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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยกุตน์โยบายส่งเสริม 
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของอาเซียน 
ของครใูนโครงการโรงเรียน Spirit of ASEAN  
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Multiculturalism in ASEAN: Teachers in the Spirit of 

ASEAN School  
 

ณัฐพร ไทยจงรกัษ์ 
ภาควชิาประวตัศิาตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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บทคดัย่อ 
การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการส่งเสรมิความหลากหลายทางวฒันธรรมของ

อาเซียนโดยพจิารณาบทบาทของครู-อาจารย์ของโรงเรียนในโครงการ Spirit of 
ASEAN ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) มวีตัถุประสงค์
เพือ่ศกึษานโยบายและปัจจยัมผีลต่อการด าเนินนโยบายส่งเสรมิความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของอาเซียนและการประยุกต์ใช้นโยบายดังกล่าวของครูในโรงเรียน
โครงการ Spirit of ASEAN เพื่อเป็นแนวทางในดา้นการเรยีนการสอน งานวจิยัชิ้นนี้
เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาคอื ครูในโครงการ Spirit of ASEAN 
โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview) การประชุมกลุ่ม (Focus Group 
Discussion) และการประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) 

ผลการวจิยัพบว่า นโยบายทีช่่วยส่งเสรมิความหลากหลายทางวฒันธรรม
ประกอบดว้ยหลกัสูตรอาเซียน การเรยีนภาษาองักฤษ พหุวฒันธรรม ภาษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและเทคโนโลยี ปัจจยัที่มผีลต่อการด าเนินนโยบายส่งเสริมความ
หลากหลายทางวฒันธรรมของอาเซียนและการประยุกต์ใชข้องครูมดีงันื้คอื หลกัการ
และแนวทฤษฎขีองวชิาทีส่อน วธิกีารสอน เทคนิคการสอน หลกัสูตรและสื่อการเรยีน
การสอน แนวทางในการทีจ่ะท าใหก้ารประยุกต์นโยบายส่งเสรมิความหลากหลายทาง
วฒันธรรมในด้านการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษาประสบความส าเร็จ ครู

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรประยุกต์นโยบำยส่งเสริม

ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของอำเซียน

ของครูในโครงกำรโรงเรียน Spirit of ASEAN 

Factors Affecting the Application of Policies to Promote 

Multiculturalism in ASEAN: Teachers in the Spirit of 

ASEAN School 

ณัฐพร ไทยจงรักษ์

ภาควิชาประวัติศาตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Email: mui_mig@yahoo.com

บทคัดย่อ

 การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการส่งเสรมิความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซยีน

โดยพจิารณาบทบาทของครู-อาจารย์ของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN ของส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและปัจจัย 

มีผลต่อการด�าเนินนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนและ 

การประยุกต์ใช้นโยบายดังกล่าวของครูในโรงเรียนโครงการ Spirit of ASEAN เพื่อเป็น

แนวทางในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ศกึษาคอื ครูในโครงการ Spirit of ASEAN โดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview) 

การประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

 ผลการวจิยัพบว่า นโยบายทีช่่วยส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมประกอบ

ด้วยหลักสูตรอาเซียน การเรียนภาษาอังกฤษ พหุวัฒนธรรม ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

และเทคโนโลยี ปัจจัยที่มีผลต่อการด�าเนินนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ของอาเซียนและการประยุกต์ใช้ของครูมีดังนื้คือ หลักการและแนวทฤษฎีของวิชาที่สอน  

วธิกีารสอน เทคนคิการสอน หลักสตูรและสือ่การเรยีนการสอน แนวทางในการทีจ่ะท�าให้การ

ประยกุต์นโยบายส่งเสรมิความหลากหลายทางวฒันธรรมในด้านการเรยีนการสอนของสถาบัน

การศึกษาประสบความส�าเร็จ ครูจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ มีการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับ

เชื้อชาติหรือวัฒนธรรมในวิชาต่าง ๆ มีการสร้างความรู้ใหม่ ลดอคติ สอนโดยยึดหลัก 

ความยุติธรรมและการจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เหมาะสม 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
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อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
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ค�ำส�ำคัญ: นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียนในโครงการ Spirit of 

  ASEAN การเรียนการสอน 

Abstract

 This qualitative research considered the roles of school teachers in the Spirit 

of ASEAN following the project of the Office of the Basic Education Commission. It also 

studied effective factors in the promotion of ASEAN multiculturalism and the application 

of policies as guidelines for learning. The research methodology included content  

analysis, in-depth interviews, focus group discussions, and workshops. Results showed 

that the ASEAN curriculum, English learning, multiculturalism, ASEAN languages and  

information, and communication technology were part of the promotion of multiculturalism 

in the Spirit of ASEAN. Factors that affected the promotion of multiculturalism in ASEAN 

included the approach to study, methods of teaching, techniques of teaching, curriculum, 

and teaching materials. The ways to help these policies were by successful adaption in 

schools, teachers seeking knowledge and integrating content about races or cultures in 

various subjects, creation of new knowledge, reduction of prejudice, teaching with  

equity, and organizing suitable environments and/or atmospheres in the schools.  

Keywords: Policies to promote multiculturalism, Spirit of ASEAN, Teaching

1. ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือพหุวัฒนธรรมมีกระบวนการก่อก�าเนิดมาอย่าง

ยาวนานตัง้แต่มนษุย์เริม่มกีารเคลือ่นย้ายถิน่อาศยัและเกดิการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนษุย์ด้วยกัน 

อันน�ามาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร ปัจจัยในการด�ารง

ชวีติและอืน่ ๆ  ความหลากหลายในด้านต่างๆ น้ันเป็นจุดก�าเนดิให้เกดิการหลอมรวมกนัระหว่าง

วัฒนธรรมต่างกลุ่มเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่และสร้างสังคมหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือสังคม

พหุวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิก 

10 ประเทศ แต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งชาติพนัธ์ุ เช้ือชาต ิ ศาสนา ภาษา วฒันธรรม 

ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง  ระบบการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารจดัการระบบการศกึษา

เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็น

สิ่งจ�าเป็นต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ 
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ความร่วมมือในระดับภูมิภาค ในแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ได้ก�าหนดให้ “การให้ความส�าคัญกับ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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  1) โรงเรียน Sister School จ�านวน 30 โรง เป็นโรงเรยีนท่ีจดัการเรยีนรูเ้ก่ียว

กับประชาคมอาเซียน และมีศูนย์อาเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใช้

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา (ภาษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว พม่า 

กัมพูชา และมาเลเซีย) พร้อมทั้งส่งเสริมพหุวัฒนธรรม

  2)  โรงเรยีน Buffer School จ�านวน 24 โรง เป็นโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรูเ้ก่ียว

กบัประชาคมอาเซยีน และมศีนูย์อาเซยีนศกึษา เน้นการเรยีนการสอนภาษาอาเซยีน 1 ภาษา 

(ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีชายแดนติดกบัท่ีต้ังของโรงเรยีน เช่น ลาว พม่า กมัพชูา 

และบาฮาซามาเลเซยี) และการใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารและสารสนเทศ พร้อมทัง้ส่งเสรมิพหุ

วัฒนธรรม 

  3) ASEAN Focus School จ�านวน 14 โรง เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อม

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในโรงเรียนให้มีความเข้มข้นในเนื้อหาสาระ 

ความรู้ ความเข้าใจ และเชือ่มโยงไปสูก่ารพัฒนาไปสูป่ระชาคมอาเซยีน นอกเหนอืไปจากการ

จัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับระบบเศรษฐกิจโลกได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิด

เชิงวิเคราะห์และการพัฒนาแบบยั่งยืน สมรรถนะสากล ภาวะผู้น�า ความเข้าใจในวัฒนธรรม

ที่หลากหลายรวมท้ังมีความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ 

เตรียมรับกับกระแสการเป็นประเทศในยุคโลกาภิวัตน์  

 โรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN ได้ขยายโรงเรียนเครือข่ายของตนออกไป

มากกว่า 500 แห่ง  โดยมีครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนที่มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 

(ICT) การใช้ภาษาอังกฤษและหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสารที่ได้รับ

การแต่งตัง้จากผูบ้ริหารโรงเรยีนให้ท�าหน้าทีป่ระสานงานโครงการเกีย่วกบัอาเซยีน ภาระงาน

ทีเ่ก่ียวข้องกบัอาเซยีนและเป็นพ่ีเล้ียง พร้อมท้ังก�ากบัดูแลการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีป่ระจ�า

ศูนย์อาเซียนศึกษา จากข้อก�าหนดดังกล่าวท�าให้ครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนส่วนใหญ ่

มักเป็นครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้เพื่อให้การด�าเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางสพฐ.ได้มีการจ้างเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์อาเซียนในแต่ละ

โรงเรียน ซึ่งเริ่มแรกทางสพฐ.เป็นผู้จัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ในการจ้างเจ้าหน้าที่ให้ แต่ใน

ตอนหลงัทางโรงเรยีนต้องจัดสรรงบประมาณในส่วนนีเ้อง ท�าให้ในบางโรงเรยีนไม่มเีจ้าหน้าที่

ประจ�าศูนย์เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

99

 กระแสการต่ืนตัวในเร่ืองวัฒนธรรมท่ีแตกต่างของอาเซยีนบวกกบันโยบายส่งเสริม

การเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ท�าให้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ครูในสถานศึกษา 

มีบทบาทส�าคัญที่จะก่อให้เกิดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในฐานะที่ครูเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์

โดยตรงกับนกัเรียนและต้องเผชญิกบันกัเรยีนทีมี่ภมูหิลงัแตกต่างกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่จาก

ข้อก�าหนดของโครงการดังกล่าวที่การเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมถือเป็นหนึ่ง 

ในวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงนโยบาย 

ส่งเสริมความหลากหลายวัฒนธรรมในโรงเรียนของโครงการดังกล่าว รวมถึงปัจจัยด้านการ

เรียนการสอนและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการด�าเนินนโยบายส่งเสริมความหลากหลาย 

และการประยุกต์ใช้นโยบายของครูอาจารย์จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่จะช่วยในการเสนอแนวทาง

ในการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนในสถาบัน 

การศึกษาอื่น ๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 1) เพื่อศึกษานโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโครงการ 

Spirit of ASEAN

 2)  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการด�าเนินนโยบายการส่งเสริมความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมของอาเซียนและการประยุกต์ใช้ของครู-อาจารย์ในโรงเรียนโครงการ Spirit of 

ASEAN 

 3)  เพือ่เสนอแนวทางในการประยกุต์นโยบายส่งเสรมิความหลากหลายวฒันธรรม

ของอาเซียนในด้านการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา

3. กำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 3.1 แนวคิดเรื่องกำรศึกษำพหุวัฒนธรรม

 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก  

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) พยายาม

ก่อให้เกิดความร่วมมือของนานาชาติทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อให ้

ทัว่โลกเคารพในความยติุธรรม กฎหมาย สิทธแิละเสรภีาพท่ีมนษุย์พงึมโีดยไม่มกีารแบ่งแยก

ทางเชือ้ชาติ เพศ ภาษาหรอืศาสนา ตามกฎบัตรสหประชาชาตแิละตามรัฐธรรมนูญของยเูนสโก

มกีารระบถุงึ สทิธิในการให้การศึกษาแก่คนทุกชนชัน้เพือ่จุดมุง่หมายในการสร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่างกันและเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน แนวนโยบายการศึกษาพหุวัฒนธรรมของ 

ยเูนสโกนัน้ได้เริม่ใน ค.ศ.1948 เป็นการรณรงค์เพ่ือด�าเนินนโยบายการศกึษาส�าหรับประชากร
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

100

ทกุคนบนโลก ท�าให้รฐับาลในหลาย ๆ  ประเทศได้ตระหนกัถงึการศกึษาของทัง้เดก็และผูใ้หญ่

ในประเทศของตน โดยเฉพาะกับประชากรบางกลุ่มในสังคมที่ยังไม่ได้รับการศึกษาตามสิทธิ

ข้ันพื้นฐานที่ตนเองสมควรจะได้รับ เช่น สตรี เด็กด้อยโอกาส ประชาชนที่มีฐานะยากจน 

ประชาชนท่ีตดิเช้ือเอดส์หรอืประชาชนทีพ่ดูภาษาถิน่ โดยเฉพาะกับกลุม่หลงัทีม่ทีัง้คนพืน้ถิน่

และผู้อพยพซึ่งไม่สามารถเข้าใจภาษาราชการที่ใช้ในประเทศนั้นๆ ได้ ท�าให้กลุ่มคนเหล่านี้

ประสบปัญหาในการเข้าเรียนในระบบโรงเรียน ซึ่งทางยูเนสโกมองว่า ทางที่ดีที่สุดในการ

แก้ไขปัญหานี้คือ การส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาถิ่นควบคู่ไปกับภาษาราชการโดยเฉพาะใน

ระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาในขั้นเริ่มต้น โดยยูเนสโกมีนโยบายในการสนับสนุนให้

เกิดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่ (Mother Language) ในสถานศึกษา เพื่อสร้างองค์

ความรูแ้ละเกดิการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมของท้ังผูเ้รียนและครู การเรยีนการสอนในระบบ

ดังกล่าวถือเป็นหนทางในการก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศและทางสังคมซึ่งเป็น

เหมอืนส่วนประกอบส�าคญัในความหลากหลายทางภาษาซึง่เป็นหนึง่ในความหลากหลายของ

สังคมโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยูเนสโกยังสนับสนุนการศึกษาทางวัฒนธรรมเพ่ือจะก่อให้เกิด

ความเข้าใจอนัดีระหว่างประชากรต่างกลุ่มและยนืยนัในการเคารพสิทธขิัน้พืน้ฐานของมนษุย์ 

(UNESCO, 2003)

 ในสหรฐัอเมรกิา พฒันาการทางการศกึษาพหวุฒันธรรมก่อตวัขึน้เมือ่ความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมทีม่อียูใ่นสังคมอเมรกินัได้กลายเป็นประเดน็ส�าคญัในทศวรรษที ่1960 เกดิการ

ตื่นตัวทางด้านการเมืองและทางสังคมที่มุ่งความสนใจไปยังเช้ือชาติที่แตกต่างและชนกลุ่ม

น้อย ปัญหาการเหยยีดผิวซ่ึงสะท้อนไปยงัแวดวงการศึกษาก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบ

การศึกษาของอเมริกา โดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยากรทางการศึกษา องค์กรต่าง ๆ จึงเกิด

ความตื่นตัวในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมขึ้น Christine Sleeter และ Carl Grant ได้คิด

ตัวแบบใน ค.ศ. 1994 ที่เรียกว่า กระบวนการวิเคราะห์เพื่อน�าไปสู่การศึกษาพหุวัฒนธรรม 

ประโยชน์ของตัวแบบนี้คือ ช่วยในการเข้าใจกระบวนการที่ใช้ในการวิพากษ์ความแตกต่าง

ภายในห้องเรียนและท�าให้มีความเข้าใจในการวิเคราะห์หรือจ�าแนกสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็น

สิ่งส�าคัญมากในสังคมที่มีความหลากหลาย Sleeter และ Grant (อ้างใน Belkhir, 1995)  

ได้จ�าแนก 5 ประเดน็เกีย่วกบั การศกึษาพหวุฒันธรรมซึง่เป็นทัง้เป้าหมาย และแนวทางปฏบิตัิ 

โดยตัวแบบนี้ที่ได้รับความสนใจมีแนวทางดังต่อไปนี้ คือ  

 1) การสอนในสภาพที่แตกต่างของความสามารถพิเศษและวัฒนธรรมของ 

ผู้เรียน (Teaching the exceptional and culturally different)
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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และวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  เหล่าน้ันและพยายามสร้างรปูแบบการเรยีนรูแ้ห่งชาตเิพือ่

ก�าหนดทิศทางของการศึกษาให้กับกลุ่มชนเหล่านี้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมแก่ผู้เรียน การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในสหภาพยุโรปจึงถือเป็นแนวทาง

ในการส่งเสรมิพหวุฒันธรรม ดงันัน้จากการทีส่หภาพยโุรปเป็นการรวมกลุ่มในรปูแบบภมูภิาค 

(Regional Integration) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีการบริหารงานร่วมกันทั้งทาง 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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การเมือง เศรษฐกิจและสังคม สหภาพยุโรปจึงจ�าเป็นต้องสร้างสัญลักษณ์และค่านิยมร่วม

หลายประการเพื่อให้ “ชาวยุโรป” สามารถอยู่ร่วมกันได้และพยายามท�าให้ความหลากหลาย 

(Diversity) ทีม่คีนมองว่าเป็นอุปสรรคกลายเป็นความได้เปรยีบ โดยการวางระบบการจดัการ

ศึกษาพหุวัฒนธรรมเข้าไปในหลักสูตร รวมถึงการวางระบบภาษาท่ีเป็นภาษาของผู้อพยพ

ด้วย (นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, 2554)

 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับครูผู้สอนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ครูผู้สอนเป็นบุคลากรในสถานศึกษาที่มีส่วนส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 

อีกทั้งถือเป็นผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ และเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด โดยเฉพาะกับ

การศึกษาพหุวัฒนธรรมที่เป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดการยอมรับและท�าความเข้าใจกับ 

ความหลากหลาย ครูผูส้อนควรมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนทีส่นบัสนนุให้เกดิผลส�าเรจ็

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาพหุวัฒนธรรมและควรมีคุณลักษณะเฉพาะตนที่เอื้อต่อ 

การส่งเสริมการยอมรับและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใน

สถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ เพราะตัวตน บุคลิกลักษณะ ทัศนคติของครูผู้สอนนั้นเป็น

หนึ่งในรูปแบบที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนหรือผู้เรียนได้

 Smith (2013) ได้เขียนรายงานวิจัยเรื่อง Accomplishing the Goals of  

Multicultural Education กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการแบบพหุวัฒนธรรม

ส�าหรับครูผู้สอนในชั้นเรียน และผู้ที่ต้องการจะเป็นครู จะต้องมี 3 องค์ประกอบคือ 

  1) การเรียนรู้ที่จะใฝ่รู้ (Learning to Know) หมายถึง การเรียนรู้ที่จะ

หาความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาตรรกะเชิงเหตุผล 

และความสอดคล้องกนัของศาสตร์ในแต่ละแขนง เพือ่น�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์เวลาเผชญิกบั

ปัจเจกชน วัฒนธรรม บรรทัดฐาน แนวทางในการพูดและปฏิบัติบนความแตกต่างในแต่ละ

สถานการณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม

   2)  การเรียนรู้ที่จะปฏิบัติ (Learning to Do) หมายถึง การท�าให ้

ครูผู้สอนสามารถเติบโตในอาชีพการสอนโดยเรียนรู้ที่จะปฏิบัติอย่างชาญฉลาดและเรียนรู้ 

ที่จะสร้างศักยภาพให้ตนเอง เพื่อประสิทธิภาพในกระบวนการการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 

  3)  เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และเรียนรู้ที่จะเป็น (Learning to Live  

Together with and Learning to Be) หมายถึงครูผู้สอนจะต้องพัฒนาความตระหนัก 

ทัง้ทางด้าน วฒันธรรม ศาสนา การเมอืงและความหลากหลายอ่ืนๆ และเรยีนรูแ้นวทางปฏบัิติ

เพ่ืออยู่ร่วมกับความหลากหลาย นอกจากนี้คือการเรียนรู้ที่จะหาเป้าหมายของการศึกษา 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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พหุวัฒนธรรมและท�าให้ประสบความส�าเร็จ ในการเรียนรู้ที่จะเป็น ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องมี 

ความเชื่อและเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเองด้วย

 นอกจากนีก้ระบวนการจดัแผนการเรยีนการสอนทีป่ระสบผลส�าเรจ็เพือ่การศกึษา

พหุวัฒนธรรม ควรค�านึงถึงองค์ประกอบส�าคัญ 5 ประการดังนี้ (ปองภพ ศรีนาดี, 2553)

  1) หลักการและแนวทฤษฎีของวิชาที่ท�าการสอน (Approach) ศึกษา

หลกัการและทฤษฎขีองวิชาทีท่�าการสอนอย่างละเอยีด โดยพจิารณาหลกัการและเหตผุลของ

แนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจากต�าราหรือผลงานวิจัยต่าง ๆ  จากอดีตถึง

ปัจจุบัน 

  2) วธิกีารสอน (Method of Teaching) ศกึษาแนวโน้มของหลกัการและ

ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยวิธีการสอนที่ได้ผลของวิชาท่ีท�าการสอนท่ีเหมาะสมและจัดล�าดับ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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 ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า กรอบแนวคดิของงานวจิยัชิน้นีว้างอยูบ่นพืน้ฐานของการศกึษา

พหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากครูผู ้สอนและปัจจัยด้าน 

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ผู้วิจัยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดที่อาเซียน 

และสพฐ.ได้วางไว้ร่วมกันบวกกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากทัศนคติและประสบการณ์

การสอนของครู 

4. วิธีกำรวิจัย 

 4.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

 ผู้ให้ข้อมูลหลักคอืคร-ูอาจารย์ทีเ่ป็นผู้ดูแลศนูย์อาเซยีน ครูท่ีสอนวิชาเกีย่วข้องกบั

อาเซยีนและเจ้าหน้าท่ีศูนย์อาเซียนในโรงเรียนสงักดัโครงการ Spirit of ASEAN ของส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศซึ่งจ�าแนกออกเป็น 3 ประเภทตามที่

ได้กล่าวมาข้างต้น  ผูวิ้จัยก�าหนดขนาดตัวอย่างให้มีขนาดเหมาะสมเพ่ือเกบ็ข้อมูลเชงิคณุภาพ

ได้แก่ การสมัภาษณ์เชงิลึก (in-depth interview) การประชมุกลุม่ (Focus Group Discussion) 

และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยก่อนการเก็บข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ

ทดลองเก็บข้อมูล (Pilot Test) เบ้ืองต้นในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น บทสัมภาษณ์ ข้อค�าถาม

ต่างๆ เป็นต้น เพื่อหาข้อบกพร่องและความเหมาะสมน�ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปใช้จริง 

 โรงเรียนในแต่ละภูมิภาคที่เลือกมี ดังนี้คือ โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ Spirit of 

ASEAN ประเภท Buffer School โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ Spirit of ASEAN ประเภท Sister 

School โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ Spirit of ASEAN ประเภท ASEAN Focus School  

และโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ASEAN ต่าง ๆ ได้แก่ คู่พัฒนาไทย-อินโดนีเซีย  

(เป็นโรงเรยีนทีม่กีารลงนามความร่วมมอืกบัโรงเรยีนในประเทศอนิโดนเีซยี), ASEAN Learning 

School (โรงเรียนท่ีมีการก�าหนดให้เป็นศูนย์การเรียนรู ้เกี่ยวกับอาเซียนโดยสพฐ.)  

และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนและมีแนวโน้มในการจัดการ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

จากโรงเรียนที่ผู้วิจัยสะดวกในการเดินทางและสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่ง

ภูมิภาคในการเก็บข้อมูลตามหลักเกณฑ์การแบ่งภาคของส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4.2 การเก็บข้อมูล

 1) การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ทบทวนจากหนังสือ วารสาร 

งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค�าส่ัง กฎบัตร  
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

105

สนธสิญัญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัความหลากหลายทางวัฒนธรรมทัง้ในประเทศไทย 

กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกภูมิภาคอาเซียน เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย 

ซึง่ประเทศเหล่านีเ้ป็นประเทศท่ีถอืเป็นต้นแบบของการจัดการในเรือ่งของความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษาพหุ

วัฒนธรรมและการส่งเสริมการยอมรับและเรียนรู้ความหลากหลาย วรรณกรรมทั้งหมดนี ้

น่าสนใจน�ามาศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศึกษา

เพิ่มเติมถึงสิ่งที่ประเทศเหล่าน้ีประสบมาเพ่ือน�ามาปรับใช้กับการประยุกต์นโยบายส่งเสริม

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

 2) การจัดประชุมกลุ่มในกลุ่มโรงเรียนตัวอย่าง (Focus Group Discussion)  

จัดประชุมครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างประกอบกรณีศึกษา 

แบบเจาะจง โดยใช้ดุลยพินิจของผู้วิจัยในการตัดสินเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร 

เป้าหมายตามโอกาสทีจ่ะได้รบัความร่วมมอื ความสมคัรใจของกลุม่ตวัอย่าง (ด้วยเหตผุลของ

การเดนิทางในการเข้าถงึกลุม่ตวัอย่างซึง่อยูใ่นพืน้ที่ๆ  แตกต่างกนัมาก รวมถงึความปลอดภยั

ในการเดินทางเก็บข้อมูล) และความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะครูผู้สอนที่

เกี่ยวข้องกับด�าเนินการสอนเชิงบูรณาการเกี่ยวกับอาเซียน 

 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) งานวิจัยน้ีใช้การสัมภาษณ์ 

อย่างเจาะลึกทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญในการสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง การสัมภาษณ์

ครูอาจารย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ของสถาบันการศึกษายังเปิดโอกาสให้มีการโต้ตอบเชิงสนทนาระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูก

สัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะขยายไปสู่การค้นพบข้อปัญหาอื่นๆที่ท�าให้การศึกษาวิจัยลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

นอกจากนีผู้ว้จิยัวเิคราะห์ถึงความเหมาะสมในการสมัภาษณ์ตามบรบิทของความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมภายในพื้นที่ที่สถานศึกษาต้ังอยู่ โดยจะให้ความส�าคัญกับสถานศึกษาที่ม ี

ความหลากหลายทางวฒันธรรมภายในและพ้ืนทีโ่ดยรอบทีค่่อนข้างชัดเจนและภายในโรงเรยีน

มีการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีการน�าไปสู่การปฏิบัติ 

จ�านวนครแูละเจ้าหน้าท่ีท่ีสัมภาษณ์เจาะลึกแบบตัวต่อตัวจะไม่เกนิ 10 คน เพือ่ความเหมาะสม

ของการท�าการวิจัย ลักษณะของการสัมภาษณ์จะเป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured 

interview) เพื่อไม่รบกวนเวลาของผู้ให้สัมภาษณ์มากเกินไป และในขณะเดียวกันก็สามารถ

ควบคุมหัวข้อและขอบเขตการสนทนาได้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละภาค (Workshop) ผู้วิจัยได้จัดการประชุม

กลุ่มในแต่ละภาคของประเทศไทยท้ัง 4 ภาคคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ  

ภาคกลาง และภาคใต้ ผู้เข้าร่วมประชุมคอื ครผููส้อนหรอืเจ้าหน้าทีผู้่ดแูลศนูย์อาเซยีนในสถาน

ศกึษาของแต่ละภาค คดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมประชมุโดยอาศยัโอกาส ความสะดวกและความสมคัร

ใจของผู้เข้าร่วม วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมคือเพื่อซักถามข้อสงสัยของผู้วิจัยและผู้เข้า

ร่วมประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่

ของโรงเรียน โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับอาเซียน นโยบายเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมภายใน

โรงเรียน การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมและอาเซียนภายในสถานศึกษา  

ซึ่งท�าให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอภิปรายเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคที่แต่สถานศึกษา 

ประสบมา ทัง้ปัญหาในการด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอนเกีย่วกบัอาเซียนและความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม ซึง่ผู้วิจัยพบว่า การจัดประชมุเชงิปฏิบติัการดงักล่าวถอืว่าประสบความส�าเรจ็ 

เป็นโอกาสที่ครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ตนเอง

เผชิญ พร้อมๆ กับมีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากครู-อาจารย์ที่เป็น 

ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ด้วย 

 4.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการโดยน�าเอาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งสามส่วนคือ ข้อมูลปฐมภูมิ  

(Primary Data) ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview), การประชุมกลุ่ม  

(Focus Group Discussion) และการประชมุเชงิปฏบิติัการ ข้อมลูทตุยิภมู ิ(Secondary  Data) 

ที่สืบค้นและรวบรวมจากหนังสือ วารสาร งานวิจัยเอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศ 

และข้อมลูต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการประยุกต์นโยบายส่งเสรมิความหลากหลายทางวฒันธรรม 

รวมทัง้ข้อมลูจากผูท้รงคณุวฒุใินสาขาการน�านโยบายไปปฏบิตั ิการส่งเสรมิความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและเอกสารหรือสิ่งสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง

ข้อมูลที่ได้จาก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบ

ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  หลังจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ต่อมา 

ผู้วิจัยจึงน�าข้อมูลเหล่าน้ันมาวิเคราะห์ ตีความถ้อยค�า ส่ิงที่ผู้ถูกสัมภาษณ์พยายามสื่อ 

และข้อมลูทีไ่ด้จากการสังเกต หลังจากน้ันจึงน�าข้อมูลท่ีได้มาท้ังข้อมลูในเชิงบวกและในเชิงลบ

มาสังเคราะห์เพื่อน�าเสนอเป็นผลการศึกษา 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
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พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
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อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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5.ผลกำรศึกษำ

 5.1 นโยบำยส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของโครงกำร  
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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และปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ

ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม รวมท้ังเพือ่ให้บรรลุถงึสิง่ท่ีอาเซยีนจะต้องด�าเนนิการและค�านงึ

ถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 การน�าหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนเข้ามาใช้ในการเรยีนการสอนของโรงเรยีนก็ท�าให้

เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ได้รับการพูดถึงมากขึ้น การบูรณาการความรู้ 

ASEAN Curriculum Sourcebook มักน�าโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ดังนั้นก่อนที่กระทรวง

ศึกษาธิการอาเซียนจะจัดการประชุมเพื่อท�าหลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียน 

ที่เรียกว่า ASEAN Curriculum Sourcebook เพื่อตอบสนองกับนโยบายดังกล่าว  

หลายๆโรงเรียนได้จัดท�าหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษาของตนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการจดัการเรียนการสอนของครอูาจารย์โดยผ่านการประชมุร่วมกนัของครทูกุ ๆ  กลุม่สาระ

เพ่ือวิเคราะห์และตกลงกันว่าในแต่ละระดับชั้น นักเรียนจ�าเป็นที่จะต้องรู้อะไร เป้าประสงค์ 

และผลสมัฤทธ์ิของแต่ละระดบัชัน้คอือะไร อาจกล่าวได้ว่า เนือ้หาในการเรียนการสอนเกีย่วกบั

อาเซียนมีมาก่อนแล้วเพียงแต่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน จากการสัมภาษณ์พบว่า เกิดการ 

บูรณาการในเนื้อหาของรายวิชาอาเซียนเข้ากับหลายๆ กลุ่มสาระ เช่น ในโรงเรียน Buffer 

School วิชาคณิตศาสตร์จะมีการบูรณาการโดยให้นักเรียนนับเลขเป็นภาษาในประเทศ

อาเซยีนทีโ่รงเรยีนเลือกสอน ในวิชาภาษาอังกฤษกจ็ะมีการเพิม่เตมิการทกัทายภาษาต่าง ๆ  

ของประเทศในอาเซยีน และมกีารแทรกการเรยีนการสอนทางด้านวัฒนธรรมของประเทศนัน้ๆ 

เป็นภาษาองักฤษ ในขณะท่ีวิชาศลิปะกจ็ะเป็นการวาดภาพตามจนิตนาการเก่ียวกบัประเทศ

ต่างๆ วชิาคณติศาสตร์ให้นักเรยีนลองคดิเลขโดยการแปลงสกลุเงนิเพือ่นบ้านเป็นเงนิบาทไทย 

วิชาวิทยาศาสตร์ก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ในประเทศอาเซียนถือเป็นการบูรณาการ 

ทีท่�าให้นกัเรียนได้เรยีนรูน้อกเหนอืจากเรือ่งของสญัลักษณ์อาเซยีนต่าง ๆ  เช่น ดอกไม้ประจ�า

ชาติหรือสีของธงชาติ การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรอาเซียนจึงเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

  2) การเรียนภาษาอังกฤษ จากการท่ีกฎบัตรอาเซียนมีการบัญญัติว่า  

“The working language of ASEAN shall be English”  คือ ภาษาที่ใช้ในการท�างานของ

อาเซยีน คอื ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเป็นเสมือนเครือ่งมอืในการตดิต่อแลกเปลีย่นความรู้ 

ช่วยสร้างทักษะการเชื่อมโยงกับโลก นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังมีส่วนช่วยในการ

เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น กรณีที่ไม่มีความรู้ในภาษาพื้นเมืองหรือ 

ภาษาถิ่นนั้นๆ ท�าให้สพฐ.เล็งเห็นความจ�าเป็นว่า ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาที่สองของ

ชาวอาเซยีนเคยีงคูก่บัภาษาประจ�าชาติของแต่ละประเทศ ทกุโรงเรยีนยดึหลกัตามมาตรฐาน
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สากลที่ต้องเปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก นักเรียนทุกคน 

จะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทุกแผนทุกห้องทุกชั้นทุกเทอม โรงเรียนส่วนใหญ่

โดยเฉพาะโรงเรียนประเภท Sister School ซึ่งมักเป็นโรงเรียนประจ�าจังหวัดขนาดใหญ่ 

มีการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับ

นักเรียน หลายๆ โรงเรียนมีนโยบายที่จะให้ครูสอนภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษา

องักฤษได้เข้ามามบีทบาทในการเรยีนการสอนเดก็ให้มากกว่าเดมิเพราะจะช่วยท�าให้นกัเรยีน

เกิดความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น การเรียนภาษาอังกฤษในทัศนะของครูถือเป็น 

การช่วยท�าให้เกิดการเปิดใจในการเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากเดิม ครูหลาย ๆ  คนยอมรับว่า 

การรู้ภาษาอังกฤษท�าให้อยากที่จะเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาติตะวันตกหรือชาติ

อื่น ๆ ตามไปด้วย 

  3) พหุวัฒนธรรม จุดเน้นการด�าเนินงานของสพฐ.ข้อที่ 8 “นักเรียน ครู  

และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ ้มกันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม” ภายใต้กรอบเน้ือหาในการเรียนรู้ที่ส�าคัญตามที่

ปรากฏใน ASEAN Curriculum Sourcebook ได้แก่ (จันทรา ตันติพงศานุรักษ์  

และชยพร กระต่ายทอง, 2556) 1) ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN) การเรียนรู้

เกีย่วกบัอาเซยีน (โครงสร้างสมาชกิภาพความมุ่งประสงค์ และแนวทางปฏบิตั)ิ และการส�ารวจ

ลักษณะท่ีส�าคัญความส�าเร็จและสิ่งท้าทายในอนาคต 2) การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ ์

และความหลากหลาย (Valuing Identity and Diversity) การส�ารวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เพือ่ให้สร้างอนาคตทีม่ั่งคัง่สนัตสิขุและยัง่ยืนของอาเซยีน จากกรอบแนวคิดดงักล่าวเป็นการ

กระตุ้นให้ครูต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ภายใต้กรอบแนวคิดตามที่คู่มือหลักสูตรอาเซียนวางไว้ 

และต้องพยายามถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจและรู้จักเช่ือมโยงด้วย บ่อยครั้งที่ครูมักจะมีการ

สอดแทรกประสบการณ์ชวีติส่วนตวัของครทูีเ่ดนิทางไปยงัประเทศในอาเซยีนเข้าไปในเนือ้หา

การเรียนการสอนซึ่งมีส่วนในการปรับทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อกลุ่มประเทศดังกล่าว

  4) ภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน ตามหลกัการของโรงเรยีน Spirit of ASEAN 

ประเภท Buffer School จะต้องมีการสอนภาษาอาเซียน หลักการพื้นฐานในการเลือกภาษา

ให้นักเรียนคือ ความสะดวกและภูมิศาสตร์ท่ีต้ังของโรงเรียน ท�าให้โรงเรียนต้องเลือก 

สอนภาษาที่คิดว่า นักเรียนจะได้ประโยชน์สูงสุดและคาดหวังว่าจะสามารถน�าไปใช้ส่ือสาร 

ได้จริง แม้ว่าสพฐ. จะเน้นการเรียนการสอนภาษาอาเซียนให้กับนักเรียน แต่ครูในโรงเรียน 

ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะเรียนภาษาเหล่านี้ได้ เนื่องจากกิจกรรมท่ีจัดขึ้น เช่น กิจกรรมงาน 

วนัอาเซยีน หรือกจิกรรมหน้าเสาธงทีใ่ห้นกัเรียนฝึกพดูภาษาอาเซยีน ท�าให้ครตู้องมส่ีวนร่วม

ไปโดยปริยาย ครูหลายคนยอมรับว่า การที่โรงเรียนสอนภาษาอาเซียนท�าให้ตนมีความรู้สึก

อยากจะเรียนและพยายามหาความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น  

  5) เน้นเทคโนโลยี ในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ครูพยายามที่จะสร้างสิ่งที่

เป็นสื่อเพ่ือการเรียนรู้ซึ่งจะน�าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง สื่อจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไวขึ้น 

บางคร้ังการเรียนรู้วัฒนธรรมท่ีแตกต่างอ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่ได้ การเข้าถึง 

สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์และเป็นสิ่งที่หลาย ๆ โรงเรียนคาดหวัง 

จะใช้เป็นช่องทางในการน�าเสนอความรู ้ของตน โดยท�าเป็นแหล่งเรียนรู ้และน�าไปสู ่

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ การขยายตัวของสื่อเทคโนโลยีมีส่วนที่ท�าให้เกิดการ

ปฏิสัมพันธ์ของคนได้ง่ายข้ึน โดยเฉพาะกับการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีต่างๆ  

เกิดความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างโรงเรียนในประเทศสมาชิก รวมถึงเกิดการแลกเปล่ียน 

ทางด้านวัฒนธรรม เช่น อาหาร การแสดง เป็นต้น

 คณะผู้วิจัยพบว่า นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมถูกก�าหนด 

มาอยู่ภายใต้เกณฑ์ของสพฐ. ที่วางไว้ภายใต้กรอบของคู่มือหลักสูตรอาเซียน จากการ

สมัภาษณ์ครูอาจารย์ในสถานศึกษาสามารถสรปุผลได้ว่า การทีต้่องสอนวชิาเกีย่วกบัอาเซยีน

นั้นท�าให้เกิดการเรียนรู้ของครูในเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ  

ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการเรียนภาษาหรือแม้กระท่ังการที่โรงเรียนต้องจ้าง 

ครูต่างชาติเข้ามาสอนก็ท�าให้ ครูหลาย ๆ คนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการอยู่ร่วมกับ 

คนทีแ่ตกต่างได้ดีขึน้ นอกจากนีก้ารส่งเสรมิความรูอ้าเซยีนดงักล่าวยงัท�าให้ครเูกดิความรูส้กึ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ในการมองประเทศอื่น ๆ อย่างเข้าใจมากขึ้นและพยายามปรับทัศนคติของตน แม้ว่าไม่อาจ

จะลดอคติไปได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยครูส่วนใหญ่ยอมรับว่า มีทัศนคติที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

 5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรด�ำเนินนโยบำยส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำง

วัฒนธรรมของอำเซียนและกำรประยุกต์ใช้ของครูในโรงเรียนโครงกำร Spirit of 

ASEAN

 ปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่มีผลต่อการด�าเนินนโยบายและการประยุกต์ความ

หลากหลายทางวฒันธรรมให้ประสบความส�าเรจ็น้ันควรค�านึงถงึองค์ประกอบส�าคัญ 5 ประการ

ดังนี้

  1) หลักการและแนวทฤษฎีของวิชาที่ท�าการสอน (Approach) ในที่นี้

กระบวนการเรียนรู ้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นส่ิงที่ครูต ้องเข้าใจ 

และถ่ายทอดให้กับนักเรียน ครูต้องบูรณาการเนื้อหาวัฒนธรรมของนักเรียนเข้าไปในวิชา

ต่างๆ การที่ครูผู้สอนยังคงสอนวิชาต่างๆ เหมือนที่เคยสอนมา ขณะเดียวกันก็น�าเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ  มาสอดแทรกบูรณาการในเนื้อหาเดิมที่ก�าลัง

สอนอยู่โดยครูอาจน�าเรื่องราวเกี่ยวกับ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  

วิถีชีวิต งานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมของนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องเรียนในโรงเรียน

หรอืในชมุชนมายกตวัอย่าง มาอภปิรายร่วมกนัซึง่วธิกีารนี ้นอกจากจะเหมาะสมกับการสอน

วิชาทางด้านภาษาและสังคมศึกษาแล้วยังสามารถสอดแทรกในวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร์ได้อกีด้วย เช่น การสอดแทรกประวตัขิองชาวต่างชาติทีร่เิริม่ประดษิฐ์คดิค้น

หรอืพฒันาความรูท้างวทิยาศาสตร์ ในขณะทีส่อนหวัข้อประวตันิกัวทิยาศาสตร์ส�าคญัของโลก

เป็นต้น การจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆก็พยายามที่จะให้สอดคล้องกับองค์ความรู้เกี่ยวกับ

อาเซียน เช่น การแต่งกายชุดประจ�าชาติของชาติสมาชิก 

  2) วิธีการสอน (Method of Teaching) ครูต้องใช้วิธีการสอนให้นักเรียน

ตระหนักรู้ว่า สถานที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่จะเชื่อมโยงกับโลกมากขึ้น ท�าให้นักเรียนต้องมี

ปฏสิมัพนัธ์กบักลุม่คนทีม่ภีมูหิลงัแตกต่างกนั เมือ่นกัเรยีนละเลยในจดุนีอ้าจจะท�าให้เกดิความ

ขัดแย้งข้ึนได้ นักเรียนจะสามารถพัฒนาความชื่นชมต่อคนกลุ่มอื่น ๆ ได้ กิจกรรมและการ

วางแนวทางของครูจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนอาจจะเริ่มจากวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในอ�าเภอก่อนจะขยายเป็นระดับประเทศ

  3)  เทคนคิการสอน (Techniques of Teaching) ครูจะต้องส่งเสรมิให้นกัเรยีน

เป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรืนร้นใฝ่รู้เพื่ออยู่บนพื้นฐานของการเรียนในแบบคิดวิเคราะห์ 

และประเมนิผลในสิง่ทีท่�า นกัเรยีนควรเริม่ทีจ่ะมีการเรยีนรูโ้ดยการคดิตัง้ค�าถามเพือ่วเิคราะห์
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
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ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  
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หรือวิพากษ์มากกว่าที่จะรับฟังข้อมูลโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ สิ่งที่ครูท�าได้คือการ 

ตั้งเป้าหมายการด�าเนินงานในการพัฒนาความรู ้ของนักเรียน ประเมินความสามารถ  

ใช้ผลสะท้อนจากนกัเรยีนและการวางกลยทุธ์ในการสอน เช่น ครคูอยสงัเกตรูปแบบการเรียนรู้

ของนกัเรยีนเมือ่มอุีปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ว่าพฒันาขึน้กว่าเดิมหรอืไม่ หรอืให้นกัเรียนจบัคู่กัน

เพ่ือดูว่ากระบวนการในการรับหรือประมวลผลของข้อมูลของนักเรียนดีขึ้นหรือไม่ ดังนั้น 

สิ่งส�าคัญคือครูต้องสร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ในแบบต้ังค�าถาม 

และให้นักเรียนสามารถต้ังค�าถามในสิ่งต่างๆ หรือถามเพื่อนร่วมช้ันเรียน รวมถึงครูได้เช่น 

ครูน�ารูปภาพบ้านของชาวเวียดนามที่มักจะมียางรถยนต์ กระสอบทราย วางไว้บนหลังคา

และให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ว่ามาจากสาเหตุใด การเห็นจากภาพถ่ายจะท�าให้นักเรียนเข้าใจ

มากกว่าการพูดโดยไม่เห็นภาพ

  4) หลักสูตร (Curriculum) หลักสูตรที่สอนต้องให้เกิดความเสมอภาค 

ไม่ล�าเอียงไปที่กลุ่มชนใดกลุ่มชนหน่ึง ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ถึงกลุ่มคนอื่น ๆ ที่มีความ

แตกต่าง นอกจากน้ีครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบไม่เฉพาะแต่ใน

ห้องเรยีนเท่านัน้ แต่ต้องรวมถงึการรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยซึง่จะท�าให้นกัเรยีนรูจ้กัวเิคราะห์

นโยบายและการปฏิบัติในสังคมและจะเกิดความรับผิดชอบที่จะท�าให้นักเรียนต่อสู้กับความ

อยุติธรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคมได้ สอนให้นักเรียนอย่าคิดแต่เพียงว่าตนได้อะไร แต่ให้คิดว่า

รอบข้างหรือสังคมจะได้อะไรจากสิ่งที่เราคิด ครูต้องสอนนักเรียนให้เข้าใจในเรื่องนี้โดยย�้าว่า 

เราเป็นพลเมืองของโลกเพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึก กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนคือ ครูอาจให้

นกัเรยีนเขยีนจดหมายถงึนักการเมืองหรือบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์ในประเดน็ทีเ่ป็นปัญหา

สงัคมในขณะนัน้หรอืการให้เดก็เข้าไปเหน็ภาพของผูด้้อยโอกาสทางสังคม (Richards, Ayanna 

and Timothy, 2007) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิต่าง ๆ ด้วยจิตอาสา

 5) สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การสอน (Teaching Materials) ครูควรใช้

สื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น รูปภาพ

ประกอบในหนังสือเรียนไม่ควรแสดงให้เห็นภาพเพียงด้านเดียวควรแสดงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ 

ที่หลากหลาย ผู้สอนต้องเสริมโดยการใช้ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเอื้อต่อกลุ่มนักเรียนที่ม ี

ภูมิหลังที่แตกต่าง ที่ส�าคัญคือนักเรียนจะเรียนรู้และคุ้นเคยกับวิธีการสอนที่อนุญาตให้ 

คดิต่างได้ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประเด็นการสอน

ในเรือ่งของสทิธมินษุยชนกเ็ป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็นต้องใช้สือ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลปิวดีโีอ ภาพยนตร์ 

เช่น เรื่องราวความเกลียดชังระหว่างเผ่าพันธุ์
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ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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 ดงันัน้ถ้าครขูาดองค์ความรูแ้ละกระบวนการทางอารมณ์ ครกูจ็ะขาดการตอบสนอง

ทางวฒันธรรมท�าให้นักเรียนไม่มีพ้ืนฐานความรู้ดังกล่าว นอกจากนีค้รซูึง่เป็นเสมอืนตวัแทน
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 5.3 แนวทำงในกำรประยุกต์นโยบำยส่งเสริมควำมหลำกหลำยวัฒนธรรม

ของอำเซียนในด้ำนกำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำ
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ประวตัคิวามเป็นมา ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีวถิกีารด�ารงชวีติ สถาปัตยกรรม
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เร่ิมเปิดรับกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากข้ึนและมองว่าความแตกต่างกันบนโลก 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
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ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เป็นเรื่องปกติ ในขณะที่ครูก็จะท�าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ถ้าโรงเรียนไม่มีการตรวจสอบท�าให้ไม่ทราบได้เลยว่า ผู้สอน

มีการบูรณาการเนื้อหาเหล่านี้ลงไปหรือไม่

  3) การสร้างความรูใ้หม่ ถอืเป็นปัจจัยด้านการเรยีนการสอนทีท่�าให้นกัเรยีน

เกิดการคิดวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการคิด

ของนักเรียน ปัจจัยเช่นนี้ท�าให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้ความแตกต่างได้ด้วยตนเอง โดยมีการ

วิเคราะห์และเปรียบเทียบ น�าไปสู่การเสาะแสวงหาความรู้อื่น ๆ  ตามมาเท่ากับเป็นการสร้าง

ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเปิดโลกทัศน์ของนักเรียน โดยเฉพาะกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ที่ให้นักเรียนได้เข้าถึงชุมชนของตนมากขึ้น ท�าให้นักเรียนเข้าใจทรรศนะในการมองโลก  

การพบคนที่แตกต่างหลากหลายภายในชุมชนของตนช่วยสร้างความเห็นใจในผู้คนท่ีมี 

เชื้อชาติหรือวัฒนธรรมแตกต่างจากตน ในขณะที่ครูก็จะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอน

กลายเป็นผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนการสอนใหม่ ท�าให้ครูไม่หยุดนิ่ง 

และต้องเรยีนรูใ้นส่ิงต่าง ๆ  ตามความเป็นไปของโลก ถอืเป็นการเรยีนรูใ้นเรือ่งความแตกต่าง

หลากหลายของโลกไปโดยปริยาย

  4) การลดอคติ เป็นปัจจัยส�าคัญในด้านการเรียนการสอนที่ครูมีส่วนในการ

ปรบัทศันคตใินเชิงอคตขิองนกัเรยีน ซึง่อคตบิางประการเป็นผลจากการสะท้อนถงึเจตคตขิอง

ผู้ปกครองหรือชุมชน รวมถงึสือ่ต่าง ๆ  ซึง่โดยทัว่ไปมคีวามเชือ่ว่า เดก็ส่วนใหญ่ทีเ่ข้าโรงเรยีน

จะมีทัศนคติต่อเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในทางลบ ดังนั้นครูมีบทบาทในการปลูกฝัง

ทัศนคติที่ดีทางเชื้อชาติหรือความแตกต่าง ช่วยลดอคติ การที่นักเรียนไม่มีอคติจะช่วยก่อให้

เกิดความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น 

  5) การสอนที่ยึดหลักความยุติธรรม ครูมีหน้าที่ในการปรับวิธีการสอนที่จะ

เอือ้อ�านวย สนบัสนุนให้นักเรียนกลุ่มเชือ้ชาติวัฒนธรรมในช้ันเรยีนมโีอกาสประสบความส�าเรจ็

ในการเรยีนโดยเท่าเทียมกนั ปลูกฝังความคดิในการให้ความเสมอภาคแก่นกัเรยีน ปฏบิตักิบั

นกัเรียนอย่างเท่าเทียมกนั สนับสนุนให้นักเรียนทุกโดยการส่งเสรมิให้นกัเรยีนจากกลุม่ต่าง ๆ

เข้าร่วมกจิกรรมทีจั่ดข้ึนในชัน้เรียนและในโรงเรียนอย่างท่ัวถงึซึง่การทีค่รจูะสามารถส่งเสรมิ

ให้นักเรียนกลุ่มต่าง ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ครูต้องมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาษา ค่านิยมและแบบแผนการเรียนรู้ของนักเรียน 

ในช้ันของตนเป็นอย่างดี การท�ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการคละกลุ่มนักเรียนที่มี

เพศและความสามารถต่างกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันท�าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ความคิดทัศนคติได้เรียนรู้อุปนิสัยใจคอของคนต่าง
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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  6) การจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศท้ังภายในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนของครูต้องเอื้ออ�านวยให้นักเรียนที่มาจากต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมีเจตคติที่ดี

ต่อกนั นกัเรยีนต่างชาติพนัธุแ์ละวฒันธรรมมกัจะท�ากจิกรรมเฉพาะในกลุ่มของตนไม่ยอมรบั

เพือ่นจากต่างวฒันธรรมและน�าไปสูก่ารเกดิอคตต่ิอกนัในทีส่ดุ ดงันัน้ครพูยายามหากิจกรรม

ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม การได้รางวัลหรือไม่  ไม่ใช่สาระส�าคัญเท่ากับหลักในการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกันในชั้นเรียน ซ่ึงนักเรียนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากผู ้สอน  

ครูสามารถเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงความเป็นยุติธรรมและเตือนนักเรียนว่า  

ความแตกต่างกันถือเป็นเร่ืองปกติ นอกจากน้ีครูผู้สอนจ�าเป็นต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและ 

รูปแบบการสื่อสารของนักเรียน วิธีที่ช่วยส่งเสริมคือการน�าเด็กที่มีความด้อยในด้านต่าง ๆ  
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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วัฒนธรรมอย่างจริงจัง เช่น กระบวนการสร้างองค์ความรู้ การปรับเปล่ียนทัศนคติหรือ

พฤติกรรมที่แสดงออก สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนส�าคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้าใจกับสภาพพหุ

วัฒนธรรมได้เป็นอย่างมาก หลักสูตรที่เน้นพหุวัฒนธรรม ครูหลายๆ คนยอมรับว่า เรื่องพหุ

วฒันธรรมในการเรียนการสอนถอืเป็นเร่ืองใหม่ ไม่เคยได้รบัสารหรอืมกีารพดูถงึอย่างจรงิจัง 

แม้ว่าในบางโรงเรยีนมคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมอยูม่ากกต็าม บางโรงเรยีนรูว่้า มคีวาม

หลากหลายแต่บางครั้งหลงลืมเพราะความเคยชิน การเรียนการสอนโดยเน้นพหุวัฒนธรรม

จึงอาจต้องใช้เวลา ครูบางคนต้องท�าความเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควร

 อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบางประการท่ีท�าให้การด�าเนินงานในการส่งเสริม 

การประยุกต์เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาปัจจุบันประสบปัญหา  

ผู้วิจัยสรุปออกมาได้ 5 ประเด็นดังนี้คือ

  1) ด้านนโยบาย ผลการศึกษาการด�าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ  

Spirit of ASEAN พบว่า จุดมุ่งหมายของโครงการคือ การสร้างความพร้อมให้นักเรียนเพื่อ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เสียงสะท้อนจากครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อาเซียนมองว่า 

การด�าเนินงานของโรงเรียนต่าง ๆ ยังถือว่าอยู่ในช่วงล้มลุกคลุกคลาน มีการเสนอแนะให้

บุคลากรที่ท�างานในศูนย์อาเซียนควรมีการก�าหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนในทุก ๆ ด้าน รวมถึง

การสร้างคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นมาให้หัวหน้าศูนย์อาเซียนเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปใน

กรอบทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน เรื่องการก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีกรอบ 

ในการปฏิบัติจะท�าให้ครูซึ่งอยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติสามารถที่จะน�านโยบายในเรื่องการส่งเสริม

ความหลากหลายทางวฒันธรรมไปใช้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากขึน้ จากสภาพการณ์ปัจจบุนั

แม้ว่าทุกฝ่ายๆ ท่ีเกี่ยวข้องพยายามท่ีจะช่วยกันส่งเสริมความรู ้เก่ียวกับอาเซียนซึ่ง 

การส่งเสรมิความรู้เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะก่อให้เกดิทัศนคติ ค่านยิม ซึง่จะแสดงออกมาในรปูของ

พฤติกรรมที่ดีต่อไป ตราบใดท่ีนโยบายที่มาจากเบื้องบนหรือผู้บังคับบัญชายังไม่ชัดเจน  

ครูซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติก็ประสบปัญหา 

  2) ด้านงบประมาณ ผลการศึกษาการด�าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 

Spirit of ASEAN พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องงบประมาณ โดยเฉพาะกับครู 

ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับนักเรียน การขาดงบประมาณกระทบกระเทือนโดยตรง

กับการจ้างครูอัตราจ้างซ่ึงโรงเรียนจ้างมาสอนในวิชาภาษาต่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ภาษาอาเซียน  ปัจจุบันโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากทาง สพฐ. แล้ว 

ท�าให้โรงเรียนต้องหางบประมาณมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูเหล่านี้แทน โรงเรียนแก้ไข
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปัญหาโดยการเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองซึ่งในหลายๆ โรงเรียนผู้ปกครองยินดีท่ีจะช่วย   

แต่บางโรงเรยีนกป็ระสบปัญหาเพราะผูป้กครองมีรายได้ไม่มากนกั ก็เป็นหน้าทีข่องโรงเรยีน

ที่จะต้องหาทางแก้ไขต่อไป ครูส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะ

ช่วยในการปรบัเปลีย่นทัศนคติของท้ังตัวผูส้อนและผูเ้รยีน เกดิการเรยีนรูว้ฒันธรรมผ่านภาษา 

ในบางโรงเรียนครูไทยที่ได้เรียนภาษาอาเซียน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ยอมรับว่า เมื่อเรียน

ภาษาแล้ว ท�าให้เปลี่ยนมุมมองของตน มองในมุมที่เป็นมิตรมากขึ้น จากเดิมที่อาจจะเคยมี

ความรู้สึกว่า ประเทศเหล่านี้อยู่ในสถานะต�่ากว่าไทย 

  3) ด้านหลักสูตร ผลการศึกษาการด�าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 

Spirit of ASEAN พบว่า แม้จะมี ASEAN Curriculum Sourcebook ออกมาและทาง สพฐ.

ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือจะให้เกิดการน�าคู่มือน้ีไปประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด แต่ในทัศนะ

ของครูส่วนใหญ่ยังมองว่า ถ้าอยากให้กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องความหลากหลายทาง

วฒันธรรมประสบความส�าเรจ็จ�าเป็นต้องมกีารเรยีนรูท้ีอ่อกแบบมาจากกระทรวงศกึษาธิการ

เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติได้ตรงเป้าหมาย ในด้านหลักสูตรพบว่า ครูทั้งหมดยึดหลักสูตร 

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการในการสอน มีการสอดแทรก ASEAN Curriculum  

Sourcebook เข้าไปบ้างแต่ยังไม่เพียงพอ เพราะหลักสูตรแกนกลางให้ความส�าคัญกับ 

ความแตกต่างทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของผู้เรียนค่อนข้างน้อย แม้ว่าผู้สอนจะมีการถ่ายทอด

ความรู้จากประสบการณ์หรอืการสอดแทรกเกรด็ความรูใ้นด้านวฒันธรรมต่าง ๆ  ให้กบัผูเ้รียน 

แต่ส่วนใหญ่มองว่ายังไม่เพียงพอ ควรจัดให้มีการเรียนรู้ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นมา  

โดยเฉพาะกับวัฒนธรรมร่วมหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง การเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมเป็นการ

ช่วยให้นกัเรียนปรับตวัเข้ากบัโลกในปัจจบุนัแล้ว ครยูงัมองว่า มผีลต่อการส่งเสรมิให้นกัเรียน

สามารถเป็นพลเมืองของสังคมโลกได้อย่างม่ันคงและเข้าใจถึงความแตกต่างที่เป็นธรรมดา

ของโลกได้เป็นอย่างด ีเพราะเกดิการเสรมิสร้างการตระหนักรูข้องนกัเรยีนให้มากขึน้ แต่หาก

ครูไม่มีความเข้าใจในเรื่องพหุวัฒนธรรมก็จะเกิดการถ่ายทอดความรู้ผิด ๆ ให้กับนักเรียน

  4) ด้านการเรยีนการสอน เรือ่งของภาษาท่ีใช้ตดิต่อสือ่สารทีค่วรจะมกีารหา

แนวทางที่จะเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารที่แนวทางกลางโดยท่ีไม่ต้องไม่ยึดโยงกับภาษา

อังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ท่ีเด็กอาจจะไม่ได้ใช้  แล้วหันมามองในรูปของการใช้ภาษาถิ่น 

เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพ่ือท�าให้เด็กมีความเข้าใจในการเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น 

และยังท�าให้เด็กเกิดความภูมิใจในภาษาถิ่นท่ีเขาใช้อยู ่ว่ามีความส�าคัญและเขาได้ใช้ 

ประโยชน์จริงในภาษานั้น ๆ  ซึ่งควรมีการส่งเสริม เห็นได้จากปัจจุบันยูเนสโกได้รณรงค ์
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาถิ่นของแต่ละชุมชนควบคู่กับภาษาราชการ ดังนั้นการใช้

ภาษาถิ่นเข้ามาในการเรียนการสอน หลายๆ คนมองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในเรื่อง 

การยอมรบัความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากน้ีครูต้องสังเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน 

หากครูมีความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่เป็นผลจากวัฒนธรรมที่แตกต่างจะช่วยท�าให้ 

การจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมประสบความส�าเร็จ 

มากขึ้น  

  5) ด้านบคุลากร การขาดความต่อเนือ่งของบคุลากรในทีน่ีท้ัง้ครผููป้ฏบิตักิาร

และผู้บริหาร มีการสับเปลี่ยนกันตลอดเวลา ครูผู้ช่วย 2-3 ปี ก็ย้ายโรงเรียน ซึ่งครูก�าลังเก็บ

สะสมประสบการณ์ได้ที่ก็ต้องย้ายโรงเรียน  การพัฒนาครูรุ ่นใหม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มี 

ความจ�าเป็น โดยเฉพาะการฝึกฝนให้ครรูุน่ใหม่มคีณุลกัษณะความเป็นคร ู มขีดีความสามารถ

ทางภาษาและความรู้ความเข้าใจเรื่องของอาเซียน ทั้งสามส่วนควรจะต้องเชื่อมโยงกัน  

ซึ่งคุณลักษณะของคนที่จะเป็นครู จะต้องใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

มีจิตอาสา และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ไม่มีการแบ่งแยกนักเรียนแม้ว่านักเรียนจะมี 

ความแตกต่าง ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลมีส่วนส�าคัญเช่นกัน

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการก�าหนดนโยบายที่แน ่นอนจากทาง 

กระทรวงศกึษาธกิารการและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้การปฏบิตัเิป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

นอกจากนีก้ารพฒันาบุคลากรให้เกดิความตระหนักรูก็้เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นทีค่ร ู - อาจารย์หลายคน

อยากให้เกดิขึน้ โดยเฉพาะการจัดการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม

ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งจะช่วยท�าให้การประยุกต์ใช้นโยบายส�าเร็จย่ิงขึ้น 

 ข้อเสนอแนะต่อครูและผู้บริหาร ครูและผู้บริหารต้องมีการปรับทัศนคติและ 

เพิ่มการตระหนักรู้ของตนเองให้พร้อมรับมือกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้

นโยบายพหุวัฒนธรรมประสบความส�าเร็จ ผู ้บริหารสถานศึกษาควรเอื้อในการจัดการ 

สภาพแวดล้อมของตนให้พร้อมกับการเข้ามาของวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วย

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการจัดการทดสอบประเมินผลความรู้

ของครูก่อนและหลังการใช้หลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook และวิจัยแยกใน 

แต่ละภาคของประเทศชัดเจนเพราะบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประเด็น

ทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
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งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

121

Richards, Heraldo V.; and et.al. 2007. “Addressing Diversity in Schools: Culturally  

 Responsive Pedagogy”. Teaching Exceptional Children, 39, No. 3 : 64-68. 

Schiffman, Leon  G. and Leslie Lazar Kanuk. 1987. Consumer behavior  

 (Third Edition). London : Prentice-Hall International.

Sleeter, Christine E. and  Carl A. Grant. 1994. Making choices for multicultural  

 education:  Fives approaches to race, class, and gender.  NY:  Macmillan 

Smith, Patriann. 2013. Accomplishing the Goals of Multicultural Education  

 Curriculum and Teaching Dialogue. 15(1&2): 27-40.

Shaun, Breslin. 2007. Theorizing East Asian Regionalism(s): New Regionalism  

 and Asia’s Future(s). Advancing East Asian Regionalism. London: Routledge. 

The United Church of Canada. 2001. Defining Multicultural, Cross-cultural, and  

 Intercultural. http://www.unitedchurch.ca/files/Intercultural/multicultural- 

 crosscultural-intercultural.pdf. 26 December.

UNESCO. 2007. Advocacy kit for promoting multilingual education: Including  

 the excluded. Bangkok: UNESCO.

UNESCO. 2003. Education in a multilingual world UNESCO: education position 

 paper. Paris: UNESCO.

Villegas, A. M. and Tamara L. 2007. The Culturally Responsive Teacher  

 Educational Leadership. March: 28-33.




