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ท่านผู้มีเกียรติ ทีเคารพทุกท่าน
เรื องทีท่านทังหลายสละเวลาในวันหยุด ทีควรจะได้ พกั ผ่อ นมาร่ วมกัน แสดงความคิดเห็นใน
วันนีคือ เรื อง “สันติธรรมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม” เป็ นเรื องใหญ่และสํา คัญไม่เฉพาะ
ต่อประเทศไทย สังคมไทย และคนไทยเท่านัน หากแต่มีความสําคัญอย่างยิงยวดต่ออนาคตแห่งความ
อยู่รอดอย่างปลอดภัย และมีความสุขของมนุษย์ชาติทงมวลด้
ั
วย
นักคิดสําคัญ ๆ ในโลกหลายท่า นได้ ตงข้
ั อสังเกตุและยําเตือนกันมาล่วงหน้ าหลายปี แล้ วว่า
โลกนับแต่คริ สต์ศตวรรษที 21 เป็ นต้ นไปจะเป็ นโลกทีต้ องจัดลํา ดับขันความสําคัญของวาระกันใหม่
ภาษาทางเศรษฐกิจและการเมืองและความมีเหตุมีผลตามแบบวิทยาศาสตร์ ซึงเคยเป็ นคํา พูดหรื อ
ภาษาสําคัญจะถูกแทนทีด้ วยวัฒนธรรม ความเชือและความรู้ สึก กล่าวอีกอย่างหนึงคือ ความขัดแย้ ง
ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกจะถูกย้ ายออกจากศูนย์กลางของพืนทีในภาษา และวัฒนธรรมจะ
กลายเป็ นคําทีเป็ นเสมือน “กุญแจ” ของการไขปั ญหาและวิกฤติต่าง ๆ นานา ซึงบัดนีเป็ นทีประจักษ์
กัน ดีแล้ วว่าจะใช้ ภาษาทีผูกติดอยูก่ บั ความรู้ และวิธีคิดทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหารแบบเดิม
ๆ ไม่ได้ อีกต่อไปแล้ ว เหตุการณ์ความขัดแย้ งและความรุ นแรงทีเกิด ขึนในโลกไม่ว่าในอเมริ กา ยุโรป
อาฟริ กา ตะวันออกกลาง อาเซีย รวมทังในประเทศไทยด้ วย เป็ นเครื องยืนยันเป็ นอย่างดีว่าข้ อสังเกตุ
และคํา เตือ นดังกล่าวเป็ นความจริ ง ดังนัน โลกทังโลกก็ ดี ประเทศไทยก็ ดีจ ะต้ อ งแสวงหาความรู้
ความคิด ความเข้ าใจ และวิธีการแก้ ปัญหาแนวใหม่ทีต้ องวางอยู่บนมโนทัศน์เรื องวัฒนธรรม ความ
หลากหลาย ความแตกต่าง ในสภาวะการเคลือนไหวไม่หยุดนิง เราจะอยู่กนั อย่างไรท่ามกลางเงือนไข
เหล่านัน บนวิถีของสันติธรรม
นีคือโจทย์ใหญ่ทีสําคัญและเร่ งด่วนทีสุด
วัฒนธรรมเป็ นคําทียุง่ ยากทีสุดคําหนึงในการให้ นิยาม อย่างไรก็ตาม หากดูจากการใช้ ก็พอ
สรุ ปได้ ว่ามีอยูอ่ ย่างน้ อยสามแนวแห่งความหมาย
แนวทีหนึ ง เป็ นการมองที ค่อ นข้ า งแคบ คื อ มองวัฒ นธรรมในความหมายของศิล ปะวัฒนธรรม ทีมักจะถูกตีความแบบลดระดับลงไปเรื อย ๆ จนกลายเป็ นเพียงวัตถุ สิงของ การแสดง การ
ฟ้ อนรํ า เพลงและดนตรี พิธีกรรม วรรณกรรม วรรณคดี จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม เป็ น
ต้ น ทัศนะในแนวนีทําให้ เกิดการมองข้ ามสาระสําคัญว่า “วัฒนธรรม” เหล่านัน แท้ จริ งแล้ วเป็ นผลผลิต
ของภูมิปัญญาหรื อความรู้ทีอยูเ่ บืองหลัง ซึงมีความสําคัญ และลึกซึงมากกว่า สิงที ปรากฏ กระทรวง
วัฒนธรรมและหน่วยงานด้ านนีของหลาย ๆ ประเทศรวมทังประเทศไทย ก็มกั เกิดจากแนวคิดแบบนีซึง
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เป็ นความคิดทีแพร่หลาย แต่ครอบคลุมความหมายทีไม่ลกึ ซึงเพียงพอ จึงทําให้ งานทางด้านวัฒนธรรม
เป็ นเพียงงานด้ านการอนุรักษ์แบบเก็บของเก่าไปเรื อย ๆ
แนวทีสอง เป็ นการมองวัฒนธรรมในความหมายของวิถีชีวิตทีมีลกั ษณะเฉพาะของผู้คนกลุม่
ใดกลุม่ หนึง หรื อ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง เช่น การพูดว่าวัฒนธรรมของคนไทยในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์
เป็ นต้ น ซึงมีนยั ว่าวิถีชีวิตของคนไทยไม่ใช่คนเผ่าพันธุ์อืน สมัยนันกับปั จจุบนั ไม่เหมือนกัน การใช้ คําว่า
วัฒนธรรมในความหมายนีแพร่หลายกว้ างขวางทัวไปแต่ในขณะเดียวกันก็เ ป็ นการใช้ ในความหมาย
กว้ าง ๆ เพราะคําว่าวิถีชีวิตเป็ นคําทีกว้ างขวาง กินความครอบคลุมมากมายหลายด้ าน เช่น การกิน
การอยู่ การแต่งกาย ศาสนา ความเชือ การเมือง การปกครอง การทํามาหากิน การพักผ่อนหย่อนใจ
การนับญาติ การรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ เป็ นต้ น ซึงวิถีชีวิตเหล่านีอาจพ้ องกัน หรื อขอหยิบขอยืมซึงกันและ
กัน ได้ ระหว่างสังคมระหว่างกลุม่ อย่างไรก็ตาม นิ ยามในแนวนีก็เริ มส่อให้ เห็นความหลากหลายและ
ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กลุ่ม หรื อประเภทต่าง ๆ เผ่า พันธุ์ต่า ง ๆ รวมทังเงือนไขของเวลาและ
สถานที หรื อกาละ-เทศะทีเปลียนแปลงไปอีกด้ วย และทีสําคัญไม่น้อยอีกเช่นกันคือ “ความเหมือน” แต่
เนืองจากความเหมือนขัดแย้ งกับการมุง่ แสวงหาลักษณะเฉพาะ ดังนัน ความเหมือนจึงมักไม่ถูกนํามา
เน้ นสักเท่า ไร ยกเว้ น ในกรณีทีต้ อ งการรวมหลากหลายและความแตกต่างให้ เป็ นหนึงเดียว เช่นใน
มโนทัศน์เรื องบูรณาการเป็ นต้ น
แนวทีสาม เป็ นการมองวั ฒ นธรรมในเชิ ง กระบวนการทั วไปของพัฒ นาการ หรื อ
ความก้ าวหน้ าทางภูมิปัญญา จิตวิญญาณและสุนทรี ยภาพของมนุษย์ ทัศนะมุมมองแนวนีให้ คุณค่า
ต่อด้ านทีเป็ นนามธรรมของความเป็ นมนุษย์ทีต่างจากสัตว์และพืช ซึงจะเชือมโยงไปถึงประเด็นความ
ลึกซึงของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีอาจซับซ้ อนและสําคัญในลักษณะทีถ้ าไม่สําคัญมากกว่าก็
สําคัญพอ ๆ กันกับความหลากหลายทางชีวภาพ อนึง ควรตังข้ อสังเกตว่า วัฒนธรรมในความหมายนี
เป็ นฐานรองรับแนวทีหนึงและสอง ถ้ ามองไม่เห็นวัฒนธรรมในเชิงนีก็จะเห็นเพียงเปลือกนอกหรื อ ภาพ
ตัวแทนทางวัฒนธรรมทีไม่ส้ จู ะลําลึกเท่าใดนัก การแก้ ปัญหาบนแกนวัฒนธรรมก็ไม่อาจทําอย่างได้ผล
ยิงไปกว่านัน ทัศนะต่อวัฒนธรรมในแนวนี ยังให้ ความเชื อมันว่ามนุษยชาติสามารถจะแสวงหาทาง
แก้ ปัญหาต่าง ๆ ด้วยสติปัญญา และเป็ นไปในลักษณะทีก้ าวไปข้ างหน้ าได้ เรื อย ๆ โดยไม่วกกลับไปหา
วิธีการเก่า ๆ ทีล้ มเหลวเรื อยมา เช่น สงครามและการใช้ กําลังความรุ นแรงเป็ นต้ น วัฒนธรรมในแนวนี
มีความหมายทีอาจเป็ นสิงเดียวกันได้ กับคําว่าอารยะธรรม
จากนิยามวัฒนธรรมสามแนวดังกล่าว เมือนํามาบวกเข้ ากับปรากฏการณ์ทีเกิดขึนจริ ง คือโลก
นีประกอบขึนด้ วยมนุษย์หลายเชือชาติ หลายชาติพนั ธุ์ หลายกลุ่ม หลายประเภททางสังคม เช่น ชนชัน
เพศ/เพศภาวะ และอายุ เป็ นต้ น ความแตกต่างหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเกิดขึนคู่
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กัน มากับการมีมนุษย์ จนกระทังนักวิชาการมานุษยวิทยา-สังคมวิ ทยา สรุ ปว่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเป็ นเสมือน “ธรรมชาติ” ของสังคมมนุษย์
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความหลากหลายและความแตกต่างดังกล่าวนี มนุษยชาติอยู่กันมา
อย่างไร อยู่อย่า งไร้ ความขัดแย้งหรื อสงครามและการใช้ กําลังหรื อไม่ หรื อว่ามนุษยชาติอยูก่ ันมาอย่าง
สงบสันติมาโดยตลอด
คํา ตอบค่อ นข้ า งจะชัด แจนอยู่แล้ ว ว่า ไม่ใช่ คํา ตอบเดีย วและแนวเดี ยว ประวัติศ าสตร์ ที
ยาวนานบอกเราว่า บางเวลา บางสถานที มนุษย์ก็อยู่กนั โดยใช้ สนั ติธรรม แต่บางเวลาบางสถานทีก็มี
สงครามและการใช้ ค วามรุ น แรงเกิ ดขึน กระนั นก็ตามเรายังอดเชื อไม่ได้ ว่า ช่ว งเวลาส่ว นใหญ่ ใน
ประวัติศ าสตร์ สัน ติ ภาพครอบครองเวลาและสถานทีส่ว นใหญ่ไว้ มากกว่า สงคราม มิเช่นนั นแล้ ว
มนุษยชาติจะอยูม่ าจนถึงทุกวันนีได้ อย่างไร
จริ งอยู่ เมือเราเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะประวัติศาสตร์ ไทย หรื อ ประวัติศาสตร์ โลกเรา
มัก พบเรื องราวของสงครามถูกนํ า มาบรรจุในเนื อหาของวิ ช าเป็ นส่ว นใหญ่ เหตุใดจึง เป็ นเช่น นัน
คําตอบอาจอยูท่ ี ประการทีหนึง สันติภาพถูกถือว่าเป็ นสภาวะปกติธรรมดาไม่น่าตืนเต้ นอะไร พูดอีก
อย่างหนึงคือ สันติภาพไม่ ใช่ “เหตุการณ์ ” การไม่มีลกั ษณะเป็ นเหตุการณ์นีเอง ทําให้ สนั ติภ าพไม่มี
เรื องเล่าให้ น่าตืนเต้ นประทับใจ ยกเว้ นเสียแต่ว่าภาวะสงครามและความรุ นแรงยืดเยือยาวนานจนผู้คน
เบือหน่ายล้ มตาย เมือนันสันติภาพอาจกลายเป็ นประเด็นของการเจรจาเพือยุติสงคราม เมือการเจรจา
สํา เร็ จ สันติภาพเกิดขึน ผู้คนก็ จะหันไปสนใจเรื องอืน ๆ ประการทีสอง ประวัติศาสตร์ สงครามถูก
นํามาใช้ เป็ นเครืองมือสร้ างความชอบธรรมให้ กับสิงทีถือว่าเป็ นปรากฎการณ์ใหม่ของมนุษยชาติคือ
“รัฐชาติสมัยใหม่” “ลัทธิชาตินิยม” และ “ความรั กชาติ” ซึงเพิงจะเกิ ดขึนไม่น านเมือเกิดกระบวนการ
โลกาภิวตั น์เท่านันเอง
อนึง โจทย์หนึงทีเกิดขึน ณ จุดนีและจะต้ องหาทางแก้ ไข คือ ทําอย่า งไรจึงจะทําให้ สันติภ าพ
เป็ นเรื องราวทีถูกนําไปเล่าขานบอกกล่าวไว้ ในวิช าประวัติศาสตร์ หนทางหนึงที อาจเป็ นไปได้ คือ ให้
ความสําคัญและพืนทีแก่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมากขึน ไม่ว่าจะเป็ นวัฒนธรรมในความหมายแคบ
หรื อกว้ าง เป็ นวัตถุหรื อเป็ นนามธรรม เช่น ภูมิปัญญา ความรู้ จิตวิญญาณและสุนทรี ยภาพ และไม่ว่า
จะเป็ นวัฒนธรรม “หลวง” วัฒนธรรม “ราษฎร์ ” รวมทังวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ทังหลายทีดํารงอยูใ่ นสังคม
ต่าง ๆ รวมทังสังคมไทยด้ วยทังในอดีตและปั จจุบนั โดยหลุดจากกรอบคิดในเรื องความตํา-ความสูง
เป็ นไทยหรื อไม่ใช่ไทย แท้ หรื อไม่แท้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ต าม เมื อมี ความหลากหลายก็ย่อมมี ความแตกต่ า ง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพหมายถึงสิงมีชีวิต ไม่ว่าพืชหรื อสัตว์ยอ่ มมีหลายชนิด หลายพันธุ์นับหมืนนับแสนแตกต่างกันไป
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ในหมู่มนุ ษ ย์เมือมีความหลากหลายก็ ย่อ มมีค วามแตกต่า งเป็ นธรรมดา เช่น ความแตกต่า งทาง
รูปลักษณ์ภายนอกทังหลาย
ความแตกต่างทางกายภาพนีเองถูกนํามาเป็ นฐานในการจัดแบ่งประเภทของมนุษย์ออกเป็ น
“เชือชาติ” (race) ต่า งๆ คํา ๆ นี แต่เดิมมาในโลกตะวัน ตกเคยถูกใช้ บรรยายถึงกลุ่มคนที มีความ
แตกต่าง โดยอ้ างว่า เป็ นเพราะมีลกั ษณะบางประการตามธรรมชาติทีไม่อาจเปลียนแปลงได้ ประเด็นนี
น่าตังข้ อสังเกตุว่าในทางปฎิบตั ลิ กั ษณะทีแตกต่างทีว่ากันว่ามีมากมายนันถูกลดทอนลงมาเหลือเพียง
สีผิ ว ขาว ดํ า เหลือ ง แดง นํ าตาล เท่า นั น ปั จจุบ ัน นี แนวคิ ดเรื อง “เชื อชาติ ” ซึงเข้ ามาอยู่ใ น
ภาษาอังกฤษเมือคริ สต์ศตวรรษทีสิบหก เปลียนแปลงไปมากในช่วงสีร้ อยกว่าปี วิทยาศาสตร์ ยคุ นีก็ไม่
รับรองคํานีอีกต่อไปแล้ ว สําหรับนักสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะในสายสังคมวิทยามานุษยวิท ยา ปั จจุบนั
ยืน ยันหนักแน่นว่า “เชือชาติ” เป็ นการจัดประเภททีถูกประกอบสร้ างหรื อถูกสถาปนาขึนมาทางสังคม
(socially constructed categorization) อย่างสินเชิง จะเรี ยกว่า “อุปโลกน์ ” ขึนมาก็คงได้ อุปโลกน์
ขึนมาทําไม คําตอบคือเพือกําหนดกฎเกณฑ์ในการระบุกลุม่ ต่างๆ ทีหลากหลาย ถ้ าเป็ นเพียงแค่นันก็
คงไม่สําคัญเท่า ไหร่ แต่คําๆนีถูกนําไปใช้ เพือให้ ความชอบธรรมต่อความสัมพันธ์ทางสังคม-วัฒนธรรม
ทีมีร ะบบคิดแบบทวิลัก ษณ์ห รื อจับคู่ตรงกันข้ าม(binary opposition) ในเชิ ง “เหนื อ กว่า-ตํากว่า ”
(superiority-inferiority) อยู่เบืองหลัง จึงทําให้ เกิดการขูดรี ดเอารัดเอาเปรี ยบ(exploitation) การเลือ ก
ปฏิ บัติ(discrimination) ลัท ธิอ าณานิคม สงครามและการฆ่า ล้ างเผ่า พันธุ์ (genocide)ในระหว่า ง
มนุษย์ขนมา
ึ
แม้ ว่าในทางวิชาการทังสายวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จะปฏิเสธความน่าเชือถือของคําว่า
“เชื อชาติ ” แต่ ก ระนั นก็ ต าม “เชื อชาติ ” ก็ ยั ง อยู่ ถู ก ผลิ ต ซํ าครั งแล้ วครั งเล่ า ในฐานะ
“อุดมการณ์ ”(ideology) ในการจัดประเภทและการให้ ความสําคัญและความด้ อย ความสูงตําของ
ลําดับชันและทีสําคัญไม่น้อยไปกว่านันคือ “เชือชาติ” ถูกสถาปนาให้ เป็ นกติกาสําคัญในการ “รวมเข้า”
และ “กัน ออก” ผู้คนกลุม่ ต่างๆ ในกระบวนการมอบอํานาจและสิทธิในด้ านต่างๆ เช่น สิทธิ ในการเป็ น
พลเมือง สิทธิทีจะได้ รับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆเป็ นต้ น
ในกรณีของประเทศไทยเมือต้ องกรอกเอกสารของทางราชการเมือไร เราก็ยงั ถูกบังคับให้ ร ะบุ
ว่า “เชือชาติ” อะไร “สัญชาติ” อะไรเป็ นต้น ส่วนผลของการจําแนกหรื อจัดประเภทนีทีติดตามมาเป็ น
อย่างไรทุกท่านคงตระหนักแก่ใจโดยไม่จําเป็ นต้องกล่าวถึง
เมือคํา ว่า “เชือชาติ” ไม่ได้ รั บความถูก ต้ อ งชอบธรรมจากสายวิช าการอีกต่อ ไป จึงมี การ
ประดิ ษ ฐ์ คํา ใหม่ขึ นมาใช้ แทน คื อ คํ า ว่ า “กลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ”(ethnic group) “ความเป็ นชาติ
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พัน ธุ์ ”(ethnicity) “เครื องหมายบ่งบอกชาติพัน ธุ์ ”(ethnic markers) และ “อัตลักษณ์ ท างชาติ
พันธุ์”(ethnic identity) เป็ นต้ น
คําว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” ก็เช่นเดียวกับคําหรื อมโนทัศน์ตา่ งๆ ในทางวิชาการคือหาความชัดเจน
ลงรอยและลงตัวไม่ได้ ในความหมายสันๆ ในทีนีกลุม่ ชาติพนั ธุ์ เช่น ไทย มอญ ลาว เขมร ม้ ง กะเหรี ยง
คือกลุม่ คนทีมีอัตลักษณ์ร่วมกัน อัตลักษณ์ร่วมทีว่านี เกิ ดขึนมาจากหลายแหล่งเช่นความรู้ สึ ก ว่ า มี
ประวัติศ าสตร์ ร่ว มที ไม่เหมือ นกลุ่มชาติ พันธุ์อื นๆ ในทีนี จํ าเป็ นต้ องยํ าไว้ ด้ว ยว่า ทังความรู้ สึกและ
ประวัติศาสตร์ ในทีนีมีความหมายว่าไม่จําเป็ นจะต้ องเป็ นข้ อเท็จจริง หากแต่เป็ นสิงประกอบสร้ างหรือ
ประดิ ษ ฐ์ ขึ นมานันเอง นอกจากความรู้ สึก ว่า มี ประวัติศ าสตร์ ร่ ว มกัน แล้ ว กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ยัง มี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและศาสนาความเชือของพวกเขาเอง กับทังยังมีภาษา
เดียวกันอีกด้ วย การดํารงรั กษาพรมแดนของความเป็ นกลุ่มชาติพันธุ์ เป็ นสิงทีสมาชิกของกลุ่ม
ตระหนักอย่างต่อเนืองและในกระบวนการนีมีการกันคนกลุม่ ชาติพนั ธุ์อืนออกไปด้ วย อย่า งไรก็ตาม
ทุกกลุม่ ชาติพนั ธุ์ก็ใช่ว่าจะปิ ดประตูตายไม่ติดต่อกับคนภายนอก ทุกกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในโลกนีเลยก็ว่าได้
ไม่ยดึ ถือประเพณีแต่งงานกันเฉพาะคนในกลุ่มเท่า นัน(endogamy) สมาชิกใหม่อ าจเกิดได้ ผ่า นการ
แต่งงานหรื อวิถีทางอืนทีเป็ นทียอมรับของกลุ่มนันๆ จริ งอยูใ่ นบางกรณีลกั ษณะต่างๆ ทาง “เชือชาติ”
อาจถูกนํามาใช้ ควบคู่ไปกับความเป็ นชาติพนั ธุ์ แต่ในทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาถือว่า “เชือชาติ”
กับ “ชาติพนั ธุ์ ” ไม่สามารถนํามาใช้ แทนกัน ได้ เพราะเชือชาติถูกผูกติดอยู่กับลักษณะที อ้ างว่าเป็ น
ธรรมชาติเปลียนแปลงไม่ได้
การรั ก ษาพรมแดนทางชาติ พั นธุ์ (ethnic boundary maintenance) เป็ น
กระบวนการทีเราควรให้ ความสนใจ เพราะในปรากฏการณ์ทีเกิดขึนจริ งกลุ่มชาติพนั ธุ์บางกลุม่ ในบาง
เวลา บางสถานทีก็พยายามแสดงออกซึงความเป็ นชาติพนั ธุ์ให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าต่างจากกลุม่ อืน แต่
ในบางกลุม่ บางเวลา บางสถานที บางเงือนไขการรักษาพรมแดนทางชาติพนั ธุ์ ก็อาจไม่เคร่ งครัด ใน
บางกรณีลกั ษณะทางชาติพนั ธุ์หรื อวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์หนึง อาจถูกนํามาขยายเกินความเป็ นจริ ง
ดัง เช่ นในกรณีต้ องการรวมพลังต่อต้ านการใช้ อํา นาจทีเห็น ว่ าไม่ช อบธรรมโดยคนกลุ่มใหญ่ หรื อ
แม้ กระทังถูกผลิตขึนมาใหม่เพื อผลประโยชน์บางอย่า งและความเป็ นปึ กแผ่น ในกระบวนการนี
เครื องหมายทางชาติพันธุ์ (ethnic marks) คือปฏิบตั ิการของการใช้ สัญลักษณ์ทีซับซ้ อนอาจถูกทํ า
มาใช้ เพือตอกยําพรมแดนและการแบ่งแยกระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ แต่ในขณะเดียวกันในบางกรณี
พรมแดนทางวัฒนธรรมชาติ พนั ธุ์ หลายด้ านจะถูกลดความสํา คัญลง ทังนีก็ เพือทีจะให้ เกิดผลด้ า น
บูรณาการ(integration) ให้ มากทีสุด ซึงมักเกิดขึนในกรณีทีรัฐซึงประกอบด้ วยด้ วยกลุม่ ชาติพนั ธุ์และ
วัฒนธรรมทีหลากหลายต้ องการบูรณาการทางการเมืองเช่นสร้ างรัฐชาติสมัยใหม่ทีมีเอกภาพแต่ไม่ได้
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ให้ ความสําคัญต่อความหลากหลายอย่างจริ งจัง เช่นไม่ให้ ความเท่า เทียมหรื อบางครั งก็ แฝงเร้ นด้ ว ย
เจตนาทีจะสลายความหลากหลายให้ เหลือเพียงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีเป็ นคนกลุม่ ใหญ่เท่านัน
เป็ นต้ น กระบวนการนี บางที ก็ เรี ย กว่า การทํา ให้ ความเป็ นชาติ พั นธุ์ท างวัฒ นธรรม(cultmal
ethnicity) ในความหมายว่าความเชือหรื อความรู้ สึกที เกิ ดจากการมีภ าษา ศาสนา หรื อค่านิ ยมทาง
วัฒนธรรมอื นๆ ร่ ว มกัน กลายเป็ นความเป็ นชาติ พันธุ์ ทางการเมื อง(political ethnicity) ซึงมี
ความหมายว่าความเป็ นชาติพนั ธุ์ถกู ทําให้ เป็ นจิตสํานึกทางการเมืองแล้ วเกิดการระดมให้ เคลือนไหว
สมาชิกกลุม่ บนพืนฐานของชาติพนั ธุ์ทีมีอยู่จริ งหรื อ ถูกอนุมานหรื อสร้ างขึนมา และเมือนันเองความ
หลากหลาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็จ ะกลายเป็ นความขัดแย้ งทางการเมือ งทีมีแต่จะนําไปสู่
การใช้ ความรุ นแรงมากขึนเป็ นลําดับ
อนึง สมควรทีจะตังเป็ นข้ อสังเกตไว้ ตรงนีว่าจากประสบการณ์ของหลายๆประเทศ การแก้ ไข
ปั ญหาการเมืองระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุ์โดยใช้ ฐานคิดหรื อความรู้ ในเรื องความไม่เท่า เที ยมกันทังทาง
การเมื อ ง ทางเศรษฐกิ จ ไม่ ส ามารถตอบปั ญหาได้ ทั งหมด ส่ ว นหนึ งอาจเป็ นเพราะว่ า เกิ ด มี
ปรากฎการณ์ ห นึ งขึ นมาคล้ า ยคลึง กัน กับ ลัท ธิ คลั งชาติ (racism) แต่ไ ม่ใ ช่ ป รากฏการณ์ นี นั ก
มานุษยวิทยาเรี ยกว่าชาติพันธุ์นิยม(ethnocentrism) ทีแม้ แต่เงินก็อาจซือไม่ได้
ชาติพันธุ์นิยม(ethnocentrism) มีความหมายสรุ ปสันๆ ว่าเป็ นความคิดก็ได้ ทศั นคติก็ได้ หรือ
จะเรี ยกว่า เป็ นความไม่ไ ว้ ใจคนนอกกลุ่ม ชาติพนั ธุ์ และวัฒนธรรมของกลุ่มตน พร้ อมกัน นันก็ เ ป็ น
หนทางหรื อเครื องมือก็คงได้ ในการช่วยให้ คนในกลุ่มชาติพนั ธุ์ นันมองเห็นวัฒนธรรมของกลุ่มตนเอง
หรื อของ “เรา” โดยการนําไปเปรี ยบเทียบกับของ “คนอื น” ยิงไปกว่า นันระบบคิดแบบนี ยังเกียวกับ
ความเชื อที ว่า กลุ่มชาติพนั ธุ์ ของตนเป็ นกลุ่มทีสํา คัญที สุด หรื อ มีว ัฒนธรรมทีสูงส่งกว่า ของคนอื น
ดังนันวัฒนธรรมของเราจึงถูกถือว่า มีคุณค่า มากกว่าสูงกว่าวัฒนธรรมของคนอื น ไม่ว่า จะเป็ นด้ า น
ศีลธรรม จริยธรรมหรื อในด้ านวัฒนธรรมในความหมายของวิถีชีวิตทัวไป ด้ วยเหตุนีเราหรื อ “คนใน”
จึงไม่ไว้ ใจคนทีเรานิยามว่าเป็ น “คนนอก” สุดท้ ายแล้ วระบบคิดแบบชาติพนั ธุ์นิยมนีเมือเกิดขึนแล้ วจะ
ทํา ให้ เกิ ดการไร้ ความสามารถทีจะยอมรั บว่า ความหลากหลายและแตกต่า งทางวัฒนธรรมไม่ไ ด้
หมายความถึงความตําต้ อยด้ อยกว่าของชาติพนั ธุ์อืนๆทีต่างออกไปจากชาติพนั ธุ์ของเรา
จากประสบการณ์ของนักมานุษยวิทยาในบางประเทศพบว่าชาติพันธุ์นิยมมักจะสัมพันธ์กัน
กับอํานาจนิยม(authoritarianism) ลัทธันตนิยม(dogmatism) หรื อความเชือถือในคําสอนโดยอาศัย
เพียงศรัท ธาเท่านั นไม่จํา เป็ นต้ องมีการพิสูจ น์ นอกจากนันชาติพัน ธุ์นิ ยมยัง มีความแข็งกระด้ า ง
(rigidity) อนุ รั กษ์ นิ ย มทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งและที สํ า คัญ คื อ ต่ อต้ านอุ ด มการณ์
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ประชาธิปไตยอยู่ในที เพราะประชาธิปไตยในฐานะทีเป็ นอุดมการณ์เรี ยกร้ องให้ ทุกคนทุกกลุ่มชาติ
พันธุ์มีความสัมพันธ์บนความเท่าเทียมนันเอง
เพราะฉะนัน คงต้ องตังข้อสังเกตไว้ ตรงนีด้ วยว่า ชาติพนั ธุ์นิยมมีอยู่ในทุกกลุ่มชาติพันธุ์ บาง
ประเทศอ้ างว่ายึดมันในอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่ความเป็ นประชาธิปไตยนัน สงวนไว้ ให้ เฉพาะใน
หมู่ “พวกเรา” เท่านัน..... ประเทศไทยเข้ าลักษณะนี หรื อไม่ การหาคําตอบอย่ างจริ งใจจะต้ องมี
เมือพูดมาถึงตอนนี น่าจะได้ เวลาหันกลับมาดูประเทศไทย โดยใช้ มโนทัศน์ตา่ ง ๆ ทีพูดไปแล้ ว
ทุกท่านคงตระหนักดีว่า ไทยเป็ นประเทศและสังคมทีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นอย่า งนี
ก่อนทีจะเกิดมีประเทศไทยในฐานะรัฐสมัยใหม่ (modern state) เสียด้ วยซําไป
ไม่ต้องดูอะไรมากเพียงแค่คําว่า “ไทย” ก็มีความหลากหลายและแตกต่างอยูใ่ นตัวของมันเอง
แล้ ว “ไท” (ไม่มี ย.) ในด้ านหนึงเป็ นชือของตระกูลภาษาทีบางตําราก็ใช้ ควบกับ “ลาว” เรี ยกว่าตระกูล
ภาษา “ไท-ลาว” ตระกูล ภาษาไท-ลาว นี นอกจากในเขตประเทศไทยแล้ ว มีกลุ่มผู้คนทีพูดภาษา
ตระกูลนีอีกมากมายในบริ เวณตอนใต้ ของประเทศจีนตังแต่มณฑลกวางสี มณฑลยูน นาน ตอนเหนือ
ของประเทศเวียดนาม ลาว บางส่ว นของประเทศกัมพูช า เรื อยมาทางตะวันตก เช่น ในเขตรัฐฉาน
ประเทศพม่า คลุมไปถึงรัฐอัสสัมของอินเดีย อนึง ควรตังเป็ นข้ อสังเกตว่า ภาษาของผู้คนเหล่านี แม้ ว่า
ในทางภาษาศาสาตร์ จะจัดว่าเป็ น ภาษาไท-ลาว ก็ตามที แต่ในหลายกรณีพูดกันไม่ร้ ู เรื องเลย บาง
กรณีเพียงแต่มีเค้ า ยิงถ้ าเอาภาษาไทยกลางปั จจุบนั หรื อภาษาไทยของคนกรุ งเทพฯ ไปพูดจะไม่ร้ ู เรื อง
กัน เลย แต่ถ้าเอาคนไทยอี สาน คนไทยล้ า นนา คนไทลือแถบเชี ยงรุ้ ง และคนลาวมานังด้ วยกัน คน
เหล่านันจะพูดคุยกันได้ อย่างแทบไม่มีปัญหาอะไร ในอีกด้ านหนึง ไท (ไม่มี ย.) เป็ นชือทีกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ต่า ง ๆ มากมายหลายกลุ่ม ใช้ เช่น ไต หรื อไทใหญ่ ไทลือ ไทดํา ไทแดง ไทอาหม และไทอื น ๆ อี ก
มากมาย บรรยายแทบไม่หมด บางกรณีเช่น ชาวจ้ วงในมณฑลกวางสี พูดภาษาตระกูลไท-ลาว แต่
เรี ยกตนเองว่า “จ้ วง”
ยิงถ้ าเอาการผสมกลมกลืน การขอหยิบขอยืมด้ านภาษา และวัฒนธรรมก็ดี การแต่งงานข้ า ม
กลุ่มชาติพนั ธุ์ก็ดี รวมทังกระบวนการต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างชาติพนั ธุ์มาพิจารณาด้ วยแล้ว จะ
เห็นว่าสังคมไทย ประเทศไทย ชาติพนั ธุ์ไทย วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิงสิงทีเรี ยกว่า “ความเป็ น
ไทย” จึงเป็ นสภาวะทีหลากหลาย แตกต่างและเคลือนไหว หรื อเลือนไหลตลอดมาและตลอดไปด้ วย
พูดอีกอย่างหนึงคือ สังคมไทยก็ดี ความเป็ นไทยก็ ดี ประเทศไทยก็ดีจึง มีลกั ษณะพหุลักษณ์
(pluralistic) ฉะนัน คําทีเราประดิษฐ์ หรื ออุปโลกน์ขนมา
ึ เช่น คําว่า “เอกลักษณ์ ไทย” จึงมีไม่ได้ เพราะ
“ไทย” มีหลายลักษณะ จะเอาเรื องภาษาหรื อก็ไม่ได้ ยิงภาษาไทยปั จ จุบนั ด้ วยแล้ ว เต็มไปด้ วยบาลี
สัน สกฤต และเขมร ตัวอย่างเช่น “วัฒนธรรม” ก็มีทีมาจากภาษาบาลี เช่นเดียวกับคําว่า “สัน ติภาพ”
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และ”สัน ติธรรม” ส่ว น”กระทรวง”ในความหมายส่ว นราชการมาจากภาษาเขมร ในขณะที คํา ว่ า
อิเล็กตรอน อิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กโทน ก็ถกู ใส่เข้ าไปในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในฐานะ
ทีเป็ นภาษาไทยสมัยปั จจุบนั ………….. แล้ วในอนาคตเล่า? ภาษาไทยยิงจะต้ องหลากหลายเพิมขึน
ถ้ าหากในเรื องของภาษาซึงถือว่าเป็ นแกนทีสําคัญทีสุดของเครื องหมายแสดงความเป็ นชาติ
พันธุ์ (ethnic markers) แล้ ว ภาษาไทยยัง “ดาษดืน” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525
น.7) ด้ วยภาษาของ “คนอืน” แล้ ว นับประสาอะไรกับเครื องหมายแสดงชาติพนั ธุ์อนั อืน ๆ พุทธศาสนา
ก็มาจากอินเดีย กับทังยังเป็ นศาสนาทีคนส่วนใหญ่ในพม่า ลาว กัมพูช า ศรี ลังกา เวี ยดนามนับ ถื อ
ความเชือในเรื องผีและเรื องขวัญก็มีอยูท่ วไปอย่
ั
างน้ อยก็ในทวีปอาเซีย ย้ อนกลับไปทีพุทธศาสนาก็ยงั มี
ความหลากหลายและแตกต่างแยกเป็ นนิกาย เช่น มหายาน หี นยาน (เถรวาท) มหานิกาย ธรรมยุติ
เป็ นต้ น.....ล้ วนแต่มีลกั ษณะการแบ่ง “เรา-เขา” ดํารงอยู่
หากจะเอาคําพูดเชิงปลุกใจให้ รักชาติในแบบทีพบเห็นในงานโฆษณาสมัยนี เช่น ตังคําถามว่า
“คนไทยหรื อเปล่า” ก็ดี “คนไทยต้ องมีนิสยั เกือกูล” “กล้ าหาญ” “รักชาติ ” อยู่ใน “สายเลือด” ก็ ดี
ด้ วยแล้ ว ยิงสร้ างความสับสนยิงขึน เพราะในทางวิชาการสามารถโต้ แย้ งได้ ว่า ลักษณะนิสยั เหล่า นัน
ไม่ได้ อยูใ่ น “สายเลือด” ซึงการใช้ ในความหมายของ “ลักษณะประจําเชือชาติทีเปลียนแปลงไม่ได้ ” นี
ไม่มีข้อถกเถียงทางวิชาการมาสนับสนุน แต่อธิบายได้ ว่า เป็ นเพียงวาทกรรมทีถูกสร้ างหรื อ อุ ปโลกน์
ขึนมาเท่านันเอง และผู้คนทุกชาติพนั ธุ์ตา่ งล้ ว นสร้ างวาทกรรมทํานองนีออกมาด้ วยกันทังนัน จึงกล่าว
ได้ ว่า ไม่ ใช่ ลักษณะเฉพาะของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทย
อนึง ข้ อสรุ ปตรงจุดนี คือ วัฒนธรรมไทยเต็มไปด้ วยความหลากหลายและแตกต่าง ลักษณะนี
ถือว่าเป็ นคุณลักษณะทีเกิดจากการแลกเปลียนหยิบยืมกับสังคมอืน ๆ ผ่านการติดต่อ ค้ าขาย ทังใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก กระบวนการดังกล่าวนี บางครั งก็เกิดภายใต้ ลัทธิอาณานิคม จักรวรรดิ
นิยม และโลกาภิวตั น์นนเอง
ั
ดังนัน เมือพูดมาถึงจุดนี ก็เห็นทีจะต้ องพูดถึงมโนทัศน์สําคัญคือ เรื องโลกาภิวตั น์ แต่จะพูดถึง
เรื องนีโดด ๆ ก็คงไม่ได้ ต้ องพูดอย่างเชื อมโยงกับการสร้ างรัฐชาติสมัยใหม่ โดยเน้ นทีกระบวนการที
เรี ยกว่าบูรณาการทีมีผลกระทบต่อความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึงในทีสุดแล้ ว
นําไปสู่สงครามและความรุ นแรง
โลกาภิวัตน์ ก็เช่นเดียวกับมโนทัศน์ทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาทังหลาย คือ ถูกนิยามไว้
หลายแนวทาง แต่ในทีนีจะเลือกพูดถึงนิยามง่าย ๆ ที ค่อ ยข้ า งเป็ นกลาง ๆ คือเป็ นกระบวนการทาง
สังคมทีข้ อจํา กัดทางภูมิศาสตร์ ที มีต่อ การจัดการทางสังคมและวัฒนธรรมหลาย ๆ แบบค่อ ย ๆ หด
หายไป และผู้คนทังหลายก็ตระหนักถึงการหายไปของข้ อจํากัดเหล่านันมากขึนทุกที
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อย่างไรก็ตาม แม้ นิยามดังกล่าวข้ างบนจะฟั งดูเป็ น “กลาง ๆ” ก็ตาม แต่ถ้าพิจ ารณาให้ ดีจ ะ
พบว่านอกจากจะไม่เป็ นกลางแล้ วยังลดทอนความซับซ้ อนของกระบวนการย่อโลกให้ ฟังดูแล้ วเกิด
ความสบาย แต่ละเลยสาระสําคัญ คือ ด้ านความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ อย่างสินเชิ ง ทีฉกรรจ์ กว่า นัน
คือ ทํ า ให้ เรามองไม่เห็ น ผลกระทบด้ า นลบ และการลุก ขึนมาต่อ ต้ า นโลกาภิ วัตน์ ที เกิ ดขึนอย่า ง
กว้ างขวางในโลก ถ้ าเราไม่เข้ าใจประเด็นนี เราก็ไม่เข้ าใจเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ในโลก รวมทัง
เหตุการณ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรณีภาคใต้

