
(counter-narrative) ท่ีส�าคญัในการต่อต้านแนวคดิ
สุดโต ่งท่ีนิยมความรุนแรงที่มีป ัจจัยผลักดันใน
มิติศาสนา สื่อซ่ึงปัจจุบันมีการใช้ส่ือในรูปแบบท่ี 
หลากหลายมากขึ้น นอกจากสื่อในรูปแบบเดิมและ 
กระแสสังคมจะเป็นตัวก�าหนดบทบาทการน�าเสนอ 
ของส่ือ ดังนั้น สื่อจึงต้องปรับบทบาทให้เข้ากับ
กระแสสังคม เน้นการพิสูจน์ข้อเท็จจริง (Fact-find-
ing) และกลายเป็น “ทางเลอืกส�าหรบัการหาข้อมลู” 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและรอบ
ด้านยิ่งขึ้นอันจะน�าไปสู่การถกเถียงเชิงสร้างสรรค์
 บทสรุป	

 แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเป็นผล 
มาจากความไม่พึงพอใจในเรื่องต ่างๆ ในชีวิต 
ปัจเจกบุคคลและสังคมของตนเอง ท�าให้อาจเลือก
ใช้วิธีการท่ีรุนแรงเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม 

และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากรัฐ อย่างไร
กต็าม แนวคดิสดุโต่งท่ีนยิมความรุนแรงเป็นประเด็น 
ที่มีความละเอียดอ่อนและแตกต่างจากการรับมือ
กับการก่อการร้ายโดยท่ัวไป หน่วยงานภาครัฐจึง 
จ�าเป็นจะต้องริเริ่มท�าความเข้าใจประเด็นดังกล่าว 
เป ิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข ้ามามีโอกาสรับรู  ้
และร่วมกันหาทางแก้ไข โดยไม่จ�ากัดขอบเขตในมิติ
ด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่รวมถึงมิติด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ตลอดจนร่วมสร้าง
กลไกหรือพัฒนาแนวทางเพื่อการป้องกันการแพร่
กระจายแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง ไม่เปิด
โอกาสให้ใช้ความไม่พอใจหรือความไม่เป็นธรรม 
ใด ๆ   มาเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรนุแรง ไม่ว่าจะใน 
รูปแบบใด โดยจะได้กล่าวในครั้งต่อไป 
 

84

file1 ANT ok4.indd   84 11/11/2562 BE   8:17 AM

สังคมพหุวัฒนธรรม กับนวัตกรรม
ในการพัฒนาประเทศไทย

สุเชน เลิศวีระสวัสดิ์ *

	 การพฒันาเป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นสายเลอืดของมนษุย์	ตัง้แต่อดตี 
ได้มีการพัฒนาที่ท�าให้มนุษยชาติสามารถด�ารงอยู่ได้จนถึง 
ปัจจบุนั	เช่น	การพฒันาทางด้านการด�าเนนิชวีติ	มนษุย์ได้มีการ 
ผลติเครือ่งถ้วยชาม	เครือ่งมอืทางการเกษตรหรอืแม้แต่การ 
ใช้ไฟ	เพือ่ท่ีจะท�าให้ชวีติมีความสะดวกสบายมากขึน้	จนกระทัง่ 
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายรวมไปถึงในประเด็น 
ความเชือ่ของมนษุย์	จากรฐัทีม่คีวามเชือ่ในความเป็น	“ผ”ี 
คือ	รัฐจารีต	(Galactic	State)	กลายเป็นรัฐที่เน้นในความ 
สามารถของมนษุย์เป็นหลกั	คอื	รฐัสมัยใหม่	(Modern	State) 
(เกียรตชัิย	พงษ์พาณชิย์,	2558,	หน้า	148)	ซ่ึงประเทศไทย 
กไ็ด้ผ่านยคุสมัยดังกล่าวมาเช่นกนั	 อกีท้ังยงัมกีลุ่มชาตพินัธ์ุ 
ในประเทศไทยจ�านวนมากทีย่งัไม่ได้เปลีย่นแปลงและยงัคง 
นับถือความเป็นจารีตของตนอยู่	 ท�าให้รัฐไทยพยายาม 
ทีจ่ะท�าให้กลุม่ชาตพินัธุย์อมรบัความเป็นไทยตัง้แต่ในสมยั 
รัชกาลท่ี	 5	 ท่ีประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากรัฐจารีต 
เป็นรฐัสมยัใหม่	จนกระท่ังถึงสมยัสงครามเยน็ท่ีกลุม่ชาตพินัธุ ์
ยงัถูกมองว่าเป็น	“ภยั”	ท่ีสามารถเข้าร่วมกับลทัธคิอมมิวนสิต์ 
ในการต่อต้านรัฐ	 ส่งผลให้ในประเทศไทยจ�าเป็นจะต้อง 

บทน�ำ 
	 ในการเปิดประเดน็สมัมนาเรือ่ง	“สงัคมพหวุฒันธรรม 
กับความมัน่คงของมนษุย์”	เมือ่วนัที	่17	พฤษภาคม	2562	1 
ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงการพัฒนาประเทศไทย 
โดยมีมุมมองผ่านทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความมั่นคง 
มนุษย์	 ซึ่งสถาบันความมั่นคงศึกษาได้รับเกียรติจาก 
ท่าน	 ศ.ดร.	 สุ เนตร	 ชุ ตินธรานนท ์	 ผู ้อ�านวยการ 
ศูนย ์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เปิดประเด็นการบรรยายพิเศษ 
ในเรื่อง	“มุมมองพหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม 
กับมิติความมั่นคงของมนุษย์”	ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า	ปัจจุบัน 
ความมั่นคงรูปแบบใหม่	(Non	-	Traditional	Security) 
ให้ความส�าคญักบัความม่ันคงมนษุย์ในทุกด้าน	แต่ประเทศไทย 
ให้ความส�าคัญกับการท�าให้รวมกันเป็นหนึ่ง	 (Solidarity) 
ของผู้คนในชาติ	คือ	การมีอัตลักษณ์ความเป็นชาติในแบบ 
เดียวกนั	ท�าให้ความเป็นชาตพินัธุถ์กูมองว่าเป็นภัย	 (Threat) 
ของรัฐ	 แต่ในการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่เพียงเศรษฐกิจ 
แต่จะต้องมกีารสร้าง	“นวตักรรม”	(Innovation)	เพือ่ทีจ่ะ 
ท�าให้หลดุจาก	“กบัดกัรายได้ปานกลาง”	(Middle	Income) 
และสามารถก้าวไปสู	่“ประเทศพฒันาแล้ว” (Developed 
State)	ได้อย่างยั่งยืน

* เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่โครงการฯ) สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 การสมัมนา “พหวัุฒนธรรมและนวตักรรมทางสงัคมกบัความมัน่คงของมนษุย์  ในบรบิทความมัน่คงของต่างประเทศและไทย” วนัที ่ 17 
 พฤษภาคม 2562 จดัโดย สถาบนัความมัน่คงศกึษา ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
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มีการพัฒนาในพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่	 โดยเฉพาะ 
ชายขอบของประเทศไทย	 การพัฒนาจึงขยายตัวจาก 
เมืองหลวงไปยังพื้นที่ห่างไกลมากขึ้น	 ซึ่งบทความนี ้
จะได้น�าเสนอถึงประเด็นของการพัฒนาที่แตกต่าง 
ระหว่างประเทศไทยและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ 
ที่จะต้องใช้การสร้างนวัตกรรมเพ่ือที่ท�าให้ประเทศไทย 
เป็นประเทศพัฒนาและและสามารถพฒันาได้อย่างยัง่ยนื

 ควำมแตกต่ำงของกำรพัฒนำระหวำ่ง 
 ไทยกับประเทศพัฒนำแล้ว 2

	 ปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่อง 
ที่ส�าคัญแทบจะที่สุด	เนื่องด้วยความมั่นคงในรูปแบบเก่า 
(Traditional	 Security)	 ได้ถูกให้ความส�าคัญน้อยลง 
และแทนทีด้่วยความม่ันคงรปูแบบใหม่	 (Non-Traditional 
Security)	 ที่มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ	 เนื่องจากมีความ 
เกีย่วข้องกบัปัจจยัการด�าเนนิชวีติของมนษุย์	ซึง่ทกุประเทศ 
ก็ได้ท�าการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามเย็น 
อย่างต่อเนื่อง	 ประเทศในทวีปเอเชียถูกจับตามองว่า 
เป็นทวีปท่ีมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิท่ีมากทีส่ดุ	แต่กต้็อง 
มีเหตุสะดุดในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
“ต้มย�ากุ้ง”	 แต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเศรษฐกิจ 
ในทวีปเอเชียก็ดีขึ้นตามล�าดับ	 ทั้งในประเทศเกาหลีใต ้
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศจีน	 ซึ่งต่างก็ได้มีการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจในระดับที่ดีมาก	(ชนัญนิษฐ์	ลาภวิไล	และ 
พิสินี	 ลีลาเฟื่องศิลป์,	 2552,	 หน้า	 80-81)	 แต่ส�าหรับ 
ประเทศไทย	 การพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ถูกพัฒนาขึ้น 
จนถึงปี	 พ.ศ.	 2549	 ที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นและ 
เกดิเหตุการณ์ชมุนุมทางการเมอืงตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2549-2553
	 แต่ทว่าในประเทศอื่นๆ	 ได้มีการพัฒนาการทาง 
ด้านต่างๆ	โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี	ได้แก่	ประเทศ 
ญี่ปุ่น	 ถึงแม้จะพบกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.	 2551 
(ค.ศ.	2008)	และภยัธรรมชาตใินปี	พ.ศ.	2554	(ค.ศ.	2011) 

แต่ก็ยังเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 
เทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง	 ท�าให้แม้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยสูด้นีกั 
เนือ่งด้วยเศรษฐกจิโลก	 แต่ประชาชนกย็งัสามารถอยูไ่ด้อย่าง 
สะดวกสบาย	เนือ่งด้วยการพฒันาในทุกๆ	ด้าน	ในส่วนของ 
ประเทศเกาหลีใต้ท่ีมีการพัฒนาท้ังทางด้านเทคโนโลย ี
ทางด้านการอตุสาหกรรมภาพยนตร์และทางด้านการท่องเท่ียว 
โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีใต้ได้เป็นดั่งการ 
น�าเสนอหรอืประชาสมัพนัธ์ในภาพท่ีสวยงามของเกาหลใีต้ 
และยังเป็นที่นิยมในประเทศไทย	 ดังเช่น	 ซีรีย์	 แดจังกึม 
หรือ	 จูมง	 เป็นต้น	 ส่งผลให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศ 
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้อย่างมากมาย 
ในแต่ละปี	 และประเทศจีนท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และในปี	พ.ศ.	2546	(ค.ศ.	2003)	ได้มีการขยายตัวของ 
เศรษฐกิจจีนเนื่องด้วยนโยบายการทะยานข้ึนอย่างสันติ 
(China	Peaceful	Rise)	เป็นการขยายตวัแบบอ�านาจอ่อน 
(Soft	 Power)	 ที่เน้นการเข้าไปแบบการใช้เศรษฐกิจ 
(Zheng	Bijian,	2548)	ซึ่งการขยายตัวนี้เป็นไปโดยรอบ 
ภูมิภาคเอเชียและไปถึงภูมิภาคแอฟริกา	 โดยเป็นการ 
เข้าไปลงทุนในด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น 
การลงทนุสร้างตกึส�านกังานกระทรวงกลาโหมของประเทศ 
แองโกลาหรือการสร้างท่อส่งน�้ามันในพื้นที่อนุภูมิภาค 
ซาฮาร่า	 (Sub-Sahara)	 เป็นต้น	 (เพ็ชรี	 สุมิตร,	 2550, 
หน้า	15)

2 ผูเ้ขียนได้รบัฟังการเสวนาและสบืค้นข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่น�ามาเรยีบเรยีงเป็นบทความนี้
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มีการพัฒนาในพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่	 โดยเฉพาะ 
ชายขอบของประเทศไทย	 การพัฒนาจึงขยายตัวจาก 
เมืองหลวงไปยังพื้นท่ีห่างไกลมากข้ึน	 ซ่ึงบทความนี้ 
จะได้น�าเสนอถึงประเด็นของการพัฒนาที่แตกต่าง 
ระหว่างประเทศไทยและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ 
ท่ีจะต้องใช้การสร้างนวัตกรรมเพื่อท่ีท�าให้ประเทศไทย 
เป็นประเทศพฒันาและและสามารถพฒันาได้อย่างยัง่ยนื

 ควำมแตกต่ำงของกำรพัฒนำระหวำ่ง 
 ไทยกับประเทศพัฒนำแล้ว 2

	 ปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่อง 
ที่ส�าคัญแทบจะที่สุด	เนื่องด้วยความมั่นคงในรูปแบบเก่า 
(Traditional	 Security)	 ได้ถูกให้ความส�าคัญน้อยลง 
และแทนทีด้่วยความม่ันคงรปูแบบใหม่	 (Non-Traditional 
Security)	 ที่มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ	 เนื่องจากมีความ 
เก่ียวข้องกับปัจจัยการด�าเนนิชีวติของมนษุย์	 ซ่ึงทุกประเทศ 
ก็ได้ท�าการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามเย็น 
อย่างต่อเนื่อง	 ประเทศในทวีปเอเชียถูกจับตามองว่า 
เป็นทวปีท่ีมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิท่ีมากทีส่ดุ	แต่กต้็อง 
มีเหตุสะดุดในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
“ต้มย�ากุ้ง”	 แต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเศรษฐกิจ 
ในทวีปเอเชียก็ดีข้ึนตามล�าดับ	 ท้ังในประเทศเกาหลีใต ้
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศจีน	 ซึ่งต่างก็ได้มีการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจในระดับที่ดีมาก	(ชนัญนิษฐ์	ลาภวิไล	และ 
พิสินี	 ลีลาเฟื่องศิลป์,	 2552,	 หน้า	 80-81)	 แต่ส�าหรับ 
ประเทศไทย	 การพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ถูกพัฒนาขึ้น 
จนถึงปี	 พ.ศ.	 2549	 ที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นและ 
เกิดเหตกุารณ์ชุมนุมทางการเมอืงตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2549-2553
	 แต่ทว่าในประเทศอื่นๆ	 ได้มีการพัฒนาการทาง 
ด้านต่างๆ	โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี	ได้แก่	ประเทศ 
ญี่ปุ่น	 ถึงแม้จะพบกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.	 2551 
(ค.ศ.	2008)	และภยัธรรมชาตใินปี	พ.ศ.	2554	(ค.ศ.	2011) 

แต่ก็ยังเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 
เทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง	 ท�าให้แม้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยสูดี้นกั 
เนือ่งด้วยเศรษฐกจิโลก	 แต่ประชาชนกย็งัสามารถอยูไ่ด้อย่าง 
สะดวกสบาย	เนือ่งด้วยการพฒันาในทกุๆ	ด้าน	ในส่วนของ 
ประเทศเกาหลีใต้ที่มีการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลย ี
ทางด้านการอตุสาหกรรมภาพยนตร์และทางด้านการท่องเทีย่ว 
โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีใต้ได้เป็นดั่งการ 
น�าเสนอหรือประชาสมัพันธ์ในภาพทีส่วยงามของเกาหลใีต้ 
และยังเป็นที่นิยมในประเทศไทย	 ดังเช่น	 ซีรีย์	 แดจังกึม 
หรือ	 จูมง	 เป็นต้น	 ส่งผลให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศ 
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้อย่างมากมาย 
ในแต่ละปี	 และประเทศจีนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และในปี	พ.ศ.	2546	(ค.ศ.	2003)	ได้มีการขยายตัวของ 
เศรษฐกิจจีนเนื่องด้วยนโยบายการทะยานขึ้นอย่างสันติ 
(China	Peaceful	Rise)	เป็นการขยายตวัแบบอ�านาจอ่อน 
(Soft	 Power)	 ที่เน้นการเข้าไปแบบการใช้เศรษฐกิจ 
(Zheng	Bijian,	2548)	ซึ่งการขยายตัวนี้เป็นไปโดยรอบ 
ภูมิภาคเอเชียและไปถึงภูมิภาคแอฟริกา	 โดยเป็นการ 
เข้าไปลงทุนในด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น 
การลงทนุสร้างตกึส�านกังานกระทรวงกลาโหมของประเทศ 
แองโกลาหรือการสร้างท่อส่งน�้ามันในพื้นที่อนุภูมิภาค 
ซาฮาร่า	 (Sub-Sahara)	 เป็นต้น	 (เพ็ชรี	 สุมิตร,	 2550, 
หน้า	15)

2 ผูเ้ขยีนได้รบัฟังการเสวนาและสบืค้นข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่น�ามาเรยีบเรยีงเป็นบทความนี้
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	 จะเหน็ได้ว่าการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเดยีวไม่ได้ท�า 
ให้ประเทศสามารถเจริญได้อย่างยั่งยืน	 เนื่องจากจะต้อง 
ตามเทคโนโลยทีีพ่ฒันาอยูต่ลอดเวลา	ซึง่จะท�าให้ไม่สามารถ 
จะหลุดพ้นจากวาทกรรม	 “กับดักรายได้ปานกลาง” 
(Middle	 Income	 Trap)	 ได้	 โดยจะกลายเป็นการ 
ตั้งค�าถามว่า	 เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงยังไม่สามารถ 
กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้	 ด้วยสาเหตุที่กล่าวมา 
ในข้างต้นคือ	 ไม่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียง 
อย่างเดียว	 แต่อีกสาเหตุที่ส�าคัญคือ	 ประเทศไทยยังขาด 
การพฒันานวตักรรม	(Innovation)	ซึง่การพฒันานวตักรรม 
กอ็ยูใ่นเง่ือนไขคอื	จ�าเป็นจะต้องให้โลกเห็นว่ามคีวามส�าคญั 
และต้องเป็นประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีนวัตกรรมนี้ได ้
ซ่ึงประเทศต่าง	ๆ	ทีไ่ด้กล่าวมานัน้กล้็วนแล้วแต่มีนวตักรรม 
ทัง้สิน้	เช่น	ประเทศญีปุ่น่คอืนวตักรรมทางเทคโนโลยต่ีางๆ 
ที่มีคุณภาพ	 ประเทศจีนก็เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
แต่เน้นทางด้านราคาที่ไม่สูงเท่ากับประเทศญ่ีปุ่น	 และ 
ประเทศเกาหลีใต้มเีทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมภาพยนตร์ 
ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศด้วย	เป็นต้น

 กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรสรำ้ง 
 นวตักรรมของประเทศไทย

 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า	 การพัฒนา 
มวิีวัฒนาการทีต่่างกนัออกไปในแต่ละยคุ	โดยความมพีลวตั 
ของการพัฒนาท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นๆ 
ด้วยเช่นกัน	 ในอดีตสิ่งส�าคัญที่สุดคือแรงงาน	 ท�าให้เกิด 
การแย่งชิงแรงงานด้วยการท�าสงคราม	และด้วยสงคราม 
ท�าให้การพัฒนาถูกหล่อเลี้ยงขึ้นมาจนกระท่ังสามารถ 
ที่จะสร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ในปัจจุบัน 
โดยประเทศไทยก็ได้เข้าสู่กระแสของการพัฒนาในระดับ 
นานาชาติในช่วงรัชกาลที่	 4	และหลังจากนั้นได้มีการน�า 
ความรู้และวิทยาการของประเทศตะวันตกเข้ามาและ 
ท�าให้เกิดการพัฒนาในด้านสาธารณูปโภคและด้าน 
เศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะมีเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
เช่น	สงครามโลก	วกิฤตเศรษฐกิจ	การรัฐประหาร	เป็นต้น 
แต่โดยภาพรวมกถ็อืได้ว่า	ประเทศไทยมกีารพัฒนาเกิดขึน้ 
อยู่ตลอดเวลาที่สามารถสังเกตได้จากการก่อสร้างใน 
เมืองใหญ่	 คือ	 กรุงเทพมหานคร	 หรือ	 GDP	 เศรษฐกิจ 

ทีเ่คยเตบิโตขึน้ในระดบัทีค่่อนข้างสงูในช่วงระยะเวลาหนึง่ 
แต่ก็กลับมาสู ่ค�าถามที่ว่า	 เพราะเหตุใดประเทศไทย 
ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 /	 ความเจริญก้าวหน้าทาง 
เศรษฐกจิ	กลบัไม่สามารถจะหลดุออกจากสภาวะทีเ่รยีกว่า 
“กับดักรายได้ปานกลาง”	(Middle	Income	Trap)
	 ซ่ึงประเทศไทยจะมีการพัฒนาท่ีเห็นได้จากตัวเลข 
ทางเศรษฐกิจในช่วงปี	 พ.ศ.	 2533-2536	 ที่การลงทุน 
โดยตรงจากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment 
-	 FDI)	 จากประเทศญ่ีปุ่นเข้ามา	 และอีกช่วงหนึ่งคือ 
ปี	 พ.ศ.	 2546-2548	 หลังจากการชดใช้หนี้ของกองทุน 
การเงินระหว่างประเทศ	 (International	 Monetary 
Fund	-	IMF)	(จุฑาทิพ	คล้ายทับทิม,	2559,	หน้า	186) 
แต่หลงัจากนัน้เศรษฐกจิประเทศไทยกช็ะลอตวัและเติบโต 
ขึ้นมาเป็นระยะอย่างไม่มีเสถียรภาพ	 โดยหลายประเทศ 
ได้ประสบกับเหตุการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันจึงได้สังเกตจาก 
ตัวอย่างของประเทศท่ีพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศ 
สหรัฐอเมริกา	จีน	ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้	ซึ่งประเทศเหล่านี้ 
เป็นประเทศที่สร้างตัวขึ้นมาหลังจากสงครามทั้งสิ้น 
แต่สิง่ท่ีประเทศเหล่าน้ีมแีต่ประเทศไทยขาดกคื็อการสร้าง 
“นวัตกรรม”	(Innovation)

 “สังคมพหุวฒันธรรม” อุปสรรค
 หรอืโอกำสของประเทศไทย

	 ส�าหรบัการสร้างนวตักรรมมไีด้ในหลากหลายรปูแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
ด้านสังคม	เป็นต้น	โดยประเทศไทยได้พยายามที่จะสร้าง 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	 แต่ที่จะได้เห็นอย่างชัดเจนคือ 
เทคโนโลยีทางทหารแต่ประเทศไทยกลับไม่ได้มองถึง 
นวัตกรรมทางสังคม	 โดยลักษณะของนวัตกรรมต้องเป็น 
สิ่งใหม่ท่ีเกิดจากองค์ความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์เพื่อ 
เป็นประโยชน์ต่อประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยสิง่ท่ีเป็นรปูธรรมของนวตักรรม	ได้แก่	1)	ผลติภณัฑ์ใหม่ 
2)	กระบวนการผลติใหม่	และ	3)	การบรกิารใหม่	ยกตวัอย่าง 
Steve	 Job	 ที่เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ท่ีย่อคอมพิวเตอร ์
ให้อยู ่ในมือถือ	 หรือ	 Henry	 Ford	 ท่ีผลิตรถยนต์ 
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แทนพาหนะสตัว์ข่ี	เป็นต้น	(เดวิด	ฮาร์วี,	2555,	หน้า	102) 
ซ่ึงสังคมของประเทศไทยเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากตั้งแต่อดีตสังคมไทยไม่ใช่สังคมแบบเด่ียว 
ที่มีแต่กลุ่มของ	 “คนไท”	 อาศัยอยู่เท่านั้น	 หากแต่เป็น 
สังคมแบบพหุที่มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนชาติพันธุ ์ 
ที่หลากหลาย	 จนกระทั่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ได้เข้ามา 
สู่สังคมสยาม	ท�าให้ประเทศไทยจะต้องมีการสร้างคุณค่า 
ความเป็นไทย	(Thainess)	(สายชล	สัตยานุรักษ์,	2558, 
หน้า	 854)	 ผ่านแนวคิดต่างๆ	 ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัด	 คือ 
การท�าให้มีความรู้สึกเป็นไทย	 คือ	 นโยบายกลายกลืน 
(Assimilation)	 ที่ท�าให้ทุกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรม 
กระแสหลักของประเทศไทยจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามแบบ 
วัฒนธรรมหลัก	เช่น	การตั้งชื่อแบบไทย	คือ	สุชน	สุชาติ 
เป็นต้น	 (สุชาติ	 เศรษฐมาลินี,	 2553)	 หรือ	 การห้าม 
วฒันธรรมพ้ืนถิน่แสดงวฒันธรรมของตน	 เป็นสาเหตุหนึง่ 
ที่ท�าให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
ไม่สามารถยอมรับวัฒนธรรมสยาม	 และท�าการต่อต้าน 
เจ้าหน้าที่รัฐด้วยการไม่ท�าตามนโยบายจากส่วนกลาง 
และการกระท�าที่ใช้ความรุนแรง
	 แต่นโยบายกลายกลืนของไทยแสดงให้เห็นถึง 
การมองกลุ ่มชาติพันธุ ์ เป ็นอุปสรรคของการสร ้าง 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 (Solidarity)	 ภายในชาติ 
ประกอบกับช่วงสงครามเย็นมีการขยายอิทธิพลของลัทธิ 
คอมมิวนิสต์	 ท�าให้รัฐไทยมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์อาจเข้า 
ร่วมกับกลุ่มคอมมิวนิสต์และท�าการต่อต้านรัฐ	 จึงท�าให้ 
การจัดต�าแหน่งของกลุ ่มชาติพันธุ ์ของรัฐกลายเป็น 
“ภัยคุกคาม” (Threat)	หนึ่งที่รัฐจะต้องเฝ้าระวัง	ส่งผล 
ต่อความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพียงแต่รัฐที่มองกลุ่มชาติพันธุ์ 
เท่านั้น	 แต่ยังมีมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อรัฐนั้น 
มคีวามระแวงถงึนโยบายของการเฝ้าระวงัต่อกลุม่ชาตพินัธุ ์
นี้ด้วย	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 รัฐธรรมนูญไทยไม่ให้สิทธิ 
เสรีภาพมากขึ้น	รวมทั้งสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์	เนื่องจาก 

ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้ถูกก�าจัดลงไป 
คอื	ภยัคอมมวินสิต์	โดยรฐัธรรมนญูฉบับนีไ้ด้ให้ความส�าคญั 
กับท้องถิ่นมากขึ้น	ประกอบกับกระแสของการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมที่รัฐก็เริ่มให้ความส�าคัญด้วยเช่นกัน	 มีการ 
ส่งเสริมหลักสูตรการสอนท่ีท�าให้เรียนรู้เก่ียวกับท้องถ่ิน 
แต่สิ่งท่ีรัฐส่งเสริมท�าให้วัฒนธรรมถ่ินเป็นแค่สินค้า 
(Commodification)	 แต่ไม่ได้สร้างความยั่งยืนให้แก ่
วัฒนธรรมถิ่นแต่อย่างใด
	 ส�าหรบัประเดน็ของพหวุฒันธรรมเป็นสิง่ทีม่มีานาน 
และสามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ 
ซึง่ภาครฐัได้มกีารศกึษาทางด้านชาตพินัธุใ์นประเทศไทย 
จากในอดีตท่ีจะมีความเข้าใจในเรื่องชาติพันธุ์เป็นสิ่งท่ี 
ติดตัวมาแต่ก�าเนิด	แต่ต่อมาก็มีการถกเถียงว่า	ชาติพันธุ์ 
เป็นส�านกึหรอืความรูส้กึท่ีมีร่วมกัน	 ท่ีสามารถปรบัเปล่ียน 
เลื่อนไหลได้	 โดยในปัจจุบันก็มีการมองว่าสิ่งท่ีเรียกว่า 
“ชาติพันธุ์”	 เป็นเพียงการประกอบสร้างข้ึนจากสภาพ 
แวดล้อมหรืออัตลักษณ์ของการนิยามตนเองเท่านั้น 
และสิง่ทีแ่สดงถึงความสนใจทางด้านกลุม่ชาตพินัธุข์องรฐั 
คือ	 การที่รัฐสนับสนุนการจัดท�าฐานข้อมูลทางชาติพันธุ์ 
เพื่อที่จะให้กลุ ่มชาติพันธุ์เข้าใจและรับรู ้ถึงอัตลักษณ ์
ของตนได้	 จากอดีตที่มีเพียงกลุ ่มนักวิชาการที่เข้าไป 
เก็บข้อมูลยังพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์	3	ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า 
แท้ที่จริงพหุวัฒนธรรมเป็นด่ังทุนทางสังคมที่ถูกซ่อนเร้น 
เนือ่งจากสงัคมไทยอยูกั่บความเป็นพหสัุงคมมาโดยตลอด 
ท�าให้ไม่ได้ใส่ใจกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่	 แต่ในความ 
เป็นจริงแล้วประเทศไทยในอดีตได้มีการสร้างนวัตกรรม 
ที่เกิดมาจากวัฒนธรรม	 เช่น	 การมีนวัตกรรมในการรบ 
เช่น	 เรือพิฆาต	ปืนใหญ่บนหลังช้าง	 เป็นต้น	 ซึ่งในสังคม 
พหุวัฒนธรรมสามารถที่จะน�ามาเป็น	“นวัตกรรม”	ของ 
ประเทศไทยได้	จะเห็นตวัอย่างได้ชัดเจนท่ีสดุคอื	ประเทศ 
เกาหลีใต้	 ท่ีได้น�าประวัติศาสตร์ของตนเองมาน�าเสนอ 
ในรูปแบบของภาพยนตร์หรือละคร

3 นายอภินนัท์ ธรรมเสนา หวัหน้ากลุม่งานสือ่สารความรูแ้ละเครอืข่ายสมัพนัธ์ ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร ผูเ้สวนาในหวัข้อ กรณศีกึษางานวจิยั 
 กลุม่ชาติพนัธุใ์นสงัคมไทยกบับรบิทความมัน่คงของมนษุย์ ในการสมัมนา “พหวุฒันธรรมและนวตักรรมทางสงัคมกบัความมัน่คงของมนษุย์” 
 ในบรบิทความมัน่คงของต่างประเทศและไทย วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 จดัโดย สถาบนัความมัน่คงศกึษา ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ
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แทนพาหนะสตัว์ข่ี	เป็นต้น	(เดวิด	ฮาร์วี,	2555,	หน้า	102) 
ซึง่สงัคมของประเทศไทยเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากตั้งแต่อดีตสังคมไทยไม่ใช่สังคมแบบเดี่ยว 
ที่มีแต่กลุ่มของ	 “คนไท”	 อาศัยอยู่เท่านั้น	 หากแต่เป็น 
สังคมแบบพหุที่มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนชาติพันธุ ์ 
ท่ีหลากหลาย	 จนกระท่ังความเป็นรัฐสมัยใหม่ได้เข้ามา 
สู่สังคมสยาม	ท�าให้ประเทศไทยจะต้องมีการสร้างคุณค่า 
ความเป็นไทย	(Thainess)	(สายชล	สัตยานุรักษ์,	2558, 
หน้า	 854)	 ผ่านแนวคิดต่างๆ	 ซ่ึงสิ่งท่ีเห็นได้ชัด	 คือ 
การท�าให้มีความรู้สึกเป็นไทย	 คือ	 นโยบายกลายกลืน 
(Assimilation)	 ที่ท�าให้ทุกวัฒนธรรมท่ีไม่ใช่วัฒนธรรม 
กระแสหลักของประเทศไทยจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามแบบ 
วัฒนธรรมหลัก	เช่น	การตั้งชื่อแบบไทย	คือ	สุชน	สุชาติ 
เป็นต้น	 (สุชาติ	 เศรษฐมาลินี,	 2553)	 หรือ	 การห้าม 
วฒันธรรมพืน้ถิน่แสดงวฒันธรรมของตน	 เป็นสาเหตหุนึง่ 
ที่ท�าให้พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
ไม่สามารถยอมรับวัฒนธรรมสยาม	 และท�าการต่อต้าน 
เจ้าหน้าที่รัฐด้วยการไม่ท�าตามนโยบายจากส่วนกลาง 
และการกระท�าที่ใช้ความรุนแรง
	 แต่นโยบายกลายกลืนของไทยแสดงให้เห็นถึง 
การมองกลุ ่มชาติพันธุ ์ เป ็นอุปสรรคของการสร ้าง 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 (Solidarity)	 ภายในชาติ 
ประกอบกับช่วงสงครามเย็นมีการขยายอิทธิพลของลัทธิ 
คอมมิวนิสต์	 ท�าให้รัฐไทยมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์อาจเข้า 
ร่วมกับกลุ่มคอมมิวนิสต์และท�าการต่อต้านรัฐ	 จึงท�าให้ 
การจัดต�าแหน่งของกลุ ่มชาติพันธุ ์ของรัฐกลายเป็น 
“ภัยคุกคาม” (Threat)	หนึ่งที่รัฐจะต้องเฝ้าระวัง	ส่งผล 
ต่อความสัมพันธ์ท่ีไม่ใช่เพียงแต่รัฐท่ีมองกลุ่มชาติพันธุ์ 
เท่านั้น	 แต่ยังมีมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อรัฐนั้น 
มคีวามระแวงถงึนโยบายของการเฝ้าระวงัต่อกลุม่ชาตพินัธุ ์
นี้ด้วย	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 รัฐธรรมนูญไทยไม่ให้สิทธิ 
เสรีภาพมากขึ้น	รวมทั้งสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์	เนื่องจาก 

ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้ถูกก�าจัดลงไป 
คอื	ภยัคอมมวินสิต์	โดยรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ด้ให้ความส�าคญั 
กับท้องถิ่นมากขึ้น	ประกอบกับกระแสของการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมที่รัฐก็เริ่มให้ความส�าคัญด้วยเช่นกัน	 มีการ 
ส่งเสริมหลักสูตรการสอนที่ท�าให้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 
แต่สิ่งที่ รัฐส่งเสริมท�าให้วัฒนธรรมถิ่นเป็นแค่สินค้า 
(Commodification)	 แต่ไม่ได้สร้างความยั่งยืนให้แก ่
วัฒนธรรมถิ่นแต่อย่างใด
	 ส�าหรบัประเดน็ของพหวุฒันธรรมเป็นส่ิงทีม่มีานาน 
และสามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ 
ซึง่ภาครฐัได้มกีารศกึษาทางด้านชาตพินัธุใ์นประเทศไทย 
จากในอดีตที่จะมีความเข้าใจในเรื่องชาติพันธุ์เป็นสิ่งที ่
ติดตัวมาแต่ก�าเนิด	แต่ต่อมาก็มีการถกเถียงว่า	ชาติพันธุ์ 
เป็นส�านึกหรอืความรู้สกึทีมี่ร่วมกัน	ทีส่ามารถปรบัเปล่ียน 
เลื่อนไหลได้	 โดยในปัจจุบันก็มีการมองว่าสิ่งที่เรียกว่า 
“ชาติพันธุ์”	 เป็นเพียงการประกอบสร้างขึ้นจากสภาพ 
แวดล้อมหรืออัตลักษณ์ของการนิยามตนเองเท่านั้น 
และสิง่ทีแ่สดงถงึความสนใจทางด้านกลุม่ชาตพัินธุข์องรฐั 
คือ	 การที่รัฐสนับสนุนการจัดท�าฐานข้อมูลทางชาติพันธุ์ 
เพื่อที่จะให้กลุ ่มชาติพันธุ์เข้าใจและรับรู ้ถึงอัตลักษณ ์
ของตนได้	 จากอดีตที่มีเพียงกลุ ่มนักวิชาการท่ีเข้าไป 
เก็บข้อมูลยังพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์	3	ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า 
แท้ที่จริงพหุวัฒนธรรมเป็นด่ังทุนทางสังคมที่ถูกซ่อนเร้น 
เนือ่งจากสงัคมไทยอยูกั่บความเป็นพหสัุงคมมาโดยตลอด 
ท�าให้ไม่ได้ใส่ใจกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่	 แต่ในความ 
เป็นจริงแล้วประเทศไทยในอดีตได้มีการสร้างนวัตกรรม 
ที่เกิดมาจากวัฒนธรรม	 เช่น	 การมีนวัตกรรมในการรบ 
เช่น	 เรือพิฆาต	ปืนใหญ่บนหลังช้าง	 เป็นต้น	 ซึ่งในสังคม 
พหุวัฒนธรรมสามารถที่จะน�ามาเป็น	“นวัตกรรม”	ของ 
ประเทศไทยได้	จะเห็นตัวอย่างได้ชดัเจนทีส่ดุคอื	ประเทศ 
เกาหลีใต้	 ที่ได้น�าประวัติศาสตร์ของตนเองมาน�าเสนอ 
ในรูปแบบของภาพยนตร์หรือละคร

3 นายอภนินัท์ ธรรมเสนา หวัหน้ากลุม่งานสือ่สารความรูแ้ละเครอืข่ายสมัพนัธ์ ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร ผูเ้สวนาในหวัข้อ กรณศีกึษางานวจิยั 
 กลุม่ชาติพนัธุใ์นสงัคมไทยกบับรบิทความมัน่คงของมนษุย์ ในการสมัมนา “พหวุฒันธรรมและนวตักรรมทางสงัคมกบัความมัน่คงของมนุษย์” 
 ในบรบิทความมัน่คงของต่างประเทศและไทย วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 จดัโดย สถาบนัความมัน่คงศกึษา ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ
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	 ในประเทศไทยได้มีการเข้ามาของละครเกาหลีและ 
เรือ่งทีท่�าให้เกดิกระแส	“วฒันธรรมเกาหล”ี	(Korea	Pop	- 
Culture)	คือ	เรื่อง	แดจังกึม	ที่ส่งผลต่อกระแสของอาหาร 
เกาหลี	 หรือ	 การท่องเที่ยวเกาหลี	 และยังมีกระแสของ 
pop	culture	อื่น	ๆ	 เช่น	ศิลปินเกาหลีหรือละครเกาหลี 
เรื่องอื่น	 เป็นต้น	ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลเกาหลีสนับสนุน 
ในด้านวัฒนธรรมที่จะมีความคล้ายคลึงกับนโยบาย	 Cool 
Japan	 ของประเทศญี่ปุ่น	 โดยถ้าหากมองจากศักยภาพ 
และเร่ืองราวทีป่ระเทศไทยมีต้ังแต่อดีตถงึปัจจุบนั	 กจ็ะเป็น 
อีกจุดขายหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมของการท่องเที่ยว 
อกีท้ังยงัมวีฒันธรรมย่อยทีห่ากสามารถท�าให้มกีารสอดรบักบั 
วัฒนธรรมหลักได้	โดยรัฐมีแรงจูงใจคือให้มีภาพยนตร์หรือ 
ละครของวฒันธรรมท้องถิน่ทีผ่สมผสานกับวฒันธรรมหลกั 
กส็ามารถทีจ่ะท�าให้เกดิทัง้นวตักรรมสือ่ทีบ่อกเล่าเรือ่งราว 
ของวัฒนธรรมต่าง	ๆ 	ในประเทศไทย	และส่งเสริมนวตักรรม 
การท่องเที่ยวที่จะไม่ได้เป็นเครื่องมือในการหาประโยชน ์
ของนายทนุ	 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการสนบัสนนุของภาครฐัด้วยการ 
ออกนโยบายผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวฯ	 หรือกระทรวง 
ด้านเศรษฐกิจ

 กล่ำวได้ว่ ำบทควำมน้ีต้องกำรส่ือให้ เ ห็นว่ ำ 
กำรพัฒนำเกิดขึ้นเป็นพลวัตท่ีส่งผลต่อกำรใช้ชีวิต 
ของมนุษย์ ซ่ึงประเทศไทยได้ผ่ำนกำรพัฒนำมำหลำย 
รูปแบบท้ังรัฐจำรีตท่ีตำมประวัติศำสตร์กระแสหลัก 
ได้เริม่ต้นจำกสมัยสุโขทัย อยุธยำ ธนบุรแีละรตันโกสินทร ์
แต่ละยุควทิยำกำรในกำรใชช้วีติก็ต่ำงกันออกไป จนเข้ำสู่ 
ยุคสมัยใหม่ในชว่งสมัยรชักำลท่ี 5 ท่ีน�ำวทิยำกำรของ 
ประเทศตะวันตกเข้ำมำและปรับปรุงประเทศจนถึง 
ในยุคสงครำมเย็นท่ีมีประเทศมหำอ�ำนำจของโลกเขำ้มำ 
เป็นพันธมิตรทำงทหำรอย่ำงชดัเจนคือ สหรฐัอเมรกิำ 
โดยในยุคน้ีได้มีกำรพัฒนำท่ีกระจำยไปยังทุกภูมิภำค 
ของประเทศไทย ได้มีกำรรับควำมรู้เรื่องกำรท�ำ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติมำใช้ อีกท้ัง 
ยังมีควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนกำรทหำรและเศรษฐกิจ 
และเม่ือส้ินสุดสงครำมเย็นแล้ว ยุคของกำรแข่งขัน 
ทำงเศรษฐกิจก็ท�ำให้ประเทศไทยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
ทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะภมิูภำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
ท่ีมีแนวคิดของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค 
(Regional Integration) (ขจิต จิตตเสวี, 2553, 
หน้ำ 144) แต่ก็เกิดวกิฤตเศรษฐกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2540 
ท�ำให้หลังจำกน้ันเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว 
จำกท้ังเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก

	 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย	 ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ประเทศจีน	 ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 
จ�าเป็นจะต้องเร่ิมต้นจากความเสยีหายจากสงคราม	 แต่เมือ่เวลาผ่านไปในช่วงหลงัสงครามเยน็ประเทศเหล่านัน้ก็ได้ก้าวขึน้มา 
เป็นประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ	แต่กลบัมาในประเทศไทยมกีารพฒันาในทกุด้าน	แต่กลบัไม่สามารถทีจ่ะท�าให้ประเทศ 
ไปสู้เป้าหมายคือ	 “ประเทศพัฒนาแล้ว”	 (Developed	 State)	 ได้	 ซึ่งก็ได้มีการตั้งค�าถามว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใดกันแน่ 
หนึ่งสาเหตุที่ส�าคัญที่ประเทศในเอเชียตะวันออกสามารถมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วมีสถานะแตกต่างไปจาก 
ประเทศไทย	 คือ	 การสร้างนวัตกรรม	 ซึ่งในความเป็นจริงประเทศไทยก็สามารถท่ีจะสร้างนวัตกรรมของตนได้จากทุนที่ม ี
คือ	 ทุนทางวัฒนธรรม	 โดยการสนับสนุนความเป็นพหุวัฒนธรรมให้กลายเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
ด้านสื่อ	 โดยเฉพาะภาพยนตร์และละคร	 นวัตกรรมด้านการท่องเท่ียวท่ีจะเข้ามาควบคู่กับส่ือท่ีออกไปยังต่างประเทศ	 และ 
นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมต่างๆ	ในประเทศไทยจะสามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน
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	การพัฒนาทั้งทางด้านสาธารณูปโภค	 ทางเศรษฐกิจ	 หรือทางสังคมก็ไม่อาจเป็นสิ่งยืนยันถึงความยั่งยืน 
ของการพัฒนา	 ตราบเท่าที่ประเทศไทยจ�าเป็นจะต้องเป็นผู้ตามทางเทคโนโลยี	 จึงจ�าเป็นจะต้องมีการ 

พัฒนานวัตกรรมขึ้นมา	 แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ	 กลับมาดูว่าประเทศไทยมีต้นทุนอะไรที่จะสร้างนวัตกรรมได้ 
ซึง่วฒันธรรมในประเทศไทยต้ังแต่อดีตกเ็ป็นสงัคมพหวุฒันธรรม	 จงึเป็นต้นทุนท่ีสะสมมาในระยะเวลาท่ียาวนาน 

คอืเป็นทนุทางสงัคมทีม่หาศาล	และสงัคมพหวุฒันธรรมก็เป็นสิง่ท่ีต้องสร้างเป็นนวตักรรมของประเทศ 
พหุวัฒนธรรมจึงเป็นดั่ง	“วัฒนธรรมทุนที่ซ่อนเร้น”	ท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคงจะต้อง 

หนัมาสนใจความเป็นพหวุฒันธรรมมากขึน้	 เพือ่ให้เป็นนวตักรรมหรอืเป็นสิง่ทีต้่องมาเป็นเอกลกัษณ์ของ 
ประเทศไทย	น�าประวัติศาสตร์แบบพหุวัฒนธรรมมาท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศ	จะต้อง	“มองหลังแลหน้า” 

คือ	 การมองย้อนไปในอดีตและมองอนาคตข้างหน้าเพื่อให้ประเทศสามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
และสร้างให้ประเทศกลายเป็นประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน
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