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(1)
สรุปความ
ในบทนําผูเขียนไดอธิบายทฤษฎีวิกฤติความชอบธรรมของ เจอรเกน ฮาเบอรมาส (Jurgen
Habermas) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ใชอยูในปจจุบันนี้ ซึ่งไดอธิบายของปรากฏการณความถอดถอยทางดาน
อุตสาหกรรมของเมืองฟริ้นต รัฐมิชิแกน ขณะเดียวกันก็ไดใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีเศรษฐกิจ
พื้นฐานแบบทุนนิยมของคารล มารค (Karl Marx) เพื่อที่จะอธิบายความเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยทฤษฎีนี้มองวาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปนระบบที่มีความไรเหตุผล
ถึงแมวาจะทําใหเกิดแรงจูงใจและการกระตือรือรนก็ตาม ยิ่งกวานั้นยังไดนําทฤษฎีน้ันมาวิเคราะห
ระบบทุ น นิ ย มแบบเผด็ จ การระบบทุ น นิ ย มแบบมาร ค โดยวิ เ คราะห ถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
วัฒนธรรมที่ถือวามีความชอบธรรมทางดานกฎหมายของศตวรรษที่ 20 ในตัวอยางของเมืองที่ยกมานี้
คือ เมื องฟริ้ นต รั ฐมิชิ แกน เปน ตั ว อย างอั น สะท อนถึ งความสลั บ ซั บ ซ อนของระบบทุ นนิย ม ซึ่ง มี
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต เปนอุตสาหกรรมสวนใหญของเมืองแหงนี้ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน
ของสังคมที่นี่ อีกทั้งยังไดวิเคราะหถึงผลกระทบของระบบทุนนิยมที่สงผลตอการควบคุมปญหาตางๆ
ไมวาจะเปนปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมจําเปนและปญหาที่สามารถควบคุมได และผลจากปญหาที่มีตอ
ประชาชนในเขตพื้นที่นี้
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Steven P. Dandaneau, “Legitimation Crisis, and the Deindustrialization of Flint, Michigan,” Peter Kivisto
(Editor), Illuminating Social Life: Classical and Contemporary Theory Revisited Critical Theory, 3rd Edition.
(Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 2005), pp.187-214.
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Flint All Map
เมืองฟริ้นต อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดีทรอย รัฐมิชิแกน เปนเมืองที่เปนตนกําเนิด
ของอุตสาหกรรมรถยนตที่มี บริษัท เจเนอรัลมอเตอร (หรือมักเรียกกันสั้นๆ วา GM) ตั้งอยู และเปน
เมืองอุตสาหกรรมรถยนตที่ใหญที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดวย อุตสาหกรรมรถยนตนี้ในชวง
ศตวรรษที่ผานมา เปนตัวที่ทําใหเกิดปญหาการวางงานสูงมากในเมืองฟริ้นตแหงนี้ โดยเมืองนี้เปน
ตัวอยางของความถดถอยทางดานเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งมีระบบพื้นฐานที่ซับซอนของทุนนิยม สิ่งที่
ผูเขียนสนใจและเขาใจปญหาของเมืองนี้ เพราะผูเขียนเปนคนเมืองฟริ้นตนั่นเอง
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ทฤษฏี ของ Habermas’s theory ซึ่ งอาจใชชื่ อเรีย กวา ทฤษฏีวิกฤติ ความชอบธรรม
(Legitimation Crisis) ก็ได โดยหลายๆ กรณีที่เกิดขึ้น สามารถจะนําเอาทฤษฏีนี้ไปวิเคราะหได ตัวอยาง
สําคัญ เชนเมืองฟริ้นต ในรัฐมิชิแกนนี่เอง ซึ่งการวิเคราะหนี้ไดนําเอาทฤษฏีของมารค ซึ่งเปนทฤษฎีเสรี
นิยมแบบสุดโตง ซึ่งนํามาวิเคราะหระบอบทุนนิยม (Capitalism) ในปจจุบันนี้
สาเหตุที่ยกเมืองฟริ้นตมาเปนกรณีศึกษา ก็คือ เปนเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง
ในศตวรรษที่ 20 ทั้งทางดานประวัติศาสตร สังคม และเศรษฐกิจ จนถือเปนเมืองอุตสาหกรรมของชาว
อเมริกันเลยทีเดียว

The General Motors (GM) Corporation (1908)
เมืองฟริ้นตเปนเมืองตนกําเนิดของอุตสาหกรรมรถยนต ในชวงป 1904 ซึ่งถือวาเปนจุดกําเนิด
ของ บริษัท GM ซึ่งเปนตัวที่กระตุนทําใหเกิดอุตสาหกรรมรถยนตขึ้นในเมืองฟริ้นตนี้ ตอมาเมืองฟริ้นต
ไดเจริญเติบโตและพัฒนามาเปนเมืองอุตสาหกรรมรถยนตที่ใหญที่สุดในอเมริกา และมีการจางแรงงาน
และมีตําแหนงงานมากที่สุด ประชาชนในพื้นที่มีอัตรารายไดสูงสุด สําหรับเมืองฟริ้นแหงนี้ อัตราคน
วางงานแทบไมเกิดขึ้นเลย นอกจากอุตสาหกรรมรถยนตแลวก็ยังมีอุตสาหกรรมประกอบอื่นๆ อีก
มากมาย เชน การธนาคาร อุตสาหกรรมโรงงานถลุงแร ฯลฯ เปนตน
เรื่องราวของระบบเศรษฐกิจ เมืองฟริ้นตแหงนี้ดูเหมือนวาการเจริญเติบโตยังไมหยุดยั้ง บริษัท
GM นอกจากจะเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของเมืองนี้ ยังเปนผูที่มีสวนรวมในการบริหารองคกร
ปกครองของทองถิ่นแหงนี้ โดยนาย Mot ซึ่งเปนประธานบริษัท GM เปนผูที่มีอิทธิพลสูงสุดของเมือง
ฟริ้นตที่เคยมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดย GM เปนผูที่มีสวนควบคุมการบริหารองคกรตํารวจ
เพื่อให GM ไดรับผลประโยชนตอบแทนที่ดีที่สุด โดยระบบการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต
แหงนี้มิไดเอาใจใสในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของพนักงาน ลูกจาง ทําใหระบบการรักษาความ
ปลอดภัย ในชี วิต และทรั พย สิ นของประชาชนเลวร ายมากขึ้น จนในที่ สุ ดระบบทุ นนิ ย มขั้ นสู งของ
อเมริกันไดรับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาครอบงําและทําใหเกิดการสั่นคลอนของระบบ
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดสงครามสหภาพแรงงานในป 1930 ซึ่งเปนภัยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถือวา
เปนสงครามเย็น (Cold war) โดยนําเอาเรื่องอุดมาการณทางเศรษฐกิจมาเปนตัวขับเคลื่อน
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โดยภาพกอนสงครามนั้น เมืองฟริ้นตถือวาเปนเมืองที่มีความสุขมากที่สุดในรัฐมิชิแกน ทาง
GM ไดมีอิทธิพลและสามารถเปนผูนําในการผลิตรถยนตและรถบรรทุกสงไปจําหนายทั่วโลก สงผลให
ระบบเศรษฐกิจ ณ ที่แหงนี้ จําเริญเติบโตอยางรวดเร็ว และ UAW ซึ่งเปนหนวยงานที่ตองคอยดูและ
รักษาผลประโยชนใหแรงงานไดทําการเจรจาและไดทําใหคาแรงและสวัสดิการของคนที่ทํางานในเมือง
แหงนี้มีอัตราคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้น ตอมา GM ก็ไดพัฒนาคุณภาพของสถานที่ทําใหมีความ
ปลอดภัยและมีความสะดวกมากขึ้น สงผลใหรายไดของประชาชนในพื้นที่มีอัตรารายไดตอหัวสูงที่สุด
และมีส่ิงอํานวยความสะดวกสูงสุด ในเมืองนี้ GM มีบทบาทในการสงเสริมใหรัฐสามารถสรางถนน
หนทางตางๆ พิพิธภัณฑ สนามกีฬา กอปรกับบริษัทใหญๆ มักเขามาลงทุนในเมืองฟริ้นตแหงนี้ ทําให
เมื อ งฟริ้ นต ใ นรัฐ มิ ชิ แ กน เป นมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ ในขณะนั้ น โดยมี GM เป นผูอยู เ บื้ องหลั ง
ความสําเร็จ
เมื อ งฟริ้ น ต แ ห ง นี้ ไ ด พึ่ ง พาอุ ต สาหกรรมรถยนต เ ป น หลั ก อุ ต สาหกรรมรถยนต ก อ ให เ กิ ด
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอะไหลตางๆ เกิดขึ้นโดยทั่วไป สงผลใหรายประชาชาติสูงมาก รวมทั้งมีอัตราการ
เจริญเติบโตและการจายภาษีคืนใหกับรัฐในอัตราที่สูงมากๆ ตลอดจนไดมีการกระจายรายไดไปสูคนใน
ชุมชนอยางมากมายมหาศาลดวย
การลดการผลิตทางอุตสาหกรรม ในอเมริกา (Deindustrialization of America) นับเปน
ปรากฏการณที่ระบบทุนนิยมถดถอยจากเดิม กลาวคือ มีอัตราการลงทุนที่ลดลงในระดับมหภาค เมือง
ฟริ้นตก็เชนกัน เมื่อมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คอนขางสูงมาก เปนผลพวงมาจาก GM ที่
เปนตัวนําแตเพียงผูเดียว ในเวลาตอมา GM ไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจขึ้นมา ยังผลใหตองเลิกจาง
แรงงานมหาศาล สงผลใหคนวางงานกวา 40% ของจํานวนประชากรของเมืองฟริ้นต ซึ่งเปนเหตุใหรัฐ
ตองรับภาระทางดานการดูแลประชาชนกวา 40% ยิ่งกวานั้น ปญหาอาชญากรรม การฆาตัวตาย และ
ปญหาสังคมตางๆ เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ในเมืองฟริ้นต จนหนักหนวงที่สุดในรัฐมิชิแกน และยังรวมถึง
เมืองดีทรอย โดยมีปญหาทางสังคม เชน ปญหาไรที่อยู ปญหาคนจรจัด ปญหาเด็กเรรอนเกิดขึ้นอยาง
มากมายในสังคมเมืองนี้ ในป 1987 มีนิตยสาร Money ไดจัดอันดับใหเมืองฟริ้นตเปนเมืองที่นาอยูนอย
ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองฟริ้นตนั้น มีประชากรเชื้อสายแอฟริกันเปนประชากรสวนใหญ โดย
มีอัตราการวางงาน 25% และมีอัตราความยากจนถึง 40% ของประชากรในเมืองแหงนี้ทั้งหมด
สาเหตุขางตนเกิดขึ้น เพราะเมืองแหงนี้ไดพึ่งพิงบริษัท GM เกินไป เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ขึ้นมา จึงทําใหบริษัท GM ตองลดขนาดองคกร สงผลใหตองลดคนงาน ลดการจางงาน ลดสวัสดิการ
ตาง ๆ อีกมากมาย การที่เมืองแหงนี้พึ่งพิงบริษัท GM มาตลอด กระทั่งเกิดการวางงาน บริษัทในเครือ
ตางๆ ก็จําเปนตองลดกําลังการผลิต ทําใหเกิดการวางงานขึ้น และเกิดปญหาสังคมขึ้นอยางมากมาย ดวย
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เหตุนี้ รัฐมิชิแกนจึงขอให GM จายคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคม แต GM ไมไดเปนรัฐบาลที่จะตอง
รับผิดชอบคาเสียหายใดๆ ในการนี้ และยิ่งกวานั้น ภาครัฐก็ยังไดรับรายไดจากภาษีของ GM ลดนอยลง
ทําใหการบริหารรัฐเปนไปดวยความยากลําบากเปนอยางมาก สังคมในเมืองฟริ้นตจึงเลวรายมากๆ ใน
เวลานั้น
เมืองฟริ้นต ถือวาเปนประสบการณที่อยูเหนือการคาดเดาวาจะเกิดขึ้นตอไป เมืองนี้ไมมีการลุก
ฮือของผูคนหรือกลุมคน ไมเหมือนกับคําทํานายของมารคที่วาจะมีการลุกฮือทางสังคม Legitimation
Crisis จึงเปนวิกฤติระบบ (System Crisis) ซึ่งทฤษฏี Legistimation Crisis นี้ เปนทฤษฎีทุนนิยมของ
คารล มารค โดยทฤษฏีใหมนี้เปนการรวมเอาทฤษฏีทุนนิยมชั้นสูงรวมกับระบบการเมืองและเศรษฐกิจ
เขาดวยกัน ซึ่งจะมีตัวแปรที่นํามาวิเคราะหหลายตัวแปร นอกเหนือจากระบบทุนนิยมประการเดียว ซึ่ง
โดยปจจุบันนี้ ภาครัฐไดรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมวงจรระบบเศรษฐกิจ และรายไดตอประชากร
โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา ระบบการเงินการคลัง เพื่อเขามาควบคุมระบบเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนภายใน
หรือภายนอกประเทศ รวมถึงการควบคุมหุน พันธบัตรตางๆ ซึ่งถือวามีความสําคัญในระดับชาติเปน
อยางมาก ซึ่งนโยบายระบบการเงินการคลัง ถือเปนการแทรกแซงจากทางภาครัฐ ผลการแทรกแซงใน
ระยะตน ก็คือ มีการวางงานเกิดขึ้นและผลทางดานเศรษฐกิจโดยรวม แตผลระยะยาว คือ การปองกัน
ทางสังคม หรือเรียกวาระบบ social safety net ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันที่ไมใหเหมือนเมืองฟริ้นตที่มีการ
เติบโตโดยปราศจากอะไรมาควบคุม เมื่อถึงจุดวิกฤติ จึงสงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย แต
ทฤษฏีใหมนี้ จะมีการวางงานสวนหนึ่งในระยะสั้น เพื่อควบคุมการเติบโตแบบไมสมดุล ทั้งนี้ ก็เพื่อ
ไมใหเกิดปญหาซ้ํารอย
ในการแกปญหาทั้งระบบเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนปญหาทางดานสวัสดิการหรือปญหาทางดาน
สังคมใดๆ ก็ตาม ปญหาที่เกิดขึ้น รัฐบาลจะเปนผูที่กาวเขามาแกปญหา แตมีคําถามวา ถาหากรัฐบาลไม
มีเงินในการแกปญหา สิ่งเหลานั้นก็ไมสามารถแกปญหาได มีทางเดีย วที่จะไดเม็ดเงินมาแกปญหา
สําหรับรัฐบาล ก็คือ การใชเครื่องมือภาษีอากรเปนเครื่องมือในการหาเงินเขารัฐ แตสิ่งที่รัฐตองทํา คือ
จะตองเพิ่มภาษีอากรโดยภาพรวมของประชาชนทั่วไป คงไมพอใจที่เห็นการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และไม
พอใจที่ตัวเองโดนหักเงินรายไดไปเปนภาษี แทนที่จะนําเงินมาเขาไวในบัญชีของตนเอง ยิ่งกวานั้น
รายไดลดลง เพราะรัฐบาลไปเก็บภาษีบริษัท ทําใหบริษัทจายเงินปนผลใหนอยลง ยิ่งทําใหเกิดความไม
พอใจขึ้นเปนลําดับ และที่สําคัญคือ ไมดึงดูดนักลงทุนที่จะเขามาลงทุนในพื้นที่หรือนักลงทุนถอนทุน
เพื่อไปดําเนินกิจการที่มีอัตราภาษีนอยลง สิ่งเหลานี้เปนขอแตกตางและเปนผลพวงมาจาก Crisis of the
welfare state ที่ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบทุนนิยม โดยมีผลกระทบตางจากปจจัยทางการเมือง
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ดังนั้น จึงมีคําถามวา ทําไม GM สามารถลดจํานวนพนักงานลงไดเกือบ 50,000 อัตรา โดยไมมี
การลุกฮือของสหภาพแรงงาน นาจะเปนเพราะวาการ Deindustrialization เปนวิธีการแบบคอยเปนคอย
ไป โดยมีรัฐบาลคอยพยุงอยู ทําใหไมมีการลุกฮือของสหภาพแรงงานเกิดขึ้น สิ่งเหลานี้เปนผลมาจาก
การตัดสินใจที่ดีของ GM
ในบทความไดหยิบยกแนวความคิดของฮาเบอรมาสวาดว ย Lifeworld มาใชอธิบายว า
โครงสรางของรัฐและเศรษฐกิจตลาดที่ขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ และอํานาจเงินมหาศาลเขามามีบทบาท
ครอบงําชีวิต ทั้งสวนตัวและสวนที่เปนสาธารณะ (private and public life) บุคคลเสมือนตกเปนอาณา
นิคม (colonization) เขาใชคําวา “Lifeworld” ในความหมายที่กวางขวางกวาเพียง private และ public
life เทานั้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนนี้จะถูกขยายความในหัวขอทฤษฎีวิพากษกับฮาเบอรมาสตอไป)

รัฐ

จีเอ็ม / เมืองฟริ้น

เกิด :
(1) วิกฤติความชอบธรรม
(2) การครอบงําชีวิตมวลชน

รุงโรจน
โรยรา
รวง

แผนภาพแสดงโครงสรางของบทความเรื่องนี้
ในทายที่สุดนี้ จึง สรุป ไดวาจากกรณีเมืองฟริ้นต ทําใหเห็นวาการที่ “รัฐ” เห็นวาประชาชน
ชุมชน และเมืองแหงนี้ เปรียบเปน “สินคา” (product) อยางหนึ่ง ดวยการครอบงําทางระบบสวัสดิการ
สังคมที่นาพอใจในชวงรุงเรืองของเมืองนี้ เพื่อใหเมืองนี้เห็นวาทุนนิยมเสรีเปนเรื่องที่นาหลงใหล จนทํา
ใหไมไดมองความจริงจนถึงขั้นที่มีการผลิตสินคาออกมาจนเกินความจําเปนในตลาด เกินความตองการ
และในที่สุดก็นําไปสูการลดขนาดการผลิต ซึ่งทําใหเมืองฟริ้นตแหงนี้ประสบความลมเหลวมาโดย
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ตลอดโดยที่รัฐและบริษัทไมไดมีสวนชวยเหลือแตอยางใด ทั้งยังซ้ําเติมดวยระบบภาษีอีก (พิจารณา
แผนภาพขางตนประกอบ)
ในสวนของฮาเบอรมาส เขาไดพัฒนาแนวคิดเรื่องวิกฤตความชอบธรรม และการครอบงําชีวิต
มวลชนขึ้นมาจากทฤษฎีของมารค เพื่อแสวงหาแนวทางที่จะบอกวา หากเกิดความไมชอบธรรมขึ้นและ
เมื่อรวมกับการครอบงําชีวิตในทุกๆ ดานของประชาชนในชั้นการผลิตแลว จะตองมีการลุกขึ้นตอสูของ
ประชาชนในการเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธทางการผลิตและอํานาจ แตในความเปนจริงแลวการ
ลุกฮือขึ้นของประชาชนนั้นก็มีบาง แตไมสามารถจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงความสัมพันธการผลิตและ
อํานาจไดอยางถึงที่สุด ทั้งนี้ ก็เนื่องจากการครอบงําชีวิตของประชาชนนั้นไดถูกครอบงําเชิงอุดมการณ
อยางสมบูรณแบบไปเสียแลว
(2)
ทฤษฎีวิพากษกับฮาเบอรมาส
ทฤษฎีวิพากษ (Critical Theory) ถือกําเนิดจากกลุมนักคิดแฟรงคเฟริทสคูล 2 (Frankfurt
School) ซึ่งไดนําเสนอวิธีการศึกษาในรูปของสหวิทยาการอยางหลากหลาย (multi-disciplinary)
สําหรับทฤษฎีสังคมที่ไดรวมเอามุมมองหรือทัศนะที่ดึงมาจากเศรษฐศาสตรการเมือง สังคมวิทยา
ทฤษฎีวัฒนธรรม ปรัชญา มานุษยวิทยา และประวัติศาสตรมารวมเขาไวดวยกัน โดยเหตุนี้ มันจึงมีชัย
ชนะเหนือการแตกออกเปนสวนๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อที่จะพูดถึงประเด็นตางๆเกี่ยวกับความสนใจ
และประโยชนที่กวางกวา
อาจกลาวไดวา ศัพทคําวา "ทฤษฎีวิพากษ"(Critical Theory) ไดรับการประดิษฐขึ้นมาครั้งแรก
ในป ค.ศ.1937 เปนความพยายามที่จะกอตั้งทฤษฎีสังคมขั้นรากฐานที่เหนือสาขาวิชาขึ้นมา มีรากฐาน
อยูในหลักวิภาษวิธีแบบ Hegelian-Marxian dialectics, วัตถุนิยมประวัติศาสตร (historical materialism),
และวิธีวิพากษแบบ Marxian critique ในเศรษฐศาสตรการเมือง และทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิวัติ โดยมุง
2

เปนกลุมของบรรดานักปรัชญาที่มีความสัมพันธกับสถาบันวิจัยสังคมในแฟรงคเฟริท (the Institute of
Social Research in Frankfurt) กอตั้งขึ้นมาครั้งแรกในชวงปลายทศวรรษที่ 1920 ซึ่งบรรดาสมาชิกของกลุมนี้ ลวนมี
ฐานที่มาจากพวกที่นิยมมารกซิสต (Marxism) หรือนับตนเองในฐานะเชนนั้น ทวา ตางคนตางก็ไมคอยจะมั่นใจใน
แนวคิดของมารกซดั้งเดิมกันเทาใด เชนวา ชนชั้นแรงงานทั้งหลายเริ่มรวมตัวกันเปนกลุมกอนเขาสูสังคมทุนนิยม และ
ไมไดเปนพลังของการปฏิวัติอีกตอไปแลว ฯลฯ โปรดดู Jurgen Habermas, The Return of Grand Theory In the
Human Science, trans. Anthony Giddens, แปลและเรียบเรียง โดย สมเกียรติ ตั้งนโม อางถึงใน
http://www.midnightuniv.org
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วิพากษวิจารณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมวา มันไมเพียงมีผลตอเรื่องทางดานเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมี
ผลกระทบไปถึงความสัมพันธทางสังคมดวย ดังนั้น การวิพากษจึงไปเกี่ยวพันกับการวิจารณในเรื่องราว
การกดขี่ (oppression) และการขูดรีด (exploitation) เทากับเปนการตอสูดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
ไปสูสังคมที่ดีกวา นักทฤษฎีวิพากษยืนยันวา เราตองการทฤษฎีอันหนึ่งทางดานสังคมที่วางอยูในทฤษฎี
ทุนนิยม เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการประวัติศาสตรสังคมและพัฒนาการของมัน และเห็นวา
นาจะนําเอาแนวคิดภาพรวมทั้งหมด (big picture) มาใชมองสังคม 3 เพื่อจะพิจารณาปรากฏการณใน
สังคมไดรอบดานและครอบคลุมมากกวาการตีความตามกรอบคิดของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเฉพาะทาง
นั่นเอง
นักทฤษฎีวิพากษไดทําการวิเคราะหความสัมพันธชนิดใหม ระหวางรัฐกับเศรษฐกิจ บทบาท
ของเทคโนโลยีใหมๆ และสื่อสารมวลชนในฐานะที่เปนแบบจําลองใหมของการควบคุมทางสังคม การ
แบงชนชั้นใหมๆ และการผสมผสานกันของชนชั้นแรงงาน ซึ่งกําลังลดความขัดแยงทางชนชั้นลงใน
สังคมบริโภคใหม เปนตน
แนละ เจอรเกน ฮาเบอรมาส (Jurgen Habermas) นับเปนหนึ่งในบรรดานักคิดคนสําคัญของ
แฟรงคเฟริทสคูล งานเขียนของเขานั้นกวางขวางมาก นับจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปจนถึงนามธรรมมาก
ที่สุด ดังนั้น จึงคอนขางยากตอการทําความเขาใจ
กลาวโดยรวบรัด เขามีความคิดเชื่อวา รัฐตกอยูภายใตพลังของระบบตลาด มวลชนตกอยูภายใต
อํานาจรัฐและระบบตลาด แทบจะปราศจากอํานาจที่จะตอตานสื่อมวลชนสมัยใหม สื่อโฆษณา และ
การเมือง ระบบโครงสรางอํานาจรัฐและเศรษฐกิจตลาดที่ขยายใหญๆ มาครอบงําชีวิตมวลชนมากขึ้น
ทั้งในพื้นที่สวนตัวและสวนที่เปนสาธารณะ (private and public life) ของบุคคลเสมือนตกเปนอาณา
นิคม (colonization) เขาเรียกลักษณะเชนนี้วา Lifeworld ซึ่งครอบคลุมถึงระบบคานิยมที่ปรากฏในงาน
ศิลปะ ศาสนา การศึกษา ครอบครัว เขาไวดวย Lifeworld ในที่นี้ มีความหมายมากกวาเพียง private และ
public life แตเปนเสมือนโลกของผูคนที่มี shared understanding หรือความเขาใจรวมกันทางวัฒนธรรม
ผานสิ่งที่เรียกวา communicative action ซึ่งรวมถึงการที่บุคคลในสังคมพูดคุยแลกเปลี่ยนอภิปราย
ถกเถียงกันไปมา เพื่อสรางความเขาใจรวมกันถึงระบบคุณคา การดําเนินชีวิต สิ่งที่จะทําตอไป ฯลฯ เปน
การสื่อสารที่สรางความเขาใจรวมโดยใชหลักเหตุผล แตการครอบงําจากโครงสรางอํานาจรัฐและระบบ
ตลาด ทําใหเปนการยากยิ่งที่บุคคลจะสราง shared understanding ผาน communicative action ไดจริง
ฉะนั้น ฮาเบอรมาส จึงเห็นวา ทายที่สุด ในโลกสมัยใหม ชีวิตประจําวันของมวลชนนับวันก็ยิ่งจะถูก
3

สรุปความจาก Douglas Kellner, Critical Theory and the Crisis of Social Theory, แปลและเรียบเรียง โดย
สมเกียรติ ตั้งนโม อางถึงใน http://www.midnightuniv.org
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ควบคุมมากขึ้นทุกทีๆ ภายใตอิทธิพลจากการกําหนดกฎเกณฑและ/หรือภายใตระบบกฎหมายที่รัฐและ
ตลาดสรางขึ้นมาทดแทน 4
นอกจากนี้ เขายัง ได เ สนอความคิ ด เรื่ อง “พื้ นที่ สาธารณะ” (public
sphere) ว าในช ว ง
คริสตศตวรรษที่ 18 กอนที่ระบบทุนนิยมจะครอบครองยุโรปอยางเต็มที่ อํานาจของประชาสังคม (civil
society) ปรากฏอยูในพื้นที่สาธารณะมากเทาๆ กับที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐ สําหรับฮาเบอรมาส
เขาเชื่อวา พื้นที่สาธารณะ เปนการรวมตัวของผูคนที่มีแนวโนมจะถูกครอบงําโดยชนชั้นกลางที่เปน
กลุมนายทุนที่มีฐานะและการศึกษา อํานาจที่พวกเขาแสดงออก คือ การใชเหตุผล (rationality) มาตั้ง
คําถามทาทายอํานาจรัฐ โดยนัยนี้ พื้นที่สาธารณะจึงเปนเวทีของการตอรองอํานาจและสรางสังคมที่มี
เหตุผล ตัวอยางสถาบันทางสังคมทํานองนี้เชน สหภาพแรงงาน ศาสนา กลุมเพื่อน เขาเชื่อวา ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในพื้นที่สาธารณะของปจเจกและกลุม นับเปนวิถีทางเดียวที่จะฟนฟู Lifeworld
ผาน communicative action 5 เปนปฏิกิริยาโตกลับจากการถูกครอบครองโดยระบบรัฐและระบบตลาด
ขณะที่ทัศนะเกี่ยวกับความชอบธรรมนั้น ก็ถือเปนอีกมโนทัศนหลักๆ ในเขียนหลายชิ้นของเขา
อยางนอยก็นับตั้งแต Legitimation Crisis 6 กระนั้น สําหรับฮาเบอรมาสแลว ‘ความชอบธรรมนั้น
หมายถึงความมีคาของระบบระเบียบทางการเมืองที่จําตองถูกตระหนักรู’ อาจกลาวไดวา วิกฤต
ความชอบธรรม ก็คือ การที่อุดมการณเสรีนิยมใหมที่เปนฐานคิดของระบบทุนนิยมในโลกปจจุบันนี้ ไม
สามารถจะชักจูงใหผูคนเชื่อถือวา ระบบการผลิต การแลกเปลี่ยน และการแจกจาย ผานกลไกตลาดเสรี
เปนระบบที่จําเปนและใชการไดดีอีกตอไปแลว จนเกิดเปนวิกฤติความชอบธรรม สืบเนื่องจากการผลิต
เกินขนาด และการมีกําลังผลิตสวนเกินในระบบ เปนอาทิ
(3)
ทัศนะวิจารณ
ความรุงเรืองของเมืองฟริ้นตแหงนี้ อาจทําใหเราที่ไมใชคนในสังคมอเมริกามองไมเห็นภาพ
ความเปนไปอยางดีนัก แตทวาเมือสังเกตชื่อและเนื้อความแลวทําใหคิดถึงการตูนเรื่อง “มนุษยหิน
ฟริ้นตสโตน” ที่มีเรื่องราวของครอบครัวที่เปนแรงงานในเมืองอุตสาหกรรมและมีชีวิตในสังคมบริโภค
4

เรียบเรียงจาก รัตนา โตสกุล, มโนทัศนเรื่องอํานาจ, (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,
2548), หนา 50-51.
5
เรื่องเดียวกัน, หนา 51.
6
Jurgen Habermas, Legitimation Crisis, trans. Thomas McCarthy, (Cambridge: Polity, 1988 [1976]).
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ตื่นเชาไปทํางานและกลับบานในตอนเย็นเพื่อไปพักผอนที่ตองเสียคาใชจายตางๆ เชน ดูภาพยนตร การ
เลนโบวลิ่ง การซื้อสิ่งของที่เกินความจําเปนตางๆ เพื่อแสดงฐานะที่เกิดจากคานิยม ความเชื่อ และ
ทัศนคติที่สังคมกําหนดวาดีและจะไดรับการยอมรับ นับวาเปนการลอเลียนเสียดสีสังคมบริโภคแบบ
อเมริกันไดเปนอยางดี

The Flintstones
จากคําถามที่วาทําไมไมมีกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิง
อํานาจของประชาชนที่ถูกเอาเปรียบจากการลดการผลิตของอุตสาหกรรมและผนวกกับรัฐที่มองแต
ผลประโยชนของบริษัทมากกวาผลประโยชนของประชาชน อันเปนแนวคิดที่ฮาเบอรมาสคิดเอาไว ซึ่ง
เขาเองก็พยายามที่จะกาวออกจากแนวคิดของทฤษฎีวิพากษหลักที่จบลงแคกระบวนการกลายเปนสินคา
แตพยายามหาทางออกใหกับผูที่เสียเปรียบซึ่งแนวทางนี้ก็เปนแนวคิดในชวงที่สามของทฤษฎีวิพากษ
แตในความจริงของกรณีเมืองฟริ้นตไมประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางรัฐ บริษัท กับประชาชนได ทั้งที่มีการคิดคนการตอรองกับบริษัทดวยการนั่งประทวง
ในที่ทํางาน แตก็ไมประสบความสําเร็จถึงที่สุด (สุดทายก็มีการสรางอนุสาวรียที่ระลึกในเหตุการณนี้ไว
ตามรูปภาพขางทายนี้)
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The Great Sit-Down Strike of 1936-1937

The Great Sit-Down Strike Monument
ดังนั้น จึงเปนการตอกย้ําความคิดทางทฤษฎีวิพากษกระแสหลักที่วามีการครอบงําทางสังคม
ดวยอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และทุกสิ่งทุกอยางถูกทําใหเปนสินคา เพื่อสังคมบริโภคและการที่ชีวิต
ของมนุษยๆ ถูกครอบงําโดยสิ้นเชิงดวยระบบตลาดและเผชิญหนากับ “วัตถุและประดิษฐกรรมใน
ชีวิตประจําวัน” ที่ถูกผลิตโดยมนุษยเอง ผลก็คือ การสราง inauthentic cultural system ซึ่งเปน
ตัวกําหนดวิถีชีวิตที่ปฏิเสธและบิดเบือนความตองการของมนุษยที่แทจริง
การที่บทความชิ้นนี้จะโทษเรื่องการครอบงํา Lifeworld จากเฉพาะรัฐก็ไมถูกตองทั้งหมด ปจจัย
บริบททางสั งคมโลกก็มี สวนรวมทําใหเ กิดวิ กฤตินี้ ดว ยเหตุสํา คัญ ก็คื อ วิ กฤตการณน้ํามั นในชว ง
ทศวรรษที่ 70 ทํ า ให ก ารซื้ อ รถยนต แ บบอเมริ กั น ที่ คั น ใหญ แ ละกิ น น้ํ า มั น สู ง ลดความนิ ย มลงไป
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เนื่องจากการผลิตที่ดีเยี่ยมทุกอยางเกินมาตรฐานความตองการทําใหมีคาใชจายสูงสําหรับชีวิตประจําวัน
ของสังคมอเมริกันรวมถึงสังคมโลกดวย ทั้งนี้ มิใชมีเพียงแตอเมริกาเทานั้นที่ประสบวิกฤตินี้ วิกฤติ
น้ํามันเปนสถานการณของโลกาภิวัตนที่ตอเนื่องยาวนานมาจวบจนกระทั่งปจจุบันนี้ และก็มีการผลิต
รถยนตที่เปนกระแสตานรสนิยมอเมริกัน คือ รถยนตที่ประหยัดและราคาถูกจากประเทศที่แพสงคราม
อยางเยอรมันโดยมีรถโฟรคสวาเกนและอุตสาหกรรมรถยนตประเทศญี่ปุนเขามาแทนที่ โดยรถยนต
โฟรคนั้นใชกลยุทธผานทางอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ทรงประสิทธิภาพในอเมริกา 2 ชองทางดวยกัน
คือ อุตสาหกรรมภาพยนตรและอุตสาหกรรมโฆษณา สวนประเทศญี่ปุนนั้นก็ไดสรางตลาดใหมใน
เอเชี ย และประเทศโลกที่ ส ามอย า งประสบความสํ า เร็ จ ดั ง นั้ น วิ ก ฤตการณ น้ํ า มั น และการสร า ง
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมใหมที่เขามาแทนที่ Lifeworld ของมนุษยนี่เองที่ทําใหเมืองฟริ้นตแหงนี้โรยรา
และรางลงในที่สุด จึงมิใชประเด็นของวิกฤตทางความชอบธรรมที่รัฐเขามามีบทบาทตอประชาชน
รวมกับบริษัทเพียงอยางเดียว ประชาชนทั่วไปพยายามหาทางออกใหกับรสนิยมตัวเองมากกวาที่จะเชื่อ
การครอบงําเชิงอุดมการณของอุดมคติแบบอเมริกันโดยหันไปหารถยนตราคาถูกและประหยัดน้ํามัน
แทนและรัฐกับบริษัทไมสามารถตอบสนองความตองการในวัฒนธรรมมวลชนไดทัน ดังนั้น การที่คน
สามัญตัวเล็กตัวนอยทั่วโลกหันหลังใหกับอุดมคติที่ครอบงําวิถีชีวิตไปสูการสรางวัฒนธรรมใหมที่
เหมาะสมก็เปนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจเชนกัน แตเปนภาพรวมของโลกมากกวาเฉพาะ
กับกรณีเมืองฟริ้นต เพียงเทานั้น
พูดตามจริง ทฤษฎีวิพากษจะทําใหมนุษยหมดหวังแตก็มีการนําทฤษฎีวิพากษไปประยุกตใช
เพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวในการตอรองและการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ โดยเนนเรื่องการสรางความรู
ในแนวคิดสตรีนิยมและเรื่องวัฒนธรรมมวลชนของแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา มีรายละเอียดคราวๆ ดังนี้
(1) สตรีศึกษา (Femini studies) หรือสตรีนิยม (Feminism) ระบบเปดของโลกาภิวัตนทําให
ผูคนออกมาจากชายขอบของกับดักทางสังคมเปดเผยตัวตนวามีความรู ความคิด และมีบทบาททาง
สังคม ดวยการหาพื้นที่ยืนในโลกใบนี้อยางเทาเทียม สตรีนิยมเกิดขึ้นในชวงแรกของศตวรรษที่ 20 มี
การสะสมองคความรูในลักษณะการวิพากษ และมีกระแสตอตานในการตั้งคําถามเกี่ยวกับโลกความรู
และโลกวิชาการ สตรีนิยมผานการประมือกับศาสตรตางๆ มาอยางโชกโชน ผานกลยุทธการทําลายลาง
ในแบบตางๆ เชน ลัทธิยกเอาตัวแทน / ขอยกเวนมาเปนขออางขอสรุปโดยทั่วไป (Tokenism) กลยุทธ
การเพิ่มผูหญิงลงไปในเรื่องตางๆ สักเล็กนอยแลวคนใหเขากันก็เปนอันวาแกความไมเสมอภาคทางเพศ
ได แลวกลยุทธการนําเขาเปนพวก กลยุทธการทําใหผูหญิงเปนเรื่องเล็ก
โดยสตรีนิยมใหความสนใจในแนวคิดหลัก คือ ความรู อํานาจ และการเมือง และคัดคานการ
แยกตัวของโลกวิชาการกับภาคปฏิบัติการสังคมโดยการศึกษาแบบสหสาขาวิชาและแนววิพากษโดยคิด
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วาบรรดาทฤษฎีทางสังคมที่กอตัวขึ้นมาลวนขจัดเอาประสบการณสวนตัวของผูหญิงออกไปแลวทั้งสิ้น
โดยวิธีการทางสตรีนิยมนั้นจะเปนการเพิ่มมุมมองเพศภาวะ (Gender) เขาไปในทุกสาขาวิชาเชนเพิ่ม
ประสบการณ ผู ห ญิ ง เข า ไปในทางทฤษฎี เพิ่ ม หั ว ข อ ที่ ห ล น หายไปจากนั ก วิ ช าการกระแสผู ช าย
(Malestream) 7
(2) วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) มีรากฐานมาจากการศึกษาวรรณกรรม โดย F.B.
Leavis ที่พิจารณาการแพรหลายของความรูดานวรรณกรรมวาเปนการบมเพาะ ปจเจกชน กิจกรรมการ
อานวรรณกรรมไมใชกิจกรรมยามวาง แตเปนกิจกรรมที่ปจเจกชนพึงพอใจกับการคนหารูปแบบของ
ชี วิ ต ในงานวรรณกรรมและให ความหมายรูป แบบการดํ า เนิ นชี วิต เรี ย กว า “วั ฒนธรรม” และเป น
ประสบการณรวมในการเกิดวัฒนธรรมมวลชน
กําเนิดแนวทางวัฒนธรรมศึกษาในประเทศอังกฤษที่ The Centre for the Cultural Studies ที่
มหาวิ ทยาลั ย เบอรมิ่ ง แฮม ในป ค.ศ.1964 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคเ พื่อ การสนั บสนุน งานวิ จั ย ในระดั บ
บัณฑิตศึกษาเปนหลัก ซึ่งสํานักนี้มีอิทธิพลตอการนิยามความหมายทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมุงเนนการ
ขยายพรมแดนทางวัฒนธรรมที่แตเดิมจํากัดตัวอยูแควัฒนธรรมชั้นสูงใหสามรถครอบคลุมเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของทุกคน ทุกชั้น และทุกอยางที่มีผลตอวิถีการดําเนินชีวิต และบางกลุมใน
อังกฤษยังใหความสําคัญกับ “วัฒนธรรมเชิงวัตถุ” ที่เปนรหัสความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุและการ
ถอดรหัสในการใหความหมาย
วัฒนธรรมศึกษายังใหความสนใจในการศึกษาแนววัฒนธรรมประชานิยมที่ศึกษาเรื่องการ
ครอบงําทางสังคมวัฒนธรรม และการศึกษาผูที่ถูกกดขี่และไรอํานาจตอรองในสภาวะทางสังคมรวม
สมัย การตอสูเพื่อเปดชองทางของความหลากหลายแกความเปนอื่นใหมีตาํ แหนงแหงที่ทางความคิด 8
วัฒนธรรมศึกษาแตกตางจากมานุษยวิทยาที่ศึกษาวัฒนธรรมเชนกันแตมีความแตกตางกันอยู
คือ วัฒนธรรมศึกษาไมคอยใหความสําคัญกับมิติเชิงสุนทรียะ(แบบชนชั้นสูง) หรือมิติทางศีลธรรม
(แบบชนชั้นสูง) ของวัฒนธรรม แตจะสนใจเรื่อง มิติเชิงการเมืองของวัฒนธรรมมวลชน โดยพิจารณา
วาในปริมณฑลของวัฒนธรรมเปนเวทีตอสูทางการเมือง การชวงชิงอํานาจ การชวงชิงความหมาย
นอกจากนี้วัฒนธรรมศึกษาไดยกเลิกแนวคิดดานมานุษยวิทยาบางสํานักที่วาวัฒนธรรมเปนประดุจกาว
7

กาญจนา แกวเทพ, “สตรีนิยมและวัฒนธรรมศึกษา,” อานันท กาญจนพันธุ (บรรณาธิการ), อยูชายขอบมอง
ลอดความรู, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม, 2549), หนา 99-101.
8
เกษม เพ็ญภินันท, สูพรมแดนความรู... เรื่องวัฒนธรรมบริโภค ความเปนปกติวิสัยของการบริโภค
วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน, เอกสารประกอบการประชุมประจําปทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 5 วัฒนธรรมบริโภค
บริโภควัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: เอกสารโรเนียวเย็บเลม, 2549), หนา 28-30.
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ใจที่หลอหลอมรวมผูคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตวัฒนธรรมศึกษาเห็นวาวัฒนธรรมเปนอาณาเขต
หรือปฏิบัติการแหงความขัดแยงที่มีการตอสู เพื่อสรางและสรางซ้ํา ของกลุมทางสังคมตางๆ 9 (ใน
วงเล็บตัวเอนเปนของผูเขียน)
แตแนวคิดที่ไปไกลและถูกตีความอยางหลากหลายจนกลายเปนสาขาวิชาที่ศึกษากันในระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งในยุโรปอเมริกาแมกระทั่งประเทศไทย ซึ่งแนวสํานักวัฒนธรรมศึกษานี้ ถาจะนํามา
อธิบายความเห็นเกี่ยวกับเมืองฟริ้นตนี้ในเรื่องการที่รัฐกอตัวจากความมั่งคั่งจนมาถึงการที่รัฐสามารถจัด
สวัสดิการใหแกประชาชน กรรมกรใหมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้นจนสามารถพัฒนารสนิยมในการใช
ชีวิตทางสังคมวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรมของชนชั้นดังกลาวมากขึ้น และผนวกกับการลมสลายของ
วัฒนธรรมของชนชั้นสูงในอเมริกา หรือ อุดมคติแบบอเมริกัน ประชาชนสามารถสรางวัฒนธรรมของ
ตนเองขึ้นมาไดเชนกันที่เรียกวาวัฒนธรรมมวลชน (Popular culture) และเห็นวาวัฒนธรรมมวลชน
เทานั้นที่จะมีพลังเขามาตอสูกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในระบบทุนนิยมได
โดยแนวคิ ด สํ า นั ก วั ฒ นธรรมศึ ก ษานี้ ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ภาคปฏิ บั ติ ก ารทางวั ฒ นธรรม
(Cultural practices) ที่เกี่ยวของกับโครงสรางอํานาจที่มาจากทางการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ และอื่นๆ
ซึ่งมีประเด็นและบริบทที่หลากหลาย โดยเห็นวาวัฒนธรรมศึกษาควรเปนทั้งการวิพากษใหเห็นถึงการ
บิดเบือนและการครอบงําของสิ่งที่อวดอางวาเปนสัจธรรมหนึ่งเดียวที่เปนกระแสหลักทางวัฒนธรรม
รวมทั้งการปฏิบัติการทางสังคมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สํานักวัฒนธรรมศึกษารับวิธีวิพากษและ
การศึกษาเชิงบูรณาการระหวางศาสตรตางๆ โดยไมแยกสวนในการศึกษามาจากสํานักแฟรงคเฟริท แต
มีมุมมองในเรื่องอํานาจที่มาจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมคอนขางแตกตางกันมาก วัฒนธรรมศึกษา
ไมไดมองวัฒนธรรมที่กลายเปนสินคามวลชนจากระบบทุนนิยมในแบบที่ครอบงําทั้งอุดมการณและวิถี
ชีวิตประชาชนโดยสิ้นเชิง ซึ่งเปนการมองวัฒนธรรมในแนวติดลบแตอยางใด
สํานักวัฒนธรรมศึกษาเชื่อมั่นในพลังวัฒนธรรมวิถีประชาที่แทจริงที่จะสรางนิยามความหมาย
ใหมๆขึ้นมาปะทะสังสรรคกับความหมายที่เปนกระแสหลักของการสรางอุตสาหกรรมวัฒนธรรมใน
ระบบทุนนิยมของคนธรรมดาสามัญ
ทฤษฎีวิพากษยังคงเปนแนวคิดที่ยังเปนคําถามของการนําไปใช เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมหรืออํานาจ เนื่องจากยังไมสามารถจะนําไปใชใหเกิดผลได เปนแคการอธิบายปรากฏการณและ
วิ เ คราะห ร ะบบการครอบงํ า คล า ยกั บ แนวคิ ด มาร ค ซิ ส ต ที่ โ ครงสร า งผู ค วบคุ ม ป จ จั ย การผลิ ต ใช
9

กาญจนา แกวเทพ, อางแลว
, หนา 103.
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วัฒนธรรมในการครอบงําชนชั้นแรงงาน ซึ่งแนวคิดทฤษฎีวิพากษก็ไดเดินตามแนวทางนี้ ถึงแมวาฮา
เบอรมาสจะพูดถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธเชิงอํานาจก็ตาม แต
ก็ยังไมมีใครทําสําเร็จ ดังนั้น จึงมีผูพัฒนาแนวคิดนี้ แตกออกไปเปนแนวคิดสัง คมนิยมใหม (NeoMarxism) ของกรัมชี่ และสํานักวัฒนธรรมศึกษาที่เห็นความสําคัญของคนเล็กคนนอยคนชั้นลาง เพื่อ
ตั้งคําถามตอวัฒนธรรมชนชั้นสูง อะไรก็ตามที่กําลังครอบงําสังคมอยู และไดสรางวัฒนธรรมของ
ตนเองขึ้นมา เชน วัฒนธรรมมวลชนซึ่งมีการผสมผสานและไมมีการแบงแยกวัฒนธรรมชนชั้นสูง-ชน
ชั้นลางอีกตอไป เปนการสรางการตอรอง เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคม เพื่ออธิบายอัตลักษณ (Identity)
ของตน รวมถึงการประดิษฐประเพณีวัฒนธรรมบนพื้นฐาน การตีความหมายประวัติศาสตรใหมๆ จึง
เปนการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีวิพากษของสํานักแฟรงคเฟริทใหมีประเด็นกาวหนาตอไป
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