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Religion and Its Existence in Modernity

เด่นพงษ์ แสนคา1 / Denpong Sankum
บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการนาเสนอเกี่ยวกับการดารงอยู่และ
การปรับตัวของศาสนาในกรอบแนวคิดสมัยใหม่ และอธิบายเหตุผลที่ว่าทาไม
ศาสนาต้ องปรับตัวและดารงอยู่ภายใต้ กรอบแนวคิดสมัยใหม่ จากการวิเคราะห์
สามารถสรุ ปได้ ว่า ศาสนาเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับสังคมอย่ างแยก
ไม่ออก ซึ่งปรากฏให้ เห็นอย่างชัดเจนในยุคกลางที่ศาสนจักรกับอาณาจักรเป็ น
ส่วนเดียวกัน แต่ภายหลังจากยุคกลางมาแล้ วศาสนากับรัฐได้ แยกจากกันอย่าง
ชัดเจน แต่อย่างไรก็ ตาม ศาสนาก็ ไม่ได้ ลดทอนบทบาทที่ มี ต่อสังคมลงเลย
ในสังคมสมัยใหม่ศาสนายังมีบทบาทต่อสังคมอยู่บ้างในแง่ของการเป็ นสถาบัน
ที่ ให้ ความรู้ และอบรมศี ลธรรมให้ กับผู้คนในรั ฐ แต่ภายใต้ กรอบแนวคิ ดของ
สมัยใหม่ศี ลธรรมที่ เอื อ้ ต่อความเป็ นสมัยใหม่ต้ องเป็ นศี ลธรรมสากล ไม่ใช่
ศีลธรรมที่วางอยู่บนพื ้นฐานของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งศีลธรรมสากล
ที่ทุกศาสนามีร่วมกันคือ “ศีลธรรมแบบวิพากษ์ ” การหาจุดร่ วมของการอธิ บาย
ศีลธรรมทางศาสนาจึงเป็ นส่วนหนึ่งที่ จะสร้ างสังคมของศาสนาให้ มี ลักษณะ
“พหุศาสนา” มากยิ่งขึ ้น และการเป็ นพหุศาสนาก็จะนาไปสู่การเข้ าใจกันมากขึ ้น
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ผลที่ตามมาคือความขัดแย้ งทางศาสนาก็จะลดลง ศาสนาจึงต้ องปรับเปลี่ ยน
รู ปแบบและน าเสนอหลั กคิ ดของศาสนาให้ เข้ ากับความเป็ นสมัยใหม่ และ
สอดคล้ องกับศีลธรรมสากลให้ ได้ จงึ จะสามารถดารงอยูไ่ ด้ ในสังคมสมัยใหม่
คาสาคัญ: ศาสนา, การดารงอยู,่ สมัยใหม่, การปรับตัว

Abstract
The purpose of this article was to demonstrate religion’s existence
and adjustment under modernity framework and also describe reasons why
religion must adjust itself to modernity. My analysis results revealed that
religion was a phenomenon inseparable from social, as evidenced in the
Middle Ages when religious authority and kingdoms were unity. In the postMiddle Ages, religion and kingdoms were obviously divided. However,
religion had never diminished its role from the society. It still took some action
in the way of educating and informing morals to kingdoms’ citizens,
particularly in modern society where universal morals should be comprised.
A universal moral was found as an appropriate moral able to coexist with
modern society since it had not been based on just one religion’s morals. It
was also shown that a universal moral called critical moral had already been
employed by every region. In addition, to find common ground of moral
discourse was an element to construct religious society to multi-religious
society. Transformation of multi-religious society elevated ordinary people to
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understand each other more, and this led to decrease of religious conflicts.
Consequently, adjustment of religious patterns and ideas should be
implemented in order to have religion existed, and it would be better if this
would go hand in hand with universal morals.
Keyword: Religion, Existence, Modernity, Adjustment
บทนา
ศาสนาเป็ นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งและมีปฏิสมั พันธ์กบั หน่วยย่อยทาง
สังคมอื่นๆ ที่ประกอบรวมกันขึน้ เป็ นสังคม เรื่ องนี ้ดูเหมือนจะเห็นได้ ชัดว่าเป็ น
หลักฐานที่วางรากฐานของสังคมวิทยาศาสนา (Johnstone, 1997: 1) ในยุคโบราณ
มนุษย์ ดารงตนอยู่ในโลกพร้ อมด้ วยเรื่ องราวและปรากฏการณ์ ต่างๆ ภายใต้
คาอธิบายจากแนวความคิดของไสยศาสตร์ ความเชื่อเรื่ องภูตผี ปี ศาจ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติตลอดจนความเชื่อทางศาสนา โดยทัง้ หมดต่างให้ คาอธิ บายและให้
ความสมเหตุสมผลของการดารงอยู่ในโลกว่า ทาไมมนุษย์ถึงดารงอยู่ในโลกนี ้
(ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2559: 72) ในสังคมสมัยโบราณนัน้ จึงไม่ใช่เรื่ องแปลก
ที่ศาสนาผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม
ในสังคมสมัยใหม่การที่มนุษย์อาศัยศาสนาเป็ นแหล่งพึง่ พิงทางจิตใจไม่
เป็ นเรื่ องที่ผิ ด แต่ภาวะที่ ศาสนาผนึกตัวเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับรั ฐ ทาหน้ าที่
เชื่อมโยงระหว่างพลเมืองกับศาสนาผลที่ตามมาคือ สังคมการเมืองเช่นนี ้ไม่เปิ ด
โอกาสให้ กับการเกิดขึ ้นของประชาสังคม อาณาบริ เวณสาธารณะ การรวมกลุ่ม
ทางการเมืองที่เป็ นเอกเทศจากรัฐ และปัจเจกชนที่เป็ นอิสระจากเหตุผลของศาสนา
(Halliday, 1995: 153)
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อย่างไรก็ตาม ต้ องไม่ลืมว่าศาสนาของพลเมืองในรัฐประชาชาติไม่ได้ มี
ศาสนาเดียว เพราะฉะนันในกรอบคิ
้
ดของเสรี นิยม รากฐานทางการเมืองต้ องวาง
อยู่ในความเป็ นกลางและยอมรั บของการมี อยู่ของ “พหุศาสนา” มากกว่าให้
ศาสนาใดศาสนาหนึง่ ครอบครองความเป็ นเจ้ าหรื อเป็ นศาสนาหลัก แม้ วา่ จะเป็ น
ศาสนาหลักที่ มี คนมากกว่าก็ ตามก็ ต้องจ าเป็ นที่ จะเคารพความเท่าเที ยมกัน
มากกว่าการที่ จะใช้ เกณฑ์ ของจ านวนเป็ นตัวตัง้ พร้ อมกันนัน้ รั ฐในกรอบคิ ด
เสรี นิยมสมัยใหม่ รั ฐต้ องวางตัวเป็ นกลางปฏิ บัติต่อฝ่ ายอื่ น ๆ ที่ นับถื อและมี
ความเชื่อที่แตกต่างออกไปอย่างเท่าเทียมกัน (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 134)
ตัวอย่างเช่น การให้ ความหมายของพุทธศาสนาของพุทธศาสนิ กชนไทยยัง
เป็ นไปในทิศทางที่ไม่ควรจะเป็ นเท่าใดนัก นัน่ ก็คือ เราจะเห็นได้ อย่างชัดเจนก็คือ
การที่รัฐไทยพยายามอ้ างความเป็ นศาสนาประจาชาติของพุทธศาสนาภายใต้
ความคิ ด กระแสหลั ก ที่ ว่ า มี จ านวนผู้ นั บ ถื อ มากที่ สุ ด จึ ง เห็ น ได้ ตลอดว่ า
พุทธศาสนิกชนเป็ นเครื่ องมือของรัฐที่พยายามผลักดันให้ บญ
ั ญัติในรัฐธรรมนูญ
ว่า พุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติไทย ซึ่งสภาวะเช่นนี ้เองนาไปสู่ความไม่
สมบูรณ์ของการเป็ นสภาวะสมัยใหม่2

2

ความไม่สมบูรณ์ ของสภาวะสมัยใหม่ เป็ นแนวความคิดที่ตรงข้ ามกับ ความเป็ นสมัยใหม่
ความเป็ นสมัยใหม่ในที่นี ้ก็คือการพัฒนาประเทศไปสูค่ วามทันสมัย ซึง่ แนวคิดของการทาให้
เป็ นสมัยใหม่ในกระแสหลักก็คือ การพัฒนาประเทศให้ ไปสูค่ วามเป็ นประชาธิปไตย ที่เน้ นให้
ความสาคัญกับสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของปั จเจกบุคคลในสังคมการเมื อง
นอกจากนี ้ยังมุ่งเน้ นความสาคัญไปที่การปลูกฝั งให้ ประชาชนใช้ ความคิดแบบวิทยาศาสตร์
นัน่ ก็คือการคิดอย่างมีเหตุผล ทังหมดนี
้
้ก็คือแนวคิดสาคัญของการทาให้ เป็ นสมัยใหม่มาก
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อย่างไรก็ตาม ความไม่สมบูรณ์ ของการเป็ นสภาวะสมัยใหม่นีป้ รากฏ
ให้ เห็นได้ ในหลากหลายมิติ หนึ่งในมิติที่นิยมกล่าวถึงกันมากคือศาสนา เพราะ
ถึงแม้ ว่าในทางการเมืองของยุโรปและอเมริ กาเหนือจะดาเนินไปตามหลักของ
รัฐฆราวาส (secular state) แต่ศาสนาก็ไม่ได้ หดหายหรื อลดความสาคัญลงไป
แต่อย่างใด กล่าวคื อศาสนาเป็ นเรื่ องส่วนตัวมากกว่าที่ จะเป็ นกิ จกรรมของ
รัฐศาสนาจึงเป็ นเรื่ องของทางเลือกมากกว่าที่ จะเป็ นเรื่ องของการบังคับด้ วยกฏ
ของรัฐซึ่งทางเลือกที่ว่านันจะเชื
้
่อหรื อไม่เชื่อก็ได้ แต่ในดินแดนอื่นๆ แรงปารถนา
ที่จะแยกศาสนาออกจากการเมื องกลับไม่บรรลุเป้าหมาย ศรัทธาแห่งศาสนา
กลับกลายเป็ นสิ่งที่ทวี ความสาคัญมากยิ่งขึน้ ในโลกปลายศตวรรษที่ 20 และ
ต้ นศตวรรษที่ 21 (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 40)
ลักษณะดังกล่าวนี ้เราอาจจะเห็นได้ อย่างชัดเจนในเมืองไทยเช่นกัน เมื่อ
เป็ นเช่นนี ค้ วามพยายามที่ จะแยกศาสนาออกจากการเมื องก็ เป็ นเรื่ องยาก
ในขณะที่ความพยายามที่จะผนวกเอาศาสนาเข้ ากับการเมืองจึงเป็ นเรื่ องที่ง่าย
มากกว่า คาถามสาคัญของรัฐไทยจึงมุ่งประเด็นไปที่การตังค
้ าถามสองลักษณะ
คือ ลักษณะที่แรกว่าด้ วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของพุทธศาสนาให้ เข้ ากับบริ บท
ทางการเมืองสมัยใหม่ และลักษณะที่สองคือการแยกพุทธศาสนาออกจากรั ฐ
กล่าวคือให้ ปัจเจกชนมีเสรี ภาพทางศาสนามากกว่าที่จะทาให้ รัฐเป็ นรัฐศาสนา
นี่เป็ นเพียงตัวอย่างของศาสนาในรัฐไทยที่ม่งุ หวังจะผนวกเอาศาสนาเข้ ากับรัฐ
ในบทความนี จ้ ะพิจารณาปั ญหาที่มี ขอบเขตกว้ างกว่าพุทธศาสนาคือมองถึง
ศาสนาอื่นๆ ในสังคมโลกสมัยใหม่ด้วย
ยิ่งขึ ้นของประเทศต่างๆ อันเป็ นแนวคิดอย่างหนึง่ ที่อยูต่ รงข้ ามกับ ความไม่เป็ นสมัยใหม่ หรื อ
ความไม่สมบูรณ์ของการเป็ นสภาวะสมัยใหม่
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รัฐกับศาสนาในยุคกลาง
ในปรัชญาการเมืองเรื่ องความสัมพันธ์ของรัฐกับศาสนานันดู
้ จะชัดเจน
ที่ สุดในยุคกลางที่ ถื อเอาศาสนจักรเป็ นใหญ่ โดยในสมัยกลางนัน้ เชื่ อว่ าทัง้
ศาสนาและสิ่งต่างๆ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันทังหมด
้
คือ ความเป็ นหนึง่ ของพระเจ้ า
กฎหมายเทวและเหตุผลเป็ นหลักควบคุมโลก สวรรค์ ธรรมชาติ และสังคม
มนุษยชาติอยู่ในประชาคมเดียวกัน อยู่ใต้ กฎหมายและรับบาลเดียวกัน ความ
แตกต่างและความหลากหลายมี อยู่ก็ แต่ในโลกของข้ อเท็จจริ งแต่ในเหตุผล
ในการมี อยู่ของข้ อเท็ จจริ งนัน้ เกี่ ยวข้ องกับสิ่ งที่ อยู่เบื อ้ งบนและเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน การแบ่งแยกที่สาคัญของข้ อเท็จจริ งนันได้
้ แก่การแบ่งวัตถุกับจิตใจ
ออกจากกัน การแบ่งร่างกายกับวิญญาณออกเป็ นสองส่วนสะท้ อนให้ เห็นระบบ
อ านาจสองอ านาจ คื อ อ านาจทางวิ ญญาณและอ านาจทางโลก ศาสนากับ
อาณาจักร ทัง้ ศาสนาและอาณาจักรต่างก็ อ้ างความชอบธรรมสากลและไม่
ต้ องการให้ แยกเป็ นสองฝั กสองฝ่ ายต่างให้ คงอยู่เป็ นเช่นนัน้ ทัง้ สองฝ่ ายต่าง
ยอมรับว่า การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในศาสนาและอาณาจักรนัน้
เป็ นสิ่ งจ าเป็ นตามหลักการแห่งความเป็ นหนึ่งซึ่งเนื่ องมาจากการปกครอง
จักรวาลของพระเจ้ า (ปรี ชา ช้ างขวัญยืน, 2533: 113 - 114)
อะควีนสั นักปรัชญาการเมืองยุคกลาง ได้ มีทรรศนะต่อโลกในลักษณะ
ฐานานุรูป คือสิ่งที่อยู่ต่ากว่าแม้ มีจุดหมายในตัว แต่เมื่อพิจารณาเทียบกับสิ่งที่
สูงกว่าจุดหมายนันก็
้ ไม่ใช่จุดหมายที่แท้ แต่เป็ นขันตอนไปสู
้
่จุดหมายที่สูงกว่า
จุดหมายทางโลกของรั ฐก็ ถื อว่าเป็ นจุดหมายที่ ถูก แต่เมื่ อพิจารณาจุดหมายที่
สูงกว่า คือ การได้ ชีวิตพระเจ้ าก็ยงั นับว่าต่า ดังนันคนที
้
่นาไปสูจ่ ดุ หมายที่สงู กว่า
ควรเป็ นผู้ออกคาสัง่ แก่ผ้ บู ริ หารกิจการธรรมดาๆ เพื่อจะได้ ไปสูจ่ ดุ หมายที่สงู กว่า
รัฐบาลจึงจะต้ องอยู่ในความปกครองของศาสนจักร เพราะจุดหมายของรัฐบาล
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อยู่ในระดับกลาง ส่วนจุดหมายของศาสนจักรอยู่สูงสุดคือ ความหลุดพ้ นของ
วิญญาณ (ปรี ชา ช้ างขวัญยืน, 2533: 118)
อิทธิ พลของศาสนาคริ สต์ในยุคกลางได้ ครอบง าวิถีชี วิ ตของผู้ คนใน
ยุคกลางทัง้ ทางสังคมและการเมื องการปกครองซึ่งยังผลให้ อาณาจักรต่างๆ
รวมทังแคว้
้ นใหญ่น้อยมีสภาวะสากลภายใต้ กฎข้ อบังคับของสถาบันสันตะปาปา
ที่กรุงโรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 13 สันตะปาปามีอานาจเด็ดขาด
ทัง้ ทางธรรมและทางโลกผู้ที่ ทาผิ ดกฎของคริ สต์ ศาสนาไม่ว่าจะเป็ นกษัตริ ย์
ประมุขแห่งแว่นแคว้ นหรื อสามัญชนจะถูกขับออกจากศาสนจักรและไม่อาจดารง
ฐานะทางสังคมในยุคกลางได้ การลงโทษที่ หนักกับผู้ที่กระทาผิ ดต่อศาสนา
เรี ยกว่า ปัพพาชนียกรรม (Excommunication) ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 13 พวกนอกรี ต
หรื อกระทาผิดทางศาสนาจะถูกตัดสินความผิ ดและถูกตัดออกจากศาสนจักร
ในสมัยสันตะปาปาอินโนเซ็นต์ที่ 3 (Innocent III, 1198 - 1216) ทรงมีอานาจมาก
ถึงกับประกาศว่า สันตะปาปามีศกั ดิ์ “ต่ำกว่ำพระเจ้ำ แต่สูงกว่ำผู้คน...พิ พำกษำ
คดีควำมได้ทงั้ หมดและตัดสิ นโดยไม่มีใครขัดพระองค์ได้” (the pope, “lower than
God but higher than man … judges all and is judged by no one.”) (Marvin,
1993: 173)
ดังนัน้ แล้ ว ในสังคมยุคก่ อนสมัยใหม่ หรื อยุคกลางย้ อนกลับลงไป
ศาสนาไม่ได้ แยกจากรัฐ เมื่อไม่ได้ แยกจากรั ฐ ศาสนาจึงเป็ นเรื่ องของอ านาจ
ที่ซบั ซ้ อน ไม่ว่าจะเป็ นอานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ า พระศาสดา พระคัมภีร์
อานาจนิยม ความจริ ง ความดี ที่เป็ นกรอบกาหนดวิถีชีวิตของบุคคล จารี ตทาง
สังคม ตลอดจนการเมืองการปกครอง การดารงอยู่ของคาสอนศาสนาย่อมอาศัย
อานาจรัฐอุปถัมภ์ คุ้มครอง และมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงดังที่เราเห็นการลงโทษ
คนที่ถกู กล่าวหาว่า “นอกรี ต” ด้ วยการเฆี่ยน ปาหิน แขวนคอ ถ่วงน ้า เผาทังเป็
้ น
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(สุรพศ ทวี ศกั ดิ์, 2560) จะเห็นว่าในยุคกลางหรื อก่อนยุคกลางนัน้ อานาจของ
ศาสนาได้ มี บทบาทในการกาหนดและควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างในรั ฐเป็ น
อย่างมาก อาณาบริเวณของการควบคุมดังกล่าวเราจึงเรี ยกว่า รัฐศาสนา ซึง่ เป็ น
รูปแบบของรัฐที่ปรากฏให้ เห็นมากในยุคกลาง
ศาสนากับสภาวะสมัยใหม่
ในราวปลายศตวรรษที่ 15 สถานะของศาสนจักรได้ ตกต่าลงอย่างมาก
เหตุแห่งความเสื่ อมอย่างหนึ่งนัน้ ก็ เนื่ องมาจากความเสื่ อมทางศี ลธรรมของ
คณะสงฆ์ ปรากฏว่ามี การช่วงชิงอานาจและผลประโยชน์ ระหว่างพระผู้ใหญ่
ด้ วยกันอย่ างโจ่งแจ้ ง มี การอ้ างศาสนา พระเจ้ า และการไถ่ บาปเพื่ อแสวงหา
ผลประโยชน์ จนน าไปสู่การเกิ ดกระบวนการที่ เรี ยกว่ า “การปฏิ รู ปศาสนา”
(Reformation) และมีการตังนิ
้ กายใหม่เรี ยกว่าโปเตสแตนท์ (Protestant) อันเป็ น
การประกาศคาค้ านและเลิกนับถื ออานาจของศาสนจักรและสันตปาปาอย่าง
เป็ นทางการ แต่ก็ยงั นับถือพระเจ้ า นับถือคัมภีร์ไบเบิ ้ลอยู่ กล่าวคือเป็ นการนับถือ
โดยไม่ผา่ นศาสนจักรคาทอลิกอีกต่อไป
ในขณะที่ ศาสนจักรตกต่ าลงทุกที นัน้ ฝ่ ายอาณาจักรกลับมี อ านาจ
เติบใหญ่ขึ ้น ประเทศที่กษัตริ ย์มีราชวงศ์ที่เข้ มแข็งและตังมั
้ ่นอยู่ในชัยภูมิ ที่ดีก็
สามารถตังตั
้ วเป็ นใหญ่และรวบรวมเอาแคว้ นเล็กแคว้ นน้ อยเข้ ามาอยู่ใต้ อานาจ
เรื่ อยๆ การมี อ านาจที่ เป็ นจริ งและยิ่ งใหญ่ เช่ นนี ท้ าให้ เกิ ดความคิ ดเห็ นว่ า
อาณาจักรไม่จาเป็ นต้ องอยู่ใต้ อาณัติของศาสนจักร สถานะของฝ่ ายอาณาจักร
ได้ ถูกยกให้ มี คุณค่าในตัวเองอย่างเป็ นเอกเทศโดยไม่ต้องอาศัยการพึ่งใบบุญ
ของศาสนจักรในทุกๆ ด้ าน (พิพฒ
ั น์ พสุธารชาติ, 2553: 96) รัฐสมัยใหม่ที่เกิดขึ ้น
จึงเป็ นชุมชนทางการเมื องที่ มี ดินแดนที่ แน่นอนและมี อานาจปกครองตนเอง
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โดยมีอานาจของกษัตริ ย์ส่วนกลางเท่านัน้ ที่ เป็ นใหญ่ เหนื อดินแดนของรั ฐนัน้
รัฐสมัยใหม่ได้ ปฏิเสธอานาจของศาสนจักร รวมทังปฏิ
้ เสธอานาจของขุนนางและ
เจ้ าครองนครที่สืบทอดมาตามจารี ตประเพณีระบบศักดินาสมัยกลาง อันเป็ นการ
ยืนยันในการใช้ อานาจปกครองว่าเป็ นของรัฐหรื อกษัตริ ย์เพียงผู้เดียว (พิพฒ
ั น์
พสุธารชาติ, 2553: 98)
ความสัมพันธ์ ของมนุษย์ในสภาวะสมัยใหม่ การอธิ บายหรื อบรรยาย
โลกตามแนวทางศาสนาและเทพปกรณัมถื อเป็ นเพี ยงรู ปแบบหนึ่งของการ
บรรยายเรื่ องราวในโลก ในทางตรงกันข้ ามความคิดของสภาวะสมัยใหม่กลับ
ชีใ้ ห้ เห็นว่า ความสุขต่างๆ ของมนุษย์เป็ นสิ่ งที่มี อยู่ในโลกนี ไ้ ม่จ าเป็ นต้ องรอ
ไปถึงโลกหน้ า นอกจากนัน้ ความสุขดังกล่าวก็เป็ นความสุขที่เกิดขึน้ จากกิ เลส
ตัณหา และราคะของมนุษย์ อันเป็ นสิ่งที่ศาสนาทุกศาสนาปฏิ เสธ ขณะที่การ
อธิบายปรากฏการณ์ และการกระทาทางสังคมไม่สามารถอธิบายภายใต้ กรอบ
ความคิดที่มีจดุ มุง่ หมายอยูท่ ี่เรื่ องการดารงชีวิตอยูใ่ นโลกนี ้หรื อโลกหน้ าอีกต่อไป
อีกทังการกระท
้
าทางสังคมต่างมีรูปแบบในการอธิบายความเป็ นไปในลักษณะ
ที่ หลากหลาย ไม่ ว่ าจะเป็ นการอธิ บายด้ วยกรอบคิ ดทางเศรษฐกิ จ สังคม
การเมือง สุนทรี ยะ ฯลฯ ลักษณะที่หลากหลายของสังคมสมัยใหม่แสดงให้ เห็น
การจ าแนกแจกแจงทางสังคม (Social Differentiation) ที่ ในแต่ละอาณาเขต
ตอบสนองเป้าหมายกั นไปคนละอย่ าง การเมื องไม่ สามารถพิ จารณาจาก
มาตรฐานทางศาสนา เพราะเป้าหมายของการเมืองและศาสนานันแตกต่
้
างกัน
แนวความคิดดังกล่าวพบได้ ในงานของ นิโคโล มาคิอาเวลลี และโทมัส ฮอบส์
ที่ทาให้ การเมื องเป็ นเรื่ องของธรรมชาติอันเป็ นระเบียบของพระผู้เป็ นเจ้ าตาม
กรอบคิ ดของคริ สต์ ศาสนา ครั น้ ถ้ าผนวกเข้ ากับธรรมชาติ แบบลัทธิ ดาร์ วิ น
การเมื องเป็ นเรื่ องของความจ าเป็ นเพื่ อการมี ชี วิ ตรอด ทัง้ นี ้ เป้าหมายทาง
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การเมืองเป็ นเรื่ องของโลกนี ้ แต่เป้าหมายของศาสนากลับเป็ นสิ่งที่ อยู่ในโลก
หน้ าที่ยงั ไม่มีใครไปถึง และถึงแม้ วา่ จะไปถึงได้ แต่ก็ไม่มีใครที่จะเดินทางกลับมา
บอกได้ วา่ โลกหน้ ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2559: 74)
ในสังคมยุคเก่ าการอาศัยศาสนาเป็ นเรื่ องที่ เป็ นไปได้ นั่นเพราะว่ า
ศาสนามีอิทธิพลโดยตรงต่อสังคมสมัยเก่าที่มนุษย์ยงั ไม่ได้ มีความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี ดังที่ คาร์ ล มาร์ กซ์ ได้ ให้ ทศั นะไว้ ว่า “ศำสนำเกิ ดจำกควำมกลัวและ
ควำมทุกข์ อนั ถูกปรำกฏกำรณ์ ทำงธรรมชำติ ก่อกวน และยังเป็ นมำยำหรื อภำพ
ลวงตำ ซึ่งในทีส่ ดุ ก็จะค่อย ๆ เลือนหำยไป” (บุญลือ วันทยายนต์, 2518: 41) ความ
เกรงกลัวและความไม่ร้ ู ต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ นนั ้
การอาศัยศาสนาจึงเป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ ในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม ดังที่อธิบาย
ไปแล้ วว่าในสังคมสมัยใหม่เราจะกระทาดังกล่าวไม่ได้ จริ งอยู่ว่าศาสนาคื อ
เสรี ภาพที่เรามีสิทธิเลือกที่จะคิดจะเชื่อ แต่การกระทาดังกล่าวต้ องเป็ นการเต็มใจ
เชื่อและเป็ นไปตามเสรี ภาพของปัจเจกชนเท่านัน้ รัฐจะแทรกแซงหรื อกาหนดเป็ น
กฏกติกาในการควบคุมไม่ได้ เพราะถื อว่าในสังคมเสรี ประชาธิ ปไตยอันเป็ น
รากฐานของความเป็ นสมัยใหม่ต้องยอมรับเสรี ภาพของปั จเจกชนและยอมรั บ
ความหลากหลายทางความเชื่อและความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้ วย
รากฐานทางศาสนาที่แม้ จะต้ องการพิสจู น์และการปฏิบตั ิก็ตาม แต่ก็ใช่ว่า
เป็ นการพิสูจน์ให้ เป็ นผิด ดังนัน้ ศาสนาจึงเป็ นเรื่ องของความสมบูรณ์มากกว่า
เป็ นเรื่ องของการพิสูจน์ และขณะเดียวกันก็ไม่ได้ สอดคล้ องกับความคิดของคน
นอกศาสนา นอกจากนันเมื
้ ่อมนุษย์กาเนิดหรื อเป็ นทารกมาจนถึงระยะเวลาหนึ่ง
ศาสนาไม่ได้ เป็ นเรื่ องของการเลื อก แม้ ว่าสภาวะสมัยใหม่ศาสนาเป็ นหนึ่ ง
ในทางเลือกที่แต่ละคนสามารถเลือกได้ แต่สาหรับคนจานวนมาก ศาสนาก็ใช่ว่า
จะเป็ นเรื่ องทางเลือก เพราะเป็ นเรื่ องของวิถีชีวิตและจารี ตประเพณีที่รับเอามา
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จากบรรพบุรุษ ศาสนาคือความจาเป็ นของการดารงชีวิตในฐานะที่เกิดมาเป็ น
มนุษย์ (Taylor, 2007: 3 อ้ างถึงใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 139)
ในสังคมสมัยใหม่จงึ ไม่ได้ จากัดเพียงเพราะว่าจะแยกศาสนาออกจากรัฐ
เท่านัน้ แต่บริ บทหรื อมุมมองที่สาคัญของศาสนาที่มีอิทธิพลหรื อปฏิสมั พันธ์ กับ
มนุษย์ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ ที่ต้องคานึงถึงด้ วย ถ้ ากล่าวถึงสภาวะสมัยใหม่หรื อการ
ทาให้ เป็ นสมัยใหม่หรื อการทาให้ ทันสมัย (Modernization) จริ งๆ แล้ วมันก็ คือ
การทาให้ เป็ นประชาธิปไตยนัน่ เอง (Democratization) ดังนัน้ คาว่า “การทาให้
ทันสมัย” กับ “การทาให้ เป็ นประชาธิ ปไตย” ก็คือคาเดียวกัน (ศุภชัย ศุภผล,
2560: 62) อย่างไรก็ตาม เมื่อมาถึงตรงนี ้เราอาจจะกล่าวได้ ว่าในภาวะสมัยใหม่
ที่มีความสัมพันธ์กบั ศาสนานัน้ มีความต้ องการสองอย่าง อย่างแรก คือการแยกรัฐ
กับศาสนาให้ ชดั เจน และอย่างที่สองก็คือการดารงอยู่ของศาสนาภายใต้ ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อเรากล่าวว่าการทาให้ ทนั สมัยหรื อความเป็ น
สมัยใหม่คือสิ่งเดียวกันกับประชาธิปไตยนันการวิ
้
เคราะห์ที่จะสื่อถึงการดารงอยู่
ในสภาวะของสมัยใหม่ของศาสนาก็ต้องมุ่งประเด็นการวิเคราะห์ไปที่รูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับความสัมพันธ์ของศาสนาอีกทางหนึง่ ก็ได้
ดังนัน้ ในสภาวะของความเป็ นสมัยใหม่จึงมีความพยายามที่จะแยกเอา
ศาสนากับรั ฐ ออกจากกันนั่นก็ คื อไม่ ให้ มี รั ฐที่ อยู่ ในรู ปแบบของรั ฐ ศาสนา
ประชาชนหรื อพลเมื องมี เสรี ภาพในทางศาสนาอย่างมากที่สุด ถื อว่าแนวคิด
เกี่ ยวกับศาสนากับสภาวะสมัยใหม่เป็ นแนวคิดที่ อาจจะน าไปสู่การลดความ
ขัดแย้ งทางศาสนาได้ เพราะพลเมืองในรัฐไม่ได้ ถูกควบคุมภายใต้ บทบัญญัติ
ที่เกิดขึ ้นจากแนวคิดพื ้นฐานของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม
หากเรามองว่าศาสนาสามารถที่ จะควบคุมการด าเนิ นการของรั ฐได้ และให้
เสรี ภาพกับประชาชนรั ฐนัน้ อาจจะเป็ นรั ฐศาสนาก็ ได้ นอกจากนี ้ ในสภาวะ
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สมัยใหม่เรามักจะเห็นได้ ว่าศาสนาได้ ถูกมองว่าเป็ นสิ่งท้ าทายต่อความเป็ น
สมัยใหม่อันเนื่องมาจากความขัดแย้ ง ดังนัน้ แล้ วการพิจารณาในมุมมองของ
ศาสนาจึงต้ องพิจารณาในภาพกว้ างมากกว่าการที่จะพิจารณาไปที่การชี ้ไปเพียง
จุดใดจุดหนึง่ เท่านัน้
อย่างไรก็ ตาม เพื่ อให้ การวิเคราะห์ ในมุมกว้ างเกี่ ยวกับการคิดเรื่ อง
ความสัมพันธ์ ระหว่างศาสนากับวัฒนธรรมที่ อยู่ในโลกรอบตัวเรานี ้ มีรูปแบบ
ใหญ่ๆ อยู่ 4 แบบ คือ 1) วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ศาสนาก็ปรับตัวไปตามวัฒนธรรม
ที่เปลี่ยน 2) ศาสนาและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปตามโลกในลักษณะที่เปลี่ยนแปลง
เข้ าสู่กัน 3) ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นคู่แข่งกัน ชิ งกันว่าใครจะอยู่เหนื อใคร
ในเรื่ องอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของศาสนิก 4) ศาสนากับวัฒนธรรมแยกกันอยู่ ศาสนา
ก็ทางานของศาสนา ส่วนวัฒนธรรมก็เดินต่อไปเรื่ อยๆ ศาสนิกแต่ละคนก็เลยอยู่
ในสองโลก บางวันเป็ นอย่างนี ้ บางวันเป็ นอย่างนัน้ อยู่บ้านเป็ นอย่างหนึ่ง พอออก
ไปทางานก็เป็ นอีกอย่างหนึ่ง ความขัดแย้ งและความตึงเครี ยดระหว่างศาสนากับ
วัฒนธรรมนี ้มีให้ เห็นอยู่รอบๆ ตัวเรา วิธีการที่เผชิญกับสิ่งเหล่านี ้และลักษณะของ
การท้ าทายที่แต่ละศาสนาเผชิญก็ตา่ งกันไป (มารค ตามไท, 2555: 22)
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การปรั บตัวและการดารงอยู่ของศาสนาในสภาวะสมัยใหม่
จากประวัติการณ์ ที่ผ่านมาศาสนามีอิทธิ พลกับสังคมในแง่ของการมี
อานาจเหนือรัฐ เมื่อเวลาต่อมาศาสนาที่เคยมีอานาจกับถอยหลังให้ กับอานาจ
รัฐสมัยใหม่ นักคิดกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าในความหมายนีก้ ็คือการที่รัฐกับศาสนา
แยกกันอย่างอิสระและศาสนาไม่มี อิทธิ พลที่จะน าเอาคาสอนมากาหนดการ
ปกครองรัฐได้ แต่การถอยลงมาอยู่ภายใต้ อานาจรัฐศาสนาเองก็ไม่ได้ มีอิทธิ พล
ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์น้อยลงไปเลย ดังนันในสภาวะสมั
้
ยใหม่ศาสนาจึงถูกแรง
บีบคันจากลั
้
ทธิอดุ มการณ์ทางการเมืองและอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตของศาสนิกชน
ตามไปด้ วย เพื่อความดารงอยู่ของศาสนาในภาวะสมัยใหม่อนั เกิดจากแรงบีบคัน้
ทางการเมืองและแรงบีบคันอื
้ ่นๆ ศาสนาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะมีทีท่าแบบใหม่
ในการนาเสนอแนวคิดทางศาสนาของตนเพื่อที่จะให้ ศาสนานันด
้ ารงอยู่ตอ่ ไป
อย่างไรก็ตามยังมีนกั คิดอีกกลุ่มหนึง่ ที่ปฏิเสธการแยกจากกันของรัฐกับ
ศาสนากล่ าวคื อรั ฐต้ องให้ การสนับสนุนศาสนาและมี กฎหมายรองรั บและ
กฎหมายนัน้ ต้ องใช้ ได้ กับทุกคนในรั ฐ นอกจากนี ย้ ังมี ความเห็นต่ออี กว่ าการ
ดาเนินกิจการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองการปกครองในรัฐต้ อง
พิจารณาว่ามีความเป็ นไปได้ กบั แนวความคิดหรื อความเชื่อตลอดจนขนบประเพณี
และศาสนาของคนส่วนมากในรัฐ แนวคิดของกลุ่มหลังนี ้อาจจะดูคล้ ายคลึงกับ
แนวคิดยุคกลางที่ไม่มีการแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักร
หากพิจารณาความสัมพันธ์ ของศาสนากับสังคมจะเห็นว่า ศาสนาต่างๆ
เข้ าไปสัมพันธ์กบั บ้ านเมืองหรื อสังคมในระยะที่แตกต่างกัน มีผ้ กู ล่าวว่าศาสนา
อิสลามถื อว่ารั ฐกับศาสนจักรเป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน ดังนัน้ สังคมที่ นับถื อ
ศาสนาอิสลามจึงจัดรู ปแบบการบริ หารตลอดจนมี กฏหมายที่ มาจากศาสนา
โดยตรง ศาสนาคริ สต์สมัยหนึ่งก็เคยถืออย่างเดียวกับศาสนาอิสลาม แต่ต่อมา
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

135

136
ก็ ผ่อนคลายลงตามความเปลี่ ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ จะอย่างไรก็ ตาม
ศาสนาคริ สต์ก็ยงั เห็นว่าสังคมควรได้ รับการดูแลโดยศาสนจักร ในทางกฏหมาย
และการเมือง ศาสนาคริ สต์อาจจะไม่สามารถเข้ าไปมีอิทธิพลได้ ตรงๆ แต่ในทาง
สังคมชุมชนคริ สต์คอ่ นข้ างยึดถือกฏระเบียบทางศาสนา ชาวคริสต์จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามกฏระเบียบนี ้ในระดับที่แน่นอน ไม่เช่นนันจะไม่
้
ได้ รับความร่วมมือจากชุมชน
(ปรี ชา ช้ างขวัญยืน และสมภาร พรมทา, 2547: 22) เพื่อที่จะให้ เห็นภาพชัดเจน
ของศาสนากับสภาวะสมัยใหม่อาจอธิบายได้ ดงั นี ้
ความขัดแย้ งที่นาไปสู่ความรุ นแรงอันมีสาเหตุจากศาสนานันมี
้ จานวน
สูงขึ ้นอย่างมากในทั่วโลก ไม่ว่าความขัดแย้ งของศาสนาในยุโรป ความขัดแย้ ง
ของขบวนการชาตินิยมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มสุ ลิมในปาเลสไตน์ไปจนถึงมาเลเซีย
Steve Bruce (Ruane, 2011: 67) ประมาณว่า ความขัดแย้ งที่นาสู่ความรุ นแรง
ถึ งสามในสี่ นับตัง้ แต่ปี ค.ศ.1960 มานัน้ มี สาเหตุเกี่ ยวข้ องกับองค์ ประกอบ
ทางด้ านศาสนา เช่น ความรุ นแรงและความกดดันทางศาสนาได้ ทาให้ เกิ ดการ
อพยพลี ้ภัยครัง้ ใหญ่ของชาวโรฮิงญาสองครัง้ ในตอนปลายทศวรรษ 1970 และ
ตอนต้ นทศวรรษ 1990 แม้ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีหลายมาตราบ่งถึงความ
เท่าเทียมกันของประชาชนเมียนมาร์ ไม่ว่าจะมาจากเผ่าพันธุ์หรื อชนชันใด
้ และ
นับถือศาสนาใด แต่แนวคิดของมาตราเหล่านี ้ก็ไม่ได้ ถกู นามาใช้ กบั มุสลิมเมียนมาร์
เพราะขึน้ อยู่กับการตีความคาว่า “ประชาชนเมี ยนมาร์ ” ในสายตาของสังคม
เมียนมาร์ ส่วนใหญ่ มุสลิมเมียนมาร์ คือผู้อพยพที่เพิ่งเข้ ามาอยู่อาศัยในประเทศ
เมียนมาร์ ในช่วงหลังจากที่องั กฤษยึดเมียนมาร์ เป็ นอาณานิคม หรื ออีกนัยหนึ่ง
ไม่เกิน 150 ปี ซึ่งเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ เมื่อเทียบกับพระพุทธศาสนาที่เข้ ามาใน
เมียนมาร์ กว่า 2 พันปี นับตังแต่
้ ทศวรรษ 1960 เป็ นต้ นมา การแสดงความคิดเห็น
โดยพระสงฆ์ เมี ยนมาร์ บางรู ป (เช่น Sitagu Sayadaw) การกระทาของรั ฐบาล
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เมียนมาร์ และการต่อต้ านจากสังคมได้ ทาให้ มสุ ลิมเมียนมาร์ เป็ นคนชายขอบใน
ประเทศของตนเอง (อิศรา ศานติศาสน์, 2556: 24)
ชาวอาระกันที่นบั ถือศาสนาพุทธนันสามารถหลอมรวมเป็
้
นเนื ้อเดียวกัน
กับชาวพม่าได้ ไม่ยากนัก อาจเป็ นเพราะมีศาสนาเป็ นสิ่งเชื่อมโยง กล่าวคือการ
มีอัตลักษณ์ ร่วมกัน ในขณะที่ชาวมุสลิ มโรฮิงญานอกจากความแตกต่างทาง
ศาสนาแล้ ว การไม่ได้ รับสิทธิ์ความเป็ นพลเมืองยิ่งตอกย ้าให้ เกิดการแบ่งจาพวก
ของคนในสังคมอย่างชัดเจน ความขัดแย้ งระลอกล่าสุด ที่ กลายเป็ นชนวน
ก่อให้ เกิดความบาดหมางร้ าวลึกระหว่างชาวโรฮิงญาและชาวพม่า ได้ พฒ
ั นาเป็ น
ความขัดแย้ งระหว่างผู้นับถื อศาสนาพุทธและผู้นบั ถื อศาสนาอิสลาม กล่าวคือ
มีรายงานข่าวว่าหญิงชาวพุทธถูกทารุ ณ ข่มขืน และฆาตกรรม โดยชายมุสลิม
3 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2012 เมื่อข่าวแพร่ กระจายออกไป ได้ สร้ างความ
โกรธแค้ นให้ กบั ชาวพม่าเป็ นจานวนมาก แม้ เจ้ าหน้ าที่จะจับตัวผู้กระทาความผิด
ได้ ก็ตาม ในวันที่ 3 มิถนุ ายน 2012 ชาวพม่าในเมืองตองอัพได้ บกุ ขึ ้นไปบนรถบัส
ที่มีชาวมุสลิมร่วมเดินทาง นาตัวชาวมุสลิมบนรถบัส 10 คน ลงมาสังหาร โดยทัง้
สิบคนไม่เกี่ยวข้ องใดๆ กับเหตุการณ์ข่มขืนที่เกิดขึ ้น และเมืองที่เกิดเหตุก็อยู่ห่าง
ออกไปนับร้ อยกิโลเมตร หลังจากนัน้ เหตุการณ์ ก็ลุกลามใหญ่โต ชาวพุทธและ
มุสลิมต่างโกรธแค้ นซึ่งกันและกัน มีการทาร้ ายร่ างกาย ทรัพย์สิน มีผ้ เู สียชีวิต
เป็ นจานวนมาก รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ ได้ เกิดการเดินขบวน
ประท้ วงตามบริ เวณต่างๆ รวมทัง้ ที่ ย่างกุ้งด้ วย แม้ กระทั่งพระสงฆ์ ก็ออกมา
เดินขบวนเรี ยกร้ องให้ มีการขับไล่ชาวโรฮิงญาออกไปจากประเทศเพราะไม่ใช่ชาว
พม่า (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ, 2560)
ตัวอย่างของปั ญหาดังกล่าวนี ้เราอาจเรี ยกได้ วา่ ปัญหาที่เกิ ดขึ ้นในสังคม
ที่ เป็ นพหุศาสนา และแน่ นอนว่ าสังคมสมัยใหม่ ล้ วนเป็ นสังคมพหุศ าสนา
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มากกว่าสังคมที่เป็ นรัฐศาสนาแบบยุคกลาง กรณีของโรฮิงญาก็เกิดขึ ้นจากความ
ขัดแย้ งของพหุศาสนาเช่นกัน การเกิดปั ญหาเหล่านีเ้ กิดจากการไม่ยอมรั บใน
เสรี ภาพทางศาสนาของศาสนิกชนเองหรื ออาจเกิดจากการใช้ อานาจรัฐในการ
ควบคุมเสรี ภาพทางความเชื่อในศาสนาด้ วย ข้ อสาคัญก็คือว่าสังคมต้ องยอมรับ
ในเสรี ภาพทางความเชื่ อของศาสนา และรั ฐต้ องเข้ าใจความเป็ นพหุศาสนา
มากกว่าการที่ จะปลูกฝั งให้ ประชาชนสร้ างความเป็ นรั ฐศาสนาขึน้ มาในชาติ
ตัวอย่างที่ชดั เจนในสังคมไทย เราอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่ง
ที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้ งทางศาสนา คือ ในกรณี ที่มีการเรี ยกร้ องให้ บญ
ั ญัติ
พุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติไว้ ในรัฐธรรมนูญ เพราะสังคมไทยเองก็ไม่ได้
มีศาสนาเพียงศาสนาเดียว และการกระทาเช่นนี ้ก็อาจจะกระทาได้ ในกรณีที่เป็ น
รั ฐศาสนา เช่น นครรั ฐวาติกั น ดังนัน้ การเรี ยกร้ องให้ รัฐออกกฏหมายรองรั บ
ศาสนาเช่นนี จ้ ึงอาจนาไปสู่ความขัดแย้ งทางศาสนาก็ เป็ นได้ จึงเป็ นที่ มาให้
นักวิชาการบางกลุ่มต้ องการที่จะให้ มีการแยกรัฐกับศาสนาออกจากกันให้ ชดั เจน
อย่างไรก็ตาม การที่รัฐไม่ต้องออกกฏหมายควบคุมศาสนาไม่ใช่ว่ารัฐจะไม่มี
สิทธิที่จะเข้ าไปควบคุมศาสนาเลยในบางกรณี หากปั ญหาที่ศาสนาไม่สามารถ
แก้ ไขได้ เราอาจจะใช้ กฎหมายทัว่ ไปในการควบคุมปั ญหาที่เกิ ดขึ ้นและกฏหมาย
ที่วา่ นี ้ต้ องใช้ ได้ กบั ทุกคนโดยไม่อิงหลักศาสนาแต่อิงอยูก่ บั หลักสากลทัว่ ๆ ไป
เมื่ อความขัดแย้ งระหว่างศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนชาติพันธุ์ ที่ มี
รากเหง้ ามาจากศาสนาของบรรพชนเป็ นหลักคือปั ญหาสาคัญของศาสนาใน
สภาวะสมัยใหม่ที่ปรากฏให้ เห็นอยู่เสมอ เราจึงต้ องเข้ าใจว่าหลักการพื ้นฐานของ
ความเป็ นสมัยใหม่คืออะไร นี่คือการที่ศาสนาต้ องยอมรับหลักการบางอย่างให้
ได้ และไม่มีการขัดต่อหลักเหตุผลด้ วย ทัง้ นีเ้ พื่อให้ ศาสนาปรับตัวและยอมรั บ
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หลักการดังกล่าวอันจะน าไปสู่การดารงอยู่ของศาสนาและกระทาหน้ า ที่ ของ
ศาสนาให้ สมบูรณ์พร้ อมในทุกๆ ด้ านในสังคมสมัยใหม่
การที่ แต่ละศาสนาจะยอมรั บหลักการที่ เป็ นสากลและร่ วมกันได้ นัน้
ผู้เขียนเห็นว่านี่เป็ นเรื่ องที่ยากพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งนี ้ไม่อาจเกิดขึ ้นได้ เลย
เพราะว่าการที่ศาสนาไม่สามารถที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับหลักการที่เป็ นสากลได้
นันผลที
้
่ตามมาคือศาสนาก็ไม่อาจดารงอยู่ภายใต้ สภาวะสมัยใหม่ที่ผ้ คู นต่างมี
ความคิด ความเชื่อ และหลักการเป็ นของตนเองและไม่กระทบกระเทื อนผู้อื่ น
กล่าวง่ายๆ คือสังคมพหุศาสนาต้ องปรับความเข้ าใจและยอมรับหลักการร่ วมกัน
ให้ ได้ การที่ชาวมุสลิมโรฮิงญากับชาวพุทธในเมียร์ มาเกิดการกระทบกระทั่งกัน
จนนาไปสู่การฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์กันอย่างต่อเนื่องนัน้ ก็เพราะผู้คนต่างศาสนาไม่
ยอมรับซึง่ กับและกัน ต่างก็อ้างความเป็ นตัวของตัวเองภายใต้ สภาวะของศาสนา
ที่ ถือว่ามี มากสุดและเก่ าแก่ในดินแดนนัน้ การไม่ยอมรั บหรื อไม่เปิ ดกว้ างก็
เท่ากับเป็ นการผูกขาดทางศีลธรรมหรื อจิตสานึกความเข้ าใจกับเพื่อมนุษย์ นี่คือ
ข้ อบกพร่องของหลายๆ ศาสนาที่เกิดขึ ้นเสมอ นอกจากนี ้ความสัมพันธ์ของรัฐกับ
ศาสนาจะต้ องไม่เป็ นความสัมพันธ์ ที่รัฐคอยให้ การสนับสนุนศาสนาใดศาสนา
หนึง่ หรื อรัฐต้ องไม่ประกาศว่า ชนในชาติต้องนับถือศาสนานันๆ
้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยการให้ เสรี ภาพทางความคิด ความเชื่อ
ในการนับถือศาสนานันเป็
้ นเรื่ องที่รัฐต้ องปล่อยให้ ประชาชนมีเสรี ภาพมากที่ สุด
แต่เมื่อการใช้ เสรี ภาพไปก้ าวก่ายคนอื่นรัฐจึงจะเข้ ามาจัดการได้
ศาสนาต่างๆ จะยอมรั บหลักการนี ร้ ่ วมกันได้ อย่างไรจึงเป็ นค าถาม
ต่อมา ซึ่งการที่ศาสนาต่างๆ จะยอมรับหลักการร่ วมกันได้ นนั ้ นับเป็ นเรื่ องยาก
เพราะการตัดสินคุณค่าทางศีลธรรมของแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันไป แต่ต้อง
ไม่ลืมว่ารัฐเป็ นผู้มีบทบาทมากในเรื่ องนี ้ เพราะเรามักพบได้ เสมอว่าแต่ละประเทศ
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มักมีวฒ
ั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หลายประเทศรัฐจะอ้ างว่าวัฒนธรรม
ของประเทศก็มาจากการปลูกฝั งรากฐานอย่างมัน่ คงจากศาสนาในประเทศนันๆ
้
เมื่อรัฐกล่าวเช่นนี ้ จึงทาให้ ประชาชนก็ ต้องยอมรั บเพราะรัฐถื ออานาจสูงสุด
อย่างไรก็ตามการที่จะให้ แต่ละศาสนายอมรับหลักการต่างๆ ร่วมกันได้ สิ่งที่ควร
จะเป็ นก็คือว่าประชาชนต้ องเข้ าใจรากฐานความเป็ นมนุษย์และสร้ างความเข้ าใจ
ตามหลักการสากลก่อน คาถามคือ แล้ วเราจะทาได้ อย่างไร เราอาจตอบได้ ว่า
ประกำรแรก รัฐต้ องไม่สนับสนุนการสอนศาสนาในระบบการศึกษา ประกำรทีส่ อง
รัฐต้ องไม่กล่าวอ้ างหรื ออ้ างอิงศาสนามาเป็ นหลักการสาคัญในการปกครองผ่าน
การใช้ อ านาจ และสามรั ฐต้ องเปลี่ ยนจากการสอนศาสนามาเป็ นการสอน
สิ่งที่สาคัญกับความเป็ นมนุษย์ตามหลักการสมัยใหม่
การที่รัฐให้ ระบบการศึกษามีการสอนศีลธรรมของศาสนาเป็ นการตอกย ้า
ให้ ซมึ ซับว่า ศีลธรรมที่เราควรถืออย่างยิ่งคือศีลธรรมในศาสนาของเราการกระทา
ดังกล่าวจึงผิดหลักการของความเป็ นสังคมพหุศาสนาในรัฐสมัยใหม่ แต่ก็ไม่ใช่
เรื่ องผิดถ้ าหากการสอนศาสนานันลดทอนบทบาทของศาสนาแล้
้
วปรับให้ เข้ ากับ
คุณค่าทางศีลธรรมของมนุษย์ อย่างไรก็ ตามก็ อาจเกิ ดความขัดแย้ งในระดับ
เล็กๆ ก็เป็ นได้ แน่นอนว่าสังคมที่เรี ยกว่าการศึกษาก็ย่อมมีความเป็ นพหุศาสนา
ปรากฏอยู่ การสอนเน้ นหนักในศาสนาใดศาสนาหนึง่ ก็อาจนาไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า
ได้ ปั จจัยดังกล่าวปั จจัยแรกนี ้จึงเป็ นสิ่งที่รัฐควรแก้ ไขเสียใหม่และพิจารณาให้
รอบคอบถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นตามมามากกว่าผลลัพธ์ ที่ไม่ได้ คานึงถึงปั ญหา
ประการที่สองที่ว่ารัฐต้ องไม่กล่าวอ้ างหรื ออ้ างอิงศาสนามาเป็ นหลักการสาคัญ
ในการปกครองผ่านการใช้ อานาจ เช่น การที่บอกว่าประชาชนควรปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมของศาสนาพุทธ ประชาชนควรปฏิบตั ิตนตามหลักอิสลาม หรื อประชาชน
ควรปฏิบตั ิตนตามศาสนาฮินดู ศาสนาพราหมณ์ เป็ นต้ น เพราะรากฐานของชาติ
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เจริ ญมาเพราะศาสนา เราต้ องให้ ความสาคัญมากเป็ นพิเศษ ลักษณะดังกล่าวนี ้
จึงเป็ นการมุง่ มัน่ ที่จะนาเอาหลักของศาสนาใดศาสนาหนึง่ มาเป็ นตัวแบบเท่านัน้
ซึ่งนี่เองก็อาจนามาสู่ความขัดแย้ งทางศาสนาอีกหนึ่งปั จจัย ส่วนประการที่สาม
สุดท้ ายที่ว่ารัฐต้ องเปลี่ยนจากการสอนศาสนามาเป็ นการสอนสิ่งที่สาคัญกับ
ความเป็ นมนุษย์ตามหลักการสมัยใหม่ ประการสุดท้ ายนี ้คือสิ่งสาคัญที่สุดที่จะ
มาทดแทนสองประการแรกเมื่อทุกคนเข้ าใจหลักการพื ้นฐานของความเป็ นมนุษย์
ตามหลักเหตุผลและไม่อิงกับศาสนาแล้ วสุดท้ ายความเป็ นพหุศาสนาก็จะไม่อาจ
นาไปสูค่ วามขัดแย้ งได้
จากการอธิบายข้ างต้ นมีข้อสนับสนุนจาก “ฮาร์ ท” ผู้เป็ นศาสตราจารย์
ทางด้ านวิชากฎหมายได้ อธิ บายไว้ ว่า นักคิดสายศาสนามักจะไม่แยกความ
แตกต่างระหว่างศีลธรรมหรื อจริ ยธรรมสองประเภท คือ ศี ลธรรมแบบศรั ทธำ
(Positive Morality) และศี ลธรรมแบบวิ พำกษ์ (Critical Morality) ศีลธรรมแบบ
ศรัทธานันเป็
้ นสิ่งที่ศาสนิกชนที่นบั ถือศาสนานันๆ
้ ยอมรับ โดยเป็ นการยอมรับ
ภายใต้ มิติของศาสนา หมายความว่าบางครัง้ การยอมรับนันไม่
้ ต้องการเหตุผล
มาอธิบาย หรื อถ้ ามีการอธิ บายก็จะเป็ นการอธิบายด้ วยภาษาทางศาสนานัน้ ๆ
ซึ่งคนที่นับถื อศาสนาอื่ นยากที่ จะรู้ สึกยอมรั บได้ เช่น การอธิ บายข้ อห้ ามทาง
ศาสนาคริ สต์โดยใช้ เหตุผลอ้ างอิงกับพระเจ้ าเกี่ยวกับข้ อห้ ามไม่ให้ คสู่ ามีภรรยา
ใดๆ ทาการหย่าร้ างหรื อแต่งงานใหม่ได้ เพราะถือว่าเป็ นการขัดต่อพระประสงค์
ของพระผู้เป็ นเจ้ าที่บญ
ั ญัติให้ ค่ชู ายหญิงทุกคนมีค่ขู องตนได้ เพียงคู่เดียว และ
คนที่นับถื อศาสนาพุทธคงจะไม่สามารถยอมรั บข้ อห้ ามข้ อนีไ้ ด้ เพราะศาสนา
พุทธไม่ได้ สอนให้ เชื่อในเรื่ องพระเจ้ า แต่ถ้าเราอธิบายข้ อห้ ามหรื อกฏแห่งกรรม
ในศาสนาพุทธให้ คนศาสนาคริ สต์ฟั งก็ เป็ นเรื่ องยากที่ คนคริ สต์จะยอมรั บได้
เพราะศาสนาคริ สต์ไม่ได้ สอนให้ เชื่ อในเรื่ องดังกล่าว ศีลธรรมทางศาสนาที่
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แตกต่างกันของศาสนาต่างๆ นี่เองที่ฮาร์ ทเรี ยกว่า “ศีลธรรมแบบศรัทธา” (พิพฒ
ั น์
พสุธารชาติ, 2553: 183 - 184)
อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะตอบโจทย์ที่ว่า ศาสนาจะมีหลักการร่ วมกันได้
อย่างไร ฮาร์ ทจึงเสนอว่า ศีลธรรมของศาสนาต่างๆ มีเนื ้อหาที่ตรงกันที่เรี ยกว่า
ศีลธรรมแบบวิพากษ์ อันเป็ นศีลธรรมพื ้นฐานที่มาจากการใช้ เหตุผลมากกว่าการ
โน้ มน้ าวใจด้ วยศรัทธา เป็ นศีลธรรมที่แม้ แต่คนที่นบั ถือศาสนาต่างกันก็สามารถ
ยอมรับฟั งคาอธิบายของคนในศาสนาอื่นได้ ศีลธรรมแบบวิพากษ์ นี ้เองที่ฮาร์ ท
ยอมรับว่าสามารถนามาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการออกกฎหมายได้ การที่ฮาร์ ทเสนอ
เช่นนี ้ไม่ได้ หมายความว่าเขาต้ องการให้ ศานิกชนล้ มเลิกความเชื่อเรื่ องศีลธรรม
แบบศรั ทธาไปจนหมดสิ น้ ไป เขาเชื่ อว่าศาสนิกชนของแต่ละศาสนาสามารถ
มีความเชื่อในเรื่ องต่างๆ ของศาสนาของตนได้ เพียงแต่วา่ ศาสนิกชนต่างๆ เหล่านี ้
ไม่ควรนาเอาศีลธรรมแบบศรั ทธาของตน มาบังคับให้ ผ้ ูนับถื อศาสนาอื่ นเชื่ อ
เหมือนกับตน หรื อใช้ อิทธิ พลให้ รัฐนาศีลธรรมแบบศรัทธาเหล่านัน้ ไปออกเป็ น
กฎหมายบังคับคนทังประเทศได้
้
(พิพฒ
ั น์ พสุธารชาติ, 2553: 185)
นอกจากเรื่ องดังกล่าวแล้ ว การที่ศาสนาจะสามารถดารงอยู่ได้ ในสังคม
สมัยใหม่ศาสนาต้ องยอมปรับรูปแบบคาสอนหรื อแนวคิดบางประการให้ สามารถ
เข้ ากับรูปแบบการปกครองของประเทศนันๆ
้ ได้ ลักษณะเช่นนี ้ปรากฏให้ เห็นน้ อย
มากเมื่อเทียบกับปรากฏการณ์ที่ว่า รู ปแบบทางการเมืองปรับตัวเข้ าหาศาสนา
ซึ่งมี มากกว่า อย่างไรก็ ตามปรากฏการณ์ ทางสังคมที่ ศาสนาต้ องยอมปรั บ
รู ปแบบคาสอนให้ เข้ ากับรู ปแบบทางการเมืองของประเทศปรากฏในงานศึกษา
ของ หอมหวล บัวระภา ได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนา ในสปป.ลาว
ภายใต้ อุดมการณ์สงั คมนิยม จาก พ.ศ.2518 - 2533 ผ่านบทบาทพระสงฆ์ 3 ด้ าน
คือ การปกครอง การเผยแผ่ศาสนา และการศึกษา
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ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2518
รัฐบาล สปป.ลาว ได้ ยกเลิกพระราชบัญญัติการปกครองสงฆ์ พ.ศ.2502 ทาให้
ตาแหน่งพระสังฆราชและสมณศักดิ์ตา่ งๆ ของพระสงฆ์ถกู ยกเลิกไปด้ วย จากนัน้
รัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์ ได้ ประกาศใช้ กฎหมายองค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ลาว ในการบริ หารจัดการองค์กรสงฆ์ รัฐบาลเข้ มงวดกับพระสงฆ์ในการ
เผยแผ่พทุ ธศาสนา กาหนดให้ พระสงฆ์ประยุกต์หลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
ให้ เข้ ากับปรัชญามากซ์และห้ ามเผยแผ่หลักคาสอนที่ล้าหลัง ในด้ านการศึกษา
พระสงฆ์ได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินงบประมาณบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์
จากกระทรวงศึกษาธิ การ หลักสูตรการเรี ยนการสอนเน้ นหนักในด้ านทฤษฎี
การเมืองการปกครองบนฐานนโยบายสังคมนิยม (หอมหวล บัวระภา, 2555: 186
- 216)
จะเห็นได้ ว่าสภาวะความขัดแย้ งระหว่างศาสนาหรื อปั ญหาอื่นๆ ที่เกิด
กับศาสนาในสังคมสมัยใหม่เป็ นแรงขับดันส าคัญที่ต้องท าให้ ศาสนานั น้ ต้ อง
ปรับตัวให้ เข้ ากับสภาวะความเป็ นสมัยใหม่ด้วย ในกรณีตวั อย่างที่ผ้ เู ขียนอธิบาย
ไปจึงสรุ ปได้ ง่ายๆ สองประการ ก็คือ ประกำรแรก ศาสนาต้ องยอมรับหลักการ
สากลร่ วมกันในสังคมพหุศาสนา นัน่ คือ ต้ องไม่เอาแนวคิดของศาสนาของตน
เป็ นหลัก แต่ต้องเอาศีลธรรมแบบวิพากษ์ ซึ่งเป็ นแนวคิดศีลธรรมแบบสากลเป็ น
หลัก ซึง่ เรามักจะเห็นเสมอว่าในสังคมสมัยใหม่ปัญหาความขัดแย้ งก็มกั เกิดจาก
การที่ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาอ้ างศีลธรรมแบบศรัทธาในศาสนาของตนเอง
ว่ามีความแข็งแกร่งมัน่ คงและเป็ นธรรมที่สดุ มาเป็ นแกนหลักสาหรับแนวคิดของ
คนในชาติ นอกจากนี ้ปมปั ญหาของศาสนายังอาจจะถูกแก้ ด้วยแนวคิด ประกำร
ที ่สอง คือ ศาสนาต้ องปรับเปลี่ยนรู ปแบบคาสอนตลอดจนแนวคิดให้ ลดทอนลง
มาสู่รูปแบบการปกครองทัว่ ๆ ไปของประเทศ กล่าวคือ ศาสนาจะดารงอยู่ได้ นนั ้
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ต้ องอาศัยความศรัทธาจากประชาชนแต่ไม่ใช่ความศรัทธาที่ปราศจากเหตุผล
หรื อความศรัทธาแบบมนุษย์ยคุ ดังเดิ
้ ม ในสังคมสมัยใหม่แนวความคิด ความเชื่อ
ถูกส่งผ่านระบอบการปกครองเป็ นหลักดังนันความเชื
้
่อทางศาสนาเองก็จะต้ อง
ผนวกเข้ ากับความคิดของระบอบการปกครองด้ วยแต่ไม่ใช่ว่าจะต้ องเหมือนกัน
นัน่ ก็คือ ศาสนาต้ องลดทอนรูปแบบคาสอนให้ สอดคล้ องกับระบอบการปกครอง
และมีทีท่าที่ส่งเสริ มต่อระบอบการปกครองที่นาไปสู่ความเป็ นสมัยใหม่ให้ ได้
โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ม่งุ เน้ นเสรี นิยมประชาธิ ปไตย
เพราะเป้าหมายของการเมืองไม่ใช่เป้าหมายเดียวกับศาสนาแต่ทงนี
ั ้ ้ศาสนาต้ อง
เข้ าใจปรากฏการณ์ในระดับสังคมด้ วย
บทสรุป
ศาสนาเองถื อเป็ นปรากฏการณ์หรื อประดิษฐกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์
สร้ างขึ ้น เมื่อสร้ างขึ ้นแล้ วศาสนากลับมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างมากมาโดยตลอด
ในสมัยโบราณมนุษย์อาศัยศาสนาเป็ นที่พงึ่ พาอาศัยในการให้ คาตอบต่อคาถาม
ทังหลายว่
้
าสิ่งต่างๆ ที่ดาเนินไปนันเกิ
้ ดจากอะไร หน้ าที่ของศาสนาในยุคก่อนนัน้
จึงเป็ นหน้ าที่ในแง่ของสิ่งที่เป็ นสมบูรณ์คือทุกคนยอมรับร่ วมกันบนพื ้นฐานของ
สิ่ งเดี ยวกันในศาสนา และต่อมาในยุคกลางศาสนายังมี อิ ทธิ พลต่อมนุ ษย์
เช่นเดิมแต่อาจเป็ นการควบคุมสังคมทังหมดเพราะอาณาจั
้
กต้ องตกอยู่ภายใต้
อาณัตขิ องศาสนจักรทังสิ
้ ้น แนวคิดของศาสนาในยุคกลางหรื อก่อนหน้ ายุคกลาง
ศาสนาจึงทาหน้ าที่ควบคุมศีลธรรมของอาณาจักรแต่ก็เป็ นศีลธรรมแบบศรัทธา
คือศีลธรรมที่มาจากศาสนาและรัฐต้ องเป็ นรัฐศาสนา การตังค
้ าถาม การแสดง
ออกอื่นใด ที่ไม่ได้ สื่อความหรื อส่งเสริมต่อศาสนาย่อมเป็ นปฏิปักษ์ทงสิ
ั ้ ้น
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เมื่ อสังคมก้ าวหน้ าขึน้ รั ฐต่างๆ ในโลกก้ าวเข้ าสู่ความเป็ นสมัยใหม่
คาถามที่ว่าศาสนาจะดารงอยู่ได้ อย่างไรในสังคมสมัยใหม่นนั ้ โดยสรุ ปแล้ วใน
ภาพรวมก็คือ ศาสนาต้ องเข้ าใจก่อนว่าสังคมสมัยใหม่ต้องการอะไร ถึงแม้ ว่า
ความต้ องการของสังคมสมัยใหม่จะขัดแย้ งกับหลักการของศาสนาเอง แต่ก็ไม่ใช่
การปฏิเสธว่าจะยอมรับไม่ได้ เพราะเป้าหมายของสังคมก็เพื่อความสงบสุขหน้ าที่
ของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ก็ต้องดาเนินไป แต่การดาเนินไปนันต้
้ องเข้ าใจความ
เป็ นยุคสมัยด้ วย
ดังนัน้ การเข้ าใจความเป็ นสมัยใหม่ก็อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นความเข้ าใจ
รากฐานทางศีลธรรมแบบสมัยใหม่ ศีลธรรมที่ว่านี ้จะต้ องปราศจากศีลธรรมแบบ
ศรัทธา ซึ่งการที่ศาสนาจะดารงอยู่ร่วมกันได้ ในสังคมพหุศาสนานันก็
้ ไม่ใช่ว่าจะ
เป็ นไปไม่ได้ เพราะในแง่ของความเป็ นสากลแล้ วศาสนาเองมีแนวความคิดที่เป็ น
จุดร่วมกันในศีลธรรมแบบสากลนัน่ ก็คือศีลธรรมแบบวิพากษ์ หากรัฐสร้ างความ
เข้ าใจในศีลธรรมแบบวิพากษ์ ในกับปั จเจกชนแทนที่จะให้ ความสาคัญกับศีลธรรม
แบบศรัทธาแล้ วความขัดแย้ งทางศาสนาก็จะลดลงได้
นอกจากนี ย้ ังเป็ นส่วนหนึ่งที่ จะท าให้ ศาสนาสามารถด ารงอยู่ได้ ใน
สังคมสมัยใหม่และทาหน้ าที่ของศาสนาต่อไป นอกจากนี ้ศาสนาต้ องปรับเปลี่ยน
หรื อลดทอนแนวคิดที่สดุ โต่งอย่างใดอย่างหนึ่งให้ สามารถเข้ ากับแนวคิดทางการ
เมืองการปกครองของรัฐได้ โดยเฉพาะระบอบการปกครองที่เอือ้ ต่อความเป็ น
สมัยใหม่นนั่ ก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การลดทอนแนวคิดที่ว่านี ้
ไม่ใช่การที่ให้ ศาสนิกชนเปลี่ยนศาสนาหรื อเลิกนับถือศาสนา แต่เพียงแค่เป็ นการ
สร้ างองค์ความรู้ หรื อถ่ายทอดหลักการของศาสนาที่ไม่ขดั แย้ งกับหลักการที่เป็ น
สากลเพราะสังคมสมัยใหม่ ในสังคมหนึ่ งมี ความเป็ นพหุศาสนาการเข้ าใจ
หลักการร่วมกันจึงเป็ นสิ่งที่ควรทาอย่างยิ่ง
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อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ได้ ต้องการที่จะสื่อให้ รัฐกับศาสนาเอื ้อสัมพันธ์
หรื อมี ความสัมพันธ์ ต่ อกั น เพี ยงแค่ต้ องการให้ ศาสนาสามารถรองรั บกั บ
อุดมการณ์ บางอย่างกับการเมืองการปกครองได้ เพราะทัง้ นีศ้ าสนายังคงเป็ น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ อยู่ แต่การที่ศาสนาจะดารงอยู่ได้ ต้องปรั บเปลี่ ยน
แนวคิดให้ สอดคล้ องกับความคิดบางอย่างของผู้คนด้ วย ซึ่งไม่ใช่ว่าศาสนา
จะต้ องปรับเปลี่ยนคาสอนไปอย่างสิ ้นเชิง แต่เป็ นเพียงการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
เท่านัน้ นอกจากนี ้ ในสังคมสมัยใหม่ความสัมพันธ์ ของศาสนากับวัฒนธรรม
หรื อความสัมพันธ์ ของศาสนากับรัฐจึงเป็ นความสัมพันธ์ ในแง่ที่ว่าศาสนาต้ อง
ปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมในรัฐนันๆ
้ ให้ ได้ เพราะทังนี
้ ้ศาสนาไม่ได้ มีอิทธิพลต่อ
มนุษย์ในแง่ทางอภิปรัชญามากเท่าใดนักเพราะอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ ได้ เข้ า
มาอธิบายในส่วนนันไปแล้
้
วแต่หน้ าที่สาคัญของศาสนาคือการสร้ างความเข้ าใจ
ในศีลธรรมมากกว่า
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