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บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงกรอบทางทฤษฎีท่ีจะใช้มองความสัมพันธ์ระหว่างการ
ศึกษาและความขัดแย้งในระบบสังคมเศรษฐกิจการเมือง ได้แก่ ทฤษฎีการครอง
ความเป็นใหญ่ และทฤษฎีจิตส�ำนึกที่บกพร่อง และอ้างว่า เมื่อมองผ่านกรอบดัง
กล่าว วิกฤติของระบอบประชาธิปไตยและวิกฤติของการศึกษาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์
กันโดยตรง กล่าวคือ การศึกษาในสี่สิบปีที่ผ่านมารับใช้ชนชั้นผู้ครองความเป็น
ใหญ่ในรัฐ และสร้างพลเมืองชั้นกลางที่มีจิตส�ำนึกทางศีลธรรมที่บกพร่อง จนเป็น
ปฏิปกั ษ์กบั ประชาธิปไตยอย่างรุนแรง พร้อมทัง้ จะแสดงการวิเคราะห์วา่ วิกฤติการ
ศึกษาไทยไม่อาจอธิบายได้ด้วยเงื่อนไขอื่นนอกไปจากการเมืองที่ส่งผลในระดับ
วัฒนธรรม เพราะวิกฤติของการศึกษาไทยรุนแรงกว่าที่ชาติอื่นมี แม้ชาติเหล่านั้น
จะถูกกระทบจากปัจจัยชนิดเดียวกันประเภทอื่นๆ ก็ตาม และจะอ้างในท้ายที่สุด
ว่าการศึกษาไทยอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของ “ลัทธิอนุรกั ษ์นยิ มแบบสุดขัว้ ” ซึง่ ฝ่ายทีม่ ี
อ�ำนาจรัฐพยายามใช้ครอบง�ำสังคม
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Abstract
The essay explains the theoretical framework to be used in
analyzing relation between education and conflicts in social and
political-economic conditions, i.e. the theories of hegemony and false
consciousness. It claims that, when viewed from such theoretical
framework, the crises in Thai democracy and in education are directly
related; because, for the whole forty years, Thai education has served
the state hegemonic section, and produced the middle-classes who
have totally false sense of morality, such that they are violently hostile
to democratic ideals. It also shows the analysis of how Thai education
crisis could not be otherwise explained, except in terms of politics
which operates at the culture level. That is because its crisis is far more
severe than the crisis that other nations that might possibly be affected
by other common factors. It concludes that Thai education is under
the influence of a unique condition which might be called “radical
conservatism”.
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วิกฤติการณ์อันสมบูรณ์แบบ

ประเทศไทยแสดงปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์ในสองเรื่อง คือ หนึ่ง แม้จะมี
ความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจทีท่ ำ� ให้สามารถทุม่ เงินจ�ำนวนมหาศาลลงไปในการศึกษา
แต่การศึกษาของไทยกลับอ่อนแอที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอง ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยจะครบร้อยปีในอีกยี่สิบปีข้างหน้า แต่ก็ยังคงอ่อนแอและ
ล้มเหลวอย่างยากที่จะเข้าใจพอๆ กับการศึกษา เพราะการเมืองของไทยถดถอย
จากระบอบประชาธิปไตยไปสูร่ ะบอบเผด็จการทหารอยูเ่ ป็นระยะๆ ซึง่ เป็นทีพ่ อใจ
ของมวลชนฝ่ายขวาทีป่ ระกอบด้วยชนชัน้ สูง ชนชัน้ กลาง รวมทัง้ ชนชัน้ ล่างจ�ำนวน
มาก ที่มีแนวคิดกษัตริย์นิยมแบบสุดขั้ว พวกเขากล่าวอ้างว่าประเทศไทยมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีพ่ เิ ศษไม่เหมือนใคร คือรักในสถาบันกษัตริยท์ เี่ กินว่าที่
โลกตะวันตกจะเข้าใจ คนไทยไม่อาจยอมรับให้ใครมีเสรีภาพที่จะวิพากษ์วิจารณ์
สถาบันกษัตริย์ได้ และนี่ท�ำให้แนวคิดว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของตะวันตกไม่เหมาะกับประเทศไทย
แต่กระนั้น พวกเขาก็ยืนยันว่าประเทศไทยควรจะได้รับการเคารพว่าเสมอ
ภาค และควรได้รบั การยอมรับให้เข้าร่วมในประชาคมของประเทศผูเ้ จริญแล้วทัง้
หลาย โดยขอยกเว้นจากการเอามาตรฐานอันถือว่าเป็นสากลของโลกตะวันตกมา
ใช้ตัดสิน ขอให้โลกประชาธิปไตยตะวันตกยอมรับ “ความแตกต่างอย่างพิเศษ
เฉพาะ” ของการที่คนไทยรักสถาบันกษัตริย์มากกว่าประชาธิปไตย แม้ว่าโดยตัว
อักษรแล้วประเทศไทยจะมีการปกครองที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ แต่ถ้าเกิด
เหตุการณ์ที่แสดงว่าสองสถาบันนี้มีผลเป็นอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกันเมื่อไร คน
ไทยก็พร้อมที่จะยึดถือว่าสถาบันที่สอง อันได้แก่รัฐธรรมนูญ ต้องยอมเปิดทางให้
กับสถาบันทีห่ นึง่ และดังนัน้ จริงๆ แล้ว จึงอยูใ่ ต้สถาบันทีห่ นึง่ ซึง่ เท่ากับการยึดถือ
ให้สถาบันทีห่ นึง่ เป็นตัวแทนอันถูกต้องของ “ผลประโยชน์ของชาติ” ยิง่ กว่าสถาบัน
ที่สอง ด้วยเหตุเช่นนั้นรัฐประหารจึงเป็นสิ่งที่ชอบธรรมเสมอหากเป็นไปเพื่อ
ปกป้องสถาบันที่หนึ่ง
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สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในการเอาชนะทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ความ
รักและการเทิดทูนบูชาในความดีของสถาบันกษัตริยถ์ กู ใช้เพือ่ เรียกร้องมวลชนให้
ออกมาต่อต้านนักการเมือง และส่วนของสังคมที่ “ชั่วร้าย” “เป็นภัยต่อชาติ” ซึ่ง
ก็ประสบผลส�ำเร็จในการน�ำไปสู่รัฐประหาร ซึ่งหากจะนับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สอง
ของประชาธิปไตยภายใต้ “ระบอบทักษิณ” (แต่ถา้ นับเหตุการณ์ “ขวาพิฆาตซ้าย”
เมื่อปี 2519 ซึ่งอยู่ห่างไปมากกว่าด้วย ก็จะเป็นครั้งที่สาม) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
จิตส�ำนึกของความเทิดทูนบูชาในความดีของสถาบันกษัตริย์ที่มีอยู่ในประชาชน
ทุกระดับชัน้ จึงเป็นฐานของ “การครองความเป็นใหญ่” ของฝ่ายขวาในสังคมไทย
แต่ทว่าสิ่งที่เป็น “ความแตกต่างอย่างพิเศษเฉพาะ” ที่ฝังอยู่ในจิตส�ำนึกของผู้คน
ทั้งประเทศเช่นนี้ กลับไม่ถูกน�ำมาพิจารณาเลยว่าน่าจะเป็นตัวเหตุแห่งความล้ม
เหลวของการศึกษาไทย ทั้งที่ความล้มเหลวนี้ดูเหมือนจะไม่อาจอธิบายได้ด้วย
เงื่อนไขที่เป็นอยู่จริงอื่นใดทั้งสิ้น
ตามทฤษฎีการครองความเป็นใหญ่ (hegemony theory) และทฤษฎี
จิตส�ำนึกที่ผิดพลาด (false consciousness theory) ของลัทธิมาร์คซิสต์3 การ
ศึกษาเป็นเครือ่ งมือของการกดขีข่ องผูถ้ อื อ�ำนาจรัฐ เพราะการท�ำให้โง่และไม่รู้ คือ
การท�ำให้ไร้ซึ่งอ�ำนาจที่จะต่อสู้ปลดปล่อยตัวเอง แต่ในระบบทุนนิยมของรัฐชาติ
สมัยใหม่ ผูค้ รองอ�ำนาจรัฐไม่อาจปิดกัน้ การศึกษา (เหมือนอย่างทีก่ ระท�ำกันอยูใ่ น
สมัยแรงงานทาส) และทั้งต้องเป็นผู้จัดให้พลเมืองมีการศึกษา เพื่อให้ได้แรงงาน
ระดับต่างๆ มาท�ำงานรับใช้กลไกของรัฐ และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ เพื่อการ
ขยายผลประโยชน์ของชนชัน้ ผูค้ รองอ�ำนาจ แต่รฐั ก็สามารถใช้ระบบการศึกษาของ
รัฐนั้นเองสร้างพลเมือง ที่แม้จะได้รับการศึกษาฝึกฝนให้มีทักษะและความรู้ใน
สาขาวิชาเฉพาะต่างๆ ไปตามระดับสติปัญญา แต่ก็มีภูมิปัญญาที่ต�่ำจนไม่รับรู้ถึง
การถูกกดขีข่ องตนเอง หรือไม่รบั รูถ้ งึ ความอยุตธิ รรมทีด่ ำ� รงอยูใ่ นโครงสร้างสังคม
3 ดูตัวอย่างค�ำอธิบายในบทความ “False Consciousness” โดย Carl Ratner ใน Teo, T. (ed) The
Encyclopedia of Critical Psychology. Springer, 2013. สืบค้นจาก online ได้ที่ http://www.
sonic.net/~cr2/false%20consc.htm
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และทัง้ ยังมีจติ ส�ำนึกทางศีลธรรมทีบ่ กพร่อง ด้วยการหลงเทิดทูนบูชาชนชัน้ ผูก้ ดขี่
ตนเอง หรือมีศีลธรรมแบบที่ปิดตาตนเอง ปฏิเสธที่จะมองดูประจักษ์พยานของ
การกดขี่ ทีช่ นชัน้ ทีต่ นบูชากระท�ำต่อชนชัน้ ทีอ่ ยูล่ า่ งสุด (ซึง่ ความรุนแรงของความ
ขัดแย้งจะปะทุขึ้นให้เห็นเป็นครั้งคราว)
ชนชัน้ ทีค่ รองความเป็นใหญ่ทำ� เช่นนัน้ ได้โดยผ่านอ�ำนาจในการประดิษฐ์
วัฒนธรรม การปรับแต่งและแพร่กระจายวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอ�ำนาจที่ชนชั้นของ
ตนมีเหนือส่วนอื่นทั้งหมดของสังคม อ�ำนาจดังกล่าวเป็นอ�ำนาจในเชิงจิตวิทยาที่
จะก�ำหนดจิตส�ำนึกของผู้คนว่าอะไรคือคุณค่า อะไรคือความถูกต้องดีงาม ใครคือ
ตัวแทนของความดีงาม อ�ำนาจนีม้ อี ยูใ่ นการศึกษาและในระบบการประชาสัมพันธ์
ของรัฐข้ามไปจนถึงสถาบันและบุคลากรทางศาสนา (ซึ่งภาคเอกชนส่วนที่มีผล
ประโยชน์ร่วมกับชนชั้นผู้ครองความเป็นใหญ่ย่อมเข้าร่วมเน้น) ในฐานะของการ
พร�่ำสอนศีลธรรมทางศาสนา การพร�่ำสอนให้ยกย่อง อนุรักษ์ และปกป้อง
วัฒนธรรมแห่งชาติ การพร�่ำสอนให้รักและภาคภูมิใจในสถาบันหลักแห่งชาติ ให้
ซาบซึง้ ต่อเอกราชและความก้าวหน้าของประเทศทีเ่ กิดจากการท�ำงานของกษัตริย์
ในรัชสมัยต่างๆ ทีถ่ อื ว่าเป็น “ประวัตศิ าสตร์อนั เป็นทางการของประเทศทีย่ งั คงมี
ระบบกษัตริย”์ การพร�ำ่ สอนให้รกั และหวงแหนดินแดนของประเทศ ฯลฯ ทัง้ หมด
นี้จะหลอมรวมกันเป็นความรู้สึกอันรุนแรง ที่ถูกสร้างให้เกิดมีขึ้นในตัวพลเมือง
เมื่อความคิดถึงตัวตนทางสังคม “อันสูงส่งและยิ่งใหญ่” ของรัฐประชาชาติ เช่น
“ความเป็นไทย” เข้ามาสูจ่ ติ ใจของพวกเขา ซึง่ คนเกือบทัง้ หมดก็อาจถูกพร�ำ่ สอน
มาแล้วโดยพ่อแม่ตั้งแต่อยู่ในบ้าน คือตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นเรียนรู้ภาษา และเรียนรู้
ความ “ควร-ไม่ควร” เชิงวัฒนธรม ในความสัมพันธ์ทางชนชั้นแบบพ่อแม่-ลูก
ผู้น้อย-ผู้ใหญ่ ผู้ให้-ผู้รับ ในครอบครัวของตัวเอง
การที่พลเมืองที่มีภูมิรู้ระดับสามัญ จะคิดว่าความถูกต้องดีงามตามกรอบ
ของวัฒนธรรมของตน หรือตัวบุคคลทีแ่ สดงแบบอย่างของความดีงามในระดับชาติ
ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรืออย่างที่เห็น เป็นเรื่องที่แทบจะเป็น
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ไปไม่ได้เลย เพราะอาจจะกล่าวได้เลยว่า จิตส�ำนึกแบบนี้เป็นสิ่งที่ได้มาแต่ก�ำเนิด
คือตั้งแต่เป็นทารก (เพราะถูกสอนโดยพ่อแม่ตั้งแต่เมื่อเริ่มเรียนรู้ภาษา เมื่อเข้า
โรงเรียนก็ถูกพร�่ำสอนโดยครู เมื่อเข้าวัดก็ถูกพร�่ำสอนโดยพระ) ดังนั้นจะต้องมี
อะไรบางอย่างมากระทบกับความเชื่อและวิธีการมองโลกที่ถูกหล่อหลอมมานั้น
อย่างรุนแรงที่สุด จนกระทั้งแม้ว่าบุคคลยังอยากจะคิด อยากจะเชื่อและรู้สึกเช่น
เดิม แต่แรงกระทบก็รุนแรงเกินกว่าที่จะท�ำเช่นนั้นต่อไปได้ หรือมิเช่นนั้น ก็ต้องมี
ผู้ที่เข้าใจในจิตส�ำนึกนั้น พาเขาค่อยๆ ตรวจสอบความเชื่อที่ถูกหล่อหลอมมาโดย
สังคมไปช้าๆ วิเคราะห์ออกมาทีละจุด ชีใ้ ห้เห็นทีม่ าทีไ่ ป จนกว่าเขาจะเข้าใจความ
ผิดพลาดในจิตส�ำนึกของตนเอง หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ก็เริม่ รับรูว้ า่ ในทุกอย่างทีเ่ ขา
ถูกหล่อหลอมมานัน้ มีวธิ อี ธิบายแบบอืน่ ทีก่ ม็ เี หตุมผี ลไม่นอ้ ยไปกว่ากัน และ “คน
ดี” อาจไม่ใช่ “คนดี” “คนเลว” ไม่ใช่ “คนเลว” แบบขาว-ด�ำ และ “ความเป็น..
(ไทย)..” “ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์” “ความรู้รักสามัคคี”
ก็ไม่ใช่ส่ิงที่เป็น “คุณธรรมความดี” อย่างไร้ข้อให้ต้องกังขาสงสัยว่าพร�่ำสอนไป
ท�ำไม
นอกเหนือจากอ�ำนาจทางวัฒนธรรมของผู้ครองความเป็นใหญ่แล้ว ตาม
ทฤษฎีวิพากษ์ว่าด้วยวิธีการสอน (critical theory of pedagogy) ตัวหลักสูตร
และการสอนในสถานศึกษา ไม่วา่ จะในวิชาความรูแ้ ขนงใดๆ เป็นอีกเครือ่ งมือหนึง่
ของการกดขี่ ที่การจัดการศึกษาของชาติสามารถกระท�ำต่อพลเมือง นั่นคือโดย
การท�ำให้เนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และวิธีสอนที่ผู้สอนใช้ ปิดกั้นต่อการเติบโต
ทางปัญญาของผู้เรียน4
ในหลักสูตรและการสอนแบบจารีตนิยม วิชาเรียนจะอัดแน่นด้วยเนื้อหา
ข้อมูลทีน่ กั เรียนจะต้องจ�ำและดึงกลับออกมาใช้ตรงๆ ในการสอบ (โดยหวังว่ามัน
จะยังคงอยู่เมื่อต้องใช้ในชีวิตจริง) อันท�ำให้ครูเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมของชั้น
4 ค�ำอธิบายที่มีอิทธิพลที่สุดอยู่ใน “Pedagogy of the Oppressed” ของ Paolo Freire สามารถเข้าถึง
pdf ไฟล์ได้ที่ https://libcom.org/files/FreirePedagogyoftheOppressed.pdf
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เรียน คือเป็น “คุรุ” ผู้รู้ที่จะถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ที่มีอยู่ในตัว (ที่ก�ำหนดไว้โดย
หลักสูตร) ไปสู่นักเรียน (ตามระเบียบขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้โดยหลักสูตร) นักเรียน
ทุกคนต้อง “เรียนรู้” ในสิ่งเดียวกันและมีบทบาทในฐานะผู้รอรับ และในเมื่อ
เนือ้ หาข้อมูลทีก่ ำ� หนดให้ตอ้ งท�ำความรูจ้ กั และจดจ�ำมีมาก จึงท�ำความรูจ้ กั ได้เพียง
อย่างผิวเผิน คือแค่พอผ่านตา ใช้เวลา “ดู” อยู่ชั่วครู่เพื่อหาลักษณะเด่นที่ช่วยให้
จ�ำง่าย แต่ไม่มีเวลาให้ส�ำรวจตรวจตรา จน “มองเห็น” ถึงความสัมพันธ์ของราย
ละเอียดทุกอย่าง ดังนั้น จึงเป็นการเรียนรู้แบบ “ฝากธนาคาร” คือรับเข้าไป
อย่างไรก็เก็บไว้และปล่อยกลับคืนออกมาอย่างนัน้ ไม่ได้ถกู น�ำไปสร้างความเชือ่ ม
โยงกับข้อมูลความรูอ้ นื่ ทีม่ อี ยูก่ อ่ น ไม่ได้รบั การไตร่ตรองอย่างช้าๆ จนเข้าใจความ
สัมพันธ์ทางตรรกะระหว่างเนือ้ หาส่วนต่างๆ หรือได้รบั การส่งเสริมให้จนิ ตนาการ
ผกผันให้กลายเป็นสิ่งใหม่ หรือให้น�ำเข้าไปสู่กระบวนสืบสวนแบบวิพากษ์วิธี สติ
ปัญญาของผูเ้ รียนถูกใช้งานเพียงในฐานะเครือ่ งบันทึกข้อมูล (ซึง่ โดยธรรมชาติแล้ว
ข้อมูลจะไม่อยูค่ งทนในความทรงจ�ำ ถ้าไม่มสี ถานการณ์มาดึงให้มนั ถูกทบทวนเพือ่
น�ำออกมาใช้ หรือมาบังคับให้มีการบันทึกซ�้ำใหม่อยู่เรื่อยๆ อย่างเชื่อมโยงกับ
บริบทการใช้งาน ซึ่งท�ำให้การเรียนรู้ตามแบบจารีตเป็นแบบ “เรียน สอบ ลืม”)
หากการศึกษาเป็นเช่นนี้เสียส่วนใหญ่ ก็แน่นอนว่าจะท�ำให้ผู้เรียนมีนิสัยที่จะไม่
ไตร่ตรองในสิ่งใดอย่างลึกซึ้ง อันจะท�ำให้เชื่อไปตามคนส่วนใหญ่อย่างเชื่องๆ ขอ
เพียงให้ฟงั ดูวา่ พอมีเหตุมผี ลอยูบ่ า้ ง และเข้ากับกรอบคิดทีต่ นถูกสังคมหล่อหลอม
มาให้เชื่อ ไม่มีนิสัยที่จะตั้งค�ำถามต่อสิ่งใดอย่างเอาจริงเอาจัง ซึ่งก็คือไม่มี
วิจารณญาณเป็นของตนเอง (ท�ำให้เป็นพลเมืองซึ่งปกครองง่าย อันเป็นอุดมคติ
ของผู้ปกครองทั้งหลาย)
ในสภาพที่ครูเป็น “ผู้ให้” และนักเรียนเป็น “ผู้รับ” ครูเป็น “ผู้รู้” และ
นักเรียนเป็น “ผูไ้ ม่ร”ู้ ครูยอ่ มมีอำ� นาจเหนือนักเรียนอย่างเด็ดขาด เมือ่ นัน้ ทัศนคติ
ท่าทีและการตอบสนองที่ครูมีต่อนักเรียนจะ สร้างขึ้นเป็น “วัฒนธรรมการเรียน
การสอนแบบอ�ำนาจนิยม” นั่นคือ นอกจาก “ความถูกต้อง” ของความรู้จะถูก
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ก�ำหนดไว้ลว่ งหน้าแล้วโดยหลักสูตร นักเรียนยังไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่าง ถ้าครูตั้งค�ำถามขึ้นมาถามล่วงหน้าก่อนการอธิบายและนักเรียนไม่ตอบ
กลับมาด้วยค�ำตอบทีค่ รูตอ้ งการ นักเรียนก็จะถูกต�ำหนิประณามอย่างรุนแรงว่าโง่
เขลา คิดได้แต่สิ่งไร้สาระ ผลก็คือนักเรียนก็จะรู้สึกว่าถูกบังคับให้เงียบอย่างไม่มี
โอกาสอธิบายเหตุผลของตนเอง แล้วนักเรียนก็จะขาดความมัน่ ใจในตนเอง กลาย
เป็นผู้คอยรอรับแต่เพียงอย่างเดียว แม้จะมีความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่าง
อย่างไรก็ไม่กล้าแสดงออกมา แล้วในที่สุดนักเรียนทั้งหมดก็เรียนรู้แบบไม่คิด5
“วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบอ�ำนาจนิยม” จึงมีผลเป็น “วัฒนธรรมแห่งความ
ไร้ปากเสียง”
ในโรงเรียนแบบจารีต ความรู้มาคู่กับระเบียบวินัย ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้ถือ
อาญาสิทธิบ์ งั คับวินยั ต่างๆ ของชัน้ เรียน นักเรียนต้องปฏิบตั ติ ามรายละเอียดของ
ค�ำสัง่ ของครูอย่างเคร่งครัด เป็นไปได้ทวี่ นิ ยั ชัน้ เรียนบางอย่างจะไร้เหตุผลอย่างยิง่
คือเป็นวินยั เพือ่ วินยั เอง มิใช่เพือ่ การเรียนการสอน เช่น เมือ่ ต้องการถามหรือตอบ
ให้ยกมือขึ้นได้เฉพาะข้างขวาเท่านั้น ผลของวินัยแบบนี้ถ้าไม่ใช่ตัวอ�ำนาจเองแล้ว
ก็มีแค่ท�ำให้ชั้นเรียนดูสวยเป็นระเบียบเหมือนการท�ำความเคารพของแถวทหาร
หรืออาจท�ำให้เกิดความสะดวกเล็กๆ น้อยๆ อะไรบางอย่าง เหมือนที่ครูอนุบาล
พยายามบังคับเด็กทุกคนให้จับดินสอหรือช้อนด้วยมือขวามีประโยชน์เพียงแค่
ท�ำให้ดเู ป็นระเบียบ หรือท�ำให้ขอ้ ศอกเด็กไม่ชนกันเวลานัง่ ชิดกัน แต่การพลัง้ พลาด
5 ในวัยเด็ก การทีค่ รูถกู ชีต้ วั ออกมา แล้วท�ำให้เป็นตัวประหลาดของห้องเรียน ย่อมเป็นประสบการณ์ทเี่ จ็บ
ปวดไม่มใี ครปรารถนา ดังนัน้ แม้เมือ่ โตจนพ้นจากความกลัวจากเสียงขูต่ ะคอกแล้ว ผลทางจิตวิทยาของ
ประสบการณ์ดงั กล่าวก็ทำ� ให้นกั เรียนไทยเรียนอย่างไม่ยกมือตัง้ ค�ำถาม นีค่ อื ผลของความแตกต่างทีเ่ ห็น
ได้อย่างชัดเจนของวัฒนธรรมในชั้นเรียนระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตก ดังนั้น ชั้นเรียน
ไทยที่นักเรียนยกมือแย่งกันตอบหรือถามค�ำถามจึงมีอยู่จริงแค่ในโฆษณาโทรทัศน์ และอย่างที่กล่าวไว้
ในเชิงอรรถที่ 2 ของบทที่ 1 นีค่ อื ความแตกต่างของวัฒนธรรมในชัน้ เรียนของไทยและของประเทศเพือ่ น
บ้านใกล้เคียงที่ยากจนกว่าด้วย ผู้ให้ข้อมูลเรื่องนี้เน้นอย่างยิ่งว่าเด็กไทยถูกครูขู่ตะคอกมาตั้งแต่อนุบาล
ค�ำถามคือ สถาบันผลิตครูของไทยผลิตครูออกมาอย่างไรจึงหยาบกระด้างและเห็นอ�ำนาจเป็นความถูก
ต้องเช่นนั้น ค�ำตอบอยู่ในเชิงอรรถที่ 8 ของบทเดียวกันนี้

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2560 – กันยายน 2560)

163

ผิดวินยั ไม่วา่ จะเล็กน้อยแค่ไหนก็จะเป็นประเด็นให้ครูได้ใช้อาญาสิทธิ์ และนักเรียน
ถูกลงโทษไม่ให้เป็นเยีย่ งอย่าง ทัง้ ทีก่ อ็ าจไม่ใช่การขาดความรับผิดชอบทีท่ ำ� ให้ใคร
หรือแม้แต่ตัวเองเสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
นอกจากวินยั ในชัน้ เรียนแล้ว โรงเรียนก็ยงั บังคับกฎระเบียบแบบทหาร เช่น
เครื่องแบบ ทรงผม การตั้งแถวฝึกแถว การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ การ
ปฏิญาณตน การร้องเพลงประจ�ำสถาบันและเพลงสดุดีต่างๆ อันเป็นการถือว่า
นักเรียนมีแต่เพียงพันธะหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
(ทีร่ บั รองโดยกฎหมายของรัฐ) ซึง่ กฎระเบียบเหล่านัน้ ปิดกัน้ สิทธิและเสรีภาพส่วน
บุคคลของนักเรียนอย่างที่ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนใดๆ ทั้งสิ้น นอกเสียจากว่าเป็นสิ่ง
ที่ผู้ใหญ่ในสังคมเห็นร่วมกันว่าดีส�ำหรับเด็ก ทุกอย่างที่กล่าวมาที่อยู่นอกเนื้อหา
ของหลักสูตรคือสิ่งที่เรียกว่าหลักสูตรซ่อนเร้น (hidden curriculum) เป็นการ
ฝึกนิสยั ให้นกั เรียนยอมตนอยูใ่ นกรอบทีผ่ ใู้ หญ่กำ� หนดให้ มีเจตนาแท้จริงอยูท่ กี่ าร
ท�ำลายปัจเจกภาพและวิญญาณเสรีของนักเรียน6 หากแต่ซอ่ นไว้เบือ้ งหลังข้ออ้าง
ว่าคือการสร้างให้ผู้เรียนมี “จรรยาและความดีงาม”
ด้วยการถูกฝึกให้เคยชินต่อการท�ำตามค�ำสัง่ อย่างไม่อาจตัง้ ค�ำถาม และชิน
ต่อการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบที่ผู้มีอ�ำนาจก�ำหนดให้ รอรับฟังอย่างนิ่งเฉยและไม่
ตั้งข้อสงสัยโต้แย้งเช่นนี้ เขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นแรงงานที่ยอมตามอ�ำนาจของ
นายจ้างในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และเป็นสมาชิกของสังคมที่ยอมตนอยู่ใต้
โครงสร้างอ�ำนาจแบบที่ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ อย่างไม่คิดที่จะต่อต้านหรือ
เปลี่ยนแปลง เชื่อทุกอย่างตามอ�ำนาจการโฆษณาของผู้เป็นใหญ่รัฐอย่างไม่สนใจ
ตรวจสอบ
6 ดูตัวอย่างการวิเคราะห์การศึกษาในระบบโรงเรียนของอเมริกา ว่าท�ำลายปัจเจกภาพและวิญญาณเสรี
ของนักเรียนอย่างไรใน Gatto, John Taylor. Dumbing Us Down: The hidden curriculum of
compulsory schooling. New Society Publishers, 1992.
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จึงไม่ใช่เรือ่ งน่าแปลกใจว่าพลเมืองผูถ้ กู ท�ำลายปัจเจกภาพและวิญญาณเสรี
เหล่านี้ เมื่อประสบความส�ำเร็จในการศึกษา และไต่เต้าฐานะทางสังคมขึ้นเป็น
ชนชั้นกลางของประเทศ จะลงเอยด้วยการเป็นคนที่หลงในภาพลักษณ์ของความ
ดีแบบผู้ยอมตนอยู่ในกรอบบรรทัดฐานสังคมของตนเอง และหลงในภาพลักษณ์
ของสถาบันที่ตนยึดมั่นว่าเป็นเสาหลักแห่งความดี อย่างที่มีความเป็นอ�ำนาจนิยม
อย่างเต็มที่7 เพราะพวกเขาเป็นปฏิปักษ์อย่างรุนแรงกับคนที่คิดต่างไปจากสิ่งที่
พวกเขาถูกหล่อหลอมมาให้เชื่อ และมองเห็นคนที่ไม่รักไม่บูชาตัวบุคคลเดียวกัน
กับเขาทีเ่ ขาบูชา ว่า “เลว” “ต�ำ่ ” “โง่” อย่างชนิดทีอ่ ยากจะขับไล่ออกไปเสียจาก
แผ่นดิน และเมื่อความขัดแย้งทางการเมืองเป็นไปอย่างเข้มข้น เขาก็จะคิดว่าคน
เหล่านั้นไม่ควรจะได้รับการยินยอมยอมให้มีอ�ำนาจทางการเมืองเสมอกับตน
เพราะพวกเขาจะไม่เชื่อในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค แต่เชื่อในอภิสิทธิ์
การควบคุมและชนชัน้ และดังนัน้ ถ้าไม่ใช่เพราะด้วยความละอายทีย่ งั พอมีอยูบ่ า้ ง
พวกเขาก็จะพูดในสิ่งที่ผู้ครองความเป็นใหญ่ต้องการให้พวกเขาพูด คือประเทศ
ชาติจะดีกว่านี้ถ้าปกครองด้วยระบอบที่รวมศูนย์อ�ำนาจอย่างเบ็ดเสร็จก�ำหนดลง
มาจากเบือ้ งบน อย่างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่เพือ่ ไม่ให้ฟงั ว่าล้าหลังกว่า
ส่วนอื่นของโลก พวกเขาก็จะกล่าวแค่ว่าบางครั้งระบอบเผด็จการทหารก็เป็นวิธี
อันชอบธรรมส�ำหรับการพัฒนาประชาธิปไตย
สรุปก็คือ ด้วยกรอบการมองของลัทธิมาร์กซ์ การศึกษาและการเมืองเป็น
สิง่ ทีส่ มั พันธ์กนั โดยตรง ถ้าชนชัน้ ทีค่ รองความเป็นใหญ่ในรัฐเป็นอภิสทิ ธิช์ นผูแ้ สดง
ตนว่าเป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ดแู ลสังคม แต่อาศัยโครงสร้างความสัมพันธ์ทางแรงงานทีข่ ดู รีด
เอารัดเอาเปรียบของระบบทุนนิยม รวมทั้งฐานเก่าของการถือครองที่ดินของ
ประเทศในระบบศักดินาใช้สร้างความร�่ำรวยให้แก่ตน และอภิสิทธิ์ชนนี้จะครอง
7 ตาม “ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบอ�ำนาจนิยม” นี่เป็นพยาธิสภาพทางจิตวิทยา ที่เมื่อคนถูกอ�ำนาจภายนอก
ท�ำให้ต้องสูญเสียปัจเจกภาพและวิญญาณเสรี ตัวเขาเองก็จะกลายเป็นผู้ที่ต้องการมีอำ� นาจเหนือผู้อื่น
ต้องการท�ำลายปัจเจกภาพและวิญญาณเสรีของผู้อื่น ดูค�ำอธิบายเรื่องนี้ใน ฟรอมม์, อีริค. (2539) หนี
ไปจากเสรีภาพ. (สมบัติ พิศสะอาด, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก
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สถานะเช่นนัน้ ไว้ได้กแ็ ต่ดว้ ยการปกปิดความจริง การศึกษาทีจ่ ดั ให้โดยรัฐก็จะสร้าง
พลเมืองที่มีภูมิปัญญาต�่ำจนไม่มีวิจารณญาณของตนเอง เชื่อในทุกอย่างที่รัฐ
ต้องการให้เขาเชื่อ ขาดความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหา มีลักษณะนิสัย
แบบอ�ำนาจนิยม ไม่เห็นคุณค่าและเป็นศัตรูตอ่ ความแตกต่างหลากหลายทางความ
คิด และสุดท้ายคือมีสำ� นึกทางศีลธรรมทีบ่ กพร่อง คือ แม้จะรังเกียจการฉ้อราษฎร์
บังหลวง แต่กลับไม่รักประชาธิปไตย ดังนั้น วิกฤติการเมืองและวิกฤติการศึกษา
ไทยทีเ่ กิดซ้อนกันอยู่ ณ ขณะนี้ จึงเป็นปรากฏการณ์ทสี่ มบูรณ์แบบทีส่ ดุ ของความ
สัมพันธ์ดังกล่าว
สิ่งที่ควรกล่าวเพิ่มเติมคือ ประจักษ์พยานได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว
ว่าส่วนส�ำคัญของฝ่ายขวาทีค่ รองอ�ำนาจอยูจ่ ริงๆ ในการเมืองการปกครองของไทย
ยังไม่ใช่ชนชั้นนายทุนที่ประกอบด้วยคนรวย นักธุรกิจและพ่อค้า แต่ทว่าคือ
“ศักดินาและอ�ำมาตย์” นี่ท�ำให้มีความขัดแย้งที่รอเวลาแตกหักอยู่ในฝ่ายขวา
เพราะเมื่อระบบทุนนิยมเติบโตและตั้งหลักปักฐานลงอย่างมั่นคงแล้ว การศึกษา
จะเป็นปัจจัยส�ำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสำ� หรับอุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าสูง ดัง
นั้น จึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดของศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดนอกประเทศ ซึ่ง
จะสร้างผลก�ำไรให้กับนายทุนและนักธุรกิจยิ่งกว่าเดิม ทว่าสุดท้ายแล้วผล
ประโยชน์ของ “ศักดินาเจ้าขุนมูลนายและเหล่าอ�ำมาตย์” จะจ�ำกัดผลประโยชน์
ของ “พ่อค้าพาณิชย์” อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฝ่ายหลังต้องผลักดันให้มีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการศึกษาให้ได้ มิเช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะไม่อาจพา
ประเทศเข้าร่วมแข่งขันในตลาดระดับโลกได้เลย แต่การเปลีย่ นแปลงนีจ้ ะไม่ใช่สงิ่
ทีฝ่ า่ ยทีค่ รองความเป็นใหญ่ปจั จุบนั จะยอมรับได้ เพราะพวกเขาสนใจแต่เพียงการ
รักษาสถานะอันได้เปรียบของตนเอง (status quo) ไว้ให้ได้ และดังนั้นพวกเขา
จะดึงดันใช้เครือ่ งมือทางวัฒนธรรมเดิมๆ ฉุดรัง้ วิธคี ดิ และระบบคุณค่าของผูค้ นให้
ถอยหลังกลับไปหาของเก่าๆ ในอดีต (ซึง่ สิง่ อันน่าละอายทีเ่ คยจบลงไปแล้ว อย่าง
วัฒนธรรมการหมอบกราบ การถือที่ต�่ำที่สูง ความอ่อนน้อมแบบทาส ก็กลับคืน
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มาแพร่หลายดาษดื่นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความภาคภูมิใจในฐานะ “เอกลักษณ์
ของความเป็นไทย”) ซึง่ น่าสนใจว่านักธุรกิจพ่อค้าวาณิชย์จะฉลาดพอทีจ่ ะเห็นหรือ
ไม่วา่ เครือ่ งมือเช่นนัน้ คือสิง่ ทีจ่ ะท�ำร้ายผลประโยชน์ของพวกเขาในระยะยาว8 และ
ปัญหาจะเป็นของพวกเขาเองว่าจะแย่งชิงความเป็นใหญ่และยุติการท�ำงานของ
เครื่องมือนั้นอย่างไร

8 สิง่ ทีท่ ำ� นายได้วา่ จะเป็นผลจากวิกฤติของการศึกษาอันเกิดจากการครองอ�ำนาจนีก้ ค็ อื ความอ่อนแอทาง
ปัญญาย่อมจะมาคู่กับความอ่อนแอทางคุณธรรม เมื่อนั้นแรงงานทั้งหมดของประเทศจะเป็นแรงงานที่
ด้อยคุณภาพในทุกด้าน ประเทศจะไม่สามารถรักษาการลงทุนของต่างชาติเอาไว้ได้ ความสามารถในการ
ผลิตเพื่อแข่งขันนอกประเทศก็จะค่อยๆ แพ้เพื่อนบ้าน ซึ่งจะพัฒนาตามทันและแซงหน้าในที่สุด วิกฤติ
แรงงานและวิกฤติเศรษฐกิจจะตามมา
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ในสังคมหนึ่งๆ จะมีก็แต่ผู้กดขี่ที่อยู่บนสุดและปัญญาชนระดับสูงของเขา
เท่านัน้ ทีร่ วู้ า่ ตนเองเป็นผูป้ ระดิษฐ์และปรับแต่ง “ความเป็นจริง” ทางสังคมให้รบั
ใช้ต่อการครองอ�ำนาจของตน แต่ทั้งผู้ที่ถูกกดขี่ และผู้ที่ร่วมสืบทอดและแพร่
กระจายการกดขี่อาจไม่รู้ระแคะระคายอะไรเลย และอาจคิดว่า “ความจริง” ที่
ถูกประดิษฐ์และปรับแต่งเป็นความจริงอย่างที่เป็นอยู่จริงๆ เช่น แน่นอนว่า
พระพุทธเจ้าสรรเสริญคุณธรรมหลายๆ ชนิด รวมไปถึงความกตัญญู แต่อะไรท�ำให้
พระทั้งหลายเทศนาสั่งสอนเรื่องความกตัญญูยิ่งกว่าคุณธรรมอื่นซึ่งส�ำคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากัน อาจมีคุณธรรมอื่นมากมายที่ส�ำคัญยิ่งกว่าเสียด้วยซ�้ำ เช่น ความ
เมตตา? ค�ำตอบก็คือ ความกตัญญูเป็น “คุณธรรม” ที่รองรับอ�ำนาจของชนชั้น
“ผู้ให้” ทั้งหลาย และดังนั้นปัญญาชนทางพุทธศาสนาจึงประดิษฐ์ความจริงว่า
ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายอันส�ำคัญที่สุดแห่งความเป็นคนดีขึ้นมา เพื่อรับใช้ผู้
ที่ให้ประโยชน์ต่อตน และด้วยอ�ำนาจทางจิตวิทยา พระผู้น้อยและชาวพุทธไทยก็
เชื่อไปว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ส�ำคัญที่สุดของ “คนดี” จริงๆ (และจงดูเถิด
ว่าพระสอนให้ลูกหลานของเรากตัญญูต่อใคร เรียงไล่มาอย่างไรบ้าง)
ดังนั้น การเรียนรู้จากคติอย่างสามัญไปสู่การเข้าใจว่า “จิตส�ำนึก” และ
“โลกทัศน์” ของตนถูกหล่อหลอมมาโดยอ�ำนาจทางวัฒนธรรมของผูท้ คี่ รองความ
เป็นใหญ่ และมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองซ่อนอยู่เบื้องหลัง9 จึง
9 หรืออาจเป็นผลประโยชน์ชนิดอืน่ เช่น ผลประโยชน์ทางเพศ ตัวอย่างคือ ในยุคหนึง่ ของจีน เหล่ากวีชาย
พรรณนาสาวที่มีเท้าเล็กเรียวว่าน่าปรารถนาทางเพศปานประหนึ่งนางฟ้าจากสรวงสวรรค์ ท�ำให้เกิดค่า
นิยมเช่นนัน้ ในหมูผ่ ชู้ ายชนชัน้ สูง ส่งผลต่อนางคณิกา และส่งผลต่อลงมาจนถึงหญิงสามัญ ว่าคุณค่าความ
งามความน่าปรารถนาของตนอยูท่ กี่ ารมีเท้าทีเ่ ล็ก เกิดเป็นวัฒนธรรมการรัดเท้า ซึง่ สร้างความล�ำบากใน
ชีวติ ให้ผหู้ ญิงอย่างมาก แต่ผหู้ ญิงก็ยงั ฝืนทีจ่ ะท�ำร้ายตนเองเช่นนัน้ เพียงเพือ่ ประโยชน์ของอารมณ์ความ
รู้สึกทางเพศของผู้ชาย โลกทัศน์ของผู้หญิงจีนจึงถูกก�ำหนดโดยอ�ำนาจทางวัฒนธรรมของการที่ผู้ชาย
ครองความเป็นใหญ่ในสังคม การที่ผู้หญิงมุสลิม “ที่ดี” ต้องปิดบังร่างกายและหน้าตาของตนเองอย่าง
มิดชิด ก็เกิดจากอ�ำนาจทางวัฒนธรรมของการที่ผู้ชายครองความเป็นใหญ่ในสังคมเช่นกัน

168

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นการเรียนรู้ในความเป็นจริงที่ละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง แม้แต่ใน
ที่สุดแล้ว ชนชั้นล่างผู้ที่ถูกกดขี่อย่างรุนแรงจะถูกปลุกให้ “ตื่น” ด้วยสถานการณ์
ทีท่ ำ� ให้ความจริงค่อยๆ เผยตัวออกมา แต่การตืน่ รูใ้ นระดับทีท่ ำ� ให้เข้าใจกลไกทาง
วัฒนธรรมของการกดขี่ในสังคม เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นอย่างช้าๆ
ในระบบการศึกษาของชาติ เมื่อหลักฐานบ่งชี้ชัด นักเรียนอาจรู้ว่าตนถูก
ท�ำให้โง่ แต่ก็ไม่รู้อย่างแน่นอนว่าด้วยวิธีการใด ครูเองก็อาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบาง
อย่างผิดพลาดทีท่ ำ� ให้เด็กไทยโง่กว่าเด็กชาติอนื่ ๆ แต่กไ็ ม่รเู้ ช่นเดียวกันว่าคืออะไร
และเป็นไปไม่ได้เลยทีค่ รูจะคิดว่าความผิดอยูท่ ตี่ นเอง ผูท้ รี่ วู้ า่ ต้นสายปลายเหตุคอื
อะไรก็คือปัญญาชนของผู้กดขี่ ซึ่งก�ำหนดควบคุมนโยบาย กฎ ระเบียบของการ
ศึกษาของชาติจากระดับสูงสุด และคงจะเป็นเรือ่ งตลก ทีเ่ จตนาทีจ่ ะท�ำให้โง่ดำ� เนิน
มายาวนานภายใต้การหล่อหลอมด้วยกรอบคิดและระบบคุณค่า และผูส้ บื เชือ้ สาย
ปัญญาชนของผูก้ ดขีอ่ าจลืมไปว่าเหตุอนั พิเศษทีต่ นร่วมสร้างขึน้ นีค้ อื อะไร จนพวก
เขาคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร (หากเขามีเจตนาจะแก้อย่างแท้จริง)

ถ้าปรัชญาจะมีผลในการเปลีย่ นแปลงโลกให้ดขี นึ้ ปรัชญาก็ไม่อาจเปลีย่ นแปลง
โลกให้ดขี นึ้ ด้วยการชีแ้ ละอธิบายการกดขีอ่ ย่างก่อให้เกิดเป็นความโกรธแค้น และ
อย่างที่จะน�ำไปสู่ความคิดที่จะแก้ไขโลกด้วยวิธีอันรุนแรง โลกได้เรียนรู้ผลของวิธี
คิดเช่นนัน้ มาแล้ว สิง่ เดียวทีป่ รัชญาจะท�ำได้กค็ อื การสนทนากับทัง้ ผูท้ ยี่ อมรับการ
กดขี่และผู้ท่ีเป็นเครื่องมือของการกดขี่ เพื่อช่วยชี้ให้ทั้งสองฝ่ายรู้ตัวว่าถูกหล่อ
หลอมให้มีจิตส�ำนึกทางศีลธรรมที่บกพร่องด้วยกันทั้งคู่ จนไม่รู้ว่าตนเองถูกท�ำให้
ทุกข์ทรมานด้วย “ความดี” ได้อย่างไร หรือว่าตนเองก�ำลังท�ำความผิดต่อผู้อื่นใน
นามของ “ความดี” ได้อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายตระหนักว่าในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นด้วยจิตส�ำนึกที่บกพร่องนั้น พวกเขาสูญเสีย “ความเป็น
มนุษย์” ของตนเองไปอย่างไรบ้าง ผู้ที่เป็นเครื่องมือของการกดขี่นั้นที่จริงแล้วก็
เคยเป็นผู้ที่ถูกกดขี่และยอมรับสภาวการณ์เช่นนั้นมาก่อน และผู้ที่ยอมรับการถูก
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กดขี่อยู่ ณ ตอนนี้ หากไม่เข้าใจกลไกทางจิตวิทยาของมันเสียแล้ว ในอนาคตเมื่อ
พวกเขาขยับสถานะขึ้นมา ตัวพวกเขาเองก็จะกลายเป็นผู้กดขี่และสืบทอด
“วัฒนธรรม” อันเป็นกลไกของการกดขี่ให้หมุนวนซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า และเขาเองเป็น
ผู้ที่จะต้องตัดสินใจว่าจะท�ำอย่างไรกับ “ความเป็นมนุษย์” ของตนเอง
ในการสนทนาเช่นนั้น อย่างแรกที่จะต้องท�ำคือหาเสียก่อนว่า แต่ละฝ่าย
คือ ครู และ นักเรียน (อาจรวมถึงทุกส่วน ทีต่ อ้ งการเข้ามาเกีย่ วข้องกับการก�ำหนด
เป้าหมายของการศึกษาของรัฐ) มีฐานความรู้ความเข้าใจตาม “สามัญส�ำนึก” ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเองอย่างไรบ้าง และต่อจากนั้น ด้วยวิพากษ์วิธี ขยาย
ฐานความรู้ความเข้าใจตาม “สามัญส�ำนึก” ของพวกเขาออกไป จนพวกเขา
สามารถเข้าใจโลกทัศน์ที่แตกต่างออกไปจากที่สังคมถูกหล่อหลอมให้ยึดถือ และ
เข้าใจถึงคุณค่าทีโ่ ลกทัศน์นนั้ มีตอ่ เกียรติและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ ทีเ่ หนือ
กว่าโลกทัศน์ที่ครองอ�ำนาจอยู่ในสังคม ซึ่งปรัชญาควรสามารถท�ำเช่นนี้ได้อย่าง
เป็นอิสระจากกรอบวิธีอธิบายของลัทธิมาร์คซิสม์ นั่นก็คือ เราจะต้องแสดงให้ได้
ว่าโลกทัศน์ที่เหนือกว่านั้นมีความชอบธรรมอยู่ในตัวของมันเอง และเรียกร้องให้
พวกเขารับมันไว้เป็นสามัญส�ำนึกใช้มองความสัมพันธ์ระหว่างเขาและผูอ้ นื่ ในแบบ
ใหม่ (และถ้าท�ำเช่นนัน้ ได้ เราก็อาจถือว่าทฤษฏีของลัทธิมาร์คซิสม์เป็นค�ำอธิบาย
ระดับใหญ่ที่สามารถรองรับค�ำอธิบายในระดับย่อยที่เป็นอิสระจากมัน) แต่เราจะ
เริ่มต้นด้วยการเข้าไปตรวจดูข้ออ้างบางข้อจากส่วนที่หนึ่ง เพื่อให้เห็นจริงยิ่งขึ้น
เสียก่อน
หนึ่ง ข้ออ้างที่ว่าวิกฤติของระบอบประชาธิปไตยและวิกฤติการศึกษาต้อง
ได้รับการอธิบายว่าสัมพันธ์ต่อกันโดยตรง
ประการแรก นีน่ า่ จะเห็นเค้าได้จากความสัมพันธ์กนั ของล�ำดับเวลา ในช่วง
ปีพ.ศ. 2516 ถึงพ.ศ. 2519 หลังการยอมลงจากอ�ำนาจของเผด็จการทหารถนอม
ประภาส ประเทศไทยมีประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์ ชนชัน้ ล่างรวมตัวกันต่อสูเ้ พือ่ สิทธิ
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ต่างๆ ของตนเองโดยมีนกั ศึกษามหาวิทยาลัยออกไปปลุกเร้าชีน้ ำ� มีพรรคการเมือง
ที่มีนโยบายสังคมนิยมอย่างชัดเจน แต่ก็จบลงด้วยเหตุการณ์ “ขวาพิฆาตซ้าย”
และรัฐประหาร แน่นอนว่าฝ่ายขวาย่อมเห็นว่าการศึกษาเท่าที่ด�ำเนินมาถึงจุดดัง
กล่าวมีคุณภาพสูงเกินไป จนสร้างให้เกิด “ขบวนการปัญญาชนฝ่ายซ้าย” ดังนั้น
เพื่อไม่ให้คนหนุ่มสาวลูกหลานชนชั้นกลางทุ่มเทสติปัญญาท�ำความเข้าใจความ
ทุกข์ยากของชนชัน้ ล่าง และเอนเอียงไปหาอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ กลไก
ทางจิตวิทยาต่างๆ ต้องถูกน�ำมาใช้อย่างเข้มข้นในสถานศึกษา และต้องลดคุณภาพ
การศึกษาลงทันที ด้วยการเปลี่ยนการสอบแบบอัตนัยมาเป็นปรนัย10
ในวันนี้ ชัยชนะของฝ่ายขวาที่ได้มาด้วยการรัฐประหารแบบไม่มีใครเสีย
เลือด (อย่างทีป่ รากฏต่อการรับรูข้ องสังคม ซึง่ อาจไม่เป็นจริง) เป็นประจักษ์พยาน
ว่า การศึกษาที่ให้โดยรัฐประสบความส�ำเร็จอย่างเต็มที่ในการสร้างจิตส�ำนึกทาง
ศีลธรรมที่บกพร่อง ไม่มีคนหนุ่มสาวที่เป็น “ปริญญาชน” ยืนอยู่ข้างผู้ถูกกดขี่อีก
เลย มีแต่พวกที่เข้าร่วมกับคนรวยและคนชั้นกลาง ซึ่งเป็นคนรุ่นวัยก่อนหน้า(ซึ่งก็
เป็นผลผลิตของการศึกษาประเภทเดียวกัน) ต่อสู้เพื่อสร้าง “ประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์” ชนิดทีจ่ ะไม่มนี กั การเมืองทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ เข้ามาบริหารประเทศ ด้วย
การซือ้ เสียงหรือด้วยนโยบายซือ้ ใจของคนจนอีกต่อไป เพราะด้วย “จิตส�ำนึกทาง
10 ในระดับมหาวิทยาลัย การบังคับให้เปลีย่ นข้อสอบจากอัตนัยมาเป็นปรนัยเป็นเรือ่ งเป็นไปไม่ได้ สิง่ ทีท่ ำ� ได้
คือ ห้ามนักศึกษาท�ำกิจกรรมทางการเมือง และสัง่ ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนระบบโซตัส SOTUS (ย่อมา
จากค�ำว่า อาวุโส ระเบียบ ประเพณี สามัคคี มีนำ�้ ใจ) ซึง่ ระบบนีจ้ ะสร้างข้ออ้างทุกประการมารองรับการ
ใช้อ�ำนาจและความรุนแรงต่อนักศึกษาปีหนึ่ง ในลักษณะเดียวกับในค่ายทหาร จนบางครั้งก็มีผู้เสียชีวิต
แน่นอนว่านักศึกษาปีหนึ่งไม่ชอบในสิ่งที่ถูกกระท�ำ แต่ก็ยอมฝืนทนเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่ๆ
แต่เมือ่ ขึน้ ปีสองพวกเขาก็จะเปลีย่ นมาชอบเพราะจะได้กระท�ำสิง่ เดียวกันนัน้ กับผูม้ าใหม่ นีค่ อื กลไกการ
วนซ�้ำของการกดขี่ การถูกท�ำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความปรารถนาที่จะชดเชยด้วยการ
ท�ำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เป็นความสัมพันธ์แบบซาดิสต์-มาโซคิสต์ ตามทฤษฎีบุคลิกภาพ
แบบอ�ำนาจนิยมของอีริค ฟรอมม์ ระบบโซตัสมีอยู่ในทุกสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันผลิตครู จาก
พ.ศ. 2519 มาจนปัจจุบัน เป็นส่วนต่อเนื่องของ “วัฒนธรรมอ�ำนาจ” และ “วัฒนธรรมแห่งความไร้ปาก
เสียง” ที่สร้างจากโรงเรียน ไม่น่าแปลกใจว่าท�ำไมเด็กไทยจึงถูกครูตะคอกมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพราะ
นักเรียนครูทุกคนถูกขู่ตะคอกตั้งแต่ย่างเท้าก้าวแรกเข้ามาในสถาบันฝึกหัดครู
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ศีลธรรมอันสูงส่ง” ของผู้มีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเหล่านี้ พวกเขาไม่
อาจทนนิง่ เฉยให้ประเทศชาติถกู นักการเมืองชัว่ ร้ายโกงกินอีกต่อไปได้ แต่ดเู หมือน
ว่า “จิตส�ำนึกทางศีลธรรมอันสูงส่ง” นัน้ กลับไม่เคยท�ำให้พวกเขาสนใจทีจ่ ะค้นหา
ความจริงเลยว่า ในสี่สิบปีที่ผ่านมานี้คนจนเคยได้อะไรจากรัฐบ้าง อะไรที่ท�ำให้
คนจนไม่เคยมีสิทธิ์มีเสียงทางการเมือง อะไรที่ท�ำให้พวกเขาไม่มีพรรคการเมือง
และตัวแทนทีม่ าจากชนชัน้ ของตัวเอง11 และพวกเขาไม่เคยคิดแม้แต่นอ้ ยว่าปัญหา
เหล่านี้คือสิ่งที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนอะไรอื่น พวกเขารู้จักแต่ความ
ศีลธรรมแบบใครโกงใครไม่โกง แต่ไม่รู้จักว่าความยุติธรรมคืออะไร
ประการที่ ส อง ในบรรยากาศของเสรี ภ าพทางปั ญ ญา ในช่ ว งเวลา
“ประชาธิปไตยเต็มใบ” นัน้ นักเรียนระดับมัธยมปลายทีเ่ ป็นหัวกระทิของประเทศ
ตัง้ ค�ำถามว่าการศึกษาให้อะไรกับพวกเขา ซึง่ ค�ำตอบดูเหมือนว่ามันจะให้กแ็ ต่การ
ไต่บนั ได และไม่ให้คำ� ตอบใดๆ ทัง้ สิน้ ต่อค�ำถามถึงคุณค่าและความหมายของชีวติ
หรือการค้นพบตัวเอง ค�ำถามเช่นว่านี้อบอวลอยู่ในบรรยากาศทางปัญญาของยุค
สมัยก่อนหน้าทีล่ ทั ธิวตั ถุนยิ มบริโภคนิยมทีร่ ะบบทุนนิยมน�ำเข้ามาจะเติบโตอย่าง
เต็มที่ พวกเขาจัดงานวิชาการที่ก้าวหน้าและตีพิมพ์หนังสือวิพากษ์การศึกษาของ
ไทย ซึง่ ท�ำให้โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการไม่พอใจอย่างรุนแรง และรวบรวม
มาท�ำลายในทันที (หนังสือ “วิธีการเรียนการสอนส�ำหรับผู้ถูกกดขี่” (Pedagogy
of the oppressed) ของเปาโล แฟร์ (Paolo Freire) ก็ได้รบั การแปลในช่วงเวลา
นั้น และถูกประกาศเป็นหนังสือต้องห้ามทันทีหลังรัฐประหาร)
วันนี้ บรรยากาศของการถามหาความหมายชีวิตของคนหนุ่มสาวเบาบาง
อย่างไม่อาจสัมผัสได้ ลัทธิวัตถุนิยมบริโภคนิยมครอบง�ำผู้คนอย่างเต็มที่และโลก
วิตกกังวลอยู่กับผลของมัน อันได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีนักเรียนมัธยม
11 ยิง่ กว่านัน้ ผูม้ ศี ลี ธรรมสูงเหล่านีจ้ ะโกรธอีกต่างหากถ้ามีใครพยายามอธิบายความจริงในเรือ่ งนีใ้ ห้เขาฟัง
เพราะมันจะพาพวกเขาย้อนกลับไปสูเ่ หตุการณ์ “ขวาพิฆาตซ้าย” ซึง่ ตัวบุคคลบางคนอาจจะต้องถูกชีอ้ อกมา
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ปลายไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ตั้งค�ำถามต่อความไร้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของการ
แต่งกายและทรงผม นีด่ เู หมือนจะไม่ลกึ ซึง้ เหมือนค�ำถามของนักเรียนมัธยมปลาย
ระดับหัวกะทิเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว แต่เป็นการเริ่มต้นปะทุของแรงต้านต่อการกดขี่ที่
ด�ำเนินมาตลอดเวลาอันยาวนานภายใต้คำ� อ้างเรือ่ งวินยั และจรรยา ซึง่ พวกเขาต้อง
ยอมรับอย่างไม่มีสิทธิ์ตั้งค�ำถาม การต่อต้านนี้ออกมาตรงๆ จากความรู้สึกข้างใน
ไม่มีกระแสภายนอกอื่นใดชี้น�ำ และไม่มีนักเรียนของโรงเรียนใดที่รับรู้การกดขี่นี้
ร่วมกันและออกมาเป็นหัวหอก เพราะนักเรียนทั้งหมดของประเทศกลายเป็น
สัตว์เลีย้ งเชือ่ งๆ ของสังคม ไม่วา่ จะโรงเรียนชัน้ หนึง่ ของประเทศหรือโรงเรียนทัว่ ๆ
ไป ยกเว้นก็แต่นักเรียนกลุ่มเล็กๆ ที่กระจัดกระจายกันอยู่ และแทบจะเป็นว่ามี
นักเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถท�ำให้สังคมรับรู้ว่าเขาก�ำลังต่อสู้กับระบบ
การศึกษาของชาติ สถานการณ์ในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน และ
อาจนับว่ายังก้าวหน้าน้อยกว่าของนักเรียนมัธยมเสียด้วยซ�้ำ
แต่อะไรบางอย่างบอกให้รู้ว่านักเรียนจ�ำนวนไม่น้อยรู้ตัวว่าถูกทรมานจาก
“ความดี” ประเภทที่ผู้ใหญ่ในสังคมก�ำหนดให้ พวกเขายอมรับการประณามศีล
ธรรมที่พวกเขาถูกพร�่ำสอนว่า “จอมปลอม” อย่างแทบไม่เกิดความรู้สึกขัดข้อง
เลยแม้แต่น้อย พวกเขาหลายคนรู้สึกว่าถูกกระท�ำประหนึ่งทาสและบางคนแอบ
ซ่อนการต่อต้านอย่างรุนแรงอยู่ข้างใน ในช่วงปี 2556 มีเหตุการณ์สองครั้งที่
นักเรียนสร้างค�ำสั่งรุกล�้ำเข้าไปในเว็บไซท์ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งหนึ่งเป็น
การวางแบนเนอร์ประกาศว่าพวกเขาคือเสรีชน และจะไม่ยอมตนอยูใ่ ต้อำ� นาจของ
กระทรวงศึกษาอีกต่อไป (และประกาศด้วยว่านีแ่ หละคือ “จิตอาสา” ทีร่ ะบบการ
ศึกษาพยายามบังคับเอาจากเขา) มีการจัดตั้งกลุ่ม “การศึกษาเพื่อความเป็นไท”
แม้พวกเขาจะยังไม่มีฐานความรู้ที่เป็นระบบมาอธิบายว่าความเป็น “ทาส” และ
ความเป็น “ไท” ในการศึกษาคืออะไรก็ตาม กลุ่มที่ต่อสู้เรื่องสิทธิยืนยันว่าการ
ศึกษาไทยต้องการการปฏิวัติ ไม่ใช่แค่การปฏิรูป ซึ่งหมายความว่าทุกอย่างที่

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2560 – กันยายน 2560)

173

ไม่เป็นประชาธิปไตยต้องถูกแก้ไข12 ในวันนี้การต่อต้านการกดขี่ทางปัญญาและ
จิตวิญญาณที่การศึกษากระท�ำต่อนักเรียนปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆ กับการต่อต้าน
การกดขี่ที่คนรวยกระท�ำต่อคนจน ที่หวนกลับมาในที่สุดหลังจากถูกกดไว้กว่า
สามทศวรรษ
สอง ข้ออ้างทีว่ า่ วิกฤติการศึกษาไทยไม่อาจอธิบายได้ดว้ ยเงือ่ นไขอืน่ ทีจ่ ริง
แล้ว ไม่วา่ เงือ่ นไขใดก็ตามทีไ่ ม่ใช่ลกั ษณะทีพ่ เิ ศษเฉพาะตัวของสิง่ ทีเ่ ป็นบริบทของ
การศึกษาไทย ก็สามารถแสดงได้ง่ายๆ ทั้งสิ้นว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงของ
ความล้มเหลวของการศึกษาไทย เพราะเราสามารถตัง้ ค�ำถามได้เสมอว่า ท�ำไมการ
ศึกษาของประเทศอื่นซึ่งก็ต้องอยู่ หรือเคยอยู่ในเงื่อนไขเช่นนั้นเหมือนกันกับเรา
(เพราะนอกจากสิง่ ทีน่ ยิ าม “ความเป็นไทย” ของกาลสมัยปัจจุบนั แล้ว เราก็เหมือน
กับประเทศอืน่ ๆในโลก คือเป็นทุนนิยม และรับเอาความเป็นตะวันตกมาใช้กบั ทุก
มิติ) จึงไม่ล้มเหลวในระดับเดียวกันกับเรา? และในเมื่อเขาก็มีปัจจัยเดียวกันกับ
เรา แต่ไม่ส่งผลอย่างเดียวกับเรา ก็จ�ำต้องถือไว้ก่อนอื่นว่าปัจจัยนั้นไม่ใช่ตัวเหตุ
แห่งปัญหาของเรา ดังนั้นเราจะพิจารณาเรื่องนี้แค่พอสังเขป
ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีผู้เสนอว่าปัญหาของไทยเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็น
กายภาพของเด็กไทย คือเด็กไทยในชนบทดื่มน�้ำที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนสูงซึ่งมีผล
ท�ำให้มรี ะดับสติปญ
ั ญาลดลง เราก็สามารถชีท้ นั ทีวา่ ประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียนและ
อีกมากมายในโลก มีระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน�้ำดื่มของโรงเรียนที่ไม่ดีไป
กว่าเรา และน่าจะมีปญ
ั หาทีห่ นักกว่า แต่การศึกษาของพวกเขากลับมีประสิทธิภาพ
12 เราอาจกล่าวว่า การที่ผู้ที่ต่อต้านรับรู้ว่ากรอบศีลธรรมจรรยาที่กดขี่พวกเขาเป็นสิ่งจอมปลอม แสดงว่า
เขาได้เอาชนะจิตส�ำนึกที่ผิดพลาดไปได้แล้ว แต่ก็ยังมีนักเรียนอีกจ�ำนวนมากที่ยังยอมรับกรอบดังกล่าว
และบางคนถึงกับพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนปกป้อง เมื่อมีนักเรียนบางคนร้องเรียนต่อกระทรวง
ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบทรงผมว่าจ�ำกัดสิทธิ์ กระทรวงยอมเปลี่ยนระเบียบในที่สุด แต่หลายๆ โรงเรียน
กลับใช้การลงคะแนนเสียง เพื่อตัดสินว่านักเรียนจะยอมรับการยึดระเบียบเดิมไว้หรือไม่ และเสียงของ
นักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่าให้คงระเบียบเดิมไว้ นี่แสดงให้เห็นว่าอ�ำนาจของวัฒนธรรมที่รองรับการกดขี่
อาจมีพลังสูงจนคนส่วนใหญ่แทบไม่คิดต่อต้านเลย และยังคิดเห็นไปอย่างซื่อๆ ว่าคือ “ความดี”
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สูงกว่าของเราไปได้อย่างไร? (การแก้ปัญหาน�้ำดื่มเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่คงไม่อาจ
หวังผลต่อคุณภาพของการศึกษา)
หรื อ สมมติ ว ่ า เป็ น เรื่ อ งจิ ต ภาพของเด็ ก ไทย คื อ เด็ ก ไทยปั จ จุ บั น ติ ด
คอมพิวเตอร์เกมส์และทีวี (และอื่นๆ เช่น มือถือ) จนไม่สนใจการเรียน เราก็เถียง
ได้ว่านี่เกิดขึ้นกับเด็กในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก
ท�ำไมจึงส่งผลกับเราอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ
หรืออาจมีการคิดว่าการขาดความเอาใจใส่จากครอบครัวจะเป็นต้นเหตุของ
ปัญหา เพราะประเทศไทยเพิ่งจะผ่านยุคที่คนหนุ่มสาวละทิ้งท้องไร่ท้องนามา
รับจ้างในเมือง แต่กลับเอาลูกมาทิง้ ให้ตายายเลีย้ งในชนบท ซึง่ เด็กกลุม่ นีส้ ามารถ
ก่อปัญหาทางสังคมได้มากมาย และประสบความส�ำเร็จในการศึกษาต�่ำมาก แต่
เราก็ถามได้เช่นเดิมว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศทั่วโลก ที่ชนบทไม่อาจเลี้ยงดู
ตัวเองได้อีกต่อไปและผู้คนต้องทิ้งถิ่นเดิมมาหาทางรอดในเมือง ท�ำไมการศึกษา
ของเราจึงถูกกระทบหนักกว่าใคร
หรือหากจะอ้างเรื่องคนในเมืองเอาแต่หาเงินหาวัตถุมาปรนเปรอตัวเอง
ไม่สนใจให้ความรักความเอาใจใส่ต่อบุตร ก็ตั้งค�ำถามได้ในท�ำนองเดียวกันว่าต้อง
เกิดขึ้นกับประเทศที่อยู่ใต้อิทธิพลของลัทธิทุนนิยมบริโภคนิยมทุกประเทศ
มีผพู้ ดู ว่าเด็กไทยในชนบทยุคปัจจุบนั ซึง่ การศึกษาเข้าไปหาถึงหมูบ่ า้ น รวม
ไปถึงมีความสะดวกสบายแบบเมืองอย่างเกือบครบถ้วน ขาดแรงจูงใจที่จะเรียน
หนังสือเพือ่ ทีจ่ ะยกระดับชีวติ ของตนเอง ต่างไปจากในสีส่ บิ ปีกอ่ นทีเ่ ด็กจะต้องเดิน
ข้ามน�้ำข้ามภูเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรทุกวันเพื่อไปโรงเรียนและชีวิตยัง
ยากล�ำบากมาก เด็กไทยในปัจจุบนั จึงมีความตัง้ ใจในการเรียนน้อยกว่าเด็กในลาว
เขมร เวียดนาม พม่า ที่ยังเหมือนเราเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว เราจึงเป็นที่แปดในอาเซียน
แต่ค�ำถามก็คือ ถ้าความสะดวกสบายในชีวิตท�ำให้ขาดแรงจูงใจในการเรียนจริง
ผลการเรียนของเด็กในประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศก็ต้องตกต�่ำไม่ต่างไปจาก
ของเรา ซึ่งไม่เป็นความจริง
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มีผู้พูดเช่นกันว่า การศึกษาของเราล้มเหลวเพราะการเมืองของเราไม่มี
เสถียรภาพในแง่ที่ว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยมาก รัฐมนตรีแต่ละคนต่างก็มี
นโยบายของตนเองจนการศึกษาไม่เป็นเอกภาพ ประเด็นนีส้ ามารถแย้งได้สองแบบ
คือ หนึ่ง ถ้าการเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยๆ ท�ำให้พันธกิจหนึ่งของชาติขาดเอกภาพ
พันธกิจทุกประเภทของชาติก็น่าจะต้องล้มเหลวเท่าๆ กับการศึกษา ซึ่งดูเหมือน
ว่าจะไม่เป็นจริง และ สอง เมื่อเราเข้าไปดูจริงๆ ถึงนโยบายของรัฐมนตรีที่เปลี่ยน
หน้าเข้ามาบริหารการศึกษาของชาติ จะพบว่าไม่เป็นความจริงเลยว่ารัฐมนตรี
แต่ละคนมีนโยบายของตนเอง ที่จริงแล้ว รัฐมนตรีแต่ละคนสร้างนโยบายของตน
ออกมาจากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติทมี่ อี ยูแ่ ล้ว ด้วยการหยิบบางประเด็นมา
ผลักดันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเท่านั้น13
การอ้างว่าครู หรือหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน หรือผู้ก�ำกับควบคุม
ดูแลและบริหารการศึกษา อย่างที่เป็นลักษณะทั่วๆ ไป ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ “การ
เสริมสร้างความเป็นไทย” คือสาเหตุของความล้มเหลวของเรา สามารถโต้เถียงได้ดว้ ย
วิธีเดียวกันทั้งหมด ว่าท�ำไมประเทศอื่นที่มีเงื่อนไขอย่างเดียวกับเราถึงไม่ล้มเหลว
เท่าเรา ประเทศเราไม่ใช่ประเทศเดียวในอาเซียนหรือในเอเชีย หรือในหมูป่ ระเทศ
ทีก่ ำ� ลังพัฒนา ทีฐ่ านเงินเดือนของครูไม่สงู พอทีจ่ ะดึงคนทีม่ สี ติปญ
ั ญาสูงมาเป็นครู
(แต่อาชีพครูกส็ ามารถดึงคนเก่งทีม่ อี ดุ มคติให้เข้ามาท�ำงานอย่างอุทศิ ตัวได้เสมอ)
วิธกี ารสอนแบบจารีตก็ไม่ใช่ปญ
ั หาทีร่ นุ แรงมากนักในตัวของมันเอง (แต่ปญ
ั หาอยู่
ทีค่ วามเป็นนักอ�ำนาจนิยม วินยั และการลงโทษอย่างรุนแรงไร้เหตุผลเสียมากกว่า)
ทุกประเทศในโลกเริ่มต้นด้วยระบบการศึกษาแบบครูเป็นศูนย์กลางทั้งสิ้น และ
การศึกษาก็พัฒนาไปได้ และประเทศที่ยังไม่ได้รับทฤษฎีการสอนที่ก้าวหน้ากว่า
13 ซึ่งหลายๆ อย่างในแผนฯที่ต่อเนื่องมานานกว่าสามสิบปีก็ประสบความส�ำเร็จมาโดยตลอด หรือประสบ
ความล้มเหลวมาโดยตลอด อย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของคณะรัฐบาลเลย ตัวอย่างของสิ่งที่
ประสบความส�ำเร็จมาโดยตลอดก็คอื การสร้างให้นกั เรียนมีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
วัฒนธรรมไทย และที่ไม่เคยประสบความส�ำเร็จเลยก็คือการสร้างให้นักเรียนเป็นผู้คิดเป็นท�ำเป็น และมี
ความรักต่อประชาธิปไตย
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จากโลกตะวันตก ก็ยังคงใช้การสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ระบบนิเทศและการ
ก�ำกับดูแลของเราก็ไม่เลวร้ายไปกว่าของประเทศอืน่ ในอาเซียนแน่นอน ระดับของ
วัฒนธรรมทางปัญญาและวัฒนธรรมทางจริยาที่สืบเนื่องมาจากรากเหง้าดั้งเดิม
ของเรากับของหมู่ประเทศข้างเคียงคงไม่แตกต่างกันนัก เราอาจจะอยู่ห่างจาก
ญี่ปุ่น จีน เกาหลี แต่คงใกล้ๆ กับมาเลเซีย เวียดนาม เขมร ลาว พม่า อินโดนีเชีย
ฟิลิปปินส์ ฯลฯ
ฉะนัน้ คงไม่มอี ะไรในวัฒนธรรมดัง้ เดิมทีเ่ ราล้าหลังชาติขา้ งเคียงมากๆ พอที่
จะยกขึ้นมาเป็นบริบทที่ท�ำให้การศึกษาของเรามีประสิทธิภาพที่ต�่ำไปกว่าของ
ประเทศเหล่านั้น ซึ่งถ้าไม่อยากเชื่อมโยงไปสู่เรื่องการเมืองจริงๆ เราก็คงต้องพูด
ว่า แม้เมือ่ แยกกันพิจารณาแล้ว ปัจจัยแต่ละตัวจะไม่อาจระบุให้เป็นเหตุของปัญหา
ของเรา (เพราะคนอื่นที่มีปัจจัยเดียวกันก็ไม่มีปัญหาขนาดเรา) แต่หลายๆ ปัจจัย
รวมกันอาจพอท�ำให้เราแสดงอาการของปัญหาที่รุนแรงเป็นพิเศษได้ แต่การพูด
เช่นนี้ก็ปราศจากน�้ำหนัก เพราะเราไม่อาจอธิบายให้ชัดเจนลงไปว่ามีปัจจัยอะไร
บ้างที่มาท�ำงานร่วมกัน และท�ำงานร่วมกันอย่างไร ในขณะที่เมื่อเราพูดถึงปัจจัย
เดียว การอธิบายจะชัดเจนตรงไปตรงมา
ดังนั้น จากทั้งหมดที่กล่าวมา การที่รัฐสร้างกลไกระดับชาติขึ้นมาเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา การพยายามสร้างระบบการวัดและประเมินผลการ
ศึกษาที่เป็นมาตรฐานกลางของชาติ การพยายามเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนจากแบบครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสร้างครูพันธุ์
ใหม่ การพยายามสร้างให้เกิดสายความรับผิดชอบทีส่ นั้ และกระชับ ด้วยระบบการ
แข่งขันและการจ่ายตรง การผูกโยงความก้าวหน้าของครูและผู้บริหารเข้ากับ
สัมฤทธิผลของนักเรียน จึงต้องถือว่าล้วนเป็นมาตรการทีไ่ ม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์
ปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งปัญหาอย่างครอบคลุมทุกมิติที่เป็นไปได้เลย หากแต่เป็นการ
ถือเอาง่ายๆ ว่าวิกฤติเกิดจากการที่ครูท�ำงานอย่างไม่มีอุดมคติ จึงไม่สนใจที่จะ
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พัฒนาตนเอง และผู้บริหารไม่ก�ำกับดูแล ซึ่งเป็นมิติที่จะต้องจัดการในเชิงเทคนิค
และกระบวนการเท่านั้น14 ในขณะที่มิติที่เป็นเรื่องของปรัชญาการศึกษา หรือ
“เจตนาเบื้องลึก” ของการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจและการ
ตระหนักรู้ การเปลี่ยนความเชื่อและระบบคิด กลับไม่ได้ถูกพิจารณาเลย
ตลอดเกือบสี่สิบปีที่ผ่านมา สิ่งที่อยู่ในแผนการศึกษาของชาติที่ประสบ
ความส�ำเร็จมาโดยตลอดคือการสร้างให้นักเรียนรักในสิ่งที่นิยามความเป็นไทย
ดังนัน้ ดูเหมือนว่าในเอเชีย ประเทศทีม่ กี ารศึกษาทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการสร้าง
14 มาตรการประเภทนี้วางอยู่บนสมมติฐานว่าในระบบทุนนิยมนั้นทุกคนท�ำงานเพื่อเงิน ไม่มีใครที่ท�ำงาน
ด้วยความส�ำนึกในหน้าที่ ซึ่งหมายความว่าองค์กรที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อมาประกันคุณภาพการศึกษาเองก็
ย่อมจะมีแต่พนักงานที่ท�ำงานเพื่อเงิน และดังนั้นแล้วก็ย่อมไม่มีจิตส�ำนึกต่อหน้าที่เช่นกัน วิธีคิดแบบนี้
จึงซ่อนตรรกะที่ท�ำลายตนเอง หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีการก�ำกับควบคุมที่ถอยไปอย่างไม่รู้จบ แต่ก็อาจจบ
ลงได้ทพี่ อ่ แม่ผสู้ ง่ ลูกของตนเข้าสูร่ ะบบการศึกษา (พ่อแม่ยอ่ มอยากให้ลกู ได้การศึกษาทีด่ ี เพือ่ ให้ลกู เรียน
จบออกไปท�ำงานหาเงินได้ดีกว่าคนอื่น) แต่นั่นก็วางอยู่บนข้อสมมติฐานอีกข้อหนึ่ง ที่ว่าคนพวกนั้นจะ
อุทิศตนเองให้กับการเป็นผู้ก�ำกับดูแลสูงสุด ยิ่งกว่านั้น มาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาลอกแบบตรงๆ มา
จากวิธกี ารจัดการของอเมริกาและของประเทศตะวันตกอืน่ ๆ บางประเทศ เช่นอังกฤษ ออสเตรเลีย (รวม
ไปถึงญี่ปุ่น) ซึ่งน่าสังเกตว่าอเมริกาดูเหมือนจะมีปัญหาที่ใกล้เคียงกับไทยอย่างยิ่ง คือแม้จะรวยที่สุดใน
หมู่ประเทศอุตสาหกรรม แต่ก็เป็นประชาธิปไตยจริงๆ น้อยที่สุด (มีการกระจายรายได้เลวที่สุด) และมี
ผลส�ำเร็จของการศึกษาชาติระดับล่างต�ำ่ ทีส่ ดุ ดังนัน้ ข้อวิจารณ์ตอ่ มาตรการปฏิรปู การศึกษาของอเมริกา
จึงใช้ได้กับประเทศไทยด้วย เช่น หนึ่ง ข้อสอบมาตรฐานกลางต้องสมมติล่วงหน้าว่ามีความรู้ที่ “เป็น
ทางการ” คือ “ถูกต้องหนึ่งเดียว” ส�ำหรับพลเมืองทุกคน ซึ่งอาจไม่เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ นามธรรมและวัฒนธรรม สอง การควบคุมด้วยการสร้างสายความรับผิดชอบให้สนั้ การ
แข่งขันและการจ่ายตรง จะท�ำให้เกิดความเลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษาอย่างรุนแรงยิง่ ขึน้ และจะขยายปัญหา
ความแตกต่างของชนชั้นทางเศรษฐกิจให้เลวร้ายลงไปอีก เพราะลูกของคนที่จนมากๆ แม้จะได้เงินจาก
รัฐเท่ากับคนอืน่ แต่กจ็ ะไม่มที นุ ของตนเองมาสมทบทีจ่ ะย้ายไปสูโ่ รงเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิส์ งู กว่า ดังนัน้ จะ
ได้การศึกษาที่มีคุณภาพต�่ำกว่า จบแล้วก็ท�ำงานที่สร้างรายได้ต�่ำกว่า และมีชีวิตที่ขัดสนกว่า ดูการ
อภิปรายเรื่องนี้ใน Apple, Michael W. “The Politics of Official Knowledge: Does a National
Curriculum Make Sense?” Teacher College Record Volume 95, Number 2 winter 1993,
222-241. ยิ่งกว่านั้น มีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ว่ามาตรการประกันคุณภาพการศึกษาของอเมริกาไม่ได้
เปลี่ยนแปลงผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเลยแม้แต่น้อย หรืออย่างน้อยก็ไม่มีหลักฐานว่า มาตรการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีผลเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสูงขึ้น ดูการอภิปรายเรื่องนี้ใน
Ravitch, Diane. “The Myth of Chinese Super Schools”, The New York Review, November
20, 2014. สืบค้นได้ที่ http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/nov/20/myth-chinese-super-schools/
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ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแบบเดียวกับของประเทศไทย ก็คงจะมีแต่เพียงประเทศ
เกาหลีเหนือเท่านั้น แม้ประเทศมาเลเซียจะมีสถาบันกษัตริย์และมีนโยบาย
ชาตินิยมในการศึกษา แต่ก็คงไม่ปลูกฝังการเทิดทูนบูชาประมุขของประเทศมาก
เท่ากับเกาหลีเหนืออย่างแน่นอน เพราะกษัตริย์ของมาเลเซียมีวาระผลัดเปลี่ยน
และมีบทบาทในฐานะศูนย์รวมจิตใจที่น้อยกว่าประเทศที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ
อย่างเกาหลีเหนือ ซึง่ ปัญหาของความส�ำเร็จแบบนีก้ ค็ อื มันคือความส�ำเร็จในการ
ปลูกฝังค่านิยมที่สังคมก�ำหนดล่วงหน้าไว้แล้วว่าดีงาม ซึ่งแน่นอนว่าไม่สนับสนุน
ให้มีการตั้งค�ำถามโต้เถียงและตรวจสอบ หรือเปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจด้วย
ตัวเองบนฐานของเหตุผลทีร่ อบด้านว่าจะยึดถือค่านิยมนัน้ หรือไม่ นีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญ
ของการเรียนรู้แบบไม่ต้องคิด ดังนั้นแล้วนักเรียนจึงคิดไม่เป็น แม้ประเทศอื่นๆ
อาจมีความเป็นอนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรมอยู่บ้าง คือพยายามส่งต่อค่านิยมของ
คนรุ่นก่อนให้กับคนรุ่นใหม่ (ซึ่งอาจจะมีน้อยลงไปมากส�ำหรับประเทศที่ผ่านการ
เป็นคอมมิวนิสต์มาแล้ว อย่างลาว เขมร เวียดนาม) แต่เขาอาจไม่มเี จตนาทางการ
เมืองทีจ่ ะสร้าง “วัฒนธรรมแห่งอ�ำนาจ” และ “วัฒนธรรมแห่งความไร้ปากเสียง”
อย่างประเทศไทย จึงไม่น่าจะมีประเทศไหนที่อาจกล่าวได้ว่าอยู่ใต้ “ลัทธิอนุรักษ์
นิยมอย่างสุดขั้ว” เหมือนประเทศไทย15
15 ในบทความทีก่ ล่าวถึงในเชิงอรรถทีแ่ ล้วของ Apple และในหนังสือ Official Knowledge: Democratic
education in a conservative age (Routledge, 1993) เขาอภิปรายว่าการศึกษาของอเมริกาปัจจุบนั
อยู่ใต้อ�ำนาจของกลุ่มอนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรมฝ่ายขวา ที่อาจเรียกชื่อว่า “ลัทธิอนุรักษ์นิยมหัวสมัย
ใหม่” (conservative modernization) เพราะประกอบขึ้นจากกลุ่มที่เคร่งครัดต่อศีลธรรมทางศาสนา
แต่พอใจกับระบบเศรษฐกิจของลัทธิเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ซึ่งเป็นลัทธิที่ต้องการให้โลก
ทัง้ โลกเป็นตลาดขนาดยักษ์ และให้เอกชนเข้าท�ำหน้าทีท่ กุ อย่างแทนรัฐ อาจเรียกรวมกันว่าลัทธิแทธเชอร์
(Thatcherism) และในสภาพเช่นนีป้ ระชาธิปไตยก�ำลังอยูใ่ นภาวะถดถอย และนีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ กับประเทศ
ทุนนิยมใหญ่ๆ ทั่วโลก ที่จริงแล้ว การอ้างว่าการเมืองคือพลังที่จะ “ยก” หรือ “กด” การศึกษา เป็น
เรื่องที่นอกจากจะมีเหตุผลอยู่ในตนเองแล้วก็มีประจักษ์พยานอยู่ทั่วไป คริสโตเฟอร์ ลูคัส ได้ทบทวนให้
เห็นว่า ในประวัตศิ าสตร์การศึกษาของอเมริกา กระแสการศึกษาแบบก้าวหน้าและแบบอนุรกั ษ์นยิ มหมุน
วนสลับเปลี่ยนกันแทบจะไม่เกินในสองทศวรรษ จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (ดูใน
Lucus, C. J. Foundations of Education: Schooling and the social order. New Jersey:
Prentice Hall, 1984.)
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“อนุรักษ์” หมายถึงเก็บรักษาสิ่งดีที่มีอยู่แต่เดิมไว้ให้ได้ ดังนั้น คนที่เป็น
นักอนุรกั ษ์นยิ มทางศีลธรรมจะเห็นว่าความดีอย่างทีต่ นเคยถูกสัง่ สอนให้ยดึ มัน่ มา
ตัง้ แต่เด็กเป็นความดีทขี่ า้ มพ้นยุคพ้นสมัย และดังนัน้ คนรุน่ ต่อไปของสังคมจะเป็น
“คนดี” จริงๆ ได้ก็ต่อเมื่อยึดมั่นในสิ่งเดียวกับตน ซึ่งก็ยึดมั่นในสิ่งเดียวกับคนรุ่น
ก่อนหน้า ซึ่งพวกเขาก็ยึดมั่นในสิ่งเดียวกับคนรุ่นก่อนหน้า ซึ่งก็ยึดมั่นในสิ่งเดียว
กับ....... (ถอยหลังไปได้ไกลมาก หรือจนหาจุดเริ่มต้นไม่เจอ)
ดังนั้น จะเห็นได้โดยง่ายว่า นักอนุรักษ์นิยมจะเป็นคนหัวโบราณ เชื่อฝังหัว
เจ้าทิฐิ ยึดมั่นถือมั่น (แต่เราจะต้องระวังที่จะไม่น�ำนักอนุรักษ์นิยมกับนักอุดมคติ
มาปนเปกัน) ซึ่งน่าจะเกิดกับคนที่ไม่เคยมีโอกาสที่จะพบกับความแตกต่างหลาก
หลายทางความคิด ขาดพื้นฐานที่จะท�ำให้สามารถติดตามพัฒนาการทางปัญญา
และจริยาของโลก ถูกป้อนข้อมูลและเลือกรับข้อมูลจากเพียงทางเดียว และไม่มี
ทัศนคติแบบวิทยาศาสตร์ในเรื่องบรรทัดฐานต่างๆ ในสังคม แล้วครูไทยเป็นนัก
อนุรักษ์นิยมทางศีลธรรมกันมากขนาดไหน?
เมื่อเริ่มมีการถกเถียงกันว่าอะไรท�ำให้เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งโง่บนเว็บบอร์ด
หนึง่ มีครูไทยคนหนึง่ โพสต์ขอ้ ความว่า ถึงเด็กไทยจะโง่กว่าเด็กชาติอนื่ แต่รบั รอง
ว่าเด็กไทยเป็นเด็กดีของผูใ้ หญ่กว่าเด็กชาติอนื่ อย่างแน่นอน (เพราะนัน่ คือสิง่ ทีเ่ ธอ
ทุ่มชีวิตให้) ไม่มีใครถามว่านั่นหรือเปล่าที่ท�ำให้เด็กไทยโง่ แต่มีคนมากด Like
มากมาย ซึ่งต้องเดาว่าน่าจะเป็นครูด้วยกัน
แน่นอนว่าหน้าทีห่ ลักของครูทคี่ วบคูไ่ ปกับการสอนวิชาความรูค้ อื สอนให้
เด็กเป็นคนดี ครูจึงมีหน้าที่ที่เท่าเทียมกับพ่อแม่ แผนการศึกษาชาติอาจก�ำหนด
ว่าความเป็นคนดีของนักเรียนคือการมีลกั ษณะนิสยั ทีพ่ งึ ปรารถนาต่างๆ ตามทีจ่ ะ
ระบุลงมาให้ และครูก็จะต้องถือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน
ที่จริงแล้วเรื่องของการสอนศีลธรรมเป็นเรื่องใหญ่และต้องการองค์ความรู้ที่
ละเอียดอ่อน ไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการสอนวิชาการ แต่สิ่งที่เราเห็นได้ในความ
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พยายามทีจ่ ะปฏิรปู การศึกษาคือ การพยายามพัฒนาองค์ความรูท้ มี่ สี ดั ส่วนทีต่ า่ ง
กันอย่างยิ่งระหว่างทั้งสองภารกิจของการศึกษา อาจกล่าวได้ด้วยซ�้ำว่าไม่มีการ
พยายามพัฒนาวิธีการและแนวคิดในการสอนศีลธรรมเลย ตลอดเวลาเกือบสี่สิบ
ปีทผี่ า่ นมาครูไทยสอนศีลธรรมให้กบั นักเรียนในแบบอนุรกั ษ์นยิ มอย่างสุดขัว้ ความ
เป็นเด็กดีคือการเป็น “เด็กว่านอนสอนง่าย” ซึ่งก็คือการอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่
ซึ่งหมายถึงปฏิบัติตนอยู่ในกรอบที่ผู้ใหญ่ก�ำหนดให้
แต่ผใู้ หญ่เองอาจไม่ใช่อนุรกั ษ์นยิ มก็ได้ถา้ หากว่าพยายามลดกรอบให้เหลือ
น้อยลงกว่าที่ตนเองเคยต้องประพฤติปฏิบัติสมัยเป็นนักเรียน แต่ถ้ายืนยันให้มี
กรอบอย่างเดิมๆ ทุกอย่างก็ย่อมเป็นอนุรักษ์นิยม และถ้าประดิษฐ์กรอบใหม่ขึ้น
มาบังคับเพิ่มขึ้นไปอีก ก็จะกลายเป็นอนุรักษ์นิยมที่ทบทวีด้วยความเป็นอ�ำนาจ
นิยม ความล้มเหลวของการศึกษาไทย ที่จริงคือความส�ำเร็จของการท�ำให้เด็กโง่
พร้อมๆ กับเคารพเชือ่ ฟังผูใ้ หญ่ แต่อะไรท�ำให้ครูไทยคิดว่าส่วนหลังคือคุณค่าทีต่ น
ร่วมสร้างให้แก่สังคม? เราจะต้องตอบค�ำถามนี้ให้ได้ในที่สุด
เมื่อเด็กนักเรียนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพในทรงผมและเครื่องแต่งกาย
กล่าวว่า ครูเป็นแค่ผ้รู ับใช้ของรัฐ ครูบางคนโกรธมากและบริภาษเขาอย่างรุนแรง
แน่นอนว่าครูไม่ได้รับรู้ตนเองว่าก�ำลังรับใช้ผู้ครองความเป็นใหญ่ในรัฐ แต่กระท�ำ
สิ่งต่างๆ ตาม “จรรยาบรรณ” ของความเป็นครู ดังนั้น อะไรที่ท�ำให้ครูปิดกั้นตัว
เองจากข้อเท็จจริงทีว่ า่ “ศีลธรรมจรรยา” ของตนเองเป็นเพียงแค่สงิ่ ทีผ่ ทู้ เี่ ป็นใหญ่
ในสังคมใส่เข้าไว้ในจิตใจของเขา ดูเหมือนว่าในความโกรธและการบริภาษที่เขา
ท�ำต่อเด็ก ครูกำ� ลังปิดกัน้ ตนเองจากความรูส้ กึ ผิดด้วยกลไกการป้องกันทางจิตบาง
อย่าง เขาจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อยอมส�ำรวจโลกทัศน์ของตนเอง ตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า
เขาได้โลกทัศน์นั้นมาอย่างไร และโลกทัศน์นั้นท�ำให้ เขาท�ำความเลวต่อเด็กและ
ต่อสังคมในนามของความดีได้มากเพียงใดเป็นไปได้เพียงไรที่ครูจะยอมตั้งค�ำถาม
ต่อโลกทัศน์ของตนเอง? เป็นไปได้อย่างยิง่ เพราะครูเกือบทัง้ หมดเป็นชนชัน้ กลาง
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ใหม่ระดับล่างที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชนชั้นล่าง คือเป็นลูกหลานของ
ชาวนา เขาควรมีคำ� ถามว่าท�ำไมผลของความทุม่ เทในอาชีพการงานของเขาจึงกลับ
กลายเป็นศัตรูกบั ชนชัน้ ทีเ่ ป็นรากเหง้าของเขาเอง หากเขาตืน่ รูว้ า่ ด้วยลัทธิอนุรกั ษ์
นิยมทางศีลธรรมและด้วยการคล้อยตามอุดมการณ์ของรัฐ เขาได้กลายเป็นข้ารับ
ใช้ของผู้ครองความเป็นใหญ่ กลายเป็นเครื่องมือของการกดขี่ มโนธรรมของเขาก็
จะพาเขาหวนกลับคืนสู่มนุษยธรรม และเมื่อนั้นการสอนของเขาก็จะปฏิบัติต่อ
ผู้เรียนอย่างสมค่ากับความเป็นมนุษย์ เขาจะเป็นนักต่อสู้ของประชาธิปไตย ผลัก
ดันก�ำลังของฝ่ายประชาธิปไตยในสังคม ซึ่งจะเปลี่ยนผู้ครองอ�ำนาจในสังคม ให้
จบสิ้นพ้นยุคสมัยของ “ศักดินาและเหล่าอ�ำมาตย์” ไปในที่สุด และเมื่อนั้นการ
ศึกษาก็จะเปิดวาระใหม่อย่างแท้จริง.
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