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บทน�ำ
ในการเปิดประเด็นสัมมนาเรือ่ ง “สังคมพหุวฒ
ั นธรรม
กับความมัน่ คงของมนุษย์” เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 1
ได้ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ถึ ง การพั ฒ นาประเทศไทย
โดยมีมุมมองผ่านทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความมั่นคง
มนุ ษ ย์ ซึ่ ง สถาบั น ความมั่ น คงศึ ก ษาได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ท่ า น ศ.ดร. สุ เ นตร ชุ ติ น ธรานนท์ ผู ้ อ� า นวยการ
ศู น ย์ พ หุ วั ฒ นธรรมศึ ก ษาและนวั ต กรรมทางสั ง คม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดประเด็นการบรรยายพิเศษ
ในเรื่อง “มุมมองพหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม
กับมิติความมั่นคงของมนุษย์” ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบัน
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non - Traditional Security)
ให้ความส�าคัญกับความมัน่ คงมนุษย์ในทุกด้าน แต่ประเทศไทย
ให้ความส�าคัญกับการท�าให้รวมกันเป็นหนึ่ง (Solidarity)
ของผู้คนในชาติ คือ การมีอัตลักษณ์ความเป็นชาติในแบบ
เดียวกัน ท�าให้ความเป็นชาติพนั ธุถ์ กู มองว่าเป็นภัย (Threat)
ของรัฐ แต่ในการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่เพียงเศรษฐกิจ
แต่จะต้องมีการสร้าง “นวัตกรรม” (Innovation) เพือ่ ทีจ่ ะ
ท�าให้หลุดจาก “กับดักรายได้ปานกลาง” (Middle Income)
และสามารถก้าวไปสู่ “ประเทศพัฒนาแล้ว” (Developed
State) ได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาเป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นสายเลือดของมนุษย์ ตัง้ แต่อดีต
ได้มีการพัฒนาที่ท�าให้มนุษยชาติสามารถด�ารงอยู่ได้จนถึง
ปัจจุบนั เช่น การพัฒนาทางด้านการด�าเนินชีวติ มนุษย์ได้มกี าร
ผลิตเครือ่ งถ้วยชาม เครือ่ งมือทางการเกษตรหรือแม้แต่การ
ใช้ไฟ เพือ่ ทีจ่ ะท�าให้ชวี ติ มีความสะดวกสบายมากขึน้ จนกระทัง่
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายรวมไปถึงในประเด็น
ความเชือ่ ของมนุษย์ จากรัฐทีม่ คี วามเชือ่ ในความเป็น “ผี”
คือ รัฐจารีต (Galactic State) กลายเป็นรัฐที่เน้นในความ
สามารถของมนุษย์เป็นหลัก คือ รัฐสมัยใหม่ (Modern State)
(เกียรติชยั พงษ์พาณิชย์, 2558, หน้า 148) ซึง่ ประเทศไทย
ก็ได้ผา่ นยุคสมัยดังกล่าวมาเช่นกัน อีกทัง้ ยังมีกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ในประเทศไทยจ�านวนมากทีย่ งั ไม่ได้เปลีย่ นแปลงและยังคง
นับถือความเป็นจารีตของตนอยู่ ท�าให้รัฐไทยพยายาม
ทีจ่ ะท�าให้กลุม่ ชาติพนั ธุย์ อมรับความเป็นไทยตัง้ แต่ในสมัย
รั ช กาลที่ 5 ที่ ป ระเทศไทยเปลี่ ย นแปลงจากรั ฐ จารี ต
เป็นรัฐสมัยใหม่ จนกระทัง่ ถึงสมัยสงครามเย็นทีก่ ลุม่ ชาติพนั ธุ์
ยังถูกมองว่าเป็น “ภัย” ทีส่ ามารถเข้าร่วมกับลัทธิคอมมิวนิสต์
ในการต่อต้านรัฐ ส่งผลให้ในประเทศไทยจ�าเป็นจะต้อง

*1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่โครงการฯ) สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การสัมมนา “พหุวฒ
ั นธรรมและนวัตกรรมทางสังคมกับความมัน่ คงของมนุษย์ ในบริบทความมัน่ คงของต่างประเทศและไทย” วันที่ 17
พฤษภาคม 2562 จัดโดย สถาบันความมัน่ คงศึกษา ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
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มีการพัฒนาในพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ โดยเฉพาะ
ชายขอบของประเทศไทย การพัฒนาจึงขยายตัวจาก
เมื อ งหลวงไปยั ง พื้ น ที่ ห ่ า งไกลมากขึ้ น ซึ่ ง บทความนี้
จะได้ น� า เสนอถึ ง ประเด็ น ของการพั ฒ นาที่ แ ตกต่ า ง
ระหว่ า งประเทศไทยและประเทศพั ฒ นาแล้ ว อื่ น ๆ
ที่จะต้องใช้การสร้างนวัตกรรมเพื่อที่ท�าให้ประเทศไทย
เป็นประเทศพัฒนาและและสามารถพัฒนาได้อย่างยัง่ ยืน
ควำมแตกต่ำงของกำรพัฒนำระหว่ำง
ไทยกับประเทศพัฒนำแล้ว 2
ปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่อง
ที่ส�าคัญแทบจะที่สุด เนื่องด้วยความมั่นคงในรูปแบบเก่า
(Traditional Security) ได้ถูกให้ความส�าคัญน้อยลง
และแทนทีด่ ว้ ยความมัน่ คงรูปแบบใหม่ (Non-Traditional
Security) ที่มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความ
เกีย่ วข้องกับปัจจัยการด�าเนินชีวติ ของมนุษย์ ซึง่ ทุกประเทศ
ก็ได้ท�าการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามเย็น
อย่างต่อเนื่อง ประเทศในทวีปเอเชียถูกจับตามองว่า
เป็นทวีปทีม่ กี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจทีม่ ากทีส่ ดุ แต่กต็ อ้ ง
มีเหตุสะดุดในช่วงปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
“ต้มย�ากุ้ง” แต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเศรษฐกิจ
ในทวีปเอเชียก็ดีขึ้นตามล�าดับ ทั้งในประเทศเกาหลีใต้
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน ซึ่งต่างก็ได้มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในระดับที่ดีมาก (ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล และ
พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์, 2552, หน้า 80-81) แต่ส�าหรับ
ประเทศไทย การพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ถูกพัฒนาขึ้น
จนถึงปี พ.ศ. 2549 ที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นและ
เกิดเหตุการณ์ชมุ นุมทางการเมืองตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549-2553
แต่ทว่าในประเทศอื่นๆ ได้มีการพัฒนาการทาง
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ประเทศ
ญี่ปุ่น ถึงแม้จะพบกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008) และภัยธรรมชาติในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
2
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แต่ ก็ ยั ง เป็ น ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ ง ท�าให้แม้เศรษฐกิจจะไม่คอ่ ยสูด้ นี กั
เนือ่ งด้วยเศรษฐกิจโลก แต่ประชาชนก็ยงั สามารถอยูไ่ ด้อย่าง
สะดวกสบาย เนือ่ งด้วยการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ในส่วนของ
ประเทศเกาหลีใต้ที่มีการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยี
ทางด้านการอุตสาหกรรมภาพยนตร์และทางด้านการท่องเทีย่ ว
โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีใต้ได้เป็นดั่งการ
น�าเสนอหรือประชาสัมพันธ์ในภาพทีส่ วยงามของเกาหลีใต้
และยังเป็นที่นิยมในประเทศไทย ดังเช่น ซีรีย์ แดจังกึม
หรือ จูมง เป็นต้น ส่งผลให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศ
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้อย่างมากมาย
ในแต่ละปี และประเทศจีนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ได้มีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนเนื่องด้วยนโยบายการทะยานขึ้นอย่างสันติ
(China Peaceful Rise) เป็นการขยายตัวแบบอ�านาจอ่อน
(Soft Power) ที่เน้นการเข้าไปแบบการใช้เศรษฐกิจ
(Zheng Bijian, 2548) ซึ่งการขยายตัวนี้เป็นไปโดยรอบ
ภูมิภาคเอเชียและไปถึงภูมิภาคแอฟริกา โดยเป็นการ
เข้าไปลงทุนในด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
การลงทุนสร้างตึกส�านักงานกระทรวงกลาโหมของประเทศ
แองโกลาหรือการสร้างท่อส่งน�้ามันในพื้นที่อนุภูมิภาค
ซาฮาร่า (Sub-Sahara) เป็นต้น (เพ็ชรี สุมิตร, 2550,
หน้า 15)

ผูเ้ ขียนได้รบั ฟังการเสวนาและสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ น�ามาเรียบเรียงเป็นบทความนี้

จะเห็นได้วา่ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ทา�
ให้ประเทศสามารถเจริญได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากจะต้อง
ตามเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ จะท�าให้ไม่สามารถ
จะหลุดพ้นจากวาทกรรม “กับดักรายได้ปานกลาง”
(Middle Income Trap) ได้ โดยจะกลายเป็นการ
ตั้งค�าถามว่า เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงยังไม่สามารถ
กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ ด้วยสาเหตุที่กล่าวมา
ในข้างต้นคือ ไม่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียง
อย่างเดียว แต่อีกสาเหตุที่ส�าคัญคือ ประเทศไทยยังขาด
การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ซึง่ การพัฒนานวัตกรรม
ก็อยูใ่ นเงือ่ นไขคือ จ�าเป็นจะต้องให้โลกเห็นว่ามีความส�าคัญ
และต้องเป็นประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีนวัตกรรมนี้ได้
ซึง่ ประเทศต่าง ๆ ทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ ก็ลว้ นแล้วแต่มนี วัตกรรม
ทัง้ สิน้ เช่น ประเทศญีป่ นุ่ คือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตา่ งๆ
ที่มีคุณภาพ ประเทศจีนก็เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
แต่เน้นทางด้านราคาที่ไม่สูงเท่ากับประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศเกาหลีใต้มเี ทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศด้วย เป็นต้น
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรสร้ำง
นวัตกรรมของประเทศไทย
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ในข้ า งต้ น ว่ า การพั ฒ นา
มีววิ ฒ
ั นาการทีต่ า่ งกันออกไปในแต่ละยุค โดยความมีพลวัต
ของการพัฒนาท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นๆ
ด้วยเช่นกัน ในอดีตสิ่งส�าคัญที่สุดคือแรงงาน ท�าให้เกิด
การแย่งชิงแรงงานด้วยการท�าสงคราม และด้วยสงคราม
ท�าให้การพัฒนาถูกหล่อเลี้ยงขึ้นมาจนกระทั่งสามารถ
ที่ จ ะสร้ า งความสะดวกสบายให้ แ ก่ ม นุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บั น
โดยประเทศไทยก็ได้เข้าสู่กระแสของการพัฒนาในระดับ
นานาชาติในช่วงรัชกาลที่ 4 และหลังจากนั้นได้มีการน�า
ความรู้และวิทยาการของประเทศตะวันตกเข้ามาและ
ท� า ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาในด้ า นสาธารณู ป โภคและด้ า น
เศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะมีเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เช่น สงครามโลก วิกฤตเศรษฐกิจ การรัฐประหาร เป็นต้น
แต่โดยภาพรวมก็ถอื ได้วา่ ประเทศไทยมีการพัฒนาเกิดขึน้
อยู่ตลอดเวลาที่สามารถสังเกตได้จากการก่อสร้างใน
เมืองใหญ่ คือ กรุงเทพมหานคร หรือ GDP เศรษฐกิจ

ทีเ่ คยเติบโตขึน้ ในระดับทีค่ อ่ นข้างสูงในช่วงระยะเวลาหนึง่
แต่ ก็ ก ลั บ มาสู ่ ค� า ถามที่ ว ่ า เพราะเหตุ ใ ดประเทศไทย
ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ / ความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ กลับไม่สามารถจะหลุดออกจากสภาวะทีเ่ รียกว่า
“กับดักรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap)
ซึ่งประเทศไทยจะมีการพัฒนาที่เห็นได้จากตัวเลข
ทางเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2533-2536 ที่การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment
- FDI) จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามา และอีกช่วงหนึ่งคือ
ปี พ.ศ. 2546-2548 หลังจากการชดใช้หนี้ของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund - IMF) (จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, 2559, หน้า 186)
แต่หลังจากนัน้ เศรษฐกิจประเทศไทยก็ชะลอตัวและเติบโต
ขึ้นมาเป็นระยะอย่างไม่มีเสถียรภาพ โดยหลายประเทศ
ได้ประสบกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันจึงได้สังเกตจาก
ตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศเหล่านี้
เป็ น ประเทศที่ ส ร้ า งตั ว ขึ้ น มาหลั ง จากสงครามทั้ ง สิ้ น
แต่สงิ่ ทีป่ ระเทศเหล่านีม้ แี ต่ประเทศไทยขาดก็คอื การสร้าง
“นวัตกรรม” (Innovation)
“สังคมพหุวฒ
ั นธรรม” อุปสรรค
หรือโอกำสของประเทศไทย
ส�าหรับการสร้างนวัตกรรมมีได้ในหลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ด้านสังคม เป็นต้น โดยประเทศไทยได้พยายามที่จะสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี แต่ที่จะได้เห็นอย่างชัดเจนคือ
เทคโนโลยีทางทหารแต่ประเทศไทยกลับไม่ได้มองถึง
นวัตกรรมทางสังคม โดยลักษณะของนวัตกรรมต้องเป็น
สิ่งใหม่ที่เกิดจากองค์ความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมของนวัตกรรม ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ใหม่
2) กระบวนการผลิตใหม่ และ 3) การบริการใหม่ ยกตัวอย่าง
Steve Job ที่เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ย่อคอมพิวเตอร์
ให้ อ ยู ่ ใ นมื อ ถื อ หรื อ Henry Ford ที่ ผ ลิ ต รถยนต์
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แทนพาหนะสัตว์ขี่ เป็นต้น (เดวิด ฮาร์ว,ี 2555, หน้า 102)
ซึง่ สังคมของประเทศไทยเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างมาก
เนื่ อ งจากตั้ ง แต่ อ ดี ต สั ง คมไทยไม่ ใช่ สั ง คมแบบเดี่ ย ว
ที่มีแต่กลุ่มของ “คนไท” อาศัยอยู่เท่านั้น หากแต่เป็น
สังคมแบบพหุที่มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนชาติพันธุ์
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
วัฒนธรรมพืน้ ถิน่ แสดงวัฒนธรรมของตน เป็นสาเหตุหนึง่
ที่ ท�าให้ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ข องประเทศไทย
ไม่สามารถยอมรับวัฒนธรรมสยาม และท�าการต่อต้าน
เจ้าหน้าที่รัฐด้วยการไม่ท�าตามนโยบายจากส่วนกลาง
และการกระท�าที่ใช้ความรุนแรง
แต่ น โยบายกลายกลื น ของไทยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การมองกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ เ ป็ น อุ ป สรรคของการสร้ า ง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Solidarity) ภายในชาติ
ประกอบกับช่วงสงครามเย็นมีการขยายอิทธิพลของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ ท�าให้รัฐไทยมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์อาจเข้า
ร่วมกับกลุ่มคอมมิวนิสต์และท�าการต่อต้านรัฐ จึงท�าให้
การจั ด ต� า แหน่ ง ของกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ข องรั ฐ กลายเป็ น
“ภัยคุกคาม” (Threat) หนึ่งที่รัฐจะต้องเฝ้าระวัง ส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพียงแต่รัฐที่มองกลุ่มชาติพันธุ์
เท่านั้น แต่ยังมีมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อรัฐนั้น
มีความระแวงถึงนโยบายของการเฝ้าระวังต่อกลุม่ ชาติพนั ธุ์
นี้ด้วย ในช่วงปี พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญไทยไม่ให้สิทธิ
เสรีภาพมากขึ้น รวมทั้งสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจาก
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ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้ถูกก�าจัดลงไป
คือ ภัยคอมมิวนิสต์ โดยรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้ให้ความส�าคัญ
กับท้องถิ่นมากขึ้น ประกอบกับกระแสของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่รัฐก็เริ่มให้ความส�าคัญด้วยเช่นกัน มีการ
ส่งเสริมหลักสูตรการสอนที่ท�าให้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
แต่ ส่ิ ง ที่ รั ฐ ส่ ง เสริ ม ท� า ให้ วั ฒ นธรรมถิ่ น เป็ น แค่ สิ น ค้ า
(Commodification) แต่ไม่ได้สร้างความยั่งยืนให้แก่
วัฒนธรรมถิ่นแต่อย่างใด
ส�าหรับประเด็นของพหุวฒ
ั นธรรมเป็นสิง่ ทีม่ มี านาน
และสามารถจะสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ ประเทศไทยได้
ซึง่ ภาครัฐได้มกี ารศึกษาทางด้านชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทย
จากในอดีตที่จะมีความเข้าใจในเรื่องชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่
ติดตัวมาแต่ก�าเนิด แต่ต่อมาก็มีการถกเถียงว่า ชาติพันธุ์
เป็นส�านึกหรือความรูส้ กึ ทีม่ รี ว่ มกัน ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
เลื่อนไหลได้ โดยในปัจจุบันก็มีการมองว่าสิ่งที่เรียกว่า
“ชาติพันธุ์” เป็นเพียงการประกอบสร้างขึ้นจากสภาพ
แวดล้ อ มหรื อ อั ต ลั ก ษณ์ ข องการนิ ย ามตนเองเท่ า นั้ น
และสิง่ ทีแ่ สดงถึงความสนใจทางด้านกลุม่ ชาติพนั ธุข์ องรัฐ
คือ การที่รัฐสนับสนุนการจัดท�าฐานข้อมูลทางชาติพันธุ์
เพื่อที่จะให้กลุ่มชาติพันธุ์เข้าใจและรับรู้ถึงอัตลักษณ์
ของตนได้ จากอดีตที่มีเพียงกลุ่มนักวิชาการที่เข้าไป
เก็บข้อมูลยังพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ 3 ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า
แท้ที่จริงพหุวัฒนธรรมเป็นดั่งทุนทางสังคมที่ถูกซ่อนเร้น
เนือ่ งจากสังคมไทยอยูก่ บั ความเป็นพหุสงั คมมาโดยตลอด
ท�าให้ไม่ได้ใส่ใจกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่ แต่ในความ
เป็นจริงแล้วประเทศไทยในอดีตได้มีการสร้างนวัตกรรม
ที่เกิดมาจากวัฒนธรรม เช่น การมีนวัตกรรมในการรบ
เช่น เรือพิฆาต ปืนใหญ่บนหลังช้าง เป็นต้น ซึ่งในสังคม
พหุวัฒนธรรมสามารถที่จะน�ามาเป็น “นวัตกรรม” ของ
ประเทศไทยได้ จะเห็นตัวอย่างได้ชดั เจนทีส่ ดุ คือ ประเทศ
เกาหลีใต้ ที่ได้น�าประวัติศาสตร์ของตนเองมาน�าเสนอ
ในรูปแบบของภาพยนตร์หรือละคร

นายอภินนั ท์ ธรรมเสนา หัวหน้ากลุม่ งานสือ่ สารความรูแ้ ละเครือข่ายสัมพันธ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร ผูเ้ สวนาในหัวข้อ กรณีศกึ ษางานวิจยั
กลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นสังคมไทยกับบริบทความมัน่ คงของมนุษย์ ในการสัมมนา “พหุวฒ
ั นธรรมและนวัตกรรมทางสังคมกับความมัน่ คงของมนุษย์”
ในบริบทความมัน่ คงของต่างประเทศและไทย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จัดโดย สถาบันความมัน่ คงศึกษา ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ.

ในประเทศไทยได้มีการเข้ามาของละครเกาหลีและ
เรือ่ งทีท่ า� ให้เกิดกระแส “วัฒนธรรมเกาหลี” (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
และเรือ่ งราวทีป่ ระเทศไทยมีตงั้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั ก็จะเป็น
อีกจุดขายหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมของการท่องเที่ยว
อีกทัง้ ยังมีวฒ
ั นธรรมย่อยทีห่ ากสามารถท�าให้มกี ารสอดรับกับ
วัฒนธรรมหลักได้ โดยรัฐมีแรงจูงใจคือให้มีภาพยนตร์หรือ
ละครของวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีผ่ สมผสานกับวัฒนธรรมหลัก
ก็สามารถทีจ่ ะท�าให้เกิดทัง้ นวัตกรรมสือ่ ทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราว
ของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย และส่งเสริมนวัตกรรม
การท่องเที่ยวที่จะไม่ได้เป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์
ของนายทุน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การสนับสนุนของภาครัฐด้วยการ
ออกนโยบายผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวฯ หรือกระทรวง
ด้านเศรษฐกิจ

กล่ ำ วได้ ว่ ำ บทควำมนี้ ต้ อ งกำรสื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ ำ
กำรพั ฒ นำเกิ ด ขึ้ น เป็ น พลวั ต ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรใช้ ชี วิ ต
ของมนุษย์ ซึ่งประเทศไทยได้ผ่ำนกำรพัฒนำมำหลำย
รู ป แบบทั้ ง รัฐ จำรีต ที่ ต ำมประวั ติ ศ ำสตร์ก ระแสหลั ก
ได้เริม่ ต้นจำกสมัยสุโขทัย อยุธยำ ธนบุรแี ละรัตนโกสินทร์
แต่ละยุควิทยำกำรในกำรใช้ชวี ต
ิ ก็ตำ่ งกันออกไป จนเข้ำสู่
ยุคสมัยใหม่ในช่วงสมัยรัชกำลที่ 5 ที่น�ำวิทยำกำรของ
ประเทศตะวั น ตกเข้ ำ มำและปรับ ปรุ ง ประเทศจนถึ ง
ในยุคสงครำมเย็นที่มีประเทศมหำอ�ำนำจของโลกเข้ำมำ
เป็นพันธมิตรทำงทหำรอย่ำงชัดเจนคือ สหรัฐอเมริกำ
โดยในยุ คนี้ ได้ มีกำรพั ฒนำที่ กระจำยไปยังทุกภูมิภำค
ของประเทศไทย ได้ มี ก ำรรั บ ควำมรู้ เ รื่ อ งกำรท� ำ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติมำใช้ อีกทั้ง
ยั ง มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ ทำงด้ ำ นกำรทหำรและเศรษฐกิ จ
และเมื่ อ สิ้ น สุ ด สงครำมเย็ น แล้ ว ยุ ค ของกำรแข่ ง ขั น
ทำงเศรษฐกิ จ ก็ ท� ำ ให้ ป ระเทศไทยมุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำ
ทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะภูมภ
ิ ำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ มีแนวคิ ดของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิ จในภูมิภำค
(Regional Integration) (ขจิ ต จิ ต ตเสวี , 2553,
หน้ำ 144) แต่ก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2540
ท� ำให้ หลั งจำกนั้ นเศรษฐกิ จของประเทศไทยชะลอตั ว
จำกทั้งเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
จ�าเป็นจะต้องเริม่ ต้นจากความเสียหายจากสงคราม แต่เมือ่ เวลาผ่านไปในช่วงหลังสงครามเย็นประเทศเหล่านัน้ ก็ได้กา้ วขึน้ มา
เป็นประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ แต่กลับมาในประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกด้าน แต่กลับไม่สามารถทีจ่ ะท�าให้ประเทศ
ไปสู้เป้าหมายคือ “ประเทศพัฒนาแล้ว” (Developed State) ได้ ซึ่งก็ได้มีการตั้งค�าถามว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใดกันแน่
หนึ่งสาเหตุที่ส�าคัญที่ประเทศในเอเชียตะวันออกสามารถมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วมีสถานะแตกต่างไปจาก
ประเทศไทย คือ การสร้างนวัตกรรม ซึ่งในความเป็นจริงประเทศไทยก็สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมของตนได้จากทุนที่มี
คือ ทุนทางวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนความเป็นพหุวัฒนธรรมให้กลายเป็นรากฐานส�าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ด้านสื่อ โดยเฉพาะภาพยนตร์และละคร นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาควบคู่กับสื่อที่ออกไปยังต่างประเทศ และ
นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศไทยจะสามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน
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การพัฒนาทั้งทางด้านสาธารณูปโภค ทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคมก็ไม่อาจเป็นสิ่งยืนยันถึงความยั่งยืน
ของการพัฒนา ตราบเท่าที่ประเทศไทยจ�าเป็นจะต้องเป็นผู้ตามทางเทคโนโลยี จึงจ�าเป็นจะต้องมีการ
พัฒนานวัตกรรมขึ้นมา แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ กลับมาดูว่าประเทศไทยมีต้นทุนอะไรที่จะสร้างนวัตกรรมได้
ซึง่ วัฒนธรรมในประเทศไทยตัง้ แต่อดีตก็เป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม จึงเป็นต้นทุนทีส่ ะสมมาในระยะเวลาทีย่ าวนาน
คือเป็นทุนทางสังคมทีม่ หาศาล และสังคมพหุวฒ
ั นธรรมก็เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งสร้างเป็นนวัตกรรมของประเทศ
พหุวัฒนธรรมจึงเป็นดั่ง “วัฒนธรรมทุนที่ซ่อนเร้น” ท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคงจะต้อง
หันมาสนใจความเป็นพหุวฒ
ั นธรรมมากขึน้ เพือ่ ให้เป็นนวัตกรรมหรือเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งมาเป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศไทย น�าประวัติศาสตร์แบบพหุวัฒนธรรมมาท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศ จะต้อง “มองหลังแลหน้า”
คือ การมองย้อนไปในอดีตและมองอนาคตข้างหน้าเพื่อให้ประเทศสามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
และสร้างให้ประเทศกลายเป็นประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน
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