สิ ทธิ มนุษยชนในมิติวฒั นธรรมและศาสนา
อมรา พงศาพิชญ์
คานา
คนไทยเริ่ มเข้าใจเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยงั ไม่ทวั่ ถึง และยังมีการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนให้เห็ นอยู่
เนื องๆ หากมองย้อนอดี ต ในสังคมตะวันออก ผูท้ ี่ นับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธ หรื อศาสนาอื่นที่ เชื่ อในเรื่ องการ
เวียนว่ายตายเกิ ด กฎแห่ งกรรม และชะตากรรม จะเข้าใจว่ามนุ ษย์เราเลือกเกิ ดไม่ได้ สถานภาพของมนุ ษย์ที่เกิ ดมาใน
ชาติน้ ี เป็ นผลของกรรมที่ ทาในชาติก่อน การเกิ ดมาต่าต้อย ยากจน หรื อพิการ จึ งเป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งยอมรับ ความไม่เท่า
เที ยมเป็ นเรื่ องที่ ยอมรับได้ตราบเท่าที่ ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ในสังคมยังเป็ นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาและเกื้ อกูลกัน
สิ ท ธิ ใ นสัง คมประเพณี ใ ห้ค วามสาคัญ แก่อานาจของผูเ้ ป็ นใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอ าวุโ สที่ มีฐ านะตาแหน่ ง เหนื อ กว่า ในการ
รับ ผิด ชอบดูแ ลคนอื่น ๆ วิถีชี วิต ของผูด้ ้อย จึ งขึ้นอยู่กบั การดูแลของผูม้ ีอานาจ เนื่ องจากในสังคมศักดิ นา สิ ทธิ หรื อ
อ านาจได้ ม าและมีอ ยู ่ต ามฐานะและบรรดาศัก ดิ์ ที ่ ว างอยู ่บ นระบบอุป ถ มั ภ์ สิ ท ธิ จ ึ ง เท่า กับ อภิส ิ ท ธิ์ ของ
ชนชั้นนา
ในสังคมตะวันตก ความคิดเรื่ องสิ ทธิ มีรากฐานมาตั้งแต่ความคิดและปรัชญาสมัยกรี กโบราณ ที่ เชื่ อว่ามนุ ษย์
เกิ ด มาตามพระประสงค์ข องพระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ ง สร้า งจัก รวาล โลก และมนุ ษ ย์ เริ่ ม จากสิ ท ธิ ที่ เ กิ ด จากความสัม พัน ธ์
ภายในครอบครัวและชุมชน แล้วจึ งถึงระดับสังคมภายในรัฐ ต่อมาในสังคมสมัยใหม่ เมื่อแนวคิดเสรี นิยมและระบบทุน
นิ ยมขยายตัว สิ ทธิ ด้ งั เดิ มที่ มีลกั ษณะเชิ งซ้อนในรู ปแบบของสิ ทธิ ชุมชนได้แปรเปลี่ยนมาสู่ สิทธิ ปัจเจกบุคคล จากสิ ทธิ
ที่ รองรับโดยกฎเกณฑ์ และธรรมเนี ยมของชุมชน มาสู่ สิทธิ ที่รองรับโดยกฎหมายและรัฐ
อย่างไรก็ดี ในช่ว งเปลี่ยนผ่านจากสังคมชนชั้นเข้าสู่ สังคมสมัยใหม่ เกิ ด การต่อสู ้ และต่อ รองระหว่างรัฐกับ
ราษฎรอยู่บ่อ ยครั้ ง โดยผูม้ ีอานาจหรื อ ผูป้ กครองสามารถจากัด สิ ทธิ บ างอย่า งของผูใ้ ต้ปกครอง ส่ ว นราษฎรก็มกั ใช้
วัฒนธรรม ประเพณี เป็ นกลไกเรี ยกร้องและใช้สิทธิ เท่าที่โอกาสจะอานวย เหตุการณ์ที่มีผลต่อพัฒนาการของแนวคิดเรื่ อง
สิ ทธิ คือ การปฏิวตั ิในอเมริ กา เมื่อ ค.ศ. 1776 และการปฏิ วตั ิฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 การปฏิ วตั ิท้ งั สองครั้ งมีผลทาให้การ
ให้ความหมายเรื่ องสิ ทธิ มีความชัดเจนขึ้นเป็ นอย่างมาก ศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ได้ถูกอ้างอิง ทาให้เป็ นสิ ทธิพลเมืองและ
เป็ น “สิ ทธิตามธรรมชาติ” ของมนุษย์โดยทัว่ ไป รัฐบาลและผูป้ กครองไม่มีความชอบธรรมมากกว่า หรื อเหนื อกว่าผูอ้ ยู่
ใต้ปกครองอีกต่อไปแล้ว ผลก็คือ สังคมและผูถ้ ูกปกครองมีความชอบธรรมในการจากัดอานาจอันเด็ดขาดของกษัตริ ย ์
ลงได้ และนามาสู่ การขยายและรับรองสิ ทธิ พลเมืองของประชาชนต่อไป (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 2549: 28)
สิ ทธิ มนุ ษยชนในสังคมตะวันตกสมัยใหม่สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ (1) สิ ทธิ ตามธรรมชาติ (natural
rights) ที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่จาเป็ นต้องมีกฎหมายรองรับ เช่น สิ ทธิ ในชี วิตและร่ างกาย
เสรี ภาพในการนับถือศาสนา เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นและแสดงออก (2) สิ ทธิ ที่ตอ้ งได้รับการรับรองโดย
กฎหมาย รัฐธรรมนู ญ หรื อแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐในแต่ละประเทศ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับการ
ปรับปรุ งจาก: อมรา พงศาพิชญ์ “สิ ทธิมนุษยชนในมิติวฒั นธรรม”. ในการประชุมวิชาการ
แด่ศกั ดิ์ศรี เสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิ ทธิ มนุษยชนศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร 20 สิ งหาคม 2552

คุม้ ครองให้มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่เหมาะสมกับศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ (human dignity) เช่น สิ ทธิ ในการศึ กษา สิ ทธิ ใน
ที่ อยู่อาศัย เป็ นต้น
แนวคิดสิ ทธิ มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติในช่วงแรก
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 แสดงให้เ ห็ น ว่าแนวคิดเดิ มที่ เชื่ อ ว่า มนุ ษย์มีสิท ธิ พ้ืน ฐานบางประการที่ ควรได้รับการ
คุม้ ครองภายใต้กฎหมายนั้นไม่เป็ นความจริ ง ทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถสกัดกั้น
การใช้อาวุธร้ายแรง กฎหมายที่ มีอยู่ไม่สามารถป้ องกันการรุ กรานและการปฏิบตั ิอย่างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมต่อ
มนุษ ย์ด ว้ ยกัน ได้ เมื ่อ วัน ที่ 15 เมษายน 2491
องค์ก ารสหประชาชาติจึ ง ได้รับ รองกฎบัต รสหประชาชาติ
(UN Charter) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ ของสหประชาชาติในการทาหน้าที่ส่งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน หลังจาก
นั้นจึ งได้มีมติรับรองและประกาศปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 ปฏิ ญญามีท้ งั หมด
30 ข้อ แยกออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 (ข้อ 1-2) หลักการสาคัญของสิ ทธิ มนุษยชน ส่ วนที่ 2 (ข้อ 3-21) สิ ทธิ พลเมือง
และสิ ทธิ ทางการเมือง ส่ วนที่ 3 (ข้อ 22-27) สิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และส่ วนที่ 4 (ข้อ 28-30) หน้าที่
ของบุคคลสังคม และรัฐ ในการสร้างหลักประกันในการคุม้ ครองสิ ทธิ ตามที่ ปรากฏในปฏิ ญญานี้ อย่างจริ งจัง
หลักการสิ ทธิ มนุษยชน กาหนดว่า (1) ศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์เป็ นสิ ทธิ ตามธรรมชาติ ติดตัวมาแต่กาเนิ ด (2)
สิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ (3) สิ ทธิ มนุ ษยชนไม่สามารถแยกส่ วนว่าสิ ทธิ ใดมีความสาคัญ
กว่าอีกสิ ทธิ หนึ่ ง (4) ต้องเคารพความเสมอภาค และการเลือกปฏิ บตั ิถือเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน (5) ประชาชน
และประชาสังคมย่อมมีส่วนร่ วมในการเข้าถึง และรับประโยชน์จากสิ ทธิ พลเมือง สิ ทธิ ทางการเมือง สิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม และ (6) รัฐต้องมีมาตรการในการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิ ติธรรมและตรวจสอบได้
แนวคิดเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นแนวคิดที่ เป็ นนามธรรมและมีลกั ษณะอุดมคติ การนาแนวคิดนี้ สู่ภาคปฏิ บตั ิจึง
เป็ นเรื ่ อ งที ่ ต อ้ งฟั น ฝ่ าอุป สรรคนานาประการ สาเหตุห นึ่ ง คือ กลไกสหประชาชาติก าหนดว่า การร่ า งปฏิ ญ ญา
อนุ สัญญา หรื อกติการะหว่างประเทศ ต้องมีกระบวนการรับรองตามขั้นตอนที่ กาหนด จึ งปรากฏว่ากติการะหว่า ง
ประเทศที่ นาเสนอต่อ ประเทศสมาชิ ก หลังประกาศปฏิ ญ ญาสากลว่า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแล้ว นั้น ใช้เ วลา 18 ปี จึ ง ร่ า ง
สาเร็ จจนถึงขั้นที่ สหประชาชาติรับรองเป็ นกติการะหว่างประเทศ 2 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2509 และมีผลบังคับใช้อีก 10 ปี
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2519 กติกา 2 ฉบับ คือ
(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมือง และสิ ทธิ ทางการเมือง
สาหรับกติกาฉบับแรกที่มีประเด็นเกี่ ยวกับ เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม นั้น มุ่งเน้นให้ความสาคัญในเรื่ อง
การส่ งเสริ มและคุม้ ครองด้านสุ ขภาพ การศึ กษา สังคม บริ การ และการจัดสรรทรัพยากร ตามความจาเป็ นพื้นฐาน โดย
ไม่เลือกปฏิ บ ตั ิต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่ม เชื้ อชาติ กลุ่มภาษา และความเป็ นหญิงชาย ส่ วนกติกาฉบับที่ 2 ให้ความสาคัญ
เรื่ องการเคารพสิ ทธิ พลเมืองและการเมือง ไม่มีการทรมาน วิสามัญฆาตกรรม ไต่สวนโดยไม่เป็ นธรรม ฯลฯ

หน้า 2

แนวคิดสิ ทธิ มนุษยชนในมิติวฒั นธรรม
ดังได้กล่าวมาแล้ว คาว่าสิ ท ธิ ทางวัฒนธรรมปรากฏเป็ นถ้อยคาชัดเจนในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ท ธิ
ทางเศรษฐกิ จ สัง คม และวัฒ นธรรม โดยผูร้ ่ างได้ยึด ตามหลัก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ที่ ม องว่า สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมีล กั ษณะ
บูรณาการ ไม่สามารถแยกส่ วนโดยเด็ดขาด และไม่สามารถแยกว่าสิ ทธิ ใดมีความสาคัญกว่าอีกสิ ทธิ หนึ่ ง อย่างไรก็ดี
ในกติกาฉบับนี้ มี 3 ข้อ ที่ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมโดยตรง
 ข้อ 2 วรรค 2 ระบุว่า “สิ ทธิ ท้ งั หลายที่ ระบุไว้ในกติกานี้จะใช้ได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใดๆ ใน
เรื่ องเชื้ อชาติ สี ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ซึ่ งเป็ นประเด็นข้อห้ามการเลือกปฏิ บตั ิจากมิติทางวัฒนธรรม
 ข้อ 13 ระบุว่า “...รัฐภาคีเห็นพ้องกันอีกว่า การศึ กษาจะต้องส่ งเสริ มความเข้าใจความอดกลั้น และมิตรภาพ
ระหว่างชาติและกลุ่มเชื้ อชาติ ชนกลุ่มน้อย หรื อกลุ่มศาสนาทั้งปวง และสานต่อไปถึงกิ จกรรมของ
สหประชาชาติในการธารงไว้ซ่ ึ งสันติภาพ...”
 ข้อ 15 วรรค 1 ระบุวา่ “รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคนที่จะมีส่วนร่ วมทางวัฒนธรรม ที่จะอุปโภค
สิ ทธิ ประโยชน์แห่ งความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ ที่จะได้สิทธิ ประโยชน์จากการ
คุม้ ครองผลประโยชน์ทางด้านศีลธรรมและทางวัตถุในประโยชน์อนั เกิ ดจากการผลิตทางวิทยาศาสตร์
วรรณกรรม หรื อศิ ลปกรรมที่ตนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์
วรรค 2 ระบุว่าขั้นตอนซึ่ งรัฐภาคีแห่ งกติกานี้ จะดาเนิ นเพื่อทาให้สิทธิ น้ ี เป็ นจริ งอย่างสมบูรณ์ ให้
รวมถึงสิ่ งทั้งหลายที่จาเป็ นเพื่อการอนุ รักษ์ การพัฒนา และการเผยแพร่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทาง
วัฒนธรรม….”
นอกจากนี้ การศึ กษากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมือง และสิ ทธิ ทางการเมือง พบว่ามีกติกาหลายข้อ
ที่มีมิติทางวัฒนธรรมปรากฏอยูอ่ ย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อ 1 ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิ ในการกาหนดเจตจานงของตนเอง
ข้อ 13 สิ ทธิ คนต่างด้าวในการแสดงเหตุผลคัดค้านการขับไล่ออกจากรัฐและขอให้มีการทบทวนเรื่ องของ
ตนโดยผูม้ ีอานาจ
ข้อ 18 (1) (2) (3) (4) เสรี ภาพทางความคิดมโนธรรม และศาสนา เสรี ภาพในการประกอบพิธีกรรม การ
แสดงออกทางศาสนา และรัฐต้องเคารพเสรี ภาพของบิดามารดาในการให้การศึ กษาศาสนาและ
ศี ลธรรมแก่เด็ก
ข้อ 20 (1) (2) ห้ามโฆษณาชวนเชื่อ และสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติเผ่าพันธุ์หรื อศาสนา ซึ่ งยัว่
ยุให้เกิ ดการเลือกปฏิบตั ิ การเป็ นปฏิปักษ์หรื อการใช้ความรุ นแรง
ข้อ 27 สิ ทธิ ของชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพนั ธุ์ รัฐจะไม่ปฏิเสธให้ชนกลุ่มน้อยมีสิทธิ ในอันที่จะมี
วัฒนธรรมของตนเอง
ทั้งนี้ จึงเป็ นการยืนยันว่า เรื่ องสิ ทธิ เป็ นเรื่ องที่ มีหลายมิติ มีความซับซ้อน จาเป็ นที่ ตอ้ งพิจารณาในลักษณะ
องค์รวม และไม่สามารถกาหนดขอบเขตภายใต้กรอบที่จากัดได้
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นอกเหนื อจากกติการะหว่างประเทศ 2 ฉบับแล้ว ยังมีอนุ สัญญา (Convention) และปฏิญญา (Declaration) ที่
เกี่ ยวข้องกับเรื่ องสิ ทธิ ทางวัฒนธรรมอีกหลายฉบับ ส่ วนใหญ่เป็ นผลงานขององค์การการศึ กษาวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
อนุ สัญญา ปฏิ ญญา และเอกสารหลักในประเด็นเรื่ องวัฒนธรรม คือ
1. ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001)
2. อนุ สัญญาว่าด้วยการคุม้ ครอง ส่ งเสริ มความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรม (Convention on the
Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2005)
3. ปฏิ ญญาไฟร์ เบี ร์กว่าด้วยสิ ทธิ ทางวัฒนธรรม (Fribourg Declaration on Cultural Rights, 2007)
4. รายงาน UNESCO World Report เรื่ อง การลงทุนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการสานเสวนา
ระหว่างวัฒนธรรม (UNESCO World Report 2009: Investing in Cultural Diversity and Intercultural
Dialogue)
ในภาพรวมแล้วกล่าวได้วา่ ถ้าพิจารณาจากมิติดา้ นสิ ทธิ ทางวัฒนธรรมมีประเด็นที่
กล่าวถึงกันหลายประเด็น ตัวอย่าง เช่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปั ญญา ชุมชนทางวัฒนธรรม เสรี ภาพในการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม เป็ นต้น
ประเด็นเรื่ องความหมายของสิ ทธิ มนุษยชนในมิติวฒั นธรรม
คาว่า สิ ท ธิ ท างวัฒ นธรรมตามปฏิ ญ ญาว่า ด้ว ยความหลากหลายทางวัฒ นธรรมที่ ป ระกาศเมื่อ ปี 2007 ที่
Fribourg นอกจากจะหมายถึงสิ ทธิ ดา้ นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม แล้ว ยังรวมถึงเสรี ภาพที่ จะ
มีอตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ เปลี่ย นแปลงลื่น ไหลได้ คนเราอาจมีสานึ ก ร่ ว มทางวัฒนธรรมกับ ชุมชนทางวัฒ นธรรม
มากกว่าหนึ่ งแห่ ง และมีโอกาสเข้าถึงหรื อมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมและวิถีชีวิตของหลายวัฒนธรรม วัฒนธรรมไม่ได้
หมายถึงเฉพาะผลงานศิลปวัฒนธรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ วิถีชีวิต หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไม่ว่าจะเป็ นประเพณี ด้ งั เดิ ม
หรื อสมัยใหม่ และวัฒนธรรมไม่จาเป็ นต้องผูกโยงกับชาติพนั ธุ์ หรื อศาสนาความเชื่ อ
Arjun Appadurai (1996) เป็ นนักวิชาการคนแรกๆ ที่ช้ ี ให้เห็นว่าเดิ มที่นิยามความหมายของวัฒนธรรมมัก
เชื่ อมโยงกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ ศาสนา และภาษานั้น ในสังคมปั จจุบนั ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นแล้ว การเคลื่อนย้ายของผูค้ นทา
ให้เกิดการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม ผูค้ นเรี ยนรู ้และสามารถพูดได้หลายภาษา มีการหยิบยืมวัฒนธรรมทั้งในรู ปของ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ศิลปวัฒนธรรม อาหาร และวิถีชีวิต ก่อนหน้านี้ วฒั นธรรมของชนกลุ่มใหญ่สามารถครอบงาและ
กดทับวัฒนธรรมของคนชายขอบหรื อชนกลุ่มน้อย ในยุคล่าอาณานิ คมของมหาอานาจตะวันตก โลกาภิวตั น์และการ
ขยายตัวของทุนทาให้เกิ ดการเอาเปรี ยบและสร้างความไม่เป็ นธรรมทางสังคม เมื่อกระแสต้านโลกาภิวตั น์มีพลังเพิ่ม
มากขึ้น เกิดกระแสท้องถิ่นนิ ยม และการฟื้ นฟูวฒั นธรรมพื้นบ้าน ประกอบกับการตื่นตัวเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน การมอง
เรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนจากมิติวฒั นธรรมจึงได้รับความสนใจ
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การมองเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนจากมิติวฒั นธรรม
ดังได้กล่าวแล้วว่า อนุ สัญญา ปฏิ ญญา และเอกสารของสหประชาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุ ษยชนในมิติ
วัฒนธรรม มีหลายหัวข้อ หลายประเด็นมาก ในบทความนี้ จะขอเลือกพิจารณาเฉพาะบางประเด็นที่ สอดคล้องกับ
สภาพสังคมไทยเท่านั้น
1. วิถีวฒั นธรรมชุมชน กับ สิ ทธิ ทางวัฒธรรมของปั จเจก
ข้อถกเถียงในหัวข้อนี้ มีประเด็น คือ
(1) การพิจารณา เรื่ อง สิ ทธิ ทางวัฒนธรรม มักหนี ไม่พน้ การพิจารณาเรื่ องวิถีวฒั นธรรมในระดับชุมชน หรื อ
กลุ่มคน มากกว่า ระดับ ปั จเจก ข้อ ดี ข องวิถีวฒั นธรรมชุม ชน คือ การที่ สัง คมมีข นบธรรมเนี ย มประเพณี ที่เ คยยึด ถือ
ร่ ว มกัน มา โดยที่ ป ระเพณี น้ ัน ทาหน้า ที่ เ ป็ นกลไกทางสัง คมที่ ส ร้า งสานึ ก ร่ ว มของการเป็ นสมาชิ ก ในชุม ชน และ
บางครั้งทาหน้าที่ แก้ไขหรื อเยียวยาปั ญหาความขัดแย้งที่ ซ่อนอยู่ เช่น นักมานุ ษยวิทยาที่ ศึกษาสังคมชนเผ่าในอัฟริ กา
ได้ช้ ี ให้เห็ นถึงบทบาทหน้าที่ ของพิธีกรรมในการเปิ ดพื้นที่ ให้ผูท้ ี่ อยู่ใต้อานาจและถูกกดทับ ได้มีโอกาสแสดงออก ใน
สังคมชนเผ่าซู ลู ที่ ผูช้ ายมีอานาจมาก และผูห้ ญิงถูกกดขี่ไม่มีโอกาสแสดงออก การแสดงละครประจาปี ตามประเพณี
ของชนเผ่า เปิ ดโอกาสให้ผู ห้ ญิง สามารถด่า ว่า และใช้คาหยาบแสดงความโกรธเกลีย ดเคีย ดแค้น ผูช้ ายได้ แต่ก าร
แสดงออกเพื่อลดความกดดันนี้ สามารถแสดงได้เฉพาะบนเวที การแสดงเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะต้องกลับไปใช้ชีวิต
ปกติที่ถูกกดขี่ ข่มเหงต่อไป กรณี น้ ี กลไกทางวัฒนธรรมจึ งทาหน้าที่ ลดปั ญหาความขัดแย้งในสังคมได้
ข้อดีของวิถีวฒั นธรรมชุมชนข้อที่ สอง คือ การที่ สมาชิ กในชุมชนสามารถเป็ นเจ้าของทรัพย์สินร่ วมกัน
สามารถแบ่งปั นกันได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินส่ วนรวมร่ วมกัน ช่วยแก้ปัญหาการแก่งแย่ง
ช่วงชิ ง และแข่งขัน และสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ได้
(2) ปั จจุบนั พบว่าสิ ทธิ ดา้ นวิถีวฒั นธรรมชุมชน อาจขัดแย้งกับสิ ทธิ วฒั นธรรมระดับปั จเจกบุคคลได้ การ
อ้า งขนบธรรมเนี ย มประเพณี ด้ ังเดิ ม เพื่อบัง คับ ให้ส มาชิ กในชุม ชนต้องยึดถือหรื อปฏิ บ ตั ิตามพิธี กรรมบางอย่า ง ด้ว ย
เหตุผลของวิถีชุมชนย่อมไม่ถูกต้อง เช่น ประเพณี ลงโทษผูห้ ญิงที่ มีความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรสด้วยการใช้หินทุ่ม
(stoning) ย่อมเป็ นการทรมานและเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ระดับบุคคลแม้จะเป็ นการอ้างว่าเพื่อรักษาเกี ยรติภูมิของผูก้ ระทา
(honour killing) ประเพณี เย็บอวัยวะเพศของหญิงสาวเพื่อรักษาพรมจรรย์ก่อนการแต่งงานย่อมเป็ นการละเมิดสิ ทธิ
มนุ ษยชนส่ วนบุคคล เป็ นต้น
ประเด็นถกเถียงเรื่ องสิ ทธิ ทางวัฒนธรรมในระดับกลุ่ม/ชุมชน กับระดับปั จเจก จึ งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาตาม
บริ บทของชุมชน/สังคม นั้น ๆ ปฏิ ญญาไฟร์ เบิ ร์กเรื่ องสิ ทธิ ทางวัฒนธรรม ข้อ 9 ได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิไว้ว่าให้ยึด
หลักธรรมาภิบาล และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องมีความรับผิดชอบที่ จะต้องพิจารณาจากมุมมองของสาธารณะ หรื อปั จเจก หรื อ
พลเมือง โดยจัดให้มีการปรึ กษาหารื อ การนาเสนอข้อ มูล โดยคานึ ง ถึงมิติท างวัฒนธรรม ความหลากหลาย ความ
ทัว่ ถึง และให้ค วามสาคัญ กับ ผู ด้ อ้ ยโอกาสมากกว่า บุค คลทัว่ ไป นอกจากนี้ ป ระเด็น พิจ ารณายัง มีเ รื่ อ งของความ
เหมาะสมและการยอมรับทางวัฒนธรรมด้วย
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2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับสิ ทธิ ทางวัฒนธรรม
ความคิดเรื่ องความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางชาติพนั ธุ์ได้เปลี่ยนไปมากตั้งแต่ช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปั จจุบนั ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ งเป็ นยุคหลังการล่าอาณานิคม และยุคของการเกิด
ประเทศใหม่ รัฐบาลของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศเล็กๆ ต้องคานึ งถึงการสร้างชาติและสร้า งความเป็ น
อันหนึ่ งอันเดี ยวกันในชาติ รัฐเชื่ อว่าการพยายามหลอมรวมวัฒนธรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมชุดเดี ยวกัน ให้ทุกคนคิด
เหมือนกัน เชื่ อเหมือนกัน และปฏิ บตั ิเหมือนกัน จะทาให้ปกครองได้ง่าย ผลปรากฏว่า การพยายามหลอมรวม
วัฒนธรรมประสบความล้มเหลวในทุกสังคม เหตุผล คือ
(1) ความคิดดั้งเดิ มว่าวัฒนธรรม คือ ธรรมเนี ยม ประเพณี ความเชื่อ ภาษา ที่ผูกติดกับกลุ่มคนหรื อ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ ทาให้เกิดความรู ้สึกยึดติดกับสิ่ งที่สังคมได้จินตนาการไว้ว่า เป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมใน
อุดมคติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความคิดแบบยึดติดกับรู ปแบบดั้งเดิ มนี้ มีผลทาให้ชนกลุ่ม
น้อยส่ วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนและยอมรับวัฒนธรรมของชนกลุ่มใหญ่ ทาให้เกิดปฏิ กิริยา
ต่อต้าน สร้างความขัดแย้งในสังคม
(2) รัฐบาลของหลายประเทศใช้วฒั นธรรมเป็ นเครื่ องมือควบคุมประชาชน ผ่านนโยบายผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรม หรื อการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในรู ปของการปฏิวตั ิวฒั นธรรม การใช้วฒั นธรรมเพื่อ
เสริ มสร้างอานาจให้แก่ฝ่ายปกครองจึงมีผลทาให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนทัว่ ไปเช่นเดี ยวกัน
ความล้มเหลวในการจัดการกับวัฒนธรรม มีผลทาให้เกิ ดการตีความใหม่ว่าวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่มีรูปแบบ
ตายตัวเปลี่ยนไม่ได้ หรื อมีรูปแบบสาเร็ จรู ป ในทางกลับกัน วัฒนธรรมมีลกั ษณะลื่นไหล ปรับเปลี่ยนไปมาตาม
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ การปรับกระบวนทัศน์ในการให้ความหมายของวัฒนธรรมนี้ มีผลทาให้ผคู ้ นผ่อน
คลาย และไม่ยึดติดกับรู ปแบบดั้งเดิ มทั้งชุด ขณะเดี ยวกันรัฐก็ไม่มีรูปแบบสาเร็ จรู ปไว้บงั คับใช้อีกต่อไป ความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมจึ งกลายมาเป็ นความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน โดยยอมรับในความแตกต่าง ไม่มีการควบคุมรู ปแบบ
ของวัฒนธรรม และเปิ ดพื้นที่ให้ปัจเจกบุคคลมี สิทธิ ทางวัฒนธรรมของตัวเองได้
กระบวนการทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั เกิ ดจากการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน ไม่ยึด
ติดในรู ปแบบเฉพาะ และยอมรับสิ ทธิ ทางวัฒนธรรมของปั จเจกบุคคลและของกลุ่ม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ไม่ได้หมายถึง ความหลากหลายหรื อแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่านั้น แต่หมายถึงความหลากหลายแตกต่างภายในกลุ่ม
ด้วย มนุษย์แต่ละคนมีอตั ลักษณ์ของตัวเอง หลากหลายมิติ และมีหลายอัตลักษณ์ในตัวคนเดียวกันได้ รู ปแบบของการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมในสังคมสมัยปั จจุบนั คือ การเกิดอัตลักษณ์ที่หลากหลาย และเท่าเทียม เนื่ องจากมีความ
แตกต่างหลากหลายจึงไม่มีรูปแบบใดเหนื อกว่ากัน การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึ งเกิ ดขึ้นจากการ
เคารพในสิ ทธิ ทางวัฒนธรรมและสิ ทธิ มนุ ษยชน

หน้า 6

อย่างไรก็ดีการคุม้ ครองสิ ทธิ ทางวัฒนธรรมและสิ ทธิ มนุษยชนของชนกลุ่มน้อยและของผูด้ อ้ ยโอกาสยังเป็ น
ปั ญหาอยู่ สหประชาชาติจึงประกาศอนุ สัญญาหลายฉบับ เช่น ปฏิ ญญาเพื่อคุม้ ครองและส่ งเสริ มกลุ่มชนท้องถิ่น (UN
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007) และปฏิ ญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของบุคคลที่เป็ นชนกลุ่มน้อยทาง
สัญชาติ ชาติพนั ธุ์ ศาสนาและภาษา (Declaration of the Rights of Persons belonging to National or Ethnic,
Religious and Linguistic Minorities, 1992) รวมทั้งปฏิญญาว่าด้วยการขจัดทุกรู ปแบบของการไม่ยอมรับและการเลือก
ปฏิ บตั ิเนื่ องจากศาสนาหรื อความเชื่อ (Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief 1981 กับ 1993)
3. อัตลักษณ์กบั สิ ทธิ ทางวัฒนธรรม
การยอมรับความหลากหลายและแตกต่างทางวัฒนธรรมนี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ น กรณี ประเทศไทย แม้รัฐบาลตั้งแต่
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้พ ยายามใช้น โยบายผสมกลมกลืน (assimilation) ให้ทุก กลุ่มชนในประเทศไทย
แปรเปลี่ย นเป็ นคนไทยให้ห มด รัฐ บาลก็ไ ม่ป ระสบความสาเร็ จ กลับ สร้า งปั ญ หาตามมาด้ว ยซ้ า รัฐ บาลพยายาม
ผลักดันให้ทุกคนในประเทศไทยเป็ นคนไทยและมีวฒั นธรรมไทย คือ พูดภาษาไทย ยึดถือขนบธรรมเนี ยมประเพณี
แบบไทย ซึ่ งอาจหมายรวมถึงนับถือศาสนาพุทธด้วย โดยมีการตั้งสานักงานเอกลักษณ์แห่ งชาติ ปั จจุบนั เราพบว่าแม้
บางขณะ การพยายามผสมกลมกลืนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่เป็ นหนึ่ งเดี ยวเหมือนกันหมด ประสบความสาเร็ จบ้าง แต่
ไม่ท้ งั หมด สาหรับบางคนที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมอื่นที่ ไม่ใช่ไทย การบังคับให้เป็ นคนไทยกลับเป็ นการสร้างความ
กดดันในจิ ตใจ และทาให้เ กิ ดแรงต้านเสี ยด้วยซ้ า ทั้ง นี้ เพราะอัตลัก ษณ์มีหลายมิติ คือ ประวัติความเป็ นมา วิถีชีวิต
ศาสนาความเชื่ อ ชาติพนั ธุ์ ภาษา เพศ ลักษณะทางชี วภาพ และสัญชาติ การพยายามให้คนที่ มีความแตกต่างจากคน
ไทยในหลายๆ มิติ ปรับเปลี่ยนมาเป็ นคนไทยที่ มีวฒั นธรรมไทย หรื อเอกลักษณ์ไทยในทุกมิติ ย่อมมีผลกระทบต่อ
ระบบคิดและความเชื่ อที่ มีอยู่เดิ มค่อนข้างมาก
เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสร้าง “เอกลักษณ์ ” ข้าราชการและผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่จึงปฏิ บตั ิตาม และพยายามบีบ
บังคับให้ผทู ้ ี่ มีวฒั นธรรมแตกต่างเปลี่ยนมารับวัฒนธรรมไทย มีผลในการออกกฎหมาย หรื อการปฏิบตั ิในลักษณะที่
ลดทอนศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของผูท้ ี่ มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ปั ญหาเรื่ องธรรมาภิบาล การบริ หารปกครองที่
ไม่เป็ นธรรม มีอคติ การเลือกปฏิ บตั ิ จึงมีให้เห็นเสมอมา (ปั จจุบนั ในวงวิชาการจะใช้คาว่าอัตลักษณ์แทนเอกลักษณ์)
3.1 กระบวนการทวิลกั ษณ์
คนจี น โพ้น ทะเลที ่ อ พยพมาจากประเทศจี น และมาอาศัย อยู ใ่ นประเทศไทย ได้เ ปลี่ย นผ่า น
กระบวนการเปลี่ยนจากชนกลุ่มน้อยเป็ นชนกลุ่มใหญ่ และกลายมาเป็ นคนไทยได้เป็ นส่ วนใหญ่ เพราะคนจี นกลุ่มนี้ ที่
ตั้งใจเดิ นทางจากประเทศจี นเพื่อเดิ นทางมาทางาน แม้ในระยะแรกยังไม่ตดั สิ นใจตั้งถิ่นฐาน (sojourner) และต่อมา
ตัดสิ นใจตั้งถิ่นฐาน (settler) เมื่อตั้งถิ่นฐานแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้ผสมกลมกลืนกับผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยูร่ อบตัว มีการ
รับวัฒนธรรมไทยและถ่ายทอดวัฒนธรรมจี นให้คนไทยไปพร้อมๆกันด้วย
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ในระยะที่รัฐบาลเคร่ งครัดเรื่ องต้องการให้ชนกลุ่มน้อยเป็ นคนไทย คนจี นในประเทศไทยก็พยายามแสดงออก
ว่าเป็ นคนไทย แต่หลังจากนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เดิ นทางไปประเทศจี นและสร้างความสัมพันธ์
ไทย-จี น “ความเป็ นคนจี น” กลับกลายเป็ นคุณลักษณะที่ ไม่ตอ้ งปิ ดบังกันอีกต่อไป ผูม้ ีบรรพบุรุษเป็ นจี นกลับแสดง
ความภูมิใจในรากเหง้าของตัว และเรี ยกตัวเองว่า “คนไทยเชื้ อสายจี น” หรื อ “ไทยจี น”
กรณี กลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นก็เกิดกระบวนการทวิลกั ษณ์เช่นเดียวกัน เรามี “ไทยลาว” และ “ไทยเขมร” “ไทย
มอญ” “ไทยญวน” กรณี ไทยญวน มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่อพยพมาสมัยอยุธยาและรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น กับ
กลุ่มที่เข้ามาสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ งและครั้งที่ สอง เนื่ องจากกลุ่มที่ยา้ ยมาครั้งหลังนี้ ย้ายมาด้วยเหตุผลทาง
การเมือง รัฐบาลจึงกาหนด กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมดูแล มีผลทาให้การได้รับสัญชาติไทย และการตั้งถิ่นฐานในไทยยังไม่
สมบูรณ์ กระบวนการเกิดทวิลกั ษณ์จึงยังไม่สมบูรณ์เท่ากลุ่มอื่นที่กล่าวไปแล้ว (อมรา พงศาพิชญ์ 2547)
3.2 ความแปลกแยกทางวัฒนธรรม
คนมลายูมุสลิมในภาคใต้อาศัยอยู่ในแผ่นดิ นที่ เป็ นภาคใต้ของประเทศไทยมายาวนาน ไม่ใช่ผูอ้ พยพมาใหม่
จึ งมีความผูกพันกับแผ่นดิ นและความเป็ นมลายู นอกจากนี้ เนื่ องจากคนมลายูแถบนี้ ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม อัต
ลักษณ์มลายูมุสลิมจึงมีคุณลักษณะสาคัญ 4 ข้อ ที่ แตกต่า งจากคนไทยในภาคอื่น ของประเทศ คือ ชาติพ นั ธุ ์ ภาษา
ศาสนา และประวัติความเป็ นมาของการตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตก็แตกต่างด้วย การที่ รัฐบาลพยายามเปลี่ยนให้คนมลายู
มุสลิมในภาคใต้ซ่ ึ งเป็ นคนที่ มีสัญชาติไทยเหมือนคนไทยในภาคอื่น ต้องเปลี่ยนมิติอื่นๆ ของอัตลักษณ์ให้เหมือนคนภาค
อื่นด้วย จึงไม่ประสบความสาเร็ จ และกลับสร้างความแปลกแยก
ปั ญหาชายแดนภาคใต้จึง เป็ นตัว อย่า งของการละเมิด สิ ท ธิ ทางวัฒนธรรม มีก ารเลือ กปฏิ บ ตั ิ มีค วามไม่เป็ น
ธรรม สร้า งความแค้น เคือ งให้ค นในพื้ น ที่ จนมีบ างกลุ่ม ต้อ งการเสรี ภ าพ อิส รภาพ เพื่อ จะได้ส ามารถคงไว้ซ่ึ ง อัต
ลักษณ์มลายูมุสลิม ถ้ารัฐบาลยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ยอมรับอัตลักษณ์มลายูมุสลิม สร้างความเสมอภาค
ความยุติธรรม ความรู ้สึกแปลกแยกก็จะค่อยๆลดน้อยลง
เสรี ภ าพในการธารงวัฒ นธรรมโดยได้รับ การยอมรับ จากผูป้ กครองและชนกลุ่ม อื่น จะทาให้ก ารสร้า งอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นไปตามธรรมชาติ ทาให้คนเราสามารถมีความภูมิใจในภูมิหลังของบรรพบุรุษและวัฒนธรรม
ดั้งเดิ ม และในขณะเดียวกัน มีพ้ืนที่ทางสังคมเท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคมด้วย ถ้าเรายอมรับว่าวัฒนธรรมมีลกั ษณะลื่น
ไหล และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่ตอ้ งยึดติดกับรู ปแบบตายตัวรู ปแบบเดียว การอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างก็จะเป็ น
สิ่ งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
3.3 การแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของผูท้ ่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ผูท้ ่ีทางานเกี่ยวกับกลุ่มชนที่ มีวฒั นธรรมแตกต่างจากวัฒนธรรมไทย และมีจานวนประชากรไม่มาก
พบว่ากลุ่มชนชาติพนั ธุ์ขนาดเล็กเหล่านี้ กาลังแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรม ชาวเล ซาไก มราบรี หรื อแม้แต่ ม้ง เมี่ยน
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มูเซอร์ แต่ละกลุ่มต้องการธารงวัฒนธรรมของตนไว้ในขณะที่อาศัยอยูบ่ นผืนแผ่นดิ นไทย ความสาเร็ จในการธารงอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนขึ้นอยู่กบั การยอมรับของกลุ่มชนที่ อาศัยอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินนี้
นอกจากนี้ กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสกลุ่มอื่น เช่น คนพิการ ผูส้ ู งอายุ ผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ เด็ก ผูห้ ญิง ฯลฯ
ต่างก็แสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน ทุกกลุ่มรอคอยการยอมรับ การเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ และ
ความเสมอภาคเท่าเที ยม
4.

โลกาภิวตั น์กบั สิ ทธิ มนุษยชนในมิติวฒั นธรรม

การตอบโต้โลกาภิวตั น์ดว้ ยมิติวฒั นธรรม มีให้เห็นในหลายรู ปแบบ เช่น การฟื้ นฟูวฒั นธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม
การฟื้ นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ในที่น้ ี จะกล่าวถึงรู ปแบบวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวตั น์พอ
สังเขป
4.1 การฟื้ นฟูวฒั นธรรมท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรม
เมื่อ กระแสโลกาภิว ตั น์แ ละบริ โ ภคนิ ย มขยายตัว อย่า งรวดเร็ ว ในลัก ษณะที่ ค นท้อ งถิ่น ตั้ง รับ ไม่ท นั ความ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรมจะกลายเป็ นปั ญหารุ นแรง การฟื้ นฟูวฒั นธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านจึ งเป็ นทางเลือก
สาหรับคนที่ ไ ม่ตอ้ งการวัฒนธรรมใหม่ แนวคิดเศรษฐศาสตร์ ชาวพุทธ เศรษฐกิจพอเพียง การใช้สมุนไพรรักษาโรค
การบาบัดด้วยการนวดแผนโบราณ การแสดงพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง ฯลฯ ล้วนเป็ นการต่อต้านกระแสบริ โภคนิ ยม
และในขณะเดี ยวกัน เมื่อได้รับ ความนิ ยมก็กลายเป็ นกระแสทางเลือกที่ ได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวก็มีส่วนสนับสนุนแนวคิดท้องถิ่นนิยมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็ นการเสริ มซึ่งกันและกัน
กล่าวได้ว่า UNESCO Universal Declaration of Cultural Diversity (2001) ได้มีส่วนอย่างมากในการ
สนับสนุ นให้มีการขึ้นทะเบี ยนมรดกโลกเพื่อเป็ นการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมดั้งเดิ ม และในกรณี เขาพระ
วิหาร ก็เห็ น ได้ชดั เจนว่าการพยายามอนุ รักษ์วฒั นธรรม ก็อาจสร้างปั ญหาความขัด แย้งได้ จากการมีความรู ้สึกเป็ น
เจ้า ของวัฒ นธรรม จึ ง เกิ ด การหวงแหน ช่ว งชิ ง และอาจขยายไปสู่ ปั ญ หาการครอบครองพื้ น ที่ ปั ญ หาพรมแดน
ตลอดจนการสู ้รบกันได้
4.2 ความเป็ นเจ้าของวัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
โลกาภิวตั น์และระบบทุนนิ ยมซึ่ งให้ความสาคัญกับความเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
มีผลในการสร้างความเป็ นเจ้าของวัฒนธรรมด้วย การขึ้ นทะเบี ยนทรัพย์สินทางปั ญญา เชื่ อมโยงกับคาถามเรื่ องการ
เป็ นเจ้า ของวัฒ นธรรมท้อ งถิ่นและภูมิปั ญ ญาท้อ งถิ่น ด้ว ยคาถามว่า วัฒนธรรมคือ ทรัพ ย์สิน สาธารณะหรื อ ทรัพ ย์สิ น
ส่ วนตัว เป็ นประเด็นที่ ทา้ ทายประเด็นหนึ่ ง กรณี วฒั นธรรมที่ จ บั ต้อ งได้ (tangible culture) อาจแสดงความเป็ น
เจ้าของได้ไม่ยากนัก แต่วฒั นธรรมประเภทที่ จบั ต้องไม่ได้ในลักษณะภูมิปัญญา (intangible culture) เช่น สู ตรอาหาร
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หรื อเทคนิ คการประดิ ษฐ์สิ่งของ การแสดงความเป็ นเจ้าของย่อมมีความยากลาบาก การแสดงความเป็ นเจ้าของจึ งต้อง
ผ่านการขึ้นทะเบี ยน และจดทะเบี ยนลิขสิ ทธิ์
ในสังคมปั จจุบนั มีการส่ งเสริ มการคิดค้นและประดิ ษฐ์สิ่งใหม่ท้ งั ทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางด้าน
วัฒ นธรรมเป็ นอย่า งมาก มีก ารพูด ถึง นวัต กรรมใหม่ ซึ่ งถือ เป็ นการสร้า งทรัพ ย์สิ นทางปั ญญา และเมื่อ จดทะเบี ย น
ลิขสิ ทธิ์ แล้วจะสามารถผลิตขายได้ในจานวนมาก สาหรับสิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่ การเป็ นเจ้าของย่อมเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ของผูป้ ระดิ ษฐ์ และไม่มีปัญหาโต้แย้งเท่าใดนัก แต่สาหรับสิ่ งที่ มีอยู่ด้ งั เดิ ม การพิสูจน์ความเป็ นเจ้าของจึ งกลายเป็ น
ปั ญหาระหว่างวัฒนธรรมได้
อุต สาหกรรมสร้ า งภาพยนตร์ เพลงและการแสดงอื่ น ๆได้ก ลายเป็ นอุต สาหกรรมวัฒ นธรรม
นอกจากอุตสาหกรรมเหล่านี้ จะเป็ นแหล่งสร้างรายได้แล้ว เมื่อได้รับความนิ ยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มชน
ต่างวัฒนธรรม ก็จะกลายเป็ นการครอบงาทางวัฒนธรรม (cultural hegemony) ได้ดว้ ย ดังเช่นที่ เกิ ด ปฏิ กิริยาตอบโต้
วัฒนธรรมฮอลลิวูด๊ หรื อความเกรงกลัวการครอบงาของวัฒนธรรมไทยสมัย ใหม่ใ นสัง คมลาว และสังคมกัมพูชาใน
ปั จจุบนั
4.3 วัฒนธรรมโลก (world culture) และประชาชนโลก (world citizen) ในสังคมปั จจุบนั
โลกาภิว ตั น์มีผ ลท าให้เ กิ ด การผสมผสานทางวัฒ นธรรม และการยอมรับ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น ในระยะหนึ่ ง กลไกตลาดในสังคมบริ โภคนิ ยม พยายามเสนอขายสิ นค้าให้แก่มวลชน ส่ งเสริ มให้
ทุกคนมีรสนิ ยมเหมือนกัน เพื่อขายของในจานวนมาก ผลคือ ทาให้เกิ ดวัฒนธรรมมวลชน ที่ ทุกคนมีรสนิ ยมในแนว
เดี ย วกัน แต่ม นุ ษ ยชาติไ ม่ต อ้ งการความเหมือ น ความแตกต่า งทางวัฒ นธรรมเป็ นสิ่ ง ดี ง าม สร้า งความภูมิใ จใน
คุณสมบัติที่แตกต่าง ปั จจุบนั เราจึ งเห็ นว่า วัฒนธรรมมวลชนไม่ได้รับการส่ งเสริ มแล้ว กลับมีการยอมรับวัฒนธรรมที่
แตกต่างหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะประชากรโลก มีความแตกต่างหลากหลาย ขณะเดี ยวกันก็มีการยอมรับซึ่ ง
กันและกันมากขึ้น การอยู่ร่วมกันโดยมีความแตกต่างจึ งเป็ นแนวโน้มในปั จจุบนั
ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมก็มีความเป็ นสากลมากขึ้น จากการที่ ยอมรับในข้อแตกต่างซึ่ งกันและ
กัน การหยิบยืมองค์ประกอบของวัฒนธรรมหนึ่ งมาผสมผสานกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ ง ก็มีให้เห็นมากขึ้น วัฒนธรรม
แบบผสมผสาน เห็นได้ชดั ในเรื่ องอาหาร การคิดสู ตรอาหารใหม่ โดยการผสมผสานเครื่ องปรุ งในการประกอบ
อาหาร ให้เกิดอาหารจานใหม่ก็กาลังเป็ นที่ยอมรับมากขึ้น แตกต่างจากเดิ มที่เน้นในเรื่ องอาหารสู ตรดั้งเดิ ม ปั จจุบนั
เราพบการโฆษณาอาหารทั้งในลักษณะสู ตรดั้งเดิม และสู ตรผสมผสาน (fusion) รสนิ ยมการแต่งกายก็เข้าข่ายเดียวกัน
มีท้ งั แฟชัน่ ตะวันตก แฟชัน่ ผสมผสาน และแฟชัน่ ชาติพนั ธุ์ (ethnic) เกิ ดวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
ในรู ปแบบที่กล่าวถึงนี้ วัฒนธรรมจึงเป็ นสมบัติสาธารณะที่ใครจะนาไปใช้อย่างไรก็ได้ นาไปเฉพาะ
บางส่ วนหรื อทั้งหมด ปรับเปลี่ยนบางส่ วน ผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่น บางส่ วนก็ไ ด้ ถ้านิ ยามของวัฒ นธรรม คือ
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รู ปแบบวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ รสนิ ยม ที่ลื่นไหล ไม่ผูกติดกับกลุ่มชนหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ ความเป็ นเจ้าของก็ไม่เกิด
เสรี ภาพในการนามาใช้หรื อไม่ใช้ ย่อมเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคล
สรุ ป
หัวข้อเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนในมิติวฒั นธรรม ให้ความสาคัญกับประเด็นของความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวัฒ นธรรม คาว่า สิ ท ธิ ท างวัฒ นธรรม ตามปฏิ ญ ญาไฟรเบิ ร์ ก ว่า ด้ว ยสิ ท ธิ ท างวัฒ นธรรมที่ ป ระกาศเมื่อ ปี 2007
กล่าวถึงเสรี ภาพที่ จะมีอตั ลัก ษณ์ท างวัฒ นธรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงลื่ น ไหลได้ วัฒ นธรรมไม่ไ ด้ห มายถึ ง เฉพาะผลงาน
ศิ ลปวัฒนธรรม สิ่ งประดิษฐ์ วิถีชีวิต หรื อประเพณี และวัฒนธรรมไม่จาเป็ นต้องผูกโยงกับชาติพนั ธุ์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง
หรื อศาสนาความเชื่ อ ดังนั้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบุคคลจึ งมีหลายมิติและไม่มีรูปแบบ (cultural form) ที่
ชัดเจน
ความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่ได้อยู่ที่ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเท่านั้นแต่รวมถึง
ความแตกต่า งภายในวัฒนธรรมด้วย และเป็ นความแตกต่างที่ เ กิ ด จากรายละเอีย ดในมิติต่า งๆ สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนในมิติ
วัฒนธรรม จึ งหมายถึงเสรี ภาพที่จะมีความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างหลากหลายอย่างเสมอภาค เท่า
เที ยมไม่มีการเลือกปฏิ บตั ิ
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