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วัฒนธรรมศึกษาในเอเชียหันมาทําความเข้าใจในเรื่ องการสร้างองค์วามรู ้ของ “เอเชีย” โดยเริ่ ม
จากการอภิปรายอํานาจของความรู ้และวัฒนธรรม อันเป็ นผลิตผลอันต่อเนื่องของยุคอาณานิคม
และจักรวรรดิ นิ ยมที่ ท าํ ให้เกิ ด (ภู มิภาค) “เอเชี ย” ที่ (อาจ) เป็ นได้ท้ งั ในมิ ติ ของการเมื อง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิภาคย่อย ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งที่ เป็ นนี้ อาจบ่ งบอกถึ งความสัมพันธ์และไม่
สัมพันธ์ในภูมิภาคกันเอง รวมทั้งที่สัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กบั ภูมิภาคอื่นๆ ในโลก ดังนั้น
“เอเชีย” ในความหมายที่ควน ซิ ง ใช้จึงเป็ นผลผลิตของความรู ้ของทั้งยุคอาณานิคม จักรวรรดิ
นิ ยม และโลกาภิวตั น์ ที่ท้ งั 3 โครงสร้างนี้ ควน ซิ ง ยังเห็นว่าดํารงอยู่ในปั จจุบนั หากแต่ได้
แปลงรู ปแบบของอํานาจไป
สําหรับหนังสื อเล่ม Asia as Method หรื อหากจะแปลชื่อเป็ นไทยก็น่าจะเป็ น “วิธีวิทยา
เอเชี ย” เป็ นงานหนังสื อที่ควน ซิ ง กล่าวว่าใช้เวลาราวเกือบ 20 ปี ในการพัฒนาความคิดและ
มุมมองต่อการเข้าใจเอเชี ยและมิติต่างๆ ที่เกิดใน (ระหว่าง) เอเชี ยด้วยกันเอง งานบางชิ้นเริ่ ม
พัฒนาจากงานเขียนเป็ นภาษาจี นในวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไต้หวันราว ปี ค.ศ.
1989 และตามมาด้วยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติช้ นั นําในช่วงยุค ค.ศ. 1990
และในต้นยุคปี ค.ศ. 2000 อย่างเช่น New Left Review, Position, Inter-Asia Cultural Studies
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และมาพัฒนางานเขียนเป็ นหนังสื อเล่มนี้ในช่วงที่เขาเป็ นนักวิจยั อาคันตุกะที่สถาบันวิจยั เอเชีย
(Asia Research Institute) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ช่วงปี ค.ศ. 2004-2006
หนัง สื อ แบ่ ง ออกเป็ น 5 บทโดยมี บ ทนํา ขนาดยาวและบทปิ ดท้า ยสั้ นๆ ในบทนํา
ควน ซิง เริ่ มต้นด้วยการตั้งคําถามถึงสถานะการศึกษาของวัฒนธรรมศึกษาในโลกที่สาม (thirdworld cultural studies) ที่แม้จะมีการพัฒนามาตั้งแต่งานอาณานิคมศึกษาเชิงวิพากษ์ (critical
colonial studies) ในยุคต้น ค.ศ. 1960 ต่อเนื่องมาจนถึงหลังอาณานิ คมศึกษา (post-colonial
studies) ในยุคต้น ค.ศ. 1990 แต่ งานเหล่ านี้ เป็ นงานวิชาการที่ อยู่ในวาทกรรมการต่ อต้าน
“ความรู ้ตะวันตก” หรื องานบางชิ้นเป็ นงานที่แสดงจุดยืนทางการเมืองที่ต่อต้านอํานาจของโลก
ตะวันตกอย่างชัดเจน ซึ่งควน ซิ ง เห็นว่างานในกลุ่มดังกล่าวกลับไม่ได้ช่วยให้เข้าใจโลกที่สาม
หรื อพื้นที่ นอกสังคมตะวันตกได้เพียงพอ อย่างไรก็ตามควน ซิ งเห็นว่ายุคโลกาภิวตั น์ใน
ปั จจุบนั ช่ วยให้การผลิตความรู ้เกิดขึ้นได้หลากหลายมากกว่าในงาน 2 กลุ่มที่กล่าวถึง แม้ว่า
ด้านหนึ่ งจะทําให้ลทั ธิ จกั รวรรดินิยมของความรู ้ (จากโลกตะวันตก) แสดงตนในรู ปแบบของ
ลัทธิ เสรี นิยมใหม่ แต่นนั่ กลับเป็ นการสร้างพื้นที่ในการผลิตความรู ้ที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน และ
ยังทําให้สํานักพิมพ์ในโลกตะวันตกแสวงหาตลาดของพื้นที่ทางวิชาใหม่ๆ ซึ่ งในปั จจุบนั จะ
เห็นว่าสาขาวิชา เวทีสัมมนา หรื อแม้กระทั้งวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่นอกวิชาการของ
แองโกล-อเมริ กนั เกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่ งควน ซิ ง ตั้งข้อสังเกตว่า ในอดีตหากต้องการผลงาน
วิชาการในประเด็นสังคมและวัฒนธรรมศึกษาในเอเชี ย ไม่สามารถจะหาพื้นที่ของตนเองได้
เพราะไม่ รู้ ว่ า จะเริ่ มที่ ต รงไหน หนัง สื อ และวารสารวิ ช าการส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผลผลิ ต จาก
สํานักพิมพ์ที่อยูใ่ นโลกของแองโกล-อเมริ กา ซึ่ งผูเ้ ขียนที่เป็ นนักวิชาการในเอเชียจําเป็ นต้องจัด
ประเด็นท้องถิ่นพวกเขาเพื่อที่นาํ เสนอให้เหมาะสมต่อความสนใจภายในบริ บทของวิชาการใน
โลกของแองโกล-อเมริ กนั แม้รูปธรรมที่ว่าจะเพิ่งเกิด แต่กม็ ีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น และ ณ ใน
ปั จจุ บนั อาจกล่าวได้ว่า ควน ซิ ง เองก็ได้ อนิ สงส์ จากกระแสของโลกาภิ วตั น์ของการผลิ ต
ความรู ้ น้ ี เช่ นกัน เพียงแต่เขาใช้มนั อย่างมี ยุทธวิธีของการผลิตความรู ้ในมุมมองงานวิชาการ
เอเชีย
หากพิจาณาจากหนังสื อ Asia as Method จะสามารถเห็นยุทธวิธีการนําเสนอเนื้อหา
ทั้งหมด ในบทที่ 1 ที่วา่ ด้วย The imperialist eye: The Discourse of the southward advance
and the subimperial imaginary และบทที่ 2 Decolonization: A geocolonial historical
materialism ที่ควน ซิ ง เสนอว่า เราต้องเรี ยนรู ้ไม่เพียงแต่ชุดของกฎเกณฑ์อนั จํากัดต่องานที่
ผลิตในที่ที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่เรายังต้องเรี ยนรู ้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของผูอ้ ื่น และต้องทํางาน
ภายใต้ขีดจํากัดและความแตกต่างเหล่านี้อีกด้วย ข้ออธิ ปรายในเรื่ องข้อจํากัดของการสภาวะ
ของการผลิตความรู ้ของความเป็ นเอเชียในยุคจักรวรรดินิยมและอาณานิคมของควน ซิ ง หัน
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ไปสู่งานเขียนของปั ญญาชนในเอเชียกันเอง ไม่วา่ จะเป็ นนักวิชาการจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ที่มี
ข้ออภิ ป รายในเรื่ องดังกล่า วเช่ น เดี ย วกัน ทั้งนี้ ไ ม่ ใช่ เ พื่อ การหาข้อเท็จ จริ ง เชิ ง วิพ ากษ์อ นั
แตกต่ างกันเท่านั้น หากแต่ เป็ นการสร้ างจุ ดอ้างอิ ง ซึ่ ง กันและกัน เชิ ง วิชาการต่ อการสร้ า ง
องค์ความรู ้เรื่ องเอเชี ย ที่ควน ซิ ง เห็นว่า การอ้างอิงซึ่ งกันและกันด้วยวัตถุดิบทางปั ญญาที่มี
ฐานในท้องถิ่นเอเชียเริ่ มทยอยออกมากขึ้น ในอดีตเป็ นการยากที่จะหาวัตถุดิบที่ผลิตจากพื้นที่
ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย
และในมุมมองนี้ ควน ซิ ง ใช้เนื้อหาในบทที่ 3 De-Cold war : The im/possibility of
“Great Reconciliation” ในการอธิ ปรายปรากฏการณ์ที่มีร่วมกันในเอเชียตะวันออกในช่วง
สงครามเย็นและหลังสงครามเย็น ไม่ว่าจะเป็ นการเกิดขึ้นของเผด็จการทหารในเกาหลีและ
ไต้หวันจากการดําเนิ นโยบายของจักรวรรดินิยมอเมริ กาในยุคปี ค.ศ. 1950 -1980 และการ
คลี่คลายของอํานาจนิยมที่เคยได้รับการสนับสนุนจากอเมริ กาที่มาพร้อมๆ กับการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ และขบวนประชาธิ ป ไตยในยุค ค.ศ. 1990 พร้ อ มๆ กับ การตั้ง คํา ถามถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างอํานาจเศรษฐกิจการเมือง ซึ่ งนําไปสู่ การผลิ ตความรู ้ ของการเป็ น
“ภูมิภาคเอเชียตะวันออก” ในมิติใหม่ได้อย่างไร ด้วยข้อจํากัดหรื อข้อที่เปิ ดกว่าในมิติใดๆได้
บ้า ง ท่ า มกลางจุ ด ศู น ย์ก ลางของอํา นาจที่ ก าํ ลัง เปลี่ ย นแปลงไปอยู่ที่ป ระเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน และบทที่ 4 ด้วย Deimperialization: Club 54 and the imperialist
assumption of democracy ควน ซิ ง ใช้ประสบการณ์ของไต้หวันในการอภิปรายเนื้อหา
ต่อเนื่องกับบทที่ 3 เพราะแม้สงครามเย็นจะสิ้ นสุ ด แต่โครงอํานาจของจักรวรรดิไม่ได้สิ้นสุ ด
ลงไปด้วย หากแต่เปลี่ยนรู ปแบบไป ปั จจุบนั แม้ไต้หวันจะเป็ นประเทศอิสระ แต่กข็ ดั แย้งกับ
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนจี น ที่ ต ้อ งการให้ไ ต้หวันเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
ประเทศ ในขณะที่ สหรั ฐ อเมริ กาก็ยงั ต้องการคงอิ ทธิ พลเหนื อไต้หวัน แม้จะไม่ ได้คิดว่า
ไต้หวันเป็ นประเทศหน้าด่านเช่นเดียวกับที่เคยเป็ นมาในยุคสงครามเย็น แต่สถานการณ์ทาง
การเมืองในไต้หวันก็ไม่ใช่รัฐเผด็จการทหาร หากแต่เป็ นรัฐบาลประชาธิ ปไตยที่มาจากการ
เลือกตั้ง ประเทศไต้หวันซึ่งเป็ นเกาะเล็กๆ ที่เป็ นผลผลิตของสงครามเย็นระหว่างโลกเสรี และ
โลกคอมมิวนิสต์จะอยูใ่ นพื้นที่ (ของการผลิตความรู ้)ในทางภูมิศาสตร์ การเมืองเช่นไร และ
อย่างไร คือข้ออภิปรายของควน ซิง
สําหรับเนื้อหาในบทที่ 5 Asia as method ซึ่ งเป็ นชื่อเดียวกับหนังสื อ ควน ซิ ง ตั้ง
คําถามถึงประชาธิ ปไตย สังคมการเมื อง และการเมื องวัฒ นธรรมที่ เกิ ด “ระหว่า ง” เอเชี ย
เพื่อที่จะอภิปรายว่าหลายๆ ส่ วน หลายๆ ความเข้าใจ ที่เคยเข้าใจในบริ บทของสังคมในเอเชีย
ล้วนแล้วแต่เป็ นการอธิบายด้วยแนวคิดตะวันตกเพื่อตอบโจทย์ถึงความไม่เท่าเทียม ความไม่
เท่าทันหรื อล้าหลังของส่ วนที่อยู่นอกเหนื อ “ตะวันตก” เช่น เดียวกับที่อื่นๆในโลก ในที่น้ ี
บทวิจารณ์ หนังสื อ
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ควน ซิง ยกตัวอย่างงานของนักคิดในเอเชีย เช่นในประเทศอินเดียที่เกี่ยวกับการเห็นว่าสังคม
ประชาธิ ปไตย อินเดียขับเคลื่อนด้วย “สังคมการเมือง” (political society) ไม่ใช่ เรื่ องของ
“ประชาสังคม” (civil society) เช่นเดียวโลกตะวันตก ดังนั้นความเข้าใจในส่ วนขององค์ประกอบ
ของความเป็ นประชาธิ ป ไตยอาจจะต้อ งมี การพิจ ารณาใหม่ หรื อตัว อย่า งของขบวนการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มเกย์ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งตั้งคําถามถึงเรื่ องของเพศวิถีที่ไม่อาจอยูใ่ น
วาทกรรมของเพศสภาพแค่ ชายและหญิ ง เท่ านั้น ประเด็น ที่ ควน ซิ ง ยกมานี้ เป็ นการหัน
กลับมามองเอเชียในแง่มุมไม่ใช่เป็ นการตอบโต้กบั แนวคิดของโลกตะวันตก หากแต่ตอ้ งการ
ยกตัวอย่างให้เห็นว่านักวิชาการในเอเชียควรหันมาสนใจเรื่ องราวของกันและกันให้มากขึ้น
ส่ วนในบทปิ ดท้ายที่วา่ The imperial order of thing, or notes on Han Chinese racism เป็ นการ
ตั้งคําถามการเมืองทางวัฒนธรรม (cultural politics) ของอัตลักษณ์ความเป็ นจีนใหม่วา่ จะเป็ น
เช่นไร ในฐานะที่ “จีน” (อาจ) กลายเป็ นจุดศูนย์กลางของความเป็ นเอเชี ย แต่สิ่งนั้นอาจเป็ น
สิ่ งที่ตอ้ งเผชิญกับคําถามเรื่ องอํานาจของจักรวรรดินิยมจีนกับการกดทับ “คนอื่น” ซึ่ งสิ่ งนี้ใน
ปั จจุบนั ก็เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นอยูแ่ ล้ว โดยบางครั้งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนก็
มีบทบาทในการเป็ นตัวส่ งเสริ ม ความจําเป็ นของการอภิปรายในเรื่ อง “อํานาจ” ในประเด็น
ลักษณะนี้ ที่ ไม่ใช่ เพียงเรื่ องของประเทศจี นเท่านั้น ยังคงไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนักในกลุ่ม
นักวิชาการในเอเชีย
โดยสรุ ปแล้ว หนังสื อเล่มนี้ของ ควน ซิ ง เชน นับว่าเป็ นงานเชิงทฤษฎีเล่มแรกๆ ของ
นักวิชาการวัฒนธรรมเอเชียที่กล่าวถึงการผลิตความรู ้ ผ่าน “คําถามเรื่ องความเป็ นตะวันตก”
(question of the west) ซึ่ งเรามักจะคิดว่านี่คือคําถามเก่า และไม่มีหนทางผ่านได้ นอกจะใช้
ทางอ้อมไป แต่ในเชิงปฏิบตั ิแล้วเรามักจะพบบ่อยๆ ว่าไม่สามารถที่จะละเลยคําถามนี้ได้และ
บางครั้งจําเป็ นต้องเผชิญกับมัน ด้วยว่าการดํารงอยูข่ องโครงสร้างอํานาจของความรู ้ที่หยัง่ ลึก
ในประวัติศาสตร์ การศึกษา ดังนั้นในการเผชิญหน้ากับสภาวะของโลกาภิวตั น์ของการผลิต
ความรู ้ทางวิชาการ ควน ซิ ง เห็นว่า น่ าจะก่อให้เกิดวงจรของงานวิชาการในเอเชี ยที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กนั มากขึ้นและอย่างจริ งจังที่จริ ง นี้ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของ “พวกเขา” (ตะวันตก) อีก
ต่อไป หากแต่เป็ นของ “พวกเรา” หรื อ (เอเชี ยที่ถูกผลิตขึ้นมา) อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการ
เริ่ มต้นที่ควน ซิ ง เชน และนักวิชาการอีกหลายท่านในหลายสาขาได้เริ่ มไว้น้ นั ยังต้องการ
ทํางานอีกจํานวนมากพร้อมกับก้าวไปให้ไกลมากขึ้นและลุ่มลึกขึ้นด้วย ซึ่ งไม่ใช่แค่การสร้าง
ความเข้าใจเอเชี ย หากแต่เป็ นการสร้ างความเข้าใจต่อสังคมโลกซึ่ ง คนเอเชี ย (อย่างเราๆ)
สามารถที่จะเป็ นผูบ้ อกกล่าวเรื่ องราวนี้ดว้ ยเช่นกัน
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