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การพัฒนากลไกทางสังคมและการเมือง 
เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน

วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เกริ่นน�
สังคมออสเตรเลียเป็นสังคมท่ีเรียกได้ว่า
เป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (Liberal 
Democracy) ซึ่งเป็นรูปแบบสังคมและ
การปกครองท่ีตัง้อยูบ่นหลกัการและความเช่ือ
ในเร่ืองความมีเหตุผลและความสามารถ
ในการพัฒนาของปัจเจกชน ความร่วมมือ
และการมีอ�านาจร่วมภายใต้กรอบของการ
มีรัฐบาลที่ชอบธรรม ความเสมอภาคของ
บคุคล เสรภีาพของประชาชน และการจ�ากดั
อ�านาจของรฐั1 โดยพฒันาการประชาธิปไตย
ของออสเตรเลียนั้นมีมากว่า 100 ปี ซึ่งใน
การไปศึกษาดูงานครัง้นีน้อกจากคณะของเรา
จะได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัประวัติศาสตร์และบทบาท
ของสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
พัฒนาประชาธิปไตยของออสเตรเลียแล้ว 
เรายังได้รับรู้ว่าการสร้างสังคมท่ียึดโยงอยู่

บนหลักการและกรอบของประชาธิปไตย
มิได้มีรูปแบบที่เบ็ดเสร็จตายตัว ในขณะ
เดยีวกนั เมือ่ประชาธปิไตยได้ลงหลกัปักฐาน
ในสงัคมแล้วกอ็าจจะถูกท้าทายและรือ้ถอนได้1

หากกลไกต่าง ๆ ไม่สามารถตอบโจทย์
ของสมาชิกในสังคมที่ มีพลวัตและการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ บทความชิ้นน้ี
จะชวนส�ารวจกลไกทางสงัคมและการเมอืง
ของออสเตรเลยีทีถู่กพัฒนาข้ึนมาบนหลกัการ
และกรอบของประชาธปิไตย เพือ่สร้างสงัคม
ท่ีประชาชนมีความเสมอภาคและเสรีภาพ 
รวมทั้งข้อท้าทายต่าง ๆ ในการสร้างสังคม
ที่เป็นธรรม

1 https://www.moadoph.gov.au/democracy
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เริ่มต้นสร้างชาติ...
สังคมออสเตรเลียเป ็นสังคมท่ีมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
ในขณะเดียวกันประเทศออสเตรเลียก็มี
ระบบสวัสดิการที่สามารถดูแลประชาชน
แต่ละกลุม่ได้ค่อนข้างทัว่ถงึ แต่กว่าจะมาถึง
จุดนี้สังคมออสเตรเลียก็ได้ผ่านเหตุการณ์
ต่าง ๆ รวมถึงมีการต่อสู้เรียกร้องที่น�าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้าน
กฎหมายและกลไกทางสังคม ทั้งในเรื่อง
การท�างาน การคุ้มครองแรงงาน สิทธิทาง
การเมือง สิทธิและสวัสดิการผู้หญิงและ
ชนพื้นเมืองอื่น ๆ ดังเช่นในปัจจุบัน

ในยคุอาณานคิม ออสเตรเลยีตกอยูภ่ายใต้
การปกครองขององักฤษ ซึง่การเข้ามาของ
ชนผิวขาวเมื่อ 200 กว่าปีก่อนในดินแดน
แห่งน้ี ท�าให้เกดิการรกุล�า้ผืนดินและทรพัยากร
ที่คนพื้นถิ่นดั้งเดิมอาศัยอยู่ ท�าให้มีการ
ต่อต้านซึ่งน�าไปสู ่การสูญเสียชีวิตของ
ชนพืน้ถ่ินเป็นจ�านวนมาก ก่อนทีจ่ะเกิดการ
เรยีกร้องให้มกีารคุม้ครองชนพืน้ถิน่ในเวลา
ต่อมา ในขณะเดยีวกนัการเตบิโตของชมุชน
ผู้ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย

โดยเฉพาะชาวอังกฤษและผู้อพยพจาก
ประเทศอืน่ ๆ ในยโุรป เพือ่แสวงหาชีวติใหม่
และโอกาสที่ดีกว่า ท�าให้เกิดการเรียกร้อง
โดยกลุ่มต่าง ๆ เกีย่วกบัการพัฒนากฎหมาย
และข้อปฎบิตั ิเพือ่ให้ประชาชนซึง่ส่วนใหญ่
เป็นแรงงานและช่างฝีมือได้มีสภาพการ
ท�างานและค่าตอบแทนที่ดีขึ้น เช่น การ
จัดตั้งสหภาพอย่างไม่เป็นทางการของคน
งานเรือ ช่างต่อเรือ ช่างฝีมือ และช่างหิน
ในช่วงทศวรรษ 1830 ซึ่งต่อมาน�าไปสู่การ
เรียกร้องให้มีการก�าหนดการท�างานวันละ 
8 ชั่วโมง ในปี ค.ศ.1856 

พัฒนาการด้านสวัสดิการและการคุ้มครอง
แรงงานทีค่่อนข้างเข้มแขง็ในออสเตรเลยีนัน้
น่าจะมพีืน้ฐานมาจากการรวมตวัของแรงงาน
กลุ่มต่าง ๆ ในรูปแบบของสหภาพ ซึ่ง
ออสเตรเลียถือได้ว่าเป็นประเทศแรก ๆ 
ในเครอืจกัรภพองักฤษทีม่กีารจดัตัง้และจด
ทะเบยีนสหภาพแรงงานอย่างถกูกฎหมาย โดย
เริม่ต้นจากรัฐออสเตรเลยีใต้ในปี ค.ศ.1876
ตามด้วยรฐัอืน่ ๆ ในเวลาต่อมา ซึง่สหภาพ
แรงงานมีบทบาทในการผลักดันหลักการ
ส�าคัญต่าง ๆ เช่น ในเรื่อง “ค่าตอบแทน



3

ทีเ่ท่ากนัส�าหรับงานทีเ่ท่ากนั / เหมอืนกนั” 
(equal pay for equal work) นอกจากนัน้
รัฐบาลออสเตรเลียที่มาจากพรรคแรงงาน
ในหลายยุคหลายสมัยก็มีส่วนในการออก
กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองแรงงาน เช่นในปี
ค.ศ.1944 มกีารออกกฎหมายการคุม้ครอง
การว่างงานและการเจบ็ป่วย Unemployment
and Sickness Benefit Act และการออก
นโยบายและมาตรการการมีงานท�า full 
employment รวมทั้งนโยบายด้านที่อยู่
อาศัยสาธารณะในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลออสเตรเลีย
เริ่มพัฒนาสังคมออสเตรเลียไปสู่ความเป็น
รัฐสวัสดิการ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการออกกฎหมาย
และนโยบายต่าง ๆ เพ่ือให้สทิธิและคุม้ครอง
แรงงานในออสเตรเลียตัง้แต่ยคุเริม่ต้นสร้าง
ชาตมิาจนถึงช่วงหลังสงครามโลกคร้ังทีส่อง
แต่ยังมีกลุ่มคนจ�านวนมากท้ังผู้หญิงและ
ชนพืน้เมอืงทีย่งัไม่ได้รับสทิธแิละการคุม้ครอง
เช่นเดียวกับชายผิวขาว โดยผู้หญิงใน
ออสเตรเลยีเริม่มกีารเรยีกร้องเพือ่ให้ได้รบั
สิทธิและความเสมอภาคในมิติต่าง ๆ เช่น 
กฎหมายครอบครัว สิทธิในการเลือกตั้ง 
การท�างานและการศึกษา โดยเริ่มจาก
อาณานคิมออสเตรเลยีใต้ทีม่กีารออกกฎหมาย
ให้ภรรยาสามารถฟ้องหย่าได้ในปี ค.ศ.1858
และให้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของท่ีดินสามารถ
ออกเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้
ในปี ค.ศ.1861 แต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องใช้

เวลาอีกกว่า 30 ปี ที่ผู้หญิงในออสเตรเลีย
ตอนใต้ทุกคนสามารถออกเสียงเลือกตั้ง
และลงสมัครเป็นผู้แทนได้ในปี ค.ศ. 1895 
ซึง่ถอืว่าเป็นประเทศแรก ๆ ในโลกทีผู่ห้ญงิ
ได้รับสิทธิทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ 

ในประเด็นเรื่องการจ้างงานนั้น ช่วงเริ่มต้น
ของการสร้างชาติ แรงงานหญิงไม่ได้รับ
การคุ้มครองแรงงานและค่าตอบแทนเช่น
เดียวกับแรงงานชาย โดยในปี ค.ศ. 1882 
มีเหตุการณ์ที่สมาคมคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า
หญงิในเมอืงเมลเบร์ินได้ประท้วงการจ้างงาน
แบบรายชิ้นและการถูกกดค่าแรง ซึ่งน�าไป
สู่การออกมาตรการเพื่อปรับปรุงสภาพการ
จ้างงานของแรงงานหญิงของรัฐบาลของ
รัฐวิกตอเรีย และยังมีการเรียกร้องเช่นน้ี
ในกลุ่มแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมผลิต
เครือ่งนุง่ห่มของรฐัออสเตรเลยีใต้ ในปี ค.ศ.
1890 ด้วย
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แม้ว่าจะมกีารผลักดนัหลกัการ equal pay
for equal work ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1941 แต่
ในทางปฎบิตั ิแรงงานหญงิยงัคงได้รบัค่าจ้าง
ที่ต�่ากว่าแรงงานชาย ซึ่งการเรียกร้องเรื่อง
ค่าแรงที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายเป็น
ประเดน็ทีม่กีารต่อสูค่้อนข้างยาวนานจนกระทัง่
ในปี ค.ศ. 1969 คณะกรรมการระดับชาติ
จงึได้มกีารรบัรองหลักการนีเ้พือ่ให้มผีลบังคบั
ใช้ในปี ค.ศ. 1972 แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
แรงงานหญิงที่ได้ประโยชน์จากหลักการนี้
มีเพียง 18% เพราะผู้หญิงท�างานในคนละ
สายงานกบัผูช้าย ซ่ึงค่าแรงในแต่ละสายงาน
ไม่ได้ถูกก�าหนดให้เท่าเทียมกัน ในที่สุด
คณะกรรมการระดับชาติชุดนี้ก็ได้ขยาย
หลักการจาก “ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกัน
ส�าหรับงานที่เท่ากัน” (equal pay for 
equal work) ไปเป็นหลัก “ค่าตอบแทน
ที่เท่ากันส�าหรับงานท่ีมีคุณค่าเท่ากัน” 
(equal pay for work of equal value) 
เพื่อให้งานที่ต่างกันแต่มีคุณค่าเท่ากันมี
มาตรฐานค่าจ้างขัน้ต�า่ทีเ่ท่ากนั แต่ถงึกระนัน้
แนวคิดเรื่องค่าจ้างก็ยังอิงอยู่กับมุมมอง
เรื่องการแบ่งงานกันท�าระหว่างเพศซ่ึงให้
คุณค่าและมูลค่าแก่แรงงานชายในฐานะ 
“ผูห้าเลีย้งครอบครวั” มากกว่า แรงงานหญงิ
ซึ่งถูกมองว่าเป็นเพียง “ผู้พึ่งพิง” ขณะ
เดยีวกนัการเรยีกร้องและต่อรองให้แรงงาน
ในอตุสาหกรรมแต่ละประเภทได้รบัค่าจ้างที่
เท่าเทยีมกนักย็งัคงด�าเนินมาตลอดท่ามกลาง
โอกาสในการท�างานทีไ่ม่เท่าเทยีมกันของคน
ในสังคมออสเตรเลียซึ่งก็ยังเป็นข้อท้าทาย
มาจนถึงปัจจุบัน

พฒันาการและข้อท้าทายอีกด้านของสังคม
ออสเตรเลียคือการปฎิบัติต่อชนพื้นเมือง 
ซึง่จะเหน็ได้ว่าการเข้าถงึสทิธแิละนโยบาย
ต่าง ๆ ของชนพืน้เมอืงมคีวามล่าช้ามากกว่า
ชาวออสเตรเลียทั่วไป โดยเฉพาะสิทธิทาง
การเมืองที่ กฎหมาย Commonwealth 
Franchise Act ของออสเตรเลยีจ�ากัดสทิธิ
ชนพื้นเมืองทั้งหญิงและชายในการออก
เสยีงเลอืกตัง้จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1962 หรอื
สวัสดิการในด้านครอบครัว เช่น เงินช่วย
แก่หญิงที่มีบุตรซึ่งเริ่มใช้ในกลุ่มสตรีผิวขาว
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1912 และมผีลครอบคลมุถงึ
หญงิชนเผ่าพืน้เมอืงในอกี 30 ปีต่อมา หรอื
กฎหมายสวสัดกิารให้ความช่วยเหลือเมือ่มี
การว่างงานหรือเจ็บป่วยที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1944 แต่ยังคงไม่ครอบคลุม
ชนพื้นเ มืองซึ่ ง ได ้รับสิทธินี้ เมื่ อมีการ
แก้กฎหมายในปี ค.ศ. 1960 อนัเป็นผลจาก
การรณรงค์อย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มีการยอมรบั
และรับรองสิทธิของชนพื้นเมืองตั้งแต่ช่วง
ปี ค.ศ.1957 และน�าไปสู่การลงประชามติ
ในปี ค.ศ. 1967 เพื่อให้แก้รัฐธรรมนูญที่
ระบุข้อความที่เป็นการเลือกปฎิบัติต่อชน
พื้นเมือง ซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ท�าให้
ชนพื้นเมืองชาวอะบอริจินและชาวเกาะ
ทอเรส (Torres Strait Islanders) ถูกนับ
เป็นประชากรในการส�ารวจส�ามะโนครวัใน
ระดบัสหพนัธรฐั และยงัท�าให้รฐับาลสามารถ
ออกกฎหมายพิเศษส�าหรับชาวอะบอริจิน
ออสเตรเลียได้ (Aboriginal Australians) 
ภายหลังการเปล่ียนแปลงดังกล่าวสังคม
ออสเตรเลียก็มีความตระหนักเกี่ยวกับ



5

สภาพปัญหาและการถูกละเมิดสิทธิของ
ชนเผ่าพื้นเมืองมากขึ้น น�าไปสู่การรับรอง
สิทธิของชนพื้นเมืองในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
สิทธิในการมีที่ดิน และมีกลไกที่ช่วยท�าให้
ชาวพืน้เมอืงอะบอรจินิและชาวเกาะทอเรส
ได้มีอ�านาจในการตัดสินใจเร่ืองของตนเอง
ได้มากขึ้น รวมทั้งการมีคณะกรรมการที่
คอยติดตามกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของชนพื้นเมืองด้วย

การสร้างสังคมที่เป็นธรรมและ
ไม่ทิ้งกันในศตวรรษที่ 21
เน่ืองจากออสเตรเลยีเป็นสังคมของผู้อพยพ
มาตั้งถิ่นฐานใหม่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศจงึไม่ได้ถกูวางรากฐาน
ไว้ดังเช่นประเทศในในยุโรป ท�าให้หลังจาก
ที่ออสเตรเลียได้รับเอกราชและรวมตัวกัน
เป็นสหพันธรัฐแล้ว รัฐบาลออสเตรเลียจึง
ถูกคาดหวังให้มีบทบาทในการกระตุ้นและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดงัทีเ่หน็จากพฒันาการของกลไกและการจดั
ระบบสวสัดกิารของรฐัในด้านต่าง ๆ ให้แก่
คนแต่ละกลุ่มตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 
เป็นต้นมา ในขณะเดียวกันคนออสเตรเลีย
กม็องว่าประเทศของตนมลีกัษณะของสงัคม
แห่งความเสมอภาค (egalitarian society)
ซึง่คณุค่าหลกัของสงัคมทีส่�าคญัทีถ่กูถ่ายทอด
สืบต่อกันมาก็คือความเป็น “fair go” หรือ
ความเท่าเทียม และอาจจะกล่าวได้ว่าคน
ออสเตรเลยีมคีวามเชือ่ในเรือ่งการมโีอกาส
ในจุดเริ่มต้นที่เท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงการ
เติบโตมาในครอบครัวที่มีรายได้พอเพียงใน

การเลี้ยงดูบุตร การเข้าถึงการศึกษา การ
เข้าถึงบริการสาธารณะและขนส่งมวลชน
ท่ีสะดวก นอกจากนั้นการเป็นสังคมแห่ง
ความเสมอภาคยังประกอบไปด้วยลักษณะ
ที่ส�าคัญอื่น ๆ เช่น

   - การดูแลและปฎิบัติต่อคนจนอย่างมี   
   ศักดิ์ศรี
   - การไม่ส่งเสรมิการเลอืกปฎบิติัทกุรปูแบบ
   - การจัดสรรประโยชน์จากการเติบโต
   ทางเศรษฐกจิของประเทศอย่างกว้างขวาง
   - การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของคนงาน
   ในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
   - การพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะสร้าง
   โอกาสในจุดเริ่มต้นที่เท่าเทียมกันแก่
   ทุกคน 
                                 (Argy, 2005)

อย่างไรก็ตามในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา 
สังคมออสเตรเลียได้เผชิญกับความท้าทาย
ในการด�ารงไว้ซึ่งสังคมแห่งความเสมอภาค
โดย Argy (2005) อธิบายว่า มีปัจจัยหลัก
สองประการที่ส่งผลกระทบต่อการสร้าง
ความเท่าเทยีมกนัในสงัคม คอื ความอ่อนแอ
ลงของระบบความคุ ้มครองทางสังคม 
(disintegration of social safety valves)
และอุปสรรคในการเลื่อนสถานะทางสังคม
(threat to social mobility) โดยในส่วน
แรกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของ
รฐับาลและนโยบายทางการเมืองทีดู่เหมือน
จะไม่ท�าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสทิธภิาพโดยเฉพาะต่อกลุม่เปราะบาง
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อีกทั้งยังมีปัญหาการว่างงานและค่าแรงท่ี
เพิม่ขึน้ โดยพบว่าค่าจ้างขัน้ต�า่ของออสเตรเลีย
มอีตัราทีค่่อนข้างสงูและเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง
โดยคณะกรรมาธิการค่าจ้างที่เป็นธรรม 
(Fair Wage Commission) ซึ่งอยู่ภายใต้
ผูต้รวจการแผ่นดนิเรือ่งการท�างานทีเ่ป็นธรรม
Fair Work Ombudsman มหีน้าทีท่บทวน
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าในออสเตรเลียทุกปี ซึ่ง
จากการเปรียบเทียบค่าจ้างขั้นต�่าของปี 
ค.ศ. 2016 ของออสเตรเลียกับประเทศที่
พฒันาแล้ว เช่น อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนันี
ญีปุ่่น สหรัฐอเมริกา นวิซแีลนด์ และแคนาดา
พบว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าของออสเตรเลีย
สูงที่สุดคือประมาณ 17.70 ดอลลาร์
ออสเตรเลยีต่อชัว่โมง หรือประมาณ 460 บาท
ตามด้วยอังกฤษ (381 บาท/ชม.) และฝรัง่เศส
(390 บาท/ชม.) เป็นต้น2 ในมิติหนึ่งค่าแรง
ทีส่งูก็ท�าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึน้ แต่ใน
ขณะเดียวกันอัตราค่าจ้างท่ีสูงข้ึนน้ีก็ส่งผล
ต่อความยั่งยืนทางนโยบายและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ในส่วนของอุปสรรคในการเล่ือนสถานะ
ทางสังคมน้ัน มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า
ความยากจนในออสเตรเลยีกลายเป็นปัญหา
เรื้อรังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยรายงาน 
“ความยากจนในออสเตรเลีย” (Poverty 
in Australia) ประจ�าปี ค.ศ. 20163 พบว่า
ในปี ค.ศ.2014 อัตราคนจน (ค�านวณจาก
ผู้มีรายได้ต�่ากว่าครึ่งของรายได้เฉล่ียของ
ประชากรหลังจากหักค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่
อาศัยแล้ว (median income poverty 
line) คิดเป็น 13.3% หรือนับเป็นจ�านวน
ประชากรประมาณ 2.99 ล้านคน ซึ่งใน
รายงานยังได้ระบุว่า ความยากจนในเด็กมี
อัตราที่สูงกว่าของผู้ใหญ่ โดยอยู่ที่ 17.4% 
หรือนับเป็นจ�านวนประชากรเด็กจ�านวน 
731,000 คน โดยผู้ที่มีรายได้ต�่ากว่าเส้น
ความยากจนกว่า 57% ต้องพึ่งพิงระบบ
สวัสดิการของรัฐเป็นแหล่งรายได้หลัก

ซึ่งข้อมูลของรัฐบาลออสเตรเลีย4 ระบุว่า
งบประมาณด้านสวสัดิการทางสงัคมคิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 35% ของรายจ่ายของ
รัฐบาล โดยงบส่วนใหญ่ถูกจัดสรรเป็นเงิน
บ�านาญสวัสดิการและการบริการส�าหรับ
ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ครอบครัว (ในรปูแบบของ
ประโยชน์ทางภาษี) การเลี้ยงดูเด็ก และ
ผู้ว่างงาน เป็นต้น ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้
ยงัไม่นบัรวมถงึงบอดุหนนุด้านสุขภาพและ
การศึกษา ซึง่จัดว่าเป็นสวัสดกิารและบรกิาร

2 http://www.abc.net.au/news/2016-05-31/minimum-wage-how-does-australia-compare/7461794
3 Australia Council of Social Service (2016) http://www.acoss.org.au/wp-content/uploads/2016/10/
Poverty-in-Australia-2016.pdf
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พืน้ฐานของรฐั โดยงบประมาณจ�านวนมาก
ที่รัฐต้องใช้ในแต่ละปีนี้ท�าให้ เกิดค�าถาม 
และข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเหมาะสม
และความยั่งยืนของการจัดระบบสวัสดิการ
ของประเทศ 

มผีูท้ีเ่หน็ว่าระบบสวสัดิการของออสเตรเลีย
ควรจะตั้งอยู่บนหลักการของความจ�าเป็น 
(need – based) โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ไม่
สามารถช่วยตัวเองได้ แทนการใช้หลักการ
เรือ่งความเป็นธรรม (fairness) เพือ่ทีจ่ะลด
ความไม่เท่าเทียม (inequality) ความไม่
เท ่าเทียมในที่ น้ีมีความหมายมากกว่า
ความแตกต่างระหว่างสถานะทางเศรษฐกจิ
ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ปกติ แต่ยัง
รวมถงึความแตกต่างในมิติอืน่ ๆ เช่น ภาระ
ค่าใช้จ่ายระหว่างครอบครัวที่มีบุตรและ
ไม่มีบุตร ซึ่งเป็นฐานคิดส�าคัญในก�าหนด
นโยบายการให้เงินอุดหนุนครอบครัวที่มี
บุตร โดยมีค�าถามตามมาว่าเป็นธรรมหรือ
ไม่ที่ต้องให้ผู้ที่ไม่สามารถมีบุตรได้หรือผู้ท่ี
เลือกที่จะไม่มีบุตรต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นสวัสดิการของผู้ที่มีบุตร หรือเกิด
ค�าถามที่ว่าเป็นธรรมหรือไม่ท่ีรัฐบาลจ่าย
เงินส�าหรับช่วงลาคลอดและลาเลี้ยงดูบุตร
ให้แก่มารดาที่มีรายได้สูง หรือจ่ายเงินค่า
เลี้ยงดูบุตรให้ครอบครัวมหาเศรษฐี ซึ่งถ้า
มองเรือ่งความเท่าเทยีมจากหลักการ “ความ
เท่าเทยีมในแนวราบ” ซึง่หมายถงึการปฎบิตัิ
กับคนประเภทเดียวกันโดยเท่ากันหมดก็
อาจจะกล่าวได้ว่านโยบายเช่นนี้เป็นธรรม 
(Cowan, 2017) ในขณะเดียวกันมีทั้งฝ่าย

ทีม่องว่ารฐับาลออสเตรเลยีใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านสวสัดกิารแก่คนว่างงานหรือผู้พกิารมาก
เกินไปและมีฝ่ายที่เห็นว่ารัฐบาลพยายาม
จะตัดงบประมาณด้านสวสัดกิารและบรกิาร
สาธารณะโดยพยายามให้มรีะบบ “ร่วมจ่าย”
จากประชาชน หรอืการให้ภาคเอกชนเข้ามา
มบีทบาทในการให้บรกิารสาธารณะซ่ึงเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของรัฐและเป็นการผลัก
ภาระให้ประชาชนและผูบ้ริโภค ทัง้น้ีทัง้นัน้
ไม่ว่านโยบายของรฐับาลจะมีการปรบัเปลีย่น
ไปในทิศทางใด การแสดงความคิดเห็นท่ี
แตกต่างหลากหลายและการพดูคยุ ถกเถยีง
เกีย่วกบันโยบายด้านสวสัดิการของรฐับาล
โดยประชาชนเป็นเรื่องส�าคัญในสังคม
ประชาธิปไตย เพราะในที่สุดแล้วการสร้าง
สงัคมทีเ่ป็นธรรมและไม่ทอดทิง้กนั จ�าเป็น
ทีส่มาชิกของสงัคมต้องมส่ีวนร่วมและมภีาพ
ของ “สังคมที่ดี” ร่วมกัน ไม่เช่นนั้นการ
ด�าเนินนโยบายใด ๆ ก็คงจะเผชิญกับอปุสรรค
และความไม่ยั่งยืน
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บทส่งท้าย
ในการเดนิทางไปดงูานทีอ่อสเตรเลียในครัง้นี้
เราได้เหน็แง่มมุต่าง ๆ ของการสร้างพืน้ที่
เพื่อการ “หล่อหลอม”และ “ตระเตรียม” 
สมาชิกของสังคมออสเตรเลียให้เห็นความ
ส�าคัญของคุณค่าหลักของสังคม เช่น เรื่อง
ความเสมอภาค หรือ “fair go” และการ
เป็นสงัคมพหวุฒันธรรม ผ่านระบบการศกึษา
การสร้างการเรยีนรูท้ัง้ในและนอกห้องเรยีน
ในด้านประวตัศิาสตร์ การเมอืง วฒันธรรม
ศิลปะ และอื่น ๆ โดยผู้ที่จะมาเป็นสมาชิก
ใหม่ของสงัคมออสเตรเลียจะต้องรับรู ้ และ
ยอมรับถึงคณุค่าและการประชาธปิไตย รวมทัง้
การมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน
ของคนในสังคม ซึ่งในทัศนะของผู้มาเยือน
ออสเตรเลียเป็นครั้งแรกเช่นผู้เขียนมองว่า
กลไกทางสงัคมและการเมืองของประเทศนี้
มีความเข็มแข็ง แต่ถึงกระนั้นรัฐบาลและ

ภาคส่วนต่าง ๆ ของออสเตรเลียเองไม่ได้
มองว่าสิง่ทีเ่กดิข้ึนเป็นความส�าเรจ็ทีเ่บด็เสรจ็
และยั่งยืน แต่ยังเห็นข้อท้าทายของการ
สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนของระบอบ
ประชาธปิไตย การมสีงัคมทีด่ ีและเป็นธรรม
รวมท้ังเห็นความส�าคัญของการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพือ่สร้างประชาธปิไตย
ที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

6 ดูรายงาน How Australians Imagine their Democracy? : Australian Survey of Political Engagement 2013, 
http://www.governanceinstitute.edu.au/magma/media/upload/ckeditor/files/DEMOCRACY%20
REPORT-%20UPDATED%20VERSION-27-6-13.pdf

อ้างอิง

Argy, F. 2005 Is Australia’s egalitarian society slipping away? Center for Policy
 Development, available at: http://cpd.org.au/2005/05/is-australias
 -egalitarian-society-slipping-away/
Cowan, S. 2017 Welfare reform beyond decade of dependence, ‘dole bludgers’
 and ‘double dipping’, The Center for Independent Studies,  
 available at: https://www.cis.org.au/app/uploads/2017/06/op156.pdf 
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ออกไปสัมผสัเมลเบิร์นเพือ่ทีจ่ะเข้าใจตัวเราเอง
พืน้ทีส่าธารณะ สัญญะในวถีิประชาธปิไตยและอ�นาจพลเมอืง

โตมร อภิวันทนากร กลุ่มมานีมานะ

เกริ่นน�
“ท�าไมต้องเมืองเมลเบิร์น ที่นั่นมีอะไร
น่าสนใจให้เรยีนรู”้ เป็นเพยีงค�าถามทีไ่ม่ได้เอ่ย
ออกไปในระหว่างเดินลงบนพื้นผิวถนน
เพื่อหลบหลีกน�้านองในหลุมบ่อบนทางเท้า
ขณะที่ความเสี่ยงต่อรถเฉี่ยวและโอกาสจะ
ได้เดนิทางไปเรยีนรู้ต่างแดนเกดิขึน้พร้อมกนั
ในวินาทีนั้น ปากก็ได้ตอบตกลงที่เข้าร่วม
เรียนรู้หลังจากได้ทราบรายละเอียดของ
โปรแกรมทีท่างศนูย์ประสานงานเครือข่าย
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 
(Thai Civic Education Center) เป็น
ผู้จัดโดยมี Dr.David Zyngier แห่ง
มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย 
เป็นผูอ้อกแบบโปรแกรมและน�าการเรยีนรู้
ในทริปนี ้เพียงแค่รู้ว่าสถานท่ีต่าง ๆ ในช่วง
6 วันในเมลเบิร์นเป็นที่ใดบ้าง ก็พอจะ
จนิตนาการออกว่า เราจะได้สมัผสัและเกดิ
ประสบการณ์ตรงผ่านวถิชีวีติและบรรยากาศ
ของเมืองเมลเบิร์น และเม่ือเสร็จสิ้นการ
เดินทางในโปรแกรมน้ีคงจะท�าให้เราได้
เข้าใจถึงการศึกษาทีส่ร้างความเป็นพลเมอืง
ในสังคมประชาธิปไตยของเมืองเมลเบิร์น 
รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็น
หัวข้อในการเดินทางไปเรียนรู้นี้

หลงัจากทีไ่ด้รบัรูร้ายละเอยีดของโปรแกรม
แล้ว เสียงของหัวใจก็เต้นระรัวจนเรารู้สึก
ได้ถงึความตืน่เต้นทีเ่กดิขึน้พร้อมกับค�าถาม
ทีส่วนข้ึนมาในหวัว่าลึก ๆ แล้วภายใต้โอกาส
ที่เราจะได้เดินทางไปหนนี้ เราอยากจะ
เรียนรู้อะไรจริง ๆ จากเมืองเมลเบิร์น
จึงไม่รรีอทีจ่ะค้นหาข้อมลูของสถานทีต่่าง ๆ  
ตามโปรแกรม ความคิดที่ผุดขึ้นได้กระตุ้น
ให้เกดิเป็นความสนใจถึง “ความหมายของ
การมีอยู่” ของแต่ละสถานที่ที่ปรากฎใน
โปรแกรม มันอยู่ภายใต้บรรยากาศและ
ความสมัพันธ์ของผูค้นในสงัคมท่ีนัน่อย่างไร?
เกี่ยวข้องอย่างไรกับความเป็นพลเมือง? 
และที่ส�าคัญคือสถานที่ต่าง ๆ นั้นได้สร้าง
ความหมาย (meaning) หรือท�าหน้าที่ 
(fuction) ต่อผู้คนในสังคมที่นั่นอย่างไร? 
เราจะมองค้นหาค�าตอบนีผ่้านพืน้ทีส่าธารณะ
ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นรฐัสภา
แห่งรัฐวกิตอเรยี พพิธิภณัฑ์ผูอ้พยพ พพิธิภัณฑ์
เมลเบร์ิน มหาวทิยาลยัโมนาช โรงเรยีนมธัยม
ด้านวิทยาศาสตร์จอห์นโมนาช และโรงเรียน
ประถมศกึษา Wooranna Park และสถานที่
อืน่ ๆ นัน้ว่ามคีวามหมายอะไรซ่อนอยูภ่ายใต้
พื้นที่สาธารณะนั้น  
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พื้นที่รัฐสภา หาใช่ที่แสดงสินค้า
การเมือง
“เคารพผู้อื่น อดทนอดกลั้น และช่วยเหลือ
ผู้อื่น” Nick Wakeling สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏรจากพรรค Liberal Party ได้เล่าให้
คณะเรียนรู้ Thai Civic นี้ ได้ฟังถึงคุณค่า
หลกัทีส่งัคมออสเตรเลยียดึถอืร่วมกนั ฟังดู
แล้วก็อาจไม่ต่ืนเต้นอะไรนกั เพราะค�าส�าคญั
เหล่านี้มักจะพบและได้ยินจากประเทศที่มี
ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย และ
แน่นอนว่าบทบาทของ ส.ส. Nick จะต้อง
ผลักดันนโยบายที่น�าไปสู่การสร้างความ
สัมพันธ์ของผู้คนให้เกิดขึ้นตามคุณค่าหลัก
ของสังคม ในการท�างานแต่ละอาทิตย์ของ 
ส.ส. Nick จะต้องมช่ีวงเวลาทีไ่ด้พบ พดูคยุ
แลกเปลีย่นกบัพลเมอืงทีเ่ขาเป็นผูแ้ทน เพือ่
รบัฟังปัญหาและข้อเสนอต่าง ๆ ทีพ่ลเมอืง
ของเขาคิด แล้วผลักดันไปสู่การท�างานใน
รัฐสภาของรัฐวิกตอเรีย ไม่ใช่เฉพาะ ส.ส. 
Nick เท่านัน้ทีจ่ะต้องท�างานแบบนี ้สมาชกิ
สภาผู้แทนทกุคนกเ็ช่นกนั เมือ่มกีารท�างาน
เช่นนี้แล้ว การที่ทุกกลุ่มคนในสังคมจะ
สามารถเข้าถึงผู ้แทนของตัวเองจึงไม่ใช่

เป็นเรือ่งยาก ความสมัพนัธ์จากการท�างาน
แบบนีท้�าให้ ส.ส. Nick และผูแ้ทนคนอืน่ ๆ
สามารถยึดโยงกับพลเมืองของตนเองได้ 
และมข้ีอมลูในการก�าหนดนโยบายและการ
ตดัสนิใจต่าง ๆ ทีค่�านึงถงึเสยีงของพลเมือง 

ในห้องประชุมรัฐสภาของรัฐวิกตอเรียนั้น 
นอกจากจะเป็นพืน้ทีส่�าหรบัสมาชกิรฐัสภา
ใช้พิจารณาอภิปรายนโยบายต่าง ๆ ที่จะ
เกดิข้ึนในรฐัแล้ว ปัญหาทีเ่กดิข้ึนกบัพลเมอืง
ของรฐัยงัถกูหยบิยกขึน้มาชีแ้จงและสือ่สาร
ให้กับสมาชิกได้ฟัง สิ่งนี้เป็นสิ่งส�าคัญต่อ
พลเมืองในแต่ละเขตของรัฐนั้น เพราะก่อ
ให้เกิดความม่ันใจว่าผู้แทนของตนเองจะ
เป็นปากเป็นเสียงให้กับพลเมืองของตนถึง
ปัญหาที่ก�าลังเผชิญออกไปให้สภาผู้แทน
รับรู ้และด�าเนินการกับปัญหาในระดับ
นโยบายได้ และในมุมกลับกัน หากการ
ท�างานของ ส.ส. Nick และผูแ้ทนคนอืน่ ๆ
ไม่เป็นที่พอใจ ไม่ตอบสนองเชิงนโยบายที่
พลเมืองคาดหวังไว้ ส.ส. Nick และผู้แทน
คนนั้นก็ต้องเผชิญกับความอดทนอดกลั้น
จากฐานเสียงของตน และความไหวหวั่น

อาคารรัฐสภารัฐวิกตอเรีย
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ต่อคะแนนเสียงย่อมเกิดข้ึนในการเลือกตั้ง
ครั้งหน้า เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
สภาผูแ้ทนและพลเมืองยดึโยงกันเช่นนี ้พืน้ที่
การประชุมสมาชิกสภาของรัฐจึงกลายเป็น
พืน้ทีส่าธารณะทีแ่ท้จรงิ เพราะเรือ่งสาธารณะ
ที่พลเมืองเผชิญถูกหยิบไปพูดพิจารณา 
มากกว่าจะเป็นท่ีผลักดันสินค้าทางการเมือง
ทีห่วงัสร้างความนยิมชมชอบของฐานเสยีง

นอกจากบทบาทหน้าท่ีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏรต้องท�าแล้ว ส.ส. Nick เองยงัไปพบ
นักเรียน เพื่อไปอธิบายถึงงานที่ตัวเองท�า
และฟังเสียงของเด็กและครู ซึ่งเป็นโอกาส
ที่ผู้แทนจะได้ส�ารวจฐานเสียงของตนเอง
เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท�างานให้สอด
คล้องกบัสถานการณ์และการเปล่ียนแปลง
อกีทัง้ยงัเป็นการให้ความส�าคัญกับการส่งเสรมิ
การเรียนรู้ประชาธิปไตยของพลเมืองจาก
ผู้แทนโดยตรง พลเมืองทุกคนและสถาบัน
การศึกษาจึงไม่ได้ถูกตัดขาดออกจากภาค
การเมืองหรือมีโอกาสได้พบผู้แทนแค่ช่วง
ใกล้วันเลือกตั้งเท่านั้น ฐานคิดความเป็น
พลเมืองของนักเรียนจึงเกิดขึ้นจากความ
สมัพนัธ์ทีส่มัผสักับผูแ้ทนเช่นนี ้ ส่งผลให้เกดิ
การยอมรบัและเคารพในระบอบประชาธปิไตย
โดยไม่ได้ยกหน้าที่การกล่อมเกลานี้ให้เป็น
บทบาทของครูวิชาสังคมเพียงผู้เดียว

ในเวลาค�า่หลงัอาหารเย็นของวนันัน้ ผมและ
เพื่อน ๆ เดินจากร้านอาหารเล็ก ๆ ที่ซ่อน
ตัวในซอกตกึเพือ่ไปข้ึนรถไฟทีส่ถาน ีFlinders
กลับไปยังที่พัก ระหว่างทางที่เดินเต็มไป

ด้วยร้านรวงต่าง ๆ ซึง่ในช่วงเวลาค�า่ทีก่�าลงั
ปิดร้านเช่นนี้ เราจะพบที่นอน ผ้าห่ม และ
ถงุผ้าใบใหญ่ ของ Homeless วางอยูห่น้า
ร้านบางร้าน และในขณะทีผ่มยนืสังเกตอยูน่ัน้
มีพนักงานร้านอาหารน�าอาหารปรุงสดซึ่ง
ขายไม่หมดที่มีการห่ออย่างเรียบร้อย และ
น�ามาวางบรเิวณทีน่อนนัน้ ค�าพดูของ ส.ส.
Nick ทีเ่ราได้ยนิเมือ่เช้าน้ีถงึคณุค่าหลกัของ
สงัคมปรากฎชัดตรงหน้าผม การปฎิสมัพนัธ์
บนทางเท้าหน้าร้านค้าซึง่เป็นพืน้ทีส่าธาณะ
เช่นน้ีจะเกิดคุณค่าขึ้นก็ต่อเมื่อมันเป็นไป
เพือ่ผูท้ีด้่อยอ�านาจทีอ่ยูร่่วมสงัคมกับเราด้วย
เช่นเดยีวกนักบัเสยีงของผูแ้ทนทีพ่ดูออกไป
ให้รัฐสภารับรู้

สังคมใจกว้างจรงิ ๆ เท่านัน้ทีอ่นญุาต
ให้พื้นที่ของพลเมืองปรากฏ
เสยีงดบัเบลิเบสลอยมา ชวนให้เราพยายาม
มองหา ปรากฎว่าอยู่ไม่ไกลจากระยะเท้า
ข้างหน้านัก ดูจากทักษะที่นักดนตรีท่านนี้
เล่นแล้ว ผมรับรู้ได้ว่าเขาผ่านการฝึกฝน
เคีย่วกร�ามาป็นอย่างด ีเสียงคนัชกัสกีบัสาย
ดับเบิลเบสท่ามกลางอากาศราวสิบองศา
ต้น ๆ ในย่าน Brunswick นัน้ ท�าให้นกึถงึ
บรรยาศของความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกปลด
ปล่อยและแสดงตัวตนออกมาตามทางเดิน
บนท้องถนนในบ้านเราเม่ือหลายปีก่อน 
งานดนตร ีงานละคร โดยศลิปินและเยาวชน
ได้ฉายแสงกันอย่างครื้นเครง ผลงานและ
ทกัษะฝีมือถกูปรากฎให้เหน็จนเราอดชืน่ชม
ไม่ได้ เสรีภาพทางศิลปะก็เป็นสิ่งเดียวกับ
เสรีภาพในการใช้ชีวิต เสรีภาพในการใช้
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ชวีติกเ็ป็นสิง่เดยีวกบัเสรภีาพทางการเมอืง
หากเรายังคงพบเห็นศิลปินหรือเยาวชนมี
เสรภีาพในการสร้างสรรค์ส่ือสารงานของตน
สู่พื้นที่สาธารณะ แสดงในสิ่งที่รู้สึก พูดใน
ส่ิงทีค่ดิ โดยไม่ได้ถกูปิดกัน้ปัดทิง้เพยีงเพราะ
ไม่สอดคล้องกับกติกาหรือความคาดหวัง
ของกระแสหลัก เราก็คงได้ยินได้พบงาน
สร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจและพาความ
คิดของสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า

Hosier Lane ตรอกเล็ก ๆ ข้างตึก The
Forum Theatre ผนังของตึกในตรอกนี้
เป็นแหล่งแสดงผลงานกราฟฟิตี้ ปกติใน
ตรอกนี้จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามา
ถ่ายรูปอยู่บ่อย ๆ เข้าใจว่าแต่ละภาพที่
ปรากฎนัน้กลุม่คนท�ากราฟฟิตีไ้ด้ผลดัเปลีย่น
หมนุเวยีนกนัมาสรรสร้างภาพผนงัให้ปรากฎ
ตามความรู้สึกนึกคิดท่ีต้องการจะสื่อสาร
ออกมา ตลอดเส้นทางของตรอกที่มีสีสัน
จัดจ้านนี้ บ้างก็เป็นที่ปลดปล่อยอารมณ์
อย่างอสิระไม่ได้ตัง้ใจทีจ่ะสือ่สารใด ๆ บ้าง
ก็เน้นสื่อสารความรู้สึกผ่านรูปแบบท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของงานกราฟฟิตี ้บ้างกเ็ป็นภาพ

ที่สื่อสารความคิดชวนตีความ บ้างก็เน้นย�้า
ข้อความของคนที่นั่นเช่น ภาพ Lest We 
Forget ซึง่เป็นข้อความทีม่คีวามหมายเดยีว
กับอนสุรณ์สถาน Shrine of Remembrance
สิ่งก่อสร้างที่อุทิศให้แก่เหล่าทหารหาญ
ชาวออสเตรเลียนทั้งชายและหญิงที่รับใช้
ชาติโดยต่อสู้ในสงคราม หรือภาพล้อเลียน 
A wheatfield with cypresses ทีป่รากฎ
ในตรอกให้เห็นในช่วงทีมี่การจดัแสดงภาพ
ของ Vincent van Gogh ที่ National 
Gallery of Victoria (NGV) นี้ ก็ฟ้องถึง
ความรูส้กึได้มากมาย  สกีค็อืส ีภาพกค็อืภาพ
แต่สิ่งท่ีอยู่เบื้องหลังภาพนั้นคือความรู้สึก
และความคดิ ของผูค้นซึง่เป็นกลุม่วัฒนธรรม
ย่อย (subculture) หน่ึงของสงัคม ทีน่่าสนใจ
กว่านั้นคือ ตรอก Hosier Lane ซึ่งเป็น
พื้นที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของคนกลุ่มน้ี 
อยู่ห่างจาก Federation Square เพียง 2 
นาท ีซ่ึงยงัถอืว่าอยูใ่นย่านจตรุสัใจกลางเมอืง
การปรากฎงานศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์
ในพื้นที่นี้โดยไม่ถูกท�าให้ “สะอาด” ตาม
สถาปัตยกรรมของตัวอาคาร ก็สะท้อนให้
เหน็ถงึการกระท�าทีไ่ม่ปิดกันกดีกนัอตัลกัษณ์
ที่แตกต่าง แต่กลับเปิดพื้นที่ให้สามารถมี
ตัวตนอยู่ร่วมกันได้  มากกว่าไปกว่านั้นคือ
การมอียูข่องกราฟฟิตีใ้นตรอกนีย้งัเสริมให้
เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย 
ไม่แบนราบทางความรูส้กึแห่งยคุสมยั หรอื
หากจะมองในมิติความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ
แล้ว ตรอกแห่งนีเ้ป็นพืน้ทีข่องอตัลกัษณ์ย่อย
ทีแ่อบแทรกปรากฎตวัโดยอาศัยจตัรุสัเมอืง
ซึ่งเป็นพื้นท่ีอ�านาจพลเมืองพหุวัฒนธรรม

กราฟฟิตี้ในตรอกข้างตึก The Forum Theatre
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สนับสนนุให้ตวัตนถกูเหน็จากสงัคม ซ่ึงสงัคม
แบบวถีิประชาธิปไตยจรงิ ๆ เท่านัน้ทีอ่นญุาต
ให้เป็นไปในลักษณะนี้ได้

การค�านึงถึงพื้นที่การแสดงออกทางความ
คดิความรูส้กึของพลเมอืงนี ้เราพบได้อย่าง
ชัดเจนในค�าอธิบายของ Federation Square
พื้นที่จัตุรัสใจกลางเมืองที่ตั้งศูนย์ราชการ
หลักและพ้ืนที่สาธารณะของเมลเบิร ์น
ทีก่ล่าวถงึการใช้ประโยชน์และวตัถปุระสงค์
ของพ้ืนทีน่ีว่้า นอกจากจะเป็นพืน้ทีส่่งเสรมิ
ให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีเกดิขึน้
หมุนเวียนเป็น event ขนาดใหญ่ที่มีสีสัน 
งานแสดงศลิปะสาธารณะทีล่�า้ยคุ การแสดง
ของเทศกาลต่าง ๆ ทั้งยังเป็นที่นั่งชมการ
แข่งขนันดัชงิแชมป์ของลกีฟตุบอลออสเตรเลยี
(AFL) แล้ว พืน้ตรงนีย้งัถกูระบใุห้เป็นพืน้ที่
เพื่อการชุมนุมสาธารณะ (public rallies) 
การมข้ีอความระบอุย่างชดัเจนเช่นนีจึ้งแสดง
ให้เห็นว่าพลเมืองได้รับการสนับสนุนให้มี
ความรู้สึกร่วมของการเป็นเจ้าของสังคม 
สามารถแสดงออกทางความคดิเพือ่สือ่สาร
สูส่าธารณะได้ โดยมจีตรุสัของเมอืงเป็นพืน้ที่
ทางกายภาพทีส่�าคญัในการรองรบับทบาท
และอ�านาจที่พลเมืองมี สิ่งนี้มีความหมาย
ต่อความเป็นพลเมืองอย่างยิ่ง หากเรามอง
ว่าสิง่ทีป่รากฏในพืน้ทีส่าธารณะนัน้ควรจะ
เป็นเฉพาะส่ิงทีส่วยงาม เป็นสิง่ทีค่วรจะดดูี
โอ้อวดต่อผู้คนเท่านั้น การจัดการในพื้นที่
สาธารณะก็จะไม่ได้เป็นสาธารณะอย่าง
แท้จรงิ เพราะจะถกูปิดกัน้คดักรองให้แสดง
ออกเฉพาะสิง่ทีส่งัคมมองว่าดงีามตามแบบ

กระแสหลกัหรอืตามทีก่ลุ่มอ�านาจคาดหวงั
เท่านัน้ และวถิปีระชาธิปไตยทีใ่ห้การเคารพ
ในคณุค่าความเป็นมนษุย์ทีเ่ราทุกคนควรจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคนั้นก็ไม่มี
วันเกิดขึ้นจริง ด้วยบริบทสังคมที่ใจแคบ
เช่นนั้น

พื้นที่แห่งการกล่อมเกลาให้เคารพ
ในความต่างท่ามกลางความเหมือน 
ท่ามกลางพลเมอืงทีม่อีตัลกัษณ์หลากหลาย
อยูร่่วมกนัในเมลเบร์ินทัง้ทางเชือ้ชาต ิ สผีวิ
ภาษา ศาสนา วฒันธรรมความเป็นอยู ่ชวน
ให้เกดิความรู้สกึเป็นพวกเดียวกันและความ
แปลกแยกในเวลาเดียวกัน ภายใต้ความ
รู้สึกนี้มีข้อพบเห็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ
ผู้คนทีน่ั่นตระหนกัในมารยาทต่อกนัอย่างยิง่
โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะ
ต่าง ๆ มักจะได้ยินสองค�านี้อยู่บ่อย ๆ คือ
ค�าว่า “ขอโทษ” และ “ขอบคณุ” ดูเหมอืน
ว่าสองค�านี้จะเป็นค�าธรรมดาที่ใช้กันทั่วไป
ไม่ว่าทีไ่หนในโลกนี ้แต่การทีไ่ด้ยนิสองค�านี้
บ่อยมากถึงมากที่สุดจากผู้คนในเมืองนี้ ก็
เป็นสิ่งท่ีสะท้อนคุณลักษณะบางอย่างของ
พลเมอืง พอถอยห่างออกจากเมลเบร์ินแล้ว
มองสิ่งนี้ ก็มีข้อสังเกตที่รู้สึกและสัมผัสได้
คือเราจะได้ยินสองค�านี้บ่อยจากพลเมือง
ของบางประเทศเท่านั้น และหนึ่งในนั้น
คือออสเตรเลีย



14

สะพาน The Sandridge Bridge ข้ามแม่น�า้
Yarra เคยเป็นสะพานทางรถไฟที่เก่าแก่
และมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของ
รัฐวิกตอเรีย ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ใน
ปี 2006 ให้เป็นเส้นทางเดินเท้าเส้นใหม่ 
ตลอดแนวสะพานจะมีงานประติมากรรม
สแตนเลสขนาดใหญ่มากจ�านวน 10 ชิ้น
วางอยู่ ในชือ่งานทีเ่รยีกว่า The Travellers
ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ การเป็น
ชาวออสเตรเลียน และให้ข้อมูลที่ผ่านการ
ศกึษาถงึยคุสมยัของการมาของนกัเดนิทาง
จากทั่วโลกที่มาตั้งรกรากในรัฐวิกตอเรียนี้ 
ตัง้แต่ ยคุ Gayip (ก่อนปี ค.ศ. 1788) เป็น
ยุคสมัยของชนพื้นเมืองอะบอริจินที่อาศัย
อยู่ก่อน มาจนถึงยคุปัจจุบนัทีเ่รยีกว่า Walking
Sun ซึ่งเป็นยุคสมัยพหุวัฒนธรรมชาว
ออสเตรเลียน ประติมากรรมชุดนี้ถูกสร้าง
ขึน้โดยเทศบาลนครเมลเบิร์น ออกแบบโดย
ศลิปิน Nadim Karam & Atelier Hapsitus
รมิทางเดนิบนสะพานจะปรากฎแผ่นกระจก
หนา แต่ละแผ่นจะมีการบันทึกข้อมูลของ
ผู้คนที่เดินทางมาอยู่ในเมลเบิร์น ทั้งข้อมูล
ที่บอกว่าเขามาจากที่ไหนของประเทศน้ัน 

มาช่วงปีไหน มาในฐานะบทบาทอะไร ข้อมลู
จ�านวนคนทีเ่ดนิทางมาอยูร่ฐัวกิตอเรยีและ
ประเทศออสเตรเลีย ประติมากรรมชุดนี้
นอกจากจะให้ข้อมูลในเชิงสถิติแล้ว ยังมี
ความจงใจในการส่ือสารให้ผู้คนที่พบเห็น
ทัง้ทีเ่ป็นชาวออสเตรเลยีนหรอืไม่กต็าม ให้
เข้าใจถงึการก้าวเข้ามาเป็นชาวออสเตรเลยีน
ของพลเมืองทุกคนในรัฐวิกตอเรีย ภายใต้
ความคิดแฝงที่ว่าหากเราไม่ใช่อะบอริจิน
แล้วเราทุกคนต่างก็เป็นเพียงผู้อพยพ ผ่าน
งานประติมากรรมขนาดใหญ่ที่มีน�้าหนัก
เฉลีย่มากถงึ 2,307 กโิลกรัม ท่ีถกูจดัวางบน
สะพานข้ามแม่น�า้ส�าคัญของเมอืงทีเ่คยเป็น
เส้นทางรถไฟที่ใช้สัญจรในการเดินทางมา
สู่เมลเบิร์นแห่งนี้

เช่นเดยีวกบั Immigration museum เมือ่
ได้เข้าไปในพิพธิภณัฑ์ผู้อพยพของเมลเบร์ิน
แห่งนี้ เราได้ทราบถึงการบอกเล่าเรื่องราว
ของผูม้าตัง้ถิน่ฐานในรฐัวกิตอเรียด้วยเหตผุล
ต่าง ๆ ทั้งความปรารถนาที่จะอยากมีชีวิต
ดีกว่าเดิม การลี้ภัยสงคราม การลี้ภัยพิบัติ
ธรรมชาตแิละความอดอยาก เพือ่มาเริม่ต้น
ชีวิตครอบครัว หรือแม้กระทั่งมาแสวงหา
เสรีภาพในดินแดนใหม่ ซึ่งในพิพิธภัณฑ์นี้
ได้จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เน้นเรื่อง
ราวการด�ารงอยู่เรื่อยมาและตัวอย่างชีวิต
ของคนเล็ก ๆ ซึ่งเป็นภาพตัวแทนของการ
เป็นชาวออสเตรเลียน การน�าเสนอผ่าน
เนือ้หาดงักล่าวในโซนนทิรรศการถาวร ท�าให้
ผู้เข้าชมเกิดความเข้าใจในการมาเป็นชาว
ออสเตรเลียนภายใต้ความคิดที่ว่าเราต่าง

ประติมากรรม The Travellers
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กเ็ป็นผูอ้พยพเช่นกนั นอกจากนี ้พพิิธภณัฑ์
แห่งนีย้งัมส่ีวนเนือ้หาทีท้่าทายแนวคดิของ
ผูค้นทีไ่ด้เข้าชมในเรือ่งอตัลักษณ์ทีแ่ตกต่าง
แต่จ�าเป็นต้องอยูร่่วมปฏสิมัพนัธ์กนัในสงัคม
เดียวกันนี้ ให้เห็นภาพความหลากหลาย
ของอัตลักษณ์ของพลเมือง ไม่ว่าลักษณะ
เส้นผม สีผิว สีนัยน์ตา วิถีวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ ซึ่งทุกคนควรจะตระหนักได้ว่าแม้
จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
เพียงไร แม้ภูมิหลังวิถีวัฒนธรรมจะต่างกัน
ขนาดไหน กต้็องใส่ใจและเคารพความเป็น
มนษุย์ระหว่างกนั ด้วยข้อความเลก็ ๆ เป็น
ค�าถามชวนคดิทีต่ดิบนผนงัว่า “Can labels
be helpful? Are they as accurate as 
we like to think? Do they mislead us?”

แม้กระทัง่ใน CERES Community Environment
Park ศูนย์การศึกษาและวิจัยยุทธศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ส�าหรับการ
เรียนรูใ้นชมุชนและการด�าเนนิการเพือ่สร้าง
ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมและการเลี้ยงดูทาง
จิตวิญญาณในการอยู่ร่วมกัน ก็ยังได้จัดให้
มพีืน้ที ่culture villeges ให้เรยีนรู ้ประกอบ
ไปด้วยบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย
วัฒนธรรม หมูบ้่านของชาวแอฟรกินั หมูบ้่าน
ของชาวอินโดนีเซียน พื้นที่ของอะบอริจิน 
กระท่อมของอินเดียแดงทางเหนือ และยัง
มี Multicultural classroom เพื่อให้เป็น
พื้นที่หนึ่งในการเรียนรู ้ เข ้าใจในสังคม
พหุวัฒนธรรมในเมลเบิร์น และสร้างความ
ตระหนกัในการมองเห็นความแตกต่างและ
เคารพกันและกัน

ที่โรงเรียนประถม Wooranna Park ก็ได้
จดัให้มพีืน้ทีศ่ลิปะ โดยให้เดก็นกัเรียนสร้าง
ชิ้นงานศิลปะร่วมกัน ซึ่งพูดถึงรากของเรา
แต่ละคนว่า บรรพบรุษุมเีชือ้ชาตใิดมาจาก
ประเทศใด มีการวางหัวข้อชิ้นงานนี้ไว้ว่า 
Roots โดยเด็กแต่ละคนจะวาดในวงกลม
เล็ก ๆ เป็นรูปธงชาติของประเทศที่ตนมี
เชื้อชาตินั้นอยู่ และมีอีกชิ้นงานศิลปะที่
สร้างในลักษณะรูปแบบเดียวกันที่ให้เด็ก
ได้เรียนรู้ มีแนวคิดของชิ้นงานนี้ว่า New 
Lives Together นกัเรยีนจงึได้เปรยีบเทียบ
จากสีท่ีวาดเป็นลายธงชาติตามเชื้อชาติที่
ตนมีกับสีสันที่เป็นอิสระในรูปทรงเดียวกัน
ที่สื่อถึงการอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนโดย
ละจากความเป็นเชื้อชาติของตน

“แม้เราแตกต่างกนัตามเชือ้ชาตบิรรพบรุษุ
แต่เราเหมือนกันตรงที่ต่างก็เป็นเช้ือสาย
ผู้อพยพ และเราเคารพกันในอัตลักษณ์ที่
หลากหลาย” การปรากฏความคดินีใ้นทีต่่าง ๆ
ของเมลเบิร์นไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญแน่ ๆ 
หากแต่เป็นแนวความคิดที่ส�าคัญผ่านการ

ภาพศิลปะ New Lives Together
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เลือกสรรออกแบบอย่างสอดคล้องและ
ท�างานกนัอย่างเป็นระบบผ่านพืน้ทีส่าธารณะ
ซึ่งเป็นช่องทางส่ือสารสร้างการรับรู ้ใน
กระบวนการกล่อมเกลาให้ผู ้ที่อยู ่อาศัย
ร่วมกันในสังคมเมลเบิร์นตระหนักถึงการ
เคารพในอัตลักษณ์ท่ีหลากหลายและให้
คณุค่าในความเป็นมนษุย์ทีเ่สมอเหมือนกนั 

หวนนึกถึงค�าขอบคุณและขอโทษท่ีได้ยิน
บ่อย ๆ ในพื้นที่สาธารณะนั้น อาจจะ
ไม่ใช่เพียงค�าติดปากตามมารยาทของเจ้า
อาณานิคมเมืองผู ้ดีที่มายึดครองแต่แรก 
แต่เป็นถ้อยค�าของความรู ้สึกในการอยู ่
ร่วมกันของพลเมอืงทีน่ี ่เลยมีข้อทีช่วนสงสยั
ต่อไปอีกว่า ถ้อยค�าของการเคารพกันบน
ทางเท้าและในทีส่าธารณะเช่นนี ้ เราอาจจะ
ไม่ได้ยนิมากนกัมากจากปากของพลเมอืงท่ีมี
มาจากสงัคมและวิถวีฒันธรรมแบบอ�านาจ
นิยม เพราะสังคมเช่นนั้นเลือกที่จะไม่
กล่อมเกลาพลเมืองเช่นนี้ หรือเปล่า?

พื้นที่สาธาณะเพื่อประโยชน์และ
คุณภาพชีวิตพลเมือง
ขณะทีอ่ยูบ่นรถราง (tram) ในเมอืงเมลเบร์ิน
เราสามารถพบผู้คนทีม่อีตัลกัษณ์หลากหลาย
ใช้บริการรถรางร่วมกัน สามารถพบผู้แทน
ของเราที่ก�าลังเดินทางไปท�างานที่รัฐสภา
และ Homeless ได้บนรถขบวนเดียวกัน 
ทุกคนรับผิดชอบต่อการจ่ายค่าเดินทาง 
โดยการแตะบตัรเงนิสดส�าหรบัการเดนิทาง
สาธารณะของรัฐวิกตอเรีย (บัตร myki) 
กบัเครือ่งจ่ายเงนิอตัโนมัติบนรถราง ในย่าน

ใจกลางเมืองเมลเบิร์นรถรางถือได้ว่าเป็น
ระบบขนส่งหลักที่มีการให้บริการฟรี และ
มส่ีวนเชือ่มต่อไปยงับรเิวณชานเมอืงจะเป็น
รถเมล์หรอืรถไฟฟ้า ซึง่ท้ังหมดได้ถกูออกแบบ
ให้มีระบบขนส่งเชือ่มต่อกนัอย่างดี ตรงเวลา
ปลอดภัย และค�านงึถงึพ้ืนทีส่นบัสนุนความ
หลากหลายของผู้คน ท้ังบนพาหนะโดยสาร
ต่าง ๆ หรือบริเวณชานชาลา ไม่ว่าจะเป็น
ผู้พิการหรือหญิงมีครรภ์ก็สามารถเดินทาง
โดยสะดวก ผู้ที่ใช้รถยนต์หรือจักรยาน
ส่วนตัว ต่างก็สามารถร่วมใช้พื้นที่บนถนน
ได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งต�าแหน่งบริเวณ
รถรางจะวิง่ตรงกลางถนน ส่วนทีซ้่อนทบัทาง
รถรางกินบริเวณออกไปเกินกึ่งกลางถนน
ของแต่ละข้างจะเป็นช่องทางรถยนต์ และ
ช่องทางรมิขอบสดุของถนนจะมช่ีองส�าหรบั
จกัรยาน สิง่นีส้ะท้อนให้เหน็ว่า ไม่ว่าคณุจะ
ใช้การเดินทางแบบใดในเมืองนี้ก็มีพื้นที่
สนับสนุนตามแบบตามแบบที่คุณต้องการ 
แต่ระบบขนส่งมวลชนหลักที่สนับสนุนคน
ส่วนใหญ่นัน้จะถกูให้ความส�าคญัและได้รับ
การพัฒนาระบบอย่างดี รถรางจึงเป็นแค่
ตัวอย่างหนึ่งของการจัดการเชิงโครงสร้าง
ท่ีเอื้ออ�านวยให้ผู ้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยถ้วนหน้าไม่ว่าอยู่ในเศรษฐานะใด

ที ่Pauline Gandel Children’s Gallery
ในพิพิธภัณฑ์เมืองเมลเบิร์น ซึ่งเป็นโซนที่
ถกูออกแบบให้เป็นพืน้ทีส่�าหรบัเดก็ทีจ่ะได้
ส�ารวจ เล่น และเรยีนรู ้ เดก็สามารถสมมติ
ตัวเองเป็นนักโบราณคดี ได้ทดลองขุดซาก
ฟอสซิลไดโนเสาร์ หรอืจะสมมตติวัเองเป็น
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นกัพฤกษศาสตร์ทีส่�ารวจต้นไม้ต่าง ๆ หรอื
จะเป็นภัณฑารักษ์ที่จะสังเกตจ้องมองวัตถุ
ชิ้นพิเศษที่พิพิธภัณฑ์เลือกไว้ สิ่งต่าง ๆ
ทีเ่ดก็ได้สมัผสัในพืน้ทีน่ีจ้ะส่งเสริมให้เดก็เกดิ
ประสบการณ์จากการลงมือส�ารวจและค้น
พบโดยใช้การเล่นเป็นฐานในการเรียนรู ้ และ
แกลเลอรีนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็น
พืน้ทีส่�าหรบั ครอบครวั ผูด้แูลเดก็ นกัการ
ศกึษา และเด็ก ได้เรยีนรูร่้วมกนั อีกสิง่ทีเ่ป็น
ความน่าสนใจของทีน่ีค่อื เด็กทารกสามารถ
มาที่นี่ได้ ทางแกลเลอรีมีห้อง baby care 
ในห้องน้ีจะถูกออกแบบมาให้เด็กทารก
สามารถนอน คลาน หรอืจะเล่นได้ แม้กระทัง่
คุณแม่ที่มีลูกอ่อนสามารถมาใช้พื้นที่นี้ใน
การเลีย้งลกูให้นมบตุร ห้องเล็ก ๆ  ในพิพิธภัณฑ์
แห่งนีจ้งึมปีระโยชน์ต่อคณุแม่ทีต้่องการพา
ตัวเองและทารกมาสู่พื้นท่ีสาธารณะเพื่อ
เปลี่ยนบรรยากาศในการเลี้ยงลูก ฉะนั้น
การมพ้ืีนทีเ่ช่นนีก้ไ็ม่ได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของเดก็เลก็เสยีอย่างเดยีว แต่ยงัส่งผลช่วย
ลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรแก่คุณแม่
ลกูอ่อนได้ หากมองในแง่ทางการเมอืงแล้ว

พืน้ทีเ่ช่นนีจ้งึมคีวามหมายในเชงิปัจจยัเอือ้
ต่อการสร้างประชากรทีค่ณุภาพและส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตของประชากร 

ใครจะคาดคดิว่าเมือ่เราไปทีช่ายหาด Port
Phillip เราจะได้ความรูเ้รือ่งดาวนพเคราะห์
ในระบบสรุยิะจกัรวาล เมือ่เราเดนิเล่นบรเิวณ
หาดที่นี้ก็จะพบประติมากรรมช้ินเล็กเป็น
รปูดวงดาวแต่ละดวงของระบบสุรยิะวางอยู่
ตามจดุต่าง ๆ ตลอดหาด ซึง่ประติมากรรม
ชุดนี้มีจ�านวน 10 ชิ้นตามจ�านวนดวงดาว
ของระบบสรุยิะ (รวมดวงอาทติย์) ซ่ึงขนาด
ของดาวแต่ละดวงและระยะทางความห่าง
ของดาวแต่ละดวงกบัดวงอาทติย์นัน้ เทยีบ

ถนนใจกลางกรุงเมลเบิร์น ส�าหรับรถราง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

Pauline Gandel Children’s Gallery 
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สดัส่วนเท่าขนาดและระยะทางระบบสริุยะ
ของจรงิในอัตราส่วน 1:1 พนัล้าน โดยเริม่ต้น
ที่ดวงอาทิตย์ตั้งอยู ่ทางตอนใต้ของหาด 
(ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของหาด) เมื่อเริ่มเดินไป
ทางทิศเหนอืตามรมิทะเล จะค่อย ๆ พบกบั
ดาวทีละดวง ตั้งแต่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก 
ดาวองัคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยเูรนสั
ดาวเนปจูน และดาวพลูโต เมื่อเราเริ่มเดิน
จากดวงอาทิตย์ไปตามทางเรื่อย ๆ เราจะ
พบดาวเคราะห์ 5 ดวงแรกในระยะทาง
1 กิโลเมตร แต่เราจะพบดาวเนปจูนใน
4.5 กโิลเมตร และพบดาวพูลโตท่ีระยะทาง
เกือบ ๆ 6 กิโลเมตร

ชดุประตมิากรรมนีเ้กดิขึน้จากการผนกึรวม
แนวคิดทางการศึกษา สิง่แวดล้อม และศลิปะ
เข้าด้วยกันกลายเป็นเครือ่งมอืทางการศกึษา
ชดุหนึง่ของชาวเมลเบิร์น และจดัวางลงบน
แนวหาดแห่งนี้ที่มีสภาพทางกายภาพท่ี
เอือ้อ�านวย เมือ่เครือ่งมอืทางการศกึษาชิน้นี้
ถูกติดตั้งลงชายหาด จากเดิมชายหาดมี
ความหมายเพียงแค่เป็นสถานท่ีพักผ่อน
และท่องเทีย่ว โดยความเก่ียวพนักบัพลเมอืง

ในมติิทรพัยากรสิง่แวดล้อม เกิดความหมาย
ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในการเป็นพื้นที่เรียนรู้
ระบบสุริยะซ้อนทับ  พื้นที่ชายหาดจึงมี
ความหมายทับซ้อนที่เกี่ยวพันกับพลเมือง
ในมิติของการศึกษา ความหมายใหม่นี้
ได้แสดงนัยยะพื้นที่ชายหาดของการเป็น
ห้องเรยีนระบบสรุยิะจกัรวาล ซีง่เป็นการเพิม่
แหล่งสนับสนุนอ�านาจความรู้แก่พลเมือง
ไม่ว่าจะกรณีรถราง พิพิธภัณฑ์เด็กและ
ห้อง baby care และประตมิากรรมระบบสริุยะ
ที่ชายหาดนั้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของพลเมือง ค�าถามคือ 
“เราต้องมีการเมืองแบบไหน พลเมืองควร
มีลักษณะใดจึงจะเอื้อให้เกิดนโยบายใน
การด�าเนินการสิ่งเหล่านี้?”

ข้อค้นพบ
ในสงัคมทีม่วีฒันธรรมความเป็นประชาธปิไตย
จะสนับสนุนให้พลเมืองมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของบ้านเมอืงทีต่นเองใช้ชวีติอยู ่หนึง่ใน
ปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนที่จะท�าให้เกิดความ
รู้สึกนี้ได้นั้นต้องมีพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ที่
เข้าถงึได้ง่าย มปีรมิาณเพยีงพอและสนบัสนนุ
แก่ทุกคนอย่างเสมอภาค เพื่อให้สมาชิก
ทุกคนในสังคมได้ใช้ ได้แสดงบทบาทได้
สร้างศกัยภาพต่าง ๆ ในพืน้ทีน่ัน้ เช่น ห้องสมดุ
ที่มีหนังสือดี ๆ พื้นที่สีเขียวที่พักผ่อนและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทางเท้าที่สะดวก
ส�าหรับการเดินทางในเมือง ศูนย์เยาวชน 
แกลเลอร ีเวทสี�าหรับชมุนมุสาธาณะ โรงละคร
ฯลฯ และการท่ีมีชีวิตท่ีอยู่ในสังคมท่ีมี
การสนับสนุนเช่นนี้ จะยังผลให้พลเมืองมี
เสรีภาพ เติบโต และแขง็แรง ซ่ึงการมีชีวิตที่

ประติมากรรมดาวนพเคราะห์ที่หาด Port Phillip



19

มเีสรีภาพแขง็แรง รูส้กึเป็นเจ้าของสงัคมน้ี
จะเป็นทัง้เหตแุละผลของการก�าหนดนโยบาย 
โครงสร้าง กตกิาสงัคม ทีเ่สรมิสร้างให้ผูค้น
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้
จากการทีม่ชีวีติแบบประชาธปิไตย ทีค่�านงึ
ถึงคุณภาพชีวิตของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของ
อ�านาจ

ไวน์แดงอุน่ของร้านใต้สะพาน Southbank
Pedestrian Bridge นั้น ช่วยให้ร่างกาย
ได้อุ่นขึ้นจากอากาศที่อุณหภูมิ 10 องศา
ปลาย ๆ นกนางนวลบ้างก�าลงับนิโฉบ และ
บ้างมาเกาะบรเิวณเสารัว้ของร้านนัน้ แหงน
มองไปยังยอดตึกยูเรกาสีทอง บนยอดตึก
แสดงถึงเศษทองที่ได้จากเหมืองและแถบ
เส้นสีแดงแสดงถึงเลือดท่ีสาดกระเซ็นน้ัน 
สือ่ให้ระลกึถงึการต่อสูข้ดัขนืของชาวเหมอืง
จากการใช้ก�าลงัของเจ้าหน้าทีร่ฐัทีค่่ายยเูรกา
เมือ่ปี ค.ศ.1854 ในการปฏเิสธท่ีจะจ่ายภาษี
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในราคาที่สูง
มากให้กบัรัฐ ซึง่เป็นการต่อต้านการยอมรบั
อ�านาจ 

นอกจากกลิ่นเสรีภาพที่นกนางนวลน�าพา
ให้สัมผัส เรื่องราวการต่อสู้ของพลเมืองใน
ประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกบนยอดตึก และ
ความหมายของพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ที่มี
ต่อคนทีน่ีแ่ล้ว ลึก ๆ ยงัคงเชือ่มัน่ว่า สภาพ
ความเป็นอยู่ที่เมลเบิร์นเป็นเช่นวันน้ีจะ
เกิดขึ้นไม่ได้หากพลเมืองไม่ได้ใช้อ�านาจที่
ตนมีในการมีส่วนร่วมก�าหนดให้รัฐด�าเนิน
นโยบายให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

และพลเมืองเองก็ยงัต้องทีจ่ะเตอืนให้เคารพ
กนัและกนั และตระหนักถงึความเป็นมนษุย์
ที่เสมอเหมือน

แม้ว ่าความสงสัยยังคงมีอยู ่ในช่องว่าง
ระหว่าง พืน้ทีส่าธารณะ ความเป็นพลเมอืง
และระบอบประชาธิปไตย ที่เราได้เรียนรู้
และสัมผัสจากเมลเบิร์น ค�าตอบของความ
สงสัยนี้อาจไม่มีอยู่ที่นั่น แต่เราอาจพบเจอ
ในที่ลมหายใจเรามีอยู่ก็เป็นได้ 
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ออสเตรเลีย: ก่อนและหลังที่ได้สัมผัส
ในทัศนะของครูสังคมศึกษา

ณัฐติวรรณ ยืนยงค์นาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

ถ้าให้ยกตัวอย่างประเทศท่ีปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตยก็คงไม่พ้นประเทศ
องักฤษ ฝร่ังเศส สหรัฐอเมรกิา ออสเตรเลยี
และแน่นอนว่าจะต้องมชีือ่ของประเทศไทย
อยู่ในนั้นด้วย เพราะ ‘ประเทศไทยเป็น
ประเทศทีป่กครองด้วยระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข’ 
ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่ปรากฏชัด
อยูใ่นรฐัธรรมนูญมาตัง้แต่ฉบบัแรก ๆ ต้ังแต่
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และค�าว่า 
‘ประชาธปิไตย’ นัน้กเ็ป็นค�าทีถ่กูพดูถงึอยู่
บ่อย ๆ ในเชิงของอุดมการณ์ทางการเมือง 
รปูแบบการปกครอง หรอืวถิชีวีติของประชาชน
อีกทั้งยังถูกนิยามเอาไว้อย่างหลากหลาย 

ด้วยระยะเวลากว่า 80 ปี ที่ประเทศไทย
ปกครองด้วยระบอบ ‘ประชาธิปไตย’ แต่

เหมอืนว่าประเทศเรานัน้จะอยู่ห่างไกลจาก
ค�า ๆ นี ้ยิง่นบัวนัยิง่พร่าเลอืนจนเหมอืนจะ
จางหายไปแล้วด้วยซ�า้ เลยท�าให้อดทีจ่ะตัง้
ค�าถามกับตัวเองไม่ได้ว่าบรรยากาศของ
ประชาธปิไตยทีแ่ท้จรงินัน้เป็นอย่างไร? หรอื
มกีระบวนการอย่างไรบ้างทีจ่ะน�าพาสงัคม
ไปยังหมุดหมายของประชาธิปไตย?

เป็นโอกาสอันดท่ีีผู้เขยีนได้เข้าร่วมเป็นหนึง่
ในทมีเรยีนรูใ้นโครงการ “เมือ่ครไูทยเรยีนรู้
การสอนประชาธปิไตยในออสเตรเลยี ปี 2”
ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศ
เครอืรฐัออสเตรเลยี นบัเป็นการเปิดโลกทศัน์
ใบใหม่ให้กบัผู้เขยีนเอง อีกท้ังยังเป็นการช่วย
ท�าให ้ข ้อสงสัยข ้างต ้นนั้นกระจ ่างชัด
มากยิ่งขึ้น
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ก่อน:
ออสเตรเลียในวิชาสังคมศึกษา

ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้
เริม่รูจ้กักบัประเทศออสเตรเลยีตอนไหน? 
รู้จักประเทศออสเตรเลีย ดีขนาดไหน?

สองค�าถามนี้เป็นค�าถามที่ตอบได้ไม่ยาก 
โดยท่ัวไปจะรู้จักกับประเทศออสเตรเลีย
ผ่านวิชาสังคมศึกษาซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเป็นตัวก�าหนดให้
นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
‘ต้องรูจ้กั’ กบัประเทศนี ้ค�าถามทีส่อง รูจั้ก
ประเทศออสเตรเลยีดขีนาดไหน ค�าตอบอยู่
ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระ
ส�าคัญ ที่หลักสูตรได้ก�าหนดเนื้อหาเอาไว้
อย่างครอบคลุมทั้งทางด้านลักษณะทาง
กายภาพ ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรม
และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กันและกัน

นอกจากน้ีเรายังสามารถสบืค้นข้อมลูเกีย่วกบั
ประเทศออสเตรเลียจากแหล่งข้อมูลท่ัวไป
ได้ไม่ยากเพียงแค่ใส่ค�าค้นลงใน Search 
Engine ระบบก็จะค้นหาข้อมูล รูปภาพ 
และวดีโิอทีเ่กีย่วข้องกบัประเทศออสเตรเลีย
มาแสดงอยู่ตรงหน้าจอเป็นพนัเป็นหมืน่กว่า
ผลลัพธ์และนั่นก็เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลท่ี
ใครกส็ามารถค้นหาได้ไม่ว่าจะอยูท่ีใ่ดกต็าม
แต่มันก็ท�าให้เราได้แค่เพียง ‘รับรู้’ ว่า
ประเทศนี้เมืองนี้มีการพัฒนาไปถึงระดับ
แถวหน้าของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

การมเีสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง
มกีารเจรญิเตบิโตและขยายตวัทางเศรษฐกิจ
มีการอยูร่่วมกนัของคนทีม่าจากหลากหลาย
วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ มีการขับเคลื่อน
ด้านการศกึษาเพือ่พฒันาพลเมอืงในระบอบ
ประชาธปิไตย แต่ทว่าเราไม่อาจ ‘สมัผสัถงึ’
บรรยากาศของความเจริญก ้าวหน ้า
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีถูกถ่ายทอด
ผ่านรูปภาพหรือตัวอักษรนั้นได้เลย 

หลัง:
ออสเตรเลียที่มีชีวิตชีวา สัมผัส 
และจับต้องได้
ตลอดระยะเวลา 6 วนัแห่งการเรยีนรู ้และ
ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น เมืองที่ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นเมืองน่าอยู่ที่สุด ในโลก 
หากจะให้นยิามความรูส้กึคงจะไม่พ้นค�าว่า
Culture Shock แม้จะเป็นเพียงช่วงระยะ
เวลาส้ัน ๆ แต่ผูเ้ขียนกลบัรูส้กึได้ถงึกลิน่อาย
ของวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ปกคลุม
เมืองนี้เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นตามถนนหนทาง 
อาคารบ้านเรือน โรงเรียน สถานที่ราชการ 
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หรอืแม้กระทัง่พืน้ทีส่าธารณะต่าง ๆ ซึ่งการ
ศกึษาดูงานในครัง้นีไ้ม่เพยีงแต่ท�าให้ผูเ้ขยีน
ได้มโีอกาสสมัผสักบัวิถชีีวติของผูค้นในเมอืงนี้
เท่านัน้ แต่ยงัได้เข้าไปสมัผสัถงึกระบวนการ
ออกแบบและสร้าง ‘พลเมือง’ ประชาธิปไตย
ที่เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายมิติ
อีกด้วย

ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่ ‘การเลือกตั้ง’ 

ระหว่างการเดนิทางจากสนามบนิเมลเบร์ิน
เพือ่มุง่หน้าสู่มหาวทิยาลัยโมนาช ท�าให้เหน็
สภาพแวดล้อมของบ้านเมือง ต้ังแต่เขตทีต้ั่ง
อยูน่อกเมืองกระทัง่เข้ามาในส่วนของตวัเมือง
สิง่ก่อสร้างหรอืสถาปัตยกรรมทกุอย่างล้วน
ถกูออกแบบมาให้ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
Dr. David Zyngier อาจารย์ประจ�าคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช ผู้ดูแล
คณะเดินทาง ได้กล่าวไว้ว่า เมลเบิร์นเป็น
เมืองแห่งครีเอทีฟ จะมีการออกแบบและ
จัดสรรพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้คนได้ออก
มาใช้ประโยชน์ มาท�ากจิกรรมต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการแสดงดนตรี การแสดงผลงาน
ทางศิลปะ การท�ากิจกรรมกลุม่ของครอบครวั
กลุ่มคน หรือชมรม นอกจากนี้ยังมีแหล่ง
เรียนรู้ อีกหลากหลายที่ถูกสร้างมาเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในเมอืง
เช่น ชายหาด หอสมดุประจ�ารฐั พพิิธภณัฑ์
และแหล่งเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร์ เป็นต้น
เพ่ือท�าให้พลเมืองของรัฐมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของเมืองร่วมกัน นอกจากนี้พลเมือง
ยังมีส่วนร่วมในการก�าหนดกฎเกณฑ์และ
นโยบายต่าง ๆ ของรฐัผ่านทางผูแ้ทน และ
นัน่ท�าให้พลเมอืงรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของเมอืง
ที่อาศัยอยู่

ดังที่ได้กล่าวเอาไว้ข้างต้น ‘เมลเบิร์น’ เป็น
เมืองที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการท่ีหลากหลายของพลเมืองที่หลาย
หลากทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรม การสร้างส�านึกความเป็น
พลเมืองนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อ
ท่ีจะท�าให้พลเมืองที่มีความแตกต่างหลาก
หลายนัน้อยูร่่วมกนัได้ ยกตวัอย่างเช่น ส�านกึ
ในการใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ
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ระบบ และมีการต่อยอดเห็นถึงพัฒนาการ
ของตัวผู้เรียนได้อย่างชัดเจน โดยมีครูท�า
หน้าที่เป็น Mentor คอยให้ค�าปรึกษาใน
เรื่องที่ผู้เรียนสนใจอยากที่จะศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยยึดหลัก 7 ส ดังนี้

 1. สร้างแรงบันดาลใจ
 2. เสมอภาค
 3. สร้างเสริม
 4. สอดแทรก
 5. สนุก
 6. สุข
 7. ส่วนร่วม

ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถราง หรอืรถประจ�าทาง 
รูปแบบของขนส่งมวลชน ล้วนถูกออกแบบ
ให้ผูค้นสามารถใช้ประโยชน์ในการเดนิทาง
เช่ือมต่อกันได้อย่างสะดวกและรองรับต่อ
ความต้องการใช้ชวีติของพลเมอืงในรปูแบบ
ที่แตกต่างกัน

โรงเรียนในฝัน ห้องเรียนที่มีชีวิต
Education Shock!

Wooranna Park Primary School โรงเรียน
ประถมศกึษาของรฐั ทีจ่ดัการศกึษาได้อย่าง
น่าประทับใจ ถึงแม้ว่าเนื้อที่ของโรงเรียน
จะมีจ�ากัดแต่สามารถออกแบบได้ตอบ
โจทย์การสร้างพลเมืองประชาธิปไตย การ 
‘ออกแบบ’ ในที่นี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของ
การออกแบบอาคารสถานท่ีหรือห้องเรียน
ที่ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนอย่างเป็น
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นอกจากนี้ ทั้งครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
ยังได้มีการก�าหนดเป้าหมายทางการศึกษา
ร่วมกันไว้อย่างชดัเจน คอื การพฒันาคณุภาพ
และศกัยภาพของพลเมอืง หาใช่การแข่งขนั
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์หรือการประเมินแบบ
หลักลอย แต่กระบวนการทั้งหมดนี้ล้วน
มุง่เป้าไปทีก่ารฝึกทกัษะ การท�างานร่วมกนั 
การเคารพซึ่งกันและกัน การแก้ไขปัญหา 
และความรับผิดชอบเป็นส�าคัญ นั่นท�าให้
ผูเ้ขยีนรูส้กึประทบัใจท่ีมีโอกาสมาสัมผัสกบั
‘โรงเรยีนในฝัน’ ทีต่ัง้อยูต่รงหน้า ทกุอย่าง
จับต้องได้ เป็นภาพของการศึกษาในแบบ
ของ Child-Centered ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคัญอย่างแท้จริง

‘Open Classroom, Open Mind - 
Closed Classroom, Closed Mind’ 

เป็นค�ากล่าวของ Dr. David Zyngier 
อาจารย์ประจ�าคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
โมนาช ขณะก�าลังพาเยี่ยมชมชั้นเรียนของ
โรงเรียนมธัยมด้านวทิยาศาสตร์จอห์น โมนาช
(John Monash Science School) ซึ่ง
นอกจากจะมีกระบวนการและวิธีในการ

ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงแล้ว สิง่ท่ีโรงเรยีนนี้
ให้ความส�าคัญอกีอย่างหน่ึงคือการออกแบบ
ห้องเรียนที่ ‘เปิดโล่ง’ แต่สามารถที่จะท�า
การเรียนรู้พร้อมกันได้ นับเป็นกุศโลบาย
ทีแ่ยบยลในการท�าให้ผูเ้รยีนตระหนักถึงการ
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสมรรถนะ
พืน้ฐานส�าคญัของการเป็นพลเมอืงในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ถึงแม้ว่าโรงเรียนมัธยมด้านวิทยาศาสตร์
จอห์น โมนาช จะเน้นผลิตนักเรียนออกไป
เพื่อเข้าสู ่สายงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
แต่โรงเรยีนแห่งนีก็้ไม่ละทิง้ศาสตร์ทางด้าน
มนษุย์และสงัคม โดยเฉพาะเรือ่งของ Civic
Education ซึง่ช่วยตอบโจทย์ของการสร้าง
ส�านึกของความเป็นพลเมือง และการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม การจัดการเรียนรู้
ในวิชาสังคมศึกษานั้น ก็ได้มีการก�าหนด
แนวทางไว้อย่างชดัเจนโดยหลกั ๆ เป็นการ
หยบิประเดน็เนือ้หาหรอืสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้
จรงิในปัจจบุนัมาศกึษาโดยแทรกกระบวนการ
ต่าง ๆ ทั้งการคิดวิเคราะห์ การตั้งค�าถาม
กบัประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้และเปิดกว้างใน
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การแสดงความคิดเหน็อกีด้วย ส่วนบทบาท
ของครูจะเป็นคนคอยกระตุ ้นให้ผู ้เรียน
มองเหน็ปัญหาจะไม่ใช้การชีน้�าหรอืใช้อ�านาจ
เพ่ือให้นักเรียนฟังและเชื่อในสิ่งท่ีครูบอก
หรอือธบิาย แต่จะเน้นเป็นการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ระหว่างกัน นั่นท�าให้เห็นว่า 
พลเมือง ไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นสมรรถนะ
ที่จ�าเป็นต้องมี
  
ค�าส�าคญับางค�าทีเ่ราใช้กันจนเกร่อในระบบ
การศึกษาไทยกลับมาแจ่มชัดขึ้นที่นี่ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ค�าว่า Child-Centered ทีเ่รา
ไม่ได้ถูกใช้อย่างที่ควรจะเป็นและให้ความ
ส�าคัญจริง ๆ แต่เมื่อได้เห็นกระบวนการ
การจดัการเรียนรู้จากโรงเรยีนในออสเตรเลยี
ก็ท�าให้เกิดความเข้าใจและรู้สึกได้เลยว่า
แนวคดิ และการปฏบิตัอิย่างจรงิจงันัน้ จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ก�าหนดการ
เรียนรูไ้ด้ด้วยตัวเองและสร้างการเปลีย่นแปลง
ให้เกดิขึน้ให้กบัตวัเองได้จริง นัน่ท�าให้เหน็ว่า
การสร้างให้คนอยากรู ้ อยากหาค�าตอบนัน้
ส�าคัญกว่าการป้อนข้อมูลจ�านวนมหาศาล
ให้ผู้เรียนน�าไปสอบแข่งขัน อ�านาจในการ
เรียนรู้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ การมอบอ�านาจ
การเรียนรู้ให้เด็กเป็นเจ้าของ จะช่วยสร้าง
เปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กเองและ
สังคมในอนาคต การเคารพซึ่งกันและกัน 
การแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น นี่เป็น
คุณค่าหลักที่ปรากฏในทุกระดับชั้นของ
สงัคมทีน่ี ่แม้ว่าจะว่าจะมีระดับความเข้มข้น
ต่างกันมากน้อยในแต่ละมิติ และไม่ได้เกิด
ความส�าเร็จสมบูรณ์ไปทุกพื้นที่ แต่ก็ถือได้

ว่าเป็นวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานที่คนที่น่ีให้
คุณค่าและความส�าคัญ

ออสเตรเลียกับการสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตยในทัศนะของครู
สังคมศึกษา:
ด้วยบทบาทของครูสอนวิชาสังคมศึกษา 
การศกึษาดงูานในครัง้นีท้�าให้ผูเ้ขยีนได้มอง
เห็นออสเตรเลียในอีกมิติหนึ่ง มิติที่ลึกลง
ไปกว่าเรื่องของภูมิศาสตร์กายภาพแต่
มิติด ้านภูมิ สังคมก็เป ็นอีกเ ร่ืองหน่ึงที่
ควรให้ความส�าคัญและน�ามาเป็นกรณี
ศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งของการสร้าง
พลเมอืงประชาธิปไตย ถงึแม้ว่าพลเมอืงของ
ประเทศนีจ้ะมีความแตกต่างหลากหลายกนั
ในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม 
แต่ทัง้หมดกลบัมสี�านกึต่อการอยูร่่วมกนัได้
อย่างน่าสนใจ นัน่สะท้อนความเป็นรปูธรรม
ของค่านิยมหลักของพลเมืองออสเตรเลีย 
9 ประการ ได้แก่

      1. เอื้ออาทรและเมตตา
      2. ท�าให้ดีที่สุดในแบบของตนเอง
      3. ค�านึงถึงความเป็นธรรม
      4. รักษาเสรีภาพ
      5. ซื่อสัตย์สุจริตและไว้เนื้อเชื่อใจกัน
      6. หนักแน่น มั่นคง มีคุณธรรม และ
      มีเกียรติ
      7. เคารพผู้อื่น
      8. มีความรับผิดชอบ
      9. เข้าอกเข้าใจ อดทนอดกลั้น และ
      ไม่ทอดทิ้งกัน
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ค่านิยมหลักของพลเมืองออสเตรเลียทั้ง 9 
ข้อนี้ถูกปลูกฝังอยู่ในระบบของการศึกษา
ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�าคัญ รวมไปถึงสภาวะ
แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของ
สังคม เช่น ครอบครัว ไปจนถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ 

การได้ร่วมเป็นหนึ่งในทีมศึกษาดูงานใน
ครัง้นีไ้ด้สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัตวัผูเ้ขยีน
เองเป็นอย่างมาก ท�าให้ได้เห็นการสร้าง
ความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตยที่อยู่
ทุกภาคส่วนสังคมในออสเตรเลียซ่ึงไม่ใช่
แค่หน้าที่ของคนท�างานด้านการศึกษาหรือ
ครสูงัคมศกึษาเท่านัน้ แต่ทกุคนทีอ่ยูร่่วมกนั
ในสงัคมล้วนเป็นพลเมอืงและมส่ีวนในการ
ช่วยสร้างพลเมืองไปพร้อม ๆ กนัได้ ถงึแม้ว่า

เราจะไม่สามารถน�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูไ้ปเปลีย่น
แปลงโครงสร้างหรือระบบวฒันธรรมองค์กร
ที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยได้โดยทันที แต่
เราสามารถเริ่มต้นจากการเปล่ียนแปลง
ที่ตัวเราเองได้ เปลี่ยนแปลงที่ห้องเรียนที่
เราสอนอยู่ได้ แล้วค่อย ๆ ขยับขยาย ไปสู่
เพื่อนครู ไปสู่คนที่เปิดใจรับกับการเปลี่ยน
แปลงท่ีเป็นประโยชน์ ในฐานะคร ูการทีเ่รา
จะมุง่สร้างความเป็นพลเมอืงประชาธิปไตย
ให้กับผู้เรียนได้นั้น สิ่งส�าคัญคือส�านึกใน
ความเป็นพลเมอืงในตวัครนูัน้ต้องเกดิก่อน
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มมุมองการจดัการเรยีนรูสู้ก่ารสร้าง
คุณลกัษณะพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย
ของเครอืรฐัออสเตรเลยี
ทวิช ลักษณ์สง่า โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

บทน�
เมื่อผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปเรียนรู้ด้าน
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ณ 
เครือรัฐออสเตรเลียเป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่
วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 โดยอยูใ่นความดแูลของ Dr.David
Zyngier อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโมนาช 
เมอืงเมลเบิร์น รฐัวกิตอเรยี ในฐานะครผููส้อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จึง
ได้ตั้งเป้าหมายการศึกษาเรียนรู้คร้ังนี้ใน
ประเด็น “กระบวนการสร้างพลเมืองใน
สงัคมประชาธปิไตยผ่านระบบการศึกษา” 
โดยมีค�าถามที่ผู้เขียนสนใจเป็นพิเศษ และ
ต้องการหาค�าตอบ คอื แนวคดิกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ แนวทางการวดัและประเมินผล
ในชัน้เรยีน และรปูแบบกิจกรรมของโรงเรียน
ที่ช่วยส่งเสริม บ่มเพาะคุณลักษณะส�าคัญ
ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็น
อย่างไร
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เปิดโลกการเรียนรู้
ก้าวแรกทีผู้่เขยีนเดินทางถงึสนามบนิเมลเบร์ิน
ผูเ้ขยีนมุง่ความสนใจไปทีค่วามทนัสมยัของ
เทคโนโลยี ผู้คน และสถานที่ก่อนสิ่งอื่นใด 
คงเป็นความรูส้กึเช่นเดยีวกบัคนปกติทัว่ไป
ทีไ่ด้เดนิทางท่องเทีย่วในต่างแดน จนกระทัง่
Dr.David Zyngier เดินทางมารับผู้เขียน
ที่สนามบิน การเรียนรู้เรื่องคุณลักษณะ
พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยผ่านพลเมอืง
ประเทศออสเตรเลียจึงได้เริ่มต้นขึ้น

มมุมองส�าคัญของผูเ้ขยีนก่อนเรยีนรูใ้นครัง้นี้
คือ ผู้เขียนมีโอกาสได้เรียนรู้กับพลเมือง
ชาวออสเตรเลีย ด้านระบบสังคมและการ
ด�าเนนิชวีติ จนเกดิเป็นค�าถามทีไ่ด้จากการ
สงัเกต และผูเ้ขยีนกไ็ด้รบัค�าตอบเม่ือเดนิทาง
ไปศึกษาดูงานในโรงเรียน ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึง
ค�าถามทีเ่กดิขึน้ระหว่างทางไปศกึษาครัง้นี้
ผู้เขียนจึงขอชี้ชวนผู้อ่านเปิดมุมมองก่อน
กล่าวถึงระบบการศึกษาของประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนี้

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็น
อย่างไร?

เมือ่ผูเ้ขยีนพบ Dr.David Zyngier ครัง้แรก
ในฐานะผู้ดูแลโครงการและเป็นพลเมือง
ออสเตรเลียได้สังเกตเห็นคุณลักษณะด้าน
ความดูแลเอาใจใส่และเป็นกันเองโดยไม่
ถือตัว ซึ่งคงเป็นปกติโดยทั่วไปของพลเมือง
ในทุกประเทศที่ต้องดูแลและต้อนรับแขก

ผูม้าเยอืนอนัเป็นธรรมเนยีมปฏบิตั ิจนกระทัง่
ผูเ้ขยีนได้เรยีนรูเ้รือ่งต่าง ๆ จาก Dr.David
Zyngier ตลอด 6 วนั ผูเ้ขยีนพบว่าคณุลกัษณะ
ส�าคัญประการหนึ่งที่พึงมี คือ การด�าเนิน
ชวีติทีค่�านงึว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม
และมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญในการต่อสู้
เรียกร้องความยุติธรรมให้กับสังคม

Dr.David Zyngier บอกเล่าเรื่องราวของ
เขาในสมัยท่ีเป็นนักศึกษาว่าเขาประท้วง
มหาวิทยาลัยในเรื่องที่ไม่เป็นธรรมกับ
นักศึกษาในหลายเรื่อง รวมทั้งถ่ายทอด
แนวคิดส�าคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
ด�าเนินชวีติทีเ่ขาไว้ว่า “หากเราสอน เราเป็น
ผู้ที่พัฒนาเรื่องประชาธิปไตย ส�าคัญที่สุด
เรากค็วรด�าเนนิชวีติให้สอดคล้องกบัหลกัการ
ดังกล่าวด้วย”

นอกจากน้ี ผูเ้ขยีนยงัมโีอกาสเรยีนรูค้ณุลกัษณะ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐสภา
ประจ�ารฐัวิกตอเรยี (Parliament of Victoria)
จากพลเมืองที่ส�าคัญอีก 2 ท่าน คือ Nick 
Wakeling สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก
พรรคเสรนียิม (Liberal Party) และ Fiona
Patten ผู้น�าจาก Australian Sex Party 
โดยพลเมอืงทัง้สองท่านเป็นผู้แทนทีม่าจาก
การเลอืกตัง้ของประชนชน จากการสนทนา
และสัมภาษณ์ทั้งสองท่าน ผู้เขียนพบว่า
คณุลกัษณะพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย
ทีน่่าสนใจ คอื การเป็นตวัแทนของประชาชน
ในการใช้กลไกของรัฐสภาต่อสู้เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมให้กบัคนในสงัคม คณุลกัษณะ
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ดังกล่าวสอดคล้องกบัความเหน็ของ Dr.David
Zyngier ในด้านสังคม คือ บทบาท
ของพลเมอืงทีม่ส่ีวนร่วมในการเปลีย่นแปลง
สงัคมไปสูส่งัคมทีม่คีวามเป็นธรรมกับทุกคน
ทุกกลุ่ม โดยไม่เลือกปฏิบัติ จากที่ผู้เขียน
กล่าวมาท�าให้เกดิค�าถามส�าคญัว่า “ระบบ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างไร
ทีท่�าให้พลเมอืงตระหนกัรูถ้งึบทบาทหน้าที่
ในฐานะพลเมอืงทีช่่วยสร้างความยุตธิรรม
ให้เกิดขึ้นในสังคม”

พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยมส่ีวนช่วย
พฒันาเมลเบร์ินให้เป็นเมอืงน่าอยูอ่นัดบั 1
ของโลกได้อย่างไร?

ผลการส�ารวจและประเมนิเมอืงใหญ่ต่าง ๆ
ทัว่โลกกว่า 140 แห่ง ด้านเสถยีรภาพ การให้
การบริการดูแลสุขภาพ วัฒนธรรมและ
สิง่แวดล้อม การศกึษา และโครงสร้างพืน้ฐาน
ของประเทศ พบว่าเมอืงเมลเบร์ิน รฐัวกิตอเรยี
ประเทศออสเตรเลยี เป็นเมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุ
ในโลกตดิต่อกนัเป็นปีที ่7 โดยได้รบัคะแนน

สงูถงึร้อยละ 97.5 รองลงมาคือ กรุงเวยีนนา
เมืองหลวงของประเทศออสเตรยี เป็นอันดบั 2
เมืองแวนคูเวอร์ และเมืองโตรอนโต ของ
ประเทศแคนาดา เป็นอันดับ 3 และ 4 
ตามล�าดบั ในขณะท่ีเมอืงแคลการ ีประเทศ
แคนาดา และเมืองแอดิเลด ประเทศ
ออสเตรเลีย ครองอันดับที่ 5 ร่วมกันด้วย
คะแนนร้อยละ 96.6 ทั้งนี้ เมืองที่น่าอยู่
ทั้ง 5 อันดับมีคะแนนห่างกันเพียงร้อยละ 
0.1 - 0.9 เท่านั้น

จากข้อมูลข้างต้น ผู้เขียนพบค�าถามส�าคัญ
ว่า “พลเมอืงจะร่วมกนัสร้างเมอืงทีน่่าอยู่
บนพื้นฐาน หลักการ หรือแนวคิดของ
ประชาธปิไตยได้อย่างไร” จากการเรยีนรู้
ผ่านการสงัเกตการณ์ในสถานทีต่่าง ๆ ของ
เมือง เช่น สวนผัก หอสมุด พิพิธภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้ รวมถึงการคมนาคมในเมือง
เมลเบิร์น สามารถสะท้อนภาพการพัฒนา
เมืองโดยพลเมืองได้ดังนี้

ผู้เขียนและคณะเรียนรู้คุณลักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐสภาประจ�ารัฐวิกตอเรีย
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สวนผักออแกนิคกลางเมือง (Veg Out 
Community Gardens St Kilda) เป็น
พื้นที่สาธารณะ โดยคนในชุมชนจะผลัด
เปลี่ยนมาดูแลและใช้พื้นที่ดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน นับเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนผ่านพื้นท่ี
สาธารณะ นอกจากนี ้ผู้เขยีนยงัพบว่าหอสมุด
รัฐวิกตอเรียสะท้อนให้เห็นแนวคิด “การ
เข้าถึงความรู้” กล่าวคือ พลเมืองหรือผู้ที่
ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม เพราะความรู้จะ
ช่วยพฒันาความเป็นมนษุย์ และการเข้าถงึ
ความรู้ไม่ควรถูกจ�ากัดไว้เพียงคนชาติใด
ชาติหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพียงเพราะ
ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา

ในส่วนของพิพิธภณัฑ์การย้ายถิน่ (Immigration 

Museum) เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ะท้อนแนวคดิ
การส่งเสรมิความหลากหลายทางชาตพินัธุ์
การตระหนักถึงความส�าคัญ การยอมรับ 
การเคารพ และการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างหลากหลาย ท�าให้เห็นถึงพลังของ
พลเมอืงในการเรยีนรูเ้รือ่งราวประวัตศิาสตร์
ทีผ่ดิพลาดในช่วงท่ีคนผวิขาวกดขีค่นพืน้เมือง
“อะบอรจินิ (Aborigine)” อย่างไม่เป็นธรรม
จนน�ามาซึ่งพลังของพลเมืองที่เรียกร้อง
เพื่อหาแนวทางแก้ไข และใช้เป็นบทเรียน
ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเมือง
เมลเบิร์น ผู ้เขียนสามารถเดินทางด้วย
รถรางฟรีส�าหรับนกัท่องเทีย่วและชาวเมอืง

ซ่ึงท�าให ้ผู ้ เขียนตระหนักได ้ว ่ารัฐบาล
ออสเตรเลียให้ความสนใจ ตลอดจนดูแล
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของตน
เป็นอย่างดีเช่นกัน

เขาเรียนรู้คุณลักษณะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยกันอย่างไร?

ผู้เขียนพบว่าการเรียนรู ้ผ่านพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและเมืองท่ีสร้างโดย
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สะท้อน
ให้เหน็วถิกีารด�าเนนิชวีติ การพฒันาสงัคม
ทีท่กุคนมโีอกาส มส่ีวนร่วมในการคดิ และ
เสนอความต้องการของตนผ่านผูแ้ทน รวมถงึ
การเรยีกร้องความยติุธรรมทางสังคมผ่านการ
ประท้วงรฐับาลบนพืน้ฐานส�าคญัของความ
เป็นมนษุย์ทีท่กุคนมสีทิธใินการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการด�าเนินชีวิต โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติแม้จะมีความแตกต่างด้าน
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม 
ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นในทุกสังคมซึ่งถือ
เป็นเรื่องปกติ แต่แนวทางการแก้ไขความ
ขัดแย้งอยู่บนหลักการของการรับฟังความ
คิดเห็น การแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีและ
ไม่ใช้ความรุนแรง จากคุณลักษณะของ
พลเมืองดังกล่าวข้างต้นจงึเกดิค�าถามส�าคัญ
กับผู้เขียนว่า “พลเมืองลักษณะน้ีได้รับ
การเรียนรู้และปลูกฝังกันอย่างไร”
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การจัดการเรียนรู้สู่การสร้าง
คุณลักษณะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของเครือรัฐ
ออสเตรเลีย
จากมุมมองที่ผู้เขียนได้เรียนรู้คุณลักษณะ
พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยผ่านพลเมอืง
ของเครือรัฐออสเตรเลีย ท�าให้ผู้เขียนเกิด
ค�าถามเกีย่วกบัระบบการจดัการศกึษาและ
การจัดการเรียนรู้ในหลายประเด็น แต่
เนื่องด้วยข้อจ�ากัดของเวลาในการศึกษา
ดงูาน ผูเ้ขยีนจงึขอสรปุและน�าเสนอมุมมอง
ที่ได้รับจากการศึกษาในสถาบันการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลีย ดังนี้

ในแวดวงการศกึษาของประเทศไทย เรามัก
ได้ยนิค�าว่า “ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั” “ค�านงึถงึ
ความถนดัและความแตกต่างระหว่างบคุคล”
ค�าส�าคัญที่กล่าวมาทั้งหมดปรากฏชัดเจน
เมื่อผู ้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในโรงเรียน 
Wooranna Park Primary School ซึง่เป็น
โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีผู้เรียนจาก
หลายเชื้อชาติ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้

เรื่องการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความ
แตกต่างทางเช้ือชาต ิภาษา และวฒันธรรม
จงึเป็นสิง่ท้าทาย เมือ่ผูเ้รยีนต้องพบเจอผูค้น
ในสังคมท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
คณะครูจึงต้องสามารถดูแลนักเรียนเป็น
รายบคุคลเพือ่ช่วยเหลอืด้านภาษา การเข้า
สงัคม และการปรบัตวั กระบวนการนีจ้งึนับ
เป็นจดุเริม่ต้นของการเรยีนรูใ้นการอยูร่่วมกนั
ในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม

สิ่งที่น่าสนใจในการจัดการเรียนรู้ คือ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ที่จะรู้จัก
ตนเอง การสร้างความฝันตามความถนัด
และความสนใจ โดยมคีรเูป็นเพียงผูช่้วยค้นหา
เท่านัน้ และไม่น�าค่านยิมหรอืความชอบของ
สังคมมาเป็นตัวก�ากับความคิด ความถนัด 
และความชอบของนกัเรยีน จดุน้ีเองทีท่�าให้
พลเมอืงในอนาคตเข้าใจความต้องการตนเอง
และเรยีนรูท้ีจ่ะไม่ยดัเยยีดหรอืตดัสนิความชอบ
และความถนัดของผู้อื่น ทั้งนี้ การจัดการ
เรยีนรูด้งักล่าวยังสอดรบักับแนวคิดความถนดั
และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยทาง
โรงเรียนจะจัดเตรียมเนื้อหาที่นักเรียนให้

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน Wooranna Park Primary School
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ความสนใจด้วยการจัดตารางสอนที่ปรับ
เปลี่ยนทุกสัปดาห์เพื่อให้สอดคล้องตาม
ความสนใจของนักเรียน และนักเรียนยัง
เป็นผู้ก�าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของ
ตนเองได้อีกด้วย

ในคร้ังแรกทีผู่เ้ขยีนทราบว่าจะได้ศกึษาดงูาน
ในโรงเรียน John Monash Science 
School ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
ผู ้เขียนเกิดค�าถามก่อนการเรียนรู ้หลาย
ค�าถาม เช่น โรงเรียนทีเ่น้นการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์จะสอนหรือพัฒนาความ
เป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยได้อย่างไร
ฯลฯ จนเมื่อผู้เขียนได้ฟังผู้บริหาร คณะครู
บรรยาย รวมถึงสังเกตการณ์บรรยากาศ
การเรียนการสอนแล้ว ท�าให้ผู้เขียนทราบ
ว่าแม้โรงเรียนจะมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ แต่โรงเรียนก็ให้ความส�าคัญ
กบัมุมมองทางสงัคมเช่นเดียวกนัด้วยเหตุผล
ว่า “การเรียนรู้ด้านสังคมจะช่วยให้ผู้เรียน
มโีลกทีก่ว้างขว้างมากยิง่ขึน้ สามารถเรยีนรู้
และอยู่กับสังคมโลกของความเป็นจริงได้
มากกว่าที่จะเรียนรู ้เฉพาะศาสตร์ทาง
วิทยาศาสตร์” การเรียนรู้ในครั้งนี้ท�าให้
มุมมองเกี่ยวกับโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์
ของผูเ้ขยีนเปลีย่นแปลงไป กล่าวคือ โรงเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์กม็คีวามเข้มแขง็ทางสงัคม
ไปพร้อมกันได้

การบูรณาการลักษณะความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยผ่านการจัดการ
เรียนการสอน เช่น ในการสอนของคุณครู
เอเดรียนาในวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง 
(Issues Studies) ฯลฯ เน้ือหาทีค่ณุครชู่วย
ให้นักเรียนสายวิทยาศาสตร์เข้าใจสังคม
เป็นเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัชุมชน เช่น ผลกระทบ
ของการสร้างชุมชน หรือ ประเด็นที่คนใน
สังคมให้ความสนใจ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในโลก ดังนั้น เนื้อหาในส่วนนี้จะ
ท�าให้นกัเรยีนเกดิความรูส้กึว่าสงัคมทีอ่าศัย
อยู่รวมทั้งสังคมโลกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�าวัน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนยงัสนบัสนนุ
ลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 
เช่น ครเูปิดโอกาสให้นกัเรยีนเลอืกประเดน็
ศึกษาตามความสนใจของนักเรียน โดยครู
คอยช่วยสนบัสนนุและแนะน�าเพิม่เตมิจาก
ประเด็นที่นักเรียนเลือก อีกทั้งประเด็นที่
นักเรียนได้ค้นคว้าศึกษามา เมื่อน�าเสนอ
และแลกเปลีย่น ครจูะคอยต้ังค�าถามชวนคดิ
และเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นผ่าน
การอภิปรายในห้องเรียนได้อย่างอิสระ 
มทีัง้ความคดิเหน็ทีเ่หมอืนและแตกต่างกนั
ซึ่งครูไม่ได้ใช้ความคิดของครูเข้าไปตัดสิน
ว่าผลการศึกษานั้นถูกหรือผิด แต่จะช่วย
ตั้งค�าถามเพื่อร่วมกันคิดระหว่างครูและ
นักเรียนให้สามารถพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ 
ลกัษณะการเรยีนรูด้งักล่าวจงึเป็นการสร้าง
พลเมืองที่รู้จักตั้งค�าถาม กล้าคิด เรียนรู้
การหาค�าตอบด้วยตนเอง รู้จักยอมรับฟัง
ความคิดเหน็ของผูอ้ืน่ และพดูคยุแลกเปลีย่น
ด้วยหลักการและเหตุผล
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นอกจากนี้ บรรยากาศในโรงเรียนยังช่วย
สร้างความสัมพันธ์ในสังคมโรงเรียนจาก
การเคารพกนัและกนั ระหว่างผูบ้รหิาร ครู 
และนักเรียน เช่น นักเรียนสามารถเดินเข้า
พบผู้อ�านวยโรงเรยีนได้ทนัทเีมือ่เกดิปัญหา
การพูดคุยระหว่างกันในโรงเรียนไม่แยก
ความแตกต่างของฐานะ ทุกคนตระหนักถึง
ความส�าคญัของบทบาทหน้าท่ี ผูอ้�านวยการ
โรงเรียนต้องสามารถบริหารจัดการเร่ือง
ต่าง ๆ ภายในโรงเรยีนได้ ครวูางแผนออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เข้าใจและตอบสนอง
ความหลากหลายตามความถนดัและความ
สนใจของนักเรียน นักเรียนให้ความส�าคัญ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง 
ฯลฯ

บทสรุป
ระบบการศึกษาและการจัดการเรียนรู้มี
ส่วนส�าคญัอย่างยิง่ต่อการสร้างคณุลกัษณะ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การจัด
การเรียนรู้ที่ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ผูเ้รยีนให้เห็นคณุค่าในความถนดั และความ
แตกต่างหลากหลายของทุกคน การรู้จัก
ตนเอง การยอมรับและเคารพในความ
แตกต่าง สามารถสร้างความตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่มีส่วนร่วมใน
การสร้างสงัคมทีด่ทีัง้ในบรบิทสงัคมประเทศ
และสามารถเชื่อมโยงไปสู ่โลกภายนอก
อันจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้เรียนที่จะเติบโต
ไปเป็น “พลเมืองโลก” การศึกษาจึงไม่ใช่

แค่การถ่ายทอดข้อมูลความรู้ แต่เป็นการ
เตรยีมคนให้มีความพร้อมในการด�าเนนิชวีติ
ท่ามกลางสังคมทีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย
ได้อย่างมีความสุข

การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน John Monash Science School
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โรงเรียน เพือ่เด็กทกุคน
จิรา วรเกต โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร

การเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของผู้เขียนครั้งนี้ ถือเป็นการเดินทางออกนอก
ราชอาณาจกัรไทยเป็นคร้ังแรก ประสบการณ์เรียนรู้และการศกึษาดงูานเดมิของผูเ้ขยีนมเีพยีงใน
ประเทศที่บริบทคล้ายคลึงกันเท่านั้น การเดินทางจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ถือเป็นโอกาส
ที่ส�าคัญ ในการเรียนรู้เรื่องพลเมืองในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายอย่างเครือรัฐ
ออสเตรเลีย และประสบการณ์เรียนรู้ความเป็นพลเมืองในโรงเรียนประถม Wooranna 
Park Primary School ท่ีออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นสร้างความเป็นพลเมอืง
อย่างหลากหลาย ทกุ ๆ รายละเอยีดถกูจดัวางอย่างตัง้ใจ และมคีวามชดัเจนของเป้าหมาย
ในการพัฒนาคน จนอาจเรียกได้ว่า Wooranna Park Primary School เป็นโรงเรียน
ในอุดมคติในความคิดของผู้เขียน 
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เสียงที่มีค่า...
ช่วงแรกของการเยี่ยมชมโรงเรียนประถม 
Wooranna Park Primary School เป็น
ความโชคดเีป็นอย่างมาก ทีค่ณะผูศ้กึษาดงูาน
ได้มีโอกาสได้ร่วมสังเกตการณ์การสะท้อน
ผลการเรียนของนักเรียน ในหอประชุม 
โดยบรรยากาศที่นอกจากจะมีนักเรียน
น่ังตรงกลางแล้ว ยงัมผีูป้กครองนัง่ล้อมรอบ
รอฟังและให้ก�าลังใจ บางท่านอุ้มทารก
ตัวน้อยมาร่วมกิจกรรม เป็นภาพที่สะท้อน
ได้เป็นอย่างดีถึงการเล็งเห็นความส�าคัญ
และให้คุณค่าต่อการมีส่วนร่วม  เด็กชาย
ยืนขึ้นและก�าลังพูดในสิ่งท่ีเขาได้เรียนรู้มา
ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจจะด้วยความ
ประหม่า น�้าเสียงจึงขาดหายไป ครูจึงเดิน
ไปนั่งข้าง ๆ แล้วจับมือ เขาเริ่มพูดอีกครั้ง 
เสยีงปรบมอื ปนน�า้เสยีงหวัเราะอย่างเอน็ดู
ดังก้องห้องประชุม เมื่อเขาพูดจบ เด็กชาย
มองหาใครสกัคนทีน่ัง่ล้อมวง ชายท่ีดอู่อนล้า
จากงาน ย้ิมและชนูิว้เป็นสญัลกัษณ์ข้ึนอย่าง
ชื่นชม เด็กชายยิ้ม และแสดงท่าทีเหมือน
ตนพึ่งเอาชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปเมื่อสักครู ่   
กิจกรรมด�าเนินต่อไปและจบลงด้วยภาพ
วดีทัิศน์ การจดักจิกรรมในโรงเรยีน แต่สิง่ที่
ยังคงเป็นค�าถามอยู่คือ โรงเรียนมีวิธีการ
สร้างวฒันธรรมการมส่ีวนร่วมของชมุชน
และผู้ปกครองได้อย่างไร จะเห็นได้จาก
ผูป้กครองหลาย ๆ ท่านถึงแม้จะมีภาระงาน
หรอือปุสรรคบางอย่างในการเข้าร่วมกจิกรรม
แต่ก็ยังตระหนักถึงความส�าคัญของการ
เดนิทางมาโรงเรยีน ซ่ึงไม่อาจทราบล่วงหน้า
เลยว่าต้องมาท�าอะไรบ้าง กจิกรรมทีร่ออยู่
คืออะไร ความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนและ
คณุค่าของเสยีงนกัเรียนเป็นจงึกลายมาเป็น
บทเรียนแรกของผู้เขียนท่ีได้รับในวันท่ี
มาเยือนโรงเรียนประถมศึกษาแห่งนี้ 

ความสวยงามของความแตกต่าง
การเรยีนรูบ้รบิทในโรงเรยีน Wooranna
Park Primary School คณะผู้เยี่ยมชม
โรงเรียนถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีผู้น�า
เยีย่มชมเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6
พาชมบรบิทรอบ ๆ โรงเรยีน จดุแรกทีไ่ด้ชม
คือห้องสมุดของโรงเรียนที่ดูแปลกตาไป
จากห้องสมุดที่คุ้นเคยในไทย ผนังทางเข้า
ถกูแต่งแต้มด้วยผืนผ้างานศิลปะรปูส่ีเหล่ียม
จตัรุสัทีเ่ล่าเรือ่งราวในครอบครวัของตนเอง
เม่ือน�าผ้าแต่ละผนืทีแ่ตกต่างกนัมาเรยีงต่อกนั
กด็สูวยงามแปลกตาไปอกีแบบ เป็นการสอน
ศลิปะทีส่อดแทรกคณุค่าด้านสังคมทีแ่ตกต่าง
ได้เป็นอย่างด ี โรงเรยีน Wooranna Park
Primary School มนีกัเรียนจากหลากหลาย
เชื้อชาติ การสร้างการยอมรับในความ
แตกต่างจึงเป็นเรื่องส�าคัญ และเป็นเรื่อง
พื้นฐานในการสร้างความเป็นพลเมืองใน
โรงเรียน  ท�าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
และปรับตัว สามารถพัฒนาตนเองได้ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการเคารพผูอ้ืน่ ยงัเป็นการ
เคารพตนเองอีกด้วย
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ประชาธิปไตยในห้องเรียน
ถัดจากห้องสมุดแล้ว ห้องถัดไปที่เยี่ยมชม
คอืระดบัชัน้เตรยีมประถม สิง่แรกทีน่่าสนใจ
คอืตารางเรยีนทีน่กัเรยีนสามารถเลือกและ
ก�าหนดการเรียนได้เอง ในแต่ละวันตาม
ความสนใจ มีวิชาที่นักเรียนสามารถเลือก
เรียนตามความต้องการอย่างหลากหลาย 
ซึง่เมือ่พิจารณาแล้ว บางรายวชิา เม่ือเทยีบ
กับไทยแล้ว ก็คล้ายคลึงกันในรูปแบบ
กจิกรรมชมรม เป็นตารางเรียนทีท่�าให้ผูเ้ขยีน
ประหลาดใจมาก เพราะสะท้อนให้เหน็การ
ให้อสิระและเสรีภาพแก่นักเรียนอย่างชัดเจน
เป็นภาพของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นพฒันา
นักเรียนตามศักยภาพอย่างแท้จริง

เตรียมพร้อมอย่างเข้าใจ 

ห้องเรียนแต่ละห้องถูกจัดวางเป็นอย่างดี
และมีความหมาย ภายในห้องเรียนทุกห้อง
จะมมุีมทีค่ล้ายกับห้องนัง่เล่น บางห้องคล้าย
ห้องนอนมีลักษณะเป็นมุมปิด จัดเตรียมไว้
ส�าหรับนักเรียนที่รู ้สึกว่าตนเองไม่พร้อม
ส�าหรับกิจกรรมการเรียน เพื่อผ่อนคลาย
และกลับสู ่ชั้นเรียนเม่ือรู ้สึกว ่าตนเอง

พร้อมแล้ว ถดัจากห้องเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 1 นักเรียนได้น�าคณะเยี่ยมชมเข้าชม 
ห้องเตรียมอาหารเช้า นักเรียนที่ยังไม่รับ
ประทานอาหารมื้อเช้าสามารถเข้ามาใช้
ได้ทันที นักเรียนหลายคนเล่าด้วยความ
ภาคภูมิใจว่าตนสามารถท�าอาหารได้ด้วย
ตนเอง แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ของ
โรงเรียนต่อนักเรียนในทุก ๆ รายละเอียด  
ซึง่นอกจากจะเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
มคีวามพร้อมด้านร่างกายส�าหรบัการเรยีน
แล้วแต่ยงัเป็นการเตรยีมความพร้อมพลเมอืง
ในด้านการพึ่งพาตนเองอีกด้วย

เป้าหมายร่วมกัน เพื่อพัฒนาไป
พร้อมกัน
เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถเยี่ยมชมได้
ทกุห้องเรยีนด้วยข้อจ�ากดัด้านเวลา แต่สิง่ที่
สังเกตได้อย่างชัดเจนคือการวางแผนการ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียน แต่ละระดับชั้นมี
ความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนักเรียน
ได้ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
โดยในชั้นเรียนประถมต้นจะยังเป็นการ
ก�าหนดเป้าหมายระยะสัน้ เดอืนละ 1 ครัง้
และเพิ่มเป็นเป้าหมายระยะยาวเม่ือเรียน
ในปีสูง ๆ ขึ้นไป โดยครูเป็นผู้สนับสนุนให้
นักเรียนปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย  และใน
ขณะเดียวกันครูผู้สอนก็ก�าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน เมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นว่าใน
กระบวนการนีน้อกจากครจูะช่วยให้นกัเรยีน
พัฒนาตนเองแล้ว ยังท�าให้ครูผู้สอนต้อง
พฒันาทกัษะทางวิชาชพีตนเองไปพร้อม ๆ
กนัด้วย โดยการเรียนรูไ้ปพร้อมกบันกัเรยีน
และเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้สนับสนุนและ
ผูจ้ดัการเรยีนรู ้โดยไม่จ�าเป็นต้องท้ิงห้องเรยีน
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เพือ่รบัการอบรมจากภายนอกซึง่ความท้าทาย
ส�าคญัคอืเมือ่กลุม่นกัเรยีนเปลีย่นไปในแต่ละปี
ครก็ูจ�าเป็นต้องปรบัตวัและเรียนรูไ้ปพร้อม
กับนักเรียนกลุ่มใหม่ทุก ๆ ปีเช่นเดียวกัน 

เรียนรู้อะไร ในต่างแดน  
การเดนิทางเยอืนเครือรฐัออสเตรเลยีครัง้นี้
ประสบการณ์ในแต่ละวนัดเูป็นเรือ่งทีต่ืน่ตา
ตืน่ใจไปหมด จงึจ�าเป็นต้องก�าหนดเป้าหมาย
ในการเดนิทางเพือ่ศกึษาทีช่ดัเจน คอื การน�า
สิ่งที่ได้เรียนรู ้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนในโรงเรียนเพ่ือเดก็ทกุคน
สร้างการเรยีนรูอ้ย่างมเีป้าหมายและมคีณุค่า
สิง่ทีเ่หน็ได้ชดัในด้านวฒันธรรมการท�างาน
ของครูที่ Wooranna Park Primary 
School คือ
     • การท�างานเป็นทีม การน�าเป้าหมาย
และความต้องการของผู้เรียนเป็นท่ีต้ังใน
การจัดกจิกรรม การเรียนการสอน การเรยีนรู้
ความต้องการท่ีแตกต่างกนัของนักเรยีนนีเ่อง
ที่เป็นแรงขับให้ครูจะต้องพัฒนาตนเอง
ควบคู่ไปด้วย แม้เป้าหมายของการศึกษา
ดูงานครั้งนี้จะมุ ่งไปที่การศึกษารูปแบบ
การจดักจิกรรมการเรียนรูใ้นโรงเรยีนประถม
ที่เหมาะสมกับนักเรียนทุนคน 

     • ปฏเิสธไม่ได้ว่า สงัคมโดยรอบอทิธพิล
ทางด้านวัฒนธรรมเป็นตัวแปรส�าคญัทีส่่งผล
ต่อการบ่มเพาะนกัเรียนให้รูจ้กัยอมรบัและ
เคารพความแตกต่างหลากหลายของเพือ่น ๆ
ทัง้ด้านเพศ ความแตกต่างของความพร้อม
ด้านร่างกาย เชื้อชาติ ความแตกต่างด้าน
ความคิดเห็น การเห็นอกเห็นใจกัน การให้
ความช่วยเหลือกนัซึง่การสร้างคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนี้  
     • ครผููส้อนล้วนต้องร่วมกนัท�างานเป็นทมี
และใช้ทกัษะทีเ่ตม็เป่ียมด้วยประสบการณ์
ในการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีส่ามารถส่งเสรมิความต้องการทีห่ลากหลาย
และความเป็นพลเมืองของนักเรียนซึ่งการ
ท�างานของครใูนแต่ละระดบัชัน้จ�าเป็นต้อง
มลีกัษณะการส่งต่อนกัเรยีนกนัเป็นทอด ๆ
ค่อย ๆ พฒันาผูเ้รยีนทัง้ในด้านองค์ความรู้
และทักษะความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ขึ้น 
คล้ายกับการต่อภาพจิ๊กซอว์ ที่จ�าเป็นต้อง
อาศัยเวลาและทักษะในการปะติดปะต่อ
ชิน้ส่วนต่าง ๆ จนกลายเป็นภาพทีส่มบรูณ์   
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3 ด ีวถิพีลเมอืง: กบัการปกป้องดแูลและ
การพฒันาเดก็เยาวชนในประเทศออสเตรเลยี

ไตรรงค์ บวัสวุรรณ เจ้าหน้าทีภ่าคสนาม กลุม่งานคุม้ครองเดก็ มลูนธิเิพือ่การพฒันาเดก็ (มพด.)

เมื่อเจ้าหน้าที่ภาคสนามขององค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ด้านเดก็และเยาวชนเลก็ ๆ
องค์กรหนึ่งของประเทศไทย ได้มีโอกาส
เดินทางไปเรียนรู้การสอนประชาธิปไตย
ในออสเตรเลยีเป็นรุน่ที ่2 การเดนิทางจาก
ยอดดอยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชายแดน
ด้านทิศเหนอืของประเทศไทย เพือ่มุ่งหน้าสู่
ลุม่แม่น�า้ยาร์ร่าเมอืงเมลเบร์ิน  เพือ่การเรยีนรู้
สิ่งใหม่ในชีวิตจึงได้เริ่มต้นขึ้น ตลอดระยะ
เวลา 7 วันนับตั้งแต่เดินทางออกจาก
ประเทศไทย ส่ิงหนึง่ซ่ึงได้เรยีนรูแ้ละน�ามาสู่
การเขียนบทความชิน้นีก้ค็อื การสร้างพลเมือง
ของประเทศออสเตรเลียได้ถูกสอดแทรก
อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก ๆ เริ่มตั้งแต่อยู่ใน
ท้องแม่ ในครอบครวั ในชมุชน ในโรงเรยีน
ในมหาวิทยาลัย ในที่ท�างาน และในระดับ
สังคม อาจเรียกได้ว่าการสร้างความเป็น
พลเมืองของประเทศออสเตรเลยีนัน้ “เนยีน”
ไปกบัวถิชีวีติของคนออสเตรเลยีเลยกว่็าได้
ซึง่ถ้ามองจากมมุมองของนกัพฒันาเอกชน
ท่ีท�าเรือ่งการปกป้องดแูลและการพฒันาเดก็
กอปรกับมีประสบการณ์ในการใช้แนวคิด 
3 ดีเพื่อพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน 

มองเห็นการเชื่อมโยงแนวคิด 3 ดี เข้ากับ
การสร้างพลเมืองของออสเตรเลยี อนัได้แก่
พื้นที่ดี สื่อดี และภูมิด ีซึ่ง 3 ดี ที่มีอยู่ใน
กระบวนการสร้างพลเมอืงนี ้นอกจากส่งผล
ให้เกิดความเป็นพลเมืองขึ้นในประชาชน
ของประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังส่งผลให้
เกิดการปกป้องดูแลและการพัฒนาเด็ก
เยาวชนขึน้ในสงัคมของประเทศออสเตรเลยี
โดยการท�าให้เด็ก ๆ มีความเป็นพลเมือง 
มทีกัษะการคดิวเิคราะห์ ทักษะการตัง้ค�าถาม
สืบค้นข้อมูล เคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น เคารพในความแตกต่าง 
รวมทั้งสามารถลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องการเรียนรู้ได้ 
ให้เดก็ ๆ รูจ้กัทีจ่ะแก้ปัญหา ผ่านเครือ่งมอื
3 ด ีทสีร้างไว้เผือ่รองรบัการเรยีนรูท้ัง้ทีอ่ยู่
ในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสังคม
ของออสเตรเลยี การพฒันาความเป็นพลเมอืง
ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กและเยาวชน ท�าให้เขา
มีทัง้ทกัษะและสมรรถนะในการท่ีจะปกป้อง
ตวัเองได้ ดูแลตวัเองได้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้
และพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อย ๆ รวมทั้งยัง
รูจ้กัทีจ่ะเคารพตัวเองและเคารพผู้อืน่อกีด้วย
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สิ่งเหล่านี้แหละคือการสอนให้เด็กได้รู้จัก
ปกป้องตวัเอง ดูแลตวัเองและพฒันาตัวเอง
ได้อย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในความใฝ่ฝันของ
คนท�างานด้านเด็กในเมืองไทย ที่อยากจะ
พาเด็ก ๆ ของเราไปให้ถึงจุดนั้นบ้าง จาก
ประสบการณ์การท�างานด้านนี้ พบว่าเป็น
อะไรที่ยากมาก จึงอยากชวนผู้อ่านมาดูไป
พร้อม ๆ กันว่าแนวคิด 3 ดีในวิถีพลเมือง
เพือ่พฒันาเดก็และเยาวชนทีผู่เ้ขยีนมองเหน็
ในสังคมออสเตรเลียนั้นมีอะไรบ้าง

จากสิง่ทีผ่มได้ไปเหน็มา เมือ่มาคดิ ๆ ดแูล้ว
น่าจะมีอยูด้่วยกัน 3 สิง่ ท่ีเดก็และเยาวชน
ของออสเตรเลียมี ได้แก่ สมรรถนะ ทักษะ
ชีวิต และการคิดถึงคนอื่น ดังนี้ 

สมรรถนะ ในที่นี้ผมจะเปรียบสมรรถนะ
ของเด็กและเยาวชนของออสเตรเลียเป็น
ความแข็งแกร่งทางร่างกาย ซึ่งได้แก่ การที่
เดก็และเยาวชนกล้าทีจ่ะลงมอืปฏบัิต ิกล้าที่
จะแสดงความคดิเหน็ รูจั้กต้ังค�าถาม สบืค้น
และรวบรวมข้อมลูต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะน�ามาคดิ
วเิคราะห์ก่อนลงมอืปฏบิตั ิ เพือ่ตอบค�าถาม

หรอืเพือ่แก้ปัญหา หรอืน�าไปสูก่ารตัดสนิใจ
ที่จะเลือกว่าจะท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทักษะชีวิต ในที่นี่ผมจะเปรียบทักษะชีวิต
ของเด็กและเยาวชนของออสเตรเลียเป็น
ความแขง็แกร่งทางสมอง หมายถงึการทีเ่ด็ก
และเยาวชนมทีกัษะชวีติ ซึง่ได้แก่ ทกัษะใน
การปรบัตวั ทกัษะในการคดิทบทวนตวัเอง
ทักษะในการช่วยเหลือและพึ่งพาตัวเอง 
ทักษะในการท�างานเป็นทีม

การคิดถึงคนอื่น ในที่นี่ผมจะเปรียบการ
คดิถงึคนอืน่ของเด็กและเยาวชนออสเตรเลีย
เป็นการมหีวัใจ ซึง่หวัใจในทีน่ีคื่อการมหัีวใจ
ที่คิดที่จะคิดถึงคนอื่น รู้จักที่จะเคารพใน
ความแตกต่าง รู้จักสิทธิของตัวเองควบคู่
ไปกับการเคารพสิทธิของคนอื่น รักในการ
มเีสรภีาพควบคู่ไปกบัการรกัษากฎระเบียบ
และไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่น รวมทั้ง
รู้จักท่ีจะเรียกร้องและต่อสู้เมื่อเกิดความ
ไม่เป็นธรรมในชุมชนหรือสังคม
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แล้ว 3 ดี อยู่ตรงไหนในสังคม
ออสเตรเลีย?
จะเห็นได้ว ่าในประเทศออสเตรเลียให้
ความส�าคญักบัการสร้าง พืน้ทีด่ ีเพือ่รองรบั
ความหลากหลายในสงัคมแบบพหวุฒันธรรม
ของตนเอง ดไูด้ง่าย ๆ จากการจดัสรรพืน้ที่
บนถนน ให้มทีัง้พืน้ทีข่องคนท่ีเดินเท้า พืน้ที่
ของรถจกัรยาน และพืน้ทีข่องรถยนต์อย่าง
เท่าเทยีมกนั ไม่เหมอืนเมอืงไทยทีใ่ห้ความ
ส�าคญักบัรถยนต์มากกว่า ส่ิงนีเ้องเป็นพืน้ทีด่ี
ที่ถูกใช้เป็นสื่อดีในการสื่อสารถึงความ
เท่าเทียมแบบง่าย ๆ ให้เด็กและเยาวชน
ของเขาได้ซึมซับรับไปจนกลายเป็นภูมิดี
ในเรื่องของการเคารพสิทธิของคนอื่น 
ความเท่าเทยีมเสมอภาค และการค�านึงถึง
ผู้อื่น

สวนผักออแกนิคกลางเมือง (Veg Out 
Community Gardens St Kilda) ที่
ผมได้มโีอกาสไปเยีย่มเยียนก็เป็นอีกตวัอย่าง
หนึ่งของพื้นที่ดีในเมลเบิร์น ซ่ึงสวนผัก
ออแกนิคกลางเมืองน้ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ
โดยคนในชุมชนผลัดเปลี่ยนกันดูแล และ
ใช้พืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์ร่วมกัน เป็นการสร้าง

ความสมัพันธ์กบัชมุชนผ่านพืน้ทีส่าธารณะ
ของคนทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกให ้เด็กและ
เยาวชนได้มีจิตใจที่อ่อนโยนจากการที่ได้
คอยดูแลแปลงผักของตนเองแล้ว ยังฝึก
การคิดถึงคนอื่น รู้จักบริหารจัดการ แบ่ง
บทบาทหน้าที่ รับผิดชอบพื้นที่ของตนเอง
และพื้นที่ส่วนรวม รู้จักท�างานเป็นทีม มี
จิตอาสา และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ส่วนพิพิธภัณฑ์ผู้อพยพ (Immigration 
Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ทีบ่อกเล่าเร่ืองราว
การอพยพเข้ามาออสเตรเลียของผู้คนจาก
หลากหลายชาติ เป็นพื้นที่ดีที่ให้เด็กและ
เยาวชนได้เรยีนรูท้ีม่าของตนเอง ว่าพวกเรา
เป็นผู้อพยพเข้ามาจากหลากหลายถิ่นฐาน 
เรามีความหลากหลาย การให้ความส�าคัญ
กับทุกคนทุกเชื้อชาติอย่างเท่าเทียม การ
ยอมรับซ่ึงกันและกันเพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน 
และภูมิใจในความเป็นตัวตนของเราทุกคน
ทกุทีม่าภายใต้การมจีดุร่วมทีเ่หมอืนกนัคือ
ทกุคนคอืพลเมอืงของประเทศออสเตรเลยี

และเม่ือเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราว
ของตัวเองที่ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพแล้ว ก็จะ
มีพื้นที่ดีท่ีเด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู ้
เร่ืองราวของเพือ่นผูท้ีอ่าศยัอยูบ่นแผ่นดินนี้
มาก่อน นั่นก็คือที่พิพิธภัณฑ์เมลเบิร์น 
Melbourne Museum ในส่วนของศูนย์
วัฒนธรรมอะบอริจิน (Bunjilaka Aborijinal
Cultural Center) ที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล
ออสเตรเลียตระหนักถึงความส�าคัญของ
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ประวตัศิาสตร์ความขดัแย้งระหว่างชาวผิวขาว
ที่ได้กระท�าต่อชาวอะบอริจิน (Aborigine) 
อย่างกดขี่และไม่เป็นธรรม จนเกิดการต่อสู้
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากคนในสังคม
ออสเตรเลีย โดยที่เหตุการณ์ดังกล่าวได้น�า
ไปสู่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันของพลเมือง
ในออสเตรเลีย การยอมรับซ่ึงกันและกัน 
และแก้ไขข้อผดิพลาดในอดตี เพือ่ทีจ่ะก้าว
ข้ามความขัดแย้ง และสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติได้ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ดีในการ
ที่จะให้เด็กและเยาวชนได้เรียนเรื่องราว
ของชนพ้ืนเมืองที่เป็นผู้ตั้งถ่ินฐานอยู่ก่อน 
การอพยพเข้ามาในช่วงต่าง ๆ ทั้งเรื่องราว
ด้านบวกและลบที่เกิดขึ้น ชี้ให้เห็นถึง
ประเด็นร่วมของสังคมพหุวัฒนธรรมและ
การอยู่ร่วมกนัควบคูไ่ป ซ่ึงพืน้ทีน้ี่เป็นพืน้ท่ี
ที่แต่ละมุมของพิพิธภัณฑ์ล้วนมีประเด็น
ให้เด็กและเยาวชนได้ต้ังค�าถามได้รวบรวม
ข้อมูลและหาค�าตอบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ส�าคัญอย่างยิ่งของความเป็นพลเมือง

อกีอย่างหนึง่ท่ีเหน็ได้ว่าการให้ความส�าคญั
ในเรือ่งของการจดัให้มีพืน้ทีด่ทีีจ่ะให้ทกุคน
ได้มโีอกาสเข้าถึงได้อย่างเท่าเทยีมกนั นัน่กค็อื
ที่ห้องสมุดรัฐวิกตอเรีย (State Library
of Victoria) ซ่ึงเป็นห้องสมดุทีใ่หญ่มาก
เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือท่ีหลากหลาย
ต่าง ๆ ไว้มากมายทั้งยังตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาค้นหาข้อมูล
และความรู้ได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีบัตร
สมาชิกห้องสมุด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การสืบค้นข้อมูล เป็นพ้ืนที่ดีที่สร้างการ

เรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน และแสดงให้
เหน็ถงึเสรภีาพ สทิธแิละโอกาสในการทีจ่ะ
เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันของคนใน
สังคม

นอกจาก 3 สถานที่ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมี
อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึก (Shrine of 
Remembrance) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึก
ถึงความสูญเสียของสงครามทุกสงครามที่
เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เป็นการสื่อสารให้เด็ก
และเยาวชนได้ระลกึถึงการสญูเสยีจากสงคราม
ที่เกิดจากความขัดแย้งและความโหดร้าย
ของสงคราม และรัฐสภาประจ�ารฐัวิกตอเรยี
(Parliament of Victoria) เป็นสื่อดใีน
การสอนให้เดก็และเยาวชนของออสเตรเลีย
ได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา 
ความเป็นธรรมและการเคารพกฎหมาย 
รวมถึงการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ  ผ่านรัฐสภา ที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็น
เด็กและเยาวชนหรือประชาชนทัว่ไปทีส่ามารถ
จะเข้ามาเรียนรู ้ในรัฐสภาได้แบบง่าย ๆ 
ไม่ยากเย็นเหมือนในเมืองไทย ให้ได้มาเห็น
กระบวนการการท�างานของสมาชกิรฐัสภา
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การตั้งกระทู้และการออกกฎหมาย หรือ
การใช้ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตัว
สมาชิกรัฐสภา เป็นสื่อในการให้เด็กและ
เยาวชนได้เรยีนรูเ้รือ่งวถิปีระชาธปิไตยจาก
ตัวผู้แทนของเขา ทั้งจากการที่ ส.ส. ลงไป
พูดคุยกับเด็กและเยาวชนที่โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย หรือการไปตั้งโต๊ะรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่ห้าง
สรรพสนิค้าในช่วงวนัเสาร์ของ ส.ส. กค็อืสือ่
ท่ีดอีย่างหนึง่ในการส่งเสรมิให้เกดิบรรยากาศ
ของประชาธิปไตยที่เบ่งบานในประเทศ
ออสเตรเลีย

ในส่วนของภูมิดีนั้น ในที่นี้หมายความถึง
ภมูท่ีิเป็นทกัษะหรอืสมรรถนะ แต่จะไม่รวม
ถึงภูมิที่เป็นตัวบุคคลเช่นภูมิปัญญาท่ีเป็น
ตวับคุคล การท่ีเดก็และเยาวชนจะเกดิภมิูดี
ได้จะต้องมกีระบวนการ 2 ดี ทีก่ล่าวมาข้ันต้น
น่ันคอืพืน้ทีด่ ีและสือ่ดี ซึง่ในออสเตรเลยีนัน้
พืน้ทีด่แีละสือ่ดนีัน้ถกูจดัวางให้เนยีนไปกบั
วิถีชีวิต การเรียนรู้ การศึกษา การเรียน
การสอนและหลกัสตูรในสถานศกึษาระดบั
ต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลยี ไม่ว่าจะเป็น
ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา ระดับมัธยมศกึษา
และระดับมหาวิทยาลัย ดังที่ได้ไปศึกษา
ดงูานมา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีน Wooranna
Park Primary School โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จอห์น โมนาช (John Monash Science 
School) และคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
โมนาช ซึ่งสถานศึกษาเหล่านี้ล้วนจัดการ
ให้มีพื้นที่ดีและสื่อดีในการจัดการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีภูมิดี รู้จักตั้งค�าถาม 

สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ 
ลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง 
รูจ้กัโลกกว้าง มสีขุภาวะด ี เรยีนรูเ้รือ่งของ
คนอื่น ๆ รู้จักตนเอง เคารพซึ่งกันและกัน 
บรูณาการความคิด เคารพกฎหมาย ให้ความ
ส�าคญักับเรือ่งสทิธมินษุยชน ไม่เลอืกปฏบัิติ
รู้จักสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิของคนอื่น 
เหน็แก่ประโยชน์สาธารณะ เหน็คณุค่าของ
ตนเอง ความกล้าแสดงออก กล้าที่จะแสดง
ความคดิเห็น มีจนิตนาการ รูจ้กัการเช่ือมโยง
รู้จักการค้นหาตัวเอง ฯลฯ
  
ซึ่งคุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกิดจาก
การจดัการเรยีนรูข้องสถานศกึษาทกุระดบั
ในออสเตรเลียที่เน้นในเรื่องการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามความต้องการของเด็กและ
เยาวชน บนพื้นที่ที่ให้อิสระและเสรีภาพใน
การตั้งค�าถาม การคิดวิเคราะห์ การแสดง
ความคิดเห็น และบนพื้นฐานแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และเชื่อมโยง
การเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรยีน ตวัเด็ก ครอบครวั
และชุมชนให้เชื่อมโยงกัน เรียกได้ว่าเนียน
ไปกับวิถีชีวิตวิถีการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ได้เลยทีเดียว
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จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดจะเหน็ได้ถงึกระบวนการ
ปกป้องดูแลและพัฒนาเด็กเยาวชนของ
ประเทศออสเตรเลียโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็ตาม ได้ถูกสอดแทรกอยู่ในกระบวนการ
เรียนรู ้เพื่อสร้างการเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย ที่เนียนอยู่ในวิถีการด�าเนิน
ชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

ออสเตรเลีย เชื่อมโยงกับ 3 ดีวิถีพลเมือง 
ซึ่ งนอกจะสร ้างให ้พวกเขามีร ่างกาย 
(สมรรถนะ) ที่แข็งแกร่ง มีสมอง (ทักษะ
ชวีติ) ทีป่ลอดโปร่ง และมหีวัใจ (การคดิถงึ
คนอื่น) ท่ีเป็นธรรม โดยที่จะข้อสรุปให้
เป็นโมเดลที่เข้าใจง่ายดังนี้

กระบวนการปกป้องดแูลและการพฒันาเดก็เยาวชนของประเทศออสเตรเลยี

เด็กและเยาวชน
3 ดี วิถีพลเมือง
 - พื้นที่ดี
 - สื่อดี
 - ภูมิดี

คุณลักษณะของ
พลเมือง
 - สมรรถนะ
  (ร่างกาย)
 - ทักษะชีวิต  
  (สมอง)
 - การคิดถึง
   คนอื่น(หัวใจ)

พลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย

=
เด็กและเยาวชน
สามารถที่จะ
ปกป้อง ดูแล

และพัฒนาตวัเอง
ได้ด้วยตนเองวิถีการเรียนรู้ : ในสถานการศึกษาทุกระดับ

วิถีชีวิต : บ้าน ชุมชน เมือง สังคม
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ถอดบทเรยีนพหวัุฒนธรรมนยิมจาก
ออสเตรเลยี

ซัมซ ูสาอุ สาขาวชิาการบรหิารและการจดัการการศึกษาอสิลาม  (IEAMP)
วทิยาลยัอิสลามศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี

บทน�
สมรรถนะเชิงวฒันธรรม (cultural competence)

ในการใช้ชีวิตท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมนั้น เป็นสมรรถนะหนึ่งที่
ส�าคัญส�าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ใน
หลายประเทศทีมี่สงัคมพหุวฒันธรรมได้ให้
ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก  
ประเทศออสเตรเลียกเ็ป็นประเทศหนึง่ทีใ่ห้
ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มี
ความหลากหลายทางวฒันธรรม เนือ่งจาก
เป็นประเทศของผู้อพยพท่ีมีความหลาก
หลายตั้งแต่อดีต โดยมีนโยบายเกี่ยวกับ
พหุวัฒนธรรมนิยม (multiculturalism) 
ที่มุ ่งสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเป็นกลไกส�าคัญในการขับ
เคล่ือนนโยบายดังกล่าว (Soutphommasane,
2016)

แนวคิดเรื่องพหุวัฒนธรรมนิยม ได้พัฒนา
ขึน้ในบรบิทของประเทศตะวนัตกเป็นหลกั
ในฐานะจุดยืนทางศีลธรรมและการเมือง 
โดยเริ่มต้นในทศวรรษที่ 1970 มีนโยบาย
อย่างเป็นทางการของรฐัในประเทศแคนาดา

และออสเตรเลยี และแนวทางของรฐัในการ
ปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเชื้อชาติ
และวัฒนธรรม (ศิริจิต สุนันต๊ะ, 2556)  
ปัจจัยที่สร้างความส�าเร็จในการเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมของออสเตรเลีย (The 
Australian Multiculturalism) นัน้มคีวาม
โดดเด่นและแตกต่างกับส่วนอื่น ๆ ในโลก 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับนโยบายในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น อาจจกล่าวได้ว่า
ประเทศออสเตรเลียมีความโดดเด่นกว่า
ในเรือ่งการเป็นประเทศของผูอ้พยพ ซึง่เมือ่
เทียบจ�านวนของผู้อพยพแล้ว จะมีสัดส่วน
จ�านวนทีม่ากกว่าการอพยพคร้ังประวติัศาสตร์
ของชาวยิวเพื่อก่อตั้งรัฐอิสราเอลในเขต
ปาเลสไตน์ภายใต้อาณตัขิององักฤษ (British
Mandated Palestine) ช่วงหลงัสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เสียอีก  (Kalantzis, 1989)

ในฐานะเป็นคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซึง่มลีกัษณะเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม ท�าให้
ผูเ้ขยีนมคีวามสนใจเกีย่วกบัประเดน็ดงักล่าว
และมีค�าถามว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย
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เป็นอย่างไร? มีกลไกการขับเคลื่อน
การจดัการอย่างไร? และจะสามารถประยกุต์
ใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนรู้เรื่อง
พหุวัฒนธรรมนิยมเพื่อสร้างสมรรถนะเชิง
วฒันธรรมให้แก่เยาวชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ได้อย่างไร?

ผู ้ เ ขียนศึกษาแนวคิดของ ชุตินันท์ 
จันทรเสนานนท์ และคณะ (2554) ในการ
ท�าความเข้าใจกับสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม 
ซึ่งมี 3 องค์ประกอบที่ส�าคัญคือ ความ
ตระหนักทางวัฒนธรรม (culture 
awareness) ประกอบกับความไวต่อ
ความเปลีย่นแปลงของวฒันธรรมภายนอก
และวฒันธรรมภายใน ความรูท้างวัฒนธรรม
(culture knowledge) เป็นการใช้ความรู้
ทางวฒันธรรมในบริบททีเ่หมาะสมในการมี
ปฏิสมัพันธ์ต่างวฒันธรรมและมคีวามยดืหยุ่น
ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของวัฒนธรรม
ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้น และทักษะทาง
วัฒนธรรม (cultural skill) เป็นการใช้
ความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีจะสร้างสรรค์หรือ
ลดทอนการถอืเอาวัฒนธรรมของตนเป็นใหญ่ 

ในส่วนกลไกการขบัเคลือ่นการจดัการศกึษา
ในสถานศึกษาเพื่อสร้างสมรรถนะเชิง
วัฒนธรรมนั้น ผู้เขียนให้ความส�าคัญ
แนวคิดความเป็นโรงเรียนพหุวัฒนธรรม 
(multiculturalism in the school) 
เสนอโดย Rosado (1997) ทีไ่ด้ต้ังข้อสงัเกต
เบื้องต ้นเกี่ยวกับตัวบ ่งชี้ถึงความเป็น
พหุวัฒนธรรมในโรงเรียน โดยมี 5Ps เป็น

องค์ประกอบ ได้แก่ แนวคดิ (perspectives)
นโยบาย (policies) หลกัสตูร/โปรแกรม
(programs) บคุลกิภาพส่วนตวั (personnel)
และการปฏิบัติ (practices) เป็นกรอบใน
การศึกษาประเด็นดังกล่าวในสถานศึกษา
ที่ไปดูงาน

การเก็บข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษา
เชิงคุณภาพในการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
ช ่ วง เวลาของการเข ้ าร ่ วมโครงการ
แลกเปลีย่นทางวิชาการเรือ่ง การสร้างพลเมอืง
ประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม
ของประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่
29 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2560  ท่ีเมอืง
เมลเบิร์นและซิดนีย์ เก็บข้อมูลตามหัวข้อ
และประเด็นที่ได้รับมอบหมายและสิ่งที่
ผู้เขียนสนใจเพิ่มเติม ใช้การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม การสอบถาม การสมัภาษณ์เชงิลกึ
การสังเกตการณ์ชั้นเรียน การดูงาน การ
บนัทกึภาพ การเข้าเยีย่มชมและเกบ็เอกสาร
จากสถานทีต่่าง ๆ เช่น พพิธิภัณฑ์ ห้องสมดุ
รัฐสภา และการร่วมกิจกรรมส�าคัญ เช่น 
วันแรงงานสากล ข้อมูลที่ได้จะท�าการน�า
เสนอในกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้และ
ถอดบทเรยีน (lesson learnt) กบัสมาชกิที่
ไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นทางวิชาการ
ในแต่ละวันจ�านวน 10 คน จากนั้นจะท�า
การสอบถามรายละเอยีดของประเดน็ต่าง ๆ
เพิม่เตมิกบั คือ Dr.David Zyngier อาจารย์
จากคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัโมนาช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
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พลเมอืง ซึง่เป็นผูป้ระสานงานในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในครั้งน้ี 
เพื่อทวนสอบข้อมูล และเม่ือกลับมาถึง
ประเทศไทยผูเ้ขยีนจะท�าการศกึษาเอกสาร
เพิม่เตมิ (literature review) ในประเดน็ที่
สนใจ และท�าการวเิคราะห์เนือ้หา (content
analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ตาม
แนวคดิ 5Ps ของ Rosado (1997) รปูแบบ
ของสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม (ชุตินันท์ 
จันทรเสนานนท์ และคณะ, 2554) และ
สังเคราะห์แนวทางการจัดการการเรียนรู้
เพื่อสร้างพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

1. แนวคดิและนโยบายพหวัุฒนธรรมนยิม 
นโยบายของรัฐที่เปิดโอกาสให้ผู้อพยพมี
ความรู้สกึเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมออสเตรเลยี
(national community) เป็นส่วนส�าคัญ
ที่ช ่วยขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ออสเตรเลีย การวางแผนอย่างเป็นระบบ
ส�าหรับโครงการเปิดรับผูอ้พยพ (immigration
program) และมีกฎหมายเกี่ยวกับแนวคิด
พหวุฒันธรรมตัง้แต่ทศวรรษ 1970 ทีช่่วย
สร้างการเรยีนรูจ้ากความแตกต่างในสงัคม
(Bianco, 2016) เป็นแนวคิดของภาครัฐที่
แปรสูก่ารปฏบิตัใินด้านต่าง ๆ เช่น การเปิด
โอกาสให้มกีารเสวนาสาธารณะ (civil debate)
ในประเด็นเกี่ยวกับเช้ือชาติ วัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ  เน้น
การรวม (include) มากกว่าการกลืน
(assimilation) เช่น การเฉลมิฉลองเทศกาล
ของชนชาติต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการยอมรับ

ความหลากหลายทางวฒันธรรม (cultural
diversity) โดยแนวคิดหลักดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของออสเตรเลีย รวมทั้ง
โครงการต่าง ๆ ของรฐัอ่ืน ๆ เช่น National
Action Plan to Build on Social 
Cohesion, Harmony and Security 
(NAP) (Phillips, 2007)

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของสังคม
ออสเตรเลยีกย็งัมอียู ่โดยเฉพาะในประเด็น
ระบบวัฒนธรรมการเมืองและการจัดการ
เรื่องความมั่นคงของชาติท่ียังคงอยู่ภายใต้
การควบคุมของคนผวิขาว (The Anglosphere)
และประเด็นความยุติธรรม  (bottom-up 
justice-based) ที่มีต่อชาวพื้นเมืองและ
ผู้อพยพที่ไม่ใช่คนผิวขาว (Bianco, 2016) 

รฐับาลออสเตรเลยีเชือ่มัน่ในการสร้างพลเมอืง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวทาง
ส�าคัญในการสร้างพลเมืองที่ยอมรับความ
หลากหลายและสร้างสังคมออสเตรเลียให้
เป็นสังคมแห่งพหุวัฒนธรรม  โดยมีความ
ท้าทายในประเด็นต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น 
การเหยยีดเช้ือชาต ิ กระแสต่อต้านผูอ้พยพ
กระแสการเกลยีดกลวัอสิลาม (islamophobia)
มีการจัดการตั้งแต่นโยบายจนถึงการจัด
การเรยีนในชัน้เรยีน จนถงึวถิชีวีติประจ�าวนั
ที่มีกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างตัวตนและ
วิถีชีวิตท่ีสอดรับกับแนวคิดพหุวัฒนธรรม
นิยม 
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2. การสร้างพลเมอืงในสังคมทีห่ลากหลาย
(civic multiculturalism)
ระบอบประชาธิปไตยในออสเตรเลียเปิด
โอกาสให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เปิดกว้าง (free speech) ซึ่งจะมีทั้งการ
น�าเสนอในสิง่ทีต่นเองสนบัสนนุและสามารถ
แสดงออกถึงการต่อต้านในสิ่งท่ีตนเองไม่
เหน็ชอบ เช่น กระแสการเกลยีดกลวัอสิลาม
กระแสการรังเกียจผู้อพยพ  (เช่น พรรค
การเมือง One Nation) เป็นต้น แต่การ
แสดงออกอย่างรบัผดิชอบเป็นกลไกทีส่�าคญั
ในการสร้างความเป็นพลเมอืง (informed
citizen)  

ในการจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในสังคม
พหุวัฒนธรรมสามารถด�าเนินการได้ในทุก
ระดบัชัน้ ต้ังแต่ระดบัชัน้ปฐมวยัจนถงึระดับ
อดุมศึกษา โดยเร่ิมสอนเรือ่งราวง่าย ๆ เช่น 
การเคารพผู้อื่น การแบ่งปัน จนกระทั่ง
เรื่องของแนวคิด (ideology) และทัศนคติ
ด้านการเมือง นอกจากนั้นยังมีโครงการ
ในโรงเรยีนทีส่่งเสรมิการยอมรับและปกป้อง
ความหลากหลายของผู้เรียน เช่น Safe 
School Coalition กเ็ป็นตัวอย่างของกิจกรรม
ที่ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา โดยผ่านค่านิยม
หลกั 9 ประการ ในเอกสารกรอบการจดัการ
ค่านิยมของชาติในโรงเรียน (National 
Framework for values education in 
Australian Schools)  ทีส่ามารถบรูณาการ
ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ (อรรถพล 
อนันตวรสกุล, 2559) ซึ่งจากการเข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในครั้งน้ี  
สามารถน�าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน
และกจิกรรมทางสงัคมทีบ่รูณาการค่านยิม
และแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมได้ดังนี้

2.1 การบูรณาการกิจกรรมในโรงเรียน
ประถมศึกษา
จากการสังเกตการสอนและพูดคุยกับครู
ผูส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษา Wooranna
Park พบว่า การจดัการเรยีนการสอนเกีย่วกับ
การเคารพคุณค่าของความหลากหลายนั้น
สามารถบูรณาการในสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมหลายอย่างทีท่างโรงเรยีนได้ด�าเนนิการ
โดยเป็นการปลกูฝังค่านยิม (values) ทีส่�าคญั
ได้แก่ ความอดทนอดกลั้น (tolerance) 
และการเคารพซึ่งกันและกัน (respect) 
เพื่อสร้างพลเมืองที่สามารถคิดและตัดสิน
ในการกระท�าของตนเองและแสดงออก
อย่างเหมาะสม โดยไม่ไปละเมิดสทิธิของผู้อ่ืน

2.2 การสอนภาษาอังกฤษท่ามกลาง
ความหลากหลาย (being multicultural)
โรงเรียน Wooranna Park เป็นโรงเรียน
ของรัฐและผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลาน
ของผู้อพยพและเป็นคนใช้แรงงาน ท�าให้
นักเรียนมีความหลากหลาย และภาษาแม่
ของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 
การจดัการเรยีนการสอนเรือ่งภาษาจงึเป็น
ส่วนส�าคญัทีจ่ะสร้างการเรียนรูแ้ละปลกูฝัง
ค่านยิมทีส่�าคญัผ่านกจิกรรมการสอนภาษา
บรบิทของโรงเรยีนดงักล่าวสามารถพบเหน็
ทั่วไปในโรงเรียนของออสเตรเลีย เช่น 
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Tempe High Languages School ซึง่เป็น
โรงเรยีนต้นแบบหลายแห่งการจดัการเรือ่ง
ภาษาทีผู้่เรยีนมคีวามหลากหลาย (James,
2014) 

ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู ้เรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนค�าศัพท์และ
เรยีนรูก้ารอ่านออกเสยีงของเพือ่นนกัเรยีน
ซึ่งจะสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยในความ
แตกต่างของแต่ละคน โดยครผููส้อนมบีทบาท
ส�าคัญในการเสริมแรงและให้ก�าลังใจแก่
นักเรยีนทีป่ระสบปัญหาการเรยีนรูด้้านภาษา 

2.3 กิจกรรมที่น�าความอัตลักษณ์
ความต่างมาสู่ห้องเรียน (becoming 
world citizens)
กิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนคือการให้
ท�าชิ้นงานการปักผ้าของนักเรียน โดยมี
ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการท�า ซึง่จะเหน็ถงึ
ความหลากหลายของภูมิหลังของนักเรียน
แต่ะคน และนักเรียนก็เรียนรู้วัฒนธรรม
ดังกล่าวผ่านเรื่องเล่าทางงานฝีมือ

ในการสังเกตการณ์การจัดการชั้นเรียน 
ทางโรงเรยีนได้ให้โอกาสไปชมการน�าเสนอ
ผลงานของนักเรียนในทุกระดับชั้นในห้อง
ประชุมของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองเข้า
มาชม ซึ่งนักเรียนทุกคนทุกชั้นจะออกมา
แสดงความสามารถหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
แม้ว่าจะมนีกัเรียนใหม่ซึง่ไม่สนัทัดในการใช้
ภาษาอังกฤษ แต่ทางโรงเรียนก็สนับสนุน

ให้ออกไปน�าเสนอ และได้รับเสียงปรบมือ
เป็นก�าลังใจที่ดังกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งช่วยสร้าง
ความมัน่ใจและสร้างการยอมรบัให้แก่นกัเรยีน
และผู้ปกครอง

การด�าเนนิกจิกรรมของโรงเรยีน Wooranna
Park ที่ช่วยสร้างความเป็นพลเมืองแก่
ผูเ้รยีนนัน้ ผูเ้ขียนมข้ีอสงัเกตหลายประการ
โดยสามารถสรุปได้เป็น 7 ส คือ

เสมอภาค : ปรัชญาการจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนที่ต้องได้รับการปฏิบัติและเคารพ
ศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน
สนุกสนาน : กจิกรรมสร้างความสนุกสนาน
และเพลิดเพลิน
สุข : การจัดการชั้นเรียนที่มีความยืดหยุ่น 
ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน 
และมีความสุขในการเรียน
ส่วนร่วม : กจิกรรมเร่ิมต้นตามความสนใจ
ของผู้เรียน
สร้างสรรค์ : แรงบันดาลใจและความคิด
สร้างสรรค์
ส่งเสรมิ : การเรยีนรูด้้วยตนเอง การท�างาน
เป็นทีม และจินตนาการ
สอดแทรก : คณุค่าความเป็นประชาธิปไตย

2.4 จากพื้นที่ส่วนตัวสู่พื้นที่ส่วนรวม 
(from private space to public 
space): วฒันธรรมและการจดัห้องเรียน
แบบประชาธปิไตยในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
การเข้าเยี่ยมชม สังเกตการสอน และรับฟัง
การบรรยายสรปุจากครผููส้อนของโรงเรยีน
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John Monash Science School ซึง่เป็น
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีเน้นการจัด
การเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่ด�าเนินการ
ภายใต้มหาวิทยาลัยโมนาช ผู้เขียนพบว่า 
โรงเรียนได้จัดห้องเรียนท่ีมีพื้นท่ีเปิดโล่ง
ระหว่างชั้นเรียนต่าง ๆ ซ่ึงแตกต่างกับ
โรงเรียนในประเทศไทย การเปิดพ้ืนทีดั่งกล่าว
เป็นการสร้างการเรยีนรูท้ีจ่ะใช้พืน้ทีส่าธารณะ
ร่วมกันของผูเ้รียน สร้างวฒันธรรมการเคารพ
และฝึกปฏิบัติการใช้ชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียนด้วยหลักการ ‘คิดถงึผูอ้ืน่’ รวมทัง้
เรียนรู ้เรื่องของสิทธิของตนเองในพื้นที่
สาธารณะด้วย 

2.5 พื้นที่ของผู้คนที่แตกต่างกัน: การ
ส่งเสรมิความหลากหลายในมหาวทิยาลัย
โมนาช

(1) Liquor License Boundary การขาย
แอลกอฮอร์สามารถน�ามาดื่มได้ในพื้นที่ท่ี
ก�าหนด โดยมเีขตทีเ่รยีกว่า Liquor License
Boundary ท่ีอยูร่่วมกับสถานทีร่บัประทาน
อาหารอืน่ ๆ ชีใ้ห้เห็นถงึการจัดระเบยีบและ
วางกฎเกณฑ์ท่ีไม่ละเมิดสิทธขิองท้ังผู้ไม่ด่ืม
และผู้ท่ีดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ 
ซึ่งแตกต่างกับการจัดการเรื่องแอลกอฮอล์
ในสถานศึกษาของประเทศไทย
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(2) Church of Secular Coffee1  
การดื่มกาแฟเป็นวัฒนธรรมและการใช้ชีวิต
ของผู้คนในเมืองเมลเบิร์น ในปี 2014 
เมืองดังกล่าวได้รับคัดเลือกกาแฟท่ีดีท่ีสุด
ในโลก (The world’s best coffee) 
(Lambert, 2014) และในมหาวิทยาลัย
โมนาช มีร้านกาแฟช่ือ Church of Secular
Coffee ที่เปิดอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย
ผู้เขียนสะดุดตาเรื่องของช่ือร้านดังกล่าว
เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ี
ประกอบศาสนากิจที่ทางมหาวิทยาลัยได้
อ�านวยความสะดวกให้แก่นกัศกึษาทีน่บัถอื
ศาสนาต่าง ๆ แม้ว่าประเทศออสเตรเลีย
จะเป็นรัฐฆารวาส (secular state)2 แต่
แนวคิดของคริสต์ศาสนายังมีอิทธิพลใน
การก�าหนดนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ เช่น 
การว่ิงเต้น (lobby) เพือ่ยบัยัง้การอนญุาต
ให้เพศเดยีวกนัสมรสได้3 (ซึง่ในมหาวทิยาลยั
โมนาช ก็ได้จัดกิจกรรมการอภิปรายใน
เรื่องนี้ด้วย4) อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของ
ผู้อพยพท�าให้มีความหลากหลายของผู้คน
ที่นับถือศาสนาและความเชื่อต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น และในการอ�านวยความสะดวก
ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อศาสนิกชน (faith 
believer) ผู้ที่ไม่เชื่อในการมีอยู่พระเจ้า  

และผูท่ี้มีอสิระทางความคดิ (free thinkers)
ของมหาวทิยาลยันัน้ ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเป็นการ
ช่วยส่งเสริมแนวคิดเรื่องเสรีภาพและ
การยอมรบัความแตกต่าง ทัง้นีเ้พือ่เป็นหลกั
ประกันและคุ ้มครองสิทธิความเชื่อและ
การปฏิบัติตามหลักศรัทธาของนักศึกษา  
อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ ๆ ผ่านการใช้
สญัลกัษณ์ท่ีสือ่ถงึตวัตนทีแ่ตกต่างของผูค้น
ที่หลากหลาย นอกจากจะท�าให้ตัวตนของ
แต่ละคนได้รับการปกป้องและดูแลแล้ว ก็
เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในการใช้
พ้ืนทีส่าธารณะซึง่สิง่ส�าคญัส�าหรบัการสร้าง
พลเมืองทีต่ระหนกัถงึความหลากหลายของ
ผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรม4

1 https://www.monash.edu/eat-drink-shop/vendors/st.-alis-the-church-of-secular-coffee
2 Baker (n.d.) ได้ต้ังข้อสงัเกตเกีย่วกบันยิามความเป็นรัฐฆารวาส (Secularism) ของประเทสออสเตรเลยีว่า ขึน้อยูก่บัมมุมอง
ซึ่งเธอให้ความเห็นว่าแนวคิดเรื่องความเป็นฆารวาสของออสเตรเลียในปัจจุบันนั้นไม่ได้ยึดโยงกับศาสนา แต่ให้ความส�าคัญกับ
ทางเลือกของผู้คนที่นับถือศาสนาและไม่นับถือศาสนามากกกว่า (Secularism in Australia means no state church. It 
means giving people a choice between belief and un-belief.) 
3 http://www.acl.org.au/what_is_the_no_case_for_same_sex_marriage#splash-signup
4 กิจกรรม FREE PUBLIC LECTURE New sexes in the city?: current gender challenges and possibilities
ดรูายละเอียดจาก http://artsonline.monash.edu.au/events/events/current-gender-challenges-and-possibilities/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://atheistfoundation.org.au/about-us/

ทีม่า : http://www.heraldsun.com.au/leader/east/church-of-secular-
coffee-at-monash-university-clayton-a-hit-with-the-early-

morning-crowds/news-story/fdf1761b6cbb18e660520bdc6a157e69
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(3) Diversity and Inclusion Campus6 
มหาวิทยาลัยโมนาช มีนโยบายที่เปิดพื้นที่
ต้อนรบัคนทกุกลุม่และให้ความเท่าเทยีมกนั
โดยไม่เลอืกปฏิบตั ิ (equal opportunity)
เป็นการรับประกันสทิธทิีพึ่งมแีละต้องได้รับ
อย่างเท่าเทยีมกัน นโยบาย Diversity and
Inclusion เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ใหม่
ของมหาวิทยาลัย (New strategic plans 
2015-2020)7 ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมความยุติธรรมใน
สังคม (social justice) และรองรับสิทธิ
มนุษยชน (human rights) ของผู้คนที่
หลากหลาย เพือ่สร้างสงัคมทีไ่ม่ทอดทิง้กนั
(inclusive society) ซึ่งได้รวมผู้คนกลุ่ม
ต่าง ๆ และให้ความส�าคัญกับกลุ่มที่จะถูก
ริดรอนสิทธิในสังคม  ได้แก่

1. ชาวพื้นเมืองของออสเตรเลีย
(Indigenous Australians)
2. กลุม่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคม
(people from financially and socially
disadvantaged backgrounds)
3. กลุ่มที่มาจากชนบทและต่างพื้นที่ 
(people from rural and regional areas)
4. กลุม่ผูพ้กิาร (people with disabilities)
5. กลุ่มสตรีในที่ท�างาน (women in the 
workplace)
6. กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
(people of diverse genders and 
sexualities)
7. ผู้คนที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
(people from diverse cultural 
backgrounds)

แนวคดิดงักล่าวถกูน�ามาปฏบิตัผ่ิานโครงการ ๆ
ได้แก่ การให้ความส�าคญักบัเร่ืองการอ�านวย
ความสะดวกให้ผูพ้กิาร (disability support
services)  โครงการความช่วยเหลือแก่
ชาวพื้นเมือง (Yulendj Indigenous 
Engagement Unit) โครงการสร้างความ
เข้าใจระหว่างวัฒนธรรม (cultural Inclusion)
และความเท่าเทียมของเพศสภาพ (gender
equity) เป็นต้น

6 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก https://www.monash.edu

/diversity-inclusion
7 https://www.monash.edu/about/who/strategic-plan

ทีม่า : https://www.monash.edu/diversity-inclusion/
week?a=948955:v2 
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จากนโยบายในข้างต้น ทางมหาวทิยาลยัได้
จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิความเท่าเทยีมกนัและ
สร้างความเข้าใจระหว่างกนั เช่น  

• LGBTIQ Campus มโีปรแกรม Monash 
Queer Mentoring การให้ทุนการศึกษา 
Monash Queer Leaders หรอืการพฒันา
ศักยภาพด้วยโปรแกรม Queer 101 ที่
มุ ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาพที่
หลากหลายและการเสรมิพลัง (empower)8

รวมทัง้การสนนัสนนุการรบัเข้าท�างานของ
กลุ่มคนข้ามเพศและเพศสภาพทีห่ลากหลาย
(transgender and gender diverse staff)

• All-Gender Toilets ให้โอกาสของทกุคน
ในเลอืกเข้าห้องน�า้ตามเพศสภาพของตนเอง
และสร้างความรู้ปลอดภยัในการใช้สิง่อ�านวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ห้องน�้าที่แบ่งตามเพศชาย-หญิง (binary 
gendered female or male toilets)

• Racism, It stops with me เป็น
การรณรงค์เพ่ือยุตกิารเหยียดเชือ้ชาต ิซึง่เป็น
การรณรงค์ที่เป็นการร่วมมือขององค์การ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
กรรมาธกิารด้านสิทธิมนยุชนของออสเตรเลีย
(Australian Human Rights Commission)9  

ทีม่า : https://www.monash.edu/diversity-inclusion/lgbtiq

ทีม่า: https://www.monash.edu/diversity-inclusion/
lgbtiq/resources/all-gender-toilets

ทีม่า : https://www.monash.edu/diversity-inclusion/
cultural-inclusion/racism-it-stops-with-me

8 หาไม่เจอ
9 https://itstopswithme.humanrights.gov.au/
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• Marriage equality โครงการรณรงค์
เพือ่สนบัสนนุการให้สทิธิแก่ผูค้นกลุ่มต่าง ๆ
ในการแต่งงานตามกฎหมาย โดยมหาวทิยาลยั
โมนาช เป็นหนึง่ในองค์กรกว่า 690 องค์กร
ทีส่นบัสนนุในเรือ่งดงักล่าวภายใต้โครงการ
Australian Marriage Equality และเป็น

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในกลุ่ม Go8 
ของออสเตรเลียที่มีนโยบายสนันสนุนและ
ท�าการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว

จะเหน็ได้ว่า กลไกการสร้างจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมที่เกีย่วข้องกบัสงัคมที่มี
ความหลากหลายในสถานศกึษาของประเทศ
ออสเตรเลียนั้น เริ่มต้นจากการสร้าง 
‘โรงเรียนใจกว้าง’ ด้วยการจัดการเรียนรู้
เร่ืองคณุค่าทีเ่ก่ียวข้องกบัพหวุฒันธรรมนิยม
โดยการบ่มเพาะคุณค่าของผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการในและนอกชั้นเรียน
ช่วยสร้างผู้เรียนให้มีมุมมองที่หลากหลาย 
(international perspectives) เสริมสร้าง
กระบวนการที่ยอมรับการอยู่ร่วมกันของ
ผูค้นท่ีหลากหลายในโรงเรียนหรอื ‘พลเมอืง
ใจกว้าง’ ซึ่งเป็นสมรรถนะทางวัฒนธรรม
ท่ีส�าคัญในการสร้าง ‘สงัคมใจกว้าง’ ทีย่อมรบั
ความหลากหลายต่อไป  (ภาพประกอบ 1)

ทีม่า : http://www.monash.edu/news/articles/
monash-supports-marriage-equality

ภาพประกอบ 1 กลไกและแนวทางการจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่สร้างพลเมืองทีม่สีมรรถนะทางวัฒนธรรม
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3. แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือ
สร้างพลเมอืงใจกว้าง: KOALA Model 
จากการวเิคราะห์ข้อมลูการดงูานในประเทศ
ออสเตรเลียที่ได้กล่าวในข้างต้น ผู้เขียนขอ
น�าเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีส่ร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมให้แก่ผูเ้รยีน
ที่ได้ถอดบทเรียนจากกิจกรรมการดูงาน
ในข้างต้นด้วยรูปแบบ KOALA ดังนี้

K: Knowledge บรูณาการแนวคดิ ความรู้
และค่านยิมต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัพหวุฒันธรรม
นิยมทีส่ร้างการเคารพและยอมรบัอตัลกัษณ์
ทางวัฒนธรรมในสาระการเรยีนรู ้ เพือ่สร้าง
สมรรถนะทางวัฒนธรรมแก่ผู้เรียน 

O : Open space เปิดพื้นที่ให้กลุ่มคน
ต่าง ๆ ได้น�าเสนอตัวตนและเพื่อสร้างการ
ยอมรับในพ้ืนทีส่าธารณะ (public space)
ซึ่งจะช่วย ‘เปิดสมอง เปิดใจ เปิดวิธีคิด’ 
ด้วยการเรียนรู ้โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน โดยเริ่มจากเวทีในโรงเรียน สร้าง
ความภาคภูมิความรู้สึกยึดโยง (Sense of 
belonging) และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสงัคม (inclusive society) ทัง้นี ้ผู้เขยีน
เห็นว่าการเปิดพื้นที่ดังกล่าวน้ันสามารถ 
‘สร้างและสาน’ บทสนทนาทางวฒันธรรม
(cultural dialogue) ระหว่างผู้เรียน ครู
ผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้คนที่หลากหลาย
ในสังคมให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

A: Activity จดักจิกรรมเก่ียวกับวฒันธรรม
ความหลากหลายของผู้คนให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ในชั้นเรียน ร่วมกิจกรรม 
ในเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เช่น เทศกาล
อาหาร ดนตรีรวมทั้งการจัดการกิจกรรม
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
เช่น ศาสนสถาน สถานทีท่างประวตัศิาสตร์
อุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์

L: Languages การพัฒนาทกัษะทางภาษา
ต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
ความแตกต่างและวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่
การเป็นพลเมืองโลก

A: Active Citizen การปลูกฝังแนวคิด
เรื่องพลเมืองตื่นรู ้และเชื่อมั่นในความ
ยุติธรรมในสังคมโดยให้ความส�าคัญกับ
กจิกรรมการวิพากษ์วจิารณ์ การมส่ีวนร่วม
และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม ตามวิถี
และวฒันธรรมของประชาธปิไตย ให้เกียรติ
รับฟังและใช้เหตุผล และบูรณาการแนวคิด
การสร้างพลเมอืงดงักล่าวในการจดัการเรยีน
การสอน (civic integration)  
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จากเมลเบิร์นสู่บ้านบานา10

: แล้วเราจะไปไหนต่อ
การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น เป ็นส ่วนส�าคัญใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็น
พหวุฒันธรรมของสงัคมออสเตรเลยี จากการ
ศกึษาดงูานในครัง้นี ้ผูเ้ขยีนขอเสนอแนวทาง
เพื่อ ‘ขยับ’ งานด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองท่ีมีสมรรถนะทาง

วฒันธรรมให้แก่เยาวชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
ระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความส�าคัญกับ
พหวุฒันธรรม (multicultural democracy)11

ดังนี้

ภาพประกอบ 2 แนวคดิการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรมรูปแบบโคอาล่า (KOALA  Model) 

10 บ้านบานา (Bana / Bandar หมายถึง เมือง) เป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเมืองปัตตานี เป็นที่ตั้งของมัสยิดกรือเซะ และสุสาน
ของเจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่ว และด่านต�ารวจทีม่เีจ้าหน้าท่ีจากหลากหลายพืน้ท่ีมาปฏบิตักิาร เป็นพืน้ทีป่ระวตัศิาสตร์ตัง้แต่อาณาจกัร
ลังกาสุกะและปาตานีดารุสลาม และบันทึกเหตุการความรุนแรงต่าง ๆ  และผู้วิจัยเลือกใช้ชื่อพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสื่อความหมาย
ถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตั้งแต่อดีต 
มีความสัมพันธ์ในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่หลากหลาย โดยเปรียบเทียบกับความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองเมลเบิร์น
11 Atanasov (2012) ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการเกดิ multicultural democracy ว่าเกดิขึน้ได้ยากและไม่มัน่คง เนือ่งจากปัจจัยต่าง ๆ 
โดยเฉพาะแนวคดิชาตินยิมท่ีมุง่สร้าง ethnic democracy อย่างไรกต็าม ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าการมุง่เป้าไปสูก่ารสร้างประชาธปิไตยทีส่่งเสริม
ความหลากหลายทางวฒันธรรมนัน้เป็นมีความส�าคญัและเก่ียวข้องกับเป้าการสร้างพลเมอืงตืน่รูแ้ละมุง่มัน่ในการสร้างความยตุธิรรมใน
สงัคม (active and informed citizen)
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1. Get inspired ได้แรงบันดาลใจใน
การส่งเสริมความเป็นพลเมือง
• การแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับ Dr. Zyngier
จากคณะศึกษาศาสตร์ การสังเกตชั้นเรียน
และรบัฟังการสอนรายวชิา Humanities and
Social Sciences ของ Ms. Adrian ที่
สอนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัโมนาช การเข้าเยีย่มและเรยีนรู้
โรงเรียนทางเลือก Wooranna Park ได้
เน้นย�้าความส�าคัญของการสอนความเป็น
พลเมอืงว่าการสร้างเยาวชนท่ีตืน่รู้และมุง่มัน่
ในการสร้างความยตุธิรรมในสงัคม (active
and informed citizen) เท่านั้น ที่จะ
ขบัเคลือ่นความเป็นธรรมให้เกดิขึน้ในสงัคม 
จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมสร้าง 
“พลเมอืงทีส่ามารถวิเคราะห์และตัง้ค�าถาม
กับสิ่งที่รัฐด�าเนินการ” ตามที่ Mr. Nick 
สมาชิกสภาแห่งรัฐวิกตอเรียได้สรุปไว้ ซึ่ง
ครูผู้สอนและสถานศึกษาเป็นสถาบันทาง
สังคมที่ส�าคัญมากในการบ่มเพาะและ
เลี้ยงดูต้นกล้าแห่งอนาคตที่ท้าทายความ
บดิเบีย้วของสงัคมเพือ่สร้างการเปลีย่นแปลง
ที่เป็นธรรม (challenge & change)

2. Go beyond เรียนรู้การเลือกใช้กิจกรรม
ที่เหมาะสมโดยก้าวข้ามข้อจ�ากัดต่าง ๆ
• กจิกรรมและสือ่การสอนความเป็นพลเมอืง
ไม่จ�าเป็นต้อง ‘แพง’ แต่การเลอืกกจิกรรม
ทีเ่หมาะสมกบัผู้เรยีน ภายใต้สภาพแวดล้อม
ทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้ และการดแูลอย่างเข้าใจ
ของครูผู้สอนมีความส�าคัญที่สุด การสร้าง
บรรยากาศของการเคารพผู้อื่น รับฟังและ

แลกเปลี่ยนด้วยเหตุผล ‘งบประมาณไม่ใช่
ข้อจ�ากดั ถ้าใช้ความคดิสร้างสรรค์ (ในการ
จัดกิจกรรม)
• เทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CORE (Connect, Own, Respond,
Empower) เป็นแนวทางหนึ่งที่ง่ายแต่
สร้าง ‘พลัง’ ความเป็นพลเมืองได้อย่างดี
• กิจกรรมหรือโครงการที่มาจากความ
สนใจของผู ้เรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างความเป็นพลเมืองจากความรู้สึกเป็น
เจ้าของ โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้อ�านวย
ความสะดวก ต้ังค�าถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้เรียน
• ค�าตอบของเด็ก/ผู้เรียน ไม่ได้สะท้อน
ความส�าเร็จของครูผู้สอน แต่กระบวนการ
คิดของเด็กที่อยู่เบื้องหลังค�าตอบเหล่าน้ัน
ต่างหากทีเ่ป็นการประเมนิประสทิธผิลของ
การสอน
• กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดโยงโรงเรียนกับ
สงัคม เน้นลงมือกระท�า และใช้กระบวนการ
สบืค้นด้วยตนเองนัน้ เป็นการจดัการเรยีนรู้
แบบ Transformative ที่ช่วยสร้าง deep 
learning แก่ผู้เรียน

3. Go forward สร้างเครือข่ายเพ่ือขบัเคล่ือน
ความเป็นพลเมือง
• การพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู ้ได้สร้าง
บทสนทนาทางวิชาการและเชือ่มต่อความหวงั
ของผู้คนที่เชื่อมั่นเรื่องการสร้างพลเมือง
• การอยู่ท่ามกลางพันธมิตรที่มีความเชื่อ
ร่วมกนัแม้ว่าจะสร้างความเข้มแขง็ แต่การ
‘ขยบั’ ออกจาก comfort zone เพ่ือ ‘ขยาย’
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ความร่วมมือไปยงักลุม่อ่ืนเป็นความท้าทาย
ที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการต่อไป

4. Good teacher model การเห็นตัว
แบบของครูท่ีส่งเสริมความเป็นพลเมือง
เพื่อสร้างความยุติธรรมในสังคม (social 
justice)
• ความมุ่งมั่นที่ฉายในแววตาของนักเรียน
กับการเรียนรู้ที่ ‘สนุก’ การสร้างโรงเรียน
ให้เป็นเหมือนสวนสนุก (school as 
Disneyland) “ที่นักเรียนสนุกจนไม่อยาก
จะกลับบ้าน (และอยากจะมาโรงเรียน)”

• การสร้างสวนสนุกแห่งการเรียนรู้นั้น ครู
ผู้สอนเป็นบุคคลส�าคัญอย่างมาก และจาก
การสัมผัส พูดคุย สะท้อนความคิด และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบว่า ทุกคนมี
ความเชื่อมั่นและ ‘ศรัทธา’ ร่วมกันใน
แนวคิดดังกล่าว
• จะสร้างสวนสนุกดังกล่าวได้ ต้องมีอิฐ
ก้อนแรก และมีใครบางคน ‘กล้า’ ที่จะ
เริ่มต้น และครูผู้สอนที่เราได้สัมผัสคือ
‘ผู้กล้า’ เหล่านั้น

อ้างอิง
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พลเมืองประชาธปิไตยของออสเตรเลยี
มนสันันท์ น�า้สมบรูณ์ สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร

บทน�
บทความนีผู้เ้ขยีนขอน�าเสนอประสบการณ์
จากการศึกษาเรียนรู ้ความเป็นพลเมือง 
และการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ของออสเตรเลยี ผ่านการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากมุมมองที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็น
ความเป็นประชาธิปไตย ทั้งความหมาย
ของประชาธิปไตยในแง่ของรูปแบบการ
ปกครอง และความหมายของประชาธิปไตย
ในแง่วิถชีวีติ น�ามาสูป่ระเด็นในการน�าเสนอ
ในคร้ังนี ้ประกอบด้วย 1) ความเป็นพลเมือง
และการสร ้างความเป ็นพลเมืองของ
ออสเตรเลยี: คอือะไร? 2) แนวทางการสร้าง
พลเมอืงจากประสบการณ์ของออสเตรเลยี:
ท�าอย่างไร? ซึง่ท�าให้ได้ข้อมลูส�าคญัว่าด้วย
เป้าหมายส�าคัญของพลเมืองออสเตรเลีย
คอื ความเป็นพลเมอืงทีต่ืน่ตวัและพลเมอืง
ที่มีความรู้และมีข้อมูลที่มากพอ (Active 
and  Informed Citizen) และ การศกึษา
เพ่ือสร้างความเป็นพลเมอืงของออสเตรเลยี
มีการด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรระดับชาติ 
การก�าหนดสาระหลัก การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการประเมินผลที่มุ่งไปสู่
เป้าหมายในการสร้างพลเมืองที่ตื่นตัวและ
พลเมืองที่มีความรู้และมีข้อมูลท่ีมากพอ 
(Active and  Informed Citizen)

การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองตาม
มุมมองและความหมายของ Reynolds 
(2014: 100) นกัการศกึษาของออสเตรเลยี
คือการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและความรับ
ผิดชอบตามกฎหมาย รวมถึงการเรียนรู้
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองทางสังคม ใน
ประเดน็ปัญหาส�าคัญในเรือ่งความเท่าเทียม
(equity) และสิทธิมนุษยชน (human 
rights) เป็นส่ิงที่เห็นได้อย่างชัดเจนจาก
การไปศึกษาเรียนรู้ในครั้งน้ี ความเป็น
พลเมืองไม่ใช่แค่ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ประชาธิปไตย แต่ยงัเป็นการให้ความส�าคญั
กับการเคารพซึ่งกันและกัน สิทธิ เสรีภาพ 
และการให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ อัน
เป็นปรัชญาที่ส�าคัญของการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย การเรียนรูค้วามเป็น
พลเมอืง และการศึกษาเพือ่สร้างความเป็น
พลเมืองของออสเตรเลียในครั้งนี้ ท�าให้
เราได้เหน็ภาพของความเป็นประชาธปิไตย
ทีอ่ยูใ่นวถิชีวีติของพลเมอืงทกุคน พลเมอืง
ที่ตื่นตัวจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
ออสเตรเลีย  ถ้าจะสร้างพลเมืองที่ตื่นตัว
เราจะท�าอย่างไร? และจะท�าผ่านกลไกอะไร? 
ในมุมมองของนักการศึกษาจากสถาบัน
ฝึกหดัครทูีเ่ราได้ไปเรยีนรู ้ รวมถงึหลกัสตูร
และแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
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พลเมืองของออสเตรเลีย พิสูจน์ให้เราเห็น
ถึงกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมืองนั้นเป็นกลไกท่ีส�าคัญ
ทีส่ดุในการสร้างพลเมอืงในแบบทีต้่องการ 
อกีทัง้การได้ฟังการบรรยายจาก Westheimer
นักการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
คนส�าคัญเมื่อครั้งมาเมืองไทยชวนเรา
จินตนาการว่าถ้าเราเกิดเป็นพลเมืองใน
ประเทศที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตย 
กับประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย 
เราจะเป็นอย่างไร การได้มาศึกษาเรียนรู้
ความเป็นพลเมอืง และการศกึษาเพือ่สร้าง
ความเป็นพลเมอืงของออสเตรเลยีในครัง้นี้
แสดงให้เราเห็นถึงการเป็นพลเมืองของ
ประเทศที่ความเป็นประชาธิปไตยอย่าง
เข้มข้น (thick democracy)

ความเป็นพลเมืองและการสร้าง
ความเป็นพลเมืองชองออสเตรเลีย: 
คืออะไร? 
“เราเคารพและให้เกียรติต่อชนพื้นเมือง 
และบรรพบรุษท้ังในอดตี และปัจจบุนั ทีเ่คย
อาศัยอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยโมนาช” 
เป็นค�ากล่าวทีแ่สดงถงึการยอมรบัและการ
เคารพต่อผูท้ีม่าก่อน และการให้ความส�าคัญ
และคุณค่าต่อความเป็นมนุษย์ สิทธิและ
เสรีภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ต่อผูท่ี้มาก่อน ล้วนเป็นสิง่ท่ีสะท้อนถงึคณุค่า
ของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงมุมมองท่ีได้เรียนรู้จาก 
Associate  Professor Libby  Tudball
จากคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัโมนาช

ที่ได้กล่าวถึงมิติของความเป็นพลเมืองและ
สาระส�าคัญของพหุมิติความเป็นพลเมือง
ไว้ว่าตามที่ Cogan (2000) ได้กล่าวถึงมิติ
ของความเป็นพลเมือง และสาระส�าคัญ
ของพหุมิติความเป็นพลเมืองไว้ว่ามิติของ
ความเป็นพลเมอืง (Dimension of Citizenship)
ประกอบด้วย 4 มติ ิได้แก่ 1) มติด้ิานบคุคล
(personal) เป็นความสามารถของบคุคล
ทีจ่ะมจีรยิธรรมพลเมอืง (civic ethic) ทีจ่ะ
มีคุณลักษณะคือ มีนิสัยรับผิดชอบ และมี
จิตรับผิดชอบ ทั้งความคิดและการกระท�า 
2) มิติด้านสังคม (social) เป็นความ
สามารถในการด�ารงชวีติ และท�างานร่วมกบั
ผู้อื่นเพื่อเป้าหมายของความเป็นพลเมือง 
3) มิติด้านพื้นที่ (spatial) เป็นความ
สามารถทีจ่ะเหน็ว่าตนเอง เป็นสมาชกิของ
ชมุชนหลายระดบัทีท่บัซ้อนกนั ตัง้แต่ระดบั
ชุมชนท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค  ระดับชาติ 
และระดบันานาชาต ิและ 4) มติด้ิานเวลา
(temporal) เป็นความสามารถทีจ่ะเรียนรู้
อดีต ปัจจุบัน และอนาคตกล่าวคือ
การเรียนรู้จากอดีต มีมุมมองไปสู่อนาคต 
และด�ารงอยู่กับความเป็นจริง

สาระส�าคัญของพหุมิติในการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมือง (Content of 
Multidimensional Citizenship Education)
ประกอบด้วย 3 มิต ิดังนี ้1) การศกึษาเพือ่
สร้างความเป็นพลเมอืง (Civic Education)
เป็นการสร้างพื้นฐานด้านความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมอืง และสร้างทักษะด้านการ
มส่ีวนร่วมของความเป็นพลเมือง 2) การศึกษา
เพื่อสร้างค่านิยม  (Values Education) 
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เป็นการพัฒนาด้านจิตพิสัยและความรู้สึก
นึกคิดเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างทัศนคติ
ทีด่ ีและความเชือ่เกีย่วกับความเป็นพลเมอืง
และ 3) การศกึษาสิง่แวดล้อม (Environmental

Education) เป็นการศึกษากระบวนการ
สร้างความเข้าใจ ทักษะ คุณค่าที่เชื่อมโยง
กับประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน

อกีทัง้ในการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง
ยังเน้นถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยมี
ทั้งหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นแกนส�าคัญใน
การเรยีนรูเ้ร่ืองพลเมืองศกึษา และมีสือ่และ
แหล่งเรียนรู้ส�าหรับการเรียนการสอนสิทธิ
มนษุยชนศกึษาส�าหรบัโรงเรยีน สิทธิมนษุยชน
จงึเป็นจดุเน้นส�าคญัของการศกึษาเพือ่สร้าง
เป็นพลเมืองที่ครูสามารถใช้เป็นแกนกลาง
ในการเรียนการสอน 

ประเทศออสเตรเลยีได้มีการก�าหนดค่านยิม
ของคนออสเตรเลยี (Australian  Values)
ซึง่พลเมอืงออสเตรเลียต้องยอมรับในคณุค่านี้
ได้แก่

1. ความเอื้ออาทร และเมตตา (care 
and compassion) เป็นการเอื้ออาทร
และเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น
2. ท�าดทีีส่ดุในแบบของตน (doing your 
best) เป็นการแสวงหาวิธีการที่จะท�าให้
สิ่งนั้นส�าเร็จ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสิ่งที่
ตนเองพอใจ โดยใช้ความพยายามและท�า
ให้ดีที่สุด

3. ความเป็นธรรม (fair go) เป็นการรกัษา
และปกป้องให้ทกุคนในสงัคมได้รับการปฏบิติั
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
4. เสรภีาพ (freedom) เป็นการใช้สทิธขิอง
ความเป็นพลเมืองออสเตรเลียได้อย่างอิสระ
และอยูบ่นพืน้ฐานการเคารพสทิธขิองผู้อืน่ 
5. ความซือ่สตัย์ และความไว้ใจกัน (honesty
and trustworthiness) เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ 
มีความจริงใจ และแสวงหาความจริง 
6. ความส�านกึและปฏบัิติท่ีถูกต้อง (integrity)

เป็นการแสดงออกของพฤติกรรมบนพ้ืนฐาน
ของหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่แสดงออก
ทั้งการพูดและการกระท�า
7. การเคารพผูอ้ืน่ (respect) เป็นการปฏบิติั
ต่อผู้อื่นด้วยเคารพ  นับถือ  และ เอาใจใส่ 
รวมทัง้เคารพมมุมองความคดิเหน็ของผูอ้ืน่
8. ความรบัผดิชอบ (responsibility) เป็น
ความรับผิดชอบในการกระท�าของตนเอง 
การแก้ปัญหาทีไ่ม่ใช้ความรุนแรง ตามแนวทาง
สันติวิธี อุทิศตนเพื่อสังคม และรักษาถึง
สิ่งแวดล้อม
9. ความเข้าใจ ความอดทนอดกลั้น ไม่
ทอดทิง้กนั (understanding, tolerance 
and inclusion) เป็นการยอมรับและ
เข้าใจผู้อื่น และความหลากหลายภายใต้
สังคมประชาธิปไตย และเป็นสังคมที่ไม่
ทอดทิ้งกัน

Dr.David Zyngier ได้กล่าวถึงเป้าหมาย
ของหลกัสตูรออสเตรเลยี (The Australian
Curriculum) ไว้ได้แก่ 1) การให้การศึกษา
แก่เยาวชนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่มี
ส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ (effective 
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participatory citizenship) และ 2) การ
ท�าให้เยาวชนเป็นพลเมืองตืน่ตวัและมีข้อมูล
ในการตัดสินใจทั้งในบริบทระดับชุมชน
ท้องถ่ิน ระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดับ
พลโลก (ACARA 2014: Australian 
Curriculum: Civics and Citizenship) 
และจากเป้าหมายของหลักสูตรมีพันธกิจ
ต่อผูเ้รียน คอืต้องพัฒนาหลักสตูรทีเ่กีย่วข้อง
กับชีวิตของเขา และจ�าเป็นต่อความยั่งยืน
ในอนาคต ดงัที ่Freiberg (1996) ทีไ่ด้กล่าว
ไว้ว่า “ถึงแม้ว่าเราจะสอนเรือ่งประชาธปิไตย
แต่เราไม่ค่อยมโีอกาสฝึกนกัเรยีนในห้องเรยีน
และโรงเรียนของเรา ดงันัน้การสร้างห้องเรยีน
ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็น
พลเมืองที่เป็นมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีแค่
เดินทางผ่านไป โดยปราศจากความรู้สึก
ของการเป็นเจ้าของในสถานทีท่ีผู่ค้นเคารพ
ซึง่กันและกนั นกัเรียนจะกลายเป็นผู้รอบรู้
และเป็นสมาชกิของสงัคมประชาธปิไตยได้

นอกจากนั้น Dr.David Zyngier  ยังได้
กล่าวถึงการศึกษาประชาธิปไตยในอดีตที่
มกัจะเน้นเกีย่วกับกระบวนการทางกฎหมาย
และการเลือกตั้งว่าคือประชาธิปไตยอย่าง
ผวิเผิน (thin democracy) ส่วนประชาธปิไตย
อย่างเข้มข้น (thick democracy) จะ
แสวงหาการแก้ปัญหาสงัคม การท�าให้สงัคม
ดขีึน้ด้วยการตัง้ค�าถามทีท้่าทายและน�าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและโครงสร้าง
เมือ่เกดิความไม่เป็นธรรมในสงัคม ข้อสงัเกต
ระหว่างประชาธิปไตยอย่างผิวเผิน (thin 
democracy) และประชาธิปไตยอย่าง
เข้มข้น (thick democracy) คือเราสอน
เพือ่ให้เป็นประชาธปิไตยแต่ไม่ใช่แค่การสอน
เกี่ยวกับประชาธิปไตยเท่านั้น (teaching 
for democracy not just about 
democracy)
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Westheimer (2014) ได้อธิบายแบบของ
ความเป็นพลเมือง 3 แบบ คือ 1. พลเมือง
ทีม่คีวามรับผิดชอบ (Personally responsible
citizen) เป็นพลเมอืงทีต่่างมคีวามรบัผดิชอบ
ตามหน้าทีข่องพลเมอืงของประเทศ 2. พลเมือง
ทีม่ส่ีวนร่วม (Participatory citizen) เป็น
พลเมืองที่มีการร่วมกลุ ่มกันเพื่อร่วมกัน
ด�าเนินการในกิจการสาธารณะ ร่วมกัน
รบัผดิชอบต่อส่วนรวม 3. พลเมอืงทีมุ่่งเน้น
ความเป็นธรรมในสงัคม (Justice-oriented
citizen) เป็นพลเมอืงทีส่นใจกจิการของรฐั
ในฐานะทีต่นหรอืกลุม่ของตนเป็นส่วนหนึง่
ของสังคม  มีการตั้งค�าถามต่อระบบสังคม
ที่เกิดขึ้น และแสวงหาแนวทางเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในสังคม 

Dr.David Zyngier ได้น�าเสนอแบบของ
ความเป็นพลเมอืงทีแ่บ่งตามพลเมอืง 3 แบบ
ข้างต้น และประชาธิปไตยอย่างผิวเผิน 
(Thin Reproductive & Transmissive 
Democracy) ประชาธิปไตยเชิงวิพากษ์ 
(A critical Generative Democracy) 
และประชาธิปไตยอย่างเข้มข้น (Thick 
Critically Transformative Democracy)
แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงันี ้1) การมส่ีวนร่วม
แบบเฉยเมย (Passive  Participation) 
2) ความรับผดิชอบส่วนบคุคล (Personally
Responsive) 3) การมีส่วนร่วมแบบตื่นตัว 
(Active Participation)  4) การมุ่งเน้น
ความเป็นธรรม (Justice Orientation) 
และ 5) การเคล่ือนไหวเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
(Justice Activism) 

สิ่งที่เราสัมผัสได้จาก Dr.David Zyngier 
คอืผู้ทีมี่ความเป็นประชาธปิไตยอย่างเข้มข้น 
(thick democracy) อาจารย์แสดงให้เรา
เห็นถึงประชาธิปไตยในชีวิตประจ�าวัน 
ความเท่าเทียมกัน การต่อสู้เรียกร้องเพื่อ
ความเป็นธรรมในสังคม และการเป็นแบบ
อย่างของผูท้ีม่วีถิขีองความเป็นประชาธปิไตย  

แนวทางการสร้างพลเมืองจาก
ประสบการณ์จากออสเตรเลีย: 
ท�อย่างไร 
จากเป้าหมายที่ส�าคัญในการสร้างความ
เป็นพลเมอืงท่ีตืน่ตวัและพลเมอืงทีม่คีวามรู้
และมีข้อมูลทีม่ากพอ (Active and  Informed
Citizen) น�ามาสู่แนวทางในการสร้างความ
เป็นพลเมืองตั้งแต่ในระดับหลักสูตรโดยมี 
Australian Curriculum, Assessment 
and Reporting (ACARA) ในการจัดท�า
กรอบหลักสูตรระดับชาติของออสเตรเลีย 
มีการก�าหนด Civics and Citizenship 
ในระดับ Year 3-6 และ 7-10 ไว้ ในส่วน
ของแต่ละมลรัฐก็ได้มีการจัดท�าหลักสูตร 
โดย Victorian Curriculum: Civics and 
Citizenship มสีาระหลกั (stand) ประกอบด้วย
1) รฐับาลและประชาธิปไตย (Government
and Democracy) เป็นการเรยีนรูใ้นประเด็น
ทีเ่ก่ียวข้องกบัประชาธิปไตยของออสเตรเลยี
(Australian democracy) และสถาบันที่
ส�าคญั กระบวนการและบทบาท หน้าทีข่อง
ประชาชนในการแสดงบทบาทของระบบ
รฐับาลออสเตรเลยี โดยในเรยีนรู ้เปิดโอกาส
ให้นกัเรยีนวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญในปัจจุบนั
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และพิจารณาจากมุมมองและข้อเท็จจริงที่
หลากหลาย 2) กฎหมายและความเป็น
พลเมอืง (Laws and Citizenship) เป็นการ
เรยีนรูใ้นประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับระบบกฎหมาย
ของออสเตรเลยี (Australia’s legal system)
กระบวนการในการตรากฎหมาย สทิธแิละ
หน้าทีต่ามกฎหมายของพลเมอืงออสเตรเลยี
และ 3) ความเป็นพลเมอืง ความหลากหลาย
และอัตลักษณ์ (Citizenship, Diversity 
and Identity) เป็นการเรียนรู้ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมร่วมของพลเมือง
ออสเตรเลยี (Shared Values of Australian
Citizenship) ความหลากหลายของออสเตรเลยี
ในสังคมพหวุฒันธรรม และสงัคมพหุความเชือ่
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์

กระบวนการและทักษะท่ีส�าคัญในทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ทกัษะ
การน�าตนเอง ทักษะการปรับตัว และการ
สร้างสรรค์ ทกัษะการร่วมมือรวมพลงั  ทกัษะ
การคิดสะท้อน และทกัษะการสือ่สาร ทกัษะ
เหล่านี้เป็นทักษะที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตร
ระดับชาติ ทักษะที่จ�าเป็นในการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวและพลเมืองท่ีมี
ความรูแ้ละมข้ีอมลูทีม่ากพอ (Active and
Informed Citizen) ในทางมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ระดับประถมศึกษา ท่ี
เชื่อมโยงกับสมรรถนะในหลักสูตรของ
ออสเตรเลีย ประกอบด้วยทักษะ 5 ทักษะ 
ดังนี้ 

1. ทักษะการน�าตนเอง  (self-directed) 
เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้พลเมือง สามารถ
ตัดสินใจและแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มี
จรยิธรรม ดงันัน้ทกัษะนีจึ้งต้องมสีมรรถนะ
ทางภาษา สมรรถนะเชิงตัวเลข สมรรถนะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
สร้างสรรค์ สมรรถนะส่วนบคุคลและทกัษะ
ทางสังคม

2. ทักษะการปรับตัว และสร้างสรรค์ 
(flexibility and creativity) จะท�าให้
พลเมืองในอนาคตสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ด้วยวธิกีารใหม่ ๆ ดงัน้ัน
ทกัษะนีจ้งึต้องได้รบัองค์ความรูใ้หม่ ๆ โดยใช้
สมรรถนะทางภาษา สมรรถนะเชิงตัวเลข 
สมรรถนะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การคิดสร้างสรรค์

3. ทกัษะการร่วมมือรวมพลงั (collaboration)
เป็นทักษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัพลเมอืงในอนาคต
ให้สามารถเรียนรู้ที่จะท�างานและการร่วม
กบัผูอ้ืน่เพือ่แก้ปัญหาส�าคญั การจะพฒันา
ทกัษะนีจ้งึต้องใช้สมรรถนะส่วนบคุคลและ
ทักษะทางสังคม สมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) และสมรรถนะความเข้าใจ
ระหว่างวัฒนธรรม
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4. ทกัษะการคดิสะท้อน (reflective Thinking)
จะช่วยในการไตร่ตรอง การปรับเปลี่ยน 
และยังช่วยส่งเสริมทักษะการปรับตัว และ
ความคดิสร้างสรรค์ ซึง่เกีย่วข้องกบัความคดิ
สร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แต่จะเน้นที่การประเมิน และน�าไปสู่การ
ปฏิบตัใินแบบใหม่ซ่ึงเป็นพืน้ฐานของพลเมือง
ที่ตื่นตัว และเป็นพื้นฐานให้เกิดสมรรถนะ
ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

5. ทักษะการสื่อสาร (communication 
skills) เป็นทักษะที่ช่วยให้พลเมืองเรียนรู้
ผู้อื่น และเรียนรู้คุณค่าของผู้อื่น ทักษะนี้
ประกอบด้วยสมรรถนะทางภาษา สมรรถนะ
เชงิตัวเลข สมรรถนะส่วนบุคคลและทกัษะ
ทางสังคม สมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
สมรรถนะความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม
พลเมืองที่ม่ีความต่ืนตัวและมีความรู้และ
ข้อมลูทีเ่พยีงพอ ในทางมนษุยศาสตร์ และ
สงัคมศาสตร์ระดับประถมศึกษา ทีเ่ชือ่มโยง
กับสมรรถนะในหลักสูตรของออสเตรเลีย 
แสดงได้ดังตารางที่ 1 และแผนภาพที่ 1 
ดังนี้

ทักษะทางมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์

สมรรถนะในหลักสูตรออสเตรเลีย
( Australian  Curriculum  Capabilities)

ทักษะการน�าตนเอง  
สมรรถนะทางภาษา, สมรรถนะเชิงตัวเลข, สมรรถนะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ ,สมรรถนะส่วนบุคคลและทักษะทางสังคม

ทักษะการปรับตัว 
และสร้างสรรค์

สมรรถนะทางภาษา, สมรรถนะเชิงตัวเลข, สมรรถนะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์

ทักษะการร่วมมือรวมพลัง สมรรถนะส่วนบุคคลและทักษะทางสังคม, สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะการคิดสะท้อน
สมรรถนะส่วนบุคคลและทักษะทางสังคม, สมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ,  สมรรถนะความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม 

ทักษะการสื่อสาร
สมรรถนะทางภาษา, สมรรถนะเชิงตัวเลข, สมรรถนะส่วนบุคคลและทักษะ
ทางสังคม, สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, สมรรถนะความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรม

ตารางที่ 1 ทักษะที่จ�าเป็นในการพัฒนาความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวและพลเมืองที่มีความรู้
และมีข้อมูลที่มากพอ (Active and  Informed Citizen) ในทางมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะในหลักสูตรของออสเตรเลีย

ที่มา: Ruth  Reynolds, 2014: 34
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ภาพที่ 1 พลเมืองที่ตื่นตัว และพลเมืองที่มีความรู้และข้อมูลที่มากพอในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตัวอย่างที่ชัดเจน ได้แก่ Wooranna Park  
Primary School เป็นโรงเรยีนท่ีมเีป้าหมาย
อยูท่ีผู้่เรยีนอย่างแท้จรงิ โรงเรยีนทีใ่ห้ความ
ส�าคญักับเดก็ โรงเรยีนทีมี่วถิปีระชาธปิไตย
ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสอบเสาะหา
ความรู้ (inquiry - based learning) ใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบคุคล มคีวามยืดหยุน่
เรื่องหลักสูตร และเวลา และที่ส�าคัญเน้น
การมีส่วนร่วม เป็นการจัดการศึกษาที่เอา
ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เป็นการเรียนรู้แบบน�า
ตนเอง (self-directed learning) การเรยีนรู้

ตามเจตจ�านงแห่งตน (autonomous 
learning) ตอบโจทย์ความต้องการของ
นกัเรียน โดยมกีารจดัท�า Project passion
mission ที่พยายามเชื่อมโยงกับหลักสูตร
ให้ได้ โดยไม่ได้เอาหลักสูตรเป็นตัวตั้ง แต่
เอาความต้องการของเด็กเป็นตัวตัง้ เชือ่มโยง
ความต้องการของนักเรียนกับหลักสูตร 



67

ห้องเรียนแห่งการเรียนรู ้ไม่ใช่ห้องสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้
เติบโตตามศักยภาพ และความสนใจ โดย
มีชั่วโมงที่เป็น Learning agreement 
เป็นกลุ่ม ๆ ให้เด็กได้เลือก ครูจะวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จึงน�าไปสู่ Target 
teaching ส�าหรับนักเรยีนท่ีต้องการความรู้
เฉพาะทัง้เดก็เก่ง และเดก็อ่อน มกีารออกแบบ
งานใน Learning agreement ทีมี่การเตรียม
อย่างดี รวมถึงการจัดการสถานที่ การวัด
และการประเมินมีการสะท้อนผลและ
รายงานผล โดยใช้การประเมินจากแฟ้ม
สะสมผลงาน (portfolio) ทีเ่น้นการประเมิน
ตามสภาพจริง

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
เข้ามามส่ีวนร่วม โดยในวนัทีไ่ปศกึษาดงูาน
เป็นช่วงทีน่กัเรยีนได้น�าเสนอสิง่ทีไ่ด้เรยีนรู้
ของนกัเรยีน Grade 2 ในกจิกรรมตอนเช้า

โดยให้นกัเรยีนทกุคนได้ออกมาน�าเสนอถงึ
สิ่งที่ได้เรียนรู้ มันคือการเรียนรู้ที่แท้จริง 
ความรู้ในวิชาต่าง ๆ ได้ถูกน�าเสนออย่างมี
ความหมาย ทั้งต่อตัวผู้เรียน ต่อครู และ
ต่อสายตาของผู้ปกครองท่ีส่งไปถงึลูก มันช่าง
เป็นภาพแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงและมี
ความหมายต่อทุก ๆ คน
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ในช่วงท้าย Dr.David Zyngier ได้น�าเสนอ
รูปแบบการสอนที่ทรงพลังในการน�าไปสู่
การเปลีย่นแปลงสงัคมด้วย CORE Pedagogy
ทีประกอบด้วย Connect การเชื่อมโยง
จากประสบการณ์เดิมของนักเรียน Own 
การทีผู่เ้รียนเป็นเจ้าของบทเรียน Respond

การตอบสนองความสนใจในเรื่องที่ผู้เรียน
ต้องการเรียนรู้ และ Empower เสริมพลัง
แก่ผูเ้รยีน นอกจากนัน้ยงัให้ความส�าคญักบั
การเป็นต้นแบบ ดังที่ได้กล่าวว่า “อย่า
คาดหวังให้เด็กท�าอะไรถ้าเราไม่ได้ท�า
เป็นต้นแบบ”

การสร้างพลเมืองที่ตื่นตัวเป็นคุณลักษณะ
ส�าคญัของพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย
ประเทศออสเตรเลียเป็นตัวอย่างที่แสดง
ให้เห็นถึงการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง 
ส่วนประชาธิปไตยของประเทศเราจะเป็น
อย่างไรต่อไป จึงขึ้นอยู่กับการจัดเตรียม
พลเมืองของเราผ่านกลไกที่ส�าคัญที่สุดใน
การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของ
ประเทศเรา 
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ออสเตรเลยี : ประวตัศิาสตร์ทีม่ชีวีติ 
อนรรฆ สมพงษ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ออสเตรเลียเกาะขนาดใหญ่ทางซีกโลกใต้
แห่งนี ้มปีระวตัศิาสตร์ยาวนานกว่า 5 หมืน่ปี
นับตั้งแต่มีมนุษย์พวกแรกเดินทางเข้ามา
ตัง้ถ่ินฐานอยูอ่าศยั จนกระทัง่ศตวรรษที ่18
ดนิแดนแห่งนีไ้ด้เปลีย่นแปลงไปตลอดกาล
หลงัจากจกัรวรรดนิยิมองักฤษเข้ามายดึครอง
ท�าให้หมู่เกาะห่างไกลที่ผู ้คนแทบไม่รู้จัก
กลายมาเป็นประเทศทีน่่าอยูแ่ห่งหน่ึงของโลก

เมื่ออังกฤษเข้ามายึดครองเกาะแห่งนี้ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงออสเตรเลียจากดินแดน
ที่อยู่ห่างไกลผู้คนให้กลายเป็นท่ีรู้จักและ
เป็นจดุมุง่หมายปลายทางของผูค้นจากทัว่โลก
แม้ว่าอังกฤษจะน�าความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและเทคโนโลยเีข้ามายงัออสเตรเลยี
แต่ก็ได้พกพาสิ่งที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาว
พื้นเมืองหรือชาวอะบอริจิน (Aborigine 
or Aboriginal) อีกทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ
ทีอั่งกฤษปฏิบัตต่ิอชาวพืน้เมอืงก็เป็นปัญหา
มาโดยตลอด เมือ่ออสเตรเลียได้รบัอิสรภาพ
จากองักฤษ การอพยพเข้ามาของผูค้นจาก

ทั่วโลกเป็นโจทย์ใหญ่ที่ตามมา พลเมือง
ออสเตรเลยีเรียนรูแ้ละก้าวผ่านประวติัศาสตร์
ทีบ่าดหมางมาได้อย่างไร เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ
และน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนสิ่งที่
ผู้เขียนได้เรียนรู้จากการเดินทางไปศึกษา
ดงูาน ณ เมอืงเมลเบร์ิน ประเทศออสเตรเลีย
เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งถือเป็นความ
ท้าทายต่อผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง ในการน�า
เรื่องราวและบทเรียนต่างๆ ที่ได้รับกลับมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพือ่สร้างความพลเมอืงในรายวชิาทีต่นเอง
รับผิดชอบต่อไป  
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หนังสือเรียนและพิพิธภัณฑ์
พืน้ทีส่ือ่สารประวัตศิาสตร์ของผูค้น

การเรียนการสอนประวติัศาสตร์ออสเตรเลยีนัน้
รัฐมุ่งเน้นการสอนประวัติศาสตร์ของชีวิต
ผู้คนที่เป็นสามัญชน สังคมออสเตรเลีย
ยอมรับและให้ความส�าคญัในความแตกต่าง
หลากหลายของผู้คน ให้อสิระในการใช้ชีวติ
ของผู้คนทีม่าจากทัว่ทกุมุมโลก ท�าให้วฒันธรรม
ของผู้คนต่างถิ่นยังคงมีตัวตนและสืบทอด
มาถึงทุกวันนี้ เนื่องจากความหลากหลาย
ของชีวิตผู ้คน การเรียนประวัติศาสตร์
ออสเตรเลียจึงต้องค�านึงถึงผู ้คนเหล่าน้ี 
โดยขอยกตวัอย่างการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์
ผ่านหนังสือเรียน และพิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง 
ณ เมืองเมลเบิร์น ดังนี้

1. หนังสือเรื่อง Australian History 
Guide (2014) เขียนโดย Edward Connor
ครูผู ้มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 
30 ปี เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางส�าหรับครูผู้สอนประวัติศาสตร์ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา เนื้อหาของหนังสือ
จะอิงจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมีเนื้อหาตั้งแต่ระดับชั้น
ป.3-ป.6 ดังนี้ 

     ประถมศึกษาปีที่ 3 เน้นเรื่องการอยู่
ร ่วมกันของผู ้คนและชุมชนที่มีความ
หลากหลายในออสเตรเลีย
     ประถมศกึษาปีท่ี 4 เน้นเรือ่งความสมัพนัธ์
ระหว่าง ผูค้น สถานที ่สภาพแวดล้อม ท่ีส่งผล
ต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
     ประถมศึกษาปีที่ 5 เน้นเรื่องชุมชน
ชาวออสเตรเลยีทีส่ลบัซบัซ้อนขึน้ โดยมอง
ผ่านอดีต ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ใน
อนาคต
     ประถมศกึษาปีท่ี 6 เน้นเรือ่งความสมัพนัธ์
ของชุมชนชาวออสเตรเลียที่เช่ือมโยงกับ
โลกที่หลากหลาย

หน้าปกหนงัสอื Australian History Guide
โดย Edward Connor
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เนือ้หาส่วนใหญ่ในหนงัสอืจะบอกเล่าเรือ่งราว
ผ่านผู้คนที่เป็นสามัญชน ทั้งชาวพื้นเมือง 
ผู้อพยพ และเจ้าผู้ปกครอง โดยให้ความ
ส�าคัญในเรื่องความหลากหลายของชีวิต
ผู้คน ไม่ทอดทิ้งชาวพื้นเมืองที่มาอยู่ก่อน
และผู้อพยพที่เข้ามาทีหลัง ความสัมพันธ์
ระหว่างกันของคนในชุมชนตั้งแต่ในระดับ
ปัจเจกไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมองผ่านเรื่องราวใน
อดีตที่ทั้งดีและไม่ดี เพื่อที่ผู้ศึกษาจะได้
เรยีนรู้ ท�าความเข้าใจ ยอมรบั และอยูร่่วมกัน
ในสังคมที่หลากหลาย 

การเรียนการสอนประวตัศิาสตร์ออสเตรเลยี
ได้ให้ความส�าคญักบัชาวพืน้เมอืง และผู้อพยพ
เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากหลกัสูตรแห่งชาติ
Australian Curriculum, Assessment 
and Reporting Authority (ACARA) ที่
เน้นเรื่องของความหลากหลายและให้
ความส�าคัญกับชาวพ้ืนเมืองและผู้อพยพ 
โดยทุกวิชาต้องมีการสอดแทรกแทรกเนือ้หา
หลักการ และแนวคิดท่ีเน้นย�้าในเรื่อง
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของชาวพ้ืนเมือง
และชาวเกาะห่างไกล (Aboriginal and 
Torres Strait Islander Histories and 
Cultures) รวมถึงต้องมีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลีย
กับทวีปเอเชีย (Asia and Australia’s 
Engagement with Asia) ด้วย

2. พิพิธภัณฑ์ Immigration Museum 
เป็นพพิิธภณัฑ์ท่ีบอกเล่าเรือ่งราวการอพยพ
เข้ามาออสเตรเลียของผู้คนจากทั่วโลก 
โดยแต่ละกลุม่เข้ามาด้วยสาเหตุทีแ่ตกต่างกนั
แต่ทกุคนล้วนมจุีดมุง่หมายเดยีวกนัคือ เพือ่
ความอยูร่อดและชวีติทีด่กีว่า ซึง่ออสเตรเลีย
เปรียบเสมือนดินแดนแห่งแสงสว่างของ
พวกเขา ภายในพิพธิภณัฑ์ประกอบไปด้วย
เรื่องราวที่ผ่านการบอกเล่าจากผู้อพยพที่
มีตัวตนจริง ๆ โดยในชั้นที่ 2 จะท�าให้เรา
เข้าใจประวตัศิาสตร์ของการอพยพของผู้คน
จากทั่วโลก ส่วนชั้นที่ 3 เราจะได้เรียนรู้
และเข้าใจความหลากหลายของผู้คนที่เข้า
มาอาศัยอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี ส่วนอกี
พิพิธภัณฑ์คือ พิพิธภัณฑ์ Melbourne 
Museum ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราว
ท่ีหลากหลาย โดยมีส่วนที่น่าสนใจคือ 
Bunjilaka Aboriginal Cultural Center 
ซ่ึงจัดแสดงประวัติความเป็นมาของชาว
พื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลีย จุดเด่น
ของที่นี่คือรัฐตระหนักถึงความส�าคัญของ
ชาวพืน้เมอืง การมองเหน็ร่องรอยบาดแผล
ท่ีชาวผิวขาวที่ได้กระท�าต่อชาวอะบอริจิน
อย่างกดขีแ่ละไม่เป็นธรรม จนเกดิการต่อสู้



72

เรยีกร้องความเป็นธรรม เหตุการณ์ดงักล่าว
น�าไปสูก่ารเรยีนรูเ้พ่ือยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกนั
การยอมแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตเพื่อก้าว
ผ่านข้ามความขดัแย้ง และสามารถอยูร่่วมกนั
ได้อย่างสนัตใินปัจจบุนั น่าสนใจว่าพพิธิภณัฑ์
ทั้งสองแห่งบอกเล่าเรื่องราวและเนื้อหาที่
ต่างกัน โดย Immigration Museum จะ
ให้ความส�าคัญกับชีวิตและความเป็นอยู่
ของผูอ้พยพจากทัว่โลก ขณะที ่Melbourne
Museum จะบอกเล่าเรือ่งราวความเป็นมา
และวิถชีวิีตชวิีตความเป็นอยูข่องชาวพืน้เมอืง
ดัง้เดมิเป็นหลกั แต่ทัง้สองพพิธิภัณฑ์มแีก่น
เหมือนกันคือ การให้ความส�าคัญกับผู้คน
ทั้งชาวพื้นเมืองและผู้อพยพ โดยบอกเล่า
เรือ่งราวผ่านความรูส้กึท่ีเกิดข้ึนจรงิ ท้ังคุณงาม
ความดีทีช่าวพืน้เมอืงและผู้อพยพได้กระท�าขึน้
รวมไปถึงความเจ็บปวดและความขมขื่น
จากการเป็นผู้ถูกระท�า การน�าเสนอภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นผ่านเรื่องราวต่าง ๆ 
แสดงให้เหน็ว่ารัฐให้ความส�าคญักบัเรือ่งราว
ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะตัวตนของ
ผู้คนไม่ว่าจะเป็นชาวพื้นเมืองหรือผู้อพยพ
จะมาจากทีใ่ด เมือ่มาอยูท่ีอ่อสเตรเลยีแล้ว
ทุกคนก็เปรียบเสมือนพลเมืองออสเตรเลีย
ร่วมกัน

เรยีนรู้อะไรจากประวตัศิาสตร์
ออสเตรเลยี?
1. ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้
ในอดตีออสเตรเลยีถกูปกครองโดยชาวองักฤษ
เจ้าอาณานิคมมาอย่างยาวนาน ดังนั้น 
นโยบายและกฎระเบยีบต่าง ๆ จึงเอ้ือประโยชน์
ต่อชาวอังกฤษเป็นส�าคัญ ส่วนกลุ่มคน
เชือ้ชาตอิืน่ทีไ่ม่ใช่เผ่าพนัธุข์องตนจงึถกูมอง
ว่าเป็นคนนอก โดยเฉพาะชาว อะบอริจิน 
ทีถ่กูกระท�าในลกัษณะกดขี ่ดถููกเหยยีดหยาม
และถกูเบยีดขบัให้ไปอยูช่ายขอบทัง้ในทาง
สังคมและทางกายภาพ  

นโยบายของอังกฤษที่มีต่อชาวพื้นเมืองใน
ระยะแรกเป็นนโยบายทีม่ลัีกษณะเอาเปรยีบ
กีดกันและเลือกปฏิบัติชาวพื้นเมืองถูก
ชาวตะวนัตกในยุคล่าอาณานคิมกระท�าย�า่ยี
ด้วยวิธกีารต่าง ๆ นานา เป็นประวติัศาสตร์
ที่ถูกเขียนด้วยหยาดเลือดและคราบน�า้ตา
ของชาวพ้ืนเมือง โดยเฉพาะต่อคนรุ่นที่
ถกูพราก (Stolen Generations) ชาวพืน้เมือง
รุ ่นหนึ่งถูกน�าไปเลี้ยงเป็นทาสในบ้าน
คนผิวขาว วัฒนธรรมและตัวชาวพืน้เมือง
ได้รับการดูถูกเหยียดหยามมาเป็นเวลา

ภายในชั้นที่ 3 ของ Immigration Museum
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ยาวนาน เป็นการแก้ปัญหาทีไ่ม่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชาวอะบอริจิน แต่ภายหลัง
จากออสเตรเลียเป็นอิสรภาพจากอังกฤษ 
โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เป็นต้นมา นโยบายต่อชนพืน้เมอืงออสเตรเลีย
มีพัฒนาที่ดีขึ้นตามล�าดับ ความกดดันจาก
ผู้ปกครองที่จะให้ชาวพื้นเมืองละท้ิงนิสัย 
และวัฒนธรรมดั้งเดิมค่อย ๆ ลดน้อยลง 
ความคิดและทัศนคติที่มีต่อชาวพื้นเมืองดี
ขึ้นมาก  

ทัง้นีเ้หตกุารณ์ส�าคญัและเป็นประวติัศาสตร์
ส�าหรับชาวพื้นเมือง รวมถึงพลเมือง
ออสเตรเลียคือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเมื่อปี 
2008 นายเควิน รัดด์ (Kevin Rudd) 
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้น ได้
แถลงการณ์กล่าวค�าขอโทษต่อชาวอะบอรจินิ
และชาวพื้นเมือง ส�าหรับความผิดพลาด
อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของ
การครอบครองดินแดนแห่งนี้ การอ่าน
แถลงการขอโทษในครั้งน้ีกระท�าต่อหน้า
ชาวพื้นเมืองหลายพันคนท่ีมารออยู่หน้า
บริเวณสนามด้านนอกอาคารรัฐสภา และ
มีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศ เหตุการณ์
ครัง้นีน้บัว่าเป็นแถลงการณ์ทีเ่ปิดไปสูย่คุสมัย
แห่งความเอื้ออาทรกันระหว่างประชาชาติ
ออสเตรเลีย และท�าให้เราทุกคนได้ระลึก
ว่า การกล่าวค�าขอโทษน้ันเป็นเรือ่งทีย่ิง่ใหญ่
เพยีงใดต่อการอยูร่่วมกันอย่างสนัติระหว่าง
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

เหตกุารณ์การกล่าวขอโทษดงักล่าว เป็นการ
เน้นย�า้ให้พลเมอืงออสเตรเลียทกุคนตระหนกั
ถึงความส�าคัญของชาวพ้ืนเมืองผู้มาก่อน 
ชาวพ้ืนเมอืงมีอสิระ ทกุคนสามารถด�าเนนิ
ชีวิต และเป็นพลเมืองออสเตรเลียร่วมกัน

2. ประวัติศาสตร์ที่ให้ความส�าคัญกับ
ชีวิตผู้คน และส่งเสริมการสร้างความ
เป็นพลเมือง
เราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ออสเตรเลียถูก
เขยีนขึน้โดยมองผ่านตวัตนของผูค้นตวัเลก็
ตัวน้อยที่เป็นสามัญชน ผู้ชนะจากชาติ
ตะวันตกไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์เพื่อเข้า
ข้างตัวเอง แต่เป็นประวตัศิาสตร์ทีใ่ห้ความ
เคารพและให้ความส�าคัญกับชาวพื้นเมือง
ดั้งเดิมและผู้อพยพจากทุกชนชั้นที่มาจาก
ทัว่โลก การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ออสเตรเลีย
สามารถเรยีนรูไ้ด้ทกุทีท้ั่งในโรงเรยีน พพิธิภัณฑ์
และสถานทีต่่าง ๆ โดยเฉพาะประวตัศิาสตร์
ทีส่อนกนัในโรงเรยีน เป็นเรือ่งราวทีส่ามารถ
จบัต้องได้ เป็นประวตัศิาสตร์ทีใ่ห้ความส�าคญั
กบัชีวติผูค้น และมุง่ให้เกดิความเข้าใจอนัดี
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
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การเรียนรูป้ระวัตศิาสตร์เป็นสิง่หนึง่ท่ีเสรมิ
สร้างให้เกิดความเป็นพลเมืองออสเตรเลีย 
เราจะเหน็ว่าเรือ่งราวและเนือ้หาในหนงัสอื
เรียน พิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ใน
เมอืงเมลเบร์ิน มกัจะให้ความส�าคญักับชีวติ
ผูค้น หรอืเน้นท่ีประชาชนเป็นส�าคญั ท�าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เข้าใจและภูมิใจตัวตนของ
ตนเอง ว่าแท้จริงแล้วรากเหง้าของพวกเขานัน้
ไม่ใช่แค่เพียงฝร่ังผวิขาวเพยีงเท่านัน้ แต่ยงั
รวมไปถึงชาวพื้นเมือง และผู้อพยพด้วย 
นอกจากนีป้ระวตัศิาสตร์ออสเตรเลยียงัสอน
ให้เคารพตนเองและเคารพผู้อื่น ยอมรับ
ในความแตกต่างและมองเห็นคุณค่าของ
กนัและกนั รู้สึกยดึโยงตนเองว่าเป็นส่วนหนึง่
ของสังคม ไม่ว่าจะมาจากต่างที่ ต่างภาษา 
และต่างวัฒนธรรม หรือแม้ว่าเรื่องราวใน
อดีตจะเป็นเช่นไรทุกคนก็เปรียบเสมือน
พลเมอืงออสเตรเลยีร่วมกัน ดงัที ่ จิราภรณ์
สถาปนะวรรธนะ (2535:13) กล่าวว่า การท่ี
ชาวออสเตรเลียมีวีรบุรุษเคยเป็นแรงงาน
และนักโทษมาก่อนไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย 
หากแต่เป็นที่น่าภูมิใจควรแก่การน�ามา
เผยแพร่ว่าวีรชนเหล่านีไ้ด้เสยีสละเพือ่สร้าง
ชาติออสเตรเลีย

ท�อย่างไรให้การสอนประวตัศิาสตร์
น�ไปสูก่ารสร้างความเป็นพลเมอืง?
ในมุมมองของผู้เขียน การน�าเอาแนวคิด
และวิธีการน�าเสนอประวัติศาสตร์ของ
ออสเตรเลยีไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีน
การสอนเพื่อสร้างพลเมืองให้กับนักศึกษา
ไทยนั้น สามารถกระท�าได้โดยการจัดการ
เรียนรู้ท่ีนอกเหนือจากในต�าราเรียนและ
ห้องเรยีน เรยีนรูผ่้านสถานทีต่่าง ๆ (Place-
based Learning) ให้ผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์
และเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิของสงัคมและชมุชน
เน้นไปที่แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว คือในชุมชน
หรือท้องถ่ินของตนเป็นหลัก เน่ืองจาก
สถานที่เหล่านี้ล้วนมีเรื่องราวความเป็นมา
ทางประวติัศาสตร์ทีแ่ตกต่างและหลากหลาย
รวมถงึการเข้าถงึกท็�าได้โดยสะดวกไม่ยุง่ยาก 

การจดัการเรยีนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรยีน
ตระหนกัถึงความส�าคัญของสถานทีท่ีเ่ข้าไป
ศึกษา มิใช่คิดว่าตนเป็นเพียงแค่ผู้เข้าไป
ศึกษาเท่าน้ัน ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกยึดโยงว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึง่ของท้องถิน่ โดยให้ผูเ้รยีน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ 
มคีวามรบัผดิชอบในการร่วมดแูลและอนรุกัษ์
สถานท่ีเหล่านัน้ด้วย ซึง่การเรยีนรูใ้นลกัษณะ
ดงักล่าวถือเป็นสิง่ส�าคญัในการสร้างคุณลกัษณะ
ของความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นได้

นอกจากนี ้ การสร้างพลเมอืงทีต่ืน่รู ้ (Active
Citizen) ให้ได้นั้น ผู้สอนต้องหลุดพ้นออก
จากประวตัศิาสตร์ความเชือ่ คอืต้องไม่ยดึตดิ
กบัหลักสตูร ต�าราหรอืแบบเรยีน เนือ่งจาก
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แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยมักให้ข้อมูล
เพยีงด้านเดยีว คอืมกัจะมุง่ให้เหน็แต่เพยีง
ด้านดีของตนเอง แต่กลับสร้างทัศนคติ
ด้านลบให้กบัผูอ้ืน่ ดังที ่สเุนตร ชตุนิธรานนท์
(2552) กล่าวว่า หลักสูตรและแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ไทยมีลักษณะเป็นชาตินิยม 
(nationalism)  คือ การสร้างภาพลักษณ์
ของประเทศเพื่อนบ้านท่ีถูกปรุงแต่งข้ึน 
จนท�าให้เกิดทัศนคติท่ีเป็นศัตรูและดูถูก
เหยียดหยามเพื่อนบ้าน และมุ่งสถาปนา
รัฐชาติ (nation state) โดยสอดแทรก
ส�านกึชาตนิยิมลงไป ภาพความเป็นศตัรขูอง
เพื่อนบ้านจึงถูกเน้นย�้าให้ชัดขึ้น สิ่งเหล่านี้
ถกูถ่ายส่งผ่านระบบการศึกษา เช่น หลกัสตูร
การเรียนการสอน และแบบเรียนเพื่อปลูก
จติส�านกึให้เหน็แก่ประโยชน์ของชาต ิ หรอื
เพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจเป็นส�าคัญ  แต่ใน
ความเป็นจริงนั้นการเรียนประวัติศาสตร์
ต้องมองให้รอบด้าน มองจากหลายมมุมอง
หมัน่ตัง้ค�าถาม ช่างสงสยั (Skeptics) ฝึกคิด
เชงิวิพากษ์ (Critical Thinking) ไม่ใช่เพียง
ปักใจเชื่อเพียงอย่างเดียว

บทสรปุ
การอยูร่่วมกนัอย่างสันตขิองคนต่างเช้ือชาติ
ศาสนา ความเชื่อ ถือเป็นยอดปรารถนา
ของมวลมนุษยชาติ การได้ศึกษาภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร์ของชีวิตผู้คนที่ด�าเนิน
ผ่านมา จะน�าไปสูค่วามเข้าใจ เห็นอกเหน็ใจ
เกิดความรัก และเมตตาธรรม อยู่ร่วมกัน
ในฐานะพลเมืองโลกคนหนึ่ง

กรณีของประเทศออสเตรเลียซึ่งประสบ
ความส�าเร็จในการพัฒนาพลเมือง ถึงแม้
จะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทาง
เชือ้ชาต ิแต่กลบัไม่มปัีญหาในการอยูร่่วมกนั
ของผู้คนในชาติ เหตุผลหนึ่งที่ส�าคัญน่าจะ
มาจากการพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่รู้จัก
รบัผดิชอบและมส่ีวนร่วมในสงัคม โดยเฉพาะ
การเรียนการสอนประวัติศาสตร ์ของ
ออสเตรเลียที่บอกเล่าเรื่องราวตามสภาพ
จริงที่เคยเกิดขึ้น ทั้งด้านบวกและลบ ทุก
เหตุการณ์ล้วนเป็นบทเรียนส�าคัญที่ท�าให้
ชาวออสเตรเลียรุ่นต่อมาเรียนรู้และเข้าใจ
ชาวพื้นเมืองและผู้อพยพที่เข้ามาทีหลัง 
การเขยีนประวตัศิาสตร์ทีไ่ม่ทอดทิง้ผู้พ่ายแพ้
เห็นคุณค่าและให้ความส�าคัญกับชีวิตผู้คน 
เรียนรู ้และน�าปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไข 
ท�าความเข้าใจ เพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจที่ดี
ระหว่างกัน 
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สิง่ทีเ่หน็ได้ชดัเจนจากการเรยีนรูป้ระวัติศาสตร์
ออสเตรเลีย คือ การเรียนรู้และยอมรับ
ความจริงกบัสิง่ทีเ่กดิข้ึน น�าข้อผิดพลาดนัน้
มาเป็นบทเรียน พยายามหาทางชดใช้ใน
สิ่งที่บรรพบุรุษของพวกได้ก่อขึ้น โดยไม่
จ�าเป็นต้องตบแต่งประวัติศาสตร์ให้ตนเอง
ดูดี การยอมรับตัวตนของกันและกัน ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเอง 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความหลาก
หลาย โดยทีค่วามแตกต่างหลากหลายไม่ได้
เป็นปัญหา แต่กลบัเป็นสิง่ทีส่นบัสนนุให้เกิด
เป็นอัตลักษณ์ส�าคัญของชาติ ท�าให้ชาว
ออสเตรเลยีเป็นหนึง่เดียวกนั และสร้างสรรค์
สิ่งต่าง ๆ ร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้ ดังที่ 
นายเควิน รัดด์ (Kevin Rudd) อดีตนายก
รัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวไว้ว่า

“....อนาคตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้
ความเคารพกนัและกนั การตัดสนิใจร่วมกนั
และการมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน
อนาคตที่ชาวออสเตรเลียนทุกคน ไม่ว่ามา
จากที่ใด ก็เป็นหุ้นส่วนเท่าเทียมกันอย่าง
แท้จริง ด้วยโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการ
สร้างสรรค์ประวัติศาสตร์บทต่อไปของ
ประเทศที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้...”1

ท้ายที่สุดน้ีผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครู 
อาจารย์และนกัการศกึษาทัง้หลายจะตระหนกั
ถงึความส�าคญัของการศกึษาประวตัศิาสตร์
เรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจประวัติศาสตร์ 
น�าอดีตมาเป็นบทเรียน เพื่อท�าปัจจุบัน
และอนาคตให้ดีขึ้น อันน�าไปสู้การสร้าง
ผู้เรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ให้จงได้

1 จากส่วนหนึ่งของแถลงการณ์กล่าวค�าขอโทษต่อชาวอะบอริจิ้นและชาวพื้นเมือง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2008
ที่มา http://www.smh.com.au/articles/2008/02/13/1202760379056.html
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เมือ่ครไูทยเรยีนรูก้ารสอนประชาธปิไตยใน
ออสเตรเลยี
อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อ�นวยการศูนย์ประสานงานเครือข่าย
และอาจารย์ประจ�คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การศึกษาดูงาน (Study Visit) เป็นวิธีการ
เรียนรู ้ที่ช ่วยสร ้างประสบการณ์ตรง
ให้กับผู้เรียนจากการสังเกตการณ์ท้ังแบบ
มส่ีวนร่วมและไม่มส่ีวนร่วม การพบปะสนทนา
เชงิลึกกบัผูรู้้ และเรยีนรู้แนวปฏบิติัทีด่จีาก
นักปฏิบัติในภาคสนาม การจัดโปรแกรม
ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ Enhancing 
Thai Democracy through Education 
Links to Australia จึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ในยุทธศาสตร์ของเครือข่าย Thai Civic 
Education (TCE) เพือ่เสริมสร้างศกัยภาพ
คร ูผูบ้ริหาร นกัการศึกษา นกัวชิาการ และ
คนท�างานภาคสงัคมในเครอืข่ายให้เข้มแขง็
ยิ่งขึ้น ด้วยการน�าคณะศึกษาดูงานเข้าร่วม
โปรแกรมการศกึษาดงูาน เป็นเวลา 6 วัน
มี ก ารออกแบบร ่ วมกั นระหว ่ า งที ม
วชิาการ ของ TCE กบั Dr.David Zyngier

จาก Monash University กิจกรรมใน
โครงการมีท้ังการสังเกตกจิกรรมในโรงเรยีน
ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา การฟัง
การน�าเสนอและสนทนาแลกเปลี่ยนกับครู
และนักการศึกษาของออสเตรเลีย การเข้า
สังเกตการณ์ การอภิปรายในรัฐสภาและ
เข้าพบปะสนทนากบันกัการเมอืงจากพรรค
การเมอืงต่าง ๆ การใช้แหล่งเรยีนรูพิ้พิธภัณฑ์
ในกิจกรรมปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม
การจัดการเรียนรูเ้พือ่สร้างพลเมือง รวมทัง้
การเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น 
การร่วมเดนิขบวนรณรงค์ในวนัแรงงานสากล
ฯลฯ บทความนีเ้ป็นการประมวลประสบการณ์
และถอดบทเรียนการออกแบบและจัด
โปรแกรมการศึกษาดูงานของคณะครูและ
นักการศึกษาในเครือข่าย Thai Civic 
Education ตลอด 2 ปี ของโครงการ

คณะศึกษาดูงานท้ัง 2 รุ่นของ Thai Civic Education เข้าสังเกตการณ์ รบัฟังการน�าเสนอ และร่วมสนทนาแลกเปลีย่นกบัครู
ผูบ้รหิาร และนกัวชิาการ ในโรงเรียนระดบัประถมศกึษา มัธยมศึกษา และมหาวทิยาลยั
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การออกแบบโปรแกรมการเรยีนรู้
อย่างมส่ีวนร่วม 
โปรแกรมการศึกษาดูงานของ TCE ได้รับ
การสนับสนุนจาก Dr.David Zyngier 
นักวิชาการด้านการศกึษาเพือ่สร้างพลเมอืง
ประชาธิปไตย จาก Monash University 
โดยทัง้สองครัง้ของการออกแบบโปรแกรม
การศึกษาดูงานอาจารย์จะร่วมหารือกับ
ทมีวชิาการและผู้ประสานงานโครงการของ
TCE ถึงจุดประสงค์ จุดเน้นและแนวทาง
การจัดกิจกรรมในโครงการ กระบวนการ
ประสานงานจะเริ่มจากข้อเสนอและร่าง
ก�าหนดการโดย Dr.David Zyngier ทีม
วิชาการของ TCE จะประชุมร่วมกันเพื่อ
ทบทวนโปรแกรม สถานที่ที่จะเข้าศึกษา
ดงูานภาคสนาม หวัข้อการน�าเสนอของวทิยากร
ประเด็นถกเถียงส�าหรับกิจกรรมอภิปราย 
และแหล่งเรยีนรูท้ีจ่ะใช้เป็นพืน้ทีฝึ่กปฏบิติัการ
ฯลฯ การหารือระหว่างฝ่ายไทยและออสเตรเลีย
ใช้เครือข่ายออนไลน์เป็นหลัก เมื่อได้ร่าง
ก�าหนดการทีชั่ดเจนมากขึน้แล้ว จงึมีการหารือ
กับกลุ่มคุณครู นักการศึกษา นักวิชาการ 
และคนท�างานภาคประชาสังคมทีจ่ะเข้าร่วม

โครงการ เพือ่ให้ทราบความคาดหวงัประเดน็
ที่แต่ละคนสนใจเป็นพิเศษ เพื่อหารือถึง
ความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม
กิจกรรมในโปรแกรม

หลังจากได้โปรแกรมและก�าหนดการท้ังหมด
เรยีบร้อยแล้ว ทีมวชิาการและผู้ประสานงาน
จะร่วมกันก�าหนดค�าถามส�าคัญ (Key 
Questions) และประเด็นที่ต้องการให้
วิทยากรหรือผู้น�าเสนอในภาคสนามของ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และแหล่งเรียนรู้ 
เตรยีมข้อมูลเพ่ือขยายความเข้าใจ ร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยนมุมมอง โดยมี Dr. David 
Zyngier ท�าหน้าทีป่ระสานงานกบัวทิยากร
แต่ละท่าน ก่อนคณะศกึษาดงูานจะเดนิทาง
ถงึออสเตรเลีย ขณะเดียวกนัคณะศกึษาดงูาน
จะได้รับข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถานที่จะ
เข้าศึกษาดูงาน ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
พพิธิภณัฑ์ รฐัสภา ฯลฯ เพือ่ศกึษาท�าความ
เข้าใจก่อนการเดินทาง และมีการประชุม
แบ่งหน้าที่ในการสรุปการเรียนรู้ประจ�าวัน 
ของแต่ละสถานที่
 

คณะศึกษาดูงานท้ัง 2 รุ่นของ Thai Civic Educationเข้าสงัเกตการณ์การท�างานของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และเข้าพบปะ สนทนากบันกัการเมอืงพรรคต่าง ๆ ของรฐัวคิตอเรยี
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การคดัสรรผูเ้ข้าร่วมทีห่ลากหลาย 
ตลอด 6 วันของโปรแกรมการศึกษาดูงาน 
TCE กิจกรรมต่าง ๆ ได้ถกูออกแบบมาเพือ่ให้
เกิดการถกเถียง แลกเปลี่ยน ซักถาม และ
ลงมอืปฏบิตักิารออกแบบการจดัการเรยีนรู้
ร่วมกนั ซึง่ในกระบวนการนีค้วามหลากหลาย
ของกลุม่ผูเ้ข้าร่วมเป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัยิง่
รุ่นที่ 1 คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยครู
ระดับประถมศึกษา 2 ท่านจากจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และนราธิวาส ครูระดับ
มัธยมศึกษา 1 ท่าน จากกรุงเทพมหานคร 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีน 1 ท่าน จากจงัหวดั
ศรสีะเกษ อาจารย์คณะครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร์
จากจงัหวดันครปฐม และพิษณโุลก รวมทัง้
ทีมวิชาการของ TCE ที่ประกอบด้วย
นักการศึกษาด้านครุศึกษา นักวิชาการ
ด้านสันติศึกษา และผู้ก�าหนดนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ บทสนทนาและ
จุดเน้นจึงมุ่งไปที่สภาพปัจจุบัน แนวคิด 
แนวทาง และการประยกุต์ใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ในบริบทโรงเรียนและการพัฒนาครู
ประจ�าการ ขณะทีรุ่น่ที ่2 คณะศกึษาดงูาน
ประกอบด้วย ครรูะดับประถมศึกษา 1 ท่าน

จากกรงุเทพมหานคร ครูระดบัมธัยมศกึษา
2 ท่าน จากจังหวัดนครปฐม และเพชรบุรี 
อาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
3 ท่าน จากจงัหวดันครปฐม สกลนคร และ
ปัตตาน ีคนท�างานภาคประชาสงัคมด้านเดก็
และเยาวชน 2 ท่านจากสงขลา และแม่ฮ่องสอน
รวมทัง้ทมีวชิาการของ TCE ทีป่ระกอบด้วย
นกัการศกึษาด้านครศุกึษา และนกัวชิาการ
ด้านสทิธมินุษยชนศกึษา ขอบเขตการสนทนา
แลกเปลี่ยนจึงกว้างขวางมากขึ้นและเห็น
ภาพการเช่ือมโยงระหว่างการศึกษาใน
ระบบโรงเรยีน กบัการเรยีนรู้นอกห้องเรยีน 
ตลอดจนบทบาทของภาคประชาสังคม 
สถาบนัการศกึษา และสถาบนัวชิาการอืน่ ๆ 
ทีจ่ะหนนุเสรมิ และขบัเคล่ือนงานการศกึษา
เพือ่สร้างพลเมอืงประชาธปิไตยกบัครผููส้อน
ในระบบโรงเรียน 

ความหลากหลายของผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาดงูานคอืปัจจยัส�าคญัของการแลกเปลีย่นเรยีนรู้



80

การศกึษาดงูานทีท่กุคนมส่ีวนร่วม 
นอกจากการเข้าร่วมในกิจกรรมแล้ว ผู้เข้า
ร่วมโครงการทุกคนจะมีส่วนร่วมท�าหน้าท่ี
รับผิดชอบประจ�าวันในการสรุปบทเรียน
และให้มุมมอง เปิดประเด็นสนทนาท้าย
กจิกรรมในแต่ละวนั โดยแบ่งผูเ้ข้าร่วมเป็น
5 - 6 ทมี ตามวนัท่ีมกีารเข้าร่วมโปรแกรม
แต่ละทมีจะท�าหน้าทีเ่ขยีนบันทกึประจ�าวนั
น�าประเด็นส�าคญัทีเ่กบ็เกีย่วได้จากบทสนทนา
แลกเปลีย่น การฟังการน�าเสนอ มาน�าเสนอ
ในวงประชุมถอดบทเรียนประจ�าวัน
หลังจากนั้นทีมวิชาการของ TCE จะชวน
สนทนาแลกเปลี่ยนให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้
ทบทวนและสะท้อนคิด (Reflection) ทัง้ใน
สาระความรู้ ประสบการณ์จากกิจกรรม
แต่ละช่วง รวมทัง้เชือ่มโยงส่ิงทีไ่ด้เรยีนรูกั้บ
ภาระงานหลักของแต่ละคน และขอข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับโปรแกรม 
และสิ่งที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม

ในวันถัดไป ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษา
ดูงานแต่ละทีมจะผลัดเปล่ียนกันท�าหน้าที่
เขยีนสรปุประสบการณ์ประจ�าวนัท่ีครอบคลมุ
ทั้งสิ่งที่ได้เรียนรู้ มุมมองที่ได้จากการถอด
บทเรียน ค�าถามเพิ่มเติม และแนวทางที่
จะน�าประสบการณ์การเรียนรู้ไปเชื่อมโยง
กับงานการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง และ
น�าไปเผยแพร่ผ่าน Facebook ของ  Thai 
Civic Education เพือ่สือ่สารกบัสาธารณะ
และผู ้ที่สนใจติดตามตลอดการเดินทาง 
จ�านวนผู้ที่ติดตาม Facebook ของ Thai 
Civic Education ในปัจจุบันมีมากกว่า 
7,000 คน และในช่วงการเดินทางทัง้ 2 รุน่
มีผูติ้ดตามอ่าน บนัทกึการเดนิทางในแต่ละวนั
มากกว่า 2,500 คน 

การสรุปบทเรยีนประจ�าวัน การสะท้อนคดิ และการให้ข้อมูลป้อนกลบั เป็นหัวใจส�าคัญทีช่่วยประมวลประสบการณ์แต่ละช่วง
ก่อนท่ีผูเ้ข้าร่วมจะผลดัเปลีย่นกนัเขยีนบนัทกึประจ�าวนัเพือ่สือ่สารกบัสาธารณะ
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เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอน
ประชาธิปไตยในออสเตรเลีย

การน�ประสบการณ์กลบัมาสือ่สาร
สูส่าธารณะ 
นอกจากการมส่ีวนร่วมในกระบวนการศกึษา
ดูงานแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านยังมี
ส่วนร่วมในการสังเคราะห์ประสบการณ์ 
เรียบเรียงเขียนเป็นบทความ ทั้งในรูปแบบ
บทความกึ่งประสบการณ์และบทความ
เชิงวิชาการ เพื่อน�าเสนอมุมมองและสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการศกึษา
ดูงาน โดยในปีแรกมีการประชุมวางแผน
หัวข้อ/ประเด็นที่พัฒนาเป็นบทความภาย
หลังจากจบกิจกรรมในโครงการ ส่วนในปี
ท่ี 2 ได้มกีารปรึกษาหารอืถึงหวัข้อ/ประเดน็
ระหว่างกิจกรรมในวันที่ 2 ของโปรแกรม 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และมีจุดเน้นใน
การศึกษาดูงานเชิงลึกท่ีชัดเจนมากข้ึน 
บทความท้ังหมดได้มีการจัดรวบรวมเป็น
หนังสือประมวลบทความ เล่มที่ 1 และ 2 
ตามล�าดับ

หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการศกึษา
ดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย คณะศึกษา
ดงูานยงัได้รบัเกยีรติจาก Mr. Paul Robilliard
อคัรราชทตูออสเตรเลยีประจ�าประเทศไทย

ให้เข้าพบเพื่อเรียนน�าเสนอประสบการณ์
จากการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี ้เครอืข่าย
Thai Civic Education ได้จดัเวทใีห้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการได้มโีอกาสสือ่สารมมุมอง แลกเปลีย่น
ประสบการณ์กับครู นกัการศึกษา และผู้สนใจ
โดยได้จัดเวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “เมื่อ
ครูไทยเรียนรู ้การสอนประชาธิปไตยที่
ออสเตรเลีย” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 
ที่ผ่านมา ส�าหรับคณะศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2 
จะมีโอกาสได้น�าประสบการณ์ร่วมแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนกับครู นักการศึกษา และ
ผูส้นใจในการจดัการศึกษาเพือ่สร้างพลเมอืง
ประชาธปิไตย ในงาน EDUCA 2017 

หนงัสือรวมบทความ “เม่ือครไูทยเรียนรูก้ารสอนประชาธิปไตย
ในออสเตรเลยี เล่มที ่1 และ 2”

โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การน�าเสนอประสบการณ์
สูส่าธารณะทัง้ 2 ครัง้
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ท่านอัครราชทูตออสเตรเลยีประจ�าประเทศไทย Mr.Paul Robilliard ให้เกยีรตต้ิอนรบัคณะศกึษาดงูาน
และให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดงานเสวนาสาธารณะ “เมือ่ครไูทยเรยีนรู้การสอนประชาธปิไตยทีอ่อสเตรเลยี” 

บทส่งท้าย
ประสบการณ์จากการจัดโครงการศึกษา
ดงูาน ทัง้ 2 คร้ัง ในรอบ 2 ปี ของ เครอืข่าย
Thai Civic Education ได้มีส่วนส�าคัญใน
การเสริมสร้างศกัยภาพความเข้มแขง็ในเชงิ
วชิาการให้กับคณะครู ผูบ้รหิาร นกัการศกึษา
นักวชิาการ และคนท�างานภาคประชาสงัคม
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ทุกท่านได้น�าประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานไปขยายผลในระดับ
ชั้นเรียน โรงเรียน สถานศึกษา และพื้นที่
ปฏิบัติการ โดย Thai Civic Education 
ได้ติดตามและให้การสนับสนุนการท�างาน
เพือ่เชือ่มร้อยเครอืข่ายในการขบัเคลือ่นงาน
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปี 
2561 Dr. David Zyngier จาก Monash
University จะได้น�าคณะคร ูนกัการศึกษา

และวิทยากรบางส่วนของโครงการฯ จาก
ฝ่ายออสเตรเลีย มาเยือนประเทศไทย 
และได้มีก�าหนดการในการเข้าเยี่ยมเยียน
และตดิตามการท�างานขับเคลือ่นของตัวแทน
ผูเ้ข้าร่วมโครงการทัง้ในระดบัโรงเรยีน และ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในการนี้ เครือข่าย Thai
Civic Education จะได้ท�าหน้าที่เจ้าภาพ
ให้การต้อนรับเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ร่วมกบัเครอืข่ายการศึกษาเพือ่สร้างพลเมอืง
ประชาธปิไตยของประเทศออสเตรเลยีต่อไป
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