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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการน าเสนอเก่ียวกบัการด ารงอยู่และ
การปรับตวัของศาสนาในกรอบแนวคิดสมัยใหม่ และอธิบายเหตผุลท่ีว่าท าไม
ศาสนาต้องปรับตวัและด ารงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดสมยัใหม่ จากการวิเคราะห์
สามารถสรุปได้ว่า ศาสนาเป็นปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสังคมอย่างแยก 
ไม่ออก ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในยุคกลางท่ีศาสนจกัรกับอาณาจกัรเป็น
ส่วนเดียวกัน แตภ่ายหลงัจากยุคกลางมาแล้วศาสนากับรัฐได้แยกจากกนัอย่าง
ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ศาสนาก็ไม่ได้ลดทอนบทบาทท่ีมีต่อสังคมลงเลย  
ในสงัคมสมยัใหม่ศาสนายงัมีบทบาทต่อสงัคมอยู่บ้างในแง่ของการเป็นสถาบนั
ท่ีให้ความรู้และอบรมศีลธรรมให้กับผู้ คนในรัฐ แต่ภายใต้กรอบแนวคิดของ
สมัยใหม่ศีลธรรมท่ีเอือ้ต่อความเป็นสมัยใหม่ต้องเป็นศีลธรรมสากล ไม่ใช่
ศีลธรรมท่ีวางอยู่บนพืน้ฐานของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งศีลธรรมสากล 
ท่ีทุกศาสนามีร่วมกันคือ “ศีลธรรมแบบวิพากษ์” การหาจุดร่วมของการอธิบาย
ศีลธรรมทางศาสนาจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสร้างสังคมของศาสนาให้มีลักษณะ 
“พหศุาสนา” มากยิ่งขึน้ และการเป็นพหศุาสนาก็จะน าไปสู่การเข้าใจกนัมากขึน้ 
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ผลท่ีตามมาคือความขัดแย้งทางศาสนาก็จะลดลง ศาสนาจึงต้องปรับเปล่ียน
รูปแบบและน าเสนอหลักคิดของศาสนาให้เข้ากับความเป็นสมัยใหม่และ
สอดคล้องกบัศีลธรรมสากลให้ได้จงึจะสามารถด ารงอยูไ่ด้ในสงัคมสมยัใหม่ 

 
ค าส าคัญ: ศาสนา,  การด ารงอยู,่ สมยัใหม,่ การปรับตวั 
 
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 post-
Middle 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  
 
บทน า 

ศาสนาเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งและมีปฏิสมัพนัธ์กบัหน่วยย่อยทาง
สงัคมอ่ืนๆ ท่ีประกอบรวมกันขึน้เป็นสงัคม เร่ืองนีด้เูหมือนจะเห็นได้ชัดว่าเป็น
หลกัฐานท่ีวางรากฐานของสงัคมวิทยาศาสนา (Johnstone, 1997: 1) ในยคุโบราณ 
มนุษย์ด ารงตนอยู่ในโลกพร้อมด้วยเร่ืองราวและปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้
ค าอธิบายจากแนวความคิดของไสยศาสตร์ ความเช่ือเร่ืองภูตผี ปีศาจ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติตลอดจนความเช่ือทางศาสนา โดยทัง้หมดต่างให้ค าอธิบายและให้
ความสมเหตสุมผลของการด ารงอยู่ในโลกว่า ท าไมมนุษย์ถึงด ารงอยู่ในโลกนี ้
(ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2559: 72) ในสังคมสมัยโบราณนัน้จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก 
ท่ีศาสนาผนวกเข้าเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 

ในสงัคมสมยัใหมก่ารท่ีมนษุย์อาศยัศาสนาเป็นแหลง่พึง่พิงทางจิตใจไม่
เป็นเร่ืองท่ีผิด แต่ภาวะท่ีศาสนาผนึกตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐ ท าหน้าท่ี
เช่ือมโยงระหว่างพลเมืองกับศาสนาผลท่ีตามมาคือ สงัคมการเมืองเช่นนีไ้ม่เปิด
โอกาสให้กับการเกิดขึน้ของประชาสงัคม อาณาบริเวณสาธารณะ การรวมกลุ่ม
ทางการเมืองท่ีเป็นเอกเทศจากรัฐ และปัจเจกชนท่ีเป็นอิสระจากเหตผุลของศาสนา 
(Halliday, 1995: 153)  
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อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าศาสนาของพลเมืองในรัฐประชาชาติไม่ได้มี
ศาสนาเดียว เพราะฉะนัน้ในกรอบคิดของเสรีนิยม รากฐานทางการเมืองต้องวาง
อยู่ในความเป็นกลางและยอมรับของการมีอยู่ของ “พหุศาสนา” มากกว่าให้
ศาสนาใดศาสนาหนึง่ครอบครองความเป็นเจ้าหรือเป็นศาสนาหลกั แม้วา่จะเป็น
ศาสนาหลักท่ีมีคนมากกว่าก็ตามก็ต้องจ าเป็นท่ีจะเคารพความเท่าเทียมกัน
มากกว่าการท่ีจะใช้เกณฑ์ของจ านวนเป็นตัวตัง้ พร้อมกันนัน้รัฐในกรอบคิด 
เสรีนิยมสมัยใหม่ รัฐต้องวางตัวเป็นกลางปฏิบัติต่อฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีนับถือและมี
ความเช่ือท่ีแตกต่างออกไปอย่างเท่าเทียมกนั (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 134) 
ตัวอย่างเช่น การให้ความหมายของพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยยัง
เป็นไปในทิศทางท่ีไม่ควรจะเป็นเทา่ใดนกั นัน่ก็คือ เราจะเห็นได้อย่างชดัเจนก็คือ
การท่ีรัฐไทยพยายามอ้างความเป็นศาสนาประจ าชาติของพุทธศาสนาภายใต้
ความคิดกระแสหลักท่ีว่ามีจ านวนผู้ นับถือมากท่ีสุด  จึงเห็นได้ตลอดว่า
พทุธศาสนิกชนเป็นเคร่ืองมือของรัฐท่ีพยายามผลกัดนัให้บญัญัติในรัฐธรรมนูญ
ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ซึ่งสภาวะเช่นนีเ้องน าไปสู่ความไม่
สมบรูณ์ของการเป็นสภาวะสมยัใหม่2  

                                                   
2 ความไม่สมบูรณ์ของสภาวะสมยัใหม่ เป็นแนวความคิดที่ตรงข้ามกับ ความเป็นสมยัใหม่ 
ความเป็นสมยัใหมใ่นที่นีก็้คือการพฒันาประเทศไปสูค่วามทนัสมยั ซึง่แนวคิดของการท าให้
เป็นสมยัใหมใ่นกระแสหลกัก็คือ การพฒันาประเทศให้ไปสูค่วามเป็นประชาธิปไตย ที่เน้นให้
ความส าคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลในสังคมการเมือง 
นอกจากนีย้งัมุ่งเน้นความส าคญัไปที่การปลกูฝังให้ประชาชนใช้ความคิดแบบวิทยาศาสตร์
นัน่ก็คือการคิดอย่างมีเหตุผล ทัง้หมดนีก็้คือแนวคิดส าคญัของการท าให้เป็นสมยัใหม่มาก



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

127 ศาสนากับการด ารงอยู่ในสภาวะสมัยใหม่ 
 
 
 

  
 
 
 
 

อย่างไรก็ตาม ความไม่สมบูรณ์ของการเป็นสภาวะสมัยใหม่นีป้รากฏ 
ให้เห็นได้ในหลากหลายมิติ หนึ่งในมิติท่ีนิยมกล่าวถึงกันมากคือศาสนา เพราะ
ถึงแม้ว่าในทางการเมืองของยุโรปและอเมริกาเหนือจะด าเนินไปตามหลักของ 
รัฐฆราวาส (secular state) แต่ศาสนาก็ไม่ได้หดหายหรือลดความส าคญัลงไป
แต่อย่างใด กล่าวคือศาสนาเป็นเร่ืองส่วนตัวมากกว่าท่ีจะเป็นกิจกรรมของ 
รัฐศาสนาจึงเป็นเร่ืองของทางเลือกมากกว่าท่ีจะเป็นเร่ืองของการบงัคบัด้วยกฏ
ของรัฐซึ่งทางเลือกท่ีว่านัน้จะเช่ือหรือไม่เช่ือก็ได้ แตใ่นดินแดนอ่ืนๆ แรงปารถนา
ท่ีจะแยกศาสนาออกจากการเมืองกลับไม่บรรลุเป้าหมาย ศรัทธาแห่งศาสนา
กลับกลายเป็นสิ่งท่ีทวีความส าคญัมากย่ิงขึน้ในโลกปลายศตวรรษท่ี 20 และ 
ต้นศตวรรษท่ี 21 (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 40)  

ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ราอาจจะเห็นได้อย่างชดัเจนในเมืองไทยเช่นกนั เม่ือ
เป็นเช่นนีค้วามพยายามท่ีจะแยกศาสนาออกจากการเมืองก็เป็นเร่ืองยาก 
ในขณะท่ีความพยายามท่ีจะผนวกเอาศาสนาเข้ากับการเมืองจึงเป็นเร่ืองท่ีง่าย
มากกว่า ค าถามส าคญัของรัฐไทยจึงมุ่งประเด็นไปท่ีการตัง้ค าถามสองลักษณะ
คือ ลกัษณะท่ีแรกว่าด้วยการปรับเปล่ียนรูปแบบของพทุธศาสนาให้เข้ากบับริบท
ทางการเมืองสมัยใหม่ และลักษณะท่ีสองคือการแยกพุทธศาสนาออกจากรัฐ
กล่าวคือให้ปัจเจกชนมีเสรีภาพทางศาสนามากกว่าท่ีจะท าให้รัฐเป็นรัฐศาสนา 
น่ีเป็นเพียงตวัอย่างของศาสนาในรัฐไทยท่ีมุ่งหวงัจะผนวกเอาศาสนาเข้ากับรัฐ 
ในบทความนีจ้ะพิจารณาปัญหาท่ีมีขอบเขตกว้างกว่าพุทธศาสนาคือมองถึง
ศาสนาอ่ืนๆ ในสงัคมโลกสมยัใหม่ด้วย 

                                                   
ยิ่งขึน้ของประเทศตา่งๆ อนัเป็นแนวคิดอยา่งหนึง่ที่อยูต่รงข้ามกบั ความไมเ่ป็นสมยัใหม ่หรือ 
ความไมส่มบรูณ์ของการเป็นสภาวะสมยัใหม ่
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รัฐกับศาสนาในยุคกลาง 
ในปรัชญาการเมืองเร่ืองความสมัพนัธ์ของรัฐกับศาสนานัน้ดจูะชัดเจน

ท่ีสุดในยุคกลางท่ีถือเอาศาสนจักรเป็นใหญ่ โดยในสมัยกลางนัน้เช่ือว่าทัง้
ศาสนาและสิ่งตา่ง  ๆเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัทัง้หมด คือ ความเป็นหนึง่ของพระเจ้า 
กฎหมายเทวและเหตุผลเป็นหลักควบคุมโลก สวรรค์ ธรรมชาติ และสังคม 
มนุษยชาติอยู่ในประชาคมเดียวกัน อยู่ใต้กฎหมายและรับบาลเดียวกัน ความ
แตกต่างและความหลากหลายมีอยู่ก็แต่ในโลกของข้อเท็จจริงแต่ในเหตุผล 
ในการมีอยู่ของข้อเท็จจริงนัน้เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีอยู่เบือ้งบนและเป็นอันหนึ่ง 
อนัเดียวกนั การแบง่แยกท่ีส าคญัของข้อเท็จจริงนัน้ได้แก่การแบ่งวตัถกุับจิตใจ
ออกจากกนั การแบง่ร่างกายกับวิญญาณออกเป็นสองส่วนสะท้อนให้เห็นระบบ
อ านาจสองอ านาจ คือ อ านาจทางวิญญาณและอ านาจทางโลก ศาสนากับ
อาณาจักร ทัง้ศาสนาและอาณาจักรต่างก็อ้างความชอบธรรมสากลและไม่
ต้องการให้แยกเป็นสองฝักสองฝ่ายต่างให้คงอยู่เป็นเช่นนัน้ ทัง้สองฝ่ายต่าง
ยอมรับว่า การปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ในศาสนาและอาณาจกัรนัน้ 
เป็นสิ่งจ าเป็นตามหลักการแห่งความเป็นหนึ่งซึ่งเน่ืองมาจากการปกครอง
จกัรวาลของพระเจ้า (ปรีชา ช้างขวญัยืน, 2533: 113 - 114) 

อะควีนสั นกัปรัชญาการเมืองยุคกลาง ได้มีทรรศนะต่อโลกในลักษณะ
ฐานานรูุป คือสิ่งท่ีอยู่ต ่ากว่าแม้มีจุดหมายในตวั แตเ่ม่ือพิจารณาเทียบกับสิ่งท่ี
สูงกว่าจุดหมายนัน้ก็ไม่ใช่จุดหมายท่ีแท้ แต่เป็นขัน้ตอนไปสู่จุดหมายท่ีสูงกว่า 
จุดหมายทางโลกของรัฐก็ถือว่าเป็นจุดหมายท่ีถูก แต่เม่ือพิจารณาจุดหมายท่ี 
สงูกวา่ คือ การได้ชีวิตพระเจ้าก็ยงันบัว่าต ่า ดงันัน้คนท่ีน าไปสูจ่ดุหมายท่ีสงูกว่า
ควรเป็นผู้ออกค าสัง่แก่ผู้บริหารกิจการธรรมดาๆ เพ่ือจะได้ไปสูจ่ดุหมายท่ีสงูกว่า 
รัฐบาลจึงจะต้องอยู่ในความปกครองของศาสนจกัร เพราะจุดหมายของรัฐบาล
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อยู่ในระดบักลาง ส่วนจุดหมายของศาสนจักรอยู่สูงสุดคือ ความหลุดพ้นของ
วิญญาณ (ปรีชา ช้างขวญัยืน, 2533: 118) 

อิทธิพลของศาสนาคริสต์ในยุคกลางได้ครอบง าวิถีชีวิตของผู้ คนใน 
ยุคกลางทัง้ทางสังคมและการเมืองการปกครองซึ่งยังผลให้อาณาจักรต่างๆ 
รวมทัง้แคว้นใหญ่น้อยมีสภาวะสากลภายใต้กฎข้อบงัคบัของสถาบนัสนัตะปาปา
ท่ีกรุงโรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในคริสต์ศตวรรษท่ี 13  สนัตะปาปามีอ านาจเดด็ขาด
ทัง้ทางธรรมและทางโลกผู้ ท่ีท าผิดกฎของคริสต์ศาสนาไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ 
ประมขุแห่งแว่นแคว้นหรือสามญัชนจะถกูขบัออกจากศาสนจกัรและไมอ่าจด ารง
ฐานะทางสังคมในยุคกลางได้ การลงโทษท่ีหนักกับผู้ ท่ีกระท าผิดต่อศาสนา
เรียกวา่ ปัพพาชนียกรรม (Excommunication) ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 13  พวกนอกรีต
หรือกระท าผิดทางศาสนาจะถูกตดัสินความผิดและถูกตัดออกจากศาสนจักร  
ในสมยัสนัตะปาปาอินโนเซ็นต์ท่ี 3 (Innocent III, 1198 - 1216) ทรงมีอ านาจมาก
ถึงกบัประกาศว่า สนัตะปาปามีศกัดิ์ “ต ่ำกว่ำพระเจ้ำ แต่สูงกว่ำผู้คน...พิพำกษำ
คดีควำมไดท้ัง้หมดและตดัสินโดยไม่มีใครขดัพระองค์ได้” (the pope, “lower than 
God but higher than man … judges all and is judged by no one.”) (Marvin, 
1993: 173) 

ดังนัน้แล้ว ในสังคมยุคก่อนสมัยใหม่ หรือยุคกลางย้อนกลับลงไป 
ศาสนาไม่ได้แยกจากรัฐ เม่ือไม่ได้แยกจากรัฐ ศาสนาจึงเป็นเร่ืองของอ านาจ 
ท่ีซบัซ้อน ไม่ว่าจะเป็นอ านาจของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของพระเจ้า พระศาสดา พระคมัภีร์ 
อ านาจนิยม ความจริง ความดี ท่ีเป็นกรอบก าหนดวิถีชีวิตของบุคคล จารีตทาง
สงัคม ตลอดจนการเมืองการปกครอง การด ารงอยู่ของค าสอนศาสนาย่อมอาศยั
อ านาจรัฐอปุถมัภ์ คุ้มครอง และมีมาตรการลงโทษท่ีรุนแรงดงัท่ีเราเห็นการลงโทษ
คนท่ีถกูกล่าวหาว่า “นอกรีต” ด้วยการเฆ่ียน ปาหิน แขวนคอ ถ่วงน า้ เผาทัง้เป็น 
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(สุรพศ ทวีศกัดิ์, 2560) จะเห็นว่าในยุคกลางหรือก่อนยุคกลางนัน้อ านาจของ
ศาสนาได้มีบทบาทในการก าหนดและควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างในรัฐเป็น
อยา่งมาก อาณาบริเวณของการควบคมุดงักล่าวเราจงึเรียกว่า รัฐศาสนา ซึง่เป็น
รูปแบบของรัฐท่ีปรากฏให้เห็นมากในยคุกลาง 
 
ศาสนากับสภาวะสมัยใหม่ 

ในราวปลายศตวรรษท่ี 15 สถานะของศาสนจกัรได้ตกต ่าลงอย่างมาก 
เหตุแห่งความเส่ือมอย่างหนึ่งนัน้ ก็เน่ืองมาจากความเส่ือมทางศีลธรรมของ 
คณะสงฆ์ ปรากฏว่ามีการช่วงชิงอ านาจและผลประโยชน์ระหว่างพระผู้ ใหญ่
ด้วยกันอย่างโจ่งแจ้ง มีการอ้างศาสนา พระเจ้า และการไถ่บาปเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ จนน าไปสู่การเกิดกระบวนการท่ีเรียกว่า “การปฏิรูปศาสนา” 
(Reformation) และมีการตัง้นิกายใหม่เรียกว่าโปเตสแตนท์ (Protestant) อนัเป็น
การประกาศค าค้านและเลิกนับถืออ านาจของศาสนจักรและสันตปาปาอย่าง
เป็นทางการ แตก็่ยงันบัถือพระเจ้า นบัถือคมัภีร์ไบเบิล้อยู ่กลา่วคือเป็นการนบัถือ
โดยไมผ่า่นศาสนจกัรคาทอลิกอีกตอ่ไป  

ในขณะท่ีศาสนจักรตกต ่าลงทุกทีนัน้ ฝ่ายอาณาจักรกลับมีอ านาจ 
เติบใหญ่ขึน้ ประเทศท่ีกษัตริย์มีราชวงศ์ท่ีเข้มแข็งและตัง้มั่นอยู่ในชัยภูมิท่ีดีก็
สามารถตัง้ตวัเป็นใหญ่และรวบรวมเอาแคว้นเล็กแคว้นน้อยเข้ามาอยู่ใต้อ านาจ
เร่ือยๆ การมีอ านาจท่ีเป็นจริงและยิ่งใหญ่เช่นนีท้ าให้เกิดความคิดเห็นว่า 
อาณาจักรไม่จ าเป็นต้องอยู่ใต้อาณัติของศาสนจักร สถานะของฝ่ายอาณาจักร 
ได้ถูกยกให้มีคุณค่าในตัวเองอย่างเป็นเอกเทศโดยไม่ต้องอาศัยการพึ่งใบบุญ
ของศาสนจกัรในทกุ  ๆด้าน (พิพฒัน์ พสธุารชาติ, 2553: 96) รัฐสมยัใหม่ท่ีเกิดขึน้
จึงเป็นชุมชนทางการเมืองท่ีมีดินแดนท่ีแน่นอนและมีอ านาจปกครองตนเอง  
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โดยมีอ านาจของกษัตริย์ส่วนกลางเท่านัน้ท่ีเป็นใหญ่เหนือดินแดนของรัฐนัน้ 
รัฐสมยัใหม่ได้ปฏิเสธอ านาจของศาสนจกัร รวมทัง้ปฏิเสธอ านาจของขนุนางและ
เจ้าครองนครท่ีสืบทอดมาตามจารีตประเพณีระบบศกัดนิาสมยักลาง อนัเป็นการ
ยืนยันในการใช้อ านาจปกครองว่าเป็นของรัฐหรือกษัตริย์เพียงผู้ เดียว (พิพฒัน์  
พสธุารชาต,ิ 2553: 98) 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสภาวะสมัยใหม่ การอธิบายหรือบรรยาย
โลกตามแนวทางศาสนาและเทพปกรณัมถือเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการ
บรรยายเร่ืองราวในโลก ในทางตรงกันข้ามความคิดของสภาวะสมัยใหม่กลับ
ชีใ้ห้เห็นว่า ความสุขต่างๆ ของมนุษย์เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในโลกนีไ้ม่จ าเป็นต้องรอ 
ไปถึงโลกหน้า นอกจากนัน้ความสุขดงักล่าวก็เป็นความสุขท่ีเกิดขึน้จากกิเลส 
ตณัหา และราคะของมนุษย์ อันเป็นสิ่งท่ีศาสนาทุกศาสนาปฏิเสธ ขณะท่ีการ
อธิบายปรากฏการณ์และการกระท าทางสงัคมไม่สามารถอธิบายภายใต้กรอบ
ความคดิท่ีมีจดุมุง่หมายอยูท่ี่เร่ืองการด ารงชีวิตอยูใ่นโลกนีห้รือโลกหน้าอีกต่อไป 
อีกทัง้การกระท าทางสงัคมต่างมีรูปแบบในการอธิบายความเป็นไปในลักษณะ 
ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายด้วยกรอบคิดทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง สุนทรียะ ฯลฯ ลกัษณะท่ีหลากหลายของสงัคมสมัยใหม่แสดงให้เห็น
การจ าแนกแจกแจงทางสังคม (Social Differentiation) ท่ีในแต่ละอาณาเขต
ตอบสนองเป้าหมายกันไปคนละอย่าง การเมืองไม่สามารถพิจารณาจาก
มาตรฐานทางศาสนา เพราะเป้าหมายของการเมืองและศาสนานัน้แตกต่างกัน 
แนวความคิดดังกล่าวพบได้ในงานของ นิโคโล มาคิอาเวลลี และโทมัส ฮอบส์  
ท่ีท าให้การเมืองเป็นเร่ืองของธรรมชาติอันเป็นระเบียบของพระผู้ เป็นเจ้าตาม
กรอบคิดของคริสต์ศาสนา ครัน้ถ้าผนวกเข้ากับธรรมชาติแบบลัทธิดาร์วิน 
การเมืองเป็นเร่ืองของความจ าเป็นเพ่ือการมีชีวิตรอด ทัง้นี ้เป้าหมายทาง
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การเมืองเป็นเร่ืองของโลกนี ้แต่เป้าหมายของศาสนากลับเป็นสิ่งท่ีอยู่ในโลก
หน้าท่ียงัไมมี่ใครไปถึง และถึงแม้วา่จะไปถึงได้ แตก็่ไมมี่ใครท่ีจะเดินทางกลบัมา
บอกได้วา่โลกหน้ามีลกัษณะเป็นอย่างไร (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2559: 74) 

ในสังคมยุคเก่าการอาศัยศาสนาเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้  นั่นเพราะว่า 
ศาสนามีอิทธิพลโดยตรงต่อสงัคมสมยัเก่าท่ีมนุษย์ยงัไม่ได้มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ดงัท่ี คาร์ล มาร์กซ์ ได้ให้ทศันะไว้ว่า “ศำสนำเกิดจำกควำมกลวัและ
ควำมทุกข์อนัถูกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติก่อกวน และยงัเป็นมำยำหรือภำพ
ลวงตำ ซ่ึงในทีส่ดุก็จะค่อย ๆ  เลือนหำยไป” (บญุลือ วนัทยายนต์, 2518: 41) ความ
เกรงกลวัและความไม่รู้ต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีมนษุย์ไม่สามารถอธิบายได้นัน้ 
การอาศยัศาสนาจึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม ดงัท่ีอธิบาย
ไปแล้วว่าในสังคมสมัยใหม่เราจะกระท าดังกล่าวไม่ได้  จริงอยู่ว่าศาสนาคือ
เสรีภาพท่ีเรามีสิทธิเลือกท่ีจะคิดจะเช่ือ แตก่ารกระท าดงักล่าวต้องเป็นการเต็มใจ
เช่ือและเป็นไปตามเสรีภาพของปัจเจกชนเท่านัน้ รัฐจะแทรกแซงหรือก าหนดเป็น
กฏกติกาในการควบคุมไม่ได้ เพราะถือว่าในสังคมเสรีประชาธิปไตยอันเป็น
รากฐานของความเป็นสมัยใหม่ต้องยอมรับเสรีภาพของปัจเจกชนและยอมรับ
ความหลากหลายทางความเช่ือและความหลากหลายทางวฒันธรรมด้วย 

รากฐานทางศาสนาท่ีแม้จะต้องการพิสจูน์และการปฏิบตัิก็ตาม แตก็่ใช่ว่า
เป็นการพิสูจน์ให้เป็นผิด ดงันัน้ ศาสนาจึงเป็นเร่ืองของความสมบูรณ์มากกว่า
เป็นเร่ืองของการพิสูจน์ และขณะเดียวกันก็ไม่ได้สอดคล้องกับความคิดของคน
นอกศาสนา นอกจากนัน้เม่ือมนษุย์ก าเนิดหรือเป็นทารกมาจนถึงระยะเวลาหนึ่ง 
ศาสนาไม่ได้เป็นเร่ืองของการเลือก แม้ว่าสภาวะสมัยใหม่ศาสนาเป็นหนึ่ง 
ในทางเลือกท่ีแตล่ะคนสามารถเลือกได้ แตส่ าหรับคนจ านวนมาก ศาสนาก็ใช่ว่า
จะเป็นเร่ืองทางเลือก เพราะเป็นเร่ืองของวิถีชีวิตและจารีตประเพณีท่ีรับเอามา
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จากบรรพบุรุษ ศาสนาคือความจ าเป็นของการด ารงชีวิตในฐานะท่ีเกิดมาเป็น
มนษุย์ (Taylor, 2007: 3 อ้างถึงใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 139)  

ในสงัคมสมยัใหมจ่งึไมไ่ด้จ ากดัเพียงเพราะวา่จะแยกศาสนาออกจากรัฐ
เท่านัน้ แตบ่ริบทหรือมมุมองท่ีส าคญัของศาสนาท่ีมีอิทธิพลหรือปฏิสมัพนัธ์กับ
มนษุย์ก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีต้องค านงึถึงด้วย ถ้ากลา่วถึงสภาวะสมยัใหม่หรือการ
ท าให้เป็นสมัยใหม่หรือการท าให้ทันสมัย (Modernization) จริงๆ แล้วมันก็คือ 
การท าให้เป็นประชาธิปไตยนัน่เอง (Democratization) ดงันัน้ ค าว่า “การท าให้
ทันสมัย” กับ “การท าให้เป็นประชาธิปไตย” ก็คือค าเดียวกัน (ศุภชัย ศุภผล, 
2560: 62) อย่างไรก็ตาม เม่ือมาถึงตรงนีเ้ราอาจจะกล่าวได้ว่าในภาวะสมัยใหม่ 
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัศาสนานัน้ มีความต้องการสองอย่าง อยา่งแรก คือการแยกรัฐ
กบัศาสนาให้ชดัเจน และอย่างท่ีสองก็คือการด ารงอยู่ของศาสนาภายใต้ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย เม่ือเรากล่าวว่าการท าให้ทนัสมยัหรือความเป็น
สมยัใหม่คือสิ่งเดียวกนักบัประชาธิปไตยนัน้การวิเคราะห์ท่ีจะส่ือถึงการด ารงอยู่
ในสภาวะของสมยัใหมข่องศาสนาก็ต้องมุ่งประเด็นการวิเคราะห์ไปท่ีรูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกบัความสมัพนัธ์ของศาสนาอีกทางหนึง่ก็ได้ 

ดงันัน้ ในสภาวะของความเป็นสมยัใหมจ่ึงมีความพยายามท่ีจะแยกเอา
ศาสนากับรัฐออกจากกันนั่นก็คือไม่ให้มีรัฐท่ีอยู่ในรูปแบบของรัฐศาสนา 
ประชาชนหรือพลเมืองมีเสรีภาพในทางศาสนาอย่างมากท่ีสุด ถือว่าแนวคิด
เก่ียวกับศาสนากับสภาวะสมัยใหม่เป็นแนวคิดท่ีอาจจะน าไปสู่การลดความ
ขัดแย้งทางศาสนาได้ เพราะพลเมืองในรัฐไม่ได้ถูกควบคุมภายใต้บทบัญญัติ 
ท่ีเกิดขึน้จากแนวคิดพืน้ฐานของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านัน้ แตอ่ย่างไรก็ตาม
หากเรามองว่าศาสนาสามารถท่ีจะควบคุมการด าเนินการของรัฐได้และให้
เสรีภาพกับประชาชนรัฐนัน้อาจจะเป็นรัฐศาสนาก็ได้ นอกจากนี  ้ในสภาวะ
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สมัยใหม่เรามักจะเห็นได้ว่าศาสนาได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งท้าทายต่อความเป็น
สมัยใหม่อันเน่ืองมาจากความขัดแย้ง ดงันัน้แล้วการพิจารณาในมุมมองของ
ศาสนาจงึต้องพิจารณาในภาพกว้างมากกว่าการท่ีจะพิจารณาไปท่ีการชีไ้ปเพียง
จดุใดจดุหนึง่เทา่นัน้ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การวิเคราะห์ในมุมกว้างเก่ียวกับการคิดเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับวัฒนธรรมท่ีอยู่ในโลกรอบตัวเรานี ้มีรูปแบบ
ใหญ่ๆ อยู ่4 แบบ คือ 1) วฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป ศาสนาก็ปรับตวัไปตามวฒันธรรม
ท่ีเปล่ียน 2) ศาสนาและวฒันธรรมเปล่ียนไปตามโลกในลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลง
เข้าสู่กัน 3) ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นคู่แข่งกัน ชิงกันว่าใครจะอยู่เหนือใคร 
ในเร่ืองอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตของศาสนิก 4) ศาสนากบัวฒันธรรมแยกกนัอยู่ ศาสนา
ก็ท างานของศาสนา ส่วนวฒันธรรมก็เดินต่อไปเร่ือยๆ ศาสนิกแตล่ะคนก็เลยอยู่
ในสองโลก บางวนัเป็นอย่างนี ้บางวนัเป็นอย่างนัน้ อยู่บ้านเป็นอย่างหนึ่ง พอออก 
ไปท างานก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ความขดัแย้งและความตึงเครียดระหว่างศาสนากบั
วฒันธรรมนีมี้ให้เห็นอยู่รอบๆ ตวัเรา วิธีการท่ีเผชิญกบัสิ่งเหล่านีแ้ละลกัษณะของ
การท้าทายท่ีแตล่ะศาสนาเผชิญก็ตา่งกนัไป (มารค ตามไท, 2555: 22) 
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การปรับตัวและการด ารงอยู่ของศาสนาในสภาวะสมัยใหม่  
จากประวัติการณ์ท่ีผ่านมาศาสนามีอิทธิพลกับสังคมในแง่ของการมี

อ านาจเหนือรัฐ เม่ือเวลาต่อมาศาสนาท่ีเคยมีอ านาจกับถอยหลงัให้กับอ านาจ
รัฐสมัยใหม่ นักคิดกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าในความหมายนีก็้คือการท่ีรัฐกับศาสนา
แยกกันอย่างอิสระและศาสนาไม่มีอิทธิพลท่ีจะน าเอาค าสอนมาก าหนดการ
ปกครองรัฐได้ แตก่ารถอยลงมาอยู่ภายใต้อ านาจรัฐศาสนาเองก็ไม่ได้มีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์น้อยลงไปเลย ดงันัน้ในสภาวะสมยัใหม่ศาสนาจึงถูกแรง
บีบคัน้จากลทัธิอดุมการณ์ทางการเมืองและอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตของศาสนิกชน
ตามไปด้วย เพ่ือความด ารงอยู่ของศาสนาในภาวะสมยัใหม่อนัเกิดจากแรงบีบคัน้
ทางการเมืองและแรงบีบคัน้อ่ืนๆ ศาสนาจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะมีทีท่าแบบใหม่
ในการน าเสนอแนวคิดทางศาสนาของตนเพ่ือท่ีจะให้ศาสนานัน้ด ารงอยู่ตอ่ไป  

อยา่งไรก็ตามยงัมีนกัคิดอีกกลุ่มหนึง่ท่ีปฏิเสธการแยกจากกนัของรัฐกับ
ศาสนากล่าวคือรัฐต้องให้การสนับสนุนศาสนาและมีกฎหมายรองรับและ
กฎหมายนัน้ต้องใช้ได้กับทุกคนในรัฐ นอกจากนีย้ังมีความเห็นต่ออีกว่ าการ
ด าเนินกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครองในรัฐต้อง
พิจารณาว่ามีความเป็นไปได้กบัแนวความคิดหรือความเช่ือตลอดจนขนบประเพณี
และศาสนาของคนส่วนมากในรัฐ แนวคิดของกลุ่มหลงันีอ้าจจะดคูล้ายคลึงกับ
แนวคดิยคุกลางท่ีไมมี่การแยกกนัอยา่งชดัเจนระหวา่งอาณาจกัรกบัศาสนจกัร  

หากพิจารณาความสมัพนัธ์ของศาสนากับสงัคมจะเห็นว่า ศาสนาต่าง  ๆ
เข้าไปสมัพนัธ์กบับ้านเมืองหรือสงัคมในระยะท่ีแตกต่างกัน มีผู้กล่าวว่าศาสนา
อิสลามถือว่ารัฐกับศาสนจักรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนัน้ สังคมท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามจึงจัดรูปแบบการบริหารตลอดจนมีกฏหมายท่ีมาจากศาสนา
โดยตรง ศาสนาคริสต์สมยัหนึ่งก็เคยถืออย่างเดียวกับศาสนาอิสลาม แต่ต่อมา 
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ก็ผ่อนคลายลงตามความเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร์ จะอย่างไรก็ตาม
ศาสนาคริสต์ก็ยงัเห็นว่าสงัคมควรได้รับการดแูลโดยศาสนจกัร ในทางกฏหมาย
และการเมือง ศาสนาคริสต์อาจจะไม่สามารถเข้าไปมีอิทธิพลได้ตรงๆ แตใ่นทาง
สงัคมชมุชนคริสต์คอ่นข้างยึดถือกฏระเบียบทางศาสนา ชาวคริสต์จะต้องปฏิบตัิ
ตามกฏระเบียบนีใ้นระดบัท่ีแนน่อน ไมเ่ชน่นัน้จะไมไ่ด้รับความร่วมมือจากชมุชน 
(ปรีชา ช้างขวญัยืน และสมภาร พรมทา, 2547: 22) เพ่ือท่ีจะให้เห็นภาพชัดเจน
ของศาสนากบัสภาวะสมยัใหม่อาจอธิบายได้ดงันี ้

ความขดัแย้งท่ีน าไปสู่ความรุนแรงอนัมีสาเหตจุากศาสนานัน้มีจ านวน
สูงขึน้อย่างมากในทั่วโลก ไม่ว่าความขดัแย้งของศาสนาในยุโรป ความขัดแย้ง
ของขบวนการชาตินิยมของกลุ่มชาติพนัธุ์มสุลิมในปาเลสไตน์ไปจนถึงมาเลเซีย 
Steve Bruce (Ruane, 2011: 67) ประมาณว่า ความขัดแย้งท่ีน าสู่ความรุนแรง
ถึงสามในส่ีนับตัง้แต่ปี ค.ศ.1960 มานัน้ มีสาเหตุเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ
ทางด้านศาสนา เช่น ความรุนแรงและความกดดนัทางศาสนาได้ท าให้เกิดการ
อพยพลีภ้ัยครัง้ใหญ่ของชาวโรฮิงญาสองครัง้ในตอนปลายทศวรรษ 1970 และ
ตอนต้นทศวรรษ 1990 แม้บทบญัญัติในรัฐธรรมนูญมีหลายมาตราบ่งถึงความ
เท่าเทียมกันของประชาชนเมียนมาร์ ไม่ว่าจะมาจากเผ่าพนัธุ์หรือชนชัน้ใด และ
นบัถือศาสนาใด แตแ่นวคดิของมาตราเหลา่นีก็้ไมไ่ด้ถกูน ามาใช้กบัมสุลิมเมียนมาร์ 
เพราะขึน้อยู่กับการตีความค าว่า “ประชาชนเมียนมาร์” ในสายตาของสังคม
เมียนมาร์ส่วนใหญ่ มสุลิมเมียนมาร์คือผู้อพยพท่ีเพิ่งเข้ามาอยู่อาศยัในประเทศ
เมียนมาร์ในช่วงหลงัจากท่ีองักฤษยึดเมียนมาร์เป็นอาณานิคม หรืออีกนยัหนึ่ง 
ไม่เกิน 150 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาสัน้ๆ เม่ือเทียบกับพระพุทธศาสนาท่ีเข้ามาใน
เมียนมาร์กวา่ 2 พนัปี นบัตัง้แตท่ศวรรษ 1960 เป็นต้นมา การแสดงความคิดเห็น
โดยพระสงฆ์เมียนมาร์บางรูป (เช่น Sitagu Sayadaw) การกระท าของรัฐบาล
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เมียนมาร์และการต่อต้านจากสงัคมได้ท าให้มสุลิมเมียนมาร์เป็นคนชายขอบใน
ประเทศของตนเอง (อิศรา ศานตศิาสน์, 2556: 24) 

ชาวอาระกนัท่ีนบัถือศาสนาพทุธนัน้สามารถหลอมรวมเป็นเนือ้เดียวกัน
กบัชาวพม่าได้ไม่ยากนกั อาจเป็นเพราะมีศาสนาเป็นสิ่งเช่ือมโยง กล่าวคือการ
มีอัตลักษณ์ร่วมกัน ในขณะท่ีชาวมุสลิมโรฮิงญานอกจากความแตกต่างทาง
ศาสนาแล้ว การไม่ได้รับสิทธ์ิความเป็นพลเมืองย่ิงตอกย า้ให้เกิดการแบง่จ าพวก
ของคนในสังคมอย่างชัดเจน ความขัดแย้งระลอกล่าสุด ท่ีกลายเป็นชนวน
ก่อให้เกิดความบาดหมางร้าวลึกระหว่างชาวโรฮิงญาและชาวพม่า ได้พฒันาเป็น
ความขดัแย้งระหว่างผู้นับถือศาสนาพุทธและผู้นบัถือศาสนาอิสลาม กล่าวคือ  
มีรายงานข่าวว่าหญิงชาวพุทธถูกทารุณ ข่มขืน และฆาตกรรม โดยชายมุสลิม  
3 คน ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2012 เม่ือข่าวแพร่กระจายออกไป ได้สร้างความ
โกรธแค้นให้กบัชาวพม่าเป็นจ านวนมาก แม้เจ้าหน้าท่ีจะจบัตวัผู้ กระท าความผิด
ได้ก็ตาม ในวนัท่ี 3 มิถนุายน 2012 ชาวพมา่ในเมืองตองอพัได้บกุขึน้ไปบนรถบสั
ท่ีมีชาวมสุลิมร่วมเดินทาง น าตวัชาวมสุลิมบนรถบสั 10 คน ลงมาสงัหาร โดยทัง้
สิบคนไม่เก่ียวข้องใดๆ กบัเหตกุารณ์ข่มขืนท่ีเกิดขึน้ และเมืองท่ีเกิดเหตก็ุอยู่ห่าง
ออกไปนับร้อยกิโลเมตร หลงัจากนัน้เหตุการณ์ก็ลุกลามใหญ่โต ชาวพุทธและ
มุสลิมต่างโกรธแค้นซึ่งกันและกัน มีการท าร้ายร่างกาย ทรัพย์สิน มีผู้ เสียชีวิต
เป็นจ านวนมาก รัฐบาลไม่สามารถควบคมุสถานการณ์ไว้ได้ เกิดการเดินขบวน
ประท้วงตามบริเวณต่างๆ รวมทัง้ท่ีย่างกุ้ งด้วย แม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ออกมา
เดนิขบวนเรียกร้องให้มีการขบัไล่ชาวโรฮิงญาออกไปจากประเทศเพราะไมใ่ช่ชาว
พมา่ (อรรคณฐั วนัทนะสมบตัิ, 2560) 

ตวัอยา่งของปัญหาดงักล่าวนีเ้ราอาจเรียกได้วา่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม
ท่ีเป็นพหุศาสนา และแน่นอนว่าสังคมสมัยใหม่ล้วนเป็นสังคมพหุศาสนา
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มากกวา่สงัคมท่ีเป็นรัฐศาสนาแบบยคุกลาง กรณีของโรฮิงญาก็เกิดขึน้จากความ
ขัดแย้งของพหุศาสนาเช่นกัน การเกิดปัญหาเหล่านีเ้กิดจากการไม่ยอมรับใน
เสรีภาพทางศาสนาของศาสนิกชนเองหรืออาจเกิดจากการใช้อ านาจรัฐในการ
ควบคมุเสรีภาพทางความเช่ือในศาสนาด้วย ข้อส าคญัก็คือว่าสงัคมต้องยอมรับ
ในเสรีภาพทางความเช่ือของศาสนา และรัฐต้องเข้าใจความเป็นพหุศาสนา
มากกว่าการท่ีจะปลูกฝังให้ประชาชนสร้างความเป็นรัฐศาสนาขึน้มาในชาติ 
ตวัอย่างท่ีชดัเจนในสงัคมไทย เราอาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่ง
ท่ีอาจน าไปสู่ความขัดแย้งทางศาสนา คือ ในกรณีท่ีมีการเรียกร้องให้บญัญัติ
พทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะสงัคมไทยเองก็ไม่ได้ 
มีศาสนาเพียงศาสนาเดียว และการกระท าเช่นนีก็้อาจจะกระท าได้ในกรณีท่ีเป็น
รัฐศาสนา เช่น นครรัฐวาติกัน ดังนัน้การเรียกร้องให้รัฐออกกฏหมายรองรับ
ศาสนาเช่นนีจ้ึงอาจน าไปสู่ความขัดแย้งทางศาสนาก็เป็นได้ จึงเป็นท่ีมาให้
นกัวิชาการบางกลุ่มต้องการท่ีจะให้มีการแยกรัฐกบัศาสนาออกจากกนัให้ชดัเจน 
อย่างไรก็ตาม การท่ีรัฐไม่ต้องออกกฏหมายควบคุมศาสนาไม่ใช่ว่ารัฐจะไม่มี
สิทธิท่ีจะเข้าไปควบคมุศาสนาเลยในบางกรณีหากปัญหาท่ีศาสนาไม่สามารถ
แก้ไขได้เราอาจจะใช้กฎหมายทัว่ไปในการควบคมุปัญหาท่ีเกิดขึน้และกฏหมาย
ท่ีวา่นีต้้องใช้ได้กบัทกุคนโดยไมอิ่งหลกัศาสนาแตอิ่งอยูก่บัหลกัสากลทัว่ๆ ไป 

เม่ือความขัดแย้งระหว่างศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนชาติพันธุ์  ท่ีมี
รากเหง้ามาจากศาสนาของบรรพชนเป็นหลักคือปัญหาส าคัญของศาสนาใน
สภาวะสมยัใหม่ท่ีปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ เราจงึต้องเข้าใจว่าหลกัการพืน้ฐานของ
ความเป็นสมยัใหม่คืออะไร น่ีคือการท่ีศาสนาต้องยอมรับหลกัการบางอย่างให้
ได้และไม่มีการขัดต่อหลักเหตุผลด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้ศาสนาปรับตวัและยอมรับ
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หลักการดังกล่าวอันจะน าไปสู่การด ารงอยู่ของศาสนาและกระท าหน้าท่ีของ
ศาสนาให้สมบรูณ์พร้อมในทกุๆ ด้านในสงัคมสมยัใหม่ 

การท่ีแต่ละศาสนาจะยอมรับหลักการท่ีเป็นสากลและร่วมกันได้นัน้
ผู้ เขียนเห็นว่าน่ีเป็นเร่ืองท่ียากพอสมควร แตก็่ไม่ใช่ว่าสิ่งนีไ้ม่อาจเกิดขึน้ได้เลย
เพราะว่าการท่ีศาสนาไม่สามารถท่ีจะปรับตวัให้เข้ากับหลักการท่ีเป็นสากลได้
นัน้ผลท่ีตามมาคือศาสนาก็ไม่อาจด ารงอยู่ภายใต้สภาวะสมยัใหม่ท่ีผู้คนต่างมี
ความคิด ความเช่ือ และหลักการเป็นของตนเองและไม่กระทบกระเทือนผู้ อ่ืน 
กลา่วง่ายๆ คือสงัคมพหศุาสนาต้องปรับความเข้าใจและยอมรับหลกัการร่วมกัน
ให้ได้ การท่ีชาวมุสลิมโรฮิงญากับชาวพุทธในเมียร์มาเกิดการกระทบกระทั่งกัน
จนน าไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์กันอย่างต่อเน่ืองนัน้ ก็เพราะผู้คนต่างศาสนาไม่
ยอมรับซึง่กบัและกนั ตา่งก็อ้างความเป็นตวัของตวัเองภายใต้สภาวะของศาสนา
ท่ีถือว่ามีมากสุดและเก่าแก่ในดินแดนนัน้ การไม่ยอมรับหรือไม่เปิดกว้างก็
เท่ากบัเป็นการผกูขาดทางศีลธรรมหรือจิตส านึกความเข้าใจกบัเพ่ือมนุษย์ น่ีคือ
ข้อบกพร่องของหลายๆ ศาสนาท่ีเกิดขึน้เสมอ นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์ของรัฐกับ
ศาสนาจะต้องไม่เป็นความสัมพันธ์ท่ีรัฐคอยให้การสนับสนุนศาสนาใดศาสนา
หนึง่หรือรัฐต้องไม่ประกาศว่า ชนในชาติต้องนบัถือศาสนานัน้ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยการให้เสรีภาพทางความคิด ความเช่ือ 
ในการนบัถือศาสนานัน้เป็นเร่ืองท่ีรัฐต้องปล่อยให้ประชาชนมีเสรีภาพมากท่ีสุด 
แตเ่ม่ือการใช้เสรีภาพไปก้าวก่ายคนอ่ืนรัฐจงึจะเข้ามาจดัการได้ 

ศาสนาต่างๆ จะยอมรับหลักการนีร่้วมกันได้อย่างไรจึงเป็นค าถาม
ต่อมา ซึ่งการท่ีศาสนาต่างๆ จะยอมรับหลักการร่วมกันได้นัน้นับเป็นเร่ืองยาก 
เพราะการตดัสินคุณค่าทางศีลธรรมของแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันไป แต่ต้อง 
ไม่ลืมว่ารัฐเป็นผู้ มีบทบาทมากในเร่ืองนี ้เพราะเรามกัพบได้เสมอว่าแต่ละประเทศ
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มกัมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั หลายประเทศรัฐจะอ้างว่าวฒันธรรม
ของประเทศก็มาจากการปลกูฝังรากฐานอย่างมัน่คงจากศาสนาในประเทศนัน้ๆ 
เม่ือรัฐกล่าวเช่นนี ้จึงท าให้ประชาชนก็ต้องยอมรับเพราะรัฐถืออ านาจสูงสุด 
อย่างไรก็ตามการท่ีจะให้แต่ละศาสนายอมรับหลกัการต่างๆ ร่วมกนัได้สิ่งท่ีควร
จะเป็นก็คือว่าประชาชนต้องเข้าใจรากฐานความเป็นมนษุย์และสร้างความเข้าใจ
ตามหลักการสากลก่อน ค าถามคือ แล้วเราจะท าได้อย่างไร เราอาจตอบได้ว่า 
ประกำรแรก รัฐต้องไมส่นบัสนนุการสอนศาสนาในระบบการศกึษา ประกำรทีส่อง
รัฐต้องไม่กล่าวอ้างหรืออ้างอิงศาสนามาเป็นหลกัการส าคญัในการปกครองผ่าน
การใช้อ านาจ และสามรัฐต้องเปล่ียนจากการสอนศาสนามาเป็นการสอน 
สิ่งท่ีส าคญักบัความเป็นมนษุย์ตามหลกัการสมยัใหม ่ 

การท่ีรัฐให้ระบบการศกึษามีการสอนศีลธรรมของศาสนาเป็นการตอกย า้
ให้ซมึซบัวา่ ศีลธรรมท่ีเราควรถืออย่างยิ่งคือศีลธรรมในศาสนาของเราการกระท า
ดงักล่าวจึงผิดหลกัการของความเป็นสงัคมพหุศาสนาในรัฐสมยัใหม่ แตก็่ไม่ใช่
เร่ืองผิดถ้าหากการสอนศาสนานัน้ลดทอนบทบาทของศาสนาแล้วปรับให้เข้ากับ
คณุค่าทางศีลธรรมของมนุษย์ อย่างไรก็ตามก็อาจเกิดความขัดแย้งในระดับ
เล็กๆ ก็เป็นได้ แน่นอนว่าสงัคมท่ีเรียกว่าการศึกษาก็ย่อมมีความเป็นพหศุาสนา
ปรากฏอยู ่การสอนเน้นหนกัในศาสนาใดศาสนาหนึง่ก็อาจน าไปสู่ปัญหาท่ีใหญ่กว่า
ได้ ปัจจยัดงักล่าวปัจจยัแรกนีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีรัฐควรแก้ไขเสียใหม่และพิจารณาให้
รอบคอบถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ตามมามากกว่าผลลพัธ์ท่ีไม่ได้ค านึงถึงปัญหา 
ประการท่ีสองท่ีว่ารัฐต้องไม่กล่าวอ้างหรืออ้างอิงศาสนามาเป็นหลกัการส าคญั
ในการปกครองผ่านการใช้อ านาจ เชน่ การท่ีบอกว่าประชาชนควรปฏิบตัิตนตาม
หลกัธรรมของศาสนาพทุธ ประชาชนควรปฏิบตัิตนตามหลกัอิสลาม หรือประชาชน
ควรปฏิบตัิตนตามศาสนาฮินด ูศาสนาพราหมณ์ เป็นต้น เพราะรากฐานของชาติ
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เจริญมาเพราะศาสนา เราต้องให้ความส าคญัมากเป็นพิเศษ ลกัษณะดงักล่าวนี ้
จงึเป็นการมุง่มัน่ท่ีจะน าเอาหลกัของศาสนาใดศาสนาหนึง่มาเป็นตวัแบบเท่านัน้
ซึ่งน่ีเองก็อาจน ามาสู่ความขดัแย้งทางศาสนาอีกหนึ่งปัจจยั ส่วนประการท่ีสาม
สุดท้ายท่ีว่ารัฐต้องเปล่ียนจากการสอนศาสนามาเป็นการสอนสิ่งท่ีส าคัญกับ
ความเป็นมนษุย์ตามหลกัการสมยัใหม่ ประการสดุท้ายนีคื้อสิ่งส าคญัท่ีสุดท่ีจะ
มาทดแทนสองประการแรกเม่ือทกุคนเข้าใจหลกัการพืน้ฐานของความเป็นมนุษย์
ตามหลกัเหตผุลและไมอิ่งกบัศาสนาแล้วสดุท้ายความเป็นพหศุาสนาก็จะไม่อาจ
น าไปสูค่วามขดัแย้งได้  

จากการอธิบายข้างต้นมีข้อสนบัสนุนจาก “ฮาร์ท” ผู้ เป็นศาสตราจารย์
ทางด้านวิชากฎหมายได้อธิบายไว้ว่า นักคิดสายศาสนามักจะไม่แยกความ
แตกต่างระหว่างศีลธรรมหรือจริยธรรมสองประเภท คือ ศีลธรรมแบบศรัทธำ 
(Positive Morality) และศีลธรรมแบบวิพำกษ์ (Critical Morality) ศีลธรรมแบบ
ศรัทธานัน้เป็นสิ่งท่ีศาสนิกชนท่ีนบัถือศาสนานัน้ๆ ยอมรับ โดยเป็นการยอมรับ
ภายใต้มิติของศาสนา หมายความว่าบางครัง้การยอมรับนัน้ไม่ต้องการเหตุผล
มาอธิบาย หรือถ้ามีการอธิบายก็จะเป็นการอธิบายด้วยภาษาทางศาสนานัน้ๆ 
ซึ่งคนท่ีนับถือศาสนาอ่ืนยากท่ีจะรู้สึกยอมรับได้ เช่น การอธิบายข้อห้ามทาง
ศาสนาคริสต์โดยใช้เหตผุลอ้างอิงกับพระเจ้าเก่ียวกับข้อห้ามไม่ให้คูส่ามีภรรยา
ใดๆ ท าการหย่าร้างหรือแตง่งานใหม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการขดัต่อพระประสงค์
ของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีบญัญัติให้คู่ชายหญิงทุกคนมีคู่ของตนได้เพียงคู่เดียว และ
คนท่ีนับถือศาสนาพุทธคงจะไม่สามารถยอมรับข้อห้ามข้อนีไ้ด้เพราะศาสนา
พุทธไม่ได้สอนให้เช่ือในเร่ืองพระเจ้า แต่ถ้าเราอธิบายข้อห้ามหรือกฏแห่งกรรม
ในศาสนาพุทธให้คนศาสนาคริสต์ฟังก็เป็นเร่ืองยากท่ีคนคริสต์จะยอมรับได้
เพราะศาสนาคริสต์ไม่ได้สอนให้เช่ือในเร่ืองดังกล่าว ศีลธรรมทางศาสนาท่ี
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แตกตา่งกนัของศาสนาตา่งๆ น่ีเองท่ีฮาร์ทเรียกว่า “ศีลธรรมแบบศรัทธา” (พิพฒัน์ 
พสธุารชาต,ิ 2553: 183 - 184)  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือท่ีจะตอบโจทย์ท่ีว่า ศาสนาจะมีหลักการร่วมกันได้
อย่างไร ฮาร์ทจึงเสนอว่า ศีลธรรมของศาสนาต่างๆ มีเนือ้หาท่ีตรงกันท่ีเรียกว่า
ศีลธรรมแบบวิพากษ์ อนัเป็นศีลธรรมพืน้ฐานท่ีมาจากการใช้เหตผุลมากกว่าการ
โน้มน้าวใจด้วยศรัทธา เป็นศีลธรรมท่ีแม้แตค่นท่ีนบัถือศาสนาตา่งกนัก็สามารถ
ยอมรับฟังค าอธิบายของคนในศาสนาอ่ืนได้ ศีลธรรมแบบวิพากษ์นีเ้องท่ีฮาร์ท
ยอมรับว่าสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกกฎหมายได้ การท่ีฮาร์ทเสนอ
เช่นนีไ้ม่ได้หมายความว่าเขาต้องการให้ศานิกชนล้มเลิกความเช่ือเร่ืองศีลธรรม
แบบศรัทธาไปจนหมดสิน้ไป เขาเช่ือว่าศาสนิกชนของแต่ละศาสนาสามารถ 
มีความเช่ือในเร่ืองตา่งๆ ของศาสนาของตนได้ เพียงแตว่า่ศาสนิกชนตา่งๆ เหลา่นี ้
ไม่ควรน าเอาศีลธรรมแบบศรัทธาของตน มาบังคับให้ผู้ นับถือศาสนาอ่ืนเช่ือ
เหมือนกับตน หรือใช้อิทธิพลให้รัฐน าศีลธรรมแบบศรัทธาเหล่านัน้ไปออกเป็น
กฎหมายบงัคบัคนทัง้ประเทศได้ (พิพฒัน์ พสธุารชาติ, 2553: 185) 

นอกจากเร่ืองดงักล่าวแล้ว การท่ีศาสนาจะสามารถด ารงอยู่ได้ในสงัคม
สมยัใหมศ่าสนาต้องยอมปรับรูปแบบค าสอนหรือแนวคิดบางประการให้สามารถ
เข้ากบัรูปแบบการปกครองของประเทศนัน้ๆ ได้ ลกัษณะเชน่นีป้รากฏให้เห็นน้อย
มากเม่ือเทียบกับปรากฏการณ์ท่ีว่า รูปแบบทางการเมืองปรับตวัเข้าหาศาสนา 
ซึ่งมีมากกว่า อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีศาสนาต้องยอมปรับ
รูปแบบค าสอนให้เข้ากับรูปแบบทางการเมืองของประเทศปรากฏในงานศึกษา
ของ หอมหวล บวัระภา ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนา ในสปป.ลาว 
ภายใต้อุดมการณ์สงัคมนิยม จาก พ.ศ.2518 - 2533 ผ่านบทบาทพระสงฆ์ 3 ด้าน 
คือ การปกครอง การเผยแผ่ศาสนา และการศกึษา  
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ผลการศึกษาพบว่า ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2518 
รัฐบาล สปป.ลาว ได้ยกเลิกพระราชบญัญัติการปกครองสงฆ์ พ.ศ.2502 ท าให้
ต าแหนง่พระสงัฆราชและสมณศกัดิ์ตา่งๆ ของพระสงฆ์ถกูยกเลิกไปด้วย จากนัน้
รัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์ ได้ประกาศใช้กฎหมายองค์การพทุธศาสนา
สมัพนัธ์ลาว ในการบริหารจดัการองค์กรสงฆ์ รัฐบาลเข้มงวดกบัพระสงฆ์ในการ
เผยแผ่พทุธศาสนา ก าหนดให้พระสงฆ์ประยกุต์หลกัค าสอนของพระพทุธศาสนา
ให้เข้ากับปรัชญามากซ์และห้ามเผยแผ่หลกัค าสอนท่ีล้าหลงั ในด้านการศึกษา
พระสงฆ์ได้รับการสนบัสนุนด้านการเงินงบประมาณบุคลากร และวสัดอุุปกรณ์ 
จากกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นหนักในด้านทฤษฎี
การเมืองการปกครองบนฐานนโยบายสงัคมนิยม (หอมหวล บวัระภา, 2555: 186  
- 216) 

จะเห็นได้ว่าสภาวะความขัดแย้งระหว่างศาสนาหรือปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิด
กับศาสนาในสังคมสมัยใหม่เป็นแรงขับดนัส าคญัท่ีต้องท าให้ศาสนานัน้ต้อง
ปรับตวัให้เข้ากบัสภาวะความเป็นสมยัใหม่ด้วย ในกรณีตวัอยา่งท่ีผู้ เขียนอธิบาย
ไปจึงสรุปได้ง่ายๆ สองประการ ก็คือ ประกำรแรก ศาสนาต้องยอมรับหลักการ
สากลร่วมกันในสังคมพหุศาสนา นัน่คือ ต้องไม่เอาแนวคิดของศาสนาของตน
เป็นหลกั แตต้่องเอาศีลธรรมแบบวิพากษ์ซึ่งเป็นแนวคิดศีลธรรมแบบสากลเป็น
หลกั ซึง่เรามกัจะเห็นเสมอว่าในสงัคมสมยัใหม่ปัญหาความขดัแย้งก็มกัเกิดจาก
การท่ีศาสนิกชนของแตล่ะศาสนาอ้างศีลธรรมแบบศรัทธาในศาสนาของตนเอง
ว่ามีความแข็งแกร่งมัน่คงและเป็นธรรมท่ีสดุมาเป็นแกนหลกัส าหรับแนวคิดของ
คนในชาติ นอกจากนีป้มปัญหาของศาสนายงัอาจจะถกูแก้ด้วยแนวคิด ประกำร
ที่สอง คือ ศาสนาต้องปรับเปล่ียนรูปแบบค าสอนตลอดจนแนวคิดให้ลดทอนลง
มาสู่รูปแบบการปกครองทัว่ๆ ไปของประเทศ กล่าวคือ ศาสนาจะด ารงอยู่ได้นัน้



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

144 

ต้องอาศยัความศรัทธาจากประชาชนแต่ไม่ใช่ความศรัทธาท่ีปราศจากเหตุผล
หรือความศรัทธาแบบมนษุย์ยคุดัง้เดมิ ในสงัคมสมยัใหม่แนวความคิด ความเช่ือ 
ถูกส่งผ่านระบอบการปกครองเป็นหลกัดงันัน้ความเช่ือทางศาสนาเองก็จะต้อง
ผนวกเข้ากับความคิดของระบอบการปกครองด้วยแตไ่ม่ใช่ว่าจะต้องเหมือนกัน 
นัน่ก็คือ ศาสนาต้องลดทอนรูปแบบค าสอนให้สอดคล้องกับระบอบการปกครอง
และมีทีท่าท่ีส่งเสริมต่อระบอบการปกครองท่ีน าไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ให้ได้
โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมุ่งเน้นเสรีนิยมประชาธิปไตย
เพราะเปา้หมายของการเมืองไม่ใช่เปา้หมายเดียวกับศาสนาแตท่ัง้นีศ้าสนาต้อง
เข้าใจปรากฏการณ์ในระดบัสงัคมด้วย 
 
บทสรุป 

ศาสนาเองถือเป็นปรากฏการณ์หรือประดิษฐกรรมอย่างหนึ่งท่ีมนุษย์
สร้างขึน้ เม่ือสร้างขึน้แล้วศาสนากลบัมีอิทธิพลตอ่มนษุย์อย่างมากมาโดยตลอด 
ในสมยัโบราณมนษุย์อาศยัศาสนาเป็นท่ีพึง่พาอาศยัในการให้ค าตอบตอ่ค าถาม
ทัง้หลายว่าสิ่งตา่งๆ ท่ีด าเนินไปนัน้เกิดจากอะไร หน้าท่ีของศาสนาในยคุก่อนนัน้
จึงเป็นหน้าท่ีในแง่ของสิ่งท่ีเป็นสมบูรณ์คือทุกคนยอมรับร่วมกนับนพืน้ฐานของ
สิ่งเดียวกันในศาสนา และต่อมาในยุคกลางศาสนายังมีอิทธิพลต่อมนุษย์
เช่นเดิมแต่อาจเป็นการควบคมุสงัคมทัง้หมดเพราะอาณาจกัต้องตกอยู่ภายใต้
อาณตัขิองศาสนจกัรทัง้สิน้ แนวคดิของศาสนาในยคุกลางหรือก่อนหน้ายคุกลาง
ศาสนาจึงท าหน้าท่ีควบคมุศีลธรรมของอาณาจกัรแตก็่เป็นศีลธรรมแบบศรัทธา
คือศีลธรรมท่ีมาจากศาสนาและรัฐต้องเป็นรัฐศาสนา การตัง้ค าถาม การแสดง 
ออกอ่ืนใด ท่ีไมไ่ด้ส่ือความหรือส่งเสริมตอ่ศาสนาย่อมเป็นปฏิปักษ์ทัง้สิน้ 
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เม่ือสังคมก้าวหน้าขึน้รัฐต่างๆ ในโลกก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ 
ค าถามท่ีว่าศาสนาจะด ารงอยู่ได้อย่างไรในสังคมสมัยใหม่นัน้โดยสรุปแล้วใน
ภาพรวมก็คือ ศาสนาต้องเข้าใจก่อนว่าสังคมสมัยใหม่ต้องการอะไร ถึงแม้ว่า
ความต้องการของสงัคมสมยัใหม่จะขดัแย้งกบัหลกัการของศาสนาเอง แตก็่ไม่ใช่
การปฏิเสธว่าจะยอมรับไมไ่ด้เพราะเปา้หมายของสงัคมก็เพ่ือความสงบสขุหน้าท่ี
ของศาสนาตอ่สงัคมมนุษย์ก็ต้องด าเนินไป แตก่ารด าเนินไปนัน้ต้องเข้าใจความ
เป็นยคุสมยัด้วย  

ดงันัน้การเข้าใจความเป็นสมัยใหม่ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นความเข้าใจ
รากฐานทางศีลธรรมแบบสมยัใหม ่ศีลธรรมท่ีว่านีจ้ะต้องปราศจากศีลธรรมแบบ
ศรัทธา ซึ่งการท่ีศาสนาจะด ารงอยู่ร่วมกนัได้ในสงัคมพหศุาสนานัน้ก็ไม่ใช่ว่าจะ
เป็นไปไม่ได้ เพราะในแง่ของความเป็นสากลแล้วศาสนาเองมีแนวความคิดท่ีเป็น
จดุร่วมกนัในศีลธรรมแบบสากลนัน่ก็คือศีลธรรมแบบวิพากษ์ หากรัฐสร้างความ
เข้าใจในศีลธรรมแบบวิพากษ์ในกบัปัจเจกชนแทนท่ีจะให้ความส าคญักบัศีลธรรม
แบบศรัทธาแล้วความขดัแย้งทางศาสนาก็จะลดลงได้  

นอกจากนีย้ังเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้ศาสนาสามารถด ารงอยู่ได้ใน
สงัคมสมยัใหม่และท าหน้าท่ีของศาสนาตอ่ไป นอกจากนีศ้าสนาต้องปรับเปล่ียน
หรือลดทอนแนวคิดท่ีสดุโตง่อย่างใดอย่างหนึ่งให้สามารถเข้ากับแนวคิดทางการ
เมืองการปกครองของรัฐได้ โดยเฉพาะระบอบการปกครองท่ีเอือ้ต่อความเป็น
สมยัใหม่นัน่ก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การลดทอนแนวคิดท่ีว่านี ้
ไมใ่ชก่ารท่ีให้ศาสนิกชนเปล่ียนศาสนาหรือเลิกนบัถือศาสนา แตเ่พียงแคเ่ป็นการ
สร้างองค์ความรู้หรือถ่ายทอดหลกัการของศาสนาท่ีไม่ขดัแย้งกับหลกัการท่ีเป็น
สากลเพราะสังคมสมัยใหม่ในสังคมหนึ่งมีความเป็นพหุศาสนาการเข้าใจ
หลกัการร่วมกนัจงึเป็นสิ่งท่ีควรท าอย่างยิ่ง  
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อย่างไรก็ตาม ผู้ เขียนไม่ได้ต้องการท่ีจะส่ือให้รัฐกับศาสนาเอือ้สัมพนัธ์
หรือมีความสัมพันธ์ต่อกัน เพียงแค่ต้องการให้ศาสนาสามารถรองรับกับ
อุดมการณ์บางอย่างกับการเมืองการปกครองได้ เพราะทัง้นีศ้าสนายังคงเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์อยู่ แต่การท่ีศาสนาจะด ารงอยู่ได้ต้องปรับเปล่ียน
แนวคิดให้สอดคล้องกับความคิดบางอย่างของผู้ คนด้วย ซึ่งไม่ใช่ว่าศาสนา
จะต้องปรับเปล่ียนค าสอนไปอย่างสิน้เชิง แต่เป็นเพียงการปรับเปล่ียนรูปแบบ
เท่านัน้  นอกจากนี ้ในสังคมสมัยใหม่ความสัมพันธ์ของศาสนากับวัฒนธรรม
หรือความสมัพันธ์ของศาสนากับรัฐจึงเป็นความสมัพันธ์ในแง่ท่ีว่าศาสนาต้อง
ปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมในรัฐนัน้ๆ ให้ได้ เพราะทัง้นีศ้าสนาไมไ่ด้มีอิทธิพลต่อ
มนษุย์ในแง่ทางอภิปรัชญามากเท่าใดนกัเพราะอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ได้เข้า
มาอธิบายในส่วนนัน้ไปแล้วแตห่น้าท่ีส าคญัของศาสนาคือการสร้างความเข้าใจ
ในศีลธรรมมากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

147 ศาสนากับการด ารงอยู่ในสภาวะสมัยใหม่ 
 
 
 

  
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
ธเนศ  วงศ์ยานนาวา. (2557). ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม. (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: สมมติ. 
  . (2559). ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม (การครอบง า). 

(พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: สมมติ. 
บญุลือ  วนัทยายนต์. (2518). สังคมวิทยาศาสนา. ภาควิชาสงัคมวิทยา

มานษุยวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
ปรีชา  ช้างขวญัยืน. (2533). ปรัชญาแห่งอุดมการณ์ทางการเมือง. กรุงเทพฯ: 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ปรีชา  ช้างขวญัยืน และ สมภาร พรมทา. (2547). มนุษย์กับศาสนา. (พิมพ์ครัง้

ท่ี 3). กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

พิพฒัน์  พสธุารชาติ. (2553). รัฐกับศาสนา. (พิมพ์ครัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ: ศยาม. 
มารค  ตามไท. (2555). กลา่วแนะน าโครงการอิสลามกบัความท้าทายของโลก

สมยัใหม.่ ใน ราณี หัสสรังสี, อิสลามกับความท้าทายของโลก
สมัยใหม่: มุมมองจากนักวชิาการชายแดนใต้. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 

ศภุชยั  ศภุผล. (2560). เอกสารประกอบการสอน วิชา POL2107 การเมือง
เปรียบเทียบเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง. 

สรุพศ  ทวีศกัดิ.์ (2560). ศาสนากับพืน้ที่สาธารณะ. เข้าถึงได้จาก มตชิน 
ออนไลน์: http://cstproject.exteen.com/20100926/entry. สืบค้นเม่ือ 
5 กนัยายน 2560. 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

148 

หอมหวล  บวัระภา. (2555). พระพทุธศาสนาลาวภายใต้อดุมการณ์สงัคมนิยม
2518 - 2533. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
29(1), 186 - 216. 

อรรคณฐั  วนัทนะสมบตัิ. (2560). โรฮิงญา: มรดกความขัดแย้งจาก
ประวัตศิาสตร์บาดแผล. เข้าถึงได้จาก ประชาไท: https://prachatai. 
com/journal/2013/01/44767. เม่ือ 8 กนัยายน 2560. 

อิศรา  ศานติศาสน์. (2556). การมีวิถีชีวิตร่วมกันของชนต่างศาสนา 
วัฒนธรรม และชาตพิันธ์ุในกลุ่มประเทศอาเซียน. รายงานฉบบั
สมบรูณ์สนบัสนนุโดยส านกังานกองทนุสนบัสนนุงานวิจยั. กรุงเทพฯ: 
คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Charles  Taylor. (2007). A Secular Age. Cambridge: Belknap Press. 
Fred  Halliday. (1995). Relativism and Universalism in Human Right: the 

case of the Islam Middle East. Political Studies Vol. XLIII, 153. 
J. Todd, J. Ruane. (2011). Ethnicity and Religion. In K. & Wolff, S. Cordell, 

Routhledge Handbook of Ethnic Conflict (p. 67). London and New 
York: Routledge. 

Johnstone, R. L. (1997). Religion in Society a Sociology of Religion, 5th 
edition. Indiana: Ball State University. 

Michael  Allen Gillespie. (2009). The Theological Origin of Modernity. 
Chicago: University of Chicago Press. 

Perry  Marvin. (1993). Western Civilization a Brief History. United states 
America: Cengage Learning. 

 


