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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

 ศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มายาวนาน ตั้งแต่ยุคปฐมกาลที่ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและวิทยาการ จนถึงปัจจุบันยุคโลกาภิวัฒน์ (globalization) ท่ีเต็มไปด้วยความทันสมัยและ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  นานา แต่ไม่ว่ายุคสมัยและวิถีชีวิตของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด 

สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คู่กับสังคมก็คือศาสนา นั่นก็เพราะว่าศาสนาเป็นแนวทางแห่งการด�ารงชีวิต เป็นสถาบัน

ทางสังคมที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ อีกทั้งยังคอยควบคุมพฤติกรรม

ของสังคม และเป็นปัจจัยในการสร้างคุณค่าทางจริยธรรมและศีลธรรมให้เกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่

ท�าให้ศาสนากลายเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของสังคมอย่างแยกไม่ออก

 เมื่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยขยายตัวมากขึ้น พระพุทธศาสนาก็ยิ่งไม่ตอบสนองต่อวิถีชีวิต

ของผูค้น ทีด่�ารงอยูไ่ด้กด้็วยอ�านาจบงัคบัของรฐั เช่น บรรจุลงในหลักสูตรการศกึษา หรือราชพิธแีละรัฐพิธี

ต่างๆ แต่สงัคมไทยกไ็ม่ได้ปล่อยให้พระพทุธศาสนาไร้ความหมายลงไปโดยไม่ท�าอะไรเลย มคีวามพยายาม

ของทั้งพระภิกษุและฆราวาส ในการให้หรือฟื้นความหมายที่มีนัยต่อชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอยู่หลายครั้ง

และหลายอย่าง ผู้เขียนจะขอพูดถึงที่ค่อนข้างจะรู้กันดีอยู่แล้วดังนี้ ค�าสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ท�าให้

เป้าหมายทางโลกุตรธรรม ซ่ึงพระพุทธศาสนาที่เป็นทางการละเลย กลับมามีความส�าคัญใหม่ นิพพาน 

เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระท�าให้แจ้งแก่ตนได้ “ที่นี่และเดี๋ยวนี้” นัยยะก็คือ ปลดปล่อยพระพุทธศาสนา

ออกจากวดั เพราะการปฏบิตัธิรรมไม่ได้จ�ากดัความหมายให้เหลอืเพยีงการเป็นพระภกิษเุท่านัน้ หรอืได้รบั 

อิทธพิลของท่านพทุธทาสภกิข ุพากนัเผยแพร่พทุธธรรมด้วยวธิต่ีาง ๆ  โดยไม่เกีย่วอะไรกบัองค์กรปกครอง

คณะสงฆ์ หรือรัฐ ในระยะหนึ่งทั้งองค์กรคณะสงฆ์และรัฐก็ออกจะระแวงความเคลื่อนไหวนี้ แต่ในที่สุด 

ก็ใช้วิธีตีกิน (coopt) กลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้ แทนการปราบปราม
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แนวคิดหลังสมัยใหม่: Postmodernism 

 แนวคิดหลังสมัยใหม่เป็นแนวคิดทางการเมือง ปรัชญา วัฒนธรรม สังคม ดนตรี และอื่น ๆ ที่ก่อตัว

ข้ึนโดยมีมุมมองท่ีต่างออกไปจากมุมมองทางความคิดแบบเดิม ๆ ของโลก ไม่ว่าจะแนวคิดลัทธิก่อน 

สมัยใหม่ หรือแนวคิดลัทธิสมัยใหม่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ถูกจัดเข้ารวมกับ สายวิพากษ์ (Critical Theory/

Critical Scholar)
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 เฟรดริช นิตเช่ (Friedrich Wilhelm Nietzsche) นักปรัชญาชาวเยอรมัน ในส�านัก อัตถิภาวนิยม” 

(Existentialism) ผู้วางรากฐานปรัชญา โพสท์ โมเดิร์น (Post Modernism) คนส�าคัญ นิตเช่ได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักเขียนของเยอรมนีร่วมกับเกอเธ่ ชาวยุโรปไม่น้อยจึงรู้จักนิตเช่ในฐานะนักเขียน

มากกว่านักปรัชญา เขาตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกในปี ๒๔๑๕ คือ “The Birth of Tragedy out of The 

Spirit of Music” ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ปีต่อมาออกผลงานเล่มที่สองคือ “Untimely 

Meditations” ซึ่งมีลักษณะเป็นกวีมากขึ้น จากนั้นก็เขียนหนังสือออกมาอีกหลายเล่ม ผลงานชิ้นส�าคัญ

คือ “Thus spoke Zarathustra”, “Beyond Good and Evil” และ “Towards a Genealogy of 

Morals” เดมิทปีรชัญาตะวนัตกยงัคงเดนิตามอทิธพิลของปรัชญากรีก แต่นติเช่เป็นผู้แหกขนบธรรมเนยีม 

เป็นนกัต่อต้านทกุสิง่ วพิากษ์ตัง้แต่โซคราตสิไปจนถงึพระเจ้า ในผลงานเรือ่ง “Thus spoke Zarathustra” 

นิตเช่บอกว่า พระเจ้าตายแล้ว เพราะศาสนาคริสต์ในโลกตะวันตกมันไม่มีความหมายมาตั้งแต่ต้น 

คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ แล้ว สังคมยุคใหม่ถูกขับเคลื่อนโดยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม แม้แต่ศีลธรรม 

กเ็ป็นสิง่ทีม่นษุย์สร้างขึน้มาจากความอ่อนแอของตัวเองเพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์บงัคบัผู้อืน่ ระเบยีบกฎเกณฑ์ 

ประเพณีต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอ�านาจ ในโลกนี้ไม่มี สิ่งจริงแท้ (Truth) 

ใด ๆ ทั้งสิ้น มีแต่การตีความ เมื่อไร้พระเจ้า ไร้ศีลธรรม ไร้กฎเกณฑ์ ไร้สาระ ไม่มีความจริงแท้ใด ๆ มนุษย์

จึงต้องพึ่งตนเอง หรือเป็น อภิมนุษย์ (Superman) ชีวิตมนุษย์ล้วนแต่ไร้สาระและน่าเศร้า นิตเช่บอกว่า

ทางออกคือการพยายามสร้างชีวิตให้เป็นผลงานศิลปะ

 แนวความคดิหลกัทางปรชัญาของนิตเช่ ประกอบไปด้วย แนวคดิเร่ืองเจตจ�านงทีจ่ะมีอ�านาจ แนวคดิ

เรื่องนิจวัฏฎ์ และแนวคิดเรื่องศีลธรรม นิตเช่อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของสังคม โดยเขาเห็นว่าหน่วยชีวิต

แต่ละหน่วยมคีวามแตกต่างกนัและไม่เสมอภาค แต่ละหน่วยล้วนด้ินรนต่อสู้เพ่ือความอยูร่อด เป็นเง่ือนไข

ของการด�ารงอยู่ของกฎธรรมชาติ สอดคล้องกับทฤษฎีเชิงชีววิทยาของดาร์วิน ว่าด้วยทฤษฎีการคัดเลือก

โดยธรรมชาติ กล่าวว่า “ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจึงจะอยู่รอด” หรือ ตามที่โชเปนฮาวเออร์ เชื่อว่ามีเจตจ�านง

อย่างเดียวเท่านั้นคือ “เจตจ�านงที่จะมีชีวิต” (Will to life) นิตเช่เห็นว่าแรงผลักดันเหล่านี้ไม่เพียงพอ  

ยังมีแรงผลักดันอื่นที่เหนือกว่าเพียงการด�ารงเพื่อจะด�ารงอยู่ หรือ มีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือก มันเป็น

แรงผลักดันภายในท่ีอธิบายความรู้สึกถึงอ�านาจของตนเอง การมีสิทธ์ท่ีจะยืนยันตนเอง นิตเช่เรียกแรง 

ผลกัดนัทีเ่หนือกว่านีว่้า “เจตจ�านงทีจ่ะมอี�านาจ”(Will to power) ถอืเป็นสารตัถะแห่งชวีติ เป็นเจตจ�านง

เดียวเท่านั้นที่ทุกสิ่งปรารถนาและอยู่เบ้ืองหลังทุกอย่างในธรรมชาติ เจตจ�านงที่จะมีอ�านาจของแต่ละสิ่ง 

มีอ�านาจมากน้อยไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับความหมายของหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตัว มนุษย์เองก็เช่นกัน

ถือเป็นหน่วยชีวิตรูปแบบหน่ึงท่ีมีความภูมิใจและรู้สึกถึงก�าเนิดท่ีสูงกว่าอยู่เหนือสัตว์อื่น ค�าว่า “มนุษย์” 

แสดงถึงการรับรู้ตนเอง การมีอยู่ของตนเอง เป็นผู้ประเมินคุณค่า ให้และก�าหนดคุณค่า กล่าวได้ว่ามนุษย์

คือมาตรวัด ถือเป็นการตระหนักถึงอ�านาจของมนุษย์เองเบื้องต้น
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ศีลธรรมแบบนายและศีลธรรมแบบทาส
 ในทางศาสนา นิตเช่ แบ่งระบบศลีธรรมพืน้ฐานออกเป็น ๒ ประเภท คอื ศลีธรรมแบบนาย (Master/

Positive morality) และศีลธรรมแบบทาส (Slave /Negative morality) โดยการสังเกตเห็นถึงความ

แตกต่างระหว่างชนชั้นและอ�านาจของกลุ่มในสังคม
3

ศีลธรรมแบบนาย 

 ศลีธรรมแบบนาย “นาย” หมายถงึผูป้กครอง ผู้มอี�านาจ นกัรบ ผู้ดี ชนชัน้สูง ผู้มฐีานะมัง่คัง่ สมบรูณ์

พูนสุข ผู้ที่เข้มแข็งกว่า ผู้ที่มีสถานะเหนือกว่า สูงส่ง และมีคุณลักษณะมาจากการตีความหมายของค�าว่า 

“ดี” ซึ่งตรงข้าม จากการตีความหมายของค�าว่า “เลว” อันเป็นคุณลักษณะของทาส กล่าวโดยรวมแล้ว

นายมีภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเต็มไปด้วยอ�านาจ มีความเข้มแข็ง เป็นผู้ที่เหนือกว่าทาสทุกประการ 

ทั้งในแง่จิตและกาย ซ่ึงพวกนายจะพบเห็นได้อยู่ในสังคมว่าเป็นชนส่วนน้อย วิถีการด�าเนินชีวิตของนาย

เน้นการด�ารงอยู่แบบปัจเจกบุคคล กระท�าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก กล้ายืนยันตัวเอง ไม่ปฏิเสธ

หลีกหนีชีวิต เชื่อมั่นในอ�านาจตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะเปิดเผย และตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ซื่อ

ต่อตนเอง พึงพอใจในตัวเอง มีความสุขจากการเป็นผู้กระท�า (Active) และเป็นความสุขปัจจุบัน นายจะ

ใช้ชีวติอยูกั่บปัจจุบนั ซึง่ต่างจากทาส ทีเ่หน็ว่าการอยูเ่ฉย เฉือ่ยชาทางกาย และอารมณ์เป็นความสขุ ฉะนัน้

ทาสจึงมีความสุขจากการไม่รเิริม่กระท�า (Passive) ทาสขาดความพงึพอใจในตวัเอง ชอบหลอกลวง ปิดบงั

ตัวตน เน้นค�าสอนการเสียสละตนท�าเพื่อส่วนรวม สิ่งนี้สืบทอดมาแต่โบราณกาล การประเมินคุณลักษณะ

ที่สูงส่งกว่าของผู้ปกครอง ซึ่งไม่ปฏิเสธตัวเอง การได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีรู้สึกว่าตัวเอง เป็นผู้ ‘โชคดี’ 

พวกนายจะไม่อธิบายถึงความโชคดีของตนอย่างจอมปลอมด้วยวิธีมองไปยังศัตรู เพื่อชักจูงให้ตนเองเชื่อ

ว่าดกีว่า เพือ่ท�าให้ตนเองเชือ่ด้วยการโกหก(ด่ังทีม่นษุย์ยคุสดุท้ายนยิมท�า) เช่นกนั ในฐานะคนทีพ่ฒันาเตม็

ที่แล้ว มีพละก�าลัง จึงเป็นคนกระตือรือร้น พวกเขารู้ว่าไม่ควรแยกการกระท�าออกจากความสุข เนื่อง 

ด้วยการกระท�า ส�าหรับพวกเขาแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสุข ทั้งหมดนี้ตรงกันข้ามกับ ‘ความสุข’ 

ในความเข้าใจของชนชั้นผู้ไร้อ�านาจ ถูกกดขี่ ผู้เป็นอักเสบด้วยความรู้สึกเป็นศัตรูอันเป็นพิษ ส�าหรับ 

คนเหล่านีค้วามสขุเป็นความมนึเมา ความสงบ สนัติ การหยดุพกั นัน่คอืการไม่ท�าอะไรนัน่เอง ขณะทีม่นษุย์

ผู้สูงส่งมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเขาเอง ตั้งอยู่ในความสัตย์และเปิดเผยตน มนุษย์ยุคสุดท้ายเป็นผู้ไม่มีความซื่อตรง 

และคดโกงเมื่อสัมพันธ์ติดต่อกับผู้อื่น อีกทั้งไม่ซื่อสัตย์และไม่เปิดเผยต่อตนเอง 

 นิตเช่เช่ือว่าความเป็นสัตว์ผู้ล่ามีอยู่ในทุกเผ่าพันธุ์ รวมถึงมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์แบบนายที่เรียก 

ตนว่าเป็นผู้สูงส่ง นิตเช่เปรียบเทียบลักษณะผู้ล่าของนายว่ามีลักษณะคล้ายกับสัตว์ป่ามีขนสีบลอนด์ หรือ

 3
 สมภาร  พรหมทา. นิทซ์เช่ มองพุทธศาสนาอย่างไร. บรรยายวิชาสัมมนาปรัชญาอินเดีย, ๒๕๕๘.
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สิงโต (Blond beast) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยความสง่างาม ดุร้าย ท่องเที่ยวไปด้วยวิญญาณของนักล่า 

เจือปนด้วยกิเลสความทะเยอทะยานอยาก เสาะแสวงหาอ�านาจ การครอบครองเป็นเจ้าของ และชัยชนะ 

อันเป็นแก่นความต้องการของสัตว์โลกที่ต้องปลดปล่อยออกมา ความต้องการเหล่านี้ถูกเก็บกดไว้เมื่อการ

ให้คุณค่าแบบทาสครอบง�าอารยธรรม ท�าให้มนุษย์ไม่แตกต่างไปจากสัตว์เลี้ยงเชื่อง ๆ ตัวหนึ่ง สูญเสีย 

ความสง่างาม นิตเช่เหน็ว่ามนษุย์ต้องเผชญิกบัความจรงิ หวนกลบัไปสูค่วามดบิอนัเป็นสญัชาตญาณดัง้เดมิ

ของมนุษย์ เพื่อเรียกความสง่างามกลับคืนมาให้เป็นเฉกเช่นสิงโต ความต้องการดั้งเดิมของมนุษย์มีอยู่ใน

ทุกเผ่าพันธุ์ การเปลี่ยนให้เป็นมนุษย์เชื่อง ไม่ได้ช่วยให้มนุษย์มีศีลธรรมที่ดีขึ้น หากแต่เป็นการถดถอยของ

มนุษยชาติ ท�าให้มนุษย์ขาดการเรียนรู้ที่จะนับถือตัวเองว่าเป็นจุดหมายและปลายทาง การยึดถือตนเอง

คือความถูกต้อง ตราบเท่าที่มนุษย์ปฏิบัติตนอย่างผู้สูงกว่า ไม่ปฏิเสธชีวิต 

 กล่าวโดยรวมแล้ว ศีลธรรมดังกล่าวไม่มีหลักตายตัว ความคิดของปัจเจกบุคคลหนึ่งคือกฎศีลธรรม

ของบุคคลนั้นเอง ไม่มีการยึดถือหลักเกณฑ์หรือกติกาหรือกฎทางศีลธรรมของใครเป็นบรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติตน เป็นตัวของตัวเองทั้งความคิดและการปฏิบัติ การเลือกยึดถืออุดมการณ์และการปฏิบัติมาจาก

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนเกิดความเชื่อมั่นโดยตนเอง คนที่มีศีลธรรมแบบนายจะมีความคิดที่เฉียบคม 

มองอะไรจะมองตลอดสายตาและทะลปัุญหาท่ีมอง เมือ่เห็นปัญหาและหาทางแก้ปัญหาทีม่องแล้วจะสร้าง

กฎศีลธรรมขึ้นมาเอง พร้อมกับลงมือปฏิบัติได้ทันที เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป็นบุคคลที่มีความคิด

ไม่เช่ืออย่างไร้เหตผุล และจะเชือ่ใครกต่็อเมือ่ได้ปฏบิตัติามแล้วเหน็ผลจรงิอย่างชดัเจนเท่านัน้ สงัคมมนษุย์

และโลกเจริญรุ่งเรืองมาอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ เพราะด้วยอ�านาจความคิดและการปฏิบัติของคนที่ม ี

ศีลธรรมแบบนาย ถ้าปราศจากคนประเภทนีแ้ล้วสังคมมนษุย์ และโลกคงย�า่อยูกั่บที ่คงจะไม่มวิีวฒันาการ

อย่างในปัจจุบัน และบุคคลที่มีศีลธรรมแบบนายจะท�าให้มนุษย์ชาติก้าวหน้าต่อไป 

ศีลธรรมแบบทาส 

 ศีลธรรมแบบทาส ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับศีลธรรมแบบนาย “ทาส” หมายถึง ผู้ที่ถูกปกครอง 

ชนชั้นต�่า ไพร่ สามัญชน ต�่า ผู้ที่ไร้ซึ่งอ�านาจ และคุณลักษณะสอดคล้องตามความหมายของค�าว่า “เลว” 

ทาสจึงเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอ ทั้งในแง่กายภาพและจิตใจ ซึ่งนิตเช่เรียกศีลธรรมแบบทาส 

อีกชื่อหนึ่งว่า “ศีลธรรมฝูง” (herd morality) คล้ายกับการรวมตัวของสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง เนื่องจาก

ความกลัว รู้ว่าตนเองอ่อนแอ มีอ�านาจน้อยจึงรวมตัวกันอยู่เป็นฝูงเพื่อป้องกันตัวเองและสร้างความรู้สึก

ปลอดภัย ซึ่งทาสนั้นมักพบเห็นจับกลุ่มรวมตัวกัน และเป็นชนส่วนใหญ่ของสังคม 
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ศาสนายุคโพสท์โมเดิร์น
 นักวิชาการมักถือกันว่า ยุคใหม่หรือยุคโมเดิร์นได้ส้ินสุดลงและเข้าสู่ยุค “หลังสมัยใหม่” หรือ 

โพสท์โมเดิร์น ตั้งแต่ ค.ศ. 1945 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โลกยุคก่อนคือยุคใหม่ หรือยุคโมเดิร์นนั้น  

เป็นยุคที่กระแสโลกเชื่อมั่นในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เรื่องเศรษฐกิจของตนเอง แต่ท้ายที่สุด

มนุษย์กลับพบว่าส่ิงท่ีตนเองคิดค้นข้ึนด้วยความภูมิใจนั้นกลับไม่ดีพอที่จะท�าให้ชีวิตของมนุษยชาติผาสุก 

แต่ดูเหมือนว่ากลับจะท�าให้เลวร้ายลงเรื่อยๆ แนวคิดของกระแสโลกยุคหลังสมัยใหม่ หรือโพสท์โมเดิร์น 

จึงเป็นการตั้งค�าถามกับแนวคิดของยุคสมัยใหม่ว่า ที่เคยคิดเป็นความจริงที่ถูกต้องแน่หรือและดีที่สุดแล้ว

หรือไม่ ความเจริญม่ังคั่งในฝ่ายวัตถุที่ยุคหน่ึงเคยเชื่อว่าจะน�าความผาสุกมาให้ก็กลับพบว่า ไม่สามารถ 

ให้ความสุขที่แท้จริงกับสังคมและชีวิตของปัจเจกบุคคลได้อย่างแท้จริง ท�าให้คนเริ่มหันมาสนใจเรื่องเชิง

จิตใจและจติวิญญาณมากข้ึน รวมท้ังเริม่หนัมุง่แสวงหาชีวติท่ีสะดวกสบายแบบตะวันตก กลบัมาสนใจเร่ือง

วถิชีวีติทีเ่รยีบง่ายแบบตะวนัออกมากขึน้ ท�าให้เกิดการปรบัเปล่ียนแนวคดิอย่างหลากหลายสาขา ซ่ึงแนวคิด

ด้านศาสนาก็เปลี่ยน โลกตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปได้ถดถอยในคริสต์ศาสนาอย่างมาก และหันไปสู่สภาพ

ของการไม่นับถือศาสนามากข้ึนเรื่อยๆ อเมริกาก็คงที่ แต่คริสต์ศาสนาได้กลับไปเติบโตในประเทศแถบ

เอเชียและแอฟรกิาและอเมริกาใต้ ในขณะทีศ่าสนาอสิลามและพทุธกเ็ตบิโตในโลกตะวนัตกมากขึน้เรือ่ยๆ 

แนวคิดส่วนใหญ่จะถือในความดีสากลของทุกศาสนา ทุกศาสนาต่างมีความจริงบางอย่าง มีความดี 

บางอย่าง ยอมรบัสทิธิของการไม่นับถือศาสนามากขึน้ และถอืว่าประเทศควรแยกศาสนาออกจากการเมอืง

การปกครอง ไม่ควรมศีาสนาประจ�าชาติ และให้เสรภีาพในการนบัถอืศาสนาอย่างเท่าเทียม รวมทัง้ยอมรบั

เรือ่งทีใ่นทางศาสนาถือว่าผดิศลีธรรมได้มากขึน้เรือ่ยๆ เช่น ยอมรบัการรกัร่วมเพศและการแปลงเพศ เป็นต้น 

ทั้งหมดนี้ท�าให้ความคิดของยุคหลังสมัยใหม่นี้มุ่งต้ังค�าถามกับแนวความคิดความเชื่อเดิมของยุคสมัยใหม่ 

และนี่ก็คือแนวคิดแบบโพสท์โมเดิร์น
4

ผลกระทบต่อศาสนาจากแนวคิดโพสท์โมเดิร์น
 แนวคิดแบบโพสท์โมเดิร์นมีรากฐานแนวคิดที่ขัดแย้งกับศาสนาในระดับหนึ่ง เช่น ศาสนามักจะเชื่อ

ในความจริงแท้อันเดียว พระเจ้าเดียว ทางรอดเดียว มาตรฐานจริยธรรมเดียว ในขณะที่แนวคิดโพสท ์

โมเดิร์นมักจะยึดถือว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก ทุกอย่างเป็นเร่ืองความคิดเห็นของแต่ละคนท่ีแตกต่าง 

กันได้ ตามหลักการของศาสนิกชนโดยทั่วไปซึ่งยึดถือค�าสอนของพระศาสดาและพระคัมภีร์ว่า เป็นความ

จริงสูงสุด 

 4
 ศิลป์ชัย เชาวร์เจริญรัตน์. ศาสนวิทยาและศาสนายุคโพสท์โมเดิร์น, ๒๕๕๘.
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 แต่ แนวคิดแบบโพสท์โมเดิร์น ก็ส่งผลให้เกิดศาสนิกชนแบบโพสท์โมเดิร์นด้วยเช่นกัน เช่น  

ม ีPostmodern Christianity, Postmodern Buddhist รวมไปถงึศาสนาเกดิใหม่ทีส่อดคล้องกบัแนวคดิ

โพสท์โมเดิร์น ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ศาสนิกแบบโพสท์โมเดิร์นก็คือกลุ่มแนวคิดแบบเสรีนิยม หรือลิเบอรัล 

(Liberalism) ซ่ึงเป็นแบบทีเ่ปิดกว้างกว่าแนวศาสนศาสตร์แบบอนรัุกษ์นยิม (Conservativism) หรือพวก

แนวศาสนศาสตร์ที่ถือตามหลักค�าสอนดั้งเดิมอย่างเคร่งจัด (Fundamentalism)

ลักษณะของศาสนาโพสท์โมเดิร์น
ที่มา : ศาสนวิทยา ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์.

กระแสศาสนาในยุคโพสท์โมเดิร์น
 โพสท์โมเดริน์ คดิเรือ่งศาสนาแตกต่างจากยุคโมเดร์ินตรงที ่ยุคโมเดร์ินมองว่าศาสนาเป็นสิง่ล้าสมยั 

ควรต้องออกไปจากสงัคม แต่โพสท์โมเดร์ินเหน็ว่าศาสนามีประโยชน์ไม่ควรตัดทิง้ออกจากสังคม ระบบคดิ

ของศาสนาโพสท์โมเดิร์นมองความจริงแบบหลายมุม ถือว่าความจริงเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ความจริง 

มีความหลากหลาย ตคีวามได้หลายแบบ ไม่ยดึตดิกบัหลกัความเชือ่เดิมตายตัว โดยมกีารตีความเชงิวพิากษ์ 

และในกระแสของโพสท์โมเดิร์นของศาสนาในปัจจุบันส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางสังคมขึ้นหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็น การปรับตัวของศาสนาหลัก การแตกนิกายใหม่ การผสมผสานความเชื่อ การเกิดศาสนาใหม่ 

ที่ส�าคัญที่สุดคือการเพิ่มขึ้นของอศาสนิก หรือกระแสคนไร้ศาสนา ที่นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ
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การเพิ่มขึ้นของคนไร้ศาสนา
 ในสังคมปัจจุบัน กระแสของการปฏิเสธศาสนา หรือคนท่ีไม่นับถือศาสนา คนไร้ศาสนามีเพ่ิม 

มากขึน้เรือ่ยๆ ประเทศท่ีประชาชนเคยเคร่งศาสนาในอดีต ปัจจบุนักลายเป็นประเทศทีม่คีนปฏเิสธศาสนา 

ไม่นับถือศาสนาใดๆ อย่างมากมาย ซึ่งเห็นได้จากการส�ารวจในอเมริกาพบว่า ชาวอเมริกันท่ีไม่ระบุการ

สังกัดศาสนา มีจ�านวนมากขึ้น รวมทั้งมีการแสดงตัวเปิดเผยในสังคมมากกว่าแต่ก่อน การส�ารวจดังกล่าว

มีหัวข้อว่า “American Nones: The Profile of the No Religion Population” จัดท�าโดยวิทยาลัย 

ทรนิติี ้ระบวุ่า กลุม่ไม่สงักดัศาสนาเป็นกลุม่เดยีวท่ีเตบิโตขึน้ในทกุรฐั และภมิูภาคของอเมรกิาตลอด ๑๘ ปี 

ที่ผ่านมา โดยในปี ๑๙๙๐ มีเพียงร้อยละ ๘.๒ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๔.๒ ในปี ๒๐๐๑ ล่าสุดเพิ่มเป็น 

ร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๐๐๘ ศาสตราจารย์ ไรอนั แคร๊กกนั แห่งมหาวทิยาลยัแทมป้า ซึง่ร่วมในโครงการส�ารวจ

กล่าวว่า หากแนวโน้มยังคงเป็นไปเช่นนี้ ในอีก ๒ ทศวรรษหน้าอเมริกาจะมีผู้ไม่สังกัดศาสนาถึง ๑ ใน ๔ 

ของจ�านวนประชากร ตามข้อมูลของซีไอเอ. ประชากรอเมริกันที่นับถือโปรแตสแตนท์ มีร้อยละ ๕๒ โรมัน 

แคทอลิค ร้อยละ ๒๔ มอร์ม่อนร้อยละ ๒ ยิวร้อยละ ๑ อิสลามร้อยละ ๑ และที่ไม่สังกัดศาสนาร้อยละ ๑๐ 

หลายคนเชื่อว่าองค์กรของกลุ่มไม่นับถือพระเจ้าเฟื่องฟูข้ึนในสมัยอดีตรัฐบาลบุช เนื่องจากได้รับการ

สนับสนุนจากกลุ่มที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากนโยบายสนับสนุนเฉพาะกลุ่มศาสนาในรัฐบาลดังกล่าว 

และยังมีปรากฏการณ์ท่ีหนังสือต่อต้านศาสนาระบาดไปทั่วในสมัยนั้นอีกด้วย กลุ่มที่ระบุค�าว่า “ไม่มี”  

เมื่อมีช่องให้กรอกว่านับถือศาสนาอะไร มีหลายประเภทรวมกัน นับต้ังแต่ พวกท่ีไม่นับถือพระเจ้าแต่ไม ่

ต่อต้าน พวกที่ต่อต้านศาสนา พวกที่นับถือลัทธิอื่นๆ พวกที่ต่อต้านนักบวชในศาสนา ซ่ึงกลุ่มนี้บางคน 

ยังคงเชื่อในพระจ้า และเข้าร่วมพิธีในโบสถ์เป็นบางครั้ง แต่บางคนไม่เคยเลย ปัจจุบันกลุ่มไม่สังกัดศาสนา

ปรากฏในทกุการส�ารวจ ทีเ่กีย่วกบัส�ามะโนประชากรของอเมริกา ไม่เกีย่งเร่ืองการศกึษาสูงหรือต�า่ ร�า่รวย

หรือยากจน และอาจจะเป็นได้ทั้งคนผิวขาว ผิวด�า เชื้อสายละติน หรือเอเชีย ศาสตราจารย์แบรี่ คอสมิน 

แห่งวิทยาลัยทรินิตี้ ระบุว่า สถิติที่ส�าคัญคือ ผู้หญิงอเมริกันยังคงมีศาสนามากกว่าผู้ชาย
5

 จากรายงานผลการวจิยัในชือ่ “ภมูทิศัน์ในการนบัถือศาสนาของคนทัว่โลก” โดย “พิว” (The Pew 

Forum on Religion & Public Life) รวบรวมข้อมูลจากสถิติในปี พ.ศ.๒๕๕๓ พบว่า ประชากรโลกที่ระบุ

ว่าตัวเองเป็นคน “ไร้ศาสนา” หรือ “ไม่ผูกพันกับศาสนาใด” มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นจนติดอันดับ ๓ ในขณะ

ที่ศาสนาอิสลามและฮินดูมีแนวโน้มว่าคนจะนับถือมากที่สุดในโลก ส่วนศาสนายิวเป็นศาสนาที่มีแนวโน้ม

ลดลงมากทีสุ่ด รายงานวจิยั ระบวุ่า ประชากรโลกว่า ร้อยละ ๘๔ หรอืประมาณ ๖.๙ ล้านคน ระบวุ่าตนเอง

เป็นผู้นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ส�าหรับศาสนาท่ีมีผู้นับถือมากท่ีสุดคือศาสนาคริสต์ โดยมีประชากร 

ผู้นับถือกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก นายคอนราด แฮ็กเกตต์ นักวิเคราะห์สถิติประชากร กล่าวว่า 

 5
 แบรี่ คอสมิน.Trinity College. “The growth of the Nones is a national phenomenon,”
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จากการส�ารวจส�ามะโนประชากรตัวอย่างพบว่า ค่ากลางอายุของผู้ที่ระบุตัวเองว่าเป็นมุสลิมอยู่ที่อายุ  

๒๓ ปี เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งโลกที่อายุ ๒๘ ปี จากข้อมูลจึงมีแนวโน้มว่าจะมีผู้นับถือ

ศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะที่ศาสนายูดาย ค่ากลางอายุของผู้ที่นับถือศาสนานี้อยู่ที่ ๓๖ ปี ขณะ

ทีม่ผีูน้บัถอืศาสนานีอ้ยูแ่ค่เพียงแค่ ๑๔ ล้านคนท่ัวโลก หรือคดิเป็นร้อยละ ๐.๒ จงึมแีนวโน้มว่าจะมผีูน้บัถือ

ศาสนานี้น้อยลง
6

 ในปี ๒๕๕๘ The Pew Forum on Religion and Public life ได้เสนอรายงานการวิจัย เรื่อง  

The Future of World Religions : Population Growth Projection, ๒๐๑๐ – ๒๐๕๐ เป็นรายงาน

วิจัยในการพยากรณ์จ�านวน การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการนับถือศาสนาต่างๆ ของประเทศท่ัวโลก 

พบว่า ผู้ที่ปฏิเสธการมีพระเจ้า หรือไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง หรือผู้ที่มีศรัทธาในจิตวิญญาณ ซึ่งไม่ได้ขึ้น

อยูก่บัศาสนาใด (คนไร้ศาสนา) ปี ๒๐๑๐ มจี�านวน ๑.๑ พนัล้านคนทัว่โลก และจะมากกว่า ๑.๒ พันล้านคน 

ในปี ๒๐๔๐ หลังจากช่วง ๔๐ ปีไปแล้วแต่จ�านวนจะค่อยๆ ลดลง โดยจ�านวนคนไร้ศาสนาอยู่ในประเทศ

แถบเอเชียแปซิฟิกสูงที่ที่สุดในปี จ�านวนร้อยละ ๒๑.๒ จากจ�านวนประชากร ๔,๐๕๔,๙๔๐,๐๐๐ คน  

มีการเปลี่ยนศาสนาคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙ และในปี ๒๐๕๐ จ�านวนร้อยละ ๑๗.๐ จากจ�านวนประชากร 

๔,๙๓๗,๙๐๐,๐๐๐ คน มีการเปลี่ยนศาสนาคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑ การเปล่ียนศาสนานอกจากเป็น

ปรากฏการณ์ทางศาสนาแล้วยงัเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมทีส่ะท้อนถงึการเปล่ียนแปลงของกลุ่มทางสังคม 

การเปล่ียนศาสนานั้นแสดงถึงการเปลี่ยนมุมมองทางสังคม เป็นกระบวนการเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง  

อาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตัวเอง และมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคม การเปล่ียน

ศาสนาจากศาสนาหนึ่งไปนับถืออีกศาสนาหนึ่งนั้น ยังสามารถเข้าใจได้ว่าผู้ท่ีเปลี่ยนศาสนาไปแล้วจะ

สามารถมีหลกัศาสนาในการด�าเนนิชวีติ มศีาสนาเป็นเครือ่งหล่อหลอมให้มคีณุธรรม จรยิธรรมในการด�าเนนิ

ชีวิต การเปลี่ยนไปสู่การไร้ศาสนาจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องศึกษาว่าผู้ที่ไร้ศาสนาน้ันมีหลักการในการ

ด�าเนินชีวิตอย่างไร มีการยึดโยงตนเองกับสังคมอย่างไร รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์ของตนเอง

หรือไม่ หรือคนไร้ศาสนาอาจจะยังใช้หลักธรรมของศาสนาในการด�าเนินชีวิตแต่ขาดความรู้ความเข้าใจ 

ถึงหลักธรรมที่แท้จริง 

การไม่นับถือศาสนา
 การไม่นับถือศาสนา (Irreligion) หมายถึง ภาวะที่ไม่นับถือศาสนา ไม่มีศาสนา หรือต่อต้านศาสนา 

บุคคลที่อยู่ในภาวะดังกล่าวเรียกว่า อศาสนิกชน หรือคนที่ไม่นับถือศาสนา (Atheist) เป็นที่ทราบกันดีว่า

ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี แต่เดิมอาจคิดว่าคนมีศาสนาเป็นคนดีมากกว่าคนไม่มีศาสนา  

 6
 http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1356778841&grpid=03&catid=03
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แต่ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวเปลี่ยนไป กระแสของการปฏิเสธศาสนา กลุ่มคนไร้ศาสนา ไม่นับถือศาสนา 

มีมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระแสใหญ่ของโลก ยังมีกลุ่มที่จัดว่าเป็นกลุ่มคนไร้ศาสนาแบบใหม่ที่เรียกว่า 

วิญญาณธรรมที่ไม่รับศาสนา (SBNR : Spiritual but not religious) กลุ่มนี้จะเน้นจิตวิญญาณธรรม  

ไม่รับศาสนา ไม่ไปศาสนสถาน แต่ยังคงเชื่อในพระเจ้าและสิ่งเหนือธรรมชาติในรูปแบอื่นๆ กลุ่มคนเหล่านี้

อาจมีความเข้าใจในภาวะไร้ศาสนาเท่ากับศาสนิกชนทั่วไป

 ในประเทศไทยมีหลายคนที่ประกาศตนว่าไม่นับถือศาสนา ขอยกตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์ วินทร์ 

เลียววาริณ “เอาใจเขามาใส่ใจเราคือศาสนาของผม” ศาสนาด้วยความรักและความรู้ โดย ศศิวัน รพีพัฒน์ 

องิคสทิธิ์ ในสานแสงอรณุ กรกฎาคม-สงิหาคม ๒๕๕๕ ในบทความ “คนเราสามารถเป็นคนดโีดยไร้ศาสนา

ได้หรือไม่?” ในมุมมองเร่ืองทีว่่าศาสนาเป็นเรือ่งต้องห้ามหรอืเป็นสิง่ทีค่วรจะหยบิยกขึน้มาพดู เขาเสนอว่า

เป็นเรื่องที่ควรพูดอยู่ เพราะเราควรมีศาสนาด้วยความรู้ ไม่ใช่ด้วยความเชื่อ เมื่อนับถือศาสนาใด 

ศาสนาหนึ่งตามครอบครัว ก็ควรท�าตามด้วยความรู้ ควรจะศึกษาจนกระทั่งรู้และนับถือมัน ไม่ใช่นับถือ

ตามพ่อแม่ แล้วท�าตามความเคยชิน ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง คนเราจะไม่นับถือหรือนับถือศาสนาก็ได้ ค�าว่า

ศาสนาเป็นแค่เปลือก ถ้าไปยึดติดกับเปลือกที่ว่าฉันไม่มีศาสนานะ หรือฉันมีศาสนานะ จะเป็นการยึดติด

ทั้งคู่ การที่เราเป็นคนดี คนดีคือคนที่ไม่ท�าให้สังคมแย่ลง ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น นั่นคือคนดี แนวคิด 

ของเขา การเป็นคนดีไม่ต้องไปติดยี่ห้อว่าเรานับถือพุทธ นับถือคริสต์ แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้แปลว่า 

การมีศาสนาจะเป็นสิ่งที่แย่ตรงไหน ถ้าตัวเองรู้ว่าได้ท�าตามครรลองของแนวทางศาสนาน้ัน มันไม่ได ้

เป็นสิ่งที่เลวร้าย เพราะโดยเฉพาะเรื่องหลักการ ก็มีไว้เพ่ือให้สังคมดีข้ึน ท�าให้จิตใจอ่อนโยนข้ึน ซ่ึงจะม ี

หรือไม่มีศาสนา ก็เป็นแค่เปลือก อยู่ที่การกระท�าของตัวเองมากกว่า ซึ่งการกระท�าทั้งสองฝ่ายมันสุดโต่ง

ด้วยกันทั้งคู่ เวลาเราบอกว่าเราไม่มีศาสนา ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีศาสนา แต่มันหมายถึงว่าเราไม่ยึดติดอยู่

กับยี่ห้อพุทธ คริสต์ อิสลาม แต่การที่เราไม่ได้ยึดติดกับยี่ห้อ ก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนจิตใจเลวร้ายตรงไหน 

ฉะนั้นการที่มีคนบอกว่าไม่มีศาสนา ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนเลวร้าย แต่แปลว่าเขาไม่ได้สังกัดค่ายเพลง 

ค่ายไหน ก็แค่นั้นเองทีนี้ถ้าสังคมยังตีภาพรวมว่าไม่มีศาสนาคือแย่ มันก็เป็นการตีความที่สุดโต่งไป  

เพราะศาสนาเป็นแค่ตรายีห้่อเฉยๆ ไม่มอีะไรมากกว่านัน้ หลักคดิเกีย่วกับศาสนาของเขาคอื การเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา มันเป็นศาสนาเหมือนกัน กล่าวคือการที่เราไม่ท�าให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์ 

สัตว์ สิ่งของ เป็นต้นไม้ อากาศ ท้องฟ้า ล�าธาร แม่น�้า ก้อนหิน จะไม่ท�าให้เขาเดือดร้อนเป็นพอ นั่นคือ

ศาสนานั่นเอง ในเอกสารราชการของเขาไม่ระบุศาสนาเขาถือว่ามันเป็นการละลาบละล้วงอย่างมากที่จะ

มาถามว่านับถือศาสนาอะไร ไม่ใช่เป็นสิทธิของใครที่จะมารู้ว่าใครนับถือศาสนาอะไร ไม่ระบุศาสนาไม่ได้

หมายความว่าต้องเป็นคนเลวชั่วช้า การไม่ได้เป็นชาวพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือคริสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้

แปลว่าไม่รู้เรื่องพุทธ เรื่องคริสต์ เพียงแต่ไม่ติดยี่ห้อเท่านั้น
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บทสรุป
 แนวคดิหลงัสมยัใหม่ เป็นแนวคดิทีป่ฏเิสธความเชือ่ท่ีว่า ความรู้ ความจรงิ มหีนึง่เดยีวตามกระบวนทศัน์ 

แบบปฏิฐานนิยม แต่เชื่อว่าความรู้ ความจริง มีอยู่ทั่วไป ไม่มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงตายตัวเป็นแนวคิดที่

สนใจในเรื่องของอ�านาจที่แฝงอยู่ในความรู้ ความจริงที่ถูกผลิตออกมาโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมใน

สังคม โดยส่งผลถึงสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสถาบันศาสนา ซึ่งปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่าศาสนามักถูกใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องต่างๆ แม้กระท่ังเป็นเคร่ืองมือท�าสงคราม จนท�าให้เกิด

ความสับสนในบทบาทของศาสนา แต่นั่นมิได้หมายความว่าศาสนาไม่ใช่สิ่งจ�าเป็นอีกต่อไป เป็นเพียงสิ่งที่

บอกว่า ศาสนากเ็ป็นระบบหนึง่ในโลก จ�าต้องได้รบัการสงัคายนา เพือ่ให้เหมาะสมกบัยคุสมยัหากจดุหมาย

ของศาสนายงัคงเพือ่ให้มนษุย์อยูร่่วมกนัอย่างสนัติ ศาสนา ในอนาคต อกีทัง้ปรากฏการณ์ทางสงัคมในเรือ่ง

ของภาวะคนไร้ศาสนา ก็เกิดข้ึนในยุคน้ี และเป็นกระแสท่ีจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ศาสนาในยุคหลังสมัยใหม่

ควรจะต้องเป็นศาสนาสากล ถ้าจะมศีาสนาใดท่ีรบัมอืได้กบัความต้องการทางวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ปัจจุบนั 

ศาสนาน้ันก็ควรเป็นพระพทุธศาสนา อลัเบร์ิต ไอน์สไตน์ นกัฟิสกิส์ ชาวเยอรมนั ผูเ้สนอทฤษฏสีมัพนัธภาพ 

หลังจากทีไ่ด้ศึกษาพระพทุธศาสนาอย่างลกึซ้ึงแล้ว ได้กล่าวไว้ว่า “ศาสนาเดยีวทีจ่ะเหลอือยูใ่นโลกอนาคต 

ก็คือศาสนาที่สามารถเผชิญกับความต้องการของโลกแห่งยุคปัจจุบัน” แต่...กว่าจะถึงเวลานั้นเกรงว่า... 

โลกจะไม่เหลอืผูค้นให้นับถอืศาสนา การนบัถอืพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ในยคุหลังสมยัใหม่ ต้องปรับตัว

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และปรากฏการณ์ทางสังคมให้มากขึ้น
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