การสื่อสารเชิ งคุณธรรมและความรู้:
การวิ เคราะห์เชิ งอุปนัยว่าด้วยความเป็ นพหุนิยมทางวัฒนธรรมของอัตลักษณ์ อาเซียน
(Moral Communication and Knowledge: An Inductive Analysis of Cultural Pluralism of the ASEAN Identities)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวติ
อาจารย์ทางการสือ่ สาร ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะสถิตปิ ระยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ บทความวิจยั นี้นาเสนอข้อเสนอการประมวลความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Assertions) รวมแปดประการของผูเ้ ขียนเพือ่ ใช้ใน
การตีความความเป็นพหุนิยมทางวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านการวิเคราะห์เชิงอุปนัยจากกรอบแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการ
สือ่ สาร การสื่อสารเชิงคุณธรรมและความรูข้ องนักคิดชาวตะวันตกได้แก่ Thomas Luckmann และ Jurgen Habermas เพื่อสะท้อนหน้าที่
เชิงประวัตศิ าสตร์และหน้าที่ (Historical and Functional) ของการสือ่ สารในสังคมมนุษย์ร่วมสมัย
คาหลัก ความรูเ้ ชิงคุณธรรม (Moral Communication) ความรู้ (Knowledge) ทฤษฎีแห่งความรู้ (Theory of Knowledge) ทฤษฎีการ
กระทาทางการสื่อสารของ Jurgen Habermas (Theory of Communicative Action) ตรรกะทางการสื่อสาร (Communication Rationality)
และข้อเสนอการประมวลความคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับพหุนิยมทางวัฒนธรรมแห่งประชาคมอาเซียน (Assertions on Cultural Pluralism of
ASEAN)

เกริ่ นนา
ภายใต้กรอบแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขสองประการได้แก่ ความรูค้ ่คู ุณธรรมนัน้ ถือเป็ นฐาน
หลักของปรัชญาดังกล่าว ทัง้ นี้ ในบทความวิจยั นี้จะได้ให้อรรถาธิบายเกีย่ วกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการสือ่ สารเชิงคุณธรรม (Moral Communication) และความรู้ (Knowledge) โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เพื่อใช้เป็ น
กรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ในการตีความเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพหูนิยมทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน
ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนบทความวิจยั ชิน้ นี้โดยการใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบการวิเคราะห์เชิงอุปนัย (Inductive Analysis) มาใช้ในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดหลักดังกล่าวเพื่อนาไปสู่ การนาข้อเสนอการประมวลความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical
Assertions) ว่าด้วยการสือ่ สารเชิงคุณธรรมและความรูท้ เ่ี กีย่ วโยงกับการสร้างตัวแบบทางความคิดในการวิเคราะห์พหุ
วัฒนธรรมแห่งอาเซียน ทัง้ นี้ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารเชิงคุณธรรมและความรูน้ นั ้ ผูเ้ ขียนบทความวิจยั นี้ได้

นาเอากรอบความคิดมโนทัศน์ปรัชญาเชิงประยุกต์ของนักคิดชัน้ นาของโลกสองท่านมาทาการวิเคราะห์ ได้แก่ นักสังคม
วิทยาชาวอเมริกนั -ออสเตรียคือ Thomas Luckmann แห่งมหาวิทยาลัย Konstanz ประเทศเยอรมันี และ Jurgen
Habermas นักปรัชญาชาวเยอรมันทีเ่ ป็ นปราชญ์ร่วมสมัยรุ่นทีส่ องแห่งสานักวิพากษ์แห่ง Frankfurt School ทีเ่ น้นการ
นาเสนอบทบาทของการสือ่ สารในสังคมยุคทุนนิยมตอนปลาย (late capitalistic societies)
ทัง้ นี้ เหตุผลหลักในการเลือกนาเสนอแนวคิด เกีย่ วกับการสื่อสารและคุณธรรมของนักคิดทัง้ สอง นอกจากจะ
เป็ นเพราะสารัตถะของแนวคิดมุมมองแล้วอันโดดเด่นโดยเฉพาะในการนาเสนอมุ มมองเกีย่ วกับธรรมชาติและบทบาท
ของการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องกับมิตขิ องความรูแ้ ละคุณธรรมในสังคมมนุ ษย์แล้ว ยังเป็ นเพราะผูเ้ ขียนบทความเองมีความ
สนใจเกีย่ วกับข้อคิดเห็นของ Hans (2007) ทีไ่ ด้เกริน่ จากกระบวนทัศน์ในเชิงอรรถปริวตั ศิ าสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical
Hermeneutics) ของเขาทีม่ ตี ่อบทบาทนักวิชาการชาวเยอรมันหรือนักวิชาการทีส่ อนอยู่ในสานักคิดต่างๆในบริบทของ
ประเทศเยอรมันีจานวนไม่น้อยว่าพวกเขาเหล่านี้มคี วามสนใจอย่างยิง่ ยวดในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการและการ
ขับเคลื่อนสังคมต่อประเด็นประเด็นด้านคุณธรรม ความยุตธิ รรมของสังคม (Social Justice) และบทบาททางการสือ่ สาร
ในการยึดโยงจรรโลงสังคมหากบริหารจัดการการสือ่ สารให้ถูกทาง ทัง้ นี้ ส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลอันเนื่องมาจากร่องรอย
ทางประวัตศิ าสตร์ (Historical Traces) ของความรูส้ กึ ของความละอายใจเชิงกลุ่ม (Collective Guilt) ทีฝ่ งั ใจอนุ ชนชาว
เยอรมันต่อการกระทาของลัทธินาซีในช่วงสงครามโลกที่มไิ ด้แต่เพียงปิ ดกัน้ ความคิดเชิงวิพากษ์ของสานักคิดต่างๆใน
เยอรมันในการตรวจสอบสังคม อีกทัง้ ยังได้ก่อการประหัตประหารชาวยิวส์กว่าหกล้านชีวติ หรือทีเ่ รียกว่าการสังหารล้าง
เผ่าพันธุ์ (Holocaust or Ethnic Cleansing) และกลายเป็ นปมทางวัฒนธรรมของบาดแผลทางจิต (Psychological
scars) ของชนชาติน้ีในรุ่นหลังต่อๆมาตราบมาช้านานจวบจนปจั จุบนั
ดังนัน้ ผูเ้ ขียนบทความนี้จงึ มีความสนใจในการศึกษาวิจยั แนวคิดเกีย่ วกับคุณธรรม การสื่อสารและความรูเ้ พื่อใช้
เป็ นฐานในการวางกรอบทฤษฎีในการตีความประเด็นด้านอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสื่อสาร
แห่งคุณธรรมและความรูเ้ ป็ นสาคัญ อนึ่ง โครงสร้างหลักของบทความวิจยั ชิน้ นี้ประกอบด้วยหกหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
ก. เกริน่ สูแ่ นวคิดว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม (Introduction to Morality/Virtue, and Ethics)
ข. การจัดระเบียบทางคุณธรรมและการสือ่ สารเชิงคุณธรรมในสังคมสมัยใหม่จากมุมมองของThomas Luckmann
(Moral Order and Moral Communication in Modern Societies from the Perspectives of Thomas
Luckmann)
ค. ทฤษฎีการปฏิบตั กิ ารทางการสื่อสาร ตรรกะเหตุผลแห่งคุณธรรม จริยธรรมแห่งวาทกรรมและประชาธิปไตย
แบบดาริตริตรองหรือสานเสวนาของ Jurgen Habermas ((The Theory of Communicative Action, Moral
Rationality, Discourse Ethics and Deliberative Democracy)
ง. แนวคิดว่าด้วยความเป็ นพหุนิยมของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(The Notions of Cultural Pluralism of the ASEAN Identities and Intercultural Communication)
จ. ข้อเสนอการประมวลความคิด (Assertions) ว่าด้วยการสื่อสารเชิงคุณธรรมและความรู้ในการวิเคราะห์พหุ
วัฒนธรรมแห่งอาเซียน

ฉ. บทสรุปภายใต้กรอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ก. เกริ่ นสู่แนวคิ ดว่าด้วยเกริ่ นสู่แนวคิ ดว่าด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรม
(Introduction to Morality/Virtue, and Ethics)
เมื่อ กล่ า วถึง แนวคิด ว่ า ด้ว ยคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมนั น้ นั ก วิช าการทัง้ ชาวตะวัน ตกและของไทยได้ใ ห้
ความหมายเกี่ยวกับคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมไว้ ค่อนข้างหลากหลาย และพบว่าบ่อยครัง้ ที่ความหมายของ
แนวคิดทัง้ สองนี้มคี วามหมายใกล้เคียงกันหรือแม้แต่อาจใช้แทนทีก่ นั ได้ (Interchangeably) ซึง่ จะขอกล่าวถึงคานิยาม
ของแนวคิดดังกล่าวพอสังเขปดังต่อไปนี้ อาทิ Lyn, Franks, & Savage-Rumbaugh (2008) ได้กล่าวไว้ถงึ ความหมาย
ของคุณธรรมว่า หมายถึง แนวคิดมโนทัศน์เชิงวัฒนธรรม (Cultural concept) ทีต่ งั ้ อยู่บนการตัดสินในเชิงคุณค่าหรือ
ค่านิยม (Value judgments) ว่าสิง่ ใดถูกต้อง ผิด ดีและเลว ทัง้ นี้ จากมุมมองของนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ Socrates
และ Plato กล่ าวว่า คุณธรรมที่แ ท้จ ริง นัน้ เปี่ ยมด้วยคุณค่า บริสุท ธิภ์ ายในตัวของมัน เอง (innately) คือ ทาให้ผู้
ครอบครองคุณธรรมความดีเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์เต็มศักยภาพแห่งมนุ ษย์ ส่วน Plato เชื่อในบทบาทของการสื่อสารใน
การจรรโลงสังคมด้วยคุณธรรม โดยกล่าวไว้ว่า A good man speaks well หรือคนดีย่อมพูดดี พูดเป็ น นอกจากนี้
คุณธรรมต้องตัง้ อยู่บนความรู้ สิง่ ทีย่ ดึ ถือว่าเป็ นคุณธรรม เช่น ความกล้าหาญความพอดี ความยุตธิ รรม และศาสนกิจ
ซึง่ สิง่ ต่างๆเหล่านี้จะไม่สมควรได้รบั การขนามนามว่าเกีย่ วข้องกับคุณธรรม หากสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ ไม่ได้ตงั ้ อยู่บนฐาน
ของความรูท้ ใี ่ ช้อธิบายคุณธรรมเป็ นสาคัญ
Brinkmann (2002) ได้กล่าวว่าคาว่า Morality และ Ethics (คุณธรรมและจริยธรรม) สามารถใช้แทนทีก่ นั ได้
ซึง่ หมายถึง พฤติกรรมทีถ่ ูกต้อง (Correct) และเป็ นทีย่ อมรับ (Acceptable) ในสังคม ซึง่ Brinkmann กล่าวว่าหากจะ
พิจารณาความหมายระหว่างแนวคิดสองแนวคิด ได้แก่ ถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับนัน้ จาเป็ นต้องมองให้ลกึ และกว้าง
ควบคู่ก ันไป อาทิ หากพฤติก รรมใดๆที่อ าจได้ร ับ การยอมรับหรือปฏิเสธโดยกลุ่ มบุ คคลที่เ ป็ น คนในหรือเจ้าของ
วัฒนธรรมนัน้ ๆ (Insiders in a given culture) หรือคนในของกลุ่มวัฒนธรรมร่วม (Subcultures or Co-Cultures) ก็อาจ
ไม่จาเป็ นต้องได้รบั การพิจารณาว่า พฤติกรรมนัน้ ๆมีความถูกต้องหรือสมควรได้รบั การยอมรับจากกลุ่ม คนภายนอก
วัฒนธรรมทีอ่ าจมีมุมมองทีเ่ ป็ นกลางและเชิงวิพากษ์ทแ่ี ตกต่างไป (Neutral and Critical Outsiders) ก็อาจเป็ นได้
อนึ่ง Brinkmann ได้กล่าวถึงอรรถาธิบายของคาจากัดความและความสัมพันธ์ในเชิงมโนทัศน์ของคาทัง้ สอง
โดยอ้างถึง Buchholz and Rosenthal (1998, หน้า 4) ทีแ่ สดงให้เห็นความหมายของคาสองคานี้ได้รบั การจากัดความ
โดยมีนยั ทางความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันทีแ่ สดงให้เห็นว่าในขณะทีค่ ณ
ุ ธรรมนัน้ จะเน้นถึงมิตแิ ห่งการประยุกต์ในชีวติ จริง
ของมนุ ษย์ (Real Practical) หากแต่จริยธรรมนัน้ จะมีความเป็ นทฤษฎีเชิงอุดมคติ (Ideal-Theoretical) ทีเ่ น้นการมุ่ง
สอบสวนวิพากษ์วจิ ารณ์ในประเด็นเกีย่ วข้องกับจริยธรรม (Ethical criticism) มากกว่า อย่างไรก็ตาม ทัง้ สองคา คือ
คุณธรรมและจริย ธรรมนัน้ มีความเหมือ นกันตรงที่ป รากฏอยู่ ระหว่ างมโนธรรมส่ว นบุ คคลและกฎหมาย (Private
Conscience and Laws) ความหมาย ตามทีป่ รากฏดังนี้

“จริยธรรมนัน้ หมายถึงกระบวนการเชิงเหตุผลทีม่ ุ่งตัดสินความถูกต้องเหมาะสมของการกระทาหรือรูปแบบ
ปฏิบตั ใิ ดๆในสถานการณ์ทมี ่ คี วามเฉพาะเจาะจง (Justification of actions and practices) อีกทัง้ ยังหมายถึง
การสะท้อนความคิดเชิงปรัชญาทีม่ ตี ่อชีวติ ในมิตคิ ุณธรรม (Philosophical Reflections on Moral life) ในขณะ
ทีค่ ณ
ุ ธรรมนัน้ โดยทัวไปหมายถึ
่
ง ขนบประเพณี หรือความเชือ่ (Traditions and Beliefs) ที ไ่ ด้รบั การ
วิ วฒ
ั นาการผ่านเวลามาหลายปี หรือหลายศตวรรษที เ่ กี ย่ วข้องกับการกระทาที ว่ ่าอะไรถูกอะไรผิ ด
ดัง นั ้น การมุ่ ง มองคุณ ธรรมนั ้น อาจมี ส ถานภาพเปรี ย บเที ย บเท่ า กับ สถาบัน ทางสัง คม (Social
Institutions) ที ม่ ี ทงั ้ ประวัติศาสตร์และมี ข้อกาหนดในทางการประพฤติ ปฏิ บตั ิ หรือจรรยาบรรณ
(Code of Conduct) ทัง้ อย่างชัดเจนและเป็ นนัย (Explicit and Implicit) ว่าผู้คนควรจะประพฤติ
ปฏิ บตั ิ อย่างไร”

นอกจากนี้ Brinkmann (อ้างแล้ว) ยังกล่าวว่า หากพิจารณามองคุณธรรม (Morality) ทีม่ คี วามหมายไปเชิงลบ
ได้แก่ แนวคิดที่เกีย่ วข้องกับลัทธิคุณธรรมแบบสุดโต่ง (Moralism) ทีห่ มายถึงคุณธรรมที่เน้นการสอนสัง่ ฝงั หัวอย่าง
เข้มงวด การมองหาคนผิดบาป (Sinners) เพื่อลงโทษและขับไล่ ซึง่ Brinkmann มองว่า ลัทธิดงั กล่าวนี้มจี ุดบอดอยู่ท่ี
การมองเอาว่าความเชื่อในระบบคุณธรรมที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสร้างขึน้ มานัน้ ได้รบั การยึดถือว่ามีความถูกต้องใน
ตนเอง (Self-Righteous) และขาดความสามารถในการวิพากษ์วจิ ารณ์ตนเองหรือการตรวจสอบตนเอง (Self-Criticism)
ทีจ่ าเป็ นต้องการความรูท้ ่เี พียงพอ (Sufficient Knowledge) ในการประเมินระบบคุณธรรมของตนเอง ดังนัน้ ระบบ
ดังกล่าวจึงเปรียบดังเป็ นลัทธิหนึ่งทีง่ ดเว้นการประเมินระบบคุณธรรมของตนเอง และมุ่งลงโทษคนทีไ่ ม่ทาตามปทัสถาน
กลุ่มเป็ นสาคัญ (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)
(Formal) Law

กฎหมาย(มีความเป็ นทางการ)
(Stigmatizing) Moralism

ลัทธิคุณธรรมแบบสุดโต่ ง
(ขาดความยืดหยุ่น เน้ นการ
กล่ าวหาตาหนิลงโทษโดย
ไม่ ตรวจสอบตนเอง)

Morality

คุณธรรม

(Constructive-Critical)
Ethics

จริยธรรม (วิพากษ์ เชิงบวก)

(Individual) Conscience มโนธรรม (ส่ วนบุคคล)

ตารางที่ 1: การเข้าใจคุณธรรมจากจุดยืนเชิ งความสัมพันธ์ต่อกฎหมาย จริยธรรม มโนธรรมและลัทธิ
คุณธรรมแบบสุดโต่ง โดย Johannes Brinkmann (2002)

สาธุคุณ Majorano (2007) ผูอ้ านวยการของ Pontifical Academy Alphonsianum แห่งกรุงโรม ได้กล่าวถึงคา
ว่า คุณธรรม (Morality) นัน้ หมายถึง คุณภาพของชีวติ และการตัดสินใจของมนุ ษย์ทไ่ี ม่เข้าข้างกับมิตแิ ห่งชีวติ ใดๆของ
ตนเองจนละเลยเพิกเฉยต่อการพินิจพิจารณามิตกิ ารใช้ชวี ติ ของผูอ้ ่นื คุณธรรมจึงเป็ นการเชื่อมโยงสมานฉันท์ทางสังคม
ของมนุษย์เพื่อให้เข้าถึงเอกภาพของความเป็ นทัง้ หลายทัง้ ปวง (totality) ของมนุษยชาติ
ในบริบทประเทศไทย คุณธรรม (Morality/Virtue) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (อ้าง
ในกิตยิ า โสภณโภไคย, 2556) ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึง่
ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ได้กาหนดความหมายของ “คุณธรรม” ว่า หมายถึง
สิง่ ทีม่ คี ุณค่า มีประโยชน์ เป็ นความดีงาม เป็ นมโนธรรม เป็ นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชัว่ กลัวบาป ใฝ่
ความดี เป็ นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สกึ รับผิดชอบ เกิดจิตสานึกที่ดมี คี วามสงบเย็นภายใน เป็ นสิง่ ที่ต้อง
ปลูกฝงั โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึน้ และเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย และคาว่า “จริยธรรม” ก็หมายถึง กรอบ
หรือแนวทางอันดีงามทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ ซึง่ กาหนดไว้สาหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบ
ร่มเย็นเป็ นสุข ความรักสามัค คี ความอบอุ่ น มัน่ คงและปลอดภัย ในการดารงชีวิต นอกจากนี้ ตามที่บญ
ั ญัติไ ว้ใ น
พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็ นสภาพคุณงามความดีทางความ
ประพฤติและจิตใจ ซึง่ สามารถแยกออกเป็ นสองความหมาย คือ ความหมายแรก หมายถึง ความประพฤติดงี าม เพื่อ
ประโยชน์ สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้นื ฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลัก
กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและความหมายทีส่ อง การรูจ้ กั ไตร่ตรองว่าอะไรควรทา ไม่ควรทา และอาจกล่าวได้ว่า
คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อทีน่ ามาปฏิบตั จิ นเป็ นนิสยั เช่น เป็ นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนมีความรับผิดชอบ ฯลฯ
เป็ นต้น ส่วนคาว่า “จริ ยธรรม” แปลว่า ธรรมทีเ่ ป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ศิ ลี ธรรม กฎศีลธรรม ซึง่ ก็คอื กฎเกณฑ์ความ
ประพฤติของมนุษย์ ซึง่ เกิดขึน้ จากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็ นผูม้ ปี รีชาญาณ (ปญั ญาและเหตุผล) ทาให้มนุษย์มี
มโนธรรม (Conscience) รูจ้ กั แยกแยะความถูก ผิด ควร ไม่ควร โดยจริยธรรมมีลกั ษณะสี่ประการ คือ 1) การตัดสิน
ทางจริยธรรม (Moral Judgment) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพื่อตัดสินการกระทาของผู้อ่นื 2) หลักการของ
จริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็ นความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ในตัวบุคคลก่อนทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารต่างๆ ลงไป 3) หลักการทาง
จริยธรรมเป็ นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการกระทาสิง่ ต่ าง ๆและ 4) ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจาก
ความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเป็ นทัศนะในการดารงชีวติ ของตน และของสังคมทีต่ นอาศัยอยู่

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคาว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ที่มีความหมายและลักษณะที่คล้ายคลึงกันในประเด็นและนัยต่างๆในสังคมไทย
ความหมาย

ประเด็นเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างและความเกี่ย

๑. คุณธรรม (Virtue)

๒. จริยธรรม (Ethics)

- คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ
- ความดีที่เป็นธรรมชาติทีเกิดในจิตใจของคนที่เป็นคุณสมบัติอันดีงาม
- สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นความดีงามเป็นมโนธรรมเป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่วกลัวบาปใฝ่ความดีเป็น
เครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบเกิดจิตสานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายในเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้
เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย (อ้างถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี)
- ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติเกิดจากคุณธรรมในตัวเองซึ่งสรุปได้ว่าคือข้อควรประพฤติปฏิบัติหรือกริยาที่ควรประพฤติที่
สอดคล้องกับหลักธรรมชาติหรือความถูกต้องดีงาม
- การกระทาทั้งทางกาย,วาจา,ใจอันเป็นพฤติกรรมที่คนดีควรกระทาอยู่เสมอๆ
- สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์โดยธรรมชาติซึ่งจะต้องพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤติที่มนุษย์ควรประพฤติที่ได้

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคาว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ที่มีความหมายและลักษณะที่คล้ายคลึงกันในประเด็นและนัยต่างๆในสังคมไทย
ความหมาย
จากหลักการทางศีลธรรมหลักปรัชญาวัฒนธรรมกฎหมายหรือจารีตประเพณีเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเอง
และสังคม
นอกจากนี้จ ริยธรรมยังใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติ /การกระทาที่ถูกต้อง
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วยซึ่งเมื่อสังคมสลับซับซ้อนขึ้นมีการแบ่งหน้าที่กันออกเป็นหน้าที่ต่างๆจึงมี
ข้อกาหนดที่เรียกว่า “จรรยาวิชาชีพ” (Codes of Conduct) ขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของคนในอาชีพ
นั้นๆ
- กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติซึ่งกาหนดไว้สาหรับสังคมเพื่อให้เกิ ดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งดงามความสงบร่มเย็นเป็นสุขความรักสามัคคีความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยในการดารงชีวิต (อ้างถึง
ระเบียนสานักนายกรัฐมนตรี)

๑.๑เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ
๑.๒คุณธรรมเป็นมุมมองแง่หนึ่งของจริยธรรมซึ่งคานึงถึงสิ่ง
- ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ละบุคคล
- ระบบยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นป
- สภาพคุณความดีหรือคุณลักษณะที่แสดงออกของความดีท
๑.๓จริยธรรมที่ฝึกฝนจนเป็นนิสัย
๒.๑เป็นลักษณะการแสดงออกของร่างกายทางการประพฤต
๒.๒จริยธรรมมาจากคุณธรรมในตัวเองของแต่ละบุคคล
๒.๓ผู้ที่มีจริยธรรมคือผู้ที่เลือกจะแสดงออกทางกายที่ถูกต้อ
๒.๔องค์ประกอบของจริยธรรมได้แก่ความประพฤติการสะท
ตนเองและผู้อื่น

ประเด็นเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างและความเกี่ยวพันต่างๆ
๒.๕ความหมายของคาอื่นที่ใกล้เคียงเกี่ยวข้องด้วยคือจริยศาสตร์, จริยศึกษาแ
ประพฤติจึงมีเนื้อหาที่พาดพิงเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและศีลธรรมด้วยและจะ
ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ ในแนวทางของศีล ธรรมและวัฒนธรรมตลอดจนร
กระบวนการเรียนรู้และ “ศีลธรรม” หมายถึงกฎข้อบังคับระเบียบตลอดจนหล
ความเป็นคนดีมีศีลธรรมก็เป็นอุดมการณ์อุดมคติของชีวิตและเป็นสิ่งที่ทุกคนค
๒.๖จริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่าศีล ธรรมเพราะศีลธรรมเป็นหลักคา
ประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยู่บนหลักคาสอนของศาสนาปรัชญาและข
๒.๗จริยธรรมมิใช่กฎหมายทั้งนี้ เพราะกฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้คนทาตามและ
ขณะที่จริยธรรมไม่มีบทลงโทษดังนั้นคนจึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจแต่อย่า
คนมีจริยธรรม

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคาว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ที่มีความหมายและลักษณะที่คล้ายคลึงกันในประเด็นและนัยต่างๆในสังคมไทย
ความหมาย
ประเด็นเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างและ
๓. จรรยาบรรณ / จรรยาวิ ช าชี พ - ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติ/มารยาทที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง ๓.๑คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในคณะ/กลุ่ม
(Professional Ethics / Codes of ฐานะของสมาชิกและประพฤติปฏิบัติร่วมกันยอมรับว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทาอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ตลอดจน ๓.๒ผู้ที่มีจริยธรรมหรือผู้ที่มีความประพฤติ/มารยา
Conduct)
เป็นหลักความประพฤติที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพเช่นจรรยาบรรณของ ๓.๓จรรยาวิชาชีพใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทย์ก็คือประมวลความประพฤติที่วงการแพทย์กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้เป็นแพทย์ยึดถือปฏิบัติ
๓.๔จรรยาวิชาชีพมีจุดประสงค์เพื่อธารงเกียรติแล
- จริยธรรมในทางวิชาชีพเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสาหรับกลุ่มวิชาชีพ
นั้น
- จริยธรรมของกลุ่มชนผู้ร่วมอาชีพร่วมอุดมการณ์เป็นหลักประพฤติหลักจริยธรรมมารยาทที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามควรจะ ๓.๕จรรยาวิชาชีพบังคั บในระดับ “พึง” ซึ่งผู้ป
ร่วมกันรักษาไว้เพื่อดารงเกียรติและศรัทธาจากประชาชนละเมียดละไมกว่ากฎระเบียบลึกซึ้งกว่าวินัยสูงค่าเทียบเท่าอุดมการณ์
“จิตใจ” และ “การกระทา”
สรุปได้ว่าจรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติเป็น
๓.๖การพิจารณาวินิจฉัยว่าทาผิดหรือไม่จรรยาวิชา
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพซึ่งเรียกว่า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (Professional ๓.๗ผู้กระทาผิดจรรยาบรรณย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าได้กร
code of ethics) เมื่อประพฤติแล้วจะช่วยรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงทั้งของวิชาชีพและฐานะของสมาชิกทาให้ได้รับความ ทาผิดหรือไม่โดยพิจารณาจากพฤติกรรมไม่ต้องอา
เชื่อถือจากสังคม
ตารางเปรียบเทียบความหมายของคาว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ที่มีความหมายและลักษณะที่คล้ายคลึงกันในประเด็นและนัยต่างๆในสังคมไทย
ความหมาย
ประเด็นเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างและความเกี่ย
๔. ศีลธรรม (Moral)
กฎข้อบังคับระเบียบตลอดจนหลักปฏิบัติทางศาสนาที่บุคคลพึงปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประกอบด้วยคุณธรรมหลัก ๔.๑หลักปฏิบัติ/หลักความประพฤติที่ดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผ
ความประพฤติที่ดีที่ชอบส าหรั บบุคคลพึงปฏิบัติหรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ ๔.๒คนที่มีศีลธรรมจะเห็นได้ชัดเจนคือความหมายในแง่ปฏิบ
เกี่ยวกับจิตใจ
๕. มโนธรรม (Conscience)

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความรู้สึกว่าอะไรควรทาไม่ควรทานักจริยศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรมเนื่องจากบางขณะเรา
จะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึกต้องการสิ่งหนึ่งและรู้ว่าควรทาอีกสิ่งหนึ่งเช่นต้องการไปดูภาพยนต์กับเพื่อนแต่
ก็รู้ว่าควรอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ซึ่งไม่ค่อยสบาย

๕.๑ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีคุณธรรม

๖. มาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม
(Virtue
and Ethical Standard)

- สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ และที่แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติที่คนในสังคมองค์การหรือส่วนราชการได้ยอมรับนับถือกันมาหรือได้กาหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติ
ร่วมกันยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดี, อะไรเป็นสิ่งชั่ว, อะไรถูก, อะไรผิด, อะไรควรทาและอะไรไม่ควรทา

- คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นเรื่องเดียวกันเพร
อาชีพหนึ่ง/
หมู่/คณะ(องค์กร) มาประมวลเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้บุคคลใ
ประสงค์สาหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพ/หมู่/คณะ (องค์กร) นั้น
- เป็นเรื่องเดียวกันกับจรรยาบรรณ

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคาว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่มีความหมายและลักษณะที่คล้ายคลึงกันในประเด็นและนัยต่างๆในสังคมไทย
ความหมาย
๗. ระเบียบวินัย (Discipline)
กฎข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

ประเด็นเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างและความเกี่ย
๗.๑วินัยใช้กับผู้ทางานทั่วๆไป
๗.๒วินัยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจข
๗.๓วินัยบังคับในระดับ “ต้อง” ซึ่งเป็นการบังคับ “การกระ
๗.๔การพิจารณาวินิจฉัยว่าทาผิดหรือไม่วินัยถือ “การกระท
๗.๕วินัยพิจารณาความผิดจากการกระทาซึ่งต้องอาศัยพยาน
หมายเหตุ: ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๔๐ได้บัญญัติในมาตรา๗๗ว่า “รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๕๐มาตรา๒๗๙ซึ่งบัญญัติว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น ”
จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่กาหนดขึ้นนีhนับเป็นกลไกหนึ่งของการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยการจัดวางระเบียบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นใหม่ที่ มี
ความเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเป็นกรอบแห่งความประพฤติปฏิบัติร่วมกัน

ในหัวข้อถัดไป จะได้กล่าวถึงแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการสื่อสารเชิงคุณธรรมของ Thomas Luckmann เป็ น
สารัตถะสาคัญก่อนจะได้กล่าวถึง Jurgen Habermas ในลาดับต่อไป

ข. การจัด ระเบีย บทางคุณ ธรรมและการสื่ อ สารเชิ ง คุณ ธรรมในสัง คมสมัย ใหม่ จ าก
มุมมองของ Thomas Luckmann
(Moral Order and Moral Communication in Modern Societies from the Perspectives of
Luckmann)

Thomas Luckmann (2002) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกนั -ออสเตรีย เชือ้ สายสโลวาเนี่ยนแห่งคณะสังคมวิทยา
มหาวิทยาลัย Konstanz ประเทศเยอรมันี ได้นาเสนอแนวคิดว่าด้วยการสื่อสารแห่งคุณธรรม (Moral Communication)
ไว้ว่า เมื่อนักสังคมศาสตร์ได้กล่าวถึง แนวคิดว่าด้วยคุณธรรมในสังคมใดๆก็ตาม นัน่ ก็หมายถึง การตีความผ่านการ
วิเคราะห์ประเมินถึงวิถแี ห่งการที่สมาชิกในสังคมนัน้ ๆ ทาความเข้าใจ ตีความรวมทัง้ การนาแนวคิดเกีย่ วกับคุณธรรม
และการนาคุณธรรมไปประพฤติปฏิบตั อิ ย่างไรหรือทีเ่ รียกว่า Moralizing นัน่ เอง ทัง้ นี้ Luckmann เน้นว่า “วิ ถีเดียว
เท่ านัน้ แห่ งการอภิ ปรายเกี ย่ วกับคุณธรรมในสังคมก็คือ การอภิ ปรายเกี ย่ วกับการสื อ่ สารเชิ งคุณธรรมใน
สังคมยุคสมัยใหม่” (อ้างแล้ว, หน้า 19) ทัง้ นี้ ในบทความวิจยั ฉบับนี้จะขอดาเนินการนาเสนอแนวคิดของ Luckmann
ตามลาดับหัวข้อย่อยทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณธรรมและการสือ่ สารเชิงคุณธรรม รวม 3 ข้อดังนี้ ได้แก่
1) คุณธรรมและแนวคิดแห่งชีวติ ทีด่ ี
2) แหล่งต้นตอของคุณธรรมและการสือ่ สารเชิงคุณธรรม
3) จากความแตกต่างของการจัดระเบียบทางคุณธรรมของสังคมต่างยุคสู่แนวคิดว่าด้วย “การ
จัดระเบียบทางปฏิสมั พันธ์”
1) คุณธรรมและแนวคิ ดแห่งชีวิตที่ดี

สาหรับ Luckmann แล้ว คุณธรรม (Morality) คือชุดของแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้องกับ ความสอดคล้อง
กลมกลืนเชิ งเหตุผลว่าสิ่ งใดถูกและสิ่ งใดที่ ผิด ส่วนการทีส่ งั คมมนุ ษย์มุ่งแสวงหาความหมายของ “ชี วิตที่ ดี” หรือ
“Good Life” นัน้ ก็เพื่อเป็ นการแนะแนวทางในการกระทาต่างๆของชีวติ เพื่อป้องกันไม่ให้มนุ ษย์ตอบสนองความ
ต้องการของตนเองอย่างฉับพลัน (immediate gratification) หรือสนองต่อการกดดันบีบบังคับของสถานการณ์ต่างๆที่
ส่งผลต่อชีวติ ของมนุ ษย์ สิง่ ที่สาคัญคือ แนวคิดว่าด้วยชีวติ ที่ดบี นฐานของคุณธรรมนัน้ ไม่ได้มีจุดกาเนิ ดมาจาก
ปั จ เจกคนหนึ่ งคนใด หากแต่ เ ป็ นผลผลิ ตที่ เ กิ ดจากการสร้างร่วมกันผ่า นอัต วิ ส ัย ร่ว ม (Inter-subjectively
constructed) ของผู้คนในสังคมภายใต้การมีปฏิ สมั พันธ์ทางการสื่อสาร (Communicative Interaction) ผ่าน
กระบวนการทางสังคมที่ สลับซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็ นการคัดสรร ธารงรักษาและส่งต่อ (selected, maintained,
and transmitted) จากรุ่นสู่ร่นุ นับหลายชัวอายุ
่
คนจนกลายเป็ นขนบเชิ งประวัติศาสตร์ (historical traditions)
ที่ผา่ นการครุน่ คิ ดพิ นิจนึ กไตรตรองว่า การมีชีวิตที่ดีบนฐานของคุณธรรมนัน้ มีความหมายอย่างไร
ดังนัน้ ในการสร้างแนวคิดว่าด้วยคุณธรรมนัน้ อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดบางอย่างได้รบั คัดเลือกและได้รบั การ
ส่งเสริมจากสังคมว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีงาม มีความเป็ นอุดมคติ (Ideal) มีความถูกต้องและในขณะที่ แนวคิ ดบางอย่าง
ได้ ร บั การเน้ นย ้า ตอกตรึง ว่ า ไม่ ค วรประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ แนวคิ ด ทัง้ สองจะได้ ร บั การพัฒ นาอย่ า งสอดคล้ อ ง
กลมกลืนจนกลายเป็ นพืน้ ฐานของการปูแนวคิดว่าด้วย “การจัดระเบียบทางคุณธรรม” (Moral Order) ขึน้ มาใน
สังคมใดสังคมหนึ่งในท้ายทีส่ ดุ

2) แหล่งต้นตอของคุณธรรมและการสื่อสารเชิ งคุณธรรม
การสื่อสาร (Communication) จากมุมมองของ Luckmann นัน้ จึงหมายถึง กระบวนการที ต่ งั ้ อยู่บน
ระบบสัญ ญะที ถ่ ูก สร้า งขึ้ น ทางสัง คม โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง่ โดย – แต่ ไ ม่ จ ากัด เฉพาะ--ระบบแห่ ง ภาษา
(“processes based on socially constructed sign systems particularly, but not exclusively, language”) (หน้า 20)
ส่วนการสื่อสารเชิงคุณธรรม (Moral Communication) นัน้ หมายถึง กระบวนการในการกาหนดจัดแก่นหลัก
หรือธีมเกีย่ วกับคุณธรรม (Thematization) รวมถึงการประเมิน (Evaluation) ผ่านการวิเคราะห์ (Analysis) ถึงแนววิถี
ของการที่สมาชิกในสังคมนัน้ ๆ ทาความเข้าใจ ตีความรวมทัง้ การนาแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมไปปฏิบตั ิอย่างไรที่
เรียกว่า Moralizing ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ทัง้ นี้ Luckmann ได้อธิบายคาจัดความของแนวคิด ของการสื่อสารเชิง
คุณธรรมโดยได้เกริน่ ถึงแหล่งกาเนิ ดหรือต้นตอของคุณธรรม (Source of Morality) ซึง่ เป็ นคาถามตัง้ แต่ยุคแรกใน
เชิงปรัชญาทีเ่ กีย่ วกับธรรมชาติของคุณธรรมว่าอันทีจ่ ริงแล้ว คุณธรรมนัน้ มีความเป็ นสากลของเผ่าพันธุม์ นุ ษยชาติหรือ
ว่าเป็ นผลผลิตของเงื่อนไขของประวัตศิ าสตร์สงั คมวัฒนธรรมซึ่งมีนัยว่าคุณธรรมจึงเป็ นมุมมองในเชิงสัมพัธนิยมทาง
ประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรม (Historico-cultural Relativism) หรือไม่อย่างไร
อนึ่ง Luckmann เชื่อว่า มีแหล่งสภาพแห่งต้นตอของคุณธรรมทีส่ ถิตอยู่และมีความเป็ นสากลอยู่ในตัวมนุ ษย์
และสภาพของความเป็ นมนุ ษย์ (a universal human source of morality) ทีเ่ ป็ น “conditio humana” ซึง่ สามารถพบ
ได้ผ่ านการสื่อสารในการพิจ ารณาคุณลัก ษณะในเชิงหลัก การร่ วมที่สาคัญ ของการกาหนดอัต วิสยั ร่ วมของมนุ ษ ย์

(Constitutive Features of Human Inter-subjectivity) หรือทีเ่ รียกว่า “The Reciprocity of Perspectives” อันหมายถึง
“การสะท้อนย้อนแนวคิดอันหลากหลายในเชิงการตอบสนอง” ซึง่ จะนามาซึง่ ผลลัพธ์ทางการสื่อสารปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผูค้ นในสังคมวัฒนธรรมอันเป็ นส่วนหนึ่งของจุดกาเนิดของคุณธรรมนัน้ เอง ดังนัน้ อาจสรุปว่าคุณธรรมจากมุมมอง
ของ Luckmann นัน้ จะปรากฏความเป็ นสากลที่ เกิ ดขึ้นผ่านกระบวนการการสื่อสารปฏิ สมั พันธ์ของผู้คนใน
สังคม หากแต่การประเมินตีความคุณธรรมเป็ นเรื่องทีส่ ะท้อนกรอบทางสังคมวัฒนธรรมในการร่วมกันสร้างแก่นหลักใน
การกาหนดว่าสิง่ ใดเป็ นสิง่ ทีค่ วรหรือไม่ควรประพฤติปฏิบตั ใิ นสังคมเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ Luckmann กล่าวว่า เป็ นสิง่ สาคัญ ที่ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติประการหนึ่งเกี่ย วกับมนุ ษย์ และ
กระบวนการการสร้างธีมทางคุณธรรมคือ การที่ มนุษย์มีความรู้สึกนึ กคิ ดและนาไปสู่การสร้างอัตวิ สยั ของมนุษย์
หรือ Human Subjectivities ที่ ยึดเอามุมมอง อาศัยเอาความคิ ดของตนเป็ นหลักเป็ นสรณะอันเป็ นโครงสร้าง
ของสติ สมั ปชัญญะ มโนธรรมและการแสดงแนวคิ ดทางโลกของสานักคิ ดต่างๆทางศาสนา (Consciousness
and Temporality) ซึ่งเป็ นโครงสร้างระดับลึกที่ สุดของระบบคุณค่าหรือค่านิ ยมของสังคมมนุษย์ ทีส่ าคัญ การ
สื่อสารเชิงคุณธรรมนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงและทางอ้อมจะต้องเกี่ยวข้องกับ กระบวนการการกาหนดแก่นหลัก
หรือธีมเกี่ยวกับคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง แก่นหลักทางความคิ ดที่ ใช้ในการประเมิ นมิ ติต่างๆที่ เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมและกระบวนการในสังคมมนุษย์ที่จาต้องเกี่ยวข้องกับการตีความผ่านการวิ เคราะห์ประเมิ นถึงวิ ถี
แห่งการที่ สมาชิ กในสังคมนัน้ ๆ ทาความเข้าใจ ตี ความรวมทัง้ การนาแนวคิ ดเกี่ ยวกับคุณธรรมไปปฏิ บตั ิ
อย่างไร (Thematization on Moral and Moralizing)
ทัง้ นี้ สาหรับแนวความคิดแรกว่าด้วย Thematization นัน้ อาจเกีย่ วข้องกับหลากการกระทาทางการสื่อสาร
ของมนุษย์ในสังคมผ่านช่องทางการสือ่ สารแบบต่างๆทัง้ ระหว่างบุคคลหรือผ่านสือ่ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ คากล่าวในเชิง
พรรณนาว่ า ด้ว ยค่ า นิ ย มแห่ ง คุ ณธรรมในสัง คมต่ า งๆก็ดี หรือ เรื่อ งเล่า (narratives) ต่ า งๆของตัว อย่ า งที่แ สดงถึง
คุณธรรมอย่างชัดแจ้งก็ดี ในชาดกหรือเรื่องเล่าทางศาสนา หรือการกาหนดหลักเกณฑ์หรือวินัยทางจริยธรรมซึ่ง
หมายถึงมาตรฐานต่างๆทางสังคมก็ดลี ว้ นเป็ นส่วนหนึ่งของการสือ่ สารเชิงคุณธรรม
ส่วนการกาหนดแก่นหลักของชุดความคิดหรือการกาหนดธีมเกีย่ วกับการประเมินมิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับคุณธรรม
ในสังคมมนุ ษย์ (Moralizing) อาจเป็ นการประเมินทัง้ ในเชิงบวก (Positive) อาทิ การยกย่องสรรเสริญการกระทาใดๆ
หรือในเชิงลบ (Negative) อาทิ การตาหนิติเตียนหรือการประณามหยามเหยียดการกระทาใดๆทัง้ ที่ใช้ประเมินการ
กระทาของผูอ้ ่นื และใช้ในการประเมินตนเองหรือผูป้ ระเมินด้วย
ทัง้ นี้ การสื่อสารเชิงคุณธรรมนี้อาจใช้ในการกล่าวถึง เป้ าหมายของการถูกประเมิน (Objects of moralizing)
หรือผู้ได้รบั ผลของการประเมิ นทีป่ จั เจกอาจกระทาต่อบุคคลอื่นๆ (Recipients of moralizing about others) ก็ได้
ดังนัน้ วิธกี ารของ Moralizing นัน้ อาจมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลาย ทัง้ การใช้วจั นภาษาหรืออวัจนภาษาทีส่ ามารถนาเสนอ
ประเด็นที่มนี ัยเกี่ยวกับคุณธรรมทัง้ ทางตรง อาทิ ในรูปคาสรรเสริญ (praise) การกล่าวว่า (accusation) การบ่น
(Compliant) ความรูส้ กึ โกรธขึง้ ทีอ่ ยู่บนมาตรฐานของคุณธรรมและความยุตธิ รรม (Indignation) หรือทางอ้อม อาทิ การ
ตัง้ คาถามปุจฉาวิสชั นา (Questions) การหยอกล้อ (Teasing) เป็ นต้น ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ลว้ นแสดงถึงการสื่อสารเชิง
คุณธรรมทีอ่ ยู่ในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ทงั ้ สิน้

3) จากความแตกต่ างของการจัดระเบี ยบทางคุณ ธรรมของสัง คมต่ า งยุ ค สู่แ นวคิ ด ว่า ด้ วย “การจัด
ระเบียบทางปฏิ สมั พันธ์”
ทัง้ นี้ Luckmann เองได้กล่าวว่า อาจต้องยอมรับว่า มักมีคากล่าวทีแ่ สดงถึงมุมมองทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณธรรมว่า
ในสังคมแห่งศตวรรษที่ 20-21 แนวคิดว่าด้วยคุณธรรมแทบจะสูญหายไปจากโครงสร้างทางสังคมของสังคมยุคสมัยใหม่
ทัง้ นี้ อาจเป็ นไปได้ว่าเป็ นเพราะสถาบันทางสังคมที่มีอานาจต่ างๆ ภาคเศรษฐกิจและรัฐนัน้ ในยุคสมัยใหม่นัน้ มัก
มุ่งเน้ นการดาเนินงานขับเคลื่อนสังคมตามปทัสถานแห่งหน้ าที่ (Functional Norms) ของตนมากกว่าจะเป็ นให้
ความสาคัญกับการจัดระเบียบทางคุณธรรมตามแบบดัง้ เดิมของสังคมซึง่ สิง่ นี้ Luckmann เรียกว่าเป็ น “ฉันทามติ หรือ
มติ อย่างเป็ นเอกฉันท์ทางสังคมตรรกะ” (Sociological consensus) ของสังคมยุคสมัยใหม่ทม่ี นุษย์อาจพัฒนาฐาน
คติร่วมว่า ภายใต้โครงสร้างทางสังคมสมัยใหม่ทก่ี ารบริหารจัดการทุน ทรัพยากรและมนุษย์มกั เป็ นไปตาม “หน้ าที่ เชิ ง
ตรรกะเหตุผล” (Rational-Functional Organization of the social structure of modern societies) มากกว่าการใช้
เวลาครุ่นคิดพินิจนึกเกีย่ วกับคุณธรรมทีส่ ถิตอยู่ในศักยภาพแห่งความเป็ นมนุษย์
อย่างไรก็ตาม Luckmann เชื่อว่า แนวคิดเกีย่ วกับคาว่า ชีวติ ทีด่ ี และการมุ่งมองตีความคาว่าคุณธรรมนัน้ ก็คง
ยังสถิตคู่กบั สังคมมนุ ษย์ในชีวติ ประจาวันโดยที่ Luckmann เชื่อว่า ในสังคมปั จจุบนั รูปแบบของการสื่อสารเชิ ง
คุณธรรมที่ เกี่ ย วข้องกับการประเมิ น มิ ติต่างๆที่ เกี่ ย วข้องกับคุณธรรมนั น้ มักจะเป็ นไปทางอ้ อม (Indirect
Moralizing) มากกว่าทางตรงเหมือนในยุคสมัยโบราณ ทัง้ นี้ ในสังคมโบราณมีประกอบด้วยชุมชนขนาดเล็ก ศาสนา
คุณธรรมและกฎหมายเป็ นเครือข่ายโยงใยล้อมกรอบสังคม สถาบันต่างๆทางสังคมจะทาหน้าที่สอดประสานกันอย่าง
ใกล้ชดิ กันในการตอบสนองต่อเป้าประสงค์ทางศาสนา คุณธรรมและกฎหมายทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างชัดแจ้งในสังคมในการ
ร่วมสร้างพฤติกรรมแห่งการมีชวี ติ ทีด่ หี รือ Good Life โดยมีกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคุณธรรม อาทิ นักบวชหรือผูน้ าทาง
จิตวิญญาณทางศาสนา นักเทววิทยา นักปราชญ์ นักวิชาการ นักการศึกษา เป็ นต้น เป็ นผูก้ าหนดบทบัญญัตทิ างสังคม
ต่างๆทีม่ ขี อ้ ห้ามหรือข้อควรปฏิบตั ทิ างคุณธรรมอย่างชัดเจนและบทลงโทษก็มคี วามศักดิสิ์ ทธิชั์ ดเจนเช่นเดียวกัน ดังนัน้
สถาบันทางศาสนาและคุณธรรม (religious-moral institutions) จึงเป็ นดังฐานแห่งโครงสร้างมหภาคทาง
วัฒนธรรมของสังคม (Cultural Super Structure)
สิง่ เหล่านี้ท่ีแตกต่ างจากสังคมสมัยใหม่ ท่สี ถาบันทางสังคมต่ างๆได้พฒ
ั นาแนวทางเฉพาะในการประยุกต์
กฎเกณฑ์ทางคุณธรรมและกฎหมายโดยยากที่จะประสานเป้าหมายเป็ นเครือข่ายโยงใยล้อมสังคม จะมีกแ็ ต่ เพียง
สถาบันทางศาสนาเท่านัน้ ทีย่ งั คงเป็ นสถานทีท่ บ่ี ่มเพาะประเด็นเกีย่ วกับคุณธรรม ทัง้ นี้ ยิง่ สังคมสมัยใหม่ให้ความสาคัญ
กับภาครัฐและภาคเศรษฐกิจที่มสี ถานภาพทางสังคมแบบกึ่งอิ สระ (Semi-autonomous) มากขึน้ เรื่อยๆเท่าไหร่
สถาบันทางศาสนาจึงยิง่ คงสถานภาพทางสังคมในการจัดระเบียบทางคุณธรรมหากแต่อานาจของสถาบันทางศาสนาก็
ถูกจากัดอยู่เฉพาะบริบททางศาสนาเท่านัน้ และไม่สามารถทรงไว้ซง่ึ ความศักดิและสิ
์ ทธิในบริ
์ บทแห่งพืน้ ทีส่ าธารณะทาง
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง Luckmann เชื่อว่าศาสนายังคงมีบทบาทในระดับสถาบันครอบครัวและในระดับ
ปจั เจกเท่านัน้ ศาสนาและคุณธรรมจึงเป็ นเรื่องส่วนบุคคลและเป็ นเรื่องศรัทธาส่ วนบุคคล (Religions and
Morals were individualized and privatized faith)ไปในท้ายที่สุด สิ่ งนี้ ที่ Luckmann เรียกว่า “มโนธรรมเชิ งอัต

วิ สยั ” หรือ “Subjective Conscience” สิ่ งนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงวิ วฒ
ั นาการของสังคมสมัยใหม่ที่เน้ นสังคมเชิ ง
หน้ าที่ ที่มองเรื่องของคุณธรรมศาสนาในเชิ งจิ ตวิ ญญาน ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงทางสังคม (socially irrelevant)
และไม่มีหน้ าที่ เชิ งโครงสร้างโดยตรงในการกาหนดการจัดระเบี ยบทางสังคมเหมือนในอดีตจน Luckmann
มองว่า พลังของศาสนาในการสร้างวิ นัยจัดระเบียบทางสังคมได้ลดบทบาทลงในตามยุคสมัยที่ผา่ นไป
แต่ประเด็นที่น่าสังเกตคือ คุณธรรมก็ยงั เป็ นสิ่ งที่พบได้ในกระบวนการสื่อสารระหว่างมนุษย์มากกว่า
ในสถาบันต่างๆที่เป็ นโครงสร้างทางสังคม ดังที่ Luckmann (1997) กล่าวว่า
“คุณธรรมนัน้ คือมิตเิ ชิงรัฐธรรมนูญของการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม--การจัดระเบียบทางปฏิสมั พันธ์”) (หน้า 8)
กล่าวโดยสรุป Luckmann ได้นาเสนอแนวคิดว่าด้วยการสื่อสารเชิงคุ ณธรรมทีย่ งั คงเป็ นสิง่ ทีส่ ถิตอยู่ในสังคม
ยุคสมัยใหม่ หากแต่รูปแบบของการสื่อสารนัน้ มักจะพบว่าเป็ นการกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ทางอ้อมเกีย่ วกับการกาหนด
แก่นหลักทางความคิดหรือการจัดธีมทางคุณธรรมในสังคมทีใ่ ช้ในการประเมินตีความเชิงจิตวิญญาณส่วนปจั เจกบุคคล
และกลายเป็ นความรับผิดชอบส่วนบุคคลผ่านการจัดระเบียบเชิงความสัมพันธ์ในการสื่อสารเชิงคุณธรรมในการจัดธีม
ทัง้ เกีย่ วกับคุณธรรมและการประเมินคุณธรรมทีไ่ ด้รบั การนาไปปฏิบตั อิ ยู่ในสังคมซึง่ นับว่าเป็ นเรื่องทีน่ ่ าสนใจอย่างยิง่
โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณธรรมในสังคมร่วมสมัย ในหัวข้อถัดไปจะเป็ นการกล่าวถึง Jurgen Habermas
ศาสตราจารย์ทางปรัชญาชาวเยอรมันและมุมมองปรัชญาเชิงประยุกต์ทเ่ี กีย่ วข้องกับคุณธรรม การสือ่ สารและความรู้

ค. ทฤษฎี การปฏิ บตั ิ การทางการสื่ อ สาร ตรรกะเหตุผลแห่ งคุณธรรม จริ ยธรรมแห่ ง วาท
กรรมและประชาธิ ปไตยแบบดาริ ตริ ตรองหรือสานเสวนาของ Jurgen Habermas ((The
Theory of Communicative Action, Moral Rationality, Discourse Ethics and
Deliberative Democracy)

Jurgen Habermas ถือเป็ นนักปรัชญาและศาสตราจารย์ทางปรัชญาชาวเยอรมันทีโ่ ดดเด่นและทรงอิทธิพล
แห่งยุคศตวรรษที่ 20 และยังคงสามารถทรงอิทธิพลไว้ในฐานะนักมานุษยนิยม (Humanism)ในศตวรรษที่ 21 ตลอดมา
ทีใ่ ห้ความสาคัญอย่างยิง่ ยวดต่อกระบวนการการสื่อสารของมนุ ษย์โดยพยายามสร้างซ้า (reconstruct) ตอกย้าแนวคิด
ว่าด้วยสภาวะที่เป็ นสากลของการสร้างความเข้าใจของมนุ ษย์และระหว่างมนุ ษย์ขน้ึ มาใหม่ภายในกระบวนการการ
สือ่ สารของมนุษย์นนเอง
ั่
Habermas เองนัน้ นอกจากจะเป็ นนักวิชาการและโฆษกของสานักคิด Frankfurt แล้วยังเคย
ดารงตาแหน่งคณบดีทางปรัชญาและสังคมวิทยา (Philosophy and Sociology) ทีม่ หาวิทยาลัย Frankfurt ในยุคปี ค.ศ.
1960 อีกด้วย สิง่ ที่ Habermas พยายามอย่างยิง่ ยวดคือการนาเอาแนวคิดหลักของสานักคิดกรีกคลาสสิกและปรัชญา
เยอรมัน (The Central Thesis of Classical Greek and German Philosophy) มาสร้างซ้า (Reconstruction) บนฐาน
ความคิดเดิมที่ว่าความจริงกับคุณธรรมความดีงาม (Truths and Virtues) ข้อเท็จจริงและค่านิยมแห่งระบบคุณค่า
(Facts and Values) และทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั ิ (Theory and Practices) เป็ นสิง่ ทีแ่ ยกออกจากกันไม่ได้ นอกจากนี้

Habermas เองยังต้องการสร้างทฤษฎีเชิงวิพากษ์ขน้ึ มาเพราะเขาเชื่อว่าในโลกยุคทุนนิยมตอนปลายนี้มคี วามล้มเหลว
ในเชิงสติสมั ปชัญญะของมนุษย์และมนุษย์ในสังคมแบบนี้มคี วามสามารถในการตรวจสอบตนเองลดลง ซึง่ ต้องการการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสังคมทุนนิยมทัง้ ในมิติด้านคุณลักษณะที่แสดงออกของสังคมและแก่นแท้ของสังคม
(Appearance and Essence) (Held, 1980) ดังนัน้ แนวคิดทฤษฎีของ Habermas จึงได้รบั การขนานนามว่าเป็ น
“โครงการของมนุษยศาสตร์” หรือ The Project of Humanities ทีแ่ ท้จริง
ทัง้ นี้ Habermas ให้ความสนใจต่ อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความยุติธรรมทางสังคม (Social justice)
จริยธรรมแห่งวาทกรรม (Discourse Ethics) และการกระทาของการสื่อสารผ่านภาษา โดยที่ Habermas (1987,
หน้า 287) มองว่าภาษาเป็ นวิธกี ารโดยเฉพาะของมนุษยชาติในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยกล่าวว่า “Reaching

understanding is inherent telos of human speech” หรือถอดความได้ว่า “การได้มาซึง่ ความเข้าใจถือ
เป็ นจุดสูงสุดแห่งปรัชญาเชิงประยุกต์ทแ่ี ฝงอยูภ่ ายในถ้อยภาษาของมนุษย์” จนอาจกล่าวได้ว่า สาหรับ Habermas แล้ว
ความเข้าใจ (Understanding) ระหว่างมนุ ษย์ผ่านการสื่อสารทีด่ กี ค็ อื สิง่ ทีม่ นุ ษย์ในสังคมพึงปฏิบตั ไิ ด้ กระทาได้และที่
สาคัญ คือ สิ่ งสูงสุดของมนุษยชาติ คือการสร้างความเข้าใจผ่านการสื่อสารคือ กระบวนการแห่งประชาธิ ปไตย
พืน้ ฐานของสังคมมนุษย์ ทัง้ นี้ Habermas มีความสนใจอย่างยิง่ ยวดว่าการสือ่ สารนัน้ สามารถนาไปสูค่ วามกลมเกลียว
ทางสังคม (Social Cohesion) ได้ หากทว่ามนุษย์นนั ้ มีความเข้าใจเกีย่ วกับการกระทาทางการสื่อสารทีม่ ตี ่อมนุ ษย์และ
สังคมมนุ ษย์อย่างถ่องแท้ภายใต้ความจริงทีว่ ่ามนุ ษย์นนั ้ มีระยะห่างทางสังคม (Social Distance) อันป็ นอุปสรรคหลัก
ต่อการสร้างความเข้าใจใดๆร่วมกัน
นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1960 เป็ นต้นมา Habermas มีความพยายามทีจ่ ะสร้างทฤษฎีแห่งสังคมขึน้ มา (Theory of
Society) โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับการประยุกต์ (Held, 1980) โดยให้ความสนใจในการปลด
แอกตัว ตนของตนเองของมนุ ษ ย์ (Self-Emancipation) ออกจากการครอบง าต่ างๆ (Domination) โดยจะเน้ นใน
การศึกษาสนใจในการพัฒนา “ตัวตน” หรือ “Self” ของมนุษย์โดยเฉพาะในการทาความเข้าใจตัวตนของตนเองของกลุ่ม
บุคคลทีมคี วามศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือประเทศเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ในบทความวิจยั นี้จะได้นาแนวคิด
มุมมองของ Habermas ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความรู้ การสือ่ สาร วาทกรรมและคุณธรรมจริยธรรมเป็ นสาคัญ ดังจะ
ได้อธิบายลงรายละเอียดต่อไปในประเด็นทีส่ าคัญรวม 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ ได้แก่
1) ความรู้ ทฤษฎีแห่งความรู้ คุณธรรมและการสือ่ สาร (Knowledge, The Theory of Knowledge, Morality, and
Communication)
2) ตรรกะเหตุผลแห่งคุณธรรมและตรรกะเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Moral Rationality VS Scientific Rationality)
3) ทฤษฎีการกระทาทางการสื่อสารและตรรกะทางการสื่อสาร (The Theory of Communicative Action and
Communication Rationality)
4) จริยธรรมทางวาทกรรม ความขัดแย้งเชิงคุณธรรมและประชาธิปไตยแบบดาริตริตริตรองหรือปรึกษาหารือหรือ
สานเสวนาหาทางออกร่วมกัน (Discourse Ethics, Moral Conflicts and Deliberative Democracy)

1) ความรู้ คุณธรรมและการสื่อสาร (Knowledge, Morality and Communication)
Habermas เองถือว่าเป็ นเพชรน้ าเอกหรือผลผลิตคนสาคัญของสานักคิด เชิงวิพากษ์แห่ง Frankfurt ทีเ่ น้น
ปรัชญาเชิงประยุกต์ (Practical Philosophy) ทีม่ ุ่งเน้นการศึกษาสอบสวนความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นพลวัตรระหว่างแนวคิด ที่
เกีย่ วข้องกับมนุษย์และสังคมในสามประการผ่านทฤษฎีของความรู้ (The Theory of Knowledge) ได้แก่ 1) การกระทา
ใดๆของมนุษย์ทม่ี เี ป้าหมายนาทีเ่ รียกว่า “Praxis” 2) การผลิตสิง่ ต่างๆในสังคมในฐานะสิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ หรือถูกกระทา
(Objects) โดยฝี มอื มนุ ษย์และสามารถยังประโยชน์ให้มนุ ษย์หรือทีเ่ รียกว่า “Poesis” และ 3) การพิจารณาไตร่ตรอง
สังเกตการณ์ความเป็ นไปภายในโลกแห่งวิถสี งั คมมนุ ษย์โดยเฉพาะสิง่ ทีแ่ ฝงอยู่ ซ่อนเร้นอยู่ภายในวิถธี รรมชาตินนั ้ ๆ
หรือทีเ่ รียกว่า “Theoria”
ทัง้ นี้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้นนั ้ Habermas (1984) เชื่อว่ามีความเกี่ยวกันอย่ างลึกล้าระหว่าง
Praxis, Poesis และ Theoria ในสภาวะการสร้างความรูข้ องมนุ ษย์ท่ตี ้องพิจารณาคู่ขนานกันไปกับ ประวัติศาสตร์
ความเป็ นจริงทางสังคมและธรรมชาติ ของสรรพสิ่ ง ทัง้ นี้ Habermas เน้นย้าว่า (1) ความรู้ใดๆทีไ่ ม่สามารถนาไป
ประยุกต์ได้กค็ อื ความสูญเปล่า (Knowledge without application is empty) ซึง่ สะท้อนในเชิง Praxis และ Poesis (2)
ความรูเ้ ชิงภววิสยั นัน้ ไม่มอี ยู่จริง (Objective knowledge did not exist) ทีส่ ามารถสะท้อนในเชิงของ Theoria เป็ น
สาคัญและ (3) ความรูใ้ ดๆก็ตามทีถ่ ูกสร้างขึน้ เพื่อส่งเสริม ความเป็ นอิสระเอกเทศและความรับผิดชอบ(Autonomy และ
Responsibility) ถึงจะสามารถปลดแอกมนุษย์ (Emancipatory Interest) ออกจากการถูกครอบงาโดยความรูอ้ ่นื ใด ทัง้ นี้
ในหนังสือเล่มแรกของ Habermas คือ Knowledge and Human Interests (1968) นัน้ ได้กล่าวถึงความรูข้ องมนุ ษย์ว่า
หากจะมองเชิงพุทธิปญั ญาแล้ว ความรูข้ องมนุษย์สามารถแบ่งออกอได้เป็ นสามประเภทหลักได้แก่
ประการแรก ความรู้ในเชิงเทคนิคหรือที่Habermas เรียกว่าเป็ น Work Knowledge อาทิ ในเรื่องของ
วิทยาศาสตร์ ทัง้ นี้ วิทยาศาสตร์กค็ อื การคาดการณ์ทางระเบียบวิธวี จิ ยั แห่งการเรียนรูซ้ ่งึ ต้องผ่านการลองผิดลองถูก
ก่อนจะนาไปสูก่ ารตัง้ กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ขน้ึ ในภายหลังซึ่ง Habermas ถือว่าเป็ นความพึงพอใจความสนใจทาง
เทคนิค (Technical interests) ของระเบียบวิธวี จิ ยั ในการมองธรรมชาติในรูปของความเป็ นนามธรรมระหว่างรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Patterns) ทีส่ ามารถทานายได้และควบคุมสิง่ ต่างๆในธรรมชาติได้
ประเภททีส่ องคือ ความรูใ้ นเชิงประยุกต์หรือ Practical Knowledge ซึง่ ได้นาเอาแนวคิดเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ
ของมนุษย์และปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์มาเชื่อมโยงกับการกระทาทางการสือ่ สารของมนุษย์ในสังคมทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้
มาภายใต้กรอบความรู้ทางสังคม (Social Knowledge) ซึ่งก็ถูกกากับภายใต้ปทัสถานทางฉันทามติ (Consensus
Norms) อีกทีหนึ่ง
ประเภททีส่ ามคือ ความรูใ้ นการปลดแอกมนุษย์ชาติออกจากการครอบงาหรือ Emancipatory Knowledge ซึง่
หมายถึงความรู้ในเชิงตรวจสอบตนเอง (Self-Knowledge) และบทบาทของปจั เจกในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Habermasมองว่าความรู้ประเภทนี้มกั ถูกมมองข้ามความสาคัญจนก่อให้เกิดการบิดเบือนของความรู้ท่ถี ูกถ่ายทอด
ออกมาเป็ นระบบผ่านการสือ่ สารและภาษาในการมีปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์ สิง่ นี้เองทีเ่ รียกว่า การตระหนักรูใ้ นตัวเองเชิง

วิพากษ์ (Critical Self-Knowledge) ที่สามารถปรับเปลี่ยนสติสมั ปชัญญะมุมมองของมนุ ษย์ได้หากมีการตรวจสอบ
ตนเองอย่างไม่บดิ เบือน
นอกจากนี้ ในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวว่า สภาวะแห่งความรูข้ องมนุษย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับธรรมชาติต่างๆนัน้ ล้วนเป็ น
ผลผลิตของกิจกรรมของมนุ ษย์ทงั ้ สิน้ ทัง้ มวล รวมทัง้ ประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรมที่สอดแทรกในหนังสือ เล่มดังกล่าวนี้
ทัง้ นี้ Habermas มองว่า การทีม่ นุ ษย์มองตนเองว่าเป็ น “ผูก้ ระทาการแห่งศีลธรรม” (Moral Agents) หรือการทีม่ นุ ษย์
สร้างวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ (Empirical science) นัน้ ล้วนเป็ นผลมาจากการทีม่ นุ ษย์พยายามจัดระเบียบว่าด้วยการ
จัดระบบของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆให้เข้าสูค่ วามเป็ นปรกติทม่ี นุษย์พงึ ศึกษา วัดได้ สังเกตได้ ทัง้ ๆทีก่ จิ กรรม
ต่างๆของมนุษย์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์ การวัดผล การจาแนกแยกแยะหรือการทาสามัญการนัน้
ก็ล้วนมีจุดกาเนิดอยู่ ในธรรมชาติอยู่แล้ว หากแต่ ในด้า นคุณธรรมและศีลธรรมนัน้ Habermas บอกว่าได้รบั การ
พัฒนาขึน้ มาจากความสนใจทีแ่ ตกต่างออกไปจากความสนใจในเชิงวิทยาศาสตร์คอื ประเด็นคุณธรรมศีลธรรมนัน้
ต้องได้รบั การตี ความพิ จารณาเกี่ ยวกับกรอบเชิ งวัฒนธรรม (Cultural Frameworks) อันเนื่องมาจากว่าผู้คน
ทัง้ หลายทัง้ ปวงนัน้ จาต้องเชื่อมโยงชุมชนนัน้ ที่ล้วนมีอตั ลักษณ์ ภาษา การสื่อสารและคุณลักษณะประจาของชุมชน
(Community Ethos) ซึง่ Habermas มองว่าชุมชนนัน้ ได้ร่วมกันพัฒนาการก่อร่างสร้างตัวของอัตลักษณ์เชิงจริยธรรม
(Ethical Identity) ของชุมชนร่วมกันขึน้ มาผ่านการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟงั การแสดงความคิดเห็นและการสร้างความ
เข้าใจ (Speaking, Listening, Expressing, and Understanding)ระหว่างคนในชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรู้
คุณธรรมกับการสื่อสารนัน้ มี ความสัมพันธ์กนั อย่างแยกกันไม่ได้ ที่สาคัญ Habermas มองว่า หากไร้ซ่งึ การ
สือ่ สาร ก็จะไม่มกี ารแสดงมุมมองระหว่างประชาชน ทาให้ขาดความเข้าใจ ขาดการสร้างความหมายระหว่างกัน ทาให้
ขาดการพัฒนาความหมายของตัวตน (Sense of Self) และความหมายของวัตถุประสงค์ (Sense of Purpose) ดังนัน้
ความรูใ้ นเชิงคุณธรรมจึงเกีย่ วข้องกับความรูป้ ระเภทประยุกต์และความรูใ้ นลักษณะตรวจสอบตนเองเพื่อปลดแอกจาก
การถูกครอบงาใดๆเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ Habermas มองว่า ความรุนแรงและความขัดแย้งในสังคม (Social Violence and Social
Conflicts) นัน้ อาจจะสามารถแทนทีไ่ ด้ดว้ ยฉันทามติเชิงเหตุผล (Rational Consensus) ของเหล่าบรรดาพลเมืองทีม่ ี
ความรับผิดชอบทางสังคม โดยเฉพาะความรับผิดชอบทางการสื่อสารของตนและชุมชนนัน่ เอง อนึ่ง จากมุมมอง
ทางการสือ่ สารแล้ว Habermas ได้กล่าวถึง สภาพหลากหลายประการทางด้านตรรกะเหตุผล (Rationality) ทีไ่ ด้รบั การ
สร้างขึน้ เพื่อนาไปประยุกต์ใช่เพื่อการได้มาซึ่งความเข้าใจร่วมกันผ่านการกระทาทางการสื่อสาร โดยเฉพาะ ในสังคม
สมัยใหม่อนั เนื่องมาจากว่า Habermas มองว่าการใช้ชวี ติ ของมนุ ษย์ในสังคมปจั จุบนั นัน้ นับเป็ นผลสืบเนื่องมาจากยุค
ตรัสรู้ (Enlightenment) ทีน่ าไปสู่การสร้างและเบ่งบานของกระบวนการการสร้างเหตุผล (Rationalization) ทีท่ าให้มติ ิ
เศรษฐกิจกลายเป็ นแก่นหลักของสังคมทีเ่ ติบโตจนยากแก่การควบคุม ดังนัน้ ประเด็นสาคัญที่ตามมาทีม่ นุ ษย์ในสังคม
พึงทาความเข้าใจก่อนคือ พันธกิจทางคุณธรรม (Moral Commitments) จึงถูกทอดสมอ (anchored) ตามมิตแิ ห่ง
เศรษฐกิจซึ่งเป็ นเรื่องที่พงึ ระวังในการตีความเพราะคุณธรรมสามารถเปลี่ยน ปรับหรือแก้ไขสังคมที่พลิกผันไปตาม
สภาพเศรษฐกิจนา (Economic-Driven) อันกลายเป็ นฐานของความรูค้ วามเข้าใจของคนในสังคม
ทีน่ ่าสนใจคือวิวฒ
ั นาการและพลวัตรของสังคมมนุ ษย์ทส่ี ่งผลผลักดันให้เกิดการเข้าสู่ กระบวนการในการทา
ให้สงั คมแปรสภาพเข้าสู่ความเป็ นเศรษฐกิ จ (The Economization of Society)ในตัวเองนัน้ ก็ได้รบั การขัดเกลา

ปรับสภาพอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทีผ่ ่านไป สิง่ นี้ Habermas มองว่าสิง่ นี้เป็ นผลมาจากพลวัตรของการกระทา
(Action Dynamics) ทีไ่ ม่มวี นั จะหมดไปจากสังคมมนุษย์และ Habermas เองได้ทาการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้
ว่าเป็ นกระบวนการทีส่ ร้างเศรษฐกิจในฐานะของระบบทีแ่ ยกออกไปเป็ นเอกเทศ (separate systems) และเรียกสิง่ นี้ว่า
เป็ น “การสร้างความแตกต่างของเศรษฐกิจ” (Differentiation of the Economy) ซึง่ หมายถึงว่าระบบเศรษฐกิจนัน้ ที่กุม
พื้นที่แห่งอานาจและแยกตัวเองไม่ติดยึด (Detachment) กับมิติอ่นื ใดของชีวิตมนุ ษย์ โดยเฉพาะ ตามแนวคิด ที่
Habermas เรียกว่า “Lifeworld” หรือ “โลกแห่งชีวติ มนุ ษย์” ซึง่ Kernstock & Brexendorf (2009) อธิบายว่า จาก
มุมมองของHabermasนัน้ Lifeworld (Lebenswelt) ประกอบด้วยโครงสร้างสามประการหลัก ได้แก่ วัฒนธรรม สถาบัน
ต่างๆทางสังคมและอัตลักษณ์สว่ นบุคคลของปจั เจกซึง่ ทัง้ สามสิง่ นี้สะท้อนรูปแบบของปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมนุ ษย์ (the
Patterns of Societal Interaction)
ทัง้ นี้ Habermas พยายามปิ ดช่องว่างระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ (Theory and Praxis) ของการกระทาทาง
สังคม (Social Actions) และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างระบบทางเศรษฐกิจ และแนวคิดแห่ง “Lifeworld” ดังทีก่ ล่าวไป
แล้วข้างต้น ซึง่ Habermas กล่าวว่า พลวัตรการกระทาต่างๆในชีวติ มนุ ษย์จาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดทาการประเมินผ่านการ
สะท้อนย้อนความคิ ด (Reflection) ซึง่ หมายรวมถึงการให้ขอ้ มูลและการรับฟงั เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและมุมมองที่
หลากหลายของบุคคลต่างๆตามสภาวการณ์และสิง่ ต่างๆที่เกิดขึน้ ในสังคม แม้ว่าบางครัง้ การสะท้อนความคิดนัน้ จะ
ย้อนแย้งภายในตัวมันเองก็ดี ดังนัน้ ความตึงเครียดระหว่างระบบต่างๆและโลกแห่งชีวติ มนุ ษ ย์ (Systems-Lifeworld
Tension) จึงเป็ นเรื่องที่มนุ ษย์ในสังคมทุนนิยมต้องเผชิญ นอกจากนี้ จากความรุนแรงของสถานการณ์ เหล่านี้
Habermas มองว่ายิง่ ส่งผลให้มนุ ษย์ต้องให้ความสนใจใส่ใจครุ่นคิดต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจทีต่ นเผชิญอย่างจริงจัง
รวมทัง้ การพินิจเกี่ยวกับ ความสามารถของมนุ ษย์ในสังคมต่ างๆในการตีความ ประเมินจากการรับฟงั และสะท้อน
ความคิดผ่านการรับฟ งั ผู้อ่นื ก่อนตรวจสอบความคิดตนเองและสะท้อนออกมาเป็ นความคิด ของตนหรือที่เ รียกว่ า
Reflections ดังทีไ่ ด้กล่าวไปก่อนหน้า โดยเฉพาะการคิดทบทวนเกีย่ วกับสถานภาพทางคุณธรรม (Rethinking of the
Moral status) ในสังคมของตนทีอ่ าจเน้นแต่การให้ความสาคัญต่อสภาพแห่งความก้าวหน้าเติบโตของสังคมที่ได้รบั การ
แปลงเป็ นเศรษฐกิจนาและขับเคลื่อนมากกว่าในเชิงคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ Habermas กล่าวว่าเป็ นเรื่องเร่งด่วนทีจ่ ะ
กระตุ้นให้มนุ ษย์นนั ้ สอบสอนสืบสวนย้อนกลับไปถึงจุดกาเนิดหรือต้นตอของกระบวนการการสร้างตรรกะและเหตุผล
(Rationalization) ในการดารงชีวติ ของมนุษย์ซง่ึ จะได้นาเสนอในลาดับถัดไป

2. ตรรกะเหตุผลแห่ งคุณธรรมและตรรกะเหตุผลเชิ งวิ ทยาศาสตร์ (Moral Rationality VS Scientific
Rationality)
ขอเท้าความว่าสาหรับ Habermas นัน้ ความรุ่งเรืองของยุคตรัสรู้ (Enlightenment) ของมนุ ษย์ทก่ี ่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์ (Science) และคุณธรรม/ศีลธรรม(Morality) ทัง้ นี้ ในมิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกระบวนการใน
การสร้ า งตรรกะเหตุ ผ ลก่ อ นที่ม นุ ษ ย์ จ ะเชื่อ มโยงเปิ ด รับ ตรรกะนั น้ เข้า ไปกลอมรวมกับ ความ รู้ ภ ายในตนเอง
(Internalization) จนบางครัง้ เกิดการสร้างค์ความรูเ้ พื่อใช้ครอบงาสังคม ทัง้ นี้ Habermas ได้แบ่งออกเป็ นกระบวนการ
ในการสร้างตรรกะแหตุผลออกเป็ นสองประเภทได้แก่

1) ตรรกะเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์
2) ตรรกะเหตุผลแห่งคุณธรรมและ
อนึ่ง Habermas เสนอแนะแนวคิดว่าด้วย ตรรกะเหตุผลทางวิ ทยาศาสตร์ (Scientific Rationality) โดย
การเกริน่ ถึงความสาคัญของแนวคิดว่าด้วยตรรกะเหตุผลในระดับปจั เจกบุคคลทีม่ กี ารใช้ตรรกะเหตุผลแห่งบุคคลในเชิง
เครื่องมือ (Instrumental Rationality) ทีต่ ่างคนก็ต่างมีอตั ลักษณ์ทางบุคคลทีแ่ ตกต่างหลากหลายและมีความชอบส่วน
บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการปฏิบตั ิการในเชิงเป้าหมายส่วนตนมากกว่าจะพึ่งพาหาวิธกี ารที่เน้นการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (factually verifiable) เพื่อได้มาซึง่ มติทเ่ี ป็ นเอกฉันท์ระหว่างฝ่ายต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลทาให้ปจั เจกบุคคลบาง
กลุ่ม อาทิ ชนชัน้ สูง นายทุน เจ้าของกิจการต่างๆทีอ่ าจสร้างชุดเหตุผลในเชิงตรรกะทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้กดดันกลุ่ม
อื่นในสังคม เช่น ในระบบราชการเชิงการบริหารจัดการ (Administrative Bureaucracy) ทีม่ กั เน้นการสร้างกฎระเบียบ
วินัยบางอย่างในวางกรอบความคิด ความเชื่อและการกระทาของกลุ่มอื่น อาทิ ปิ ดกัน้ การสื่อสารของกลุ่มลูกจ้างหรือ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือประเด็นด้านอานาจ (power) ในองค์กรทีป่ รากฏผ่านด้านเศรษฐศาตร์และการการบริหารจัดการ
(Economy as Money-related issues and Administration as Power-related issues) เป็ นต้น ซึง่ สิง่ เหล่านี้
Habermas มองว่าเป็ นชุดตรระกะเหตุผลในเชิงระบบ (Systems) ทีก่ ดดันและส่งผลกระทบต่อ “ชีวติ แห่งโลก” หรือ
Lifeworld ของมนุ ษย์ในสังคมผ่านการสร้างความรู้เชิงเหตุ ผลในระดับปจั เจกที่แสดงตรรกะทางวิทยาศาสตร์จน
กลายเป็ นระบบแห่งการใช้ตรรกะทางสังคมไปในทีส่ ดุ
ส่วนชุดตรรกะเหตุผลแห่งคุณธรรม (Communication and Moral Rationality) Habermas กล่าวว่าอาจ
พบได้ในปจั เจกบุคคลเช่นกัน โดยเน้นบทบาทของการสือ่ สารจรรโลงสังคม นันก็
่ คอื รูปแบบและกระบวนการการสือ่ สาร
ทีเ่ น้นการได้มาซึง่ ฉันทามติหรือมติเอกฉันท์ (a consensus-oriented communication person) ทีม่ องว่ามนุ ษย์ทุก
คนมีอสิ ระและเท่าเทียมกันทีน่ บั ว่าเป็ นคุณธรรมประการสาคัญของมนุษย์ อนึ่ง สาหรับตรรกะแห่งคุณธรรมและศีลธรรม
นัน้ สามารถแสดงออกผ่านสิง่ ที่ Habermas เรียกว่า “กระบวนการเรียนรู้ที่ตงั ้ อยู่บนบทสนทนา” (dialogic
learning process)ที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องพยายามให้ได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งข้อตกลงนี้ มิได้เกิ ดจากการบีบ
บังคับเกี่ ยวกับปทัสถานที่ เป็ นที่ ถกเถียงหรือเป็ นข้อพิ พาทระหว่างกันโดยตัง้ อยู่บนความมีเหตุผลและการ
ยอมรับ ฟั ง แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น ระหว่ า งกัน และกัน ระหว่ า งกลุ่ ม ต่ า งๆ (Inter-subjective Validity)
เนื่องจากว่า Habermas มองว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพูดอย่างมีอสิ รภาพและจริงใจเพื่อพยายามสนองตอบ
ความต้องการทีแ่ ท้จริงของทุกคนภายใต้กรอบของประชาธิปไตย ซึง่ ภายใต้กรอบแห่งประชาธิปไตยนัน้ มนุษย์ทุกคนใน
สังคมควรมีอสิ รภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ซึ่งมนุ ษย์จาเป็ นต้องมีการพัฒนาขีด
สมรรถนะ (Competencies) แรงจูงใจ (Motivation) และทรัพยากร (Resources) ทีเ่ ป็ นฐานทีส่ าคัญสาหรับการมีส่วน
ร่วมทีเ่ ท่าเทียมกันในการทีม่ นุษย์ในสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่สามารถอภิปรายถกเถียงประเด็นต่างๆ
ในสังคมอย่างมีจติ วิญญาณของความเป็ นวิญญูชน
ทัง้ นี้ อาจพออนุ มานได้ว่า จากมุมมองของ Habermasแล้ว ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับตรรกะทัง้ สองแบบ
ในขณะที่ วิทยาศาสตร์นัน้ สนับสนุนการลดหลันทางอ
่
านาจในเชิ งบริ หารจัดการ (Administrative hierarchy)
คุ ณ ธรรมศี ล ธรรมนั ้น กลับ มุ่ ง เน้ นการส่ ง เสริ ม ประชาธิ ปไตยที่ เ น้ นความเท่ า เที ย มกัน (Egalitarian

Democracy) ซึง่ ในบางยุคบางสมัยบางสังคมก็อาจเกิด “วิ ภาษวิ ธีที่กลับขัว้ ” (Dialectical Reversal) ระหว่างแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์และทางคุณธรรมศีลธรรม ซึ่งแทนที่จะเน้นขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่เน้นการปลดแอกให้แก่
มนุษย์ทางสังคมกลับกลายเป็ นการสร้างระบบแบบ “ครอบงาแบบเบ็ดเสร็จ” (System of Total Domination) ด้วย
ความคิ ดเชิ งวิ ทยาศาสตร์ ดังนัน้ Habermas จึงเชื่อว่า สัง คมมนุ ษย์จึง จาเป็ นที่ ต้องพึ่งพาตรรกะเหตุผ ล
(Reasons) ดัง นั น้ เหตุ ผ ลเท่ า นั น้ ที่ ส ามารถปกป้ องอารยธรรมสมัย ใหม่ จ ากการล่ ม สลายจมลงสู่ ก าร
ครอบครองของอิ ทธิ พลจากลัทธิ การครอบงาทางความคิ ดต่างๆ และทีส่ าคัญคือการทีม่ นุ ษย์ยงั ควรมีศรัทธาใน
การมุ่งส่งเสริมเติมเต็มหน้าทีร่ ะหว่างวิทยาศาสตร์และศีลธรรมในการขับเคลื่อนสังคมมนุษย์อย่างสมดุล
อนึ่ง ในประเด็นดังกล่าวนี้ ขอกล่าวเพิม่ เติมว่า Habermas นัน้ ไม่ได้ต่อต้านแนวคิดว่าด้วยความก้าวหน้า
(progress) ของสังคมมนุ ษย์ หากแต่เน้ นยา้ ว่า กระบวนการในการสร้างตรรกะเหตุผล (Rationalization) ของ
มนุษย์นัน้ ไม่ใช่เป็ นเชิ งเครื่องมืออย่างเดียว (Instrumental rationality) หากแต่เป็ นเรื่องของตรรกะเหตุผล
ทางการสื่ อ สาร (Communicative Rationality) ด้ วยที่ ต้ องน ามาวิ เคราะห์สงั เคราะห์อย่ างจริ งจัง ทัง้ นี้
Habermas มองว่า แนวคิดว่าด้วยตรรกะเหตุผล (the concept of Rationality) นัน้ คือ การแลกเปลีย่ นมุมมอง
และข้อคิ ดเห็นหรือข้อโต้แย้งทีเ่ ปิ ดกว้างทีเ่ ปรียบเสมือนเครือ่ งมือทีส่ าคัญในการกระบวนการการเรียนรู้ และที่
สาคัญ การใช้ตรรกะเหตุผลสาหรับ Habermas นัน้ ไม่จากัดเฉพาะเป็ นตรรกะทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้ แต่ อาจหมายถึง
ตรรกะใดๆทีม่ นุ ษย์ใช้ในการแสดงหรือการสร้างความคิดเห็น (opinions) ทีม่ โี ครงสร้างที่โต้เถียงขัดแย้งกัน ซึง่ แก่น
หลักของกระบวนการเรียนรู้ทางตรรกะเหตุผล (Rational Learning Process) นัน้ จะถูกสร้างผ่านการตัง้
คาถามเชิ งวิ พากษ์ (Critical Questioning) ที่ มีต่อชุดข้อโต้เถียงโต้แย้ง (arguments) ต่างๆ ภายใต้สภาวะแห่ง
การสื่อสารที่เปิ ดกว้าง (Open communication) แนวคิ ดดังกล่าวนี้ เองที่สะท้อนให้เห็นกระบวนทัศน์ ใหม่ (New
Paradigm) ของตัวแบบทางการสื่อสารว่าด้วย “การสะท้อนอัตวิ สยั ร่วมกัน” หรือ inter-subjectivity ร่วมกัน
ของคนในสัง คมผ่า นภาษา ซึ่ง มนุ ษ ย์โ ดยทัว่ ไปและในกรณี ท วั ่ ไปจะใช้ภ าษาเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ท างการสื่อ สาร
(communicative) มากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพุทธิปญั ญา (cognitive) เป็ นสาคัญ ดังนัน้ ความหมาย (meanings)
จึงไม่ใช่ เรื่องที่ ตายตัวและสามารถทบทวนผ่านประสบการณ์ ต่างๆในชี วิตมนุษย์และถูกถ่ายโอนผ่านการ
สื่อสารได้นัน่ เอง กล่าวโดยสรุป Habermas เชื่อว่า มนุษย์ในทางสังคมจึงควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึง
ความหมายและหน้ าที่ของการสื่อสารที่มนุษย์พึงกระทาหรืองดเว้นในการกระทาทางการสื่อสารดังจะได้กล่าว
ในลาดับต่อไปโดยสังเขป

3. ทฤษฎี การกระทาทางการสื่อสารและตรรกะทางการสื่อสาร (The Theory of Communicative Action and
Communication Rationality)
แนวคิดว่าด้วยทฤษฎีการกระทาทางการสือ่ สารหรือ The Theory of Communicative Action นัน้ นอกจากจะ
แสดงมุมมองที่ Habermas (1990) มีต่อการสื่อสารและหน้าทีก่ ารสื่อสารในการจรรโลงสังคมแล้วยังสามารถเชื่อมโยง
กับประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดเกีย่ วกับคุณธรรมและทุนทางสังคมด้วยอย่างมีนัยสาคั ญ ทัง้ นี้ ก่อนทีอ่ ธิบายทฤษฎี

ดังกล่าว จะขอกล่าวกล่าวว่า Habermas นัน้ มีความสนใจอย่างยิง่ ยวดในประเด็นของการสื่อสาร (Communication) ใน
ฐานะทีเ่ ป็ นฐานของทฤษฎีสงั คมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) ทัง้ ในมิตทิ างทฤษฎีและในมิตทิ เ่ี ป็ นปทัสถาน
(theoretical and normative) ทัง้ นี้ Habermas นัน้ สนใจในประเด็นของ “ขีดสมรรถนะทางการสื่อสาร” หรือ
Communication Competence ของมนุ ษย์ ทัง้ นี้ Habermas มองว่า ขีดสมรรถนะทางการสื่อสารของมนุ ษย์น้ีอาจ
นาไปสูก่ ารสร้างตรรกะทางการสือ่ สารหรือ Communication Rationality (CR) ซึง่ Habermas เชื่อว่า ในสังคมโลกร่วม
สมัยนัน้ อาจพบว่า ปญั หาทางการสื่อสารและภาษานัน้ มาแทนทีป่ ญั หาทางด้านสติสมั ปชัญญะของมนุ ษย์ เป็ นสาคัญ
ดังนัน้ สังคมมนุษย์ควรให้ความสาคัญกับธรรมชาติ บทบาทและผลกระทบของการสือ่ สารทีม่ ตี ่อมนุษย์ในสังคม
อนึ่ง ก่อนที่ Habermas จะได้นาเสนอทฤษฎีการกระทาทางการสื่อสารนัน้ Habermas ได้เคยสร้างสังเคราะห์
ทฤษฎีหลากหลายทฤษฎีซง่ึ แสดงวิวฒ
ั นาการของมุมมองที่ Habermas มีต่อการสือ่ สาร โดยเริม่ จากการนาเสนอทฤษฎี
ทีเ่ รียกว่า Theory of Communicative Competence หรือทฤษฎีว่าด้วยสมรรถนะทางการสื่อสารในช่วงปี 1970 โดย
นาเสนอปญั หาการบิดเบือนทางการสือ่ สารและแนวคิดที่ Habermas เรียกว่า “สถานการณ์ของวาทะเชิงอุดมคติ” (Ideal
Speech Situation) ที่ Habermas เองเชื่อในประเด็นของความสามารถทางวาทะทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถนะทางภาษา
(Language Competence) ทีป่ จั เจกบุคคลสามารถแสดงถึงความเชีย่ วชาญทางการใช้กฎ (Mastery of Rules) ทาง
ภาษาภายใต้ขอ้ จากัดของความจา (memory) ความใส่ใจสนใจ (attention) หรือข้อผิดพลาด (errors) ต่างๆอันอาจพบ
ได้ในการปฏิบตั กิ ารทางการภาษา (linguistic performance) ของมนุษย์
ทีส่ าคัญ Habermas เชื่อว่า การมีความสามารถทางภาษาอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะให้มนุ ษย์จะดารงอยู่
ในสังคม หากแต่มนุ ษย์จาเป็ นต้องมีขดี ความสามารถในการสื่อสาร (Capacity to communicate) เป็ นสาคัญ โดย
Habermas เชื่อว่า การสือ่ สารโดยการใช้ภาษาอันเป็ นปกติธรรมดา (Ordinary Language Communication) นัน้ ถือเป็ น
ขีดสมรรถนะทัวไป
่ (General Competence) ดังนัน้ นอกจากขีดสมรรถนะทางภาษาแล้ว มนุษย์ยงั พึงมีคุณสมบัตใิ นเชิง
วาทะเพื่อใช้ในการปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interation) ตามบทบาทและพฤติกรรมเชิงหน้าทีถ่ งึ จะเรียกได้
ว่าเป็ นผูม้ สี มรรถนะทางการสื่อสารหรือ Communication Competence นัน่ เอง ทัง้ นี้ผทู้ ม่ี ขี ดี สมรรถนะดังกล่าวจึงจะ
สามารถเข้าสูส่ ภาวะการณ์เชิงวาทะในอุดมคติหรือ Ideal Speech Situation ได้จงึ จะถือว่ามีสมรรถนะทางการสื่อสารที่
แท้จริง โดยทีส่ มรรถนะทางการสือ่ สารนี้หมายถึง “ความเชีย่ วชาญในด้านวิ ธีการในการสือ่ สารสูส่ ภาวะการเชิงวาทะอัน
เป็ นอุดมคติ” (หน้า 79) ซึง่ จะสามารถป้องกันการสื่อสารทีถ่ ูกบิดเบือนอย่างเป็ นระบบได้ (Systematically distorted
Communication) ไม่ว่าจะเป็ นระบบประสาทตามที่ Freud สนใจหรือระบบในเชิงอุดมการณ์ตามความหมายที่ Marx ให้
ความสนใจซึง่ ต่อมาจากฐานทฤษฎีดงั กล่าวได้นาไปสู่การสร้างทฤษฎีอกี สองทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีแห่งวาทกรรมและ
ทฤษฎีฉนั ทามติแห่งความจริง (The Theory of Discourse and the Consensus Theory of Truth) ซึง่ Habermas เชื่อ
ว่า มนุษย์จาต้องวิเคราะห์วาทะทุกๆวาทะทีก่ ล่าวอ้างถึงความจริงต่างๆโดยจาต้องอิงกับฉันทามติ (Consensus) ทาง
สังคมที่สามารถได้มาโดยการอิงกับวาทกรรมที่เป็ นสากลและไม่มขี อ้ หน่ วงเหนี่ยวที่จาต้องให้เกิดการบิดเบือนวาทะ
(Consensus achieved in unrestrained and universal discourse) เป็ นสาคัญ อีกนัยหนึ่งก็คอื ว่า จากมุมมองของ
Habermas สถานการณ์เชิงวาทะในอุด มคตินัน้ ต้องปลอดจากการบิดเบือนอย่างเป็ นระบบ (The Ideal Speech
Situation must be free from systematic distortion)

ต่อมาในยุคปลาย ค.ศ. 1970 นัน้ Habermas ได้นาเสนออีกสองทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีว่าด้วยวจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์สากลและทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการทางสังคม (Theory of Universal Pragmatics and the Theory of Social
Evolution) จวบจนกระทังปี
่ ค.ศ. 1981 ที่ Habermas ได้นาเสนอทฤษฎีการกระทาทางการสื่อสารและตรรกะเหตุผล
(Theory of Communicative Action and Rationality) ทีใ่ ห้ความสนใจศึกษาการกระทาทางการสื่อสารทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทัศนคติ (Attitudes) และในด้านการปฏิบตั กิ ารผ่านการแสดงทางการสื่อสารหรือ Performatives ที่รวมเอาสีม่ ติ ิ
ทางการสือ่ สารและภาษาเข้ามาพิจารณา ได้แก่
1) การสื่อสารและภาษาในเชิงความหมายของคาพูดหรือ Constatives หรือ The Meaning of Statement
หรือ Teleological
2) การสือ่ สารและภาษาในเชิงความหมายของการเป็ นตัวแทนของตัวตนของผูพ้ ดู หรือ Representatives หรือ
The Meaning of Self-Representation of the Speaker (Dramaturgical)
3) การสื่อ สารและภาษาในเชิง ความสัม พัน ธ์ข องผู้พูด ต่ อ ปทัสถานต่ า งๆทางสัง คมหรือ
Regulated/Regulatives หรือ The Speaker’s Relations to Norms

Normatively

4) การสือ่ สารและภาษาในเชิงการกระทาทางการสือ่ สารหรือ Communicatives ทีเ่ น้นความหมายเชิงประยุกต์
ของการกระทาทางวาทะหรือ The Pragmatic Meaning of Utterance ซึง่ Habermasนัน้ มองว่าเป็ นการสือ่ สารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจโดยจะต้องมีการเจรจาสร้างความเข้าใจและเน้นการตีความร่วมกันในคาจากัดความของสถานการณ์ต่างๆที่
มนุ ษย์เผชิญ (Cooperative interpretation of Events, Values, Norms) ไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ ค่านิยมหรือปทัสถาน
ต่างๆในสังคมโดยเน้ นการร่วมแบ่งผันประสบการณ์ ในการตีความสร้างความหมายในเชิงอัตวิสยั (Subjectivities)
ร่วมกันซึง่ Habermasมองว่าการกระทาทางการสื่อสารในลักษณะนี้จะมีความแตกต่างจาก “ระบบต่างๆทีถ่ ูกครอบงา
ทางสังคม” (Social Systems) อาทิ ในเชิงเศรษฐกิจหรือการเมืองและสิง่ นี้เองคือหัวใจของทฤษการกระทาทางการ
สือ่ สารนันเองซึ
่
ง่ จะได้อธิบายลงรายละเอียดต่อไป
อาจพอกล่าวสรุปพอสังเขปว่า Habermas นัน้ เชื่อว่า ขีดสมรรถนะทางภาษานัน้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะทางการสือ่ สารของปจั เจก ทัง้ นี้ ภายใต้กรอบของทฤษฎี การกระทาการทางการสื่อสารหรือ The Theory
of Communicative Actionนัน้ Habermas ได้ให้คาอธิบายว่า ในภาพรวม การสือ่ สารเป็ นกระบวนการทีเ่ ป็ นพหุมิติ
และแต่ละฝ่ ายภายใต้กระบวนการการสื่อสารนัน้ จาเป็ นต้องยอมรับความแม่นตรง (Validity) ของคากล่าวอ้าง
(claims) หรือข้อเรียกร้อง (demands) บางประการ ที่ มีความเป็ นกึ่งสากล (quasi-universal) เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความเข้าใจร่วมกันเป็ นสาคัญ ที่สาคัญ เมื่อกล่าวถึงความหมายการกระทาทางการสื่อสารหรือ Communicative
Action นัน้ หมายถึง
“รูปแบบของปฏิสมั พันธ์ทางสังคมซึง่ ปจั เจกบุคคลยอมรับปทัสถานต่างๆ รูปแบบปฏิบตั ทิ างสังคมต่างๆ
ระบบความเชือ่ ต่างๆของชีวติ ประจาวันอย่างกลายๆและไม่ได้ตรวจสอบเชิงวิพากษ์อย่างพินิจพิเคราะห์”
(Forms of social interactions in which individuals tacitly and uncritically accept the norms, social
practices, beliefs systems of every day life)

ดังนัน้ จึงไม่น่าแปลกใจว่า เมื่อมนุษย์ได้พยายามกล่าวอ้างถึงความแม่นตรง (Validity Claims) ของความเชื่อ
ั หาทางการสื่อ สารได้ เ สมอๆในบริบ ทของ
หรือ ค่ า นิ ย มผ่ า นการสื่อ สารของเขาจึง เป็ น เรื่อ งที่อ าจมองว่ า เป็ น ป ญ
ชีวติ ประจาวัน นอกจากนี้ เมื่อมนุ ษย์ส่อื สารแสดงความคิดเห็น ออกมา Habermas บอกว่าการสื่อสารนัน้ ก็อาจปรากฏ
ผ่าน “มุมมองเชิ งโลกทัศน์ ” หรือทีเ่ รียกว่า “World Perspectives” อันเกิ ดจากการที่ มนุษย์พยายามสร้างการ
ตีความผ่านกระบวนการสร้างตรรกะเหตุผลของสังคม (Rationalization of Society) ผ่านการสื่อสาร ทัง้ นี้ โดย
ที่ Habermas แบ่งมุมมองเชิงโลกทัศน์ดงั กล่าวโดยแบ่งออกได้เป็ นสามประเภทหลักได้แก่
1) โลกทัศน์เชิ งภววิ สยั (Objective) ทีเ่ น้นการแสดงออกทางความคิดเห็นบนการการอ้างกล่าวถึงความจริง
(truth) ทีก่ าหนดอยู่ในโลกแห่งชีวติ มนุ ษย์ (Lifeworld) ว่าด้วยกรอบทางวัฒนธรรม (Culture) นัน้ โดยการอิงกับวิถที าง
วัฒนธรรม (Culture) แห่งการเชิดชูศาสตร์ (Science) เป็ นหลัก
2) โลกทัศน์เชิ งอัตวิ สยั ร่วม (Intersubjective) หรือตามปทัสถาน (Normative) ทีเ่ น้นการแสดงออกทาง
ความคิดเห็นบนการการอ้างกล่าวถึงความถูกต้องตามปทัสถาน (Normative Rightness) ทีก่ าหนดอยู่ในโลกแห่งชีวติ
มนุษย์ (Lifeworld) ว่าด้วยกรอบทางสังคม (Society) นัน้ โดยการอิงกับวิถที างวัฒนธรรม (Culture) แห่งกฎหมายและ
ศีลธรรมคุณธรรม (Law and Moral) ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ผ่านวิถจี ารีตขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมเป็ นหลัก
3) โลกทัศน์ เชิ งอัตวิ สยั (Subjective) ทีเ่ น้นการแสดงออกทางความคิดเห็นบนการการอ้างกล่าวถึงความ
จริงแท้ (Truthfulness/Authenticity) ทีก่ าหนดอยู่ในโลกแห่งชีวติ มนุ ษย์ (Lifeworld) ว่าด้วยกรอบแห่งบุคคล (Person)
นัน้ โดยการอิงกับวิถที างวัฒนธรรม (Culture) แห่งศิลป์ (Art) ผ่านกระบวนการทางการสื่อสาร อันหมายถึงว่า ในระดับ
บุคคลหรือระดับปจั เจกนัน้ จะมีแรงจูงใจ มีขดี ความสามารถทางการสื่อสารอย่างไรและศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างไรใน
การแสดงออกถึงความจริงจังจริงใจทางการสือ่ สารบนฐานของความจริงแท้ของสารัตถะแห่งการสือ่ สารนัน้ ๆต่อผูอ้ ่นื และ
สังคม (โปรดพิจารณาตามตารางทีป่ รากฏข้างล่าง)
ระดั บ การกระท า ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ประเภท ขอ งข้ อ ประเภทของโลก ประเภทของวิ ถีการแตก
มุ ม ม อง เชิ ง โล ก ก ล่ า ว อ้ า ง แ ห่ ง แห่งชีวิต
ทางการสื่อสาร
หน่ อทางวัฒนธรรม
ทัศน์
ความแม่นตรง
Communicative
Culture
Acting
Worlds
Validity Claims
Lifeworld
(1)

(2)

ภววิสยั

ความจริง

วัฒนธรรม

ศาสตร์

Objective

Truth

Culture

Science

การแสดงภววิ ส ั ย ความถู ก ต้ อ งเชิ ง สังคม
ร่วม
ปทัสถาน
Society
Inter-Subjective
Normative

กฎหมายและคุ ณ ธรรม
ศีลธรรม
Law and Moral

Rightness
(3)

อัตวิสยั

ความจริงแท้

ปจั เจก

ศิลปะ

Subjective
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(Authenticity)
ตารางที่ สอง: มุมมองเชิ งโลกทัศน์ สามประการภายใต้กระบวนการสร้างตรรกะเหตุผลของสังคม (Rationalization of
Society) ผ่านการสื่อสารของ Habermas (1996)

จากตารางทีป่ รากฏ จะเห็นได้ถงึ ลักษณะบางประการทีเ่ ป็ นข้อย้อนแย้งขัดกัน (paradoxical) ของกระบวนการ
สร้างตรรกะเหตุผลของสังคม (Rationalization of Society) ทัง้ นี้ Habermas มองว่า ยิง่ กระบวนการทาให้แตกต่างทาง
สังคม (Differentiation of Society) ทีย่ งิ่ มีมากขึน้ เท่าไหร่กย็ งิ่ ครอบงาโลกแห่งชีวติ (Lifeworld) ของผูค้ นในสังคมมาก
ขึ้น เท่ า นั น้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง เมื่อ โลกทางเศรษฐกิ จ ระบบราชการและกระบวนการเชิ ง เป้ าหมายทาง
วิ ทยาศาสตร์ของความรู้ (Scientific Instrumentalization of Knowledge) มีความเป็ นอิสระเป็ นเอกเทศมากขึน้
ตามเวลาทีผ่ ่านไป ทัง้ นี้ Habermas มองว่า การที่โลกแห่งชีวิต (Lifeworld) ยอมจานนท์ให้กบั ความยิ่ งใหญ่ทรงพ
ลานุภาพของระบบแห่งอานาจทางเหตุผลและอานาจเชิ งเครื่องมือ (Instrumental and Rational Power of the
Systems) นัน้ ได้นาไปสู่กระบวนการที่ ทาให้วฒ
ั นธรรม อัตวิ สยั ร่วมและปฏิ สมั พันธ์ของมนุษย์ กลายเป็ น
เครื่องมือที่ เติ บโตบนอัตราก้าวหน้ า (Progressive instrumentalization of culture, intersubjectivity, and
human interaction) ตามยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นผ่านไป
นอกจากนี้ Habermas เสนอความคิดเกีย่ วกับการกระทาทางการสือ่ สารในทางสังคมทีส่ ามารถนาไปประยุกต์
ในการมองชีวติ ประจาวัน สังคมและการเมือง (Everyday Life, and Socio-Political Dimensions of Society) ของ
มนุษย์ได้อย่างแยบยล ดังนี้คอื
“การกระทาทางการสือสารนั
่
น้ เกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารในระดับปจั เจกบุคคลทีก่ ารสือ่ สารนัน้ ได้รบั การออกแบบ
เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน ภายในกลุ่มและเพือ่ สนับสนุ นส่งเสริม ความร่วมมือ มากกว่าจะเป็ นการสือ่ สารที ่
เน้นการปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์ (strategic action) ทีไ่ ด้รบั การออกแบบมาเพือ่ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึง่ ได้บรรลุตามเป้าหมายส่วนบุคคลหรือส่วนกลุ่ม” (Habermas, 1984, หน้า 85-101)
อาจเห็นได้ว่า Habermas นัน้ เน้นการสร้างองค์ความรูท้ เ่ี ชื่อมโยงทัศนคติและพฤติกรรมในการสื่อสารทีเ่ น้น
ร่วมมือเพื่อส่วนรวมมากกว่าการกระทาใดๆในเชิงยุทธวิธเี พื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประเด็นหลักคือ Habermas เสนอว่า
ปจั เจกบุคคลในสังคมนัน้ ควรจะพยายามได้มาซึง่ ความเข้าใจร่วมกัน (Common Understanding) และพยายามสอด
ประสานการกระทาต่างๆด้วยการสือ่ สารบนเหตุผลเพื่อให้ได้มาซึง่ เสียงอันเป็ นเอกฉันท์และความร่วมมือในชุมชนสังคม
มากกว่าการปฏิบตั ิการเชิงกลยุทธ์ใดๆทีต่ อบสนองเฉพาะเป้าหมายส่วนบุคคลเท่านัน้ (Habermas, 1984) ดังนัน้

กระบวนการสื่อสารจึงเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการตีความทีป่ จั เจกในสังคมควรช่วยกันส่งเสริมการตีความร่วมกันจึงเป็ นสิง่
สาคัญในการได้มาซึง่ การปฏิบตั กิ ารทางการสือ่ สารทีป่ ระสบความสาเร็จ ทัง้ นี้ Habermasได้กล่าวว่า
“ในกรณีของการปฏิบตั กิ ารทางการสือสาร
่
การสัมฤทธิผ์ ลทางการตีความเกีย่ วกับกระบวนการทางการตีความ
ว่าด้วยการร่วมมือกันนัน้ เป็ นเครือ่ งมือสาหรับการปฏิบตั กิ ารในการสอดประสานความร่วมมือ ”– “In the case
of communicative action, the interpretive accomplishments on which cooperative processes of
interpretation are based represent the mechanism for coordinating actions” (1984, หน้า 101)
ทัง้ นี้อาจเห็นได้ว่า Habermas นัน้ มุ่งมองว่าการสื่อสารและความไว้วางใจถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับสังคม
มนุษย์ โดยเฉพาะสาหรับสังคมสมัยใหม่ทก่ี าลังเผชิญปญั หาทัง้ ทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมทีเ่ รียกว่า เป็ นวิ กฤติ
ในโครงสร้างการสื่อสารและวัฒนธรรมของสังคมโลก ทัง้ นี้ ในประเด็นเกีย่ วกับความไว้วางใจ (Trust) Habermas
มองว่าการกระทาของการสื่อสารนัน้ มักอาศัยหลักเกณฑ์ร่วมกันสีป่ ระการเพื่อให้ได้ มาซึง่ ความไว้วางใจระหว่างกัน ซึง่
หลักเกณฑ์สป่ี ระการนัน้ ได้แก่ 1) ความสามารถในการเข้าใจและทาความเข้าใจได้ (Intelligibility) 2) ความจริง (Truth)
3) ความไว้วางใจ (Trustworthiness) และ4) ความชอบธรรม (Legitimacy) ตราบใดทีไ่ ม่มฝี ่ายหนึ่งฝ่ายใดฉงนสงสัย
หรือตัง้ ค าถามเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ท งั ้ สี่ประการดัง กล่ าวแล้ว การสื่อ สารก็จะราบรื่นและไม่ ตกรางทางการสื่อสาร
(Communication Derailment) ดัง นั น้ Habermasจึง ได้น าเสนอแนวคิด ว่ า ด้ว ยตรรกะทางการสื่อ สารหรือ
Communicative Rationality ซึง่ หมายถึงว่า ในสถานการณ์ใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทาทางการสือ่ สาร ปจั เจกทีก่ ล่าว
อ้างถึงชุดเหตุผลใดๆนัน้ จะต้องมีลกั ษณะของการสื่อสารที่สะท้อนความสามารถในการสานาสวนา (Dialogical or
Communicative) ซึง่ ตรรกะแบบนี้เองเปรียบเสมือนพลังทีส่ าคัญอย่างยิง่ ยวดในการนามาซึง่ ฉันทามติโดยเฉพาะในวาท
กรรมทีผ่ สู้ อ่ื สารอาจต้องโต้เถียงหรือแสดงความคิดแตกต่างไปตามเหตุผลของฝา่ ยตนเองเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นจริง หลักเกณฑ์ทงั ้ สีร่ วมถึงความสามารถของมนุษย์ในการใช้ตรรกะทางการสือ่ สาร
นัน้ ค่อนข้างมีคุณลักษณะทีม่ คี วามเป็ นอุดมคติและอาศัยสมรรถนะทางการสือ่ สารของปจั เจกในสังคม ดังนัน้ การสือ่ สาร
จึงสามารถเกิดการสูญเสียในเชิงกระบวนการ (Process loss) อยู่ตลอดเวลาหากผูส้ อ่ื สารหรือผูก้ ระทาการการสือ่ สารไม่
มีความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร วาทกรรมและคุณธรรมเป็ นสาคัญ ในลาดับถัดไปจะได้นาเสนอ
ประเด็นต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สาร จริยธรรมคุณธรรมและประชาธิปไตยแบบดาริตริตรองภายใต้กรอบทฤษฎีการ
กระทาของการสือ่ สารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

4. ปทัสถานแห่งวาทกรรมเชิ งคุณธรรมและประชาธิ ปไตยแบบดาริ ตริ ตริ ตรองหรือปรึกษาหารือหรือ
สานเสวนาหาทางออกร่วมกัน (Norms of Moral Discourse and the Deliberative Democracy)
ก่อนจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมแห่งวาทกรรมและความขัดแย้งเชิงคุณธรรมนัน้ อยากชีใ้ ห้เห็น
ว่า Habermas นัน้ เชิดชูคาว่า “วาทกรรม” (Discourse) และหน้าทีข่ องวาทกรรมในการจรรโลงสังคมมนุ ษย์เป็ นอย่าง
มาก อันเนื่องมาจากว่า Habermas มองว่าวาทกรรมคือกลไกทีส่ าคัญทีใ่ ช้ในการแก้ไขปญั หาการสื่อสารของมนุ ษย์
และวาทกรรมนี้เองที่จะเป็ นกลไกในการสร้างปทัสถานของการระงับข้อพิพาทใดๆอย่างถาวร (Dispute Resolution)

มากกว่าจะเป็ นการทีฝ่ ่ายหนึ่งใดกล่าวอ้างความเป็ นจริง (Truth Claims) หรือข้อถกเถียงใดๆ (Argumentation) จาก
จุดยืนของกลุ่มตนเอง ซึ่งในเชิงอุดมคตินัน้ วาทกรรมหมายถึงความต้องการที่จะได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันหรือ
Agreement ทัง้ นี้ Habermas กล่าวว่า การทีม่ นุษย์จะเข้าสูก่ ระบวนแห่งวาทกรรมได้จะต้องวางเหตุผลจูงใจใดๆทัง้ หมด
ลงก่อน (Put aside all motives) ยกเว้นความเต็มใจทีจ่ ะได้ซง่ึ ข้อตกลงซึ่งโน้มนาโดยความต้องการที่จะได้มาซึ่ง
ข้อตกลงร่วมกันทีด่ กี ว่า (better arguments) และเป็ นอิสระจากพันธนาการทัง้ ปวงทีก่ ดี กันการกระทาทัง้ ปวงของมนุ ษย์
ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการสร้างและรักษาวาทกรรมร่วมกัน
ในภาพรวมสาหรับ Habermas แล้ว วาทกรรม จึงมีความหมายครอบคลุมถึงว่า ทุกฝ่ ายที่ เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารนัน้ จะต้องมีโอกาสในการตัง้ คาถามเกี่ยวกับความเป็ นจริง (Truth) ของการยืนกรานแสดงความคิ ดเห็น
ทางการสื่อสาร (the Truths of Assertion) ความน่ าไว้วางใจของการแสดงความคิ ดเห็น (the Trustworthiness
of Expression) และความชอบธรรมของความต้ องการของแต่ ละฝ่ าย (the Legitimacy of Interests)
นอกจากนี้ Habermas เน้นย้าว่า การทีจ่ ะได้ซง่ึ วาทกรรมนัน้ ไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่มคี วามจาเป็ นทีม่ นุ ษย์ในสังคมนัน้
ควรยอมรับชุดฐานความคิดของวาทกรรมรวม 4 ประการดังทีจ่ ะได้กล่าวถึงในลาดับถัดไปก่อนทีจ่ ะได้มาซึง่ การสร้าง
วาทกรรม ซึ่งถ้าปราศจากฐานความคิด ทัง้ สีป่ ระการนี้ Habermas กล่าวว่าการสื่อสารบนฐานแห่งเหตุผล (Rational
Communication) จะเกิดขึน้ ไม่ได้เลยอันเนื่องมาจากว่าข้อเสนอทางความคิด ทัง้ สีป่ ระการนัน้ ต้องสถิตอยู่ในโครงสร้าง
และ Telos of Speech วาทะแห่งมนุษย์เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ชุดฐานความคิดสีป่ ระการนี้ ได้แก่
(1) วาทกรรมที่จริงแท้มเี ป้าประสงค์ในการได้มาซึ่งข้อตกลงบนฐานของฉันทามคติท่มี เี หตุผล (Rational
Consensus)
(2) การได้มาซึง่ ฉันทามติทม่ี เี หตุผลนัน้ เป็ นเรื่องทีเ่ ป็ นไปได้
(3)
ฉั น ทามติ ท่ีจ ริ ง แท้ นั น้ สามารถแยกแยะออกได้ จ ากฉั น ทามติ ท่ีบิด เบือ นคลาดเคลื่อ น (False
Consciousness)
(4) ฉันทามติบนฐานของเหตุผลเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีเ่ ป็ นเกณฑ์กลางหรือหลักการทีเ่ ป็ นกลางในการ
เชื่อมโยงทุกฝา่ ยเข้าสูก่ ารใช้วาทกรรมในการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ทีส่ าคัญ Habermas เชื่อว่า เมื่อกล่าวถึงคาว่าเหตุผล (Reason) และ “กฎแห่งเหตุผล” (The Rules of
Reason) นัน้ จาเป็ นต้องตัง้ อยู่บนสติสมั ปชัญญะเชิงคุณธรรม (Moral Consciousness) ของสังคมและปจั เจกเป็ นสาคัญ
ดังนัน้ เหตุผลจึงได้มาจากการกระทาทางการสือ่ สารทีส่ ะท้อนจริยธรรมแห่งวาทกรรม (Discourse Ethics) ทีไ่ ด้จากการ
แสดงความคิดร่วมแห่งอันตวิสยั ร่วมกันในสังคมเท่านัน้ เป็ นสาคัญ ดังนัน้ กฎเกณฑ์ในเชิงคุณธรรมใดๆ ก็ตามจะ
สามารถอิงกับความเป็ นสากลได้กต็ ่อเมื่อมนุษย์ในฐานะผูก้ ระทาการในแต่ละฝา่ ยนัน้ ได้เข้าสูก่ ารสร้างวาทกรรมแห่งการ
สานเสวนาร่วมกัน (Come into Discursive Dialogues) และแต่ละฝ่ายสามารถเอาชนะมุมมองของฝ่ายตนลงเพื่อ
สามารถสร้า งสิง่ ที่ Habermas เรียกว่ า “มุม มองของการสังเคราะห์ใ นระดับที่สูงขัน้ ไป” (Higher Synthesized
Viewpoints) มนุ ษย์ในฐานะผูก้ ระทาการสื่อสารต้องพร้อมที่จะพิสจู น์ว่าความคิดเห็นของตนผิดได้และการสื่อสารของ
ตนเองบิดเบือนได้ นอกจากนี้มนุษย์ยงั ควรมีความสามารถในการพัฒนาความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือ

ความรูส้ กึ ร่วม (Empathy) พร้อมรับฟงั คนอื่นและกระทาการทุกอย่างภายใต้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง “ตรรกะ”
และ “เหตุผล” (Within the Bonds of Logic and Rationality) เพื่อสามารถสร้างข้อตกลงทีด่ กี ว่า มีคุณธรรมกว่า งดงาม
ยิง่ ใหญ่กว่า
นอกจากนี้ Habermas ได้กล่าวถึง แนวคิดว่าด้วยวาทกรรมในฐานะเครื่องมือหลักในการได้มาซึ่งความ
เข้าใจระหว่างมนุษย์ซง่ึ Habermas ได้แยกแยะวาทกรรมออกเป็ นสามประเภท ได้แก่
1) Explicative Discourse หรือวาทกรรมเพื่อใช้ในการอธิ บายเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึง่ Habermas
อธิบายว่า เป็ นวาทกรรมเพื่อตัง้ คาถามเกีย่ วกับความสามารถในการเข้าใจในข้อความ ถ้อยคา
2) Theoretical Discourse หรือวาทกรรมทางแนวคิ ดทฤษฎี บนหลักการเหตุผลที่ ถกู ต้องและประการ
สุดท้าย
3) Practical Discourse หรือวาทกรรมในเชิ งประยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในการตัง้ คาถามเชิ ง
วิ พากษ์ (critically questioning) ต่อในประเด็นที่สะท้อนระบบความคิ ดที่ทรงพลังในสังคม (Dominant sets of
thoughts) อาทิ ความเชื่อ อุดมการณ์ ปทัสถานและค่านิ ยมต่างๆ (Beliefs, Ideologies, Norms and Values)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งระบบความเชื่อที่ ได้รบั การจัดเป็ นแก่นเรื่อง (Thematized) อาทิ เรื่องของศีลธรรมคุณธรรม
หรือแก่นเรื่องเกีย่ วกับการกาหนดวิธกี ารในการประเมินว่าอะไรถูกอะไรผิดในสังคมมนุษย์เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยจริยธรรมแห่งวาทกรรม (Discourse Ethics)นัน้ Habermas
ได้นาเสนอว่า เมื่อใดก็ตามที่มนุ ษย์ในสังคมประสบกับสถานการณ์ท่เี กีย่ วโยงกับประเด็นทางด้านจริยธรรมและมีฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่มกี ารกล่าวอ้างถึงความเป็ นจริงของแนวคิดของตนเองหรือกลุ่มเองที่แม้จะอิงกับ
ปทัสถานทางสังคมหรือมาตรฐานทางสังคมทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับแล้วก็ตาม (Normative Validity Claims) หากแต่ Habermas
กล่าวว่าในการกระทาดังกล่าวจะถูกต้องอย่างชอบธรรมมากขึน้ หากพิจารณาตาทแนวคิดทฤษฎีสองแนวคิดได้แก่
“Principle U” และ “Principle D” ควบคู่ไปด้วยทัง้ นี้ จะขอขยายความดังนี้
กฎของตัว U หรือ Principle U กล่าวไว้ว่า “บุคคลทีถ่ ูกกระทบทัง้ หมดจะต้องสามารถยอมรับผลทีจ่ ะตามมา
และผลพลอยได้ใดๆทีอ่ าจคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อทีจ่ ะได้มาซึง่ ความพึงพอใจในการตอบสนองความต้องการของทุกฝา่ ย
” (“All affected can accept the consequences and the side effects its general observance can be anticipated to
have for the satisfaction of everyone’s interests”) ส่วนกฎของตัว D หรือ Principle D กล่าวไว้ว่า “ปทัสถานทีจ่ ะ
ได้รบั การพิจารณาว่ามีความแม่นตรงได้กต็ ่อเมื่อได้ รบั การอนุ มตั ิจากบุคคลทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในฐานะของผู้มี
ส่วนร่วมในการสร้างวาทกรรมอย่างมีเหตุผลร่วมกัน “ (“Only those norms can claim to be valid that meet or could
meet with the approval of all affected in their capacity as participants in a rational discourse”) (Miller, 2013)
อาจเห็นได้ว่าประเด็นทัง้ หมดที่ได้กล่าวมาจากมุมมองของ Habermas ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของวาทกรรม
จริยธรรมเชิงวาทกรรม ความขัดแย้งทางศีลธรรม ฉันทามติบนฐานของเหตุผลและการสื่อสารเชิงเหตุผลนัน้ ล้วนเป็ น
ฐานความคิดทีส่ าคัญสาหรับการเข้าสู่ประเด็นว่าด้วย “ประชาธิปไตยแบบดาริตริตรองหรือปรึกษาหารือหรือสานเสวนา

หาทางออกร่วมกัน”(Deliberative Democracy) นัน้ Habermas มองว่า การทีใ่ ห้สาธารณะสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือแม้แต่ขอ้ โต้เถียงเชิงวิพากษ์ (Critical Public Debate) เป็ นเงื่อนไขสาคัญสาหรับประชาธิปไตยแบบเสรี วิถเี ชิง
จริยธรรมทีต่ งั ้ อยู่บนวาทกรรม (discourse-based Ethical Approach) ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ Habermas ให้ความสาคัญในการ
ปลดแอกให้สงั คมผ่านการสื่อสาร ทัง้ นี้ อันเนื่องมาจากว่า Habermas มองว่าเป็ นเพราะว่าสังคมมนุ ษย์นนั ้ สามารถถูก
ครอบงาได้จากอุดมการณ์บางอย่าง (Manipulability of society)
นอกจากนี้ ในปมประเด็น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ แนวคิด ว่ า ด้ ว ยวาทกรรมว่ า ด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
สาธารณชน (public participation) บนฐานของสุนทรียสนทนา (Dialogues) เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงที่ ฉันทามติ
หรือเป็ นเอกฉันท์ตามมุมมองของ Habermas นัน้ มีความสาคัญมากกว่าการที่ ปัจเจกในสังคมหรือกลุ่มต่างๆ
ในสังคมนัน้ พยายามในการแสดงอานาจผ่านเครือ่ งมือต่างๆ รวมถึงการให้อภิ สิทธิ์ ต่อเสียงของกลุ่มบางกลุ่ม
ในสังคม อาทิ กลุ่มผู้เชี่ ยวชาญหรือกลุ่มผู้ทรงอานาจทางสังคม ดังนัน้ Habermas จึงเชื่อว่าการได้มาซึ่งการ
เปิ ดรับฟงั เสียงของทุกกลุ่มในสังคมโดยเน้นให้แต่ละฝ่ายมีความสามารถในการรับฟงั คนอื่นและสามารถสะท้อนย้อน
มองตรวจสอบความคิดของตนเองได้นนั ้ เป็ นเรื่องสาคัญในการใช้ชวี ติ ในสังคมทีม่ คี วามสลับซับซ้อนในเชิงข้อมูลข่าวสาร
ภายใต้กรอบของประชาธิปไตยที่ Habermas เรียกว่าเป็ น “ประชาธิ ปไตยแบบดาริ ตริ ตรองหรือปรึกษาหารือหรือ
สานเสวนาหาทางออกร่วมกัน” (Deliberative Democracy) ภายใต้กรอบความคิดดังกล่าว Habermas จึงมองว่า
ความชอบธรรมของประชาธิปไตยหรือ (The Legitimacy of Democracy) นัน้ ไม่เพียงแต่ขน้ึ อยู่กระบวนการแห่ง
รัฐธรรมนู ญในการบังคับใช่กฏหมายเท่านัน้ หากแต่ยงั ขึ้นอยู่กบั “คุณภาพทางวาทกรรมของกระบวนการแห่ ง
ประชาธิ ปไตยแบบสานเสวนาหาทางออกร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ”(Discursive Quality of the full process of
Deliberation) ของคนกลุ่มต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องในสังคม โดยเฉพาะภายในพื้นที่ แห่งสาธารณะ หรือ Public Sphere ที่
มนุษย์พงึ ให้ความสาคัญต่อกระบวนการสานเสวนาทัง้ ในประเด็นด้านสมรรถนะด้านการสื่อสารและภาษา ตลอดจนการ
ใช้ตรรกะทางการสือ่ สารหรือ Communicative Rationality ดังทีก่ ล่าวไปข้างต้นอันสะท้อนให้เห็นปทัสถานทางคุณธรรม
แห่งวาทกรรมของมนุษย์นนเอง
ั่
ดังนัน้ การร่วมกันพิจารณาถึงสภาพเงื่อนไขต่ างๆของปฏิสมั พันธ์ทางการเมืองในสังคมชุมชนนัน้ ๆและการ
ออกแบบสถาบันต่างๆทัง้ ในด้านกระบวนการและโครงสร้างของสถาบันทางสังคมต่ างๆที่สถิตอยู่ในสังคมใดๆจึงมี
ความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าการพิจารณาดูเนื้อหาของนโยบายต่างๆ ในการปกครองผูค้ นในสังคม ทีส่ าคัญทีส่ ุดคือ
สถาบันต่างๆทางสังคมในเชิงอุดมคติ (Ideal institutions) จึงควรตัง้ อยู่การปฏิบตั กิ ารทางการสื่อสารทีม่ กี ระบวนการดี
เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อคิดเห็นหรือแม้แต่ขอ้ โต้แย้งทีด่ ีหรือกระบวนการในการสร้างข้อโต้แย้งทีด่ ี (Good Arguments and
Argumentation) มากกว่าเป็ นเรื่องของสิทธิอานาจของคนหรือบุคคล (Authority) อันเป็ นฐานทีส่ าคัญของหลักการแห่ง
ประชาธิปไตย ดังนัน้ แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยดังกล่าวจึงเกีย่ วข้องกับจริยธรรมทางวาทกรรมตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
ก่อนหน้า Habermas กล่าวว่าปทัสถานใดๆหรือกฎแห่งศีลธรรมใดๆ (Moral Rules) ใดๆจะสามารถคงไว้ซง่ึ ความชอบ
ธรรมทีอ่ งิ เหตุผล (Rational Legitimacy) ได้กต็ ่อเมื่อทุกฝา่ ยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมีโอกาสได้เข้าร่วมสานเสวนาว่าด้วยการ
โต้แย้ง (Conversations of Debate) บนฐานแห่งเหตุผล (Rational Debate) หรือส่งตัวแทน (representatives) ในการ
เข้าแสดงความคิดเห็นทีส่ ามารถเห็นแย้งและเห็นต่างได้อย่างมีอสิ ระและมีโอกาสในการมอบ “Considered Consent”
หรือการยินยอมทีไ่ ด้ผ่านการพิจารณาแล้ว ทัง้ นี้ Habermas บอกว่าในเชิงปฏิบตั กิ ารในการสานเสวนาดังกล่าวนัน้

จาเป็ นทีต่ อ้ งพิจารณาระดับความสามารถในการโน้มน้าวใจของข้อโต้แย้ง (Persuasiveness of Arguments) เป็ นหลัก
โดยไม่เน้นการใช้อานาจ (Power-based) เป็ นเครื่องมือในการสื่อสารเสวนา อาทิ การข่มขู่ (Threats) การติดสินบน
(Bribes) ซึง่ เป็ นหลักการทีข่ ดั กับปทัสถานแห่งวาทกรรมเชิงคุณธรรมจากมุมมมองของ Habermas เป็ นสาคัญ ในลาดับ
ต่อไปจะได้กล่าวถึงแนวคิดว่า ด้วยพหุนิยมของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมเป็ นสาคัญ

ง. แนวคิ ดว่ าด้ วยพหุนิยมของอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของอาเซี ยนและการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม
(The Notions of Cultural Pluralism of ASEAN Identities and Intercultural
Communication)
ในส่วนนี้ บทความวิจยั นี้จะขอนาเสนอว่าด้วยแนวคิดหลักการพืน้ ฐานทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมทีห่ ลากหลายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อนทีจ่ ะนาเสนอประเด็นว่าด้วยการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
เพื่อเป็ นฐานของความเข้าใจในประเด็นของการสะท้อนสหสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการสื่อสาร โดยเฉพาะของ
ภูมภิ าคแห่งAEC เป็ นสาคัญ โดยมีลาดับการนาเสนอดังนี้คอื
1) เกริน่ สูม่ ุมมองของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ (The ASEAN Economic Community)
2) สหสัมพันธ์ของการสือ่ สารและวัฒนธรรมและการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม (The Interrelationships between
Communication and Culture and Intercultural Communication)
3) พหุนิยมทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Pluralism and Cultural Diversity of
the AEC)

1) เกริน่ สูม่ ุมมองของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ (The ASEAN Economic Community)
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 20 ทีแ่ นวคิดว่าด้วย “ภูมภิ าคาวิวฒ
ั น์” หรือ Regionalism ได้ปรากฏผ่านการรวมตัวกันของ
ภูมภิ าคต่าง ๆ ทัวโลก
่
ไม่ว่าจะเป็ น EU, NAFTAม SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)
รวมทัง้ ภูมภิ าคของ ASEAN ที่ ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน (2554) กล่าวว่า AECนัน้ จะมาพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของพลเมืองของแต่ละประเทศ ทัง้ นี้ จากแรงขับของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ จากการ
รวมตัวของ AEC นัน้ ครอบคลุม 5 มิตหิ ลัก ได้แก่ ภูมทิ ศั น์ธุรกิจ เทคโนโลยี การเมืองกฎหมาย เศรษฐกิจตลาด และ
สังคมวัฒนธรรม ในบทความนี้จะเน้นมิตขิ องสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเป็ นพหุนิยมทางวัฒนธรรมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เป็ นสาคัญ
อนึ่ง ด้วยคาขวัญของประชาคมได้แก่ “หนึง่ วิสยั ทัศน์ หนึง่ อัตลักษณ์ หนึง่ ประชาคม” (One Vision, One
Identity, One Community) ทัง้ นี้ AEC จะเป็ นทัง้ องค์กรและประชาคมทีพ่ ฒ
ั นาจาก ASEAN ในปี ค.ศ.1967 บนฐาน

ของกรอบปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) ทีเ่ น้นในประเด็นสังคมเอื้ออาทร เน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ สวัสดิการสังคม สิทธิและความยุตธิ รรมทางสังคม (Social Rights and Justice) ความยังยื
่ นทางสิง่ แวดล้อม
(Environmental Sustainability) รวมถึงความพยายามในการลดช่องว่างในการพัฒนาและทีส่ าคัญ การเชิดชูอตั ลักษณ์
ASEAN หรือ The ASEAN Identity) เป็ นสาคัญ ซึง่ แนวคิดมโนทัศน์ทงั ้ หลายเหล่านี้ ก็ยงั สืบทอดและสืบสานสู่ความ
เป็ นประชาคมเศรษฐกิจของ ASEAN ด้วย ทัง้ นี้ในกรอบของประเทศไทย มีการจัดตัง้ กลไกระดับชาติของประเทศคือมี
การจัดตัง้ “คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ” เมื่อวันที่ 247 สิงหาคม 2553 โดยขับเคลื่อนตามกฎบัติอาเซียนหรือ
ASEAN Charter อันเป็ นกรอบทางกฎหมายและสถาบันอันประกอบด้วยหลักการ เป้าหมาย วัตถุ ประสงค์และ
โครงสร้างความร่วมมือ โดยเน้น 12 สาขา อุตสาหกรรม สาคัญอันแรกภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันได้แก่
เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ ยานยนตร์ การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไม้ สิง่ ทอ
เครื่องนุ่งห่ม อิเล็คทรอนิคส์ และโลจิสติกส์ เป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ เมื่อกล่าวถึง AEC Blueprint ของ AEC นัน้ อันทีจ่ ริงประกอบด้วยสามเสาหลักในการพัฒนาภูมภิ าค
อาเซียน ซึง่ เรียกรวม ๆ ว่า เป็ นความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในภูมภิ าค ASEAN อันประกอบด้วย:
1. เสาทีห่ นึ่ง ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมันคง
่ (ASC : ASEAN Political Security Community )
2. เสาทีส่ อง ได้แก่ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC: ASEAN Socio-Cultural Community) และ
3. เสาทีส่ าม ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC : ASEAN Economic Community)
สาหรับเสาทีห่ นึ่ง APSC นัน้ เน้นย้าถ้าประชาคม AEC อยู่ดว้ ยกันด้วยสันติภาพ (live in peace) ภายใต้
สิง่ แวดล้อมทีเ่ น้นความยุตธิ รรม ความสมานฉันท์ภายใต้ระบบประชาธิปไตย (A just, democratic and harmonious
environment) โดยยึดโยงหลักการของประชาธิปไตย (democracy) (the rule of law) หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) การเคารพและการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน (Promotion and Protection of human rights) ตามทีป่ รากฏ
ในสัตยาบันแห่งกฏบัตรอาเซียนดังนี้ คือ
“The APSC aims to ensure that the peoples and Members States of ASEAN live in peace with one
another and with the world at large in a just, democratic and harmonious environment. To achieve this,
the APSC will promote political development in adherence to the principles of democracy, the rule of
law, and good governance, respect for, promotion and protection of human rights and fundamental
freedoms as inscribed in the ASEAN CHARTER and its Dialogue Partners and friends”
สาหรับเสาทีส่ อง ASCC นัน้ เป็ นเสาทีใ่ นบทความวิจยั ฉบับนี้มุ่งให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ซึง่ ตามทีป่ รากฏ
ในเนื้อหาของกฎบัตอิ าเซียนได้ระบุไว้ชดั เจนว่า
“The ASCC aims to contribute to realizing an ASEAN Community that is people-oriented and socially
responsible with a view to achieving enduring solidarity and unity among the peoples and Member
States of ASEAN. It seeks to forge a common identity and build a caring and sharing society which is
inclusive and where the well-being, livelihood, and welfare of the peoples are enhanced. It envisages

the following: (1) human development, (2) social welfare and protection, (3) social justice and rights,
(4) ensuring environmental sustainability, (5) building ASEAN Identity, and (6) narrowing the
developmental Gap”
ซึ่ง จะขอถอดความเฉพาะเสาต้น ที่สองนี้ โ ดยละเอีย ดว่ า เสาต้น ที่สองแห่ ง ASCCนี้ มุ่ ง ให้ค วามสาคัญ กับ
ประชาคมอาเซียนทีม่ ุ่งเน้นในมิตดิ า้ นประชาชน ทีม่ คี วามรับผิดชอบทางสังคมทีเ่ น้นย้าเชิดชูประเด็นด้านภราดรภาพ
และเอกภาพ (Solidary and liberty) ความเป็ นอยู่อนั ดีและสวัสดิการของประชาชนในประชาคม โดยเน้น 6 มิติ ได้แก่
1) การพัฒนามนุษย์ 2) สวัสดิการทางสังคมและการป้องกันทางสังคม 3) ความยุตธิ รรมทางสังคมและสิทธิทางสังคม 4)
ความยังยื
่ นของสิง่ แวดล้อม 5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและ 6) การลดช่องว่างทางการพัฒนาเป็ นสาคัญ
ซึง่ ในประเด็นที่ 5 นี้หรือการส่งเสริมในการสร้างอัตลักษณ์ ASEAN นัน้ จะเกีย่ วข้องกับประเด็นหลักได้แก่ การ
ส่งเสริมการตระหนักรู้และรับรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนและความรูส้ กึ องการเป็ นประชาคม การส่งเสริมและอนุ รกั ษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมอาเซียน การส่งเสริมการสร้างสรรค์ดา้ นวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม และ การมีส่วนเกีย่ วข้อง
กับชุมชนเป็ นสาคัญ ในการปาฐกถาของ ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ (2554) ภายใต้หวั ข้อ “มิตวิ ฒ
ั นธรรมในการสร้างประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” กล่าวว่า
“ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เป็ นเสาสาคัญทีจ่ ะนาไปสู่ความสาเร็จและความมันคงองอี
่
ก
2 เสาหลัก เนือ่ งจากสามารถเชือ่ มโยงผู้คนด้วยศิลปวัฒนธรรม มิใช่ด้วยกาไรหรือวัตถุ เนือ่ งจากเรือ่ งของ
ศิลปวัฒนธรรมเป็ นเรือ่ งของสุนทรียภาพ ความดืม่ ดา่ ซึง่ GDP วัดไม่ได้ บ่งบอกด้วยปริมาณตัวเลขไม่ได้
เพราะเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการเป็ นมนุษย์ในสังคม “
ส่วนเสาทีส่ ามได้แก่ AEC นัน้ ก็มุ่งพัฒนาให้ภูมภิ าค ASEAN นัน้ มีความเจริญสถาพรและเป็ นภูมภิ าคทีม่ คี วาม
พร้อมโดยเน้นการลดปญั หาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางด้านสังคมเศรษฐกิจ (to reduce poverty and socioeconomic disparities) เป็ นสาคัญตามปรากฏ ดังนี้คอื
“The AEC aims to transform ASEAN into a stable prosperous and highly competitive region with
equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities. It comprises
four Key pillars: (1) a single market and production base, (2) a highly competitive economic region, (3)
a region of equitable economic development, and (4) a region fully integrated in to global economy”
จากประเด็นการร่วมมือของประชาคมอาเซียนนัน้ ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ (2554) กล่าวว่า ข้อได้เปรียบของ
AEC คือประเด็นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเล็งเห็นเศรษฐกิจมหภาคทีม่ สี ภาพค่อนข้างเสถียร การรวมตัวแบบ
อาศัยตลาดนา (Market-led consumer economy) ด้วยประชากร 600 ล้าน โดยประมาณทีน่ ับเป็ นศูนย์การผลิตทีม่ ี
ต้นทุนต่ า (low cost production center) ด้วยระดับ GDP ที่ 6 % ของ GDP โลก แต่ในขณะเดียวกัน ข้อเสียเปรียบ
ของ AEC ได้แก่เศรษฐกิจขนาดเล็กทีก่ ระจัดกระจาย (Small and scattered economy of AEC) ซึง่ ลดความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนการผลิต และทีส่ าคัญข้อเสียเปรียบของAEC ได้แก่ ความหลากหลายในด้านมิตริ ายได้ ภาษาและวัฒนธรรม
ซึง่ ความหลากหลายแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมนี้เองทีอ่ าจทาให้การเชิดชูคาขวัญของอาเซียน ตามทีไ่ ด้กล่าวไป

แล้วข้างต้นคือ “หนึง่ วิสยั ทัศน์ หนึง่ อัตลักษณ์ หนึง่ ประชาคม” อาจเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นทางด้านการสื่อสาร
และคุณธรรมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
2) สหสัมพันธ์ของการสื่อสารและวัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ทุ ก ช า ติ มี รู ป แ บ บ แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร แ ต ก ต่ า ง กั น
ต า ม พื้ น ฐ า น ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี
แ ต่ สิ ่ ง ห นึ ่ ง ที ่ ค ล้ า ย กั น คื อ ค ว า ม เ จ ริ ญ ง อ ก ง า ม ที ่ มี พั ฒ น า ก า ร
มาจากคนรุน่ หนึ ง่ ไปสู่คนอีกรุน่ หนึ ง่
กาลเวลาผ่านไปหลายรุน่ จึงจะเห็นถึงความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิ ดขึ้น
การดาเนิ นชี วิ ตประจ าวัน อย่ างเร่ง รีบ และการไม่สนใจต่ อประวัติศ าสตร์จ ะไม่สามารถมองเห็น
พัฒนาการนัน้ ได้เลย
และนอกจากจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของตนเองแล้ว ยังไม่สามารถเข้าใจวัฒนธรรมของชาติ อืน่ และ
อาจนาไปสู่การตีความทีผ่ ิดเพี้ยน
เรือ่ งราวประวัติศาสตร์จึงเป็ นเรือ่ งทีน่ ่ าสนใจเสมอ”
– ลี กวน ยู
Rosaldo (1994) กล่าวว่า แนวคิดว่าด้วยการสื่อสารและวัฒนธรรม (Communication and Culture) นัน้ มี
ความสัมพันธ์กนั แยกไม่ออก อาจกล่าวว่า การสื่อสารคือวัฒนธรรม และวัฒนธรรมคือการสื่อสาร ทัง้ นี้เมื่อก ล่าวถึง
วัฒนธรรมซึง่ ไม่ว่าจะเป็ นระดับท้องถิน่ ระดับประเทศหรือระดับภูมภิ าค หรือระดับโลก วัฒนธรรมมีอทิ ธิพลต่อความคิด
มุมมอง การฟงั และการตีความของมนุ ษย์ ทัง้ นี้ แนวคิดการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมว่าหมายถึง การสื่อสารระหว่าง
บุคคลที่มคี วามแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ ชาติพนั ธ์หรือความแตกต่างทางด้านสังคม เศรษฐกิจเป็ นสาคัญ (racial,
ethnic, or socio-economic differences) ดังนัน้ ในปมประเด็นด้านอัตลักษณ์ว่า เราคือใคร หรือข้อเท็จจริงเชิง
ประวัติศาสตร์ว่าทุกชาติมคี วามสานึกทางประวัติศาสตร์อย่างไร มีอคติอย่างไร สามารถสะท้อนผ่า นภาษาและการ
สือ่ สารในวัฒนธรรมนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ นักสังคมวิทยา George Simmel (1989) ได้กล่าวว่าโดยธรรมชาติมนุษย์นนั ้
มักคิดว่า วัฒนธรรมของตนเองมีความโดดเด่นหรือสูงส่งกว่าวัฒนธรรมชาติอ่นื (Ethnocentrism) เป็ นทุนเดิม ทีส่ าคัญ
วัฒนธรรมองแต่ละประเทศจึงอาจเป็ นสิง่ ทีผ่ คู้ นในวัฒนธรรมหรือสังคมนัน้ ๆรูส้ กึ (felt) และรับรู้ (perceived)ผ่านระบบ
การสือ่ สารของวัฒนธรรมนัน้ ๆ ใน 4 มิตหิ ลัก ได้แก่
1. วัฒนธรรมเด่น และคนในวัฒนธรรมนัน้ รูส้ กึ ว่าวัฒนธรรมตนเองนัน้ เด่นกว่า สูงส่งกว่าวัฒนธรรมอื่น ๆ
2. วัฒนธรรมเด่น แต่คนในวัฒนธรรมนัน้ รู้สกึ ว่าวัฒนธรรมตนเองนัน้ ด้อยกว่าและกลับเห็นวัฒนธรรมอื่นนัน้ โดด
เด่น สูงส่งกว่าวัฒนธรรมตนเอง
3. วัฒนธรรมด้อยกว่า แต่คนในวัฒนธรรมนัน้ รูส้ กึ ภาคภูมิ ยกย่อง อัตลักษณ์ เชิดชู สงวนรักษาไว้ซง่ึ วัฒนธรรม
ตนเองและรูสกึ รับรูว้ ่า วัฒนธรรมตนเองนัน้ โดดเด่นกว่า
4. วัฒ นธรรมด้อย และคนในวัฒ นธรรมนัน้ รู้สกึ ว่ า วัฒ นธรรมตนเองด้อยค่ า ไร้อ ัตลัก ษณ์ อ ัน สูงส่ง เฉกเช่ น
วัฒนธรรมอื่น
ดังนัน้ ความรูส้ กึ และความสานึกถึงตัวตนทางวัฒนธรรมของผูค้ นจึงเป็ นประเด็นละเอียดอ่อนและเกีย่ วโยงกับการ
ตีความ การพิพากษาตัดสินคุณค่าทางวัฒนธรรมของผูค้ นในสังคมซึง่ สะท้อน

ประเด็นในเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนที่มาจากต่ างประเทศต่ างวัฒนธรรม ทัง้ นี้
Simmel (อ้างแล้ว) ได้กล่าวถึงมุมมองทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดว่าด้วยคนแปลกหน้า (The Notion of Stranger) ตราบใดที่
สังคมนัน้ ประกอบด้วยคนที่มาจากหลายวัฒนธรรมที่ในเชิงภายภาพ ผูค้ นอาจอยู่ร่วมกัน แค่ในประเด็นทางจิตวิทยา
แล้วกลับมีความห่างไกลกันเพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม (physically near, but psychologically far) อันนามา
ซึ่งปญั หาทางการสื่อสารนัน้ ก็ถือว่าเป็ นประเด็นละเอียดอ่อนทัง้ ในด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและในมิติด้าน
คุณธรรมด้วย (Social, cultural, psychological and moral) ทัง้ นี้ Simmel กล่าวว่า
“คนแปลกหน้า” ไม่ใช่ เป็ นเพียงผูพ้ เนจนซึง่ จะมาในวันนี้และจากไปในวันพรุ่งนี้ โดยไร้ซงึ ่ จุดยืนทางโครงสร้าง
วัฒนธรรม ในทางตรงกันข้าม คนแปลกหน้าคือ คนทีจ่ ะมาในวันนี้ อยู่ทีน่ ีใ่ นวันพรุ่งนี้ และผูกติดกับอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของเขาทีผ่ คู้ นในวัฒนธรรมอืน่ ๆ อาจมองว่าคนแปลกหน้าอย่างไรเสียก็คอื คนแปลกหน้า และ
เขาไม่ได้เป็ นคนใน มาตัง้ แต่แรกเริม่ และเขาอาจจากไปอีก...” (หน้า 402)
อนึ่ง Leininger (1991) กล่าวถึง วัฒนธรรมนัน้ อันทีจ่ ริงหมายถึงความรูใ้ นด้านค่านิยม ความเชื่อและวิถชี วี ติ
(The Knowledge of Values, Beliefs, and Life Ways) ทีส่ ามารถเรียนรู้ แบ่งปนั เชื่อมโยง ส่งต่อระหว่างคนจากรุ่น
หนึ่งไปสูร่ ุ่นนัน้ (inter-generationally) ซึง่ วัฒนธรรมนี้จะส่งผลอย่างยิง่ ยวดต่อความคิด การตัดสินใจและการกระทาใดๆ
ในวิธใี ดวิธหี นึ่งหรือรูปแบบประจาใด ๆ ของคนในวัฒนธรรมนัน้ ๆ (Thinking, Decisions and Actions in patterns or
in certain ways) โดยผ่านมิตทิ างวัฒนธรรมหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) ประวัตศิ าสตร์ History 2) ศาสนา Religion 3)
ค่านิยมและรูปแบบการแสดงออกทางวัฒนธรรม Values and Cultural Variations 4) องค์กรทางสังคม Social
organization อาทิ ครอบครัว รัฐบาล โรงเรียนและ 5) ภาษา Language ซึง่ ใน 5 มิตนิ ้ี ก่อให้เกิดบุคลิกภาพประจา
วัฒนธรรมอันเป็ นผลมาจากกระบวนโปรแกรมทางจิตเชิงหมู่ (Collective Mental Programming) ของผู้คนที่มี
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมกันในวัฒนธรรมนัน้ ๆ โดยที่ Leningerกล่าวว่า ภาษาเป็ นประสบการณ์ทโ่ี ดดเด่นทีส่ ุด
ทางวัฒนธรรม ทีส่ าคัญ ภาษานัน้ ก็เป็ นภาพสะท้อนความเจริญทางสังคมและเป็ นเครื่องมือในการบันทึกและถ่ายทอด
วัฒนธรรม จนมีคากล่าวว่า “ภาษาต่าง มุมมองต่าง โลกทัศน์ต่าง ตามค ากล่ า วที่ว่ า “Our Perception of the
Universes shifts from tongue to tongue” หรือการรับรูโ้ ลกของมนุษย์ปรับเปลีย่ นไปตามภาษาและวัฒนธรรมของพวก
เขาผ่านภาษาแม่ของพวกเขาเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ ภายใต้บริบทของ AEC นัน้ มีการกาหนดไว้ในประเด็นด้านภาษาว่า ภาษากลางของภูมภิ าคของภูมภิ าค
AEC ได้แก่ ภาษาอังกฤษ หรือ The Working language of AEC shall be Englishท่ามกลางความหลากหลายของ
ภาษา ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีการกาหนดภาษาไทยเป็ นภาษาราชการ ประเทศเวียดนามกาหนดภาษาเวียดนามเป็ น
ภาษาราชการ ประเทศพม่ากาหนดภาษาพม่าเป็ นภาษาราชการและประเทศลาวกาหนดใช้ภาษาลาวเป็ นภาษาราชการ
หากแต่ประเทศกัมพูชา ใช้ภาษาเขมรเป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษ ฝรังเศส
่
เวียดนามและจีน ประเทศ
มาเลเซีย ใช้ภาษามาเลย์เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นภาษาอังกฤษและจีน ประเทศสิงคโปร์ ใช้ภาษามาเลย์เป็ น
ภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พดู ได้สองภาษาคือ จีนกลางและภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชวี ติ ประจาวัน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ใช้ภาษาฟิ ลปิ ปิ นและอังกฤษ รองลงมาคือเสปนจีน ประเทศอินโดนีเซีย ใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็ น
ภาษาราชการ รองลงคืออังกฤษและประเทศบรูไน ใช้ภาษามาเลย์เป็ นภาษาราชการ รองลงมาคืออั งกฤษจีน จึงอาจ
เป็ นข้อสังเกตว่าในภูมภิ าค AECนัน้ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็ นคุณลักษณะของภูมภิ าค ดังจะได้ขอกล่าวถึง
ในลาดับถัดไป

3) พหุนิยมทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิ จแห่งอาเซียน

เมื่อกล่าวถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) องค์การยูเนสโก (2001) มีการกาหนดพันธ
กิจขององค์กร เพื่อเสริมความเข้าใจในประเด็นด้านการอนุรกั ษ์ (Preservation) และการส่งเสริมวัฒนธรรมในบริบทของ
สังคมทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม (multi-cultural cultures) ผ่านประกาศสากลยูเนสโกว่าด้วยความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม (The UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity) อันหมายถึง คุณลักษณะของวัฒนธรรม
ทีห่ ลากหลายหรือแตกต่างกันเมือ่ เทียบกับวัฒนธรรมเชิงเดีย่ ว (mono or single culture) การเคารพในความแตกต่าง
ของแต่ละวัฒนธรรมและในภูมภิ าคทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงหรือในสังคมแบบองค์รวม (Holistic) ดังนัน้ ความเป็ นพหุ
นิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Pluralism) จึงหมายถึง แนวคิดว่าด้วยการยอมรับและเคารพความหลากหลายต่อ สิง่ ที่
แสดงความแตกต่างทางวัฒนธรรมขัน้ พืน้ ฐานของแต่ละวัฒนธรรม อันได้แก่ ลักษณะประจาชาติ หรือบุคลิกภาพพืน้ ฐาน
มโนทัศน์ เวลาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ พืน้ ที่ ภาษา ภาษาท่าทาง ค่านิยม เป็ นสาคัญ อันเนื่องมาจากว่าทุกประเทศล้วนมี
ประวัตศิ าสตร์ และประวัตศิ าสตร์ยงั แสดงถึงรากเหง้า เผ่าพันธุข์ องชนชาตินนั ้ ๆ และยังถือเป็ นกรอบอ้างอิง (frame of
reference) สาหรับ ผู้ท่ีต้ อ งการศึก ษาเรีย นรู้ ว ัฒ นธรรม ดัง นัน้ การเปิ ด กว้า งในการเข้า ถึง ความเป็ น พหุ นิ ย มทาง
วัฒนธรรมถือเป็ นบทเรียนทีท่ รงคุณค่าสาหรับการดาเนินตามวิถกี ารใช้ชวี ติ ของมนุ ษยในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ซง่ึ ความ
เป็ นพหุวฒ
ั นธรรมถือเป็ นข้อเท็จจริงแห่งยุคศตวรรษที่ 21 นัน้ สิง่ นี้เองสามารถสะท้อนได้จ ากเสาต้นที่ 2 ของ ASCC
นัน้ จะมุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ ASEANนัน้ เน้นส่งเสริมการอนุ รกั ษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการ
ตระหนักรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนและความรูส้ กึ ของการเป็ นประชาคมและเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ จากหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศทัง้ 10 ของประชาคม AEC นัน้ จากประวัติศาสตร์ของภูมภิ าค
กล่าวคือ ภูมภิ าคนี้มีช่อื เดิมคือ กลุ่มอินโดจีน (Indo-China) ซึ่งแสดงถึงอู่อารยธรรมดัง้ เดิม คือ จีนและอินเดีย โดยที่
อิทธิพลของจีนมีในด้านของอิทธิพลทางการค้าและวิถที างการดาเนินชีวติ ทีต่ งั ้ อยู่บนค่านิยมของความสัมพันธ์ทางสังคม
(Social linkages) สมานฉันท์ทางสังคม (Social Harmony) ศักดิศรี
์ หน้าตา (Face) และความสัมพันธ์ทต่ี งั ้ อยู่บนการ
พึ่งพิง พึ่งพาและการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Reciprocal Obligation) ส่วนของประเทศอินเดียนัน้ จะแผ่อิทธิพ ล
ทางด้านวัฒนธรรม ภาษาและการปกครองเป็ นหลัก ทัง้ นี้ ในกลุมประเทศของ AEC นัน้ สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มสาม
วัฒนธรรมหลัก ได้แก่
1) กลุ่มประเทศแห่งอารยธรรมลุ่มน้ าโขง (The Mekong Culture หรือแม่น้ าดานู ปตะวันออก) นัน้
ประกอบด้วยกลุ่มประเทศที่นับถือพุทธศาสนา ได้แก่ กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและไทย ซึ่งมี
ลักษณะของการมีมรดกร่วมในอนุ ภูมภิ าค อาทิ ภาษา ศาสนา นาฏศิลป์และประเพณีทค่ี ล้ายคลึงกัน ทัง้ นี้ ภูมปิ ญั ญา
ต่าง ๆ ในแถบอนุ ภูมภิ าคแห่งนี้ ได้มกี ารพัฒนาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทีต่ ่อเนื่องชัดเจน โดยการพัฒนานี้มี
ความเหมือนและแตกต่างกันไปตามเหตุปจั จัย สิง่ แวดล้อมทางประวัตศิ าสตร์ การเมือง การปกครอง แต่ยงั คงความ
มีอตั ลักษณ์ (Identity) ความเป็ นตัวตน (Self) ความเป็ นชนชาติ (Ethnicity) ทีเ่ หนียวแน่ นด้วยคุณธรรม ความเชื่อ
ดัง้ เดิม การรับเอาพุทธศาสนาในเวลาต่อมา สิง่ เหล่านี้ส่งผลถึงวิถชี วี ติ ที่งดงาม มีระเบียบของชีวติ ทีช่ ดั เจน และมีการ
ั ญาและศิล ปวัฒ นธรรมทัง้ หลายได้ผ่ า น
สร้า งสรรค์ศิล ปวัฒ นธรรมที่ส่อื ถึง ความเชื่อ และค่ า นิ ย มดัง กล่ า ว ภู มิป ญ
กระบวนการวิวฒ
ั นาการจนกลายมาเป็ นแอ่งอารยธรรมลุ่มน้ าโขงทีท่ รงคุณค่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ าโขงมีพฒ
ั นาการทาง
ประวัตศิ าสตร์มากว่า 1,000 ปี ก่อกาเนิดศิลปวัฒนธรรมทีท่ รงคุณค่าและสุนทรียภาพทีม่ อี ตั ตาลักษณ์ ท่ามกลางกระแส
ความผันแปรทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างรัฐต่อรัฐ เมืองต่อเมือง ชุมชนต่อชุมชน บนความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาติพนั ธุแ์ ละเครือญาติทผ่ี สมผสานอย่างกลมกลืนเป็ นเอกภาพบนความหลากหลาย ในดินแดนทีเ่ ป็ นแอ่งอารยธรรมที่
เรียกว่า "ลุ่มน้าโขง"
2) กลุ่มวัฒนธรรมภายใต้อทิ ธิพลศาสนาอิสลามเป็ นหลัก ได้แก่ ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนและ
สิงคโปร์ (แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศสิงคโปร์นนั ้ เองก็มคี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมในเชิงศาสนาคือประกอบด้วยผู้
นับถือศาสนาพุทธประมาณ 50% อิสลาม 15% คริสต์ 15%และอเทวนิยมอีก 15% (Atheism) และวัฒนธรรม
ภายในประเทศของตนเองหากแต่ผกู พันทางประวัตศิ าสตร์ประเทศกับมาเลเซีย)

3) ประเทศเดียวทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากคริสต์ศาสนา เป็ นสาคัญ ได้แก่ ประเทศฟิลปิ ปิ นส์
ทัง้ นี้ Rosaldo (อ้างแล้ว) ได้กล่าวถึงแนวคิดว่าด้วย ปฏิสมั พัทธนิยมทางวัฒนธรรมหรือ Cultural Relativism
ว่าหมายถึงแนววิถีปรัชญาเชิงระเบียบวิธที างสังคมวิทยาที่สะท้อนแนวคิดว่า ในการมุ่งประเมินวัฒนธรรมต่างๆนัน้
สมควรจะได้รบั การประเมินจากชุดค่านิยมขนบปทัสถานทางพฤติกรรมของวัฒนธรรมนัน้ ๆและไม่ควรใช้เกณฑ์ทาง
วัฒนธรรมของวัฒนธรรมอื่นๆในเชิงตัดสินซึง่ ประเด็นนี้ถือเป็ นความท้าทายในการตีความประเมินอย่างยิง่ อย่างไรก็
ตาม หากในบางประเด็นทีเ่ ป็ นประเด็นทีล่ ะเอียดอ่อนไหว อาทิ ในเชิงคุณธรรมศีลธรรมก็อาจจาเป็ นต้องอิงกับแนวคิด
ว่าด้วย Soft Relativismคือเป็ นปฏิสมั พัธนิยมทางวัฒนธรรมแบบอ่อนคือ ยังจาเป็ นต้องอิงเกณฑ์บางประการทีไ่ ด้รบั
การยอมรับจากสากลในวงกว้างและไม่มุ่งมองยึดเอาวัฒนธรรมของตนเองเป็ นตัวตัดสินแต่เพียงประการเดียว ทัง้ นี้ ยัง
ได้กล่าวว่าในการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมโลก มนุ ษย์ในสังคมควรยอมรับว่า มนุ ษย์มกั มองเห็นวัฒนธรรมของตนเอง
ดีกว่าวัฒนธรรมอื่นๆ ตามแนวคิดของของการใช้วฒ
ั นธรรมตนเองเป็ นศูนย์กลางในการประเมินวัฒนธรรมอื่นๆหรือ
“Ethonocentrism” ทีส่ อดคล้องกับ Simmelตามทีไ่ ด้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ทัง้ นี้ Ruggiero (1973) ได้นาเสนอแนวคิดที่
ค่อนข้างคลาสสิกในการทีป่ จั เจกในวัฒนธรรมต่างๆสามารถเอาชนะแนวโน้มแห่งEthnocentrism ได้ หากนาแนวทาง
สามระดับนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประพฤติปฏิบตั ใิ นการประมินวัฒนธรรมอื่น ได้แก่
ประการทีห่ นึ่ง ควรศึกษาบริบททางวัฒนธรรมในทีท่ ก่ี ารกระทาและรูปแบบปฏิบตั ติ ่างๆนัน้ เกิดขึน้ (Study the
cultural context in which the action occurs)
ประการทีส่ อง ควรกาหนดบริบทสิง่ แวดล้อมทางเวลา สถานทีแ่ ละเงื่อนไขแห่งสภาพแวดล้อมของพฤติกรรม
นัน้ ๆ (Determine the circumstance of time, place, and conditions surrounding it)
ประการที่สาม ควรเรียนรู้ถึงเหตุ ผลที่รองรับการเกิดขึน้ ของพฤติกรรมนัน้ ๆและค่านิยมในเชิงคุณธรรมที่
พฤติกรรมหรือรูปแบบปฏิบตั นิ นั ้ สะท้อน (Learn the reasoning that underlines it and the moral value it reflects)
นอกจากนี้ Edward Said (1993) กล่าวว่า ในการวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมนัน้ ต้องยอมรับความเป็ นพหุนิยมทาง
วัฒนธรรมโดยมุมมองในการมองวัฒนธรรมนัน้ มีความสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อน แม้ในความเหมือนก็มีความ
แตกต่างและในความแตกต่างก็มคี วามคล้ายคลึงซึง่ เป็ นสิง่ ทีอ่ นุ มานหากปจั เจกในสังคมมุ่งส่งสริมความเข้าใจต่อความ
เป็ นพหุนิยมทางวัฒนธรรมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ Said กล่าวว่า เช่น “There is no single Islam, but Islams “ ซึง่ ถอดความ
และขยายความเป็ นภาษาไทยได้ว่า
“อันทีจ่ ริง มันไม่อยู่หรอกซึง่ ความเป็ นอิสลามแต่ แบบเดียวหรือเป็ นหนึง่ เดียวโดยไม่มคี วามแตกต่าง สิง่ ที ่
ปรากฏคือ ลักษณะความหลากหลายแสดงความเป็ นพหุแห่งอิสลาม”
ทัง้ นี้ อลิสา หะสาเมาะ (2554, หน้า 200) ได้กล่าวไว้เกีย่ วกับปญั หาและอุปสรรคของการยอมรับความเป็ นพหุ
นิยมทางวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทยว่า
“หากพิจารณาในแง่ของประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า เกิดจากปญั หา
ความไม่เข้าใจซึง่ กันและกันของรัฐไทยทีพ่ ยายามกดทับวัฒนธรรมอื่น การทีร่ ฐั ไม่เคารพในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ กบั สังคมมากกว่าก่อให้เกิดปยั หาสังคมซึ่งพิจารณาได้จาก
นโยบายความมันคงแห่
่
งชาติว่า ความแตกต่างคือปญั หาของความไม่มนคง”
ั่
ซึ่งประเด็น นี้ สามารถสอดคล้องกับ ข้อเขียนของ นิ พนธ์ ทิพย์ศ รีนิ มิต (2550) ที่สะท้อนข้อเท็จจริงที่มีต่ อ
วัฒนธรรมของชุมชนสยามในประเทศมาเลเซีย (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมติ , 2550)

โดยกล่าวว่า
“กลุ่มชาติพนั ธ์สยามในเขตตุมปตั เป็ นกลุ่มชนดัง้ เดิมของมาเลเซีย มีวฒ
ั นธรรมประเพณีเช่นเดียวกับคนไทย
และในขณะเดียวกัน ประเพณีวฒ
ั นธรรมส่วนใหญ่กม็ คี วามใก้เคียงกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกัน
และเป็ นชุมชนทีม่ ลี กั ษณะจาเพาะของตัวตนทางวัฒนธรรมอยู่ในหลายลักษณะ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับความเชือ่ และ
พิธกี รรม ระบบการผลิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่มชาติพนั ธ์สยามซึง่ มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากร
ทัง้ หมดในกลันตันและคงไว้ซงึ ่ อัตลักษณ์ของตนเองและศาสนาไว้ได้อย่างเหนียวแน่ น ทัง้ ยังมีการขับเคลือ่ น
กลไกทางศาสนาได้อย่างมันคง
่ ทัง้ นี้ คณะสงฆ์ในกลันตันซึง่ มีเจ้าคณะจังหวัดเป็ นตาแหน่ งสูงสุดนัน้ มีบทบาท
สาคัญต่อพระสงฆ์ในกลันตันเป็ นอย่างยิง่ ในขณะเดียวกันคณะสงฆ์ในกลันตันมีบทบาทสาคัญในการเชือ่ มต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสยามกับสถาบันกษัตริยข์ องรัฐกลันตัน และยังสร้างความสัมพันธ์กบั คณะสงฆ์ใน
จังหวัดสงขลาด้วย”
ทัง้ นี้ สีดา สอนศรี (2554,มติชน) ให้ขอ้ คิดเกีย่ วกับอนาคตของAECทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศไทยว่า
“สุดท้าย พวกเราอาเซียนหยุดทะเลาะกัน แล้วมาสร้างอาเซียนร่วมกัน โดยเลิกดูถูกดูแคลนซึง่ กันและกันทัง้
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม และให้เราวิเคราะห์ประเทศเพือ่ นบ้านถึงจุดแข็งจุดอ่อนให้
ลึก ๆ ศึกษาประเพณีวฒ
ั นธรรมซึง่ กันและกันอย่างลึกซึ้ง ไม่ฉาบฉวย รวมทัง้ เลิกคิดว่า ไทยเก่งกว่าประเทศ
เพือ่ นบ้านได้แล้ว เพราะนัน้ จะทาให้เราลืมตัวและเอาสิง่ ทีด่ ี ๆ ของประเทศไทยกลับคืนมาไม่ได้”
จึงอาจสรุปได้ว่า วัฒนธรรมและการสือ่ สารนัน้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ และวัฒนธรรมของสังคมโลกนัน้
ก็ลว้ นแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึง่ ต้องการกรอบความคิดเชิงปรัชญาเชิงประยุกต์ว่าด้วยความเป็ นพหุนิยม
ทางวัฒนธรรมทีท่ าให้มนุษย์สงั คมนัน้ ควรมีการพัฒนาทัศนคติ ความรูแ้ ละทักษะทางสังคมในการสือ่ สารเปิ ดรับ ยอมรับ
และเคารพความแตกต่างและความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมต่างๆในโลก

การวิ เคราะห์เชิ งอุปนัยและข้อเสนอประมวลความคิ ดเชิ งทฤษฎี (Inductive Analysis
and Theoretical Assertions)
ในส่วนนี้ เป็ นการนาเสนอข้อเสนอประมวลความคิดเชิงทฤษฎีหรือ Theoretical Assertions รวมแปดประการ
จากการทีผ่ เู้ ขียนได้ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์มุมมองของ Luckmann และ Habermas ทีเ่ กีย่ วข้องกับสหสัมพันธ์
ว่าด้วยประเด็นความรู้ คุณธรรมและการสือ่ สารเพื่อใช้ในการนาเสนอข้อเสนอของบทความ (Assertions) ในการตีความ
เกีย่ วกับความเป็ นพหุนิยมทางวัฒนธรรมแห่งอาเซียน โดยขอนาเสนอเป็ นประเด็นดังต่อไปนี้
ข้อเสนอประมวลความคิ ดประการเชิ งทฤษฎีที่หนึ่ ง (The First Theoretical Assertion)
การเสนอให้มุ่งมองคุณธรรมในเชิง คุณภาพของมนุ ษย์ทใ่ี ช้การอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมเพื่อการสร้างความเป็ นปึ กแผ่น
ทางสังคม ส่วนปญั หาในเชิงคุณธรรมใดๆก็ตาม (Moral Problems) นัน้ ล้วนสะท้อนในประเด็นทีเ่ ชื่อมโยงกับความ

ศรัทธาหรือวิกฤติศรัทธาที่มตี ่อศักยภาพของมนุ ษย์และเกียรติภูมขิ องความเป็ นมนุ ษย์ในiระดับที่เป็ นสากล (Global
Meaning) โดยเฉพาะการเปิ ดรับข้อเท็จจริงว่ามนุษย์ในสังคมทุนนิยมตอนปลายอาจมีสติสมั ปชัญญะและความสามารถ
ในการตรวจสอบตนเองน้อยลง โดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับ การสามารถในการทาความเข้าใจ การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการประเมินกระบวนการของการสร้างธีมหรือแก่นของเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณธรรม (Thematization on
Morality) ในสังคมต่างๆ รวมถึงประเด็นของบทบาทของการสือ่ สารเชิงคุณธรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ นพลวัตรในการสร้างธีม
(Thematizing) เกี่ย วกับ คุณธรรมและพลวัตรเกี่ย วกับ การตีความเกี่ย วกับ คุณธรรม (Moralizing) ในสัง คมโลกที่มี
ลักษณะเป็ นพลวัตรเช่นเดียวกันและมักปรากฏว่าจะเน้ นภาคเศรษฐกิจนาและขับเคลื่อนเป็ นสาคัญ ดังนัน้ ในการ
วิเคราะห์ประเด็นด้านคุณธรรม การมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับเสาทีส่ องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันได้แก่ เสา
ของ ASCC ซึง่ เป็ นเสาแห่งสังคมวัฒนธรรมนัน้ จึงมีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าเสาอีกสองต้นอันได้แก่ เสาของความ
มันคงและโดยเฉพาะอย่
่
างยิง่ เสาแห่งเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากว่าเสาต้นทีส่ องนี้เองทีเ่ ป็ นรากเหง้าก่อกาเนิดของการ
สร้างระบบการสร้างตรรกะทางคุณธรรมศีลธรรมในสังคมมนุ ษย์ต่างๆขึน้ มาจากวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์แห่งวิถี
ชีวติ ของตนเอง ดังนัน้ คุณธรรมจึงมีสถานภาพเป็ นรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสร้างระบบศีลธรรมคุณธรรมขึน้ มาในการใช้
ชีวติ อยู่ร่วมกันของมนุ ษย์ผ่านระบบการสื่อสารเชิงคุณธรรมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ที่สาคัญ คือ ควรระมัดระวังการ
ประเมินคุณธรรมจากมุมมองของลัทธิคุณธรรมแบบสุดโต่ง (Moralism) ที่ขาดความยืดหยุ่น ขาดความเข้าใจในภูมิ
วัฒนธรรมประวัตศิ าสตร์ของแต่ละประเทศอย่างถ่องแท้และเน้นการกล่าวหาตาหนิลงโทษโดยไม่ตรวจสอบตนเอง

ข้อเสนอประมวลความคิ ดเชิ งทฤษฎีประการที่สอง (The Second Theoretical Assertion)
แนวคิดว่าด้วยชีวติ ทีด่ บี นฐานของแนวคิดว่าด้วยคุณธรรมนัน้ ไม่ได้มจี ุดกาเนิดมาจากปจั เจก หากแต่เกิดจากการสร้าง
ร่วมกันผ่านอัตวิสยั ร่วม (Inter-subjectively constructed) ของผูค้ นในสังคมภายใต้การมีปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารและ
การกระทาของการสือ่ สาร (Communicative Interaction) ผ่านกระบวนการทางสังคมทีส่ ลับซับซ้อนทัง้ การคัดสรร ธารง
รักษาและส่งต่อ (selected, maintained, and transmitted) จากรุ่นสู่รุ่นนับหลายชัวอายุ
่ คนจนกลายเป็ น “ขนบเชิง
ประวัตศิ าสตร์” หรือ Historical Traditions ทีผ่ ่านการครุ่นคิดพินิจนึกไตรตรองของผูค้ นในสังคมต่อความหมายของการ
มีชวี ติ ทีด่ บี นฐานของคุณธรรมนัน้ สามารถสะท้อนให้เห็นความสาคัญของการศึกษาพิจารณาคุณธรรมในเชิง “สัมพัทธ
นิยมแบบอ่อน” (Soft Cultural Relativism) ทีไ่ ม่มองข้ามหลักการในการประเมินวัฒนธรรมโดยอิงกับ บริบทของขนบ
เชิงประวัติศาสตร์ในสังคมแต่ละสังคม หรือในแต่ละวัฒนธรรม หากแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถอิงกับเกณฑ์สากลที่
เป็ นเสมือนหลักการกลางในการทีน่ านาประเทศจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็ นเอกภาพและจาต้องอาศัยการสื่อสาร
เชิงคุณธรรมเพื่อให้ได้มาซึง่ ความรูค้ วามเข้าใจและข้อตกลงทีด่ รี ่วมกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมนัน้ ถูกผูกโยงเข้ากับ
บริบททางวัฒนธรรมเพื่อเข้าถึงความหมายของคุณธรรม/ความขัดแย้งทางคุณธรรมในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Moral Communication in Intercultural Communication) เป็ นสาคัญ ดังนัน้ การเรียนรูเ้ ปิ ดกว้างในการศึกษาหน้า
ประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติในกลุ่ม AEC อย่างไม่ผวิ เผินจึงเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนคุณธรรมพึงกระทาอันเป็ นฐานของการ
ได้ม าซึ่ง ความรู้ การบูร ณาการความรู้แ ละการประยุ ก ต์ค วามรู้ ด้า นวัฒ นธรรมและคุ ณ ธรรม โดยเฉพาะการให้
ความสาคัญกับ การศึกษาวัฒนธรรมแห่ง AEC ในเชิ งพลวัตรที่สามารถสะท้อนวิ วฒ
ั นาการแห่งการปรับเปลี่ยน

หรือการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทาวัฒนธรรม (Culturing) ในแต่ละประเทศอย่างแท้จริ งมากกว่าการ
มองวัฒนธรรมแบบตายตัวไร้การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซี่ ง “การจัดระเบียบทางคุณธรรม” (Moral Order)
ร่วมกันและการส่งเสริมการสร้างอ้ตลักษณ์ ชุมชนแห่งAEC ที่ดมี ีคุณธรรมกันนัน้ จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการ
สื่อสารที่ตงั ้ อยู่บนฐานของปทัสถานชุมชนและวัฒนธรรมซึง่ ท้ายที่สุดจะกล่ายเป็ น “การจัดระเบียบทางการสื่อสาร
ปฏิ สมั พันธ์” (Interaction Order) ระหว่างสิบประเทศสมาชิกเป็ นสาคัญ
ข้อเสนอประมวลความคิ ดเชิ งทฤษฎีประการที่สาม (The Third Theoretical Assertion)
แม้ในความเป็ นจริง จากคาขวัญของ AEC จะเน้นการเชิดชูคาขวัญ “หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” แต่บ่อยครัง้ ทีม่ อง
วัฒนธรรมในแง่ของความหลอมรวมกลมกลืน (Homogeneity) มากกว่าจะยอมรับข้อเท็จจริงทีว่ ่าในทุกวัฒนธรรมนัน้
ล้วนมีความขัดแย้งไม่ลงรอยและความหลากหลาย (Conflicts, Dissents, and Diversity) ภายในวัฒนธรรมนัน้ ๆซึง่ ขอ
กล่าวอ้างแนวคิดของ Said ว่า “There is no single Islam, but Islams” ซึง่ หมายถึงการมองอย่างพินิจพิเคราะห์ว่า เมื่อ
กล่าวถึงคาว่าอิสลามนัน้ ก็ไม่ได้มอี สิ ลามแต่เพียงแบบเดียวในโลกนี้ แต่อนั ทีจ่ ริงกลับมีอสิ ลามทีห่ ลากหลายแตกต่างกัน
ไปตามปูมทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างชาติและรัฐ ดังนัน้ ความหลากหลายจึงเป็ นความจริง
สาหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาประเพณี ศาสนา การสื่อสารและชาติพนั ธ์ การสื่อสารเชิ งคุณธรรมนัน้ พึง
สนับสนุนส่งเสริมการสื่อสารเสวนาสร้าง “พืน้ ที่แห่งสาธารณะ” หรือ “Public Sphere” บนหลักการการชื่นชม
ความเหมือนและยอมรับความแตกต่ างร่วมกันหรือที่ เรียกว่า “Dialogues of Differences” หรือสุนทรย
สนทนาบนความแตกต่างหลากหลาย ดังนัน้ ประเทศทุกประเทศในกลุ่ม AECจึงควรทีม่ คี วามสามารถในการพัฒนา
ความเข้าใจทีส่ ลับซับซ้อน (Complex Understandings) มากขึน้ เกีย่ วกับสถานภาพของความเป็ นAEC โดยเฉพาะการ
จัดวางตาแหน่ งตาแหน่ งแต่ละประเทศ (Placing) การจัดวางชาติ พนั ธ์ (Racing) การสร้างความแตกต่าง
(Differing) และการสร้างวาทกรรม (Discoursing) ร่วมกันและระหว่างกันที่ สามารถสะท้อน “Lifeworld” หรือ
โลกแห่งชี วิตของแต่ละประเทศอันประกอบด้วยวัฒนธรรม สถาบันทางสังคมและอัตลักษณ์ของปจั เจกในสังคม
วัฒนธรรมนัน้ มากกว่าการติดฉลาก(Labelling) ตามกรอบความคิดดัง้ เดิมเกีย่ วกับการตีความของภูมภิ าพ AECในเชิง
ของชาติพนั ธ์และสัญชาติเชือ้ ชาติ (Ethnicity & Race) แต่เพียงมิติใดมิตหิ นึ่งเดียว ดังนัน้ การสนับสนุ นการกระทาบน
หลักการของสุนทรียสนทนาว่าด้วยความแตกต่างหลากหลาย (The Praxis of Dialogues of Differences) จึงเป็ นสิง่ ที่
พึงกระทาร่วมกันของสมาชิกกลุ่มประเทศAECเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ในเชิงพุทธิปญั ญา (Theoria) ที่สามารถเพิ่ม
มุมมองหรือแง่มุมในการวิเคราะห์สงั เคราะห์วฒ
ั นธรรมของตนเองและของผูอ้ ่นื
ข้อเสนอประมวลความคิ ดเชิ งทฤษฎีประการที่สี่ (The Fourth Theoretical Assertion)
แต่เดิม ทฤษฎีทางจริยศาสตร์และคุณธรรมนัน้ ระบุว่าการกาหนดว่าอะไรดี (What is Good?) นัน้ มักมาจากวัฒนธรรม
(Culture) และชีวติ ตามวิถีกลุ่ ม (Collective) เป็ นสาคัญ หากจากมุมมองของ Habermas เมื่อกล่าวถึงวาทกรรม
(Discourse) และปทัสถานของวาทกรรมเชิงคุณธรรม (Norms of Moral Discourse) นัน้ ให้มุ่งมองสหสัมพันธ์ระหว่าง
วาทกรรมสามรูปแบบอันได้แก่ ระดับพุทธิปญั ญา ระดับปทัสถานและระดับสุนทรียศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องโดยตรงกับหน้าที่
ของการสือ่ สารทีก่ ลายเป็ นวาทกรรมในการจรรโลงสังคม ทัง้ นี้ ปทัสถานของวาทกรรมเชิ งคุณธรรมอาจมาจากการ

นาเอามโนทัศน์ เชิ งพุทธิ ปัญญาและเชิ งปทัสถานของความถูกความผิ ดความดี ความเลวนั น้ มาเป็ นปั จจัย
นาเข้า (Inputs) สู่กระบวนการแห่งวาทกรรม (Discursive Processes) ระหว่างสังคมที่ อาจมีความคิ ดเห็น
แตกต่ าง (disagreement) และให้ความสาคัญต่อประเด็นละเอี ยดอ่อนทางวัฒนธรรมหรือแนวคิ ดหรือชุด
ความคิ ดเห็นใดๆที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้งหรือข้อพิ พาท (Conflicts or Disputes) ระหว่างสังคมต่างๆเพื่อจะ
ได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกัน (Agreement) ซึ่งในท้ายที่ สุดจะเป็ นตัวกาหนดผลลัพธ์ว่าสิ่ งใดถูกต้องหรือไม่ ดังนัน้
ภายใต้กรอบของAECจาเป็ นทีต่ อ้ งเน้นการให้สมาชิกแต่ละประเทศนัน้ ให้ความสาคัญกับกระบวนการแห่งวาทกรรมใน
การสานเสวนาเพื่อได้มาซึง่ ข้อตกลงใดๆร่วมกัน โดยไม่ใช้วธิ กี ารแบบอานาจนิยมหรือใช้อานาจเช่น การใช้มาตรการ
การข่มขู่ (threats) ใดๆ อันเนื่องมากจากAECนัน้ เน้ นการสร้างสังคมบนฐานแห่งแนวคิ ดว่าด้วยประชาธิ ปไตยซึ่ง
บทความวิ จยั นี้ เสนอว่าบรรยากาศควรเน้ นการให้ความสาคัญกับประชาธิ ปไตยแบบสานเสวนาหรือดาริ ตริ
ตรอง (Deliberative Democracy) เป็ นหลักการกลางผ่านกระบวนการการใช้ตรรกะเหตุผลทางการสื่อสารที่ ดี
(Communicative Rationality) ซึ่งทุกประเทศพึงให้สตั ยาบันในรองรับหลักการที่ ความสาคัญกับวาทกรรมใน
ฐานะเครือ่ งมือทางการสื่อสารดังกล่าวร่วมกัน

ข้อเสนอประมวลความคิ ดเชิ งทฤษฎีประการที่ห้า (The Fifth Theoretical Assertion)
การมองในเชิงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในฐานะที่ส่งเสริมการสร้างกระบวนการในการสร้างความหมายและการ
ตีความมากกว่าการส่งสาร (Interpretation, not Transmission) นัน้ ตัง้ อยู่บนระบบของวัฒนธรรมทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ จาก
มุมมองของ Habermas นัน้ ในหนังสือเรื่อง “สติสมั ปชัญญะแห่งคุณธรรมและการกระทาทางการสื่อสาร” หรือ Moral
Consciousness and Communicative Action นัน้ นาเสนอแนวคิดของคาว่า “พหุนิยม” หรือ Pluralism ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความชอบธรรม (Legitimacy) ของแนวคิดว่าด้วยความหลากหลายแห่งพหุนิยมของชุมชนและประชาชน ทัง้ นี้ ในการ
มอง AECนัน้ ควรมองในฐานะทีเ่ ป็ น “ชุมชนวาทกรรม” หรือ The Discourse Community ซึง่ ควรเคารพหลักการของ
จริยธรรมของวาทกรรมและกฏแห่งการใช้เหตุผล (Discourse Ethics and the Rules of Reason) ในฐานะเป็ น
ปทัสถานร่วมกันของภูมภิ าคบนสภาพเงื่อนไขแห่งประชาธิปไตย หากแต่ AECในฐานะชุมชนวาทกรรมนี้กอ็ าจพิจารณา
จัดตัง้ ระบบปทัสถานของวัฒนธรรมแห่งวิถีชุมชนของตนเองโดยให้ความเคารพต่ อการสงวนรักษา (Preservation)
วัฒนธรรมรากเหง้าของตนและปรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมกลางของภูมภิ าค AECทีป่ ระกอบด้วยมชุมชนทีม่ คี วาม
หลากหลายแตกต่างและลักษณะร่วมบางประการทางวัฒนธรรวิถชี วี ติ ด้วย โดยเฉพาะหากต้องเกีย่ วข้องกับประเด็นใน
เชิงจริยธรรม (Ethical Issues) ทีส่ ะท้อนสติสมั ปชัญญะทางคุณธรรม (Moral Consciousness) ของสังคมและปจั เจกใน
สังคมนัน้ ๆด้วย สิง่ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นแนวคิ ดว่าด้วย “Ideal Speech Situation” หรือสถานการณ์แห่งความเป็ น
อุดมคติ ทางวาทะซึ่งตอกยา้ ความเท่าเทียมและอิ สรภาพ (Equality and Freedom) ไปพร้อมๆกัน นัน้ ก็คือการ
ให้อิสรภาพแก่ทุกชุมชนในการเข้าร่วมแสดงวาทกรรม (Freedom to participate in the discourse) ในการ
แสดงทัศนคติ ความต้องการของชุมชนวัฒนธรรมนัน้ อย่างเท่าเที ยมรวมถึงการให้อิสรภาพจากการไม่ถกู บีบ
บังคับในทุกรูปแบบ (Freedom from Coercion) ต่อการกระทาทางการสื่อสารหากอยู่ในกรอบสัตยาบัน
ร่วมกันของชุมชนวาทกรรมแห่งAEC ในการรักษาไว้ซึ่งภราดรภาพ (Solidarity) ของภูมิภาค ดังนัน้ การให้

ความสาคัญกับกระบวนการการร่วมสร้างวาทกรรมแห่งการอธิบาย วาทกรรมในเชิงแนวคิดทฤษฎีบนหลักการเหตุผลที่
ถูกต้องและทีส่ าคัญคือ วาทกรรมในเชิงประยุกต์ (Explicative Discourse, Theoretical Discourse and Practical
Discourse) ที่เน้ นถึงรูปแบบการสื่อสารที่พร้อมจะเปิ ดกว้างต่ อความสามารถในการตัง้ คาถามเชิงวิพากษ์ต่ อระบบ
ความคิดต่างๆทีค่ รอบงาสังคม อาทิ ระบบความเชื่อทีไ่ ด้รบั การจัดเป็ นแก่นเรื่อง (Thematized) โดยเฉพาะในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับคุณธรรมศีลธรรม ตามกฎ
ข้อเสนอประมวลความคิ ดเชิ งทฤษฎีประการที่หก (The Sixth Theoretical Assertion)
การสื่ อ สารเชิ งคุ ณ ธรรมนั ้ น สามารถแสดงถึ ง อ านาจแหล่ ง การกระท าทางการสื่ อ สาร
(Communicative Power) ซึ่ ง ภายในตัว มัน เองนั ้นมี ค วามเชื่ อ มโยงกับ ตรรกะเหตุผ ลทางการสื่ อ สาร
(Communicative Rationality) ที่ ต้องมีลกั ษณะของการสานเสวนา (Dialogical or Communicative) เพื่อให้
ได้มาซึ่ งตรรกะเหตุผลร่วมกันเป็ นสาคัญ ดังนัน้ ในการธารงรักษาภูมิภาคแห่งAECนัน้ ควรร่วมกันสร้างสรร
และเคารพรักษาการใช้ ตรรกะแหตุผลทางการสื่อสารที่ ประกอบด้วยชุดเหตุผลและเนื้ อหาเชิ งพุทธิ ปัญญา
(Cognitive Content) ที่ หยังรากในโครงสร้
่
างทางการสื่อสารแบบอัตวิ สยั ร่วม (Intersubjective Structure of
Communication) ซึง่ ประเด็นนี้หมายถึงว่า การทีส่ มาชิกแห่ง ASEAN ทัง้ สิบประเทศจะได้มาซึง่ ความเข้าใจร่วมกันนัน้
จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ งในการเป็ น ภาคีร่ ว มในการสะท้ อ นย้ อ นความคิ ด ตรวจสอบความคิ ด (Reflection
Continuation) ต่อการกระทาต่างๆที่เกิดขึน้ ในภูมภิ าคหรือต่อสังคมโลกร่วมกันซึง่ สิง่ นี้เองคือสิง่ ที่ Habermasเชื่อว่า
อานาจในเชิงการเมืองทัง้ หมดทัง้ สิน้ นัน้ ล้วนก่อกาเนิดจากอานาจของการกระทาทางการสื่อสารของประชาชน (All
political power derived from the communicative power of citizens) เป็ นสาคัญผ่านกฎของตัว D หรือ Principle D
ของ Habermas ซึง่ กล่าวไว้ว่า “ปทัสถานที่จะได้รบั การพิจารณาว่ามีความแม่นตรงได้กต็ ่อเมื่อได้ รบั การอนุ มตั จิ าก
บุคคลทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในฐานะของผูม้ สี ว่ นร่วมในการสร้างวาทกรรมอย่างมีเหตุผลร่วมกัน“
ข้อเสนอประมวลความคิ ดเชิ งทฤษฎีประการที่เจ็ด(The Seventh Theoretical Assertion)
ความรูใ้ นเชิ งประยุกต์ผา่ นการกระทาทางการสื่อสาร (Practical Knowledge on Communicative Action) และ
ความรูใ้ นการปลดแอกมนุษย์ออกจากการถูกคiอบงาในลักษณะต่างๆ (Emancipatory Knowledge) โดยเน้ น
การตรวจสอบสร้างความเข้า ใจและสร้างความรู้เกี่ ยวกับตนเอง (Self-Knowledge) ถื อเป็ นความรู้ในเชิ ง
คุณธรรมซึ่งมนุษย์ในสังคมปัจจุบนั ควรให้ความสาคัญ ทัง้ นี้ Habermasให้มุมมองว่า สังคมโลกนัน้ กาลังเกิดวิกฤติ
ทัง้ ในประเด็นของความเป็ นพหุนิยมและสติสมั ปชัญญะแห่งประวัตศิ าสตร์ขดั แย้งกัน (Global society in crisis with the
conflicting pluralism and historical consciousness) และที่สาคัญ วิกฤตินัน้ จะเกิดหากสังคมล้มเหลวในการ
ตอบสนองความต้องการของปจั เจกบุคคลหรือเมื่อสังคมนัน้ มีความพยายามในการครอบงาหรือฉวยประโยชน์จากการ
ครอบงาปจั เจกบุคคล หรือกีดกันไม่ให้บุคลได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึง่ Habermasนัน้ มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับระดับ
ปจั เจกบุคคลและสมรรถนะในการสื่อสารของบุคคล ดังนัน้ ในการทีป่ จั เจกในสังคมสามารถตอบสนองกับวิกฤติในชีวติ
และทางสังคมรวมทัง้ สามารถเผชิญ วิกฤติทางการสือ่ สารเชิงคุณธรรมนัน้ จาเป็ นต้องการประยุกต์กระบวนการของการ
ใช้ ต รรกะเหตุ ผ ลทางการสื่อ สาร (Communication
Rationality)
มาใช้ ใ นการสานเสวนา (Dialogical or
Communicative) ระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของการได้มาซึ่งความเข้าใจในตรรกะเหตุผลทางการสื่อสาร

ดังนัน้ ประเทศทัง้ สิบแห่งภาคีAECควรทาความเข้าใจประเด็นดังกล่าวและนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันผ่านกระบวนการแบบสานเสวนา (Deliberative Process) เพื่อการตัดสินใจแบบเน้นการได้มาซึ่งฉันทามติ
(Consensus Decision) ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ
ข้อเสนอประมวลความคิ ดเชิ งทฤษฎีประการที่แปด (The Eighth Theoretical Assertion)
ความรู้ คุณธรรมและการสื่อสาร (Knowledge, Morality, and Communication) ต่างยึดโยงสัมพันธ์กนั และกันอย่างไม่
สามารถแยกออกจากกันได้โดยไม่พงึ วิเคราะห์สงั เคราะห์มติ หิ นึ่งมิตใิ ดไป ดังนัน้ การทาความเข้าใจและเคารพในความ
เป็ นพหุวฒ
ั นธรรมของกลุ่ม วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศใน AEC ถือเป็ นฐานความรู้ท่สี าคัญ ก่อนนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประยุกต์และประเมิน (Analysis, Synthesis, Application, and Evaluation) ระบบความเชื่อมโยงของ
กระบวนการทาวัฒนธรรมแห่งการสื่อสารและคุณธรรมในเชิงภูมภิ าค (The Interrelation System of the Culturing of
Communication and Morality Cultures) ทีใ่ ห้ความสาคัญกับความเข้าใจในคุณค่าของอัตลักษณ์ของความหลากหลาย
ทางสังคมของAEC (The Identities of the Plural Societies of AEC) อย่างแท้จริงและพร้อมเปิ ดกับต่อแนวคิดของการ
ปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป (The Shifting Identities) ตามวาทกรรมร่วมสมัย

บทสรุปสุดท้ายภายใต้กรอบของปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
จากบทความนี้จะเห็นได้ว่ากรอบมโนทัศน์ของแนวคิดว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ไม่ว่าจะเป็ น
แนวคิดของความรูค้ ู่คุณธรรมนัน้ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องอย่างมีนัยสาคัญ กับมุมมองเชิงแนวคิดทฤษฎี
ของนักคิดต่างประเทศระดับโลกทัง้ สองท่านได้แก่ Luckmann และ Habermas ที่บทความวิจยั นี้ได้นาเสนอมุมมอง
แนวคิดทฤษฎีทเ่ี ชื่อมโยงระหว่างการสือ่ สาร คุณธรรมและความรู้ เป็ นสาคัญ นอกจากนี้ บทความนี้ยงั ได้นาแนวคิดนัน้
มาท าการวิเ คราะห์ เ ชิง อุ ป นั ย เพื่อ น ามาใช้ ใ นการสร้า งข้อ เสนอการประมวลความคิด เชิง ทฤษฎี (Theoretical
Assertions) จากมุมมองของนักวิจยั รวมแปดประการเพื่อใช้ในการสร้างฐานความเข้าใจเชิงวิพากษ์ต่อความเป็ นพหุ
วัฒนธรรมของภูมภิ าค AEC อาจกล่าวสรุปได้ว่า เงื่อนไขว่าด้วยความรูค้ ่คู ุณธรรมของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้
ทรงคุณค่าและมีความเป็ นสากลและสามารถนาไปประยุกต์ได้กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับศาสตร์ทางการสื่อสาร
และแนวคิดว่าด้วยการสือ่ สารเชิงคุณธรรมและการกระทาของการสือ่ สารในสังคมเป็ นสาคัญ
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