การใช้ ชีวิตของเยาวชนในสั งคมพหุวัฒนธรรม
กรณีศึกษา : ผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่ างวัฒนธรรม
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายประวีณ ประพฤติชอบ
นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็ นผู้นาศาสนายุคใหม่ รุ่นที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐
สถาบันพัฒนาผู้นาศาสนาอิ สลาม สานักจุฬาราชมนตรี
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อที่จะศึกษารู ปแบบการสื่ อ สารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของ
เยาวชนนักเรี ยนไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน ๗๕ คน ที่เข้า
ร่ วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ เด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน* ณ ตาบลบ้าน
เชี ยง อ.หนองหาน จ.อุ ดรธานี รวมทั้งศึกษาถึ งแนวทางการสื่ อ สารที่เกิ ดขึ้นในความแตกต่างและความ
หลากหลายระหว่างวัฒนธรรม ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมผลการศึกษาข้อมูล
ทัว่ ไปของกลุ่มเป้ าหมายการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้ าหมาย แบ่งเป็ น ๔ ประเด็น คือ เพศ อายุ ศาสนา
และระดับการศึกษา (สาหรับครอบครัวรับรอง จะเป็ นประเด็นของ อาชีพ) จากการศึกษา ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง พบว่ามีทศั นคติต่อการปรับตัวในสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆที่ตนไปอยูอ่ าศัยได้เหมือนกัน คือ เมื่อ
เจอกับปั ญหาจะพยายามมองปั ญหานั้น ในด้านบวก พยายามศึกษา และเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ได้รับ ด้าน
อายุ เยาวชนที่เข้าร่ วมโครงการ แบ่งเป็ น ๒ กลุ่ม คือ คือ กลุ่มอายุ ๑๖-๑๘ ปี และ กลุ่มอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป และ
ครอบครัวรับรองจะเป็ นกลุ่มอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ ๔๐ ซึ่งเป็ นช่วงอายุมากที่สุดที่เข้าร่ วมโครงการ
ซึ่งพบว่า การที่เยาวชนมีช่วงอายุที่อยูใ่ นวัยเรี ยนทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และปรับตัวได้ง่ายกับครอบครัวรับรอง
เนื่องจากวัยอยูใ่ นช่วงเดียวกันกับบุตรหลาน สามารถปรับตัว เรี ยนรู ้ได้เร็ว และเข้าสังคมกับกลุ่มเพือ่ นได้ง่าย
โดยส่วนหนึ่งจากการวิจยั พบว่า ด้วยบริ บททางสังคมของภาคอีสานที่ผคู ้ นส่วนใหญ่หรื อทั้งหมดใน
ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีวฒั นธรรมการกินอยูแ่ บบชาวอีสานพื้นถิ่น ซึ่ งในกรณี น้ ี เอง เยาวชนจากทาง ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งส่ วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ส่ งผลให้เกิดการปรับตัวครั้งสาคัญ และนับเป็ น
ปั ญหาแรกๆ ในการเรี ยนรู ้ทกั ษะชี วิต และการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปั ญหาส่ วนใหญ่ที่พบเจอของเยาวชน ได้แก่ ศาสนาและความเชื่อ วิถีการกินอยู่ (อาหาร) และด้าน
ภาษาสื่ อสาร ซึ่ งต้องยอมรับว่าช่วงแรกของการปรับตัวย่อมเกิดความตึงเครี ยด และเกิดความตระหนกทาง
วัฒนธรรม (Culture Shock) ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวคิดการปรั บตัว ทางวัฒ นธรรมดัง ที่ Savamor, Poter &
McDaniel (2010 : 397) ได้กล่ าวว่า ความตระหนกทางวัฒนธรรมนั้นเกิ ดขึ้นเมื่อ บุคคลเข้าสู่ วฒั นธรรมที่
ตนเองไม่คุน้ เคย ทาให้บุคคลเกิดความหวาดกลัว ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่บุคคลสู ญเสี ยสัญลักษณ์ในสังคม
*จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.-๔ พ.ค.๒๕๖๐

ตนเอง และเมื่อเยาวชนและครอบครัวรับรองปรับทัศนคติ จนเกิดการยอมรับ ศึกษา เรี ยนรู ้ จะเกิดทักษะการ
สื่ อสารต่างวัฒนธรรมนาสู่ การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อ ย่างเข้าใจ ช่วยให้เกิ ดการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมกลุ่มใหม่ๆได้ เพราะเมื่อเกิดความเคยชินจะทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใน
สังคมใหม่ได้ในที่สุด ทั้งนี้ ดว้ ยพื้นฐานทางสังคมของคนไทยที่ต่างมีความรักประเทศชาติ บ้านเมือง พวก
พ้องแล้ว ถึงแม้จะต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม หรื อต่างศาสนา ย่อมเกิดความรักและสายใยผูกพันต่อกันได้โดยง่าย
สอดคล้องกับหลักคาสอนในอิสลาม จากพระมหาคัมภีร์อลั กุรอาน บทที่ ๔๙ อัลหุจญร็อต วรรคที่ ๑๓ ความ
ว่า “และเราได้ ให้ พวกเจ้ าแยกเป็ นเชื้อชาติ และเผ่ าตระกูล เพื่อจะได้ รู้ จักกันและกัน”
จากหลักคาสอนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระดารัสแห่ งพระเจ้าที่กล่าวในพระมหาคัมภีร์ อัล
กุรอาน อันเป็ นหลักธรรมในการดาเนิ นชี วิตของบุคคลผูน้ ับถือศาสนาอิ สลาม ซึ่ งถือว่า ความหลากหลาย
ทางด้านภูมิศาสตร์ ด้านประชากร และด้านเชื้อชาติ หรื อวงศ์ตระกูลของมนุ ษยชาติ คือ หนทางนาไปสู่ การ
เสริ มสร้างการปฏิสมั พันธ์กนั การเอื้อเฟื้ อกัน และความร่ วมมือกัน ขณะเดียวกันจะปิ ดประตูตน้ เหตุแห่ งการ
บาดหมาง พยาบาท การเข่นฆ่า และสงครามนองเลือดระหว่างกัน ดังนั้นการรู ้จกั ซึ่งกันและกัน ถือเป็ นกุญแจ
สาคัญที่จะนาไปสู่ การเข้าถึงความร่ วมมือกันในด้านต่างๆ และถือเป็ นบันไดขั้นแรกของกระบวนการสร้าง
อารยธรรมอันสู งส่ งของมนุ ษยชาติ ทั้งในด้านพัฒนาการศึกษา ชี วิตความเป็ นอยู่ สังคม เศรษฐกิ จ การ
ปกครอง และอื่นๆ เมื่ออิสลามยอมรับการอยูร่ ่ วม สังคมพหุ วฒั นธรรม แบบหลายหลาก จึงไม่มีขอ้ ห้ามแต่
ประการใดที่จะปฏิบตั ิดีต่อผูท้ ี่มิได้ต่อต้าน กดขี่ ข่มเหง เผาทาลาย เข่นฆ่า และขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมือง
นอน ดังหลักคาสอนจากพระมหาคัมภีร์อลั กุรอาน บทที่ ๖๐ อัลมุมตะฮินะฮฺ วรรคที่ ๘ ความว่า
“อัลลอฮ์ มิได้ ทรงห้ ามพวกเจ้ าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่มิได้ ต่อต้ านพวกเจ้ า ในเรื่ องศาสนา และพวกเขา
มิได้ ขับไล่ พ วกเจ้ าออกจากบ้ านเรื อนของพวกเจ้ า ในการที่พวกเจ้ าจะทาความดีแก่ พวกเขา และให้ ความ
ยุติธรรมแก่ พวกเขา แท้ จริง อัลลอฮ์ ทรงรักผู้มีความยุติธรรม”
จากหลัก การและหลักค าสอนในอิ ส ลามดัง กล่ า วข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า ความแตกต่ า งทางด้าน
วัฒนธรรม ภาษา ภูมิลาเนาหรื อกระทัง่ ความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างกันย่อมมิใช่ปัญหาหรื ออุปสรรค
สาคัญที่จะทาให้มนุ ษย์อยูร่ ่ วมกันบนความหลากหลายทางสังคม และพหุ วฒั นธรรม หากแต่สิ่งที่ทุกคนใน
สังคมต้อ งตระหนักก็คือ เราจะมี วิธีการสื่ อ สารอย่างเข้าใจกันในรู ปแบบใด เพื่อ ที่จะทาให้วฒั นธรรมที่
แตกต่างกันของเรามีจุดร่ วมกันได้ ยอมรับซึ่งกันและกันได้ โดยยังคงรักษาไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์เฉพาะ และความ
ภูมิใจของตนเองไว้ เป็ นรู ปแบบการปรับเปลี่ ยนทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการก้าวข้ามมิติความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ได้อย่างนุ่มนวล ก่อเกิดความรัก ความผูกพันและหวงแหนในวัฒนธรรมของกันและกันได้อ ย่าง
สันติสุข

โดยจากแนวคิดของ Roy (1962) กล่าวถึงกระบวนการปรับตัวมี ๓ ขั้น ตอน คือ ๑.ขั้นตอนการผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากบุคคลทั้งสองฝ่ ายรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมา ๒.ขั้นตอนการบูรณาการ
ทางวัฒนธรรม เป็ นการที่บุคคลทั้งสอง ฝ่ ายยอมรับซึ่ งกันและกันแต่ไม่ครอบงากัน และ ๓. ขั้นตอนการบูร
ณาการทางวัฒนธรรมอย่างถาวร เป็ นการยอมรับวัฒนธรรมใหม่อย่างเต็มตัว โดยการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า
ตัวแทนเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการปรับตัวผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม กับท้องถิ่น
อีสานแต่ก็ยงั คงรักษาอัตลักษณ์ ทางด้านศาสนา อาทิเช่น การใส่ชุดผ้าคราม(ไทพวน) และยังคงคลุมผ้าฮิญาบ
(ผ้า คลุ ม ศรี ษ ะ)ในเยาวชนหญิ ง การคาดผ้า ข้ า วม้า ที่ เ อวแต่ ย งั คงนุ่ ง กางเกงขายาวในเยาวชนชาย การ
รับประทานอาหารอี สานโดยการใช้วตั ถุ ดิบ เครื่ อ งปรุ งที่ฮาลาล การฝึ กใช้ภาษาอี สาน เป็ นต้น และทั้ง
ครอบครัวรับรอง และตัวแทนเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างก็เรี ยนรู ้ความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม ศาสนา โดยให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกันแต่ไม่ครอบงากัน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวรับรองมีก ารใส่
บาตรในตอนเช้า ส่วนเยาวชนก็ตอ้ งละหมาด วันละ ๕ เวลา เป็ นต้น
นอกจากนั้นแล้ว ตัวแทนเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ย งั แสดงให้เ ห็ นว่า การใช้ชี วิต
ร่ วมกันกับครอบครัวรับรอง ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา มิได้เป็ นอุปสรรคใน
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การปรับตัว และการน้อมเอาหลักคาสอนในอิสลามมาใช้ได้อย่างลงตัว และงดงาม
ดังหลักฐานที่ได้จากการติดต่อสื่ อสารกันอย่างต่อ เนื่ องกระทัง่ ปั จจุบนั (แม้ว่าจะสิ้ นสุ ดโครงการไปแล้วก็
ตาม) เป็ นการยืนยันความผูกพันที่มีต่อกัน สะท้อนความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างพี่น้องชาวไทยทั้งชาวพุท ธ
มุสลิม เพือ่ ยืนยันว่าภาคอีสานและประเทศไทย คือ “ดินแดนสั งคมพหุวฒ
ั นธรรม” อย่างแท้จริ ง
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