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การศึกษาเชิ งวิ พากษ (Critical Pedagogy) เป นทั้ ง
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการทางการศึกษาที่มีความผูกพัน กับ
แนวคิ ด ของสํ านั กมาร ก ซิ ส ม (Marxism) ที่ เ ห็ น ว า กระบวน
การศึ กษาเปน สวนหนึ่ง ของกระบวนการก อรูปทางสังคมของ
มนุษย รวมทั้งกอรูปใหแกปจเจกบุคคลและสถาบันทางสังคมที่
มนุษยสังกัดอยู ชนชั้นกรรมาชีพจะตองแสวงหาหนทางใหหลุดพน
จากพันธนาการแหงการกดขี่ โดยเฉพาะอุดมการณทุนนิยมที่
พันธนาการมนุษยใหมืดบอด ภาระหนาที่ข องการศึกษาเชิง
วิพากษคือพัฒนาการวิพากษความเลวรายของระบบดวยมุมมอง
ทางการศึ กษา ด ว ยความคิ ดทางการศึ กษาแบบมนุ ษ ยนิ ย ม
(Humanism) ดวยการใชวิภาษวิธีแบบ Hegel (Hegel’s Dialectics)
และวิพากษวิธีการแสวงหาความรูแบบปฏิฐานนิยม (Positivism)
ตองเขาใจใหไ ดวาวิ ธีการมองโลกเชิงวิ ทยาศาสตรแบบกลไก
และวิธ ีก ารแสวงหาความรู แ บบปฏิฐ านนิย มทํ า ใหก ารจัด
การศึกษา การพัฒ นาหลักสูต ร และการออกแบบการเรีย น
การสอนปดกั้นการพัฒนาการเรียนรูเชิงสรางสรรคของเด็กและ
เยาวชน สงผลใหหองเรียนกลายเปนเพียงพื้นที่ของการฉายซ้ํา
บทเรี ย นที่ ครู เ ตรี ยมมาล วงหนาแลว ผู เ รีย นได รับ การปฏิ บั ติ
เปนเพียงวัตถุทางการศึกษา (object) มากกวาเปนองคประธาน
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(subject) ของการศึกษา ซึง่ หมายถึง การที่ผูเรียนแตละคนมีตัวตนและสามารถรักษาอัตลักษณ
ของตนไวได (Young, 1989; อางอิงใน ศิวรักษ ศิวารมย, 2551)
แกนแกนสําคัญของการศึกษาเชิงวิพากษที่ผูเขียนกลาวถึงขางตนนี้ คือสิ่งที่หนังสือ
On Critical Pedagogy (Giroux, 2013) (วาดวยการศึกษาเชิงวิพากษ) พูดถึงเชนเดียวกัน ผู
ปริทัศนบทความมีเปาหมายสําคัญ ที่ตัดสินใจเลือกหนังสื อ On Critical Pedagogy มาเขีย น
เปนบทปริทัศนเนื่องจากทฤษฎี/แนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ ซึ่งมีนักวิชาการทางการศึกษา
สายนีโอ-มารกซิสม (Neo-Marxism) หลายคนเขียนงานทางดานการศึกษาเชิงวิพากษออกมา
ไมวาจะเปน Michael Apple, Henry Giroux, Donaldo Macedo, Ira Shor, Peter McLaren,
Shirley Steinberg และ Antonia Darder ซึ่งเปนกลุม นักวิชาการดานการศึกษาเชิงวิพากษ
รุนบุกเบิกและรวมสมัยกับนักวิชาการดานการศึกษาเชิงวิพากษคนสําคัญของโลกอยาง Paulo
Freire นักวิชาการกลุมนี้ไดสรางสรรคผลงานดานการศึกษาเชิงวิพากษออกมาอยางตอเนื่อง
และไดรับการยอมรับเปนอยางมากในวงวิชาการของโลกตะวันตกทั้งในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
แตพวกเขาเหลานี้เปนที่รูจักกันนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวงการครุศึกษาในประเทศไทย
(ศิวรักษ ศิวารมย, 2551) ทั้งนี้เพราะกระแสหลักของศาสตรดานครุศึกษา คือ กระบวนทัศน
ทางการศึกษาแนวพฤติกรรมนิยม รวมถึงการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนภายใต
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตรและการแสวงหาความรูแบบปฏิฐานนิยม การ
เลือกหนังสือ On Critical Pedagogy มาปริทัศนบทความ นาจะชวยหนุนเสริมใหนักครุศึกษา
และนักวิชาการดานการศึกษาในประเทศไทยมีความรูความเขาใจและสามารถขยับมุมมองจาก
กระบวนทัศนทางการศึกษากระแสหลักไปสูการศึกษาในมิติอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับบริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัติศาสตร เชน ความรูกับอํานาจ (Knowledge
and Power) ความรูกับการครอบงําทางวัฒนธรรม (Knowledge and Cultural Domination)
การเมืองเชิงวัฒนธรรมกับการศึกษา (Cultural Politics in Education) ไดไมมากก็นอย
Henry A. Giroux ผูเขียนหนังสือ On Critical Pedagogy ณ ขณะนี้เขามีตําแหนงเปน
ศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ และวัฒนธรรมศึกษา และประธานสาขา
วิชาภาพยนตร-โทรทัศนโลกศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร (McMaster University)
ประเทศแคนาดา ในแวดวงการศึกษาเชิงวิพากษ Giroux ไดรับการยอมรับวาเปนนักวิชาการ
ดานการศึกษาเชิงวิพากษรุนบุกเบิก เมื่อพิจารณางานของ Giroux ที่ปรากฏผานบทความวิชาการ
หนังสือตํารา และสิ่งพิมพประเภทอื่น ๆ จะพบวางานของเขามีอยูหลากหลายมากและเสนอ
แนวคิดทางการศึกษาเชิงวิพากษที่มีฐานความคิดเชิงสหวิทยาการ มีการบูรณาการกรอบแนวคิด
การปฏิรูปการศึกษาทั้งจากสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ที่ปรากฏชัดเจนมากที่สุด
คือสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) อยางไรก็ตามผูเขียนพบวา งานทุกชิ้นของ
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Giroux มีเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันที่การวิพากษระบบโครงสรางทางสัง คม วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และประวัติศาสตรของอุดมการณเสรีนิยมใหมในสังคมตะวันตกและสังคม
(โลก) รวมสมัยและผลกระทบที่มีตอการจัดการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
เปนตนไป
On Critical Pedagogy จึ ง เป น หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมบทความต าง ๆ โดยมี ประเด็ น
เกี่ยวของกับผลกระทบของอุดมการณเสรีนิยมใหมที่มีตอการศึกษาในภาพรวม กลาวคือเสรี
นิยมใหม ทางการศึกษาเปนสวนหนึ่งของแนวนโยบายหลักของรัฐที่ ดําเนิน การจัดการศึกษา
แบบเสรีนิยมใหม ประกอบดว ยการแปรรูปการบริการทางการศึกษาของรัฐ ใหเ ปน เอกชน
(Privatization) การเปดเสรีทางการศึกษา (Educational liberalization) และการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา (Decentralization) เพราะหลักการของเสรีนิยมใหมทางการศึกษาตั้งอยูบนฐาน
ความเชื่อที่วา เงื่อนไขที่จําเปน ของการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพสําหรับ ประชาชนนั้น คือ
เสรีภาพของปจเจกบุคคลในการประกอบการ (การศึกษา) ซึ่งหมายถึงปจเจกบุคคลมีเสรีภาพ
ในการที่จะจัดการศึกษาและเลือกรับการศึกษาไดดวยตนเองตามระบบคุณธรรมและความสามารถ
ของปจเจกบุคคล (meritocracy) ดังนั้นโครงสรางเชิงสถาบันทางการศึกษาที่เอื้อตอการพัฒนา
การศึ กษาตามแนวทางเสรีนิ ยมใหมคือ การคุ มครองกรรมสิทธิ์ สวนบุ คคลอยางเขมงวดและ
ระบบตลาดเสรีทางการศึกษานั่นเอง
ถึงแมวาบทความในหนังสือฉบับนี้จะพูดถึงประเด็นที่หลากหลาย Giroux กลาวไวใน
บทนําวาประเด็นหลักที่มีความสัมพันธรอยรัดกันอยางชัดเจนจากบทความทั้ง หมดคือ ความ
เชื่อมั่นวา การศึกษาคือรากฐานของประชาธิปไตย เพราะไมมีสังคมประชาธิปไตยใด ๆ จะอยูรอด
ไดโดยปราศจากพลเมืองที่มีจิตวิญญาณเสรีและความคิดไตรตรองเชิงวิพากษ และเปนผูปฏิบัติการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ปรารถนาใหเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในเชิงจริยธรรมและ
ความเทาเทียมกันทางสังคม อุดมการณเสรีนิยมใหมจึงเปนระบบที่กีดกันไมใหเด็กและเยาวชน
ซึ่งเปนผูเรียนในระบบการศึกษาที่รัฐกําหนดให มีจิตสํานึกและความคิดเชิงวิพากษ เนื่องจาก
อุดมการณเสรีนิยมใหมไดรับการผลิตซ้ําโดยชนชั้นนําทางการเมืองการปกครองและผูกําหนด
นโยบายทางการศึกษาวาระบบกลไกตลาดแบบเสรีเปนระบบที่สามารถนํามาใชแกปญหาสังคม
ทุกประเภทได ในขณะที่เงินทุนและกําไร (ที่ถูกขูดรีดสวนเกินโดยกลุมชนชั้นนํา) ซึ่งเปนเปาหมาย
สูงสุดถูกสะสมมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ Giroux เสนอแนวทางการวิเคราะหวาอุดมการณเสรีนิยมใหม
คอย ๆ คืบคลานและแฝงฝงเขามาอยูในระบบการศึกษาของรัฐไดอยางไร พรอมทั้งอธิบายวา
เสรีนิยมใหมมีสวนบอนทําลายระบอบประชาธิปไตยไดอยางไรและนักการศึกษาควรทําอะไร/
อยางไรเพื่อที่จะชะลอหรือหยุดยั้งอุดมการณดังกลาว
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ประเด็นรวมประการแรกที่ Giroux ศึกษาคือ สถานภาพปจจุบันของการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และศักยภาพในวันขางหนา Giroux ย้ําวานักการศึกษาเชิง
วิพากษหลายคนเพียงแควิเคราะหปญหาของอุดมการณเสรีนิยมใหมที่มีตอการศึกษาแตมิได
แสวงหาวิธีจัดการกับประเด็นปญหาเหลานั้น การตระหนักรูในเรื่องนี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ขอเสนอที่นาจะเปนไปไดในการจัดการกับเสรีนิยมใหมคือความเปนประชาธิปไตย ในมุมมอง
ของ Giroux นั้น การศึกษาเปนพื้นที่ของประชาธิปไตย กิจกรรมทางการเมืองและการเคลื่อนไหว
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับพื้นฐาน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาไดรับการคาดหวัง
วาจะตองจัดการเรียนการสอนแนวคิด /ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ ที่มีความหลากหลายใหแ ก
ผูเรียน กลาวในภาพรวมเขาตองการกระตุนเตือนใหนักการศึกษาตอ งตอบโตกับ วาทกรรม
การศึกษากระแสหลักและพัฒนาวาทกรรมการศึกษาเชิงวิพากษ ผานการสื่อสาร/สนทนาดวย
ความหวังและมีจิตวิญญาณแหงการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอสูกับอุดมการณเสรีนิยมใหมและการ
ปะทะกับอุดมการณของสังคมที่ไมเปนประชาธิปไตย (Kincheloe and McLaren, 2002)
เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนไมเพียงแตเรียนรูเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตย
เทานั้น พวกเขายังเขาไปมีบทบาทในการเรียนรูและใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมประชาธิปไตย
และปฏิบัติการเพื่อประชาธิปไตยในสถานการณจริง ประเด็นสําคัญที่สุดที่ Giroux เนนย้ําคือ
ความจริงทีว่าประชาธิปไตยในตัวของมันเองไม่มจี ุดจบสิน ประชาธิป ไตยเป็ น โครงการและ
ปฏิบตั กิ ารทางการเมืองทีต่อเนืองยาวนาน และพืนทีของการศึกษาก็เป็นส่วนหนึงของโครงการนี
การใชภาษาแหงความหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการมีสวนรวมของผูเรียนในโครงการทาง
การเมืองเรื่องประชาธิปไตยคือหลักการสําคัญของการศึกษาหรือที่เรียกวา การศึกษาเชิงวิพากษ
นั่นเอง ดังเชนที่ Giroux กลาวไวในบทนําวา ประชาธิปไตยในสังคมใด ๆ ไมอาจจะอยูรอดได
โดยปราศจากพลเมื องที่มี จิต วิญญาณเสรีแ ละความคิ ดไตร ตรองเชิง วิพ ากษ และการศึ กษา
เทานั้นที่จะเปนพื้นที่ในการปลูกฝงบุคคลใหมีความคิ ดเชิงวิพากษ ผานศาสตรการศึกษาและ
การเรียนการสอนเชิงวิพากษ
Giroux ยืนยันวา การศึกษาไมสามารถเปนพื้นที่แหง ประชาธิปไตยไดจริงถายัง ถูก
ชี้นําและกําหนดโดยอุดมการณเสรีนิยมใหม การทาทายตอเสรีนิยมใหมจึงเปนเรื่องที่ยากมาก
แตก็ใชวาจะทําใหเกิดขึ้นจริงไมได กลาวคืออุดมการณและนโยบายเสรีนิยมใหมทางการศึกษา
ทําใหมนุษยในฐานะผูกระทําการทางการเมืองและฐานะพลเมืองกลายเปนวัตถุแหงการบริโภค
อยางไมมีขีดจํากัด คอย ๆ ละทิ้งอุดมการณประชาธิปไตยและความยุติธรรมเชิงสังคม จนใน
ที่สุดจะกลายเปนพลเมืองที่เฉื่อยชาและไมเห็นความสําคัญของการตอสูเพื่อความยุติธรรมและ
ความเทาเทียมของพลเมือง (Apple, 2013) Giroux กลาวอยางตรงไปตรงมาวาอุดมการณเสรี
นิยมใหมมีกระบวนการทํางานตอตานประชาธิปไตยอยางไร นั้นเปนสิ่งที่ระบบการศึกษาใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกาและการศึกษาในโลกตะวันตกดําเนินการมาอยางยาวนานนับตั้งแตอดีต
เรื่อยมาจนปจจุบัน เขาเรียกรองใหการจัดการศึกษามีพันธกิจตอปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สังคมไปสูสังคมที่ดีกวาทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยทําหนาที่ปลุกผูคนใหตื่น ขึ้น จากความ
พึงพอใจกลวง ๆ ซึ่งเปนภาพลวงตาของระบบทุนนิยมและเสรีนิยมใหมและตอสูกับมันในทุก
วิถีทาง ใจความที่ Giroux เสนอไวนี้จึงนาจะเปนแกนแกนหลักของศาสตรการศึกษาเชิงวิพากษ
วา มันถึงเวลาแลวที่เรา (นักการศึกษา ครูอาจารย ผูเรียน และบุคคลที่เ กี่ย วขอ งกับ การจัด
การศึกษา) จะตองตอสู (กับอุดมการณเสรีนิยมใหมในฐานะวาทกรรมทางการศึกษาที่มีอํานาจ
นําครอบงําผูคนในสังคม) และการที่เราจะทําภารกิจอันยิ่งใหญนี้ใหสําเร็จไดนั้น การจัดการ
ศึกษาและพื้นที่ของการปฏิบัติการทางการศึกษา ไดแก โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
จะตองทําหนาที่รื้อสรางและเผยโฉมหนาที่แทจริงของอุดมการณเสรีนิยมใหมวามิใชสิ่งที่เปน
บรรทัดฐาน เปนความรูความจริง เปน กลาง หรือ เปน สิ่ง ที่ตอ งมีอ ยูแ ลว อยางปกติใ นสัง คม
หากแตเปนอุดมการณที่ ไดรับการประกอบสรางและสถาปนาขึ้นมาอย างเปนทางการภายใต
การบงการของกลุมผู ที่ไดรับ ผลประโยชน หลากหลายกลุ ม จนทําใหอุ ดมการณเสรีนิ ยมใหม
กลายเปนวาทกรรมกระแสหลักและสามารถครองอํานาจนําในพื้นที่เศรษฐกิจการเมืองของโลก
รวมสมัยไดสําเร็จมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว
Giroux โตแยงวาอุดมการณเสรีนิยมใหมสรางตําแหนงแหงที่ใหแกตัวเองและแสดง
บทบาทวามีความเปนกลาง เปนสากล และอยูเหนือการวิพากษวิจารณใด ๆ กลาวอยางงายก็
คือ เสรีนิยมใหมก็เปนเพียงแคเสรีนิยมใหมเทานั้นไมไดมีเบื้องลึกเบื้องหลังใด ๆ ซอนหรือปดบัง
อําพรางไว Giroux อธิบายวาความสําเร็จของปรากฏการณดังกลาวนี้มีที่มาจากนักวิชาการและ
นักการศึกษาที่สมาทานอุดมการณเสรีนิยมใหมเขามาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาศาสตรและ
วิชาความรูในยุคสมัยใหม ซึ่งก็คือกระบวนทัศนกลไกเชิงวิทยาศาสตร ความรูและการแสวงหา
ความรูแบบประจักษนิยมและปฏิฐานนิยมที่เกิดขึ้นในชวงศตวรรษที่ 20 และคอย ๆ กลายเปน
วาทกรรมความรูที่มีความชอบธรรมและมีอํานาจนําเหนือศาสตรตาง ๆ ทุกแขนง หลักการสําคัญ
ของอุดมการณเสรีนิยมใหม เชน การสะสมกํ าไร/ผลประโยชน การวิเคราะหผลกําไร-ตนทุ น
และการทําใหปรากฏการณทางสังคมทุกประเภทสามารถนับ จํานวนหรือการวัดคาได ในเชิ ง
ปริมาณ โดยเฉพาะการศึกษาไดถูกทําใหกลายเปนความรูความจริงกึ่งวิทยาศาสตรที่ตองไดรับ
การจัดกระทํา ควบคุม และทดลองทางวิทยาศาสตร โดยมีกลุมชนชั้นนําทางเมืองการปกครอง
ผูกําหนดนโยบายทางการศึกษา รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปในสังคมดําเนิน การผลิต ซ้ําและ
สงผานอุดมการณเสรีนิยมใหมจนอุดมการณดังกลาวคอย ๆ กลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในความคิด
การรับรู การมองโลกและการดําเนินชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคน
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อนึ่ง ในประเด็นนี้เองที่ Giroux เนนวา ความเขาใจอยางลึกซึ้งในประวัติศาสตรและ
ความเปนมาของการสถาปนาอุดมการณเสรีนิยมใหมนั้นเปนอันตรายอยางมากตอโครงสราง
อุดมการณเสรีนิยมใหมเอง เนื่องจากความเขาใจในเชิงวิพากษและมุมมองเชิงประวัติศาสตร
แบบวิภาษวิธีตออุดมการณเสรีนิยมใหมจะแยงชิงตําแหนงแหงที่ของเสรีนิย มใหมซึ่งดํารงอยู
โดยไมมีสิ่งใดจะมาโคนลมลงได และทําการเผยโฉมหนาที่แทจริงใหเราเห็นวาเสรีนิยมใหมเปน
เพียงแคอุดมการณทางเศรษฐกิจการเมืองอันหนึ่งในบรรดาอุดมการณที่มีอยูอยางมากมายใน
สังคมโลกรวมสมัย และนี่เองคือเหตุผลที่ผูสนับสนุนอุดมการณนี้และโครงสรางสังคมในปจจุบัน
พยายามทํางานอยางหนักเพื่อทีจ่ ะรักษาสถานะเดิมที่ดูเหมือนวาเสรีนิยมใหมไมมีประวัติศาสตร
ความเปนมาและมีความเปนจริงไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นไปได การสํารวจตรวจสอบ
เรื่องเหลานี้มีความสําคัญอยางมากเพราะมีพลังขับเคลื่อนมหาศาลที่กําลัง ทํางานอยูแตซอ น
ตัวตนไวโดยมีเปาหมายเดียวกันคือ การค้ําจุนระบบอํานาจและโครงสรางเสรีนิยมใหมใหอยูใน
สถานะนําอยางมั่นคง ในฐานะนักการศึกษาเชิงวิพากษเราจะตองตองคําถามอยางถึงพริกถึงขิง
ตอพลังขับเคลื่อนที่ซอนอยูทั้งหมดนี้
คุณูปการที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของหนังสือเลมนี้คือการหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวของ
กับเด็ก เยาวชน และผูใหญตอนตนมาอภิปราย พลเมืองรุนเยาวกลุมนี้ตางก็ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากนโยบายและปฏิบัติการของอุดมการณเ สรีนิย มใหมท างการศึกษา พวกเขาถูก
กระทําใหสูญเสียโอกาสทางการศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อการปลดปลอยใหมนุษยมีเสรีภาพอยาง
แทจริงและปลอยใหพวกเขาเจริญเติบ โตเปนพลเมื องที่เฉื่อยชาตออุดมการณ ประชาธิปไตย
Giroux ตั้งขอสังเกตวา พลเมืองรุนเยาวกลายเปนเพียงวัตถุดิบปอ นเขาใหแ กอุต สาหกรรม
วัฒนธรรมอยางเชน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ(ชวนเชื่อ)ผานสื่อดิจิตอล รวมถึงระบบ
อุตสาหกรรมทางการทหารที่สนับสนุนใหมีการสรางความรุนแรงและการกอสงครามในสังคม
โลกอยางไมรูจบ พลเมืองรุนเยาวเกิดมาและถูกติดตั้งระบบความคิดที่ลดทอนความเปนมนุษย
พวกเขามีฐานะเปนเพียงหนึ่งในวงจรของผูบริโภคที่พอหมดคาแลวก็ตองถูกจัดการโละทิ้งไป
แลวกระบวนการดังกลาวก็จะผลิตผูบริโภครุนใหมขึ้นมาทดแทนเปนวงจรที่ไมมีวันจบสิ้น สิ่งที่
กลาวถึงนี้แ มวาจะฟงดู โหดรายตอ พลเมืองรุน เยาวเปนอยางมาก แตก็เปนประเด็นที่นักการ
ศึกษาไม สามารถปฏิ เสธไดว าไมใช สิ่งที่ เกิดขึ้น จริง ๆ ในสัง คมโลกรวมสมัย ที่ขั บเคลื่อนดว ย
อุดมการณเสรีนิยมใหม นักการศึกษาจึงไมสามารถมองขามประเด็นดังกลาวและควรที่จะให
ความสําคัญอยางจริงจังตอประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากอุดมการณเสรีนิยมใหม
ผูเขียนกลาวไวกอนหนานี้วาคนรุนเยาวเปนเพียงผูบ ริโภค มิไดถูกมองวาเปนพลเมือง
ที่กระตือรือรนของสังคมอีกตอไปนั่นหมายถึง ระบบตลาดและบริษัททุกประเภทตางก็เสาะหา
สินคาเพื่อสนองตอบความตองการของพลเมืองรุนเยาว โดยเฉพาะสินคาที่ไมมีประโยชนหรือ
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อาจเปนอันตรายตอชีวิต เชน เครื่องดื่มที่ใหพลังงาน และเกมสวิดีโอที่เนนความรุนแรงเสมือน
จริง อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาในตัว ของมัน เองกลายเปน เพีย งสิน คาในรูปแบบของ
แบบทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สินคา (ทาง
การศึกษา) ทั้งสองประเภทจึงเปนคุณคาทางการศึกษาที่ไมอาจเชื่อมั่นไดวามีคุณคาตอพลเมือง
รุนเยาวอยางแทจริง Giroux โจมตีระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาอยางหนักหนวงดังปรากฏ
ในบทความหนึ่งชื่อวา ไมมีทางรอด(ตาย)สําหรับพลเมืองรุนเยาว (No bailouts for youth) เห็น
ไดชัดเจนวาขณะที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใชเงินจํานวนหลายลานลานดอลลารสหรัฐเพื่อชวยพยุง
สถาบันทางการเงินใหรอดพนหรือฟนตัวจากสภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ แตเงินงบประมาณที่
รัฐใหเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาถูกลดจํานวนลงอยางมหาศาล เพราะการลงทุนทางการศึกษา
เปนการลงทุนระยะยาวซึ่งแนนอนวารัฐไมไดประโยชนอะไรจากการลงทุนทางการศึกษา การ
ตัดงบประมาณทางการศึกษาใหเหลือนอยที่สุดจึงฟงดูแลวสมเหตุสมผลในการบริหารประเทศ
ของรัฐตนกําเนิดอุดมการณเสรีนิยมใหมอยางสหรัฐอเมริกา เรื่องที่เกิดขึ้น นี้นาจะเปน ความ
ยอนแยงและนาเศราที่สุดในยุคสมัยของเราเนื่องจากรัฐไดทําการละเมิดตอหลักการพื้นฐานของ
สัญญาประชาคมนั่นคือ การใหการศึกษาแกพลเมืองในรัฐอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกัน
การเปลี่ยนแปลงอยางถึงรากถึงโคนเพื่อทําใหเยาวชนในฐานะพลเมืองกลายเปนเพียง
ผูบริโภคนั้นนับวาเปนการละเมิดสัญ ญาประชาคมระหวางรัฐ และประชาชน ความสัม พัน ธ
ระหวางเด็กและเยาวชนกับการจัดการศึกษาที่จัดใหโดยรัฐคือ การกอรูปความเปนตัวตนและ
ความหมายที่ แทจริง ของสั ญญาประชาคม คนรุนปจจุ บันตางก็ตระหนักดี วาพวกเราไดสราง
ภาระหนี้สินใหแกคนรุนถัดไป การใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนรุนหลังจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อ
ตอบแทนภาระที่พวกเขาจะตองสานตอจากคนรุนนี้ กลาวคือ ภาระตนทุนในการจัดการศึกษา
ไมวาจะเปนระดับใด ควรจะกระจายระหวางคนตางรุน (intergeneration sharing of costs)
เพราะประโยชนที่ไดจากการจัดการศึกษาใหแกคนรุนหนึ่งนั้นมิไดจํากั ดเฉพาะคนรุนนั้น หาก
ทวาอาจสง ผลถึงคนรุ นตอมา ดั งนั้นคนรุนนี้ (ซึ่งหมายถึงผูใหญใ นรุนนี้) ควรเป นผูรับภาระ
รายจายในการจัดการศึกษาสําหรับคนรุนตอไป (ซึ่งหมายถึง เด็กและเยาวชนในรุนนี้ ) ผูใหญ
ในรุนนี้โดยทั่วไปแลวมีฐานะเปนทั้งผูปกครองนักเรียนนักศึกษาและผูเสียภาษีอากรใหแกรั ฐ
หากผูใหญในรุนนี้รับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในรุนนี้ เมื่อเด็กและ
เยาวชนในรุน นี้กลายเปน ผูใ หญใ นรุน ถัดไป ก็จ ะเปน ผูรับ ภาระตน ทุน ในการจัด การศึกษา
สําหรับ เด็ก และเยาวชนในรุ น ตอ ไป ดัง นั้น คนรุน ที่ห นึ่ง จะเปน ผู รับ ภาระตน ทุน ในการจัด
การศึกษาสําหรับคนรุนที่ สอง และคนรุนที่ สองก็รั บภาระในการจัดการศึ กษาสํ าหรับ คนรุน ที่
สาม เปนเชนนี้เรื่อยไป
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อยางไรก็ตาม การที่สังคมรวมสมัยดํารงอยูภายใตการครอบงําของอุดมการณเ สรี
นิยมใหม สัญญาประชาคมดังกลาวกลับถูกละเมิดและไมจําเปน ตอ งปฏิบัติต ามแตอ ยางใด
เนื่องจากการศึกษาถูกมองวาเปนหนี้ที่มิ ไดกอใหเกิดกําไรและหยุ ดยั้งอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ยิ่ง ไปกวานั้น ศาสตรการสอนที่แ ทจ ริง ซึ่ง อยูใ นรูปของการคิดไตรต รองเชิง
วิพ ากษแ ละการมีส ว นร วมทางการเมือ งในฐานะพลเมือ งนั้ น ไม สามารถนํ ามาวั ดคาเป นเชิ ง
ปริมาณมากนอยหรือประเมินคาเชิงตัวเลขได ในขณะที่แบบทดสอบมาตรฐานสามารถทําได
Giroux ยังเนนวา อุดมการณเสรีนิยมใหมยังคงดํารงอยูตอไปไมมีวันจบสิ้น ในวังวนของระบบ
การประเมินที่ชี้นําการศึกษาและการแสวงหากําไร-ขาดทุน บุคคลหรือองคกรตางก็พยายาม
ที่จะขายสินคาทางการศึกษาใหไดมากที่สุด ทําการสะสมผลกําไร และแขงขันกันเองระหวาง
บุคคลหรือองคกรอื่น ๆ ที่วนเวียนเขามาแสวงหาผลประโยชนกับการศึกษา และที่สําคัญไมมี
สิ่งใดที่จะทดแทนความเสียหายอยางรุนแรงที่เด็กและเยาวชนจะไดรับผลกระทบไปทั้งชีวิตของ
พวกเขา ไมมีการพินิจพิจารณาถึงชีวิตคน ๆ หนึ่งที่จะเติบโตไปเปนพลเมืองของสังคมในอนาคต
ตอไป เสรีนิยมใหมไดทําใหบุคคลหรือองคกรนั้น ๆ มองแตสภาพปจจุบันโดยการแสวงหากําไร
และผลประโยชนใหมากที่สุดบนราคาที่ปจเจกบุคคลตองจายไป
งานของ Giroux ไดทําหนาที่สื่อสารไปสูปรากฏการณท างการศึกษาที่สัม พัน ธกับ
เศรษฐกิจการเมืองของสังคมโลกรวมสมัยในระดับมหัพภาค กลาวคือ เวลานับตั้งแตเมื่อ Hitler
ขึ้นมามีอํานาจและทําการกวาดลางปญญาชนในเยอรมนีกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 นักทฤษฎี
สังคมเชิงวิพากษสํานักแฟรงคเฟรต (Frankfurt School) รุนแรกอยาง Max Horkheimer, Theodor
Adorno และ Herbert Marcuse กลุมนี้ไดอพยพลี้ภัย ไปอยูที่ประเทศสหรัฐ อเมริกาและทํา
การคน ควาพัฒ นาทฤษฎีต อ ไปในประเทศตน กําเนิดอุดมการณทุน นิย มและเสรีน ิย มใหม
นักวิชาการเหลานี้ตางก็วิพากษประเด็นรวมในเรื่องสภาวะการบริโภคที่เกินความพอดี นักวิชาการ
กลุมนี้แยงวาสังคมของเราไดกลายสภาพเปนเสมือนหางสรรพสินคาขนาดใหญไปไดอยางไร
สังคมโลกรวมสมัยที่สมาทานอุดมการณเสรีนิยมใหมกลายเปนหางสรรพสินคาระดับโลกที่ซึ่งมี
สินคาทุกอยางจัดวางไวลวงหนาเพื่อรอใหผูบริโภคเขามาบริโภคอยางไมหยุดยั้ง ดูเหมือนวา
เราอาจจะรับรูมรดกทางความคิดที่ Horkheimer, Adorno และ Marcuse สรางไวใหแตไมไดใสใจ
พวกเขาอยางจริงจังเทาที่ควร เพราะกวา 50 ปตอมาพวกเรา (นักการศึกษาเชิงวิพากษ) ก็ยังคง
พูดในเรื่องเดิมที่พวกเขาเคยพูดไวแลว แตสถานการณกลับเลวรายหนักขึ้นไปอีก Giroux ชี้ใหเห็น
วา นับตั้งแตยุคสมัยของประธานาธิบดี George Bush เปนตนมาสัญญาประชาคม พันธะการ
เปนประชาสังคม และจิตวิญญาณเสรีประชาธิปไตยแบบอเมริกันชนขนานแทคอย ๆ ถูกทําให
เลือนหายไปเพื่อชดเชยกับกระแสสังคมที่เนนการบริโภคและปจเจกชนนิยมแบบสุดขั้วโดยการ
ดํารงอยูแบบตัวใครตัวมัน
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การวิเคราะหของ Giroux ทําใหเห็นอยางชัดเจนวาอุดมการณบริโภคนิยมไดรับการ
ยอมรับวาเปนคุณคาใหมในสังคมอเมริกันไดอยางไร เรามีตัวตนอัตลักษณอยางไรนั้นก็เนื่องมาจาก
สิ่งที่เราบริโภคในชีวิตประจําวันซึ่งมีตัวเลือกอยูอ ยางมากมายใหเราไดเลือกบริโภค (ตามรสนิยม
เงินทุน และชนชั้น) คําวา “ตัวเลือก” กลายเปนสิ่งที่มีความหมายตรงกันกับหนาที่ความเปน
พลเมือง (Citizenship) เราเปนอเมริกันชนเพราะวาเรามีเสรีภาพ และเสรีภาพของเราคือการเลือก
(จากตัวเลือกทั้งหมด) อะไรก็ไดตามแตใจเราตองการ เวลาผานไปกวา 5 ทศวรรษ อุดมการณ
การบริโภคเปนเพียงเรื่องหลอกลวงเราเขาไปสูวังวนดังที่ Horkheimer, Adorno และ Marcuse
กลาวไว งานของ Giroux ไดกระตุนเตือนใหเรามีสติสัมปชัญญะตอการบริโภคมากยิ่งขึ้น เพราะ
อิสรภาพที่แทจริงจะตองดํารงอยูในพื้นที่สาธารณะของภาคประชาชนและอุดมการณประชาธิปไตย
ที่มิใชเพียงแคการบริโภคสินคาเพื่อเสริมอัตตาแหงตัวตนใหหนายิ่งขึ้น การศึกษาตองทําหนาที่
เปนหมุดหมายชิ้นสําคัญเพื่อสรางพื้นที่ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
เทาเทียม
ขอวิจารณของ Giroux นั้นกาวไปไกลกวาการแบงขั้วทางการเมืองเปนฝายซายหรือ
ฝายขวา เพราะไมวาจะเปนฝายใดตางก็ตองมีสวนรับผิดชอบตออุดมการณเสรีนิยมใหมที่เขา
มาครอบงําการศึกษา Giroux บอกความรูสึกของเขาวารูสึกเสียใจที่มีนักวิชาการฝายซายเหลืออยู
นอยเต็มที เมื่อพูดถึงสถานะของฝายซายในปจจุบันเขาเนนวา นักวิชาการฝายซายหัวกาวหนา
ในรุนกอน ๆ ไดแบงแยกประเด็นดานวัฒนธรรมออกจากประเด็นการศึกษา และทําการวิพากษ
วิจารณดานความเปน/ไมเปนประชาธิปไตยในพื้นที่ของการศึกษา เชน ระบบโรงเรียน หลักสูตร
และการเรียนการสอน แตเมื่อเวลาผานไป Giroux เนนวา จิตวิญญาณเสรีประชาธิปไตยแบบ
นักวิชาการฝายซายในยุคกอน คอย ๆ เลือนหายไป นักวิชาการฝายซายไดยอมรับและปรับ
จุดยืนของตนใหสอดรับกับอุดมการณเสรีนิยมใหมที่ผนวกรวมเขากับทุนนิยมและโลกาภิวัตน
และกอเปนรูปร างใหมใ นนามการบริห ารจัดการทุนมนุ ษย (Human Capital) ทุนทางสังคม
(Social Capital) และการศึกษาในฐานะการฝกอบรมขณะปฏิบัติง าน (Education as Job
Training)
เมื่อเปนเชนนี้ศาสตรการศึกษาและศาสตรการสอนที่ไมมีการคิดเชิงวิพากษและการ
ไตรตรองเชิงวิพากษก็จะกลายเปนสวนหนึ่งของกระบวนทัศนเสรีนิยมใหมทางการศึกษาที่ไป
กดทับหรือผลิตซ้ําปญหาแบบเดิมใหเกิดขึ้นเปนวงเวียนไมรูจบ หนาที่ของการศึกษาจึงเปนการ
ฝกฝนอบรมใหมนุษยกลายเปนเพียงแรงงานที่ยอมรับอุดมการณทุนนิยมและเสรีนิยมใหมและ
ความไมเสมอภาคในทุกรูปแบบโดยดุษฎี หากจะกลาวในลีลาของสํานักมารกซิสม (Marxism)
จะเรียกกระบวนการนี้วา การผลิตซ้ําทางสังคม (social reproduction) นั่นคือการหลอหลอม
ปจเจกบุคคลใหสอดคลองกับอุดมการณของระบบเพื่อรักษาระบบ สถานภาพเดิม และสถานภาพ
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ความแตกตางทางชนชั้นใหดํารงอยูตลอดไป Giroux กระตุนใหนักการศึกษากระแสหลัก (นัก
การศึกษาที่มองวาการศึกษามีความเปนกลางทางการเมืองและดํารงอยูในฐานะที่เปนเครื่องมือ
ในการถายทอดวัฒนธรรมเพื่อรักษาสถานะและโครงสรางทางสังคมเดิม ) และนักการศึกษา
กระแสรอง (นักการศึกษาที่มองวาการศึกษาทางเลือก หรือ Alternative education คือทางออก
ของปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนทัศนการศึกษากระแสหลัก แตมิไดมองวาการศึกษามีความ
สัมพันธในเชิงวิภาษวิธีกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัติศาสตร
ของสังคมนั้นๆ) ที่มิไดรูเทาทันอัตวิสัยของตนเองวา ขณะที่ประกาศวาตนเองมีตําแหนงแหงที่
เปนนักการศึกษากระแสรอง (ผูปริทัศนเสนอจุดยืนวา การศึกษาเชิงวิพากษก็ดํารงอยูในฐานะ
ที่เปนกระบวนทัศนการศึกษากระแสรองเชนกัน หากแตเปนกระบวนทัศนการศึกษากระแสรอง
ที่วิพากษการศึกษากระแสหลัก) แตตนเองกําลังผลิตซ้ํากระบวนทัศนการศึกษากระแสหลักที่
ผนวกรวมอุดมการณทุนนิยมและเสรีนิยมใหมเขาเปนรางเดียวกัน ไดเกิดความตระหนักรูและมี
ความคิดไตรตรองเชิงวิพากษเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของตนเองใหมีมุมมองทางการศึกษา
เชิงวิพากษและเขาตอสูกับอุดมการณเสรีนิยมใหมที่เขามาครอบงําการศึกษา
Giroux ชี้ใหเห็นวา นักการศึกษาแนวอนุรักษนิยมใหม (Neo-conservative) ตระหนัก
ถึงพลังอํานาจของกระบวนทัศนการศึกษาเพือ่ การปลดปลอยมนุษย (Emancipatory education)
และพยายามแสวงหาวิธีการที่จะหยุดยั้งมิใหการศึกษาทําหนาที่ปลดปลอยมนุษยใหมีเสรีภาพ
ไดสําเร็จ กลาวคือระบบการศึกษาของรัฐคือ สถาบันที่ปลูกฝงอุดมการณประชาธิปไตย ดังนั้น
กลุมชนชั้นนําทางเมืองการปกครอง และผูกําหนดนโยบายเสรีนิยมใหมทางการศึกษาจึงพยายาม
ที่จะบอนเซาะทําลายอุดมการณประชาธิปไตย และเปลี่ยนรูปโฉมใหมใหเปนระบบตลาด Giroux
ไดโตแยงอยางมีชั้นเชิงวาแนวคิดของนักวิชาการฝายขวาสองคนไดแก Harold Entwistle และ
E.D. Hirsch ไดปรับประยุกตแนวคิดของ Antonio Gramsci ซึ่งเปนนักปฏิวัติฝายซายชาว
อิตาเลี่ยนใหเขากับอุดมการณอนุรักษนิยมใหม Gramsci อธิบายวาวัฒนธรรมและการเมืองมี
ความสัมพันธกันอยางไร และพลังอํานาจของการศึกษาเพื่อ การปลดปลอ ยมนุษ ยส ามารถ
จัดการกับปญหาไดอยางไร Entwistle และ Hirsh ใชนัยทางความคิดของ Gramsci เพื่อแสดง
ใหเห็นวาวัฒนธรรมและการศึกษาตางก็รอยรัดโอบอุมกันอยู และเสนอใหมีการปฏิรูปหลักสูตร
และการเรียนการสอนครั้งใหญโดยการเรียกรองใหมีการฟนฟูหลักสูตรที่มีอารยธรรมตะวันตก
(Canon) เปนแกนแกน ซึ่งตอมาเปนที่รูจักกันในชื่อวา Cultural Literacy (การรูวัฒนธรรม)
กําหนดเปนเนื้อหาและทักษะที่ผูเรียนในสังคมอเมริกัน ทุกคนไมวาจะมาจากเชื้อชาติ ชนชั้ น
เพศสภาพ ภาษา และศาสนาใดก็ตามจําเปนตองเรียนรู (Provenzo, 2005)
Cultural Literacy กลายเปนแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ครอบงํา
ระบบการศึกษาดวยอุดมการณอนุรักษนิยมใหมในสหรัฐอเมริกาตั้งแตทศวรรษที่ 90 หรือปลาย
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ศตวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน ดังที่ปรากฏในหนังสือเลมสําคัญที่วา Cultural Literacy: What
every American needs to know (Hirsch, Kett, & Trefil, 1988) และไดใชอุดมการณการศึกษา
นี้โจมตีแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism) สตรีนิยม (Feminism) และทฤษฎีเชิ ง
วิพากษ (Critical Theory) ซึ่งแนวคิดเหลานี้ตางก็มีสารัตถะสําคัญรวมกันวา ความรูมีลักษณะ
สัมพัทธ (relative) กับอํานาจและเกี่ยวของกับบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ประวัติศาสตร รวมถึงการสงเสริมใหวงการศึกษากระแสหลักทลายการแบงแยกระหวางองค
ความรูต ะวันตกที่ไดรับ การยอมรับวาเปนความรูกระแสหลักกับองคความรูช ายขอบ และให
ความสําคัญตอภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมและตัวตนอัตลักษณของผูเรียนที่มีอิทธิพลตอการ
สรางความรูและความจริง อุดมการณดังกลาวยังถูกนําไปรับใชเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
การเมืองโดยการขจัดความตื่นตัวทางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย
ออกไปจากระบบโรงเรียน เนื่องจากมันไมปลอดภัยและไมเอื้อตอศักยภาพในการเรียนรูที่แทจริง
ในมุมมองของนักวิชาการทั้งสอง การศึกษาควรจะทําหนาที่สงผานทักษะที่จําเปน (เชน ทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21) ในการดํารงชีวิตใหแกผูเรียนเทานั้น
Giroux ไดสืบเสาะไปถึงตนกําเนิดทางความคิดของ Gramsci และนักการศึกษาเชิง
วิพากษรุนบุกเบิกอยาง Paulo Freire เขาเนนวา Gramsci ยืนยัน ถึง ความสัม พัน ธร ะหวาง
วัฒนธรรมกับการเมืองที่แยกออกจากกันไมได เพราะความเปนการเมืองจะเห็นไดชัดเจนจาก
ปฏิบัติการทางการศึกษาและศาสตรการเรียนการสอน สิ่งใดก็ตามที่ถูกสงผานพื้นที่ทางการเมือง
และวัฒนธรรมลวนมีผลโดยตรงทั้งทางบวกและทางลบตอการศึกษา Giroux ไดใชแนวคิดของ
Gramsci เพื่อกระตุกกระตุนใหเรามองเห็นขอเท็จจริงที่วา ถาวัฒนธรรมและการศึกษาถูกมองวา
เปนสวนที่ไมเกี่ยวของกันอยางเชนที่เห็นและเปนอยูในปจจุบันโดยมีนักวิชาการทั้งฝายซาย
และฝายขวาเปนผูขับเคลื่อนหลัก ศาสตรการศึกษาและศาสตรการสอนแทนที่จ ะเสริม สราง
ประชาธิปไตย กลับยิ่งเพิ่มระดับของการครอบงําและการกดทับตอเนื่องไปไมมีวันจบ
Paulo Freire ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะที่เปนนักการศึกษาเชิงวิพากษ
ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด Giroux มีความใกลชิดกับชีวิตทางสังคมของ Freire และคุณูปการที่เขา
มีตอศาสตรการศึกษาเชิงวิพากษ ทําให Giroux มีโอกาสไดสนทนาและถกเถียงเชิงลึกถึงแนว
ความคิดของ Freire ที่พยายามทาทายอํานาจครอบงําโดยชนชั้นนําและชนชั้นปกครองไมเพียงแต
ในประเทศบราซิลบานเกิดของเขาเทานั้น แตยังนําไปประยุกตใชไดในสังคมอื่น ๆ ทั่วโลก Freire
ไมพอใจกับการศึกษากระแสหลักหรือการศึกษาแบบฝากธนาคาร (Banking model of education)
ซึ่งเปนระบบที่ผูเรียนถูกมองวาเปนเพียงภาชนะอันวางเปลาที่คอยรับความรูซึ่งถูกกําหนดโดย
กลุมชนชั้นนําและชนชั้นปกครองโดยมีเปาหมายเพื่อใหชนชั้นสามารถดํารงอยูในสถานะและ
โครงสรางเดิม Freire มองวาผูเรียนเปนพลเมืองที่มีความกระตือรือรนและมีศักยภาพที่จะทาทาย
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โครงสรางอํานาจเดิมและรูปแบบการกดขี่ทุกชนิด งานของ Giroux มีความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกันกับแนวคิดของ Freire และเขานํามาสานตออยางจริงจังเพื่อใชตอสูกับอุดมการณเสรี
นิยมใหมในปจจุบัน
อุดมการณเสรีนิยมใหมเปนอุดมการณที่แทรกซึมเขาไปในทุกปริม ณฑลที่เ กี่ย วกับ
สภาวะโลกและชีวิตทางสังคมของมนุษยและยังถูกทําใหแพรหลายไปทั่วโลก Giroux อธิบายถึง
สภาวะที่อุดมการณเสรีนิยมใหมคอย ๆ คืบคลานเขามาปกคลุมทุกสิ่งทุกอยางในความเรียงวาดวย
ศาสตรการสอน (วาดวย) สาธารณะ (public pedagogy) โดยที่ศาสตรการสอนสาธารณะเปน
กระบวนการจัดการศึกษาที่ไ มไ ดอ ยูภ ายใตการศึกษาในระบบโรงเรีย นอยางเปน ทางการ
กลาวคือประชาชนทั่วไปไดรับการติดตั้งอุดมการณเสรีนิยมใหมผานสื่อมวลชน การประชาสัมพันธ
และการโฆษณาชวนเชื่อ วิธีการเหลานี้กระตุนสามัญสํานึ กของมนุ ษยวาอุ ดมการณ เสรีนิย ม
ใหมเปนบรรทัดฐานสังคม เปนเชนนั้นในตัวของมันเองและไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนอยาง
อื่นไปได โดยการใหความสําคัญกับกลไกตลาดและสนับสนุนการบริโภคจนลนเกินความพอดี
ประชาชนทั่วไปไดรับการกลอมเกลาอุดมการณเสรีนิยมใหมผานทางวัฒนธรรม ประเด็น
นี้สามารถมองยอนกลับไปถึงแนวคิดของ Adorno และ Horkheimer ที่วาดว ยอุต สาหกรรม
วัฒ นธรรม เนื่ องจากอุ ตสาหกรรมวัฒ นธรรมเปน กลุ มบริษั ทยั กษ ใหญใ นเครื ออุ ตสาหกรรม
ที่ผลิตวัฒนธรรม ไมวาจะเปนสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ องคกรธุรกิจ ซึ่งใช “สัญญะ” ทาง
วัฒนธรรมเปนตัวกระตุนอุดมการณความเชื่อที่ขับเคลื่อนดวยเงินทุนและกําไรในระบบทุนนิยม
กลาวไดวาวัฒนธรรมคือเปนทั้งอํานาจและความรูที่ส รางความจริง บางอยางในสัง คมขึ้น มา
ศาสตรการสอนสาธารณะที่ Giroux เสนอคือ ศาสตรการสอนที่ตอยอดความคิดวาดวยอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมใหกวางขวางยิ่งขึ้นกวาเดิม ศาสตรการสอนสาธารณะจึงดํารงอยูในทุกพื้นที่สังคม
(ตัวอยางที่ชัดเจนของ public pedagogy คือ วัฒนธรรมฮิปฮอปและเพลงแร็พในฐานะที่เปน
วัฒนธรรมตอตานกระแสหลักในสังคมอเมริกัน) พวกเราในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคมตางก็
ไดรับการกลอมเกลาดวยวิธีการที่แตกตางกันไปวาเสรีนิยมใหมมีประโยชนตอการดํารงชีวิ ต
ของเราอยางไร พวกเราถูกสอนวาโรงเรียนตองมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ ทําหนาที่ผลิต
แรงงานเพื่อปอนเขาสูตลาดแรงงานโลก พวกเราถูกแวดลอมไปดว ยโฆษณาขายสิน คาและ
ผลิตภัณฑที่จะทําใหเราไปถึงความสําเร็จหรือไปสูเปาหมายที่ตองการ ผูผลิตสินคารายใหมตาง
ก็ผลิตขาวสารที่พวกเราตองการไดยิน และเรื่องเหลานี้ไมมีทางรอดพนไปจากการแยงชิงพื้นที่
ทางการศึกษา Giroux ย้ําวาโรงเรียนจะตองเปนพื้นที่ปลอดภัยจากอุดมการณเสรีนิยมใหม มิใช
เปนกระบอกเสียงเพื่อผลิตซ้ําความชอบธรรมใหแกอุดมการณเสรีนิยมใหม
กลาวไดวา อุดมการณเสรีนิยมใหมเปนอุดมการณที่ขับเคลื่อนสังคมโลกรวมสมัย ไม
มีพื้นที่ใดที่ดํารงอยูและรอดพนไปจากอุดมการณนี้ สิ่งที่จําเปนตองมีคือ กระบวนการตอสู /ขัด
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ขืน/ตอตาน/ปะทะประสานที่มีความซับซอนตอประเด็นปญหา Giroux แยงวา ปญหาตาง ๆ ถูก
ทําใหกลายเปนปญหาของปจเจกบุคคล ตัวอยางที่ชัดเจนคือ ผูที่เ ชื่อ ในเสรีนิย มใหม ม องวา
ความยากจนคือผลจากความลมเหลวในชีวิตของปจเจกบุคคล ซึ่งในความเปนจริงความยากจน
เปนผลมาจากกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่มีความเหลือ่ มล้าํ และไมเทาเทียมกันระหวางชนชัน้
และตองอาศัยการพิจารณาทําความเขาใจปจจัยหรือบริบทอันซับซอนที่นําไปสูความยากจนใน
ระบบทุนนิยม แตการโยนใหปจเจกบุคคลรับผิดชอบในความยากจนของตนเองเปน วิธีการ
แกปญหาที่งายที่สุด Giroux เรียกรองใหใชวิธีการเชิงสหวิทยาการในการจัดการกับปญหาอัน
ซับซอนที่เสรีนิยมใหมไดสรางไว วิธีการนี้มักจะมีจุดเริ่มตนมาจากพื้นที่ทางการศึกษาและศาสตร
การศึกษาเชิงวิพากษนั่นเอง วิธีการที่ Giroux เสนอเปนมุมมองตอสังคมเชิง วิภ าษวิธีที่ม อง
ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตเชิงเศรษฐกิจและปรากฏการณทางสังคมภายใตบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัติศาสตร เมื่อผูเรียนมีความคิดไตรตรองเชิง
วิพากษ พวกเขาก็จะเริ่มตระหนักถึงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒ นธรรม และใชค วามรูความเขาใจในเชิง ลึกนี้ไ ปตอ ยอดปฏิบัติการเพื่อ เสริม สรา ง
ประชาธิปไตยและความยุติธ รรมทางสั งคม และปรับ ประยุกตใ หเข ากั บเงื่อนไขทางสัง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ทายที่สุดแลว ผูปริทัศนเชื่อวาอุดมการณของศาสตรการศึกษาเชิงวิพากษที่ Giroux
และนักการศึกษาเชิงวิพากษทุกคนยึดถือและเปนจุดยืนสําคัญของการนําศาสตรการศึกษาเชิง
วิพากษไปสูยุทธศาสตรและการปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมคือ การสรางสังคมใหเปน
ประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมเชิงสังคม ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ กรณีที่เกิดขึ้นใน
วงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย กลาวคือกลุมนักการศึกษาเชิงวิพากษที่ผูปริทัศน
กลาวถึงขางตน ไดแก Michael Apple, Henry Giroux, Peter McLaren, Antonia Darder และ
Shirley Steinberg เปนหนึ่งในกลุมนักวิชาการ นักการศึกษา และนักสิทธิมนุษยชนที่รวมลงชื่อ
ในแถลงการณถึงอธิการบดี และประธานคณะกรรมการอุท ธรณรอ งทุกขนิสิต จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยไดแสดงความรูสึกเสียใจตอกรณีที่นิสิตจุฬาฯ ทั้งแปดคนซึ่งไดเดินออกไปใน
ขณะที่พิธีถวายสัตยปฏิญาณตนเปนนิสิต จุฬ าลงกรณม หาวิท ยาลัย กําลัง ดําเนิน อยูตอ หนา
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกลา
เจาอยูหัว โดยที่นิสิตทั้งแปดคนถูกลงโทษโดยการตัดคะแนนทําใหพวกเขาไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดอีก ใจความสําคัญของแถลงการณระบุวา การกระทําเชนนี้
เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกที่แตกตางในรั้วของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิด
ความงอกงามทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวกไดมีพื้นที่ทดลองเกิดขึ้น พรอมทั้ง
เรียกรองใหหาทางออกที่ดีกวานี้ เพื่อ สนทนาทําความเขาใจระหวางความเห็นที่แตกตางกวา
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การใชทัณฑ ซึ่งนอกจากจะสรางความเกลียดชังใหราวลึก แตยังสงผลตอภาพลักษณและระดับ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอีกดวย (ประชาชาติ, 2561)
นักการศึกษาเชิงวิพากษอยาง Peter McLaren กลาวในแถลงการณวา “เสรีภาพใน
การพูดและการแสดงออกเป็นสิทธิขนพื
ั นฐานของปั จเจกชนทุกคน เสรีภาพมิใช่เงือนไขทีมีอยู่
แล้วในธรรมชาติ หากแต่เป็ นการตังมันในศีลธรรมทีจะนํ าไปสู่ความยุติธรรมในสังคม” ขณะที่
Henry Giroux กลาววา “การลงโทษนักศึกษาจากการใช้สทิ ธิในการเห็นแย้ง เป็ นการขัดแย้ง
กับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในฐานะทีเป็ นปริมณฑลสาธารณะ (Public sphere) ตามหลัก
ของประชาธิปไตย ในกรณีของการลงโทษนี มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ) นี ได้
ละเมิดหลักการข้อหนึงทีไม่ควรละเมิดคือ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการเห็นแย้ง”
(ประชาชาติ, 2561)
กรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เปนเหตุการณ
ที่สะทอนถึงอุดมการณและปฏิบัติการจริงทางการศึกษา เหตุการณดัง กลาวมีความสัม พัน ธ
อยางแนบแนนกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือ ง และประวัติศ าสตรข อง
สังคมไทยที่มีความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกยุคโลกาภิวัตน กลาวอยางงายก็คือ
ประสบการณหรือปรากฏการณทางการศึกษาใด ๆ ที่เกิดขึ้นลวนมีความสัมพันธอยางแนบแนน
กับโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมนั้น ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได (Pinar and Grumet,
1981)
เนื่องจากอุดมการณหลักของศาสตรการศึกษาเชิงวิพากษคือ การเปลี่ยนแปลงและ
ปฏิรูปสังคมใหดีกวาเดิม โดยกรณีที่เกิดขึ้นจากการลงโทษนิสิตจุฬาฯ สะทอนใหเห็นถึงยุทธศาสตร
ของศาสตรการศึกษาเชิงวิพากษที่มิใชการปฏิวัติรุนแรงเพื่อชวงชิงอํานาจรัฐอยางในโลกยุค
สงครามเย็น ขณะเดียวกันขบวนการปลดปลอยแหงชาติแบบที่ Paulo Freire ไดกลาวถึงใน
หนังสือการศึกษาของผูถูกกดขี่ (Pedagogy of the Oppressed) ก็อาจมิใชทางเลือกที่เหมาะสม
ในโลกยุคโลกาภิวัตน แตศาสตรการศึกษาเชิงวิพากษจะเปนยุทธศาสตรการศึกษาที่ปฏิบัติการ
ตอตานขัดขืนโลกาภิวัตนแบบหลังสมัยใหมซึ่งถูกครอบงําโดยลัทธิเสรีนิยมใหม ที่กาวพนไป
จากกลไกและสถาบันทางการเมืองที่ดํารงอยูอยางพรรคการเมืองเพื่อนําไปสูการถักทอสังคม รัฐ
การเมือง และพื้นที่การศึกษาในรูปแบบใหม การศึกษาเชิงวิพากษในฐานะที่เปนศาสตรแหง
การตอตานขัดขืน (Pedagogy of the Resistance) จะนําไปสูการรวมแรงรวมใจ (solidarity)
เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก และแนนอน
วามีความสอดคลองกับสาระสําคัญในบทความปดทายของหนังสือฉบับนี้ บทความดังกลาวมี
ชื่อวา ศาสตรการศึกษาเชิงวิพากษมีอนาคตหรือไม (Does Critical Pedagogy Have a Future?)
เปนบทสัมภาษณระหวาง Giroux กับ Manuela Guilherme โดยที่เขาวิจารณความทาทายที่จะ
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เกิดขึ้นในอนาคตของศาสตรการศึกษาเชิงวิพากษ Giroux ไมไดพูดถึงความหวังความฝนที่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคมโลกแตอยางใด สิ่งที่ทิ้งทายไวใหผูอานคือขอเสนอแนะกวาง ๆ เพื่อใหผูอาน
ไดขบคิดตอดวยตนเอง Giroux ย้ําวาในสภาวะวิกฤติของโลกรวมสมัย นักการศึกษาจําเปนตอง
ตอสูโดยการเชื่อมโยงการศึกษาเขากับประชาธิปไตย สิ่งนี้คือขอเสนอแนะที่เชื่อมรอยสาระสําคัญ
ของทุกบทความเขาดวยกันตลอดทั้งเลม อุดมการณ์ประชาธิปไตยไม่สามารถดํารงอยู่ได้อย่าง
ยังยืนถ้าไม่มพี นที
ื ของการศึกษาเชิงวิพากษ์และกระบวนการสร้างพลเมืองทีมีความคิดไตร่ตรอง
เชิงวิพากษ์คอยสนับสนุนอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้พฒ
ั นาต่อไป
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