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การใช้ชีวิตของเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กรณศึีกษา : ผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม                                   

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายประวณี ประพฤติชอบ 

นักศึกษาหลกัสูตรพฒันาภาวะความเป็นผู้น าศาสนายคุใหม่ รุ่นที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

สถาบันพฒันาผู้น าศาสนาอิสลาม ส านักจุฬาราชมนตรี 

งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษารูปแบบการส่ือสารและการปรับตวัขา้มวฒันธรรมของ

เยาวชนนกัเรียนไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ ๕ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ  านวน ๗๕ คน ที่เขา้

ร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะชีวติเด็กต่างวฒันธรรม : แผน่ดินเดียวกนั* ณ ต าบลบา้น
เชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี รวมทั้งศึกษาถึงแนวทางการส่ือสารที่เกิดขึ้นในความแตกต่างและความ

หลากหลายระหว่างวฒันธรรม ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปรับตวัขา้มวฒันธรรมผลการศึกษาขอ้มูล
ทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมายการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ๔ ประเด็น คือ เพศ อาย ุศาสนา 

และระดบัการศึกษา (ส าหรับครอบครัวรับรอง จะเป็นประเด็นของ อาชีพ) จากการศึกษา ระหว่างเพศชาย

และเพศหญิง พบวา่มีทศันคติต่อการปรับตวัในสงัคมวฒันธรรมใหม่ๆที่ตนไปอยูอ่าศยัไดเ้หมือนกนั คือ เม่ือ
เจอกบัปัญหาจะพยายามมองปัญหานั้น ในดา้นบวก พยายามศึกษา และเขา้ใจวฒันธรรมใหม่ๆ ที่ไดรั้บ ดา้น

อาย ุเยาวชนที่เขา้ร่วมโครงการ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ คือ กลุ่มอาย ุ๑๖-๑๘ ปี และ กลุ่มอาย ุ๑๘ ปีขึ้นไป และ

ครอบครัวรับรองจะเป็นกลุ่มอาย ุ๕๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ซ่ึงเป็นช่วงอายมุากที่สุดที่เขา้ร่วมโครงการ 
ซ่ึงพบวา่ การที่เยาวชนมีช่วงอายทุี่อยูใ่นวยัเรียนท าให้เกิดการเรียนรู้และปรับตวัไดง่้ายกบัครอบครัวรับรอง

เน่ืองจากวยัอยูใ่นช่วงเดียวกนักบับุตรหลาน สามารถปรับตวั เรียนรู้ไดเ้ร็ว และเขา้สงัคมกบักลุ่มเพือ่นไดง่้าย  

โดยส่วนหน่ึงจากการวจิยัพบวา่ ดว้ยบริบททางสงัคมของภาคอีสานที่ผูค้นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดใน

ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีวฒันธรรมการกินอยูแ่บบชาวอีสานพื้นถ่ิน ซ่ึงในกรณีน้ีเอง เยาวชนจากทาง ๕ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ส่งผลให้เกิดการปรับตวัคร้ังส าคญั และนับเป็น
ปัญหาแรกๆ ในการเรียนรู้ทกัษะชีวิต และการปรับตวัขา้มวฒันธรรมของเยาวชนจาก ๕ จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอของเยาวชน ไดแ้ก่ ศาสนาและความเช่ือ วิถีการกินอยู ่(อาหาร) และดา้น

ภาษาส่ือสาร ซ่ึงตอ้งยอมรับว่าช่วงแรกของการปรับตวัยอ่มเกิดความตึงเครียด และเกิดความตระหนกทาง
วฒันธรรม (Culture Shock) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการปรับตวัทางวฒันธรรมดังที่ Savamor, Poter & 

McDaniel (2010 : 397) ได้กล่าวว่า ความตระหนกทางวฒันธรรมนั้นเกิดขึ้นเม่ือบุคคลเขา้สู่วฒันธรรมที่
ตนเองไม่คุน้เคย ท าให้บุคคลเกิดความหวาดกลวั ซ่ึงเป็นผลมาจากการที่บุคคลสูญเสียสัญลกัษณ์ในสังคม



ตนเอง และเม่ือเยาวชนและครอบครัวรับรองปรับทศันคติ จนเกิดการยอมรับ ศึกษา เรียนรู้ จะเกิดทกัษะการ
ส่ือสารต่างวฒันธรรมน าสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจ ช่วยใหเ้กิดการ

ปรับตวัเขา้กบัสังคมกลุ่มใหม่ๆได ้เพราะเม่ือเกิดความเคยชินจะท าให้สามารถปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมใน
สังคมใหม่ไดใ้นที่สุด ทั้งน้ีดว้ยพื้นฐานทางสังคมของคนไทยที่ต่างมีความรักประเทศชาติ บา้นเมือง พวก

พอ้งแลว้ ถึงแมจ้ะต่างถ่ิน ต่างวฒันธรรม หรือต่างศาสนา ยอ่มเกิดความรักและสายใยผกูพนัต่อกนัไดโ้ดยง่าย 

สอดคลอ้งกบัหลกัค  าสอนในอิสลาม จากพระมหาคมัภีร์อลักุรอาน บทที่ ๔๙ อลัหุจญร็อต วรรคที่ ๑๓ ความ

วา่ “และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเช้ือชาติ และเผ่าตระกูล เพ่ือจะได้รู้จักกันและกัน” 

จากหลกัค าสอนดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าพระด ารัสแห่งพระเจา้ที่กล่าวในพระมหาคมัภีร์ อลั        
กุรอาน อนัเป็นหลกัธรรมในการด าเนินชีวิตของบุคคลผูน้ับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงถือว่า ความหลากหลาย
ทางดา้นภูมิศาสตร์ ดา้นประชากร และดา้นเช้ือชาติ หรือวงศต์ระกูลของมนุษยชาติ คือ หนทางน าไปสู่การ
เสริมสร้างการปฏิสมัพนัธก์นั การเอ้ือเฟ้ือกนั และความร่วมมือกนั ขณะเดียวกนัจะปิดประตูตน้เหตุแห่งการ
บาดหมาง พยาบาท การเข่นฆ่า และสงครามนองเลือดระหวา่งกนั ดงันั้นการรู้จกัซ่ึงกนัและกนั ถือเป็นกุญแจ
ส าคญัที่จะน าไปสู่การเขา้ถึงความร่วมมือกนัในดา้นต่างๆ และถือเป็นบนัไดขั้นแรกของกระบวนการสร้าง
อารยธรรมอันสูงส่งของมนุษยชาติ ทั้งในด้านพฒันาการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง และอ่ืนๆ เม่ืออิสลามยอมรับการอยูร่่วม สังคมพหุวฒันธรรม แบบหลายหลาก จึงไม่มีขอ้ห้ามแต่
ประการใดที่จะปฏิบตัิดีต่อผูท้ี่มิไดต่้อตา้น กดขี่ ข่มเหง เผาท าลาย เข่นฆ่า และขบัไล่ออกจากบา้นเกิดเมือง
นอน ดงัหลกัค าสอนจากพระมหาคมัภีร์อลักุรอาน บทที่ ๖๐ อลัมุมตะฮินะฮฺ วรรคที่ ๘ ความวา่ 

“อัลลอฮ์ มิได้ทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่มิได้ต่อต้านพวกเจ้า ในเร่ืองศาสนา และพวกเขา

มิได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้า ในการที่พวกเจ้าจะท าความดีแก่พวกเขา และให้ความ

ยุติธรรมแก่พวกเขา แท้จริง อัลลอฮ์ ทรงรักผู้มีความยุติธรรม” 

จากหลักการและหลักค าสอนในอิสลามดังกล่าวขา้งต้น จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างทางด้าน

วฒันธรรม ภาษา ภูมิล าเนาหรือกระทัง่ความเช่ือและความศรัทธาที่แตกต่างกนัยอ่มมิใช่ปัญหาหรืออุปสรรค
ส าคญัที่จะท าให้มนุษยอ์ยูร่่วมกนับนความหลากหลายทางสังคม และพหุวฒันธรรม หากแต่ส่ิงที่ทุกคนใน

สังคมตอ้งตระหนักก็คือ เราจะมีวิธีการส่ือสารอย่างเขา้ใจกันในรูปแบบใด เพื่อที่จะท าให้วฒันธรรมที่

แตกต่างกนัของเรามีจุดร่วมกนัได ้ยอมรับซ่ึงกนัและกนัได ้โดยยงัคงรักษาไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์เฉพาะ และความ
ภูมิใจของตนเองไว ้ เป็นรูปแบบการปรับเปล่ียนทศันคติ ที่ส่งผลต่อการกา้วขา้มมิติความหลากหลายทาง

วฒันธรรม ไดอ้ยา่งนุ่มนวล ก่อเกิดความรัก ความผกูพนัและหวงแหนในวฒันธรรมของกนัและกนัไดอ้ยา่ง

สนัติสุข 

 



โดยจากแนวคิดของ Roy (1962) กล่าวถึงกระบวนการปรับตวัมี ๓ ขั้น ตอน คือ ๑.ขั้นตอนการผสม
กลมกลืนทางวฒันธรรมที่เกิดจากบุคคลทั้งสองฝ่ายรับวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนัมา  ๒.ขั้นตอนการบูรณาการ

ทางวฒันธรรม เป็นการที่บุคคลทั้งสอง ฝ่ายยอมรับซ่ึงกนัและกนัแต่ไม่ครอบง ากนั และ ๓. ขั้นตอนการบูร
ณาการทางวฒันธรรมอยา่งถาวร เป็นการยอมรับวฒันธรรมใหม่อยา่งเต็มตวั โดยการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า

ตวัแทนเยาวชนจาก ๕ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้มีการปรับตวัผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม กับทอ้งถ่ิน

อีสานแต่ก็ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์ ทางดา้นศาสนา อาทิเช่น การใส่ชุดผา้คราม(ไทพวน) และยงัคงคลุมผา้ฮิญาบ 
(ผา้คลุมศรีษะ)ในเยาวชนหญิง  การคาดผา้ข้าวม้าที่เอวแต่ยงัคงนุ่งกางเกงขายาวในเยาวชนชาย การ

รับประทานอาหารอีสานโดยการใช้วตัถุดิบ เคร่ืองปรุงที่ฮาลาล การฝึกใช้ภาษาอีสาน เป็นตน้ และทั้ง
ครอบครัวรับรอง และตวัแทนเยาวชนจาก ๕ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ต่างก็เรียนรู้ความแตกต่างทางดา้น

วฒันธรรม ศาสนา โดยให้เกียรติซ่ึงกันและกันแต่ไม่ครอบง ากนั ตวัอยา่งเช่น ครอบครัวรับรองมีการใส่

บาตรในตอนเชา้ ส่วนเยาวชนก็ตอ้งละหมาด วนัละ ๕ เวลา เป็นตน้ 

นอกจากนั้นแล้ว ตวัแทนเยาวชนจาก ๕ จงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัแสดงให้เห็นว่า การใช้ชีวิต

ร่วมกนักบัครอบครัวรับรอง ที่มีความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม ศาสนา และภาษา มิไดเ้ป็นอุปสรรคใน

การปรับเปล่ียนทศันคติ การปรับตวั และการนอ้มเอาหลกัค  าสอนในอิสลามมาใชไ้ดอ้ยา่งลงตวั และงดงาม  
ดงัหลกัฐานที่ไดจ้ากการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งต่อเน่ืองกระทัง่ปัจจุบนั (แมว้่าจะส้ินสุดโครงการไปแล้วก็

ตาม) เป็นการยนืยนัความผูกพนัที่มีต่อกนั สะทอ้นความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพี่น้องชาวไทยทั้งชาวพุทธ

มุสลิม เพือ่ยนืยนัวา่ภาคอีสานและประเทศไทย คือ  “ดนิแดนสังคมพหุวฒันธรรม” อยา่งแทจ้ริง  
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