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บทคัดย่อ
บทความนี้มี วัตถุป ระสงค์เพื่อศึ ก ษาความเป็นพหุวัฒ นธรรมทางศาสนากั บ แนว
ทางการอยู่ร่วมกันของคนจีนและคนมลายูในประเทศบรูไน โดยการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างทางศาสนา ชาติพันธุ์และความเชื่อในบรูไนส่งผลให้เกิดขันติ
ธรรมในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากการจัดการศึกษาอันเป็นฐานของการเรียนรู้ที่จะนาไปสู่การ
แสดงออกของการจัดการและการบริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดกลไกในการดาเนินชีวิต
ร่วมกัน ภายใต้ความเป็น พหุวัฒ นธรรมทางศาสนาที่ต้องประกอบด้วยการเรียนรู้ การท า
ความเข้าใจ และปรับตัว โดยมีหลักคิดทางศาสนาที่ยึดมั่นในขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้น
ต่อความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติต่อความแตกต่างของเพื่อนร่วมสังคม คานึงถึงความ
เป็นมนุษย์ร่วมสังคมชาติ อันเป็นแนวทางหรือระบบคิดในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุลักษณ์
ทางศาสนาระหว่างชาวจีนและมลายูบรูไนที่มีการปฏิบัติและนาไปปรับใช้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในวิถีความแตกต่างดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
คาสาคัญ : พหุวัฒนธรรมทางศาสนา, แนวทางการอยูร่ ่วมกัน, บรูไน , จีน-มลายู
Abstract
The purpose of this article was to study the religious multiculturalism
of the Chinese and Malaysian people living in Brunei. Qualitative research
with documentary study, interview and participatory observation was used for
research design. Results indicated that the differences within religion, ethnic
and belief effected to tolerate of living together. Educational management as
a basic of learning can express into appropriate management for the
mechanism of coexistence under religious multiculturalism which consisted of
learning, understanding, and adjusting on religious principles, adhere to

tolerate, to be strong for the difference, pay respect to the differences of
social companions, and to consider the human social cohesion. These are the
way of thinking system for living together of religious multiculturalism
between Chinese and Malay people who applied into practice for living with
the differences that appears in the current situation.
Keywords: Religious Multiculturalism, Way of living together, Brunei,
Chinese and Malay

บทนา
ในฐานะนั ก วิ จั ย ที่ ได้ เดิ น ทางเพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิจั ย ในเรื่อ ง “Trends of
Educational Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN
Community” ทาให้ได้รับประสบการณ์จากการเดินทางไปยังบรูไน ในบทบาทของนักวิจัย
เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยประเทศบรูไน ระหว่าง 10-15 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยได้พบกับ
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรูไน รวมทั้งศึกษาในเชิงอาณาบริเวณ โดยสังเกตและลง
พื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตและการดาเนินชีวิตของชาวบรูไนพื้นเมื องและกลุ่ม ชาติพันธุ์อื่น ๆ อาทิ
กลุ่มชาวจีนที่สะท้อนให้เห็นถึงพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม ศาสนาที่ได้พบและสังเกต ทาให้เห็น
ว่าในความแตกต่างหลากหลายต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แต่ในเวลาเดียวกันก็หลอม
รวมอยู่กั นได้ภายใต้ความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์และสะท้ อนถึงความเคร่งขรึม ในแบบ
มุสลิมบรูไน ที่ได้ชื่อว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ในเวลาเดียวกันก็มีท่าทีผ่อน
คลายในแบบ “พหุลักษณ์” ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ลงตัวภายใต้วิถีที่ต่างกัน แต่สะท้อนความ
เป็นเอกลักษณ์ของบรูไน รวมทั้ งวิถีของบรูไนก็ส ามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของวิถี ทาง
ศาสนาได้ แต่ในเวลาเดียวกันยังปรากฏให้เห็นความแตกต่างหลากหลายภายใต้ความทันสมัย
เช่น ห้างสรรพสินค้าในแบรนด์ต่างชาติ และวิถีทางศาสนา ซึ่งในการเดินทางของคณะผู้วิจัย
ในช่วงนั้นเป็ นช่วงเดือ นรอมฎอน มี โ อกาสไปสังเกตวิถีชีวิต และการดาเนิ นชีวิตของชาว
พื้นเมือ งและกลุ่ม ชาติพั นธุ์ในบรู ไน ท าให้เห็นว่าในบรูไนมี ก ลุ่ม ชาติพันธุ์จีนอยู่ด้วย แต่ก็
สามารถอยู่ร่วมกันได้บ นวิถีวัฒ นธรรมที่ แตกต่างในลักษณะของพหุวัฒ นธรรมทางทางชาติ
พันธุ์ ภาษา ศาสนาและวิถีชีวิต โดยชาวจีนจัดเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่เป็นอันดับสองรอง
จากชาวมลายูบรูไน โดยชาวจีนมีหลักฐานว่ามีความสัมพันธ์กันกับบรูไนนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์
ซ่ง (Song Dynasty 960 AD ถึง 1296 AD) ตามเส้น ทางการค้าจีน และบรูไน หรือ ในชื่ อ
Poni จนกระทั่งจีนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในศตวรรษที่ 17 ดินแดนบรูไนเริ่มมีชุมชนชาว
จีนเข้าตั้งถิ่นฐานเพื่อเป็นสถานีทางการค้า อย่างไรก็ตามการค้าลดลงในศตวรรษที่ 18 และ
ศตวรรษที่ 19 บรูไนก็กลายเป็นอารักขาของอังกฤษที่การอพยพเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ในปี 2447 มี

ชาวจีน 500 คนในบรูไน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในบังคับของอังกฤษ การค้นพบน้ามันในปี 1929
ท าให้ป ระชากรเพิ่ ม มากขึ้น จ านวนประชากรจีนเพิ่ม ขึ้นอย่างมากในช่วงปี พ .ศ. 2474 2490 เมื่อมีการขยายตัวเป็น 4 เท่า ผู้อพยพส่วนใหญ่มาจากดินแดนหลักที่มีชาวจีนจานวน
มาก อาทิ สิงคโปร์ และฮ่องกง เมื่อไปยังชุมชนชาวจีนทาให้เห็นวิถีทางศาสนาการตั้งถิ่นฐาน
และความแตกต่างอย่างชัดเจน พบว่า ในความแตกต่างก็มีความเหมือน และในความเหมือน
ก็มีการเรียนรู้และการเชื่อมสัมพันธ์ที่เป็นความเหมือนและความแตกต่างกันในคราวเดียวไป
ด้วย ซึ่งจะได้ทาการศึกษาและนาเสนอในภาพรวมรวมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีแห่ งชาติพันธุ์
และความแตกต่างของชาวจีนและชาวมลายูบรูไนตามขอบข่ายการศึกษาพหุวัฒนธรรมและ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมระหว่างกัน

ภาพที่ 1 นักวิจัยเก็บข้อมูลวิจัยช่วงรอมฎอนกับการสะท้อนอัตลักษณ์ของมุสลิมในประเทศบรูไน
(ที่มา: ภาพผู้วิจัย, 13 มิถุนายน 2559)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เป็นการศึกษาภาคสนามในแบบอาณาบริเวณ
ศึ ก ษา (Area Studies) เป็ น การลงพื้ น ที่ ป ระเทศบรู ไ นและสั ม ภาษณ์ นั ก วิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยต่อการศึกษาและยุทธศาสตร์การศึกษา โดยมีขั้นตอนของการสัมภาษณ์กลุ่มชาว
บรูไน และชาวจีน ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนรวมเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางศาสนาในศาสนสถาน
ของชาวจีนและชาวบรูไน และการสังเคราะห์ร่วมกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัย
1. พหุวัฒนธรรมความหลากหลายในการอยู่ร่วมกัน
แนวคิดในเรื่อ งการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายกลายเป็นประเด็นร่วมทาง
สังคมประชาชาติทั่วโลก ด้วยเหตุผลที่ว่าด้วยโลกทัศน์ รัฐชาติ ชาติพันธุ์ กลายเป็นประเด็น

ของความขัดแย้งกันในเชิงรัฐชาติและความเป็นเอกภาพภายใต้ความแตกต่างหลากหลายและ
การอยู่ร่วมกันภายใต้วิถีของความแตกต่าง เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะประกอบด้วยคน
หลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม การเรียนรู้ความแตกต่างเพื่อป้องกันความแตกแยก จึง
เป็นสิ่งสาคัญที่คนไทยพึงปฏิบัตเิ พื่อพัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าและสงบสุข เมื่อพิกัดไป
ที่ ความเป็นพหุ วัฒ นธรรมจะพบว่า อัตลัก ษณ์ ของสัง คมพหุวัฒ นธรรม อัตลัก ษณ์ คือสิ่ง
สะท้อนความเป็นตัวตนของบุคคลหรือสังคมนั้น ๆ สังคมพหุวัฒนธรรมมีอัตลักษณ์สาคัญ คือ
การอยู่ร่วมกั นของผู้คนท่ามกลางความหลากหลายอย่างกลมกลืน ซึ่งความหลากหลายที่
ปรากฏในสังคมพหุวัฒ นธรรม ได้แก่ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา วิถีก าร
ดาเนิ น ชี วิต ขนบธรรมเนี ยม จารีต ประเพณี และวั ฒ นธรรม ปรากฏในงานของ T.H.
Marshall (1950) เรื่อง Citizenship and Social Class ได้พยายามชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการ
ของความเป็นพลเมือง ตามความสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชนชั้น ที่เกิดขึ้น
ในช่วงประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของสังคม โดยที่ Marshall ถือว่าส่วนประกอบของการเป็น
พลเมืองของรัฐชาติใดรัฐชาติหนึ่ง ก็คือ สิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิการเมือง และสิทธิทาง
สังคม และแต่ละสิทธิต่างก็ครอบคลุมถึงในด้านเฉพาะของสิทธินั้นๆ กล่าวคือ
สิทธิด้านความเป็นพลเมือง ก็ คือ การมีเสรีภาพในชีวิต ทรัพย์สิน การพูด การคิด
และนับ ถือ ศาสนา สิท ธิในด้านกระบวนการยุติธรรม การได้สัญ ชาติ เป็นต้นโดยมี สถาบัน
สมัยใหม่เป็นผู้ดูแล สิทธิประเภทนี้ก่อเกิดขึ้นในยุโรปและอเมริกามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18
สิทธิทางการเมือง คือ การมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองซึ่งมีมาก่อน (ใน
บางประเทศได้ขยายสิทธิทางการเมืองนี้สู่กลุ่มผู้บรรลุนิติภาวะทุกคน)
สิทธิทางสังคม คือ การได้รับการศึกษาอบรม การมีสุขภาวะที่ดีหรือได้รับสวัสดิการ
ที่ดีและเท่ าเที ยม สิท ธิทั้ ง สองประการหลังนี้ มี เป็นประเด็นเกี่ ยวกั บ สิท ธิที่ เกิ ดขึ้นในช่วง
ทศวรรษที่ 20 เพราะเป็ น ไปตามสถานการณ์ นั ก ปราชญ์ ช าวแคนาดา Will Kymlicka
(1998) ที่ได้มีงานเขียนที่ทั้งสนับสนุนและโต้แย้งเป็นจานวนมาก
โดยที่ Kymlicka แบ่งปัญหาคนกลุ่มน้อยหรือพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism-อัน
เป็นแนวคิดที่มองถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพันธุ์) ออกเป็น 2 ลักษณะ
ดังนี้
1. Multinational คือ ประเทศทีป่ ระกอบด้วยหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ต้นได้แก่ รัฐ
ชาติสมัยใหม่เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะทีเ่ รียกว่า new world คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรีเลีย และนิวซีแลนด์
2. Polyethnic คือ รัฐที่มีคนต่างเชื้อชาติอพยพเข้ามาใหม่เป็นจานวนมาก จนมี
ฐานะเป็นคนกลุ่มน้อยขึ้นมา เช่น จีน อินเดีย ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น
จากความหลากหลายข้างต้น ทาให้สังคมพหุวัฒนธรรมมีความยืดหยุ่นสูง และเกิด
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน แนวทางที่เป็นหลักการสากลคือการเข้าไป

ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน โดยมีหลักอาทิ การเคารพและการ
ยอมรับ ความหลากหลายในสัง คมพหุวัฒ นธรรม การอยู่ร่วมกั นท่ ามกลางความแตกต่าง
สมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้าง เพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้น และพยายามปรับตัว
ให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม มีความระมัดระวังในการกระทาและคาพูด
ที่อาจนามาซึ่งความแตกแยกขัดแย้ง ตลอดจนเคารพในหน้าที่ สิทธิเสรีภาพของกันและกัน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม ทั้งควรยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(ก) เรียนรู้ความแตกต่าง เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับสิ่งใหม่ ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ความเชื่อ ศาสนา ภาษา ของชนกลุ่มอื่น ผ่านแหล่งความรู้ที่หลากหลาย และควรศึกษา ด้วย
ใจที่เป็นกลาง ปราศจากอคติ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่มีคน
จากหลายวัฒนธรรมมาทากิจกรรมร่วมกัน
(ข) ยึดมั่นในขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง ปรับวิธีคิดและท่าที
ให้เป็นกลาง สอดคล้องกับสภาพสังคมแห่งความหลากหลาย
(ค) เคารพและให้เกียรติต่อความแตกต่างของเพือ่ นร่วมสังคม โดยไม่เยาะเย้นถาก
ถาง หรือลบหลู่ดหู มิ่น ความเป็นอัตลักษณ์ของกันและกัน
(ง) คานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือให้สิทธิพเิ ศษ
เฉพาะคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ไม่กระทาการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความเจ็บปวดทั้งทาง
ร่างกายและทางจิตใจ แก่เพือ่ นร่วมสังคม ปฏิบัติตามหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตน โดยไม่ไป
ละเมิดหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น
หลัก การดังกล่าวเป็นกติกาเพื่อการปฏิบัติและถูก นามาใช้ในบรูไนภายใต้แนวคิด
สมัยใหม่ ซึ่งส่งผลเป็นหลากความเชื่อ ต่างวิถีแต่อยู่กันได้ภายใต้ความแตกต่างในวิถีเหล่านั้น
2. มลายู จีน มิติข้อเท็จจริงของเงื่อนไขสู่พหุวัฒนธรรมในบรูไน
ในประเทศบรูไน ซึ่งเป็นประเทศที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2529 ภายหลังการได้รับเอก
ราชจากการตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในระหว่างที่อังกฤษปกครองได้วางรากฐานและ
แนวทางในการพัฒนาแบบเมืองชายแดน ทาให้บรูไนเป็นเมืองที่ไม่ค่อยได้รับการพัฒนามาก
ในมิ ติของสังคมการเมื อง เศรษฐกิ จ แต่อาจมี ความเข้ม เข้ม ทางวิถีศาสนาประหนึ่ง เมื อง
ชายแดน โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชัดเจนและสะท้อนเป็นความแตกต่างเพื่อเชื่อมไปสู่ความเป็น
พหุลักษณ์ได้ชัดเจน

ภาพที่ 2 คณะนักวิจัยได้พบกับนักวิชาการด้านศาสนาชาวบรูไน
(ที่มา: ภาพผู้วิจัย, 10 มิถุนายน 2016)

จากการศึกษาได้ปรากฏหลักฐานว่าจีนกับบรูไนมีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
กันมาแต่อดีต นับ แต่สมัยราชวงศ์ ฮั่นตะวันตก (Western Han Periods) ในช่วงศตวรรษที่
13-14 (Ministry of Foreign Affairs and Trade (Brunei), 2014) แ ละมี ห ลั ก ฐาน ว่ า
ในช่ ว งศตวรรษที่ 15 สุ ล ต่ า นแห่ ง บรู ไน อั บ ดุ ล มาจิ ด ฮั ช ซั น (Abdul Majid Hassan)
เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปยังจีน (Prashanth Parameswaran, 2012) จากหลักฐานเหล่านี้
จึงเห็นปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านเส้นทาง
การค้า ระหว่างจีนกับบรูไน จนกระทั่ งมี การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในบรูไน ที่สืบค้น
พบว่าเข้ามาตามเส้นทางการค้าของจีนในระหว่างยุคอาณานิคมอังกฤษ อพยพตั้งถิ่นฐาน
จนกระทั่งปัจจุบัน ดังนั้น กลุ่มชาติพันธุ์จีน โดยชาวจีนเป็นกลุ่มที่มีประชากรร่วมอยู่ประมาณ
10 ของประชากรทั้งหมด (2015) เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนทางการค้า กลุ่มใหญ่สุดคือจีน
ฮกเกี้ ยน ที่ มี พื้ น ถิ่ น มาจากมณ ฑ ล ฝู เจี้ ยน (Fujain) ท างตอน ใต้ ของจี น Kinmen
and Xiamen in China นอกจากนี้ยังมี จีนแคะ และจีนกวางตุ้ง แต่ทั้ งหมดก็ ผ สมรวมกั น
ยืน ยัน อั ตลัก ษณ์ในแบบชาวจีนที่ อยู่กั นเป็ นชุม ชนทางการเมื อง พูดภาษาจีนนับ ถือพุท ธ
ศาสนา หรือขงจื้อ ยังปฏิบัติในเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ โดยชาวจีนส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ชาวจีนในมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยสานึก ของความเป็นชาวจีนที่ แตกต่างเพียงแต่ที่ ตั้งแต่
สานึกยังคงอยู่
ในประเด็นความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ในอดีตมีความขัด แย้งที่เป็น
ความรุนแรงในหลายพื้ นที่ ดังกรณี ชาวพื้นเมื องกั บ อัง กฤษในแอฟริก าใต้ จีนในมาเลเซีย
ภายใต้แนวคิด “ภูมิ ปุตรา” ที่ ท าให้ชาวจีนที่ ไม่ ใช่ชนพื้นเมืองต้องออกมาต่อสู้จ นกระทั่ ง

กลายเป็นสงครามโจรจีนคอมมิวนิสต์ หรือโจรจีนมลายา หรือกรณีล่าสุดโรฮิงญาในเมียนมาร์
ซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้ส่ง ผลเป็นความขัดกั นในเชิงชาติพันธุ์ศาสนา วิถีความเชื่อและความ
แตกต่างในลักษณะต่าง ๆ

ภาพที่ 3 กรรมการสมาคมจีน และชุมชนชาวจีน กลางเมืองบันดาเสวีของบรูไน
(ที่มา: ภาพผู้วิจัย, 10 มิถุนายน 2016)

3. พหุวัฒนธรรมในบรูไนมิติของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
จากสภาพข้อเท็ จ จริงที่ พ บ ในวิถีความแตกต่างแม้ ชาวจีนจะเป็น ชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศบรูไน แต่ก็มีสิทธิทางความเชื่อและการแสดงออกในวิถีทางศาสนาและความเชื่อใน
แบบจีนอันสะท้อนให้เห็นถึงอาชีพ การตั้งถิ่นฐานรวมไปถึงการประกอบประเพณีวิถีความเชื่อ
ได้ ซึ่งสามารถจาแนกได้ ดังนี้
3.1 พหุวัฒนธรรมทางเชื้อชาติ คือ จากการที่เข้าไปสารวจเกี่ยวกับการศึกษาใน
ประเทศบรู ไน สิ่ ง ที่ เ ห็ น ชั ด เจนคื อ ภาพลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ชาติ พั น ธุ์ โ ดยในบรู ไ น
ประกอบด้วยกลุ่ม ชาติอื่ น ๆ อาทิ ชาวจีน ซึ่งอยู่ผ สมร่วมกั บ ชาวบรูไนด้วย แต่เมื่ อไปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นชาวจีนจะพบว่าชาวจีนในบรู ไนเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานพร้อมกับ ความเป็น “อาณานิคม” ที่เป็นระบบแต่เดิม หากจาแนกถึงสถิติการนับ ถือ
ศาสนานัยหนึ่ง สามารถจ าแนกความแตกต่างของชาติพันธุ์ได้ด้วยเช่นกั น อาทิ ชาวมลายู
พื้นเมืองนับถือศาสนาอิสลาม ชาวจีนนับถือพระพุทธศาสนา รวมทั้งชาวอินเดียอาจนับ ถือ
ศาสนาฮินดู สิกข์ บาไฮท์ และชาวต่างชาติอื่นอาจนับถือคริสเตีย น คาทอลิก และชาวยิวนับ
ถือศาสนายิวเป็นต้น ดังนั้นในข้อเท็จจริงบรูไนเองมีประชากรที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานหรือพานัก
ชั่วคราว แต่ก็ ได้นาวิถีท างศาสนาบนความแตกต่างมาแสดงออกและปฏิบัติในบรูไนด้วย
เช่นกันซึ่งสะท้อนถึงวิถีทางวัฒธรรมและศาสนาที่แตกต่างกันด้วยเงื่อนไขและความเป็นไปได้
ในเชิงระบบด้วยเช่นกัน
3.2 พหุวัฒนธรรมทางศาสนา คือ ความหลากหลายของเชื้อชาติทาให้เกิดการนับ
ถือหรือถือปฏิบัติในวิถีที่แตกต่างหมายถึงศาสนาจะเป็นเงื่อนไขของความแตกต่างดังกรณีชาว
จีนยังนับถือศาสนาแบบบูชาบรรพบุรุษซึ่งสังเกตเห็ นได้ว่าชาวจีนในร้านลูกหลานจีน ก็ยังมี

รูป แบบดังกล่าวเป็นเอกลักษณ์ในร้านค้าที่ไปพบเห็นและเข้าใช้บริ การรับประทานอาหาร
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ในส่วนของวิถีมุสลิมก็เห็นว่าทาให้เกิดความแตกต่างในการ
อยู่ร่วมกันสะท้อนคิดเห็นการอยู่ร่วมกันภายใต้วิถีต่างศาสนาทาให้เกิดการเรียนรู้กลายเป็น
พหุลักษณ์ที่แตกต่างแต่ก็อยู่ด้วยกันภายใต้ความแตกต่างหลากวิถีเหล่านั้น
จ า ก ข้ อ มู ล Brunei 2017 International Religious Freedom Report
(2017) ซึ่ง ให้ข้อ มู ล ว่าบรูไนมี พื้ นที่ 2,200 square miles มี ป ระชากรราว 444,000 คน
(กรกฎาคม 2017) มี ป ระชากรที่ เ ป็ น มุ ส ลิ ม ราว 349,872 คน หรื อ ประมาณ 78.8
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นชาวมลายูพื้นเมือง มีจานวนประมาณ 34,632 นับ
ถือพุทธศาสนา หรือราว 7.8 เปอร์เซ็นต์ เป็นคริสต์ 38,628 คน ราว 8.7 เปอร์เซ็นต์ และมี
อี ก 4.7 เปอร์เ ซ็ น รวมประมาณ 20,868 คน อาทิ นั บ ถื อ บาไฮ (Baha'i) นั บ ถื อ ฮิ น ดู
(Hindus) นับถือผีวิญญาณ (Atheists) เต๋า (Taoists) สิกข์ (Sikhs) นับถือศาสนายิว (Jews)
และนับถือในแบบอื่น รวมถึงไม่มีศาสนา มีสถิติมัสยิดกว่า 109 แห่งทั่วประเทศมีโบสถ์คริสต์
3 แห่ง และวัดจีนหรือศาลเจ้าจานวน 3 แห่ง วัดฮินดูของชาวอินเดีย 2 แห่ง เป็นต้น จาก
ข้อมูลสะท้อนให้เห็น ว่าความหลากหลายแตกต่างในบรูไนถือว่าเป็นอีกประเทศที่มีวิถีท าง
ศาสนาที่แตกต่างหลากหลายดังนั้นเอกลักษณ์ อันเป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนาย่อมมีความ
จาเป็น และเกิดขึ้นในบรูไน ซึ่งภาคต่อของการเดินทางของคณะนักวิจัยได้ไปบรูไน มาเลเซีย
สิง คโปร์ และอิ นโดนีเซียในช่วงเวลาที่ คาบเกี่ ยวกั น ความแตกต่างหลากหลายในวิถีท าง
ศาสนาย่อมเป็นเครื่องยืนยันต่อความเป็นเงื่อนไขและประเด็นทางศาสนาที่แตกต่างกัน จาก
การสัมภาษณ์นักวิชาการด้านการศึกษาชาวบรูไน และการสัมภาษณ์ชาวจีนก็ให้ข้อมูลในเรือ่ ง
การเป็นอยู่ร่วมกันบนฐานของศาสนาที่ แม้ จ ะมีความแตกต่างกันแต่ก็ป ฏิบัติตามหลักของ
ศาสนาที่ตัวเองนับถือ นัยหนึ่งไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันและกันและรัฐก็ไม่ได้พยายามเข้ามาควบคุม
หรือห้ามปราม หากแต่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ
3.3 พหุ วั ฒ นธรรมทางการศึ ก ษา คื อ การออกแบบหลั ก สู ต ร ไปสู่ ก ารจั ด
การศึกษาเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม และเพื่อรองรับการศึกษาในแบบพหุ
วัฒ นธรรมที่ สะท้อนความเป็นพหุวัฒ นธรรมทางศาสนา ทั้ งในเรื่องการดาเนิน ชีวิต และวิถี
ธรรมเนียมปฏิบัติต่างวิถีย่อมจะเป็นเงื่อนไข และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเป็น
พลเมื อ งในประชาชาติ บ รู ไน จากการสั ม ภาษณ์ ผู้บ ริ ห ารและอาจารย์ในมหาวิ ท ยาลั ย
University of Brunei Darussalam หลายท่ า นในการเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์
การศึกษาชาติบรูไน สู่ความเป็นอาเซียน ในการสัมภาษณ์ทุกท่านจะนาเสนอแนวทางการจัด
พหุวัฒนธรรมในการศึกษา (Interview Lecturer A,B,C,D,UBD, 13 June 2016)
ใน การศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาพ หุ วั ฒ น ธรรม (Multicultural Education) คื อ
กระบวนการให้ ก ารศึ ก ษาระดั บ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ถานศึ ก ษาจะต้ อ งช่ ว ยให้ เด็ ก เยาวชน

ประชาชนเข้าใจ ไม่รังเกียจ และยอมรับซึ่งความแตกต่างในเรื่องของความเป็นชนกลุ่มน้อย
ด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ความเป็นอยู่ เพศ (โดยเฉพาะสตรีในบางประเทศ)
ที่ อาจจะไม่ ได้รับ ความเท่ าเที ยมกั นในบางเรื่อง ทั้ ง นี้ ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา ครู อาจารย์
ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องหาวิธีการให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เข้าใจ และค่อย ๆ ซึม
ซับ ยอมรับความแตกต่างดังกล่าว สถานศึกษาส่วนใหญ่จะกาหนดการศึกษาพหุวัฒนธรรม
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และจัดกิ จกรรมต่าง ๆ เสริมสร้างความเข้าใจดังกล่าวนั้น ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชนกลุ่มน้อยได้แสดงออก เพื่อให้เด็กกลุ่ม
ใหญ่ ได้เรียนรู้ ประวัติศ าสตร์ วัฒ นธรรม ความเชื่อที่ มี ค วามหลากหลาย ถือเป็น การให้
การศึกษาที่มีมุ มมองกว้างขวาง แตกต่างไปจากเดิมที่ เน้นวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนกลุ่ม ใหญ่ แต่เ พี ยงอย่างเดียว ดังนั้น หากพิจ ารณาภาพรวมในนโยบายการจัด
การศึกษาพหุวัฒนธรรมย่อมเป็นการสะท้อนให้เห็นได้ว่าเป็นกลไกร่วมของการจัดการศึกษา
เพื่ อประโยชน์ ต่อ การจั ดการศึ ก ษาในองค์ ร วมเพื่ อให้เ กิ ด การหลอมเข้ าใจต่อความเป็ น
ประชาชาติพันธุ์ที่แตกต่างภายในประเทศตนเองได้ด้วย

ภาพที่ 4 คณะนั กวิ จัย ได้ สั มภาษณ์ นัก วิช าการ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ บ รู ไ น (University of
Brunei Darussalam) คื อ Dr.Mulyadhi Kartanegara, Dr.Kathrina, Dr.Osman Bakar,
Dr.Abby Tan Chee Hong, and Dr.Pg Norhazlin เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์
การศึ ก ษาชาติ บ รู ไ น สู่ ค วามเป็ น อาเซี ย น แบ่ ง ปั น เรื่ อ งแนวทางการจั ด พหุ วัฒ นธรรมใน
การศึกษา (ที่มา: ภาพผู้วิจัย, 13 มิถุนายน 2016)

อภิปรายผล
ในนามคณะนัก วิจัยได้ล งพื้นที่และสัม ภาษณ์นัก วิชาการในมหาวิท ยาลัย การเข้า
สังเกตการณ์ในช่วงเดือนมิถุนายนและเป็นช่วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศ
บรูไน ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ภายใต้วิถีทางศาสนา แต่ในเวลาเดียวกันก็จะเห็นวิถีความเชื่อ
อื่นที่ต่างออกไปแต่ก็ใช้ชีวิต ดาเนินชีวิตบนวิถีที่แตกต่างแบบปกติ คณะนักวิจัยได้เข้าไปใน
เวลานั้นเราจะเห็นร้านค้าที่เปิดขายแต่ไม่เปิดให้นั่งรับประทาน ร้านอาหารที่ขายก่อนเวลา
เย็นเพื่อให้คนเตรียมทาอาหารรับประทานที่บ้านแล้วไปปฏิบัติศาสนกิจในยามเย็น รวมทั้ง
เสียงสวดอาซาน กับ การขยับ ก้ าวของชีวิตอื่นที่ ไม่ ใช่มุ ส ลิม ในประเทศบรูไน ภาพลักษณ์
เหล่านี้ทาให้เห็นเป็นวิถีพหุวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับคน ฉันทนา จันทรบรรจง และสุกัญญา

แชมชอย (2555: 135-139) ในงานบันทึกเรื่อง “สถาบันศึกษาศาสตรสุลตานฮัสซานัลบอล
คลาหมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลามและคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย” ที่
ให้ข้อมูลว่าสถาบันการศึกษาในบรูไน Institute of Leadership, Innovation and
Advancement (ILIA), Universiti Brunei Darussalam “จั ด การศึ ก ษาในแบบพหุ
วิทยาการและพหุภาคส่วน” ภายใต้ความแตกต่างและในความแตกต่างนั้นได้ส่งผลเป็นกลไก
ร่วมของการอยู่ร่วมกั นบนวิถีท างศาสนา ความเชื่อ และชาติ พัน ธุ์ รวมทั้ ง ภายใต้ ความ
แตกต่างหลากหลายเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขของชีวิตที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ ชาวมลายู ชาวจีน
ชาวอินเดีย และชาวต่างชาติที่ม าพานักอาศัยอยู่ชั่วคราวสะท้อนให้เห็นเป็นมิ ติของความ
หลากหลายชัดเจน ทาให้เห็นว่าในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความแตกต่างหลากหลายนัยหนึ่งเป็น
ความแตกต่าง ดังที่บรูไนใช้กฏหมาย “ชารีอะห์” ในการบริหารประเทศดังปรากฏในงานของ
สามารถ ทองเฝือ (2557) ในเรื่อง “อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสุล ต่านบรูไนดารุส ส
ลาม” ที่ให้ข้อมูลว่า “บรูไนดารุสสลามได้ประกาศให้กฎหมายชารีอะห์หรือกฎหมายอาญา
อิสลามที่มีผลบังคับใช้ในการบริหารจัดการปกครองบ้านเมืองภายในประเทศของตนเองได้
อย่างท้าทายโดยมิได้หวั่นเกรงต่อการกล่าวโจมตีจากประชาคมโลกแต่อย่างใด” ซึ่งงานวิจัยก็
ให้ข้อมูลว่านัยหนึ่งเป็นอัตลักษณ์ แต่อีกนัยหนึ่งก็เป็นการสร้างการรับรู้ เพื่อการปรับตัว อยู่
ร่วมกั น ภายใต้ ค วามเป็ น ไปได้ ในความหลากหลายนั้ น ทั้ ง ส่ง ผลให้ เกิ ด การเรีย นรู้เป็ น
พัฒนาการร่วมกันของสังคมและกลไกทางสังคม

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาความเป็นพหุวัฒนธรรมในองค์รวมที่นอกเหนือจากประเด็นการวิจัยทั้ง
ในส่วนของการวิจัยเพื่อรองรับการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในเชิงชาติพันธุ์เฉพาะตามกรณีศึกษา
อันหมายถึงมลายู และจีนซึ่งอาจเชื่อมไปสู่กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ได้แก่ ชาวอินเดีย ชาวไทยผู้
ประกอบอาชีพ ตั้งถิ่นฐานในบรูไน ฟิลิปปินส์ ต่อประเด็นความเป็นพหุวัฒนธรรม ทางศาสนา
ชาติพันธุ์ และวิถีทางวัฒนธรรมความเชื่อ
2. ควรศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมหรือสร้างความเป็น
พหุวัฒนธรรมในองค์รวมเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมหรือชุมชนในองค์รวม

กิตติกรรมประกาศ
บ ท ค วา ม นี้ เป็ น ส่ วน ห นึ่ งข อ ง ก า ร วิ จั ย เรื่ อ ง “Trends of Educational
Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community” ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยพระพุ ท ธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มี พระราชวรเมธี, รศ.ดร. เป็นหัวหน้า โครงการวิจัย คณะผู้วิจัยขอกราบขอบคุณ

ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จัดสรรงบประมาณอุดหนุน สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ และมหาวิทยาลัย นักวิชาการในประเทศต่าง ๆ คือ ลาว กัมพูชา ไทย เมียนมาร์
บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ที่สนับสนุนและให้ข้อมู ลสาหรับการวิจัยใน
ขั้นตอนต่างๆ ที่สามามารถวิเคราะห์ผลและนาเสนอจนแล้วเสร็จได้เป็นอย่างดี
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