลาวถึงบทบาทครูตอการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ไวดังนี้ ครูคือผูที่มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางเจต
คติคานิยมทางเชื้อชาติที่ถูกตองใหกับนักเรียนโดยผานกระบวนการสอนและการกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี
ใหกับนักเรียน ดังนั้น การรับรูเจตคติและพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับความแตกตางทางเชื้อชาติศาสนาและ
วัฒนธรรมของนักเรียน ตองเปนไปในทิศทางบวก ครูจะตองเปนผูที่ยอมรับแนวคิดในเรื่องของความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย ครูจะตองมีความรู เจตคติและทักษะการ

สื่อสารในชั้นเรียนสรางบรรยากาศในชั้นเรียน และจัดกิจกรรมในบทเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจและยอมรับ
ความแตกตางทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย (Titus, 1998)ครู จะตองปราศจากอคติความลําเอียงตอ
นักเรียนที่มีลักษณะแตกตางจากตนและเรียนรูนักเรียนกลุมตางๆเพื่อนําไปสูการสื่อสารและการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอนใหเหมาะสมและสงเสริมการยอมรับซึ่งกันและกัน Sleeter and Grant (2003 อางถึงใน
Peggy,2006)
ดังนั้ นการจั ดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒ นธรรมคือแนวคิดที่ควรเริ่ มจากการใหความสําคัญต อ
ผูเรียนทุกคน ลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษาโดยตองจัดประสบการณการเรียนรูที่มีลักษณะของความ
เท า เที ย มกั น ทางการศึ ก ษา ให ผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตนเองอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพไปในแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด
องคประกอบสําคัญที่จะนําสถานศึกษาใหเปลี่ยนแปลงไปสูการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่แสดงถึงความ
เทาเทีย มกัน ไมได มุงไปที่ตั ว แปรตัว ใดตั ว หนึ่ ง แต สถานศึกษาต องมีการปฏิ รู ป ในลั กษณะองคร วม มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งหลักสูตร อีกทั้งเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง โดยมีเปาหมายของความเปนเลิศ คือ ความ
เทาเทียมกันทางการศึกษา ขจัดการแบงแยก และสงผลถึงความเปนสังคมแหงพหุวัฒนธรรม
สรุป
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย การศึกษายังคงเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย หากการจัดระบบการศึกษาสามารถสนองตอบความตองการของบุคคล
สังคม และประเทศชาติไดมากเทาไรนั่นก็หมายถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
และบุคคลสําคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูก็คือ “ครู” ดังนั้นการเตรียม
ครูสูหองเรียนสังคมพหุวัฒนธรรม นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูควรเขาใจบริบทมิติพหุวัฒนธรรม การ
อยูรวมกันในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรมตองอยูดวยความเขาใจบนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกัน การได
เรียนรูวัฒนธรรมอื่นนอกเหนือจากวัฒนธรรมของเราเพื่อสรางความเขาใจและยอมรับคนกลุมอื่นที่มีวัฒนธรรม
แตกตางจากตนตลอดจนการลดความเหลื่ อมล้ําในการจัดการศึกษา การสรางโอกาสที่เ ทาเทียม ใหความ
ยุติธรรมในการไดรับการศึกษาของผูเรียนที่มาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะ
ทางสังคม สภาพรางกาย การศึกษาสามารถเปนเครื่องมือหรือกลไกที่จะนําไปสูการสรางความเขาใจเรื่องพหุ
วั ฒ นธรรม เพื่ อ การอยู ร ว มกั น อย างสั น ติ ท า มกลางความหลากหลายของกลุ ม คนในสั งคมได โ ดยการจั ด
การศึกษาพหุวัฒนธรรมหรือพหุวัฒนธรรมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร/คณะครุศาสตร ในสวนของการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูนับวาเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการผลิตครู การเตรียมครูสูหองเรียนพหุวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญอยาง
ยิ่งที่จะทําใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมีความพรอมในการเผชิญหนากับแนวการจัดการเรียน การ
สอนที่ผูเรียนมีความเปนพหุวัฒนธรรมแตบริบทสังคมยังคงเปนสังคมเอกวัฒนธรรมอยางในปจจุบันอีกทั้งการ
จัดศึกษาตลอดหลักสูตรที่ผานมายังมีความสัมพันธของอํานาจกับการศึกษาโดยครอบงํามาในการจัดการศึกษา
กระแสหลัก ตําราเรียนและหลักสูตรการเรียนการสอน การเสริมสรางใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มี

ความตระหนักถึงพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียนและการลงภาคปฎิบัติในสถานศึกษาเพื่อสามารถนําไปใชไดจริงและ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพครู ดังนั้นนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู(นักศึกษาฝกสอน) ควรมีการเตรียมความ
พรอมในการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความเขาใจตอผูเรียนที่มีความเปนพหุวัฒนธรรม เพื่อเปนการยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐานในการจัดการศึกษาและเปนการเตรียมผลิตครูสูหองเรียนพหุวัฒนธรรม การศึกษาครั้งนี้มี
ความสํ าคัญจําเปน ที่จ ะแสวงหาองคความรู ที่เ กี่ยวของกับ นักศึกษาฝ กประสบการณวิช าชีพครู ผูเ รีย นพหุ
วัฒนธรรมและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาดานพหุวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางพัฒนารูปแบบหรือ
กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพของผูเรียนโดยมีการพัฒนาผูเรียน
อยางรอบดาน ขจัดอคติและลดความเหลื่อมล้ําทางชาติพันธุในพื้นที่โรงเรียน เพื่อสรางผูเรียนใหมีความเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย มีจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
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