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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม อคติทาง
วัฒนธรรมและการศึกษาการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของโรงเรียนและชุมชน ด้วยกรณีศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดอุดรธานี การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งบุคคลผ่านการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพ้ืนที่โรงเรียนและ
ชุมชนแล้วบันทึกข้อมูลภาคสนาม และ 3) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องในเชิงทฤษฎี เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
จำแนกชนิดข้อมูลและการวิเคราะห์อุปนัยซึ่งเป็นการตีความเพื่อสร้างข้อสรุปจาก
ปรากฏการณ์ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย (1) 
นักเรียนลูกครึ่งที่มาจากครอบครัวที่แต่งงานข้ามชาติ จำนวน 5 คน (2) นักเรียนกลุ่ม
หลัก จำนวน 10 คน (3) ครู จำนวน 4 คน และ (4) ผู้ปกครองและตัวแทนของชุมชน
จำนวน 10 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563  

ผลการศึกษาพบว่า การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมเป็นผลมาจากการแต่งงาน
ข้ามชาติที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามในช่วง ค.ศ. 1965-1975 หรือช่วง 
พ.ศ. 2508-2518 ในช่วงเวลาดังกล่าวมักมีมุมมองหรือทัศนะที่มีต่อการแต่งงานข้าม
ชาติที่มักผูกติดกับความเป็นเพศพาณิชย์หรือการเป็นเมียเช่า มุมมองเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อลูกครึ่งในรูปแบบการล้อเลียน เสียดสีและการถูกมองในลักษณะความเป็น
อื่น ต่อมายุคการท่องเที่ยวเฟื่องฟูช่วงปี ค.ศ. 1980 หรือช่วง พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา 
เกิดการแต่งงานข้ามชาติเกิดเข้มข้นมากขึ้นและยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันมีการยอมรับหญิงที่แต่งงานข้ามชาติมากขึ้นเนื่องจากกลุ่มหญิงที่แต่งงานข้าม
ชาติสร้างการยอมรับด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว มีการทำ
หน้าที่การเป็นหญิงลูกกตัญญูของพ่อแม่ตามบทบาททางเพศหรือเพศภาวะที่สังคม
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อีสานคาดหวังต่อการทำหน้าที่ของลูกสาว หญิงเหล่านั้นมีการครอบครองทรัพย์สิน
และอำนาจการบริโภค รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ชุมชน แม้ว่าใน
ปัจจุบันเส้นทางการแต่งงานข้ามชาติจะไม่ได้เกิดจากการเข้าสู่ธุรกิจบันเทิงหรือ
อุตสาหกรรมทางเพศดังเช่นในอดีต แต่อย่างไรก็ตามยังมีมุมมองหรือทัศนะที่ตกค้าง
จากอดีตต่อการมองหญิงที่แต่งงานข้ามชาติในลักษณะเหมารวมที่เชื่อมโยงกับความ
เป็นเพศพาณิชย์เช่นเดิม ถือเป็นมุมมองที่ลักลั่นและยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของ
ลูกครึ่งในครอบครัวข้ามชาติ โดยเฉพาะลูกครึ่งในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นไปตามความ
คาดหวังของคนในชุมชนมักเผชิญกับอคติทางวัฒนธรรมที่แสดงออกในรูปแบบการถูก
ล้อเลียน การเสียดสี และการมองเป็นอื่น อันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางกายภาพที่
เป็นความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ อีกทั้งภาพของการอยู่ร่วมกับความแตกต่างทาง
เชื้อชาติและชาติพันธุ์ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนยังอยู่บนฐานคิดแบบชาติพันธุ์นิยม 
(Ethnocentric) ซ ึ ่งเป ็นปัญหาของการอยู ่ร ่วมกับความหลากหลายในส ังคม 
พหุวัฒนธรรม ทั้งนี้จากการศึกษาการจัดการในสถานการณ์ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมพบว่ามีการจัดการในหลายลักษณะการใช้การอดกลั ้นต่ออคติทาง
วัฒนธรรม การเพิกเฉยและการทำให้กลายเป็นเรื่องปกติ การกดทับทางเพศ การขัด
เกลาโดยตรง และการยอมรับความหลากหลายในระดับพื้นผิวและภาวะเหล่านี้ยังถูก
ละเลยจากระบบการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาระดับโครงสร้างที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา
ควรให้ความสนใจต่อการพัฒนาหลักสูตรที่จะตอบสนองต่อชุมชนเป็นฐานอย่าง
แท้จริง 
 

คำสำคัญ: การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม, ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม, 
การจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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ABSTRACT 

The purposes of this qualitative research are to study cultural 
interaction, cultural prejudices, and cultural management in schools 
and communities in Transnational Marriage Community Area in Udon 
Thani Province. Qualitative data was collected through: 1) semi-
structured interviews, 2) participant and non-participant observations 
in school and community areas, 3) field notes, and 4) document 
analysis that involves phenomenon. Typological analysis and 
deductive analysis were used for data analysis, which later were 
interpreted to conclude the phenomenon. The key informants 
included: 1) 5 mixed-race students, 2) 10 dominant students, 3) 4 
teachers, and 4) 10 parents and representatives of the community. 
 The findings found that cultural interaction was resulted from 
transnational marriage arisen in 1965-1975. In this time, attitudes 
about the transnational marriage generally dealt with commercial sex 
or rental wife industry. This affected mixed-race children in being 
mimicked, bullied and seen differently. Later in 1980 when tourism 
industry was boomed, the transnational marriage increased, and this 
still continues in nowadays. At present, transnational married women 
have been more accepted through her image in elevating her life and 
family and also completing her gratitude as Isan daughter. Such 
women empower in possessing property including consuming, 
helping and supporting the community. Although the pathway of 
present transnational marriage is not relevant to commercial sex, 
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former attitudes about transnational married women dealing with 
commercial sex still remain. This is like cultural prejudice which 
affects the living of mixed-race children, particularly with those whose 
family is not as expected as of the community. These children usually 
get suffered from mimicking, bullying, and being seen differently. Such 
occurrences can be explained through difference of their physical 
appearance including their living in schools or community among the 
community’s ethnocentric perspective against multicultural society. 
Results of management in cultural diversity revealed that the 
management was completed through many aspects: tolerance for 
cultural prejudice, ignorance, normalization, sexual oppression, direct 
socialization, and acceptance of diversity at a superficial level. These 
circumstances have been neglected from the educational system 
despite the fact that they are a serious problem of school level. 
Consequently, schools should pay attention to these circumstances 
so that they could develop and create curricula which support 
multicultural living and meet the real need of the community.                         

 

Keywords: Cultural Interaction, Cultural Prejudices,  
  Cultural Management 
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1. บทนำ 
ความหลากหลายในสังคมมักมีความหลาก หลาย 

ทั้งมิติเชื ้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศภาวะ เพศวิถี ศาสนา 
ภาษาและชนชั้นทางสังคม (Banks & Banks, 2015) 
ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำให้เกิดสังคมพหุ
ว ัฒนธรรมมักเป ็นผลมาจากการอพยพหร ือการ
เคลื ่อนย้ายของประชากร (Banks, 2015) และใน
ปัจจุบันปัจจัยที่เข้มข้นมากที่สุดคือการแต่งงานข้าม
ชาติ จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2553) พบ
ข้อมูลการเข้ามาอาศัยอยู่ของชาวต่างชาติในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึง 
27,357 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติที ่แต่งงาน
ข้ามชาติถึงร้อยละ 90 นอกจากนั้นจากงานศึกษาการ
แต่งงานข้ามชาติของ Lapanun (2019) ชี้ให้เห็นว่า
หญิงที่แต่งงานข้ามชาติส่วนใหญ่มักเป็นประชากรใน
จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา ซึ่งหลัง
การแต่งงานมีทั้งการอพยพไปอยู่ต่างประเทศร่วมกับ
สามีและสามีได้เข้ามาอยู่ร่วมกับภรรยาในชนบทอีสาน 
ทำให้เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยเฉพาะการ
เกิดลูกครึ่ง เด็กกลุ่มนี้มักถูกนิยามความเป็นตัวตนว่า 
“ลูกครึ่ง หรือ ลูกผสม” ที่อยู่ระหว่างความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของพ่อและแม่ (Pollock, David, 
Van Reken, &, Ruth, 2010) 



 140 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) 
 

อย่างไรก็ตามในความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที ่ม ีความ
หลากหลายในมิติเชื้อชาติ และชาติพันธุ์ ยังพบปัญหาความขัดแย้ง
ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความแตกต่างอันเนื่องมาจากพื้นฐานความ
แตกต่างทางด้านกายภาพ ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมที่ไม่ตรงกัน 
(Neito and Bode, 2008) ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์เหล่านี้มักมา
จากมายาคติต่อการมองคนต่างวัฒนธรรมหรือต่างเชื้อชาติในสถานะ
ที่ด้อยกว่าตน รวมถึงการมองวัฒนธรรมของผู้เข้ามาใหม่ในลักษณะ
ของความเป็นอื่น ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์มักดำรงอยู่ในรูปแบบ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม และการล้อเลียน ภาวะดังกล่าวเป็นมาจาก
อคติทางวัฒนธรรมซึ่งอคติทางวัฒนธรรมมักมาจากหลายปัจจัย ทั้ง
กระบวนการหล่อหลอมมุมมอง ทัศนะและประสบการณ์จากสื่อและ
สถาบันทางสังคมต่าง ๆ (Banks and Banks, 2015) สำหรับบริบท
สังคมไทยนั้น สายชล สัตยานุรักษ์ (2548) อธิบายว่าการดูหมิ่น 
เหยียดหยามหรืออคติทางชาติพันธุ์เป็นผลมาจากการสร้างความเป็น
มาตรฐานทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การดูหมิ่นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจาก
ความเป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรม ท้ายที่สุดจะนำไปสู่การไม่เข้า
ใจความหลากหลายและการแบ่งแยกและอคติต่อความแตกต่าง 
ฉะนั ้นการศึกษาการปะทะสังสรรค์ อคติทางวัฒนธรรมและการ
จัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทพื้นที่โรงเรียนและ
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยเฉพาะความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติของลูกครึ่งจะช่วยนักการศึกษาหรือโรงเรียนเกิดความ
เข้าใจพื้นฐานของนักเรียนหน้าใหม่ที่เกิดจากการแต่งงานข้ามชาติ
นำไปสู่การลดอคติทางวัฒนธรรมลงและการสร้างแนวทางการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเข้าใจต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม
และอคติทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในพ้ืนที่โรงเรียนและ
ชุมชน  

2) เพื่อศึกษาการจัดการในสถานการณ์ความ
หลากหลายในพื ้นที ่โรงเร ียนและชุมชนที ่ม ีความ
หลากหลายทางด้านเชื้อชาติของนักเรียนลูกครึ่งที่เป็น
ผลมาจากการแต่งงานข้ามชาติ 

3. กระบวนการดำเนินการวิจัย 

3.1 การเข้าสู่สนามวิจัย  

ผู้วิจัยได้เริ ่มลงพื้นที่สนามวิจัยด้วยการเข้าไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(None-Participatory Observation) เพื่อเป็นการศึกษานำร่อง (Piloting) สำหรับ
เก็บข้อมูลเพื่อคัดเลือกสนามข้อมูลหรือพื้นที่การวิจัยที่สะท้อนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดอุดรธานี โดยได้เลือกโรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยา (ชื่อ
สมมุติ) และชุมชนโคกไผ่สูง (ชื่อสมมุติ) เป็นสนามวิจัยเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีนักเรียน
ลูกครึ่งที่เกิดจากครอบครัวที่แต่งงานข้ามชาติเข้ามาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไม่ต่ำ
กว่า 10 คน ทั้งนี้โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยา (ชื่อสมมุติ) และชุมชนโคกไผ่สูง (ชื่อ
สมมุติ) ตั ้งอยู ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืของตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ 40 
กิโลเมตร ในช่วงการเข้าสู ่สนามวิจัยผู ้ว ิจัยได้ทำหนังสือขออนุญาตและอธิบาย
จุดประสงค์ความต้องการเข้ามาในสนามวิจัยกับผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน อีก
ทั้งระหว่างการศึกษานำร่องผู้วิจัยได้สร้างความคุ้นเคยกับพ้ืนที่วิจัยและสานสัมพันธ์  
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(Rapport) กับผู ้ให้ข้อมูล (Key Informants) 
เพื ่อให้เกิดความวางใจต่อการให้ข้อมูล โดย
ผู้วิจัยได้นิยามตนเป็น “ครูและผู้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน” ในระยะต่อมาผู้วิจัยได้
เข้าไปสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สถานศึกษาและชุมชน พร้อมกับร่วมพูดคุย
แบบไม่เป็นทางการพร้อมกับการสัมภาษณ์
แบบกึ ่งโครงสร้างจากนั ้นทำการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเรื ่องเล่า ข้อมูลภาคสนาม (Field 
notes) และข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่
เกี ่ยวข้องด้วยวิธีจำแนกชนิดข้อมูลและการ
วิเคราะห์อุปนัยซึ่งเป็นการตีความเพื ่อสร้าง
ข ้อสร ุปจากปรากฏการณ์จากน ั ้นทำการ
ตรวจสอบข้อมูลโดยผู ้ให ้ข ้อมูล (Member 
Checking)   

3.2 วิธีการดำเนินการ 

ในการศึกษาการปะทะสังสรรค์ 
อคต ิทางว ัฒนธรรมและการจ ัดการกับ
สถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
มีขอบเขตและกระบวนการวิจัยดังนี้ 
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3.3 แหล่งข้อมูลในการศึกษาข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้  

3.3.1 แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย 

3.3.1.1 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ประกอบด้วย (1) นักเรียนลูกครึ่ง
ในครอบครัวที่แต่งงานข้ามชาติ จำนวน 5 คน เลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคนิคการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความตรงมากกว่าปกติ (Intensity Sampling) (2) นักเรียน
กลุ่มหลัก ในงานวิจัยนี้หมายถึงนักเรียนที่มีพ่อและแม่เป็นคนสัญชาติไทย ซึ่งนักเรียน
กลุ่มหลักเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากเป็นระดับชั้นที่มีนักเรียน
ลูกครึ่งเรียนร่วมมากกว่าระดับชั้นอื่นและเลือกนักเรียนในห้องเรียนเดียวกันกับ
นักเรียนลูกครึ ่ง จำนวน 10 คน เลือกกลุ ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposeful 
Sampling)  

3.3.1.2 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปกครองและตัวแทนของชุมชน จำนวน 
10 คน เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เริ่มจากการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองของนักเรียนลูกครึ่งแล้วขอให้ผู้ปกครองแนะนำกลุ่มเป้าหมายคนใหม่ต่อไป
เรื่อย ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากครอบครัวข้ามชาติและตัวแทนชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนจนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว  

3.3.1.3 กลุ ่มเป้าหมายที่เป็นครู เลือกกลุ ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
(Purposeful Sampling) (Patton, 2015) จำนวน 4 คน ซึ่งเลือกจากครูประจำชั้น
และครูผู้สอนในชั้นเรียนที่มีนักเรียนลูกครึ่ง  
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3.3.2 แหล่งข้อมูลเอกสาร 
 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ประกอบด้วย  
(1) รายงานประจำปีของสถานศึกษา และ (2) 
ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
โรงเรียนและชุมชน 

3.4 วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลจาก
แหล่งบุคคลด้วยการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 2) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมในพื้นที ่โรงเรียนและชุมชน และ 3) 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ทั้งนี้จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายลักษณะทั้งการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีจำแนกชนิดข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์การเกิดขึ้นของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
และจัดกลุ่มคำที่มีความสัมพันธ์ในการหาความ 
สัมพันธ์ของกลุ่มคำรวมถึงการใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีวิเคราะห์เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับแนวคิด
ทฤษฎีเพื ่อหาความเป็นมาของสาเหต ุและ
ผลลัพธ์ และการวิ เคราะห์อุปนัยซึ ่งเป็นการ
ตีความเพื่อสร้างข้อสรุปจากปรากฏการณ์จาก
ข้อมูลที ่รวบรวมขึ ้นเพื ่อย ืนย ันข้อมูลที ่ตั้ง
ข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านั้น 
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4. แนวคิดและทฤษีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยนำแนวคิดทฤษฎีมาเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

4.1 แนวค ิดและทฤษฎ ีท ี ่ ใช ้ ในการ
วิเคราะห์ความการปะทะสังสรรค์และอคติทาง
วัฒนธรรม ในงานวิจัยนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได้นำแนวคิด
ทฤษฎีของ Allport (1954) ที่กล่าวถึงลักษณะ 
ร ูปแบบและระด ับของอคต ิทางว ัฒนธรรม 
(Prejudice) ซึ ่งคำว่า อคติทางวัฒนธรรมหรือ 
Prejudice ในภาษาอังกฤษเป็นล ักษณะของ
ความเกลียดชัง ความไม่พอใจ ความไม่ชอบหรือ
การมีแนวโน้มที่จะไม่สนใจ การละเลยหรือการ
หลีกเลี ่ยงความแตกต่างระหว่างปัจเจกหรือ 
กลุ่มคน ทั้งนี้ Allport (1954) มองว่าอคติทาง
วัฒนธรรม (Prejudice) เป็นกระบวนการภายใน
จิตหรือเป็นปรากฏการณ์เกี ่ยวข้องกับสภาวะ
จิตใจของมนุษย์ที ่มีการก่อตัวและพัฒนาขึ้น
ท่ามกลางบริบททางสังคมและมักแสดงออกใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการเหยียดสีผิว การ
เหยียดเพศ การเกลียดกลัวคนข้ามเพศ การ
เกลียดกลัวคนต่างศาสนา การดูหมิ่นดูแคลนคน
ต่างวัฒนธรรม เป็นต้น  
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อคติทางวัฒนธรรม (Prejudice) แบ่งเป็น 2 ระดับ 
คือระดับปัจเจกกับระดับโครงสร้าง ในระดับปัจเจกหมายถึง
ความไม่ชอบ เกลียดกลัว หรือมีทัศนคติด้านลบต่อคนหรือ
กลุ่มคนที่ไม่เหมือนกับตนมักแสดงออกมาทั้งในรูปแบบการดู
หมิ่น การเสียดสี การดูแคลน การเกลียดกลัว เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามอคติทางวัฒนธรรมระดับปัจเจกล้วนถูกหล่อ
หลอมท่ามกลางบริบททางสังคมบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางด้านเชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคมหรือความแตกต่างทางด้าน
ศาสนา และยังสัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม 
ว ัฒนธรรมและปรากฏการณ์ทางสังคม อีกทั ้งอคติทาง
วัฒนธรรมในระดับบุคคลมักถูกหล่อหลอมและขัดเกลาจาก
สังคม สื่อ ระบบการศึกษา หรือแม้กระทั่งความเชื่อศาสนาซึ่ง
เป็นระดับโครงสร้าง ทั ้งนี ้อคติในระดับโครงสร้างมักจะ
แสดงออกในลักษณะของการเหมารวม การถูกละเลยและ
เลือกปฏิบัติในระบบการศึกษา นโยบาย กฎหมาย สื่อ และมี
การสร้างและการผลิตซ้ำเรื่อยไป ในบทความนี้ผู ้วิจัยได้นำ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบหรือ 
การแสดงออกอคติทางวัฒนธรรมของคนในพื ้นที ่ที่ ม ีต่อ
ปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามชาติและความหลากหลายทาง
เชื้อชาติในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนทั้งในระดับปัจเจกและ
ระดับโครงสร้าง  
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4.2 แนวคิดทฤษฎีที ่ในการวิเคราะห์การจัดการของ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่โรงเรียนและชุมชน 
ผู ้ว ิจ ัยได้นำเอากรอบแนวคิดการศึกษาระดับความเป็นพหุ
วัฒนธรรมศึกษาตามแนวคิดของ Banks (2015) ได้ชี้ให้เห็นถึง
ระดับความเป็นพหุวัฒนธรรมศึกษาดังนี้ 

ระดับ Contribution Approach เป็นระดับการบูรณา
การ เป็นระดับที่เริ่มจากการบูรณาการเนื้อหาเข้าสู่ชั้นเรียน แต่
มักเลือกนำเสนอแค่เพียงมิติความสวยงาม ดังเช่น การนำเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหาร การเต้นรำ ดนตรีและวัฒนธรรมทางวัตถุ 
การบูรณาการเนื้อหาแบบนี้ยังคงยึดหลักสูตรกระแสหลักเป็น
แกนกลางโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร วิธีการ
ดังกล่าวยังไม่ทำให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจในมุมมองของความ
เป็นพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่มีการเผยให้เห็นถึง
มุมมองของผู ้ถูกกระทำ แต่อย่างไรก็ตามความรู ้และทักษะ
พื้นฐานในระดับนี ้จะนำไปสู ่การปฏิรูปหรือการเปลี ่ยนแปลง
หลักสูตรในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

ระดับ Additive Approach เป็นระดับการบูรณาการ
เนื้อหากลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปในหลักสูตรโดยมีการผนวกเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายเข้าไปในหนังสือ หน่วยการเรียนรู้
และหลักสูตรแต่ยังเน้นมุมมองกระแสหลัก หรือยังเน้นนำเสนอ
เนื้อหากระแสหลัก  
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ระด ับ Transformative Approach เน ้นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลักสูตร นโยบายการศึกษา ทั้ง
การเปลี ่ยนแปลงจุดหมาย โครงสร้างและมุมมองของ
หลักสูตรที่นำเสนอเนื้อหาที่ทำให้นักเรียนมองเห็นมุมมอง 
แนวคิด ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือความหลากหลายอื่น ๆ ถือ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย
จากกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ทำให้เข้าใจความซับซ้อนของ
สังคมมากขึ้น 

ระดับ The Social Action Approach เป็นระดับ
ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการตัดสินใจและ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสังคมอีกยังส่งเสริมให้นักเรียนได้
เกิดการวิพากษ์สังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
โดยมีการส่งเสริมเกิดทักษะในการตัดสินถือเป็นการเสริม
พลังอำนาจให้กับนักเรียน เพ่ือช่วยให้นักเรียนไตร่ตรองและ
วิพากษ์สังคม 

ในงานวิจัยนี้ผู ้ว ิจัยได้นำเอากรอบแนวคิดของ 
Banks (2015) ที่กล่าวมาข้างมาใช้สำหรับเป็นกรอบการ
วิเคราะห์ระดับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
เน้นเฉพาะการจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอในลำดับถัดไป  
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5. สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอนำเสนอสรุปผลการวิจัยดังนี้  

5.1 การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมและอคติทางวัฒนธรรม  

การศึกษาการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมในพื้นที ่ของ
โรงเรียนเป็นไปเพ่ือการทำความเข้าใจที่จะนำไปสู่การสร้างแนวทางการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้วิจัยขอใช้ชื่อสมมุติโรงเรียนและ
ชุมชนที่ใช้เป็นสนามวิจัยในครั้งนี้ว่า “โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยา” 
และ “ชุมชนโคกไผ่สูง” โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยาเป็นโรงเรียน
ประจำอำเภอตั้งอยู่ห่างจากชุมชนโคกไผ่สูงประมาณ 2 กิโลเมตร ใน
โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยามีนักเรียนลูกครึ่งเข้ามาศึกษาตั้งแต่ยุค
สงครามเวียดนามหรือในช่วงปี พ.ศ. 2508-2518 และในปัจจุบันมี
นักเรียนลูกครึ่งที่เกิดจากการแต่งงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการแต่งงาน
ข้ามชาติระหว่างหญิงในชุมชนกับชายชาวตะวันตกที่มาจากทวีปยุโรป 
อเมริกา และออสเตรเลีย นอกจากนั้นยังพบว่าในชุมชนยังมีนักเรียน
ลูกครึ่งที่พ่อแม่แต่งงานข้ามชาติที่ไม่ใช่ชาติตะวันตก ดังกรณีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผู้ปกครองเป็นชาวเกาหลีใต้ 3 คนและชาว
ญี่ปุ ่น 1 คน จากข้อมูลของครูที ่ร ับผิดชอบงานทะเบียนยังพบว่า
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเพิ่งเข้าศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ได้ไม่นาน ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นข้อมูลความหลากหลายทางเชื้อชาติในโรงเรียน ผู้วิจัยขอ
นำเสนอข้อมูลนักเรียนที่มีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ  

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มี
ผู้ปกครองเป็นฝร่ัง 

จำนวนนักเรียนที่มี
ผู้ปกครองเป็นชาวเอเชียอื่น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  297 2 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 336 3 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 353 4 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4  272 2 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 234 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 218 - - 

รวมทั้งสิ้น 1710* 11* 6* 

*ข้อมูลจากระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
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จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติในพื้นที่ของ
โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยา (ชื่อสมมุติ) ซึ่งมีนักเรียนลูกครึ่งที่เป็นผลมาจากการ
แต่งงานข้ามชาติซึ่งหลังการแต่งงานผู้ปกครองนักเรียนยังคงใช้ชีวิตในพื้นที่ชุมชน 
อย่างไรก็ตามการเข้ามาของกลุ่มคนที่มีเชื ้อชาติแตกต่างจากกลุ่มหลักย่อมมีการ
ปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมและยังมีร่องรอยอคติทางวัฒนธรรมหรือ Prejudice ซึ่ง
อคติทางวัฒนธรรมมักอยู่บนฐานความไม่ชอบ ไม่ปรารถนา การเกลียดกลัวหรือ
แม้กระทั ่งการไม่ยอมรับ การมองเป็นอื ่นที ่แตกต่างจากตนโดยมักแสดงออกได้
หลายหลากรูปแบบ อาทิ การดูหมิ่น การเสียดสี การทำละเลย การเลือกปฏิบัติ 
เป็นต้น (Allport, 1954) ทั้งนี้จากการศึกษาลักษณะการปะทะสังสรรค์และอคติทาง
วัฒนธรรรมจากมุมมองของคนในชุมชน นักเรียนและครูที่มีต่อปรากฏการณ์ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่สนามวิจัย
แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่มีต่อการแต่งงานข้ามชาติระหว่างครอบครัวที่มีการแต่งงาน
ข้ามชาติกับฝรั่งและครอบครัวที่มีการแต่งงานข้ามชาติกับคนในทวีปเอเชียด้วยกันเอง
ค่อนข้างแตกต่างกันซึ่งภาพการมองการแต่งงานข้ามชาติกับคนในทวีปเอเชียด้วยกัน
โดยเฉพาะการแต่งงานกับชาวญี่ปุ ่นหรือเกาหลีใต้นั ้นไม่ปรากฏมุมมองในทางลบ
เท่ากับมุมมองที่มีการแต่งงานกับชายตะวันตก เนื่องจากหญิงที่แต่งงานกับญี่ปุ่นหรือ
เกาหลีใต้ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าสู่ธุรกิจบันเทิงหรืออุตสาหกรรมทางเพศ ทำให้การเหมา
รวมทางเพศหรืออคติทางวัฒนธรรมในรูปแบบอื่นต่อผู้หญิงที่มีต่อการแต่งงานใน
รูปแบบนี้มีน้อยหรือแทบจะไม่ปรากฏเลย เนื่องจากการศึกษาอคติทางวัฒนธรรมที่มี
ต่อการแต่งงานข้ามชาติมักมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเพศพาณิชย์หรือการเข้าสู่
อุตสาหกรรมทางเพศของหญิงที่แต่งงานข้ามชาติ สอดคล้องกับงานการศึกษาของ 
Lapanun (2019) ที่ศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในชุมชนบ้านนาดอกไม้ (ชื่อสมมุติ) 
จังหวัดอุดรธานี และงานศึกษาของศิริรัตน์ แอดสกุล (2549) ที่ศึกษาการแต่งงานข้าม
ชาติในจังหวัดอุดรธานี ต่างชี้ให้เห็นว่าในอดีตหญิงที่แต่งงานข้ามชาติกับฝรั่งหลายคน
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เลือกเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศมาก่อนทำให้มุมมองที่มีต่อหญิงเหล่านั้นมีความยึด
โยงกับความเป็นเพศพาณิชย์ กลายเป็นมุมมองด้านลบหรืออคติที่มีต่อการแต่งงาน
ข้ามชาติ แต่อย่างไรก็ตามการแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงในชุมชนกับชายชาว
เอเชียด้วยกันมักไม่ค่อยปรากฏมุมมองที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเพศพาณิชย์เนื่องจาก
หญิงส่วนใหญ่ที ่แต่งงานกับชายชาวเอเชียไม่ได้เข้าสู ่อุตสาหกรรมทางเพศก่อน
แต่งงานสอดคล้องกับข้อมูลนักเรียนลูกครึ่งที่มาจากครอบครัวข้ามชาติที่ผู้ปกครอง
เป็นชาวเอเชียด้วยกันได้สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาไม่เคยประสบปัญหาการถูก
ล้อเลียนหรือการเสียดสีอัตลักษณ์ทางกายภาพเหมือนกับนักเรียนลูกครึ่งที่มีพ่อเป็น
ฝรั่ง เนื่องจากอัตลักษณ์กายภาพของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีความแตกต่างจาก
คนในพ้ืนที่มากนัก โดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกับคนเอเชียด้วยกันเอง ดังกรณี
ของ เจ-บอม (อายุ 15 ปี เพศชาย) นักเรียนลูกครึ่งเกาหลีใต้ที่เล่าว่า “ไม่เคยถูกเพ่ือน
ล้อเลียนว่าเป็นเกาหลี บางคนก็ดูไม่ออกว่าเรามีพ่อเป็นเกาหลี แล้วก็ไม่เคยถูก
ล้อเลียนไปถึงแม่ เนื่องจากแม่กับพ่อเจอกันที่โรงงานในระหว่างทำงานที่ประเทศ
เกาหลี” 

ส่วนกรณีการแต่งงานข้ามชาติระหว่าง
หญิงในชุมชนกับฝรั่งสามีชายตะวันตก แม้กลุ่มเมีย
ฝรั่งจะมีการสร้างการยอมรับด้วยการช่วยเหลือ
ชุมชนและการยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัว
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกลายเป็นชนชั้นนำของหมู่บ้าน
ดังที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านั้น แต่อย่างไรก็ตามยัง
มีมุมมองที่ถูกมองในแง่ลบ เป็นความลักลั่นของ
มุมมองที่ยังตกค้างมาตั้งแต่อดีต 
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1) ภาพลักษณ์ของเมียฝรั่ง  
ในอด ีตย ุคสงครามเว ียดนาม

มุมมองที่มีต่อหญิงที่แต่งงานข้ามชาติกับฝรั่ง
เป็นไปในทางลบจากข้อมูลของ สุธน (อายุ 
57 ปี เพศชาย) ครูผู้สอนนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 และนักเรียนยุคสงครามเวียดนามเล่า
ว่า “ในอดีตคนเขามองเมียฝรั่งในฐานะที่ดูถูก
มากเลย เพราะมองว่าหญิงเหล่านั้นไปเป็น
เมียเช่าฝรั่ง เป็นผู้หญิงหาเงิน มีหญิงที่เป็น
ชาวบ้านในชุมชนเดียวกันกับผมครอบครัว
เขามีลูกมาก บ้านยากจน ไม่ค่อยมีกิน พอ
ทหารอเมริกันเข้ามา มีผับ บาร์ผุดขึ้นในเมือง
อุดร ผู้หญิงแถวบ้านก็จะไปทำงานผับ บาร์ 
ไปเป็นเมียเช่าฝรั่ง” ซึ่งภาพลักษณ์ของผู้หญิง
ที่แตง่งานกับชาวต่างชาติในช่วงเวลาดังกล่าว
มักถูกตอกย้ำมักไปในทางแง่ลบดังที ่ของ 
สุธน (อาย ุ 57 ปี เพศชาย) น ักเร ียนยุค
สงครามเวียดนาม ยังเล่าอีกว่า “ในชุมชน
บ้านโคกไผ่สูง มีผู้หญิงหลายคนที่ไปทำงาน
ในผับที่ในเมืองแล้วได้เป็นเมียเช่าฝรั่ง พวก
เขาถูกเรียกจากคนทั่วไปในยุคนั้นว่าเป็นแม่
จ้าง (หญิงรับจ้าง) เป็นผู้หญิงหาเงิน คนอื่นก็
มองไม่ค่อยดีเท่าไหร่” 



 154 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) 
 

จากข้อมูลเห็นได้ว่าในมุมมองของคนในพ้ืนที่มีต่อการแต่งงาน
ข้ามชาติในยุคสงครามเวียดนามค่อนข้างเป็นไปในทางลบ แม้ว่าปัจจัยที่
ทำให้เกิดการแต่งงานข้ามชาติจะมีหลากหลายมิติ อาทิ การเติมเต็มการ
ทำหน้าที่ของการเป็นหญิงลูกกตัญญูซึ่งเป็นเพศภาวะหรือบทบาททาง
เพศที่มีต่อลูกสาวในสังคมอีสาน การเป็นเสาหลักของครอบครัว การที่
หญิงที่แต่งงานข้ามชาติมีภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกหลังการหย่าร้างกับสามีที่
ไม่ได้เป็นไปตามเพศภาวะของชายในสังคมอีสาน หรือแม้กระทั่งปัจจัย
บริบทพ้ืนที่และการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในสังคมอีสานที่เป็นแรงผลักสำคัญในการทำให้คนออกนอกพื้นที่แล้ว
เกิดการแต่งงานข้ามชาติ (Lapanun, 2019) แต่มุมมองหรือความเข้าใจ
ของคนในพื้นที่ที่มีต่อการแต่งงานข้ามชาติยังเป็นลักษณะการเหมารวม
และการเข้าใจแบบผิวเผินโดยเฉพาะการเหมารวมการแต่งงานข้ามที่เป็น
ผลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามยังมี
มุมมองที่มีต่อกลุ่มเมียฝรั่งหลังยุคสงครามเวียดนามหรือตั้งแต่ยุคการ
ท่องเที่ยวเฟ่ืองฟูเป็นต้นมา ภาพลักษณ์ของเมียฝรั่งได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกไผ่สูงที่กลุ่มมีฝรั่งมักเป็นกลุ่มคนที่
สร้างความมั่นคงในชีวิตได้มากกว่าคนกลุ่มอื่นในชุมชน เนื่องจากกลุ่ม
เมียฝรั่งมีการช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิตนเองและครอบครัว มีการ
สร้างบ้านแบบใหม่และมีการนำเข้าสินค้าจากภายนอกเข้าสู่ชุมชนทำให้
ภาพลักษณ์ของเมียฝรั ่งมักได้รับการกล่าวถึงความเป็นชนชั ้นนำใน
หมู่บ้านดังกรณีข้อมูลของสีแทน (อายุ 22 ปี เพศชาย) ชาวบ้านโคกไผ่สูง
เล่าว่า “เมียฝรั่งมักมีแต่คนรวย ๆ ส่งเงินมาให้ทางบ้านซื้อที่นา บางคนก็
รวยมากถึงขนาดเปิดร้านขายหมูกระทะเหมือนแจกให้กินฟรี ๆ เลย” 
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ทั้งนี ้การให้ความหมายของคำว่า “รวย” 
ของคนในพื้นที่มักจะหมายถึง อำนาจการบริโภคและ
การครอบครองทรัพย์สิน เช่น การมีบ้านหลังใหญ่โต 
การมีรถยนต์ การมีที่นาจำนวนมากและการสวมใส่
เครื่องประดับราคาแพง ภาพลักษณ์นี้ในมุมมองของ
เมียฝรั่งเองมองว่าเป็นสัญญะของการแสดงการยอมรับ 
เนื่องจากภาพลักษณ์เมียฝรั่งในมุมมองหลายคนใน
ชุมชนยังยึดติดกับความเป็นเพศพาณิชย์ในลักษณะ
ของการดูหมิ่น การกดทับมายาคติต่อผู้หญิงนอกขนบ 
อีกทั้งยังมีภาพลักษณ์ที่สำคัญของเมียฝรั่งที่สำคัญอีก
ประการหนึ่งคือ “ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน” 
จากการบอกเล่าของ จิน (อายุ 45 ปี) คนในชุมชนบ้าน
โคกไผ่สูงเล่าว่า “ไม่ว่าชุมชนจะจัดงานอะไรก็ได้กลุ่ม
เมียฝรั่งช่วยกันออกเงินนี้แหละจึงทำให้งานสำเร็จได้ดี 
เมียฝรั ่งช่วยบริจาคสร้างโบสถ์ สร้างศาลา ทำกอง
ผ้าป่ามาโรงเรียน ให้ทุนการศึกษาบุตรหลาน” 
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แต่อย่างไรก็ตามยังพบภาพลักษณ์
ของการเหมารวมและตีตราทางเพศภาพของ
ความเป็นเมียฝรั่งในมุมมองของคนในชุมชนที่
มักมองว่าเมียฝรั่งเป็นผู้หญิงที่มีผิวคล้ำ การ
แต่งกาย การแต่งตัวที ่ออกนอกขนบซึ่งภาพ
การเหมารวมแบบนี้ทำให้เกิดการมองผู้หญิงที่
มีผิวคล้ำที่มักถูกตีตราจากคนในพื้นที่ อย่าง
กรณีของ เอิน (อายุ 16 ปี เพศหญิง) นักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหนอง
ไผ่กลางวิทยา เล่าว่า “มีคนว่าให้หนูควรจะไป
เป็นเมียฝรั่ง หรือน่าจะไปหาสามีฝรั่งมากกว่า 
ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องว่าให้เราแบบนั้น อาจจะ
เพราะเราผิวดำเขาเลยว่าให้แบบนั้น” นอกจาก
กรณีของ เอิน แล้วยังมีมีการเหมารวมกรณีอ่ืน
ที่พบได้ทั่วไป ดังกรณีของครูวิภา (อายุ 31 ปี 
เพศหญิง) ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 เล่าว่า “นักเรียนของเรามักประสบกับ
การเหมารวมทางเพศเนื่องจากเคยถูกเพื่อนใน
ห้องและคนในหมู่บ้านกล่าวถึงว่าสีผิวคล้ำ ตัว
เล็กสเปคฝรั่ง” นอกจากจะเป็นอคติที่มีต่อสีผิว 
แล้วยังถือเป็นอคติทางเพศอย่างหนึ่ง ครูวิภา 
(อายุ 31 ปี เพศหญิง) ครูประจำชั้นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังเล่าอีกว่า “เด็กในความ
ดูแลจะเครียดกับการถูกล้อเลียน ถูกเหมารวม 
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ทางเพศ เนื่องจากนักเรียนมักมองถึงความด้อย
คุณค่าของตัวเอง ซึ่งนักเรียนบางคนยังมองว่า
เขาไม่ดีพอสำหรับคนไทยหรือถึงจะบอกให้เขา
ไปหาสามีฝรั่ง” ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงการมองภาพลักษณ์ของเมียฝรั่งอยู่ในสถานะ
ของความด้อยกว่าหญิงที่มีสามีคนไทย ซึ่งเป็น
มุมมองที่ตกค้างมาจากอดีตที่ภาพลักษณ์ของ
เมียฝรั่งมักจะเป็นไปในทางลบ เนื่องจากมีการ
มองถึงความเป็นเมียฝรั่งที่ยึดโยงกับความเป็น
เพศพาณิชย์เป็นอคติทางเชื้อชาติและอคติทาง
เพศอย่างหนึ่งที่สะท้อนการไม่เข้าใจปัญหาเชิง
โครงสร้างอันเป็นแรงผลักสำคัญทำให้เกิด 
การแต่งงานข้ามชาติ อีกทั ้งยังเป็นการมอง 
เชื ้อชาติของตนเองในฐานะที่เหนือกว่ าเป็น 
มายาคติแบบชาติพันธุ์นิยม (Ethnocentric) ที่
ให้คุณค่ากับเชื้อชาติตนเองมากกว่าเชื้อชาติอ่ืน 
(Allport, 1954: 29-34) 
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของ
เมียฝรั่งตั้งแต่อดีตมักเป็นไปในลักษณะด้านลบซึ่งผูก
ติดกับความเป็นเพศภาวะที่มองว่าหญิงที่แต่งงานกับ
ฝรั่งในยุคสงครามเวียดนามเป็นหญิงที่ออกนอกขนบ 
ต่อมาเมื่อมีคนในชุมชนแต่งงานกับฝรั่งมากขึ้นมีการ
สร้างการยอมรับ โดยกลุ่มหญิงที่แต่งงานกับฝรั่งเป็น
กลุ่มที่คอยช่วยเหลือและเป็นเสาหลักของครอบครัว 
รวมถึงการแบ่งปันให้กับชุมชน แต่อย่างไรก็ตามยังมี
ภาพลักษณ์ท่ียึดโยงกับความเป็นเพศภาวะที่มีการมอง
ภาพลักษณ์ของกลุ่มเมียฝรั่งในลักษณะของการแต่ง
กายออกนอกขนบและมีการเหมารวมไปถึงผู้หญิงใน
ชุมชนที่มีภาพลักษณ์ทางกายภาพใกล้เคียงกับกลุ่ม
เมียฝรั่ง มุมมองของผู้หญิงที่ถูกตีตราและการเหมา
รวมทางเพศมองว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของความ
เป็นหญิง และยังมีอคติที่อยู่บนพื้นฐานชาติพันธุ์นิยม 
ทั้งนี้ในงานศึกษานี้ยังพบว่าภาพลักษณ์ของเมียฝรั่งที่
กลายเป็นแม่ของลูกครึ่งยังถูกส่งต่อมายังลูก 
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2) การส่งต่อจากแม่สู่ลูก  
ในยุคสงครามเวียดนามภาพลักษณ์ของลูกครึ่งใน

ชุมชนค่อนข้างเป็นไปในทางลบเช่นเดียวกับภาพลักษณ์ของ
แม่เนื่องจากมีการมองว่าลูกครึ่งมักเกิดจากแม่ที่เป็นเมียเช่า
ถือเป็นการดูหมิ่นและการเสียดสีอย่างหนึ่ง ดังกรณีข้อมูลของ 
ครูแก้ว (อายุ 51 ปี เพศหญิง) นักเรียนยุคหลังสงคราม
เวียดนาม เล่าว่า “เพื่อนที่เป็นลูกครึ่งในสมัยนั้น ผู้ชายจะถูก
เรียกว่า บักหรั่ง และเรียกผู้หญิงว่า อีแหม่มและมีการดูหมิ่น
ลูกครึ่งที่เกิดจากการที่แม่เข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศ ทำให้แม่
เขากลายเป็นเมียเช่าพ่อที่เป็นทหารอเมริกัน นักเรียนลูกครึ่ง
บางคนจึงพยายามปกปิดอัตลักษณ์ของตัวเอง เช่น การย้อม
ผมให้เป็นสีดำ” 

ต่อมาในยุคท่องเที่ยวเฟื่องฟูเกิดการแต่งงานข้าม
ชาติกับฝรั่งจำนวนมาก เมื่อกลุ่มเมียฝรั่งมีการสร้างการยอมรับ
ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัว มีการครอบครอง
ทรัพย์สินและอำนาจการบริโภคและการให้ความช่วยเหลือ
แบ่งปันผ่านการบริจาคเงินให้ชุมชนเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้
กลุ่มเมียฝรั่งถูกมองจากคนในชุมชนและถือเป็นชนชั้นนำของ
ช ุมชนดังที ่กล ่าวไปก่อนหน้านั ้น ภาพลักษณ์ด ังกล ่าว 
ยังถูกส่งต่อมายังล ูกครึ ่งที ่อาศัยอยู ่ช ุมชนชนบทอีสาน 
ที ่ถูกคาดหวังให้ไปเรียนในโรงเรียนที ่มีความพร้อมด้าน
ภาษาต่างประเทศมากกว่าโรงเรียนในชนบท แต่เมื่อลูกครึ่งเข้า
ไปเรียนร่วมกับนักเรียนกลุ่มหลักในโรงเรียนชนบทมักจะถูก
มองเป็นความแปลก อย่างกรณีของ เอ (อายุ 15 ปี เพศหญิง) 
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เพื่อนร่วมชั้นเรียนของนักเรียนลูกครึ่งเล่าว่า 
“ในตอนแรกคิดว่าลูกครึ ่งน่าจะไปเรียนใน
เมืองกัน เพราะเขามีพ่อเป็นฝรั่งน่าจะมีเงิน
ส่งเสียเขาไปเรียนในเมืองได้ เพราะที่หมู่บ้าน
ก็มีลูกครึ่งแต่เขาจะไปเรียนโรงเรียนในเมือง
กัน พอมาเจอลูกครึ่งในโรงเรียนเราครั้งแรก
คิดว่าแปลกเหมือนกันที่มีฝรั่งมาเรียนด้วย” 

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเหมา
รวมภาพลักษณ์เมียฝรั่งและครอบครัวข้ามชาติในฐานะชน
ชั้นนำของชุมชน อย่างไรก็ตามการแต่งงานข้ามชาติที่ไม่ได้
เป็นไปตามความคาดหวังของคนในชุมชนย่อมส่งผลต่อ
ลูกครึ่งที่มักประสบกับปัญหาการถูกล้อเลียนหรือการดู
หมิ ่นซึ ่งมักจะเป็นคำที ่ผลิตซ้ำมาจากยุคหลังสงคราม
เวียดนามที่ยังตกค้างมาถึงปัจจุบัน ดังเช่น คำว่า “อีฝรั่งดัง
โม บักฝะโหร่ย บักผมแดง” คำเหล่านี้แม้เป็นเสมือนคำที่
ใช้หยอกล้อกันแต่สร้างปมในใจซึ่งกลายเป็นความเครียด
ของนักเรียนลูกครึ่งได้เช่นกัน ดังกรณีของจิมมี่ (อายุ 16 ปี 
เพศชาย) นักเรียนลูกครึ่งที่เล่าว่า “แรก ๆ ที่ได้ยินคำนี้ 
รู ้สึกไม่ชอบเหมือนเขามองเราว่าเราแตกต่างไปจากเขา 
เราก็เป็นคนเหมือนกันกับเขา ทำไมต้องมาเรียกเราแบบ
แปลก ๆ” นอกจากนั้นจากข้อมูลของแอ๋ม (อายุ 22 ปี เพศ
หญิง) พี่สาวของจิมมี่เล่าว่า “น้องเคยมาเล่าให้ฟังทุกวัน 
น้องเครียดน้องไม่อยากไปโรงเรียนเลย เพราะมีแต่เพ่ือนล้อ 
ช่วงหลัง ๆ มาน้องน่าจะชินแล้วเลยไม่เล่าให้ฟังอีก” 
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ซ่ึงเป็นอคติที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ
ของคนในพ้ืนที่ Allport (1954: 29) มองว่าความแตกต่างทางเชื้อ
ชาตินำไปสู่การแสดงออกซึ่งอคติในรูปแบบต่าง ๆ ดังข้อมูลของ 
รพี (อายุ 51 ปี เพศหญิง) แม่ของจิมมี่ เล่าว่า “ลูกได้เล่าให้ฟังว่า
มีเพื่อนมาล้อลูกว่า “บักฝรั่ง บักบ่คือบ้านคือเมืองเพิ่น” ซึ่งเป็น
คำท้องถิ่นที่หมายถึงการมองเชื้อชาติที่แตกต่างไปจากคนกลุ่ม
หลักเมื่อถูกเพื่อนล้อเลียนบางครั้งไม่สามารถอดกลั้นได้จึงใช้
กำลังตอบโต้ก็มี ส่วนเจนนี่ (อายุ 16 ปี เพศหญิง) นักเรียนลูกครึ่ง
อีกคนได้เล่าประสบการณ์การถูกเพื่อนล้อเลียนอัตลักษณ์ทาง
กายภาพของเธอว่า “มีเพ่ือนมาเรียกว่าอีฝรั่งดังโม อีผมแดง” 

จากสภาวะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้กลุ่มลูกครึ่งใน
สังคมไทยแม้จะได้รับการยอมรับจากสื่อโดยเฉพาะการเป็นดารา 
นักแสดง ศิลปินหรือผู้ทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิง ลูกครึ่งกลุ่ม
ดังกล่าวนั้นมักเป็นลูกครึ่งในครอบครัวชนชั้นกลางที่เรียนใน
โรงเรียนชั้นนำ ดังงานศึกษาของ ฉัตรติญา กระโจมทอง (2557) 
ที่กล่าวถึงภาพลักษณ์ของดารานักแสดงที่เป็นลูกครึ่งมักได้รับ
การยอมรับจากสังคมไทย แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกครึ่งในพื้นที่
สนามวิจัยที่ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษามักเป็นลูกครึ่งที่ไม่ได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของคนในชุมชน เนื่องจากพ่อแม่มีการหย่าร้างกัน 
บางครอบครัวพ่อเส ียชีว ิตทำให้ไม่สามารถที ่จะไปเรียนใน
สถานศึกษาที่คนในชุมชนคาดหวัง จึงเข้าเรียนในสถานศึกษาที่
อยู่ในชนบท โดยเฉพาะโรงเรียนประจำหมู่บ้าน โรงเรียนประจำ
อำเภอ การเข้าไปอยู่ในโรงเรียนในหมู่บ้าน โรงเรียนประจำอำเภอ
ถูกมองจากกลุ่มเพ่ือนและคนในชุมชนในฐานะผู้มีความแตกต่าง 
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จากคนกลุ่มหลัก ทำให้ประสบปัญหากับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับ
คนกลุ่มหลักในโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะปัญหาการล้อเลียน
ทางด้านลูกครึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น เช่น สีผิว สีผม
หรือลักษณะบนใบหน้าที่แตกต่างกับคนในพื้นที่ การล้อเลียน
และการเสียดสีในสภาวะดังกล่าวทำให้นักเรียนลูกครึ่งประสบ
ปัญหาสภาวะเครียดกลายเป็นปมในใจบางครั้งอาจจะตอบโต้ด้วย
กำลัง กลายเป็นความขัดแย้งระดับที่รุนแรงขึ้น  

3) ลูกครึ่งกับความเป็นอ่ืน 
ในบริบทชุมชนอีสานจะพบการล้อเลียนอัตลักษณ์ทางด้านกายภาพของ

นักเรียนลูกครึ่งอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการมองลูกครึ่งในลักษณะความเป็นอ่ืนซึ่งเกิด
ขึ้นมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามและยังตกค้างมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับอคติทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบอื่นที่กล่าวไว้ก่อนหน้า ดังกรณีของแอน (อายุ 48 ปี เพศหญิง) 
ลูกครึ่งช่วงสงครามเวียดนาม เล่าว่า “เคยถูกเพื่อนล้อเลียนเนื่องจากมีผมสีทอง และ
รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับนักเรียนคนอื่น ๆ เพราะหน้าตาจะเหมือนกับฝรั่ง เลยถูก
เพื่อนเรียกว่าอีแหม่ม ตอนนั้นรู้สึกเครียดเหมือนกัน แต่ต่อมาคำเหล่านี้ได้กลายมา
เป็นคำเรียกที่กลายเป็นชื่อเล่นของตัวเองไปแล้ว จึงไม่รู้สึกเครียดและรู้สึกเฉย ๆ ไป
เลย” แม้ว่าลูกครึ่งบางคนจะมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่ได้แตกต่างจากคนในพื้นที่
มากนัก แต่ยังมีลักษณะบางอย่างที่ยังโดดเด่นกว่าคนในพื้นที่ ดังกรณีของ เจนนี่ 
(อายุ 16 ปีเพศหญิง) นักเรียนลูกครึ่งเล่าว่า “เคยถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องสีผม บางคน
เขาแปลกใจทำไมเข้ามาเรียนในโรงเรียนทำไมไม่ย้อมผมสีดำให้เหมือนกับคนอื่นก็มี 
แต่พอเขามาดูหน้าแล้วเห็นว่าเป็นฝรั่ง เขายิ่งแปลกใจเลยว่าทำไมฝรั่งมาเรียนร่วมกับ
คนไทย ทำไมไม่ไปเรียนโรงเรียนที่มีลูกครึ่งหรือโรงเรียนที่มีฝรั่งเข้ามาเรียนเยอะ ๆ ที
แรกก็ทำให้เครียดมาก จริง ๆ อยากไปเรียนโรงเรียนแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่มีใครส่ง
เรียน พ่อก็เสียชีวิตแล้ว แม่ก็เป็นคนทำงานหาเงินคนเดียว” 



 163 การปะทะสังสรรค์ อคติทางวัฒนธรรมและการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าใน

โรงเรียนที่มีลูกครึ่งที่มีลักษณะกายภาพไม่เหมือนกับ
นักเรียนกลุ่มหลักเข้ามาเรียนมักจะถูกตั้งคำถามต่อ
ภูมิหลังของพวกเขาซึ่งเป็นการมองนักเรียนลูกครึ่งใน
ลักษณะความเป็นอื่นที่ไม่เหมือนกับคนกลุ่มหลักแล้ว
จะต้องปรับแต่งอัตลักษณ์ของตนเองให้กลมกลืนกับ
คนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับ นอกจากนั้น
ในกรณีของซาร่า (อายุ  16 ปี เพศหญิง) นักเรียน
ลูกครึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่าว่า “รู้สึกโกรธแม่หนู 
ว่าทำไมไม่พาไปเกิดที่ฟินแลนด์ เพราะที่นั้นจะมีคน
เหมือนกันกับเรา แล้วเราจะไม่รู้สึกแปลก / ทีแรกรู้สึก
เครียดนะที่มีคนมาล้อเลียนเพียงเพราะเป็นลูกครึ่ง แต่
คิดว่าถ้าหากเขาไปอยู่ในประเทศยุโรปหรืออเมริกา 
เขาก็คงถูกมองว่าแปลกและถูกบุลลี่เหมือนกัน” 
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ภาวะของการถูกมองจากคนกลุ่มหลักในฐานะความเป็น
อื่นทำให้ลูกครึ่งหลายคนรู้สึกเป็นปมในใจและเผชิญกับความเครียด
กับการถูกมองอย่างแปลกแยก ลูกครึ่งหลายคนกล่าวว่าแม้จะมีความ
แตกต่างทางกายภาพแต่ได้สะท้อนความเป็นตัวตนที่มีความเป็นคน
เหมือนกันกับเพื่อนในโรงเรียนและคนในชุมชนด้วยเช่นกัน ดังกรณี
ของจิมมี่ (อายุ 16 ปี เพศชาย) นักเรียนลูกครึ่งเล่าว่า “ผมไม่ค่อย
ชอบที่มีคนมาเรียกผมว่า บักหรั่ง หรือ บักฝรั่ง เพราะคิดว่าเราเป็น
คนเหมือนกันกับเขา พูดภาษาอีสานได้ พูดไทยได้ ไม่เห็นว่าจะมี
ความแตกต่างอะไรจากเขา” รวมถึงกรณีของเจนนี่ (อายุ 16 ปี เพศ
หญิง) นักเรียนลูกครึ่งที่เล่าว่าตนเองไม่ได้มีความแตกต่างจากคนอ่ืน
เนื่องจากสามารถพูดภาษาอีสานได้เหมือนกับคนอื่นซึ่งสะท้อนให้ถึง
การเรียกร้องให้มองข้ามความแตกต่างทางด้านกายภาพ เนื่องจาก
มองว่าแม้จะมีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้ แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนลูกครึ่งยังได้เล่าว่าพวกเขาเริ่มชินชาและ
รู้สึกเพิกเฉยกับภาวะการถูกมองเป็นอ่ืนแล้ว ดังกรณีของรพี (อายุ 51 
ปี เพศหญิง) แม่ของจิมมี่ เล่าว่า “บอกกับลูกว่าลูกก็ต้องทำใจ เพราะ
ลูกเป็นฝรั่ง พ่อของลูกก็เป็นฝรั่งจริง ๆ เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็
ยาก เพราะสังคมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว” สอดคล้องกับข้อมูลของจิม
มี่ (อายุ 16 ปี เพศชาย) นักเรียนลูกครึ่งที่เล่าว่า “ผมเริ่มทำใจได้แล้ว 
เพราะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว จะให้ทำอย่างไร แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ได้
อยากถูกมองแบบนี้” รวมถึงกรณีของซาร่า (อายุ 16 ปี เพศหญิง) 
เล่าว่า “รู ้สึกเฉย ๆ แล้ว แล้วแต่จะพูดเพราะยังไงก็ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้มาก คงรอเวลาถ้าสังคมนี้ตระหนักเรื ่องการบุลลี่
มากกว่านี้คงจะดีกว่า” 
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อย ่างไรก ็ตามจากม ุมมองของ
นักเร ียนและครูบางส่วนยังเห็นว ่าการที่
ลูกครึ่งบางส่วนถูกเพื่อนล้อเลียนอัตลักษณ์
เป็นเรื ่องปกติหรือธรรมดาไม่มีปัญหาอะไร
มากมาย อย่างกรณีของสุธน (อายุ 57 ปี เพศ
ชาย) เล่าว่า “ผมคิดว่าเด็ก ๆ เขาคงหยอกล้อ
กันเล่นตามประสาเด็ก เด็ก ๆ เขาไม่ได้คิด
อะไรมากหรอก เพราะจริง ๆ ลูกครึ ่งใน
อำเภอเราก็มีนานแล้ว แต่สมัยก่อนลูกครึ่งถูก
เพ่ือนล้อเขาก็คงเครียดมาก แต่ทุกวันนี้ผมว่า
เขาคงไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะน่าจะชิน
แล้ว” เช่นเดียวกับนักเรียนร่วมชั้นเรียน โด้ 
(อายุ 16 ปี เพศชาย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 เล่าว่า “เห็นการพูดถึงเด็กลูกครึ่งใน
หมู่บ้านว่า บักฝรั่ง อีฝรั ่ง บักผมแดง อีหัว
แดง ซึ่งใคร ๆ ก็เรียกแบบนี้กัน ผู้ใหญ่ก็เรียก 
เด็กก็เรียก เราเรียกแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร 
ไม่เห็นจะเป็นเรื ่องแปลก และปัจจุบันก็ไม่
เห็นเพื่อนว่าอะไร” รวมถึงกรณีครูสมชาย 
(อายุ 38 ปี เพศชาย) ครูผู ้สอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังเล่าว่า “ผมก็เรียกเขา
นะว่า ฝรั่งน้อย แต่ที่เรียกนี้ไม่มองว่าจะไป
บุลลี่เขา เพราะผมคิดว่าผมเรียกแบบนี้ด้วย
ความเอ็นดูเขามากกว่า” 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึง
ภาวะของการละเลยต่ออคติทางวัฒนธรรมที่มีการผลิต
ซ้ำผ่านหลักสูตรแฝงซึ่งหลักสูตรแฝงเป็นหลักสูตรที่
นักเรียนเรียนรู้จากพฤติกรรมของครู ทั้งนี้เนื่องจาก
การที ่คร ูย ังเพิกเฉยกับภาวะอคติทางวัฒนธรรม 
และการทำให้เป็นเรื ่องปกติ (Normalization) และ
โรงเรียนยังไม่มีการพัฒนาหลักสูตรที่นำเอาประเด็น
ดังกล่าวเข้าสู่รายวิชาหรือการจัดประสบการณ์เพ่ือ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนมุมมองอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้ลักษณะการเพิกเฉยหรือการทำให้เป็นเรื่องปกติ
กลายในประเด ็นด ั งกล ่ าวถ ือเป ็นป ัญหาระดับ
โครงสร้าง (Allport, 1954) นอกจากนั้นภาวะอคติทาง
วัฒนธรรมที่ยังดำรงอยู่ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนทำ
ให้ผู ้วิจัยได้มุ่งไปที่การศึกษาประเด็นการจัดการกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่โรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดและ
พัฒนาหลักหลักสูตรที่สนองต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเร ียนในการอยู่
ร ่วมกับความหลากหลาย ดังที ่ผ ู ้ว ิจ ัยจะนำเสนอ
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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5.2 การจัดการความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของสถานศึกษาและชุมชน 
จากมุมมองของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนที่มี
ต่อสถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
ปัจจุบันพบว่ามีรูปแบบในการจัดการสถานการณ์
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลายลักษณะดังนี้  

5.2.1 การอดกลั้นต่ออคติทางวัฒนธรรม 
จากการศึกษาการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะนักเรียนลูกครึ่งที่เผชิญกับการถูกล้อเลียน การเสียดสี การดูหมิ่นและการ
ถูกทำให้เป็นอ่ืนทำให้พบว่ารูปแบบที่นักเรียนกลุ่มลูกครึ่งมักนำมาใช้ในการจัดการใน
สถานการณ์ข้ามวัฒนธรรมมากที่สุดคือ การอดกลั้นต่ออคติทางวัฒนธรรมที่ตนเอง
ได้รับจากคนกลุ่มหลัก ทั้งนี้กลุ่มนักเรียนลูกครึ่งมักนำปัญหาที่ตนเองเผชิญมาบอก
กล่าวกับผู้ปกครองดังกรณีของจิมมี่ (อายุ 16 ปี เพศชาย) ที่นำปัญหาที่ถูกบุลลี่จาก
เพื่อนมาเล่าให้แม่ฟังว่า “แม่เขาว่าให้แจ๊ค บักบ่คือบ้านคือเมืองเพิ่น” จากนั้น
ผู้ปกครองนักเรียนเลือกที่จะปลอบประโลมเพ่ือให้ลูกยอมรับสภาวะที่เป็นอยู่ ดังกรณี
ของ รพี (อายุ 51 ปี เพศหญิง) แม่ของจิมมี่ที่บอกกล่าวกับลูกว่า “ลูกก็ต้องทำใจ 
เพราะสังคมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ค่อยได้ ต้องยอมรับ
ไป” เช่นเดียวกับกรณีของเจนนี่ (อายุ 16 ปี เพศหญิง) นักเรียนลูกครึ่งที่เล่าว่า “เธอ
เองถูกเพ่ือนกลั่นแกล้งมีการนำกระเป๋าไปซ่อน เธอเลือกใช้วิธีการบอกให้แม่ไปพูดกับ
ครูที่โรงเรียนขอให้ครูช่วยแก้ปัญหาที่เธอถูกเพื่อนรังแก แต่ก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาการ
ล้อเลียนอัตลักษณ์ของเธอลดลงแต่อย่างใด เธอจึงเลือกที่จะทำใจและยอมรับสิ่งที่
เป็นอยู่ในสังคมให้ได้” เช่นกันกับ ศรชัย (อายุ 42 ปี เพศชาย) น้าของเจนนี่ที่เล่าว่า 
“ผมพยายามจะสอนหลานให้ใช้ชีวิตเหมือนคนอีสานทุกอย่าง สอนให้ทำมาหากิน
แบบคนอีสาน ติดดินทำทุกอย่างเหมือนคนอีสาน เพ่ือไม่ให้เขารู้สึกแปลกแยก และให้
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เขามองว่าตัวเองก็อยู่ในสังคมอีสาน เป็นคนอีสานเหมือนกับคนอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้หลาน
รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างและทำให้เขาสามารถอยู่กับคนในสังคมอีสานให้ได้” 

5.2.2 การเพิกเฉยและการทำให้กลายเป็นเรื่องปกติ  
แม้ว ่าครอบครัวของนักเร ียนลูกครึ ่งเล ่าว ่ามี

ประสบการณ์ในการเผชิญกับปัญหาอคติทางวัฒนธรรมแต่
อย่างไรก็ตามในมุมมองของผู้นำในชุมชนอย่างกรณีของจุ้น 
(อายุ 51 ปี เพศชาย) สมาชิกสภาเทศบาลเล่าว่า “ในชุมชน
บ้านโคกไผ่สูงของเราเองมีความหลากหลายทางเชื ้อชาติ
ค่อนข้างมาก เพราะมีผู้หญิงแต่งงานกับคนต่างชาติจำนวน
มาก รวมถึงยังมีผู้หญิงจากประเทศเพื่อนบ้านมาแต่งงานกับ
ผู ้ชายในพื ้นที ่อีกด้วย ทำให้คนบ้านโคกไผ่สูง เห็นความ
หลากหลายมานาน อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื ่อง
ปกติธรรมดาไม่น่าจะเป็นปัญหาของการอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชนเท่าไหร่ เพราะแต่ละคนในตำบลบ้านโคกไผ่สูง เกิดมาก็
เห็นความหลากหลายตรงนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เขา
เกิดมาเขาก็เห็นความหลากหลายในชุมชนเลย” 
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ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงการจัดการในสถานการณ์ความหลากหลายใน
ลักษณะการละเลย การเพิกเฉย และการทำให้เรื่องปกติที่เกิดในชุมชน เช่นเดียวกับ
ช่วงที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนลูกครึ่งในห้องอาเซียนศึกษามีครูท่านหนึ่งได้ร่วม
สัมภาษณ์ท่ีในช่วงนั้นซาร่า (อายุ 16 ปี เพศหญิง) นักเรียนลูกครึ่งที่เล่าว่า “ตอนนี้ยัง
ถูกเพ่ือนและรุ่นน้องล้อเลียน” ทำให้ครูที่ร่วมสัมภาษณ์เกิดคำถามด้วยความสงสัยจึง
สอบถามซาร่าว่า “จริงหรือที่เธอถูกเพื่อบุลลี่เพราะเธอเป็นลูกครึ่ง ครูนึกว่าสังคม
บ้านเราจะยอมรับกันแล้ว แต่ในช่วงสมัยที่ครูเป็นนักเรียนอาจจะใช่ แต่หลัง ๆ มานี้
บ้านเรามีคนแต่งงานกับฝรั่งมากขึ้น ครูนึกว่าสังคมบ้านเราจะยอมรับกันได้แล้ว ครูไม่
นึกว่าปัจจุบันยังมีแบบนี้อยู่” 

จากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าเป็น
ลักษณะของการเพิกเฉยต่อสภาวะปัญหา
อคติทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในโรงเรียน
และชุมชน ที่ยังมีมุมมองว่ามีการยอมรับ
ความหลากหลายทางว ัฒนธรรมของ
โรงเร ียนและชุมชนแล้ว แล้วยังมองว่า
ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกัน
ได้และเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ใช่
ปัญหาที่สำคัญมากนัก 
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5.2.3 การกดทับทางเพศ 

การกดทับเป็นการจัดการกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเพื ่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจาก
ปรากฎการณ์การแต่งงานข้ามชาติที ่ส่งผลต่อมุมมอง
ทางด้านเพศภาวะ ดังกรณีที่มีการเหมารวมภาพลักษณ์
เมียฝรั ่งแล้วส่งผลต่อนักเร ียนวัยร ุ ่นที ่ม ีบ ุคลิกภาพ
เหมือนกับกลุ่มเมียฝรั่ง เช่นภาพลักษณ์เมียฝรั่งเป็นผู้หญิง
ผิวคล้ำ ตัวเล็กและแต่งตัวออกนอกขนบ ในมุมมองของ
คนในพ้ืนที่ยังมองว่าการแต่งตัวของผู้หญิงควรอยู่ในฐานที่
ควรเรียบร้อยแต่งตัวมิดชิด ซึ่งเป็นการประกอบสร้างจาก
มโนทัศน์ของชนชั ้นกลางที ่ถูกส่งต่อผ่านสื ่อ ทำให้ใน
ชุมชนมีการประกอบสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงจะต้อง
แต่งตัวเรียบร้อย มิดชิด แต่ผู้หญิงที่เป็นเมียฝรั่งส่วนหนึ่ง
ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมแบบตะวันตก การแต่งตัว
จึงเป็นเรื่องสิทธิที่พวกเธอสามารถเลือกที่จะแต่งอย่างไรก็
ได้จึงไม่เห็นว่าควรอยู่ในกรอบเพศภาวะ หรือการสร้าง
ความเป็นหญิงที่สังคมสร้างขึ้น แต่พวกเธอสามารถที่จะ
เลือกแต่งกายได้ตามปรารถนาของพวกเธอ แต่เมื่อวัยรุ่น
แต่งตัวตามปรารถนามักจะถูกมองคนในชุมชนเองว่าพวก
เธอแต่งตัวเหมือนเมียฝรั่ง แม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้มีความ
ปรารถนาจะมีคู ่ครองเป็นคนต่างชาติก็ตาม สะท้อน
ภาวการณ์กดทับเพศภาวะที่ดำรงอยู่ในสังคม เป็นภาวะที่
ต้องสร้างความเข้าใจใหม่เพ่ือสร้างความเท่าเทียมทางเพศ 
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5.2.4 การขัดเกลาโดยตรง  

จากการศึกษารูปแบบการจัดการกับปัญหาอคติทาง
วัฒนธรรมในโรงเรียน พบว่ามีการใช้วิธีการขัดเกลาโดยตรง ดัง
กรณีครูที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นได้
อธ ิบายว ่าเม ื ่อพบเห ็นการล ้อเลี ยนหร ือการเส ียดส ี อัน
เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านหน้าตา บุคลิกภาพ สำเนียง
ภาษาในชั้นเรียนหรือในโรงเรียน มักจะจัดการด้วยวิธีการบอก
และอธิบายอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาการบุลลี ่หรือ
ปัญหาการข่มแหงรังแกด้วยการบอกให้นักเรียนที่กำลังล้อเลียน
สำเนียงหรือล้อเลียนหน้าตาหยุดการนั้นเลย ดังกรณีของครู
นิตยา (อายุ 30 ปี เพศหญิง) ครูผู้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 เล่าว่า “เราใช้วิธีการบอกโดยตรง เช่น เมื่อเห็นเด็กกำลัง
จะบุลลี ่กันเรื ่องหน้าหน้าตา จะบอกว่าให้หยุดการกระทำ
เดี๋ยวนี้ และพยายามอธิบายว่าถ้าเธอเป็นเขาเธอจะรู้สึกอย่างไร 
เพื่อให้เด็กที่กำลังบุลลี่อยู่ได้หยุดการกระทำนั้น” เช่นเดียวกัน
กับกรณีของครูวิภา (อายุ 30 ปี เพศหญิง) ครูผู้สอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 อธิบายว่า “ในชั้นเรียนถ้าหากมีการรังแก
ด้วยวาจาเนื่องมาจากหน้าตา บุคลิกหรือสำเนียงภาษากันแล้ว
เรามักใช้วิธีในการบอกกับนักเรียนโดยตรงและขอให้หยุดการ
กระทำนั้น เนื่องจากในสังคมตอนนี้กำลังจะตระหนักถึงปัญหา
เหล่านี้จึงอยากให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกัน 
ทุกคนมีความเป็นคนเหมือนกัน สามารถอยู่ด้วยกันเพราะความ
แตกต่าง” 
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นอกจากนั้นในช่วงการเข้าแถวหน้าเสา

ธงผู้วิจัยยังสังเกตว่ามีครูเวรได้พูดถึงปัญหาการ 
บุลลี ่หรือปัญหาการกลั ่นแกล้งอันเนื ่องมาจาก
ความแตกต่างทางด้านรูปร่าง หน้าตา สีผิว ซึ่งครูมี
การกล่าวถึงปัญหาการบุลลี่ว่า “เมื่อคืนครูเห็นการ
แชร์ข่าวเกี่ยวกับปัญหาการบุลลี่ ทั้งการล้อเลียน
เสียดสี รูปร่างหน้าตา และกลายเป็นปัญหาต่อการ
ใช้ชีวิตของคนที่ถูกบุลลี่ ครูจึงอยากฝากนักเรียน
ว่า ขอให้ตระหนักในเรื่องนี้ และครูไม่อยากได้ยิน
ว่าจะมีปัญหาเหล่านี้ในโรงเรียนของเรา” 

หากวิเคราะห์ตามระดับความเป็น
พหุวัฒนธรรมศึกษาการขัดเกลาโดยตรงนั้นยัง
อยู่ในระดับพื้นผิวซึ่งยังไม่ช่วยให้เกิดการเข้า
ใจความหลากหลายในเชิงลึกและยังไม่สามารถ
ที่จะพัฒนามุมมองทัศนะที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายท ี ่จะนำไปส ู ่การลดอคต ิทาง
วัฒนธรรมลงได้ตามแนวคิดของ Banks (2015) 
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5.2.5 การยอมรับความหลากหลายในระดับพื้นผิว 

เมื่อใช้กรอบการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของสถานศึกษาตามแนวทางของ Banks (2015) พบว่า 
การจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมศึกษาในระดับ Contribution Approach เป็น
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในขั ้นเริ ่มต้น แต่ทำให้เห็นได้ ว ่าใน
โรงเรียนเริ่มมีการตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากการกลั่นแกล้งอันมาจาก
พื้นฐานความแตกต่างทางด้านกายภาพ แต่เป็นลักษณะการบอกหรือการใช้วิธีการ
สอนแบบทางตรง (Direct Instruction) มากกว่าการให้นักเรียนร่วมกันถอดบทเรียน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกทั้งในการ
จัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่หอประชุมอเนกประสงค์มักเป็น
การจัดนิทรรศการ การแสดงการเต้นรำ และการแสดงวงดนตรี ทั้งนี้โรงเรียนยังมีการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม อาทิ วันภาษาไทยแห่งชาติที่จะมีการแข่งขัน 
ประกวดการแต่งกลอน การเขียนเรียงความ การประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย 
การประกวดการทำขนมไทย ซึ่งเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมในมิติเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นเพียง
พื ้นผิวของการนำเสนอเนื ้อหาทางวัฒนธรรม และยังเป็นการนำเสนอเนื ้อหา
วัฒนธรรมเชิงเดี่ยว แม้ว่าจะมีการนำเสนอประเพณีและวัฒนธรรมไทยแล้วก็ตาม แต่
ยังเน้นการนำเสนอประเพณีและวัฒนธรรมแบบทางการตามฉบับมาตรฐานที่มาจาก
ส่วนกลาง อีกทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษที่นำเสนอวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่วัฒนธรรมไทย 
ดังเช่น การจัดกิจกรรมวันอาเซียนที่มีการกำหนดกิจกรรมทั้งการจัดนิทรรศการให้
การให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและการแสดงทางวัฒนธรรม
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน แต่จากการสังเกตการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมมักมุ่งนำเสนอแค่เพียงวัฒนธรรมเชิงวัตถุ อาทิ ต้นไม้ ดอกไม้ การแต่งกาย 
อาหารประจำชาติ คำทักทาย ตัวอย่างคำและความหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ซึ่งคล้ายคลึงกับการนำเสนอประเพณีและวัฒนธรรมธรรมไทย ถือเป็นการยอมรับ 
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วัฒนธรรมอื่นที่ยังห่างไกลจากการนำเสนอพหุวัฒนธรรม
ศึกษาเชิงวิพากษ์ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมศึกษาที่มีมุมมองไป
ไกลกว่าการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแง่ของ
ความสวยงามทางวัฒนธรรมแต่ให้ความสำคัญกับการ
วิพากษ์วาทกรรม การมองเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคม 
การรื้อสร้างแนวคิดกระแสหลักและมุ่งการเปลี่ยนแปลง 
(Transformative) (Vavrus, 2014) ทั้งนี้ นงเยาว์ นาวรัตน์ 
(2561) อธิบายเพิ่มเติมว่าพหุวัฒนธรรมศึกษาเชิงวิพากษ์
ยังมีลักษณะการท้าทายต่อข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ ทางชน
ชั้นและความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมถึงการต่อต้านการ
เลือกปฏิบัติแบบอื่นที่ดำรงอยู่ระดับโครงสร้าง เป็นพหุ
วัฒนธรรมศึกษาที่อยู่ภายใต้แนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์ 
(Critical Pedagogy) เพ ื ่อเสร ิมสร ้างพล ังอำนาจของ
นักเรียนที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ
และการเมือง 

 

 

 

 

 

 



 175 การปะทะสังสรรค์ อคติทางวัฒนธรรมและการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี 

นอกจากนั ้นผู ้ว ิจ ัยยังพบรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
แต่การนำเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรมในระดับชั้นเรียน
ยังนำเสนอเนื้อหาเชิงเดี่ยวที่ยึดแนวทางการจัดการ 
ศึกษาจากหลักสูตรส่วนกลางที่ยังไม่มีการบูรณาการ
หรือนำความเป็นชุมชนและท้องถิ่นเข้าสู่ชั้นเรียนการ
จัดการศึกษาดังกล่าวยังเป็นการทำงานหลักสูตรแบบ 
Mean-End ที ่เคร ่งครัดกับจุดหมายและเนื ้อหาที่
กำหนดมาจากส่วนกลางถือเป็นการทำงานหลักสูตร
แบบสมัยใหม่นิยม (Doll, 1993) ทั้งนี้ Apple (2012) 
มองว่าหลักสูตรที่เคร่งครัดกับความรู้ฉบับทางการจะ
ทำให้ครูเป็นแค่เพียงนักเทคนิคในการส่งต่อความรู้
จากหลักสูตรสู ่น ักเรียน จึงควรมีการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรมาสู่แนว
แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern Curriculum) ที่
เน้นการทำความเข้าใจหลักสูตรในเชิงบูรณาการ การ
ทำงานร่วมกันของครู นักเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Pinar, 1975) 
และปรับเปลี่ยนมาสู่การให้ความสำคัญกับกระบวน 
การอ ัตช ีวประว ัต ิ  (Autobiography) ท ี ่ เน ้นการ
สืบเสาะเพ่ือเข้าใจตนเอง (Pinar, 1994) 
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6. อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม และคติทาง
วัฒนธรรมในบริบทพื้นที่ชุมชนบ้านโคกไผ่สูง (ชื่อสมมุติ) และโรงเรียนหนองไผ่กลาง
วิทยาชื่อ (ชื่อสมมุติ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการแต่งงานข้ามชาติเกิดขึ้นจำนวนมาก ผู้วิจัยได้
ค้นพบว่าอคติทางวัฒนธรรมที่มีต่อลูกครึ ่งมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์การ
แต่งงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนาม ทั้งนี้อคติทางวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นในยุคสงครามเวียดนามมักมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเพศภาวะในสังคมไทย
และสังคมอีสานโดยเฉพาะบทบาทหรือการแสดงออกทางเพศของผู้หญิงที่ต้องเป็นไป
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยมและภาพของความเป็นกุลสตรีไทย แต่อย่างไรก็
ตามหญิงที่แต่งงานข้ามชาติในยุคสงครามเวียดนามมักถูกเหมารวมที่เชื่อมโยงกับ
ความเป็นเพศพาณิชย์หรือการเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศ มีการเหมารวมการแต่งงาน
ข้ามชาติมาจากหญิงที่ต้องการยกระดับชีวิตของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ทำให้ลูกครึ่งที่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นถูกมองและถูกดูหมิ่น
ที่เชื่อมโยงกับความเป็นแม่ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานของ Lapanun (2019) ที่
กล่าวถึงอคติทางเพศที่มีต่อหญิงแต่งงานข้ามชาติและครอบครัวเป็นผลมาจากการ
เชื่อมโยงกับการเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศก่อนการแต่งงาน นอกจากนั้นพัชรินทร์ 
ลาภานันท์ และ อิริค ทอมพ์สัน (2561) ยังอธิบายว่าการแต่งงานข้ามชาติไม่ได้ยึดติด
อยู่กับปัจจัยทางด้านวัตถุหรือเงื ่อนไขของการแต่งงานที่เป็นผลมาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ที่ทำให้ผู้หญิงเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบนี้อย่างเดียว และการอธิบายแบบนี้
เป็นมุมมองที่เหมารวมและคับแคบเกินไป แม้ว่าในยุคต่อมาการแต่งงานข้ามชาติของ
ชาวบ้านโคกไผ่สูง (ชื่อสมมุติ) จะได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและสังคมในวงกว้าง 
เนื่องจากหญิงที่แต่งงานข้ามชาติสร้างการยอมรับด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต
ตนเองและครอบครัว รวมถึงยังให้ความช่วยเหลือแบ่งปันให้กับชุมชนการได้รับการ
ยอมรบัจากการสร้างฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นนี้เองยังทำให้ภาพลักษณ์ท่ีมีเมียฝรั่งซึ่ง 
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เป็นแม่ของนักเรียนลูกครึ ่งเป็นไปในลักษณะ
เหมารวม โดยมีการมองว่าครอบครัวของผู ้ที่
แต่งงานข้ามชาติมักเป็นผู้มีฐานะดีหรือเป็นชน
ชั้นนำในชุมชนซึ่งทัศนะแบบนี้ยังพบได้จากงาน
ศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในชุมชนอื ่นด้วย
เช ่นก ันด ั งเช ่นงานศ ึกษาของ พ ัชร ินทร์   
ลาภานันท์ และ อิริค ทอมพ์สัน (2561) ที่ศึกษา
การแต่งงานข้ามชาติบ้านนาเจริญ (ชื่อสมมุติ)  
ซ ึ ่ งได ้อธ ิบายม ุมมองหร ือความเข ้าใจของ 
ชาวบ้านนาเจริญ (ชื่อสมมุติ) ที่มีต่อการแต่งงาน
ข้ามชาติที ่มองว่าการแต่งงานข้ามชาติ เป็น
หนทางที่จะทำให้ผู ้หญิงที ่เข้าสู่ความสัมพันธ์
แบบนี้มีความเป็นอยู ่ที ่ดีขึ ้น ซึ่งมีมุมมองหรือ
ทัศนะแบบนี้ส่งผลทำให้มีการมองว่าลูกครึ่งที่มา
จากครอบครัวที่มีการแต่งงานข้ามชาติควรไป
เรียนโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงด้วย
เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามลูกครึ่งในครอบครัวที่ไม่
สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ทำให้
เด็กนักเรียนลูกครึ่งเหล่านั้นต้องเผชิญกับภาวะ 
การถูกเสียดสี เช่น การกล่าวถึงลูกครึ่งที่เข้าไป
เรียนในโรงเรียนชนบทว่า “ไม่ตรงปก” และ
ลูกครึ่งที่เรียนในโรงเรียนชนบทยังประสบกับ
ภาวะการถูกดูหมิ่น การถูกล้อเลียน และการ
เสียดสี 
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ความเป็นลูกครึ่ง ภาวะทัศนคติในเชิงลบหรือ
อคติทางวัฒนธรรมที ่ม ีต ่อลูกครึ ่งม ักถูก
ละเลยหรือมองข้ามจากสถานศึกษาที่ลูกครึ่ง
เข้าไปศึกษา ภาวะเช่นนี ้ถือเป็นทางอคติ  
ทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 
ของ Allport (1954) ที ่ม ีมองว่าอคติทาง
ว ัฒนธรรม (Prejudice) เป ็นกระบวนการ
ภายในจิตหรือเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวข้องกับ
สภาวะจิตใจของมนุษย์ที ่มีการก่อตัวและ
พัฒนาขึ้นท่ามกลางบริบททางสังคมและมัก
แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การดูหมิ่นดู
แคลนคนต่างวัฒนธรรมหรือคนที่มีพื ้นฐาน
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตน โดยอคติทาง
วัฒนธรรม (Prejudice) ในระดับปัจเจกมักมา
จากการมีทัศนคติด้านลบต่อคนหรือกลุ่มคน
ที ่ไม ่เหมือนกับตนมักแสดงออกมาทั ้งใน
รูปแบบการดูหมิ่น การเสียดสี การดูแคลน 
เป ็นต ้น อย ่างไรก็ตามแม้ว ่าในปัจจ ุบัน
ภาพลักษณ์และมุมมองที ่ม ีต ่อลูกคร ึ ่ งที่
ปรากฏในสังคมไทยโดยทั่วไปจะมีการยอมรับ
หร ือการยกย ่องล ูกคร ึ ่ ง โดยเฉพาะการ
นำเสนอภาพความเป็นลูกครึ่งในสื ่อต่าง ๆ 
และการกล่าวถึงลูกครึ่งในงานศึกษาที่ผ่าน
ที่มากล่าวถึงลูกครึ่งว่าได้รับการยอมรับจาก 
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สังคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ลูกครึ่งได้
เข้าไปสู่พื้นที่ของการทำงานบันเทิงในฐานะ
ดาราหรือนักแสดงเนื ่องจากลักษณะทาง
กายภาพของลูกครึ ่งได้ร ับความนิยมจาก
สังคมไทยดังงานศึกษา ฉัตรติญา กระโจมทอง 
(2557) ที่เห็นว่าดาราหรือนักแสดงที่ได้รับ
ความนิยมในสังคมไทยมักมีลักษณะทางด้าน
กายภาพเป็นลูกครึ่ง อย่างไรก็ตามข้อค้นพบ
ในงานศึกษาวิจัยครั ้งนี ้จะขัดแย้งกับงาน
ศึกษาดังกล่าวเนื่องจากข้อค้นพบสำคัญใน
งานศึกษานี้เป็นการเปิดเผยให้เห็นมุมมองอีก
ด้านที่มีต่อลูกครึ่ง โดยเฉพาะลูกครึ่งในชุมชน
ที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาที่พบว่าเรื่องเล่าของแม่
ลูกครึ ่งและเรื ่องเล่าของลูกครึ ่ง แม้ว่าจะ
ได้รับการกล่าวถึงลักษณะทางด้านกายภาพ
ในทางชื่นชม โดยเฉพาะการกล่าวถึงหน้าตา
ที่คนในสังคมไทยปรารถนา แต่ยังมีภาพของ
อคติทางวัฒนธรรมที ่มีต่ออัตลักษณ์ของ
ความเป็นล ูกคร ึ ่ งท ั ้ งในร ูปแบบของการ
ล้อเลียน การเสียดสีอัตลักษณ์ รวมถึงการ
ขบขันความเป็นลูกครึ่งที่พบอยู่บ่อยครั้งด้วย
เช่นกัน 
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นอกจากนั้นยังพบอคติทางวัฒนธรรมระดับโครงสร้างที่ยังดำรง
อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลมาจากการ
แต่งงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการละเลยปัญหาอคติทางวัฒนธรรมระดับ
ปัจเจกในระบบการศึกษา ซึ่งกลายเป็นปัญหาระดับโครงสร้างทั ้งนี้
เนื่องจากการศึกษาการจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยา (ชื่อสมมุติ) ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนยังละเลย
อคติทางวัฒนธรรมที่ยังดำรงอยู่ในพื้นที่โรงเรียน เนื่องจากยังไม่มีการ
นำประเด็นความหลากหลายที่สะท้อนความเป็นชุมชนอย่างแท้จริงเข้า
สู่ชั ้นเรียน อย่างไรก็ตามแม้โรงเรียนจะมีการเปิดพื้นที่ให้กับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากลบ้างแล้ว 
แต่จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพบว่าโรงเรียนมัก
นำเสนอวัฒนธรรมในระดับพื ้นผิว กล่าวคือไม่เคยมีการนำเสนอ
ปรากฎการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนนักเรียน 
โดยเฉพาะการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานข้ามชาติและ
ความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนอย่างจริงจัง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมดี อาพัทธนานนท์ (2556) ที่เห็นว่า
พหุว ัฒนธรรมศึกษาที ่นำเสนอในแบบเรียนไทยมักจะนำเสนอใน 
ระดับพื ้นผิวและเป็นการนำเสนอเชิงวัตถุ อีกทั ้งในงานวิจัยของ 
Arphattananon (2017) ยังอธิบายถึงพหุวัฒนธรรมศึกษาในประเทศ
ไทยที่แม้จะมีกฎระเบียบหรือนโยบายการศึกษาที่สะท้อนถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมแต่รูปแบบการนำเสนอความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเป็นลักษณะการกลืนกลายทางวัฒนธรรมที่ให้ภาพความเป็น
ไทยที่มีเอกภาพ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ 
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7. บทสรุป 

จากการศึกษาการปะทะสังสรรค์และอคติทาง
วัฒนธรรมจากมุมมองของคนในพื้นที ่โรงเรียนและ
ชุมชนพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลายทาง
ว ัฒนธรรมเป ็นผลมาจากการแต ่งงานข ้ามชาติ
โดยเฉพาะการแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงในชุมชน
กับชายชาวตะวันตก ซึ่งกลุ่มหญิงที่แต่งงานข้ามชาติ
ดังกล่าวนั ้นมักจะถูกนิยามจากคนในพื้นที ่ว ่าเป็น 
“กลุ่มเมียฝรั่ง” ทั้งนี้ในอดีตตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนาม
หรือช่วง พ.ศ. 2508-2518 มีการมองกลุ่มเมียฝรั่งใน
ลักษณะด้านลบซึ่งผูกติดกับความเป็นเพศพาณิชย์ 
การเป็นเมียเช่าซึ่งภาพลักษณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อการ
ล้อเลียนและเสียดสีของลูกครึ่งด้วยเช่นกัน ในช่วงการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ยุค 1980 เป็นต้น
มา การแต่งงานข้ามชาติในชุมชนเพิ่มขึ้นและกลุ่มเมีย
ฝรั ่งได้สร ้างการยอมรับจากคนในชุมชนด้วยการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการบริจาคเงินและการช่วยเหลือ
ชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ กลายเป็นกลุ่มชนชั้น
นำในหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามยังมีมุมมองที่ที่ตกค้าง
มาจากอดีตและมุมมองเหล่านี้ยังส่งผลต่อการตีตรา
และการเหมารวมทางเพศต่อผู้หญิงในชุมชน อีกทั้งยัง
ส่งผลต่อกลุ ่มลูกครึ ่งที ่เกิดจากครอบครัวที ่ม ีการ
แต่งงานข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกครึ่งที่ไม่ได้เป็น 
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ตามความคาดหวังของคนในชุมชนและได้เข้าไปเรียนใน
โรงเรียนประจำหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ จะถูกมอง
เป็นอ่ืนเนื่องจากสัดส่วนของกลุ่มลูกครึ่งที่อยู่ในโรงเรียน
ดังกล่าวมีจำนวนน้อย มีภาพลักษณ์ท่ีมองว่ากลุ่มลูกครึ่ง
มาจากกลุ ่มครอบครัวที ่มีฐานะร่ำรวยของชุมชน แต่
อย่างไรก็ตามภายหลังการแต่งงานยังมีครอบครัวที่มีการ
หย่าร้างกันเกิดขึ ้นซึ่งครอบครัวดังกล่าวไม่ได้ไปตาม
ความคาดหวังของคนในชุมชน กลุ่มลูกครึ่งในครอบครัว
ดังกล่าวมักจะถูกตั้งคำถามถึงภูมิหลังครอบครัว มีการ
มองลูกครึ ่งในลักษณะความเป็นอื ่น อีกทั ้งยังมีการ
ท ึกท ักเอาว ่าม ีการยอมร ับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมจากคนในชุมชนแล้วเป็นมุมมองที่จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การหาผลในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ทั้งนี้การจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลาย
ของโรงเรียนและชุมชนมักอยู่ในรูปแบบการใช้ภาวะอด
กลั้น การกดทับ การเพิกเฉย การละเลยหรือการทำให้
ภาวะที่ผิดปกติกลายเป็นภาวะผิดปกติอีกทั้งระดับของ
การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่
ของโรงเรียนยังเป็นการยอมรับความหลากหลายใน
ระดับพื ้นผิวที ่คร ูเลือกใช้ว ิธ ีการจัดการบอกกล่าว
โดยตรงในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหา
การอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
และการบอกกล่าวโดยตรงระหว่างการทำกิจกรรมหน้า
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เสาธง นอกจากนั้นในส่วนการจัดกิจกรรมเพื ่อสร้าง
ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียน 
ซึ ่งมีการจัดกิจกรรมพิเศษที ่มี การนำเสนอเนื ้อหา
ทางด้านวัฒนธรรม เช่น วันอาเซียน วันภาษาไทยแม้ว่า
จะมีการนำเสนอหรือการเปิดกว้างสำหรับวัฒนธรรมอ่ืน
ที่มีความหลากหลาย แต่ก็ยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นการ
นำเสนอเนื ้อหาทางวัฒนธรรมในกิจกรรมพิเศษของ
โรงเรียนมักจะเป็นการนำเสนอปัญหาความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในเชิงวัตถุและความสวยงามของประเพณี
และวัฒนธรรมมากกว่าจะเป็นการนำเสนอเนื ้อหาที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการอยู่ร่วมกับความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม นอกจากนั้นในชั้นเรียนโดยเฉพาะในรายวิชา 
สังคมศึกษาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ บทเรียนที่
นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามหลักสูตร
แกนกลางยังพบว่าส่วนใหญ่จะเน้นการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการ
นำเอาประสบการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ชั้นเรียน อีกทั้งยังเห็นการดำรงอยู่ของ
วาทกรรมทางว ัฒนธรรมที ่จรรโลงว ัฒนธรรมแบบ
มาตรฐานที่ถูกกำหนดมาจากส่วนกลาง ถูกผลิตซ้ำและ
ส่งต ่อผ ่านหล ักส ูตร จ ึงทำให้ผ ู ้ เร ียนเข ้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมแบบพื ้นผิวที ่ เป ็นความ
สวยงาม เป็นภาวะปกติมากกว่าจะเห็นความขัดแย้ง 
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ความไม่เป็นธรรมหรือความไม่สมดุลในการจัดการเรียน
การสอนที่ปราศจากมุมมองที่หลากหลาย 

จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเปิดเผยให้
เห็นถึงมุมมองอีกด้านที่เกี ่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีการแต่งงานข้ามชาติ ทั้งการเผยให้เห็น
ถึงอคติทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ทั้งในระดับปัจเจกและระดับ
โครงสร้าง งานศึกษาดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะ
นำไปสู ่การกำหนดนโยบายหรือการกำหนดแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรที่ใส่ใจต่อความเป็นชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้าง
แนวทางการอยู่ร่วมกันกับความหลากหลายโดยเฉพาะนัก
การศึกษาหรือนักพัฒนาหลักสูตร และชุมชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษาควรร่วมมือและให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาสูตรที่สนองต่อความหลากหลายในชุมชนเพื่อให้
หลักสูตรสนองความเป็นชุมชนอย่างแท้จริงด้วยการนำเอา
ประสบการณ์หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมของ
ผู้เรียนเข้าสู่ชั้นเรียน โดยเฉพาะการนำเอาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฎการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนเข้า
สู่ชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอันจะ
เป็นหนทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหลากทางวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่ได้อย่างลึกซึ้งและนำไปสู่การลดอคติทางวัฒนธรรมลง
อันเป็นหนทางการอยู่ร่วมกันกับความหลากหลายอย่างเข้าใจ 
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