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บทคัดยอ 

 หนังสือเร่ือง “ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม” เลมนี้แตงโดย 

รองศาสตราจารยธเนศ วงศยานนาวา พิมพเมือ่ มนีาคม 2552 โดยสำนักพิมพสมมต ิจำนวน 213 หนา 

ซึ่งหนังสือเลมนี้จะนำเสนอภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเกิดขึ้นจากการแบงแยก

ชนช้ัน การแบงแยกจากลักษณะภูมิศาสตร การผนวกดินแดน การยายถ่ิน และการตกเปนอาณานิคม 

เปนตน ซ่ึงแบงเน้ือหาสาระสำคัญแบงเปน 3 สวน ท่ีอธิบายใหเห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมท่ี

กลับอยูภายใตรูปแบบรัฐประชาชาติซึ่งถูกทำใหความหลากหลายวัฒนธรรมนั้นผสมกลมกลืนเปน

หน่ึงเดียว  

 

คำสำคัญ: วัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

ABSTRACT 

 The book is “No diversity of cultural diversity”, which was written by Associate 

Professor Thanet Wongyannava in March 2009, published by sommadhi press, 213 pages. 

This book is presented about cultural diversity resulting from social stratification, classification 

of topography, merged territory, migration and colony. The contents of book are classified 
three parts to explain diversity of culture, but under nation state pattern so cultural diversity 

was become unity. 

 

Keywords: culture, cultural diversity 
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บทสรุป  

 กรอบคิดเร่ืองความหลากหลายมีความสำคัญหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซึ่งดำเนินคูไปกับ

การขยายตัวขององคกรกลาง ความหลากหลายรปูแบบของรฐัประชาชาติ2  ภูมภิาคนิยม ทองถิน่นยิม 

นับตั้งแตศตวรรษท่ี 19 การขยายตัวของระบบอาณานิคมไดสรางส่ิงท่ีเรียกวาภาวะทันสมัย 

(Modernity) สงผลใหเกิดอัตลักษณ รัฐประชาชาติที่เนนความเปนหน่ึงเดียว หนังสือเลมนี้เปน 

การเปดโลกทัศนทางความคิดดวยการแสดงใหเห็นถึงแนวคิดท่ีมอีทิธิพลและการคงอยูของแนวคิดน้ัน

วาสงผลอยางไรตอวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งหนังสือเลมนี้มีเน้ือหาสาระประกอบดวย 3 สวนดังน้ี 

 สวนแรก เอกเทวนิยม3 (Monotheism) เปนสวนท่ีอธิบายใหเห็นถึงรากฐานความคิด

พระเจาองคเดียวดวยแนวคิดการมีเพียงหน่ึงเดียวและไมสามารถแบงแยกไดทำใหเกิดรากฐาน 

ทางประวัติศาสตรของศาสนายิว การทำลายลาง การผนวกศาสนาแบบพระเจาองคเดียวและรัฐ 

เขาดวยกัน โดยยกตัวอยางกรณีจักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine) กษัตริยผูเปนคริสตมามกะ 

ผูเขียนไดกลาวถึงและอธิบายปญหาความขัดแยงภายในครอบครัว โดยความขัดแยงน้ีเกิดขึ้นจาก 

คอนสแตนตินในฐานะของลูกเขยของแม็กซิมิอัน (Maximian) ตองการฆาพอตาผูตองการอำนาจ  

แมวาจะฆาแม็กซิมิอันไดสำเร็จแตไมสามารถทำใหคอนสแตนตินมีอำนาจไดเด็ดขาด สงคราม

ระหวางคนตางสายเลือดที่รวมสายเลือดผานการแตงงานจึงเกิดขึ้น และการปดทายเร่ืองดวย 

การแสดงอัตลักษณความจงรักภักดี ความสำนึกในความรักชาติและไมทรยศเปลี่ยนแปลงไปเปน

พวก “คนอื่น” หรือจะไมจงรักภักดีตอชาติอื่น จุดเดนในสวนแรกน้ีคือ การเปดเรื่องดวยการอธิบาย 

ใหเห็นวาไมมีอะไรท่ีมากไปกวาหน่ึง ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อยางตองกลายเปนเอกพจน ซึ่งเปนเง่ือนไขของ

การผูกขาด ในสวนน้ีจึงใชหลักการอธิบายใหเห็นถึงประวัติศาสตรศาสนายิว กรณีการฆาลางเผาพันธุ 

ของฮิตเลอรและนาซีในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ดังน้ันผูอานควรมีพ้ืนฐานความรูทางประวัติศาสตร

และความเขาใจถึงแนวคิดความเปนหน่ึงเดียว 
 สวนท่ีสอง ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในสวนน้ีผูเขียน 

ไดชี้ใหเห็นสาระสำคัญ ไดแก 1) ความหลากหลายในท่ีนี้คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม

ชาติพันธุและเช้ือชาต ิการตอสูแยงชิงเพ่ือปกปองอำนาจ วัฒนธรรมขามชาติ และวัฒนธรรมเด่ียว 

ที่สะทอนท่ี คำวา “ราก” ที่ตกอยูภายใตกรอบของรัฐประชาชาติ สภาวะไรราก 2) รัฐประชาชาติที่มี
การแพรขยายไปท่ัวโลกทำใหไมมีความหลากหลาย รัฐประชาชาติสมัยใหมจึงใช “วัฒนธรรม” เปน

2กระบวนการปลูกฝงความรูสึก “เปนชาติ” ลงในองคประกอบของรัฐสมัยใหม ซึ่งก็คือ “ประชาชน” โดยการสรางความรูสึกแนนแฟนวา

ประชาชนทุกคนในรัฐนั้นเปนพวกเดียวกัน ดวยวิธีการ ไดแก การสรางสัญลักษณรวมกัน เชน การใชธงชาติ การเดินขบวนฉลอง 

ในวันชาติ นำประวัติศาสตรของประเทศบรรจุไวในตำราเรียน การมีประวัติศาสตรรวมกัน เชน ความเปนมาของชาติไทยท่ีมาจาก 

อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร การปฏิวัติฝรั่งเศสท่ีถือเอาเปนการกอกำเนิดของรัฐชาติในยุโรป เปนตน 
3เอกเทวนิยม หมายถึง นับถือพระเจาองคเดียว ไดแก ศาสนายูดาหรือยิว ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาโซโรอัสเตอร   

ศาสนาซิกซ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 7

มาตรฐานใหมในการกำหนดความเปนรัฐและการเปนสมาชิกของชุมชนทางการเมืองนั้นๆ และ  

3) ดวยรูปแบบรัฐประชาชาติทำใหวัฒนธรรมท่ีเคยดำรงอยูอยางหลากหลายกลับกลายเปนปญหา

ขึ้นมา จุดเดนในสวนท่ีสองนี้ คือ การนำเสนอใหเห็นภาพองครวมที่มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ 

ประการท่ีหน่ึง การแสดงความสัมพันธเชิงอำนาจ การกีดกัน การครอบงำ ความขัดแยงและ 

การด้ินรนตอสู ความเทาเทียม และความยุตธิรรม โดยในสวนน้ีผูเขียนอธิบายถึงวัฒนธรรมท่ีอยูภายใต

กลไกของรัฐประชาชาติที่ไมไดหมายความรวมถึงวัฒนธรรมอ่ืน เชน สถาปตยกรรมไทยก็ไมรวม 

เอาสุเหราหรือสถาปตยกรรมวัดพุทธสายมหายานเขาไปดวย เปนตน ประการท่ีสอง ความสัมพันธ 

เชงิกระบวนการแบบมีพลวัต และประการท่ีสาม ความสมัพนัธเชงิความรูสกึนึกคิดท่ีมาจากตางมมุมอง 

(อานันท กาญจนพันธุ, 2553: 73-75) เชน การสะทอนความคิดทางวัฒนธรรมในฐานะของเคร่ืองมือ

ทางการเมืองท่ีมุงหวังใหเกิดการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม สวนความไมหลากหลาย 

ในหนังสือเลมน้ีไดส่ือใหเห็นถึงความเช่ือของแนวความคิดท่ีวาทุกส่ิงอยางมีเพียงหน่ึงเดียวไมสามารถ

แบงแยกได แตอยางไรก็ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดถูกนำมาใชกันอยางแพรหลาย 

กลายเปนสภาวะท่ีไมสามารถสรปุวาอะไรคอืความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึง่การใหความหมายน้ัน

จะข้ึนอยูกับบริบทและแนวคิดของแตละบุคคล 

 สวนที่สาม ความไมอดกล้ันในความอดกล้ันของเสรีนิยม ในสวนน้ีเปดเร่ืองดวยคำวา 

อคติในมุมมองทางการเมือง และมุมมองทางศาสนาท่ีพยายามขจัดสิ่งท่ีแปลกปลอมดวยการใช

เหตุผล (Rationality) ดังน้ันความไมอดกลั้นตอความคิดท่ีแปลกปลอมจะนำไปสูการทำลายลางและ

ทำรายผูอื่น นอกจากน้ีผูเขียนไดเสนอหลักการของเสรีนิยมแบบ “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” โดย

เสนอวาการอยูรวมกันในสังคมไดนั้นตางฝายตองมีความอดกล้ัน เพ่ือควบคุมอคติของมวลมนุษย 

การประนีประนอม ความอดกล้ันเปนวิถีชีวิตท่ีจำเปนสำหรับการอยูรวมกันภายใตความหลากหลาย

ของคานิยมและวิถีชีวิต ในสวนท่ีสามนี้ผูเขียนไดนำเสนอตัวอยางและทฤษฎีที่สำคัญ อาทิ ทฤษฎี

สัญญาประชาคม (Contraction Theory) ของฮอบส  ที่กลาวถึง การตัดสินใจอยางมีเหตุผลทำให
มนุษยยินดีที่จะมอบอำนาจใหองคอธิปตยมากกวาเก็บอำนาจไวที่ตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงการฆา

กันเองของมนุษยตามสภาวะตามธรรมชาติ ดังน้ันมนุษยจึงควรมีความอดกล้ันควบคุมตนเองไมใหใช
พละกำลังในการตัดสินปญหา จุดเดนในสวนน้ีคือการใชแนวคิดทฤษฎีในการอธิบายท่ีหลากหลาย 

ในลักษณะเชิงบูรณาการเขาดวยกันไมวาจะเปนแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร แนวคิดทฤษฎี 

ทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร พรอมยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจน ทำใหแนวคิดที่นำมา
อธิบายน้ันมีความสอดคลองและเขาใจปรากฏการณ เปนตน สำหรับจุดออนของสวนน้ีคือ ไมไดมี

การเสนอแนวทางในการทำใหเกิดหลักการของเสรีนิยมแบบ “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” ไว ซึ่งหาก
มีการเสนอแนวทางและอธิบายในสวนน้ีอยางชัดเจนก็จะทำใหผูอานเกิดมุมมองและความคิดใหม

ทางวัฒนธรรมและการไมยึดติดกับแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงมากเกินไป 
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บทสรุป 

 เม่ือผูอานอานครบในเน้ือหาท้ังสามสวนแลว ผูอานจะพบวา 1) หนังสือเลมน้ีให 

รายละเอียดขอมูลทางประวัติศาสตร แนวคิดและหลักการในการทำความเขาใจถึงกลไกการทำให

โลกอยูภายใตมาตรฐานเดียวกันท้ังท่ีแตละภูมิภาคมีความหลากหลาย 2) ความแตกตางท่ีเกิดขึ้น

เปนผลจากความซับซอนทางวัฒนธรรม การใหความหมายของแตละพ้ืนท่ี บริบทเฉพาะ และ 

ความสลับซับซอนของมนุษย วัฒนธรรมไมใชแนวคิดท่ีตายตัว ดังน้ันตองมีการคิดเชิงยอนแยงจาก

ปรากฏการณที่เปนอยู 3) การต้ังคำถามตอสิ่งใดๆ ก็ตามไมควรมีแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงครอบงำหรือ

โดดเดนเพียงแนวคิดเดียว อันเปนจุดเดนสำหรับหนังสือเลมนี้ สำหรับจุดออนของหนังสือเลมนี้ คือ 

การใชภาษาท่ีเขาใจคอนขางยากและสลับซับซอน ซ่ึงผูอานควรจะมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร 

ศาสนา ความคิดเชิงมานุษยวิทยา การวิจัยเชิงวัฒนธรรม และการเขาใจถึงภาวะทันสมัย ทฤษฎี 

ทางรัฐศาสตร ฯลฯ พอสมควรเพ่ือใหสามารถเขาถึงอรรถรสของหนังสือไดดีย่ิงขึ้น  

 อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนอยางมากในการศึกษาเชิงลึกในประเด็นทาง

วัฒนธรรม 4 มิติ ไดแก 1) การสรางความหมายของวัฒนธรรมท่ีขึ้นอยูกับบริบทเฉพาะ 2) การเปน

ภาพตัวแทน 3) การเปนกระบวนการและปฏิบัติการ และ 4) ความสัมพันธเชิงอำนาจ และ 

การทำความเขาใจถึงวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายภายใตกรอบแนวคิดรัฐประชาชาติ นอกจากน้ี

ยังเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในรูปแบบเชิงวิพากษและต้ังคำถาม สำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ไมควรมองมิติวัฒนธรรมแบบตายตัวแตควรวิพากษและสามารถ 

ตั้งคำถามไดดวย  
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