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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวิชา   ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

หน่วยที่ 7  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท้าทายประชาธิปไตย 

 

ตอนที่ 

7.1  ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย 

7.2  มิติความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ในสังคมประชาธิปไตย 

7.3  ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมและผลกระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

แนวคิด 

1. ระบอบประชาธิปไตยได้มีการวิวัฒนาการเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและความท้าทายที่เกิดขึ้นตามแต่ละ

ยุคสมัย โดยในปัจจุบันความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมมีมากขึ้น ท าให้ระบอบประชาธิปไตยต้อง

ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 

2. ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอาจแบ่งได้เป็นหลายมิติ โดยหน่วยที่ 7 นี้ จะขอแบ่งออกเป็น 3 มิติ 

คือ ความหลากหลายทางด้านเพศ ชาติพันธุ์และศาสนา ซึ่งทั้ง 3 มิตินี้ สามารถพบเห็นได้ในประเทศระบอบ

ประชาธิปไตยท่ัวไป 

3. ความหลากหลายทั้ง 3 มิตินั้น แต่ละมิติก็มีผลต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกันไป อีกทั้งยังมี

ความท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันแตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตามแนวโน้มของผลกระทบนั้น

อาจคล้ายคลึงกัน ซึ่งก็คือการที่ระบอบประชาธิปไตยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาหน่วยที่ 7 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. เข้าใจถึงความหมายของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งแนวคิดที่

เกี่ยวข้องได ้

2. เข้าใจและอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตย และความหลากหลายทางเพศ ความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์ และความหลากหลายทางศาสนาได้ 

3. วิเคราะห์ ประเมินค่า และยกตัวอย่าง ปัจจัยด้านความหลากหลายทางเพศ ชาติพันธุ์ และศาสนาที่ส่งผล

กระทบต่อพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
 



กิจกรรมระหว่างเรียน 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 7.1-7.3 

3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี) 

5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ 

6. เข้ารับบริการสอนเสริม (ถ้ามี) 

7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7 
 

สื่อการสอน 

1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี) 

3. เทปเสียงประกอบชุดวิชา 

4. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง 

5. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ 

6. การสอนเสริม (ถ้ามี) 
 

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 

 
 

 

 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 7 ในแบบฝึกปฏิบัติ 

แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 7.1 

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย 
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด วัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

หัวเรื่อง 

7.1.1 ความหมายและแนวคิดที่เก่ียวเนื่องกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

7.1.2 ระบอบประชาธิปไตยกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

แนวคิด 

1. ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมกลายมาเป็นจุดสนใจในปัจจุบัน เพราะว่าความหลากหลายเหล่านั้นอาจ

สร้างผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยได้ 

2. แสดงให้เห็นถึงแนวคิดด้านประชาธิปไตย ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น แนวคิด

เรื่องการเลือกตั้ง แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดเรื่องการเมืองด้านอัตลักษณ์ แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ 

 

วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาตอนที่ 7.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. มีความเข้าใจถึงความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ในระบอบประชาธิปไตย 

2. สามารถอธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยและความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

  



เร่ืองที่ 7.1.1 

ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าไม่มีประเทศ สังคม หรือแม้กระทั่งชุมชนใด ที่จะมีเพียงคนกลุ่มเดียวที่มีเชื้อชาติ 

ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมและความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ประเทศทุกประเทศมีส่วนประกอบ อย่างเช่น ชุมชน 

หรือสังคมย่อย ที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าประเทศเหล่านั้นจะมีรูปแบบการปกครองลักษณะใดก็ตาม 

แม้กระทั่งประเทศในระบอบเผด็จการ ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนในประเทศนั้นจะไม่มีความแตกต่างกัน หรือประเทศที่มี

ศาสนาหลักประจ าชาติ ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีผู้นับถือศาสนาอ่ืนในประเทศนั้นๆ หรือประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่มา

จากเชื้อชาติหนึ่ง ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีประชากรจากเชื้อชาติอ่ืนผสมอยู่ด้วยเลย ดังนั้นในแต่ละประเทศ ในแต่ละสังคม 

จึงประกอบไปด้วยความหลากหลายทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจเรียกสังคมเช่นนี้ว่า สังคมพหุวัฒนธรรม 

 แนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมนั้นได้รับการยอมรับแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดพหุ

วัฒนธรรมนิยม สามารถแบ่งได้เป็นอย่างน้อยสองแนวทางด้วยกัน แนวทางแรกคือ การยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ในขณะที่แนวทางที่สอง คือ การสนับสนุนและให้สิทธิพิ เศษต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างนั้น ในลักษณะของการชดเชย

ความไม่เท่าเทียมในอดีต ถึงแม้แนวทางทั้งสองจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่แนวทางที่สองจะมีความหมายในเชิงลบ

มากกว่า เพราะเป็นการให้สิทธิพิเศษกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคม ซึ่งอาจจะขัดกับหลักการของเสรีนิยม

ประชาธิปไตยแบบดั้งเดิม ที่ยึดถือความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิของพลเมืองทุกคน ซึ่งเราจะศึกษาต่อไปในเรื่องที่

เหลือ 

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมกลายเป็นจุดสนใจของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติมในอนาคต ระบอบ

ประชาธิปไตยถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นรูปแบบการปกครองที่แย่น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการปกครองอ่ืนๆ (แต่

ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีรูปแบบการปกครองที่ดีกว่าในอนาคต ) ระบอบประชาธิปไตยนั้นได้มีพัฒนาการอยู่เสมอ 

ตามแต่รูปแบบและความต้องการของสังคมในช่วงเวลานั้นๆ โดยที่หลักการส าคัญยังคงเดิม พัฒนาการของ

ประชาธิปไตยในช่วงต่างๆนั้น โดยมากมักจะเกิดจากความท้าทายที่ปรากฏขึ้นในสังคม ยกตัวอย่างเช่น การเรียกร้อง

สิทธิในการเลือกตั้งของสตรี ส่งผลให้รูปแบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

 เป็นที่ยอมรับว่า ระบอบประชาธิปไตยในแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา หรือ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เป็นต้น อีกท้ังแต่ละประเทศก็

มีรูปแบบทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงไม่อาจคาดหวังว่าประเทศ

ประชาธิปไตยประเทศหนึ่ง จะมีความเหมือนกันกับประเทศประชาธิปไตยอีกประเทศหนึ่งอย่างแยกไม่ออก ยังไม่นับ

รวมถึง “ความเป็นประชาธิปไตย” ที่ไม่เท่าเทียมกันของแต่ละประเทศอีกด้วย ประเทศที่มีการเลือกตั้งนั้น อาจเรียก

ไม่ได้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกันประเทศที่ไม่มีการเลือกตั้ง ไม่มีทางท่ีจะเรียกว่าประเทศ



ประชาธิปไตยไปได้  

 ระหว่างสงครามเย็น ซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองแนวความคิดและรูปแบบการปกครอง โดยที่ฝ่าย

ประชาธิปไตยเป็นผู้ชนะ แต่ในยุคปัจจุบันความท้าทายที่เกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตย อาจกล่าวได้ว่ามาจากความ

หลากหลายทางสังคม ทั้งทางด้านวัฒนธรรม เพศ ชาติพันธุ์ หรือ ศาสนา ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์จากประเด็น

ปัญหาและความส าเร็จของระบอบประชาธิปไตยเอง กล่าวคือ การขยายการให้สิทธิแก่ส่วนต่างๆในสังคม ก่อให้เกิด

การเรียกร้องสิทธิที่มากข้ึน เนื่องจากประชาชนเริ่มมีความตระหนักรู้ในสิทธิของตนเอง (บ่อยครั้งที่ ‘ใส่ใจ’ กับสิทธิของ

ตน มากกว่า ‘หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง’ ของตน)  

 ถึงแม้การเรียกร้องที่มากขึ้นของประชาชน จะก่อให้เกิดการท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยแบบเดิม และ

บังคับให้ระบอบประชาธิปไตยต้องปรับเปลี่ยน ในประเทศที่อาจเรียกได้ว่าเป็นประเทศแถวหน้าของระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีปัญหาภายในอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางสีผิวและชาติพันธุ์ 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนผิวด า หรือแม้กระทั่ง กรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยังคง ปรากฏให้เห็นใน

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เช่น ในประเทศรวันดา หรือ การท าทารุณกรรมทางเพศ การกดขี่ ข่มเหง คุกคาม และลิดรอน

สิทธิของเพศอ่ืน ยังคงปรากฏอยู่บ่อยครั้ง และ ความขัดแย้งทางศาสนา ไม่ว่าจะระหว่างศาสนา หรือ ระหว่างนิกาย

ภายในศาสนาเดียวกัน ก็น าไปสู่ความรุนแรงที่เห็นได้ชัดเจน ในกรณีของ รัฐอิสลามหัวรุนแรงในประเทศอิรักและซีเรีย 

(ISIS หรือ ISIL) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดค าถามถึงความเป็นประชาธิปไตย ว่าแท้จริงแล้วให้ความเท่าเทียมกับ

ประชากรทุกเชื้อชาติ สีผิว เพศ หรือศาสนาหรือไม่ และสามารถรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร 

 นักคิดอย่าง ฟรานซิส ฟูกูยาม่า (Francis Fukuyama)1 เชื่อว่าภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น รูปแบบ

เสรีประชาธิปไตยของชาติตะวันตก (Western Liberal Democracy) จะเป็นรูปแบบการปกครองแบบสุดท้าย และ

การวิวัฒนาการในเชิงสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์จะสิ้นสุดลง ฟูกูยาม่าระบุว่าเราก าลังอยู่ในจุดสิ้นสุดทาง

ประวัติศาสตร์ (The End of History) จะไม่มีการวิวัฒนาการของอุดมการณ์อ่ืนเกิดขึ้น และรูปแบบเสรีประชาธิปไตย

แบบชาติตะวันจะถูกใช้เป็นหลักในสังคมมนุษย์  

 อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดของระบอบประชาธิปไตยที่ถูก ‘วาง’ ไว้ให้โดยชาติตะวันตกที่เป็นประเทศเจ้า

อาณานิคมเดิม ก่อให้เกิดพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในอันที่จะแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งหลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็คือการเลือกตั้ง ที่เน้นจ านวนตัวเลขเป็นส าคัญ 

 ในทางตรงกันข้าม ซามูเอล ฮันติงตัน (Samuel P. Huntington)2 เชื่อว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศาสนา

จะกลายเป็นต้นตอของความขัดแย้ง ในโลกยุคหลังสงครามเย็น ฮันติงตันระบุว่าสงครามในอนาคตจะไม่ใช่สงคราม

                                                 
1 Francis Fukuyama. "The End of History?” The National Interest. No. 16 (Summer 1989), p. 3.  
2 Samuel P. Huntington. “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs. Vol. 72, No. 3 (Summer 1993), p. 22-

28. 



ระหว่างประเทศ แต่จะเป็นสงครามระหว่างวัฒนธรรม และกลุ่มศาสนาอิสลามหัวรุนแรง (Islamic Extremism) จะ

เป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อความสงบสุขในโลก  

 ฮันติงตันเชื่อไปในทิศทางเดียวกันกับ ฟูกูยาม่า ว่า สิทธิมนุษยชน ระบอบเสรีประชาธิปไตย และระบบทุน

นิยม จะเป็นอุดมการณ์หลักที่คงอยู่ในโลกยุคหลังสงครามเย็น แต่ได้อธิบายต่อไปว่า โลกจะย้อนกลับไปสู่รูปแบบความ

ขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมเป็นหลัก โดยระบุอีกว่าการแผ่ขยายและ ‘ยัดเยียด’ ของความเชื่อแบบตะวันตก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งค่านิยมและระบบการเมืองแบบตะวันตก จะเร่งให้เกิดความขัดแย้งและแรงต้านจากอารยธรรมอ่ืนๆ ฮันติงตัน

เชื่อว่า อ านาจทางเศรษฐกิจ การทหารและการเมือง ได้หันเหออกจากอารยธรรมตะวันตก ไปสู่อารยธรรมอื่นๆในโลก  

 ความคิดของฟูกูยาม่าและฮันติงตัน น่าจะเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันได้เป็นอย่าง

ดี ระบอบเสรีประชาธิปไตยตามอย่างชาติตะวันตก ได้เข้ามาเป็นกลไกส าคัญในการปกครองประเทศของประเทศ

จ านวนมาก (ถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน ในเชิง ‘มาตรฐาน’ ความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ) และรูปแบบ

การปกครองแบบอ่ืนๆ มีแนวโน้มที่จะลดหายไปในที่สุด (อาจจะมีข้อยกเว้น คือ ประเทศจีนที่ไม่ได้ใช้ระบอบ

ประชาธิปไตย แต่อาจกล่าวได้ว่ามีการใช้ระบอบทุนนิยมอย่างเต็มตัว) 

 อาจกล่าวได้ว่าโลกก าลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ฮันติงตันได้คาดการณ์ไว้ โดยกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงเข้ามามี

บทบาทมากข้ึนในการก่อการร้าย และเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งท่ีส าคัญต่างๆในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

ประชากรชาวมุสลิมเพ่ิมมากขึ้น และการเคลื่อนไหวเรียกร้องไปสู่ความเชื่อพ้ืนฐานดั้งเดิมของศาสนาอิสลามได้รับ

ความนิยมมากขึ้น (ซึ่งบ่อยครั้งเข้ากันไม่ได้กับระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก) ซึ่งฮันติงตันเน้นย้ าว่าความขัดแย้ง

ระหว่างวัฒนธรรม โดยมากแล้วจะเกิดระหว่างชาวมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเหล่านี้ อาจ

มีที่มาตั้งแต่การแผ่ขยายของศาสนาอิสลามสู่ทวีปยุโรป  

 ค าว่า “พหุวัฒนธรรม” ในภาษาไทยนั้น อาจมีความหมายถึงค าภาษาอังกฤษสองค าที่แตกต่างแต่ก็เกี่ยวข้อง

กัน คือ ‘cultural diversity (ความหลากหลายทางวัฒนธรรม)’ และ ‘multiculturalism (พหุวัฒนธรรมนิยม)’ 

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (หรือพหุวัฒนธรรม) หมายถึง การที่สังคมหนึ่งๆ มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ

และวัฒนธรรมด ารงอยู่ ในขณะที่ค าที่สอง หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดการด ารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

กลุ่มวัฒนธรรมรองต่างๆ ในรัฐ บนพ้ืนฐานของสิทธิและความเท่าเทียมกัน3 

  

 

 

 

 

                                                 
3 ศิริจิต สุนันต๊ะ “สถานการณโ์ต้แย้งเรื่องพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย” วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 
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ในขณะที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร4 ให้ความหมายของค าว่า ‘พหุวัฒนธรรมนิยม’ เชิงมานุษยวิทยาไว้ว่า 

  

“...สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะแตกต่างจากสังคมที่มีการหลอมรวมทางวัฒนธรรม กล่าวคือ สังคมที่มีการ

หลอมรวมวัฒนธรรมจะมีวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยท่ีถูกครอบง าหรือถูกบดบังจากวัฒนธรรมที่มีอ านาจเหนือกว่า และส่งผล

ท าให้วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเลือนหายไป หรือสูญเสียความเป็นตัวเอง ส่วนสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ

สังคมที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆซึ่งยังมีพลังในตัวเอง ไม่ถูกท าลาย หรือตกอยู่ใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมอื่น 

สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงมีวัฒนธรรมย่อยๆมากมาย” 

  

 ดังนั้น จึงหมายความว่าแต่ละกลุ่มย่อยของสังคมในประเทศที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ยังคงมีเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่ได้ถูกกลืนไปเสียทั้งหมด โดยอาจมีวัฒนธรรมร่วมเป็นแกนหลักอยู่ 

 ในขณะที่ความหมายเชิงรัฐศาสตร์ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก  

 โรซาโด (Rosado)5 มองว่า พหุวัฒนธรรมนิยมคือระบบของความเชื่อและพฤติกรรมที่ตระหนักถึงและเคารพ

การมีอยู่ของกลุ่มคนที่หลากหลายในองค์กรหรือสังคม 

 คิมลิกคา (Kymlicka)6 มองว่าหลักการส าคัญของพหุวัฒนธรรมนิยม คือ การให้การยอมรับในสิทธิทาง

วัฒนธรรมของวัฒนธรรมรอง ให้มีการยอมรับในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และสามารถคงอยู่ได้โดยไม่ถูก

กลืนกินจากวัฒนธรรมหลัก 

 ประสิทธิ ลีปรีชา7 มองว่า พหุวัฒนธรรมนิยมนั้น ไม่ใช่ “สังคมในเชิงสุนทรีย ที่เหมือนดอกไมนานาพันธุที่ถูก

จัดเขาไวในสวน หากแตตองดูที่ความสัมพันธที่แตละกลุมมีเหนือกวาหรือดอยกวา กลุมอ่ืน และความสัมพันธ (รวมทั้ง

วิธีคิดหรือ การออกแบบ) ระหวางคนจัดสวนกับดอกไมแตละชนิดในสวนดวย” 

 ศิริจิต สุนันต๊ะ8 อธิบายเพิ่มเติมว่าพหุวัฒนธรรมนิยมถูกใช้เพ่ือแก้ไขความไม่เป็นธรรมในอดีต เช่น การลิดรอน

สิทธิของชนกลุ่มน้อยในอดีต หรือการท าลายชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นในอดีต หรือการมีอคติทางสีผิวหรือเชื้อ

ชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  
 

                                                 
4 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. “Multiculturalism” ค าศัพท์ทางมานุษยวิทยา ค้นคืนเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2561 จากเว็บไซต์ศูนย์

มานุษยวิทยาสริินธร   http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/90 

5  Caleb Rosado. “Toward a Definition of Multiculturalism.” Change in Human Systems, Vol. 1, No.1, 1997, 
p. 2. 

6 Will Kymlicka. Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity. New York: 
Oxford University Press, 2012, p. 4-8. 

7 ประสิทธิ ลีปรีชา “พหุวัฒนธรรมนิยม: ความหมาย กระบวนทัศน์ และสถานภาพ” วารสารสังคมศาสตร ์ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 
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 จากความหมายของค าว่า “พหุวัฒนธรรม” และค าว่า “พหุวัฒนธรรมนิยม” ที่ให้ไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าสอง

ค านี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญเช่นกัน กล่าวคือ ทั้ง”พหุวัฒนธรรม” และ 

“พหุวัฒนธรรมนิยม” นั้น หมายถึงการที่สังคมหนึ่งๆ มีวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อยหลากหลาย

รูปแบบ แต่ค าว่า “พหุวัฒนธรรม” นั้น จะให้ความส าคัญไปที่จ านวนของวัฒนธรรมในสังคมหนึ่งๆ ในขณะที่ค าว่า 

“พหุวัฒนธรรมนิยม” นั้น จะมีความหมายในเชิงการคงอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งหลักและรอง โดยให้

ความส าคัญ การยอมรับ และความเคารพต่อวัฒนธรรมรอง รวมทั้งในบางกรณี สนับสนุนหรือให้สิทธิพิเศษกับ

วัฒนธรรมรองเพ่ือให้สามารถคงอยู่ได้ภายใต้สังคม ที่วัฒนธรรมรองนั้นเสียเปรียบในเรื่องต่างๆ  

 ดังที่ ประสิทธิ ลีปรีชา9 ได้อธิบายไว้ว่ากระบวนทัศน์ในการศึกษาพหุวัฒนธรรมนิยมนั้นอาจแบ่งได้เป็น 4 

ประการ คือ 

  1. แนวพหุสังคม (plural society) ซึ่งเน้นมองที่การมีปฏิสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม

ย่อยของสังคม แต่ไม่มีการปรับตัวเข้าหากัน  

  2. แนวชาติพันธุ์สัมพันธ์และข้ามพรมแดนวัฒนธรรม (ethnic relation and boundary) เน้นถึง

การเคลื่อนไหวของวัฒนธรรม ข้ามพรมแดนทางชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความเป็นพลวัตมากขึ้น  

  3. แนวความสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย (nation-state versus ethnic 

minorities) เน้นถึงผลลัพธ์จากการล่าอาณานิคม ที่ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเจ้าอาณานิคมกับชนพ้ืนเมือง 

รวมทั้งเกิด “ระบอบอาณานิคมภายใน (internal colonialism)” ที่วัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติใหญ่ครอบง า ไม่

ยอมรับความหลากหลายและพยายามกลืนกินวัฒนธรรมย่อยต่างๆ 

  4. แนวคิดพหุวัฒนธรรมเสรีนิยม (liberal multiculturalism) เน้นที่การก้าวข้าม “ความสัมพันธ์เชิง

อ านาจที่ไม่เท่าเทียมในสังคม” โดยให้ความส าคัญกับ “การรับรองสิทธิทางวัฒนธรรม การเปิดโอกาสและกระจาย

ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ และกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง” 

 ในหน่วยที่ 7 นี้ จะน าเสนอความท้าทายหลักที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยอันเนื่องมากจากความหลากหลาย

ทางด้านต่างๆ และจากการที่สังคมมีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากข้ึน โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเด็นใหญ่ คือ ความท้าทาย

อันเกิดจากความหลากหลายทางเพศ ความท้าทายอันเกิดจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความท้าทายอันเกิด

จากความหลากหลายทางศาสนา ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย ความท้าทายที่เกิดขึ้นใน

ยุคปัจจุบัน และแนวโน้มและทิศทางในอนาคตของระบอบประชาธิปไตย ในรายละเอียดในเรื่องต่อๆ ไป 

  

                                                 
9 ประสิทธิ ลีปรีชา อ้างแล้ว หน้า 13-15 



กิจกรรมที่ 7.1.1 

 ท าไมถึงต้องสนใจในเรื่องความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม 

แนวตอบกิจกรรมที่ 7.1.1 

 เพราะความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นมีอยู่ในทุกสังคม และจากความหลากหลายเหล่านั้นเองที่

บ่อยครั้งน าไปสู่ความขัดแย้ง ในระดับภายในประเทศ รัฐจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ความหลากหลายเหล่านั้น

ได้รับการสนับสนุนและคุ้มครอง ในระดับระหว่างประเทศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นบ่อ

เกิดของความขัดแย้งเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อสังคมมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เร่ืองที่ 7.1.2  

ระบอบประชาธิปไตยกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 ในเรื่องที่ 7.1.1 ที่ผ่านมา เราได้ท าความเข้าใจถึงความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมไปแล้ว และในหน่วยอ่ืนๆ ที่ผ่านมา นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย ความหมายและ

หลักการส าคัญกันไปแล้ว ดังนั้นในเรื่องที่ 7.1.2 นี้ จึงจะขอให้ความส าคัญกับหลักการของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นส าคัญ 

 

ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

 

 เป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่า หลักการส าคัญหลักการหนึ่ งในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การเลือกตั้ ง 

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในหลายๆประเทศ ได้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญไปที่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว 

และมักจะคิดว่าการเลือกตั้งคือส่วนที่ส าคัญที่สุด โดยบ่อยครั้งได้ละเลยส่วนที่อาจจะมีความส าคัญกว่าเช่นการ

ตรวจสอบ ถ่วงดุลอ านาจของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง 

 ในประเทศที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเพศ ศาสนา และชาติพันธุ์ นักรัฐศาสตร์จ านวนไม่น้อยมีความเห็น

ว่าความแตกต่างทางชาติพันธุ์และระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งนั้นเข้ากันไม่ได้ เนื่องจากประสบการณ์และ

ตัวอย่างในอดีต เมื่อประเทศใต้อาณานิคมหลายๆประเทศที่ได้รับเอกราชแล้ว ประเทศเจ้าอาณานิคมเดิมมักจะ ‘วาง’ 

ระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ให้ อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยเหล่านั้นไม่ค่อยประสบความส าเร็จนัก ดังกรณีของประเทศ

ในแถบแอฟริกาที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคการเมือง มักจะประสบกับความล้มเหลวภายในเวลาไม่กี่ปี

หลังจากได้รับเอกราช10 ประเทศในแถบเอเชียเองก็ประสบกับปัญหาเหล่านี้เช่นกัน โดยอาจมีกรณียกเว้นที่ประเทศใต้

อาณานิคมเดิมประสบความส าเร็จกับระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศเจ้าอาณานิคมวางไว้ให้ อย่างเช่นประเทศอินเดีย 

เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม มีประเทศจ านวนมากกว่าที่ระบอบประชาธิปไตยประสบกับความล้มเหลวและน าไปสู่การ

ปกครองรูปแบบอื่นๆ เช่น เผด็จการ11 

 การก าเนิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ ท าให้เกิดการสร้างเขตแดนและแบ่งคนชาติพันธุ์ต่างๆ ตามเส้นแบ่งเขตแดน

ระหว่างประเทศนั้นๆ ท าให้คนชาติพันธุ์เดียวกัน อาจกระจายไปยังหลายประเทศ และกลายเป็นชนกลุ่มน้อยใน

ประเทศต่างๆเหล่านั้น ในขณะที่การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้น ในทางหนึ่งคือเรื่องของจ านวน ผู้ที่ได้รับเสียง

                                                 
10 Ruth Berins Collier. Regimes in Tropical Africa.  Berkeley: University of California Press, 1982, p. 95-110.  
11Minxin  Pei. “The Fall and Rise of Democracy in East Asia.” in Larry Diamond and Marc Platter, eds. 

Democracy in East Asia.  Baltimore: Johns Hopkins Press, 1998. p. 57-60.  



มากที่สุด คือ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ได้รับเสียงมากที่สุด คือ พรรคการเมืองที่จะได้จัดตั้งรัฐบาล ดังนั้น

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มใหญ่จึงมีความส าคัญมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์จ านวนน้อย ที่กระจายไปทั่วประเทศ 

 ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่ง คือ การเลือกตั้งนั้นจะท าให้กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่สุดในสังคมหรือประเทศ

มีอ านาจ และอาจจะก่อให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้อย่างถาวร โฮโรวิทซ์ (Horowitz)12 อธิบายว่าผู้ชนะ

ในการเลือกตั้งมักจะมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกันอยู่อย่างน้อยสองประการ ประการที่หนึ่ง คือการจัดสรรทรัพยากร (ของ

รัฐ) ให้กับพวกตนและผู้สนับสนุน แต่ในอีกประการหนึ่ง การค านึงถึงแต่พวกของตนและผู้สนับสนุนโดยจัดสรร

ทรัพยากรอย่างละโมบ อาจท าให้ผู้แพ้หันไปใช้กลไกอ่ืนๆนอกเหนือจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ในการ

แย่งชิงอ านาจ เช่น การปฏิวัติ รัฐประหาร เป็นต้น 

 ในความคิดของ โฮโรวิทซ์ การเลือกตั้งในสังคมที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายนั้นอาจเป็นการท าลายระบอบ

ประชาธิปไตยเสียเองได้ โดยอธิบายว่า  

 ประการแรก การเลือกตั้งจะก่อให้เกิดพรรคการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง  

 ประการที่สอง กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด (หรือการร่วมมือกันระหว่างหลายกลุ่มจนมีจ านวนมาก

ที่สุด) จะชนะการเลือกตั้ง  

 ประการที่สาม เนื่องจากเป้าหมายของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์แตกต่างกันและบ่อยครั้งที่เข้ากันไม่ได้ ท าให้กลุ่มผู้

ชนะใช้ประโยชน์จากการชนะการเลือกตั้ง โดยจัดสรรทรัพยากรรัฐไปยังกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเป็นหลักและกีดกันกลุ่ม

อ่ืนๆ 

 ประการที่สี่ เนื่องจากการเลือกตั้งนั้นคาดการณ์ได้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นไปตามกลุ่มชาติพันธุ์ 

ดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ที่แพ้จึงไม่มีโอกาสหาผู้สนับสนุนเพิ่มมากข้ึนนอกเหนือจากกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง 

 ประการสุดท้าย กลุ่มชาติพันธุ์ที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเมื่อเห็นว่าพวกตนเองไม่สามารถแข่งขันได้ในการ

เลือกตั้ง (เพราะจ านวนที่น้อยกว่า) จึงคิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องแข่งขันในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอีก

ต่อไป และแสวงหาหนทางไปสู่อ านาจทางอ่ืนๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นวิถีทางตามประชาธิปไตย  

 โฮโรวิซ สรุปว่าถึงแม้การล่มสลายของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยในประเทศท่ีมีความขัดแย้งระหว่าง

กลุ่มชาติพันธุ์จะไม่ถึงขนาดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีโอกาสอยู่รอดน้อยมาก 

 ข้อสมมุติฐานหลักของโฮโรวิซคือการที่ผู้เลือกตั้งในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ

ต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ โดยให้เหตุผลว่าการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ เลือกตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นั้น ตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของความสัมพันธ์อันเข้มแข็งภายในชุมชน เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนโอกาสที่สมาชิกในกลุ่มชาติ

พันธุ์นั้นๆ จะแสดงถึงความจงรักภักดีต่อกลุ่มของตน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ตามสมมุติฐานนี้ จะเห็นได้ว่าพรรคการเมือง

ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ จะไม่สามารถหาผู้สนับสนุนจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆได้ เนื่องจากสมาชิกของแต่ละกลุ่มจะมี

                                                 
12 Donald Horowitz. Ethnic Groups in Conflict.  Berkeley, University of California Press, 1985, p. 291-330.   



ความจงรักภักดีต่อกลุ่มตน (ถึงแม้จะไม่ใช่สมาชิกท้ังหมด แต่สมาชิกท่ีเปลี่ยนใจหรือไขว้เขวไปยังกลุ่มอ่ืนๆ มักจะมีเป็น

เพียงส่วนน้อยและไม่มีความส าคัญอย่างแท้จริงในเชิงปริมาณ) และอาจแปลได้ว่า พรรคการเมืองที่พ่ายแพ้ของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ (ที่มีจ านวนสมาชิกน้อย) จะไม่มีความหวังที่จะเพ่ิมผู้สนับสนุนในการเลือกตั้งอย่างเป็นนัยส าคัญ ท าให้การถูก

กีดดันออกจากศูนย์กลางอ านาจมีลักษณะที่ถาวร 

 โฮโรวิซยังอธิบายต่อไปว่า ปัญหาของผู้ชนะและผู้แพ้อย่างถาวรนั้นมีปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง 

 ประการแรก ปัญหาจะแย่มากขึ้นหากในสังคมนั้นมีกลุ่มชาติพันธุ์ เพียงแค่สองกลุ่มและกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น

กลุ่มที่มีจ านวนมากกว่า ในขณะที่สังคมที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนั้น ในทางทฤษฎีแล้ ว กลุ่มต่างๆ สามารถ

ร่วมมือกัน เพ่ือโค่นล้มกลุ่มชาติพันธุ์หลักได้ ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้ อาจจะเรียกได้ว่าไม่มีผู้แพ้ที่ถาวร เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงในการร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆ เกิดข้ึนได้เสมอ 

 ประการที่สอง หลักการผู้ชนะและผู้แพ้อย่างถาวรจะลดความเข้มข้นลง หากความแตกต่างทางชาติพันธุ์นั้น 

เป็นไปอย่างหลากหลายมิติ ยกตัวอย่างเช่น ความแตกต่างทางภาษา หรือ ศาสนา เข้ามาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจจะ

ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่นอกเหนือไปจากคุณสมบัติทางชาติพันธุ์ 

 ประการที่สาม ปัญหาของหลักการผู้ชนะและผู้แพ้ถาวรจะลดน้อยลง หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมองประเด็นอ่ืนๆ

นอกเหนือจากชาติพันธุ์ เช่น นโยบาย หรือ ประสิทธิภาพในการท างานของรัฐ 

 ประการสุดท้าย ปัญหาของผู้ชนะและผู้แพ้อย่างถาวรจะลดน้อยลงหาก กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่สุด เกิดความ

แตกแยกและกระจายออกเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งอาจจะเปิดทางให้กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กอ่ืนๆเข้าไปสู่อ านาจได้ 

 อย่างไรก็ตาม โฮโรวิซ เห็นว่า ถึงแม้จะมีเงื่อนไขท่ีท าให้การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปได้ ส าหรับ

สังคมท่ีมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ แต่จากประวัติศาสตร์ที่มีมา โดยมากแล้วไม่ได้เกิดการใช้เงื่อนไขเหล่านี้ 

 โฮโรวิซ เชื่อว่ารัฐนั้นแบ่งแยกไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคม มีความ

ยากจน มีทรัพยากรของรัฐอย่างจ ากัด และการเมืองภายในประเทศนั้นขึ้นอยู่กับการจัดสรรทรัพยากรในระบบอุปถัมภ์ 

ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ผู้น าทางการเมือง (ผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง) ย่อมที่จะต้องเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์

และกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับ เขาเชื่อว่าความต้องการที่จะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในสมัยถัดไป ท าให้ผู้ชนะการ

เลือกตั้งต้องจัดสรรทรัพยากรให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตน ที่เลือกตั้งตนเข้ามาเป็นหลัก 

 สิ่งที่โฮโรวิซอธิบายนั้นสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศต่างๆ ที่ระบอบ

ประชาธิปไตยไม่ได้ให้ความส าคัญกับความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมและมุ่งเน้นแต่ความชอบธรรมของรัฐบาลที่ได้มา

จากเสียงส่วนใหญ่ โดยลืมหรือไม่สนใจเสียงส่วนน้อย อย่างไรก็ดีข้อเสียของประชาธิปไตยที่เน้นแต่การเลือกตั้งนั้น ที่

ไม่ได้ให้ความส าคัญกับความหลากหลายในสังคมนั้น ก่อให้เกิดพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย ที่ใส่ใจกับเสียง

ส่วนน้อยมากขึ้น 

 

 



 

แนวคิดเสรีนิยม 
 

 แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) องค์ประกอบหลักของแนวคิดเสรีนิยมนั้นประกอบไปด้วย ปัจเจกนิยม เหตุผล

นิยม เสรีภาพ ความยุติธรรม และความอดทนอดกลั้น13 แนวคิดเสรีนิยมนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ เสรีนิยม

แบบคลาสสิค (Classical Liberalism) และเสรีนิยมสมัยใหม่ (Modern Liberalism) โดยที่เสรีนิยมแบบคลาสสิคนั้น 

จะเชื่อในการลดบทบาทและหน้าที่ของรัฐจนเหลือเพียงการควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคม 

ในทางเศรษฐกิจก็เช่นกัน ที่ตลาดควรจะด าเนินการอย่างเสรีโดยไม่มีการก้าวก่ายจากรัฐ ในทางตรงกันข้าม เสรีนิยม

แนวทันสมัยเลือกท่ีจะให้ความส าคัญกับบทบาทของรัฐมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากตลาดและ

สังคมที่รัฐไม่เข้ามาควบคุม จะมีโอกาสเกิดความไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคในด้านต่างๆ แนวคิดนี้เชื่อว่า

เสรีภาพของประชาชนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อรัฐให้การสนับสนุนประชาชนที่ประสบกับความยากล าบากต่างที่เกิดขึ้นใน

สังคม14 

 จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยแนวหนึ่งให้

ความส าคัญต่อความเท่าเทียมและเสมอภาคกันของปัจเจกชน ในขณะที่อีกแนวหนึ่งให้ความส าคัญต่อรัฐในการ

สนับสนุนและแทรกแซงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น แนวคิดเสรีนิยมแบบคลาสสิค เชื่อใน

การแยกกันระหว่างรัฐและเชื้อชาติ โดยเน้นว่าการคงอยู่ของรัฐแบบเสรีนิยมมีความส าคัญกว่าวัฒนธรรมของชนกลุ่ม

น้อย และไม่ใช่หน้าที่ของรัฐในการตระหนักหรือสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีหรือการคงอยู่และสืบทอดต่ อไป

ของกลุ่มคนเหล่านั้น15 ดังนั้นรัฐเสรีนิยมจะต้องมีความเป็นกลางทั้งทางด้านเชื้อชาติหรือวัฒนธรรม โดยปฏิเสธการ

เรียกร้องซึ่งสิทธิที่พิเศษออกไป การให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือว่าเป็นการละเมิดหลักการปัจเจกนิยมของ

แนวคิดเสรีนิยมแบบคลาสสิค โดยสิทธิพิเศษนี้ อาจหมายความได้ว่า สิทธิที่นอกเหนือไปจากมาตรฐานที่ประชาชนมี

เป็นการทั่วไปในรัฐนั้นๆ  

 ในทางตรงกันข้าม แนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม่ให้ความส าคัญกับบทบาทของรัฐในการปกป้องสิทธิและ  

อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมย่อย และป้องกันไม่ให้ถูกกลืนโดยวัฒนธรรมหลัก โดยเน้นถึงความส าคัญชองความเท่าเทียม

และสิทธิทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเรียกร้องให้ยอมรับในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่เคยถูกทอดทิ้ง กีดกัน หรือ  

กลืนกิน16 ดังนั้นระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนั้น จะต้องให้ความส าคัญกับคนทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสให้การมี

                                                 
13 Andrew Heywood. Key Concepts in Politics. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2000, p. 60. 
14 Ibid., p. 61. 
15 Will Kymlicka. “Western Political Theory and Ethnic Relations” in Will Kymlicka and Magda Opalski. Can Liberal 

Pluralism be Exported. Oxford: Oxford University Press, 2001, p.16. 
16 ศิริจิต สุนันต๊ะ อ้างแล้ว หน้า 9-10 



ส่วนร่วมของคนเหล่านั้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมหรือวัฒนธรรมใดๆ ก็ตาม ซึ่ง

ตามปกติแล้วก็คือหลักการของระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง แต่ในแนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม่ เชื่อว่าการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกัน เพราะว่าความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ

อ่ืนๆ ท าให้คนเรามีความแตกต่างกัน สมาชิกของกลุ่มสังคมและวัฒนธรรมย่อยต่างๆ เสียเปรียบสมาชิกของกลุ่มสังคม

และวัฒนธรรมหลัก ดังนั้นระบอบประชาธิปไตยตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่นี้ จึงให้ความส าคัญกับการชดเชยผู้ที่ถูก  

เอารัดเอาเปรียบ เช่น ชนกลุ่มน้อย คนผิวสี หรือคนเพศที่สาม เพ่ือให้ทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในสังคม 

ซึ่งเมื่อทุกคนมีความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิอย่างแท้จริงแล้ว ระบอบประชาธิปไตยจึงจะเดินหน้าได้อย่างสมบูรณ์ 

  

การยอมรับและอัตลักษณ์ 
 

 ประเทศไทยเราเองก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ถึงแม้เราจะมีประชากร

จ านวนมากที่นับถือศาสนาพุทธ แต่ในประเทศไทยก็ยังมีประชากรที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ เช่น คริสต์ อิสลาม ฮินดู  

เป็นต้น ซึ่งผู้นับถือศาสนานั้นๆ ก็มีหลักการปฏิบัติตนที่แตกต่างกันไป ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีประชากรที่มี 

เชื้อสายจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ เช่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยพวน อีกทั้งวัฒนธรรมของประเทศไทยยังสามารถ

แบ่งได้ตามภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมของชาวเหนือ ชาวอีสาน หรือชาวใต้ ก็มีความแตกต่างกันไป ในหลาย

กรณียังมีความแตกต่างกันในระดับท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคด้วยเช่นกัน  

 แต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จะอยู่ร่วมกันภายในสังคมใดสังคมหนึ่งอย่างกลมเกลียวนั้น ในทางทฤษฎี

แล้วสังคมนั้นจะต้องเป็นสังคมที่ปัจเจกบุคคลทั้งหลายยอมรับถึง ความแตกต่างทางด้านภาษา ความเชื่อ ศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในสังคมทั้งหมด17 เป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจถึงความเป็นพหุ

วัฒนธรรมนิยม โดยที่เราไม่เข้าใจถึงแนวคิดของการยอมรับ (recognition) 

 วัฒนธรรมที่หลากหลายในแต่ละสังคมเป็นสิ่งที่มานาน ก่อนที่จะมีแนวคิดในเรื่องพหุวัฒนธรรมนิยม การที่มี

หลายวัฒนธรรมในสังคมหนึ่งๆ นั้น ยังไม่สามารถนับได้ว่าเป็นรูปแบบพหุวัฒนธรรมนิยม การเป็นพหุวัฒนธรรมนิยม

นั้นต้องรวมถึงการยอมรับในการคงอยู่ของแต่ละวัฒนธรรมย่อยนั้นๆ ด้วย ดังนั้นการที่จะเข้าใจถึงพหุวัฒนธรรมนิยม 

จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงหลักการของการยอมรับ (recognition) และตัวตนหรืออัตลักษณ์ (Identity) เสียก่อน 

 ตัวตนหรืออัตลักษณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้เกิดจากตัวของบุคคลนั้นแต่เพียงผู้เดียว สังคมและคนรอบ

ข้างคอยสะท้อนให้บุคคลดังกล่าวรับรู้และเปลี่ยนแปลงตัวตนของตน เมื่อผลสะท้อนจากสังคมไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

บ่อยครั้งที่บุคคลนั้นจะต้องซ่อนอัตลักษณ์ของตนเอาไว้ หรือเข้าใจในอัตลักษณ์ของตนผิดเพ้ียนไป บ่อยครั้งท าให้เกิด

                                                 
17 Gajendra K. Verma. “Pluralism: some theoretical and practical considerations.” In Britain: A plural 

society. C.R.E. London: Publication, 1990, p.45. 



ความรู้สึกต่ าต้อยกว่าผู้อ่ืน ลดความนับถือต่อตนเองลง ลดคุณค่าของตัวเอง และอาจสร้างความรู้สึกเกลียดตนเอง 18 

ดังนั้น การยอมรับต่อตัวตนของบุคคลจากคนอ่ืนๆ ในสังคมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่การยอมรับเหล่านั้นไม่ใช่แค่การ

ยอมรับในลักษณะที่เรียกว่ารับรู้ถึงการมีอยู่ แต่เป็นการยอมรับในเชิงเคารพตัวตนหรืออัตลักษณ์ของคนอ่ืนๆ ในฐานะ

ที่มีความเท่าเทียม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่ถูกกลืนกินจากอัตลักษณ์หลักของสังคม19 

ดังนั้น เมื่อเรามองในเชิงกลุ่มสังคมหรือวัฒนธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงนั้นต้องการมากกว่าข้อเท็จจริงที่ว่า

มีหลายวัฒนธรรมย่อยในสังคมใดสังคมหนึ่ง20 แต่วัฒนธรรมย่อยเหล่านั้น จะต้องได้รับการยอมรับ ความเคารพ และ

ปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียม โดยไม่มุ่งหวังที่จะกลืนกินวัฒนธรรมย่อยเหล่านั้น ประเด็นในเรื่องตัวตนและอัตลักษณ์นี้ ยัง

ท าให้เกิดการแย่งชิงพ้ืนที่ทางการเมืองขึ้นมา เพ่ือให้ตัวตนและอัตลักษณ์ของพวกเขาได้รับการยอมรับและไม่เลือน

หายไป 

  

โลกาภิวัตน์ 
 

 นอกจากการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งมีที่มาจากความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ภูมิภาค ที่

อยู่อาศัย และด้านอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิมแล้วนั้น ยังมีที่มาจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศอ่ืนๆ อีกด้วยเช่นกัน 

การย้ายถิ่นของประชากรจากประเทศอ่ืนๆ ท าให้เกิดสังคมและวัฒนธรรมย่อยเพ่ิมขึ้นมาจากที่เคยมีอยู่ในอดีต อี กทั้ง

การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์ ที่ท าให้การย้ายถิ่นของประชากรเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ท าให้สังคมมีความ

เป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้นและเร็วขึ้นไปด้วย ซึ่งก่อให้เกิดการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรม โดยฝั่งหนึ่งก็คือวัฒนธรรม

หลักเดิม และอีกฝั่งก็คือวัฒนธรรมต่างถิ่นที่เข้ามาใหม ่

 โลกาภิวัตน์ คือ กระแสที่ไหลเวียนไปทั่วโลกใน 5 มิติที่ส าคัญ21 

  1. การไหลของคน ผ่านการอพยพ ลี้ภัย หรือท่องเที่ยว 

  2. การไหลของระบบการผลิต 

  3. การไหลของทุน 

  4. การไหลของภาพลักษณ์ ในเชิงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และข้อมูลข่าวสาร 

  5. การไหลของแนวคิดและอุดมการณ์แบบตะวันตก 

                                                 
18 Charles Taylor. “The Politics of Recognition.” In Amy Gutman, ed. Multiculturalism: Examining the 

Politics of Recognition. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994, p. 25-26. 
19 Ibid., p. 38. 
20 Bhikhu C. Parekh. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Hampshire : 

Macmillan, 2000, p. 6. 
21 จุมพล หนิมพานิช “สังคมและวฒันธรรมของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์และหลัง

สมัยใหม”่ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย พิมพ์ครั้งท่ี 6  นนทบุรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2559 หน้า 8 



  

 

การไหลเวียนของกระแสโลกาภิวัตน์นี่เอง ที่ช่วยผลักดันให้กระแสของพหุวัฒนธรรมเติบโตขึ้นจนกลายเป็น

วาทกรรมระดับโลก22 กระแสโลกาภิวัตน์จะส่งผลให้เกิดความคุ้นชินกับความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรม เนื่องจากการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง หรือแม้แต่กระแสวัฒนธรรมบางอย่างที่ได้รับความนิยม ท า

ให้เกิดความเข้าใจถึงความแตกต่างได้มากขึ้น23  

 อย่างไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัตน์ก็อาจส่งผลด้านลบต่อความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมได้เช่นกัน ใน

ความคิดเห็นของ ขจรศักดิ์ สิทธิ24  ผลด้านลบอาจแบ่งได้เป็น 

  1. การปะทะกันทางอารยธรรม 

   โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากการขัดแย้งกันทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง มาเป็นความ

ขัดแย้งกันทางวัฒนธรรม โดยเฉพาอย่างยิ่งการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมอิสลาม อัน

เนื่องมาจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นและการขยายตัวของข้อมูลข่าวสารและผู้คน 
 

  2.กระแสโลกาภิวัตน์และรัฐ 

   กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้อ านาจในการควบคุมและจัดการเรื่องภายในรัฐน้อยลง หรือกล่าวได้

ว่ากระแสโลกาภิวัตน์บั่นทอนความเด็ดขาดของอ านาจอธิปไตยลง เนื่องจากการเคลื่อนย้ายที่ง่ายขึ้นของประชากร 

สินค้า บริการ หรือข้อมูลข่าวสาร ท าให้รัฐอ่อนแอลง และในทางกลับกัน เปิดโอกาสให้กลุ่มย่อยต่างๆ ภายในรัฐ

เข้มแข็งมากขึ้น จนเกิดความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมภายในรัฐขึ้นมา 
 

  3.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 

   ในทางหนึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้ การติดต่อสื่อสารระหว่างต่างสังคมและต่าง

วัฒนธรรมเป็นไปได้ง่ายขึ้นและก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและช่วยสร้างความเคยชินต่อความแตกต่าง แต่

ในทางกลับกัน เทคโนโลยีเหล่านั้น กลับกลายเป็นพ้ืนที่ของความขัดแย้ง คู่ขัดแย้งสามารถเข้าใกล้กันได้มากขึ้น เช่น 

การดูหมิ่น ข่มขู่ คุกคาม บนอินเตอร์เนต ในขณะเดียวกัน ผู้ก่อการร้ายก็ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารและ

รับสมัครสมาชิก 

 เป็นที่ยอมรับกันว่ากระแสโลกาภิวัตน์นั้น ยังช่วยให้การแพร่กระจายของความคิดทางประชาธิปไตยเป็นไป

โดยรวดเร็ว หรืออาจกล่าวได้ว่าโลกาภิวัตน์และประชาธิปไตยนั้นช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ประเทศในระบอบ

                                                 
22 ศิริจิต สุนันต๊ะ อ้างแล้ว หน้า 8 

23 ขจรศักดิ์ สิทธิ “ความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุและวัฒนธรรม” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา สังคมโลก ฉบบัปรับปรุงครั้งท่ี 1  
นนทบุรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 2554 หน้า 24 

24 เรื่องเดียวกัน หน้า 25-29 



ประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ย่อมเกื้อหนุนต่อการไหลเวียนของโลกาภิวัตน์ เข่น การ

เคลื่อนย้ายถิ่นฐานของคน หรือ ความคิดทางการเมืองรูปแบบต่างๆ ที่เป็นไปได้โดยมีข้อจ ากัดไม่มากนัก ในทาง

กลับกัน โลกาภิวัตน์ก็น าความคิดประชาธิปไตยแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ทั้งที่มีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม และกระแสโลกาภิวัตน์นั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองให้มาเป็น

ระบอบประชาธิปไตย ยกตัวอย่างเช่น กรณีอาหรับสปริง ที่ประเทศในแถบตะวันออกกลาง เกิดกระแสเรียกร้อง

ประชาธิปไตยในหมู่ประชาชน จนน าไปสู่การประท้วงรัฐบาลที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ เป็นต้น  

 โดยสรุปแล้ว ระบอบประชาธิปไตยและความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น เป็นสิ่งที่เก้ือกูลกัน และ

จะขาดกันเสียไม่ได้ ระบอบประชาธิปไตยดังที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้ว อาจสรุปได้โดยง่ายว่าเป็นระบอบที่เกิดจาก

ความหลากหลายทางสังคม ความคิด ความเชื่อ และความต้องการของสมาชิกในสังคมนั้นๆ เมื่อมีความหลากหลาย

เหล่านี้ จึงจ าเป็นต้องมีระบอบการปกครองที่จะรับรองสิทธิของสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน การปกครองรูปแบบอื่นๆ จะ

ไม่ค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การปกครองรูปแบบเผด็จการอย่างประเทศเกาหลีเหนือ ที่สังคม

และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมหลักของชาติจะถูกกีดกัน และกดไว้ เป็นต้น 

 

 

 

กิจกรรมที่ 7.1.2 

 จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยที่ใส่ใจถึง

ความหลากหลายของสังคม 

แนวตอบกิจกรรมที่ 7.1.2 

 อาจมองได้ว่าระบอบประชาธิปไตยที่เน้นแต่การเลือกตั้งนั้น ท าให้เสียงส่วนน้อยถูกมองข้ามไป ซึ่งบ่อยครั้งที่

เสียงส่วนน้อยเหล่านั้น มาจากกลุ่มที่มีเพศ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือ นับถือศาสนาแตกต่างจากกลุ่มหลักของสังคม 

ท าให้ความต้องการเฉพาะตัวของคนเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าท่ีควร แต่ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมสมัยใหม่จะ

ให้ความส าคัญและให้การยอมรับ ในเสียงส่วนน้อยเหล่านั้น โดยถือว่ารัฐจะต้องเข้าไปสนับสนุนและให้พ้ืนที่สาธารณะ 

ไม่ว่าจะในเชิงวัฒนธรรมหรือการเมืองกับกลุ่มต่างๆ เหล่านั้น 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ตอนที่ 7.2  

มิติความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ในสังคมประชาธิปไตย 

 

โปรดอ่านหัวข้อเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 

7.2.1 ความหลากหลายทางเพศกับระบอบประชาธิปไตย 

7.2.2 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับระบอบประชาธิปไตย 

7.2.3 ความหลากหลายทางศาสนากับระบอบประชาธิปไตย 

 

แนวคิด 

1. ความหลากหลายทางเพศในยุคปัจจุบันไม่ได้เกิดจากความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงเพียงสองเพศ แต่ยัง

รวมถึงเพศที่สามที่มีจ านวนมากขึ้น และเปิดเผยตนมากขึ้นจากแต่ก่อน ท าให้ระบอบประชาธิปไตยต้องค านึงถึง

ความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

2. ในระบอบประชาธิปไตย โดยมากแล้วเสียงส่วนน้อยจะมีความส าคัญที่น้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์

ขนาดเล็กต่างๆ ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการของกลุ่มตนมากนัก 

3. ศาสนาเข้ามามีบทบาทในการเมืองการปกครองนับแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และในบางครั้งหลักการของศาสนาเข้า

กันไม่ได้กับระบอบประชาธิปไตย ที่เน้นการให้สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันกับทุกคนในสังคม 

 

วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาตอนที่ 7.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย โดยมีมูลเหตุมาจากความแตกต่างทาง

เพศ 

2. อธิบายและยกตัวอย่างถึงปัญหาของระบอบประชาธิปไตยท่ีมีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในรัฐ 

3. มีความเข้าใจถึงพ้ืนฐานและแนวความคิดของแต่ละศาสนาที่มีต่อการเมืองการปกครอง และสามารถวิเคราะห์ถึง

ความเหมาะสมและเข้ากันได้ระหว่างศาสนาและระบอบประชาธิปไตย 



 

 

 

  



เร่ืองที่ 7.2.1  

ประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศและระบอบประชาธิปไตย 

 

 ในตอนที่แล้ว นักศึกษาได้เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องระหว่างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ในตอนที่ 7.2 นี้ จะขอลงรายละเอียดเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น ถึง

รูปแบบความหลากหลายในสังคมไทย โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นเก่ียวกับความหลากหลายทาง

เพศ ซึ่งในหน่วยนี้จะรวมถึง เพศชาย เพศหญิง และกลุ่มเพศที่สาม , ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และสีผิว และ

ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มศาสนาและความเชื่อต่างๆ ซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้จะปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ทั้งการ

เรียกร้องจากคนกลุ่มต่างๆข้างต้น การที่กลุ่มคนเหล่านี้ประสบปัญหาอันมีที่มาจากเพศ สีผิว ชาติพันธุ์หรือความเชื่อ

ของตน หรือการที่คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเสียเอง 

 ในปัจจุบัน สังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้น และมีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น คนไทยให้การยอมรับ

บุคคลที่มีความแตกต่างไม่ว่าเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

ถือเป็นรายได้ทีส าคัญของประเทศไทย การที่มีชาวต่างชาติเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น ยังช่วยให้คนไทยเกิดความ

เคยชินและสามารถยอมรับรูปแบบพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น โดยมีการประมาณการว่าในปี 

พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาค้างคืนที่จังหวัดกรุงเทพฯมากถึง 20 ล้านคน25 และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยโดยรวมในปี เดียวกันนั้น สูงถึงเกือบ 36 ล้านคน26 

 เป็นที่แน่นอนว่าในจ านวนดังกล่าว ย่อมต้องมีนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ด้วย ซึ่งในความ

เป็นจริงแล้ว ประเทศไทยเคยได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “เมืองหลวงของชาวเกย์แห่งเอเชีย”27 28 และการท่องเที่ยว

                                                 
25

  “From Bangkok to Tokyo: Top global cities where visitors splash the most cash” retrieved September 
30, 2018 from RT  News, 30 September 2018, https://www.rt.com/business/439958-cities-where-tourists-spend-
most/ 

26 “สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ค้นคืนเมือ่วันท่ี 25 กันยายน 
2561 จากเว็บไซต์กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา: https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=420&filename=index 

27 “ต่างชาติชู ‘ไทย’ชาวเกย์เที่ยวเสรี-ไม่มีอคต”ิ ค้นคืนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จากเว็บไซต์โพสต์ทเูดย:์ 
https://www.posttoday.com/world/242296 

28 “ไทยแลนด์ แดนแห่งรัก” ค้นคืนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย:์ 
https://www.posttoday.com/life/life/276618 



แห่งประเทศไทยเอง ก็เคยมีความพยายามและวางแผนเพ่ิมเติมในในการที่จะชักจูงให้นักท่องเที่ยวเพศที่สามเข้ามา

เที่ยวประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต โดยชูการเปิดกว้างและยอมรับเพศที่สามของคนไทยเป็นจุดขาย29 30 

 กลุ่มเพศที่สามนั้นมีชื่อเรียกหลากหลายกันไป โดยส านักงานแรงงานระหว่างประเทศรวบรวมค าที่เกี่ยวข้อง

และให้ความหมายไว้จ านวนมาก31 โดยในเรื่องที่ 7.2.1 นี้จะขอยกตัวอย่างเพียงเพ่ือความเข้าใจถึงความหลากหลาย

ของกลุ่มเพศที่สาม เช่น 

 เกย์ หมายถึง ผู้ชายที่รักเพศเดียวกัน 

 เลสเบี้ยน หมายถึง ผู้หญิงที่รักเพศเดียวกัน 

 ไบ หมายถึง คนที่รักสองเพศ 

 ทอม หมายถึง ผู้หญิงที่แสดงออกเป็นผู้ชาย และชอบเพศหญิงที่อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นดี้เสมอไป 

 ดี้ หมายถึง ผู้หญิงที่แสดงออกเป็นผู้หญิง และชอบเพศหญิงด้วยกันที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นทอมเสมอไป 

 กระเทย หมายถึง คนที่เกิดมาเป็นชาย แต่มีการแสดงออกและพฤติกรรมเหมือนเพศหญิง 

 จะเห็นได้ว่าภายในกลุ่มเพศที่สามนั้น มีความหลากหลายอยู่ภายในโดยตัวอย่างช้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

ค าเรียกเท่านั้น โดยแต่ละค าก็จะมีความหมายเชิงบวกหรือลบแตกต่างกันไป อย่างไรก็ดีเราอาจเรียกโดยรวมได้ว่า กลุ่ม

คนเพศท่ีสาม หรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 

 ผลการส ารวจของนิด้าโพลในปี พ.ศ. 255832 แสดงให้เห็นว่า คนไทยจ านวนมากยอมรับเพ่ือนร่วมงานหรือ

สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเพศที่สาม โดยร้อยละ 88.72 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ให้การยอมรับเพ่ือนหรือเพ่ือน

ร่วมงานที่เป็นเพศที่สาม และจ านวนร้อยละ 79.92 ให้การยอมรับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเพศที่สาม อย่างไรก็ดี 

ถึงแม้ประเทศไทยจะน าเสนอว่าเป็นประเทศที่ยอมรับถึงความหลากหลายทางเพศ จ านวนคนเพศที่สามในประเทศ

ไทยเองนั้นกลับไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มคนเหล่านั้นไม่อยากเปิดเผยตน เอง

เนื่องจากยังคงไม่ม่ันใจกับการยอมรับของครอบครัวหรือสังคม  

 เพศสภาพกับสิทธิและความเสมอภาคนั้นไม่ใช่ปัญหาใหม่ ไม่ว่ากับระบอบการปกครองรูปแบบใดก็ตามและ

ไม่ได้เกิดข้ึนกับเพศท่ีสามเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียเพ่ิงจะอนุญาตให้ผู้หญิงได้รับสิทธิในการ

                                                 
29 “เล็งดึงกลุ่มเกย์มะกันเที่ยวไทย” ค้นคืนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จากเว็บไซตโ์พสต์ทเูดย:์ 
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(PRIDE). กรุงเทพ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 2557 หน้า 20-24 

32 “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3” ค้นคืนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 จากเว็บไซต์นิด้าโพล: 
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ออกเสียงเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น หรือลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นได้เมื่อปี พ .ศ. 2558 และเพ่ิงจะอนุญาตให้ขับรถได้

เมื่อปี พ.ศ. 256133 แต่อย่างไรก็ตามเพศหญิงยังคงไม่มีสิทธิเท่าเทียมเพศชาย ระบบที่เรียกว่า “ระบบผู้พิทักษ์ชาย” 

ให้อ านาจเพศชายในครอบครัว เช่น พ่อ สามี พี่ชาย หรือแม้กระทั่งลูกชาย มีอ านาจเหนือเพศหญิง โดยที่เพศหญิงต้อง

ได้รับค าอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้น ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับพาสปอร์ต เดินทางออกนอกประเทศ แต่งงาน หรือแม้กระทั่ง

ออกจากเรือนจ า34 ในขณะที่บุคคลเพศที่สามในซาอุดิอาระเบียเผชิญปัญหาร้ายแรงยิ่ งกว่า โดยอาจจะต้องเผชิญกับ

การท าร้ายร่างกาย ถูกทรมานและโดยฆาตกรรม35 การเป็นบุคคลเพศที่สามในซาอุดิอาระเบียนั้น ถือว่าผิดกฎหมาย

และอาจถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิต โดยมีประเทศอย่างซูดานและเยเมนที่มีกฎหมายลักษณะเดียวกันนี้36 

 ในขณะที่ประเทศในระบอบประชาธิปไตยเอง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลเพศต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่

แต่อย่างใด หนึ่งในหลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยอย่างการเลือกตั้งนั้นก็ใช่ว่าจะด าเนินไปอย่างเท่าเทียมและ

เคารพซึ่งความแตกต่างทางเพศ โดยเพศหญิงนั้นได้รับสิทธิในการเลือกตั้งช้ากว่าเพศชาย โดยประเทศอย่างนิวซีแลนด์

ได้รับการบันทึกว่าเป็นประเทศแรกท่ีอนุญาตให้เพศหญิงออกเสียงเลือกตั้งได้ในปี พ.ศ. 243637 ในขณะที่ประเทศอย่าง

สวิสเซอร์แลนด์เพิ่งจะให้สิทธิเพศหญิงในการเลือกตั้งระดับชาติเมื่อปี พ.ศ. 251438 ในกรณีของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

นั้น มีระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยทางตรง ท าให้ประเด็นที่มีความส าคัญต่างๆถูกตัดสินชี้ขาด ไม่ใช่

โดยรัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎร แต่กลับเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรง ดังนั้นการที่ผู้หญิงไม่ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม

ทางการเมือง จึงท าให้สิทธิต่างๆของเพศหญิงถูกลิดรอนไป หรืออาจอธิบายได้โดยง่ายว่า เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีแต่

ผู้ชาย จึงไม่มีใครยอมให้สิทธิผู้หญิงในการเลือกตั้ง และด้วยตรรกะเดียวกันนี้ จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเข้าใจถึงความ
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กังวลของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่กลัวว่าสิทธิต่างๆ ของตนจะถูกลิดรอนหรือไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม 

เนื่องจากไม่ได้มีตัวแทนอย่างชัดเจนของกลุ่มตนอยู่ในการเมือง 

 

 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกตั้งของเพศที่สามนั้น ไม่ได้ถูกจ ากัดเช่นเดียวกับเพศหญิง เนื่องจากไม่ใช่เรื่อง

ง่ายที่จะระบุเพศสภาพของบุคคลเพศที่สาม หากพวกเขาเหล่านั้นไม่ต้องการที่จะเปิดเผยให้ผู้ อ่ืนรับ รู้ ดังนั้นการ

เลือกตั้งหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางอ่ืนๆของบุคคลเพศท่ีสามจึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่ได้มีปัญหาอย่างชัดเจน และ

มีสิทธิเท่าเทียมกับเพศอ่ืนๆ แต่ความเท่าเทียมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ บุคคลเพศที่สามใช้สิทธิตามกฎหมายของตน

ตามเพศสรีระที่ได้มาตั้งแต่ก าเนิด กล่าวคือ ไม่เปิดเผยตัวตนและไม่ใช้สิทธิตามเพศที่หลากหลายของตนนั่นเอง 

ยกตัวอย่างเช่น การแต่งงานที่หลายๆประเทศยังไม่ยอมรับการแต่งงานของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็

ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศจะไม่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้าม หรือการท าบัตร

ประจ าตัวประชาชนที่ให้ระบุเพียงสองเพศคือ เพศชายและหญิง ซึ่งหมายความว่าหากบุคคลที่มีความหลากหลายทาง

เพศต้องการจะท าบัตรประจ าตัวประชาชนก็สามารถท าได้  แต่ต้องระบุเพศของตน ตามเพศทางกายภาพตั้งแต่ก าเนิด

เท่านั้น โดยอาจอธิบายสถานการณ์สิทธิของเพศท่ีสามได้ดังนี้  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีเหล่านี้ ท าให้กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ คิดว่าตนเองไม่ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนๆ เพราะ

ไม่สามารถใช้สิทธิโดยแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างเสรีอย่างเช่นเพศอ่ืนๆ ท าให้เกิดการเรียกร้องสิทธิของกลุ่มตนเอง

มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ต้องการให้สามารถเลือกเพศอ่ืนๆได้บนบัตรประจ าตัวประชาชน ต้องการให้การแต่งงานของ

สิทธิของเพศชายและหญิงในเชิง
กฎหมาย 

เพศท่ีสาม 

สิทธิร่วมกนั 



กลุ่มตนมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกันกับเพศชายและหญิง ต้องการให้สามารถใช้ค าน าหน้าชื่อในบัตรประจ าตัว

ประชาชนได้เช่นเดียวกับเพศหญิงหรือชาย เป็นต้น 
 

 อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องเหล่านี้ เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหลักการของพหุวัฒนธรรมนิยมนั้นยังไม่สามารถหา

ข้อยุติในการถกเถียงได้ โดยคนส่วนหนึ่งยังคงเห็นว่าการเรียกร้องเหล่านี้เป็นความต้องการที่จะได้รับการการปฏิบัติที่

เป็น “พิเศษ” มากกว่าคนอ่ืน และไม่เท่าเทียมตามหลักการประชาธิปไตย ในขณะที่คนอีกส่วนหนึ่ง เห็นว่าบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศควรจะได้รับสิทธิเหล่านั้น เนื่องจากสังคมควรจะยอมรับในความหลากหลายดังกล่าวและสิ่ง

เหล่านี้คือสิทธิพ้ืนฐานที่ควรจะได้รับ 

 จากกรณีตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าเพศสภาพกลายเป็นสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันของบุคคลต่างๆ ใน

ประเทศท่ีมีเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างประเทศไทย จ านวนผู้แทนราษฎรเพศหญิงนั้นกลับไม่ได้สะท้อนสัดส่วนทาง

เพศและมีจ านวนน้อยกว่าผู้แทนราษฎรเพศชายอย่างชัดเจน และกรณีเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้ น 

แต่ประเทศประชาธิปไตยเกือบทั้งหมดก็มีจ านวนผู้แทนราษฎรเพศหญิงน้อยกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน 

 ท าให้มีการเรียกร้องอยู่เป็นระยะทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ต้องการให้มีการก าหนดสัดส่วน

ของเพศหญิงเอาไว้อย่างตายตัวในสถาบันทางการเมืองต่างๆ39 ยกตัวอย่างเช่น มีความต้องการให้ อย่างน้อยร้อยละ 20 

ของจ านวนผู้แทนราษฎรทั้งหมด จะต้องเป็นเพศหญิง ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นเช่นไร หากสภา

ผู้แทนราษฎรมีผู้แทนราษฎรได้ทั้งหมด 100 คน 20 คนนั้น จะต้องเป็นเพศหญิง อย่างไรก็ดี กรณีเช่นนี้ ท าให้คนส่วน

หนึ่งมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตย เนื่องจากการเลือกตั้งควรขึ้นอยู่กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าจะเลือกผู้แทนราษฎรเพศใด 

การก าหนดให้ผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกตั้งเพราะเพศสภาพ ไม่ใช่ความสามารถหรือความต้องการของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ย่อมขัดกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย 

 ประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มเพศที่สามหรือกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในประเทศไทย อาจแบ่งเป็นประเด็น

ต่างๆ ได้ดังนี้40 

  1. การจดทะเบียนสมรส เพ่ือให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย 

  2. การคุ้มครองทางกฎหมายจากอาชญากรรมท่ีมาจากความเกลียดชัง 

  3. การศึกษาที่ครอบคลุมถึงความหลากหลายทางเพศ 

  4. การบริการสุขภาพที่ครอบคลุม 

  5. การรับรองและปกป้องสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ 

                                                 
39 “วีมูพ ยื่น สนช ก าหนดสัดส่วนผูห้ญิงมีส่วนร่วมในร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมือง-กกต” ค้นคืนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 

จากเว็บไซต์คมชัดลึก: http://www.komchadluek.net/news/politic/278496 

40 ส านักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และองคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของ สหรัฐอเมริกา 
(USAID). BEING LGBT IN ASIA: รายงานในบริบทของประเทศไทย กรุงเทพฯ: ส านักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติศูนย
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 2557 หนา้ 44-49 



 

 ซึ่งอาจจะเห็นได้ว่า เป็นการเรียกร้องสิทธิที่พึงมีเฉกเช่นบุคคลอ่ืน อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องบางอย่างบาง

ประเภท ถูกสังคมตั้งค าถามว่าเป็นการได้รับ “สิทธิพิเศษ” เหนือกว่าคนอ่ืนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการให้

หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ครอบคลุมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งโดยปกติจะ

ครอบคลุมเพียงแค่ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศทั้งสองชนิดเท่านั้น (ผู้มีภาวะเพศก ากวม)41 ข้อเรียกร้องดังกล่าวหรือ

ในลักษณะเดียวกันอ่ืนๆ ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวาง ถึงแม้สังคมไทยจะค่อนข้างเปิดในเรื่องความ

หลากหลายทางเพศ (เมื่อเทียบกับประเทศที่เคร่งศาสนา เช่น มาเลเซีย หรือ อินโดนีเซีย ) แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังไม่

เปิดกว้างมากนัก (เมื่อเทียบกับประเทศอย่างแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา) ดังนั้นรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย 

ยังไม่ได้มีความเป็นพหุวัฒนธรรมนิยมอย่างแท้จริง การยอมรับและเคารพในความเป็นอ่ืน ที่แตกต่างจากวัฒนธรรม

หลักยังคงไม่เป็นไปอย่างกว้างขวาง สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการแย่งชิงพ้ืนที่ทางการเมือง หรือที่เรียกว่ า การเมืองเรื่อง 

อัตลักษณ์ เพ่ือต้องการสร้างพ้ืนที่ของตนในทางการเมืองและสังคม 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 7.2.1 

 อภิปรายถึงข้อถกเถียงท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิ ความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ 

แนวตอบกิจกรรมที่ 7.2.1 

 อาจกล่าวได้ว่าความหลากหลายทางเพศได้สร้างข้อถกเถียงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความ

เท่าเทียมกันระหว่างคนเพศต่างๆ สิทธิ และความเท่าเทียมกลายเป็นประเด็นการถกเถียงว่าเส้นแบ่งระหว่าง “สิทธิ

ตามปกติ” และ “สิทธิพิเศษกว่าคนอ่ืน” อยู่ที่ใดกันแน่ และสิทธิขั้นพ้ืนฐานนั้นควรจะมีมากน้อยเช่นใด  

 

 

 

 

 

  

                                                 
41 หทัยกาญจน์ ตรสีุวรรณ “ประสบการณต์รง “คนข้ามเพศ” กับความหวังแปลงเพศด้วย บตัรทอง” ค้นคืนเมื่อวันที่ 20 

กันยายน 2561 จากเว็บไซต์บีบีซไีทย: https://www.bbc.com/thai/thailand-44822766 



เร่ืองที่ 7.2.2  

กลุ่มชาติพันธุ์กับระบอบประชาธิปไตย 

 
 

 กลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่า มีสิทธิและได้รับการยอมรับน้อยกว่าคนกลุ่มอ่ืนๆใน

สังคม ในเรื่องที่ 7.2.2 นี้ จะแสดงให้เห็นถึงปัญหา บ่อเกิดของปัญหา และแนวทางในการแก้ไข 

 ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ได้ คือ “กลุ่มชนที่มีความ

สืบเนื่องทางประวัติศาสตร์กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต มีความแตกต่างด้านต่างๆ และมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง 

โดยเป็นกลุ่มชนที่ประชากรมีพันธะเกี่ยวข้องกัน มีลักษณะทางเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีและภาษาพูดเดียวกัน 

รวมตัวเป็นพหุวัฒนธรรม มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดฐานดินแดนของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ของคนสู่คนรุ่นอนาคต”42 

 ในขณะที่ อมรา พงศาพิชญ์43 กล่าวว่า ชาติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มคนที่สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษเดียวกัน มี

ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีเดียวกัน มีความรู้สึกผูกพันกันทางสายเลือด มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี

ความรู้สึกผูกพันซึ่งช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ของบุคคลและชาติพันธุ์ โดยค าว่าชาติพันธุ์นั้น มีความหมายครอบคลุมถึงค า

ว่า เชื้อชาติ ด้วย 

 จากความหมายของค าว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” ที่ให้ไว้ข้างต้น ท าให้องค์ประกอบส าคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ ตาม

ความหมายของประเทศไทยนั้น ก็คือ การที่กลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งหาก

ตีความเช่นนี้ จะหมายความว่า กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ทั้งถูกและผิดกฎหมาย เช่น 

กลุ่มชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก มีการรวมกลุ่ม และมีรูปแบบวัฒนธรรมของตนเอง 

จะไม่ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศไทย 

การเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างสากล ไม่ใช่เฉพาะประเทศ

ไทยเท่านั้นที่กระแสพหุวัฒนธรรมนิยมท าให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคของกลุ่มชาติพันธุ์ โดย

กลุ่มประเทศแต่ละลักษณะก็จะมีบ่อเกิดของปัญหาที่แตกต่างกันไป  โดยประสิทธิ์ ลีปรีชา ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท44 

ดังนี้ 
 

 

 

                                                 
42 แผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย (พ.ศ.2558-2560). [ออนไลน]์ ค้นคืนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 จาก 

http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/2016/09/503.pdf 
43  อมรา พงศาพิชญ์ วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธ์ุ: วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 หน้า 157   
44 ประสิทธ์ิ ลีปรีชา เรื่องเดียวกัน หน้า 17-21 



 1. ประเทศอาณานิคม หรือประเทศท่ีมีการตั้งถิ่นฐานใหม่ 

  เป็นประเทศที่ถูกครอบง าโดยคนผิวขาวที่เป็นเจ้าอาณานิคม เมื่อกลุ่มวัฒนธรรมใหม่เข้ามาก็ได้กลืน

วัฒนธรรมเดิม เนื่องจากกลุ่มของตนมีอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่เหนือกว่า ยกตัวอย่างเช่น 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรือประเทศในแอฟริกา เป็นต้น จึงท าให้เกิดการเรียกร้องสิทธิของชนพ้ืนเมือง

ดั้งเดิม ที่ต้องการให้รักษาและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของตน ในกรณีของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา คนท้องถิ่นดั้งเดิมคือ คน

อินเดียนแดง ในขณะที่คนผิวขาวเข้ามารุกรานนั้น นอกจากเกิดการน ามาซึ่งวัฒนธรรมของคนผิวขาว แต่ต่อมาเมื่อมี

การน าทาสชาวแอฟริกาผิวด าเข้ามา ก็ได้น าวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งมาด้วยเช่นกัน ดังนั้นในกรณีของประเทศสหรัฐ 

เราจะพบเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของคนผิวขาวที่มีอ านาจเป็นวัฒนธรรมหลักและครอบง าสังคมส่วนใหญ่  
 

 2. ประเทศเจ้าอาณานิคมเก่า 

  เกิดจากการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาณานิคมและประเทศเจ้าอาณานิคม ที่คลื่นผู้อพยพจาก

ประเทศอาณานิคม ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเจ้าอาณานิคม เนื่องจากความเหนือกว่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การศึกษา ซึ่งท าให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ขึ้นในประเทศเจ้าอาณานิคม เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ 

หรือ สเปน เป็นต้น ในกรณีของประเทศอย่างอังกฤษ ที่เป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศต่างๆทั่วโลก เราจะพบเห็นได้ว่า

ประเทศอังกฤษเองนั้น ไม่ได้มีเฉพาะวัฒนธรรมของคนผิวขาว เนื่องจากประชากรของประเทศที่อยู่ใต้อาณานิคม

บางส่วน เช่น อินเดีย หรือ ชาติในแอฟริกา ได้เดินทางมาอยู่อาศัยในประเทศอังกฤษด้วย ไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลใดก็

ตามและเป็นที่แน่นอนว่าคนเหล่านี้มาพร้อมกับรูปแบบวัฒนธรรมย่อยของตน 
 

 3. ประเทศท่ีไม่เคยเป็นอาณานิคม 

  การเรียกร้องสิทธิทางวัฒนธรรม เกิดข้ึนจากกระบวนการสร้างชาติของรัฐเหล่านี้ ที่เน้น “ความส าคัญ

ของกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของประเทศให้เป็นวัฒนธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็มีนโยบายในการผสมกลมกลืนวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ให้กลายมาเป็นวัฒนธรรมเดียวกันกับของชาติ” ท าให้เกิดการเรียกร้องของและปกป้อง

วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย  
 

 นอกจากนั้นประเทศทั้ง 3 กลุ่ม ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากการย้ายถิ่นฐานของประชากรจาก

ประเทศต่างๆอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน ผู้อพยพจากภัยสงครามหรือภัยพิบัติต่าง เป็นต้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า ผู้

อพยพเหล่านั้นจะต้องน าวัฒนธรรมของกลุ่มตนติดตัวไปด้วยเสมอ 

 ในกรณีของประเทศไทยซึ่งไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศใดนั้น กระบวนการสร้างชาติได้กดทับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมไว้ในอดีต เนื่องจากความจ าเป็นในการสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ดังที่ ศิริจิต สุนันต๊ะ 45 สรุป

ไว้ว่า ตั้งแต่การสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ของประเทศไทย รัฐเน้นการหลอมรวมวัฒนธรรมและไม่ส่งเสริมความหลากหลาย

                                                 
45 ศิริจิต สุนันต๊ะ เรื่องเดียวกัน หน้า 14-17 



ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ผ่านทางการศึกษาและนโยบายด้านภาษา อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ความ

หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเป็นที่นิยมและยอมรับมากข้ึน โดยเริ่มที่แวดวงวิชาการ นักกิจกรรมสังคม และ

รัฐเอง โดยจะเห็นได้จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 มาตราที่ 66 ระบุว่าบุคคลซึ่งรวมกันเป็น

ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ

ของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน46  การยอมรับและสนับสนุนความหลากหลายทางชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรมที่มากขึ้น อาจมาจากผลของการกระจายอ านาจที่มากขึ้น การเป็นประชาธิปไตยที่มากขึ้น การเติบโตของ

ภาคประชาสังคม และกระแสหรืออิทธิพลของนานาชาติว่าด้วยการความหลากลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม อันเป็น

ส่วนหนึ่งของแนวคิดสิทธิมนุษยชนสากล อย่างไรก็ตาม ในระดับนโยบายและปฏิบัติการ ยังไม่มีความชัดเจนและเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้การรับรองและส่งเสริมสิทธิของคนเหล่านั้นยังมีอยู่อย่างจ ากัด ตัวตนของปัจเจกบุคคล ใน

กลุ่มชาติพันธุ์นั้นสามารถส่งเสริมและท าให้เข้มแข็งได้ ผ่านทางการรับรู้ และยอมรับจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน เพราะการ

ยอมรับเหล่านั้นเปรียบเสมือนการสนับสนุนจากภายนอกมาสู่อัตลักษณ์ภายในกลุ่ม47 

 ในปัจจุบัน ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 48 ระบุว่า ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ใน

ไทยมีจ านวนถึงประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั่วประเทศหรือ ประมาณ 6.1 ล้านคน โดยมีการกระจายตัวอยู่ใน 

67 จังหวัดทั่วประเทศไทย ในจ านวนดังกล่าว มากกว่า 1.2 ล้านคน เป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานบนพ้ืนที่สูง 20 จังหวัด ใน

ภาคเหนือและภาคกลางตะวันตก อย่างไรก็ตามกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว ยังไม่ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองไทยทั้งหมด 

โดยข้อมูลในปี 2549 ระบุว่าชนเผ่าพ้ืนเมืองจ านวน 480,000 คน ยังไม่ได้รับการลงสัญชาติไทย โดยที่กลุ่มชาติพันธุ์

ต่างๆนั้น อาจจะจัดแบ่งได้ดังตารางต่อไปนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 “รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนท่ี 47 ก วันท่ี 24 สิงหาคม 2550 หน้า 18 – 19 

ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 จากเว็บไซตส์ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%C306/%C306-10-2550-a0001.pdf 

47 Charles Taylor. op.cit., p. 25. 
48 แผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย (พ.ศ.2558-2560). [ออนไลน]์ ค้นคืนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 จาก 

http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/2016/09/503.pdf 



 

กลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย ทั้งหมด 56 กลุ่ม กระจายอยู่ใน 67 จังหวัด 

บนพ้ืนสูง/ชาวเขา (13กลุ่ม) กระเหรี่ยง ม้ง (แม้ว)  จีนฮ่อ เมี่ยน (เย้า) ลีซู (ลซอี ) ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า (อีก้อ) ลั้วะ ขมุ  ถิ่น ตองซู   

คะฉิ่น  ปะหล่อง (ดาลาอั้ง)  

พื้นที่ราบ (38กลุ่ม) มอญ  ไทยลื้อ ไทยทรงด า ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยพวน ไตหย่า ไทยยวน ภูไท ลาวครั่ง ลาวแง้ว 

ลาวกา ลาวตี้ ลาวเวียง แสก เซเร  ปรัง  บรู (โซ)  ่  โซ่ง โซ่ทะวิง  อึมปี ก๋อง กุลา ซอูโอจ(ซูอุ้ง) กูย(ส่วย) 

ญัฮกุร(ชาวบน) ญ้อ  โย้ย  เขมรถิ่นไทย  เวียดนาม(ญวน) เญอ  หมี่ซู(บซ)ี  ชอง  กระชอง  มลายู  กะเลงิ  

ลาวโซ่ง(ไทยด า)  

ถิ่นฐานในทะเล (3กลุ่ม) มอแกน  มอแกลน  อูรักลาโว้ย  

ถิ่นฐานในป่า มลาบรี (ตองเหลือง) ซาไก (มันน)  

 

ที่มา : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล , 2547 : ส านักกิจการชาติพันธุ์ กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ , 2555  

 

 เป็นที่แน่นอนว่า กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมักจะมีรูปแบบการด ารงชีวิตตามสภาพภูมิศาสตร์ที่กลุ่มของตน

ก่อตั้งอยู่ ซึ่งมีความแตกต่างกันไประหว่างกลุ่มต่างๆ อย่างไรก็ดีหลายๆ กลุ่มชาติพันธุ์ก็มีวิถีชีวิตและจารีตประเพณีที่

คล้ายคลึงกัน เนื่องจากตั้งถิ่นฐานอยู่บนพ้ืนที่คล้ายคลึงกัน ด้วยการตั้งถิ่นฐานตามที่ทุรกันดารของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

เหล่านี้ ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงการบริการจากภาครัฐ ยังประสบปัญหาความยากจน และ

มีคุณภาพชีวิตที่ด้อยกว่า ในบางกรณีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างไฟฟ้าหรือน้ าประปายังเข้าไม่ถึง 

 อย่างไรก็ดี กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศต่างๆ นั้น ประสบกับปัญหาที่มีความรุนแรงแตกต่างกันไป โดยกรณีที่

ร้ายแรงที่สุดอาจลุกลามไปถึงการโดนผลักดันออกจากประเทศหรือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากรัฐบาลหรือกลุ่มชาติพันธุ์หลัก 

ยกตัวอย่างเช่น โรฮิงญา ที่ถึงแม้ว่าประเทศเมียนมาร์จะมีการเลือกตั้งซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นหลักการส าคัญของระบอบ

ประชาธิปไตย แต่ยังคงไม่อาจถือได้ว่ามีความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลของ  

เมียนมาร์ไม่ยอมรับกลุ่มชาติพันธุ์โรฮิงญาว่าเป็นพลเมืองของประเทศตน ท าการขับไล่ออกนอกประเทศ และก าจัดผู้ที่

ไม่ยอมอพยพออก หรือ ในกรณีของประเทศระวันดา ที่เกิดสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์หลักของประเทศ

สองกลุ่ม คือ กลุ่มชาติพันธุ์ฮูตู  และกลุ่มชาติพันธุ์ทุซซี่ โดยกลุ่มที่มีอ านาจทางการเมืองและการทหาร ใช้อ านาจ

เหล่านั้น ในการก าจัดฝ่ายตรงข้ามอย่างโหดเหี้ยม จนถือได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายเป็นอย่างยิ่ง 
 



 ถึงแม้กรณีของประเทศไทย อาจจะกล่าวได้ว่าไม่ได้ร้ายแรงเท่ากรณีศึกษาข้างต้น แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ

เลย ดังที่ ประสิทธิ์ ลีปรีชา49 กล่าวไว้ว่า ถึงแม่ในปัจจุบันความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะได้รับการส่งเสริมมากขึ้น 

แต่เห็นได้ว่าส่วนใหญ่ ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด เป็นไปเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ใช่การให้สิทธิ ความเคารพ และความ

เสมอภาคแก่กลุ่มวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในประเทศ อีกท้ังในยุคท่ีมีการเปดเผยตัวตนของคนหลากหลายทางเพศ และ

การอพยพเขามาของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน ท าให้พื้นที่ทางสังคมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ยิ่งลดน้อยลง  

 เป็นที่แน่นอนว่าปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยนั้น มีอยู่อย่างหลากหลาย ในที่นี้จะขอแบ่งเป็น

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น โดยอาจจะแบ่งได้ดังนี้  

 1. การที่กลุ่มชาติพันธุ์ไม่มีตัวแทนทางการเมืองของตน 

  กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมักจะไม่มีตัวแทนในระบอบการเมืองเป็นคนที่มาจากกลุ่มของตน

โดยตรง ถึงแม้จ านวนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยจะมีจ านวนมาก แต่ เมื่อพิจารณาจากการกระจายตัวของ

กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมากถึง 56 กลุ่ม แสดงให้เห็นว่าในแต่ละพ้ืนที่นั้นมักจะมีกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนไม่มากและมักจะไม่ใช่

คนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่นั้นๆ (ยกเว้นในบางพ้ืนที่) ดังนั้น จึงไม่สามารถจูงใจให้พรรคการเมืองคัดเลือกผู้สมัครลงรับการ

เลือกตั้งที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้ทั้งหมด ความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์จึงไม่ได้รับการใส่ใจ

เท่าที่ควร นอกจากนั้น ยังมีความคิดที่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มบางพวก มีความรู้น้อย ไม่มีความเข้าใจและไม่สนใจใน

ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นคะแนนเสียงของพวกเขาจึงไม่มีความหมายมากนัก 

  ในทางทฤษฎี การเลือกตั้งนั้น คือ กระบวนการหนึ่งที่ท าให้ผู้แทนราษฎรและรัฐบาลเข้าใจถึงปัญหา

และความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ดีกระบวนการเลือกตั้งอาศัยเสียงส่วนใหญ่เป็นส าคัญ ดังนั้นการเลือกตั้งจึง

เป็นเรื่องของจ านวนเป็นหลัก ในเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้เป็นชนกลุ่มใหญ่ในแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเลือกตั้ง

ผู้แทนราษฎรระดับประเทศ ซึ่งแปลว่าไม่ใช่กลุ่มคนที่คะแนนเสียงของพวกเขาจะมีอิทธิพลเป็นอย่างสูงต่อการเลือกตั้ง 

ดังนั้นผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐจึงไม่ตกอยู่กับคนกลุ่มน้อยอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์

อีกจ านวนไม่น้อย ที่ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง เนื่องจากยังไม่ถือว่าเป็นพลเมือง ท าให้ไม่มีแม้กระทั่งสิทธิในการเข้าถึง

และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของรัฐ 
 

 2. การเข้าไม่ถึงกลไกของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือบริการสาธารณะ 

  เนื่องจากถ่ินที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายๆ ท้องที่ มีลักษณะที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บนภูเขาสูง ในป่า 

หรือ เกาะในทะเลที่ห่างไกล ท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐเป็นไปได้ยากล าบาก ซึ่ง

กรณีดังกล่าว กระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นอย่างน้อย สองทาง คือ หนึ่ง ความยากล าบากในการเข้าถึง ทั้งจากฝั่ง

รัฐเองและฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์ และสอง ความยากล าบากเหล่านั้น ได้ลดทอนความส าคัญของประชาธิปไตยลงใน

สายตาของกลุ่มชาติพันธุ์ 

                                                 
49 ประสิทธิ ลีปรีชา อ้างแล้ว หน้า 7-8 



  ในประการแรก กระบวนการการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นที่แน่นอนว่าไม่ได้จ ากัด

อยู่แค่การเลือกตั้ง ยังมีการเรียกร้อง การติดต่อสื่อสารทางการเมือง และการตรวจสอบถ่วงดุล เป็นต้น  แต่ด้วย

ข้อจ ากัดจากความล าบากและห่างไกลในการเข้าถึง ท าให้กระบวนการทางการเมืองดังกล่าว เป็นไปได้ยากส าหรับกลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่อยู่ห่างไกล ฝ่ายรัฐเองก็ไม่สามารถจัดให้กระบวนการดังกล่าว เข้าไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มได้ ถึงแม้ใน

ปัจจุบันการสื่อสารและการเดินทางเป็นไปได้ดีขึ้นกว่าสมัยก่อน แต่การบริการสาธารณะดังกล่าว ยังคงไม่เข้าถึงกลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่อยู่บนพ้ืนที่ทุรกันดาร ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือการเข้าไม่ถึงศูนย์กลางแห่งอ านาจทางการเมือง หรือมีผู้แทน 

ราษฎรระดับประเทศที่เป็นตัวแทนของตน จะเห็นได้ว่าปัญหานี้ เปรียบเสมือนงูกินหาง ที่เป็นวงเวียนไม่จบสิ้น 

  ในประการที่สอง ความยากล าบากของกลุ่มชาติพันธุ์ในการเข้าถึงกระบวนการทางการเมือง และการ

บริการสาธารณะของรัฐที่เป็นไปโดยยากล าบาก ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มคิดว่ากระบวนการประชาธิปไตยนั้นไม่มี

ประโยชน์ใดๆกับพวกเขา เมื่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรไม่ว่าระดับใด ไม่ได้ให้ประโยชน์โดยตรงกับพวกเขา นโยบาย

การพัฒนาประเทศในระดับชาติ ไม่ได้ส่งผลดีให้กับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้น การบริการสาธารณะที่ไม่ทั่วถึง ท าให้การ

เลือกตั้งไม่มีประโยชน์ใดๆและไม่มีเหตุจูงใจให้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืนๆ อีกเช่นกัน 

  ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ ชาวบ้านห้วยแม่เหลี่ยม ม .3 และ บ้านร่วมเย็น หมู่ที 11 ต.ห้วยชมภู อ.

เมืองเชียงราย ไม่เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 จนท าให้หน่วยเลือกตั้งทั้งสองแห่งไม่มีผู้

เดินทางไปใช้สิทธิเลย ทั้งๆที่ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1,200 คน หมู่บ้านทั้งสองประกอบ

ไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเมี่ยน (เย้า) และชาวอาข่า โดยได้ตั้งถิ่นฐานบริเวณดังกล่าวมาเป็นเวลากว่าร้อยปี ในการ

เลือกตั้งในวันดังกล่าว บ้านห้วยแม่เลี่ยม มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 655 คน และบ้านร่มเย็น มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

567 คน รวมทั้งสองหมู่บ้าน มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,222 คน 

  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์50 รายงานในวันดังกล่าวว่า เมื่อปิดหีบเลือกตั้งกับปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

เลยแม้แต่คนเดียว โดยได้รายงานเพ่ิมเติมว่า ชาวบ้านไม่พอใจที่ถูกทอดทิ้งและเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นไม่มีประโยชน์

ใดๆ ต่อพวกเขา เพราะถึงแม้อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวมาเป็นเวลามากกว่า 100 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2554 กลับยังไม่มี

ไฟฟ้าใช้ และถนนภายในหมู่บ้านก็ไม่ได้รับการก่อสร้างทั้งที่ร้องขอมานานกว่า 20 ปี 

  สี่วันถัดมา (7 กรกฎาคม 2554) ส านักข่าวเดียวกัน51 ระบุว่า ผู้อ านวยการการเลือกตั้งจังหวัด

เชียงรายในขณะนั้น เชื่อว่าการไม่ไปเลือกตั้งของคนทั้งสองหมู่บ้าน มาจากการชักจูงและอยู่เบื้องหลังของบุคคลบาง

กลุ่ม และอาจผิด พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง มาตรา 76 ในขณะนั้น ที่ก าหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด กระท าการใด โดยไม่

มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิ เลือกตั้งได้ หรือกักขังหน่วยเหนี่ยวผู้ที่จะเลือกตั้ง” 

                                                 
50  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (ออนไลน์) ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  

https://www2.posttoday.com/social/local/97612 

51 “เรียกสอบเหตุงดเลือกตั้งยกหมูบ่้านท่ีเชียงราย”  ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย:์ 
https://www.posttoday.com/social/local/98385  



ในทางตรงกันข้าม ส านักข่าวดังกล่าวได้รายงานว่าก านัน ต าบลห้วยชมพู ระบุว่าการตัดสินใจเหล่านั้นเป็นของชาวบ้าน

เอง ไม่ได้มีใครเข้าไปยุยง โดยมีเหตุผลว่าข้อเรียกร้องของชาวบ้านไม่เคยได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ 

  จะเห็นได้ว่า ด้านหนึ่ง หน่วยงานภาครัฐไม่เชื่อว่าจะมีกรณีท่ีหน่วยการเลือกตั้งจะไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

มาเลือกตั้งเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ และแสดงให้เห็นถึงความไม่เชื่อใจของ

ภาครัฐต่อการตัดสินใจของประชาชน 

  อีกด้านหนึ่ง ประชาชนก็แสดงออกถึงความไม่เชื่อถือว่ากลไกการปกครองของภาครัฐนั้น จะมี

ประโยชน์ต่อประชาชน เนื่องจากความต้องการของพวกเขาไม่เคยได้รับการตอบสนอง 

  อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีข้อสรุปออกมาว่าสาเหตุที่ท าให้ไม่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นเพราะ

อะไร จะเป็นเพราะการกดดันจากบุคคลภายนอกหรือเป็นความต้องการร่วมกันของคนภายในกลุ่มก็ตาม แต่กรณี

ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีของกลุ่มชาติพันธุ์และระบอบประชาธิปไตย ที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่เคยให้ผล

ประโยชน์ใดๆต่อพวกเขา ถึงแม้อาจจะกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งระดับชาติควรจะต้องเน้นนโยบายที่เป็นผลประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม แต่ส าหรับคนบางกลุ่มแล้วกลับไม่เคยได้สัมผัสกับผลประโยชน์ส่วนรวมเหล่านั้นเลย เป็นที่พิจารณาได้ว่า 

กรณีดังกล่าวไม่ใช่กรณีแรกที่กลุ่มชาติพันธุ์ อารยะขัดขืนการปกครองของภาครัฐ เป็นที่น่าเชื่อได้ว่า ถึงแม้ไม่มีกรณีการ

ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแม้แต่คนเดียวเลย แต่การไปใช้สิทธิที่ผ่านๆ มา แทบไม่ได้แสดงออกถึงความต้องการทางการเมือง

ที่แท้จริงของพวกเขา การไปใช้สิทธิโดยท าบัตรเสีย ลงคะแนนให้ผู้สมัครใดก็ได้ กลับเป็นการท าลายระบอบ

ประชาธิปไตยและหลักการเลือกตั้งเสียมากกว่า  

 

 

 
 

กิจกรรม 7.2.2 

 อธิบายถึงปัญหาที่ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่ม รู้สึกว่าถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
 

แนวตอบกิจกรรม 7.2.2 

 ประเด็นปัญหาเรื่องการเข้าถึงจุดศูนย์กลางอ านาจทางการเมือง การบริการสาธารณะของรัฐ และการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม เป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆ กลุ่ม การที่ปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ไม่ได้

รับการรับฟังหรือแก้ไข ท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีอยู่นั้น ไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกตน ดังนั้น

การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าวิธีใด จึงไม่เกิดประโยชน์ 
 

 

 



เร่ืองที่ 7.2.3  

กลุ่มศาสนากับระบอบประชาธิปไตย 
 

 

 ศาสนาเป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ ตอบค าถามบางประการที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ได้ ช่วยค้ าจุน

และปลอบประโลมมนุษย์ต่อสภาพความเป็นจริงที่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง หลายๆ ศาสนายังก าหนดข้อประพฤติปฏิบัติ

ตนของมนุษย์รวมทั้งบทลงโทษ ศาสนายังมีส่วนในการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม และมีอิทธิพลอย่างสูงต่อ

วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ52 

 ประเทศไทยไม่มีศาสนาประจ าชาติอย่างเป็นทางการ ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ และรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี

เสรีภาพในการนับถือศาสนาและก็มีคนไทยจ านวนไม่น้อยที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ เช่น อิสลาม คริสต์ หรือฮินดู เป็นต้น 

และบ่อยครั้งที่แต่ละศาสนามีความสัมพันธ์กลมกลืนกัน ยกตัวอย่างเช่น ศาสนาพุทธที่ได้หยิบยืมพิธีกรรมต่างๆของ

ศาสนาฮินดูมาใช้และยังนับถือภูตผี เป็นต้น โดยจ านวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ ในประเทศไทยอาจแบ่งได้ดังนี้ 

 

 ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

 32,355,034 33,626,626 65,981,660 100 

พุทธ 30,196,344 31,550,085 61,746,429 93.58 

อิสลาม 1,612,509 1,646,831 3,259,340 4.94 

คริสต์ 439,866 349,510 789,376 1.20 

ฮินดู 23,210 18,598 41,808 0.06 

ขงจื้อ 10,597 6,121 16,718 0.03 

ซิกข ์ 5,914 5,210 11,124 0.02 

อื่นๆ 37,156 23,766 66,922 0.1 

ไม่มีศาสนา 27,534 18,588 46,122 0.07 

ไม่ทราบ 1,903 1,916 3,820 0.01 

ที่มา ส ามะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. 2553 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

                                                 
52 รสลิน ศริิยะพันธ์ุ “ศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทย”ใน เอกสารการสอนชุดวิชา พ้ืนฐานทางสังคมและ

วัฒนธรรมของการเมืองไทย พิมพ์ครั้งท่ี 6  นนทบุรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 2559 หน้า 8 

 



 ถึงแม้จ านวนคนนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยจะมีมากถึงเกือบ 62 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 94 ของคน

ทั้งประเทศ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้นับถือศาสนาพุทธจะเป็นคนส่วนใหญ่ในทุกที่ของประเทศไทย อิสลามเป็นศาสนา

ที่มีเป็นจ านวนมากในสี่จังหวัดจากห้าจังหวัดทางภาคใต้สุดของประเทศ (นราธิวาส ยะลา สตูล และปัตตานี) และใน

หลายๆพ้ืนที่ในจังหวัดดังกล่าว มีจ านวนผู้นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนาพุทธ 

 ในรายงานของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย53 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่รับรอง

เสรีภาพของศาสนาไว้อย่างกว้างขวางแม้จะไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตาม ตราบใดที่ไม่เป็น “อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ” 

โดยระบุว่ารัฐบาลไทยให้การรับรองอย่างเป็นทางการเฉพาะกลุ่มศาสนาหลักห้ากลุ่ม คือ กลุ่มพุทธ กลุ่มมุสลิม กลุ่ม

พราหมณ์-ฮินดู กลุ่มซิกข์ และกลุ่มคริสต์ และจะไม่รับรองกลุ่มศาสนาใหม่ใดๆ อีก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะปิดกั้น

เสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อใดๆก็ตาม เพียงแต่กลุ่มศาสนาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้น 

ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การยกเว้นภาษีจากรัฐ นอกจากนั้นศาสนาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการทั้งห้า

กลุ่มนั้น เนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มศาสนาดังกล่าวจะได้รับการบรรจุในการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

นอกจากนั้นประเทศไทยยังยอมรับให้น าหลักชะรีอะฮ์มาใช้เป็นกระบวนการตามกฎหมายแบบพิเศษที่ไม่ได้อยู่ภายใต้

บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแห่งประเทศไทยได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัว มรดก โดยให้ใช้บังคับกับ

ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 อย่างไรก็ดี เพ่ือแยกระหว่างความเชื่อ ศาสนาและการเมือง ประเทศไทยห้ามไม่ให้ “นักบวช เณร พระสงฆ์ 

และพระอ่ืนๆ ในพระพุทธศาสนาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภา” และ “ยังห้ามมิให้ นักบวชในศาสนาคริสต์สวมใส่เครื่องแต่งกายทางศาสนาไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ยกเว้นจุฬาราชมนตรี (ผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางศาสนาอิสลาม) อิหม่ามไม่ถือว่าเป็นพระหรือนักบวช ดังนั้น จึง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้” 

 นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีกฎหมายหลายมาตราที่มีเป้าหมายเพ่ือปกป้องการด าเนินงานของศาสนาต่างๆ 

ยกตัวอย่างเช่น  

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 “ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทาง

ศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สอง

พันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ”  

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 207 “ผู้ใดก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน

นมัสการหรือกระท าพิธีกรรมตามศาสนาใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

สองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

                                                 
53  “รายงานว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนานานาชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2559” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  จาก

เว็บไซตส์ถานทูตสหรัฐฯ และสถานกงสุลในประเทศไทย: https://th.usembassy.gov/th/our-relationship-th/official-reports-
th/2016-international-religious-freedom-report-thailand-th/ 



 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 “ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต 

หรือนักบวชในศาสนาใด โดยมิชอบ เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

 อย่างไรก็ตาม ในรายงานฉบับดังกล่าวระบุไว้ว่าสิทธิของเพศหญิงในการบวชเป็นภิกษุณียังคงถูกปิดกั้น 

เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศยกเว้นกรณีที่มี “การปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา” ดังนั้นผู้ที่

ต้องการบวชเป็นภิกษุณีจึงไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย แต่ประเด็นดังกล่าวถือได้ว่าอยู่นอกเหนือ

อ านาจของรัฐ และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้ต่อต้านหรือสนับสนุนการบวชภิกษุณีอย่างเป็นทางการ 

 ศาสนาและการเมืองการปกครองนั้นแยกออกจากกันได้ยาก ดังที่ รสลิน ศิริยะพันธุ์ 54 ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า 

ที่มาของรัฐ ระบบการเมืองการปกครอง และแนวคิดทางการเมือง ล้วนได้รับการกล่าวถึงในศาสนาหลักๆ ทั้งสิ้น โดย 

  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่ารัฐมาจากครอบครัวแบบรวม คือ การรวมกันของครอบครัวหลายๆ

ครอบครัว เป็นหมู่บ้าน เป็นเผ่า และรัฐ โดยมีราชาเป็นผู้ปกครอง โดยราชานั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้น าทางการเมือง แต่

ยังต้องเป็นผู้น าทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง ราชาในทัศนะของศาสนาดังกล่าว เชื่อในเรื่องของเทวราชา โดยราชา

เป็นเทพอวตารลงมาเพ่ือปกครองมนุษย์และจะมีการสืบทอดต าแหน่งราชาโดยการสืบสันตติวงศ์  

  คริสต์ศาสนา เชื่อว่ารัฐเกิดข้ึนด้วยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นอ านาจทั้งหมดจึงมาจากพระ

ผู้เป็นเจ้า ผู้มีอ านาจในรัฐจึงมาจากความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า และผู้ใต้ปกครองจึงควรยอมรับต่อการปกครอง

นั้นๆ  แนวคิดดังกล่าว ก่อให้เกิดแนวคิดว่าด้วยเทวสิทธิ์ (divine rights) กล่าวคืออ านาจของผู้ปกครองได้รับ

มอบหมายจากพระผู้เป็นเจ้า การเชื่อฟังผู้ปกครองจึงเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า แนวคิด

ดังกล่าวท าให้อ านาจของศาสนจักรมีมากยิ่งกว่าอาณาจักร  

  ศาสนาอิสลาม ถือว่าการเมืองการปกครองจะต้องสอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของคัมภีร์อัลกุรอ่าน 

โดยที่อัลเลาะห์นั้นเป็นแหล่งอ านาจสูงสุด ในขณะที่พระบัญญัติของอัลเลาะห์ถือว่าเป็นหลักนิติบัญญัติที่อ านาจ

ทางการเมืองการปกครองจะต้องยึดถือ ในส่วนของผู้ปกครองนั้น ไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่างตายตัว แต่จะต้องมี

ความสามารถ และได้รับความยินยอมจากประชาชน อย่างไรก็ดีหลักส าคัญที่สุดของผู้ปกครองคือ ต้องเป็นผู้เชื่อมั่น

และปฏิบัติตามอัลเลาะห์และศาสดาของพระองค์  

  ศาสนาพุทธ ไม่ได้ระบุถึงการเกิดขึ้นของรัฐหรือรัฐบาล รวมทั้งไม่ได้ระบุว่าการปกครองรูปแบบใด

เป็นรูปแบบที่ดีที่สุด โดยให้ความคิดเห็นว่ารูปแบบการปกครองที่ดีนั้น จะต้องเป็นรูปแบบการปกครองที่มุ่งไปสู่สังคมที่

ดีและให้ความสุขแก่มวลมนุษย์ โดยเน้นไปที่ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ และการยินยอมของประชาชนต่อผู้ปกครอง 

โดย รสลิน กล่าวสรุปว่า การปกครองที่ดีตามแนวศาสนาพุทธคือการปกครองรูปแบบธรรมาธิปไตย ซึ่งก็คือการ

ปกครองที่ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก 

                                                 
54 รสลิน ศริิยะพันธ์ุ อ้างแล้ว หน้า 13-17 



 จะเห็นได้ว่า แต่ละศาสนาก็มีหลักคิดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การอยู่ร่วมกันของผู้นับถือ

ศาสนาต่างๆ จะเกิดการกระทบกระทั่ง และในบางครั้งอาจน าไปสู่ความขัดแย้ง อีกทั้งหลักของศาสนาต่างๆ ที่ได้รับ

การเผยแพร่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการตีความของผู้นับถือศาสนานั้นๆ ซึ่งเป็นไปได้ว่าการตีความอาจผิดเพ้ียนไปและ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่ม ระบอบประชาธิปไตยเองนั้น ในขณะที่ศาสนาต่างๆ ก าเนิดขึ้นมา ยังไม่มี

ปรากฏ ดังนั้นจึงยังไม่มีศาสนาใดกล่าวถึงอย่างชัดเจน  

 อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่ศาสนาและการเมืองแยกกันไม่ออก หรือบ่อยครั้งที่ศาสนาเข้ามามีบทบาทและ

อิทธิพลในระบอบประชาธิปไตยมากจนเกินไป จนท าให้ความเชื่อทางศาสนาอยู่เหนือหลักการส าคัญของระบอบ

ประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งที่ในทางทฤษฎีแล้ว ควรจะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติและความรู้

ความสามารถที่ตรงกับความต้องการ ในขณะที่กรณีตัวอย่างของประเทศอินโดนีเซีย การเป็นมุสลิมหรือไม่ชองผู้สมัคร

รับเลือกตั้งดูจะกลายเป็นคุณสมบัติที่มีความส าคัญ 

 แต่นักศึกษาไม่ควรจะกล่าวโทษหรือตัดสินศาสนาใดศาสนาหนึ่ง และควรจะตระหนักว่า ค าสอนของศาสนา

ต่างๆ นั้น เป็นสิ่งที่มีมานานก่อนการเกิดขึ้นของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นค าสอนต่างๆ จึงเหมาะยุคสมัยที่แตกต่าง

ออกไป อีกทั้งค าสอนที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่ถูกช าระและตีความมาหลายครั้ง ดังนั้นจึงอาจผิดเพ้ียน

ไป ยกตัวอย่างเช่น ศาสนาอิสลาม ที่มีการตีความค าสอนเดียวกันแตกต่างกันไป โดยฝ่ายหัวทันสมัยเห็นว่าไม่

จ าเป็นต้องเลือกผู้แทนที่เป็นมุสลิมเท่านั้น ในขณะที่ฝ่ายหัวเก่าเชื่อว่าต้องเลือกผู้แทนที่เป็นมุสลิมเพียงอย่างเดียว 

 

 

 
 

กิจกรรมที่ 7.2.3 

 ให้วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการทางศาสนาและระบอบประชาธิปไตย 

แนวตอบกิจกรรม 7.2.3 

 อาจมองได้ว่าหลักการทางศาสนานั้นเข้ากันไม่ได้กับระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากในสมัยที่มีการเกิดขึ้นของ

ศาสนาเหล่านั้น ยังไม่มีระบอบประชาธิปไตยดังเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นหลักการปกครองในมุมมองของแต่ละศาสนาจึงมี

ความแตกต่างไปจากระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน 

 
 

 

 

 



ตอนที่ 7.3  

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมและผลกระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเรื่อง 

7.3.1 ผลกระทบ ความท้าทาย และแนวโน้มของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันเนื่องมาจากความหลากหลายทางเพศ 

7.3.2 ผลกระทบ ความท้าทาย และแนวโน้มของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันเนื่องมาจากความหลากหลาย

ทางชาติพันธุ์ 

7.3.3 ผลกระทบ ความท้าทาย และแนวโน้มของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันเนื่องมาจากความหลากหลาย

ทางศาสนา 

แนวคิด 

1.พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เริ่มต้นโดยให้ความส าคัญกับความหลากหลายเพศ โดยเพศชายจะมีอ านาจ

เหนือกว่าเพศอ่ืนๆมาโดยตลอด จนกระทั่งเกิดการเรียกร้องถึงสิทธิและความเท่าเทียมของเพศอ่ืนๆ ที่ท าให้ระบอบ

ประชาธิปไตยต้องปรับตัว และต้องมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความท้าทายในปัจจุบันที่มีมาก

ขึ้นและจะยังคงเพ่ิมข้ึนต่อไปในอนาคต 

2. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากความหลากหลาย

ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยต้องปรับตัวและหันมาให้ความสนใจกับชน

กลุ่มน้อยต่างๆมากขึ้น อย่างไรก็ตามความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต จะไม่ได้มีที่มาจากชนกลุ่มน้อย

ภายในประเทศเท่านั้น แต่จะยังมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์อีกด้วย 

3. ศาสนามีบทบาทในการเมืองการปกครองของมนุษย์มาอย่างยาวนาน และอาจเรียกได้ว่าไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน

กับหลักการของประชาธิปไตย และศาสนานี่เองที่อาจจะเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งที่รุนแรงในอนาคต 

วัตถุประสงค์   

เมื่อศึกษาตอนที่ 7.3 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. มีความเข้าใจ วิเคราะห์และอธิบาย ผลกระทบ ความท้าทาย และแนวโน้มของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันเนื่องมาจากความหลากหลายทางเพศ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงอนาคต 

2. มีความเข้าใจ วิเคราะห์และอธิบาย ผลกระทบ ความท้าทาย และแนวโน้มของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันเนื่องมาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงอนาคต 

3. มีความเข้าใจ วิเคราะห์และอธิบาย ผลกระทบ ความท้าทาย และแนวโน้มของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันเนื่องมาจากความหลากหลายทางศาสนา ตั้งแต่ในอดีตจนถึงอนาคต 



เร่ืองที่ 7.3.1  
ผลกระทบ ความท้าทาย และแนวโน้มของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันเนื่องมาจากความหลากหลาย

ทางเพศ 

 

 ในเรื่องที่ 7.3.1 นี้ จะเริ่มด้วยผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมกันทาง

เพศท่ีมีมานับแต่อดีต และถึงแม้ในยุคปัจจุบันระบอบประชาธิปไตยจะมีพัฒนาการไปในเชิงบวกและให้ความส าคัญต่อ

ความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางการเมือง ดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่องที่ 7.2.1 แต่การ

เรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมนั้น ก็ได้มีพัฒนาการตามไปด้วย จนบางครั้งกลับก่อให้เกิดค าถามถึงความเหมาะสม 

ขอบเขต และความเป็นประชาธิปไตยในข้อเรียกร้องเหล่านั้น ในเรื่องนี้ยังจะกล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางในอนาคต

ของความหลากหลายทางเพศในระบอบประชาธิปไตย 

 

ความหลากหลายทางเพศและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

 เราสามารถพบเห็นได้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นต ารา ประวัติศาสตร์ สารคดี ภาพยนตร์ แม้กระท่ังการ์ตูนต่างๆ ที่

มักจะแสดงภาพในอดีตของมนุษย์ไม่ว่ายุคใดก็ตาม ที่มนุษย์นั้นมักจะถูกปกครองโดยเพศชายเสมอ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า

ชนเผ่า ผู้อาวุโส ผู้น ากลุ่มต่างๆ กษัตริย์ ผู้น ากองทัพ ผู้น าพรรค ผู้น าทางจิตวิญญาณ รวมถึงผู้น าในระบอบ

ประชาธิปไตย ที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเพศชาย ในขณะที่เพศหญิงจะถูกถ่ายทอดให้เห็นในลักษณะของแม่ ภรรยา 

แม่บ้าน ผู้ท าอาหาร หรือเหยื่อที่ถูกกระท าจากเพศชาย เสียเป็นส่วนใหญ่  

 ภาพเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนความคิดและทัศนะคติของผู้แต่ง ผู้เขียน หรือผู้บันทึกประวัติศาสตร์ ที่มองว่าเพศ

ชายเป็นเพศที่เหมาะสมส าหรับการปกครอง มีความแข็งแรงมากกว่า และมีความเป็นผู้น ามากกว่า ในขณะที่เพศหญิง

มักจะถูกมองอย่างมีอคติ (Bias) และแสดงภาพว่าเป็นผู้อ่อนแอ ไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ ไม่เข้มแข็งและไ ม่

เหมาะสมจะเป็นผู้น า แต่ภาพเหล่านี้ยังสะท้อนสภาพความเป็นจริงที่เกิดข้ึน (ไม่ใช่ในส่วนว่าเพศหญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ

และไม่เหมาะสมจะเป็นผู้ปกครอง) ว่าเพศชายมักจะมีบทบาทน าในสังคมเสมอมา  

 เราอาจเรียกรูปแบบสังคมเช่นนี้ได้ว่า ระบบสังคมที่พ่อ (เพศชาย) ท าหน้าที่หลักในการควบคุมสั่งการ และ

เป็นตัวแทนของคนในชุมชน หรือปิตาธิปไตย (Patriarchy) โดยค านี้มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า Patria ซึ่ง

หมายถึง ผู้เป็นพ่อ และ Arche ซึ่งหมายถึง การปกครองหรือกฎเกณฑ์ ข้อสังเกตหนึ่งของสังคมรูปแบบนี้จะพบเห็นได้

จากการที่ 



“สมาชิกในครอบครัวจะต้องอาศัยอยู่ในเขตแดนของผู้เป็นพ่อ เช่น เมื่อผู้ชายแต่งงาน ภรรยาของเขาจะต้องย้ายมาอยู่ในบ้าน

ของพ่อสามี และลูกที่เกิดมาจะยึดถือธรรมเนียมนี้ต่อไป ลูกชายจะต้องอยู่พื้นที่เดิม ส่วนลูกสาวจะต้องย้ายออกไปอยู่บ้าน

สามี55” 
 

 อย่างไรก็ดีรูปแบบสังคมในลักษณะนี้ ความสัมพันธ์ทางอ านาจยังต้องค านึงถึงอิทธิพลของความแตกต่างทาง

อายุด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ผู้ชายสูงอายุจะมีอ านาจเหนือผู้หญิง เด็ก และชายวัยรุ่น ในทางกลับกัน รูปแบบสังคมที่เพศ

หญิงเป็นผู้น า ก็มีปรากฏในประวัติศาสตร์บางช่วงแต่เป็นจ านวนที่น้อยมาก โดยรูปแบบสังคมนี้อาจเรียกว่า  

มาตาธิปไตย (Matriarchy) 56 

 ในสมัยกรีกโบราณ งานของอริสโตเติลเอง ก็ได้มีการกล่าวถึงเพศหญิงในลักษณะที่ด้อยกว่าเพศชาย เพศหญิง

ถือว่าเป็นสมบัติของเพศชาย หน้าที่ของเพศหญิงคือการขยายเผ่าพันธุ์ ท างานบ้าน และการควบคุมครอบง าของเพศ

ชายเป็นเรื่องธรรมชาติและชอบธรรม57 นับตั้งแต่สมัยโบราณ เกือบทุกยุคทุกสมัย จะสามารถพบเห็นหลักฐานถึง

รูปแบบการปกครองและรูปแบบสังคมที่เพศชายเป็นใหญ่อยู่เสมอ เกอร์ดา เลอเนอร์ (Gerda Lerner)58 วิเคราะห์

เอาไว้ว่าระบบความเชื่อแบบปิตาธิปไตยนั้น ได้ถูกส่งผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสร้างให้เกิดความเชื่อว่าเพศชายเหนือกว่า

เพศหญิง และเด็กรุ่นใหม่ก็ถูกสอนให้เชื่อตามแนวทางดังกล่าว เลอเนอร์สรุปว่าวงจรของปิตาธิปไตยนั้นถูกถ่ายทอดไป

ยังยุคสมัยต่างๆหลังจากสมัยกรีกโบราณ รวมทั้งได้แผ่ขยายไปยังดินแดนต่างๆในยุคสมัยของ อเล็กซานเดอร์มหาราช 

(Alexander the Great) ผู้ซึ่งได้รับการสั่งสอนโดยอริสโตเติล ประเทศจีนในสมัยโบราณก็เช่นกัน ที่เพศหญิงถูกสั่ง

สอนให้รู้จักสถานะของตนในสังคม กล่าวคือเพศหญิงจะต้องเชื่อฟังพ่อ(ก่อนแต่งงาน) สามี(หลังแต่งงาน) และบุตรชาย

คนโต(เมื่อเป็นม่าย) นอกจากนั้นเพศหญิงยังมีหน้าที่ในเรื่องทางเพศอย่างเหมาะสม พูดจาอย่างเหมาะสม แต่งตัวอย่าง

ถูกกาลเทศะ และท างานหนัก59 นอกจากนั้นในบางครั้งยังมีการน าเอาหลักการทางศาสนาถูกน ามาใช้เพ่ือสร้าง

ความชอบธรรมให้แก่การครอบง าทางเพศ ยกตัวอย่างเช่น โรเบิร์ต ฟิล์มเมอร์ (Sir Robert Filmer) กล่าวว่าอ านาจ

ของกษัตริย์นั้น มีความชอบธรรมเนื่องจากเป็นผู้สืบเชื้อชายมาจากอดัม (Adam) หรือผู้ชายคนแรกตามหลักการของ

                                                 
55 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. “Patriarchy” ค าศัพท์ทางมานุษยวิทยา ค้นคืนเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 จากเว็บไซต์ศูนย์

มานุษยวิทยาสริินธร   http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/100 
56 Oxford English Dictionary (online) “matriarchy,” retrieved October 31, 2018, from oxford dictionary. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/matriarchy 
57  Harold D. Fishbein. Peer prejudice and discrimination: the origins of prejudice (2nd ed.). Psychology 

Press. 2002, p. 27.   
58 Gerda Lerner. The Creation of Patriarchy (Women and History). Oxford University Press. 1986, p. 8–11.   
59 Ann Waltner. “Widows and Remarriage in Ming and Early Qing China.” Historical Reflections / Réflexions 

Historiques, Vol. 8, No. 3, 1981, p. 129–132.  



ศาสนาคริสต์60 ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง จ าไม่น่าแปลกใจที่คนจ านวนมากจะเชื่อว่าแนวคิดแบบปิตาธิปไตยนี่เองที่เป็น

สาเหตุหลักของการกดข่ีเพศหญิง รวมถึงเพศอ่ืนๆ 

 แนวคิดปิตาธิปไตยนี้ มีอิทธิพลต่อความคิดไม่เฉพาะกับเพศชาย แต่รวมถึงเพศอ่ืนๆด้วยเช่นกัน ท าให้เพศหญิง

บางส่วนไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเอง และยอมรับกับสภาพเช่นนั้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การพัฒนา

รูปแบบการปกครองแบบต่างๆ รวมถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยจะถูกชี้น าโดยเพศชาย และคงลักษณะของเพศ

ชายเป็นใหญ่เสมอมา เพศหญิงจ านวนมากถูกสอนให้คิดว่าตนเองไม่สามารถท างานในลักษณะเดียวกันกับผู้ชายได้ ไม่

สามารถท างานต าแหน่งเดียวกันได้ ถูกกล่อมเกลาให้จ ากัดตนเอง ไว้ที่งานบ้านหรือการดูแลครอบครัว ในขณะที่เพศ

ชายจะถูกคาดหวังให้เป็นหัวหน้าครอบครัว ท างานที่ใช้ก าลัง เป็นทหารหรือต ารวจ เป็นนักบวช (ในหลายๆศาสนา 

ห้ามไม่ให้เพศอ่ืนๆเป็นนักบวช) หรือท าหน้าที่สืบทอดวงศ์ตระกูล (ผ่านการแต่งงานและมีบุตร)  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผล

กระทบต่อเพศที่สามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศ

ต่างๆเอง ก็ไม่ได้ค านึงถึงสิทธิของเพศหญิงไว้ตั้งแต่ต้น ในกรุงเอเธนส์ (Athens) สมัยโบราณ ที่ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น

ต้นก าเนิดประชาธิปไตยของโลก ก็ไม่ได้ให้สิทธิในการเลือกตั้งกับเพศหญิง 61 ถึงแม้จะมีการเรียกร้องถึงสิทธิอันเท่า

เทียมระหว่างเพศชายและเพศหญิงเรื่อยมา แต่อาจกล่าวได้ว่าไม่ประสบความส าเร็จ และไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร

จากสังคม  

 จนกระท่ังคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงช่วงแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่การเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งของเพศ

หญิงเป็นที่แพร่หลายและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นวงกว้าง และอาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสสิทธิสตรี

นิยม (Waves of Feminism) โดยกระแสสิทธิสตรีนิยมอาจแบ่งได้เป็น 4 ช่วงสมัย62 (อย่างไรก็ดี การแบ่งแต่ละช่วง

สมัยมีความแตกต่างกันไปตามความเข้าใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอนของแต่ละช่วง

สมัย หรือแม้กระทั่งจ านวนช่วงสมัยเอง) 

 ช่วงสมัยแรก (First-wave Feminism) เกิดขึ้นในช่วงแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยเน้นไปที่สิทธิในการ

เลือกตั้งของเพศหญิง สิทธิเหนือทรัพย์สิน และการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้ง 

                                                 
60 Schochet Gordon. "Patriarchy and Paternalism.” Europe, 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early 

Modern World. retrieved December 15, 2018 from Encyclopedia 
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/patriarchy-and-paternalism  

61 Eric W. Robinson. Ancient Greek democracy: readings and sources. Wiley-Blackwell. 2004, p. 302.   
62 Martha Rampton. “Four Waves of Feminism.” retrieved September 15, 2018 from Pacific University 

Oregon, https://www.pacificu.edu/about/media/four-waves-feminism  



 ช่วงสมัยที่สอง (Second-wave Feminism) เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1960 – 1990 เน้นไปที่ความเท่าเทียมกัน

ระหว่างเพศในประเด็นต่างๆเช่น กฎหมาย การท างาน การสืบพันธุ์ เป็นต้น โดยช่วงสมัยนี้เป็นช่วงสมัยเดียวกันกับการ

เคลื่อนไหวต่อต้านสงคราม 

 ช่วงสมัยที่สาม (Third-wave Feminism) เกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1990 โดยเน้นไปที่ความหลากหลายและความ

เป็นปัจเจกนิยม (Individualism) และในช่วงนี้เองที่กลุ่มสิทธิสตรีนิยมให้ความส าคัญกับบุคคลเพศที่สาม และขยาย

การเรียกร้องจนครอบคลุมกับเพศท่ีสามด้วย 

 ช่วงสมัยที่สี่ (Fourth-wave Feminism) เกิดข้ึนในช่วงปีใดไม่แน่ชัด (และบางครั้งไม่ได้แยกออกจากช่วงสมัย

ที่สาม) โดยเน้นไปยังการต่อสู้กับการคุกคามทางเพศเป็นส าคัญ63 

 ในส่วนของเพศที่สามนั้น อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องที่ 7.2.1 ว่าสิทธิต่างๆทางการเมืองนั้น ไม่ได้แตกต่าง

จากเพศสภาพเดิมของตน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าบทบาทที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในอดีตนั้น กลุ่มเพศที่สาม

ไม่ได้มีบทบาทเด่นมากนัก อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มเพศที่สามจะไม่ถูกกีดกัน ข่มเหง หรือท าให้อับอาย

เช่นเดียวกับท่ีเพศหญิงโดนกระท า แท้จริงแล้วอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มเพศท่ีสามตกเป็นฝ่ายถูกกระท ามากกว่าเพศหญิงอยู่

บ่อยครั้ง 

 อย่างไรก็ดี การเรียกร้องของกลุ่มเพศที่สามนั้น อาจแบ่งได้เป็น  

 1. ต้องการเปิดเผยตัวตนของตน 

 2. ต้องการการยอมรับในตัวตน 

 3. ต้องการสิทธิที่แตกต่างไปจากเพศสภาพเดิมของตน หรือต้องการสิทธิส าหรับเพศท่ีสามโดยเฉพาะ 

 ซึ่งความต้องการเหล่านี้ส่งผลต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะกล่าวถึงในหัวข้อของการ

ท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันต่อไป 

 

ประเด็นความหลากหลายทางเพศและความท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน 

 

 ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การพัฒนาประชาธิปไตย (รวมถึงการปกครองแบบต่างๆและรูปแบบสังคม) ในอดีต 

มักจะถูกชี้น าหรือครอบง าโดยเพศชายเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเกิดการเรียกร้องเพ่ือสิทธิและคว ามเท่าเทียม

ทางเพศ จากทั้งเพศหญิง เพศท่ีสาม และบางครั้งเพศชายเอง 

 เป็นที่แน่นอนว่าเพศที่สามไม่ใช่เพ่ิงปรากฏในยุคปัจจุบัน หรือ เกิดขึ้นในรัฐสมัยใหม่เท่านั้น มีหลักฐาน

มากมายถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศในสมัยกรีกโบราณ และในอารยธรรมเก่าแก่ต่างๆ  ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บุคคล

เหล่านั้นไม่ได้ถูกจ าแนกออกมาเป็นเพศที่สาม ดังนั้นสิทธิของบุคคลเหล่านั้นในอดีต จึงมีเฉกเช่นเดียวกับบุคคลอื่นที่มี
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เพศสภาพเช่นเดียวกัน (ความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงยังคงเดิม ) แต่ในปัจจุบัน บุคคลเพศที่สามมีการ

แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ซึ่งกลับส่งผลเสียและก่อให้เกิดการต่อต้านและไม่ยอมรับจากคนบางกลุ่ม

ในทุกๆ สังคม  
 

 การเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียม และการยอมรับในความหลากหลายทางเพศมีมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้ง

ด้วยการติดต่อสื่อสารที่ก้าวหน้า ท าให้ข่าวสารสามารถไหลไปยังส่วนต่างๆของโลกได้ง่ายยิ่งขึ้น โซเชียลมีเดีย กลายมา

เป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญ ในการสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อันมีผลมาจากความแตกต่างทางเพศ 

อย่างไรก็ดี กระบวนการสร้างการตระหนักรู้ (หรือการท าให้เป็นข่าว) นั้น บ่อยครั้งที่ส่งผลกระทบต่อหลักการ

ประชาธิปไตย และมีผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมและขอบเขตของการ

เรียกร้องเหล่านั้น โดยในส่วนนี้จะขอยกตัวอย่างกรณีที่เป็นข้อถกเถียงในสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งกรณีศึกษาและกลุ่ม

เรียกร้องสิทธิที่สร้างค าถามข้างต้น 

 

กลุ่มฟีเมน (FEMEN) 64 

 เป็นองค์กรที่ถือว่าตนเองเป็น ‘กลุ่มสิทธิสตรีหัวรุนแรง’ (Radical Feminist) โดยมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องสิทธิ

สตรี  กลุ่มนี้มีชื่อเสียงจากการประท้วงประเด็นต่างๆโดยใช้สตรีไม่ใส่เสื้อผ้าหรือเสื้อชั้นในเป็นผู้ประท้วง กลุ่มนี้อ้างว่า

ต่อสู้กับแนวคิดปิตาธิปไตยโดยเน้นไปที่ประเด็นการใช้ประโยชน์ทางเพศ เผด็จการ และศาสนา สมาชิกกลุ่มนี้ถูกจับกุม

อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากรูปแบบการประท้วงที่อาจกล่าวได้ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย  

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีอย่าง FEMEN ได้รับค าวิจารณ์ในเชิงลบค่อนข้างมาก เนื่องจากการใช้

ร่างกายของสตรีเพ่ือเรียกร้องความสนใจนั้น ถูกมองว่าเป็นการใช้สรีระเป็นเครื่องมือ ซึ่งไม่ต่างกับการที่เพศชายใช้

สรีระของเพศหญิงเป็นเครื่องมือในเรื่องต่างๆ เช่น การโฆษณาขายสินค้า หรือ ในภาพยนตร์ เป็นต้น อีกทั้ง ในสายตา

ของเพศหญิงจ านวนหนึ่ง ก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของกลุ่มดังกล่าว  

 

ตัวแทนความหลากหลายทางเพศในการเมือง  

 โดยหลักการของระบอบประชาธิปไตย ผู้แทนราษฎรคือตัวแทนของประชาชน ที่จะเข้าไปร่วมก าหนดนโยบาย

ที่สะท้อนต่อความต้องการของประชาชนผู้เลือกตั้งพวกเขาเข้าสู่รัฐสภา หากจะมองในแง่มุมดังกล่าวแล้ว มีความ

เป็นไปได้ที่ผู้เลือกตั้งเพศหญิงจะเลือกผู้แทนเพศหญิงเข้าสู่สภา และผู้เลือกตั้งเพศที่สามจะเลือกผู้แทนเพศที่สามเข้าสู่

สภา เพื่อเป็นปากเสียงแทนเพศของตนเอง  

 แต่ในความเป็นจริงจ านวนผู้แทนราษฎรเพศหญิงและเพศที่สาม มีจ านวนน้อยกว่าเพศชายมากนัก ทั้งๆ ที่

ประชากรเพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย (และหากคิดว่าประชากรเพศชายจ านวนหนึ่งเป็นเพศที่สาม ก็จะท าให้
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จ านวนประชากรเพศชายน้อยลงไปอีก) 

 

 

 ในแง่มุมหนึ่ง การที่เพศชายครอบง าการเมืองการปกครองและการก าหนดนโยบายรัฐ อาจท าให้ความต้องการ

ของเพศอ่ืนๆ ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุ เช่น ตัวเลือกในการเลือกตั้งมีน้อยหรือเพศอ่ืนๆ 

ถูกกล่อมเกลาให้คิดว่าตนเองไม่สามารถท างานได้ดีเท่ากับเพศชาย 

 ในอีกแง่มุมหนึ่ง อาจมองได้ว่าการที่เพศหญิงและเพศที่สามเลือกผู้แทนเพศชายนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับ

เพศของผู้สมัคร และผู้เลือกตั้งเลือกตามความสามารถและความเหมาะสมตามหลักการของประชาธิปไตย 

 ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม จ านวนผู้แทนราษฎรเพศชายนั้นมีสัดส่วนที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน 

ถึงแม้สัดส่วนเหล่านี้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่อาจเรียกได้ว่ามีการเป็นตัวแทนความหลากหลายทางเพศในระบอบ

การเมืองอย่างแท้จริง 

  

ระบบโควตา 

 จากสาเหตุข้างต้น ท าให้เกิดความคิดที่จะจัดสรรจ านวนของผู้แทนราษฎรหรืออย่างน้อยจ านวนของผู้สมัคร

รับเลือกตั้ง ให้มีสัดส่วนตามสัดส่วนทางเพศต่างๆ หรือการก าหนดโควตา แอนเดรีย คอร์นวอล และ แอนน์ มาเรีย โก

เอทซ์ (Andrea Cornwall & Anne Marie Goetz)65 อธิบายว่าส าหรับกลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีแล้ว ถือว่าเป็นวิธีการที่

ชอบธรรมในการที่จะเพ่ิมจ านวนเพศหญิงสู่การเมือง เช่น การก าหนดให้พรรคการเมืองจะต้องส่งผู้สมัครเพศหญิงเป็น

สัดส่วนตามจ านวนผู้สมัครที่จัดส่งลงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวไม่ได้ประสบความส าเร็จมากนัก ประเทศ

อย่างบังคลาเทศ หรือปากีสถาน ได้มีการก าหนดโควตาผู้แทนราษฎรเพศหญิงเอาไว้ ตามสัดส่วนผู้แทนทั้งหมดที่พรรค

การเมืองได้รับการเลือกตั้งเข้ามา แต่วิธีการดังกล่าวกลับถูกมองว่าเป็นเพียงการเพ่ิมจ านวนผู้แทนให้กับพรรคที่ชนะ

การเลือกตั้ง และเพ่ิมจ านวนเสียงในสภาเท่านั้น เนื่องจากผู้แทนเพศหญิงที่มาจากระบบโควตา ไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎร

อย่างแท้จริง ในเชิงความสัมพันธ์กับชุมชนหรือเป็นตัวแทนพ้ืนที่ใดๆ 

 แนวคิดของระบบโควตา ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ว่า จ าเป็น

หรือไม่ที่ผู้แทนราษฎรเพศหญิงทุกคนจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นในการเป็นตัวแทนเพศหญิงอย่าง

เฉพาะเจาะจง และการใช้ระบบโควตาจนได้มาซ่ึงผู้แทนเพศหญิง (หรือเพศใดๆก็ตาม) เพ่ือให้เกิดการเป็นตัวแทนอย่าง

เป็นสัดส่วนอาจมองได้ว่าเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และมีกระบวนการใดที่จะตรวจสอบการท า งานของ

                                                 
65 Andrea Cornwall and Anne Marie Goetz. “Democratizing democracy: Feminist perspectives.” 

Democratization, Vol.12, No.5 (December 2005), p.785–788. 



ผู้แทนในระบบโควตาว่าท างานเพ่ือเพศหญิง (หรือเพศท่ีสาม) อย่างแท้จริง ตามเป้าหมายของระบบโควตา66 

 

 

ความเท่าเทียมที่ตั้งอยู่บนความไม่เท่าเทียม 

 ประเด็นของการเรียกร้องของกลุ่มเพศที่สามในบางเรื่อง ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างแพร่หลายในสังคม 

ยกตัวอย่างเช่น การเรียกร้องสิทธิในการใช้ห้องน้ าหญิงของกลุ่มเพศที่สาม การเรียกร้องสิทธิในการแข่งกีฬาในฐานะ

เพศหญิงของบุคคลเพศชายที่แปลงเพศหรือยังไม่ได้แปลงเพศแต่ต้องการเป็นเพศหญิง 

 การแบ่งประเภทกีฬาตามเพศสภาพของนักกีฬาได้กลับกลายเป็นประเด็นที่เกิดการถกเถียงกันมากในระยะ

หลัง เมื่อกลุ่มสิทธิสตรีและแนวคิดสิทธิสตรีนิยมได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น โดยนักสิทธิสตรีบางท่านได้เรียกร้อง

ให้การแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น โอลิมปิค ยกเลิกการแบ่งผู้เข้าแข่งขันตามเพศ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของ

สตรี กีดกันไม่ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และยังแสดงออกถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศ

หญิงอย่างชัดเจน และได้ยกตัวอย่างว่ากีฬาหลายๆประเภท นักกีฬาเพศหญิงแสดงความสามารถได้ดีกว่านักกีฬาเพศ

ชาย  

 ในทางตรงกันข้าม ก็มีผู้ต่อต้านข้อเรียกร้องนี้อย่างแพร่หลาย โดยยึดเหตุผลส าคัญคือความไม่เท่าเทียมกันใน

เชิงสรีระระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่งขัน ข้อถกเถียง

เหล่านี้ได้วิวัฒนาการไปอีกขั้น ตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ ที่ก่อให้เกิดการผ่าตัดแปลงเพศที่ประสบความส าเร็จ

และเป็นทีแ่พร่หลาย โดยมีการเรียกร้องให้ผู้ที่แปลงเพศแล้วนั้นสามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และถือว่าเป็นเพศเดียวกับ

นักกีฬาคนอ่ืนๆ โดยมีกรณีตัวอย่าง ที่มีนักกีฬาแปลงเพศจากชายเป็นหญิงและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโดยถือว่าเพศหญิง

และแข่งขันกับนักกีฬาเพศหญิงคนอ่ืนๆ กรณีนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสมและความ

ยุติธรรมในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลการแข่งขันปรากฏว่านักกีฬาแปลงเพศได้รางวัลที่หนึ่ง นักกีฬาเพศ

หญิงที่ได้รางวัลรองลงมา เสียงส่วนหนึ่งสนับสนุนนักกีฬาแปลงเพศผู้นั้น แต่อีกส่วนหนึ่งออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย

อย่างชัดเจน67 

 ประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในตัวเองของความเท่าเทียมทางเพศ ที่ยังคงตั้งอยู่บนความ

แตกต่างและนักกีฬาเพศหญิงจ านวนไม่น้อย ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการให้เพศที่สามหรือเพศชายที่แปลงเพศแล้วมาร่วม

แข่งขันกับตนและเป็นการเน้นย้ าว่าไม่ใช่เพศชายทุกคนจะต่อต้านความเท่าเทียมทางเพศในทุกประเด็น ไม่ใช่เพศหญิง

                                                 
66 Anne Phillips. “Democracy and Representation: Or, Why Should it Matter Who our Representatives 

Are?”, in Anne Phillips. ed., Feminism and Politics. Oxford: Oxford University Press, 1998, p.235.  
67“Transgender women in sport: Are they really a threat to female sport?” retrieved December 28, 2018 

from BBC News, 18 December 2018, https://www.bbc.com/sport/46453958 



ทุกคนจะเห็นด้วยกับความเท่าเทียมทางเพศในทุกประเด็น และไม่ใช่เพศที่สามทุกคนจะใช้สิทธิของตนเองอย่าง

ยุติธรรม ในกรณีเช่นนี้ยังสร้างค าถามถึงขอบเขตของความเท่าเทียมอันตั้งอยู่บนความหลากหลายทางเพศด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของระบบประชาธิปไตยในโลกที่มีความหลากหลายทางเพศ 

 

 เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า การเรียกร้องสิทธิของสตรีและเพศที่สามนั้น จะยังคงอยู่ และด าเนินต่อไป เนื่องจาก

ถึงแม้การเรียกร้องของสตรีจะมีมานานกว่ากลุ่มเพศท่ีสาม แต่อาจกล่าวได้ว่ายังไม่ประสบความส าเร็จมากนัก ประเด็น

ปัญหาของกลุ่มเพศที่สามอาจจะลุกลามขึ้นไป จนเกิดกระแสต่อต้านกลุ่มเพศที่สามได้เช่นกัน เหมือนกับที่เคยเกิด

ขึ้นกับกลุ่มสิทธิสตรีนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการต่อต้านเพศที่สาม (Homophobia) ที่กลับมารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ตามกระแสการเรียกร้องสิทธิของเพศที่สาม แม้สิทธิทางการเมืองในปัจจุบันของคนเพศต่างๆ อาจเรียกได้ว่าเท่า เทียม

กัน ทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม เช่น การเข้าชื่อ

ถอดถอน หรือ การลงรับสมัครเลือกตั้ง แต่ในทางปฏิบัติ อคติส่วนบุคคลยังเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข ส่วนหนึ่งอาจเป็น

เพราะการที่ถูกครอบง าโดยแนวคิดปิตาธิปไตยมาเป็นเวลาช้านาน  

 อาจสรุปจากเรื่องที่ 7.3.1 นี้ได้ว่า ประเด็นปัญหาของการเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศนั้น อาจ

แบ่งได้เป็นสองกรณี กล่าวคือ กรณีแรกเกิดขึ้นในประเทศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย และกรณีที่สองเกิดขึ้นในประเทศ

ประชาธิปไตย 

 กรณีแรกนั้น เป็นที่ชัดเจนว่าเพศสภาพและการแสดงออกทางเพศของบุคคลในหลายๆกรณีอาจส่งผลเสียถึง

ชีวิต หลายประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีประชากรที่เคร่งครัดในศาสนาเป็นจ านวนมาก ) ไม่ยอมรับเพศที่

สาม และต่อต้านกลุ่มคนเหล่านี้  

 กรณีที่สองนั้น จะเห็นได้ว่าการเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ ก่อให้เกิดความท้าทายต่อหลักการ

ของประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการการเลือกตั้งอย่างเสรี รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมของแต่ละบุคคล 

อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มว่าการต่อสู้จะไม่จ ากัดอยู่ที่สิทธิทางการเมืองเท่านั้น แต่จะขยายไปถึงความเท่าเทียม ทาง

เศรษฐกิจ โอกาสในหน้าที่การงาน และโอกาสในชีวิต การต่อสู้อาจจะรวมกันเป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศ

โดยรวม หรือเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างเพศหญิงและเพศที่สามก็เริ่มมีปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกัน และ

การต่อต้านและอคติทางเพศจะเป็นในลักษณะที่ปิดบังมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โอกาสเติบโตในสายอาชีพ ที่โดยมาก

แล้วเพศหญิงจะมีน้อยกว่าเพศชาย แต่เรื่องเช่นนี้ไม่อาจหาหลักฐานมายืนยันถึงความ ‘ผิดปกต’ิ ได้อย่างชัดเจน อคติที่

เกิดข้ึนต่อเพศสภาพนั้น  



 อาจกล่าวได้ว่าประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศนั้น ไม่ได้ท้าทายต่อหลักการของระบอบประชาธิปไตย

อย่างรุนแรงเฉกเช่นประเด็นอ่ืนๆ (ที่ความท้าทายนั้นๆบ่อยครั้งน าไปสู่การต่อสู้ หรือแม้กระทั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ) แต่

อาจจะเกิดการท้าทายต่อการบังคับใช้หลักการตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการให้สิทธิ

และความเท่าเทียมที่เพ่ิมมากขึ้น และในด้านการควบคุมขอบเขตของการเรียกร้องเหล่านั้น ให้ไม่เกินขอบเขต ไม่

กระทบสิทธิของผู้อื่น และไม่เป็นการท าลายหลักการของประชาธิปไตยเสียเอง 

 

 

กิจกรรมที่ 7.3.1 

 จงอธิบายว่าเพศสภาพของบุคคลมีความส าคัญอย่างไรกับระบอบประชาธิปไตย 

แนวตอบกิจกรรมที่ 7.3.1 

 มีความส าคัญเพราะว่านับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความเท่าเทียมทางเพศยังไม่ได้มีอยู่จริงตามหลักการของ

ประชาธิปไตย เพศหญิงมีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองช้ากว่าเพศชายมาก และในปัจจุบันเองการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยก็มีตัวแทนของเพศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เพศชายน้อยมาก ดังนั้นอาจเรียกได้ว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันระบอบ

ประชาธิปไตยถูกครอบง าโดยเพศชายเป็นหลัก 

 

  



เร่ืองที่ 7.3.2  

ผลกระทบ ความท้าทาย และแนวโน้มของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันเนื่องมาจากความหลากหลาย

ทางชาติพันธุ์ 

 

 ในเรื่องที่ 7.3.2 นี้ จะเริ่มด้วยผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์ที่มีมานับแต่การก่อตั้งรัฐสมัยใหม่ และถึงแม้ในยุคปัจจุบันระบอบประชาธิปไตยจะมีพัฒนาการไปในเชิงบวก

และให้ความส าคัญต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้นและมีการรับรองสิทธิทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่องที่ 7.2.2 แต่การรับรองสิทธิเหล่านั้น ท าให้สิ่งที่ถูกปิดบังเอาไว้มาเป็น

เวลานาน ถูกเปิดออกพร้อมกับความคับแค้นใจ และปรากฏออกมาผ่านการประท้วงและเรียกร้องให้เกิดการชดเชย

ผลกระทบในอดีตที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ในเรื่องนี้ยังจะกล่าวถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มาจากปัจจัยภายนอก 

เช่น การอพยพของประชากรจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

วิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้ดีนัก  

 

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

 เช่นเดียวกับประเด็นเรื่องเพศ เราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปที่แต่ละสังคมมักจะมีกลุ่มชาติพันธุ์หลักเป็น

ผู้ปกครอง ควบคุม หรือครอบง าแต่ละสังคม ผ่านทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี  หรือกฎหมาย ดังที่กล่าวมาแล้วใน

เรื่อง 7.2.2 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์ที่ประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคม และได้รับการวางรูปแบบ

ประชาธิปไตย เผชิญกับปัญหาที่มาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมนั้นๆ และอันตรายที่เกิดขึ้นจากการ

เลือกตั้ง และรูปแบบที่อาจเรียกได้ว่าเผด็จการเสียงข้างมาก (Tyranny of Majorities) ปัญหาต่างๆเหล่านี้ ท าให้

พัฒนาการของประชาธิปไตยในหลายๆประเทศ เกิดความชะงักงันและก้าวถอยหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใน

แถบทวีปแอฟริกา หลายๆ ประเทศก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เช่น ในกรณีของประเทศ

รวันดา  

 จะเห็นได้ว่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์ส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง เมื่อระบอบประชาธิปไตยนั้น ไม่ได้รับการวางรากฐานที่ดีพอ และไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชากร

ภายในประเทศตั้งแต่ต้น แต่กลับเป็นการวาง และครอบง า โดยใช้หลักการและแนวทางที่ประเทศเจ้าอาณานิคมเดิม

เห็นว่าดีมาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นเหล่านี้ ท าให้นักคิดในระบอบประชาธิปไตย หันมาให้

ความส าคัญกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากขึ้น และช่วยพัฒนาแนวคิดประชาธิปไตยที่ไม่จ ากัดอยู่แค่ความชอบ

ธรรมที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังจะต้องค านึงถึงเสียงส่วนน้อยอีกด้วย 



 อลัน แพทเทน (Alan Patten)68 อธิบายว่า ในด้านหนึ่งเป็นเรื่องปรกติที่กลุ่มเสียงส่วนใหญ่ มักจะต้องการให้

รัฐสะท้อนภาพของกลุ่มตน พวกเขาต้องการให้ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพวก

เขาได้แสดงออกได้รับการยอมรับในจากสาธารณะ และในบางครั้งเป็นเสมือนตัวแทนของรัฐ สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องที่ผิด 

และเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มาด้วยกันกับระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบการปกครองด้วยเสียง

ข้างมาก (Majority Rule) และก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากรัฐนั้นจะถูกวางกรอบโดยวัฒนธรรมของกลุ่มเสียงส่วนใหญ่ 

ตราบใดก็ตามที่หลักการของเสรีนิยมยังถูกคงไว้ 

 ในอีกด้านหนึ่ง เสียงหรือคนกลุ่มน้อยต่างๆ มักจะแสดงออกถึงความต้องการที่จะได้รับการยอมรับและการ

สนับสนุนที่มากขึ้นจากรัฐ พวกเขาต้องการพ้ืนที่สาธารณะส่วนหนึ่ง เพ่ือการแสดงออกและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของ

ตน (อันแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่หรือวัฒนธรรมหลัก) ความต้องการเหล่านี้เป็นไปตามแนวคิดของเสรี

นิยม ที่ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันของความแตกต่างหลากหลาย และแนวคิดของพลเมืองที่มีความเท่าเทียมกัน 

(Equal Citizenship) 

 แพทเทนให้ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือนโยบายการใช้ภาษา ซึ่งเป็นเรื่องที่แน่นอนว่ากลุ่มเสียงหรือ

คนส่วนใหญ่ต้องการให้ภาษาของตนเป็นภาษาที่ใช้เป็นการทั่วไปและอย่างเป็นทางการ แต่ชนกลุ่มน้อยต่างๆก็เช่นกัน 

ที่ต้องการพ้ืนที่ให้กับภาษาของตนที่จะใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์

ของตนอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ได้แก่ กรณีของประเทศไทยเอง ที่ประชากรส่วนหนึ่งในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) ได้เคยเรียกร้องให้มีการใช้ภาษามลายูใน

การติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ 

 อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญคืออ านาจการปกครอง เป็นเรื่องปรกติอีกเช่นกันที่สมาชิกของเสียงส่วนใหญ่ หรือ

กลุ่มชาติพันธุ์หลักจะต้องการให้รัฐมีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยวที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการ

ให้กลุ่มชาติพันธุ์ของตนครอบง าสังคมต่อไปได้ ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยอ่ืนๆ มักจะต้องการพ้ืนที่ส่วนหนึ่งทั้ง

ทางด้านการปกครองและระบบยุติธรรม ที่ซึ่งพวกเขาจะสามารถปกครองตนเองได้  

 อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงกันมานานถึงขอบเขตของการปกครองตนเอง ประสิทธิภาพและ

ความเหมาะสมในเชิงปฏิบัติ โดยตัวอย่างที่ดี คือ จังหวัดอาเจะห์ของประเทศอินโดนีเซีย ที่รัฐบาลได้ยินยอมให้จังหวัด

อาเจะห์ปกครองตนเองได้ (เนื่องจากการสู้รบระหว่างกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงและรัฐบาลกลางมายาวนาน) และมีการ

บังคับใช้กฎหมายมุสลิม สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือ การที่จังหวัดอาเจะห์มีการบังคับใช้กฎหมายมุสลิมที่รุนแรง และมีแนวโน้มที่

จะแยกตัวเป็นประเทศเอกราช ประเด็นต่างๆ ข้างต้น ก่อให้เกิดข้อถกเถียงถึงหลักการของเสียงข้างมาก หลักการของ

รัฐ และในทางกลับกัน หลักการเรื่องสิทธิของเสียงข้างน้อย  
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 แพทเทน ยังระบุอีกว่าประเทศประชาธิปไตยโดยมาก (ในทวีปยุโรป) ได้ให้การยอมรับและสนับสนุน

วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องการใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาเป็นภาษาราชการ การ

กระจายอ านาจไปสู่ส่วนภูมิภาค การสร้างเขตปกครองตนเอง และแม้กระทั่งการเป็นสหพันธ์รัฐ และเรื่องที่อาจเห็นว่า

เป็นสิ่งเล็กน้อย ก็อาจช่วยให้ชนกลุ่มน้อยเกิดความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติจากรัฐด้วยความเข้าใจและยอมรับใน

วัฒนธรรมของตน ยกตัวอย่างเช่น สิทธิในการล่าสัตว์หรือท าประมงของชนพ้ืนเมือง หรือ การยกเว้นการใส่หมวกให้กับ

ชาวซิกข์ หรือ การที่โรงอาหารในสถานศึกษาของรัฐมีอาหารที่ทุกๆคนสามารถรับประทานได้โดยไม่ผิดหลักการทาง

ศาสนาหรือกลุ่มชาติพันธุ์ของตน เป็นต้น 

 การพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยได้ให้ความส าคัญกับชนกลุ่มน้อยมากขึ้น (ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ 

‘ข้อเสีย’ ของประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง คือ เผด็จการเสียงข้างมาก) และให้ความสนใจในเรื่องวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ

ความแตกต่างในสังคม โดยมีแนวคิดว่า ในหลักการเสรีนิยม สิทธิทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเป็นเงื่อนไขหนึ่งของ

ความยุติธรรมในสังคมเสรีประชาธิปไตย ที่คิมลิกคา69 เรียกว่า วัฒนธรรมนิยมแบบเสรี (Liberal Culturalism) โดย

เสนอว่า ประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยไม่ควรจะจ ากัดอยู่เพียงการให้สิทธิทางสังคมและการเมืองแก่พลเมืองทั้งหมด

เป็นการทั่วไป แต่จะต้องมีนโยบายที่ยอมรับและสนับสนุนความแตกต่างทางอัตลักษณ์ และความต้องกา รทาง

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อีกด้วย  

  

ประเด็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน 

 

 อย่างที่กล่าวไปแล้วในเรื่องที่ผ่านมา ระบอบประชาธิปไตยได้มีพัฒนาการเพ่ือให้สังคม ความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์ และระบอบประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันได้อย่างปรกติสุข และท าให้หลักการของประชาธิปไตยเป็นประโยชน์

ต่อทุกคนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นแค่หลักการที่ขึ้นอยู่กับ ‘จ านวน’ เป็นหลัก แนวคิดแบบพหุวัฒนธรรมนิยม ได้เข้าช่วย

ส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันของชาติพันธุ์ต่างๆ ในรัฐหนึ่งเป็นไปโดยเท่าเทียม และให้ความส าคัญกับสมาชิกทั้งหมดของ

สังคม โดยไม่จ ากัดอยู่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจ านวนมากกว่า  

 อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ของการกดขี่ กีดกัน และครอบง า ของกลุ่มชาติพันธุ์หลักต่อกลุ่มชาติพันธุ์รอง ได้

ย้อนกลับมาเรียกร้องความเป็นธรรม และการชดเชย เพ่ือทดแทนและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เดิมเกิดซ้ าขึ้นมาอีก ใน

ยุคสมัยที่ให้ความส าคัญกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมนี้เอง นอกเหนือไปจากนั้น ปัญหาของความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์ได้แพร่ขยายและครอบคลุมไปเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อโลกาภิวัตน์ท าให้โลก

เปรียบเสมือนไร้พรมแดน การเคลื่อนย้ายของประชากรประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นไปอย่างง่ายดาย จนท า

ให้เกิดการอพยพของผู้คนเป็นจ านวนมาก และเกิดการปะทะทางอารยธรรมระหว่างผู้อพยพและสังคมที่รับผู้อพยพใน
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ส่วนนี้ จะขอยกตัวอย่างประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ก าลังท้าทายประเทศต่างๆที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยใน

ปัจจุบัน อันเกี่ยวเนื่องกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 

 

กรณีศึกษา ประเทศแอฟริกาใต ้ 

 กรณีของประเทศแอฟริกาใต้ เกิดจากความพยายามของรัฐบาลที่จะยึดคืนที่ดินจากกลุ่มคนผิวขาว เพ่ือน ามา

แจกจ่ายให้กับประชากรผิวด าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  

 ประเทศแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในหลายประเทศ ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของชาติยุโรปในสมัยยุคล่าอาณา

นิคม การเข้ามาของชาวยุโรปในฐานะผู้ปกครอง ท าให้เกิดการกดขี่ข่มเหง แย่งชิงทรัพยากร และปฏิบัติต่อชาว 

แอฟริกันท้องถิ่นอย่างไร้ความปราณี เมื่อได้รับเอกราช ชาวยุโรปส่วนหนึ่งยังคงอยู่อาศัยในประเทศและกลายเป็นชน

ชั้นน าทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากทุนที่ได้สั่งสมมาในสมัยอาณานิคม การกดขี่ข่ มเหง การแบ่งแยก 

การกีดกัน การท าร้าย หรือเอาชีวิตคนผิวสียังคงด าเนินมาจนกระท่ังนายเนลสัน แมนเดลล่าได้เป็นประธานาธิบดี 

 มีการคาดการณ์ว่า ในอดีตนั้นพ้ืนที่ของประเทศมากกว่าร้อยละ 90 อยู่ในการครอบครองของคนผิวขาว ซึ่ง

เป็นผลมาจากการออกกฎหมาย Natives Land Act เมื่อปี พ.ศ. 2456 ท าให้คนผิวด าที่เป็นเจ้าของประเทศเดิมถูก

ผลักดันออกจากที่อยู่เดิมและอาชีพเดิมของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรกรรม และต้องย้ายเข้าไปอยู่อาศัยตาม

เมืองขนาดใหญ่เพ่ือหาอาชีพใหม่70 ในปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลที่มีจากการเลือกตั้งได้ตั้งเป้าหมายที่จะน าที่ดินประมาณ 

ร้อยละ 30 จากที่คนผิวขาวครอบครองอยู่ประมาณ 512 ล้านไร่ มาแจกจ่ายให้กับคนผิวด า โดยรัฐบาลได้น าเสนอ

รูปแบบผู้อยากซื้อและผู้อยากขาย (The willing buyer–willing seller model) มาใช้ และก าหนดราคาที่เกิดจาก

การต่อรองหรือราคาตลาด71 อย่างไรก็ตาม นโยบายและการด าเนินงานดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก ท าให้

รัฐบาลชุดปัจจุบันวางแผนที่จะยึดคืนที่ดินเหล่านั้น โดยไม่เสนอสิ่งตอบแทนใดๆให้กับเจ้าของที่ดินชาวผิวขาวหรือ

เสนอราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดเป็นอย่างมาก72  

 กรณีของประเทศแอฟริกาใต้ก่อให้เกิดค าถามมากมายตามมา ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาของขอบเขตของการ

ชดเชยความผิดพลาดในอดีตตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมว่าอยู่ตรงไหน ปัญหาของการอยู่ร่วมกันต่อไปในสังคมทั้ง

คนผิวขาวและคนผิวด าหลังจากการชดเชยเหล่านี้ ปัญหาของความจ าเป็นที่จะต้องท าให้ทุกอย่างกลับไปสู่จุดเริ่มต้น 

(set zero) ก่อนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

                                                 
70 Ruth Hall and Lungisile Ntsebeza. The Land Question in South Africa: The Challenge of Transformation 

and Redistribution. Cape Town: HSRC Press, 2017, p. 3. 
71 Hans P. Binswanger-Mkhize. “From failure to success in South African land reform.” in African Journal 

of Agricultural and Resource Economics. Vol 9, No. 4, p. 254-255.  
72 “We will take the land by force: South Africa’s land crisis may explode into racial violence.” retrieved 

September 15, 2018 from RT News, 30 August 2018, https://www.rt.com/business/437237-south-africa-land-
violence-takeover/ 



กรณีคลื่นผู้อพยพลี้ภัยสู่ยุโรป 

 ผลกระทบประการหนึ่งจากโลกาภิวัตน์ ก็คือ การไหลเวียนของคนที่เป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้น ในปัจจุบัน

ประเทศในทวีปยุโรปหลายๆ ประเทศก าลังประสบกับปัญหาคลื่นผู้อพยพ ที่ต้องการเข้าไปยังประเทศเหล่านั้น เพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ผู้อพยพเหล่านั้นมีทั้งที่มาจากการลี้ภัยสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศอย่างลิเบีย หรือซีเรีย และผู้

อพยพท่ีมาจากประเทศยากจนในแอฟริกา 

 ประเทศในแถบยุโรปตะวันตก เชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ได้การ

ยอมรับในระดับสากล เป็นกลุ่มประเทศที่ยอมรับในเรื่องความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงคุ้มครองใน

เรื่องสิทธิและเสรีภาพ อย่างไรก็ตาม ผลของการไหลบ่าเข้ามาของผู้อพยพ ส่งผลให้เกิดการถกเถียงอย่างรุนแรงใน

สังคมของประเทศเหล่านั้น และระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเองอีกด้วย 

 มีการประมาณการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2558 มีผู้อพยพมากกว่า1.3 ล้านคนที่ยื่นขอลี้ภัยไปยังประเทศต่างๆ ใน

ยุโรป แต่มีการประมาณว่าจ านวนผู้อพยพท่ีข้ามเข้ามาในเขตทวีปยุโรปนั้นมีมากกว่า 1.8 ล้านคนในปีดังกล่าว73 

 ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนจากคลื่นผู้อพยพนี้คือ  

  1. ผู้อพยพเหล่านี้มีฐานะยากจน เมื่อเข้ามาในประเทศต่างๆ จึงพึ่งพาสวัสดิการของประเทศนั้นๆ ท า

ให้คนในประเทศนั้นๆ ไม่ยอมรับ 

  2. ผู้อพยพเหล่านี้มีพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการของศาสนาอิสลาม ท าให้มีความ "แปลกแยก" ไปจากสังคมและ

วัฒนธรรมในยุโรป 

  3. ผู้อพยพบางส่วนเมื่อเข้าประเทศแล้ว กลับกระท าความผิดโดยไม่ย าเกรงต่อกฎหมาย 

  4. ความพยายามของรัฐในการให้ “สิทธิพิเศษ” บางประการ เช่น การนับถือศาสนาโดยการน ารูป

สัญลักษณ์ของศาสนาอ่ืนๆ ที่มีอยู่ก่อนลง เพ่ือให้ผู้อพยพไม่รู้สึก “แปลกแยก” 

 อย่างไรก็ตาม ผลของการเปิดรับผู้อพยพ ท าให้สังคมในประเทศยุโรปหลายๆประเทศเกิดความรับไม่ได้ ใน

วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป (Culture Shock) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้อพยพท าความผิดร้ายแรงในประเทศนั้นๆ เช่น 

กลุ่มผู้อพยพจากประเทศซีเรียที่ได้รับการยอมรับเข้าไปอยู่ในประเทศเยอรมัน วางยาและรุมข่มขืนหญิงสาวชาว

เยอรมัน74 โดยข่าวในลักษณะนี้จะพบเห็นได้อยู่บ่อยครั้ง ท าให้กระแสการยอมรับผู้อพยพลดลงเรื่อยๆ จนบางประเทศ

                                                 
73 “Migrant Crisis: Migration to Europe explained in seven charts.” retrieved September 15, 2018 from BBC 

News, 4 March 2016, https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 

74  “German immigration policy under fire after gang-rape of  young woman in Freiburg” retrieved October 
28, 2018 from RT News, 27 October 2018, https://www.rt.com/news/442421-germany-gang-rape-migrants/ 



ในทวีปยุโรปถึงกับประกาศว่าจะไม่รับผู้อพยพอีก75 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ก็คือ กลุ่มการเมืองขวาจัดต่อต้านผู้อพยพ และมี

ความเป็นชาตินิยมหัวรุนแรง กลับมาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจ านวนมาก ยกตัวอย่างเช่น พรรค 

Alternative for Germany หรือ AfD76 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากมีนโยบายต่อต้านผู้อพยพ โดยพรรค

ดังกล่าวเป็นกลุ่มขวาจัด หรือ พรรคร่วมในรัฐบาลอิตาลีชุดปัจจุบันก็มีที่มาจากพรรคการเมืองฝ่ายขวามารวมตัวกัน 77 

และประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปก็มีแนวโน้มที่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาจะได้รับความนิยมมากข้ึน 

 จะเห็นได้ว่า คลื่นผู้อพยพได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรูปแบบการเมืองในทวีปยุโรป ประชาชนหันมานิยม

กลุ่มการเมืองฝ่ายขวาที่ด าเนินนโยบายชาตินิยมมากขึ้น ส่งผลให้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในยุโรป

อาจสุ่มเสี่ยงต่อการถูกท าลายลง และการเปิดกว้างทางสังคมและวัฒนธรรมอาจกลายเป็นแค่อดีต 

 

กรณีการเรียกร้องแบ่งแยกประเทศของชาวคาตาลัน 

 กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงความท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตย อันมาจากความหลากหลาย

ทางสังคม วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของคนภายในประเทศเดียวกัน โดยความหลากหลายดังกล่าวกลับน าไปสู่ความ

ต้องการแยกตนเองเป็นประเทศอิสระ ออกจากประเทศสเปนและรัฐบาลกลาง 

 ชาวคาตาลัน (Catalan) ที่อยู่อาศัยในแคว้นคาตาโลเนีย (Catalonia) ในประเทศสเปน มีภาษาและวัฒนธรรม

เป็นของตนเอง ภาษาคาตาลันนี้สามารถพบเห็นได้ในหลายประเทศและมีผู้ใช้มากกว่า 9 ล้านคนทั่วโลก78 แต่ความ

หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของชาวคาตาลัน เป็นสิ่งที่ขัดขวางการสร้างชาติอันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศ

สเปน ดังนั้นภาษา วัฒนธรรม รวมทั้งความเป็นชาตินิยมของคนคาตาลัน จึงถูกกดทับและพยายามท าลายมาโดยตลอด 

ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของชาวคาตาลันมีขึ้นในช่วงนายพลฟรังโก้มีอ านาจในสเปน (พ.ศ. 2482 – 2518) ที่มีการ

ท าลายภาษา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชาวคาตาลันอย่างเป็นระบบ โดยห้ามการใช้ภาษาคาตาลัน ถอดบทเรี ยน

                                                 
75 “What consent? Hungry, Poland & Czech Republic deny sealing migrant deal with Merkel” retrieved 

October 28, 2018 from RT News, 30 June 2018, https://www.rt.com/news/431382-hungary-poland-czech-
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retrieved October 28, 2018 from The Guardian, 27 October 2018, 
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77 Holly Ellyatt. “The dark side of Italian politics—Italy’s swing to the right could see a more extremist 
agenda.” CNBC, retrieved October 27, 2018 from CNBC, 1 March 2018, https://www.cnbc.com/2018/03/01/italy-
election-darker-side-politics-far-right.html 

78 Anastazia Marinzel. “Catalonia: The Quest for the Independence from Spain.” In John Carroll University 
Collected, Spring, 2014, p. 3. 



เกี่ยวกับชาวคาตาลันออกจากการศึกษา รวมทั้งการฆ่าหรือขับไล่ 79ชาวคาตาลันที่มีความคิดชาตินิยมนับพันคน จวบ

จนถึงปัจจุบันความคับแค้นใจ ความต้องการรักษาเอกลักษณ์ และความต้องการเป็นเอกราชของชาวคาตาลันต่อ

รัฐบาลกลางของสเปนยังคงปรากฏให้เห็นได้อยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น บนเสื้อของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่า จะมี

สัญลักษณ์ธงชาติของชาวคาตาลันติดอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวคาตาลันรูปแบบหนึ่ง 

 ถึงแม้ชาวคาตาลันจะมีความต้องการแยกตัวออกเป็นประเทศอิสระมาโดยตลอด มีการต่อสู้กับรัฐบาลกลางจน

สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก แต่ความต้องการเหล่านั้นยังไม่ประสบความส าเร็จ โดยในปี พ .ศ. 2560 ที่

ผ่านมา มีการจัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือแยกตัวเป็นอิสระขึ้นในแคว้นคาตาลัน ซึ่งผลปรากฏว่าร้อยละ 90 ของผู้มาใช้

สิทธิสนับสนุนการแยกตัวออกเป็นอิสระ (มีผู้มาใช้สิทธิประมาณร้อยละ 43 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด)80 เป็นที่

แน่นอนว่ารัฐบาลกลางของสเปนประกาศไม่ยอมรับการท าประชาพิจารณ์ดังกล่าว และส่งก าลังเข้าควบคุมตัวคณะ

รัฐบาลท้องถ่ินของคาตาลันที่จัดท าประชาพิจารณ์และเตรียมประกาศเอกราช 

 กรณีดังกล่าว เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐบาลกลางและกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน 

โดยรัฐบาลกลางพยายามที่จะท าลายความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือที่จะสร้างชาติอันเป็นหนึ่งเดียว 

ประวัติศาสตร์ของการผลักไส กีดกันและท าลายอัตลักษณ์ของชาวคาตาลันกลายเป็นแรงผลักดันให้ชาวคาตาลันยังคง

คาดหวังเอกราชอยู่  

 กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดข้อถกเถียงหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ขอบเขตอ านาจของรัฐ เมื่อประชาชนผู้เป็น

เจ้าของอ านาจไม่ต้องการอยู่ในรัฐนั้นๆ ควรจะมีมากน้อยแค่ไหน หรือ การเทียบเคียงการแยกตัวออกเป็นอิสระของ

ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปตะวันออก ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป แต่พอเป็นประเทศยุโรปตะวันตกกลับคัดค้าน 

หรือ ประเด็นความศักดิ์สิทธิ์ของการท าประชาพิจารณ์ ที่เมื่อประชาชนได้ออกเสียงแล้วแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับ 

 

กรณีปัญหาภายในของสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีของสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกกรณีที่บาดแผลทางประวัติศาสตร์ยังคงตามมาสร้างความเจ็บปวดจนถึง

ปัจจุบัน หลายๆ คนเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศประชาธิปไตยอันดับต้นๆ เป็นประเทศที่เน้นย้ าถึงสิทธิ เสรีภาพ 

และความเท่าเทียม เชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันของคนที่มีพ้ืนฐานต่างกันและให้ความส าคัญกับความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรม แต่แท้จริงแล้วกระบวนการสร้างชาติของอเมริกา ก็ไม่แตกต่างกับชาติอ่ืนๆ  มากนัก กล่าวคือ 

ผ่านการท าลายและกลืนกินสังคมและวัฒนธรรมย่อยต่างๆ ทั้งของคนท้องถิ่นเดิม คนที่ถูกน ามา (ทาส) และคนที่ย้าย

ถิ่นฐานมา (ผู้อพยพ) โดยคนผิวขาว 

 

                                                 
79  Ibid., p. 3. 
80 “Catalonia’s bid for independence from Spain explained.” retrieved October 28, 2018 from BBC News, 

31 January 2018, https://www.bbc.com/news/world-europe-29478415 



 ประเด็นปัญหาเกิดจากการที่ต ารวจผิวขาว ยิงเด็กหนุ่มผิวด าที่ไม่มีอาวุธเสียชีวิต ในเมืองเฟอร์กูสัน ท าให้เกิด

กระแสเรียกร้องความยุติธรรม และหยุดยั้งการเหยียดผิว เมืองเฟอร์กูสันเคยมีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว แต่

การเปลี่ยนแปลงน ามาสู่การย้ายถิ่นเข้ามาของประชากรผิวด ามากขึ้น จนกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเมือง แต่

โครงสร้างทางอ านาจของเมืองนั้น ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของคนผิวขาว เช่น นายกเทศมนตรีเป็นคนผิวขาว สภา

เมืองประกอบไปด้วยสมาชิกผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ และต ารวจผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดความตึงเครียด

ขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ฆ่าคนผิวด าที่ไม่มีอาวุธ จึงท าให้ความขัดแย้งบานปลายจนน าไปสู่การประท้วงที่รุนแรงในที่สุด 81 

และเกิดกลุ่มเคลื่อนไหว Black Lives Matter 

 กรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีของการปะทะกันระหว่างสีผิวที่แตกต่างกัน ระหว่างวัฒนธรรมและรูปแบบสังคม

ที่แตกต่างกัน คนผิวด ารู้สึกว่าตนเองยังถูกเอาเปรียบ และเหยียดผิวในเชิงสถาบัน กล่าวคือ การเป็นคนผิวด าจะถูกมอง

ว่าเป็นคนผิดเสมอ ความขัดแย้งระหว่างคนด าและคนขาวในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องใหม่ คดีของ โอ เจ ซิมป์สัน (อดีต

นักอเมริกันฟุตบอลผิวด าที่มีชื่อเสียง) ท าให้เกิดการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างคนผิวขาวและคนผิวด า สองใน

สามของคนผิวด าเชื่อว่า ซิมป์สัน ไม่มีความผิด ในขณะที่สองในสามของคนผิวขาวเชื่อว่า ซิมป์สัน กระท าความผิดจริง 

เมื่อคณะลูกขุนตัดสินว่าไม่มีความผิดฐานฆ่าภรรยา (ผิวขาว) ของตน คนผิวขาวโกรธแค้นและคิดว่าค าตัดสินนั้นไม่เป็น

ธรรม ในขณะที่คนผิวด าคิดว่าค าตัดสินดังกล่าวถูกต้องและเป็นการชดเชยกับอาชญากรรมที่คนผิวขาวท ากับคนผิวด า

ในอดีตโดยไม่เคยถูกลงโทษ82 

 ในอดีต คนผิวด าถูกพามาเพ่ือเป็นทาสในสหรัฐอเมริกาและถูกปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้าย ความคับแค้นใจ

ดังกล่าวยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบัน และยังฝังรากลงในความคิดของคนผิวด าจ านวนมาก โดยเชื่อว่าตนเองเป็นกลุ่มที่ถูก

ท าให้ด้อยกว่าในสังคมโดยคนผิวขาว ไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม รวมทั้งระบบความยุติธรรมในประเทศนั้น 

ไม่ได้ให้ความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะพวกเขาเป็นคนผิวด า83 

 จะเห็นได้ว่า แม้กระทั่งประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ปัญหาที่เกิดจากความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม 

และชาติพันธุ์ ยังคงปรากฏและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากเป็นตัวอย่างของความขัดแย้งภายในสังคมของ

ประเทศประชาธิปไตยแล้ว การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มดังกล่าว ยังเป็นตัวอย่างของโลกาภิวัตน์ที่การ

ติดต่อสื่อสารเป็นไปโดยสะดวก โดยกลุ่มดังกล่าวใช้ช่องทางบนสังคมออนไลน์ ในการติดต่อประสานงาน รวมตัว และ

ถ่ายทอดความต้องการ และการเรียกร้องของกลุ่มตนอย่างประสบผลส าเร็จ จนกลายเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวใน

ระดับประเทศ 

                                                 
81 Austin D. Hoffman. “Black Lives Matter: Pain, Protest, and Representation.” In  MJUR, Issue 7, 2017, p. 

225. 
 

82 Katheryn Russell-Brown. “Critical Black Protectionism, Black Lives Matter, and Social Media: Building a 
Bridge to Social Justice.” in Howard Law Journal, Vol. 60, No. 2, 2017, p. 368. 

83 Ibid., p. 369-371. 



แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของระบบประชาธิปไตยในโลกที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 

 

ความท้าทายจากภายนอก 

 

 การอพยพของประชากรจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพ่ือค้นหาชีวิตที่ดีกว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ และเป็นผลโดยตรงจากกระแสโลกาภิวัตน์ การเดินทางของผู้อพยพเข้าสู่ทวีปยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องที่

แปลกใหม่ แท้จริงแล้วประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้อพยพ84 (หรืออย่างน้อยสื่อ

และนักวิชาการจ านวนมากก็สนับสนุนความคิดเช่นนั้น) อย่างไรก็ตามปริมาณของผู้อพยพที่มากกว่าปกติและการไม่

สามารถปรับตัวได้ของทั้งผู้อพยพและประเทศผู้รับเองที่ท าให้เกิดปัญหาตามมา  

ในความเป็นจริงมีการไหลเวียนของประชากรประเทศหนึ่งไปยังประเทศอ่ืนมากถึง 258 ล้านคนในปี พ.ศ. 

2560 ที่ผ่านมา โดยมีจ านวนมากขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2543 ถึง 85 ล้านคน85 มากกว่าครึ่งของจ านวนดังกล่าวอพยพไปยัง

ประเทศท่ีมีรายได้สูง 

 ในขณะเดียวกันจ านวนผู้ลี้ภัยข้ามชาตินั้น มีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 10 ของจ านวนผู้อพยพข้ามชาติ

ทั้งหมด หรือประมาณ 25.9 ล้านคน86 ดังนั้นค าถามที่เกิดขึ้นก็คือท าไมปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดกับผู้ลี้ภัย ไม่ใช่ผู้

อพยพในลักษณะอ่ืนๆ  

 นักศึกษาต้องท าความเข้าใจก่อนว่าการย้ายถิ่นฐานนั้น เกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น 

การย้ายถิ่นฐานของแรงงานไปยังประเทศท่ีมีต าแหน่งงานว่างและมีค่าจ้างสูง หรือ การย้ายถิ่นของนักศึกษาที่ไปศึกษา

ต่อต่างประเทศ หรือ การย้ายถิ่นของนักธุรกิจที่ไปด าเนินธุรกิจยังประเทศอ่ืนๆ ซึ่งกรณีส่วนใหญ่มักจะเป็นการย้ ายถิ่น

ฐานไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น ระหว่างประเทศในทวีปยุโรปด้วยกัน หรือ จากเมียนมาร์มาประเทศไทย เป็นต้น ซึ่ง

อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การย้ายถิ่นลักษณะนี้มีปัญหาค่อนข้างน้อย เพราะเป็นการย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยังอีก

ประเทศหนึ่งที่มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันมากนัก อีกทั้งการย้ายถิ่นลักษณะนี้ โดยมากเป็นไป

ด้วยโดยถูกกฎหมายและด้วยความยินยอมของทั้งผู้ย้ายถิ่นและประเทศปลายทาง 

 

 ในขณะเดียวกัน ผู้อพยพลี้ภัยนั้นมักมีสาเหตุมาจากการหลบหนีภัยสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การกดขี่  

                                                 
84 David J. Skorton. “Immigrants helped build our nation. We need to embrace them, not exclude 

them.” retrieved October 20, 2018 from USA Today, 4 July 2018, 
https://www.usatoday.com/story/opinion/2018/07/04/immigrants-build-our-nation-embrace-not-exclude-
column/755933002/ 

85 United Nations. Department of Economic and Social Affairs. International Migration Report 2017: 
Highlights. The United Nations, 2017, p. 4.  

86 Ibid., p. 7. 



ข่มเหงของรัฐที่มีต่อผู้คิดต่าง หรือความอดอยากอย่างรุนแรง เป็นต้น ในกรณีที่เป็นปัญหาต่อทวีปยุโรปในขณะนี้ คือ ผู้ 

ลี้ภัยสงคราม ทั้งสงครามในลิเบีย อิรัก และซีเรีย ที่เข้าสู่ประเทศในทวีปยุโรปอย่างผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก และ

กลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเข้าไปสู่ประเทศต่างๆ แล้ว ประสบกับปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวเข้ากับ

รูปแบบสังคมและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางไม่ได้ดีนัก 

 เป็นที่แน่นอนว่าผู้ย้ายถิ่นฐานในกรณีอ่ืนๆ ก็ท าผิดกฎหมายหรือปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศปลายทางไม่ได้เช่นกัน แต่นักศึกษาต้องอย่าลืมว่าคนเหล่านี้เมื่อท าผิดกฎหมายหรือปรับตัวไม่ได้ พวกเขา

สามารถถูกส่งตัวกลับ หรือสมัครใจกลับประเทศของตน ในขณะที่ผู้อพยพลี้ภัยเหล่านั้นไม่มีที่อ่ืนจะให้เดินทางไป ด้วย

เหตุผลเช่นนี้ จึงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในหมู่ประเทศผู้รับผู้อพยพลี้ภัย ประชาชนส่วนหนึ่งต้องการให้คนเหล่านั้น

ถูกส่งกลับประเทศเมื่อกระท าความผิด แต่ประชาชนอีกส่วนเห็นว่าหากส่งคนเหล่านี้กลับประเทศที่เผชิญกับภัย

สงครามก็เท่ากับส่งคนเหล่านี้กลับไปสู่ความตาย87 ดังนั้นหลายๆประเทศจึงมีความพยายามที่จะลดจ านวนผู้อพยพเข้า

สู่ประเทศ ไม่ว่าจะโดนการสร้างก าแพงกันผู้อพยพที่ผิดกฎหมาย88 หรือท าการปิดประเทศไม่รับผู้อพยพอีก89  

 ในอนาคต เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าการอพยพย้ายถิ่นจะมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งการติดต่อสื่อสาร และ

การเดินทางเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นเพียงใด จ านวนผู้ใช้ก็จะมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน ในอนาคตเราจะเข้าใกล้การเป็นโลกไร้

พรมแดนมากขึ้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าจะมีปัญหาการกระทบกระทั่งทางรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นด้วย ยังไม่

นับรวมถึงภัยของการก่อการร้ายที่มีความเป็นสากลและไร้พรมแดนเช่นกัน เป็นที่แน่นอนว่าประเทศต่างๆ จะแสวงหา

ลู่ทางใหม่ในการรับมือคลื่นผู้อพยพเหล่านี้ และเป็นที่คาดการณ์ได้ว่ารูปแบบการเมืองของหลายๆ ประเทศจะมีการ

เปลี่ยนแปลงไป พรรคการเมืองชาตินิยมฝ่ายขวาจะได้รับความนิยมมากขึ้น ในขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายคะแนน

นิยมจะลดลง เพราะไม่สามารถจัดการกับปัญหาผู้อพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศโปแลนด์ 90 

                                                 
87  Stephen Dinan. “Illegal immigrants claim fear of home country as “magic words” to gain asylum.” 

retrieved September 20, 2018 from Washington Times, 4 December 2016, 
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88 “First Section of Donald Trump’s wall at Mexico border unveiled.” retrieved October 30, 2018 from Sky 
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unveiled-11536869. 

89  “Poland refuses Middle Eastern migrants.” retrieved October 30, 2018 from EU News, 2 January 2018, 
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90  Rob May. “Is Poland the new Hub for the Radical Right?” retrieved September 20, 2018 from Fair 
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ประเทศอิตาลี91 ประเทศเยอรมันนี92 หรือประเทศออสเตรีย93 เป็นต้น 

ความท้าทายจากภายใน 

 

 เราสามารถคาดการณ์ได้เช่นกันว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมภายใน

แต่ละประเทศจะเพ่ิมมากขึ้น ประชากรของแต่ละประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น เกิดกระบวนการ

เรียนรู้และรับเอาตัวอย่างการต่อสู้ของประชากรประเทศอ่ืนมาเป็นต้นแบบ ท าให้เราสามารถเล็งเห็นได้ว่า การต่อสู้

เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ สิทธิ และความเท่าเทียมไม่ว่าจะทางด้านวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์จะมีเพ่ิมมากขึ้น การที่รัฐและ

วัฒนธรรมหลักจะครอบง าหรือกดทับไว้จะท าได้อย่างยากล าบาก และในบางกรณีการครอบง าหรือกดทับเอาไว้จะยิ่ง

สร้างความคับแค้นใจและถูกแสดงออกผ่านการต่อต้านอย่างรุนแรงด้วยก าลัง ดังจะเห็นได้จากหลายๆ กรณีที่กลุ่ม

ประชากรบางกลุ่มต้องการแยกตัวออกเป็นเอกราชจากรัฐ 

 ในขณะที่ฝ่ายขวาเป็นกังวลกับวัฒนธรรมหลักของชาติ ที่ถูกคุกคามโดยความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม ฝ่ายซ้ายก็ติติงกว่าพหุวัฒนธรรมนิยมนั้น ให้ความส าคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรือ ชาติพันธุ์มาก

เกินไป จนลืมประเด็นความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ในหลายๆประเทศเกิดภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกใน

ประเด็นระหว่าง “การจัดสรรทรัพยากรเสียใหม่ (Redistribution)” และ “การยอมรับ (Recognition)” กระบวนการ

จัดสรรทรัพยากรใหม่นั้นเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมผ่านทางกระบวนการทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การยอมรับเป็น

การแก้ไขความอยุติธรรมในเชิงสัญลักษณ9์4 ซ่ึงแต่ละรูปแบบก็มีความเหมาะสมแตกต่างกันไป อย่างท่ีได้ยกตัวอย่างไป

แล้ว ว่าในกรณีของประเทศแอฟริกาใต้มีความพยายามในการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม่ หรือในกรณีของกลุ่ม Black 

Lives Matter ในสหรัฐ เราอาจมองได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือการยอมรับคนผิวด า มากกว่าเรียกร้องให้มีการจัดสรร

ทรัพยากรใดๆ 
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กิจกรรมที่ 7.3.2 

 ยกตัวอย่างความท้าทายที่ระบอบประชาธิปไตยต้องเผชิญอันเนื่องมาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 

แนวตอบกิจกรรมที่ 7.3.2 

 การเข้ามาของผู้อพยพท่ีมีความแตกต่างหลากหลายจากรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในทวีปยุโรป 

จนท าให้เกิดการปะทะกันขึ้น หรือ กรณีของการต่อสู้ภายในของประเทศต่างๆ ที่เกิดจากความแตกต่างทางสังคม 

วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ หรือความคับแค้นใจและต้องการพ้ืนที่ทางการเมืองของกลุ่มสังคมและวัฒนธรรมรองที่ถูกข่ม

เหงมาโดยตลอด 

 

 

 

  



เร่ืองที่ 7.3.3  

ผลกระทบ ความท้าทาย และแนวโน้มของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันเนื่องมาจากความหลากหลาย

ทางศาสนา 

 

 ในเรื่องที่ 7.3.3 นี้ จะเริ่มด้วยผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายทาง

ศาสนา นับแต่ในอดีตมนุษย์และความเชื่อทางศาสนานั้นได้มีพัฒนาการร่วมกันมาเป็นเวลานาน ศาสนาได้เข้ามามี

บทบาทในการปกครองและรูปแบบของรัฐอย่างยาวนาน และถึงแม้ในยุคปัจจุบันระบอบประชาธิปไตยจะมีพัฒนาการ

ไปในเชิงบวกและให้ความส าคัญและให้อิสระต่อความหลากหลายทางศาสนามากยิ่งขึ้น  และมีการแบ่งแยกระหว่าง

การปกครองและศาสนาอย่างชัดเจน แต่กลับมีประชากรจ านวนหนึ่งหันกลับไปยึดถือหลักศาสนาอย่างรุนแรงและ

ต้องการให้ใช้หลักศาสนาดังกล่าวในการปกครองประเทศ รวมถึงประเทศบางส่วนที่ได้น าหลักการทางศาสนามาใช้ร่วม

บริหารประเทศ สิ่งเหล่านี้ท าให้ระบอบประชาธิปไตยก าลังถูกท้าทาย และหลายครั้งพ่ายแพ้ไปในที่สุด 

 

ความหลากหลายทางศาสนาและผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 

 ความหลากหลายทางศาสนาก็เช่นกัน ที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ก่อนที่รูปแบบ

การเมืองการปกครองสมัยใหม่จะถือก าเนิดขึ้น รัฐและสังคมมนุษย์ถูกผูกเอาไว้กับความเชื่อและนับถือในสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ (รวมทั้งธรรมชาติเอง เช่น การขึ้นลงของพระอาทิตย์ หรือ เหตุการณ์สุริยุปราคา เป็นต้น ) สิ่งที่มนุษย์ใน

สมัยก่อนอธิบายไม่ได้ จะได้รับความย าเกรง นับถือ และบูชาโดยมนุษย์ เมื่อรัฐเกิดขึ้น ความเชื่อเหล่านั้นยังคงมี

อิทธิพลต่อรูปแบบการปกครอง โดยมีการน าเอาความเชื่อในสิ่ งเหนือธรรมชาติ และศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง และ

บ่อยครั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรูปแบบการปกครองนั้นๆ  

 ก่อนที่ระบอบประชาธิปไตยจะถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวาง ศาสนากับการปกครองเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก 

รูปแบบการปกครองในอดีตเช่น ระบอบเทวาธิปไตย (Theocracy)95 หรือ การปกครองโดยพระเจ้า หรือ พระเจ้าที่

กลับชาติมาเกิดในรูปของมนุษย์ เป็นรูปแบบการปกครองที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในสมัยโบราณ ยกตัวอย่างเช่น อียิปต์

ในสมัยโบราณ องค์ฟาโรห์ (ชื่อเรียกผู้ปกครอง) ถือว่าเป็นบุตรของเทพแห่งดวงอาทิตย์ (The Sun-God) หรือ ญี่ปุ่นใน

สมัยโบราณ (ความเชื่อดังกล่าวยังคงมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน) ถือว่าองค์จักรพรรดิเป็นบุตรของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์ 

(The Sun-Goddess) ประเทศต่างๆในยุโรปในสมัยกลางเองก็เช่นกันที่ถูกปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 

                                                 
95 Cambridge Dictionary (online) “theocracy,” retrieved October 30, 2018, from Cambridge Dictionary. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/theocracy 



(Monarchy) และยึดหลักการเทวสิทธิราช (Divine Right)96 ที่ถือว่ากษัตริย์ได้รับความชอบธรรมในการปกครองมา

จากพระเจ้าโดยตรง ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ พระเจ้าเท่านั้นที่จะ

สามารถตัดสินถึงความชอบธรรมของกษัตริย์ และการโค่นล้มกษัตริย์นั้นถือว่าเป็นการต่อต้านความประสงค์ของพระ

เจ้า 

 ในปัจจุบัน รัฐสมัยใหม่ที่ยังคงยึดถือระบบการปกครองที่ยึดถือพระเจ้าเป็นหลักยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกัน 

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอิหร่านที่ถือว่ามีรูปแบบการปกครองแบบผสมระหว่าง การปกครองโดยนักบวช (Theocratic) 

และองค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตย ถึงแม้ประเทศอิหร่านจะมีการเลือกตั้ง แต่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ยึดตาม

หลักศาสนาเป็นหลัก มีผู้น าสูงสุดทางศาสนาหรือจิตวิญญาณ (Supreme Leader) ที่มีอ านาจมากกว่าประธานาธิบดี

ของประเทศอิหร่านเอง ทั้งการแต่งตั้งผู้น าเหล่าทัพและต าแหน่งส าคัญต่างๆ 97  ส าหรับประเทศไทยเอง ก็มีการใช้

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งมาสิ้นสุดลงเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย จ ากัด

อ านาจของสถาบันกษัตริย์ไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญและอาจถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของ

ไทย 

 ถึงแม้ประเทศจ านวนมากจะรับเอาหลักการของประชาธิปไตยมาใช้ แต่ความเชื่อทางศาสนายังคงมีอิทธิพลต่อ

รูปแบบการปกครองของประเทศเหล่านั้น ทางด้านหนึ่งประเทศส่วนหนึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างการปกครอง

และศาสนา อีกด้านหนึ่งประเทศอีกส่วนรับเอาหลักค าสอนของศาสนามาเป็นแนวทางในการปกครอง 

 ประเทศในรูปแบบแรกที่มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างการปกครองและศาสนา (The Separation of 

Church and State) อาจกล่าวได้ว่ามีที่มาจากทฤษฎีสัญญาประชาคม (The Social Contract)  ของจอห์น ล็อค 

(John Locke)98 ที่กล่าวว่าจิตใต้ส านึกของปัจเจกชนไม่อาจถูกควบคุมได้ ดังนั้นรัฐจึงไม่มีอ านาจเหนือจิตใต้ส านึกส่วน

บุคคล ซึ่งอาจแปลได้ว่ารัฐไม่อาจควบคุมและไม่ควรควบคุมความเชื่อส่วนบุคคล (หลักการนี้เป็นส่วนหนึ่งในแนวคิด

สัญญาประชาคมของล็อค ที่ถูกน ามาใช้สร้างรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา) อย่างไรก็ตาม หากจะย้อนไปยัง

บุคคลแรกๆที่พัฒนาแนวคิดการแบ่งแยกระหว่างการปกครองและศาสนา อาจจะสามารถย้อนไปถึงในสมัยศตวรรษที่ 

14 เมื่อ ไมเคิล แซทเทลอร์ (Michael Sattler)99 ให้แนวคิดเกี่ยวกับโลก 2 อาณาจักร (ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดโลก 2 

                                                 
96 Encyclopaedia Britannica (online) “Divine right of kings.” retrieved November 30, 2018, from 

Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/divine-right-of-kings 

97 Francis Fukuyama. “Iran, Islam and the Rule of Law.” Wall Street Journal, July 27, 2009.  
98 Noah Feldman. Divided by God. Farrar, Straus and Giroux, 2005, p. 29.  

 99 Mark Gstohl. Theological Perspectives of the Reformation, Xavier University of Louisiana, retrieved 17 

September 2018, https://cat.xula.edu/initiatives/rich/tpr_dd.pdf 

 



อาณาจักรของ มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther)100) ว่าควรแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด กล่าวคือ อาณาจักรทางโลก

และอาณาจักรทางธรรมควรจะแยกกันโดยเด็ดขาด ผู้ที่เข้ารีตในศาสนา ไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือ

หมายถึงว่า ไม่ควรมีสิทธิในการเลือกตั้ง ไม่ควรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเข้าร่วมในกิจการใดของอาณาจักรทางโลก 

แนวคิดดังกล่าวอาจมองได้ว่าคล้ายกับแนวคิดในประเทศไทย ที่พระไม่มีสิทธิเลือกตั้ง และไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ

กิจการทางโลก เนื่องจากความได้เปรียบเสียเปรียบที่ตั้งอยู่บนความเชื่อของคนไทย 

 มีประเทศในคริสต์ศาสนาจ านวนมากเลือกเดินแนวทางข้างต้น และแยกระหว่างการเมืองการปกครองและ

ศาสนาออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจัดได้ว่าอยู่ในกลุ่ม รัฐโลกวิสัย (Secular State)101 รัฐโลกวิสัยนั้นไม่ได้จ ากัด

อยู่กับประเทศที่แบ่งแยกศาสนาคริสต์และการปกครองเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงศาสนาใดๆก็ตามด้วย การที่ประเทศ

ใดประเทศหนึ่งจะถูกจัดว่าเป็นรัฐโลกวิสัยนั้น ประเทศดังกล่าวจะต้องมีความเป็นกลางทางศาสนา โดยไม่สนับสนุน

ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นการพิเศษ กล่าวคือไม่ให้การปฏิบัติที่เป็นพิเศษต่อพลเมืองที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งอย่าง

เฉพาะเจาะจงและรับรองไว้ถึงเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา  

 ประเทศในรูปแบบที่สอง คือประเทศประชาธิปไตยที่รับเอาหลักศาสนาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการ

ปกครอง หรืออาจเรียกได้ว่า ศาสนประชาธิปไตย (Religious Democracy)102 ประเทศเหล่านี้มักจะรับเอาหลักการ

ค าสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อกฎหมายภายในประเทศ ตัวอย่ างของประเทศเหล่านี้ได้แก่ 

ประเทศอังกฤษ (ในกรณีของศาสนาคริสต์) ประเทศมาเลเซีย (ในกรณีของศาสนาอิสลาม) ประเทศอิสราเอล (ในกรณี

ของศาสนายิว) และประเทศภูฏาน (ในกรณีของศาสนาพุทธ)  

 นอกจากนั้น ยังมีรูปแบบของรัฐที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา โดยยึดหลักการตรงข้ามกับความเชื่อทางศาสนาโดย

สิ้นเชิง ซึ่งอาจเรียกรัฐเหล่านี้ได้ว่า รัฐอเทวนิยม (State Atheism)103 โดยเป็นรัฐในลักษณะตรงกันข้ามกับรัฐโลกวิสัย 

ในแง่มุมที่รัฐอเทวนิยมนั้น ต่อต้านและไม่ยอมรับอ านาจและอิทธิพลของสถาบันทางศาสนาโดยสิ้นเชิง รัฐในลักษณะนี้

จะพบได้ในรัฐส่วนหนึ่งที่ใช้แนวคิดแบบมาร์กซิสและเลนนินนิส โดยตัวอย่างที่ส าคัญก็คือ สหภาพโซเวียต (ในช่วงปี 

ค.ศ. 1922-1991) ในปัจจุบันมีประเทศจ านวนหนึ่งที่ยังคงใช้แนวคิดอเทวนิยม เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีเหนือ 

และประเทศคิวบา เป็นต้น 

                                                 
100 ดู David VanDrunen, Living in God’s Two Kingdoms (2010); Natural Law and the Two Kingdoms: A 

Study in the Development of Reformed Social Thought (2010); และ D. G. Hart, A Secular Faith: Why Christianity 
Favors the Separation of Church and State (2006).  

101 John T. S. Madeley and Zsolt Enyedi, Church and state in contemporary Europe: the chimera of 
neutrality. London: Routledge, 2003, p. 14.  

102 Michael Driessen. “Religious Democracy and Civilizational Politics: Comparing Political Islam and 
Political Catholocism.” Occasional Paper No. 12, Center for International and Regional Studies, Georgetown 
University School of Foreign Service in Qatar, 2013, p. 12-15.   

103 Jeroen Temperman. State-Religion Relationships and Human Rights Law: Towards a Right to 
Religiously Neutral Governance. Brill Academic/Martinus Nijhoff Publishers. 2010, p. 140–141.   



 จะเห็นได้ว่า กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและศาสนามีความเป็นมาร่วมกันอย่างยาวนาน กล่าวคือ ก่อน

หน้าที่ระบอบประชาธิปไตยจะได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปกครองรัฐ อย่างไรก็ดี

ถึงแม้ประเทศส่วนใหญ่ จะน าหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครอง แต่บทบาทของศาสนาหลั กของแต่ละ

ประเทศยังคงมีอยู่ บางประเทศตัดสินใจที่จะแยกระหว่างการปกครองทางโลกและหลักการทางศาสนาออกจากกัน แต่

หลายๆประเทศยังคงยึดมั่นและยึดถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติอยู่ ในขณะเดียวกันบางประเทศก็

ต่อต้านหลักศาสนาอย่างเด็ดขาดและไม่ยอมรับอิทธิพลของศาสนาในการปกครองเลย หรือแม้กระทั่งบางประเทศที่

เคยถือได้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตย ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและน าเอาหลักการทางศาสนากลับมาใช้เป็นหลักการ

ส าคัญในการปกครองประเทศโดยมีหลักการของประชาธิปไตยเป็นส่วนประกอบ 

 

ประเด็นความหลากหลายทางศาสนาและความท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน 

 

 ถึงแม้ประเทศส่วนใหญ่ในโลกจะอ้างว่าตนเองเป็นรัฐโลกวิสัย ที่ไม่ยอมรับอิทธิพลของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

และวางตัวเป็นกลางทางศาสนา ในการปกครองประเทศ แต่ในความเป็นจริงประเทศจ านวนมากน าหลักศาสนากลับ

เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปกครองประเทศ และบางส่วน (ทั้งที่เป็นรัฐและพยายามก่อตั้งรัฐ) หันมาใช้หลักศาสนา

เป็นหลักในการปกครองประเทศ ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นที่แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อแนวคิด และหลักการ

ของประชาธิปไตยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนั้น ได้มี

รูปแบบตรงกันข้าม กับประเด็นความหลากหลายทางเพศหรือความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ที่การเพ่ิมขึ้นของความ

หลากหลายเหล่านั้น ก่อให้เกิดความท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตย แต่ส าหรับประเด็นความหลากหลายทางศาสนา

นั้น ความท้าทายที่เกิดขึ้นคือการที่รัฐจ านวนหนึ่ง ลดความส าคัญของความหลากหลายทางศาสนา และพยายามชู

ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาหลักและมีอิทธิพลอย่างสูงในประเทศนั้น ในปัจจุบัน ตัวอย่างของการที่ศาสนาเข้าไป

มีอิทธิพลต่อการเมืองสามารถพบเห็นได้เป็นการทั่วไป โดยจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

กรณีศึกษา พระในศาสนาพุทธกับการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ 

 ประเทศอย่างเมียนมาร์ เป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นจ านวนมาก บทบาทของพระสงฆ์ใน

ประวัติศาสตร์การเมืองของเมียนมาร์ก็มีมากเช่นกัน พระสงฆ์ในเมียนมาร์แสดงบทบาทในการน าประท้วงรัฐบาลทหาร

ของเมียนมาร์และเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่หลายครั้ง เช่น กรณีเหตุการณ์ 8-8-88 (เหตุการณ์ที่ทหารปราบปรามการ

เรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1988 (หรือปี พ.ศ. 2531)) ที่พระสงฆ์ นักศึกษา และประชาชนนับ

ล้าน ออกมาชุมนุมในนครย่างกุ้งและเรียกร้องให้ยุติระบอบเผด็จการของนายพลเนวิน โดยเหตุการณ์ประท้วงดังกล่าว

ถือว่าเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ซึ่งเมียนมาร์ได้รับเอกราช โดยมีการประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต



มากถึงหนึ่งหมื่นคน104 หรือ ในกรณี การปฏิวัติผ้ากาสาวพัสตร์ ที่พระสงฆ์ถือว่ามีบทบาทน าในการประท้วงเลยทีเดียว 

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีที่มาจากการเลิกอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงของรัฐบาล ในช่วงแรกมีการประท้วงจากประชาชน 

และพระสงฆ์จ านวนหนึ่ง เมื่อมีการปราบปรามการประท้วงและท าร้ายพระสงฆ์จ านวน  3 รูป  จึงท าให้การประท้วง

ขยายตัวกว้างมากขึ้น จนกระทั่งมีพระสงฆ์มากกว่า 15,000 รูปน าผู้ประท้วงอีกหลายหมื่นคน ท าการประท้วงต่อต้าน

รัฐบาลทหารเมียนมาร์ (หรือ พม่า ในขณะนั้น) จนน าไปสู่การเสียชีวิตของพระสงฆ์และผู้ประท้วงเป็นจ านวนมาก โดย

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว รายงานจากฮิวแมนไรท์ว๊อทช์ระบุว่า “มีพระภิกษุหลายร้อยรูปที่ถูกจับกุม ทุบตี และคุมขัง 

พระภิกษุอีกหลายพันรูปยังคงหวาดกลัวว่าจะถูกปราบปราม จนท าให้พระภิกษุจ านวนมากหลบหนีออกจากวัด และ

เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของตน หรือไปลี้ภัยในต่างประเทศ ขณะที่พระภิกษุที่ยังคงอยู่ที่วัดก็ถูกทางการจับตามมอง

อย่างใกล้ชิด”105 

 พระสงฆ์ของเมียนมาร์ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการประท้วงรัฐบาลทหารและเรียกร้องประชาธิปไตย

เท่านั้น แต่พระสงฆ์บางส่วนกลับไม่ยอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา รวมทั้งการด าเนินงานของรัฐบาล

ที่มาจากการเลือกตั้งของนางออง ซาน ซูจี โดยที่พระสงฆ์เป็นผู้น าในการต่อต้านผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆอย่างเปิดเผยอยู่

บ่อยครั้ง ยกตัวอย่างเช่น การรวมตัวประท้วงของพระสงฆ์และประชาชน ที่กล่าวหาว่ารัฐบาลของนางซูจี ไม่ปกป้อง

ชาวพุทธที่เป็นประชากรส่วนใหญ่106 การรวมตัวประท้วงของพระสงฆ์และประชาชน ที่ต่อต้านการน าสิ่งของช่วยเหลือ

ชาวโรฮิงญามาแจกจ่าย107 หรือ การรวมตัวประท้วงของพระสงฆ์และประชาชน ต่อนโยบายการน าชาวโรฮิงญากลับมา

สู่ประเทศเมียนมาร์108 เป็นต้น 

 

 

กรณีศึกษา ผู้นับถือศาสนาอิสลามกับการเลือกตั้ง ในประเทศอินโดนีเซีย 

 อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก เป็นที่แน่นอนว่าในจ านวน

ดังกล่าว มีทั้งชาวมุสลิมสายทันสมัย สายกลาง และสายหัวรุนแรงผสมปนเปกันอยู่ ศาสนาอิสลามเองก็ไม่ได้แตกต่าง

                                                 
104  “เมียนมาร าลึก 30 ปี เหตุการณเ์รียกร้องประชาธิปไตย 8-8-88” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์บีบีซี

ไทย: https://www.bbc.com/thai/international-45103631 

105 “พม่า: หยุดการปราบปรามพระภิกษุ” ” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์ Human Rights Watch: 
https://www.hrw.org/th/news/2009/09/21/237794 

106 “ชาวพุทธพม่าชาตินิยมชุมนุมประท้วงโวยรัฐไม่ปกป้องศาสนา” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์นิวส์วัน: 
http://news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000079596 

107 “พระพม่า-ชาวบ้าน ตั้งม็อบขวางเรือมาเลย์ขนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมช่วยชาวโรฮีนจา” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2561  จากเว็บไซต์มติชน: https://www.matichon.co.th/foreign/news_458132 

108 “กลุ่มพระสงฆ์พม่าหัวรุนแรงออกมาประท้วงแผนรัฐบาลเตรียมน าชาวโรฮิงญากลับบ้าน” ค้นคืนเมื่อวนัท่ี 22 กันยายน 
2561  จากเว็บไซตส์ านักข่าวชายขอบ : http://transbordernews.in.th/home/?p=17895  



กับศาสนาอ่ืนๆที่อาศัยการตีความค าสอนของพระอัลเลาะห์ ผ่านทางคัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งในบ่อยครั้งการตีความอาจไม่

ครบถ้วนสมบูรณ์ก็เป็นได้  

 ไม่ใช่เฉพาะนักบวชในศาสนาพุทธเท่านั้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง นักบวชและผู้นับถือศาสนา

อิสลามก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศอย่างชัดเจนเช่นกัน ถึงแม้ความเชื่อทางศาสนาจะเป็นเรื่องที่

ละเอียดอ่อน แต่กลับถูกน ามาใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง ซึ่งน าไปสู่ข้อถกเถียงว่า ศาสนากับการเมืองควร

จะต้องแยกกันอย่างเด็ดขาดหรือไม่ ถ้าไม่ ศาสนากับการเมืองควรจะมีการแบ่งขอบเขตกันเช่นไร ยกตัวอย่างเช่น กรณี

การเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียเมื่อปี พ .ศ. 2557 ที่มีการกล่าวกันว่ามีการแบ่งแยกกันทางศาสนาอย่างเห็น 

ได้ชัด109 กล่าวคือผู้สมัครฝั่งหนึ่งพยายามน าแนวคิดทางศาสนาเข้ามาผสมกับการเมืองและสัญญาว่าจะน ากฎหมาย 

ชะรีอะฮ์ (Sharia) กลับมาใช้ในประเทศ ซึ่งท าให้ผู้สมัครคนนี้ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนมากมาย แต่สุดท้ายกลับพ่าย

แพ้ไป อีกกรณีหนึ่ง คือ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการเมืองจาการ์ตาเมื่อปีที่ผ่านมา ที่กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงออกมาประกาศ

ห้ามชาวมุสลิมเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่มุสลิม โดยมีการอ้างค าสอนตามคัมภีร์อัลกุรอ่าน และยังวางแผนส่ง 

ผู้นับถืออิสลามหัวรุนแรงจ านวนมากไปยังเขตเลือกตั้งเพ่ือควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปตามความต้องการของตน110 111 

โดยการกระท าดังกล่าว ส่งผลให้ผู้สมัครมุสลิมได้รับการเลือกตั้ง 

 ในกรณีของประเทศไทย ยังไม่พบเห็นลักษณะดังกล่าวอย่างชัดเจน ถึงแม้จะมีการที่พระในศาสนาพุทธออกมา

น าการประท้วง หรือ ข่าวคราวเกี่ยวกับวัดที่เข้าไปฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการเมือง ระดับของความรุนแรงยังไม่เท่ากับ

กรณีศึกษาข้างต้น ที่มีการก้าวก่ายกันอย่างเป็นระบบและเป็นวงกว้าง หากไม่นับสองกรณีของไทยข้างต้น เราจะเห็น

ได้ว่าบทบาทของผู้น าทางศาสนาต่างๆ ในไทย (ยกเว้น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) จะมีรูปแบบการเข้าไปมีอิทธิพล

ทางการเมืองในระดับหัวคะแนนในแต่ละชุมชนเสียมากกว่าการเข้าไปเรียกร้องเรื่องโดยตรง 

 ในกรณีของสามจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและมีเหตุการณ์ความ

รุนแรงอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากศาสนานั้น ยังไม่ปรากฏถึงกรณีการเข้าไปมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งโดยผู้น าหรือผู้นับ

ถือศาสนาต่างๆ ดังเช่นกรณีของอินโดนีเซีย ถึงแม้จะไม่เห็นอย่างชัดเจน ธนิกุล จันทรา 112 ระบุไว้ว่า ในพ้ืนที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ชุมชนชาวมุสลิมจะเชื่อและศรัทธาในผู้น าทางศาสนาเป็นอย่างมากในทุกๆ  ด้านของ

การใช้ชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเมืองเท่านั้น  

                                                 
109 “เลือกตั้ง ปธน.อินโดฯ ชักเดือด! ลามเป็นศึกสองศาสนา” ค้นคืนเมือ่วันท่ี 12 กันยายน 2561  จากเว็บไซตไ์ทยรัฐ: 

https://www.thairath.co.th/content/434101 

110 “กลุ่มสุดโต่งส่งพวกเฝ้าทุกหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าจาการ์ตา” ค้นคืนเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์บีบีซไีทย: 
https://www.bbc.com/thai/international-39638129 

111 “ชาวอินโดนีเซียหลายหมื่นชุมนมุหนุนคนมสุลิมเป็นผู้ว่ากรุงจาการ์ตา” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์
บีบีซีไทย: https://www.bbc.com/thai/38944001 

112 Thanikun Chantra. Political participation during Conflict. Doctoral dissertation, University of 
Canterbury, 2018, p. 347-348. 



 ธนิกุล อธิบายต่อไปว่า อิหม่ามหรือผู้น าทางศาสนานั้น เปรียบเสมือนศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีข้อมูล

ข่าวสารใดๆ ไม่ว่าจะจากรัฐหรือกลุ่มสังคมอ่ืนนอกชุมชน อิหม่ามจะเป็นผู้น ามาเผยแพร่ บอกต่อให้กับคนในชุมชน อีก

ทั้งอิหม่ามยังถือว่าเป็น นักวิชาการทางศาสนาอิสลาม (Ulama) ที่มีความเกี่ยวข้องกับทุกๆ ด้านในชีวิตของชาวมุสลิม 

ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวมุสลิม จึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอิหม่ามเป็นอย่างสูง และกลุ่มผู้น าทาง

ศาสนาเองก็ยอมรับในบทบาทดังกล่าว แต่เน้นย้ าว่าการใช้อิทธิพลดังกล่าวในทางการเมืองนั้นเป็นไปเพ่ือชักจูงให้ผู้นับ

ถือศาสนาอิสลามเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยสันติวิธีเท่านั้น เช่น การเลือกตั้ง  โดยค านึงถึงประโยชน์ของชุมชน

เป็นส าคัญ 

 

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของระบบประชาธิปไตยในโลกที่มีความหลากหลายทางศาสนา 

 

 เป็นที่คาดเดาได้ว่า แนวโน้มในอนาคต การปะทะกันระหว่างศาสนาและการปกครองแบบประชาธิปไตย จะ

ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แนวคิดประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ที่เน้นการให้สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศ 

การแสดงออก เสมือนว่าจะเข้ากันไม่ได้กับแนวคิดอนุรักษ์นิยมเชิงศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศาสนาอิสลาม 

ความคิดของฮันติงตันดูเหมือนว่าจะก้าวเข้าใกล้ความเป็นจริงทุกขณะ จ านวนประชากรชาวมุสลิมก าลังเพ่ิมจ านวน

มากขึ้นเรื่อยๆ และในขณะเดียวกัน มีชาวมุสลิมทั่วโลก จ านวนไม่น้อย หันกลับไปยึดถือหลักค าสอนแบบอนุรักษ์นิยม 

หรือสุดโต่ง (Radical Islamism) ซึ่งเข้ากันไม่ได้ กับแนวคิดทางประชาธิปไตยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่า 

ประชากรชาวมุสลิมจะมีมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเวลาอันใกล้113  

 

                                                 
113 Drew Desilver and David Masci. “World’s Muslim population more widespread than you might think.” 

retrieved October 25, 2018 from Pew Research Center, 31 January 2017,   http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/ 



 
ที่มา: Conrad Hackett and David McClendon. “Christians remain world’s largest religious group, but they are declining 

in Europe.” retrieved December 25, 2018 from Pew Research Center, 5 April 2017,   
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-
are-declining-in-europe/ 

 

 จากกราฟด้านบน เป็นการคาดการณ์ว่าระหว่างปี พ .ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2603 ว่าประชากรชาวมุสลิมจะ

ขยายตัวเป็นอย่างมากและจะท าให้เป็นกลุ่มศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคาดว่าจะท าให้การปะทะกันระหว่างอารย

ธรรมเป็นไปได้ง่ายขึ้น ถึงแม้ประชากรชาวมุสลิมในปัจจุบัน ส่วนมากจะอาศัยอยู่ในประเทศแถบเอเชีย และแอฟริกา 

แต่ผลจากโลกาภิวัตน์จะท าให้เกิดการอพยพของชาวมุสลิมเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังส่งผลให้การก่อการร้ายโดยชาว

มุสลิมหัวรุนแรงไม่จ าเป็นจะต้องมีที่มาจากประชากรในประเทศนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น กรณี 9/11 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ที่ผู้ก่อการร้ายส่วนมากเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย114 

 

                                                 
114 “September 11 Hijackers Fast Facts.” retrieved October 20, 2018 from CNN, 5 September 2018,  

https://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11th-hijackers-fast-facts/index.html 
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ที่ ม า :  Drew Desilver and David Masci. “World’s Muslim population more widespread than you might think.” 

retrieved October 25, 2018 from Pew Research Center, 31 January 2017,   http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/ 

 

 

 อย่างไรก็ตาม ชาวมุสลิมส่วนมาก (ทั้งที่อยู่ในประเทศนั้นๆอยู่แล้ว ที่อพยพมาจากประเทศอ่ืน หรือประชากร

เดิมที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม) ไม่ได้ยึดตามหลักศาสนาอย่างสุดโต่ง และจ านวนมากที่เชื่อในหลักศาสนาอิสลาม

สายกลาง (Moderate Islam) ที่สามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมหลัก โดยที่ยังคงวัฒนธรรมตามหลักศาสนาของตนไว้ได้ 

เช่น การไม่รับประทานอาหารที่ท าจากเนื้อสุกร การแต่งกายท่ีไม่เปิดเผยหรือการโพกผ้า (Hijab) แต่ก็ไม่ได้ถึงกับปิดบัง

ร่างกายและหน้าตาทั้งหมด (Burka) กลุ่มคนเหล่านี้กลับต้องกลายเป็นเหยื่อของกระแสต่อต้านชาวมุสลิมในหลายๆ

ประเทศดังที่กล่าวไปแล้ว และยังตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคลั่งศาสนาหัวรุนแรงที่ใช้ความคับแค้นใจของชาวมุสลิมเป็น

เครื่องมือในการหาสมาชิกของกลุ่มหัวรุนแรง กล่าวคือ เมื่อมีการท าร้ายผู้บริสุทธิ์โดยกลุ่มคลั่งศาสนาหัวรุนแรง 

ประชาชนจ านวนหนึ่งจะแสดงความโกรธแค้นไปยังชาวมุสลิมคนอ่ืนๆ เมื่อชาวมุสลิมที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านั้นถูกท าร้าย 

ก็จะท าให้ชาวมุสลิมส่วนหนึ่งเกิดความคับแค้นใจและถูกชักจูงให้เข้าร่วมกับกลุ่มคลั่งศาสนาหัวรุนแรง  และเป็นส่วน

หนึ่งของการก่อการร้ายในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดวัฏจักรของความเกลียดชัง และกลายเป็นสิ่งสนับสนุนให้กับกลุ่มหัว

รุนแรง ในการจัดหาสมาชิกของกลุ่มเพ่ิมขึ้น เป็นที่คาดการณ์ได้ว่ากรณีลักษณะนี้จะมีเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการปะทะ

กันระหว่างผู้บริสุทธิ์นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ก่อการร้าย  

 

 

 การตอบโต้ของบางประเทศก็คือการพยายามท าให้หลักศาสนาเหล่านั้น ถูกกลืนกิน หรือท าให้เข้ากันได้กับ
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สังคมของแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การห้ามปิดบังใบหน้าของชาวมุสลิมในประเทศแถบทวีปยุโรปบางประเทศ115 

หรือการ ‘ให้การศึกษา’ เพ่ือให้เกิดการปรับตัวของผู้อพยพ และสามารถใช้ชีวิตตามแนวทางของประเทศนั้นๆ อย่างไร

ก็ดี อาจกล่าวได้ว่าโลกมีแนวโน้มที่จะเดินทางไปสู่ความขัดแย้งอันมีที่มาจากศาสนาเป็นส าคัญ 

 อาจสรุปได้ว่า แนวโน้มในอนาคตของความท้าทายที่มาจากความหลากหลายทางเพศ ชาติพันธุ์และศาสนา 

อาจจะเป็นอนาคตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง มากกว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลาย ระบอบ

ประชาธิปไตยเองจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือรับมือกับความขัดแย้งเหล่านั้น ดังเช่นที่เคยวิวัฒนาการมาจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน  

 ดวิเวดี (Dwivedi)116 เสนอให้รัฐมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือให้เกิดการปกครองที่มีธรรมาภิบาลและปกป้อง

คุ้มครองความหลากหลาย เขาเสนอให้มีการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้ในองค์กรของรัฐ เพ่ือให้เป็น

ตัวอย่างและท าให้ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเองได้เข้าใจและรับรู้ถึงความหลากหลายเหล่านั้นโดยประสบการณ์ตรง โดย  

Dwidevi เชื่อว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐไม่รับรู้หรือเข้าใจแล้ว การด าเนินงานก็จะไม่ค านึงถึงความหลากหลายไปด้วย อีกทั้ง

ยังเน้นว่า ในระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม เป็นสิ่งส าคัญที่การบริการของรัฐจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียม

ส าหรับทุกคน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีสีผิว เพศ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างไร  และความเท่า

เทียมนั้นจะช่วยสร้างสังคมที่มีความกลมเกลียวกันข้ึน 

 จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศหนึ่งๆจะมีหลักการ

ส าคัญที่ไม่แตกต่างกันนัก คือ ความจ าเป็นในการบูรณาการหรือการท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้งฝั่งวัฒนธรรม

หลักและวัฒนธรรมรองและอาจรวมไปถึงผู้อพยพและประชาชนในประเทศผู้รับด้วยเช่นกัน  

 

กิจกรรมที่ 7.3.3 

 อภิปรายถึงวิธีการที่รัฐสามารถเม่ือต้องเผชิญกับความท้าทายจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

แนวตอบกิจกรรมที่ 7.3.3 

 รัฐจะต้องสร้างหรือเอ้ืออ านวยให้เกิดการบูรณาการของคนจากภาคส่วนต่างๆของสังคม ไม่ว่าจะมีเพศ ชาติ

พันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา หรือวัฒนธรรมแบบใดก็ตาม และสร้างการยอมรับในอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล โดยเริ่ม

ที่รัฐก่อนเป็นอันดับแรก 

บรรณานุกรม 
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United Nations Expert Group Meeting on Managing Diversity in the Civil Service. New York, 3–4 May 2001, p. 7. 



 

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ “การศึกษาในสังคมการเมืองไทย“ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ การเมืองไทย 

พิมพ์ครั้งท่ี 6  นนทบุรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559 

ขจรศักดิ์ สิทธิ “ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา สังคมโลก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 16  

 นนทบุรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554  

จุมพล หนิมพานิช “สังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์และหลังสมัยใ ห ม่ ” ใ น 

เอกสารการสอนชุดวิชา พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี  สาขาวิ ช ารั ฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559  

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: ความเป็นมาและสาระส าคัญ กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า 2558  

บุษกร สุริยสาร อัตลักษณ์และวิถีทางเพศในประเทศไทย  / องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจ าประเทศไทย กัมพูชา 

 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว; โครงการส่งเสริมสิทธิ ความหลากหลายและความเท่าเทียมในโลก ข อ ง ก า ร

ท างาน (PRIDE). กรุงเทพ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 2557  

ประสิทธิ ลีปรีชา “พหุวัฒนธรรมนิยม: ความหมาย กระบวนทศัน์ และสถานภาพ” วารสารสังคมศาสตร์ ปีท่ี 25 ฉบับท่ี  2/2556  

พัทยา สายหู ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสังคม กรุงเทพมหานคร พิฆเณศ 2523 

ศิริจิต สุนันต๊ะ “สถานการณ์โต้แย้งเรื่องพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย” วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1/2556  

รสลิน ศิริยะพันธุ์ “ศาสนาและความเช่ือในสังคมการเมืองไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการ

เมืองไทย พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559  

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2554 กรุงเทพฯ: บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์ จ ากัด (มหาชน) จ ากัด 

2556  

สุพัตรา สุภาพ สังคมวิทยา กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช 2514  

ส านักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และองคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของ สหรัฐอเมริกา (USAID). BEING 

LGBT IN ASIA: รายงานในบริบทของประเทศไทย กรุงเทพฯ: ส านักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติศูนยภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟก 2557 

อมรา พงศาพิชญ์ วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 2534  

Abbas,  S. R. and Asim, Muhammad. “What is Theocratic Democracy: a Case Study of Iranian Political System” in 

Journal of Siberian Federal University, Humanities and Social Sciences, Vol. 3, No. 8, 2015. 

Abootalebi, Ali. “The Struggle for Democracy in the Islamic Republic of Iran.” in Middle East Review of International 

Affairs, Vol. 4, No. 3, 2000. 

Awad, Isabel. “Critical multiculturalism and deliberative democracy: Opening spaces for more inclusive 

communication.” in Javnost-the public, Vol. 18, No. 3, 2011. 

Binswanger-Mkhize, Hans P. “From failure to success in South African land reform.” in African Journal of Agricultural 

and Resource Economics. Vol 9, No. 4, 2014.  

Chantra, Thanikun. Political Participation during Conflict. Doctoral dissertation, University of Canterbury, 2018. 



Collier, Ruth Berins.  Regimes in Tropical Africa.  Berkeley: University of California Press. 1982.   
Cornwall, Andrea and Anne Marie Goetz. “Democratizing democracy: Feminist perspectives.” Democratization, 

Vol.12, No.5, (December 2005). 
Driessen, Michael. “Religious Democracy and Civilizational Politics: Comparing Political Islam and Political 

Catholocism.” Occasional Paper No. 12, Center for International and Regional Studies, Georgetown 
University School of Foreign Service in Qatar, 2013. 

Dwivedi, O.P.. The Challenge of Cultural Diversity for Administrative Culture and Good Governance. United Nations 

Expert Group Meeting on Managing Diversity in the Civil Service. New York, 3–4 May 2001. 

Feldman, Noah. Divided by God. Farrar, Straus and Giroux, 2005.  
Fishbein, Harold D. Peer prejudice and discrimination: the origins of prejudice (2nd ed.). Psychology Press. 2002. 

Fukuyama, Francis. "The End of History?.” The National Interest, Vol. 16, 1989.   

_______. “Iran, Islam and the Rule of Law.” Wall Street Journal, July 27, 2009.  
Hall, Ruth and Ntsebeza, Lungisile. The Land Question in South Africa: The Challenge of Transformation and 

Redistribution. Cape Town: HSRC Press, 2017. 

Hart, D. G. A Secular Faith: Why Christianity Favors the Separation of Church and State. Chicago: I.R. Dee, 2006. 
Heywood, Andrew. Key Concepts in Politics. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2000. 

Horowitz, Donald.  Ethnic Groups in Conflict.  Berkeley, University of California Press, 1985.   

House of Commons Information Office. The Glorious Revolution. Factsheet G4 2010. 

Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations?, in "Foreign Affairs", vol. 72, no. 3, Summer 1993. 

Kohli, Atul. “Introduction.” in Atul Kohli, ed. The Success of India’s  Democracy. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001. 

Kymlicka, Will. “Introduction: An Emerging Consensus?”, Ethical Theory and Moral Practice, Vol. 1, No. 2, 1998. 
______. “Western Political Theory and Ethnic Relations” in Will Kymlicka and Magda Opalski. Can Liberal Pluralism 

be Exported. Oxford: Oxford University Press, 2001. 

______. Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity. New York: Oxford University 

Press, 2012. 

Lamsal, A. K. “Mass Revolution and End of the Cultural Institution in Nepal.” in Researcher: A Research Journal of 

Culture and Society, Vol 1, No. 2, 2013. 

Lerner, Gerda. The Creation of Patriarchy (Women and History). Oxford University Press. 1986.   
Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi. Church and state in contemporary Europe: the chimera of neutrality. 

London: Routledge, 2003.  
 

Marinzel, Anastazia. “Catalonia: The Quest for the Independence from Spain.” In John Carroll University Collected, 

Spring, 2014. 

Modood, Tariq. Multiculturalism and Integration: Struggling with Confusion. San Domenico di Fiesole: the European 

University Institute, 2011. 



Parekh, Bhikhu C. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Hampshire:  Macmillan, 

2000. 

Patten, Alan. Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights. Princeton, New Jersey Princeton 
University Press, 2014. 

Pei, Minxin.  “The Fall and Rise of Democracy in East Asia” in Larry Diamond and Marc Platter, eds., Democracy in 
East Asia.  Baltimore: Johns Hopkins Press. 1998.   

Phillips, Anne. “Democracy and Representation: Or, Why Should it Matter Who our Representatives Are?”, in Anne 
Phillips. ed., Feminism and Politics. Oxford: Oxford University Press, 1998. 

Robinson, Eric W.. Ancient Greek democracy: readings and sources. Wiley-Blackwell. 2004.   
Rosado, Caleb. “Toward a Definition of Multiculturalism.” in Change in Human Systems, Vol. 1, No.1,  1997. 

Russell-Brown, Katheryn “Critical Black Protectionism, Black Lives Matter, and Social Media: Building a Bridge to 

Social Justice.” in Howard Law Journal, Vol. 60, No. 2, 2017. 

Talib, Naimah S. “Brunei Darussalam: Royal Absolutism and the Modern State.” in Kyoto Review of Southeast Asia, 

Issue 13, 2013. 

Taylor, Charles. “The Politics of Recognition.” In Amy Gutman, ed. Multiculturalism: Examining the  Politics of 

Recognition. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994. 

Temperman, Jeroen. State-Religion Relationships and Human Rights Law: Towards a Right to Religiously Neutral 

Governance. Brill Academic/Martinus Nijhoff Publishers. 2010. 

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. International Migration Report 2017: Highlights. The 

United Nations, 2017. 

VanDrunen, David. Living in God’s Two Kingdoms: A Biblical Vision for Christianity and Culture.  Wheaton: Crossway 
Books, 2010.   

_______. Natural Law and the Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought, Grand 
Rapids: Eerdmans, 2010. 

Verma, Gajendra K.. “Pluralism: some theoretical and practical considerations.” In Britain: A plural society. C.R.E. 

London: Publication, 1990. 

Waltner, Ann. “Widows and Remarriage in Ming and Early Qing China.” Historical Reflections / Réflexions Historiques, 
Vol. 8, No. 3, 1981. 

 

 
 

  



สื่อออนไลน ์

 

“กลุ่มพระสงฆ์พม่าหัวรุนแรงออกมาประท้วงแผนรัฐบาลเตรียมน าชาวโรฮิงญากลับบ้าน” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน  2561 จ า ก

เว็บไซต์ส านักข่าวชายขอบ : http://transbordernews.in.th/home/?p=17895  

“กลุ่ มสุดโต่ งส่ งพวกเฝ้าทุกหน่วยเลือกตั้ งผู้ ว่ าจาการ์ตา ” ค้นคืนเมื่อวันที่  22 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์บีบีซี ไทย : 

 https://www.bbc.com/thai/international-39638129 

“ชาวพุทธพม่าชาตินิยมชุมนุมประท้วงโวยรัฐไม่ปกป้องศาสนา” ค้นคืนเมื่อวันที่  22 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์นิวส์วัน : 

 http://news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000079596 

“ชาวอินโดนีเซียหลายหมื่นชุมนุมหนุนคนมุสลิมเป็นผู้ว่ากรุงจาการ์ตา” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์ บี บี ซี

ไทย:https://www.bbc.com/thai/38944001 

“ดึงกลุ่มแอลจีบีทีคิว เที่ยวไทย” ค้นคืนเมื่อวันที่  25 กันยายน 2561 จากเว็บไซต์ข่าวสด : https://www.khaosod.co.th 

/economics/news_1334889 

“ต่ า ง ช า ติ ชู  ‘ไ ท ย ’ช า ว เ ก ย์ เ ที่ ย ว เ ส รี -ไ ม่ มี อ คติ ” ค้ น คื น เ มื่ อ วั น ที่  25 กั น ย า ย น  2561 จ า ก เ ว็ บ ไ ซต์ โ พสต์ ทู เ ด ย์ : 

 https://www.posttoday.com/world/242296 

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. “Multiculturalism” ค าศัพท์ทางมานุษยวิทยา ค้นคืนเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2561 จากเว็บไซต์ศูนย์ มานุษยวิทยา

สิรินธร   http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/90 

______. “Patriarchy” ค าศัพท์ทางมานุษยวิทยา ค้นคืนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จากเว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  

http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/100 

แผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย (พ.ศ.2558-2560). [ออนไลน์] ค้นคืนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  จ า ก 

http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/2016/09/503.pdf 

“พม่ า : หยุ ดการปราบปรามพระภิ กษุ ” ” ค้ นคื น เมื่ อ วั นที่  22 กั นยายน  2561 จาก เ ว็ บ ไซต์  Human Rights Watch: 

 https://www.hrw.org/th/news/2009/09/21/237794 

“พระพม่า-ชาวบ้าน ตั้งม็อบขวางเรือมาเลย์ขนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมช่วยชาวโรฮีนจา” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22  กั น ย า ย น 

2561 จากเว็บไซต์มติชน: https://www.matichon.co.th/foreign/news_458132 

“เมียนมาร าลึก 30 ปี เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย 8-8-88” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์บีบีซี ไ ท ย : 

https://www.bbc.com/thai/international-45103631 

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก วันที่ 24 สิงหาคม 2550 หน้า 18 – 19 ค้นคืนเมื่อ

วั น ที่  22 กั น ย า ย น  2561 จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า  http://web.krisdika.go.th 

/data/law/law1/%C306/%C306-10-2550-a0001.pdf 

“รายงานว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนานานาชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2559” ค้นคืนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 จาก เ ว็ บ ไ ซ ต์

สถานทูต สหรัฐฯ และสถานกงสุลในประเทศไทย: https://th.usembassy.gov/th/our- relationship-th/official-

reports-th/ 2016-international-religious-freedom-report-thailand-th/ 

“เ รี ยกสอบ เหตุ งด เลื อกตั้ ง ยกหมู่ บ้ านที่ เ ชี ย งร าย ”  ค้ นคื น เมื่ อวั นที่  22 กั นยายน  2561  จาก เ ว็ บ ไซต์ โพสต์ทู เ ดย์ : 

 https://www.posttoday.com/social/local/98385  

https://www.hrw.org/th/news/2009/09/21/237794
https://www.matichon.co.th/foreign/news_458132
https://www.bbc.com/thai/international-45103631


“เ ล็ ง ดึ ง ก ลุ่ ม เ ก ย์ ม ะ กั น เ ที่ ย ว ไ ท ย ” ค้ น คื น เ มื่ อ วั น ที่  25 กั น ย า ย น  2561 จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ โ พ ส ต์ ทู เ ด ย์ : 

 https://www.posttoday.com/social/general/92887 

“เลือกตั้ ง  ปธน .อินโดฯ ชักเดือด ! ลามเป็นศึกสองศาสนา” ค้นคืนเมื่ อวันที่  12 กันยายน 2561  จากเว็บไซต์ ไทยรัฐ : 

 https://www.thairath.co.th/content/434101 

“วีมูพ ยื่น สนช ก าหนดสัดส่วนผู้หญิงมีส่วนร่วมในร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมือง-กกต” ค้นคืนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 จากเว็บไซต์

คมชัดลึก: http://www.komchadluek.net/news/politic/278496  

“สั ง ค ม ไ ท ย คิ ด อ ย่ า ง ไ ร กั บ เ พ ศ ที่  3” ค้ น คื น เ มื่ อ วั น ที่  20 กั น ย า ย น  2561 จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ นิ ด้ า โ พ ล : 

 http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=317 

“สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ค้นคืนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 

 2561 จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า : https://www.mots.go.th/more_news.php?

 cid=420&filename=index 

หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ “ประสบการณ์ตรง “คนข้ามเพศ” กับความหวังแปลงเพศด้วย บัตรทอง” ค้นคืนเมื่อวนัท่ี 20  กั น ย า ย น 

2561 จากเว็บไซต์บีบีซีไทย: https://www.bbc.com/thai/thailand-44822766 

Cambridge Dictionary (online) “theocracy,” Cambridge Dictionary, retrieved October 30, 2018, from Cambridge 
Dictionary website https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/theocracy 

 “Catalonia’s bid for independence from Spain explained.” BBC News, 31 January 2018, retrieved October 28, 2018 

from BBC News website https://www.bbc.com/news/world-europe-29478415 

Desilver, Drew and David Masci. “World’s Muslim population more widespread than you might think.” Pew 

Research Center, 31 January 2017,   retrieved October 25, 2018 from Pew Research Center website, 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-

you-might-think/ 

Dinan, Stephen. “Illegal immigrants claim fear of home country as “magic words” to gain asylum.”  Washington 

Times, 4 December 2016, retrieved September 20, 2018 from Washington Times website 

https://www.washingtontimes.com/news/2016/dec/4/illegal-immigrants-seek-asylum-claim-fear-of-home 

Duncan, Pamela. “Gay relationships are still criminalized in 72 countries, report finds” The Guardian, 27 

 July 2017, retrieved September 14, 2018 from The Guardian website 

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/27/gay-relationships-still-criminalised-countries-report 

Ellyatt, Holly. “The dark side of Italian politics—Italy’s swing to the right could see a more extremist agenda.” 

CNBC, 1 March 2018, retrieved October 27, 2018 from CNBC website 

https://www.cnbc.com/2018/03/01/italy-election-darker-side-politics-far-right.html 

Encyclopaedia Britannica (online) “Divine right of kings.” retrieved November 30, 2018, from Encyclopaedia 
Britannica website https://www.britannica.com/topic/divine-right-of-kings 

 “First Section of Donald Trump’s wall at Mexico border unveiled.” Sky News, 27 October 2018, retrieved October 

30, 2018 from Sky News website https://news.sky.com/story/first-section-of-donald-trumps-wall-at-mexico-

border-unveiled-11536869. 

https://www.posttoday.com/social/general/92887
https://www.thairath.co.th/content/434101
http://www.komchadluek.net/news/politic/278496
http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=317
https://www.bbc.com/thai/thailand-44822766


“From Bangkok to Tokyo: Top global cities where visitors splash the most cash” RT News, 30 September 2018,  

retrieved September 30, 2018 from RT News website https://www.rt.com/business/439958-cities-where-

tourists-spend-most/ 

Gatten, Emma. “Swiss suffragettes were still fighting for the right to vote in 1971” Independent, 25 September 

2015, retrieved September 25, 2018 from Independent website 

 https://www.independent.co.uk/news/world/politics/swiss-suffragettes-were-still-fighting-for-the-right-to-

vote-in-1971-10514445.html 

“German immigration policy under fire after gang-rape of young woman in Freiburg” RT News, 27 October 2018, 

retrieved October 28, 2018 from RT News website https://www.rt.com/news /442421-germany-gang-rape-

migrants/ 

Gordon Schochet. "Patriarchy and Paternalism.” Europe, 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World. 
retrieved October 28, 2018 from Encyclopedia website 
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/patriarchy-and-
paternalism  

Gstohl, Mark. Theological Perspectives of the Reformation, Xavier University of Louisiana, retrieved 17 

September 2018, https://cat.xula.edu/initiatives/rich/tpr_dd.pdf 

Hackett, Conrad and David McClendon. “Christians remain world’s largest religious group, but they are declining in 

Europe.” retrieved December 25, 2018 from Pew Research Center website, 5 April 2017,   

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-

they-are-declining-in-europe/ 

Hockenos, Paul. “Austria’s right-wing coalition could be a tipping point for Europe.” CNN, 18 December 2017, 

retrieved October 20, 2018 from CNN website https://edition.cnn.com/2017 /12/18/opinions/austria-

government-could-hurt-europe-hockenos-opinion/index.html 

Hoffman,  Austin D. “Black Lives Matter: Pain, Protest, and Representation.” In  MJUR, Issue 7, 2017. 

Hutt, David. “Hun Sen’s power grab guided by Cambodian history” Asia Times, 16 August 2018, retrieved September 

30, 2018  from Asia Times website  http://www.atimes.com/article/hun-sens-power-grab-guided-by-

cambodian-history/ 

“Italy’s far-right League party seizes left-wing strongholds.” Asia Times, 25 June 2018, retrieved October 20, 2018 

from Asia Times website http://www.atimes.com/article/italys-far-right-league-party-seizes-left-wing-

strongholds/ 

May, Rob. “Is Poland the new Hub for the Radical Right?” Fair Observer, 16 May 2018, retrieved September 20, 

2018 from Fair Observer website https://www.fairobserver.com/region /europe/ poland-radical-right-alt-

right-nationalism-europe-news-13241/ 

“Migrant Crisis: Migration to Europe explained in seven charts.” BBC News, 4 March 2016, retrieved September 15, 

2018 from BBC News website https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 



Mudde, Cas. “What the stunning success of AfD means for Germany and Europe.” The Guardian, 27 October 2018, 

retrieved October 28, 2018 from The Guardian website https://www.theguardian.com/ 

commentisfree/2017/sep/24/germany-elections-afd-europe-immigration-merkel-radical-right 

Oxford English Dictionary (online) “matriarchy,” retrieved September 15, 2018 from Oxford Dictionary 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/matriarchy 

“Poland refuses Middle Eastern migrants.”EU News, 2 January 2018, retrieved October 30, 2018 from EU News 

website https://www.euronews.com/2018/01/02/poland-refuses-mid-east-migrants 

Rampton, Martha. “Four Waves of Feminism.” retrieved November 3, 2018 from Pacific University Oregon website 
https://www.pacificu.edu/about/media/four-waves-feminism 

“Right-wing AfD second most popular party in Germany, poll finds.” The Local, 21 September 2018, retrieved 

October 20, 2018 from The Local website https://www.thelocal.de/20180921/far-right-afd-second-most-

popular-party-in-germany-poll-finds 

Sanghani, Radhika. “Burka bans: The countries where Muslim women can’t wear veils.” The Telegraph, 17 August 

2017, retrieved October 20, 2018 from The Telegraph website 

https://www.telegraph.co.uk/women/life/burka-bans-the-countries-where-muslim-women-cant-wear-

veils/ 

“Saudi Arabia: End Male Guardianship” Human Rights Watch, retrieved September 30, 2018 from Human Right 

Watch website https://www.hrw.org/endmaleguardianship 

“September 11 Hijackers Fast Facts.” CNN, 5 September 2018,  retrieved October 20, 2018 from CNN website 
https://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11th-hijackers-fast-facts/index.html 

Sheber, Victoria. “What are the waves of feminism?” FEM News Magazine, retrieved November 11, 2018 from FEM 
News Magazine https://femmagazine.com/feminism-101-what-are-the-waves-of-feminism/ 

Skorton. David J. “Immigrants helped build our nation. We need to embrace them, not exclude them.” USA Today, 

4 July 2018, retrieved October 20, 2018 from USA Today website 

https://www.usatoday.com/story/opinion/2018/07/04/immigrants-build-our-nation-embrace-not-exclude-

column/755933002/ 

“Transgender women in sport: Are they really a threat to female sport?” 18 December 2018, retrieved December 
28, 2018 from BBC News website, https://www.bbc.com/sport/46453958 

Vallance, Edward. “The Glorious Revolution” BBC UK, 17 February  2017, retrieved September 30, 2018 from BBC 

UK website http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution /glorious_revolution_01.shtml 

Walker, Peter. “Two transgender Pakistanis ‘tortured to death’ in Saudi Arabia” Independent, 3 March 

 2017, retrieved September 4 2018 from Independent website 

 https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/transgender-pakistani-saudi-arabia- tortured-

death-amna-meeno-11-custody-lgbt-rights-human-a7607446.html 

https://www.hrw.org/endmaleguardianship
http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/glorious_revolution_01.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/glorious_revolution_01.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/glorious_revolution_01.shtml


“We will take the land by force: South Africa’s land crisis may explode into racial violence.” RT News, 30 August 

2018, retrieved September 15, 2018 from RT News website https://www.rt.com/business/437237-south-

africa-land-violence-takeover/ 

“What consent? Hungry, Poland & Czech Republic deny sealing migrant deal with Merkel” RT News, 30 June 2018, 

retrieved October 28, 2018 from RT News website https://www.rt.com /news/431382-hungary-poland-

czech-migrants/ 

“Women and the vote” retrieved September 30, 2018 from NZ History website 

 https://nzhistory.govt.nz/politics/womens-suffrage 

“Women’s rights in Saudi Arabia: a timeline” retrieved September 30, 2018 from DW website https://

 www.dw.com/en/womens-rights-in-saudi-arabia-a-timeline/g-40709135 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://nzhistory.govt.nz/politics/womens-suffrage

