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บทคัดย่อ
บทความนีม้ คี วามประสงค์ทจี่ ะน�ำเสนอผลการศึกษาเรือ่ ง พหุวฒ
ั นธรรมในมุมมองของปรัชญาหลัง
นวยุค พบว่า สมาชิกของสังคมในโลกยุคปัจจุบันต่างมีรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่หลากหลาย มีความเป็น      
พหุวัฒนธรรม อาทิ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สีผิว เพศสภาวะ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ การด�ำเนินชีวิตในท่ามกลางสังคมแห่งความหลากหลายให้มีความสุขนั้น มนุษย์จะต้องยอมรับ
ในความแตกต่างของทั้งตนเองและผู้อื่น
ปรัชญาหลังนวยุค (Postmodern Philosophy) เป็นกระแสความคิดของกลุ่มบุคคลที่ไม่แน่ใจใน
แนวคิดของกระบวนทรรศน์สมัยใหม่ทเี่ น้นวิทยาศาสตร์วา่ สร้างสรรค์โลกหรือท�ำลายโลก ดังนัน้ จึงปรารถนา
ให้ทกุ คนหันหน้ามาปรึกษาหารือกันรับฟังเหตุผลของกันและกัน แล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพือ่ สร้างสรรค์
โลกให้พบกับสันติภาพที่แท้จริง
ในมุมมองของปรัชญาหลังนวยุค ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ ต้องการให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วม
กันปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เรียกว่า เสวนา (Dialogue) ส่วนพหุวัฒนธรรม  
(Multiculturalism) ถือเป็นความปกติของสังคมหลังนวยุคที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ และ
ยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ อันจะน�ำไปสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: พหุวัฒนธรรม, ปรัชญาหลังนวยุค
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Abstract

This article aims to present the results of multicultural studies from the point
of view of the postmodern philosophy that members of society in today’s world have
a varied lifestyle. Multiculturalism, such as ethnic diversity, skin color, gender, language,
religion, culture and way of life, and then living in the midst of a diverse society to
be happy. Human beings must accept the difference of both themselves and others.
Postmodern Philosophy is the idea of a group of people who are unsure of
the concept of modern paradigm that focuses on science, the creation of the world,
or the destruction of the world, so it is desirable for everyone to turn to each other
for discussion. Then we solve problems together in order to create the world to meet
real peace.
In view of the postmodern philosophy, there is the main idea that wants everyone
to face each other to discuss and solve problems together. In a way it is called Dialogue.
Multiculturalism is the norm of postmodern society that all people must learn, understand
and accept the differences of human beings. This will lead to a sustainable peace
society.
Keywords: Multiculturalism, Postmodern Philosophy
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บทน�ำ
สังคมหลังนวยุคเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร   
ไร้พรมแดน สามารถเชือ่ มโยงถึงกันทัว่ ทุกมุมโลกในเวลาอันรวดเร็วและมีความหลากหลายในทุกบริบท
ของการด�ำเนินชีวิต นอกจากนั้น ยังเป็นสังคมที่มีความสลับซับซ้อนเป็นสังคมแห่งความหลากหลาย
อย่างแท้จริง อาทิ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สีผิว เพศสภาวะ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถี
ชีวติ ความเป็นอยู่ ด้วยความหลากหลายทีเ่ กิดขึน้ ถือเป็นปัจจัยน�ำไปสูเ่ งือ่ นไขทีซ่ บั ซ้อนของการมีชวี ติ
ร่วมกันในสังคมภายใต้บริบททางวัฒนธรรมเพียงมิติเดียว
การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ามาสู่สังคมจากทุกทิศทางที่      
ทุกคนสามารถรับรูไ้ ด้อย่างรวดเร็วภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีเ่ ชือ่ มต่อถึงกันทัว่ โลก และทุกคน
สามารถใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสผ่านโปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search’s
engines) ซึง่ เพียงแค่วนิ าทีขอ้ มูลข่าวสารจากทัว่ โลกก็เชือ่ มต่อถึงกัน ความหลากหลายของเหตุการณ์
ต่าง ๆ รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็ถูกถ่ายทอดถึงกันอย่างรวดเร็ว ทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัฒนธรรมระดับชาติ และระดับนานาชาติ จนในที่สุดก็กลายเป็นพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)
จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมปัจจุบนั ถือเป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลมาจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้มนุษย์เสพติดเทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างรุนแรงและน�ำไปสูก่ ารไม่ยอมรับความหลากหลายในประเด็นของชาติพนั ธุ์ สีผวิ ศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธา การเมือง หรือวิถีชีวิต ที่กล่าวมาล้วนเป็นปมปัญหาที่ส�ำคัญ
ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ อย่างกรณีปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งที่มีนักวิชาการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาลได้ระดมความ
คิดและงบประมาณเป็นจ�ำนวนมหาศาลเพือ่ แก้ไขเยียวยาต่อปัญหาดังกล่าวตราบจนบัดนีก้ ย็ งั ไม่สามารถ
แก้ไขได้ หากแต่ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ ๆ
ด้วยความสนใจในประเด็นของพหุวัฒนธรรม ซึ่งผู้เขียนมองว่า หากทุกคนหันมาเรียนรู้และ
ยอมรับในความหลากหลาย แนวคิดนี้น่าจะเป็นทางออกหรือทางเลือกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งของผู้คนที่มีความคิด ความเชื่อ วิถีปฏิบัติ รวมถึงภาษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

แนวความคิดเรื่องพหุวัฒนธรรม
ค�ำว่า ‘พหุวัฒนธรรม’ (Multiculturalism) ไม่ได้เป็นค�ำใหม่ในแวดวงสังคมวิชาการ แต่เป็น
ค�ำใหม่ที่มีความส�ำคัญต่อคนไทยและสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกเรื่องราวที่      
เกิดขึ้นในสังคมล้วนมีความหลากหลายและซับซ้อน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่
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แตกต่างในสังคมเดียวกัน ย่อมน�ำไปสู่แนวคิดทางสังคมที่หลากหลาย และจุดนี้เองที่แสดงให้เห็นถึง
ความแปลกแยกของหน่วยทางสังคมทีแ่ ต่ละกลุม่ จะมีแนวคิด ทัศนคติ อ�ำนาจ หรือลักษณะการปกครอง
เป็นของตนเอง โดยไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนกับของกลุ่มชนอื่น หรือการมีรูปแบบมาตรฐานการบังคับใช้
หรือการตัดสินใจเช่นเดียวกับบรรทัดฐานที่รัฐชาติหรือรัฐบาลกลางเป็นผู้ก�ำหนด
ทุกสังคมประกอบด้วยกลุ่มชนที่หลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มชนต่างพยายามค้นหาค�ำนิยาม
เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เมื่อสังคมมีความหลากหลาย
ถามว่าผู้คนจะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร ส�ำหรับประเทศไทย กรณีที่มีความคิดเห็นที่
แตกต่าง มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันจนบางครั้งน�ำพาสังคมไปสู่ความขัดแย้งและเกิดความวุ่นวายอย่างใน
อดีตที่ผ่านไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ หรือการกระชับพื้นที่ที่สี่แยกราชประสงค์ คงเป็น        
บทเรียนที่ต้องจดจ�ำของสังคมไทยเป็นอย่างดี
ความหลากหลาย (Pluralism) ที่เกิดขึ้นโดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ รวมถึงประเด็นของ
พหุวฒ
ั นธรรม (Multiculturalism)  เป็นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ทที่ กุ คนหรือ
ทุกสังคมล้วนต่างมีวฒ
ั นธรรมของตนเอง ไม่วา่ จะเป็นวัฒนธรรมเดีย่ วหรือวัฒนธรรมร่วมทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ิ
ของการด�ำเนินชีวิตในแต่ละวัน ย่อมมีผลต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การท�ำความเข้าใจถึงธรรมชาติของพหุวฒ
ั นธรรม เป็นประเด็นส�ำคัญต่อการท�ำความเข้าใจถึง
ประเด็นย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตในท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดยเริ่ม
ต้นจากแนวคิดที่ว่า บุคคลแต่ละคนเป็นสมาชิกของกลุ่มชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
และจากกลุม่ ชนหลาย ๆ กลุม่ ทีร่ วมตัวกันจนกลายเป็นสังคมใหญ่ เมือ่ เป็นสังคมใหญ่กจ็ ะมีความหลาก
หลายในวิ ถี ป ฏิ บั ติ ม ากขึ้ น การอยู ่ ร อดของกลุ ่ ม ชนแต่ ล ะกลุ ่ ม เกิ ด จากการมองเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
กระบวนการคิดและสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างของวัฒนธรรม ปัจจัยทางศาสนา เชื้อชาติ เพศ
อายุ ชนชัน้ ทางสังคม รวมถึงการศึกษา ซึง่ เป็นปัจจัยทีก่ ำ� หนดความเชือ่ ความรูส้ กึ และการกระท�ำของ
บุคคลในลักษณะต่าง ๆ ของกลุม่ ชนในสังคม และลักษณะทีส่ ำ� คัญของพหุวฒ
ั นธรรม ก็คอื การทีบ่ คุ คล
แต่ละคน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนอื่น ๆ ด้วย อาจมีความชัดเจน
หรือไม่ก็ได้ ดังภาพที่ 1

34

 พหุวัฒนธรรมในมุมมองของปรัชญาหลังนวยุค 

ภาพที่ 1: ความหลากหลายในมิติต่างๆ ของกลุ่มชน
จากภาพด้านบน ท�ำให้ทราบว่า ในระบบทางสังคม (Social System) นัน้ ประกอบด้วยบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ  แต่ละกลุ่มก็จะมีความหลากหลาย เช่น ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม  บุคคลแต่ละคนอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มชนได้มากกว่ากลุ่มชนเดียว ลักษณะของ
การปฏิบัติตนในการด�ำเนินชีวิตด้วยความสลับซับซ้อนในแนวปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงมี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกทุกคนของกลุ่มชนจะต้องให้เกียรติ เคารพ ยอมรับถึงความแตกต่างใน
วิถีปฏิบัติของแต่ละคน แต่ละกลุ่มชน หรือแม้แต่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้น และนี่คือ ลักษณะหรือธรรมชาติ
ของความเป็นพหุวัฒนธรรม

ความส�ำคัญของพหุวัฒนธรรม
พหุวัฒนธรรมเกิดขึ้นในทุกสังคม ซึ่งล้วนต่างมีความหลากหลาย มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับทุกคน ดังนั้น ทุกคนจึงจ�ำเป็นต้องเรียนรู้และท�ำความเข้าใจในรายละเอียดทุกแง่มุม เพราะเมื่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น  รูปแบบหรือวิถีชีวิตของทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู้และท�ำความเข้าใจจึงเป็นความส�ำคัญยิ่ง
ในโลกปัจจุบันที่สังคมประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัฒนธรรม       
ทางวัตถุที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นสร้างขึ้น และจับต้องได้ เช่น เครื่องแต่งกาย อาหาร อาคาร บ้านเรือน
ยานพาหนะต่าง ๆ และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ เช่น ความคิด ความเชื่อ
ภาษา แนวคิดทางการเมือง การกีฬา เป็นต้น ล้วนมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อสมาชิกทุกคนทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน
ในสังคมจะต้องเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ และยอมรับซึง่ จะเป็นปัจจัยน�ำสมาชิกของสังคมไปสูก่ ารอยูร่ อด   
สู่ความเอื้ออาทรต่อกันและมีความสุขร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย
35

◆ สิทธิโชค

ปาณะศรี พระปลัดสาคร สาคโร (นุ่นกลับ) พระครูอรรถโกศลกิจ



มีบางคนอาจมองว่า การเกิดขึ้นของสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น น�ำมาซึ่งความขัดแย้งและก่อ
ปัญหา ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องปรับจูนเข้าหากัน ต้องปรึกษาหารือกันอย่างที่สังคมหลังนวยุคต้องการ
นั่นคือ การหันหน้ามาสู่วงเสวนา (Dialogue) เพื่อรับฟังเหตุผลของกันละกันอย่างฉันมิตร ด้วยความ
เคารพและยอมรับในความหลากหลายต่าง ๆ โดยเฉพาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น       
นี่คือความจ�ำเป็นเร่งด่วนและเป็นปัจจัยอันส�ำคัญยิ่งที่จะน�ำพามวลสมาชิกของสังคมสู่การสร้างสรรค์
สังคมใหม่ในอนาคตที่สดใสและสามารถอยู่ร่วมอาศัยกันอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน
โดยสรุป พหุวฒ
ั นธรรม คือการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา
ภาษา วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ของกลุม่ ชน สังคมพหุวฒ
ั นธรรม คือ สังคมทีบ่ คุ คลมีความหลากหลาย
ในมิติของภาษา เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่มีการแบ่งแยก
ชนชั้น ยิ่งไปกว่านั้นการเคารพ การเอื้ออาทร และการยอมรับถึงความหลากหลาย ความเป็นตัวตน
หรืออัตลักษณ์ในวัฒนธรรมอืน่ อันมิใช่ของตน แต่จำ� เป็นต้องอาศัยอยูร่ ว่ มกันในสังคมใหญ่จนกลายเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด

สังคมไทย : สังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม คือ มรดกทางสังคมอันส�ำคัญยิง่ ของมนุษยชาติ ถือเป็นมรดกทีท่ กุ ประเทศมีความ
มุ่งหมายในการที่จะรักษา ถ่ายทอดและการปรับประยุกต์ใช้ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประกอบ
ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความเชื่อ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม รูปแบบวิถีชีวิต ขนบประเพณี และวิถีปฏิบัติต่าง ๆ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีความเป็นอยู่ทาง
สังคมของมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ของสังคมที่จะบ่งบอกถึงความเจริญและความเสื่อม ตลอดจน
วิวัฒนาการด้านความเป็นมาของมนุษย์ในแต่ละสังคม นอกจากนั้น วัฒนธรรมยังเป็นเครื่องแสดงถึง
บุคลิกลักษณะของชาติ และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ และ
คณะ, 2547)
หากพิจารณาถึงความหลากหลายทางสังคมของประเทศไทยแล้ว จะพบว่า ในทุกภูมิภาคของ
สังคมไทยจะมีความหลากหลายในประเด็นต่าง ๆ มากมาย เช่น ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความ
เชื่อ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และรูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความ
หลากหลายและแตกต่างกันอย่างไร คนไทยหรือคนต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย         
ก็สามารถอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันได้ในสังคมไทยอย่างมีความสุข
สังคมไทย เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีรูปแบบวิถีปฏิบัติที่หลากหลาย
เป็นสังคมทีท่ กุ คนทุกเชือ้ ชาติศาสนาสามารถใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นสุขได้ เหตุผลทีส่ ำ� คัญประการ
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หนึง่ ทีไ่ ม่อาจปฏิเสธได้ ก็คอื การทีส่ งั คมไทยมีพนื้ ฐานความคิดความเชือ่ มาจากหลักค�ำสอนทางศาสนา
ที่ล้วนต่างมีความเอื้ออาทร ความเมตตากรุณา ความยืดหยุ่นและการให้อภัยซึ่งกันและกัน
โดยสรุป ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ล้วนเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ไม่วา่ จะเป็นมิตขิ องชาติพนั ธุ์
ความเชื่อ ศาสนา ภาษา รูปแบบวิถีชีวิต และวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ด้าน
อาหารการกิน ด้านดนตรี ด้านศิลปะ รวมถึงการปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ในชีวติ ประจ�ำวันทีล่ ว้ นมีความหลากหลาย
กล่าวได้ว่า นี่คือ สังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีความสวยงามสังคมหนึ่งของโลก  

พหุวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน
สังคมไทยปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสังคมเปิด ที่พร้อมรับทุกความหลากหลายทางวัฒนธรรม       
ทุกรูปแบบของวัฒนธรรมที่ไหลบ่าเข้าสู่สังคมไทยอย่างไร้พรมแดน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางซีกโลก
ตะวันตก หรือวัฒนธรรมของซีกโลกตะวันออก โดยเฉพาะวัฒนธรรมการแต่งตัว อาหารการกิน ดนตรี
การกีฬา หรือการด�ำเนินชีวิตก็ตาม
จะด้วยหลักค�ำสอนทางศาสนาอันเป็นพืน้ ฐานของความคิดของคนไทยทีม่ งุ่ ให้ทกุ คน มีใจเปิด
กว้าง มีน�้ำใจไมตรี อดทน เสียสละ และมีเมตตากรุณาต่อกัน ท�ำให้มีใจกว้างพร้อมรับหรือยินดีรับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างไร้พรมแดน จนบางครั้งรับเข้ามาโดยไม่มีการไตร่ตรองแม้แต่น้อยและเป็นเหตุ
น�ำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ มากมายทางสังคม
จากการศึกษา พบว่า สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความหลากหลาย หมายความว่า มีความหลากหลาย
ของชนชั้น อาชีพ ทัศนคติ ความเชื่อ และรูปแบบการด�ำเนินชีวิต นอกจากนั้นสังคมไทยถือเป็น      
สังคมใจกว้าง เป็นสังคมแห่งการให้โอกาส และยอมรับความหลากหลายในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถ       
สรุปได้ ดังนี้
1) ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์/สีผิว
2) ความหลากหลายทางด้านศาสนา/ความเชื่อ
3) ความหลากหลายทางด้านรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
4) ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม (ภาษา การแต่งกาย อาหาร ดนตรี เป็นต้น)
เพื่อให้เห็นภาพความหลากหลายของสังคมไทยในปัจจุบันที่ชัดเจนขึ้น ผู้เขียนจึงขอน�ำเสนอ
พอเป็นตัวอย่าง ดังตารางต่อไปนี้
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ชาติพันธุ์/สีผิว



ศาสนา/ความเชื่อ รูปแบบการดำ�เนิน ภาษา/วัฒนธรรม
ชีวิต

ภาคเหนือ

ไทยโยนก ไทยยอง - ศาสนาพุทธ  
ไทยเขิ น ไทยลื้ อ ศาสนาคริสต
ไทยใหญ่ ไทยภูเขา ศาสนาอิสลาม
เผ่าต่าง ๆ เช่น ม้ง -  นับถือบรรพบุรษุ
เย้ า ลี ซ อ อี ก ้ อ -   นบั ถือผีบรรพบุรษุ
มูเซอและกะเหรีย่ ง
เป็นต้น ส่ ว นสี ผิ ว
แตกต่างกันไป

วิถีชีวิตของกลุ่ม
ชนในภาคกลางมี
ความหลาก
หลาย ไม่ ว ่ า จะ  
เป็ น เรื่ อ งของ
ความคิด ความ
เชื่อความศรัทธา
หรือวิถปี ฏิบตั ิ ใน
ชีวิตประจ�ำวัน

มี เ อกลั ก ษณ์ /       
อัตลักษณ์แต่ละ
ด้านแตกต่างกัน
เช่น ภาษา การ
แต่งกาย อาหาร
ดนตรี ศิ ล ปะ
เป็นต้น

ภาคอีสาน

เป็นคนไทยแท้ แต่
มักถูกเรียกว่า ลาว
เช่น ลาวกาว ลาว
พวน ลาวพุงขาว ใน
สมัยรัชกาลที่ 2 ให้
เรี ย กว่ า ไทยลาว
เช่น ไทยด�ำ  ไทย
ขาว ไทยแดง ไทย
ส่ ว นสี ผิ ว มี ค วาม
แตกต่างกันไป ตาม
กลุ่มชาติพันธุ์

- ศาสนาพุทธ  
ศาสนาคริสต์และ
  ศาสนาอิสลาม
- นับถือบรรพบุรษุ
- นับถือผีบรรพบุรษุ

วิถีชีวิตของกลุ่ม
ชนมีความหลาก
หลาย ไม่ ว ่ า จะ
เป็ น เรื่ อ งของ
ความคิด ความ
เชื่อความศรัทธา
หรือวิถปี ฏิบตั ิ ใน
ชีวิตประจ�ำวัน

มี เ อ ก ลั ก ษ ณ ์ /      
อั ตลั ก ษณ์ แ ต่ ล ะ
ด้ า นแตกต่ า งกั น
เช่น ภาษา การ
แต่งกาย อาหาร
ด น ต รี ศิ ล ป ะ
เป็นต้น

ภาคกลาง

คนไทยภาคกลาง - ศาสนาพุทธ
มักถูกเรียกว่า ไทย ศาสนาคริสต์และ
กลาง ประกอบด้วย ศาสนาอิสลาม
เชื้ อ ชาติ ไ ทย ที่ มี - นับถือบรรพบุรษุ
เชื้ อ สายแท้ ม าแต่
ดัง้ เดิม ผสมกับเชือ้
สายของผู ้ ที่ อ าศั ย
อยู่ดั่งเดิมในที่ราบ
ภาคกลาง คือ มอญ
ลาว เขมร สีผวิ แตก
ต ่ า ง กั น ไ ป ต า ม
ชาติพันธุ์

วิถชี วี ติ ของกลุม่
ชนมีความหลาก
หลาย ไม่ว่าจะ
เป็ น เรื่ อ งของ
ความคิด ความ
เ ชื่ อ ค ว า ม
ศรัทธา หรือวิถี
ปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวัน

มี เ อ ก ลั ก ษ ณ ์ /   
อั ตลั ก ษณ์ แ ต่ ล ะ
ด้ า นแตกต่ า งกั น
เช่น ภาษา การ
แต่งกาย อาหาร
ด น ต รี ศิ ล ป ะ
เป็นต้น
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ภาค

มิติ

ชาติพันธุ์/สีผิว

ศาสนา/ความเชื่อ รูปแบบการดำ�เนิน ภาษา/วัฒนธรรม
ชีวิต

ภาคตะวันออก มี ก ลุ ่ ม ชนที่ ห ลาก - ศาสนาพุทธ  
หลาย เช่น กลุ่มชน ศาสนาคริสต
ชาวซอง ชาวญวน ศาสนาอิสลาม
และชาวจีน สีผิวมี -  นบั ถือบรรพบุรษุ
ความแตกต่ า งกั น -   นบั ถือผีบรรพบุรษุ
ไปตามชาติ พั น ธุ ์
ของตนที่ สื บ ทอด
กันมา

วิถีชีวิตของกลุ่ม
ชนมีความหลาก
หลาย ไม่ ว ่ า จะ
เป็ น เรื่ อ งของ
ความคิ ด ความ
เชือ่ ความศรัทธา
ห รื อ วิ ถี ป ฏิ บั ติ  
ในชีวิตประจ�ำวัน

มี เ อ ก ลั ก ษ ณ ์ /   
อั ต ลั ก ษณ์ แ ต่ ล ะ
ด้ า นแตกต่ า งกั น
เช่ น ภาษา การ
แต่ ง กาย อาหาร
ด น ต รี ศิ ล ป ะ
เป็นต้น

- ศาสนาพุทธ  
ศาสนาคริสต
ศาสนาอิสลาม
-  นบั ถือบรรพบุรษุ
-  นบั ถือผีบรรพบุรษุ

วิ ถี ชี วิ ต ของกลุ ่ ม
ชนมี ค วามหลาก
หลาย ไม่ ว ่ า จะ
เ ป ็ น เ รื่ อ ง ข อ ง
ความคิ ด ความ
เชื่อ ความศรัทธา
ห รื อ วิ ถี ป ฏิ บั ติ    
ในชีวิตประจ�ำวัน

มี เ อ ก ลั ก ษ ณ ์ /   
อั ต ลั ก ษณ์ แ ต่ ล ะ
ด้ า นแตกต่ า งกั น
เช่ น ภาษา การ
แต่ ง กาย อาหาร
ด น ต รี ศิ ล ป ะ
เป็นต้น

ภาคตะวันตก

มี ก ลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์   
ต่าง ๆ เช่น กะเหรีย่ ง
มอญ ละว้า พม่า
ลาวพวน ลาวโซ่ง
ลาวครั่ง ลาวเวียง
ลาวยวน เขมรญวน
กวย (ส่วย) มุสลิม
แ ล ะ จี น สี ผิ ว มี
ลั ก ษณะแตกต่ า ง
กันไปตามชาติพันธุ์

ภาคใต้

วิ ถี ชี วิ ต ของกลุ ่ ม มี เ อ ก ลั ก ษ ณ ์ /     
ผู้คนมีความหลาก - ศาสนาพุทธ
หลาย คือ ไทยพุทธ ศาสนาคริสต์และ ชนมี ค วามหลาก อั ต ลั ก ษณ์ แ ต่ ล ะ
ไทยอิสลาม ซาไก ศาสนาอิสลาม หลาย ไม่ ว ่ า จะ ด้ า นแตกต่ า งกั น
และชาวเล  มีสีผิว - นับถือบรรพบุรุษ เ ป ็ น เ รื่ อ ง ข อ ง เช่น ภาษา การแต่ง
ความคิ ด ความ กาย อาหาร ดนตรี
ที่แตกต่างกัน
เชื่อ ความศรัทธา ศิลปะ เป็นต้น
ห รื อ วิ ถี ป ฏิ บั ติ   
ในชีวิตประจ�ำวัน
ภาพที่ 2 : ความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ของสังคมไทย
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โดยสรุป สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความหลากหลายในทุกมิติ ถือได้ว่าสังคมไทย
เป็นสังคมแห่งความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถอาศัยอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข แม้วา่
ในบางพืน้ ทีอ่ าจจะยังมีความขัดแย้งและเกิดความรุนแรงอยู่ ซึง่ ยังต้องอาศัยความร่วมมือและแนวทาง
แก้ไขจากทุกภาคส่วนต่อไป

พหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยปกติในการด�ำเนินชีวิตของคนไทยมีการปรับประยุกต์ใช้วัฒนธรรมกระแสหลัก เป็น
วัฒนธรรมประจ�ำชาติ  ยังมีการรักษารูปแบบการด�ำเนินชีวติ แบบเดิม ๆ ไว้ตามอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม
แต่ละท้องถิ่น เช่น คนไทยอีสานเมื่ออพยพย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพยังภูมิภาคอื่นก็จะคงความเป็น
อีสานไว้ ไม่วา่ จะด้วยการสือ่ สารด้วยภาษาอีสาน รับประทานอาหารอีสาน ฟังดนตรีแบบอีสานเช่นเดียว
กับชาวปักษ์ใต้ เมื่อไปประกอบอาชีพยังต่างถิ่น ก็จะคงความเป็นชาวปักษ์ใต้ สื่อสารกันด้วยภาษา   
ปักษ์ใต้ ทานอาหารปักษ์ใต้ ฟังดนตรีปักษ์ใต้ ส่วนคนไทยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก หรือ
ภาคตะวันตกก็มลี กั ษณะเดียวกันทีย่ งั คงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองไว้ เมือ่ สังคมเปลีย่ น วัฒนธรรม
เปลี่ยน รูปแบบวิถีชีวิตก็เปลี่ยน ความเป็นพหุวัฒนธรรมก็เกิดขึ้น การประยุกต์วัฒนธรรมที่แตกต่าง
และหลากหลายก็ตามมา ซึง่ พบได้ในทุกภูมภิ าคของประเทศไทยผ่านกระบวนการผสมผสานกลมกลืน
ทางวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมด้านอาหาร ที่ทุกภูมิภาคสามารถประยุกต์ผสมผสานรูปแบบเมนูอาหาร
การกินของแต่ละภาคสู่ภาคอื่น ๆ
จะเห็นได้วา่ การใช้ชวี ติ ของคนไทยยังอยูภ่ ายใต้วฒ
ั นธรรมกระแสหลักทัง้ ในระดับท้องถิน่ และ
ระดับชาติ พร้อมกันนัน้ ก็มกี ารปรับแต่งผสมผสานความหลากหลายต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว  ท�ำให้
เกิดความเป็นพหุวฒ
ั นธรรมขึน้ แต่ทกุ คนก็สามารถอาศัยอยูร่ ว่ มกันในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

พหุวัฒนธรรมของสังคมไทยในอนาคต
พหุวัฒนธรรมของสังคมไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร หรือจะเป็นไปในทิศทางใด ไม่อาจคาด
เดาได้ เนือ่ งจากความหลากหลายในมิตติ า่ ง ๆ เกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของข้อมูลข่าวสาร
ทีไ่ ร้พรมแดนหรือการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่าง ๆ  จากทัว่ ทุกมุมโลกเข้าสูส่ งั คมไทยอย่างรวดเร็ว และ
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการศึกษาท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิด
ขึน้ บนโลกซึง่ เกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะบริบททางวัฒนธรรมทีน่ บั วันจะมีความหลากหลาย
มากขึ้น คือ สิ่งที่ทุกคนต้องรีบด�ำเนินการและด้วยกระแสแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม              
ทีเ่ ปลีย่ นผ่านจากสังคมหนึง่ ไปสูอ่ กี สังคมหนึง่ ตลอดเวลานัน้ การปรับตัวปรับทัศนคติเพือ่ ด�ำรงชีวติ รอด
อย่างเป็นสุขในท่ามกลางความหลากหลายในสังคมหลังนวยุคจึงเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
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นอกจากนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า สังคมไทยหรือสังคมโลกต่างเป็นสังคมทุนนิยม ใช้ทุนเป็นปัจจัย
ด�ำเนินการขับเคลือ่ น เป็นโลกไร้พรมแดนในทุกมิติ พร้อมทีจ่ ะเชือ่ มโยงถึงกันได้ภายในเวลาไม่กวี่ นิ าที
ซึ่งในส่วนของวัฒนธรรมก็ไม่อาจนิยามถึงความเป็นเพียงอัตลักษณ์เดียวได้อีกต่อไป ทุกมิติล้วน
เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน แม้ในทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องห่างตัวแต่เมื่อพิจารณาใน
เชิงลึกก็จะพบว่า มีเรื่องของวัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเวลา เพราะวัฒนธรรมถูกฝังลึกอยู่ใน   
รูปแบบวิถีชีวิตของทุกคน ซึ่งด�ำเนินไปภายใต้บริบทแห่งสังคมอุตสาหกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
ความสามารถพิเศษของผู้คนระดับรากหญ้าก็ได้ถูกพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย        
จากนั้นก็ป้อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างกลมกลืน
จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้กลายเป็นบ่อเกิดของรายได้ชมุ ชน จากสังคมระดับท้องถิน่ ถึงสังคมระดับ
ชาติ วัฒนธรรมได้ชว่ ยหล่อหลอมวิถชี วี ติ ของชุมชนระดับต�ำบลสูว่ ถิ สี งั คมระดับชาติเช่น โอทอป (หนึง่
ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์) คือ สัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมมรดกทางวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑ์สภู่ าคธุรกิจ
ในระดับวิถชี มุ ชน เป็นการผสมรวมความหลากหลายต่าง ๆ  ของรูปแบบการด�ำเนินชีวติ สูก่ ารรวมตัวอย่าง
กลมกลืนโดยมีผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ในชุมชน
ต่อจากนั้นก็ได้พัฒนาต่อยอดเป็นความสุขมวลรวมของประเทศต่อไป
โดยสรุป สังคมไทยปัจจุบันมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการพัฒนาตนเองเพื่อปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถด�ำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคม
แห่งความหลากหลายที่ทุกคนก�ำลังเผชิญ

พหุวัฒนธรรมในกระบวนทรรศน์ทางปรัชญา
เพื่อความเข้าใจกระบวนทรรศน์ทางปรัชญา จึงขอน�ำเสนอความหมายของค�ำว่า ‘กระบวน   
ทรรศน์’ (Paradigm) และค�ำว่า ‘กระบวนทรรศน์ทางปรัชญา’ (Philosophical Paradigm) เป็นเบือ้ งต้น
ค�ำว่า ‘กระบวนทรรศน์’ (Paradigm) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Para (Beside) และ Deigma
(Example) และในความหมายดั้งเดิม หมายถึง แบบจ�ำลอง (Model) แบบแผน (Pattern) หรือ
ตัวอย่าง (Example) ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ อันมีนยั ยะว่า เป็นตัวอย่าง ส�ำหรับการท�ำซ�ำ 
้ และใน The Structure
of Scientific Revolutions (ค.ศ. 1962) โทมัส เอส. คูห์น (Thomas S. Kuhn) เป็นผู้ที่เริ่มต้น
แนวคิดเรื่อง กระบวนทรรศน์ (Paradigm) นิยาม ค�ำว่า กระบวนทรรศน์ (Paradigm) ในเชิง
วิทยาศาสตร์ ไว้วา่ หมายถึง “กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) หรือโลกทรรศน์ (Worldview)
ทีแ่ ตกต่างหลากหลายกันไปขึน้ อยูก่ บั แต่ละชุมชนทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Community)” (แหล่ง
ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/paradigm/01.html) (สืบค้นเมื่อ   
วันที่ 10 มีนาคม 2560)
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ฟริตจอฟ คาปร้า (Fritjof Capra) นิยามค�ำว่า กระบวนทรรศน์เชิงสังคม (Social Paradigm)
ใน The Concept of Paradigm and Paradigm Shift (1986) ในเวลาต่อมาว่า หมายถึง “มโนทรรศน์
(Concepts) ค่านิยม (Value) การรับรู้ (Perceptions) และการปฏิบตั ิ (Practices) ทีช่ มุ ชน (Community)
หนึ่งมีหรือกระท�ำร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ (Vision) แห่งความเป็นจริง ที่เป็นพื้นฐานของการจัด
ระบบตนเองของชุมชนนั้น” (Capra, 1986: 3)
ส่วนกระบวนทรรศน์ทางปรัชญา (Philosophical Paradigm) หมายถึง ความคิดพื้นฐานหรือ
ความคิดร่วมในสังคม อันมีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของผู้มีกระบวนทรรศน์นั้น ๆ (กีรติ,
2546: 66) โดยแบ่งเป็น 5 กระบวนทรรศน์ โดยสรุปดังนี้
1) กระบวนทรรศน์ดึกด�ำบรรพ์ (Primitive Paradigm) เกิดขึ้นในยุคแรก เมื่อมนุษย์มีชีวิต
อยู่ตามธรรมชาติ เมือ่ เผชิญกับภัยธรรมชาติตา่ ง ๆ ก็พยายามแสวงหาทีพ่ งึ่ เพือ่ ให้รอดพ้นจากภัยต่าง ๆ
นัน้ สุดท้ายสรุปร่วมกันว่า ทุกเหตุการณ์เกิดขึน้ จากอ�ำนาจลึกลับทีม่ องไม่เห็น เป็นอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
อาจเรียกว่า เทพเจ้า (Gods) จากนัน้ ก็พยายามหาวิธแี ก้ปญ
ั หาต่าง ๆ  เพือ่ ให้ทกุ คนรอดพ้นจากภัยพิบตั ิ
นั้น ซึ่งต่อมาก็เห็นตรงกันว่าการปฏิบัติให้ถูกพระทัยของเบื้องบน ชีวิตจะปลอดภัย จึงถือคติว่า          
‘มุง่ โลกนีใ้ ห้ดไี ว้ โลกหน้าจะดีเอง’ แม้กระบวนทรรศน์ดกึ ด�ำบรรพ์จะผ่านพ้นไปนานแล้ว แต่แนวคิดของ
คนแบบกระบวนทรรศน์นกี้ ย็ งั คงมีอยู่ เห็นได้จากการอ้อนวอนบวงสรวงเพือ่ ให้เทพเจ้าต่าง ๆ ดลบันดาล
ให้ประสบกับสิ่งที่ตนต้องการกันอยู่เสมอ
2) กระบวนทรรศน์โบราณ (Ancient Paradigm) ยุคนี้ยึดเอากฎเกณฑ์ของโลกเป็นหลัก
เพราะเชื่อว่า โลกมีกฎเกณฑ์ ดังนั้น ชาวกระบวนทรรศน์นี้จึงพยายามค้นหาและท�ำความเข้าใจเพื่อให้
รู้ถึงกฎเกณฑ์ของโลกให้มากที่สุด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติทุกอย่างมุ่งที่ความสุขใน
โลกนี้ ในยุคนี้ ทุกคนรวมทั้งเทพเจ้าก็ต้องเดินตามกฎและช่วยเหลือมนุษย์ตามกฎนั้นด้วย
3) กระบวนทรรศน์ยุคกลาง (Medieval Paradigm) ชาวกระบวนทรรศน์นี้เชื่อว่าโลกมี     
กฎเกณฑ์ ความสุขทีแ่ ท้จริงและสมบูรณ์แบบนัน้ อยูใ่ นโลกหน้า ผูค้ นในยุคนีจ้ งึ สละบ้านเรือนออกบวช
ใช้ชีวิตเป็นนักพรตบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อความสุขในโลกหน้าท�ำทุกอย่างเพื่อโลกหน้า ดังนั้น จึงมุ่งหน้า
ท�ำบุญท�ำความดีเพื่อที่จะได้รับผล คือ ความสุขในโลกหน้า ชาวพุทธก็จะมีแนวคิดแบบนี้เป็นจ�ำนวน
มากที่ยอมล�ำบากในชาตินี้ เพื่อชาติหน้าจะได้สบาย
4) กระบวนทรรศน์นวยุค (Modern Paradigm) ยุคนี้มีความเชื่อว่าโลกมีกฎเกณฑ์ แต่ต้อง
เป็นกฎเกณฑ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าวิทยาศาสตร์สามารถแก้ไขปัญหา
ทุกอย่างของมนุษย์ได้ ในด้านศาสนา ก็มกี ารน�ำหลักธรรมค�ำสอนมาอธิบายด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
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5) กระบวนทรรศน์หลังนวยุค (Postmodern Paradigm) ยุคนีม้ นุษย์เริม่ มีความสงสัยในวิธี
การทางวิทยาศาสตร์วา่ สร้างสรรค์โลก หรือท�ำลายโลกกันแน่ โดยมองไปทีก่ ารน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาเข่นฆ่าท�ำร้ายกัน อย่างกรณีการพัฒนาระเบิดปรมาณูและน�ำมาประหัตประหารกันในช่วงสงครามโลก
จนท�ำให้ผู้คนเกิดการล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก
ด้วยความไม่แน่ใจในกระบวนทรรศน์ก่อน จึงพยายามหาทางออกที่ถูกต้อง วิธีการที่น่าจะดี
ทีส่ ดุ น่าจะเป็นวิธกี ารทีเ่ รียกว่า การเสวนา (Dialogue) คือ การทีท่ กุ ฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยปรึกษาหารือ
กันอย่างฉันมิตร และยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่ง
ความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity)

พหุวัฒนธรรมในกระบวนทรรศน์ทางปรัชญา
เป็นประเด็นที่ต้องการน�ำเสนอพหุวัฒนธรรมผ่านมุมมองของผู้คนในแต่ละกระบวนทรรศน์
(ความเชื่อพื้นฐานที่มีในจิตใจของมนุษย์ทุกคน) ดังนี้
1. กระบวนทรรศน์ดึกด�ำบรรพ์ (Primitive Paradigm)
เกิดขึ้นกับมนุษย์ในสมัยดึกด�ำบรรพ์ ยุคที่มนุษย์มีชีวิตคลุกคลีอยู่กับธรรมชาติ เมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ มนุษย์ก็หลบภัยต่าง ๆ เพื่อเอาตัวรอดโดยอาศัยสัญชาตญาณเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉาน
เมื่อภัยธรรมชาติสงบลง ก็พยายามค้นหาค�ำตอบและในที่สุดก็พบว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอ�ำนาจ
ลึกลับ ดังนั้น มนุษย์จึงท�ำทุกอย่างให้ผู้มีอ�ำนาจลึกลับพอใจ รูปแบบวิธีปฏิบัติที่หลากหลายจึงเกิดขึ้น
ซึ่งส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามมา
โดยสรุป กระบวนทรรศน์ทางปรัชญาในยุคดึกด�ำบรรพ์นี้ มนุษย์เชือ่ ว่าโลกหรือเอกภพทัง้ หมด
ไม่มีกฎเกณฑ์ สรรพสิ่งที่ด�ำรงอยู่ในจักรวาลล้วนเกิดจากน�้ำพระทัยของผู้มีอ�ำนาจเบื้องบน ที่อาจเรียก
ว่า เทพเจ้า
2. กระบวนทรรศน์โบราณ (Ancient Paradigm)
เป็นกระบวนทรรศน์ทยี่ ดึ เอากฎของโลกเป็นเกณฑ์ เชือ่ ว่าความส�ำเร็จทุกอย่างอยูท่ กี่ ารปฏิบตั ิ
ตามกฎของโลก ยุคนี้ผู้คนจึงพยายามค้นหากฎเกณฑ์ของโลก เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎของโลกอย่าง
เคร่งครัดเพื่อความสุขในโลกนี้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การสร้างวังที่ใหญ่โต โรงละครที่ยิ่งใหญ่
สนามกีฬาที่อลังการ หรือสถานอาบน�้ำร้อนที่ใหญ่โตของชาวกรีกโรมัน
จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมและรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของชาวกระบวนทรรศน์นี้จึงมีความ     
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นวัฒนธรรมการกิน การบูชายัญ การกีฬา การมีชมรมกีฬาต่าง ๆ ซึง่ ล้วนแล้วแต่     
เป็นวัฒนธรรมเพื่อการแสวงหาความสุขในโลกนี้ทั้งสิ้น
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3. กระบวนทรรศน์ยุคกลาง (Medieval Paradigm)
ชาวกระบวนทรรศน์แบบยุคกลางยึดเอาความสุขในโลกหน้าเป็นหลัก เพราะเห็นความเป็น
อนิจจังของโลกนี้ว่าแม้จะรู้กฎเกณฑ์ทุกกฎของโลกและปฏิบัติตามอย่างไม่บกพร่อง ก็ไม่อาจบรรลุถึง
ความสุขแท้ได้ ดังนั้น จึงสละชีวิตแบบโลกสู่การบ�ำเพ็ญพรตเพื่อความสุขในโลกหน้าเป็นส่วนมาก    
ซึ่งพบได้ในทุกศาสนา
โดยสรุป รูปแบบวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของผู้คนในกระบวนทรรศน์นี้ ล้วนมีความเกี่ยวข้อง
กับความคิดความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงอ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น มีการน�ำเอา      
วิธีการทางปรัชญามาอธิบายหลักธรรมค�ำสอนทางศาสนามากมาย นักปรัชญามีการผสมผสานแนวคิด
ทางปรัชญากับทางศาสนาเข้าด้วยกัน เพื่ออธิบายตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ เพื่อเป้าหมายสุดท้าย คือ
ความสุขที่แท้จริง (Real Happiness)
4. กระบวนทรรศน์นวยุค (Modern Paradigm)
เป็นกระบวนทรรศน์ที่ยึดเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เพราะเชื่อว่าโลกมีกฎเกณฑ์
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นแผนที่น�ำทางไปสู่กฎเกณฑ์ของโลก เชื่อว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ได้ และจะช่วยวางระเบียบของสังคมให้มนุษย์ได้แบ่งสันปันส่วน
ความสุขกันอย่างยุติธรรม
โดยสรุป ชาวกระบวนทรรศน์นวยุค มีความเชื่อในวิธีการทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกมี         
กฎเกณฑ์และวิทยาศาสตร์เป็นผูค้ น้ พบกฎเกณฑ์นนั้ พยายามคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ ตอบโจทย์
ปัญหาต่าง ๆ มนุษย์จึงมีรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่ความหลากหลายเช่นเดียวกับยุคก่อน ๆ
5. กระบวนทรรศน์หลังนวยุค (Postmodern Paradigm)
เป็นกระบวนทรรศน์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเพราะความไม่แน่ใจว่า กระบวนทรรศน์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ช่วยมนุษย์ให้พบกับความสุขแท้ได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะกระบวนทรรศน์นวยุคที่เชื่อในวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ จนท�ำให้คนในยุคปัจจุบันได้เกิดค�ำถามที่ส�ำคัญขึ้นมาว่า “วิทยาศาสตร์จะสร้างสรรค์ใน
โลก หรือว่าจะท�ำลายมนุษย์ให้หมดโลกกันแน่” (กีรติ บุญเจือ, 2545: 196)
จากการผลิตคิดค้นเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์จนบางครั้ง
ข้ามพ้นขอบเขตของสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘ศีลธรรม’ มนุษย์ได้เสพติดสิง่ ประดิษฐ์สมัยใหม่เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการ หรือที่เรียกว่า ‘สนองตัณหา’ อย่างรุนแรง จนไม่อาจแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ซึ่งเป็น
ที่มาของปัญหาต่าง ๆ อย่างมากมาย ส�ำหรับการเสพติดเทคโนโลยีนั้น ค้านท์ (Immanuel Kant,
1724-1804) นักปรัชญาชาวเยอรมันได้เสนอเตือนไว้ในต้นศตวรรษที่ 21 ว่า ‘อย่าหลงใหลวิทยาศาสตร์
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เพราะวิทยาศาสตร์มิได้ให้ความจริง วิทยาศาสตร์ให้เพียงสิ่งที่เป็นประโยชน์ เราต้องใช้วิทยาศาสตร์
เพื่อรับใช้มนุษย์ในกรอบของศีลธรรมและศาสนา’ (กีรติ บุญเจือ, 2545: 196)
จากแนวคิดของค้านท์ดังกล่าว เป็นชนวนก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นของกระบวนทรรศน์หลังนวยุค
ที่ปรารถนาให้ทุกคนหันหน้ามาร่วมมือกันคิดหาทางออกจากปัญหาและหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหลายกระบวนทรรศน์ที่ผ่านมาในอดีต

บทสรุป
พหุวัฒนธรรมในมุมมองทางปรัชญา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ตั้งแต่กระบวนทรรศน์
ดึกด�ำบรรพ์ที่มนุษย์มีความเชื่ออ�ำนาจลึกลับท�ำให้แต่ละชนเผ่ามีการด�ำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เพื่อให้
ผู้มีอ�ำนาจเบื้องบนพอใจ ซึ่งจะท�ำให้ชีวิตประสบกับความปลอดภัยได้
ในกระบวนทรรศน์ที่ 2 (แบบโบราณ) ก็เช่นเดียวกัน คือความหลากหลายเกิดขึ้นในสังคม
มนุษย์ต้องเรียนรู้กฎของโลกแล้วปฏิบัติตามกฎของโลกเพื่อให้ชีวิตของตนปลอดภัย ท�ำให้วัฒนธรรม
และวิถีปฏิบัติของแต่ละชนเผ่าจึงมีความแตกต่างและหลากหลาย
ในกระบวนทรรศน์ที่ 3 (แบบยุคกลาง) ถือเป็นยุคศาสนานิยม ในยุคนี้ มนุษย์จะอาศัยศาสนา
เป็นทางผ่านเพื่อไปพบกับความสุขที่แท้จริงในโลกหน้า ซึ่งในการปฏิบัติตนของมนุษย์ในแต่ละกลุ่ม
แต่ละชนเผ่าก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันตามบริบทของศาสนาที่นับถือ
กระบวนทรรศน์ที่ 4 (แบบนวยุค) ยุคที่วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิต
ของมนุษย์ เป็นยุคแห่งความหลากหลายที่มนุษย์ได้รับอิทธิพลมาจากการผลิตคิดค้นทางวิทยาศาสตร์
มนุษย์เชื่อว่าวิทยาศาสตร์สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับมนุษย์ได้ ด้วยความเชื่อเช่นนี้ ท�ำให้มนุษย์
มีรูปแบบการปฏิบัติตนอย่างหลากหลาย
สุดท้าย วัฒนธรรมอันหลากหลายของกระบวนทรรศน์ที่ 5 ก็เข้ามา คือ กระบวนทรรศน์หลัง
นวยุคที่มนุษย์เกิดความไม่แน่ใจว่า วิทยาศาสตร์จะช่วยเหลือมนุษย์หรือจะท�ำร้ายมนุษย์กันแน่ เป็น
กระบวนทรรศน์ทมี่ นุษย์ตอ้ งการค�ำตอบ และการแสวงหาค�ำตอบนัน่ เอง ส่งผลให้เกิดรูปแบบวิถปี ฏิบตั ิ
อย่างหลากหลายจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า พหุวัฒนธรรม
จะเห็นได้ว่า กระบวนทรรศน์ทางปรัชญาทั้ง 5 รูปแบบ ล้วนมีความเป็นพหุวัฒนธรรมทั้งด้าน
รูปแบบความเชือ่ และวิถปี ฏิบตั เิ พือ่ การด�ำเนินชีวติ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ นต้องการนัน่ คือความสุขทีแ่ ท้
จริง ไม่ว่าจะเป็นความสุขในโลกนี้หรือความสุขในโลกหน้า
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◆ สิทธิโชค

ปาณะศรี พระปลัดสาคร สาคโร (นุ่นกลับ) พระครูอรรถโกศลกิจ
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