ประวัติศาสตรของหองเรียนภายใตบริบทของโลกาภิวัตน
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บทนํา
กระบวนการทําใหโลกเปนหนึ่งเดียวนั้นมีมาอยางตอเนื่องดวยน้ํามือมนุษยและธรรมชาติ
ในแตละชวงเวลา สังคมไดเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่เรียกวาโลกาภิวัตน ที่เปนทั้งวิกฤตธรรมชาติ
และจากการสรางสรรคระบบ แนวคิด ความเชื่อและความทาทาย ดวยการสรางสรางระบบเปดทาง
สังคมในรูปแบบตางๆตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมและระบบเหลานี้เปนประดิษฐกรรมทาง
โลกาภิวัตน ที่ดีเยี่ยมในการไหลเวียนของสรรสิ่ง ทั้งทรัพยากร ทุนความรู และมนุษย
มนุษยไดเรียนรูเรื่องตางๆผานสถาบันการเรียนรูที่สังคมไดสรางขึ้นเปนพื้นที่ที่เรียกวา
ห อ งเรี ย น ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นภาพสะท อ นสั ง คมวั ฒ นธรรมนั้ น ๆ ในบทความนี้ จ ะนํ า เสนอการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูที่สะทอนผานหองเรียน ที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลกาภิวัตน
ตามวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งบทสรุปนี้เพื่อสอบทานและทบทวนความจริงที่เกิดขึ้นจาก
กรณีศึกษาที่ยกมากลาวอางที่จะนําไปสูทางออกของการนําไปปรับตัวของการศึกษาที่ตองหมุนไป
ตามโลก และคงไวของศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
การศึกษาขอมูลในการเขียนบทความนี้จากขอมูลเอกสารชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ที่ไดตีพิมพ
เผยแพรแลวในกลุมที่ศึกษาทางมานุษยวิทยา ปรัชญาการศึกษา รวมทั้งหนังสือทางวิชาการที่เขียน
เกี่ยวกับโลกาภิวัตนโดยนํามาเรียบเรียงในรูปแบบประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงของหองเรียนดวย
การอธิบายบนความเปลี่ยนแปลงของบริบทในระบบโลกาภิวัตน ของสังคมวัฒนธรรม
ในบทความนี้จะกลาวถึงหองเรียนในระบบโรงเรียนระดับพื้นฐานคือ ตั้งแตประถมวัย
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายยังไมรวมการอุดมศึกษาเนื่องจากการศึกษาระดับนี้จะถูกควบคุมโดย
อํานาจของรัฐและยังเปนเสมือนตัวแทนแสดงความเปนรัฐ-ชาติไดชัดเจน
ถอดรหัสโลกาภิวัตน
โลกาภิวัตนถูกใหความหมายอยางมากมาย ดวยอํานาจการอธิบายในบริบทตางๆ ถาเนนที่
มุมมองสังคมยุโรปและอเมริกาก็เปนการสรางความหมายแหงความชอบธรรมในการยักยายถายเท
ทรัพยากร ทุนและภูมิปญญา ดวยวาทกรรมที่ฟงแลวดูสวยงามเชน การคาเสรี สิทธิมนุษยชน
สังคมไรพรมแดน และมาตรฐาน
สิ่งเหลานี้กอใหเกิดสงครามใหญนอยมากมาย จากแนวคิดการลาเมืองขึ้นของอาณาจักร
ตางๆที่ตองการคนและดินแดน มาเปนการลาเมืองขึ้นเพื่อประโยชนทางทรัพยากรในการผลิตและ
ตลาดของสินคาในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่เปลี่ยนจากการทําสงครามที่ตองมีคนลมตายจํานวน
มาก มาเป น สงครามทางวั ฒ นธรรมที่ เ ป น ชั ย ชนะที่ เ หนื อ กว า สงครามแบบเดิ ม เราอาจเรี ย ก

กระบวนการเหลานี้วาโลกาภิวัตนเชิงอํานาจและการครอบงํา ซึ่งในปจจุบันมีองคกรโลกาภิวัตนที่
คอยกํากับกระบวนการคือ องคกรการคาโลก องคกรการเงินระหวาประเทศ ธนาคารโลกและ
เครือขายเชนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียรวมถึงองคการสหประชาชาติและเครือขาย
โลกาภิวัตนอาจหมายถึงภัยพิบัติ และโรคภัยที่มนุษยไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเชน สภาวะ
โลกรอนหรือ HIV ไขหวัดนก ที่กลายเปนโลกาภิวัตนทางธรรมชาติที่มนุษยเปนตัวกอกําเนิดและ
เรงใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งก็มาจากโลกาภิวัตนเชิงอํานาจและการครอบงํา และ
โลกาภิวัตนก็สรางระบบที่เปนเครื่องมือเพื่อการครอบงําในรูปแบบตางๆเชนการกีดกันทางการคา
โดยอางการแพรระบาดของโรคเปนตน
โลกาภิวัตนก็ถูกนํามาปฏิบัติและใหความหมายในทางตรงขามกอเกิดแรงตานขึ้นไดเชนกัน
ทั้งที่แรงตานนั้นอาจทําเปนการปฏิรูปตนเองใหเขากับอํานาจของโลกาภิวัตนอยางชาๆแตก็ขอเปน
แบบอยางตนเองและไมแข็งขืนทําดูเหมือนวา เปนที่วานอนสอนงาย คอยเก็บเกี่ยวผลประโยชนจาก
โลกาภิวัตนผูที่ทําแบบนี้ไดแกชนชั้นนําในสังคม ที่ถูกโลกาภิวัตนครองงําและชนชั้นนํานี้เองที่มัก
แอบอางโลกาภิวัตน กับชนชั้นที่ไมเขาถึงทรัพยากรทางสังคม อีกทอดหนึ่ง แตการตานโลกาภิวัตน
นั้นก็มีแรงตานที่มีลักษณะสุดขั้วโดยหันกลับไปพึ่งพาตนเองของปจเจกหรือกลุมคนที่เปนคนเล็ก
คนนอยและกลุมชาติพันธุตางๆ ดวยสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือกระแสของทางเลือก
อื่นๆ ที่มิใชโลกกาภิวัติซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ไดเปนทางคูขนานในสังคมแตละสังคม ที่เผชิญหนากับ
โลกาภิวัตน ตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน
ถึงแมวามนุษยในสังคมมิอาจหลบเลี่ยงโลกาภิวัตนได แตก็มิใชวาจะเปนผูวานอนสอนงาย
ของระบบโลกาภิวัตน เสมอไปคงตองเรียนรูเพื่อที่จะเทาทันโลกาภิวัตน ซึ่งการศึกษาหาความรูเปน
หนทางหนึ่งที่จะรูเทาเพื่อปองกันและรูทันเอาไวแกไข และการเรียนรูเกิดขึ้นในพื้นที่ที่หลากหลาย
และผูคนสวนใหญเรียกพื้นที่นี้วาหองเรียน เปนประดิษฐกรรมทางสังคมที่มีประสิทธิภาพในการ
สรางความรูแกมนุษย
กําเนิดหองเรียน
หองเรียนหองแรกนั้นไมสามารถบอกไดวาเกิดขึ้นเมื่อใดพื้นที่การเรียนรูคงวิวัฒนาการ
ควบคูไปกับสังคมวัฒนธรรมและโลกาภิวัตนของธรรมชาติ (เชิงนิเวศวิทยา)จากนั้นเขาสูยุดแหง
การเรียนในรูปแบบสํานักผูรู โดยผูศึกษานั้นจะตองไปอยูอาศัยรับใชผูสอนตามที่ตนเองสนใจเพื่อ
สืบสานความรู มีการดําเนินแนวทางนี้มาจนถึงศตวรรษที่ 16 ซึ่งเปนจารีตทางศาสนาที่มีอิทธิพลตอ
สังคมตะวันตก และสังคมตะวันออกเชนกัน
นั บ ว า เป น โลกาภิ วั ต น ท างศาสนาและความเชื่ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลกแต ช อ งทางเชื่ อ มกั น
ระหวางศาสนานั้น ยังไมมีเนื่องจากสังคมทังสองฝายกําลังเผชิญสงครามที่เปนอุปสรรคในการขวาง
กั้นการเคลื่อนยาย ทุน ผูคน ความรูและความศรัทธา ดวยความคิดที่ปดกั้นเชนเรื่องโลกแบน และ
การเปนทาสติดที่ดิน จนเมืองการประกาศใหทาสติดที่ดิน สามารถเปนอิสระชนไดดวยการไปรบ
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ในสงครามครูเสด ทําใหเกิดการเคลื่อนยายผูคนไปทางตะวันออกและซาบซึ้งกับวิถีแหงมนุษยนิยม
ทําใหเกิดยุคการฟนฟูศิลปะวิทยาการในชวงศตวรรษที่15 หองเรียนแบบนี้จึงเปนหองเรียนแบบ
จารีตที่ตองสงเด็กๆ อายุตั้งแต 7 ขวบออกจากบานไปอยูกับ ศาสนจักร วัด หรือกลุมสังฆมณฑล
เพื่อศึกษาศาสนา เทววิทยาและความรูตางๆที่จําเปนในยุคนั้น ซึ่งทําใหศาสนจักร มีอิทธิพลแบบ
ชีวอํานาจ(นพพร,2547,15)
หองเรียนแบบยุโรป
เมื่อศตวรรษที่16 ความคิดเรื่องหองเรียนเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ
จาก ศาสนจักร มาเปนการคานอํานาจระหวางกลุมพอคากับพระ ทําใหหองเรียนเปลี่ยนไปการเรียน
ตองปรับใหเขากับการคาขาย ทําใหเด็กๆกลับมาอยูบานแทนการออกจากบานไปจนกวาจะโต
ดังนั้นครอบครัวจึงสามารถเห็นเด็กๆเติบโตขึ้นทําใหหองเรียนเปลี่ยนแปลง คือกลายเปนพื้นที่
เฉพาะการศึกษาเทานั้น(ธเนศ,2549,14) แตระบบการสอนที่เนนการครอบงําแตกตางกันไปจากวิชา
ศาสนามาสูวิชาประยุกตเพื่อการคาขาย หองเรียนยุคนี้จะเปนดังนี้
1. รูปแบบการจัดแยกเปนสัดสวน ที่มีอยู 4 แบบคือ
1.1. การปดลอมพื้นที่
โรงเรียนและหองเรียนไดรับแนวคิดนี้จากการสอนในวัดมากอนเพื่อควบคุมแมแบบของ
โรงเรียนแหงนี้คือโรงเรียนมัธยมหลุยส เลอ กร็องดเพื่อการควบคุมระเบียบวินัย
1.2. การตีตาราง
เปนการแยกแยะผูเรียนออกจากกันปองกันการรวมกลุมจับกลุมและปองกันการผละหรือ
ละทิ้งซึ่งหนาที่เพราะจะชวยแยกแยะวาใครอยูใครหายไดอยางดี
1.3. การจัดพืน้ ที่ตามประโยชนใชสอย
เปนการกําหนดพื้นที่ของโรงเรียนแบงตามประโยชนใชสอยเชนหองเรียน โรงอาหาร
สํานัก งาน หองพัก ครู แตงหองเรียนยังแบงเปนพื้นที่ด านหนาเปนสัญลักษณแหงการถายทอด
ความรูและอํานาจเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิของนักเรียน
1.4. การจัดอันดับ
การจัดพื้นที่หองเรียนแบบซับซอนมาเปนแนวระนาบเดี่ยว การจัดอันดับตามความสามารถ
การจัดอันดับตามระยะเวลา การจัดลําดับวิชาเรียนกอนหลังตามอายุหองเรียนจึงกลายเปนพื้นที่
จินตนาการของอันดับตางๆที่สังคมกําหนดขึ้น(ทองกร,2547,17-32)
2. รูปแบบการควบคุมกิจกรรม
2.1. ตารางเวลา
2.2. การควบคุมอากัปกริยา(ทองกร,2547,35-48)

3

3. รูปแบบการกําหนดกระบวนการ
การกําหนดสาขายอย การกําหนดเปาหมายการวัดผล และการกําหนดกิจกรรม
(ทองกร,2547,48-59)
รูปแบบตางๆเหลานี้คือแนวของการศึกษาที่คูขนานและสงเสริมการคาและการผลิต เปน
ตัวเรงใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในชวงศตวรรษที่ 18 และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแบบ
ยุโรป สงผลถึงการแสวงหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกตลอดจนการหาพื้นที่เพาะปลูกที่มีแรงงานต่ําที่สุด
ปอนตลาด และเมื่อผลิตแลว (ไมวาจะผลิตที่ใด) ก็ตองหาแหลงระบายผลผลิตทางอุตสาหกรรม จึง
เกิดการแสวงหาเมืองขึ้นของประเทศอุตสาหกรรมเหลานั้นซึ่งในอดีตที่ผานมานั้น การหาทาง
เขาถึงประเทศหรือรัฐตางๆที่หางไกล ก็เพื่อวัตถุประสงคของการทําใหคนนอกศาสนาหันมาศรัทธา
ในศาสนา (จริงๆแลวโลกาภิวัตนทางศาสนาและความเชื่อ เกิดกอนการคามานานแลวทั้งในพุทธ
ศาสนา ฮินดูและมุสลิม)
การมีฐานเดิมทางศาสนาชวยใหการแสวงหาเมืองขึ้นเปนไปโดยงายและยิ่งผานทางการให
การศึกษาเพื่อการเลื่อนฐานะทางสังคมหรือการศึกษาเพื่อการเขาถึงทุนและทรัพยากรแลวก็จะทําให
กระบวนการเครื่องยายทุนและฐานการผลิตเปนไปโดยงายมากยิ่งขึ้นแตถึงกระนั้นสวนใหญมัก
เปนไปโดยอํานาจทางทหารในการแสวงหาเมืองขึ้นในยุคนี้อาจเรียกวาโลกาภิวัตนแบบอาณานิคม
ในชวงศตวรรษที่18ถึงตนศตวรรษที่20
กําเนิดหองเรียนแบบอาณานิคม
การเกิดอาณานิคมทําใหรูปแบบของหองเรียนแบบยุโรปแพรกระจายไปตามอาณานิคม
ตางๆแมกระทั่งรัฐบางแหงไมไดเปนอาณานิคมยังมีรูปแบบการศึกษาแบบยุโรปเชนกันหองเรียนที่
จัดขึ้นในประเทศอาณานิคมจะแตกตางจากประเทศที่ตกเปนอาณานิคมไมมากนักตางกันแคความ
เปนตนแบบเทานั้นโดยยังคงสืบเนื่องลักษณะของการเรียนในรูปแบบของโรงเรียนวัดอยู
รูปแบบของโรงเรียนแบบนี้จะเนนการฝกฝนมนุษยเพื่อเขาสูระบบการทํางานแบบอาณา
นิคม ของเจาอาณานิคม ดวยการเนนอํานาจ เพื่อการวานอนสอนงายเชื่อฟงระบบ และไมปลูกฝง
ความคิดเชิงกาวหนารวมถึงกดทับอัตลักษณของชาติพันธุ และดูถูกภูมิปญญาทองถิ่น
มีการอธิบายถึงลักษณะของโรงเรียนในรูปแบบนี้ที่เปนภาพสะทอนระบบอาณานิคมวา
“สถาบันการศึกษาตางๆไมวาจะเปนสถาบันการศึกษาที่วิเศษยอดเยี่ยมเพียงใดตางรับใช
ระบบอยูดว ยกันทั้งสิ้น ยิ่งเปนสถาบันที่ดีทสี่ ุดก็ยิ่งรับใชระบบอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดสวนสถาบันที่ดอยกวาก็จะรับใชระบบไมยิ่งหยอนไปกวากันแตผูจบการศึกษาจะ
กลายเปนมือไมใหกับกลุมแรก” (อาดัม เคิล,วิศิษฐแปล,2538,21)
ซึ่งอาดัม เคิลไดยกตัวอยางโรงเรียนไว 3 แบบดังนี้
1.โรงเรี ย นของชนชั้ น นํ า โรงเรี ย นนี้ จ ะผลิ ต นั ก บริ ห ารผู ยิ่ ง ใหญ บุ ค ลเหล า นี้ เ มื่ อ จบ
การศึกษา จะมีรูปแบบชีวิตโดยการใชเวลาวางหลังการทํางานบริหารระดับสูงแลดวยการ ใชเวลา
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สุดสัปดาหเขากลุมเลนคนตรี กีฬา และกิจกรรมทางสุนทรียะตางๆ บางคนไดรับรางวัลโนเบล บาง
คนจะกาวเขาสูเวทีการเมืองพรอมความสําเร็จ หรือไมพวกเขาก็จะเปนนักบริหารธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จโดยที่ยังพอมีเวลาวาวางเขียนนิทานใหเด็กอานอีกดวย เด็กนักเรียนจะมีสถิติการเรียนดี
เยี่ยม
การเขาเรียนดวยมาตรฐานสูงซึ่งโรงเรียนนี้สวนใหญแตเดิมเปนโรงเรียนของชนชั้นที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงตอมาก็จะรับลูกหลานศิษยเกา หรือไมก็ตองเปนลูกของผูมีฐานะสูงสงเทา
เทียมกัน ครูจะมีความสามารถสูงในการสอน จํานวนเด็กไมมากนักตอครู การสอนเปนไปแบบตัว
ตอตัวคอนขางมากใหความสนใจตอขอบเขตสติปญญาของเด็กที่เปนอยูเพื่อที่จะกระตุนใหถูกจุด
ถาเด็กเริ่มสนใจสิ่งใด เด็กจะมีอิสรภาพในการคนควาเรื่องนั้น พรอมกับไดรับการสนับสนุน
ครูจะเปนเพื่อนรุนพี่มากกวาครูผูสอน และโรงเรียนนี้ยังสอนวิชาตางๆที่เปนประโยชน
นอกเหนือจากหลักสูตร ซึ่งวิชาเหลานี้เกินขอบเขตมัธยมศึกษา เชน วิชาจุลชีววิทยา กวีนิพนธจีน
หรือมานุษยวิทยาในลุมน้ําไนล รวมถึงกิจกรรมทางสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การบําเพ็ญประโยชน
2.โรงเรียนวานอนสอนงาย โรงเรียนประเภทนี้จะมีหองเรียนที่เปนพื้นที่การเรียนรูที่ผลิต
นักเรียนไปเปนคนระดับสอง ของโรงเรียนกลุมแรก ผลิตผูชวยผูปฏิบัติงานในงานที่จําเปนตางๆใน
สังคมซึ่งจะตามมาดวยความสําเร็จของชีวิตปานกลาง
การสอนเนนไปที่ระเบียบวินัยที่เห็นชัดภายนอก มีกฎเกณฑที่เกาแกปราศจากความหมาย
มากมาย สวนใหญเปนขอหามทั้งสิ้น เพื่อกดเด็กไว ครูจะมีความคิดที่จะแยกตัวออกหางจากเด็ก
การสรางแรงจูงใจในการเรียนดวยการฝกฝนระเบียบเชนการนั่งหลังตรง ทํางานเรียบรอยและเสร็จ
กอน มีการประจานความทุกขและขอบกพรองของผูอื่น เด็กๆถูกขจัดความอยากรูอยากเห็นไปหมด
สิ้นเมื่อจบการศึกษา
เด็กจะเรียนรูเรื่องการวานอนสอนงาย เฉื่อยชา ประนีประนอม เพราะเปนหนทางที่จะอยู
รอด ความมี ส าระแห งความสนุ ก คื อการเลน เกมส กับ ครู ด ว ยการคน หาวา ครูตอ งการใหเรานั่ ง
อยางไร ถามคําถามอยางไร ครูชอบอะไร เกลียดอะไร
เด็ ก สว นใหญไ ม มีค วามสุขกั บโรงเรีย น แต มี เ ด็ก จํา นานหนึ่งที่สนุกสนานกับ เกมสใ น
โรงเรียน พอใจที่มีอภิสิทธิ์ที่ไดรับจากการเลนเกมส รับรางวัลสูงสุดคือใบประกาศที่จะชวยใน
การศึกษาตอหรือหางานทํา
3.โรงเรียนของผูลมเหลว โรงเรียนแบบนี้จะมีหองเรียนที่ผลิตนักเรียนที่เปนคนยากคนจน
ไรโอกาสทางสังคม สถานะมิใชมิตรผูต่ําตอย แตอยูในสถานภาพเครื่องมือของระบบ เด็กจะถูกกีด
กันออกจากการเขาถึงทรัพยากรทางสังคม และเด็กเหลานั้นก็ยอมรับอีกดวย เด็กเหลานี้แมในมหา
นครที่ร่ํารวยที่สุดเชน นิวยอรก มีเด็กยากจน ถึงรอยละ 85ไมสามารถอานออกเขียนไดในระดับใช
งานแมวาจะผานการศึกษามาเปนระยะเวลา 8 ปในโรงเรียน ซึงเปนผลจากการเคลื่อนยายแรงงาน
จากอาณานิคมมายังประเทศเจาอาณานิคม
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โรงเรียนเหลานี้ใชยุทธวิธีที่คิดคนขึ้นคือ การกดขี่สีผิวและระบบสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ
เพื่อดํารงความทุกขยากไว ดวยการแยกโรงเรียนที่ไมใหปะปนกันระหวางผิวแบบตางกีดกันการมี
สวนรวมของชุมชน ครูจะถูกฝกการสอนที่ทําใหเด็กลมเหลวไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการกรอก
หูอยูตลอดเวลาวา เด็กโรงเรีย นแหงนี้ไ มสามารถที่เด็กจะเรียนรูอะไรไดเลย เด็กจะไม มีความ
ทะเยอทะยาน ไมมีความสนใจทางการใชภาษา ไมมีความคิดสรางสรรค ขาดแคลนยากไรทาง
วัฒนธรรม ไมรูวาตนเองเปนใคร ไรรากทางภูมิปญญา ถูกลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทัศนะเหลานี้
ถูกนําเสนอโดยนักสังคมศาสตรแลวสงผานมายังครู
หองเรียนมีกลไกของสถาบันทางสังคมที่ทําใหคนลมเหลวดวยการแบงเด็กออกเปนระดับ
ตางๆดวยมาตรฐานทางวิชาการที่นาสงสัย หลักสูตรมีแตน้ําไมมีเนื้อ ปราศจากความหมายของชีวิต
หองเรียนจะชวยตอกย้ําวาทําไมไมไปหางานทํา เด็กจะไมเรียนรูอะไรจากหองเรียนทั้งสิ้น
พวกเขาจะกลายเปนประชาชนนอกสังคม และระบบการศึกษาจะปองกันมาใหบุคลเหลานี้กลับคืน
สูระบบอีก พวกเขาจะเปนลูกไลของพวกอภิสิทธิ์ชน เปนตัวอยางอันดีเยี่ยมของการมาบรรจบกัน
ของอาชญากร ผูไมรูหนังสือ ผูไมมีวัฒนธรรม(แบบสังคมตะวันตก) และกลายเปนพวกศูนยคะแนน
ที่คนอื่นๆใชเปนมาตรวัดความสําเร็จของตน(อาดัม เคิล,วิศิษฐแปล,2538)
โรงเรียนเหลานี้ยังคงไดรับความนิยมดวยกระบวนการโลกาภิวัตนแบบอาณานิคม และ
หลังอาณานิคมจนอาจถือเปนหลักของสังคมในแตละรัฐไดดวยการอางถึงความทันสมัยและความ
เปนสากล และกระแสนี้มีความนิยมจวบจนถึง ยุดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งประกอบดวยกระแส
แหงสงครามเย็นจนเกิดแนวคิดใหมที่สอดคลองกับสภาพโลกาภิวัตน แตถึงอยางไรก็ตามโรงเรียน
แบบนี้ไดวิวัฒนาการมาจวบจนปจจุบันนี้แมวาจะตองผสมผสานเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดและ
ระเบี ย บกฏเกณฑ ข องสั ง คมที่ เ ป น กระแสใหม ๆ เช น การศึ ก ษาแบบพิ พั ฒ นาการ (Progressives
Education) บางก็ตาม แตจุดใหญของหลักการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังคงลักษณะหองเรียน 3
แบบเดิมอยู
หองเรียนยุคสงครามเย็น
สภาพสังคมโลกไดมีการแบงเปนสองฝายคือกลุมประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา
และกลุมคอมมิวนิสตที่มี สหภาพโซเวียต-รัสเซีย เปนผูนํากระแสเกิดขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
และรุนแรงขึ้นทุกทีดวยสงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม การศึกษาก็แปรเปลี่ยนไปเนนที่
การศึกษาเพื่อประชาธิปไตยมากขึ้นกอเกิดแนวคิดทางการศึกษามากมายแตมีแนวคิดหนึ่งที่ไดรับ
การยอมรับในอเมริกามากที่สุดคือการศึกษาแบบกาวหนา หรือที่เรียกกันในสังคมไทยวาการศึกษา
แบบพิพัฒนาการ(Progressives Education) ที่เนนคําวาเปนการศึกษาที่เนนความเปนประชาธิปไตย
มากที่สุดกวาแนวทางอื่นๆ (แนวทางการศึกษาอื่นๆคือ มอนเตสเซอรรี่ การศึกษาแนววอลดอรฟ
การศึกษาแนวนีโอคลาสสิค เปนตน)
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การศึกษาแบบพิพัฒนาการนี้เมื่อกลาวอางถึงประชาธิปไตย ก็ตองยอนกับไปที่ตนแบบ
ประชาธิปไตยของยุโรปคือ ปรัชญากรีก ที่เนนเรื่องมนุษยนิยมและเรื่องอุดมคติ ที่มีสวนหนึ่งวา
มนุษยนั้นมีเจตจํานงเสรีที่สามรถเลือกทางเดินของตนเองไดตามอุดมคติที่สังคมกําหนด
ถึงแมวาแนวทางนี้จะเกิดขึ้นในประเทศที่เปนประชาธิปไตยตั้งแตกอตังประเทศก็ตามแต
ในความเป น จริ ง แล ว ความเป น ประชาธิ ป ไตยก็ มี แ ค ค นผิ ว ขาวเท า นั้ น คนผิ ว สี อื่ น ๆก็ ไ ม ไ ด รั บ
ประชาธิปไตยอยางเทาเทียม โดยที่คนตางชาติตางภาษา ก็ถูกกีดกัน และดูหมิ่นแตกตางกันไป
โรงเรียนก็ไมไดเรียนรวมกัน โดยมีกฎหมายมากมายที่แยกคนตางผิวออกจากกัน(สุดใจ,2517,133)
แนวคิดการศึกษาแบบพิพัฒนาการคือการที่มุงปรับปรุงการดําเนินชีวิตใหมีประโยชนอยาง
แทจริง ที่เรียกวา Life Adjustment Education โดยที่แนวคิดนี้มีนักคิดอยูหลายคนเชน วิลเลี่ยม
เจมส (William Jaime) (1824-1920) และ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) (1859-1925) ที่วาการศึกษา
เปนกระบวนการในการสรางบุคลโดยอาศัยประสบการณ ของแตละคนที่กอใหเกิดคุณคาทางสังคม
ดวยวิธีการสรางสมรรถภาพของแตละบุคลใหเพิ่มมากขึ้น (สุดใจ,2517,143)
กอเกิดคําทางการศึกษาใหมๆเชน ประสบการณ คุณคา กระบานการ และสมรรถภาพ
โรงเรียนสาธิตฯลฯโดยที่เปลี่ยนจากการสอนที่ครูเปนศูนยกลางความรูมาเปนความรูเริ่มจากเด็กที่มี
ความสนใจใฝรูและครูกับนักเรียนรวมกันคนหาคําตอบ เปนความรูที่เปนผลเกิดขึ้นจากการกระทํา
มิใชการกระทําเปนผลจากความรู (สุดใจ,2517,153)
เมื่อการศึกษาเนนการปฏิบัติดังนั้นหองเรียนแบนี้จึงตองเพียบพรอมไปดวยวัสดุอุปกรณ
ทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนใหเกิดการคนควารวมถึงหองสมุดและสื่อตางๆ ครูจะคอยกระตุนให
เด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นเพื่อนําไปสูกระบวนการเรียนรูของแตละบุคล เนนความแตกตางของ
แตละบุคลที่วา ความสนใจในเรื่องเดียวกันแตมีความแตกตางกันในเปาหมายและกระบวนการตาม
ประสบการณเดิมของแตละคน
เด็กมีแบบอยางของการเรียนรูตางกัน(Style of Learned) เด็กเรียนรูดวยวิธีที่แตกตางกัน
การใชเวลาที่ตางกันจึงเกิดวิธีการสอนในชั้นเรียนแบบตางๆเชน การสอนแบบโครงการ (Project
Method) การสอนโดยกําหนดปญหา (Problem Method) วิธีการสอนแบบหนวย (Unit Method)
ฯลฯ บนรากฐานของการมีสวนรวนในชั้นเรียนของครู นักเรียน และชุมชน
การเรียนแบบนี้ไดแพรกระจายไปพรอมกับความชวยเหลือของประเทศมหาอํานาจทาง
ประชาธิปไตย เพื่อประเทศที่อยูในคายของตน เพื่อเปนกระบอกเสียงของลัทธิการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งการชวยเหลือนี้จะเริ่มตนที่การใหทุนอาจารยในมหาวิทยาลัยที่มีการผลิตครู ไป
ศึกษาตออยางมากมาย เชนกรณีประเทศไทยทุนการศึกษาในอเมริกานั้น เปนการใหทุนเรียนสาขา
ทางการศึกษามากที่สุด และตนแบบจากทางอเมริกาที่ไปศึกษาคือมหาวิทยาลัยอินเดียนา เนื่องจากมี
ความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา(ชื่อในขณะนั้น)ปจจุบันคือมหาวิทยาวัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยมีฐานใหญที่วิทยาเขตประสานมิตร ซึ่งจํานวนในกลุมแรกนั้นมีจํานวนถึง 150 คน
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(แตความจริงแลวในจํานวนทั้งหมดนี้บางคนก็ไมไดเรียนทางวิชาการศึกษาและไมไดไปเรียนพรอม
กันทั้งหมด) นับเปนสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่เปนโฆษกและเหลงผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีแนวคิดแบบ การศึกษาพิพัฒนาการ เปนจํานวนมาก พรอมกันนี้ยังไดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้น
ในมหาวิ ท ยาลั ย และวิ ท ยาเขตทุ ก แหง โดยวัต ถุป ระสงค ใ นการจั ด ตั้ ง เพื่ อเปน หอ งทดลองทาง
การศึกษา
การศึกษาแบบพิพัฒนาการนี้เปนแนวปรัชญาและถูกตีความหมายใหมไปตามกาลเวลา
จนถึงจุดที่สุดโตงทางความคิดจนกลายเปนวาการตามใจผูเรียนและการสอนคือการใหนักเรียน
ศึกษาดวยตนเอง โดยมิไดสอบทานความจริงวาสังคมตองการอะไรหรือการเปลี่ยนแปลงของโลก
กาวไปทางไหน
การเริ่มตนที่สังคมอเมริกันวิพากษแนวทางการศึกษาแบบนี้คือเมื่ออเมริกาสูญเสียความเปน
ผูนําทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาวคือรัสเซียไดสงดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นไปใน
อวกาศ การศึกษาก็ถูกวิพากษทันทีวาเปนตนเหตุของความลมเหลวในดานวิทยาศาสตรชั้นสูง ดั้ง
นั้นการศึกษาจึงถูกปรับปรุงแนวคิดขนานใหญเพื่อใหแขงขันกับสังคมโลกได มิใชเพื่อการโฆษณา
ชวนเชื่อเรื่องประชาธิปไตยเพียงอยางเดียว(สุดใจ,2517,187)
ความลมเหลวของการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องประชาธิปไตยที่แฝงมากลับแนวปรัชญาการ
เรียนการสอนและการใหทุนชวยเหลือนั้นศึกษาในประเทศที่อยูในคายประชาธิปไตยนั้นไดจาก
กรณีประเทศไทยที่แนวคิดการศึกษาแบบพิพัฒนาการนั้นมีความเขมแข็งทางปรัชญาและการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาเทานั้น และมีความเขมแข็งสูงสุดที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร แตเมื่อผูจบการศึกษาออกไป เปนบุคลากรทางการศึกษา
แลว ก็ไมสามารถสืบสานแนวทางปรัชญาใหกาวหนาตอไปไดเนื่องจากสังคมขณะนั้นเปนระบบ
เผด็ จ การทหาร สลับกั บ ประชาธิ ป ไตยครึ่ง ใบ และระบบราชการที่ มีค วามเขมแข็ง เรื่อ งระบบ
อุปถัมภ ทําใหสภาพสังคมไทยไมเอื้ออํานวยตอแนวคิดแบบกาวหนานี้อยางยิ่ง
แมกระทั่งโรงเรียนสาธิตซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญของปรัชญาการศึกษาก็ถูกแปรเปลี่ยน
วัตถุประสงคใหเปนสถานที่สําหรับชนชั้นนําในสังคมและปกผูปกครองนักเรียนก็กังขาถึงการ
ทดลองการสอนสําหรับลูกของเขาทําใหการสรางโรงเรียนเพื่อเปนหองทดลองทางการสอนหมด
ความศักดิ์สิทธิไปเหลือไวแตเพียงการฝกสอนของนักศึกษาทางวิชาการศึกษาเทานั้น
ความลมเหลวของแนวคิดหองเรียนยุคสงครามเย็นที่ เลือกแนวคิดทางการศึกษาแบบพิพัฒนาการ เปนกระแสหลักโดยมิไดคํานึงถึงสภาพแวดลมและบริบททางสังคม และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทั้งประเด็นการเมืองการปกครอง ที่เปนผลสืบเนื่องจากโลกาภิวัตนที่แบงแยกขั้ว
ทางการเมืองอยางชัดเจน
ถึงแมกระนั้นก็ยังเกิดการศึกษาทางเลือกอื่นๆตามมาที่เนนมนุษยนิยมและประชาธิปไตย
เช น มอนเตสเซอร รี่ วอลดอร ฟ โฮมสคู ล โรงเรี ย นแบบซั ม เมอร ฮิ ล นี โ อฮิ ล แมนนิ ส ต และ
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การศึกษานอกระบบโรงเรียนก็ตาม ตลอดจนกรณีประเทศไทยที่มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญเกิด
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542ที่เปดโอกาสการศึกษาทางเลือกอื่นๆแตแลวก็ยังไมสําเร็จดวยยัง
ไม ไ ดอ อกแนวทางการปฏิ บัติที่ชัด เจนในปจ จุ บัน (2549) ทั้ งยั งคงเลือ กดึ งสาระสํ าคัญมาเพี ย ง
บางสวนคือเรื่องการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตก็ถูกใหความหมายของคํานี้ในทางรูปแบบ
มากกวาแนวปรัชญา ทั้งหมดที่กลาวมานี้ ก็ไมสามรถที่จะกาวมาทดแทน และตานทานกระแสโลกา
ภิวั ต น แ บบใหม เมื่ อ หมดยุ ด สงครามเย็ น และต อเนื่ อ งถึ ง สั ง คมหลั ง เหตุ ก ารณ 11 กั น ยายนได
หองเรียนหลังสงครามเย็นและหลังเหตุการณ 11 กันยายน
สถานการณโลกยุคหลังสงครามเย็นสืบตอเนื่องมาถึงหลังเหตุการณ 11 กันยายนทําใหโลก
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวยสิ่งที่เรียกวาชัยชนะของคายประชาธิปไตย แตมีผูใหความหมายถึง
โลกาภิวัตนเชน John Gray แหง London School of Economics กลาววาโลกาภิวัตนคือภาพลวงตา
และโลกหลัง เหตุการณ 11 กันยายน คือการสิ้นสุดยุคแหงการหลอกลวง ทําใหเวลากลาวอางถึง
โลกในชวงนี้จะเปนในรูปแบบความตอเนื่อง สังคมมุงหมายไปสู ความเปนวัฒนธรรมเดี่ยว (Mono
culture) ที่เรียกวาวัฒนธรรมโลก ดวยการเกิดองคกรระดับโลกขึ้นมาเพื่อควบคุมสังคม รัฐและกาว
ลวงถึงวัฒนธรรมดวยวัตถุประสงของวาทกรรมเรื่อง การคาเสรี การเปดประเทศ มาตรฐานสินคา
และมาตรฐานคน ขอตกลงระหวาประเทศ ฯลฯ ผลพวงเหลานี้ทําใหรัฐชาติแทบไมทีความหมายใน
การบริหารจัดการประเทศตนเอง ดวยการตกเปนทาสทางโลกาภิวัตน( เชน ความคิด เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ฯลฯ) ดวยการตลาดเชิงอุดมการณที่คาขายเรื่องสัญญะ
จากหนังสือชื่อ รัฐ-ชาติกับ(ความไร)ระเบียบโลกชุดใหม ของไชยรัตน เจริญสินโอฬาร
(2549) สรุปไดวา โลกในยุคนี้มีลักษณะ 6ประการคือ
1. โลกมีความกระชับแนน ใกลชิกันมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นไดภายในพริบตา
รับรูกนั ไดดวยการสื่อสารสมัยใหม
2. เกิดการไหลเวียนของสิ่งตางเปนไปอยางกวางขวาง เชน เงิน ทุนความรู ผูคน ทําใหเสน
พรมแดนตางๆพราเลือนไมแนนอน เกิดพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมใหมๆ เชนพื้นที่ทางการเมือง
ของคนพลัดถิ่น พื้นที่การชวงชิง อัตลักษณของกลุมชาติพันธุตางๆ ที่ไมเชื่อมโยงกับพื้นที่ และ
อํ า นาจรั ฐ แบบเดิ ม อี ก ต อ ไป ก อ เกิ ด ท อ งถิ่ น นิ ย ม ชาติ พั น ธุ นิ ย ม ชุ ม ชนนิ ย ม ศาสนานิ ย ม ฯลฯ
กลายเปนความขัดแยงใหมๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก
3. สังคมแหงความรูกอเกิดคนงานที่มีความรูที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับปจจัยการผลิตพื้นฐาน
อยาง ทุน แรงงาน และทรัพยากร สถาบันการศึกษากลายเปนแหลงผลิตและสรางความชอบธรรม
ใหกับคนงานที่มีความรูในรูปของปริญญาบัตร
4. กอเกิดขบวนการที่ขัดแยงกับสถาบันหลักทางการเมืองการปกครอง ดวยเปาหมายที่
ไมใชการเคลื่อนไหวที่ลมอํานาจรัฐแตเปนการทาทายเชิงวาทกรรมและระบบคิดที่ทําใหความคิด
เดิ ม ๆเช น เรื่ อ งความขั ด แย ง ทางชนชั้ น หรื อ อํ า นาจรั ฐ ไม อ านเข า ใจและอยู ร ว มกั บ ขบวนการ
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เคลื่อนไหวทางสังคมใหม ไดเชน ขบวนการเครงศาสนาใหม ขบวนการสตรี ขบวนการตอตาน
โลกาภิวัตน ฯลฯ
5. เกิดขวนการกอการราย และขวนการตอตานการกอการราย ที่เกิดจากความเปราะบาง
ของอํานาจรัฐ ที่นําไปสูการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน ความมั่นคงของชาติภายไตขออาง
ของทั้ง 2 ขบวนการ
6. การเคลื่อนยายของทุนไรพรมแดนภายไตวาทกรรมการคาเสรีในแหลงทุนตางๆ ทําให
การควบคุมเศรษฐกิจของรัฐตางๆเปราะบาง ออนแอพรอมที่จะลมสลายไดทุกเมื่อ ดวยการเลื่อนยาย
เงินทุนอยางรวดเร็ว
ในหนังสือเลมนี้ไดสรุปใจความสําคัญในเรื่องโลกาภิวัตนใหมวามีรูปแบบที่เรียกวา หลัง
สมัยใหมในยุดกลางใหม (New medieval post-modernity) ที่ใหภาพสังคมปจจุบันที่มีความทับ
ซอนพราเลือนในเรื่องอํานาจตางๆและการยอนกลับไปสูจินตนาการการฟนฟูทางศาสนา ความเชื่อ
พิธีกรรมของชาติพันธุดั้งเดิมโดยสรางขึ้นมาใหมตามจินตนาการของกลุมตน
หองเรียนในยุดนี้ไดรับการสอบทานเชิงประวัตศาสตรของสังคมและประวัติศาสตรการ
เรี ย นรู พบว า มนุ ษ ย ไ ด ล งแรงไปมากกั บ การไล ล า อุ ด มคติ และอุ ด มคติ นั้ น ถู ก นํ า ไปแสวงหา
ผลประโยชนมากมาย ซึ่งการลงแรงนี้หมายรวมถึงการลงแรงในพื้นที่การเรียนรูที่เรียกวาหองเรียน
แตผลที่ไดคือไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของอุดมคติใดๆไดเลยในประวัติศาสตร
เอฟ. แกรม คั ล เมอร ส (อ า งในมลิ ฉั ต ร , 2545,15) กล า วถึ ง ความคิ ด และหลั ก ฐานของ
นักวิชาการหลายคนเพื่อสนับสนุนแนวคิดของเขาที่วาศิลปศึกษาตองการใหการสนับสนุนการ
เรียนรูแบบหลากวัฒนธรรม ในขอมูลกลาววาพลเมืองในประเทศสหรัฐฯใน ค. ศ. 2000 นั้นจะเปน
วัยเด็กต่ํากวา 18 ป ซึ่งเปนเชื้อชาติสเปน ชนผิวคํา คนเอเชีย และชนกลุมนอยอื่นๆ รวมทั้งหมดแลว
คิดเปนรอยละ 34 ของประชากรทั้งหมด และในป ค.ศ. 2010 เด็กในกลุมนี้จะเปนประชากรสวน
ใหญของ รัฐแคลิฟอรเนีย นิวยอรค เท็กซัส และฟลอริดา สวนครูที่เปนชนกลุมนอยนั้นในป 2000
จะเพิ่มขึ้นจากป 1989 เปน 8 เทาจะมีครูและนักเรียนที่เปนชนกลุมนอยที่เปนอัตราสวนคือ 1:20
ดังนั้นการสนับสนุนในการสอนที่เรียกวาพหุศิลปศึกษาจึงจําเปน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนและครู
ไดสนทนาทาทายแนวคิดแบบตะวันตกทั้งในดานหลักการและโครงสรางเพื่อขจัดความ ไมยตุ ธิ รรม
ทางเชื้อชาติ และใหเกิดการเรียนรูถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ดั ง นั้ น การเรี ย นรู ใ นแนวคิ ด นี้ จึ ง เป น การเรี ย นรู ที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และขบวนการทางสังคมรูปแบบใหมตางๆการเรียนรูไดยอนกลับไปที่
สังคมที่แบงแยกการทํางานตามความสามารถ เชนในเรื่องศิลปะนั้นสังคมมีผูประกอบอาชีพทาง
ศิลปะที่ห ลากหลายเชน ศิลป นนักออกแบบเปน ผู สร างสรรค งานศิ ลปะ มี นัก วิจารณศิลปะคอย
นําเสนอแนวคิดและวิธีการทางศิลปะ กําหนดใหคุณคาตามความคิดเห็นที่เปนเหตุผลทางสังคม มี
นักสุนทรียศาสตรคอยนําเสนอปรัชญาทางศิลปะ และนักประวัติศาสตรศิลปที่กําหนดยุสมัยและ
10

อธิบายความเปนไปทางศิลปะบนเสนทางประวัติศาสตร ดังนั้นการเรียนวิชาศิลปศึกษานั้นรวม
หลั ก การ 4 ข อ ใหญ ข องวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ศิ ล ปะรวมเข า กั บ วิ ช าจิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา
มานุ ษ ยวิ ท ยา ภู มิ ศ าสตร ประวั ติ ศ าสตร ปรั ช ญา ศาสนา และทั ศ นศิ ล ป เ ข า ด ว ยกั น หลั ก สู ต ร
ศิลปศึกษาแบบนี้เรียกวา DBAE (Discipline-based Art Education)
การปรับตัวของห องเรียนศิลปะและหองเรียนทางวัฒนธรรม เปนไปอยางรวดเร็วกวา
สาขาวิชาอื่นๆ(ที่ยังคงกังวลใจกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยู)ดวยแนวคิดเรื่องสัญญะ ที่เปน Value
in Visual culture และการยอนกลับไปหาตัวแบบดั้งเดิมเนื่องจากตัวแบบเชิงอุดมคติมนุษยและ
สังคมไมสมารถควบคุมไดอีกตอไปในยุคหลังสมัยใหม แตการยอนกลับไปหาตนแบบดั้งเดิมนั้น
กลับกลายเปนการใหความหมายใหมเพื่อใหกลายเปนสินคา เชนการทองเที่ยว ประเพณี พิธีกรรม
พรอมๆกับสุนทรียศาสตรมาแทนที่วิทยาศาสตร ดวยความที่มีการแยกยอยและผันแปรอยางรวดเร็ว
เขามาแทนที่ความจริงสูงสุดที่ไมเปลี่ยนแปลง (ไชยรัตน, 2549, 22)
แตยังมีสาขาวิชาตางๆไดไปไกลเกินกวารากฐานปรัชญาของตนเองและเขาใกลกับวิชาอื่น
มากทุกทีจนเกิดสาขาวิชาใหมที่เปนผลจากความซับซอนและการรื้อสรางแนวคิดโดยที่สาขาวิชา
เหลานี้สามารถอธิบายปรากฏการณทางสังคมที่ กําลั งเผชิญอยู ได ดั งนั้น จึงเกิ ดสาขาวิ ชาที่เ ป น
ลูกผสมมากมายเชน เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ชีววิทยาชาติพันธุ ฯลฯ และนับวันลูกผสมทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้นทุกที
หองเรียนหลังเหตุการณ 11กันยายน กําลังจะ เปลี่ยนไปทุกวันแตจะคงอยูไดนานเทาใดนั้น
ขึ้นอยูกับองคกรโลกตางๆและทุนขามชาติที่จะมามีบทบาทเหนือแนวคิดของเรื่องความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมอยางไรและเมื่อใดเทานั้นและเมื่อเวลานั้นมาถึงคงทําใหพื้นที่การศึกษาที่รียกวา
หองเรียน กลายเปนสินคาโลกาภิวัตนอยางที่ในอดีตไดทํามาแลว
บทสรุป
กระบวนการโลกาภิวัตนไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องยาวนานดวยการสรางประดิษฐกรรมทาง
สังคมที่สรางระบบเปดในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องและการอภิวัตนนั้นไดรวดเร็วและรุนแรงดวย
การสรางระบบเปดทางนามธรรมที่เปนเรื่องจินตนาการทางสังคมวัฒนธรรมและการสื่อสาร กอเกิด
การไหลเวียนของทรัพยากร ความคิดและผูคน อยางรวดเร็วและมากขึ้น
หองเรียนเปนพื้นที่สังคมเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูของมนุษยที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไปกับกับบริบททางประวัติศาสตรของโลกาภิวัตน ทําใหรูปแบบของหองเรียนเปลี่ยนไปอยางมี
นัยสําคัญทางวัฒนธรรมการเรียนรูของมนุษยดวยการพยายามเขาถึงอุดมคติและมนุษยนิยมที่เปน
รากฐานสังคมตะวันตกจนสูการเรียกวา หลังสมัยใหม ในยุดกลางใหม (New medieval postmodernity) เปนการสอบทานความรูทางสังคมที่มีการเชื่อถือกันในบริบทของประวัติศาสตรเพื่อ
การเขาใจในความเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนของโลกาภิวัตน สําหรับมองไปสูอนาคตอยางรูเทาทัน
โลกาภิวัตนตอไป
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