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หน่วยที่ 12
การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
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12-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 12

การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่	12.1		ความเป็นมาและความหมายของแนวคิดพหุวัฒนธรรม	 	

12.1.1	การศึกษาวัฒนธรรม	ความเป็นมาและข้อโต้แย้ง

12.1.2		พหุวัฒนธรรม	ความหมาย	ต้นก�าเนิดและความส�าคัญ

12.1.3		แนวคิดพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่	21

ตอนที่	12.2		แนวคิดพหุวัฒนธรรมกับการวิเคราะห์การเมือง

12.2.1		ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกับแนวคิดพหุวัฒนธรรม

12.2.2		แนวคิดพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย

ตอนที่	12.3		กรณีศึกษาประเด็นท้าทายของแนวคิดพหุวัฒนธรรม

12.3.1		ประเด็นท้าทายของแนวคิดพหุวัฒนธรรม

12.3.2		พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย

แนวคิด
1.	 		พหุวัฒนธรรมพัฒนาขึ้นในฐานะแนวคิดทางสังคมในช่วงทศวรรษ	 1950	 และเติบโต 

ทรงพลังมากข้ึนในช่วงปี	1968	ถึง	1971	ในประเทศแคนาดา	ออสเตรเลีย	สหรัฐอเมริกา

และยุโรปบางประเทศ	และแพร่หลายไปทั่วโลกมากขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	ในฐานะ

แนวคิดที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย	 การเปิดพื้นที่ให้ความ

แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้มีพ้ืนที่ในสังคมอย่างเท่าเทียม	อันเป็นส่วนหนึ่งของ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	อย่างไรก็ตาม	เมื่อแนวคิดแพร่หลายไปท่ัวโลก	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่	 21	 ซึ่งโลกมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น	 การให้ความ

หมายและการน�าแนวคิดไปใช้ก็มีความแตกต่างกันไป	อีกทั้งยังมีการเรียกร้องให้รัฐกลับ

มาใช้อ�านาจมากขึ้นเพื่อรักษาความสงบในสังคม	 แนวคิดพหุวัฒนธรรมเองก็ถูกน�าไปใช้

เพื่อตอกย�้าการครอบง�าทางวัฒนธรรมแทนที่จะเพื่อการยอมรับในความเท่าเทียม	แต่ก็มี

นักวิชาการที่พยายามอธิบายความหมายของพหุวัฒนธรรมให้เป็นที่เข้าใจ	 ได้แก่	 สจ๊วต	

ฮอลล์	 หรือ	 อมารตยา	 เซน	 ได้ชี้ให้เห็นว่าหัวใจส�าคัญของแนวคิดพหุวัฒนธรรมคือสิทธิ

และเสรีภาพของผู้คน	การยอมรับซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม	การส่งเสริมเสรีภาพ

ทางวัฒนธรรม	อันเป็นไปเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

12-3การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

2.	 		ประเด็นทางวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง	 พื้นที่ของวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่

เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ	 การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมก็

คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทางการเมืองในพื้นที่ทางวัฒนธรรม	 โดยที่การ

วิเคราะห์การเมืองในแนวทางของพหุวัฒนธรรมสามารถท�าได้ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ

การเมือง	มิติทางนโยบายสาธารณะ	และมิติของสังคมวิทยาการเมือง	

3.	 		แนวคิดพหุวัฒนธรรมและประชาธิปไตยมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่เสรีนิยมประชาธปิไตย	และได้รบัอทิธพิลมาจากแนวคดิพหนุยิม	ทีน่�าเสนอแนวคดิ

การกระจายอ�านาจในสังคม	ส่งเสริมการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม	เปิด

พืน้ทีใ่ห้แต่ละวัฒนธรรมมพีืน้ทีแ่ละเข้าถึงอ�านาจทางการเมืองอย่างเท่าเทยีมกัน	เสรมิสร้าง

ให้เกิดประชาธิปไตย	

4.	 		แนวคิดพหุวัฒนธรรม	เผชิญกับปัญหาและความท้าทายมากมายจากหลายสาเหตุ	ได้แก่	

ความท้าทายที่เกิดจากปัจจัยด้านการเมือง	ด้านเศรษฐกิจ	 และประเด็นท้าทายที่เกิดจาก

ฐานการอธิบายและการให้ความหมายของแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมเอง	 อย่างไรก็ตาม	

ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าวพบว่าแนวคิดพหุวัฒนธรรมยังคงได้รับความนิยม	อีกทั้ง

ยังเติบโตเป็นรูปธรรมอย่างมากในบางประเทศ	เช่น	ในประเทศแคนาดา	ส่วนในกรณีของ

สังคมไทย	แนวคิดพหุวัฒนธรรมมักถูกใช้ภายใต้กรอบมุมมองวัฒนธรรมนิยม	 เน้นการ

ใช้แนวคิดพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเอกภาพ	 ความสมานฉันท์	 และความมั่นคงของชาติ	

อย่างไรก็ตามด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง	ๆ	ที่น�าประเทศไทยเข้าสู่ยุคหลังสมัย

ใหม่	 แนวคิดพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยก็มีพัฒนาการ	 เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการ

วิชาการ	และเกิดกระแสการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น	เช่น	การยอมรับ

ในฐานะความเป็นพลเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์	การยอมรับในวิถีชีวิตและฐานะต�าแหน่งของ

เพศที่สาม	เป็นต้น	
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12-4 การวิเคราะห์การเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	12	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.	 	อธิบายความเป็นมาและความหมายของแนวคิดพหุวัฒนธรรมได้

2.	 		เข้าใจแนวคดิพหวุฒันธรรม	อธบิายและวเิคราะห์การเมอืงตามแนวคิดพหุวฒันธรรม	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและการพัฒนาประชาธิปไตยได้

3.	 		เข้าใจและอธบิายถงึประเดน็ท้าทายในการศกึษาแนวคดิพหวุฒันธรรม	และอธบิายแนวคดิ

พหุวัฒนธรรมในสังคมไทยได้
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12-5การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

บทน�า

แนวคิดพหุวัฒนธรรมพัฒนาขึ้นในฐานะที่เป็นจุดยืนทางศีลธรรม	การเมืองและนโยบายของรัฐ	

เติบโตขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ	1960	ถึงต้นทศวรรษที่	1970	ในประเทศแคนาดา	ออสเตรเลีย	สหรัฐอเมริกา	

และในยุโรป	โดยในประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย	พหุวัฒนธรรมเป็นนโยบายของรัฐอย่างเป็นทางการ	ใน

ขณะที่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปบางประเทศ	 พหุวัฒนธรรมเป็นแนวทางของรัฐในการปฏิบัติต่อความ 

หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม1	 เพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหาส�าคัญในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่าง

หลากหลายของคนท้องถิ่นและผู้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่	ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 เชื้อชาติ	ศาสนา	 

ความคิดความเช่ือ	 และวิถีชีวิต	พหุวัฒนธรรมเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์จนมีฐานะ

เป็นวาทกรรมโลกวาทกรรมหน่ึง	 ได้รับการรับรองและเรียกร้องจากองค์กรระหว่างประเทศให้รัฐต่าง	 ๆ	

สนับสนุนความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม2	 อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย	แม้จนกระทั่งเกิดกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์	แนวคิดพหุวัฒนธรรมก็ยังคงสามารถรับ

ใช้กระแสดังกล่าวได้บนเงื่อนไขของการเรียกร้องให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายท่ามกลาง

กระบวนการท�าให้เป็นสากลที่เกิดขึ้นรุนแรงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์บนความต่อเนื่องของกระแสการ 

เรียกร้องประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตาม	 การแพร่หลายของแนวคิดพหุวัฒนธรรมไปทั่วโลก	ก็ส่งผลให้ความหมายหรือการ

ตีความของแนวคิดนี้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับบริบทของสถานท่ีต่าง	ๆ	 จนขาดความชัดเจน	 ไม่ตรงตามความ

หมายเดิม	หรือกระทั่งบิดเบี้ยวไปจนขัดแย้งกับความหมายเดิมเพ่ือเป้าหมายทางการเมืองของบางประเทศ	

ด้วยเหตุนี้แนวคิดพหุวัฒนธรรมในปัจจุบันที่แม้จะแพร่กระจายจนเป็นวาทกรรมโลกชุดหนึ่ง	 แต่ก็เป็น 

วาทกรรมทีน่�ามาซึง่ข้อโต้แย้งทีห่ลากหลายเช่นเดยีวกัน	การศึกษาพหวุฒันธรรมจงึต้องท�าความเข้าใจประเด็น

ต่าง	ๆ	ดังกล่าว	เพื่อให้เข้าใจ	สามารถวิเคราะห์และขับเคลื่อนแนวทางในการปรับใช้แนวคิดให้สอดคล้องกับ

บริบทของประเทศ	ทั้งนี้	ไม่ได้หมายถึงการน�าแนวคิดมาใช้แบบยกมาทั้งดุ้นหรือมุ่งรักษาความหมายดั้งเดิม	

แต่เพ่ือให้การน�ามาใช้นั้นสอดคล้องกับบริบทโดยที่ปรัชญาพื้นฐานของแนวคิดส�าคัญคือการเรียกร้องให้เกิด

การยอมรับซ่ึงความแตกต่างหลากหลายยังคงอยู่ไม่ถูกท�าให้บิดเบี้ยวไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของ

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง	และโดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่การน�าแนวคดิดงักล่าวมาใช้ในการส่งเสรมิการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

1	ศิริจิต	สุนันต๊ะ.	 (2556).	สถานการณ์โต้แย้งเรื่องพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย.	 ใน	วารสารภาษาและวัฒนธรรม,	ปีที่	 32	

ฉบับที่	1	(มกราคม-มิถุนายน	2556),	น.	5.	
2 เพิ่งอ้าง.	
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12-6 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 12.1

ความเป็นมาและความหมายของแนวคิดพหุวัฒนธรรม

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	12.1	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	12.1.1		การศึกษาวัฒนธรรม	ความเป็นมาและข้อโต้แย้ง

เรื่องท่ี	12.1.2		พหุวัฒนธรรม	ความหมาย	ต้นก�าเนิดและความส�าคัญ	 	

เรื่องท่ี	12.1.3		แนวคิดพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่	21

  

แนวคิด
1.	 	มุมมองของการศึกษาทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น	 4	 มุมมองหลัก	 ได้แก	่ 

1)	การศึกษาวัฒนธรรมในมุมมองคลาสสิก	2)	การศึกษาวัฒนธรรมในมุมมองวัฒนธรรม

นิยม	 3)	 การศึกษาวัฒนธรรมในมุมมองอุตสาหกรรมวัฒนธรรม	 และ	 4)	 การศึกษา

วัฒนธรรมในมุมมองความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ/ยุคหลังสมัยใหม่	นอกจากนั้นยังมีมุมมอง

ของการศึกษาวัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยา	ซึ่งมีการโต้แย้งกัน	 2	 มุมมอง	คือฝ่ายที่

เรียกว่าสากลนิยมทางวัฒนธรรมกับฝ่ายที่เรียกว่าสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม	

2.	 	พหุวัฒนธรรมพัฒนาขึ้นในฐานะแนวคิดทางสังคมในช่วงทศวรรษ	1950	และเติบโตทรง

พลังมากขึ้นในช่วงปี	 1968	ถึง	 1971	หมายถึง	การยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย	

การเปิดพืน้ทีใ่ห้ความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมได้มีพ้ืนทีใ่นสงัคม	อันเป็นไปเพือ่

เป้าหมายส�าคัญคือส่งเสริมเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

3.	 	โลกในศตวรรษท่ี	21	 มีความสลับซับซ้อน	แนวคิดพหุวัฒนธรรมแพร่หลายไปท่ัวโลกใน

ยุคนี้	แต่ก็เกิดความท้าทายใหม่	ๆ	เช่น	ความท้าทายที่เกิดจากการตีความของผู้น�าแนวคิด

ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึง่	อย่างไรกต็ามมนีกัวิชาการทีพ่ยายามอธบิายความ

หมายของพหุวัฒนธรรมให้เป็นที่เข้าใจ	เช่น	สจ๊วต	ฮอลล์	อมารตยา	เซน	ที่พยายามชี้ให้

เห็นว่าหวัใจส�าคัญของแนวคิดพหวัุฒนธรรมคอืการมุง่ไปสูก่ารเอือ้ให้เกดิสทิธแิละเสรภีาพ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	12.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.	 	อธิบายมุมมองการศึกษาวัฒนธรรมและข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในการศึกษาวัฒนธรรมได	้

2.	 	อธิบายความหมาย	ต้นก�าเนิดและความส�าคัญของพหุวัฒนธรรมได้

3.	 	อธิบายแนวคิดพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่	21	ได้
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12-7การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

เรื่องที่ 12.1.1  การศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นมาและข้อโต้แย้ง

การท�าความเข้าใจพหุวัฒนธรรมมีความเชื่อมโยงกับความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมอย่างไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้	เนื่องจากความเข้าใจความหมาย	ตลอดจนมิติในการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม	ส่งผลอย่าง

ส�าคัญต่อการตีความหรือให้ความหมายพหุวัฒนธรรม	 ในส่วนนี้จึงจะแสดงให้เห็นมิติของการมองประเด็น

ทางวัฒนธรรม	เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการท�าความเข้าใจพหุวัฒนธรรมในส่วนต่อไป	

วัฒนธรรมเป็นประเด็นการศึกษาท่ีมีมาอย่างยาวนาน	มีวิวัฒนาการต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน	โดย

ในกระแสของพัฒนาการของการศึกษาวัฒนธรรมนั้นก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองของการศึกษาไปมาก

พอสมควร	โดยอาจแบ่งมุมมองของการศึกษาวัฒนธรรมออกเป็นมุมมองใหญ่	ๆ	ได้	4	มุมมอง	ดังนี้

1.  การศึกษาวัฒนธรรมในมุมมองคลาสสิก
การศึกษาวัฒนธรรมในมุมมองคลาสสิก	 เป็นมุมมองการศึกษาวัฒนธรรมที่ด�ารงอยู่มาเป็นระยะ

เวลายาวนานตั้งแต่ยุคกรีกโบราณมาจนกระทั่งช่วงกลางศตวรรษที่	19	และก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่อย่างมากจน

กระทั่งปัจจุบันเมื่อมีการผนวกรวมแนวคิดดังกล่าวเข้ากับแนวคิดของการสร้างความมั่นคงของรัฐชาต	ิ

การศึกษาวัฒนธรรมในมุมมองน้ี	เป็นการศึกษาวัฒนธรรมที่ให้ความส�าคัญและมุ่งศึกษาวัฒนธรรม

ของชนชั้นสูง	 เนื่องจากการให้ความหมายของค�าว่า	 “วัฒนธรรม”	 ในมุมมองนี้	 หมายถึงวัฒนธรรมที ่

ชนชั้นสูงที่มีการศึกษาและมีอ�านาจในสังคมเห็นว่าถูกต้องดีงามเท่าน้ัน	ไม่ได้หมายรวมถึงวัฒนธรรมของคน

ทั่วไป	และยิ่งกว่านั้นนอกจากวัฒนธรรมของคนทั่วไปจะไม่ได้รับความสนใจแล้ว	ยังถูกมองว่าเป็นสิ่งแปลก

ปลอม	 ชั้นต�่า	 ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้มีอ�านาจในสังคมอีกด้วย3	 จะเห็นได้ว่ามุมมองเช่นน้ีเป็นมุมมองที่

ยกย่องให้วัฒนธรรมหนึ่งมีฐานะเหนือวัฒนธรรมอื่น	 ๆ	 ซึ่งในเบื้องต้นก็พอจะเป็นท่ีเข้าใจได้ว่ามุมมองเช่นนี้

ไม่เอ้ือต่อแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

ประวัติของการศึกษาวัฒนธรรมตามมุมมองดังกล่าว	สามารถสืบย้อนไปได้ถึงยุคปรัชญาคลาสสิก	

ในหนังสือของเพลโต	(Plato)	เรื่อง	“อุตมรัฐ”	(The	Republic)	พบว่ามีการกล่าวถึงประเด็นทางวัฒนธรรม

เอาไว้	โดยเพลโตได้จ�าแนกวฒันธรรมออกเป็นสองประเภท	ได้แก่	วัฒนธรรมทีแ่ท้ประเภทหน่ึง	กับวฒันธรรม

มวลชนอีกประเภทหน่ึง	และจัดวัฒนธรรมที่แท้ไว้ในปริมณฑลของปรัชญาการศึกษา	และความจริง	ในขณะ

ที่จัดวัฒนธรรมมวลชนเอาไว้ในปริมณฑลของกวีนิพนธ์และศิลปะแต่งแต้ม	 ซึ่งในปริมณฑลหลังน้ี	 เพลโต

อธิบายว่าเป็นเร่ืองของความเชื่อ	ทัศนคติ	 และการล่อลวง4	 ไม่ใช่ความจริงแท้	 อันเป็นทัศนะที่ให้คุณค่าต่อ

3	ดูเพิ่มเติมใน	สาทร	ศรีเกตุ.	(2557).	พัฒนาการความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในวัฒนธรรมเพลงไทย

สากล.	วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.		
4	John,	A.	Weaver.	2005.	Popular: Primer.	New	York,.	NY:	Peter	Lang.	pp.	1-3.	อ้างถึงใน	ฐิรวุฒิ	เสนาค�า	“เหลียว

หน้าแลหลัง	วัฒนธรรมป๊อป”	ใน	ฐิรวุฒิ	เสนาค�า.	(บ.ก.).	(2549).	เหลียวหน้าแลหลัง วัฒนธรรมป๊อป.	กรุงเทพฯ:	ศูนย์มานุษยวิทยา- 

สิรินธร	(องค์การมหาชน).	น.	2.	
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12-8 การวิเคราะห์การเมือง

วัฒนธรรมของชนชั้นสูงว่าเหนือกว่าวัฒนธรรมมวลชน	ทั้งนี้	 ในกรณีของเพลโตซึ่งให้ความส�าคัญกับความรู้

ว่าเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการเข้าถึงความจริงสูงสุด	 เกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าของเขาจึงตั้งอยู่บนฐานของ

การเข้าถึงความรู้	 ซ่ึงอาจไม่ได้เป็นไปตามส่ิงที่ผู้มีอ�านาจในสังคมหรืออ�านาจรัฐกล่าวอ้างเสมอไป	เพราะหาก

พิจารณาจากประวัติชีวิตของโสเกรตีส	ซ่ึงเพลโต	ผู้เป็นศิษย์ได้เขียนไว้	โสเกรตีสยอมแลกชีวิตของตนกับการ

ภักดีต่อคุณค่าที่เหนือกว่าคุณค่าของอ�านาจรัฐ	หรือกล่าวคือโสเกรตีสไม่ยอมเชื่อฟังรัฐหากค�าสั่งของรัฐขัด

กับหลักการเหนือกว่าที่ได้มาจากการแสวงหาความรู้โดยเหตุผล	แต่ด้วยการส�านึกในบุญคุณของรัฐ	โสเกรตีส	

ก็ยอมรับโทษจากการไม่เช่ือฟังดังกล่าว	 ซึ่งการกระท�าเช่นน้ันสะท้อนให้เห็นว่า	 คุณค่าของวัฒนธรรมตั้งอยู่

บนเกณฑ์ของความรู้อันจะน�าไปสู่การเข้าถึงความจริง	 ไม่ใช่คุณค่าที่ตัดสินโดยผู้มีอ�านาจเพียงฝ่ายเดียว	

อย่างไรก็ตาม	 ในประเด็นที่ว่า	 ใครคือผู้ก�าหนดว่าสิ่งใดคือความรู้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่โต้แย้งกันได้ต่อไป	

เพียงแต่ต้องระมัดระวังหากจะมองว่าการให้คุณค่าของวัฒนธรรมในมุมมองของเพลโตน้ันถูกก�าหนดโดย 

ผู้มีอ�านาจในสังคมเพียงฝ่ายเดียว	เพราะอย่างน้อยที่สุด	ในกรณีของเพลโต	ก็ยังสามารถเปิดให้มีการโต้แย้ง

โดยใช้เหตผุลได้ว่า	สิง่ใดคอืวฒันธรรมอนัดงีาม	ไม่ใช่ขึน้อยู่กับการก�าหนดโดยผู้มีอ�านาจโดยไม่อาจโต้แย้งได้	

การศึกษาวัฒนธรรมตามมุมมองดังกล่าวด�าเนินเรื่อยมาตลอดยุคกลาง	จนกระทั่งเกิดรัฐสมัยใหม	่

(ที่มีอาณาเขตและจ�านวนประชากรแน่นอน	มีอธิปไตยสมบูรณ์ภายในขอบเขตของรัฐ	มีรัฐบาลเป็นหน่วยใน

การบริหารประเทศ)	และรัฐชาติ	(รัฐสมัยใหม่ที่น�าอุดมการณ์ชาตินิยม	การสร้างประวัติศาสตร์และส�านึกร่วม

เข้ามาผนวกรวมเพื่อให้ประชาชนภายในดินแดนของรัฐรู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกัน)	ขึ้นในยุโรป	ส่งผลให้

รัฐชาติเข้ามาใช้อ�านาจในการก�าหนดมุมมองต่อวัฒนธรรมมากขึ้นด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของรัฐ

2.  การศึกษาวัฒนธรรมในมุมมองวัฒนธรรมนิยม
การเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่และรัฐชาติ	 ส่งผลให้มีการวางเกณฑ์ด้านวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคง

รุ่งเรืองของรัฐ	 การด�าเนินการดังกล่าวรัฐจะเป็นผู้ก�าหนดเกณฑ์ทางด้านวัฒนธรรม	 และให้คุณค่าฐานะกับ

วัฒนธรรมที่รัฐเห็นว่าเหมาะสมเหนือกว่าวัฒนธรรมอื่น	ๆ	แม้วัฒนธรรมอ่ืน	ๆ	สามารถด�ารงอยู่ได้	 แต่ก็ใน

ฐานะท่ีเป็นรองวัฒนธรรมของรัฐ	จะเห็นว่าลักษณะเช่นนี้	ไม่ได้เอื้อต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม	หรือ

แม้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะด�ารงอยู่	 แต่ก็ถูกจัดล�าดับชั้นที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม	ประเด็นน้ี	 มี

นักวิชาการเห็นว่า	 การเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่และรัฐชาติ	 เป็นอุปสรรคส�าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย

เลยทีเดียว5	แน่นอนที่สุด	ก็เป็นอุปสรรคต่อแนวคิดพหุวัฒนธรรมด้วย	

นอกจากนั้น	 การปฏิวัติอุตสาหกรรม	 ถือเป็นอีกจุดเปลี่ยนส�าคัญระลอกหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม	ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทางการเมืองของผู้คน	 ในทางหนึ่งท�าให้

ประชาชนทั่วไปมีอ�านาจมากขึ้นเนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นอีกด้วย	

และในขณะเดียวกันเมื่อประชาชนทั่วไปมีอ�านาจมากขึ้นก็มีพลังที่จะแสดงตัวตนทางวัฒนธรรมได้มากขึ้น 

เช่นกัน	ซึ่งการเติบโตของกระแสประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในยุคเดียวกันน้ี	แต่ในอีกทางหน่ึงกระแส

การเติบโตของวัฒนธรรมมวลชนที่กระจายไปทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกา	ก็ได้สร้างความหวาดระแวงแก่กลุ่ม

5	ไชยนัต์	ไชยพร.	(2551).	ข้อวิพากษ์ทฤษฎกีารเมอืงกระแสหลกัของ คลฟิฟอร์ด เกยีทซ์.	กรงุเทพฯ:	โอเพ่นบุก๊ส์.	น.	84.
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ผู้มีอ�านาจเดิมซึ่งมีวัฒนธรรมของตนที่เคยอ้างความชอบธรรมในฐานะเหนือกว่ามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน	

ความหวาดระแวงดังกล่าวน�ามาซึ่งการพยายามควบคุมทางวัฒนธรรมมากขึ้น	 และในวงการวิชาการศึกษา

ทางวัฒนธรรมเอง	 ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามควบคุมทางวัฒนธรรมดังกล่าว	 การศึกษาวัฒนธรรมใน

ยุคนั้นจึงเน้นที่การส่งเสริมวัฒนธรรมของชนชั้นน�า	 และมองวัฒนธรรมมวลชนว่าเป็นภัยคุกคามต่อความ

มัน่คงและความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมอืงท่ีอ�านาจรฐัต้องควบคุมจดัการ	การเปลีย่นผ่านมาสูแ่นวคิดทีเ่สนอ

ให้มกีารควบคมุวฒันธรรมมวลชนโดยรฐัดงักล่าว	แสดงให้เห็นถึงการรบัรูถึ้งพลงัของวฒันธรรมมวลชนอย่าง

ไม่อาจปฏิเสธได้	 จนน�าไปสู่การเสนอให้มีการควบคุมวัฒนธรรมมวลชนอย่างเข้มข้นในยุคของการศึกษา

วัฒนธรรมที่เรียกว่า	“วัฒนธรรมนิยม”

การเติบโตขึ้นของวัฒนธรรมมวลชนเป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้	จนแวดวงวิชาการก็เริ่มหันมาให้ความ

สนใจ	 ในช่วงปลายศตวรรษที	่ 18	 โจฮันน์	กอตต์ฟราย	 เฮอร์เดอร์	 (Johann	Gottfried	Herder)	 เริม่น�าค�าว่า	

“วฒันธรรมประชานยิม”	(popular	culture)	มาใช้ในงานของเขา	โดยได้จ�าแนกวฒันธรรมออกเป็น	2	ประเภท	

คือ	วัฒนธรรมชั้นสูง	(high	culture)	และวัฒนธรรมช้ันต�่า	(low	culture)	โดยเฮอร์เดอร์อธิบายวัฒนธรรม

ชั้นสูงว่าเป็นวัฒนธรรมของผู้มีการศึกษา	 วัฒนธรรมแห่งเหตุผล	 ในขณะที่วัฒนธรรมประชานิยม	 ถือเป็น

วฒันธรรมชัน้ต�า่	ไร้เหตุผล	ใช้ความรู้สึกด้ังเดิมแบบบพุกาล6	หลงัจากนัน้	กม็งีานบกุเบกิการศึกษาวฒันธรรม

สมัยใหม่เกิดขึ้นตามมา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของส�านักวัฒนธรรมและอารยธรรม	(Culture	and	civiliza-

tion)	ของประเทศอังกฤษ	หรือท่ีเรียกว่านักคิดสกุล	“วัฒนธรรมนิยม”	(Culturalism)	ผลิตงานที่มีอิทธิพล

ทางความคิดเชิงทฤษฎีต่อการศึกษาวัฒนธรรมในช่วงศตวรรษที	่ 19	 อย่างมาก	มีนักวิชาการคนส�าคัญ	 เช่น	

แม็ทธิว	อาร์โนลด์	(Matthew	Arnold)	ทั้งน้ีในยุคดังกล่าว	กรอบการศึกษาวัฒนธรรมมุ่งความสนใจไปยัง

สิ่งที่เป็น	 “ศิลปวัฒนธรรม”	 ได้แก่	 งานจิตรกรรม	ดนตรีคลาสสิก	 วรรณกรรมชั้นสูง	 เป็นต้น	 และมองว่า 

ส่ิงที่ถือเป็นวัฒนธรรมต้องห่างไกลจากความเป็นธรรมชาติ	 และต้องเป็นสิ่งสร้างของมนุษย์ที่ถือว่าดีที่สุดที่

มนุษย์เคยคิดหรือกระท�ามา7

มุมมองของอาร์โนลด์ต่อวัฒนธรรม	แสดงออกผ่านการนิยามความหมายของวัฒนธรรมออกเป็น	4	

ความหมาย	ได้แก่	1)	ความสามารถในการหยั่งรู้ว่าอะไรดีที่สุด	2)	สิ่งที่เรียกว่าดีที่สุด	3)	ความรู้สึกนึกคิดต่อ

สิ่งที่ดีที่สุด	 และ	 4)	 การท�าในสิ่งที่ดีที่สุด	 ซึ่งเห็นได้ว่าความหมายของวัฒนธรรมเช่นนี้	 มีการก�าหนดคุณค่า

หรือเกณฑ์ของวัฒนธรรมไว้แล้วโดยผู้มีอ�านาจในสังคม	 สอดคล้องกันกับข้อเสนอของอาร์โนลที่กล่าวว่า

วัฒนธรรมในความหมายดังกล่าวมีหน้าที่ในการควบคุมจัดการกับความไร้ระเบียบต่าง	 ๆ	 ในสังคม	 เช่น	

ควบคุมกรรมกร	ควบคุมแรงงานที่ไร้มารยาท	ชอบทะเลาะวิวาท	โดยผู้ใช้แรงงานถือเป็นชนช้ันต�่าสุดในสังคม	

เป็นผู้สร้างปัญหา	 สร้างความไร้ระเบียบแก่สังคม	 และวิธีการแก้ไขปัญหาความไร้ระเบียบดังกล่าวสามารถ

กระท�าได้โดยให้การศกึษาแก่ชนช้ันแรงงานเพือ่ให้ชนชัน้แรงงานมี	“วฒันธรรม”	อันจะน�ามาซึง่การสร้างระบบ

6	Elizabeth	G.	 Traube.	 (1996).	 The	 Popular’	 in	America	Culture.	Annual Review of Anthropology,	 25	 

p.	130.	อ้างถึง	ใน	ฐิรวุฒิ	เสนาค�า.	(บ.ก.).	อ้างแล้ว.	น.	2-3.	
7	 กาญจนา	 แก้วเทพ	 และสมสุข	 หินวิมาน.	 (2555).	สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา.  

กรุงเทพฯ:	ภาพพิมพ์.	 น.	642.
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ระเบียบให้เกิดขึ้นในสังคม8	กระแสการศึกษาวัฒนธรรมภายใต้ความหวาดกลัววัฒนธรรมประชานิยมเช่นนี้

ปรากฏให้เหน็มากยิง่ขึน้ในงานของนักวิชาการในช่วงครึง่แรกของศตวรรษที	่20	ในยคุนีน้กัวชิาการวฒันธรรม

ศึกษาต่างมองวัฒนธรรมมวลชนในแง่ลบและเป็นภัยคุกคาม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เอฟ	 อาร์	 เลียวิส	 (F.R.	

Leavis)	 มองว่าวัฒนธรรมอันดีซึ่งเป็นเรื่องของคนกลุ่มเล็ก	 ๆ	ที่มีอ�านาจในการควบคุม	 จัดระเบียบ	 สร้าง 

กฎเกณฑ์เพ่ือด�ารงไว้ซึง่สิง่ดงีามก�าลงัเสือ่มโทรมลง	 เน่ืองจากการลกุฮือของฝูงชน	ท�าให้เกิดความวุน่วาย	 ด้วย

ความกังวลดังกล่าว	เลียวิส	ถึงขั้นเสนอให้มีการใช้อ�านาจควบคุมปราบปรามประชาชน	ยิ่งกว่านั้นเขายังมอง

ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกด้วย	 เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยจะท�าให้มวลชน

ซึ่งเป็นผู้ไร้สติปัญญา	 ไม่มีวัฒนธรรม	 เข้ามาแทรกแซงระเบียบที่ดีงามของสังคม9	 วิธีการมองวัฒนธรรมใน

ลักษณะดังกล่าวนี้ยังคงมีอิทธิพลมาจนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 มีนักวิชาการ	 เช่น	 เบอร์นาร์ด	 

โรเซนเบิร์ก	(Bernard	Rosenberg)	อธิบายว่า	สังคมอเมริกันถูกท�าลายลงด้วยวัฒนธรรมมวลชน	เนื่องจาก

วัฒนธรรมมวลชนท�าลายรสนิยม	และเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณ	ดไวท์	แม็คโดนอลด์	 (Dwight	Mac-

donald)	มองวัฒนธรรมมวลชนว่าเป็นวัฒนธรรมของกาฝากทีจ่ะบ่อนท�าลายวฒันธรรมช้ันสงู	เออร์เนสต์		ฟอน	

เดอ	ฮาก	 (Ernest	van	de	Haag)	ก็อธิบายว่าวัฒนธรรมมวลชนคือการถดถอยของสังคม	การใช้ชีวิตของ

มวลชนคือความว่างเปล่า	 ไร้แก่นสาร	 เป็นการท�าตามความพึงพอใจ10	 เหล่าน้ีคือภาพของมุมมองการศึกษา

วฒันธรรมตามมมุมองวฒันธรรมนยิม	ซึง่ทรงพลงัอย่างย่ิง	อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงเดียวกันน้ี	 (กลางศตวรรษที	่

20)	 มุมมองต่อการศึกษาวัฒนธรรมในอีกมุมหนึ่งเริ่มเกิดขึ้น	 คือการศึกษาวัฒนธรรมตามมุมมองของ 

นักวิชาการสายมาร์กซิสต์ใหม่ที่เน้นการศึกษาวัฒนธรรมในยุคทุนนิยมที่เรียกว่า	“อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” 

เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ท�าให้ภาพของการศึกษาวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป	 ทั้งนี้	 มุมมองใหม่ของการศึกษา

วัฒนธรรมทีเ่กิดขึน้	กไ็ม่ได้ท�าให้มมุมองเดมิต่อการศึกษาวฒันธรรมสญูสลายไป	แต่ก็ยังคงด�ารงอยู่ควบคู่กนั

อย่างทรงพลัง

3.  การศึกษาวัฒนธรรมในมุมมองอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Cultural Industry)
กลางศตวรรษที่	20	ระบบทุนนิยมเติบโตขยายตัวและแทรกซึมลงไปในทุกพื้นที่ของสังคมทั้งระดับ

ภายในประเทศและในระดับโลก	และเช่นเดียวกันก็แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ของวัฒนธรรมด้วย	นักวิชาการที่

สังเกตเห็นการแทรกซึมของระบบทุนนิยมเข้าไปในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและผลิตผลงานวิชาการออกมาอย่าง

เด่นชดัทีส่ดุคอืนกัวชิาการแห่งส�านกัแฟรงค์เฟิร์ต	ประเทศเยอรมน	ี(ผลติงานออกมาในช่วงประมาณทศวรรษ

ที่	 1940)	นักวิชาการคนส�าคัญคือ	 ธีโอดอร์	 อดอร์โน	 (Theodor	Adorno)	 และแม็กซ์	 ฮอร์ไคเมอร์	 (Max	

Horkhiemer)	นกัวชิาการทัง้สอง	เหน็ด้วยกบัจดุยนืทางความคดิของนกัวชิาการก่อนหน้า	ทัง้แมท็ธวิ	อาร์โนลด์

และเอฟ	อาร์	 เลียวิส	 ในส่วนที่ว่า	 วัฒนธรรมมวลชนหรือวัฒนธรรมประชานิยมไร้รสนิยม	 เป็นวัฒนธรรม 

8	Matthew	Arnold.	 (1960).	Culture and Anarchy.	London:	Cambridge	University	Press.	อ้างถึงใน	นฤพนธ์	

ด้วงวิเศษ.	“ความต่าง”	ของ	“วิธีคิด”	ต่อวัฒนธรรมกระแสนิยม.	อ้างถึง	ใน	ฐิรวุฒิ	เสนาค�า.	(บก.).	อ้างแล้ว.	(น.	27).	
9	 F.	 R.	 Leavis.	 (1994).	Mass	Civilisation	 and	minority	 culture.	Cultural Theory and Popular Culture: A 

Reader, edited by John Storay.	Hemel	Hempstead:	Harvester	Wheatsheaf.	เพ่ิงอ้าง,	(น.	28).		
10 Ibid.,	(p.	37).	อ้างถึงใน	เพิ่งอ้าง,	(น.	29-30).	
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ที่ดึงรสนิยมตลอดจนสติปัญญาของคนให้ต�่าลง11	แต่ความแตกต่างทางความคิดที่ชัดเจนที่ทั้งสองเสนอคือ	

วัฒนธรรมมวลชนไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและอ�านาจของสังคม	 (social	 authority)	 อีกต่อไป	

ตรงกันข้าม	 วัฒนธรรมมวลชนกลับเป็นกลไกที่ช่วยรักษาเสถียรภาพทางอ�านาจของผู้มีอ�านาจในสังคม	

เนื่องจากวัฒนธรรมมวลชนนั้น	 ได้ถูกนายทุนอุตสาหกรรมลงไปควบคุมจัดการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน

ของกระบวนการผลิตและการจัดจ�าหน่าย	 โดยการน�าเอาเรื่องทางวัฒนธรรมมาผลิตเป็นสินค้าออกจ�าหน่าย

ในรูปแบบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ที่มุ่งการจ�าหน่ายเพื่อท�าก�าไรเป็นหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม

เพลง	อุตสาหกรรมภาพยนตร์	อุตสาหกรรมส่ือสารมวลชน	การโฆษณา	เป็นต้น	กระบวนการเช่นนี้	ส่งผลให้

วัฒนธรรมมวลชนที่ดูเหมือนจะน่ากลัวในยุคก่อนหน้าตกอยู่ภายใต้อ�านาจควบคุมของนายทุนซึ่งเป็นกลุ่ม 

ผู้มีอ�านาจหลักในสังคมทุนนิยมนั่นเอง	ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมมวลชนจึงถูกท�าให้อ่อนพลังลง	แต่มีอ�านาจที่จะ

หลอมรวมผู้คนให้มีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน	เสพวัฒนธรรมเหมือนกัน	ท�าทุกอย่างตามมาตรฐานเดียวกัน	

และท้ายที่สุดมวลชนก็จะอ่อนแอลง	กลายเป็นพวกหัวอ่อน	ถูกชักจูงได้ง่าย	และไม่คิดต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลง

สังคมให้ดีขึ้น12 

แม้ความคิดของอดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์	 จะไม่เห็นว่าวัฒนธรรมมวลชนเป็นภัยคุกคามต่ออ�านาจ

ในสังคมอีกต่อไป	แต่ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงมุมมองต่อวัฒนธรรมมวลชนในด้านลบ	 เป็นวัฒนธรรม

ที่ท�าให้สังคมเสื่อมทรามลง	หรือกล่าวคือเป็นแนวคิดที่ไม่เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมเช่น

เดียวกนั	เพราะเมือ่ถงึทีส่ดุแล้วนักวชิาการอย่างอดอร์โน	กยั็งให้คณุค่ากบัวฒันธรรมชัน้สงู	เช่น	ดนตรคีลาสสกิ	

งานศิลปะของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่	เป็นต้น	มากกว่าวัฒนธรรมมวลชน	เช่น	ดนตรีวัยรุ่น	รวมถึงงานศิลปะที่ผลิต

ขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่	 เช่น	 กล้องถ่ายภาพ	 เครื่องบันทึกเสียง	 ซึ่งอดอร์โนมองว่า	 ไม่ใช่งานศิลปะที่แท	้

แต่เป็นงานลอกเลียนแบบท่ีคุณภาพสู้งานต้นแบบไม่ได้	อย่างไรก็ตาม	คุณูปการส�าคัญของนักคิดทั้งสองคือ

การเปิดกรอบมุมมองให้เห็นว่า	 ความเส่ือมของวัฒนธรรมมวลชน	 เกิดจากอ�านาจของทุนนิยมอุตสาหกรรม	

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องปะทะกับระบบทุนนิยมที่ครอบง�าสังคมอยู่	 ไม่ใช่ปะทะกับนายทุนหรือผู้มี

อ�านาจเพียงคนใดคนหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในสังคม

ความคิดของอดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์ดังกล่าวนี้	ถือได้ว่าเป็นมุมมองส�าคัญมุมมองแรก	ๆ	ที่น�าเรื่อง

ทางเศรษฐกิจมาพิจารณาประเด็นทางวัฒนธรรม	ซึ่งหากพิจารณาที่ต้นก�าเนิดของแนวคิดพหุวัฒนธรรมที่จะ

ได้กล่าวถึงในส่วนต่อไป	จะพบว่า	 นอกจากประเด็นในเร่ืองของเชื้อชาติแล้ว	 ประเด็นทางเศรษฐกิจถือเป็น

ปัจจัยส�าคัญย่ิงที่ผลักดันให้เกิดกระแสการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม	อันเกิดขึ้น

อย่างเข้มข้นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งถูกผลักดันจากภาคเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจข้ามชาติที่

ต้องอาศยัความร่วมมอืในทกุด้านจากผูค้นหลากหลายทัว่ทกุมุมโลก	อย่างไรก็ตามในขณะทีก่ระแสโลกาภิวตัน์

แพร่ไปทุกหนแห่งนั้น	 ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นว่า	 กระแสดังกล่าวเป็นกระแสครอบโลกที่โลกตะวันตก

พยายามส่งออกวฒันธรรมของตนไปครอบง�าส่วนอ่ืน	ๆ	จนในทีส่ดุก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการยอมรบัความแตกต่าง

หลากหลายตามที่มุ ่งหวัง	 เพราะความหลากหลายที่เกิดขึ้นมักเป็นความหลากหลายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข 

11	กาญจนา	แก้วเทพ,	และสมสุข	หินวิมาน.	อ้างแล้ว.	น.	256.		
12 เพิ่งอ้าง.	
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12-12 การวิเคราะห์การเมือง

ทางเศรษฐกิจ	หรือเป็นความหลากหลายท่ีเป็นไปได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจเท่านั้น	เช่น	ต้องเป็น

ความหลากหลายที่น�าออกขายสร้างก�าไรได้	 ส่วนความหลากหลายที่ไม่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ถูกเขี่ยท้ิง

ไป	หรือกล่าวให้ชดัเจนกค็อื	ความหลากหลายทางวฒันธรรมในยุคโลกาภิวตัน์มีความเป็นไปได้ภายใต้เงือ่นไข

ของระบบทุนนิยมน่ันเอง	และผู้ที่ควบคุมระบบทุนนิยมก็คือนายทุนหรือผู้มีอ�านาจในทางเศรษฐกิจและรวม

ถึงอ�านาจรัฐด้วย	

จากข้างต้น	จะเห็นได้ว่า	ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อกระแสโลกาภิวัตน์เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกันอย่างมากกับความคิดที่อดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์น�าเสนอมาแล้วตั้งแต่ก่อนการเกิดกระแส 

โลกาภิวัตน์หลายปี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เห็นว่า	 วัฒนธรรมถูกควบคุมโดยระบบทุนนิยม	กระทั่ง

ถึงปัจจุบันซึ่งยังคงอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นเรื่อย	ๆ	แม้ภาพของการครอบง�าของระบบทุนนิยมอาจไม่

เลวร้ายแบบทีน่กัคดิทัง้สองน�าเสนอ	แต่การศกึษาวฒันธรรมและรวมถึงพหวุฒันธรรมในยุคน้ี	ก็ไม่อาจละเลย

ข้อเสนอของอดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือการพิจารณาวิเคราะห์พหุวัฒนธรรม	 

ที่นักวิเคราะห์และนักศึกษาควรตั้งค�าถามในใจไว้ตลอดเวลาว่า	พหุวัฒนธรรมที่ถูกกล่าวถึงนั้น	 เป็นไปด้วย

ความมีอิสระ	หรือเป็นพหุวัฒนธรรมที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ	ซึ่งหากยึดตามข้อเสนอของอดอร์โน

และฮอร์ไคเมอร์	ก็คือเงื่อนไขของอ�านาจควบคุมทางเศรษฐกิจ	ซึ่งแน่นอนที่สุดก็มีความเกี่ยวข้องกับอ�านาจ

ควบคุมทางการเมืองด้วย	 หรือกล่าวคือ	 คุณูปการส�าคัญของอดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์คือการย�้าเตือนให้ 

ผู้ศึกษาวัฒนธรรมตลอดจนพหุวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงความสัมพันธ์ทางอ�านาจ	 ไม่ลืมที่จะน�า

เอาปัจจัยด้านอ�านาจควบคุมทางเศรษฐกิจมาพิจารณาร่วมด้วยนั่นเอง

อนึ่ง	 ในส�านักแฟรงค์เฟิร์ตด้วยกันเอง	มีนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่เสนอมุมมองแตกต่างออกไปจาก

มุมมองของอดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์	 ก็คือ	 วอลเตอร์	 เบนจามิน	 (Walter	Benjamin)	 เบนจามินโต้แย้งว่า

ความคิดของอดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์เป็นการมองโลกที่แคบเกินไป	 เนื่องจากแม้ว่าการผลิตวัฒนธรรม

มวลชนในระบบอุตสาหกรรมจะสร้างผลงานที่มีคุณค่าน้อยลงก็จริง	 แต่ในอีกด้านหนึ่ง	 การผลิตวัฒนธรรม

ขนานใหญ่ดังกล่าว	 ก็ส่งผลให้เกิดประชาธิปไตยในการบริโภควัฒนธรรม	 (democratization	 of	 culture)	

ขึ้น	เพราะการผลิตขนานใหญ่และการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตและลอกเลียนแบบ	ท�าให้มวลชนเข้าถึง

การบริโภควัฒนธรรมมากขึ้น	 ซึ่งถือเป็นพัฒนาการหนึ่งของประชาธิปไตยอีกด้วย13	 ในการนี้จะเห็นได้ว่า	 

เบนจามิน	 ได้บุกเบิกมุมมองในการศึกษาวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องราวปกติธรรมดาในชีวิตประจ�าวันของผู้คน	 

(culture	as	a	way	of	life)	หรือก็คือการตีความใหม่ให้กับวัฒนธรรมว่าไม่ใช่สิ่งสูงส่งอีกต่อไป	แต่เป็นเรื่อง

ราวการใช้ชีวิตปกติประจ�าวันของผู้คนนั่นเอง	 เป็นการเปิดพื้นท่ีอย่างส�าคัญให้กับการยอมรับในความแตก

ต่างหลายหลายทางวฒันธรรม	นอกจากนัน้ยงัเป็นการเปิดพืน้ทีใ่ห้เหน็เป็นเบือ้งต้นว่าปรมิณฑลทางวฒันธรรม

ก็เป็นพ้ืนที่ของการเมือง	กล่าวคือ	 เบนจามินเห็นว่า	 หน้าที่หลักของศิลปะ/วัฒนธรรมในสังคมทุนนิยม	คือ

หน้าที่ในการต่อสู้ทางการเมือง	 ซึ่งก็คือการเข้ามาแย่งชิงฐานะต�าแหน่งแห่งที่ในสังคมของวัฒนธรรมมวลชน

จากวัฒนธรรมช้ันสูง	อันเป็นการแสดงถึงอ�านาจของมวลชนอีกด้วย14	อย่างไรก็ตาม	แนวคิดของเบนจามิน

13 เพิ่งอ้าง.	น.	275.	
14	สาทร	ศรีเกตุ.	อ้างแล้ว.	น.	18.	
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12-13การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

ในยุคนั้นยังไม่มีอิทธิพลมากนัก	 อีกทั้งเบนจามินก็เสียชีวิตไปก่อนในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 2	 แต่

แนวคิดในลักษณะดังกล่าว	 ได้รับการสานต่ออีกครั้งโดยนักคิดส�านักวัฒนธรรมศึกษาแห่งอังกฤษ	 ซึ่งได้

เปลี่ยนมุมมองการศึกษาวัฒนธรรมไปเป็นมุมมองความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในเวลาต่อมา	

ทั้งนี้	 การศึกษาวัฒนธรรมตามมุมมองอุตสาหกรรมวัฒนธรรมก็ยังเป็นที่สนใจและน�ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ประเด็นทางวัฒนธรรมได้จนถึงปัจจุบัน	

4.  การศึกษาวัฒนธรรมในมุมมองความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ/ยุคหลังสมัยใหม่
การศกึษาวัฒนธรรมในมมุมองความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจปรากฏขึน้อย่างโดดเด่นทีศ่นูย์แห่งการศกึษา

วัฒนธรรมร่วมสมัย	 (Center	 for	Contemporary	Culture	 Studies:	CCCS)	หรือที่รู้จักกันในชื่อส�านัก

วัฒนธรรมศึกษาแห่งอังกฤษ	 (British	 cultural	 studies)	 หรือชื่ออื่น	 ๆ	 เช่น	 ส�านักวัฒนธรรมศึกษาเชิง

วิพากษ์	(Critical	cultural	studies)	หรือส�านักเบอร์มิงแฮม	(Birmingham	School)	เป็นต้น	ก่อตั้งขึ้นใน

ช่วงศตวรรษที	่1960	โดยนักวิชาการชาวองักฤษกลุม่หนึง่ในมหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม	ได้แก่	ริชาร์ด	ฮอกการ์ด	

(Richard	Hoggart)	 เรย์มอนด์	 วิลเลียมส์	 (Raymond	Williams)	และสจ๊วต	ฮอลล์	 (Stuart	Hall)	ศูนย์

การศึกษาดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาวัฒนธรรมร่วมสมัยและให้นิยามค�าว่าวัฒนธรรมเสียใหม่

ว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้คน15	โดยนักวิชาการที่มีบทบาทมากที่สุดในส�านักนี้	คือ	

สจ๊วต	ฮอลล์	ในฐานะผู้เปิดมุมมองการศึกษาวัฒนธรรมในเชิงความสัมพันธ์ทางอ�านาจ	วัฒนธรรมเป็นสนาม

ทางการเมือง	 และการศึกษาวัฒนธรรมก็ไม่ใช่เพื่อให้เกิดความรู้หรือความเข้าใจต่อประเด็นทางวัฒนธรรม

เท่าน้ัน	แต่ต้องมุ่งไปสู่การเผยให้เห็นกลไกและความสัมพันธ์ทางอ�านาจ	การเอารัดเอาเปรียบที่คนกลุ่มหนึ่ง

กระท�าต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งผ่านพื้นที่ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมธรรมดาสามัญในชีวิตประจ�าวัน16	มุมมอง

เช่นนี้	 เผยให้เห็นความหลากหลายของการด�ารงอยู่ทางวัฒนธรรม	อีกทั้งยังเป็นมุมมองที่ไม่อ้างความเหนือ

กว่าให้กับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	เป็นมุมมองที่ยอมรับในความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดการศึกษาวัฒนธรรมในมุมมองนี้	 เป็นจุดเร่ิมต้นส�าคัญหนึ่งที่ท�าให้

แนวคิดพหุวัฒนธรรมเติบโตขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน	ก่อนจะมาเติบโตขึ้นอย่างมากในยุคสิ้นสุดสงครามเย็น

หรือยุคโลกาภิวัตน์	ควบคู่กับการเติบโตของกระแสประชาธิปไตยเสรีนิยม	แนวคิดพหุนิยม	ซึ่งจะได้กล่าวถึง

ในส่วนต่อไป	

อนึ่ง	นอกจากมุมมองต่อการศึกษาวัฒนธรรมข้างต้นอันเป็นพื้นฐานความเข้าใจส�าคัญต่อการศึกษา

พหุวัฒนธรรม	 ในส่วนท้ายของหัวเร่ืองแรกนี้	 จะได้กล่าวถึงอีกพื้นท่ีหนึ่งของการศึกษาวัฒนธรรม	ซึ่งส่งผล

ต่อแนวคิดพหุวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน	คือ	การศึกษาวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของนักมานุษยวิทยา

15	John	Storay.	Op.cit.	p.	59.	อ้างถึงใน	นฤพนธ์	ด้วงวิเศษ.	อ้างแล้ว.	น.	50.		
16	นันทวัฒน์	ฉัตรอุทัย. เส้นทางความคิดของ สจ๊วต ฮอลล์ และวัฒนธรรมศึกษา	(ตอนที่	1).	เก็บความและเรียบเรียงจาก	

Janice	Peck.	 “Itineray	 of	 a	Thought:	 Stuart	Hall,	Cultural	 Study,	 and	 the	Unresolved	Problem	of	 the	Relation	 of	

Culture	to	‘Not	Culture’”	Cultural	Critique,	48,	Spring.	pp.	200-249.		
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5.  การศึกษาวัฒนธรรมในพื้นที่ของสาขามานุษยวิทยา
สาขาวิชาหน่ึงที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาวัฒนธรรมอันหมายรวมถึงพหุวัฒนธรรมด้วย	 คือ

สาขามานุษยวิทยา	 (เป็นสาขาที่ให้ความสนใจประเด็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื้อชาติ	ชาติพันธุ	์ 

สผีวิ	เป็นต้น	เป็นหลกัในการศกึษา)	โดยทีก่ารศกึษาวฒันธรรมในสาขาดงักล่าวประกอบด้วยสองแนวทางหลกั	

ซึ่งมีความแตกต่างขัดแย้งกันพอสมควร	ถือเป็นวิวาทะส�าคัญของการศึกษาวัฒนธรรมในวงการวิชมานุษย-

วิทยาและส่งผลต่อแนวคิดพหุวัฒนธรรมอีกด้วย	 ความแตกต่างดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติในการ

ท�าความเข้าใจวัฒนธรรมระหว่างฝ่ายที่เรียกว่าสากลนิยมทางวัฒนธรรม	(Cultural	universalism)	กับฝ่าย

ที่เรียกว่าสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม	(Cultural	relativism)17

นักมานุษยวิทยาฝ่ายสากลนิยมทางวัฒนธรรม	มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียง	 เช่น	ลูอิส	 เฮนรี	มอร์แกน	

(Lewis	Henry	Morgan)	เอ็ดเวิร์ด	ไทเลอร์	 (Edward	Tylor)	 เชื่อว่าวัฒนธรรมของมนุษย์สืบทอดมาสาย

เดียว	 เช่น	มอร์แกน	อธิบายว่าวัฒนธรรมของมนุษย์วิวัฒนาการมาจากระบบเครือญาติที่สืบเชื้อสายทางแม	่

มีการถือครองทรัพย์สินร่วมกัน	 แล้วจึงค่อยเปลี่ยนมาเป็นการสืบเชื้อสายทางพ่อเมื่อเกิดระบบกรรมสิทธ์ิ

ทรัพย์สินส่วนบุคคลขึ้น	เป็นต้น	ซ่ึงจะเห็นได้ว่า	แนวคิดลักษณะดังกล่าวไม่สนใจเรื่องของความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	ในขณะที่นักมานุษยวิทยาฝ่ายสัมพัทธนิยม	เช่น	ฟรานซ์	โบแอส	(Franz	Boas)	เห็นว่า	สากล

นิยมทางวัฒนธรรมมีนัยของการลดคุณค่าของวัฒนธรรมอื่น	จึงได้หันไปให้ความส�าคัญกับความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม	ทีเ่ขาเหน็ว่าไม่จ�าเป็นทีว่ฒันธรรมจะพฒันาตามแนวทางววัิฒนาการเดียวกันเสมอไป	แต่คุณค่า

และความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับเงื่อนของวัฒนธรรมนั้น	ๆ	จึงถือว่าไม่มีคุณค่าที่เป็นสากลเดียว

ส�าหรับทุกวัฒนธรรม18	แนวคิดของโบแอส	ถูกน�าไปใช้เป็นหลักการเพ่ือต่อต้านการดูถูกสีผิว	 โดยเขาเสนอ

ว่าคนต่างวัฒนธรรมย่อมมีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกัน	คนผิวขาวจึงไม่น่าจะมีปัญญาสูงส่งกว่าคนผิวสีอ่ืน	ๆ	

เราจึงควรเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม19	 ความคิดเช่นน้ี	 เป็นต้นก�าเนิดส�าคัญอีกกระแสหน่ึง

ของแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือพหุวัฒนธรรมที่เติบโตขึ้นในเวลาต่อมา	 (ซึ่งก็เกิดขึ้นจาก

ประเด็นความแตกต่างด้านเชื้อชาติและสีผิวน่ันเอง)	

แม้แนวคิดของนักมานุษยวิทยาดังกล่าวจะไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจโดยตรง	แต่ก็เห็นได้

ว่า	แนวคิดดังกล่าวน้ีเอื้อให้วัฒนธรรมรองต่าง	ๆ	ได้มีที่ยืนหรือสร้างฐานที่ยืนของตนเองในสังคม	ในมุมมอง

ทางรฐัศาสตร์ซึง่มหีวัใจในการวิเคราะห์ส�าคญัอยูใ่นพืน้ทีข่องอ�านาจ	การทีวั่ฒนธรรมหลักจะคลายการครอบง�า

ของตนลงมานั้น	 ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยลอย	ๆ	 แต่จะเกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการต่อสู้ต่อรองทางอ�านาจของ

วัฒนธรรมอื่น	 ๆ	หากพิจารณาในแง่นี้ก็เห็นได้ว่าแนวคิดของนักมานุษยวิทยาที่ศึกษาวัฒนธรรมในมุมมอง

สัมพัทธนิยม	มีความใกล้ชิดกับแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมส�านักวัฒนธรรมศึกษาแห่งอังกฤษอย่างมาก	

อย่างน้อยที่สุดก็ในประเด็นการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม	ทั้งน้ี	ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	2	แนวคิดสัมพัทธ

นิยมทางวัฒนธรรมยังไม่ค่อยมีพลังมากนัก	 เนื่องจากการเสนอให้เกิดการยอมรับในความหลากหลายทาง 

 
17	อานนัท์	กาญจนพนัธ์ุ.	(2548).	ทฤษฎแีละวิธีวิทยาของการวจิยัวฒันธรรม.	กรงุเทพฯ:	อมรนิทร์	น.	45-47.
18 เพิ่งอ้าง.	
19	Barnard.	(2000).	pp.	100-102.	เพิ่งอ้าง.	น.	47.	



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

12-15การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

วัฒนธรรมของนักสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรมได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการเรียกร้องเอกราชของ

ประเทศอาณานิคม	 เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวถูกบิดเบือนโดยประเทศเจ้าอาณานิคม	 โดยการใช้เหตุผลของ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นข้ออ้างไม่ให้นานาชาติให้ความช่วยเหลือประเทศอาณานิคมในการ

ประกาศเอกราช	เพราะจะถือเป็นการแทรกแซงวัฒนธรรมอ่ืน	เป็นการท�าให้วัฒนธรรมอ่ืน	ๆ	เหล่าน้ันยังต้อง

ตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศเจ้าอาณานิคมต่อไปอีกระยะหนึ่ง20	แต่ในที่สุดในช่วงทศวรรษที่	1970	

แนวคิดสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรมก็เติบโตขึ้นพร้อม	ๆ	กันกับการเกิดข้ึนของแนวทางการศึกษาวัฒนธรรม

แนวความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของส�านักวัฒนธรรมศึกษาแห่งอังกฤษ	 ซึ่งล้วนเอื้อให้แนวคิดพหุวัฒนธรรม 

เติบโตขึ้นจนกลายเป็นวาทกรรมส�าคัญหนึ่งของโลกจากการผลักดันอีกระลอกหนึ่งภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	

ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป	

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เรื่องที่ 12.1.1

เรื่องที่ 12.1.2  พหวุฒันธรรม ความหมาย ต้นก�าเนดิและความส�าคัญ

1.  ความหมายและต้นก�าเนิดของแนวคิดพหุวัฒนธรรม
แนวคิดพหุวัฒนธรรมหรืออาจเรียกกันว่าพหุวัฒนธรรมนิยม	 (ในที่นี้อาจเรียกสลับกัน	 โดยจะใช ้

พหุวัฒนธรรม	เมื่อหมายถึงลักษณะของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	และใช้พหุวัฒนธรรมนิยมเมื่อหมาย

ถึงความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในฐานะแนวคิด)	 มาจากค�าในภาษาอังกฤษคือ	Multicul-

turalism	ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าการนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม	พบปรากฏในพจนานุกรม	The	

Oxford	English	Dictionary	ครัง้แรกใน	ค.ศ.	194121	แต่ค�าดงักล่าวมาพฒันาขึน้ในฐานะแนวคดิทางสงัคม

ในช่วงทศวรรษ	1950	และเติบโตทรงพลังมากขึ้นในช่วงปี	1968-197122	เน่ืองจากเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าจะช่วย 

ส่งเสริมระบอบเสรีประชาธิปไตย	โดยเฉพาะภายใต้กรอบคิดเสรีนิยมพหุนิยม23	โดยพัฒนาแพร่หลายขึ้นใน

20 เพิ่งอ้าง.	
21	Timothy	B.	Powell.	(2003)	All	Colours	Flow	into	Rainbows	and	Noses:	The	Struggle	to	Define	Multicul-

turalism.	Cultural Critique.	No.	 55	 (Fall,	 2003).	p.	 158.	อ้างถึงใน	ธเนศ	วงศ์ยานาวา.	 (2557).	ความไม่หลากหลายของความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม.	กรุงเทพฯ:	สมมุติ.	น.	56.	
22	Timothy	B.	Powell,	All	Colours	Flow	into	Rainbows	and	Noses:	The	Struggle	to	Define	Multiculturalism.	

Cultural Critique.	p.	155.	เพิ่งอ้าง.	น.	57.	
23	Danald	E.	Pease.	Regulating	Multi-Adhoccerist,	Fish	(’s)	Rules.	Critical Inquiry,	Vol.23,	Issue.	2	(winter,	

1997),	p.	398.	เพิ่งอ้าง.	
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ฐานะนโยบายหรือแนวทางของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศแคนาดา	ออสเตรเลีย	 สหรัฐอเมริกา	 และใน

ยุโรปบางประเทศ	ในกรณีของประเทศแคนาดา	ออสเตรเลีย	พหุวัฒนธรรมมีฐานะเป็นนโยบายของรัฐอย่าง

เป็นทางการ	ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปบางประเทศ	พหุวัฒนธรรมเป็นแนวทางของรัฐในการปฏิบัติ

ต่อความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม24	 เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาส�าคัญในเรื่องของการอยู่ร่วม

กันอย่างหลากหลายของคนท้องถิ่นและผู้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่	 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งของ 

ผู้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่กับชาวพื้นเมืองเดิม	และการถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายของประเทศซึ่งน�าไปสู่ปัญหาการ

เหยียดเชื้อชาติและการกีดกันทางวัฒนธรรม	ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องต่อการตระหนักถึงการด�ารงอยู่ของ

ความหลากหลายในทางเชื้อชาติ	 ศาสนาและวัฒนธรรม	การเรียกร้องให้รัฐยอมรับสิทธิความเท่าเทียมทั้งใน

ทางกฎหมายและในทางปฏิบัติของชนกลุ ่มน้อย	 ให้สามารถรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์	 ความเชื่อ	 และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของตน25	 โดยแนวคิดดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้ชื่นชอบระบบ

ทุนนิยม	เช่น	Harvard	Business	Review	ซ่ึงถือเป็นกลุ่มแรก	ๆ	ในสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนแนวคิดเรื่อง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ถึงกับสามารถกล่าวได้ว่า	ผู้บุกเบิกแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

คือผู้ที่ศรัทธากรอบคิดทุนนิยม	และผู้ที่ท�างานในองค์การข้ามชาติ	เช่น	องค์การสหประชาชาติ	เป็นต้น	หรือ

อีกนัยหนึ่ง	 หากมองว่ากระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระแสที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่ืนชอบระบบทุนนิยม	 ก็

สามารถบอกได้ว่า	 ผู้ท่ีสนับสนุนแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม	 ก็คือผู้ที่ชื่นชอบกระแสโลกาภิวัตน์และระบบ

ทุนนิยมนั่นเอง	

ด้วยเหตุนี้	กระแสความนิยมในแนวคิดพหุวัฒนธรรมจึงไม่อาจแยกจากกระแสโลกาภิวัตน์	หรือใน

อกีทางหนึง่	กระแสโลกาภิวัตน์นัน่เองทีม่ส่ีวนส�าคญัยิง่ต่อการผลกัดนัให้กระแสพหวุฒันธรรมเตบิโตขึน้อย่าง

มาก	เนื่องจากภายใต้กระแสธารและส�านึกของโลกาภิวัตน์	องค์กรธุรกิจเป็นจ�านวนมากทั้งที่เป็นธุรกิจภายใน

ประเทศและธุรกิจนานาชาติต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยบุคลากรจากภายนอกประเทศหรืออาจต้องติดต่อสถาบัน/

องค์กรนานาชาติ	การท�างานร่วมกับผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา	ท�าให้ส�านึก

เรือ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิง่จ�าเป็นและหลกีเลีย่งไปไม่ได้26	ในยคุโลกาภวิตัน์ทีโ่ลกเชือ่มถงึกนั

อย่างแนบแน่น	แนวคิดพหุวัฒนธรรมจึงแพร่หลายไปทั่วโลกจนถือเป็นวาทกรรมโลกวาทกรรมหนึ่ง27	อย่าง

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกัน

การยกย่องส่งเสริมการยอมรับในความหลากหลายดังกล่าว	ส่งผลให้พหุวัฒนธรรมสนับสนุนความ

คิดเร่ืองความเท่าเทียมอันเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเสรีนิยมรวมถึงประชาธิปไตยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	

นักวิชาการด้านพหุวัฒนธรรมคนส�าคัญ	เช่น	วิล	คิมลิกกา	(Will	Kymlicka)	จึงอธิบายว่า	พหุวัฒนธรรมเป็น

พัฒนาการหนึ่งของแนวคิดเสรีนิยม	 ที่ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับเรื่องของความเท่าเทียมและสิทธิทาง

24	ศิริจิต	สุนันต๊ะ.	อ้างแล้ว.	น.	5.	
25	Sarah	Song.	Multiculturalism.	The Stanford Encyclopedia of Philosophy	(Winter	2010	Edition),	Edward	

N.	Zelta	 (ed.)	 ใน	ธนาพล	ลิ่มอภิชาติ.	 (2559).	พหุวัฒนธรรมกับวาทกรรม	“วัฒนธรรม”	 :	ประวัติศาสตร์แนวคิด	 (A	Conceptual	

History).	รัฐศาตร์สาร,	ปีที่	37	ฉบับที่	3	(กันยายน-ธันวาคม	2559)	น.	203.	
26	ธเนศ	วงศ์ยานาวา.	อ้างแล้ว.	น.	60.	
27	ศิริจิต	สุนันต๊ะ.	อ้างแล้ว.	น.	8.	
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12-17การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

วัฒนธรรมอันเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิมนุษยชนสากล	 โดยอธิบายว่าหัวใจส�าคัญของพหุวัฒนธรรมนิยม	อยู่ที่

การเรียกร้องให้เกิดการยอมรับอัตลักษณ์ที่เคยถูกกีดกัน	 เช่น	 อัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ	 ชาติพันธุ์	 วัฒนธรรม	

เป็นต้น28	ให้ได้กลับมามีที่ยืนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันกับอัตลักษณ์ของผู้มีอ�านาจในสังคม	และรัฐจะต้อง

ปกป้องสิทธิและอัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อยในสังคม	ไม่ให้ถูกกลืนกลายไปโดยวัฒนธรรมหลัก29 

เพ่ือปกป้องศักดิ์ศรีของคนทุกกลุ่มไม่ให้ถูกเหยียดหยาม	ทั้งในเรื่องเชื้อชาติ	สีผิว	วัฒนธรรม	และอื่น	ๆ	ทั้งนี้	

การยอมรับและปกป้องสิทธิดังกล่าวจะต้องเน้นการยอมรับภายใต้แนวคิดสิทธิมนุษยชนสากล	คือเน้นที ่

ความเท่าเทียมกัน	ซึ่งต้องท�าความเข้าใจว่ามีความแตกต่างอย่างส�าคัญกับความคิดเรื่องสิทธิตามแนวคิดแบบ

อนุรักษ์นิยมที่กล่าวถึงสิทธิเช่นเดียวกัน	 หากแต่เป็นสิทธิภายใต้กรอบของสถานะทางสังคมที่เป็นล�าดับชั้น	

เช่น	สิทธิของไพร่ภายใต้สังคมศักดินา30	ซึ่งหากไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ	อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาด

เคลื่อนว่าสังคมในอดีตแม้กระทั่งในสังคมไทยก่อนการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ในช่วงรัชกาลที่	 5	 เป็นสังคม

พหุวัฒนธรรมแน่นอนที่สุด	 สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม	และพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ก็มี

อิสระในระดับหนึ่ง	 แต่อิสระดังกล่าวก็มีเงื่อนไข	และความหลากหลายที่ด�ารงอยู่นั้นก็ไม่ได้อยู่ภายใต้วิธีคิด

ของความเท่าเทียมของแต่ละวัฒนธรรม	หรือก็คือเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีมีล�าดับช้ันนั่นเอง	

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	พหุวัฒนธรรมนิยมเกี่ยวข้องกับการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทาง

ด้านวัฒนธรรม	การเปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 อัตลักษณ์ในด้านต่าง	 ๆ	

เช่น	 เชื้อชาติ	 ชาติพันธุ์	 เป็นต้น	 ได้มีพื้นที่ยืนอย่างเท่าเทียมกันในสังคม	 โดยเสนอให้มองว่ากลุ่มคนภายใต้

วัฒนธรรมต่าง	ๆ	มีความเท่าเทียม	มีสิทธิในการแสดงออก	เรียกร้อง	หรือปกป้องไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวิถีการ

ด�ารงชีวิตของกลุ่มตน	อันเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเสรีนิยม	ทุนนิยม	และประชาธิปไตย	และแพร่

กระจายออกไปทั่วโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	 โดยที่สิทธิในการแสดงออกดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการ

รับรองโดยอ�านาจรัฐหรือกฎหมายหรือแนวนโยบายแห่งรัฐที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม	

อย่างไรก็ตาม	ความหมายของแนวคดิพหวุฒันธรรมอาจมีความคลมุเครอืและแตกต่างกันไปจนยาก

จะหานิยามที่ชัดเจนเม่ือมีการน�าไปใช้อย่างหลากหลายทั่วโลก	 เช่น	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 มักเข้าใจ 

พหุวัฒนธรรมนิยมว่าเป็นการจัดการสาธารณะเพ่ือรองรับประชากรที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม	 ภาษา	 และ 

เชื้อชาติแตกต่างกัน	 เช่น	 การจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมส�าหรับเด็กที่มาจากครอบครัวหลายเชื้อชาติ	

ส่วนในประเทศแคนาดาและในออสเตรเลีย	มักเข้าใจว่าเป็นนโยบายของรัฐในการจัดการกับความหลากหลาย

ทางเช้ือชาติและวัฒนธรรมของประชากรของรัฐ	เป็นต้น	ทั้งน้ี	ท่ามกลางความคลุมเครือดังกล่าว	มีนักวิชาการ

บางคนได้พยายามวิเคราะห์ความหมายของพหุวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถท�าความเข้าใจแนวคิดนี้ได้ชัดเจน

มากขึ้น	 เช่น	 การวิเคราะห์ความหมายของพหุวัฒนธรรมนิยมโดย	 สจ๊วต	 ฮอลล์	 (Stuart	Hall)	 และกูนิว	

(Gunew)	

28 เพิ่งอ้าง.	น.	10.	
29	Will	Kymlicka.	(2007).	อ้างถึงใน	ศิริจิต	สุนันต๊ะ.	เพ่ิงอ้าง.	น.	9.	
30 เพิ่งอ้าง.	น.	9-10.	
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12-18 การวิเคราะห์การเมือง

ฮอลล์	พยายามอธิบายความหมายของพหุวัฒนธรรมนิยม	(Multiculturalism)	โดยการแยกความ

แตกต่างระหว่าง	Multicultural	ในรูปของค�าวิเศษณ์	และ	Multiculturalism	ในรูปค�านาม	โดยอธิบายว่า

ตัวแรก	หมายถึงโจทย์ทางสังคมและการบริหารปกครอง	ที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาอยู่ร่วมกันของชุมชนทาง

วัฒนธรรมหลากหลายชุมชนภายในรัฐเดียวกัน	แต่ในขณะเดียวกันชุมชนทางวัฒนธรรมต่าง	ๆ	ก็ต้องรักษา

และปกป้องวัฒนธรรมของตนเอาไว้ด้วย	ส่วนค�าหลัง	จะหมายถึงยุทธวิธีและนโยบายต่าง	ๆ	ที่น�ามาใช้ในการ

จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายที่ด�ารงอยู่น้ัน	ส่วนกูนิว	 ได้อธิบายโดยแยกความแตกต่าง

ระหว่างพหุวัฒนธรรมโดยรัฐ	(State	multiculturalism)	กับพหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์	(Critical	multicul-

turalism)	 โดยค�าแรกหมายถึงนโยบายของรัฐที่ใช้ในการจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใน

รัฐ	ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นลักษณะที่รัฐพยายามเข้าไปควบคุมตรวจสอบและจัดระเบียบเร่ืองความแตก

ต่าง	 เป็นไปเพื่อสร้างความมั่นคงหรือเสถียรภาพของรัฐเอง	ส่วนพหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์	 เป็นเครื่องมือที่

สมาชิกของชุมชนต่าง	ๆ	ที่เป็นชนกลุ่มน้อยใช้ในการเรียกร้องให้กลุ่มของตนได้มีส่วนร่วมในเรื่องสาธารณะ31 

นอกจากนี้	ความเข้าใจต่อพหุวัฒนธรรมนิยมยังมีมิติของการมองว่าเป็นแนวคิดที่ต่อต้านเอกภาพของรัฐอีก

ด้วย	 เช่น	 ในกรณีของไทยที่กระแสความตื่นตัวของพหุวัฒนธรรมนิยมเป็นการต่อต้านความคิดเร่ืองความ

เป็นเอกภาพของรัฐไทย32	เป็นต้น	

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการแสดงให้เห็นความหมายและความซับซ้อนในการท�าความเข้าใจแนวคิด

พหุวัฒนธรรม	อย่างไรก็ตาม	ไม่ว่าจะมีการตีความแบบใด	ที่มาและพื้นฐานของแนวคิดดังกล่าวก็ยังเก่ียวข้อง

กับการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย	การเปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้มี

พ้ืนที่ในสังคม	 การให้ความส�าคัญกับความเท่าเทียมกันของวัฒนธรรม	 อันเป็นไปเพื่อเป้าหมายส�าคัญคือ 

ส่งเสริมเสรีนิยมและประชาธิปไตย	การน�าแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมไปใช้เพื่อเป้าหมายอื่น	ๆ	สามารถเกิด

ขึ้นได้ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามการต่อสู้ทางการเมือง	 ทั้งนี้	 ความเข้าใจในความเป็นมาและ

ความหมายเบื้องต้นของแนวคิดจะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่า	 การน�าแนวคิดน้ีไปใช้ของฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งเป็นไปตามความหมายด้ังเดิมหรือเป้าหมายเดิมหรือไม่	หากไม่เป็นไปตามน้ัน	ก็สามารถน�ามาสู่การ

วิพากษ์วิจารณ์หรืออภิปรายได้อย่างรอบด้านต่อไป

2.  ความส�าคัญของแนวคิดพหุวัฒนธรรม
จากการส�ารวจประวตักิารศกึษาวฒันธรรม	การศึกษาความเป็นมาและความหมายของพหวุฒันธรรม

ข้างต้น	จะเหน็ว่า	แนวคดิพหวุฒันธรรมเกดิขึน้มาเพือ่เรยีกร้องให้เกิดการยอมรบัในความแตกต่างหลากหลาย

ของการด�าเนินชีวิต	 จนน�าไปสู่การเปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมหลากหลายของกลุ่มคนต่าง	 ๆ	 ได้มีที่ยืนในสังคม	

การที่กลุ ่มคนหลากหลายมีที่ยืนในสังคมก็แสดงถึงการมีอ�านาจที่มากขึ้นของคนกลุ ่มนั้นในสังคม	 

อย่างน้อยที่สุดก็คืออ�านาจในก�าหนดรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง	ซึ่งในการนี้	 พหุวัฒนธรรมนิยมยังเป็น 

 

31 เพิ่งอ้าง.	น.	10-11.	
32 เพิ่งอ้าง.	น.	11.	
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แนวคิดที่ก่อให้เกิดการตั้งค�าถามกับวัฒนธรรมหลักในสังคม	 เพื่อลดการครอบง�าและเรียกร้องสิทธิให้กับ

วัฒนธรรมรองต่าง	ๆ	ได้มีพ้ืนที่ในสังคมอีกด้วย

การส่งเสริมและเรียกร้องให้เกิดการยอมรับและรับรองสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายดังกล่าว	ถือเป็น

จุดยืนส�าคัญของแนวคิดพหุวัฒนธรรม	ทั้งในทางศีลธรรม	การเมือง	 ตลอดจนนโยบายของรัฐ	 เพื่อให้เกิด

การรับรองว่ากลุ่มวัฒนธรรมต่าง	ๆ	 ในรัฐ	 มีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับและด�ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของ

กลุ่มตนโดยไม่ต้องถูกกลืนเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมหลักของรัฐหรือสังคม	โดยที่รัฐก็ต้องท�าหน้าที่

ในการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมรองต่าง	 ๆ	 ให้สามารถด�ารงอยู่และรักษาไว้ซึ่งความแตกต่างหลากหลาย

ดังกล่าว33	จะเห็นว่าแนวคิดนี้ช่วยจัดการกับความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม	ให้ผู้คนที่

มีความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวสามารถอยู่ร่วมกันได้บนหลักการของความเท่าเทียม	มีสิทธิในการด�ารงรักษา

ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของกลุ่มตน34	 ซึ่งการได้รับสิทธิดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนส�าคัญหน่ึงของประชาธิปไตย	 จึง

กล่าวได้ว่าพหุวัฒนธรรมนิยมมีความเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยอย่างแนบแน่น	หรืออีกนัยหนึ่งพหุวัฒนธรรม

นิยมเป็นแนวคิดที่เรียกร้องและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง	 และในทางกลับกันสังคมที่เป็น

ประชาธิปไตยกจ็ะเป็นสงัคมทีเ่อือ้ใหเ้กดิการยอมรบัในความหลากหลายทางวฒันธรรมด้วยเช่นกนั	เช่น	กรณี

ของสังคมอเมริกันที่วัฒนธรรมก่อรูปก่อร่างขึ้นบนฐานของความแตกต่างหลากหลาย	 โดยยึดเอาเรื่องของ

เสรีภาพของประชาชนเป็นจิตส�านึกร่วม35	น�ามาซ่ึงการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

การพัฒนาอย่างเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย	

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เรื่องที่ 12.1.2

33	Kymlicka.	(1995).	Taylor.	(1994).	อ้างถึงใน	เพ่ิงอ้าง.	น	7.	
34 เพิ่งอ้าง.	
35	อมรา	พงศาพิชญ์.	(2549).	ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม)	(พิมพ์ครั้งที่	5).	

กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	น.	77.	
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12-20 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 12.1.3  แนวคิดพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21

1.  ลักษณะส�าคัญของโลกในศตวรรษที่ 21 และผลกระทบต่อแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ศตวรรษที่	 21	 เป็นยุคแห่งการรับช่วงต่อของการขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน์มาจากปลาย

ศตวรรษที่	 20	 ความเข้มข้นรุนแรงของโลกาภิวัตน์ในยุคนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบเป็น 

วงกว้างในระดับโลกในหลายด้าน	ทั้งในทางบวกและทางลบ	นักวิชาการที่อธิบายลักษณะของโลกในศตวรรษ

ที่	21	ได้ดีมากท่านหนึ่งคือ	ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร	ได้แสดงให้เห็นว่าหน้าตาของโลกในยุคน้ีมีความซับซ้อน

หลากหลายอย่างน่าสนใจ	อีกทั้งยังมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปอีกด้วย	เช่น	“ยุคโลกาภิวัตน์”	“ยุคหลังสมัย

ใหม่”	หรือ	“ยุคหลังสงครามเย็น”	โดยลักษณะส�าคัญของโลกในยุคดังกล่าวมีอยู่ด้วยกัน	6	ประการซึ่งล้วน

ส่งผลอย่างส�าคัญต่อแนวคิดพหุวัฒนธรรม	ได้แก่36

ประการแรก	 โลกยุคน้ีเป็นโลกของการกระชับแน่นระหว่างเวลากับสถานที่	 อันเป็นผลมาจากการ

พัฒนาของเทคโนโลยีการคมนาคมสื่อสารสมัยใหม่	 ท�าให้โลกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในซีกโลกหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่ออีกซีกโลกหน่ึงได้ในเวลาอันรวดเร็ว	ซึ่งในโลกแบบนี้	ข้อมูล	ข่าวสาร	

ความรู้	เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วฉับพลัน	สามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วพริบตาทั้ง

ในเชงิสร้างสรรค์และท�าลายล้าง	ลกัษณะประการแรกนี	้ส่งผลอย่างส�าคญัให้ผู้คนในแต่ละส่วนของโลกเชือ่มโยง

ถึงกัน	เกิดการรับรู้ถึงวัฒนธรรมอันแตกต่างของกันและกัน	และยิ่งโลกกระชับแน่นมากขึ้นเท่าไหร่	ผู้คนก็ยิ่ง

ใกล้ชิดกันมากขึ้น	ส่งผลอย่างส�าคัญให้เกิดการเรียกร้องให้เกิดการยอมรับพหุวัฒนธรรมมากขึ้น	แต่ในขณะ

เดียวกัน	 การกระชับแน่นดังกล่าวก็น�ามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ไหลบ่า

เข้ามาจากภายนอกเช่นเดียวกัน

ประการทีส่อง	จากการกระชับแน่นของเวลากับสถานที่	การไหลเวียนของคน	เงิน	ทุน	ความรู้	ข้อมูล	

ข่าวสาร	ที่เป็นไปอย่างกว้างขวาง	ท�าให้เส้นแบ่งต่าง	 ๆ	ที่เคยม่ันคงชัดเจนเกิดความไม่มั่นคง	 ถูกตั้งค�าถาม

และน�าไปสู่การลากเส้นแบ่งใหม่	 เช่น	 เส้นแบ่งระหว่างเมืองกับชนบท	 เร่ืองส่วนตัวกับเรื่องสาธารณะ	 เร่ือง

ภายในกับภายนอกประเทศ	 เป็นต้น	ในประเด็นนี้	 ไชยรัตน์	 เจริญสินโอฬาร	ยกความคิดเรื่องการสลายเส้น

แบ่งและการลากเส้นแบ่งใหม่ของชิลส์	เดอเลิช	กับเฟลิกซ์	กัตตารี	(Gilles	Deleuze	and	Felix	Guattari)	

ขึ้นมาอธิบายว่าช่วยเปิดมุมมองแบบอื่นเก่ียวกับโลกาภิวัตน์ท่ีไม่แค่มองแคบ	ๆ	และด้านเดียวเฉพาะเรื่องของ

การขยายตัวของทุนและธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติในลักษณะการไหลทางเดียวจากโลกตะวันตกสู่โลกที่เหลือ	

แต่มองว่าโลกาภิวัตน์คือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชาติ	 การก่อเกิดของจินตนาการเก่ียว

กับชาติแบบใหม่ที่ตัดข้ามเส้นแบ่ง/พรมแดน	ตลอดจนความคิดเรื่องชาติพันธุ์แบบใหม่ที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับ

อาณาเขตของรัฐอีกต่อไป	ในการนี้	หากมองว่าโลกาภิวัตน์น�าไปสู่การสลายเส้นแบ่งแบบต่าง	ๆ	ท่ีด�ารงอยู่แล้ว	 

 

36	ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร.	(2549).	รัฐ-ชาติ กับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่.	กรุงเทพฯ:	วิภาษา.	น.	(12)-(16).
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ท้องถิ่นนิยม	 เชื้อชาตินิยม	ชุมชนนิยม	ศาสนานิยม	ชาตินิยม	ตลอดจนความขัดแย้งใหม่	ๆ	ที่เกิดขึ้น	 เช่น	

การก่อการร้ายสากล	ก็คือตัวอย่างหน่ึงของการพยายามลากเส้นแบ่งใหม่	ๆ	ให้เกิดขึ้น	ลักษณะนี้ได้สะท้อน

ให้เห็นทั้งด้านที่ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมนิยมและด้านที่น�ามาซึ่งความขัดแย้งทางวัฒนธรรม	 ในด้านหนึ่ง	 การ

สลายเส้นแบ่งเดิมที่มีอยู่น้ัน	ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม	อย่างไร

ก็ตามการพยายามลากเส้นแบ่งใหม่	ๆ	นั่นเองที่น�ามาซึ่งความขัดแย้งทางวัฒนธรรมแบบใหม่เช่นเดียวกันใน

ลักษณะของการยกวัฒนธรรมท้องถิ่นหรืออัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตนขึ้นมาต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ที่ถูก

วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกระแสที่พยายามครอบง�าโลก

ประการที่สาม	 โลกยุคนี้เป็นโลกของสังคมความรู้	 ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ถูกเผยแพร่อย่างมหาศาลตาม

ช่องทางต่าง	ๆ	ที่เพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ืออิเล็กทรอนิกส์	ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความหมาย

ของสิ่งที่เรียกว่า	“ความรู้”	และการเรียนรู้กลายเป็นเรื่องของความสามารถในการย่อยสลายและจัดการข้อมูล

จ�านวนมหาศาล	โดยที่ความท้าทายชุดใหม่ของการบริหารจัดการในยุคนี้คือ	การใช้ข้อมูลความรู้สร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน	เช่น	ทุน	แรงงาน	ทรัพยากรธรรมชาติ	 เป็นต้น	ในประการนี้	ส่งผลต่อการ

ใช้ความรู้ตัง้ค�าถามกับชดุความคดิหรอืคณุค่าเดมิทีด่�ารงอยู่	การให้ความส�าคัญกับความรูดั้งกล่าว	น�าไปสูก่าร

ยอมรับความสามารถของผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมให้สามารถท�างานหรือใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้	

ประการที่สี่	 โลกยุคนี้ก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งแบบใหม่ขึ้นเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งเป็นความ 

ขดัแย้งทีต้่องอาศยัความร่วมมือของหลายฝ่ายในการจดัการ	เนือ่งจากปัญหามคีวามสลบัซบัซ้อน	หลากหลาย

และตัดข้ามบรรดาเส้นแบ่งต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่แต่เดิม	 สถาบันหลักทางการเมือง-การปกครอง	 และสถาบันทาง

สังคมที่มีอยู่จึงไม่สามารถเข้าใจและไม่สามารถจัดการแก้ไขได้โดยล�าพัง	 ความขัดแย้งดังกล่าว	 เช่น	 ความ

ขัดแย้งด้านวัฒนธรรม	ความขัดแย้งบนฐานของเพศ	เป็นต้น	รูปธรรมหนึ่งของความขัดแย้งแบบใหม่คือ	การ

เกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่	 เช่น	 ขบวนการสตรี	 ขบวนการศาสนา	ซึ่งมีลักษณะ

พิเศษประการหนึ่งคือ	 บางขบวนการเป็นการเคลื่อนไหวระดับท้องถ่ิน	 แต่มีเครือข่ายในระดับโลก	 และ 

เป้าหมายของการเคลื่อนไหวก็ไม่ใช่การล้มหรือยึดอ�านาจรัฐ	แต่เป็นการท้าทายในเชิงวาทกรรมความคิด	ที่

แนวความคิดเดิม	ๆ	เช่น	ชนชั้น	อ�านาจอธิปไตยของรัฐ	ไม่อาจเข้าใจขบวนการดังกล่าวนี้ได้	

ประการท่ีห้า	การก่อการร้ายและการท�าสงครามต่อต้านการก่อการร้ายคือความเป็นจริงชุดใหม่ของ

โลกปัจจุบัน	มีเหตุการณ์	9/11	เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกถึงสภาวการณ์ดังกล่าวได้อย่างคมชัด	เหตุการณ์ครั้งนั้น

มีองค์ประกอบต่าง	ๆ	ที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีการคมนาคมสื่อสาร	ความรู้	ข้อมูล	การ

เคลื่อนย้ายของคน	เงินทุน	และความขัดแย้งที่รุนแรง	อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางทางการเมือง	

ความมัน่คงของชาต	ิความปลอดภัยของประชาชน	น�าไปสูก่ารจดัระเบยีบโลกใหม่	ซึง่อาจส่งผลต่อการเพิม่ขึน้

ของการคุกคามเสรีภาพของประชาชน	ตลอดจนเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย	ภายใต้ข้ออ้างของการ

ท�าสงครามต่อต้านการก่อการร้าย

ประการท่ีหก	 นอกเหนือจากการก่อการร้ายสากลและการต่อต้านการก่อการร้ายแล้ว	ทุนนิยม 

ไร้พรมแดนหรือทุนนิยมดอทคอม	 ได้กลายเป็นความอ่อนไหวเปราะบางอีกประการหนึ่งของโลกยุคปัจจุบัน	

ลัทธิเสรีนิยมใหม่ที่เน้นการเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน	ก่อให้เกิดการเก็งก�าไรในปริมณฑลที่ไม่ใช่การผลิต
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12-22 การวิเคราะห์การเมือง

จริงผ่านการใช้เทคโนโลยีทันสมัยซ่ึงเป็นสาระส�าคัญของระบบทุนนิยมดอทคอม	 ยิ่งท�าให้ระบบทุนนิยมโลก

มีความเปราะบางมากย่ิงขึ้นและพร้อมล่มสลายได้ทุกเมื่อ	

นอกจากนี้	 ไชยรัตน์	 เจริญสินโอฬาร	ยังได้สรุปผลกระทบของสภาวการณ์ของโลกยุคดังกล่าวต่อ

โครงสร้างอ�านาจและการบริหารภาคสาธารณะ	ไว้	3	ประการ	ดังนี้37

ประการแรก	 คือการเปลี่ยนแปลงของความคิดเรื่องอ�านาจอธิปไตย	 จากเดิมที่มองว่าเป็นอ�านาจ 

เด็ดขาด	 สมบูรณ์และมีขอบเขตชัดเจนเหนืออาณาเขตของประเทศตามแนวคิดในสนธิสัญญาสันติภาพ 

เวสพาเลีย	ค.ศ.	1648	สู่แนวคิดอ�านาจอธิปไตยที่ตัดข้ามอาณาเขตของรัฐ-ชาติ	กรณีการท�าสงครามยึดครอง

ประเทศอิรักของสหรัฐอเมริกาเม่ือ	ค.ศ.	2003	เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการใช้อ�านาจอธิปไตยดังกล่าว	

โดยจะเห็นว่า	โลกยุคไร้พรมแดนที่การคมนาคมติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวก	รวดเร็ว	ตัดข้ามพรมแดน

ของรัฐ-ชาติ	ได้ท�าให้แนวคิดเรื่องอ�านาจอธิปไตยของรัฐเหนือดินแดนถูกท้าทายและตั้งค�าถามเป็นอย่างมาก	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกเกิดการเชื่อมโยงกระชับแน่น	 ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกกลายเป็นปัญหาร่วมของ

ประชาคมโลก	 โดยไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ภายใต้กรอบความคิดเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ	 แนวคิด

อธิปไตยแบบจักรวรรดินิยมแบบใหม่น้ี	เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับการมุ่งท�าสงครามในนามของคุณค่าสากล	เช่น	

ประชาธิปไตย	 สิทธิมนุษยชนและระเบียบโลกชุดใหม่	 ที่ซึ่งรัฐ-ชาติ	 มีบทบาทน้อยลง	 ในขณะที่องค์กร 

เหนือชาติ	องค์กรโลกบาล	และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐมีบทบาทเพิ่มสูงขึ้น

ประการทีส่อง	ระบบรัฐ-ชาติที่ด�ารงมาหลายศตวรรษถูกท้าทายอย่างมาก	และมีการเพิ่มบทบาทขึ้น

ของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ	 อีกทั้งยังเกิดการต่อต้านขัดขืนโลกาภิวัตน์ของภาคประชาชนทั่วโลก	 ไม่ว่าจะเป็น

ขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์	สมัชชาสังคมโลก	หรือเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องใน

เรื่องต่าง	ๆ	ในระดับโลก	เกิดเป็นโลกาภิวัตน์จากข้างล่าง	โดยที่การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตัดข้ามความ

แตกต่างทางด้านเชื้อชาติ	ศาสนา	วัฒนธรรม	ชนชั้น	และอุดมการณ์	 เกิดเป็นลักษณะส�าคัญของการต่อต้าน

ขัดขืนแบบหลังสมัยใหม่	เป็นการต่อต้านถ่วงดุลอ�านาจของรัฐ-ชาติและของจักรวรรดิ	

ประการท่ีสาม	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาคสาธารณะ	กล่าวคือ

มีความพยายามแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่า	 “รัฐบาล”	 (Government)	 กับ	 “การบริหารจัดการ

สาธารณะ”	 (Governance)	 โดยรัฐบาลเป็นรูปแบบการบริหารจัดการภาคสาธารณะที่วางอยู่บนฐานของ

อาณาเขต/พ้ืนที่ของประเทศตามแนวคิดเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ	หรือรัฐ-ชาติสมัยใหม่	ที่เน้นความ

มัน่คงทางการเมืองภายในและความปลอดภยัจากภัยคกุคามจากภายนอกประเทศ	ในขณะทีก่ารบรหิารจดัการ

สาธารณะ	ประกอบด้วยสองความหมาย	 ความหมายแรกคือ	 การบริหารจัดการสาธารณะที่น�าเอาความคิด	

ตัวแบบ	และวิธีการของภาคเอกชนมาใช้	ความหมายที่สองคือ	ความคิดเรื่องการบริหารจัดการแบบกว้าง	ๆ	

ที่ไปไกลกว่าอาณาเขตของรัฐ-ชาติ	 อันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบส่วนรวม	ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับ

โลก	ทั้งนี้	แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการดังกล่าว	ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการบริหารจัดการภาค

สาธารณะในโลกยุคหลังสงครามเย็นที่ส�าคัญ	2	ประการก็คือ	ความคิดเรื่องการบริหารจัดการระดับโลก	และ

ความคิดเร่ืองประชาสังคมโลก	 ในส่วนของความคิดเรื่องการบริหารจัดการระดับโลก	หมายถึงการประสาน

37 เพิ่งอ้าง,	น.	(16)-(19).	
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12-23การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

ความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อแก้ปัญหาที่ตัดข้ามพรมแดนของรัฐ-ชาติ	 (แต่ไม่ได้หมายถึงรัฐบาลโลก)	

ส่วนประชาคมโลก	ก็คือพ้ืนที่ของการประสานความร่วมมือดังกล่าวนั่นเอง	

โดยทั้งหมดน้ี	 ไชยรัตน์	 เจิรญสินโอฬาร	 สรุปอีกครั้งว่าโลกยุคหลังสงครามเย็นน้ี	 มีความยุ่งยาก	

สลับซับซ้อน	และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	อีกทั้งยังมีความขัดแย้งรุนแรงรูปแบบใหม่	ๆ	เกิดขึ้น	มีทั้งอ�านาจ

และการใช้อ�านาจท่ีซ้อนทับกันในหลายระดับ	ทั้งในระดับรัฐ	ระดับจักรวรรดิ	และระดับประชาคมโลก	ปัญหา

ที่เกิดขึ้นก็ตัดข้ามเส้นแบ่งแบบเดิม	โดยที่ความคิดเรื่องอ�านาจอธิปไตยของรัฐ	และการบริหารจัดการในแบบ

ของรัฐ-ชาติหรือรัฐบาลแห่งชาติ	ไม่สามารถก้าวได้ทัน	เพราะไม่สามารถคิดและท�างานได้ไกลไปกว่าอาณาเขต

ของรัฐ	โลกยุคหลังสงครามเย็นจึงจ�าเป็นต้องคิดค้นตัวแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่สามารถไปได้ไกลกว่า

รัฐ-ชาติและรัฐบาลแห่งชาติ38

จากลักษณะของโลกในยุคศตวรรษที่	 21	 และผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น	 ได้ส่งผลอย่าง

ส�าคัญต่อแนวคิดพหุวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นรุนแรงก็ได้พัดพาให้กระแส

พหุวัฒนธรรมนิยมมีความเข้มข้นรุนแรงและแพร่กระจายไปทั่วโลกจนกลายเป็นวาทกรรมโลก	ปัจจัยต่าง	ๆ	

ที่เกิดข้ึน	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงมุมมองต่ออ�านาจอธิปไตย	 การเกิดประเด็นที่ตัดข้ามพรมแดนของรัฐ	 การ

เปลี่ยนมุมมองต่อการจัดการภาครัฐ	 ล้วนส่งผลกระทบที่เอ้ือต่อการแพร่กระจายของแนวคิดพหุวัฒนธรรม

ทั้งสิ้น	สอดคล้องกับข้อเขียนของ	อานันท์	กาญจนพันธุ์	นักมานุษยวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของไทย

ที่ว่า	 “ในปัจจุบันน้ี วัฒนธรรมได้หลุดลอยออกไปนอกพื้นที่ของดินแดนรัฐชาติแล้วอย่างกว้างขวาง จนอาจ

กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมไม่ได้คล้องจองกับคนในพื้นที่ทางกายภาพน้ันเสมอไป เหมือนอย่างที่เคยเข้าใจกันมา

ในอดตีอกีแล้ว สถานการณ์เช่นนีแ้สดงว่า พรมแดนทางวฒันธรรมทีห่ยดุนิง่ตายตวันัน้ได้ค่อย ๆ สลายตวัไป”39 

อย่างไรก็ตาม	ดังได้กล่าวแล้ว	 การแพร่กระจายไปท่ัวโลกดังกล่าวก็ส่งผลให้แนวคิดพหุวัฒนธรรมมีความ

คลุมเครือไปด้วยในขณะเดียวกัน	 เนื่องจากผู้ที่น�าแนวคิดนี้ไปใช้อาจพยายามที่จะดัดแปลงแนวคิดให ้

เหมาะสมกับการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนมากกว่าที่จะน�าไปใช้ในการเปิดพื้นที่ให้กับความเท่าเทียมทาง

วัฒนธรรม	เช่น	ในกรณีของประเทศไทยที่ไม่อาจต้านทานกระแสพหุวัฒนธรรมท่ีไหลบ่าเข้ามาในประเทศ	แต่

การน�าแนวคิดนี้มาใช้ก็เป็นไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมหลักมากกว่าที่จะยอมรับในความเท่าเทียมของ

วัฒนธรรมรองอ่ืน	ๆ	เป็นต้น	(จะได้น�าเสนอต่อไป)	

อนึ่ง	ท่ามกลางความแพร่หลายและพร่าเลือนของความชัดเจนของแนวพหุวัฒนธรรมในศตวรรษท่ี	

21	 อมารตยา	 เซน	 (Amartya	 Sen)	นักวิชาการรางวัลโนเบลชื่อดังระดับโลก	 ได้เสนอทัศนะต่อการศึกษา 

พหุวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

38 เพิ่งอ้าง.	น.	19.	

39	 อานันท์	 กาญจนพันธุ์.	 (ม.ป.ป.).	 พหุวัฒนธรรมในบริบทของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรม.	 ใน	บทความ

แนวคิดในการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม.	 วันท่ี	 22-23	 ธันวาคม	2551	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	 โรงแรม	ดิเอ็มเพรส	

เชียงใหม่.น.	225.	



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

12-24 การวิเคราะห์การเมือง

2.  ข้อพิจารณาต่อการศึกษาพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 ของอมารตยา เซน
	 อมารตยา	เซน	ได้ชี้ชวนให้ผู้ศึกษาประเด็นทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิงพหุวัฒนธรรมนิยม

ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเช่ือมโยงกับแนวคิดประชาธิปไตยที่เซนให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในฐานะคุณค่าสากลที่เป็น

สมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ40	ซ่ึงเซนได้ชี้ให้เห็นว่า	การศึกษาพหุวัฒนธรรมมักถูกท�าให้บิดเบี้ยว	เบี่ยงเบน

ไปจากแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตย	และพยายามดึงให้ผู้ศึกษาหันกลับมามองที่แกนของแนวคิด	

ซึ่งเซนเห็นว่าหัวใจส�าคัญของแนวคิดพหุวัฒนธรรมคือการมุ่งไปสู่การเอ้ือให้เกิดสิทธิและเสรีภาพของผู้คน	

ไม่ใช่น�าไปสู่การกีดกันหรือกักกันผู้คนเอาไว้ในกล่องหรือกรอบคิดใดกรอบคิดหนึ่ง	

ข้อกังวลของเซนในประเด็นการศึกษาวัฒนธรรม	คือสิ่งที่เขาช้ีให้เห็นว่า	 แทนที่จะน�าไปสู่สิทธิและ

เสรีภาพตามความมุ่งหวังของแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม	การศึกษาวัฒนธรรมมักถูกน�าไปใช้เพื่อกักกันผู้คน

เสียมากกว่าภายใต้กรอบคิดแบบเอกวัฒนธรรมนิยมที่มีหลายแบบ41	ซึ่งไม่ได้เอื้อให้เกิดการยอมรับในความ

หลากหลายทางวฒันธรรม	แม้จะยอมรบัว่ามวีฒันธรรมทีส่�าคัญอ่ืน	ๆ	ด�ารงอยู่	แต่เป็นการยอมรบัโดยยกย่อง

วัฒนธรรมของตนว่าสูงกว่า	แนวคิดแบบน้ีปรากฏในงานส�าคัญ	เช่น	“การปะทะกันระหว่างอารยธรรม”	(The	

crash	of	 civilization)	ของซามูเอล	ฮันทิงตัน	 (Samuel	P.	Huntington)	ที่กล่าวถึงทฤษฎีการปะทะกัน

ระหว่างอารยธรรม	“ตะวันตก”	และ	“อิสลาม”	ในความคิดของเซน	มุมมองดังกล่าวเป็นการมองในลักษณะ

แบ่งประชากรของโลกออกตามกลุ่มประเภททางอารยธรรม	 มองว่าบุคคลแต่ละคนฝังตัวแน่นอยู่กับสาย

สัมพันธ์หน่ึงเดียว	 หรือมีต�าแหน่งแห่งที่อยู่ในกล่องเพียงกล่องเดียว	 อันเป็นลักษณะที่มองไม่เห็นความ 

ซับซ้อนของกลุ่มคนที่มีหลายแบบและมีความภักดีต่อกลุ่มหลากหลาย	เป็นการลดทอนความรุ่มรวยของชีวิต

ให้เหลือเพียงมิติเดียว	แนวคิดแบบนี้มีอิทธิพลแม้กระทั่งในหมู่นักทฤษฎีการเมืองเชิงวัฒนธรรม	และมักถูก

ใช้เป็นอาวธุของนกักจิกรรมประเภททีช่อบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทีต้่องการให้กลุม่ของตนบรรลเุป้าหมายโดยปฏเิสธ

ความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่แตกต่างอื่น	 ๆ	 เพราะความเชื่อมโยงน้ันอาจน�ามาซึ่งความสั่นคลอนของความภักดี

ต่อกลุ่มตน	ลักษณะเช่นนี้เป็นการสร้างมายาคติอันลึกซ้ึง	 และเป็นต้นเหตุส�าคัญที่น�ามาซึ่งความตึงเครียด

และความรุนแรงทางสังคม42

ลกัษณะทีเ่ซนกล่าวถงึนี	้ไม่ได้หมายถงึเฉพาะในโลกวชิาการหรอืนกักจิกรรมเท่านัน้	แต่เป็นกระบวน

การในระดับโลกอีกด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามครอบง�าโลกของวัฒนธรรมตะวันตกที่ด�าเนิน 

มาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน	 แต่ที่ส�าคัญคือ	 ไม่เพียงฝ่ายตะวันตกเท่านั้นที่พยายาม

ครอบง�าโลกด้วยวัฒนธรรมของตน	ส่วนอื่น	ๆ	ของโลกโดยเฉพะอย่างยิ่งเอเชีย	ก็มีแนวคิดที่ติดอยู่ในกรอบ 

 
40	Amartya	Sen.	(1999).	Democracy	as	a	Universal	Value. Journal of Democracy,	10.3.	pp.	3-17.		
41	อมารตยา	เซน	แยกแยะให้เห็นความแตกต่างระหว่างแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมกับเอกวัฒนธรรมนิยมที่มีหลายแบบ	ใน

ขณะที่พหุวัฒนธรรมคือการยอมรับในความหลากหลายของวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางวัฒนธรรม	แต่เอกวัฒนธรรม

นิยมที่มีหลายแบบ	แม้เป็นแนวคิดท่ียังคงยอมรับว่าวัฒนธรรมมีความหลากหลายแต่ก็ยังข้ามไม่พ้นอคติทางวัฒนธรรม	 เพราะยังมอง

เห็นความเหนือกว่าของบางวัฒนธรรมต่ออีกวัฒนธรรม	และเป็นการมองอย่างแยกส่วนอีกด้วย	ดูเพิ่มเติมใน	 อมารตยา	 เซน,	 เขียน,	 

ศิโรตม์	 คล้ามไพลย์.	 (แปล).	 (2555).	อัตลักษณ์และความรุนแรง: ภาพลวงของชะตาลิขิต	นครปฐม:	 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ

ศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล.	น.	154-158.	
42 เพิ่งอ้าง,	น.	19-20,	39.	
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12-25การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

ที่ไม่แตกต่างกัน	ปรากฏให้เห็นในแนวคิดการต่อต้านตะวันตกซึ่งมีอยู่อย่างเข้มข้นอย่างยิ่งแม้ในปัจจุบัน	

แนวคิดดังกล่าวนี้มุ่งต่อต้านอะไรก็ตามที่คิดเอาว่ามาจากตะวันตก	แล้วเชิดชูความเป็นตัวของตัวเอง	เช่น	การ

เชิดชู	 “ค่านิยมเอเชีย”	 ที่เกิดขึ้นแพร่หลายในเอเชียตะวันออกในช่วงทศวรรษ	 1990	 เช่น	 ที่เกิดขึ้นในเมือง

ไทย	สิงคโปร์	 เป็นต้น	แนวคิดดังกล่าวน้ีไปไกลถึงขั้นต่อต้านแม้กระทั่ง	“ประชาธิปไตย”	ซึ่งเซนมองว่า	อัน

ที่จริงแล้วประชาธิปไตยไม่ใช่ของตะวันตก	แต่เป็นคุณค่าท่ีเป็นสากล	 เพราะลักษณะของประชาธิปไตย	 เช่น	

การให้ความส�าคัญกับเสรีภาพ	การมีส่วนร่วมสาธารณะและการใช้เหตุผล	ปรากฏให้เห็นมาเป็นเวลานานแล้ว

ทัว่ทัง้โลก	เพยีงแต่สถาบนัสมยัใหม่ของประชาธปิไตยเท่านัน้เองทีไ่ปเตบิโตเบ่งบานในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา	

ซึ่งในกรณีนี้	 เซนอ้างถึงงาน	 “Democracy	 in	 America”	 ของอเล็กซิส	 เดอ	 ท็อคเกอวิลล์	 (Alexis	 

de	Tocqueville)	และ	“Long	Walk	to	Freedom”	ของเนลสัน	แมนเดลา	(Nelson	Mandela)	ในกรณี

ของท็อคเกอวิลล์	 เซนกล่าวว่า	 “ขณะที่ “การปฏิวัติประชาธิปไตยครั้งส�าคัญ” ซึ่งเขาเห็นว่าก�าลังเกิดข้ึนใน

อเมริกานั้น สามารถมองในมุมหนึ่งได้ว่าเป็น “สิ่งใหม่” แต่ก็อาจมองได้ในมุมที่กว้างกว่าว่าเป็นส่วนหน่ึงของ 

“แนวโน้มที่ต่อเน่ือง เก่าแก่ และถาวรที่สุดเท่าที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์””	 และในกรณีของแมนเดลา	 เซน

ยกให้เห็นว่า	 แมนเดลาได้บรรยายชีวิตตอนเป็นเด็กให้เห็นว่าเขาได้รับอิทธิพลจากการประชุมระดับท้องถ่ิน

ในบ้านเกิดในแอฟริกา	ที่มีความเป็นประชาธิปไตยโดยธรรมชาติ	 ทุกคนมีสิทธิ์ได้พูด	 และเม่ือมีคนพูดแม้

ต�าแหน่งของผู้พูดอาจมีล�าดับส�าคัญต่างกัน	 แต่ทุกคนก็ต้องรับฟัง	 และเป็นแมนเดลานี่เองที่ได้ต่อสู้อย่าง

จริงจังเพื่อให้คนยุโรปยอมรับในหลักการของประชาธิปไตยจนประสบความส�าเร็จในแอฟริกาใต้	 เป็นการ

ยืนยันให้เห็นว่า	ประชาธิปไตยเป็นคุณค่าที่เป็นสากลที่โลกตะวันตกไม่มีสิทธิ์อ้างความเป็นเจ้าของแต่เพียง 

ผู้เดียว43	 และผู้คนส่วนอื่น	 ๆ	 ของโลกก็ไม่ควรหลงผิดคิดว่าประชาธิปไตยมาจากตะวันตกและโยนทิ้ง 

หลักการของประชาธิปไตยไปอันเน่ืองมาจากการหลงติดอยู่ภายในกล่องทางวัฒนธรรมแบบผิด	ๆ	ดังกล่าว

ทั้งนี้	เซนให้ความเห็นว่า	ความเข้าใจวัฒนธรรมอย่างมีอคติข้างต้น	ท�าให้ผู้คนถูกกักกันไว้ในกล่อง

ที่เรียกว่ากล่องอารยธรรม	หรือในความหมายหนึ่งของคือกล่องทางวัฒนธรรมนั่นเอง	 เป็นการสร้างความ

เข้าใจที่จ�ากัดและน่าหดหู่เกี่ยวกับคุณสมบัติของมนุษย์	เพราะส่งผลต่อการครอบง�าทางวัฒนธรรม	ท�าให้คน

ตกเป็นทาสทางจินตนาการของพลังของภาพลวง	ยิ่งกว่านั้นความเขลาทางวัฒนธรรมก็มีความใกล้ชิดอย่าง

ยิ่งกับทรราชย์ทางการเมือง	 เพราะความไม่สมมาตรของอ�านาจระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองจะน�ามา

ซึ่งความรู้สึกอคติทางวัฒนธรรมที่ผู้ปกครองอาจสร้างขึ้นเพื่อปิดบังความล้มเหลวและความผิดพลาดในการ

ปกครองและการด�าเนินนโยบายสาธารณะ44

ในการนี้	 เซนยอมรับว่าเรื่องของวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเรื่องอัตลักษณ์และสายสัมพันธ์

ของผู้คนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	 อย่างไรก็ตาม	ต้องเข้าใจว่าอัตลักษณ์เองก็ไม่ได้ด�ารงอยู่อย่างโดดเดี่ยว	

อีกทั้งเงื่อนไขชีวิตของคนก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน	ๆ	อีกเป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 เชื้อชาติ	 เพศ	อาชีพ	การเมือง	

เป็นต้น	 ซึ่งท�าให้วัฒนธรรมมีความผันแปรในตัวเอง	 นอกจากน้ันวัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่หยุดน่ิง	 แต่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ซ่ึงในประเด็นต่าง	ๆ	 เหล่าน้ี	 จะต้องน�าไปสู่การท�าความเข้าใจและแยกแยะสิ่งที่

43 เพิ่งอ้าง.	น.	53.	
44 เพิ่งอ้าง.	น.	101,	103.	
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เรียกว่า	“เสรีภาพทางวัฒนธรรม”	ที่เน้นเสรีภาพในการปกปักรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง	ๆ	กับสิ่งที่เรียก

ว่า	“การเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรม”	ที่ต่อมาได้กลายเป็นวาทกรรมของแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม	

(Multiculturalism)	 ในการสนับสนุนให้ผู้อพยพเข้ามาในโลกตะวันตก	สามารถรักษาวิถีชีวิตตามประเพณี

เดิมของตนได้45	 ทัศนะของเซนในประเด็นดังกล่าวมีความหลักแหลมมากในแง่ที่ว่า	 ได้ช้ีกลับไปให้เห็นอีก

ครั้งหนึ่งว่า	ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งว่า	การเชิดชูแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม	จนกลายเป็นการปกป้องวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของตน	 โดยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือในอันที่จะน�าไปสู่การต่อต้านวัฒนธรรมอื่น	 สุดท้ายแล้ว	

ก็ย้อนกลับไปเข้าสู่กรอบคิดของเอกวัฒนธรรมนิยมนั่นเอง	จึงต้องพึงระวังเมื่อกล่าวถึงพหุวัฒนธรรมนิยมที่

แม้จะเปิดพื้นที่ให้กับวัฒนธรรมหลากหลายมีที่ยืนในสังคม	แต่ภายในวัฒนธรรมเหล่านั้นก็อาจมีกระบวนการ

ที่เรียกว่าการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม	ที่คาดหวังหรือกระทั่งบังคับให้คนรุ่นใหม่หรือที่เกิดในวัฒนธรรมนั้น	ๆ	

ต้องสืบทอดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง	 ซึ่งเป็นสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้นในกรณีของการรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของ 

ผูอ้พยพภายใต้หน้าฉากของการเชิดชแูนวคิดพหวุฒันธรรมนยิม46	จะเหน็ว่า	พหวุฒันธรรมนยิมในความหมาย

ของการยอมรับซ่ึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 นอกจากจะต้องตั้งอยู่บนฐานของการอนุญาตให้มีความ

หลากหลายอยู่ในสังคมแล้ว	 ก็ยังต้องกอปรไปด้วยเสรีภาพทางวัฒนธรรมของผู้คนในวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 

เหล่านัน้ด้วย	ในประเด็นนี	้เซนอภปิรายให้เหน็ถงึความสมัพันธ์ระหว่างเสรภีาพทางวฒันธรรมกับการให้ล�าดับ

ความส�าคัญของพหุวัฒนธรรมนิยม	 ซ่ึงค่อนข้างละเอียดซับซ้อน	 เพื่อช้ีให้เห็นว่า	พหุวัฒนธรรมนิยมต้องตั้ง

อยู่บนฐานของเสรีภาพในการเลือกของบุคคลร่วมด้วย

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เรื่องที่ 12.1.2

45 เพิ่งอ้าง.	น.	111.	
46 เพิ่งอ้าง.	น.	111-114.	
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ตอนที่ 12.2

แนวคิดพหุวัฒนธรรมกับการวิเคราะห์การเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	12.2	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	12.2.1		ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกับแนวคิดพหุวัฒนธรรม

เรื่องท่ี	12.2.2		แนวคิดพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย	 	 	

แนวคิด
1.	 	เรื่องของวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง	เนื่องจากพื้นที่ของวัฒนธรรมเป็นพื้นที่

ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในสังคม	โดยวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมจะมีฐาน

อ�านาจทางสังคมที่ยึดโยงอยู ่กับประชาชนภายใต้วัฒนธรรมนั้น	 ๆ	 การที่วัฒนธรรม 

หนึ่งใดมีฐานะต�าแหน่งท่ีสูงกว่าวัฒนธรรมอื่น	 ๆ	 ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประชาชน 

กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมหนึ่งมีอ�านาจในสังคมมากกว่าประชาชนกลุ่มอ่ืน	ๆ	ในฐานะที ่

พหุวัฒนธรรมเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางวัฒนธรรม	ก็กล่าวได้ว่าพหุวัฒนธรรมได้

พยายามที่จะทลายการครอบง�าทางวัฒนธรรม	น�าไปสู่สิทธิ	 เสรีภาพ	และความเท่าเทียม

กันทางอ�านาจในระบอบประชาธิปไตย	 ทั้งนี้การวิเคราะห์การเมืองในแนวทางของ 

พหุวัฒนธรรมสามารถท�าได้ทั้งในมิติของเศรษฐกิจการเมือง	มิติทางนโยบายสาธารณะ	

และมิติของสังคมวิทยาการเมือง	

2.	 	แนวคดิพหนุยิม	แนวคดิพหวุฒันธรรม	และประชาธิปไตยมีความเชือ่มโยงกันอย่างใกล้ชดิ	

แนวคิดพหุนิยมน�าเสนอแนวคิดที่เห็นว่าอ�านาจกระจายอยู่ในกลุ่มต่าง	ๆ	ของสังคม	ไม่มี

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ�านาจผูกขาดแม้กระทั่งรัฐ	 แนวคิดพหุนิยมจึงเป็นฐานทางความคิด

ส�าคัญหนึ่งและช่วยส่งเสริมแนวคิดพหุวัฒนธรรม	 เปิดพื้นที่ให้แต่ละวัฒนธรรมมีพื้นที่

และเข้าถงึอ�านาจทางการเมอืงอย่างเท่าเทยีมกัน	อันเป็นการเสรมิสร้างให้เกิดประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	12.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.	 อธิบายความหมายของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกับแนวคิดพหุวัฒนธรรมได้

2.	 อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยได้



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ
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เรื่องที่ 12.2.1  ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกับแนวคิดพหุวัฒนธรรม

ในวงวิชาการสากลประเด็นเรื่องวัฒนธรรมและอ�านาจกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจใน

กลุ่มนักวิชาการยุคใหม่ที่ปฏิเสธทฤษฎีความทันสมัย เพราะมองว่าการขยายตัวของมหาอ�านาจทาง 

การเมืองในรูปของการขยายอาณานิคม การแพร่กระจายของความคิดตะวันตก (westernization) 

การขยายตวัของความเจริญหรือความทนัสมยัแบบตะวนัตก มีผลในการครอบง�าวฒันธรรมด้ังเดิมหรอื

วัฒนธรรมท้องถิ่น การพยายามค้นหาวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านประสบอุปสรรคเพราะ

บางยคุบางสมยัวัฒนธรรมด้ังเดมิถกูตค่ีาว่าล้าสมยัและไม่มปีระโยชน์ ผู้มอี�านาจน�าวฒันธรรมสมยัใหม่

จากที่อื่นเข้ามาแทนที่ท�าให้วัฒนธรรมเดิมสูญหายไป47

จากค�ากล่าวนี้	และหากพิจารณาจากในส่วนท่ีกล่าวถึงความเป็นมาของการศึกษาวัฒนธรรมข้างต้น	

ก็พอจะเห็นได้ว่า	เรื่องของวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง	และโดยเฉพาะอย่างย่ิงมุมมองการศึกษา

วัฒนธรรมของส�านักแฟรงค์เฟิร์ตและของส�านักวัฒนธรรมศึกษาแห่งอังกฤษ	 ก็ยิ่งท�าให้เห็นว่าเรื่องของ

วัฒนธรรมในตัวมันเองก็คือเรื่องทางการเมือง	ทั้งนี้เนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจ	การมอง

ว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการเมืองก็ย่อมแสดงให้เห็นว่า	 ในพื้นที่ของวัฒนธรรมก็เป็นพื้นที่ของอ�านาจเช่น

เดียวกัน	

การเผยให้เห็นว่าพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ของอ�านาจ	 สามารถมองเห็นได้ต้ังแต่การปะทะขัด

แย้งระหว่างวัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมมวลชนในยุคการศึกษาตามมุมมองวัฒนธรรมนิยมแล้ว	เพียงแต่

ในขณะนั้นความขัดแย้งดังกล่าวยังมองเห็นได้ไม่ชัด	 เนื่องจากวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมชั้นสูงสามารถ

ทีจ่ะพรางตวัเองได้อย่างแยบยลด้วยข้ออ้างเร่ืองความศักดิส์ทิธิห์รอืความสงูส่งและอ้างองิตวัเองอยูก่บัอ�านาจ

ของผู้ปกครอง	 ซึ่งสามารถสร้างการยอมรับในหมู่ประชาชนได้อย่างทรงพลังจนไม่เกิดการต้ังค�าถามหรือโต้

แย้ง	ซึ่งอ�านาจของวัฒนธรรมหลักดังกล่าวจะยังคงด�ารงอยู่อย่างมีพลังตราบเท่าที่ชนชั้นสูงยังคงรักษาอ�านาจ

ทางการเมอืงไว้ได้	แต่เมือ่วฒันธรรมของประชาชนมพีลงัสงูขึน้จนถงึระดบัทีเ่กดิความต้องการพืน้ทีข่องตนเอง

ในสังคม	การตั้งค�าถามต่อความเหนือกว่าของวัฒนธรรมของชนชั้นน�า	 และการเรียกร้องพื้นที่ของตนเองจึง

เกิดขึ้น	การเรียกร้องดังกล่าวย่อมกระทบต่อฐานะของวัฒนธรรมชั้นสูงที่มีมาแต่เดิม	จนก่อให้เกิดการปะทะ

ขัดแย้งและต่อสู้ขึ้นในพื้นที่ทางวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัดในเวลาต่อมา	ก่อนที่แนวคิดการยอมรับความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการเปิดให้เห็นว่าพื้นที่ของวัฒนธรรมเป็น

พื้นที่ของอ�านาจก็คือ	สจ๊วต	ฮอลล์	 ซ่ึงได้รับอิทธิพลทางความคิดเรื่องการครองความเป็นเจ้า	(Hegemony)	

มาจากอันโตนิโย	 กรัมชี	 (Antonio	Gramsci)	 นักทฤษฎีมาร์กซิสต์ใหม่	 ส่งผลให้พื้นที่ทางวัฒนธรรมใน 

 

47	อมรา	พงศาพิชญ์.	อ้างแล้ว.	น.	64.	
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ความคิดของฮอลล์	เป็นพื้นที่ของการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง	และการแย่งย้ือความหมายระหว่างผู้มีอ�านาจ

และผู้ถูกกดขี่ในสังคม48	 และในอีกทางหน่ึงฮอลล์ก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากนักคิดหลังโครงสร้าง

นยิมหรือหลงัสมยัใหม่ในเร่ืองการประกอบสร้างความจรงิ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงอิทธิพลทางความคิดจากมิทเชล	

ฟูโกต์	 (Michel	 Foucault)	 ที่ไม่เชื่อว่าความเป็นจริงทางสังคมมีอยู่	 แต่เกิดขึ้นจากการสร้างของสังคม	 

แนวคิดนี้ฮอลล์ดึงมาใช้ในการมองวัฒนธรรมว่าไม่ใช่สิ่งที่ด�ารงอยู่มาก่อน	แต่ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยสังคม

และสามารถตั้งค�าถามได้นั่นเอง	

ทั้งนี้	 สจ๊วต	ฮอลล์	 เสนอว่าการเปิดให้เห็นว่าพื้นที่ของวัฒนธรรมเป็นพ้ืนที่ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

นั้น	 มีความจ�าเป็นต้องข้ามพ้นแนวคิดแบบสองข้ัว	 (binary)	 เช่น	 แนวคิดคนขาว-คนด�า	 โดยเสนอสิ่งที ่

เรียกว่า	“การเมืองของการเป็นตัวแทน”	(Politics	of	representation)	เพื่อให้ผู้คนแต่ละกลุ่มที่หลากหลาย

สามารถเข้ามาสู่พื้นที่ทางอ�านาจและมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้	 การเมืองของการเป็น

ตัวแทนดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของประชาธิปไตย	 ความเป็นพลเมือง	 (citizenship)	 และพื้นที่สาธารณะ	

(public	 sphere)	 โดยที่แนวคิดความเป็นพลเมืองนั้นเอง	 เป็นกลไกส�าคัญในการเชื่อมโยงให้ผู ้คนที่มี 

อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเข้ามาเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเท่าเทียมกันภายในสังคมการเมือง

แบบประชาธิปไตย49

นอกจากนัน้	ในประเด็นการเปิดให้เหน็พืน้ทีข่องวฒันธรรมว่าเป็นพืน้ทีท่างการเมอืงนี	้สาทร	ศรเีกตุ50 

ได้ศึกษาความเป็นมาของสนามการต่อสู้ทางวัฒนธรรม	และสรุปให้เห็นว่าพื้นที่ทางวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ของ

การต่อสู้ต่อรองทางอ�านาจมาตั้งแต่อดีต	 เพียงแต่ในยุคก่อนนั้นวัฒนธรรมหลักยังคงมีพลังสูงมากจนมอง

เห็นได้ยากถึงการปะทะกันของวัฒนธรรมต่าง	ๆ	 แต่ในระยะเวลาต่อมา	 เมื่อวัฒนธรรมประชาชนปรากฏ

ตัวอย่างกว้างขวางจนเริ่มไปกระทบต่อความชอบธรรมของวัฒนธรรมช้ันสูง	 ความขัดแย้งจึงปรากฏให้เห็น

ชัดเจนมากขึ้น	สามารถมองเห็นได้แม้ในวงการวิชาการศึกษาทางวัฒนธรรม	เมื่อส�านักวัฒนธรรมนิยมแสดง

ทท่ีาอย่างชดัเจนถงึความหวาดกลวัและกดีกนัวัฒนธรรมของมวลชน	การต่อสูท้างวฒันธรรมในยคุดงักล่าวนี	้

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมมวลชน	 ดังแผนภาพต่อ

ไปนี้	

48	นฤพนธ์	ด้วงวิเศษ.	“ความต่าง”	ของ	“วิธีคดิ”	ต่อวฒันธรรมกระแสนยิม.	ใน	ฐริวฒุ	ิเสนาค�า,	(บก.).	อ้างแล้ว,	น.	41.
49	Chris	Barker.	(2008).	Cultural Studies: Theory & Practice.	(3rd	ed.).,	London:	Sage.	pp.	453-454.
50	สาทร	ศรีเกตุ.	อ้างแล้ว.	น.	21.		
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12-30 การวิเคราะห์การเมือง

สนามการต่อสู้ทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมวลชนในยุคการศึกษาวัฒนธรรม

ยุคคลาสสิกและยุควัฒนธรรมนิยม

วัฒนธรรมชั้นสูง									ชนชั้นสูง/ฝ่ายอ�านาจ

สนามการต่อสู้ทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมประชาชน									ประชาชน

ที่มา:		 	สาทร	ศรีเกตุ.	(2557).	พัฒนาการความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในวัฒนธรรมเพลงไทยสากล.	(วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	น.	21.

ในระยะเวลาต่อมา	 เมื่อกระแสเสรีนิยมและกระแสประชาธิปไตยและเศรษฐกิจทุนนิยมส่งผลให้

วัฒนธรรมมวลชนเติบโตต่อเนื่องอย่างไม่อาจกีดก้ัน	จนกลายเป็นแหล่งในการสร้างผลก�าไรภายใต้ระบบ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม	การต่อสู้ต่อรองทางอ�านาจในพื้นที่ทางวัฒนธรรมก็เกิดการปรับเปลี่ยน	จากการต่อสู้

ระหว่างวัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมประชาชน	มาสู่การต่อสู้ต่อรองที่เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมมวลชนด้วย

กันเอง	 ซึ่งแม้แต่ฝ่ายชนชั้นน�าก็ได้กระโดดลงมาแสวงหาอ�านาจ	 โดยการกระโดดลงมาดังกล่าวนั้นดูเหมือน

ว่าชนช้ันน�าจะให้การยอมรับในวัฒนธรรมมวลชน	 แต่นักวิชาการส�านักแฟรงค์เฟิร์ต	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

อดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์	 ได้ชี้ให้เห็นดังกล่าวแล้วข้างต้นว่า	 หากพิจารณาอย่างลึกซึ้ง	 การกระโดดลงไปม ี

ส่วนร่วมในวฒันธรรมมวลชนของชนชัน้น�าทีด่เูหมือนก่อให้เกดิการยอมรบัในฐานะอนัเท่าเทียมของวฒันธรรม

มวลชนนั้น	 แท้จริงแล้วเป็นไปเพ่ือให้ชนชั้นน�าสามารถควบคุมวัฒนธรรมมวลชนได้	 ในขณะที่ได้ยกระดับ

วัฒนธรรมของตนขึ้นไปอยู่ในจุดที่พ้นจากการถูกปะทะหรือย้อนกลับไปสู่การไม่อาจตั้งค�าถามได้อีกคร้ังหนึ่ง

ด้วยภาพของความสูงส่ง	 ด้วยเหตุน้ีในยุคทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ดูเหมือนจะเกิดความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมขึ้น	 แต่เบื้องหลังความหลากหลายดังกล่าวนั้นคือกระบวนการเข้าไปครองอ�านาจน�าในพื้นที่ทาง

วัฒนธรรมของพันธมิตรระหว่างรัฐและทุน	ดังแผนภาพต่อไปนี้	
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12-31การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

สนามการต่อสู้ทางวัฒนธรรมในยุคอุตสาหกรรม

พื้นที่ของวัฒนธรรมชั้นสูง

ชนชั้นสูง/ฝ่ายอ�านาจ

สนามการต่อสู้ทางวัฒนธรรม

ประชาชน

พื้นที่ของวัฒนธรรมประชานิยม

ที่มา: 	 สาทร	ศรีเกตุ.	เพิ่งอ้าง,	น.	21.	

ในการนี้	 สาทร	ศรีเกตุ	 ได้ชี้ให้เห็นจากงานศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทางเศรษฐกิจ

และการเมืองในวัฒนธรรมเพลงไทยสากลว่า	แม้จะดูเหมือนว่าวัฒนธรรมมวลชนเติบโตและมีที่ยืนในสังคม

อย่างหลากหลายหรือดูเหมือนว่าได้เกิดพัฒนาการของแนวคิดพหุวัฒนธรรมขึ้นแล้ว	แต่ภาพที่เห็นภายนอก

เช่นนัน้ไม่เพยีงพอ	เพราะต้องพจิารณาไปทีเ่บือ้งหลงั	(จนถงึกระบวนการผลติวฒันธรรม)	ว่าใครคอืผูม้อี�านาจ

ในการก�าหนดและได้ผลประโยชน์จากวัฒนธรรมน้ัน	ๆ	หรือส�าหรับการตั้งค�าถามไปที่แนวคิดพหุวัฒนธรรม

โดยตรง	ก็สามารถตั้งค�าถามได้ว่าท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มองเห็นได้อย่างแพร่หลายใน

สังคมยุคโลกาภิวัตน์น้ัน	 ใครบ้างคือผู้มีอ�านาจในการก�าหนดและได้รับผลประโยชน์ในแต่ละวัฒนธรรม	 

ซึ่งสอดคล้องกับค�าถามอันทรงพลังของเซนที่ว่าผู้คนที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมหลากหลายนั้น	มีเสรีภาพในการ

เลือกมากน้อยเพียงใด	การเข้าใจภาพดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อตั้งค�าถามและผลักดันให้แนวคิดพหุวัฒนธรรม

เกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัตินั่นเอง	 จะเห็นว่าในประเด็นดังกล่าวนี้	 เป็นการเตือนให้ผู้ศึกษาการเมืองตาม

แนวคิดพหุวัฒนธรรมค�านึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจร่วมด้วยในการวิเคราะห์	 ซึ่งมักถูกละเลยไปจากการศึกษา

พหุวัฒนธรรมโดยทั่วไป

การเปิดให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในพื้นที่ทางวัฒนธรรมดังกล่าว	 เป็นการเผยให้เห็นว่าพื้นที่

ของวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจในสังคม	เร่ืองของวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปวัฒนธรรม	

แต่เป็นเรื่องของการเมืองอีกด้วย	มุมมองดังกล่าวนี้ช่วยให้เข้าใจได้ว่าวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมมีฐานทาง
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12-32 การวิเคราะห์การเมือง

อ�านาจของตนที่ยึดโยงอยู่กับประชาชนภายใต้วัฒนธรรมนั้น	ๆ	การที่วัฒนธรรมหนึ่งใดมีฐานะต�าแหน่งที่สูง

กว่าวัฒนธรรมอื่น	ๆ	ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มหน่ึงที่อยู่ในวัฒนธรรมหนึ่งมีอ�านาจในสังคม

มากกว่าประชาชนกลุม่อืน่	ๆ	และการเรยีกร้องให้ประชาชนในสงัคมมสีทิธิเสรภีาพเท่าเทยีมกนัในทางการเมอืง	

ก็จะหมายถึงการเรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียมกันทางวัฒนธรรม	ในฐานะที่พหุวัฒนธรรมเรียกร้องความเท่า

เทียมกันทางวัฒนธรรม	ก็กล่าวได้ว่าพหุวัฒนธรรมได้พยายามท่ีจะทลายภาพของการครอบง�าทางวัฒนธรรม

ที่ด�ารงอยู่ดังที่ได้แสดงให้เห็นในทั้งสองแผนภาพข้างต้น	น�าไปสู่สิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเท่าเทียมทาง

วัฒนธรรมหรือประชาธิปไตยทางวัฒนธรรมนั่นเอง	

จากที่กล่าวมาทั้งหมด	 จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์การเมืองในแนวทางของพหุวัฒนธรรมนิยมจึง

สามารถท�าได้ทั้งในมิติของเศรษฐกิจการเมือง	ที่มุ่งเน้นศึกษาลงไปในมิติทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรมโดย

เฉพาะอย่างย่ิง	กระบวนการผลติ	จ�าหน่าย	รวมถงึการบรโิภควฒันธรรม	มิตทิางนโยบายสาธารณะ	โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายด้านวัฒนธรรม	หรือมิติของสังคมวิทยาการเมือง	 โดยเฉพาะใน

เรื่องของฐานะต�าแหน่งแห่งที่ของแต่ละวัฒนธรรมในสังคม

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.2 เรื่องที่ 12.2.1

เรื่องที่ 12.2.2  แนวคิดพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย

จากที่ได้น�าเสนอมาก่อนหน้านี้จะเห็นว่า	พหุวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

การเมือง	ย่อมเก่ียวข้องกับอ�านาจอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้	ระบบการจัดสรรอ�านาจในทางการเมืองของสังคม

จึงมีความเก่ียวข้องกับประเด็นของอ�านาจทางวัฒนธรรมด้วย	หรือกล่าวคือ	การยอมรับความแตกต่างหลาก

หลายทางวัฒนธรรม	 การเปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันได้มีที่ยืนในสังคมย่อมต้องอาศัยระบบทาง 

การเมืองที่มีการจัดสรรรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่เอื้อให้การเปิดพื้นที่ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ด้วย	 

ซึ่งการจัดรูปแบบเครือข่ายความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่เอื้อต่อความหลากหลายดังกล่าวรู้จักกันทั่วไปว่าการจัด

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงอ�านาจตามแนวคิดพหุนิยม	 และแนวคิดพหุนิยมน้ีก็เป็นส่วนประกอบส�าคัญหน่ึง

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม	ฐานของพหุวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดพหุนิยม

นี้จึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้พหุวัฒนธรรมนิยมเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย	ในที่นี้จึงจะได้ท�าความ

เข้าใจแนวคิดพหุนิยม	เพ่ือให้สามารถเข้าใจพหุวัฒนธรรมในฐานะแนวคิดหนึ่งท่ีมีส่วนส�าคัญในการผลักดัน

ให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
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12-33การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

1.  ความเชื่อมโยงของพหุนิยมกับพหุวัฒนธรรมและประชาธิปไตย
แนวคดิพหนุยิม	 เป็นแนวคดิทีม่องว่าในสงัคมสมยัใหม่	อ�านาจกระจายอยูใ่นกลุม่และสถาบนัต่าง	ๆ	

ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในมือของผู้กุมอ�านาจรัฐ	สถาบันและกลุ่มต่าง	ๆ	จึงควรมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทาง

ของสังคม	ตลอดจนสามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้อ�านาจของรัฐด้วย	จากการเสนอความคิดการ 

กระจายอ�านาจดงักล่าว	จงึกล่าวได้ว่าแนวคดิพหนุยิมเป็นแนวคดิทีไ่ม่เหน็ด้วยกบัทฤษฎอี�านาจของรฐั51	หรอื

ก็คือแนวคิดพหุนิยมนี้	 เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านแนวคิดที่อธิบายว่ารัฐคือผู้มีอ�านาจสูงสุดในสังคม	ซึ่งในทางหนึ่ง

ก็สามารถเชื่อมโยงไปได้ถึงแนวคิดการยอมรับวัฒนธรรมอันหลากหลายแทนที่การยอมรับเฉพาะวัฒนธรรม

ของรัฐหรือของชนชั้นน�าในสังคม

แนวคิดพหุนิยมเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นโดยการผสมผสานเอาแนวคิดเก่ียวกับอ�านาจรัฐที่จ�ากัดและ

การปกครองโดยการยินยอมจากประชาชนมาจาก	จอห์น	ล็อค	(John	Locke)	ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่ง

แยกอ�านาจมาจาก	มองเตสกิเออ	(Charles	de	Montesquieu)	และแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของกลุ่มในการ

ป้องกันการใช้อ�านาจเผด็จการของรัฐสภามาจาก	ท็อกเกอวิลล์	 (Alexis	 de	Tocqueville)	 รวมถึงแนวคิด

การกระจายอ�านาจเพือ่ปกป้องสทิธขิองปัจเจกชนและคนกลุม่น้อยในสงัคมของฮามินตนั	(Hamilton)52		ทัง้นี้	

แนวคิดนี้ปรากฏเป็นรูปธรรมในยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่	20	มีนักคิดคนส�าคัญ	เช่น	ฟิกกี้	(Figgie)	ลินเซ่	

(Lindsay)	บาร์กเคอร์	 (Barker)	และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ดูกิท	(Duguit)	และ	ลาสกี้	 (Laski)	แต่แนวคิดนี้

ได้เติบโตจนกลายเป็นตัวแบบหลักในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา53 

ในยุโรป	 งานของดูกิท	ตีพิมพ์ใน	ค.ศ.	 1913	 เสนอว่ารัฐเป็นจ�านวนมากประกอบข้ึนจากคนหลาย

เชื้อชาติ	รัฐจึงไม่จ�าเป็นต้องเป็นตัวแทนของชาติ	อ�านาจอธิปไตยก็ไม่ใช่ส่ิงที่แบ่งแยกไม่ได้เพราะไม่เช่นนั้นก็

จะขัดกับหลักการกระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่น54	 ส่วนลาสกี้วิจารณ์แนวคิดเอกนิยมทางการเมือง	 ชี้ว่าสภาพ

และหน้าที่ของรัฐว่าไม่มีอะไรแตกต่างไปจากกลุ่มอื่น	ๆ	ในสังคมมากนัก	อ�านาจไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่รัฐเท่านั้น	

แต่กระจายอยู่ตามกลุ่มต่าง	ๆ	ในสังคม	โดยรัฐอาจมีสถานะพิเศษโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่น	ๆ	แต่ก็เป็นเพราะการ

ยอมรับจากสงัคม	ไม่ได้เกดิจากอ�านาจของรฐัเอง55	ส�าหรบัในสหรฐัอเมรกิา	 มีงานของโรเบร์ิต	ดาห์ล	 (Robert	

Dahl)	ที่พยามเสนอแนวคิดพหุนิยมอย่างเด่นชัด	ดาห์ล	พยายามชี้ให้เห็นว่าในอเมริกันสังคมประกอบด้วย

หลายศูนย์อ�านาจโดยไม่มีศูนย์อ�านาจใดครอบครองอ�านาจอธิปไตยแต่เพียงผู้เดียว	และที่ส�าคัญคือ	 แม้จะ

บอกว่าอ�านาจอธปิไตยเป็นของประชาชนแต่อ�านาจดังกล่าวกต้็องกระจายออกไปในประชาชนหลากหลายกลุม่	

โดยอ�านาจที่กระจายออกไปดังกล่าวน้ัน	 ก็เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจ	 เป็นกลไกยุติความขัดแย้งในสังคม

โดยสันติวิธี	 เพราะทุกกลุ่มมีโอกาสแสดงความเห็นคัดค้านในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย56	 ในสังคมพหุนิยมประชาชน

51	อนุสรณ์	ลิ่มมณี.	(2558).	รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง: การพิจารณาในเชิงอ�านาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์ 

(พิมพ์คร้ังที่	2).	กรุงเทพฯ:	สยามปริทัศน์.	น.	88-89	
52	Dunleavy	and	O’Leary.	(1987).	pp.	13-15;	Birch.	(1993).	p.	161.	เพ่ิงอ้าง.	น.	89.	
53	Hirst.	(1993).	p.	3.	เพิ่งอ้าง, 
54	Duguit.	(1955).	pp.	473-474,	476.	เพิ่งอ้าง.	น.	90.	
55	Laski.	(1955).	pp.	534-535.	เพิ่งอ้าง.	
56	Dahl.	(1967).	เพิ่งอ้าง.	น.	91.	
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12-34 การวิเคราะห์การเมือง

กลุ่มต่าง	ๆ	สามารถหรือมีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมหรือผลักดันการตัดสินใจของรัฐ	ผ่านสถาบัน

และกระบวนการทางการเมืองต่าง	ๆ	เช่น	พรรคการเมือง	รัฐสภา	สื่อสารมวลชน	เป็นต้น	นอกจากนั้นการที่

สังคมประกอบไปด้วยกลุ่มที่หลากหลายดังกล่าวนั้น	 แต่ละกลุ่มก็มีฐานอ�านาจของตนเองที่สามารถด�าเนิน

งานอย่างเป็นอิสระจากการแทรกแซงจากรัฐบาลได้อีกด้วย57

จะเห็นว่าแนวคิดพหุนิยมเป็นพื้นฐานส�าคัญในการเรียกร้องให้อ�านาจกระจายออกไปสู่กลุ่มต่าง	 ๆ	

ในสังคมเพื่อพัฒนาให้เกิดประชาธิปไตยอันเป็นแนวคิดที่สอดคล้องอย่างยิ่งกับพหุวัฒนธรรมนิยม	เนื่องจาก

การกระจายของอ�านาจออกไปตามกลุ่มต่าง	ๆ	อย่างหลากหลายดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มทางวัฒนธรรมต่าง	ๆ	

มีความเท่าเทียมกันทางอ�านาจ	น�าไปสู่ประชาธิปไตยทางวัฒนธรรมและประชาธิปไตยด้านอื่น	ๆ	(การเข้าถึง

อ�านาจทางการเมืองของกลุ่มต่าง	ๆ	ในสังคม)	อีกด้วย	

นอกจากแนวคิดพหุนิยมที่สอดคล้องอย่างยิ่งกับพหุวัฒนธรรมและประชาธิปไตยเสรีนิยมแล้ว	 ยัง

มแีนวคดิของนกัวชิาการทีอ่ธบิายความเชือ่มโยงของความหลากหลายทางวฒันธรรมกบัประชาธปิไตยได้อย่าง

ลึกซึ้งอย่างมากอีกแนวคิดหนึ่งคือ	การน�าเสนอแนวคิดประชาธิปไตยแบบเข้มข้น	(radical	democracy)	ของ

อดตีนกัวชิาการสายมาร์กซ์ซิสต์ทีข้่ามพ้นกรอบการอธบิายแบบมาร์กซ์ซสิต์มาสร้างค�าอธบิายของตนแบบหลงั

มาร์กซ์ซิสต์ขึ้น	ดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไป	

2.  พหุวัฒนธรรมกับประชาธิปไตยแบบเข้มข้น (radical democracy)
แอร์เนสโต	ลาเกลา	กับช็องตาล	มูฟ	(Ernesto	Laclau	and	Chantal	Mouffe)	นักวิชาการที่ข้าม

พ้นกรอบการอธิบายแบบมาร์กซ์ซิสต์มาสร้างค�าอธิบายของตนแบบหลังมาร์กซ์ซิสต์	ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับ

ความหลากหลายทางวฒันธรรม/อตัลกัษณ์กบัประชาธิปไตยไว้อย่างน่าสนใจย่ิง	โดยอธิบายว่า	สงัคมการเมือง

ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 จะเป็นสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างเข้มข้น	 เป็นสังคมที่ผู้คน

หลากหลายไม่ว่าจะเพศใด	 เชื้อชาติใด	หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับใด	ฯลฯ	สามารถเข้ามามีส่วนร่วม

อย่างเท่าเทียมและมีพลังในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ของสังคม	การส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแสดงตัว

ตนทางวัฒนธรรม	จะถือเป็นการสร้างให้เกิดประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นในสังคมการเมือง58

แนวคิดประชาธิปไตยแบบเข้มข้นเป็นสิ่งที่ลาเกลากับมูฟน�าเสนอมาเป็นระยะเวลานาน	 จนกระทั่ง

ภายหลังจากลาเกลาเสียชีวิตไปแล้ว	 มูฟก็ยังคงเสนอให้ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นนี้เป็นเป้าหมายหน่ึงของ

สังคม	อย่างไรก็ตาม	 มูฟเห็นว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ถูกครอบง�าโดยกระแสเสรีนิยมใหม่ที่ดูเหมือนว่า

ประชาชนมีเสรีภาพ	แต่เสรีภาพดังกล่าวเป็นเพียงภาพลวงตาเท่าน้ัน	กล่าวคือเป็นเสรีภาพในการเลือกที่จ�ากัด

เนื่องจากตัวเลือกที่มีอยู่ล้วนเป็นตัวเลือกที่อยู่ในกรอบของเสรีนิยมใหม่เท่านั้น	 ไม่ต่างอะไรกับการตัดสินใจ

เลือกซื้อของที่แตกต่างกันเฉพาะตราสินค้าแต่ก็เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน	 เช่น	 การตัดสินใจเลือกระหว่าง 

น�้าอัดลมตราเป๊ปซี่หรือโคคาโคล่า	 ซ่ึงการเปรียบเทียบดังกล่าวนี้เป็นภาพสะท้อนที่มูฟต้องการชี้ให้เห็นว่าคือ

ลกัษณะของพรรคการเมอืงในประเทศต่าง	ๆ	ทีแ่ม้เป็นคนละพรรคแต่เนือ้หาสาระของนโยบายกไ็ม่แตกต่างกัน	

57 เพิ่งอ้าง.	น.	94.	
58	Mouffe.	(1984).	In	Chris	Barker.	Op.cit.,	p.	456.	
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ประชาธิปไตยที่ดูเหมือนเติบโตในประเทศต่าง	ๆ	ภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่ในปัจจุบันจึงไม่ใช่ประชาธิปไตย

ที่แท้จริงในความหมายของเสรีภาพในการเลือกของประชาชน	แต่เป็นฉลากหนึ่งภายใต้เน้ือหาสาระเดียวกัน

ที่มูฟเห็นว่า	คือการเมืองแบบประชานิยมที่เติบโตขึ้นภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่	ซึ่งเป็นกระบวนการครอบง�า

ประชาชนให้อยู่ในกรอบเดียวกัน	 ไม่อาจเลือกวิถีชีวิตท่ีแตกต่างออกไปได้	ภายใต้กระแสดังกล่าวความต่าง

ถูกท�าให้เลือนหายไปทั้งในทางการเมืองและทางวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์	 ความแตกต่างทางการเมือง 

เลือนหายไปเพราะนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน	 แม้จะมี 

รายละเอียดแตกต่างกันบ้างแต่เนื้อความคือเสรีนิยมใหม่	 การต่อสู้ทางการเมืองจึงเป็นเพียงการต่อสู้ว่าจะ

เลือกฝ่ายใดขึ้นไปสู่อ�านาจ	ไม่ได้ต่อสู้เพื่อเลือกนโยบายที่แตกต่างกัน	ในขณะที่ความหมายของการเมืองคือ

การต่อสู้ต่อรองทางอ�านาจเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง	ๆ	ในสังคม	เมื่อพ้ืนที่ทางการเมืองไม่มีความ

แตกต่างดังกล่าว	ก็กลายเป็นว่าการเมืองเองก็เลือนหายไปจากสังคมด้วยนั่นเอง	ซึ่งมูฟ	เรียกสังคมแบบนี้ว่า	

“สังคมหลังการเมือง”	 (Postpolitical)	 เช่นเดียวกันกับกรณีของวัฒนธรรมที่ถูกท�าให้เป็นเหมือน	ๆ	กันไป

หมด	ลกัษณะดงักล่าวนี	้ในความเห็นของมฟูไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น	“ประชาธิปไตย”	แต่คือสงัคมทีถู่กครอบง�า

ภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่

ด้วยเหตุน้ี	มูฟจึงเสนอว่าการสร้างให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นนั้น	จ�าเป็นต้องน�าการเมืองกลับเข้ามาใน

พื้นที่ของสังคมอีกครั้ง	(taking-back	democracy	means	taking	back	politics)59	ในความหมายน้ีมูฟ

อธิบายว่าการเมืองต้องประกอบด้วยภาวะของความแตกต่างที่สามารถแยกฝักแยกฝ่ายและแสดงออกถึง

ความขัดแย้งหรือเป็นคู่ตรงข้ามได้	 (politics	 in	 partisan	 and	 agonistic	 terms)	 ส�าหรับสิ่งที่มูฟ 

เรียกว่าการเมืองแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่าย	(partisan	conception	of	politics)	มูฟ	หมายถึงว่า	ในพื้นท่ีทางการ

เมืองจะต้องเป็นพื้นที่ที่สร้างเส้นแบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนถึง	 “พวกเรา”	 ที่เผชิญหน้ากับ	 “พวกเขา”	 ไม่ใช่

การเมืองที่ปฏิเสธความแตกต่าง	เพราะการปฏิเสธความแตกต่างก็คือกระบวนการหน่ึงของการครอบง�า	และ

ในการเมืองแบบมีฝักมีฝ่ายนี้เองจะเป็นกลไกส�าคัญที่สามารถน�ามาซึ่งการเปิดให้ความแตกต่างมีที่ยืนหรือ

กระทั่งเผชิญหน้ากันได้โดยมีกลไกจัดการความต่างในเชิงสถาบันของประชาธิปไตยรองรับ	 สภาวการณ์ 

ดังกล่าวจะน�ามาซึ่งประชาธิปไตยแบบเข้มข้นในที่สุด	หรืออีกทางหนึ่งก็ต้องรณรงค์หรือสร้างให้เกิดกลไกเชิง

สถาบันที่อนุญาตให้ความแตกต่างสามารถแสดงตนและแข่งขันกันได้อย่างเสรีเกิดขึ้นในสังคมเพื่อสร้างให้

เกิดประชาธิปไตยขึ้นในสังคมน่ันเอง	

ซึง่ลกัษณะดังกล่าวจะเปิดพืน้ทีใ่ห้ประชาชนมีตวัเลอืกจากสิง่ท่ีแตกต่างกันอย่างชดัเจนในสงัคม	และ

ถึงที่สุด	 ตัวเลือกท่ีมีน้ันก็อาจสร้างโอกาสที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสถาบันทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรมได้ใน

อนาคต	 อีกทั้งยังช่วยเปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างหลากหลายทางด้านอื่น	ๆ	 มีที่ยืนในสังคม	 รวมถึงความ 

แตกต่างทางวัฒนธรรม	แม้มูฟจะไม่กล่าวถึงวัฒนธรรมโดยตรงเมื่อเสนอความคิดทางการเมือง	แต่กล่าวถึง

ความหลากหลายของอัตลักษณ์	 ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงออกทางวัฒนธรรมนั่นเอง	 การเปิดพื้นที่ให้ 

 
59	Andrea	Cely	Alejandro	Mantilla.	Left Populism and Taking Back Democracy: A Conversation with 

Chantal Mouffe.	21	March	2016,	จาก	http://www.versobooks.com/blogs/2566-left-populism-and-taking-back-democ-

racy-a-conversation-with-chantal-mouffe	ค้น8noเมื่อ	15	มกราคม	2560.	
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12-36 การวิเคราะห์การเมือง

กับความแตกต่างหลากหลายจึงหมายรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้กับพหุวัฒนธรรม	 ให้ผู้คนเกิดเสรีภาพในการ

แสดงตัวตน	 โดยมีสถาบัน/กลไกทางการเมืองที่เป็นทางการให้การรับรองเพื่อให้เสรีภาพดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น

จริงในชีวิตประจ�าวัน	ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นจึงจะเกิดผลจริงได้ในเชิงปฏิบัติ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.2 เรื่องที่ 12.2.2
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12-37การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

ตอนที่ 12.3

กรณีศึกษาประเด็นท้าทายของแนวคิดพหุวัฒนธรรม

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	12.3	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง	

 หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	12.3.1		ประเด็นท้าทายของแนวคิดพหุวัฒนธรรม

เรื่องท่ี	12.3.2		พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย	 	 	

 

แนวคิด
1.	 		ประเด็นปัญหาและความท้าทายของแนวคิดพหุวัฒนธรรมในปัจจุบัน	 เกิดขึ้นจากหลาย

เหตุปัจจัย	ประการแรก	ความท้าทายที่เกิดจากปัจจัยด้านการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง

กับรัฐชาติ	 ประการที่สอง	 ความท้าทายที่เกิดจากประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 การ

ครอบง�าของแนวคิดเสรีนิยมใหม่	 และประการที่สาม	ประเด็นท้าทายที่เกิดจากฐานการ

อธบิายและการให้ความหมายของแนวคดิพหวุฒันธรรมนยิมเอง	อย่างไรกต็ามท่ามกลาง

ความท้าทายดงักล่าวกลบัพบว่าแนวคดิพหวุฒันธรรมเตบิโตและพฒันาเป็นรปูธรรมอย่าง

มากในประเทศแคนาดา

2.	 		แนวคดิพหวัุฒนธรรมได้รบัความนยิมอย่างมากในสงัคมไทย	แต่กม็กัถกูใช้ไปในแนวทาง

ที่ไม่สอดคล้องกับการสร้างการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 และเป็นไป

ภายใต้กรอบมุมมองวัฒนธรรมนิยม	เน้นการใช้แนวคิดพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเอกภาพ	

ความสมานฉันท์	 และความมั่นคงของชาติ	 อย่างไรก็ตามด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลง

ด้านต่าง	ๆ	ที่น�าประเทศไทยเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่	แนวคิดพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยก็

มพีฒันาการ	เกดิความเปลีย่นแปลงในวงการวชิาการ	และเกิดกระแสการยอมรบัในความ

แตกต่างหลากหลายมากขึน้	เช่น	การยอมรบัในฐานะความเป็นพลเมืองของกลุม่ชาตพัินธ์ุ	

การยอมรับในวิถีชีวิตและฐานะต�าแหน่งของเพศที่สาม	เป็นต้น	

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	12.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.	 	อธิบายประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นกับแนวคิดพหุวัฒนธรรมได้

2.	 		เข้าใจและอธิบายแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย	ทั้งในส่วนของการให้ความหมาย	

การน�าแนวคิดมาใช้	ปัญหาที่เกิดขึ้น	และแนวโน้มของพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยได้
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12-38 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 12.3.1  ประเด็นท้าทายของแนวคิดพหุวัฒนธรรม

พหุวัฒนธรรมหรือพหุวัฒนธรรมนิยม	คือการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 ยอมรับ

เอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรม	โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลายน้ันไม่ได้มีการพยายาม

ครอบง�าซึ่งกันและกัน	โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่เกิดขึ้นใหม่มักเป็นรัฐที่เป็นพหุวัฒนธรรม	เพราะเป็น

ประเทศที่เกิดขึ้นภายหลังการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์	 เช่น	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	

ทั้งนี้	การยอมรับพหุวัฒนธรรมดังกล่าวจะพบว่า	ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบริบทของวัฒนธรรมเท่านั้น	แต่ต้อง

เกดิเป็นรูปธรรมในระบบการเมอืงทีเ่ป็นทางการด้วย	โดยกฎหมายและกฎระเบยีบของประเทศต้องเปิดโอกาส

ให้มีทางเลือกในการปฏิบัติการโดยไม่มีวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหน่ึงครอบง�าหรือถูกครอบง�า	 อีกท้ังยังต้อง

พิจารณาถึงข้อแตกต่างระหว่างกฎระเบียบที่ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรกับการบังคับใช้จริงด้วย	 ตัวอย่าง

เช่น	มาเลเซียและสิงคโปร์	อ้างว่าตนเป็นรัฐพหุวัฒนธรรม	แต่ดูจะเป็นการยกแนวคิดพหุวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อ

เป้าหมายทางการเมืองมากกว่าการหวังผลในทางปฏิบัติ	 เนื่องจากในสังคมของประเทศดังกล่าว	 ยังคงมี

วฒันธรรมชดุหนึง่ทีมี่บทบาทในสงัคมเหนอืวฒันธรรมชดุอ่ืน	ๆ60	เป็นต้น	และการยกวฒันธรรมหน่ึงขึน้เหนือ

กว่าวัฒนธรรมอื่น	ๆ	นั้นก็จะทรงพลังอย่างมากหากถูกด�าเนินการโดยกลไกของรัฐชาติ	ความท้าทายประการ

ส�าคัญหนึ่งของแนวคิดพหุวัฒนธรรมจึงเป็นอ�านาจของรัฐชาตินั่นเอง	

รัฐสมัยใหม่หรือรัฐชาติ	 มักเน้นการสร้างคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่พึงปรารถนาเพื่อสร้างความ

มั่นคงแห่งรัฐ	รัฐสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นส่งผลให้วัฒนธรรมที่เคยด�ารงอยู่อย่างหลากหลายในอดีตกลับกลายเป็น

ภยัคกุคาม	อย่างไรกต็าม	ด้วยกระแสของโลกาภวัิตน์	กส่็งผลให้รฐัชาตจิ�าเป็นต้องเปิดเอาแนวคดิพหุวฒันธรรม

ควบคู่กับแนวคิดประชาธิปไตยเข้ามา	 โลกาภิวัตน์จึงส่งผลส�าคัญต่อการขยายตัวของแนวคิดพหุวัฒนธรรม	

ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 เน่ืองจากความใกล้ชิดของโลกที่ท�าให้ผู้คน 

ซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมจ�าเป็นต้องติดต่อสื่อสารถึงกัน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงผ่านองค์การและบรรษัท

ข้ามชาติที่มีพนักงานหรือผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลาย	อย่างไรก็ตาม	 ในระยะเวลาต่อมาโลกาภิวัตน์ก็ถูก

วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ท�าลายความแตกต่างและท�าให้โลกนี้เหมือนกันหมด	อีกทั้งกระ

แสโลกาภิวัตน์ก็ยังถูกท้าทายมากขึ้น	 ซึ่งเหตุการณ์ส�าคัญที่สะท้อนการต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่ชัดเจนมากที่สุด

คือเหตุการณ์วินาศกรรม	 9/11	 เมื่อวันที่	 11	 กันยายน	 ค.ศ.	 2001	 น�ามาซึ่งความท้าทายที่มีต่อแนวคิด 

พหุวัฒนธรรมไปด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ความหวาดระแวงหรือความหวาดกลัวชาวมุสลิมในโลกตะวันตก

และแพร่กระจายไปท่ัวโลกในเวลาต่อมา	ความระแวงดังกล่าวน�ามาซ่ึงข้อเรยีกร้องให้รฐัใช้ความรนุแรงมากขึน้

ภายใต้นโยบายต่อต้านการก่อการร้าย	 อีกทั้งยังมีการด�าเนินนโยบายกีดกันผู้อพยพมากขึ้นในบางประเทศ	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศสหรัฐอเมริกาเองภายหลังการขึ้นสู่ต�าแหน่งประธานาธิบดีของนายโดนัล	ทรัมป์	 

 

60	อมรา	พงศาพิชญ์.	อ้างแล้ว.	น.	19-20.	
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12-39การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

ในช่วงต้น	 ค.ศ.	 2017	 ส่งผลให้ในยุคปัจจุบัน	 กลไกของรัฐชาติได้กลับขึ้นมามีพลัง	 และกลายเป็นตัวการ

ส�าคัญในการท้าท้ายแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม	และอาจน�ามาซึ่งปัญหาด้านวัฒนธรรมมากกว่า

ปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่โลกาภิวัตน์ได้สร้างขึ้นเสียอีก61

ทั้งนี้	 ประเด็นปัญหาและความท้าทายของแนวคิดพหุวัฒนธรรมในปัจจุบัน	 เกิดข้ึนจากหลายเหตุ

ปัจจัย	สามารถจ�าแนกเป็นประเด็นหลักได้ประมาณ	3	ประการ	คือ	ประการที่	1	ความท้าทายที่เกิดจากปัจจัย

ด้านการเมืองซึง่เกีย่วข้องโดยตรงกบัรฐัชาตแิละการกลบัขึน้มาอีกครัง้ของแนวคิดชาตนิิยม	ประการที	่2	ความ

ท้าทายที่เกิดจากประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการครอบง�าของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ใน

ปัจจุบัน	และประการที่	3	เป็นประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากฐานการอธิบายและการให้ความหมาย

ของแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมเอง	

ประการที่ 1 ความท้าทายของพหุวัฒนธรรมที่เกิดจากปัจจัยด้านการเมือง
โลกาภิวัตน์ที่เชื่อมโยงทั้งผู้คน	 ข้อมูลข่าวสาร	 เงินทุน	 เทคโนโลยี	 น�ามาซึ่งการข้อเรียกร้องหลาย

ประการให้เกิดการยอมรับความหลากหลายและเอื้อให้ความหลากหลายได้แสดงตัวตนออกมา	ส่งผลกระทบ

ส�าคัญต่ออ�านาจของรัฐชาติในการควบคุมสังคม	หากมองในแง่หน่ึง	 การลดลงของอ�านาจรัฐก็น�ามาซึ่งการ

เพ่ิมข้ึนของอ�านาจประชาชนหรือการเติบโตขึ้นของประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม	 ซึ่งก็เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า

เสรีนิยมประชาธิปไตยเติบโตขึ้นอย่างมากในยุคโลกาภิวัตน์รวมถึงในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของพุทธ

ทศวรรษที่	 2530	 จนถึงช่วงปลายพุทธทศวรรษที่	 2540	 อย่างไรก็ตาม	 การเกิดขึ้นของปัญหาใหม่	 ๆ	 สร้าง

ความกังวลต่อความมั่นคงของสังคม	จนในที่สุดสังคมนั่นเองที่เรียกร้องให้รัฐกลับมาใช้อ�านาจมากขึ้นอีกครั้ง

เพือ่จัดการกับปัญหาทีก่ระทบต่อความมัน่คงดงักล่าว	การเรยีกร้องให้รฐัจดัการกับปัญหาต่าง	ๆ	มากขึน้ภายใต้

การเติบโตของกระแสประชาธิปไตยนี้เอง	 น�าสังคมกลับไปสู่ประเด็นท้าทายเดิมที่รัฐและสังคมเผชิญมาโดย

ตลอดคือปัญหาที่ว่ารัฐจะใช้อ�านาจให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร	ในขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสิทธิการมีส่วนร่วม

ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย62	 เพราะบ่อยครั้งการเรียกร้องให้รัฐใช้อ�านาจมากขึ้นในการจัดการ

ปัญหาของสังคมมักน�ามาซ่ึงการลิดรอนเสรีภาพของประชาชน	และแน่นอนที่สุดย่อมเป็นการลิดรอนเสรีภาพ

ทางวัฒนธรรมหรือพหุวัฒนธรรมไปด้วย	การกลับมาอีกครั้งของอ�านาจรัฐน้ีจึงเป็นความท้าทายส�าคัญของ

แนวคิดพหุวัฒนธรรมเพราะธรรมชาติของรัฐชาตินั้นไม่เอื้อต่อแนวคิดพหุวัฒนธรรมหรืออาจกล่าวได้ว่า 

รัฐชาตินี้เองเป็นอุปสรรคส�าคัญหน่ึงของการเติบโตของแนวคิดพหุวัฒนธรรม	

ในประเดน็การอภปิรายความขดัแย้งระหว่างรฐัชาตกิบัความหลากหลายทางวฒันธรรมนี	้คลฟิฟอร์ด	

เกียทซ์	 (Clifford	Geertz)	 เป็นนักวิชาการที่น�าเสนอความคิดในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างโดดเด่นมากที่สุด 

คนหน่ึง	 และยังเป็นนักวิชาการคนส�าคัญท่ีน�าเสนอข้อเรียกร้องให้เกิดการยอมรับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมไว้อย่างทรงพลัง	โดยเกียทซ์มองว่าเราไม่สามารถใช้มาตรฐานในบริบทหน่ึงไปตัดสินอีกบริบทหน่ึง	 

 
61	ธเนศ	วงศ์ยานาวา.	อ้างแล้ว.	น.	59.	
62	 Sheldon	Birkett.	The Return of Neo-nationalism?: Rethinking Democracy In an Age of Globalism.  

ค้นคืนเมื่อ	15	มกราคม	2560,	จาก	https://theadhocglobalists.com/2016/12/30/the-return-of-neo-nationalism/		
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12-40 การวิเคราะห์การเมือง

อีกทั้งไม่มีความชอบธรรมใด	ๆ	ที่จะท�าเช่นนั้นอีกด้วย	 ในการนี้	 เกียทซ์พูดถึง	 “การรื้อถอนเชิงโครงสร้าง” 

ในความหมายท่ีว่า	คือการท�าให้ความแตกต่างหลากหลาย	(heterogeneity)	เป็นสิ่งที่รับรู้เข้าใจและยอมรับ

กันได้	เกียทซ์ตั้งค�าถามน่าสนใจสองประการที่ท้าทายกระบวนทัศน์หลักขององค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในเรื่อง

ดังกล่าวนี้	 คือ	 ประการแรก	 เป็นไปได้หรือไม่	 ที่จะมีประเทศหรือบ้านเมืองที่ไม่มีความเป็นชาติ	 โดยที่การ

ด�าเนินชีวิตของผู้คนยังคงเหมือนเดิมในประเด็นของตัวตน	 และประการที่สอง	 เป็นไปได้หรือไม่	 ถ้าจะมี

วัฒนธรรมที่ปราศจากซ่ึงความเห็นพ้องต้องกัน63

ในประการแรก เกียทซ์บอกว่า	ให้ทดลองมองให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่าง	“ชาติ”	กับ	“ประเทศ-

ผืนแผ่นดิน”	 หรือ	 “การเมือง”	 เช่น	 อาจมองว่าชาตินิยมโดยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดการแบ่งแยก	 เป็น

ปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย	และเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอารยะ	 เพราะชาตินิยมท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งมีอ�านาจเหนือ

กลุ่มอื่น	 ในประเด็นประชาธิปไตย	ปฏิเสธไม่ได้ว่าในประเทศท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย	 แต่เกิดชาตินิยม

ที่ชูกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มขึ้นเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของความเป็นชาติของประเทศ	สิ่งที่ตามมาคือ	ความ

ไม่เสมอภาคหรือการกดีกนัคนบางกลุม่ทีม่ชีาตพินัธ์ุแตกต่างออกไปจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 ด้วยเหตน้ีุ	

รัฐชาติกับเสรีประชาธิปไตยจึงเป็นส่ิงที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ตั้งแต่เร่ิมต้นแล้ว	นอกจากนี้	 เกียทซ์ยังบอก

ว่า	ในขณะนี้	 เราดูจะอยู่ในสภาวะที่ต้องการการเมืองใหม่ที่หลากหลาย	ที่ไม่มุ่งเน้นในเรื่องของการยืนยันใน

ความเป็นภูมิภาค	ภาษา	 เชื้อชาติ	ศาสนา	หรือชาติพันธุ์	 มากเหมือนที่ผ่านมา	การเมืองสมัยใหม่ต้องพัฒนา

ทัศนะที่ลดทอนการสร้างหรือปลุก	“ภูตผีปีศาจ”	ในเรื่องความเป็น	ชาติ-ศาสนา-วัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์อย่าง

ตื้นเขินดังที่ท�ากันมาช้านาน64

ในประการที่สอง	เกียทซ์บอกว่า	ถ้าเราอยากหาค�าตอบที่มีลักษณะสากล	มุ่งหาค�าตอบที่ไม่ผันแปร

หลากหลาย	กเ็ท่ากับตัง้โจทย์ผิด	และสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหา	โลกาภวิตัน์น�ามาซึง่เงือ่นไงต่าง	ๆ	มากมาย	

ทีท่�าให้เอกลกัษณ์ต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นชาตพินัธุ	์ศาสนา	วฒันธรรม	ทีมี่ลกัษณะแตกต่าง	หรอืขดัแย้งตรงข้ามกัน	

เกิดผสมปนเปเข้าด้วยกัน	จนยากที่จะหาความเป็นสากลให้กับเอกลักษณ์ใด	ๆ	

ในการนี้	 เกียทซ์เสนอให้	 ประการแรก	 นักวิชาการต้องตระหนักรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลาย

อย่างเปิดเผยชัดเจนและตรงไปตรงมา	และจะต้องไม่อธิบายปรากฏการณ์อันหลากหลายโดยท�าให้คลุมเครือ

ด้วยการพูดอย่างขอไปที	 เช่น	 เหมารวมวัฒนธรรมคนจีนในพื้นที่ต่าง	ๆ	 ไว้ภายใต้ค�าว่า	 “วัฒนธรรมขงจ่ือ” 

และประการที่สอง	 นักวิชาการจะต้องไม่มองความแตกต่างในฐานะที่เป็นสิ่งตรงกันข้ามขัดแย้ง	 และต้องให้

พื้นที่กับความแตกต่างและมองสรรพส่ิงอย่างเป็นรูปธรรม	 เมื่อวิธีคิดแบบจัดใส่กล่องหายไป	การครอบง�าก็

จะได้หายไปด้วย65

63	 ไชยันต์	 ไชยพร.	 (2551).	ข้อวิพากษ์ทฤษฎีการเมืองกระแสหลักของ คลิฟฟอร์ด เกียทซ์.	 น.	 67-97.	 กรุงเทพฯ:	 โอเพ่น	

บุก๊ส์.	

64 เพิ่งอ้าง.	น.	84.	

65 เพิ่งอ้าง.	น.	67-97.	
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12-41การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

ประการที่ 2 ความท้าทายของแนวคิดพหุวัฒนธรรมที่เกิดจากประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ความท้าทายของแนวคิดพหุวัฒนธรรมจากประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจนี้	 เกิดขึ้นเนื่องจากความ

เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แพร่หลายในโลกทุนนิยมยุคปัจจุบัน	เป็นความท้าทายที่ผู้ศึกษาทางวัฒนธรรม

มีความจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจในวัฒนธรรมต่าง	ๆ	ร่วมด้วย	ตลอดจนการศึกษา

ประเด็นทางวัฒนธรรมอาจต้องวิเคราะห์ให้ลึกไปถึงอ�านาจในกระบวนการผลิตและเผยแพร่วัฒนธรรม	

เน่ืองจากความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในกระบวนการดังกล่าวส่งผลต่ออ�านาจทางวัฒนธรรมของผู้คน	หรือกล่าว

คือ	 อ�านาจควบคุมในทางเศรษฐกิจส่งผลต่ออ�านาจทางวัฒนธรรมน่ันเอง	 ซึ่งความท้าทายดังกล่าวน้ีเป็นข้อ

เสนอที่นักคิดส�านักแฟรงค์เฟิร์ตย�้าเตือนดังได้น�าเสนอแล้วข้างต้น

นอกจากนัน้	ตามข้อเสนอของมูฟข้างต้น	ความท้าทายส�าคญัต่อแนวคดิพหวัุฒนธรรมของยคุปัจจบัุน	

คือความท้าทายจากการครอบง�าของกระแสเสรีนิยมใหม่	(ซึ่งเป็นเน้ือเดียวกันกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและ

มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์)	แนวคิดเสรีนิยมใหม่ได้ครอบง�าสังคมไปทั่วโลก	การครอบง�าดังกล่าวท�าให้

ดูเหมือนกับว่าผู้คนมีความเท่าเทียมกันในทางวัฒนธรรมหรือในฐานะการเป็นพลเมืองของสังคมหน่ึงที่มีสิทธิ

มีเสียงในทางการเมืองจากการเปิดให้มีการเลือกตั้งภายใต้ระบอบการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย	

แต่ปัญหาคือ	แม้จะมีสิทธิในการเลือกก็จริง	แต่ทางเลือกกลับถูกก�าหนดไว้แล้วและเป็นตัวเลือกที่ไม่มีความ

แตกต่างกัน	 เช่น	 นโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด	 แต่

ใจความส�าคัญก็เป็นแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่	 เช่นเดียวกันกับในกรณีของวัฒนธรรม	ที่ดูเหมือนจะมีความ

หลากหลาย	แต่ภายใต้กระแสดังกล่าววัฒนธรรมต่าง	ๆ	ก็ถูกท�าให้เหมือน	ๆ	กันทั้งสิ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วฒันธรรมบรโิภคนยิมภายใต้ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิมทีป่ระเดน็ทางวฒันธรรมกถ็กูท�าให้กลายเป็นสนิค้า

ออกขายในตลาด	สิทธิในการเลือกดังกล่าวจึงเป็นเพียงภาพลวงตาเนื่องจากเป็นเพียงการเลือกสิ่งที่แตกต่าง

กันเฉพาะป้ายฉลาก	 แต่ภายในคือส่ิงของชนิดเดียวกัน	 ลักษณะรูปธรรมท่ีเห็นได้ชัดในกรณีนี้ก็คือรื้อฟื้น

วฒันธรรมท้องถ่ินเพือ่เป็นจดุขายทางการตลาด	ซึง่จะเหน็ว่าเกิดพืน้ทีท่างวฒันธรรมต่าง	ๆ	ขึน้เป็นจ�านวนมาก	

แต่การกลับมาของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง	 ๆ	ดังกล่าวล้วนมีรูปแบบการน�าเสนอที่คล้ายคลึงกัน	 เช่น	ตลาด

อัมพวา	 เพลินวาน	 เชียงคาน	 เป็นต้น	ความแตกต่างของพื้นท่ีดังกล่าวเป็นประเด็นที่สามารถตั้งค�าถามได้ว่า	

เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งและการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ต่าง	ๆ	หรือความแตกต่าง

ของวฒันธรรมในพืน้ทีด่งักล่าวเป็นเพยีงป้ายฉลากแต่เนือ้หาภายในเหมอืนกนัคอืการรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมท้องถิน่

เพื่อเหตุผลทางการค้าเป็นหลัก	ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นท้าทายที่ต้องอาศัยการอภิปรายที่ลึกซึ้งมากขึ้น 

ต่อไปในอนาคต	

ประการที ่3 ประเดน็ปัญหาและความท้าทายท่ีเกดิจากฐานการอธบิายและการให้ความหมายของ

แนวคิดพหุวัฒนธรรม
ประเดน็ค�าถามหน่ึงซ่ึงเป็นประเดน็ค�าถามส�าคญัในทางการเมอืงคอืเรือ่งของอ�านาจ	อนัเป็นทรพัยากร

ส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายทีต้่องการในทางการเมอืง	และฐานของทรพัยากรส�าคญัหนึง่ในการได้มาซึง่อ�านาจ

คือปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญที่นักวิชาการมาร์กซ์ซิสต์หรือนักเศรษฐศาสตร์การเมืองให ้
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12-42 การวิเคราะห์การเมือง

ความสนใจ	จะสงัเกตได้ว่าการศกึษาประเดน็ทางวฒันธรรมในระยะหลงัมกัมองข้ามมติทิางเศรษฐกจิการเมอืง	

แต่หันไปวิเคราะห์ประเด็นเชิงสังคมวิทยาการเมืองเป็นส่วนใหญ่	 โดยหากมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจกห็ยิบเอาเฉพาะแนวคดิมาร์กซ์ซสิต์ใหม่	โดยเฉพาะแนวคดิของอนัโตนโิอ	กรมัชี	่ซึง่มุง่เน้นการวเิคราะห์

การครองความเป็นเจ้าทางความคิดหรืออุดมการณ์เป็นส�าคัญ66	ประเด็นท้าทายที่เกิดจากฐานการอธิบายของ

แนวคิดพหุวัฒนธรรมในประเด็นแรกจึงเป็นความท้าทายที่เกิดจากฐานการอธิบายที่ละเลยมิติด้านเศรษฐกิจ	

การศึกษาในลักษณะดังกล่าวแม้มีความน่าสนใจ	แต่เมื่อไม่ได้มองในมิติทางเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมด้วย	

ก็อาจท�าให้มองไม่เห็นพื้นที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างครอบคลุม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 เร่ืองความเป็น

เจ้าของ	การครอบครองทรัพยากรทางเศรษฐกิจ	ซึ่งส่งผลอย่างส�าคัญต่อเรื่องของอ�านาจและการควบคุม67 

อันเป็นปัจจัยชี้ขาดตัวหนึ่งว่ากลุ่มคนกลุ่มใด	มีอ�านาจมากน้อยเพียงใดในสังคม	ซึ่งการละเลยประเด็นด้าน

เศรษฐกิจนี้เองก็สอดคล้องกับข้อโต้แย้งของมูฟ	ดังกล่าวข้างต้นด้วย	ที่ว่าความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจส่งผล 

อย่างส�าคญัต่อความไม่เท่าเทยีมกนัในการใช้ชวิีตและการเข้าถงึอ�านาจเชิงรปูธรรมในทางปฏบิตัขิองผูค้น	เป็น

ความเหลื่อมล�้าที่มักถูกปิดบังไว้ภายใต้กระแสประชาธิปไตยแบบประชานิยมของกระแสเสรีนิยมใหม่ที่

ครอบง�าสังคมไว้อย่างเบ็ดเสร็จแยบยล	การละเลยมิติด้านเศรษฐกิจในการศึกษาทางวัฒนธรรมจะย่ิงท�าให้

ความเหลื่อมล�้าดังกล่าวถูกซ่อนเร้นไว้อย่างแนบเนียน

นอกจากนี	้อกีประเด็นหนึง่ของความท้าทายทีเ่กดิจากตวัแนวคดิพหวุฒันธรรมเองกค็อืความท้าทาย

ที่เกิดจากความคลุมเครือของการให้ความหมายของแนวคิด	 เน่ืองจากความแพร่หลายของแนวคิด 

พหุวัฒนธรรม	และการน�าแนวคิดไปใช้ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันทั่วทั้งโลก	ส่งผลอย่างมากต่อการดัดแปลง

ความหมายให้เข้ากับบริบทและเป้าหมายของการน�าใช้	จนกระทัง่ความหมายของค�าดงักล่าวนีเ้ลือ่นลอยจนถงึ

ขั้นถูกวิจารณ์ว่ากลวงเปล่า68	แม้กระทั่งในประเทศท่ีเป็นต้นก�าเนิดเอง	ก็ยังพบว่า	การตีความความหมายของ

พหุวัฒนธรรมก็มีความแตกต่างกัน	 เช่น	 ในสหรัฐอเมริกา	 พหุวัฒนธรรมถูกเข้าใจว่าหมายถึงการจัดการ

สาธารณะเพื่อรองรับความแตกต่างของประชากรที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม	ภาษา	 เชื้อชาติ	 เช่น	 การจัดการ

ศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมส�าหรับเด็กที่มีพ้ืนฐานทางครอบครัวหลากหลาย	ทั้งที่เป็นผู้อพยพ	 ชาวอเมริกัน 

เชือ้สายต่าง	ๆ	และคนพืน้ถิน่	ในขณะทีใ่นแคนาดาและออสเตรเลยี	พหวุฒันธรรมถูกเข้าใจว่าหมายถงึนโยบาย

ของรัฐที่ใช้ในการจัดการความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของประชาชนภายในรัฐ	 เป็นต้น69  

การให้ความหมายที่แตกต่างและคลุมเครือดังกล่าวนี้ยิ่งสร้างความท้าทายมากขึ้นหากผู้น�าแนวคิดพหุ

วฒันธรรมไปใช้โดยมีเป้าหมายทีต่รงข้ามกบัเป้าหมายเดมิของแนวคดิหรอืเป็นการน�าแนวคดิไปใช้เพ่ือครอบง�า

ทางวัฒนธรรม	 แทนที่จะใช้เพื่อให้เกิดการยอมรับในความเท่าเทียมทางวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

 

66	สาทร	ศรีเกตุ.	อ้างแล้ว.	น.	33.	
67	Jim	McGuigan.	(1992).	“Cultural	Populism”	and	Jim	McGuigan.	(1996).	“Cultural	and	the	Public	Sphere” 

and	Jim	McGuigan.	(1996).	“Cultural	Populism	Revisited”,	in	M.M.	Ferguson	and	P.	Golding.	“Cultural	Studies	in	

Question”	in	Chris	Barker.	Op.cit.	(p.	458).	
68	Gunew.	(2004).	ใน	ศิริจิต	สุนันต๊ะ.	อ้างแล้ว.	น.	10.	
69 เพิ่งอ้าง.	น.	10.	
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12-43การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

การกล่าวอ้างถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้ความเหนือกว่าของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งดังที่

เกิดขึ้นในกรณีของประเทศไทย	(และในอีกหลายประเทศ	ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

อนึ่ง	 ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น	แนวคิดพหุวัฒนธรรมได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

อย่างยิ่งในประเทศแคนาดา	กรณีของประเทศแคนาดาจึงเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นมากที่สุดในปัจจุบันถึงความ

ส�าเร็จของแนวคิดพหุวัฒนธรรม	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรณีศึกษาความส�าเร็จของแนวคิดพหุวัฒนธรรมในประเทศแคนาดา	ในขณะที่หลายประเทศก�าลัง

มแีนวโน้มไปในทางอนรุกัษ์นยิมทีเ่รียกร้องให้รฐักลบัเข้ามามบีทบาทส�าคัญอกีครัง้ในการจัดการปัญหาต่าง	 ๆ	 

ที่เกิดขึ้น	ท้ังวิกฤตเศรษฐกิจและภัยคุกคามจากการก่อการร้ายอันเป็นความท้าทายอย่างย่ิงต่อการพัฒนาของ

แนวคิดพหุวัฒนธรรม	ประเทศแคนาดากลับมีความโดดเด่นในการเดินหน้าไปในทางของพหุวัฒนธรรมนิยม	

โดยนายกรฐัมนตรขีองประเทศแคนาดา	นายจสัตนิ	ทรโูด	ได้ให้สมัภาษณ์กบัหนงัสอืพมิพ์นวิยอร์กไทม์	(New	

York	Times)	 โดยการประกาศว่าประเทศแคนาดาจะเป็น	 “ประเทศหลังรัฐชาติประเทศแรก”	 (first	 post-

national	state)	และยังประกาศว่าแคนาดาจะเป็น	“ประเทศที่ไม่มีอัตลักษณ์ของชาติ”	และไม่มี	“วัฒนธรรม

กระแสหลักของประเทศ”	 (no	core	identity,	no	mainstream)	อีกด้วย	และบอกว่าชาติของแคนาดาคือ

อะไรก็ได้	ไม่มีอัตลักษณ์	ไม่มีเอกลักษณ์ที่เป็นกระแสหลัก	เม่ือไม่มีกระแสหลัก	ก็ส่งผลให้ความเป็นชายขอบ	

(marginal)	ก็ไม่มีอีกต่อไป	โดยในเชิงรูปธรรม	นโยบายดังกล่าวของประเทศแคนาดาปรากฏให้เห็นผ่านแนว

นโยบายเรื่องผู้อพยพ	ที่เปิดให้คนต่างชาติเข้าไปตั้งถิ่นฐานได้ค่อนข้างเสรี	 ซึ่งการด�าเนินนโยบายดังกล่าว	

แคนาดาก็เห็นว่า	 ไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของ	 “ชาติ”	 หรือ	 “พรมแดน”	 หรือ	 “รัฐและความมั่นคง”	 แต่ 

อย่างใด	สิ่งเหล่าน้ันยังคงด�ารงอยู่	แต่เป็นการเปลี่ยนวิสัยทัศน์	จากการให้ความส�าคัญกับเรื่องของความเป็น

ชาติ	 ความเป็นเรา	 เรื่องเอกลักษณ์	 มาเป็นการเปิดรับผู้คนใหม่	 ๆ	 ให้เข้ามาร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรือง

แก่ประเทศต่อไป70	จะเห็นว่า	ท่ามกลางความท้าท้ายต่าง	ๆ	กรณีตัวอย่างของประเทศแคนาดา	กลับเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าส�าคัญและเป็นรูปธรรมมากที่สุดของแนวคิดพหุวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน	 

อีกทั้งยังเป็นการด�าเนินนโยบายที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาส�าคัญหนึ่งที่โลกก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันคือปัญหา

การอพยพย้ายถ่ินอีกด้วย	ด้วยการประกาศเปิดรับการย้ายถิ่นของคนต่างชาติให้เข้าไปต้ังถิ่นฐานในประเทศ

อย่างเสรี	 ในขณะที่ประเทศอื่น	 ๆ	ส่วนใหญ่มีนโยบายตรงกันข้ามคือหันมาปิดรับการย้ายเข้าของคนต่างถิ่น

มากข้ึน	

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 เรื่องที่ 12.3.1

70	Namsai	Supavong.	หรือส�านึกเรื่อง	 ‘ชาติ’	จะพ้นสมัยแล้ว:	แคนาดากับการก้าวข้าม	 ‘ความเป็นชาติ’	ค้นคืนเมื่อ	20	

มีนาคม	2560	จาก	https://thematter.co/pulse/beyond-nation-with-postnational-canada/15745
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12-44 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 12.3.2  พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย

แนวคิดพหุวัฒนธรรมเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากในสังคมไทย	โดยค�าว่า	“พหุวัฒนธรรม”	เริ่มปรากฏ

ขึ้นเป็นคร้ังแรกในช่วงปลายพุทธทศวรรษที่	2530	โดยนักวิชาการสายการศึกษาซึ่งมีการพัฒนาการเรียนการ

สอนที่เรียกว่า	“Multicultural	education”	หรือ	“Multicultural	school”	และเริ่มแพร่หลายเข้าสู่วงการ

สังคมศาสตร์ตั้งแต่ช่วงประมาณ	 พ.ศ.	 2547	 อันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งใน	 3	 จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้	 ต่อมาได้รับความสนใจมากขึ้นจากการเกิดรัฐประหารใน	พ.ศ.	 254971	 และยังเป็นแนวคิดที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคมไทยอย่างมากมาจนถึงปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 แนวคิดพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยประสบกับ

ปัญหาและความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความและการน�าแนวคิดไปใช้ภายใต้กรอบแนวคิด

วาทกรรมวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมนิยม	 เพื่อเป้าหมายในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม	มากกว่าการ 

ส่งเสรมิให้เกดิการยอมรับในความแตกต่างหลายทางวฒันธรรมอย่างเท่าเทยีม	อย่างไรกต็าม	การเปล่ียนแปลง

ในด้านต่าง	ๆ	รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์	ก็ได้ผลักดันให้แนวคิดพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยมีแนวโน้มพัฒนา

มากข้ึนเช่นเดียวกัน	

1.  ปัญหาและความท้าทายของแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย 
การน�าแนวคิด	 “พหุวัฒนธรรม”	 มาใช้ในสังคมไทยมีการให้ความหมายที่แตกต่างออกไปจาก 

ค�าศัพท์เดิมในภาษาอังกฤษ	“Multiculturalism”	 อยู่มากพอสมควร	กล่าวคือ	 ในขณะที่ศัพท์เดิมมีความ

หมายถึงแนวคิดท่ีมุ่งให้ความสนใจกับเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้และยอมรับในสิทธิและความเท่า

เทียมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่าง	ๆ	ในสังคม	การอภิปรายถกเถียงเก่ียวกับความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	

สังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองระหว่างคนส่วนใหญ่	 (ethnic	 and	 religious	majority)	 กับชนกลุ่มน้อย	

(ethnic	and	religious	minorities)	อันเกิดมาจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์	ภาษา	ศาสนา	รวมตลอดถึง

การผลักดันให้มีกลไกที่เป็นทางการ	เช่น	นโยบาย	กฎหมาย	เพื่อจัดการความขัดแย้ง	แก้ปัญหาความไม่เสมอ

ภาคที่มีอยู่	 และรองรับให้การยอมรับในความแตกต่างดังกล่าวเกิดผลในเชิงรูปธรรม72	 แต่พหุวัฒนธรรมที่

สังคมไทยเข้าใจและน�ามาใช้	ทั้งที่ปรากฏในงานวิชาการและจากนโยบายต่าง	ๆ	ของฝ่ายปกครอง	ส่วนใหญ่

แล้วถูกน�าไปเชื่อมโยงเข้ากับกรอบคิดเรื่องความสามัคคีและสมานฉันท์	มองว่าพหุวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ

หรือหนทางท่ีจะน�าไปสู่ความปรองดองและความสงบสุขของประเทศชาติ	อีกทั้งยังเช่ือมโยงแนวคิดไปสู่เรื่อง 

 

71	ธนาพล	ลิ่มอภิชาติ.	(ม.ป.ป.).	พหุวัฒนธรรมกับวาทกรรม	“วัฒนธรรม”:	ประวัติศาสตร์แนวคิด	(A	Conceptual	His-

tory).	 ใน	บทความแนวคิดในการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม	 วันที่	 22-23	 ธันวาคม	 2551	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	

โรงแรม	ดิเอ็มเพรส	เชียงใหม่.	น.	202.
72 เพิ่งอ้าง.	น.	266.	
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12-45การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม

ของความมัน่คงของชาตอิกีด้วย73	กบัอกีทางหนึง่แนวคดิพหวุฒันธรรมของไทยกถ็กูใช้ในกรอบของวาทกรรม

วัฒนธรรมหรืออยู่ในกรอบการมองประเด็นวัฒนธรรมโดยมุมมองแบบวัฒนธรรมนิยม	โดยมีการผูกโยงเข้า

กับแนวคดิความเป็นเอกภาพ	ความเป็นองค์รวมของชาตแิละความเป็นไทย	ซึง่แม้มกีารกล่าวถงึความแตกต่าง

หลากหลายของวัฒนธรรมก็จริง	แต่วัฒนธรรมอันหลากหลายดังกล่าวกลับถูกจัดวางให้อยู่ภายใต้วาทกรรม

ความเป็นไทยที่เหนือกว่า	เช่น	การกล่าวว่าสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลาย	แต่ก็อยู่ร่วมกันได้

ไม่แตกแยก	 เพราะวัฒนธรรมทั้งหลายเหล่านั้นล้วนอยู่ภายใต้ความเป็นไทยด้วยกัน74	 อันเป็นการกล่าวถึง

พหุวัฒนธรรมท่ีอยู่ภายใต้กรอบของวาทกรรมวัฒนธรรม	 โดยมีการใช้อ�านาจทางวาทกรรมในการสร้างหรือ

ก�าหนดคุณค่าผ่านการนิยามว่าอะไรบ้างคือวัฒนธรรมและอะไรบ้างที่ไม่ใช่	 และก�าหนดว่าวัฒนธรรมใดมี

ความส�าคัญต่อชาติ75	 อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงกลับไปด้วยว่าพหุวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย 

ในอดตี	ไม่ใช่สิง่ใหม่	การพดูถึงพหวุฒันธรรมนยิมจงึเป็นการกล่าวถึงอดีตอันงดงามในเชงิอุดมคติในลกัษณะ

ของการหวนหาอดีต	(nostalgia)76	อีกด้วย

ถึงที่สุดแล้วมุมมองต่อพหุวัฒนธรรมดังกล่าว	จึงข้ามไม่พ้นการยกวาทกรรมวัฒนธรรมไทยให้เหนือ

กว่าวัฒนธรรมอื่น	ๆ	หากวัฒนธรรมอ่ืน	ๆ	จะอยู่ร่วมกันได้ไม่แตกแยกก็ต้องอยู่ภายใต้วัฒนธรรมไทย	หรือ

กล่าวอกีทางหนึง่คือการยกย่องแนวคิดพหวัุฒนธรรมในสงัคมไทยเป็นไปเพือ่ท�าให้วฒันธรรมไทยอยูใ่นฐานะ

เหนือกว่าวัฒนธรรมอื่น	อันเป็นไปภายใต้แนวคิดชาตินิยมมากกว่าจะน�าไปสู่การยอมรับความแตกต่างหลาก

หลายทางวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียม	สอดคล้องกับข้อเขียนของสายชล	สัตยานุรักษ์	ที่ว่า	

ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทยน้ัน เป็นผลมาจากการที่อุดมการณ์ชาตินิยมและ

วัฒนธรรมแห่งชาติได้รับการสถาปนาข้ึนเพื่อตอบสนองความจ�าเป็นทางการเมืองในระบอบสมบูรณา- 

ญาสิทธิราชย์ แต่กลับได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังอย่างเข้มข้นในทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา ซึ่งท�าให้มี

อิทธิพลอย่างสูงสืบมาจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นอุปสรรคส�าคัญของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

และเป็นโครงสร้างของความขัดแย้งและความรุนแรงที่คนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ต้องประสบอยู่เสมอ จนมี

การดิ้นรนต่อสู้ในหลายลักษณะเพื่อจะมีสถานภาพและอ�านาจต่อรองสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตราบจน

กระทั่งปัจจุบัน การต่อสู้และการตอบโต้ชาตินิยมและวัฒนธรรมแห่งชาติ รวมทั้งการสร้างและผลิตซ�้า 

อตัลกัษณ์ของคนในท้องถิน่ต่าง ๆ ก็ยังไม่ส่งผลให้วัฒนธรรมแห่งชาติปรับเปลี่ยนไปสู่ “พหุวัฒนธรรม” 

และวัฒนธรรมแห่งชาติที่มาจากอุดมการณ์ชาตินิยมกระแสหลักยังคงมีพลังอย่างมากในการก�าหนด

วิธีคิดและการด�าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ข้าราชการ และชนชั้นกลาง77

73 เพิ่งอ้าง.	น.	207.	
74 เพิ่งอ้าง.	น.	208-	209.	
75 เพิ่งอ้าง.	
76 เพิ่งอ้าง.	น.	204.	
77	สายชล	สัตยานุรักษ์.	 (ม.ป.ป.).	ชาตินิยม	วัฒนธรรม	และความขัดแย้งหน้า.	ใน	บทความแนวคิดในการประชุมวิชาการ 

ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม	วันที่	22-23	ธันวาคม	2551	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	โรงแรม	ดิเอ็มเพรส	เชียงใหม่.	น.	101-102.	
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12-46 การวิเคราะห์การเมือง

อาจกล่าวได้ว่า	พหวุฒันธรรมในสงัคมไทยได้รบัความสนใจภายใต้บรบิททีแ่ตกต่างจากบรบิททีเ่กดิขึน้

ในต่างประเทศ	และการเข้ามาของพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยก็เกิดขึ้นภายใต้บริบทของความขัดแย้ง	 โดย

มีความคาดหวังว่าแนวคิดพหุวัฒนธรรมจะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้	น�ามาซึ่งการตีความพหุ

วัฒนธรรมไปในทางของการสร้างความสามัคคี	ความสมานฉันท์	ความเป็นเอกภาพของสังคม	ซึ่งเข้ากันได้ดี

กับวาทกรรมหลักของสังคมไทยที่เป็นสังคมอนุรักษ์นิยม	มากกว่าจะหมายถึงการยอมรับในความแตกต่าง

หลากหลายอย่างเท่าเทยีม	นอกจากนี	้ในช่วงทีแ่นวคดิพหวุฒันธรรมเข้ามาในสงัคมไทย	การศกึษาวฒันธรรม

ยังเน้นหนักอยู่ในแวดวงนักมานุษยวิทยาสายสากลนิยมทางวัฒนธรรมที่มักมองว่าวัฒนธรรมเป็นคุณค่าร่วม

กันและเป็นตัวก�าหนดทุกส่ิงทุกอย่าง	เพราะเข้าใจว่าวัฒนธรรมเป็นแก่นแท้ที่ด�ารงอยู่ได้ด้วยตัวเอง	จึงมุ่งไป

ที่การค้นหาลักษณะแบบแผนทางวัฒนธรรม	 เป็นผลให้เกิดการศึกษาที่ยึดติดอยู่กับกรอบทฤษฎีใดทฤษฎี

หนึ่งเพียงทฤษฎีเดียว	หรือการยึดติดกับความหมายของวัฒนธรรมเพียงความหมายเดียว78

นอกจากนั้น	 สังคมไทยยุคปัจจุบันยังตกอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	 ซึ่งมีลักษณะของการ

ครอบง�าทางความคิดในรูปของการสร้างมายาคติและภาพตัวแทนต่าง	ๆ	เป็นยุคที่คุณค่าและความหมายของ

ชีวิตผู้คน	ถูกท�าให้กลายเป็นสินค้าเพื่อซ้ือขายในตลาด	จนน�าไปสู่การลดทอนความเป็นมนุษย์อย่างต่อเนื่อง	

อันหมายถึงการแปลกแยกกลุ่มคนให้กลายเป็นอื่นในวัฒนธรรมของตน	จนไร้ซึ่งอัตลักษณ์ที่จะช่วยแสดงตัว

ตนและด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี	 เป็นการผลักดันกลุ่มคนให้กลายเป็นคนชายขอบ	 ในขณะที่ปัจเจกชนก็ถูก

ตอกย�้าให้กลายเป็นเพียงผู้หลงใหลลัทธิบริโภคนิยม79

อย่างไรก็ตาม	ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	ความพยายามเรียกร้องการยอมรับใน

ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยก็ยังคงด�ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

2.  แนวโน้มของแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	กระแสโลกาภิวัตน์	และการเข้าสู่ยุคหลังสมัย

ใหม่ในสังคมไทย	และสาเหตุภายในวงการวิชาการด้านวัฒนธรรมเองที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดหลังสมัย

ใหม่	มีการน�าเข้าแนวคิดใหม่	ๆ	ในการศึกษาวัฒนธรรมของนักคิด	เช่น	อันโตนีโย	กรัมชี	มิทเชล	ฟูโก	ชอง	

โบดรียาร์	เป็นต้น	ส่งผลให้การศึกษาวัฒนธรรมในสังคมไทยหันมาใช้แนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจและมีฐานคิดแบบสัมพัทธนิยมมากขึ้น	 น�ามาซึ่งการตั้งค�าถามกับวัฒนธรรมที่ด�ารงอยู่ในสังคมไทย	

และเปิดพื้นที่ให้การศึกษาวัฒนธรรมมีความหลากหลายมากขึ้น	 โดยจะเห็นแนวโน้มดังกล่าวชัดเจนจาก 

ข้อเสนอของนักมานุษยวิทยาผู้มีช่ือเสียงของไทย	เช่น	อานันท์	กาญจนพันธุ์	ซึ่งเรียกร้องให้เปิดพื้นที่ให้การ

ศึกษาวัฒนธรรมเป็นไปในแนวทางสัมพัทธนิยมหรือแนวทางความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“ถ้าเรา

มองจากปฏิบัติการจริงที่ผู้คนท�ากันจริง ๆ ในสังคมเวลานี้ เราก็น่าจะลองตั้งค�าถามว่า คนไทยยอมรับหรือ

ไม่รับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรื่องอะไร และอย่างไร ซึ่งผมขอตั้งข้อสังเกตไว้เป็นสมมติฐานเบื้องต้น 

 

78	อานันท์	กาญจนพันธุ์.	เพิ่งอ้าง.	น.	41.	
79 เพิ่งอ้าง.	น.	4.	
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ว่า พหุวัฒนธรรมน้ี เป็นเรื่องของการช่วงชิงความหมายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์มากกว่าการมองไปใน

ทางใดทางหน่ึงอย่างตายตัว”80

ทั้งนี้	 ในวงการวิชาการไทยพบว่าตั้งแต่ในช่วงปลายพุทธทศวรรษ	 2520	 มาแล้ว	 ที่เริ่มเกิดความ

ท้าทายต่อวิธีการมองวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมนิยม	เกดิงานวชิาการในแนวทางวิพากษ์ดังกล่าวขึน้เป็นจ�านวน

มาก	 เช่น	 งานของนิธิ	 เอียวศรีวงศ์	 น�าเสนอว่าวัฒนธรรมกระฎุมพีไม่ได้มีอยู่แต่เดิม	 แต่ถูกสร้างขึ้นในสมัย

ต้นรัตนโกสินทร์	 งานของธงชัย	 วินิจจะกูล	พบว่า	 ความเป็นไทยเป็นผลผลิตของการนิยามในกระบวนการ

สร้างรัฐชาติ	 ซึ่งต่อมา	ยุกติ	 มุกดาวิจิตรก็ยืนยันว่า	 วัฒนธรรมเป็นเรื่องของการสร้างความหมายในทางการ

เมืองของรัฐชาต8ิ1	การศึกษาวัฒนธรรมจึงเกิดข้ึนมาพร้อมกันกับการเกิดขึ้นของรัฐชาติ	และแน่นอนที่สุด	จึง

เป็นไปเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของรัฐชาตินั่นเอง	เนื่องจากหัวใจส�าคัญของรัฐชาติมุ่งท่ีการสร้างความเป็น

หนึ่งเดียวกัน	 แนวคิดพหุวัฒนธรรมที่น�าเสนอความหลากหลาย	 และเน้นการสร้างความเท่าเทียมทาง

วฒันธรรม	อันเป็นหลกัการพืน้ฐานของประชาธปิไตย	จงึมีความขดัแย้งกับเป้าหมายของรฐัชาต	ิเม่ือการศึกษา

วัฒนธรรมที่ยึดโยงอยู่กับอ�านาจรัฐถูกตั้งค�าถาม	อ�านาจในการอ้างความถูกต้องชอบธรรมเพียงผู้เดียวก็สั่น

คลอนลง	สิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันก็คือการเปิดพื้นที่ให้การตีความอื่น	ๆ	ได้แสดงตัวตน	และหากจะกล่าวว่า	

รัฐชาติมีความขัดแย้งกับประชาธิปไตย	การสั่นคลอนลงของความเข้มแข็งของรัฐชาติก็ส่งผลผกผันต่อความ

เข้มแข็งของประชาธิปไตยไปด้วยนั่นเอง	

ในทางปฏิบัติหรือผลที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย	การปรากฏตัวของกระแสพหุวัฒนธรรมได้ส่งผลอัน

น�ามาซ่ึงข้อเรียกร้องและการปะทะกันทางวัฒนธรรมในสังคมอยู่มากพอสมควร	 โดยอานันท์	 กาญจนพันธ	์

ได้ศึกษาและน�าเสนอว่าประเด็นข้อเรียกร้องอันเกิดจากแนวคิดพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยปรากฏตัวอย่าง

หลากหลาย	ประการแรก	ปรากฏตัวในรูปแบบของการเรียกร้องสิทธิทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยในชาต	ิ

ซึ่งเพิ่มจ�านวนมากข้ึน	เน่ืองจากการขยายตัวของแนวคิดสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิชุมชนในด้านต่าง	ๆ	

เช่น	ในกรณีของชาวเขาในภาคเหนือ	พร้อมกันนั้นก็อาจน�าไปสู่ความรุนแรง	เมื่อน�าไปเกี่ยวข้องกับสถานภาพ

ทางสังคมของความแตกต่าง	 เช่น	 กรณีภาคใต้ของไทย	ประการที่สอง	ปรากฏตัวเป็นความขัดแย้งระหว่าง

วฒันธรรมหลกักบัวัฒนธรรมของกลุม่ชนท้องถิน่ดัง้เดมิทีร่นุแรงมากขึน้	เพราะการบงัคับใช้กฎหมายทีล่ะเลย

และมองไม่เห็นความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม	เช่น	ชาวลัวะและชาวมลาบรีในภาคเหนือ	

และชาวเลในภาคใต้	 ประการที่สาม	 ปรากฏตัวเป็นประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคน 

พลัดถิ่น	เช่น	แรงงานข้ามชาติ	ผู้อพยพลี้ภัยตามชายแดน	และคนแต่งงานข้ามรัฐชาติ	เป็นต้น	ซึ่งจะเกี่ยวข้อง

กับสิทธิมนุษยชนหรือการเคารพสิทธิของความเป็นคนท่ีเท่าเทียม	และประการที่สี่	 ปรากฏตัวเป็นความขัด

แย้งและอคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นลีลาชีวิต	(life	style)	ที่แตกต่างกัน	เช่น	วัฒนธรรมย่อยของ 

กลุ่มคนต่าง	ๆ	และวัฒนธรรมของเพศที่สาม	เป็นต้น	ซึ่งเก่ียวข้องกับการเคารพสิทธิของความเป็นปัจเจกชน

ที่เท่าเทียมกัน82	ประเด็นการเรียกร้องดังกล่าวน้ีพบว่า	 ในบางประเด็นมีความเข้มแข็งมากขึ้น	 เช่น	ประเด็น 

 
80	อานันท์	กาญจนพันธุ์.	พหุวัฒนธรรมในบริบทของการเปล่ียนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรม.	อ้างแล้ว.	น.	219-220.
81	อานันท์	กาญจนพันธุ์.	ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม.	อ้างแล้ว. น.	42.	
82	อานันท์	กาญจนพันธุ์.	พหุวัฒนธรรมในบริบทของการเปล่ียนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรม.	อ้างแล้ว. น.	221-222.
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การเรียกร้องของเพศที่สามซึ่งถือได้ว่าได้รับการยอมรับค่อนข้างมากในวงกว้างในสังคมไทย	มีบุคคลเพศที่

สามจ�านวนมากเป็นที่เคารพนับถือ	 และปรากฏละครโทรทัศน์จ�านวนมากน�าเสนอเรื่องราวความรักและชีวิต

ของเพศที่สามซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากบุคคลเพศท่ีสามและจากผู้ชมท่ัวไปในสังคม	เป็นต้น

ในการนี้	แนวโน้มการพัฒนาของแนวคิดพหุวัฒนธรรมที่แพร่หลายเข้ามาในสังคมไทย	จะเป็นพลัง

หนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด	 เพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากการครอบง�าของมายาคต	ิ

สถาปนาความคิดอิสระ	การช่วงชิงการสร้างความหมาย	 เปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนที่แตกต่างได้อยู่ร่วมกันอย่างมี

ศักดิ์ศรีในสังคมที่ทวีความเป็นพหุลักษณ์มากขึ้น83	ตรงนี้	 จะเห็นว่า	 การพยายามสร้างการยอมรับในความ

หลากหลายในวัฒนธรรมหรือก็คือการยอมรับพหุวัฒนธรรม	 เป็นประเด็นพื้นฐานส�าคัญหนึ่งของการอยู ่

ร่วมกันอย่างมีศักด์ิศรีในสังคมหลังสมัยใหม่และการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยปัจจุบันนั่นเอง	

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 เรื่องที่ 12.3.2

83 เพิ่งอ้าง.	น.	5.	
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