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บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้ ผูเ้ ขียนได้จดั วางต�ำแหน่งแห่งทีข่ องตนเองในฐานะนักครุศกึ ษาที่
ศึกษาทฤษฎีหลักสูตรและมุง่ ท�ำความเข้าใจหลักสูตรผ่านทฤษฎีเชิงวิพากษ์ โดยจะ
พิจารณาหลักสูตรในฐานะพื้นที่ทางการเมืองวัฒนธรรมและการผลิตสร้างความรู้ที่
เชือ่ มโยงกับบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและประวัตศิ าสตร์อย่างมี
พลวัต สาระส�ำคัญของบทความนี้จึงมุ่งขยายการรับรู้ทั่วไปที่มีต่อหลักสูตรว่า มิได้
หมายถึงเพียงแค่เอกสารหรือแผนการจัดการศึกษาเท่านัน้ หากยังเป็นกระบวนการ
วิภาษวิธรี ะหว่างครู ผูเ้ รียน เนือ้ หาสาระ และบริบททางการศึกษาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ตลอดจนการนิยามความหมายในเชิงวัฒนธรรมและอุดมการณ์ที่แฝงเร้นอยู่ภายใต้
กระบวนการทางการศึกษา ทั้งนี้ สถานะและพื้นที่ความรู้ของการศึกษาเพื่อความ
เป็นธรรมทางสังคมตัง้ อยูบ่ นฐานคิดของทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทเี่ น้นภาคปฏิบตั กิ ารร่วม
กันระหว่างทฤษฎีหลักสูตรและพหุวฒ
ั นธรรมศึกษา โดยมุง่ ศึกษาประสบการณ์ของ
ผูท้ ถี่ กู กดขี่ ถูกท�ำให้กลายเป็นอืน่ หรืออยูใ่ นสถานะรอง รวมถึงการศึกษาประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ภาษา ความเชื่อ และกลุ่ม
วัฒนธรรม อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญต่อมิติด้านอารมณ์และความรู้สึกเพื่อสร้าง
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จิตส�ำนึกเชิงวิพากษ์ ผ่านปฏิบตั กิ ารของศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ วิธวี ทิ ยาการวิจยั
แบบมีส่วนร่วม ตลอดจนวิธีการศึกษาเรื่องเล่าด้วยการสะท้อนความคิดจากอัตชีว
ประวัติ เพือ่ ปลดปล่อยตนเองให้มจี ติ วิญญาณของการเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ทัง้ ยังก่อ
ให้เกิดการเปลีย่ นผ่านไปสูส่ งั คมทีม่ งุ่ เน้นความเป็นธรรมและความเสมอภาค
ค�ำส�ำคัญ: ครุศึกษา, ศาสตร์การสอน, ทฤษฎีเชิงวิพากษ์, พหุวัฒนธรรมศึกษา,
ความเป็นธรรมทางสังคม
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Abstract

I construct my own positionality as a teacher educator who studies
the curriculum theory by focusing on understanding curriculum through
critical theory paradigm. By conceptualizing curriculum as a cultural
politics and a dynamic space for knowledge production in relation to
socio-cultural, economic, political and historical contexts, the essence
of this article aims at broadening the general perceptions toward
curriculum in a way that it should be perceived not only as official
documents or pre-designed educational plans but also the dialectical
process between teachers, students, contents, and specific contexts
as well as viewing it in terms of cultural transmission and hidden
ideologies in educational processes. In light of this, the knowledge
space of education for social justice is grounded upon the critical
theory that focuses on the shared discursive practices of curriculum
theory and multicultural education. Education for social justice is
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developed based on the experiences of the oppressed, the others and
the subalterns as well as issues regarding race, class, gender, ethnicity,
language, beliefs, and cultural groups. It also focuses on studying the
emotional and spiritual dimensions for raising critical consciousness
through critical pedagogy, collaborative research methodology, and
autobiographical narrative approach. The goals of this approach are to
emancipate the individual self to attain human’s spirituality and to
transform an unjust to a justice and equity society.
Keywords: Teacher Education, Pedagogy, Critical Theory, Multicultural
Education, Social Justice
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บทน�ำ

โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการทางสังคมที่มีพลวัตมากกว่าสภาวะที่หยุดนิ่งและ
มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ในฐานะนักการศึกษาจึงต้องมองเห็นปฏิสัมพันธ์อันสลับ
ซับซ้อนของอ�ำนาจ ความรู้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับสังคม
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีพลังในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา
ส่งผลให้ความรูท้ ไี่ ด้รบั การบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับไม่ได้มสี ถานะและ
อ�ำนาจน�ำเพื่อครอบครองความจริงอยู่เพียงหนึ่งเดียวเสมอไป หากแต่การสถาปนา
อ�ำนาจและความรู้เพื่อประกอบสร้างความจริงในพื้นที่ของหลักสูตรการศึกษาล้วน
เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์รว่ มกันผลิตสร้างขึน้ ผ่านปฏิสมั พันธ์ทางสังคมทีเ่ รียกว่า “วาทกรรม”
(Discourse) ท่ามกลางบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ประวัติศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาจึงมิได้มีความเป็นกลาง
แต่มลี กั ษณะทีส่ มั พัทธ์กบั โครงสร้างเชิงเศรษฐกิจการเมืองและสมรภูมทิ างการเมือง
วัฒนธรรม (Cultural Politics) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Pinar, 1999)
พื้นที่ทางการศึกษานับเป็นหนึ่งในหลายๆ สมรภูมิทางการเมืองวัฒนธรรม ที่มี
บทบาทและความส�ำคัญในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ไปสู่การสร้างความเท่าเทียม
และเป็นธรรมส�ำหรับการอาศัยอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างสันติสขุ ท่ามกลางสภาวะ
พหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism) ที่เพิ่มมากขึ้นในหลายๆ พื้นที่ทางสังคม
ความหลากหลายของผูเ้ รียน รวมทัง้ ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมและเศรษฐกิจทีน่ ำ� มา
สู่ความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมทางการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนมีปรากฏ
เพิม่ มากขึน้ ในทัว่ ทุกมุมโลก ล้วนเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงความลักลัน่ ไม่ลงรอยกันในพืน้ ที่
ทางการศึกษาและวาทกรรมการปฏิรูปการศึกษาอยู่เสมอมา
ค�ำถามทีน่ ำ� มาสูข่ อ้ ท้าทายส�ำคัญต่อรูปแบบการจัดการศึกษา ระบบการผลิตและ
พัฒนาครู และการสร้างปฏิสมั พันธ์เพือ่ การเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน มักได้รบั การเร่งเร้าไป
สู่การทบทวนวิธีคิดและปฏิบัติการทางการศึกษา ซึ่งรากฐานและขนบความคิดเชิง
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วิพากษ์และหลังสมัยใหม่นิยมซึ่งแผ่อิทธิพลเข้ามาสู่วงการครุศาสตร์หรือศึกษา
ศาสตร์ (Teacher Education) ซึง่ มีสาขาวิชาเฉพาะด้านอย่างเช่น พืน้ ฐานทางการ
ศึกษา (Foundations of Education) ศาสตร์ดา้ นหลักสูตร (Curriculum Studies)
และพหุวัฒนธรรมศึกษา (Multicultural Education) ต่างก็มีบทสะท้อนและ
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันต่อระบบการศึกษาในปัจจุบันว่า ขาดความเป็นธรรมและ
ขาดการน�ำเข้าปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัติศาสตร์
มาเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ปญ
ั หาทางการศึกษาทัง้ ในด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ซึ่งต่างก็ล้วนมีสาเหตุอันเนื่องมาจากความ
แตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ความเชื่อและ
วัฒนธรรมในระดับโครงสร้างทางสังคมแทบทั้งสิ้น โดยมิได้เกิดจากความบกพร่อง
(Deficiency) ของปัจเจกบุคคลแต่อย่างใด
สาเหตุของปัญหาเชิงโครงสร้างทัง้ หลายทีผ่ เู้ ขียนได้กล่าวถึงข้างต้น ล้วนเกิดจาก
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในระบบการศึกษาที่ได้ละเลยหรือเพิกเฉยต่อองค์
ความรู้และมุมมองของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือมีความเป็นอื่น ดังนั้น นักครุศึกษา
ที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (Critical Theory) และกระบวนทัศน์
หลังสมัยใหม่นิยม (Postmodernism) ซึ่งครอบคลุมทั้งนักการศึกษาเชิงปฏิรูป
นักการศึกษาเชิงวิพากษ์และนักการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม ต่างก็ได้รว่ มเสนอให้มกี าร
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาผ่ า นการเปิ ด กว้ า งทางความคิ ด และปฏิ บั ติ ก ารผ่ า นมโนทั ศ น์
“ศาสตร์การสอนเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม” (Pedagogy for Social Justice)
เป็นพื้นที่ความรู้และภาคปฏิบัติการทางอุดมการณ์ร่วมกันระหว่าง ศาสตร์ด้านพื้น
ฐานการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตรและพหุวัฒนธรรมศึกษา และตั้งอยู่บนฐานคิดของ
ทฤษฎีเชิงวิพากษ์และหลังสมัยใหม่นิยมในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อการสร้างสรรค์
การศึกษาร่วมสมัยในปัจจุบัน
บทความนี้ ผู้เขียนได้แบ่งการน�ำเสนอบทความออกเป็น 2 ส่วนที่มีความเชื่อม
โยงสัมพันธ์กัน ดังนี้ ส่วนแรก โลกาภิวัตน์ การศึกษาและวาทกรรมว่าด้วยหลักสูตร
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และส่วนที่สอง การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม: การศึกษาเชิงวิพากษ์และ
มุมมองต่อหลักสูตรในฐานะวาทกรรม ศาสตร์การสอนในฐานะภาคปฏิบัติการของ
วาทกรรมทางการศึกษาเพื่อฟื้นฟูจิตส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ และพื้นที่ความรู้
และอุดมการณ์เพื่อการสร้างความรู้ผ่านเรื่องเล่า ในส่วนแรกเป็นการน�ำเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลต่อบริบททางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และประวัตศิ าสตร์ ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั โลกชีวติ ทางสังคมของ
ปัจเจกบุคคล ตลอดจนพื้นที่ทางการศึกษาในฐานะเครื่องมือการขัดเกลาทางสังคม
เพื่อสร้าง “เกม” ในการ “สืบสาร” และ “สืบสาน” กระบวนการผลิตซ�้ำทาง
อุดมการณ์เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ผ่านอ�ำนาจและความรูเ้ พือ่ การจัดการ
ความจริงในหลักสูตรการศึกษา และในส่วนทีส่ องเป็นการน�ำเสนอมโนทัศน์ทางการ
ศึกษาเพือ่ ความเป็นธรรมทางสังคมทีใ่ ช้ทฤษฎีเชิงวิพากษ์และกระบวนทัศน์หลังสมัย
ใหม่นยิ มมาอธิบายพืน้ ทีค่ วามรูแ้ ละภาคปฏิบตั กิ ารจริงของหลักสูตร โดยใช้กระบวน
ทัศน์ความเข้าใจหลักสูตร (Curriculum Understanding) และท�ำความเข้าใจ
หลั ก สู ต รในฐานะวาทกรรม (Curriculum as Discourses) (Jatuporn &
Wattanatorn, 2014b) จากนั้นจะขยับมาสู่การท�ำความเข้าใจว่าศาสตร์การสอน
(Pedagogy) ด�ำรงอยู่ในฐานะภาคปฏิบัติการของวาทกรรมทางการศึกษาเพื่อการ
ฟื้นฟูส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งนี้บทความจะชี้ให้เห็นว่า มโนทัศน์ดังกล่าวมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นพื้นที่
การสร้างความรูแ้ ละจิตส�ำนึกเชิงวิพากษ์โดยมีปฏิบตั กิ ารทางการศึกษาผ่านศาสตร์
ด้านครุศึกษา และได้ท�ำหน้าที่สถาปนาชุดความรู้ความจริงของผู้ด้อยสถานะทาง
อ�ำนาจ ผูไ้ ร้เสียงและไร้พลังให้สามารถสร้างปฏิบตั กิ ารเปลีย่ นแปลงผ่านกระบวนการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านวิธีการแบบเรื่องเล่า
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โลกาภิวัตน์ การศึกษา และวาทกรรมว่าด้วยหลักสูตร

กระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการและปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงการติดต่อ
เชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วม
กันในสังคมโลก ซึ่งส่งผลต่อระเบียบทางการเมืองทั้งในและระหว่างประเทศซึ่งเข้า
มามีบทบาทในการจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของรัฐและทุน ทั้งยังสร้างข้อ
ท้าทายต่อความรูส้ กึ นึกคิดหรือระบบความรูข้ องผูค้ นหรือพลเมืองในสังคมต่างๆ ให้
ด�ำเนินไปอย่างเข้มข้นผ่านส�ำนึกที่ว่าโลกเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ตรรกะของ
การท�ำให้ “เหมือน”และ “มีมาตรฐาน”ผ่านการเชือ่ มร้อยผูค้ นในฐานะก�ำลังแรงงาน
การผลิตสินค้า และบริการที่มีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งด�ำเนินไปพร้อมๆ กับการ
เคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบเก่าและใหม่ ระบบเงินตรา ความรู้และ
นวัตกรรม ตลอดจนระบบสัญญะและวัฒนธรรมต่างๆ ให้สามารถเดินทางจากมุม
หนึ่งไปสู่อีกมุมหนึ่งของโลกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มวงรอบการ
ผลิตสินค้าและบริการเพือ่ สร้างการสะสมทุนในอัตราเร่งทีม่ ากขึน้ (Harvey, 2007)
สภาวการณ์ที่กล่าวถึงนี้ ได้สร้างให้ผู้คนกลุ่มหนึ่งมีทางเลือกอย่างมากในวิถีการ
บริโภคที่หลากหลาย ขณะเดียวกันได้ปิดกั้นผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ท�ำให้ไม่สามารถเข้า
ถึงวิถีการบริโภคที่ดีหรือมีคุณภาพมากพอ นอกจากนั้นระบบโลกและสังคมที่ด�ำรง
อยู่นี้ยังมีลักษณะที่เน้นขนบวินัยผ่านปฏิบัติการที่คอยก�ำกับติดตามตนเอง การมี
อ�ำนาจควบคุมการแสดงออกของเรือนร่าง และการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกๆ ฝีก้าว
โดยที่คนบางกลุ่มพยายามสร้างวัฒนธรรมการกีดกัน และอ�ำนาจน�ำผ่านความ
สัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่ ระหว่างผิวสีขาว-ด�ำ หรือระหว่าง
เพศภาวะ รวมถึงการแบ่งแยกตีตราระหว่างผู้มาใหม่กับผู้อยู่เก่าผ่านประเด็นเรื่อง
เชื้อชาติของคนในชาติหรือคนข้ามชาติ กระบวนการที่ผู้เขียนยกตัวอย่างนี้ได้ก่อรูป
กลายมาเป็นวงจรแห่งอคติและการแบ่งแยกทั้งในระดับสถาบันและชีวิตประจ�ำวัน
โดยส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและชุมชนในหลากหลายระดับ ท�ำให้ผคู้ นในชุมชน
ทางการเมืองหนึ่งๆ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มคุณลักษณะความยืดหยุ่นและความเป็นอื่น
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ในรูปแบบต่างๆ สภาวการณ์นี้ได้สร้างความท้าทายต่อข้อจ�ำกัดของพื้นที่โลกชีวิต
ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงเรียนในฐานะสถาบันทางสังคมหรือพืน้ ทีก่ ารเรียน
รูต้ า่ งๆ นัยยะส�ำคัญของกระบวนการทางการศึกษาจึงเป็นหัวใจส�ำคัญของการผลิต
ซ�้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยงานด้านสังคมวิทยาการศึกษาหลายชิ้นต่างร่วมให้
มุมมองต่อประเด็นเชื้อชาติ ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ
และวัฒนธรรม ว่าเป็นสิ่งที่สร้างการผลิตซ�้ำด้วยตัวเองผ่านรุ่นสู่รุ่นภายใต้ตัวบท
ทางการศึกษาและสถาบันเพือ่ รักษาสถานะเดิมของสังคมไว้ การศึกษาจึงไม่สามารถ
แยกขาดตัวเองออกจากบริบทเชิงเศรษฐกิจการเมืองของสังคมไปได้ (McCarthy &
Dimitriadis, 2000; Siwarom, 2007; Nawarat, 2018)
ความท้าทายส�ำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอันเป็นพื้นที่หรือสถาบันทางการศึกษา
ทีเ่ ป็นผลผลิตของยุคสมัยใหม่ทตี่ อ้ งเผชิญหน้ากับกลุม่ เด็ก เยาวชนหรือคนรุน่ ใหม่ที่
เติบโตขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมยุคหลังสมัยใหม่ รวมทั้งการ
ขยายตั ว ของประชากรในพื้ น ที่ ท างการศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ย นหน้ า ค่ า ตาและมี ค วาม
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม รวมทั้งอัตลักษณ์ที่ซ้อนทับกันมากยิ่งขึ้น น�ำไป
สูค่ วามลักลัน่ ไม่ลงรอยกันระหว่างสภาวะความเป็นสมัยใหม่และความเป็นหลังสมัย
ใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นความแตกต่างทางเชื้อชาติ ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธุ์
ภาษา ศาสนา ความเชือ่ และวัฒนธรรม ก็มกั จะถูกละเลยในพืน้ ทีโ่ รงเรียนซึง่ ถูกก�ำกับ
ไว้ภายใต้ระเบียบและพลังทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจแนวลัทธิเสรีนิยมใหม่และ
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัล รวมถึงการท�ำให้เกิดสภาพที่การศึกษาถูกทุนข้าม
ชาติ ผูกขาดไว้ได้ (McLaren, 1998) สิ่งเหล่านี้ยิ่งเป็นการตอกย�้ำว่า โลกาภิวัตน์มี
อิทธิพลอย่างมหาศาลต่อระบบการศึกษาซึง่ มี “หลักสูตร” เป็นแม่บทและแกนกลาง
ส�ำคัญ นักการศึกษาจึงได้หยิบข้อท้าทายดังกล่าวไปสูก่ ารถกเถียงทัง้ ในมิตขิ องทฤษฎี
หลักสูตรและภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของหลักสูตรบนพื้นที่ทางการศึกษาใน
ช่วงรอยต่อยุคสมัยใหม่กับยุคหลังสมัยใหม่
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การน�ำประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับโลกาภิวตั น์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการตีความเพือ่
ท�ำความเข้าใจหลักสูตร จะท�ำให้เห็นถึงธรรมชาติของความรู้ในหลักสูตรตาม
แนวทางปรากฏการณ์วิทยานิยม (Phenomenology) บนพื้นฐานความเชื่อที่มีต่อ
ความรู้และความจริงในหลักสูตรว่า “เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้าง จากกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม” ดังนั้นหลักสูตรจึงมีฐานะเป็นวาทกรรม หรือ
เรือ่ งเล่าทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็นอย่างจ�ำเพาะและมิได้มคี วามเป็นกลางอย่างไร้เดียงสา
ทางการเมือง (Apple, 1993 ; Giroux, 2002) แต่มีลักษณะสัมพัทธ์กับความ
หลากหลายของแต่ละวัฒนธรรม ซึง่ ความถูกผิดนัน้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถระบุได้อย่าง
แน่นอนตายตัว หากแต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการตีความของครูอาจารย์และผู้เรียน
แต่ละคนทีม่ กี รอบแนวคิดหรือโลกทัศน์ทแี่ ตกต่างกันออกไป เนือ่ งจากทัง้ ครูอาจารย์
และผู้เรียนแต่ละคนนั้นต่างได้รับการหล่อหลอมมาจากบริบทที่หลากหลายรวมถึง
ภูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน ท�ำให้การตัดสินความจริงแท้ของความรูใ้ นหลักสูตร ต้องค�ำนึง
ถึงจุดยืนหรือต�ำแหน่งแห่งที่ (Positionality) และบริบทแวดล้อมของผู้สร้างความ
รู้นั้นๆ ท�ำให้การวิเคราะห์หลักสูตรต้องอาศัยความเข้า ใจอย่างถ่องแท้ต่อบริบท
แวดล้อมที่หลักสูตรมีต่อภาคปฏิบัติการ หลักสูตรจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อเชิงสถาบันอันเป็นวัฒนธรรมของสถานศึกษานั้นๆ ได้ด้วยเช่นกัน (Nawarat &
Yimsawat, 2017; Nawarat, 2018)
นักการศึกษาจึงต้องติดตามปรากฏการณ์และมีความตืน่ ตัวในการแสวงหาความ
รูอ้ ยูต่ ลอดเวลา เพือ่ สร้างมุมมองทีม่ ตี อ่ กระแสโลกาภิวตั น์ในฐานะกระบวนการและ
ปรากฏการณ์ อันจะช่วยท�ำให้มองเห็นถึงการเชื่อมต่อและปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อน
ระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน ท้องถิน่ ประเทศ ภูมภิ าคและโลก โดยหน่วยทางสังคม
ในแต่ละระดับทีก่ ล่าวมานีไ้ ม่ได้เป็นเอกเทศหรือแยกขาดจากกัน หากแต่พลังในส่วน
หนึ่งล้วนมีปฏิสัมพันธ์กับอีกส่วนหนึ่งอยู่ตลอดเวลา การปะทะประสานทางสังคม
และวัฒนธรรมจึงเป็นส่วนช่วยขยายความคิดและความเชื่อในเรื่องชุมชนแห่งชาติ
ให้กว้างออกไปอย่างมหาศาลและซ้อนทับด้วยการเกิดขึ้นของโลกจินตกรรม
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(Imagined Community) ทีเ่ ปิดประตูให้สำ� นึกเรือ่ งอัตลักษณ์และความรูท้ ยี่ ดื หยุน่
สามารถไหลลืน่ ไปมาได้สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ประเด็นข้างต้นนีจ้ งึ มีความสัมพันธ์กบั
ประเด็นที่นักการศึกษามองว่า หลักสูตรคือพื้นที่การผลิตสร้างความรู้ท่ามกลาง
บริบทเชิงเศรษฐกิจการเมืองในสังคมนั้นๆ (Anderson, 2006; Nawarat, 2018)
แก่นแกนของการศึกษาวิจยั ในศาสตร์ดา้ นหลักสูตรของนักการศึกษาเชิงวิพากษ์
และหลังสมัยใหม่จงึ ไม่เชือ่ ว่าจะมีกฎเกณฑ์อนั เป็นสากลทีค่ รอบคลุมความรูเ้ พือ่ การ
จัดการความจริง ให้ตรงกับมนุษย์ทกุ คนทีแ่ ตกต่างกันด้วยเงือ่ นไขของพืน้ ทีแ่ ละเวลา
รวมทัง้ บริบททางสังคมวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างหลากหลายเกินกว่าการทีจ่ ะใช้รปู แบบ
หลักสูตรเพื่อการจัดการความรู้และความจริงอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
การบรรจบกันของโลกาภิวัตน์ อุดมการณ์ทางการศึกษาและสหวิทยาการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงสานพลังและก่อรูปให้สถานะของความรูแ้ ละความ
จริงในวาทกรรมหลักสูตรกลายเป็นสิง่ ทีข่ นึ้ อยูก่ บั การตีความและเกีย่ วเนือ่ งกับจุดยืน
ของผู้รับรู้ที่มีอัตลักษณ์และภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกัน (Jatuporn &
Wattanatorn, 2014a)
ด้วยเหตุนี้ สารัตถะส�ำคัญของการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม จึงเป็น
มโนทัศน์เชิงวิพากษ์ทางการศึกษาที่พยายามท�ำความเข้าใจประเด็นทางการศึกษา
และประเด็นด้านหลักสูตรในมิตติ า่ งๆ เช่น ความรูก้ บั อ�ำนาจ การต่อสูท้ างวัฒนธรรม
หรือการยื้อแย่งต�ำแหน่งแห่งที่ ตลอดจนการตั้งค�ำถามกับกระบวนการผลิตครู
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการผลิตซ�ำ้ ทางอุดมการณ์และวัฒนธรรม อัตลักษณ์
ตัวตนบนพืน้ ทีท่ างการศึกษาและปฏิบตั กิ ารทางการศึกษาในฐานะกลไกของรัฐ ด้วย
ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น ศาสตร์การสอนว่าด้วยความเสมอภาค (Equity
Pedagogy) ศาสตร์การสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการใช้ชุมชนเป็น
ฐานการจัดการศึกษา (Place/Community-Engaged Pedagogy) ศาสตร์การสอน
ทีส่ อดคล้องกับบริบทวัฒนธรรม (Culturally Responsive Pedagogy) ศาสตร์การ
สอนว่าด้วยความเป็นชายขอบ (Border Pedagogy) และศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์
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(Critical Pedagogy) (Banks & Banks, 1995; Gay, 2010; Mule, 2010) แนว
การจัดการศึกษาเหล่านี้แม้จะมีชื่อเรียกต่างกัน หากแต่มีพันธกรณีร่วมกัน คือเป็น
กรอบการจัดการศึกษาเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้น
นั่นเอง

การศึกษาเพือ่ ความเป็นธรรมทางสังคม: การศึกษาเชิงวิพากษ์และมุมมอง
ต่อหลักสูตรในฐานะวาทกรรม

ทฤษฎีการศึกษาเชิงวิพากษ์มีลักษณะมุ่งสนทนากับเสาหลักและตีแผ่โครงสร้าง
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัตศิ าสตร์ รวมทัง้ ลัทธิความเชือ่
ที่มีส่วนในการผลิตสร้างความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรม ตลอดจนอ�ำนาจ
หน้าที่และสถาบันทางสังคมเกือบทั้งหมดที่ท�ำให้เรามีวิธีคิดแบบยอมจ�ำนนหรือ
บิดเบีย้ วไป รวมทัง้ สนับสนุนการใช้หลักสูตรทีส่ ร้างปฏิบตั กิ ารทางการศึกษาเพือ่ น�ำ
ไปสูก่ ารปฏิรปู สังคมให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมมากขึน้ เพราะการทีค่ นเรา
จะเกิดการเรียนรู้และการคิดได้อย่างเป็นระบบนั้น หลักสูตรการศึกษาจะต้องสร้าง
พืน้ ทีข่ องการถกเถียงทีไ่ ม่ได้หมายถึงเพียงแค่การวิพากษ์วจิ ารณ์ หากแต่ควรเน้นให้
เกิดการแสวงหาความรู้และความจริงผ่านชุดประสบการณ์และสร้างปฏิบัติการ
ตีความเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างผู้ที่ถูกท�ำให้
กลายเป็นอื่นหรือผู้ถูกกดขี่ให้อยู่ในสถานะที่เป็นรอง (Giroux, 1988; Sleeter &
McLaren, 1995; Nawarat, 2018b) ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาตามแนวทางที่
ผู้เขียนได้ยกมาข้างต้น จะเป็นเครื่องมือช่วยปูทางและปลุกมโนธรรมส�ำนึกเชิง
วิพากษ์ให้ปัจเจกชนก้าวพ้นไปจากจิตส�ำนึกแห่งการถูกกดขี่ จิตส�ำนึกแห่งการเป็น
เหยื่อ ตลอดจนผู้ที่แพ้พ่ายใน “เกม” ที่เต็มไปด้วยชุดความรู้ อ�ำนาจ ภาษา และ
วาทกรรมผ่านหนังสือเรียนและปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่มองไม่เห็นช่องว่างของผู้
เรียนต่างวัฒนธรรมที่ไม่ตอบโจทย์หรือสัมพันธ์กับชีวิตของพวกเขา (Siwarom,
2008; Prachyapruit, 2012; Nawarat & Yimsawat, 2017)
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ถึ ง แม้ ส ถานภาพของศาสตร์ด ้านหลัก สูต รในปั จ จุ บัน จะให้ ค วามส� ำ คั ญกั บ
กระบวนทัศน์เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (TechnicalScientific Management Paradigm) ในการพัฒนาหลักสูตร การน�ำหลักสูตรไป
ใช้ และการประเมินผลหลักสูตร อีกทั้งยังถูกจ�ำกัดอยู่ภายใต้ญาณวิทยาหรือทฤษฎี
ว่าด้วยความรู้ที่เน้นความเป็นปรนัยและวัตถุวิสัย และถูกสร้างให้เป็นพิมพ์เขียว
ทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Thongthew, 2002;
Clarence, 2011) ในประเด็นนี้ นักการศึกษาเชิงวิพากษ์จ�ำเป็นต้องก้าวข้าม
ข้อจ�ำกัดด้านเหตุผลเชิงเทคนิค เพื่อขยับไปสู่การสร้างหลักสูตรการศึกษาผ่าน
กระบวนทัศน์เชิงปลดปล่อย (Emancipatory Paradigm) ที่ให้ความส�ำคัญต่อการ
วิพากษ์หลักสูตรและวาทกรรมหลักสูตรที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเมืองในระดับมหภาคเพื่อปลุกเร้าและยกระดับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่มีต่อ
ประสบการณ์ของผูท้ ถี่ กู กดขี่ และตัง้ ประเด็นค�ำถามท้าทายสถานภาพของหลักสูตร
ในหลายเรื่อง เช่น ความรู้ที่น�ำมาสอนให้แก่ผู้เรียนในสถาบันการศึกษาเป็นความรู้
ของใคร ประสบการณ์ทสี่ ถาบันการศึกษาถ่ายทอดให้แก่ผเู้ รียนมีอทิ ธิพลต่อแนวคิด
ของผูเ้ รียนและครูอาจารย์อย่างไร ใครเป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากความรูเ้ หล่านัน้ การ
ศึกษาช่วยปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระและท�ำให้สังคมเกิดความยุติธรรมทางสังคม
มากน้อยเพียงใด เป็นต้น (Apple, 2001; Gay, 2004)
ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างหลักสูตรตามแนวทฤษฎีการศึกษาเชิงวิพากษ์ จึงต้องมี
ลักษณะเหมือนบันไดเวียนซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรูเ้ ดิม ตลอดจนเชือ่ มโยงระหว่างปฏิบตั กิ ารสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ทนี่ ำ� ไปสูก่ าร
สร้างการเรียนรูท้ ลี่ มุ่ ลึกและมีความหมายได้อย่างแท้จริง รวมทัง้ สนับสนุนให้ผเู้ รียน
เชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้ากับวัฒนธรรมโลกได้ ทั้งนี้ Tierney (2002; cited
in Prachyapruit, 2012, pp. 23-24) มองว่าการพัฒนาหลักสูตรในแนวทางที่
น�ำเสนอไว้ข้างต้นนั้น มิได้เป็นเพียงเรื่องของการตัดสินใจว่าจะใช้หลักสูตรรูปแบบ
ใด จ�ำนวนเวลาเรียนเท่าไร หรือจะบรรจุเนือ้ หาวิชาอะไรลงในหลักสูตร แต่เป็นเรือ่ ง
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ของการวิพากษ์ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่แฝงในหลักสูตร ค�ำถามส�ำคัญในการ
วิพากษ์หลักสูตรคือ การนิยามว่าความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งหลักสูตรในลักษณะนี้
จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงประเด็นความแตกต่างทางเชื้อชาติ ชนชั้น เพศสภาพ
ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม รวมถึงวิกฤติของระบบนิเวศและ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้น นักการศึกษาเชิงวิพากษ์ต้องสร้างงานวิจัยทางการศึกษาหรือการ
ท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น การค�ำนึงถึงภูมิหลังของผู้ถูกศึกษา ตลอดจน
ต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ถูกศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การจึงเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสร้างปฏิบตั กิ ารทางการเมืองทีม่ จี ดุ หมายปลาย
ทางเพื่อการปลดปล่อยอิสรภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลุดพ้นจาก
พันธนาการของระบบทุนนิยม รวมไปถึงการเสริมพลังอ�ำนาจให้กับกลุ่มที่มีความ
เป็นอืน่ ให้สามารถปลดปล่อยตนเองได้ ทัง้ นีย้ งั สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การวิจยั
เกี่ยวกับกลุ่มคนต่างๆ เช่น การวิจัยแบบมีส่วนร่วมแนวสตรีนิยม (Feminist
Participatory Research) ซึ่งเป็นตัวอย่างเครื่องมือที่นักวิจัยสตรีนิยมได้ค้นหา
กระบวนการวิจัยที่ให้ผู้หญิงที่ถูกวิจัยเป็นผู้สร้างพลังภายในและความรู้ เพื่อเข้าใจ
ตัวตนและส่งเสียงสู่ผู้อื่นที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า (Plainoi, 2008; Nawarat, 2018a)
นักการศึกษาเชิงวิพากษ์ได้สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรด้วยวิธีการจัดประสบ
การณ์การเรียนรู้โดยใช้ประเด็นปัญหาเป็นตัวตั้ง (Problem-Posing Approach)
ส่วนนักการศึกษาแนวหลังสมัยใหม่สนับสนุนให้ทำ� การรือ้ สร้าง (Deconstruct) วาท
กรรมหลักสูตรทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากอภิตำ� นานตะวันตกทีส่ นับสนุนปรัชญา ความเชือ่
เกีย่ วกับความรูแ้ ละความจริงในแนวปฏิฐานนิยม รวมถึงความเชือ่ ทีเ่ ป็นมายาคติวา่
มีรูปแบบของหลักสูตรที่สามารถใช้ได้ในทุกบริบท ดังนั้นจึงไม่มีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตร เนือ่ งจากหลักสูตรเปรียบได้กบั ชีวติ ทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการ
มาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลายอย่าง นอกจากนั้นประเด็นที่นักการ
ศึกษาเชิงวิพากษ์ให้ความส�ำคัญก็คือความรู้มีบทบาททางสังคมอย่างไร ซึ่งเป็นการ
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ตัง้ ค�ำถามต่อความรูแ้ ละความจริงว่า ความรูข้ องคนกลุม่ ใดทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็น
ความรูก้ ระแสหลักในวงการศึกษา ด้วยเหตุผลอะไร ใครเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จาก
การก�ำหนดความรูใ้ ห้เป็นทีย่ อมรับในปัจจุบนั และความรูข้ องคนกลุม่ ใดทีถ่ กู กีดกัน
จนกลายเป็นความรู้ชายขอบ (Grundy, 1987; Prachyapruit, 2012)
มุมมองเชิงวิพากษ์ด้านหลักสูตรและพื้นที่ความรู้ของการศึกษาเพื่อความเป็น
ธรรมทางสังคมวางอยู่บนขอบเขตของทฤษฎีหลักสูตรและพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
ลักษณะทีก่ ว้างขวางและมุง่ ความสนใจศึกษาประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ างการ
ศึกษาแบบสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจน
แนวทางการศึกษาจากส�ำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีเชิงวิพากษ์
เพื่อผลิตสร้างความรู้ในศาสตร์ด้านหลักสูตรที่เปิดพื้นที่กับแนวคิดและภาคปฏิบัติ
การทางการศึกษา การเรียนรูแ้ ละปฏิบตั กิ ารจริงในชีวติ ประจ�ำวันของผูค้ นในระดับ
ล่างของสังคมให้สามารถส่งเสียงแห่งความทุกข์ยากทีจ่ ำ� ต้องต่อสู้ ดิน้ รน ต่อต้านและ
ต่อรองกับอ�ำนาจเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง ตลอดจนทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมจึงหนุนเสริมพันธกิจทางการ
เมืองวัฒนธรรมที่จ�ำเป็นต้องอาศัยช่องทางหรือพื้นที่ทางการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัยในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และสร้างปฏิบตั กิ ารเพือ่
มอบความเป็นธรรมให้แก่ผู้ไร้เสียงและไร้พลังทางสังคม การศึกษาเพื่อความเป็น
ธรรมทางสังคมจึงเป็นเครือ่ งมือทีน่ ำ� การศึกษาไปสูก่ ารปลดปล่อยผูค้ นให้เป็นอิสระ
จากพันธนาการ เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ควบคู่กับการปฏิบัติ น�ำไปสู่วิธีการแสวงหา
ความรู้ความจริงที่ปราศจากอคติ และเกิดปัญญาเพื่อสร้างการปฏิรูปสังคมใหม่ที่ดี
กว่าเดิม
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ศาสตร์การสอนในฐานะภาคปฏิบัติการของวาทกรรมทางการศึกษาเพื่อ
ฟื้นฟูจิตส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์

ศาสตร์การสอน สามารถมองได้ในฐานะภาคปฏิบัติการของวาทกรรมทางการ
ศึกษา ตลอดจนรูปแบบการสอน วิธกี ารสอน กลยุทธ์และเทคนิคการสอนเพือ่ เปลีย่ น
ผ่านประสบการณ์การเรียนรูไ้ ปสูจ่ ดุ มุง่ หมายทางการศึกษา การศึกษาเพือ่ ความเป็น
ธรรมทางสังคมจึงเน้นศาสตร์การสอนเพื่อการตระหนักรู้เชิงวิพากษ์และให้คุณค่า
ต่อการศึกษาที่วางอยู่บนมวลประสบการณ์ชีวิตของผู้คนเพื่อสร้างมุมมองและมี
เป้าหมายให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการตั้งค�ำถามต่อประเด็นการจัดการศึกษา
ของรัฐ รวมถึงความรูแ้ ละศาสตร์การสอนทีเ่ น้นการสานเสวนา (Dialogue) เพือ่ สืบ
สาวขุดค้นประสบการณ์ชีวิตทางสังคม การเผชิญอารมณ์และตัวตนภายในของผู้
ทุกข์ยาก ผู้ด้อยสถานะทางอ�ำนาจและผู้อยู่ท่ามกลางวัฒน-ธรรมของการปิดปาก
เงียบซึ่งมักถูกเก็บซ่อนไว้อย่างมิดชิด ทั้งในด้านที่ทุกข์ยาก ซึมเศร้า หวาดกลัว
ไร้คุณค่าและด้านที่ท�ำให้เห็นถึงพลังภายในที่ปรารถนา อยากที่จะต่อต้าน ดิ้นรน
มีความหวังและมีจนิ ตนาการใหม่ๆ ต่อตัวเองและสังคมรอบข้าง (Nawarat, 2018b)
ห้องเรียนจึงเป็นพืน้ ทีป่ ลุกเร้าอัตวิสยั ของปัจเจกบุคคลเพือ่ การปรับเปลีย่ นต�ำแหน่ง
แห่ ง ที่ ข องเขาเหล่ า นั้ น ขึ้ น มาใหม่ ซึ่ ง ครู แ ละผู ้ เ รี ย นต้ อ งมี มุ ม มองร่ ว มกั น ว่ า
กระบวนการเล่าเรียนเป็นกระบวนการที่เกิดควบคู่กับการวิพากษ์ความรู้เพื่อการ
รู้จักตนเองและโลก
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความเป็นธรรมทางสังคมผ่านพืน้ ทีท่ างการศึกษาจึงให้ความ
สนใจในเรือ่ ง ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีไ่ ม่เป็นธรรมซึง่ แฝงฝังอยูใ่ นชุดประสบการณ์
ทีผ่ า่ นมาของปัจเจกบุคคล ปฏิบตั กิ ารดังกล่าวสนับสนุนให้ผเู้ รียนสามารถน�ำตนเอง
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานความเชื่อและโครงสร้างทางสังคมที่กดทับ
ความรู้สึกนึกคิดของเราไว้ การจะเข้าใจวิถีแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์ได้นั้นจึงต้อง
วิเคราะห์ให้ลกึ ลงไปยังรากฐานของลัทธิความเชือ่ และโครงสร้างทางสังคมทีส่ ถาปนา
อ�ำนาจครอบง�ำไว้ โดยผู้มีอ�ำนาจเป็นผู้ที่ได้เปรียบในองค์กรเชิงสถาบันทั้งในกรอบ
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รัฐชาติและจักรวรรดิ และระหว่างรัฐชาติทสี่ อดรับกับระบบทุนนิยมเสรีและนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจการเมืองแนวเสรีนิยมใหม่ (Harvey, 2007; Prachyapruit, 2011)
นักการศึกษาเชิงวิพากษ์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจากส�ำนักแฟร์เรียน
(Freirean) ที่น�ำโดย Paulo Freire (1921-1997) รวมทั้งสานุศิษย์รุ่นหลังของเขา
ได้น�ำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการฟื้นฟูจิตส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์
เพราะจิตส�ำนึกถือได้ว่าเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนและเกิดขึ้นผ่านการขัดเกลาปลูกฝัง
ลงไปในจิตใจ โดยที่จิตส�ำนึกขั้นสูงสุดคือ จิตส�ำนึกขั้นวิพากษ์วิจารณ์ โดยที่ผู้เรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ครูตอ้ งจัดให้มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์แลกเปลีย่ น
ความเห็นระหว่างกันและกันในประเด็นหรือสถานการณ์แวดล้อมที่เป็นปัญหาโดย
ใช้วธิ กี ารเข้ารหัส (Encoding) และการถอดรหัส (Decoding) โดยการใช้สอื่ ประเภท
ต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นความคิดหรือสามารถเห็นถึงความเป็นจริงที่ผู้เรียนประสบ
อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสนทนาเพือ่ หาข้อสรุปไปสูเ่ ป้าหมายทีจ่ ะท�ำให้
ผู้เรียนเกิดมโนธรรมส�ำนึกหรือจิตส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ที่วิพากษ์วิจารณ์ และ
สามารถสะท้อนประเด็นปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง ผู้เรียนก็จะเกิดความตระหนักถึงสภาวะของการกดขี่
ครอบง�ำ ส่วนครูก็ต้องอ�ำนวยการเรียนรู้เพื่อน�ำพาผู้เรียนออกจากสภาวะดังกล่าว
ให้ได้ (Freire, 1970; Freire, 1972)
ทั้งนี้ ศาสตร์การสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและส่งเสริมพลัง
อ�ำนาจดังกล่าวนั้น Banks and Banks (2007) และ Nawarat and Yimsawat
(2017) ได้น�ำเสนอแนวทางไว้ ดังนี้:
1) ครูต้องแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมโรงเรียนเพื่อเสริมพลังอ�ำนาจผู้เรียน หมายถึง
การจัดบริบทสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและหลักสูตรแฝงเพื่อส่งเสริมประสบการณ์
ความเสมอภาคระหว่างผู้เรียนและระหว่างครูกับผู้เรียน
2) ครูต้องจัดการเรียนรู้เพื่อลดอคติ หมายถึง การสร้างบทเรียนหรือสร้าง
กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อความหลากหลายบนฐานความต่าง
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ทางวัฒนธรรม และช่วยคลี่คลายความเข้าใจผิดที่ยึดติดกับภาพแทนแบบตายตัว
(Stereotype) ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบตั้งปัญหาให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
เสวนาเพื่อสร้างความรู้ที่มาจากฐานชีวิตจริงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตน
3) ครูเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการเชิญผู้สอน
ที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนอื่นๆ ที่อาศัยในชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน
ซึง่ สอดคล้องกับสิง่ ที่ Nieto and Bode (2007) ได้ชวี้ า่ มีงานวิจยั จ�ำนวนไม่นอ้ ย
ทีเ่ ผยว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีน่ ำ� เจ้าของความรู้ ภาษาและวัฒนธรรม
ต้นทางของผูเ้ รียนให้เข้ามามีสว่ นร่วมถ่ายทอดชุดประสบการณ์ในการจัด การศึกษา
ในโรงเรียนและห้องเรียนด้วยการใช้เรื่องเล่า อัตชีวประวัติ และปฏิบัติการในชีวิต
ประจ�ำวันเพื่อขยายโครงสร้างความรู้ในระดับข้อเท็จจริงนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
ที่ท�ำให้ผู้เรียนมีระดับการเรียนรู้สูงขึ้น
นอกจากนัน้ ครูอาจารย์ตอ้ งมีบทบาทเป็นทัง้ นักวิชาการและนักปฏิบตั ซิ งึ่ ไม่เพียง
แต่ทำ� หน้าทีส่ อนเนือ้ หาเท่านัน้ แต่ยงั มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้ผเู้ รียนตระหนัก
ถึงลัทธิความเชื่อและผลประโยชน์ทางการเมืองที่ซ่อนเร้นอยู่ในหลักสูตร (Arono
witz & Giroux, 1991) โดยจุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญคือ การเสริมพลังอ�ำนาจให้แก่
ผู้เรียนให้มีความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ ในขณะเดียวกัน
ครูอาจารย์ควรมีการสะท้อนความคิดกลับกับตนเองเพื่อทบทวนกรอบความคิดที่
ชี้ น� ำ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องตนหรื อ สะท้ อ นความรู ้ ค วามจริ ง ของแต่ ล ะคนออกมา
(Thongthew, 2008) ครูอาจารย์จ�ำเป็นต้องใช้บริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นในสังคมเพื่อเป็นฐานในการปรับเปลี่ยนชุดความคิดความเชื่อเก่าเพื่อสร้างความ
รู้หรือนวัตกรรมที่น�ำไปสู่การเรียนรู้ใหม่ (Giroux, 1997) ด้วยเหตุนี้ กระบวนการ
สนทนาอย่างลึกซึง้ จึงถือได้วา่ เป็นปฏิบตั กิ ารเพือ่ การเรียนรูท้ า่ ม กลางความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจที่เท่าเทียมกัน โดยแนวคิดส�ำคัญของกระบวนการดังกล่าวมักจะมุ่งเน้น
การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Reflection) ต่อทฤษฎีที่ด�ำเนินควบคู่ไปกับ
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การปฏิบัติ (Critical Praxis) ซึ่งน�ำไปสู่กระบวนการยกระดับจิตส�ำนึกให้มีความ
สมบูรณ์ขึ้น (Prachyapruit, 2012)
ดังนั้น การมุ่งสู่จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม ครู
อาจารย์จะต้องมีบทบาทหลักในการเป็นผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ผ่านวิธีการศึกษาแบบ
ตั้งปัญหาที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาว่าด้วยความไม่เป็นธรรมที่มาจาก
ประสบการณ์ตรงของผู้เรียนเอง รวมถึงปัญหานั้นต้องสร้างค�ำถามที่ท้าทายชี้ชวน
ให้ผเู้ รียนได้ทบทวนโลกทัศน์ทบี่ ดิ เบือนของตนเอง อันเนือ่ งมาจากอิทธิพลทางสังคม
และวัฒนธรรมกระแสหลักซึ่งครอบง�ำความคิดของผู้เรียน ยิ่งไปกว่านั้นยังท�ำให้
ผู้เรียนทั้งหลายเข้าใจผิดว่าภาษา วิธีปฏิบัติ และโครงสร้างทางสังคมที่กดขี่เป็นสิ่ง
ปกติธรรมดาของสังคม ซึง่ เรียกได้วา่ เป็น “จิตส�ำนึกทีผ่ ดิ พลาด” (False Conscious
ness) ทัง้ นีก้ ระบวนการสานเสวนาเพือ่ สร้างการแลกเปลีย่ นเรียนรูช้ ดุ ประสบการณ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มาจากคนกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายนั้น ล้วนถือได้ว่าเป็น
วิธีการต่อรองและประสานความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ด�ำรงอยู่ในสังคมปกติให้เท่า
เทียมกันผ่าน “วงคุย” หรือ “พื้นที่การสนทนา” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอ�ำนาจหรือ
ผู้ไร้อ�ำนาจต่างก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่มีประวัติความเป็นมาอย่างจ�ำเพาะ
เจาะจง และนัยของการบอกเล่าเรื่องราวอย่างซ�้ำแล้วซ�้ำอีกก็เป็นกระบวนการผลิต
สร้างความจริงขึน้ มาชุดหนึง่ การเล่าเรือ่ งจึงเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กบั การก
ระท�ำ เรือ่ งเล่าจึงเปรียบเสมือนทฤษฎีหรือความรูช้ ดุ หนึง่ การเล่าเรือ่ งราวเพือ่ สร้าง
ความชอบธรรมในการอ้างสิทธิและอ�ำนาจจึงเป็นยุทธวิธขี นั้ พืน้ ฐานในกระบวนการ
เจรจาต่อรอง (Fortmann, 1995; cited in Wittayapak, 2015) อีกทั้งเรื่องเล่า
ของผูด้ อ้ ยสถานะทางอ�ำนาจทีถ่ กู มองว่าไร้เสียงและไร้พลังได้รบั การสถาปนาขึน้ มา
ท่ามกลางวงสนทนาหรือวงสานเสวนาในฐานะเดียวกันกับวาทกรรม ซึ่งย่อมจะมี
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) เกิดขึ้นเป็นล�ำดับถัดมาเสมอ
ฉะนัน้ การบอกเล่าเรือ่ งราวทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมาอย่างจ�ำเพาะเจาะจงก็มกั จะตาม
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มาด้วยการกระท�ำหรือปฏิบัติการทางวาทกรรมและปฏิบัติการทางสังคมบางอย่าง
(Gay, 2004; Kincheloe & Steinberg, 1997)
กล่าวโดยสรุปคือ ศาสตร์การสอนในฐานะภาคปฏิบตั กิ ารของวาทกรรมทาง การ
ศึกษาเพื่อการฟื้นฟูจิตส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิด
สะท้อนเชิงวิพากษ์ จึงเป็นแนวทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่า ปัญหาที่เขา
เคยมองว่าเป็นปัญหาของปัจเจกบุคคลนัน้ แท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากโครงสร้างทาง
สังคมที่กดขี่และขาดความเป็นธรรม และช่วยเสริมอ�ำนาจให้ผู้เรียนมีจิตส�ำนึกและ
มีทักษะที่จ�ำเป็น ส�ำหรับการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสังคม ใน
ทัศนะนี้ ครูอาจารย์และผู้เรียนถือเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ในการสร้างสังคมที่มีความ
เป็นธรรม พร้อมๆ กับการฟืน้ ฟูจติ ส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ทสี่ ามารถแสดงจุดยืน
และตัวตนอัตลักษณ์ โดยกระบวนการสานเสวนาระหว่างครูอาจารย์กับผู้เรียนจะ
เผยให้เห็นถึงมุมมองหลากมิตทิ มี่ ตี อ่ เนือ้ หาสาระทีป่ ระกอบขึน้ มาในฐานะตัวบทหรือ
เรื่องเล่า ซึ่งเป็นเงื่อนไขอันซับซ้อนและจ�ำต้องอาศัยการตีความเรื่องราวที่ถูกบอก
เล่าไปตามขนบที่เป็นอยู่ของกลุ่มวัฒนธรรมและชุมชนทางการเมืองต่างๆ

การสร้างความรู้ผ่านเรื่องเล่าบนพื้นที่ความรู้และอุดมการณ์

การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมเป็นพื้นที่ความรู้และปฏิบัติการทาง
อุดมการณ์ร่วมกันระหว่างทฤษฎีหลักสูตรและพหุวัฒนธรรมศึกษา โดยตั้งอยู่บน
ฐานคิดของทฤษฎีเชิงวิพากษ์และกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่นิยม แนวคิดดังกล่าว
มีส่วนส�ำคัญในฐานะที่เป็นพื้นที่สร้างความรู้และจิตส�ำนึกเชิงวิพากษ์โดยมีปฏิบัติ
การทางการศึกษาผ่านศาสตร์การสอนเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม
ส�ำหรับมุมมองทีม่ ตี อ่ ศาสตร์การสอนเพือ่ ความเป็นธรรมทางสังคมและการฟืน้ ฟู
จิตส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์นั้น Grundy (1987) เห็นว่ามีปฏิบัติการเกิดขึ้นอยู่
ภายใต้ความสนใจพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างความรู้เพื่อการปลด
ปล่อย (Emancipatory Interest) แม้วา่ การปลดปล่อยในทีน่ มี้ ไิ ด้หมายถึง การปลด
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ปล่อยเฉพาะผูท้ ตี่ กอยูใ่ นสถานะของการเป็นผูถ้ กู กดขีเ่ ท่านัน้ แต่รวมถึงการช่วยปลด
ปล่อยผู้กดขี่ (The Oppressor) ให้หลุดพ้นจากวงจรของการกดขี่ด้วย เพราะกลุ่ม
ผู้กดขี่เองก็ตกอยู่ในสถานะของความเป็นเหยื่อของวงจรแห่งการกดขี่เพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน ซึ่งการตกอยู่ในสถานะของความเป็นเหยื่อของผู้กดขี่ก็เปรียบได้กับการลด
ทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงไปด้วย
ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมทั้งใน
ด้านทฤษฎีหลักสูตรและศาสตร์การสอน ตลอดจนการสร้างความรูผ้ า่ นการวิจยั แบบ
เรื่องเล่านั้น คือสิ่งที่สะท้อนถึงศาสตร์แห่งการปฏิบัติซึ่งด�ำเนินไปในแนวทางที่
William Pinar นักทฤษฎีหลักสูตรเชิงวิพากษ์ได้อธิบายความหมายของค�ำว่า
หลักสูตร (Curriculum) ที่มีรากศัพท์มาจากค�ำว่า “Currere” ในภาษาละตินไว้
(Pinar, 1975) โดย Pinar ได้ เ สนอให้ ใ ช้ ก ระบวนการสื บ สาวด้ า นหลั ก สู ต ร
(Curriculum Inquiry) ย้อนกลับไปพิจารณาค�ำว่า “Currere” ว่าเป็น วิธีวิทยา
(Currere as Method) ในการศึกษาเพื่อท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ทางการศึกษาทีผ่ า่ นมาในอดีตของปัจเจกบุคคลภายใต้บริบททางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัตศิ าสตร์ในระดับมหภาคเพือ่ ให้ปจั เจกชน
สามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยสติ ไม่สบั สนและมีจดุ ยืนทีช่ ดั เจน รวมทัง้ สร้างจินตภาพ
และขบคิดเชิงวิพากษ์ตอ่ ประสบการณ์ทางการศึกษาทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
เพื่อน�ำไปสู่การเรียนรู้ให้เกิดความงอกงามทางปัญญาอย่างแท้จริง (Pinar, 1999)
ผู้เขียนยกตัวอย่างปฏิบัติการทางการศึกษาที่กระท�ำการอยู่บนฐานของอุดม
การณ์รว่ มระหว่างทฤษฎีและแนวคิดข้างต้นนี้ โดยใช้กรณีตวั อย่างการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นหลัก
พืน้ ทีด่ งั กล่าวต่างก็เป็นพืน้ ที่ “สืบสาน”และ “สืบสาร” อุดมการณ์อนุรกั ษ์นยิ มทาง
วัฒนธรรมของชนชั้นกลางผิวขาวที่มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อผู้เรียนที่มีความเป็น
อื่นทั้งด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม โดยคนส่วน
ใหญ่ล้วนเป็นบุตรหลานของชนชั้นแรงงานที่ต้องเผชิญหน้ากับความซับซ้อนและ
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ความท้าทายในรูปแบบที่ต่างกันออกไปตามแต่ละบริบท
กรณีตัวอย่างจากประเทศแคนาดา
“โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งกลางกรุงโตรอนโต ประเทศแคนาดารับ
กลุ่มผู้เรียนที่อพยพจากต่างชาติที่เป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกันผิวสีเข้ามาเรียน
โดยกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้ได้รับการตีตราจากเพื่อนๆ รวมทั้งครูอาจารย์ในโรงเรียนว่า
เป็นกลุม่ บุคคลทีอ่ นั ตราย มีนสิ ยั เป็นอันธพาลเป็นคนประวัตไิ ม่ดหี รือสุม่ เสีย่ งต่อการ
ประกอบอาชญากรรม ซ�้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือ การถูกประณามว่าเลวด้วยเพียงแค่
มีสีผิวที่แตกต่างจากกลุ่มชนคนผิวขาว ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับการเปรียบเปรยว่าเป็น
กลุ่มคนกาฝาก” จากสถานการณ์ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้
นักการศึกษาในพื้นที่ชุมชนน�ำเรื่องเล่าของเหล่าเยาวชนผิวสีที่อา ศัยอยู่ในพื้นที่
ชุมชนคนด้อยโอกาสทางสังคมกลุ่มนี้ให้เข้ามาสู่พื้นที่ของการสานเสวนา การบอก
เล่าเรื่องราวซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจนเรื่องเล่าของพวกเขากลายเป็นวาทกรรมที่มีอ�ำนาจน�ำ
และภาคปฏิบตั กิ ารทางวาทกรรมนัน้ ได้ถกู ยกระดับเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การ
ปฏิรูปการศึกษาในชุมชน ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างก็ร่วมเป็นเครือข่ายที่มี
บทบาทส�ำคัญในการสร้างความคาดหวังและประสบการณ์ชีวิตทางสังคมที่เหมาะ
สมส�ำหรับเยาวชนให้มีที่ทางของการส่งเสียงและพลังทางสังคมโดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมและสุขภาวะของชุมชนเพื่อหนุนเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของเยาวชนในชุมชน (Milner, 2010)
กรณีตัวอย่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา
“โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยผู้เรียนจ�ำนวนมากซึ่ง
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ บริบทดังกล่าวเป็น
อุปสรรคส�ำคัญเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมและปฏิสมั พันธ์ระหว่างการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ทัง้ ในพืน้ ทีห่ อ้ งเรียนและโรงเรียน ซึง่ น�ำไปสูค่ วามไม่เสมอภาคทางสังคมขึน้ โดยทีค่ รู
ผู้สอนมิได้ตั้งใจ เพราะไม่มีความรู้หรือได้รับการฝึกฝนมาเพื่อสอนผู้เรียนกลุ่มนี้
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โดยตรง ครูผสู้ อนจึงต้องเปลีย่ นบทบาทของตนเองให้เป็นนักการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม
ที่ตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของผู้ถูกกดขี่ เช่น กลุ่มคนชาว
แอฟริกัน-อเมริกัน กลุ่มคนเชื้อสายสเปน รวมถึงกลุ่มคนชาวอินเดียนซึ่งเป็นชาว
อเมริกนั ดัง้ เดิมก่อนทีช่ าวตะวันตกจะอพยพมาตัง้ ถิน่ ฐานในทวีปอเมริกาเหนือ” จาก
สถานการณ์ทยี่ กตัวอย่างมาข้างต้นเป็นจุดเปลีย่ นทีท่ ำ� ให้นกั การศึกษาในพืน้ ทีช่ มุ ชน
แห่งนี้น�ำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือประวัติศาสตร์บอกเล่าให้เข้ามาสู่วงสานเสวนา
เพือ่ สร้างความตระหนักให้เกิดขึน้ แก่ผเู้ รียน (Milner, 2010) ทัง้ นีภ้ าษาถือได้วา่ เป็น
สะพานเชื่อมการเรียนรู้ในมิติต่างๆ ของผู้เรียน ซึ่งภาษากับความคิดนั้นเป็นสิ่งที่
สัมพันธ์กัน หากขาดการพัฒนาภาษาก็คือ ขาดการพัฒนาระบบความคิดที่เกิดจาก
สร้างสรรค์ผา่ นการเรียนรูท้ างสังคมและวัฒนธรรม โดยจะส่งผลกระทบต่อผูเ้ รียนที่
อาจปรับตัวได้ไม่เท่าทันกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมในโรงเรียนระยะ
แรกเริ่ม ทั้งยังจะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในอัตลักษณ์ เกิดความไม่ผูกพันกับ
โรงเรียนและอาจจะไม่ประสบความส�ำเร็จในการเรียน ซึ่งท้ายสุดอาจจะต้องหลุด
ออกไปจากระบบการศึกษาที่แท้จริง (Nawarat & Yimsawat, 2017) ซึ่งใน
กระบวนการสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นอัตลักษณ์ดา้ นภาษา
และวัฒนธรรมของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนต้องน�ำทักษะและประสบการณ์เดิมที่ติดตัว
และแฝงฝังอยู่ในวิถีชีวิตของผู้เรียนเองมาใช้จึงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และความนับถือในศักยภาพของตนเองจะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ ผูเ้ รียนนัน้ สามารถสือ่ สาร
และบอกเล่าได้ในภาษาที่ตนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Cummins, 2000)
จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความพยายามที่จะใช้แนวทางของศาสตร์
การสอนเพือ่ ความเป็นธรรมทางสังคมและการฟืน้ ฟูจติ ส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ที่
ให้ความส�ำคัญกับพืน้ ทีข่ องความรูเ้ ชิงวิพากษ์ ทัง้ นีข้ อ้ เสนอทีน่ ำ� ไปสูผ่ ลในทางปฏิบตั ิ
ในศาสตร์ ด ้ า นหลั ก สู ต รและพหุ วั ฒ นธรรมศึ ก ษา คื อ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งเล่ า
(Narrative Approach) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสหวิทยาการ (Havanon, 2009) ที่ให้
ความส�ำคัญต่อบทบาทของผู้วิจัยหรือผู้สร้างความรู้ว่าไม่สามารถด�ำรงอยู่โดยแยก
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ขาดไปจากความเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) ตลอดจนต�ำแหน่งแห่งที่ในบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัติศาสตร์ของตนเองได้ ด้วยเหตุที่
ความเป็นอัตวิสัยนั้นเกี่ยวพันกับประสบการณ์ทางการศึกษาของปัจเจกบุคคลที่ไม่
ได้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางหรือองค์ป ระธานของความหมาย แต่ ค วามเป็ น อั ต วิ สั ย ของ
ปัจเจกบุคคลมีลักษณะที่สัมพัทธ์กับโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจการเมืองและสมรภูมิ
ทางการเมืองวัฒนธรรม
ทั้งนี้เรื่องเล่า (Narrative) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เรื่อง
ราวทีเ่ ป็นทางการทีม่ อี ำ� นาจน�ำในหมูส่ าธารณชน (Public Transcript) และ 2) เรือ่ ง
ราวที่ถูกซุกซ่อนไว้ (Hidden Transcript) เสมือนขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้ใต้ดิน
ตลอดจนการแสดงอารยะขัดขืนของผู้คนที่ไร้อ�ำนาจที่ไม่สามารถสร้างการต่อสู้
ท้าทายและสัน่ คลอนสถานะผูม้ อี ำ� นาจได้อย่างเปิดเผยซึง่ หน้า เรือ่ งเล่าจึงท�ำหน้าที่
ผลิตสร้างความจริงอีกชุดหนึ่งให้แพร่กระจายออกไปผ่านรูปแบบการซุบซิบนินทา
ข่าวลือ และความเชื่อท�ำนองอภินิหารเพื่อบั่นทอนอ�ำนาจครอบง�ำของความรู้และ
เรือ่ งราวทีไ่ ด้รบั การยอมรับในพืน้ ทีส่ าธารณะ (Scott, 1990) เช่นเดียวกันกับเอกสาร
หลักสูตร แบบเรียนและความรู้ที่เป็นทางการ (Official Knowledge) ก็ถูกผลิตขึ้น
โดยกลุม่ คนทีม่ อี ำ� นาจน�ำเพือ่ สถาปนาความรูก้ ระแสหลักและสถานะเดิมให้กบั สังคม
โดยอ้างอิงกับความจริงที่เน้นกระบวนทัศน์เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองจากสถาบันทางสังคมหรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทางการ
เช่น ความรู้ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน สื่อสาธารณะ แต่ขณะเดียวกัน เรื่องราว
ของผู้ถูกกดขี่มักจะอ้างอิงอยู่กับเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์หรือความรู้ท้องถิ่น ที่มี
สถานะความเป็นชายขอบของสังคม (Apple, 1993; Kincheloe & McLaren,
2002)
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในหลายๆ กรณี เรื่องเล่าเป็นทั้งปฏิบัติการ
และวิธกี ารสร้างความท้าทายผ่านการมุง่ สนทนากับเสาหลักทางอุดมการณ์และความ
เชื่อที่มีอยู่ในสังคม เรื่องเล่าบางเรื่องได้สร้างแบบจ�ำลองตัวตนและอัตลักษณ์ให้กับ
24

Walailak Journal of Social Sciences

สมาชิกทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันในสังคม ซึง่ การสร้างเรือ่ งราวเพือ่ เชือ่ มโยงระหว่างตนเอง
กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ตลอดจนประวัติศาสตร์ของตนเองอย่างจ�ำเพาะนั้นจึงเป็นการ
ท�ำให้เรื่องเล่ากลายเป็นเสมือนผืนผ้าที่ถักทอด้วยเวลา สถานที่ ลักษณะเฉพาะของ
ปัจเจกบุคคล ข้อแนะน�ำต่อปัจเจกบุคคลควรจะท�ำอย่างไรต่อไป เรื่องราวที่ถูก
ถักทอขึน้ นีฉ้ ายให้เห็นภาพแห่งจินตนาการ ซ้อนทับด้วยมายาคติและค�ำเปรียบเปรย
ที่ปนอยู่กับความคิดเชิงศีลธรรมของผู้เล่า รวมทั้งบ่งบอกถึงสิ่งที่ผู้เล่ารู้และถูกรับรู้
โดยคนอืน่ ๆ (Sharkey, 2004) ดังนัน้ การจะท�ำความเข้าใจกับชีวติ ของปัจเจกบุคคล
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมจึงต้องให้ความสนใจกับเรื่องราวที่
สร้างจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของปัจเจกบุคคลที่ถูกน�ำมาถักทอผ่านการเล่า
เรื่อง อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลและบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมที่แวดล้อมเหตุการณ์นั้นๆ
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยทางการศึกษาหรืองานวิจัยในชั้นเรียนทั้งในรูปแบบการ
วิจยั เพือ่ การท�ำความเข้าใจ (Understanding Research) หรือรูปแบบของการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) จะมีความเป็นสหบท (Intertextuality) ทีค่ วาม
หมายของตัวบททางการศึกษาและการเรียนรู้หนึ่งๆ เกี่ยวพันหรือขึ้นอยู่กับตัวบท
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อื่นๆ ที่ด�ำรงอยู่หรือเกิดขึ้นมาก่อนหน้า การวิจัยจึงให้
ความส�ำคัญกับการสะท้อนความคิดกลับกับตนเอง (Self-Reflectivity) เพื่อสร้าง
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวตนคนท�ำวิจัยและผลที่เกิดขึ้นจากการท�ำวิจัยของตนเอง
ตลอดจนผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างตัง้ ใจและไม่ตงั้ ใจ (Usher, 2001; cited in Prachyapruit,
2011) โดยมีวิธีวิทยา (Methodology) ที่เน้นความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ผ่านการ
สร้างความร่วมมือ (Collaboration) หรือการร่วมมือร่วมใจ (Co-operation)
ระหว่างทั้งผู้ท�ำการศึกษา และผู้ที่ถูกศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษา
กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็น “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”
(Participatory Action Research: PAR) เพื่อมุ่งแสวงหาความรู้ร่วมกันตั้งแต่การ
ก�ำหนดหัวข้อการวิจัย การเลือกใช้ทฤษฎี การเลือกระเบียบวิธีการวิจัย มุมมอง
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ธรรมชาติของมนุษย์และการนิยามความหมายของบทบาทนักวิจยั การลงมือปฏิบตั ิ
การ การสะท้อนผลหลังการปฏิบัติและการสะท้อนย้อนคิดในระหว่างภาคปฏิบัติ
การทางการศึกษา (Educational Praxis) ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเชือ้ ชาติ ชนชัน้ เพศ
สภาพ ชาติพันธุ์ ภาษา ความเชื่อ และวัฒนธรรม กระบวนการนี้จึงเป็นเครื่องมือที่
ยืนยันถึงประสบการณ์ร่วมของผู้ที่ถูกกดขี่ ผู้ด้อยสถานะทางอ�ำนาจ กลายมาเป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการสร้างความรู้และแสวงหาความรู้ร่วมกันได้อย่างมี
พลัง อีกทั้งยังสามารถส่งเสียงเพื่อก้าวข้ามวัฒนธรรมการปิดปากเงียบได้อีกด้วย
การเขียนรายงานวิจัยแบบเรื่องเล่าจึงเป็นการสร้างตัวบทให้มีชีวิตและน�ำเสนอ
ภาพแทนความเป็นจริง (Representation) ทีม่ คี วามหมายด้วยตนเองโดยไม่ขนึ้ กับ
เจตนารมณ์ของผู้เขียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ซึมซับความหมายและการ
ตีความทีอ่ าจแตกต่างได้ คือการให้อำ� นาจกับผูอ้ า่ นทีส่ ามารถท้าทายสิทธิอำ� นาจของ
ผู้เขียนว่า “ผู้เขียนไม่ใช่ผู้ให้ค�ำตอบ” (Charoensri, 2002, pp. 38-39) รายงาน
การวิจัยทางการศึกษาแนวนี้ จะมีลักษณะเชิงสร้างสรรค์เสมือนหนึ่งงานศิลปะชิ้น
หนึง่ ทีม่ งุ่ กระตุกกระตุน้ ต่อมความคิดของผูอ้ า่ น ให้มคี วามเพลิดเพลิน เร่งเร้าให้เกิด
การสืบค้นหาหรือสร้างปฏิกิริยาให้เกิดการตอบสนองต่อตัวบทที่เน้นความหลาก
หลายทั้ง “เสียง” และ “มุมมอง” ที่บอกเล่าเรื่องราว โดยไม่น�ำเสนอค�ำตอบหรือ
บทสรุปที่ตายตัว (Grbich, 2007, p. 11) รูปแบบการน�ำเสนอรายงานการวิจัย จึง
มีความเป็นอิสระจากกรอบแบบแผน ตัวบทรายงานใช้ภาษาสามัญทีส่ อื่ สารได้ทวั่ ไป
เสมือนหนึง่ ผูเ้ ขียนพูดคุยกับผูอ้ า่ น เช่น ใช้คำ� ว่า “ฉัน” (I) แทนค�ำว่า “ผูว้ จิ ยั ” (The
Researcher) งานเขียนมีลักษณะเป็นตัวบทเชิงวรรณกรรม (Literary Text) โดยที่
ลีลาการน�ำเสนอ มีได้หลากหลายซึ่งแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัยเช่น
เรือ่ งเล่า นิทาน นิยาย ละครเชิงสนทนา บทกวี หรือ ดนตรี รวมถึงการน�ำเสนอผ่าน
สื่อต่างๆ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงจากผู้คน ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าเรื่องราว
ของชีวติ และสังคมมนุษย์สามารถบอกผ่านวิธกี ารต่างๆ เช่นนีไ้ ด้ดแี ละน่าประทับใจ
กว่าวิธีการเขียนหรือน�ำเสนอรายงานแบบเดิมๆ
26

Walailak Journal of Social Sciences

กล่าวโดยสรุปคือ สารัตถะส�ำคัญของศาสตร์การสอนเพื่อความเป็นธรรมทาง
สังคมในฐานะทีเ่ ป็นภาคปฏิบตั กิ ารของทฤษฎีการศึกษาเชิงวิพากษ์ ซึง่ การศึกษาเชิง
วิพากษ์เป็นอุดมการณ์รว่ มระหว่างทฤษฎีหลักสูตรและพหุวฒ
ั นธรรมศึกษาจะก่อให้
เกิดผลส�ำเร็จในทางปฏิบตั ไิ ด้นนั้ ล้วนขึน้ อยูก่ บั กระบวนการสร้างความรูแ้ บบร่วมมือ
ร่วมใจและการพึ่งพากันระหว่างครูอาจารย์และผู้เรียน การมุ่งลดทอนอ�ำนาจนิยม
ของครูปรับเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้รู้มาสู่ผู้เรียน ขณะเดียวกันผู้เรียนก็มีฐานะเป็น
ผู้สร้างความรู้และครูก็เป็นผู้ฟังเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากศิษย์มากขึ้น เพื่อน�ำ
ประสบการณ์ของผูเ้ รียนทัง้ ในเชิงลึกและวิถชี วี ติ ประจ�ำวันเข้าสูป่ ฏิบตั กิ ารการเรียน
รู้ในห้องเรียน นอกจากนั้น ศาสตร์การสอนเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมมิได้มี
เป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแปลกแยก ความเป็นอื่นและไร้ตัวตนของ
ผู้เรียน และโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมที่กดทับศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขนึ้ เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยขจัดความไม่ถกู ต้องและความเข้าใจ
ผิดพลาดทีถ่ กู น�ำเสนอผ่านพืน้ ทีข่ องหลักสูตรและภาคปฏิบตั กิ ารจริงทางการศึกษา
มาหลายชั่วอายุคนอีกด้วย (Banks, 2006)

บทส่งท้าย

แนวคิดและปฏิบัติการทางการศึกษากระแสหลักเป็นผลผลิตและความรู้ของ
สังคมยุคสมัยใหม่ ศาสตร์ทางการศึกษาเติบโตอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์เชิงเทคนิค
และการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ โลกาภิวัตน์เป็นเงื่อนไขในการพัฒนาผู้คน
สินค้าและวัฒนธรรมที่น�ำไปสู่ความพร่าเลือนและการสูญสลายของความรู้และชุด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็หยิบใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้นทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่น�ำไปสู่การสะสมทุนที่เปิดและปิดโอกาสการเข้าถึงการ
บริโภคไปพร้อมๆ กัน บางครัง้ ภายใต้ระเบียบโลกในช่วงรอยต่อระหว่างยุคสมัยใหม่
และยุคหลังสมัยใหม่ได้สร้างข้อท้าทายอันใหญ่หลวงต่อสถาบันการศึกษา สถาบัน
การผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งผู้ปฏิบัติการทางการศึกษาทุกระดับ
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ศาสตร์ดา้ นพืน้ ฐานทางการศึกษา ศาสตร์ดา้ นหลักสูตร และพหุวฒ
ั นธรรมศึกษา
เป็นสาขาวิชาเฉพาะในศาสตร์ด้านครุศึกษา ต่างก็ได้รับข้อท้าทายจากเงื่อนไขทาง
สังคมยุคหลังสมัยใหม่ ข้อเสนอของนักการศึกษาเชิงปฏิรูป (ซึ่งเรียกรวมๆ ว่ากลุ่ม
Reconceptualist Movement) นับตัง้ แต่คริสต์ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา ได้ตงั้
ค�ำถามที่ท้าทายกระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตร โดยต่างก็เสนอมุมมองร่วมกัน
ระหว่างกลุม่ นักการศึกษาทีไ่ ด้รบั อิทธิพลและมีอดุ มการณ์รว่ มกันภายใต้สำ� นักทฤษฎี
เชิงวิพากษ์วา่ ไม่มรี ปู แบบทีแ่ น่นอนตายตัวในการพัฒนาหลักสูตร เนือ่ งจากหลักสูตร
เปรียบได้กับสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลาย
อย่างที่มีอิทธิพลต่อหลักสูตรเช่น ผู้สอน ผู้เรียน รวมถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างหลากหลายและเป็นพลวัต
การศึกษาเพือ่ ความเป็นธรรมทางสังคมจึงอยูใ่ นฐานะพืน้ ทีข่ องความรูเ้ ชิงวิพากษ์
และสะท้อนพันธกิจทางอุดมการณ์ร่วมกันระหว่างพื้นฐานทางการศึกษา ศาสตร์
ด้านหลักสูตร และพหุวัฒนธรรมศึกษาภายใต้บริบทสังคมที่มีความซับซ้อนของ
อ�ำนาจและความไม่เท่าเทียมกัน เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์สังคมที่เท่าเทียมและเป็น
ธรรมผ่านปฏิบัติการทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม โดยใช้การศึกษา
ชุดประสบการณ์ทางการศึกษาผ่านเรื่องเล่า เน้นกระบวนการสืบเสาะค้นคว้าและ
มุง่ ค้นหาโครงสร้างทีแ่ ท้จริงของปัญหาเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างความรูผ้ า่ นวิธกี ารวิจยั ที่
ก่อให้เกิดคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม
ท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายของการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมทั้งในด้าน
ทฤษฎีหลักสูตรและภาคปฏิบตั กิ ารทางการศึกษาผ่านศาสตร์การสอนเพือ่ ความเป็น
ธรรมทางสังคม นับเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สร้างการปลดปล่อยมนุษย์ให้ก้าวไปสู่
อิสรภาพและสร้างการฟื้นฟูจิตส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ โดยการเปิดหรือขยาย
พื้นที่ให้ปัจเจกบุคคลสามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้อย่างมีอิสรภาพ โดยไม่ถูก
จ�ำกัดด้วยกรอบของเชื้อชาติ ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ภาษา ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมอีกต่อไป นอกจากนีก้ ารศึกษาเพือ่ ความเป็นธรรมทางสังคมยังยอมรับว่า
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มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลาย การหนุนเสริมเพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ น
เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยมุมมองที่กว้างขวางจะน�ำพาบทสนทนาและภาคปฏิบัติการ
ทางวาทกรรม ไปสู่สังคมที่มีความสมดุลปราศจากการกดขี่ การบังคับ และควบคุม
หรือฉกฉวยใช้ประโยชน์จากช่องว่างหรือความได้เปรียบจากความแตกต่างหลาก
หลาย
ในระยะหลังมุมมองหลังโครงสร้างนิยม (Post-structuralism) และหลังอาณา
นิคมนิยม (Post-colonialism) ได้ส่งผลต่อทฤษฎีการศึกษาเชิงวิพากษ์มากขึ้น
โดยกลุ่มนักวิชาการที่สมาทานแนวคิดดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักวิชาการที่มี
ภูมหิ ลังมาจากสังคมวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในยุคหลังอาณานิคมและมีวถิ ชี วี ติ
นอกกระแสหลัก นักวิชาการกลุม่ นีไ้ ด้นำ� เสนอปัญหาของกลุม่ คนทีม่ คี วามเป็นอืน่ ใน
พื้นที่ทางสังคมจากหลากหลายมุมโลก ซึ่งอาจจะแตกต่างจากปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมวัฒนธรรมแบบแองโกล-อเมริกัน ในยุคสมัยดังกล่าวนี้สิ่งที่ถูกขับเน้นคือ
การเมื อ งเรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ (Identity Politics) และการน� ำ เสนอภาพแทน
(Representation) ของความแตกต่างในฐานะจุดขาย ทัง้ ยังพิจารณาความสัมพันธ์
ที่มีต่ออ�ำนาจ ความรู้ ภาษา และวาทกรรมอย่างเป็นอัตวิสัย และได้เคลื่อนเข้าใกล้
มิติทางจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น
ศาสตร์การสอนในฐานะภาคปฏิบัติการของวาทกรรมทางการศึกษาเพื่อความ
เป็นธรรมทางสังคมต่างมีอุดมการณ์ทางสังคมเฉกเช่นเดียวกับศาสตร์การสอนแห่ง
ความหวัง (Pedagogy of Hope) (Freire, 1994) ศาสตร์การสอนแห่งอิสรภาพ
(Pedagogy of Freedom) (Freire, 1998) และศาสตร์ ก ารสอนเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Pedagogy) (Banks, 1996) ด้วยมีแนวคิดและ
อุดมการณ์ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างถอนราก
ถอนโคนทัง้ ระบบ โดยจะต้องเริม่ จากการเปลีย่ นแปลงความคิดและการกระท�ำของ
ตนเองเสียใหม่ ให้รู้จักการไตร่ตรองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญและน�ำมิติทางจิต
วิญญาณเข้ามาสู่วิถีชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การสร้างจิตส�ำนึกใหม่ในการอยู่ร่วม
29

Vol. 12 No. 1 (2019): January - June

กันด้วยความเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เชือ้ ชาติ ชนชัน้ เพศสภาพ ชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา ความเชือ่ และวัฒนธรรมนัน่ เอง
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