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บทคัดยBอ 

  การศึกษาในหัวข>อ “พุทธศาสนIเพื่อฉันเอง : มุมมองความเชื่อศาสนาพุทธของเด็กเจเนอเรชั่น Z ใน

มหาวิทยาลัย” มีวัตถุประสงคIดังนี้ 1.เพ่ือศึกษามุมมองการให>ความหมายความเช่ือในด>านพระพุทธศาสนา

ของเด็กเจเนอเรชั่นZ ในมหาวิทยาลัย 2.เพื่อศึกษาปgจจัยที่มีผลตRอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อใน

ด>านพระพุทธศาสนาในปgจจุบันของเด็กเจเนอเรชั่นZ โดยผู>ศึกษาจะเลือกเก็บข>อมูลจากกลุRมตัวอยRาง

จำนวนทั้งสิ้น 7 คน จากการศึกษาผRานกลุRมตัวอยRางคือเจเนอเรชั่นZ ที่เรียนอยูRในมหาวิทยาลัย ในพื้นท่ี

กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล โดยผู >ว ิจัยเลือกการสุ Rมกลุ RมตัวอยRางด>วยวิธีการสโนวIบอล (Snowball 

Sampling) ผRานการสัมภาษณIแบบเจาะลึก (in-depth interviews)  

 ผลการศึกษาพบวRาเห็นได>วRาเด็กเจเนอเรชั่นZ มองพุทธกระแสหลักในไทยเปQนการตีกรอบและให>

คุณคRาท่ีตัวบุคคล โดยชี้วัดตัดสินความเปQนบุคคลนั้น วRาดีหรือไมRดี ซึ่งไมRสอดคล>องกับรูปแบบคำสอนของ

พุทธศาสนาที่พยายามยกยอขึ้นมาในเรื่องของการปฏิบัติตน แตRพุทธไทยกลับเปQนคำสอนเชิงปาฏิหาริยI จึง

ทำให>เจเนอเรชั่นZ หันไปให>สนใจความพุทธกระแสรอง หรือพุทธที่เขานิยามมันขึ้นด>วยตัวเองซึ่งเปQนสิ่งท่ี

ตอบสนองมนุษยIและสอดคล>องกับสังคมโลกในปgจจุบันซึ่งแตRละคนก็มีนิยามพุทธศาสนาที่แตกตRางกัน

ออกไป  

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ป�การศึกษา 2564 

ลายมือช่ือนักศึกษา……………………………………………. 

ลายมือช่ืออาจารยIท่ีปรึกษา………………………………….. 
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กิตติกรรมประกาศ 

ถึงเวลาเขียนกิตติกรรมประกาศคงเปQนชRวงเวลาสุดท>ายแล>วที่ได>บรรเลงนิ้วมือลงบนแป�นพิมพI

ขอบคุณตลอดระยะเวลา 4 ป�ที่ผRานมาในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได>ชุบชูเด็กที่ไมRชอบอRานหนังสือคนน้ี

ให>อRานหนังสือมากกวRาแปดบรรทัดตRอวัน การเดินทางที่แสนทรหดนี้กำลังจะจบลงและพร>อมที่จะเริ่มต>น

ขึ้นใหมRในอีกสถานะหนึ่ง ขอบคุณทุกห>วงเวลาที่ผRานมา ไมRวRาจะเปQนรอยยิ้ม น้ำตาที่ปลื้มป�ติหรือน้ำตาท่ี

เกิดจากความเสียใจก็ดีขอบคุณทุกคำพูดเปQนแรงผลักดันและทำให>ก>าวมาถึงจุดน้ีได>   

อันดับแรกขอขอบคุณพี่แพรเปQนบุคคลทั้งอาจารยIที่สอน อาจารยIที่ปรึกษา และเปQนเหมือนทั้งแมR

ท่ีคอยส่ังสอนลูกคน ตลอดระยะเวลาเกือบ1 ป�ท่ีคอยขุด คอยตามคอยให>กำลังใจในวันท่ีรู>สึกท>อทำให>เด็กข้ี

เกียจคนนี้ให>มีแรงกายแรงใจขึ้นมาทำนั่งคิดงาน ทุกคำพูดที่พี่แพรมักจะคิดวRาตัวเองดRา มันคอยปลอบ

ประโลมออมให>รู>สึกอบอุRนและมีกำลังใจอยูRเสมอไมRเคยจะกลับมานั่งบั่นทอนหรือเสียใจอะไรเลยแม>แตRนิด

เดียวที่สำคัญ ขอบคุณที่สละเวลามานั่งคุยกับออม การที่ได>มานั่งคุยกับพี่แพรทุกครั้งมันทำให>ออมรู>สึก

สบายใจมาก ๆ และก็ดีใจที่เลือกอาจารยIที่ปรึกษาไมRผิด ขอบคุณพี่แพรที่คอยเมตตา เข>าใจ และชRวยเหลือ

ออมอยูRเสมอ ตลอดจนหRวงใยใสRใจถึงเร่ืองของอนาคต สุดท>ายออมเคารพและรักท่ีแพรเสมือนแมRคนหน่ึง  

อันดับตRอมาขอขอบคุณพี่เกดเปQนอาจารยIคนแรกที่ได>คุยด>วยในคณะนี้และรับเข>ามาเรียนใน

มหาวิทยาลัยแหRงนี้ แถมยังได>มาเปQนอาจารยIสอบธีสิสอีก ขอบคุณที่อRานงานออมถึงแม>มันจะอRานไมRคRอย

จะเข>าใจเทRาไหรR ขอบคุณท่ีคอยแนะนำแนวทางติชม 

ขอบคุณอาจารยIในเอกมานุษยวิทยาทุกคน ที่คอยพร่ำสอนให>ความรู> คอยให>เสียงหัวเราะความ

ทรงจำในคณะนี้เปQนอะไรที่อบอุRนมาก ๆ และรู>สึกดีมาก ๆ ที่เจออาจารยIที่เข>าใจ และพร>อมที่จะซับพอรIต

เด็กในทุกชRวงเวลา 

 การเก็บข>อมูลจะลุลRวงผRานไปด>วยดีไมRได>เลย ต>องขอขอบคุณบุคคลที่ให>สัมภาษณIทั้งหมด 7 คน 

ท่ีต>องมาน่ังตอบคำถามซ้ำแล>วซ้ำอีก ขอบคุณท่ีสละเวลาอันมีคRามาให>คำตอบในการทำงานคร้ังน้ี 

ขอบคุณเพ่ือนทุกคนท่ีคอยให>กำลังใจคอยรับฟgงเวลาบRนถ>าไมRมีพวกไอ>เด็กมานุษพวกน้ีก็คงผRานมา

มาได>ถึงขนาดนี้ ขอบคุณที่ชRวยเหลือกันมาโดยตลอด และที่สำคัญอีหวึ่ง ขอบคุณมึงมากที่อยูRเคียงข>างกัน

มาตลอดทั้ง4ป� คอยรRวมทุกขIรRวมสุขผRานอะไรมากันเยอะจริง ๆ แม>กระทั่งตอนที่เขียนก็ยังนั่งทำด>วยกัน

เลย อิอิ ไมRมีมึงเปQนเพ่ือนก็ไมRรู>จะมีใครแล>ว  

ขอบคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือพRอกับแมRและพี่ชายที่คอยเปQนกำลังใจ  เข>าใจ หาข>าวหาน้ำ

ให>กินคอยซับพอรIตลูกคนน้ีในทุก ๆ เร่ือง  
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และสุดท>ายขอบคุณพี่พุดมาก ๆ ที่อยูRข>าง ๆ ทุกชRวงเวลาของชีวิต ขอบคุณที่ซับพอรIตในทุกเรื่อง 

ที่คอยเตือนให>ทำงานถึงแม>จะโดนดRากลับไปบ>างก็ไมRเคยจะโกรธ ขอบคุณที่เข>ามาเติมเต็มให>ชีวิตได>มีสีสัน

อีกคร้ัง  

ท>ายที่สุดขอบคุณตนเองที่อดทน อดกลั้น ถึงแม>จะมีท>อบ>าง ร>องไห>บ>าง แตRก็เกRงมาก ๆ นะ ที่ไมR

ยRอท>อและพาตัวเองมาถึงจุดน้ีได>  

               ภัทรกัณฑI หวังทรัพยIทวี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

ง 

สารบัญ 

 หน้า 

บทคัดย่อ ก 

กิตติกรรมประกาศ ข 

สารบัญ ง 

บทท่ี 1 1 

บทนำ 1 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 

คำถามของการศึกษา 3 

สมมติฐานของการศึกษา 3 

ขอบเขตของการศึกษา 4 

ระเบียบวิธีการศึกษา 4 

สถานท่ีในการศึกษา 5 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 

นิยามศัพท์เฉพาะ 5 

ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 8 

บทท่ี 2 9 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 9 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวข>องกับวาทกรรม (Discourse)   9 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 12 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข>องกับเด็กเจนZ    12 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข>องกับพุทธศาสนาทRามกลางความเปล่ียนแปลง    14 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับความหลากหลายของพุทธศาสนา 18 

บทท่ี 3 22 

พุทธศาสน9เพ่ือตัวฉัน 22 

1.ข>อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเด็กเจนเนอเรช่ันแซด   22 

       1.1 นิยามความหมายของเจนเนอเรช่ันแซด      22 



   

 

จ 

        1.2 การเกิดข้ึนของเจนเนอเรช่ันอ่ืน   23 

       1.3 วิถีชีวิตของเด็กเจเนอเรช่ันZ     24 

2.การสัมภาษณIนักศึกษาในเจนเนอเรช่ันZ    26 

 1.ภูมิหลังผู>ให>สัมภาษณI   27 

 2.ประสบการณIในการนับถือศาสนา   33 

 3.จุดเปล่ียนท่ีทำให>นับถือศาสนาน>อยลง     40 

 4.ศาสนาพุทธกับปgญหาในสังคมไทย    44 

 5.พุทธศาสนาท่ีอยากให>เปQน    48 

 

บทท่ี 4    

51 

วิเคราะหIและสรุป 51 

          การอบรมบRมเพาะ  52 

ครอบครัว    52 

โรงเรียน 53 

ส่ือทางโทรทัศนI 54 

การตRอรองกับวาทกรรม  55 

หลักคำสอน 56 

รัฐ 56 

พระสงฆI 57 

มหาวิทยาลัย  58 

สรุปผลการศึกษา 59 

บรรณานุกรรม 61 

  

  

  

  

  



   

 

1 

      บทท่ี 1       

      บทนำ 

ความเปOนมาและความสําคัญของปTญหา  

การเคารพนับถือ หรือรูปเคารพนั้นเกิดขึ้นมาเปQนเวลานานตั้งแตRอดีตกาลมาจนถึงปgจจุบัน ซ่ึง

มนุษยIทุกคนยRอมมีที่พึ่งพาทางใจ เพื่อหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยูRตลอดเวลา ถึงแม>วRาการเคารพนับถืออะไร

บางสิ่งบางอยRาง ไมRสามารถมองเปQนเปQนรูปธรรมหรือจับต>องได> แตRมนุษยIก็ยึดถือวRาการมีที่พึ่งพาจากรูป

เคารพเพื่อทำให>ตัวเองรู>สึกดี มีความสุขกายสบายใจมากขึ้น แม>กระทั้งในเรื่องของอาชีพการงาน ซึ่งแตR

กRอนที่อารยธรรมนี้จะเกิดขึ้นอยูRควบคูRกับมนุษยIโลกในทุกวันนี้ได> ถ>าย>อนกับไปมองในอดีต มนุษยIในสมัย

ดึกดำบรรพIที่ผRานมานั้นก็ยังมีความกลัว วิตกกังวลตRอพลังอำนาจที่เราไมRสามารถมองเห็น  โดยมนุษยIเช่ือ

วRาโลกนั้นไมRมีกฎเกณฑI ชีวิตจะต>องขึ้นอยูRกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล>อมทางธรรมชาติ และในเวลา

ตRอมาก็เร่ิมมีการนับถือเทพเจ>า ท่ีสามารถบันดาลส่ิงตRาง ๆ ให>คนในสมัยน้ันได>  

ในสังคมไทย คนสRวนใหญRนับถือคือพุทธศาสนาแบบเถรวาทหรือที่เราเรียกวRาพุทธแท> โดยในอดีต

ผู>คนเชื่อวRามีหลักธรรมคำสอนไมRวRาจะเปQน มัชฌิมาปฏิปทา อริยสัจ4 หรือพวกศีลห>า มาเปQนแนวทางใน

การดำเนินชีวิต ถือกันวRาธรรมทางพุทธศาสนาเปQนสิ่งที่จะชRวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และ

สRงเสริมสิ่งที่ดีงามรวมไปถึงความมั่นคงของชาติ เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเปรียบเสมือน เอกลักษณIของ

ชาติไทย ทั้งทาง คุณธรรมและจริยธรรม แตRถึงอยRางไรก็ตามความเจริญนั้นที่ก>าวเข>ามาสูRยุคสมัยปgจจุบัน 

ทำคนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สามารถตRอยอดไปสูRความเชื่อ พร>อมกับการปฏิบัติท่ี

แตกตRางไปจากเดิม โดยเฉพาะ อยRางย่ิงในกลุRมเยาวชนคนรุRนใหมRอยRางเชRนเด็กในยุคเจเนอเรช่ัน Z  

เด็กเจเนอเรช่ันZ เปQนเด็กท่ีเกิดในเกิดต้ังแตRป� ค.ศ. 1997 - 2012 คนน้ีกลุRมน้ีเกิดมาพร>อมกับส่ิงท่ี

อำนวยความสะดวกอยRางครบถ>วน เติบโตมาพร>อมกับเทคโนโลยี มีอุปกรณIสื่อสารใช>ตั้งแตRเด็ก ไมRรู>จักโลก

ที่ไมRมีเทคโนโลยี จึงสRงผลให>มีพฤติกรรมสามารถที่จะเรียนรู>ได>รวดเร็วมากกวRากลุRมเจเนอเรชั่นอื่น คนใน

กลุRมนี้เปQนกลุRมคนที่คาบเกี่ยววัยเด็กและวัยรุRน และเปQนยุคที่ไมRวRาจะเพศไหน ๆ ทุกคนมีบทบาทหน>าที่ใน

สังคมที่เทRาเทียมและเสมอภาคกัน มีความคิด ความเชื่อในการสร>างความเปลี่ยนแปลง และต>องการทำให>

สำเร็จด>วยมือของตนเอง นอกจากน้ันยังมองอนาคตมากกวRาอยูRแคRเพียงปgจจุบัน 
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เด็กเจเนอเรชั่น Z มีบทบาทตRอสังคมในยุคปgจจุบันอยูRมากพอสมควร ในยุคสมัยนี้ของมนุษยIได>

พัฒนามาไกลจนก>าวเข>าสูRยุควิทยาศาสตรI  ซึ่งเปQนยุคที่ได>มีการพัฒนาหลายสิ่งหลายอยRางขึ้นอยRางก>าว

กระโดด เพื่อตอบสนองความต>องการความเปQนอยูRของตนเอง เพื่อให>ได>สัมผัสกับความสุขสบายในการ

ดำเนินชีวิต และความสุขจากวัตถุนิยม ซึ่งปgจจุบันการเดินทางของมนุษยIในแตRละยุคถูกพัฒนามาตลอด

อยRางไมRหยุดย้ัง จนกระท่ังมนุษยIได>เดินทางมาถึงยุคโลกาภิวัตนIเปQนยุคท่ีเข>าถึงสูRสังคมและเทคโนโลยี เรียก

ได>วRาเปQนอวัยวะที่ 33 โดยการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด>านชีวิตความเปQนอยูR ทัศนคติ ก็หมุนตามไป

ตามกระแสของโลกอีกด>วย จึงทำให>มีข>อมูลขRาวสาร หรือการเข>าถึงแหลRงข>อมูลเปQนไปได>สะดวกและ

รวดเร็ว ก>าวเข>าสูRสังคมที่พัฒนาตัวเองมาสูRยุคปgจจุบันอยRางถึงที่สุด แตRก็แนRนอน การมีส่ิงที่ดีเกิดขึ้น ก็ต>อง

มีสิ่งที่ไมRดีควบคูRกันไป ในอีกแงRหนึ่งสิ่งเหลRานี้ก็เกิดการสร>างความเสียหายให>กับสังคมไทย ในแงRหนึ่งเกิด

ความเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อและวัฒนธรรมคือ การมีสิทธิเสรีภาพเทRาเทียมกัน อยRางเชRนในเรื่องของ

เสรีภาพทางศาสนาที่รัฐเข>ามามีกลไกท่ีแยบยลในการใช>อำนาจที่นำเอาศาสนามาเปQนตัวกลางในการ

ปกครองโดยมันขัดกับหลักประชาธิปไตย 

มุมมองความเชื่อศาสนาพุทธของเด็กในยุคเจเนอเรชั่นZ ความเชื่อเหลRานี้ยังจำเปQนตRอเด็กหรือ

สังคมรุRนใหมRในปgจจุบันนี้อยูR จึงทำให>เกิดการถกเถียงกันขึ้นมาถึงเรื่องปgญหาของเรื่องการนับถือศาสนา

ภายในสังคมไทย เพราะวRาในทุกวันนี้การนับถือการเลื่อมใส ศรัทธาของศาสนาที่เราอาจจะไมRเคยนึกถึง

หรือข>องเกี่ยวกับทางเสรีภาพและประชาธิปไตย เพราะเชื่อวRาคนในกลุRมเจเนอเรชั่น Z นี้กลับมองวRาเรื่อง

สองเรื่องสิ่งสองสิ่งมันไมRใชRเรื่องเดียวกันที่สามารถนำมารวมเรื่องเดียวกันได> หรือนั่นอาจจะเปQนเพียงความ

เชื่อ ความนับถือ ขนบธรรมเนียมเดิมเพียงด>านเดียวที่เปQนเพียงวาทกรรมที่ปลูกฝgงมา จึงทำให>คนรุRนเกRา 

หรือคนที่ปฏิบัติธรรม รักษาศีล และเชื่อในศาสนาอยRางเครRงครัด ได>ออกมาโจมตีวิพากษIวิจารณIกับ

ความคิดและมุมมองที่คนรุRนใหมRในยุคปgจจุบันวRา เปQนพวกทำลายศาสนา ทำให>ศาสนาเสื่อมเสีย เพราะ

พุทธศาสนาในไทยทําหน>าที่เปQนเหมือน ผู>ควบคุมอำนาจศีลธรรมให>กับรัฐและมองวRาบางมุมของการเมือง

แบบประชาธิปไตยเปQนส่ิงท่ีคุกคามกับศีลธรรม เพราะศาสนายังให>การสนับสนุนผู>ปกครองและอะลุRมอลRวย

อยูR นอกจากนั้นศาสนายังถูกนํามาใช> กับสังคมการเมืองไทยในเรื่องของการเรียกร>องอํานาจให>ประชาชน

อยูRในศีลธรรม ถ>าปลRอยให>คนรุRนใหมRได>มีความคิดเชRนนี้อีกตRอไป อาจจะเปQนผลเสียกับศาสนาที่อยูRคูRกับ

บ>านเมืองไทยมายาวนาน           
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สำหรับคนรุRนใหมRแล>วที่มองโลกในความเปQนจริง ซึ่งผู>วิจัยได>สังเกตและค>นคว>าหาข>อมูลตRาง ๆ ท่ี

เกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ และได>ให>ความสนใจกับทฤษฎีเรื่องวาทกรรม  ผนวกกับเรื่องของการใช>หลักของ

วิทยาศาสตรIมาเปQนสRวนหนึ ่งกับการดำเนินชีวิต จากที ่กลRาวมาข>างต>นกRอให>เกิดความสนใจที ่จะ

ทำการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อนำไปสูRการศึกษามุมมองการให>ความหมายความเชื่อพระพุทธศาสนาของ

เด็กเจเนอเรชั่นZ และศึกษาถึงมุมมองการใช>อำนาจผRานวาทกรรมของรัฐในด>านพุทธศาสนาที่เข>ามาเปQน

ตัวกลางในการกำกับ และได>ตRอยอดไปถึงเรื่องที่นักศึกษาสนใจถึงปgจจัยที่มีผลตRอการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

ความเชื่อพระพุทธศาสนาของเด็กเจเนอเรชั่นZ  ในท>ายที่สุดวาทกรรมจะทำหน>าที่อยRางไรท่ีทำให>เด็ก        

เจเนอเรช่ันZ บางกลุRมคนมีกระบวนการคิดท่ีทำให>เขาเช่ือศาสนาพุทธท่ีมีความแตกตRางกันออกไป 

 

 วัตถุประสงค9ของการศึกษา 

  1.เพื่อศึกษามุมมองการให>ความหมายความเชื่อในด>านพระพุทธศาสนาของเด็กเจเนอเรชั่นZ ใน

มหาวิทยาลัย 

  2.เพื่อศึกษาปgจจัยที่มีผลตRอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อในด>านพระพุทธศาสนาในปgจจุบันของ

เด็กเจเนอเรช่ันZ 

    

 คําถามของการศึกษา  

1.เด็กเจเนอเรช่ันZ ในมหาวิทยาลัยนิยามความเช่ือศาสนาพุทธวRาอยRางไร  

2.อะไรเปQนปgจจัยให>เด็กเจเนอเรชั่นZ ในมหาวิทยาลัยมีความคิด ความเชื่อ ของศาสนาที่แตกตRาง

จากอดีต 

3. เด็กเจเนอเรช่ันZ ในมหาวิทยาลัยใช>ศาสนามาดำเนินชีวิตในสังคมอยRางไร 

 

สมมติฐานของการศึกษา  

ในปgจจุบันน้ี ในสังคมและเทคโนโลยี ได>เข>ามามีบทบาทมากข้ึน ทำให>ความคิดและคRานิยมของคน

รุRนใหมRนั้นถูกลดทอนลง ความคิดตRางที่มองแตกตRาง เพราะเด็กเจเนอเรชั่น Z เป�ดกว>างทางความคิดและ

วัฒนธรรมที ่แตกตRางมากขึ ้น เด็กเจเนอเรชั ่น Z จะมองศาสนาความเชื ่อ เปQนเพียง “มายาคติ” 

นอกจากนั้นในเรื่องของการใช>อํานาจผRานวาทกรรมในการให>ความหมายของของพุทธศาสนาก็เปQนสิ่งหน่ึง

ท่ีสร>างชอบธรรมในสังคมเพ่ือประโยชนIตRอการปกครองหรือควบคุม คือการใช>วาทกรรมเปQนการใช>เปQนการ
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ยัดเยียดชุดความคิดบางอยRางในการสื่อความหมายให>กับสังคม จึงเปQนสิ่งท่ีทำให>เด็กเจเนอเรชั่น Z น้ี

อยากจะตีความความหมายของพุทธศาสนาใหมRโดยท่ีรัฐและศาสนาไมRมีสRวนอุปถัมภIกัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด>านเน้ือหา 

การศึกษาเฉพาะบุคคลครั้งนี้ในครั้งนี้ ผู>วิจัยต>องการที่จะทำความเข>าใจเกี่ยวกับสังคม

วัยรุRนที่อยูRในกลุRมเจเนอเรชั่นZ ในสังคมมหาวิทยาลัย โดยมุRงเน>นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงใน

เรื่องความเชื่อพุทธศาสนาและการเปลี่ยนแปลงในนิยามความเชื่อศาสนาพุทธในสังคมไทยที่ได>มี

การปรับเปลี่ยนเพื่อให>สอดคล>องกับสภาพสังคมของเด็กในปgจจุบันรวมไปถึงแนวคิดในเรื่อง       

วาทกรรมท่ีมากำกับความเช่ือท่ีมีตRอศาสนาพุทธ 

ขอบเขตด>านประชากรและกลุRมตัวอยRาง 

  ผู >ว ิจัยได>ศึกษากลุ RมตัวอยRางคือเจเนอเรชั ่นZ ที ่เรียนอยู Rในมหาวิทยาลัย ในพื ้นท่ี       

กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล โดยผู>วิจัยเลือกการสุRมกลุRมตัวอยRางด>วยวิธีการสโนวIบอล (Snowball 

Sampling) ผRานการสัมภาษณIแบบเจาะลึก (in-depth interviews) โดยจะเปQนกลุRมตัวอยRางท่ี

ยินดีให>ข>อมูลในการให>สัมภาษณI  

 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา (Research methodology) 

การศึกษาเฉพาะบุคคลเปQนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวม

ข>อมูลท้ังระดับปฐมภูมิและข>อมูลระดับทุติยภูมิ  

  

   1. ข>อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Data)  ผู>วิจัยได>เก็บรวบรวมข>อมูลในของการสัมภาษณIเด็ก     

เจเนอเรชั่นZ ในชRวงวัยของการศึกษาอยูRมหาวิทยาลัยโดยเลือกสุRมสัมภาษณI โดยเปQนการสัมภาษณIเชิงลึก

สอบถามข>อมูลโดยมีการพูดคุยความเปQนมาอยRางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวการนับถือพระพุทธศาสนาและ
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ทัศนะคติที ่เปลี ่ยนแปลงไป ผู >ศึกษาใช>วิธีการเลือกกลุ RมตัวอยRางด>วยวิธีการสโนวIบอล (Snowball 

Sampling) โดยกลุRมตัวอยRางท่ียินดีให>ข>อมูล  

2. ข>อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Data)  ผู >วิจัยได>ทำการเก็บการรวบรวมหาข>อมูลผRาน 

เอกสาร วารสาร บทความวิชาการ งานวิจัยตRาง ๆ หนังสือ และข>อมูลออนไลนI ที่มีความเกี่ยวข>องกับ

ประเด็นที่ผู>ศึกษาต>องการที่จะศึกษาโดยผู>วิจัยเลือกใช>แนวคิดทฤษฎีเรื่องวาทกรรมของมิเซลฟูโกตI ในการ

วิเคราะหI งานวิจัยในประเด็นท่ีผู>วิจัยต>องการศึกษา 

  

สถานท่ีในการศึกษา  

เด็กในชRวงวัยของเจเนอเรช่ัน Z ท่ีกำลังศึกษาอยูRในมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพ ฯ และปริมฌฑล 

โดยเปQนการสัมภาษณIแบบสุRม 

 

 

ประโยชน9คาดวBาจะได&รับ  

  การศึกษาเฉพาะบุคคลครั้งนี้ ทำขึ้นเพื่อสามารถสร>างความรับรู>และเข>าใจถึงมุมมองความเช่ือ

ศาสนาพุทธของเด็กเจเนอเรชั่นZ ในมหาวิทยาลัย และรับรู>ถึงความเข>าใจเกี่ยวกับปgจจัยที่มีผลตRอการ

เปลี่ยนแปลงในเรื ่องความเชื ่อในด>านพระพุทธศาสนาในปgจจุบันวRาสิ ่งใดท่ีเปQนปgจจัยที ่สะท>อนให>มี

กระบวนการคิดท่ีแตกตRางจากอดีต 

 

นิยามศัพท9เฉพาะ  

1. เจเนอเรชั่นZ เปQนกลุRมประชากรที่เกิดตั้งแตRป� ค.ศ. 1997 - 2012  (MICHAEL DIMOCK, 

2019) จากการศึกษาในงานวิจัยน้ี ได>ใช>ป� 1996 เปQนป�เกิดสุดท>ายสำหรับกลุRมมิลเลนเนียล ผู>ท่ีเกิดระหวRาง

ป� 1981 ถึงป� 1996 ถือเปQนคนรุRนมิลเลนเนียล เนื่องจากคนรุRนมิลเลนเนียลเติบโตขึ้นมาภายใต>เงาของ

สงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน และมีสRวนทำให>เกิดการแบRงขั้วทางการเมืองที่ซึ่งกำหนดสภาพแวดล>อม

ทางการเมืองในปgจจุบัน โดยคนที่เกิดตั้งแตRป� 1997จึงนับเปQนการเริ่มเจนเนอเรชั่นใหมR คือเจเนอเรชั่นZ 

ซึ่งการแบRงเจนเนอเรชั่นแตRละเจนก็มีความตRางกัน โดยเฉพาะอยRางยิ่ง วิวัฒนาการของโลกเทคโนโลยีเปQน

สRวนหนึ่งในการนำมาพิจารณา ซึ่งการเกิดของ Baby Boomers นั้นเติบโตขึ้นเมื่อโทรทัศนIขยายตัวอยRาง

รวดเร็ว ทำให>วิถีชีวิตการเชื่อมตRอกับโลกเปลี่ยนแปลงไปจากพ้ืนฐานชีวิตความเปQนอยูRสRวน Generation X 
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เติบโตขึ้นในขณะที่การปฏิวัติทางคอมพิวเตอรIกำลังเกิดขึ้น และคนรุRน Generation Y เติบโตขึ้นในชRวงท่ี

อินเทอรIเน็ตเริ่มมีการแพรRกระจายเข>ามา สRวน Generation Z กลRาวมาทั้งหมดเทคโนโลยีเข>ามาเปQนสRวน

หนึ่งของชีวิต โดยมีการเชื่อมตRอ WiFi โซเซียลมีเดีย มีการเชื่อมตRอตลอดเวลา ความบันเทิง การสื่อสาร

และการเป�ดรับวัฒนธรรมตRาง ๆ ของสังคมโลกสRงผลให>เด็กเจนเนอเรช่ันZ น้ี ได>มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง

ไปตามยุคตามสมัย  

เจเนอเรชั่นZ ทำแตRในสิ่งที่ชอบ ชอบความสะดวกสบาย ไมRชอบพิธีรีตอง สามารถทำอะไร หลาย 

ๆ อยRางได>ในเวลาเดียวกัน ลักษณะนิสัยของเจเนอเรชั่นZ เปQนคนที่ชอบความท>าทาย ยอมรับในการ

เปลี่ยนแปลงใหมRๆ เปQนคนที่มีสมาธิสั้น ในการสื่อสารระหวRางคนกลุRมนี้สRวนใหญRเปQนการส่ือสารผRาน 

ข>อความบนหน>าจอมือถือ หรือคอมพิวเตอรIแทนการพูด มีแนวทางเปQนของตัวเอง ชัดเจน ไมRเหมือนใคร 

เจเนอเรชั่นZ เกิดในสังคมอินเทอรIเน็ต จะคุ>นชินกับการติดตRอสื่อสารแบบไร>สายเรียกได>วRาเปQนเด็กที่เกิด

ในสังคมดิจิทัล (มนัสนันทI หัตถศักด์ิ, 2557) คนยุคนี้จะไมRรู>จักชีวิตที่ไมRมี เครื่องมือสื่อสาร ไมRรู>จักการใช>

ชีวิตโดยไมRมีอินเทอรIเน็ต และสามารถ แยกแยะชีวิตออฟไลนIและออนไลนIได>คRอนข>างยาก เน่ืองจาก

โทรศัพทIมือถือซึ่งเปQนเครื่องมือสำคัญใน การเชื่อมตRอกับโลกออนไลนIตลอดเวลา เพื่อเข>าสังคม ดูทีวี เลRน

เกมสI ฟgงเพลง เปQนเจนเนอเรชั่นที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก เจเนอเรชั่นที่มีความสำคัญและมี

อิทธิพลตRอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเปQนอยRางมาก 

 

 

2.ความเช่ือ หมายถึงสภาวะทางจิต (mental state) คือความเชื่อนั้นสามารถที่จะระงับความ

กระวนกระวายในความสงสัย และ ความเชื่อของเราจะเปQนสิ่งชี้นำถึงความปรารถนาและกำหนดการ

กระทำ หรืออุปนิสัยของเรา (Peirce. 1982: 247)  ความเชื่อก็จะแบRงเปQนความเชื่อเรื่องกรรม ความเช่ือ

เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา ถือวRาคนเรามีกรรมเปQนของตนเอง เปQนผู>รับผลของกรรม มีกรรมเปQนกำเนิด 

มีกรรมเปQนที่พึ่งอาศัย หากทำกรรมใดไว> จะดีหรือชั่วก็ตาม ยRอมต>องรับผลของกรรมนั้น  (แสง จันทรIงาม, 

2544) หน>าโดยความเช่ือจะแบRงออกได>หลายอยRางดังน้ี  

1. เชื่อกฎแหRงกรรม เชื่อเรื่องหลักกรรมลิขิต พระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องกรรมไว>มากมาย เชRน 

"เราควรพิจารณาเสมอวRาเรามีกรรมเปQนของตน เปQนทายาทของกรรม มีกรรมเปQนกำเนิด" กรรมใน

ความหมายของพระพุทธศาสนา แปลวRา "การกระทำ" (เจตนา) เปQนคำกลาง ๆ แตRการกระทำไมRจำเปQนวRา

จะต>องเปQนกรรมเสมอไป การกระทำที่เปQนกรรมจะต>องเปQนการกระทำที่ประกอบด>วยเจตนา หรือเจตนา

เปQนกรรมบุคคลจงใจ กระทำด>วยกาย ด>วยวาจา ด>วยใจ ในการกระทำกรรมแตRละครั้งถือเจตนาเปQนหลัก

เสมอ" หมายถึง การกระทำ การพูด ที่แสดงออกภายนอกโดยจงใจก็ดี ความคิดตRาง ๆ ที่เกิดขึ้นชั่วครูR
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ชั่วขณะแล>วผRานไปในจิตใจก็ดี ความรู>สึกและทRาทีตRอสิ่งตRาง ๆ ที่ได>ประสบทางประสาทและที่ระลึกขึ้นมา

ในใจก็ดีล>วนมีเจตนาประกอบอยูRทั้งนั้น เจตนาจึงเปQนเจตจำนง ความจงใจการเลือกอารมณIของใจ เจตนา

จัดเปQนแกนสำคัญที่สุดของการกระทำ เปQนสาระที่ทำให>เกิดการกระทำดังนั้น กิจที่บุคคลจงใจหรือทำด>วย

เจตนา กิจน้ันจะเรียกวRา "กรรม" 

2. เชื่อผลแหRงกรรมเชื่อ ผลแหRงกรรม คือ กฎที่สืบเนื่องมาจากกฎแหRงกรรม เปQนสRวนหนึ่งของกฎ

แหRงเหตุและผล เปQนกฎแหRงสากลจักรวาล ที่วRาด>วยเรื่องเหตุผล คือ ทุกสิ่งทุกอยRางจะเกิดขึ้นได> ต>องมีเหตุ

มีปgจจัยเกี่ยวเน่ืองกัน จะเกิดขึ้นเองโดยลำพังไมRได> กรรมและผลของกรรมมีอยูRในลักษณะเปQนเหตุเปQนผลท่ี

เชื่อมเกี่ยวโยง เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งน้ันจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไมRมี สิ่งนี้ก็ไมRมี เพราะสิ่งนี้ดับ ส่ิง

นี้จึงดับ ดังนั้นการผลแหRงกรรม ตั้งอยูRบนพื้นฐานที่วRา ทำกรรมดีได>ผลดีทำกรรมชั่วได>ผลชั่ว ทำกรรมอยRาง

ใดไว>จะต>องได>รับผลของกรรมอยRางนั้น แตRมีปgญหาอยูRวRาตัววิบากของกรรมนั้นเริ่มขึ้นเมื่อใด ตอบได>วRา

วิบากของกรรมเร่ิมทำงานในขณะท่ีบุคคลมีเจตนา และใช>เจตนาทำกรรมเปQนต>นไป  

3.ความเชื่อเรื ่องบุญและบาป ตั้งแตRอดีตจนถึงปgจจุบัน ความเชื่อเรื ่องบุญและบาป ได>มีการ

ปลูกฝgงกันมาเปQนเวลาช>านานอยูRในจิตใจของคนท่ัวไปต้ังแตRเปQนเด็ก เพราะได>รับการส่ังสอนจากพRอแมRเปQน

อันดับแรกเมื่อเจริญเติบโตขึ้นได>มีโอกาสเข>าวัด ไปรRวมกิจกรรมของทางวัด ได>รับฟgงการแสดงธรรมจาก

พระสงฆIถึงเรื่องบุญ-บาป ดังนั้น คำสอนเรื่องบุญ-บาปจึงได>ฝgงอยูRในจิตใจตลอดมา เรื่องบุญ-บาปตาม

ทรรศนะทางพระพุทธศาสนาจึงเปQนเรื่องที่เกี่ยวข>องกับชีวิตของบุคคลแตRละคน และมีความสำคัญตRอการ

ดำรงชีวิตอยRางมากในแงRของการอยูRรRวมกันตRอคนในสังคม เพราะบุญ-บาปเปQนหลักจริยธรรมซึ่งทำให>

บุคคลมีความเช่ือเผื่อแผRตRอกัน ไมRเบียดเบียน รังแกRกัน หรือสร>างความเดือดร>อนตRาง ๆ ให>เกิดขึ้นตRอ

บุคคลและสังคม เปQนต>น 
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ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน  

ในการศึกษา ผู>วิจัยได>มีการรวบรวมข>อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร ข>อมูลออนไลนIท่ีเก่ียวข>อง 

ลงสนามเพื่อเก็บข>อมูล และการสัมภาษณIข>อมูล ตลอดจนการนำมาวิเคราะหIเรียบเรียงจนนำไปสูRการ

สรุปผลของการศึกษา โดยใช>ระยะเวลาประมาณ  10 เดือน ตั้งแตRเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จนถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยแบRงออกเปQน 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

สิงหาคม พ.ศ. 2564 - พฤศจิกายน พ.ศ. 

2564 

 

 

 
 

ศึกษาทบทวนงานวิจัย หนังสือ บทความ

วิชาการ เอกสารตRาง ๆ ว ิทยานิพนธ I ท่ี

เกี ่ยวข>องกับประเด็นในการศึกษาเฉพาะ

บุคคล เพื่อให>ได>ข>อมูลเบื้องต>นกRอนลงพื้นท่ี

สนาม 

ธันวาคม พ.ศ. 2564 - มกราคม พ.ศ. 2565 ศึกษาข>อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม การ

ไปมีสRวนรRวมในการสัมภาษณIของผู>ให>ข>อมูล

ในพ้ืนท่ีจริง และออนไลนI 

กุมภาพันธI พ.ศ. 2565 - มีนาคม พ.ศ. 2565 รวบรวมและเรียบเรียงข>อมูลจากที่ได>มาใน

การศึกษางานวิจัย หนังสือ บทความวิชาการ 

และเอกสารตRาง ๆ และรวมไปถึงข>อมูลจาก

ลงภาคสนามท่ีได>จากการสัมภาษณI เพ่ือนำไป

ตีความ วิเคราะหI และสรุปผล 

เมษายน พ.ศ. 2565 - พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สรุปข>อมูลทั ้งหมดที ่ได>และประมวลผลท่ี

ได>มากท้ังหมด นำไปวิเคราะหI และสรุป 
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บทท่ี 2 

 

1.แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข&อง  

 ในการศึกษาเรื่อง มุมมองความเชื่อศาสนาพุทธของเด็กเจเนอเรชั่น Z ในมหาวิทยาลัย ผู>ศึกษาได>

นำแนวคิดทฤษฎีและเอกสารรายงานวิจัยมาเปQนกรอบที่นำมาวิเคราะหI โดยได>แบRงเปQนสองสRวนซึ่งสRวน

แรกจะเปQนแนวคิดทฤษฎี คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข>องกับวาทกรรม (Discourse) สRวนที่สอง คือเอกสาร

งานวิจัย โดยผู>ศึกษาได>แบRงออกเปQนสามประเด็น ได>แกR เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข>องกับเจเนอเรชั่น Z 

เอกสารงานวิจัยความเชื่อพุทธศาสนาทRามกลางความเปลี่ยนแปลง และเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับ ความ

หลากหลายของพุทธศาสนา  

 

1. แนวคิดทฤษฎีท่ีใช&ในการศึกษา  

1.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวข&องกับวาทกรรม (Discourse)    

มิเชล ฟูโกตI (Michael Foucault) ปรัชญาชาวฝร่ังเศส ได>ให>ความหมาย“วาทกรรม”(Discourse) 

ทุกคนมักจะเข>าใจวาทกรรมจะเปQนเรื่องที่เขียนหรือพูด แตRวRาวาทกรรมมันเปQนมากกวRานั้น เพราะคือ

ระบบกระบวนการผลิต เอกลักษณI และการให>ความหมายสิ่งตRาง ๆ ในสังคม อยRางเชRนในเรื่องของอำนาจ 

ความรู> ความจริง และตัวตนของเราเอง (ไชยรัตนI เจริญสินโอฬาร, 2545: 19-20) เปQนกฎที่ชRวยยึดเหน่ียว

สิ่งที่เราสร>างขึ้นให>ดำรงอยูRและเปQนที่ยอมรับของสังคมตRอไป แตRในขณะเดียวกัน วาทกรรมยังทำหน>าท่ี

เปQนตัวกำหนด คำพูดหรือความหมายบางอยRางที่เปQนความจริงในสังคม ซึ่งความจริงนี้อาจจะไมRใชRความ

จริงที่เรารู>ชัดได> แตRมันทำหน>าที่เปQนตัวกฎเกณฑIมากำหนดเรา วRาสิ่งนั้นเปQนจริง สิ่งนั้นไมRเปQนจริง จึงทำให>

เรื่องนี้มีสRวนของอำนาจเข>ามาเกี่ยวข>องด>วย มันเลยสRงผลให>บางสิ่งที่ดำรงอยูRในสังคมเลือนหายไปได>ใน

สังคม 

วาทกรรมสามารถแสดงบทบาทหน>าท่ีและสถาปนาตัวเองข้ึนมาได>จะต>อง ผRานปฏิบัติการของวาท

กรรม (Discursive Practice) ได>แกR จารีตประเพณี ความคิด ความเชื่อ คุณคRา คRานิยม โดยสิ่งเหลRานี้เปQน

สิ่งประกอบสร>างที่สามารถอธิบาย และเข>าถึงผู>คนในสังคมภายใต>กฎเกณฑIกับสิ่งที่ถูกพูดอยRางแท>จริง 

(Foucault, 1972a :63 อ>างถึงใน ไชยรัตนI เจริญสินโอฬาร, 2545: 21)  ฉะนั้น วาทกรรมเลยสร>างสิ่งตRาง 

ๆ ขึ้นมา ภายใต>กฎเกณฑIที่ชัดเจนชุดหนึ่ง กฎเกณฑIนี้จะเปQนตัวกำหนดการดำรงอยูR การเปลี่ยนแปลง 

หรือ การเลือนหายไปของสรรพสิ่ง นั่นคือควบคูRไปกับสรรพสิ่งตRาง ๆ ท่ีสังคมสร>างขึ้น ยังมีการสร>างและ

การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีถูกพูดถึงโดยวาทกรรมอีกด>วย  
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เอกลักษณIและความหมายที่ฟูโกตIได>วRานั้น มันเปQนเรื่องที่เกี่ยวกับการใช>อำนาจและความรุนแรง

โดยเข>าไปบังคับยัดเยียดซึ่งอำนาจและความรุนแรงนั้นมันเปQนสิ่งที่เปQนความรู> ที่ได>รับการขัดเกลาแล>ว 

และขณะเดียวกันวาทกรรมชุดนั้น ก็จะป�ดกั้น ขจัด หรือทำลายไมRให>เกิดสิ่งที่แตกตRางไปจากเอกลักษณI

หรือความหมายของวาทกรรมนั้นได>สร>างมา มากกวRาเปQนเรื่องของการผูกติดของคุณสมบัติเฉพาะตัวของ

สิ่งเหลRานั้นเอง  อยRางเชRน  พวกจารีต การปฏิบัติและกฎเกณฑIของสังคมในรูปของวาทกรรมและการ

ปฏิบัติของวาทกรรมในเรื่องนั้น ๆ ที่เปQนตัวกำหนดเอกลักษณIและความหมายให>เกิดขึ้น เอกลักษณIและ

ความหมายจึงมีลักษณะลื่นไหล (elusive) เปลี่ยนแปลงไปตามวาทกรรมที่สร>างสิ่งเหลRานั้นขึ้นมา ไมR

แนRนอน ตายตัว หยุดน่ิง หรือท่ีเรียกวRา "discursive , narrative identity" (เพ่ิงอ>าง 2545: 24)   

วาทกรรมได>สร>างเหตุการณIและกฎเกณฑIตRาง ๆ ขึ้นมาบังคับใช>กับสรรพสิ่ง" (Foucault, 1970a 

:67 อ>างถึงใน ไชยรัตนI เจริญสินโอฬาร, 2545 :25) สามารถกลRาวอยRางหนึ ่งคือ สำหรับฟูโกตIแล>ว          

วาทกรรมเปQนมากกวRาเร่ืองของภาษา คำพูดหรือการตีความ แตRเปQนเรื่องของอำนาจและความรุนแรงท่ี

แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติของวาทกรรมในสังคม (discursive practices) หรือที่ฟูโกตIกลRาว ไว>วRา

“ในทุกสังคมการผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบภายใต>กฎเกณฑIชุดหนึ่ง ซึ่งมีหน>าที่เปQนตัว

ทำให>เรามองไมRเห็นถึงอำนาจ และอันตราย รวมถึงความนRาเกลียด นRากลัวของวาทกรรมเพื่อให>วาทกรรม

ดังกลRาวได>ดำรงความเหนือความเปQนเจ>าในสังคม” (เพิ่งอ>าง 2545: 24) สังคม ซึ่งสำหรับสังคมปgจจุบัน

ของเรา มีกฎเกณฑIท่ีรู>จักกันดีคือการกีดกัน ป�ดก้ัน ในรูปแบบท่ีเราคุ>นเคยและเคยชินอยRางมากน่ันคือ การ

ห>ามทำ ห>ามพูดส่ิงน้ัน ส่ิงน้ี   

กฎเกณฑIเหลRานี้ที่สำคัญในสังคมในความเห็นของฟูโกตIได>คือในเรื่องของอำนาจ (power) แตRมัน

ไมRใชRอำนาจในรูปแบบการใช>ความรุนแรงอยRางการใช>กำลังเข>าบีบบังคับ แตRเปQนอำนาจท่ีได>รับการขัดเกลา

จนขาวสะอาดในรูปของความรู>  (knowledge) ที่วRาด>วยเรื่องนั้น ๆ และก็ไมRใชRความรู>แบบทั่วไป แตRมัน

เปQนความรู>ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด>าน อยRางเชRนในเรื่องของการดำรงอยูRของอำนาจ คืออำนาจเปQนที่ยอมรับ

เพราะมันสามารถที่จะปกป�ดความหยาบกร>าน ซึ่งความสำเร็จของอำนาจนั้นมันอยูRที่วRาเราสามารถที่จะ

ปกป�ดมันได>หรือเปลRา คือกลไกการทำงานของอำนาจ มันไมRใชRแคRเรื่องกฎหมายที่ทุกคนเข>าใจกัน แตRมัน

เกี่ยวข>องกับกฎเกณฑIและจารีตประเพณีมากกวRา และอำนาจก็ไมRใชRวัตถุที่ทุกคนจะเข>าไปจับต>องได> 

อยRางเชRนในเรื ่องของสถาบัน โครงสร>าง ซึ ่งอำนาจมันก็เปQนเสมือนกับสัญลักษณIที ่ติดกับตัวเราใน

สถานการณIที่มันซับซ>อนของการตRอสู>กับการใช>ชีวิตในสังคม เปQนต>นและเมื่อได>นำมาเปรียบกับสังคมไทย 

จะเห็นได>วRาการตรากฎหมายข้ึนมาเพื่อเปQนการใช>อำนาจอาจจะสามารถนิยามได>วRา การกระทำไหนท่ี

เรียกวRาถูกกฎหมาย หรือการกระทำไหนที่เรียกวRาผิดกฎหมาย โดยมีระบบคิดและเหตุผลตRาง ๆ อยRางเชRน 

ชุดความคิดด>านศีลธรรม ชุดความคิดด>านสังคมศาสตรI ชุดความคิดด>านการเมือง หรือชุดความคิดด>าน
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เศรษฐกิจ มารองรับเพื่อสนับสนุนให>กฎหมายนั้นเปQนความจริง ที่มีอำนาจสามารถตัดสินวRาสิ่งใดถูกหรือ

ผิดได> ถ>าทุกคนในสังคมยอมรับวRากฎหมายคือความจริงที่ต>องปฏิบัติตาม ก็เทRากับวRาคนในสังคมนั้นกำลัง

ตกอยูRภายใต>อำนาจของวาทกรรมที่วRาด>วยกฎหมายชุดนั้นโดยไมRรู>ตัว แตRวRาการทำงานของอำนาจก็ไมRได>

เดินอยูRในระนาบเดียวเสมอไป เหมือนที่ ฟูโกตIได>กลRาววRา "ไมRมีความสัมพันธIทางอำนาจใดที่ไมRมีการ

ตRอต>าน การตRอต>านดูจะเปQนจริงและมีผล เพราะมันเกิดขึ้นตรงจุดที่มีการใช>อำนาจโดยตรงเลย" ฟูโกตIมอง

อำนาจเปQนสองอยRางคือที่มีทั้งด>าน กดขี่และด>านแข็งขืนอยูRในตัว อำนาจหรือความรู>เปQนความสัมพันธI

ภายในไมRใชRภายนอก อำนาจมีความหลากหลายและไมRสม่ำเสมอ การกระจายอำนาจในพื้นที่จึงมีลักษณะ

ถูกปรับเปลี่ยนได>ตลอดเวลา และด>วยลักษณะของวาทกรรมที่มีหลายแงRมุม มันทำให>สามารถเปลี่ยนเปQน

วาทกรรมตRอต>านและแข็งขืนอำนาจได> (ธีรยุทธ บุญมี, 2551: หน>า 186, อ>างใน: ชูเกียรติ ถนอมบุญชัย, 

2552: 3)         

ทฤษฎีวาทกรรมของฟูโกตIนี้จะเห็นได>วRาเปQนแนวคิดท่ี สามารถนำมาเปQนกรอบในการวิเคราะหI

โดยนำ ความรู> ความจริง และอำนาจของวาทกรรม นำมาเชื่อมโยงในเรื่องมุมมองความเชื่อศาสนาพุทธได> 

โดยในทัศนะของฟูโกตI สิ่งที่เรียกวRาความรู>หรือความจริงที่เรายอมรับกัน มันเปQนความรู>ที่เปQนสัจธรรม

บริสุทธิ์หรือไมR ถ>าหากเปQนความรู>แฝงไว>ด>วยอำนาจที่ถูกสร>าง ถูกผลิตขึ้นโดยมนุษยIผRานระบบของภาษา

ชุดหนึ่งหรือที่เรียกวRา วาทกรรม ถ>าหากนำมาพิจารณากับประเด็นทางด>านศาสนาที่มีความสัมพันธIกับ

การเมือง ทุกคนยRอมรู>โดยทั่วกันวRา การเมืองนั้นเปQนความสัมพันธIทางอำนาจ โดยรัฐมีการนำวาทกรรม

ทางศาสนามาเปQนตัวควบคุมประชาชน คือการเอาหลักธรรมคำสอนมาเปQนต>นแบบวRาสิ่งใดควรไมRควร  

เรียกได>วRาตกเปQนเคร่ืองมือในการปกครอง ซึ่งในปgจจุบันเด็กเจนเนอเรชั่น Z นี้มองวRาธรรมะสมัยกRอน เปQน

ธรรมะท่ีมีแตRเร่ืองการตัดสิน บาปบุญคุณโทษ แตRคนรุRนใหมRเขาสนใจวRา ธรรมะจะให>ความเปQนธรรมกับเขา

ได>ยังไง ตัวอยRางเชRนในเรื่องของเด็กเจเนเรชั่นแซดท่ีตRอต>านคำวRา เสรีภาพทางศาสนา ซึ่งการนิยามคำวRา

เสรีภาพคือเราทุกคนเปQนปgจเจกชน เปQนผู>ที่มีอำนาจ สิทธิของตนเอง มีความเสมอภาคและความเทRาเทียม

กัน โดยที่กลRาวมานั้นมันสามารถเปQนได>จริงในทางปฏิบัติแตRวRาหากเราจะจำเปQนต>องยกเลิกรัฐแบบศาสนา

หรือรัฐที่ปกครองด>วยอุดมการณIทางการเมือง และสร>างระบอบเสรีประชาธิปไตยขึ้นมาแทน รัฐจะต>อง

เปQนกลางทางศาสนา (สุรพศ ทวีศักด์ิ, 2564: 44) แตRในปgจจุบันเองเสรีภาพที่ได>กลRาวมานั้นเปQนเสรีภาพท่ี

ปลอม ๆ ท่ีรัฐได>มอบให>ประชาชนมันเปQนเสรีภาพท่ีไมRได>เปQนปgจเจกบุคคล ไมRได>เปQนผู>ท่ีมีอำนาจเหมือนกับ

คำท่ีพูดวRา ประชาธิปไตยเปQนของปวงชน โดยประชาชนไมRมีสิทธิในการตั้งคำถามหรือตรวจสอบ ในเรื่อง

ศาสนาทางการเมืองหรือแม>แตRในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกษัตริยIได>แม>แตRน>อย  
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2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข&อง 

การศึกษาเฉพาะบุคคลในหัวข>อเรื่อง มุมมองความเชื่อศาสนาพุทธของเด็กเจเนอเรชั่นZ ในมหาวิทยาลัย 

ผู>วิจัยได>แบRงวรรณกรรมออกเปQน 3 สRวน ได>แกR    

1.วรรณกรรมท่ีเก่ียวข>องกับเด็กเจน Z   

2.วรรณกรรมท่ีเก่ียวข>องกับพุทธศาสนาทRามกลางความเปล่ียนแปลง 

3.วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับความหลากหลายของพุทธศาสนา  

 

2.1 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข&องกับเด็กเจนZ  

เจเนอเรช่ันZ เปQนชRวงท่ีมีการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีจนกลายเปQนสRวนหน่ึงของวัฒนธรรม การ

ดำรงอยูRของคนยุคใหมR เมื่อเจเนอเรชั่นZ ซึมซับวิถีชีวิตดังกลRาวได>อยRางรวดเร็ว ประกอบกับ การใช>งาน

ของเทคโนโลยียุคนี้ ซึ่งมีสังคมออนไลนIประเภทตRาง ๆ มีการแชรI ภาพ วิดีโอ อัพเดท บล็อก สRงข>อความ

สอดรับกับลักษณะนิสัยของวัยรุRนที่ต>องการพื้นที่แสดงออกความคิด เพื่อเรียกร>อง การตอบรับจากสังคม 

ยิ่งแสดงออกแล>วถูกตอบกลับในสิ่งที่ตนต>องการมากเทRาไหรRจะย่ิงรู>สึกเปQนที่นRาพอใจ อีกทั้ง ต>องการรับ

ข>อมูลขRาวสารจากโลกภายนอก เพื่อนำข>อมูลที่ได>ไปใช>ประโยชนIตRาง ๆ อยRางรวดเร็วก็ยิ่งทำ ให>เทคโนโลยี

มีความสำคัญตRอ เจเนอเรช่ันZ โดยไมRสามารถแยกออกจากกันได> 

กลุRมคน เจเนอเรชั่นZ มีความเปQนปgจเจกชนคRอนข>างสูง มักใช>เวลาไปกับการใช>เทคโนโลยีตRาง ๆ 

เพื่อเข>าถึงสังคม เปQนคนที่คRอนข>างควบคุมตนเอง (Self – Controlled) ให>ความสำคัญกับ ครอบครัว มี

ความรับผิดชอบสูง ต>องการการยอมรับจากกลุRมสังคมของตนเอง โตกวRาวัย นอกจากน้ี เปQนกลุRมคนที่ให>

ความสำคัญกับความปลอดภัย (Security) มากกวRากลุRมคนอื่น ๆ (Wellner, 2000, pp. 60 – 65) คน

กลุRมนี้มีความพร>อมสำหรับงานที่ได>รับมอบหมาย มีความเชื่อมั่นในตนเองและมอง โลกในแงRดี ใสRใจ

ประเด็นทางสังคมเช่ือวRาพวกเขาสามารถเปล่ียนแปลงโลกได>  

เด็กเจเนอเรชั่น Z เติบโตขึ้นมาในสภาวะแวดล>อมที่พวกเขาได>รับการปกป�องคุ>มครอง โดยพRอแมR

ที่อยู Rในเจเนอเรชั่น X ซึ่งเคยถูกเลี้ยงดูมาอยRางอิสระ การปกป�องลูกจากผลกระทบ อื่น ๆ ที่ตามมา 

อารมณIในด>านลบและความเปQนจริงของชีวิตกำลังเติบโตขึ้นทRามกลางกลุRมผู>ปกครองท่ี มีลูกอยูRในเจเนอ

เรชั่นZ ขณะที่การปกป�องและการอบรมเปQนสัญชาตญาณโดยธรรมชาติของการ เปQนพRอแมR มีความเปQนไป

ได>วRาเจเนอเรชั่นZ กำลังได>รับการปกป�องจากผลกระทบที่ตามมาภาย หลังจากการกระทำของพวกเขา 

และความเปQนจริงของชีวิตที่สร>างผลกระทบตRอการพัฒนา ลักษณะนิสัย (มนัสนันทI หัตถศักดิ์. 2557). 

ดังนั้น พRอและแมRจึงต>องรักษาสมดุลระหวRางการปลRอยให>ลูกมี ประสบการณIในด>านลบอยRาการปกป�อง

พวกเขามากจนเกินไป  
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เจเนอเรชั่นZ โดยการสื่อสารระหวRางคนกลุRมนี้สRวนใหญRเปQนการสื่อสารผRานข>อความบน หน>าจอ

มือถือ หรือคอมพิวเตอรIแทนการพูด ไมRชอบเปQนลูกจ>าง มีความต>องการเปQนเจ>าของกิจการ ขนาดเล็ก มี

ความอิสระในตัวเองคRอนข>างสูง มีแนวทางเปQนของตัวเองชัดเจน ไมRเหมือนใคร และไมR อยากให>ใคร

เหมือน โดยมีลักษณะโดดเดRนที่เกิดมาพร>อมกับสังคม Internet โดยแท>จริง เกิดจากพRอ แมRรุRนใหมRอยRาง 

เจเนอเรชั ่น X ดำเนินชีวิตแบบมีการติดตRอสื ่อสารไร>สายและสื ่อบันเทิงที ่คุ >นเคยตRาง ๆ อยRาง เชRน 

YouTube  Facebook  Instagram และ Twitter เรียกได>วRาเปQนเด็กที่เกิดจากสังคมดิจิทัล สRวนในเรื่อง

ความเทRาเทียมทางเพศมีความชัดเจนท้ังในท่ีทำงานและท่ีบ>าน เรียกได>วRา เด็กรุRนน้ีเปQนรุRนแรกท่ีท้ังพRอและ

แมRทำงานบ>านทั้งคูR นั่นหมายความวRาได>รับการเลี้ยง ดูโดยมากจากคนอื่นที่ไมRใชRพRอแมRเจเนอเรชั่นZ เปQน

รุRนแรกที่เห็นคนรุRนเดียวกันและคนรุRนพRอแมRที่รู>จักการ ทำงานกับ Technology (เพิ่งอ>าง. 2557).  ซึ่งถ>า

ถามถึงจุดอRอนของ เจเนอเรชั ่นนี ้ คือในเรื ่องการปฏิสัมพันธIกับโลกแหRงความเปQนจริง ซึ ่งมีกระทบ            

ในหลาย ๆ เรื่องอยRางเชRนเรื่องของทักษะตRาง ๆ ท้ังการฟgง พูด อRาน เขียน ท่ีเปQนเชRนน้ีก็เพราะวRาคนเจเนอ

เรชั่นนี้เคยชินและใช>ชีวิตประจำวันกับการใช>เวลาสRวนมากในการกดโทรศัพทIและแสดงความคิดเห็นผRาน

ทางพื้นที่ออนไลนIเปQนสRวนมากเลยทำ ให>ทักษะพื้นฐานตRาง ๆ ที่เปQนสิ่งสำคัญตRอการดำรงชีวิตในเจเนอ

เรชั่นกRอนหน>านี้ถูกเพิกเฉย ละเลย ซึ ่งก็ไมRนRามีปgญหาแตRอยRางใดถ>าคนทั้งโลกเปQนคนเจเนอเรชั่นZ 

เหมือนกันหมด แตRในความเปQนจริงแล>วเจเนอเรชั่นZ ยังต>องอยูRในสังคมกับคนอีกหลาย ๆ ชRวงอายุ ดังน้ัน

การปรับตัวและการพัฒนาความสามารถพื้นฐานนั้นยังมีความจำเปQนอยู R (วิทยา ชีวรุโนทัย, 2555) 

 คนรุRนใหมR (เจเนอเรช่ันZ) ถือเปQนชRวงวัยท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะปgจจุบันสภาพสังคม

มีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให>คนรุRนใหมRมีทัศนคติที่ไมRดี เมื่อได>รับขRาวสารเชิงลบด>านพระพุทธศาสนา

ได>อยRางรวดเร็ว เชRน ขRาวในเชิงลบเกี่ยวกับพระสงฆIที่เกิดขึ้นอยูRบRอย ๆ  อยRางเชRนการไปมีเพศสัมพันธIกับ

ผู>หญิง เปQนต>น ซึ่งกริยาอาการแบบนี้เปQนการกระทำที่ทำให>สถาบันศาสนาได>รับผลกระทบ เลยสRงผลให>

เกิดทัศนคติที่ไมRดีตRอพระพุทธศาสนา ซึ่งในปgจจุบันคนรุRนใหมRจะชอบให>ความสำคัญแตRตัวเองเปQนหลัก 

ความสนใจในการเข>าถึงพระพุทธศาสนาอยRางจริงจังจะมีน>อยกวRาเจนเนอเรชั่นที่ผRานมา ประกอบกับมีส่ิง

เร>าทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี จึงทำให>วิถีชีวิตของคนรุ RนใหมRไมRได>ผูกพันกับ

พระพุทธศาสนา (วสิฐพัชรI วาฤทธ์ิ และคณะ,2557 : 2-3 , อ>างถึงใน: อุมารินทรI เลิศสหพันธI และ พระครู

ปริยัติธรรมวงศI, 2564: 11 ) 

ลักษณะสRวนใหญRของคน เจเนอเรช่ันในประเทศไทย ก็เหมือนกับ เจเนอเรช่ันท่ีอาศัยอยูRในซีกโลก

ตะวันตก กลRาวคือพวกเขามีความต>องการที่จะท>าทายกับสถานะปgจจุบัน ในแงRของคุณคRา ธรรมชาติ 

เทคโนโลยี รวมถึงความสัมพันธIกับแบรนดIตRาง ๆ ทั้งนี้ 35% ของผู>เข>ารRวมงานวิจัยชาวไทย ระบุวRา 
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“ความยั่งยืน” เปQนสิ่งที่ควรคRาและพร>อมที่จะสู>เพื่อสิ่งนี้ จากมุมมองดังกลRาวสามารถอธิบาย เจเนอเรช่ัน 

ของไทยได>วRาเปQน “True Gen” ซึ่งก>าวไปข>างหน>าด>วยการเสาะหาสิ่งที่เปQนแกRนแท>สาระ (ปgทมา จอมศิริ

วัฒนา, ม.ป.ป., ออนไลนI) 

ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นZ แล>วจะเห็นได>การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายด>านจาก

กลุRมคนรุRนใหมR ๆ โดยเฉพาะคนเจเนอเรชั่นZ ซึ่งหลาย ๆ ครั้งก็มาจากการจุดประเด็นของคนกลุRมนี้ ซึ่งทำ

การรวมตัวกันและสร>างพื้นที่เฉพาะกลุRมขึ้นมาเพื่อใช>สื่อสารเรื่องราวตRาง ๆ ของสังคม และแบRงปgนให>เกิด

การรับรู> สูRการขับเคลื่อนทางสังคมให>พัฒนาและเดินหน>าไปพร>อมกัน คน เจเนอเรชั่นแซด จึงกลายเปQนเจ

เนอเรชั่นใหมRที่ให>ความสำคัญกับเรื่องความเทRาเทียมในสังคม มีการคิดอRานที่ครอบคลุม ตระหนักรู>และ

เข>าใจคนในหลากหลายด>าน คนเจนนี้มีความต>องการที่จะให>ทุกคนรู>สึกวRา พวกเขามีคุณคRา มีสิทธิเสรีภาพ

ท่ีเสมอภาค ไมRวRาจะมีอายุเทRาไหรR เช้ือชาติหรือศาสนาอะไร และไมRจำกัดเพศสภาพทางสังคม 

 

2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข&องกับพุทธศาสนาทBามกลางความเปล่ียนแปลงในสังคมไทย   

พระพุทธศาสนาเข>ามาประเทศไทย เมื่อประมาณ พ.ศ. 236 เพราะการสRงพระสมณทูตไปเผยแผR

พระพุทธศาสนาในประเทศตRาง ๆ เก>าสาย โดยการอุปถัมภIของพระเจ>าอโศกมหาราช กษัตริยIอินเดีย 

ในขณะน้ันประเทศไทยรวมอยูRในดินแดนท่ีเรียกวRาสุวรรณภูมิ ซ่ึงมีขอบเขตกว>างขวาง มีประเทศรวมกันอยูR

ในดินแดนสRวนนี้ไมRน>อยกวRา เจ็ดประเทศ จะมี ไทย พมRา ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซ่ึง

สันนิษฐานวRามีใจกลางอยูRที่จังหวัดนครปฐมของไทย เพราะวRาได>พบโบราณวัตถุที่สำคัญ เชRนพระปฐม

เจดียI และรูปธรรมจักรกวางหมอบเปQนหลักฐานสำคัญ (กรมศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรม, 2560: 11-

23) 

สมัยทวาราวดี ผืนแผRนดินจุดแรกของอาณาจักรสุวรรณภูมิ เนื่องจากจดหมายเหตุของหลวงจีน

เหี้ยนจัง เรียกวRาทวาราวดี พระพุทธศาสนาที่เข>ามาในครั้งนี้ เปQนแบบเถรวาทดั้งเดิม พุทธศาสนิกชนได>มี

ความศรัทธาเลื่อมใสบวชเปQนพระภิกษุจำนวนมาก และได>สร>างสถูปเจดียIไว>สักการะบูชา เรียกวRา สถูปรูป

ฟองน้ำ เหมือนสถูปสาญจีในอินเดีย ท่ีพระเจ>าอโศกทรงสร>างข้ึนศิลปะในยุคน้ีเรียกวRาศิลปะแบบทวาราวดี 

สมัยลพบุรี กษัตริยIกัมพูชาราชวงศIสุริยวรมัน นับถือพระพุทธศาสนามหายาน ซึ่งมีสายสัมพันธI

เชื่อมตRอมาจากอาณาจักรศรีวิชัย แตRมหายานในสมัยนี้ผสมกับศาสนาพราหมณI ประชาชนในอาณาเขต

ตRาง ๆ จึงได>รับพระพุทธศาสนาทั้งแบบเถรวาทที่มีมาแตRเดิมด>วย กับแบบมหายานและศาสนาพราหมณIท่ี

เข>ามาใหมRด>วย ทำให>มีผู>นับถือพระพุทธศาสนาเปQนสองแบบ และมีพระสงฆIทั้งสองฝาย คือฝายเถรวาท



   

 

15 

และฝายมหายาน และภาษาสันสกฤตเปQนภาษาหลักของศาสนาพราหมณI และพระพุทธศาสนาฝาย

มหายานก็ได>เร่ิมเข>ามามีอิทธิพลในด>านภาษาและวรรณคดีไทย  

	
สมัยสุโขทัย หลังจากอาณาจักรพุกามและกัมพูชาเส่ือมอำนาจลง คนไทยจึงได>ต้ังตัวเปQนอิสระ ได>

กRอตั้งอาณาจักรขึ้นเอง สองอาณาจักร คือล>านนา และสุโขทัย ซึ่งมีศูนยIกลางอยูRที่จังหวัดสุโขทัยปgจจุบัน 

ในตอนเมื่อพRอขุนรามคำแหงขึ้นครองราชยI ได>เชิญพระมหาเถระสังฆราช ซึ่งเปQนพระเถระชาวลังกาที่มา

เผยแผRอยูRท่ีนครศรีธรรมราช มาเผยแผRพระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัย พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศIได>เข>า

มาเผยแผRในประเทศไทย ถึงสองครั้ง คือครั้งแรก ในสมัยพRอขุนรามคำแหง ครั้งที่สอง ในสมัยพระเจ>าลิไท 

พระพุทธศาสนาเจริญรุ Rงเรืองมาก กษัตริยIทุกองคIปกครองบ>านเมืองโดยธรรม มีความสงบรRมเย็น 

ประชาชนเปQนอยูRโดยผาสุก ต้ังแตRสมัยสุโขทัย รัฐได>มีการสนับสนุนให>มีสร>างทั้งวัดหลวงและวัดราษฎรI 

เนื่องจากชRวงเวลานี้มีผู>คนจากภายนอกอพยพลี้ภัยเข>ามาเปQนพลเมือง ซึ่งวัดไมRเพียงแตRจะมีบทบาทในการ

สร>างบูรณาการทางวัฒนธรรมให>กับผู>คน นอกจากนี้ยังเปQนมีจิตสํานึกรRวมกันในการเปQนคนไทยภายใต>

อำนาจพระมหากษัตริยI นอกจากนั้นยังทำให>พุทธศาสนาเปQนวิถีชีวิตของคนไทยอีกด>วย (สุมาลัย กาล

วิบูลย, 2561: 403) 

 

สมัยอยุธยา พระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาได>รับอิทธิพลของพราหมณIเข>ามามาก พิธีกรรมตRาง ๆ 

ได>ปะปนพิธีของพราหมณI เน>นความขลังความศักด์ิสิทธ์ิ และอิทธิปาฏิหาริยI มีเร่ืองไสยศาสตรIเข>ามาปะปน

อยูR ประชาชนมุRงเรื่องการบุญการกุศล สร>างวัดวาอาราม สร>างปูชนียวัตถุ บำรุงศาสนาเปQนสRวนมาก ใน

สมัยอยุธยาต>องประสบกับภาวะสงครามกับพมRา จนเกิดภาวะวิกฤตทางศาสนาหลายครั้ง ประวัติศาสตรI

อยุธยาแบRงเปQน  

  อยุธยาตอนต&น (พ.ศ. 1991 - 2031) ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ปกครองบ>านเมืองด>วย 

และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และให>ลูกของทRานบวชเปQนสามเณร โดยสันนิษฐานวRาเปQนการเริ่มต>นของ

ประเพณีการบวชเรียนของเจ>านายและข>าราชการ  

 สมัยอยุธยาตอนที่สอง ( พ.ศ. 2034 - 2173) สมัยนี้ได>มีความนิยมในการสร>างวัดขึ้น ท้ัง

กษัตริยIและประชาชนทั่วไป นิยมสร>างวัดประจำตระกูล ในสมัยพระเจ>าทรงธรรมได>พบพระพุทธบาท

สระบุรี ทรงให>สร>างมณฑปครอบพระพุทธบาทไว> และให>มีการสร>างพระไตรป�ฎกด>วย 

  สมัยอยุธยาตอนที่กลาง (พ.ศ. 2173 - 2310) ในสมัยนี้สมเด็จพระนารายณIมหาราช มี

บทบาทอยRางมากทั้งตRอฝายบ>านเมืองและศาสนจักร สRงเสริมพระพุทธศาสนาเปQนอยRางมาก และสมัยน้ี

พวกฝรั่งเศสได>เข>ามาติดตRอกับไทย และได>พยายามเผยแผRศาสนา และขอให>พระนารายณIเข>ารRวม แตR
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พระองคIมั่นคงในพระพุทธศาสนา และได>นำพาประเทศชาติรอดพ>นจากการเปQนเมืองของฝรั่งเศสได> 

เพราะมีความศรัทธาตRอพระพุทธศาสนาอยRางจริงจัง 

  สมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2247 - 2310) พระมหากษัตริยIที่ที่มีบทบาทมากในยุคนี้ คือ

สมเด็จพระเจ>าอยูRหัวบรมโกศ ทRานได>มีการบวชเรียนกลายเปQนประเพณีที่ปฏิบัติสืบตRอกันมาถึงยุคหลัง 

ถึงกับกำหนดให>ผู>ท่ีจะเปQนขุนนาง มียศถาบรรดาศักด์ิต>องเปQนผู>ท่ีผRานการบวชเรียนมาเทRาน้ัน จึงจะแตRงต้ัง

ตำแหนRงหน>าที่ให> ในสมัยนี้ได>สRงพระภิกษุเถระชาวไทยไปฟ®¯นฟูพุทธศาสนาในประเทศลังกาตามคำขอของ

กษัตริยIลังกา จนทำให>พุทธศาสนากลับเจริญรุRงเรืองในลังกาอีกครั้ง จนถึงปgจจุบัน และเกิดนิกายของคณะ

สงฆIไทยข้ึนในลังกา ช่ือวRา นิกายสยามวงศI  

กรุงศรีอยุธยาถูกพมRายกทัพเข>าตีจนบ>านเมืองแตกยับเยิน พมRาได>ทำลายบ>านเมืองเสียหายยRอย

ยับ กวาดต>อนประชาชนแม>กระทั่งพระสงฆIไปเปQนเชลยเปQนจำนวนมาก วัดวาอารามถูกเผาทำลาย ตRอมา

พระเจ>าตากสินมหาราชเปQนผู>นำในการกอบกู>อิสระภาพ สามารถกอบกู>เอกราชจากพมRาได> และได>ตั้งราช

ธานีใหมR คือเมืองธนบุรีและได>มีการบูรณะปฏิสังขรณIวัดวาอารามและสร>างวัด ได>บำรุงพระพุทธศาสนา

รวบรวมคัมภีรIพระไตรป�ฎกจากหัวเมือง  
 

สมัยร ัตนโกสินทร9 (ภัทรภรณI ช>างแก>ว, 2530: 50) สมัยร ัชกาลท่ี 5 จะเห็นได>ว Rามีการ

เปลี่ยนแปลงในหลายๆด>าน ซึ่งทางด>านศาสนาก็มีการเปลี่ยนแปลงด>วยเชRนกัน เนื่องด>วยในสมัยนี้ได>มีการ

นำเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข>ามา จากการปกครองด>วยคติราชาธิราชซึ่งเปQนความรู>ท่ีมีอิทธิพลของชนชั้นสูง

ครอบงำ แตRสมัยรัชกาลที่ 5 จากที่มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข>ามาทำให>การไมRได>ใช>ความรู>ระบบ

จักรวาลแบบไตรภูมิอยRางเครRงครัดเหมือนเดิมอีกตRอไปนอกจากนั้นแล>วยังมีการศึกษาโดยให>สอนศาสนา

ภายในโรงเรียน ซึ่งรัชกาลท่ี 5 สอนให>ประชาชนใช>หลักธรรมมาเปQนหลักในการดำเนินชีวิต เพราะกลัววRา

ถ>าในสังคมไมRมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตจะมีการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน เลยมีการปลูกฝg°งธรรมมะ หลักธรรม

คำสอนให>เด็กแตRเยาวIวัย นอกจากนั้นเองในสมัยนั้นยังมี สมเด็จพระมหาสมณเจ>า ฯ ได>มีคำสอนให>กับ

ประชาชนในหัวเมืองโดยเดินทางมาเผยแพรRศาสนาและได>กลRาววRา ต>องเคารพการปกครอง เคารพผู>มี

พระคุณในเครือญาติตนเอง ไมRละเมิดกฎหมาย ทำตนให>เปQนพลเมืองดี และบำรุงพระศาสนา (สมเด็จ

สมณะเจ>าฯ, 2504: 100-101, อ>างถึงใน:ภัทรภรณI ช>างแก>ว, 2530: 102) ซ่ึงคำสอนท่ีสมณเจ>า ฯ ได>กลRาว

มาน้ันมันได>สะท>อนถึงความคิดของชนช้ันสูงตRอประชาชนหัวเมืองไมRวRาจะเปQนในเร่ืองของการจงรักภักดีตRอ

พระเจ>าแผRนดิน ศาสนาและบ>านเมือง เชื่อฟgงกฎหมาย ซึ่งมันเปQนการชักนำให>สร>างความเคารพตRอรัฐ 

ไมRให>ขัดแย>งกับพวกข>าราชการ ซึ่งจะเห็นได>วRาแม>กระทั่งพระก็เปQนสRวนสำคัญที่เผยแพรRความรู>คิดที่มี

ความเกี่ยวโยงกับศาสนากับรัฐ ซึ่งรัชกาลท่ี 5 พระองคIไมRยึดติดอยูRกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เพราะเข>าใจ
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ถึงหลักคำสอนวRาเปQนแนวทางที่เหมือนกัน แคRตRางกันที่ที่มาเทRานั้นเอง และทRานก็ปฏิบัติกับทุกศาสนา

อยRางเทRาเทียม 

ในเวลาตRอมารัชกาลที่ 6 ทRานมีความคิดเกี่ยวกับศาสนาที่แตกตRางคือ ให>ความยินยอม เคารพกับ

ทุกศาสนา แตRวRาก็คงยังยกยRองศาสนาพุทธให>เปQนศาสนาประจำชาติ และก็ได>ตั้งอุดมการณIที่วRาด>วย ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริยI ทRานได>ให>ความสำคัญกับศาสนาโดยนำศาสนามาเปQนองคIกระกอบหนึ่งในการให>

ประชาชนปฏิบัติตามคำสอนของพระสงฆI แตRโดยสRวนมากจะเปQนตามคำสั่งของพระมหากษัตริยIมากกวRา

เพราะวRาทRานได>สถาปนาตัวเองขึ ้นเปQน ผู >ถือประทีปสRองหนทาง (ภัทรภรณI ช>างแก>ว, 2530: 104)  

ภายหลังความนิยมบวชลดหลั่นลง การสRงเด็กออกไปเรียนตRางประเทศมากขึ้นทำให>ผู>ที่ได>ออกไปศึกษา

ตRางประเทศได>รับวัฒนธรรมและนับถือพุทธศาสนาน>อยลง เลยทำให>การเปลี่ยนศาสนาเปQนสิ่งที่งRาย หรือ

อาจจะกลายเปQนคนที่ไมRนับถือศาสนาเลยก็วRาได> จึงทำให>ต>องแก>ปgญหาโดยผRานการแสดงตนเปQนพุทธมาม

กะ และมีการตั้งชื ่อทำให>มีสถานะหลากหลายติดตัวไปเพื่อเปQนเครื่องเตือนใจ วRาเปQนศาสนาประจำ

ประเทศเกิด  นอกจากนั้นยังย้ำให>กับประชาชนวRา การเกิดเปQนคนไทยทุกคนจะต>องมีหน>าที่ชRวยเหลือชาติ 

หรือประเทศของตนเอง เพื่อความมั่นคงของชาติ จะเห็นได>วRาอำนาจเกิดจากตัวของกษัตริยIที่ปกครอง 

โดยมีอำนาจอยูRบริบูรณI และอิสรภาพอยูRเต็มท่ี (เพ่ิงอ>าง, 2530: 115)     

 จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทำให>สถานการณIของพุทธศาสนาในปgจจุบันคRอนข>างที่จะ

ทรุดตัว โดยจุดเริ่มต>นมาจากการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข>ามา ในรัชสมัยรัชกาลท่ี4 ถึงรัชกาลท่ี5 ซ่ึง

ในชRวงนั ้นได>ม ีการเปลี ่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยIมาเปQนระบอบ

ประชาธิปไตยโดยคณะราษฎรIเมื่อ พ.ศ.2574 จากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เปQนผลให>ฝายศาสนจักร

ก็ต>องปรับเปลี่ยนบทบาทของตน รวมถึงระบบการปกครองของตน เพื่อให>สอดคล>องกับสังคม แตRผลจาก

การปรับเปลี่ยนและพยายามปรับตัวเองให>เทRาทันกับกระแสอารยธรรมตะวันตก ก็ทำให>เกิดมุมมองท่ี

แปลกแยกขึ้นใน สังคม (กาญจนาณัฐ ประธาตุ, 2559: 106) เชRน เกิดการตRอต>านกระแสหลักคือ การ

ปกครองโดยมหาเถรสมาคมของพระโพธิรักษIและพวก เกิดการปฏิเสธรูปแบบการดำรงชีพของพระสงฆI 

โดยทRานพุทธทาสภิกขุ เกิดภาวะของการต>องการเอกลักษณIที่เปQนแบบฉบับของพุทธศาสนาในสมัย

พุทธกาลซึ่งเปQนแบบหรือวิถี ชีวิตทางการหาทรัพยIทางโลก เชRน กรณีธรรมกาย เปQนต>น นอกจากนั้นก็มี

การ นำเอารูปแบบของพุทธศาสนาไปผูกอยูRกับลัทธิความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา เชRน สำนักที่เป�ดรักษาโรค

โดยวิธีการทางไสยศาสตรI          

  ทRามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย เมื่อประเทศไทยได>เข>าสูRยุคไทยแลนดI 4.0  ซึ่งจะเห็นได>

จากงานวิจัยพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย ในยุคไทยแลนดI 4.0  (พระครูโกศลธรรมานุสิท, พระครู

สุตาภรณIพิสุทธ์ิ ,พระครูพิพัฒนวุฒิกร, 2562: 1536) จะเห็นได>วRาพุทธศาสนาได>มีการเปลี่ยนแปลงไป
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อยRางมากและพุทธศาสนาก็เปQนสRวนชRวยในการพัฒนาของสังคมไทยภายใต>ปกครองของรัฐบาลที่จะพัฒนา

ประเทศโดยใช>หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาเปQนกรอบในการดำเนินชีวิตให>กับประชาชน โดยการ

รับวัฒนธรรมของพวกตะวันตกเข>ามา การรับเอาเทคโนโลยีจากตRางชาติเข>ามา พร>อมกับกระแสบริโภค

นิยม โดยมีความสอดคล>องกับกระแสความเชื่อในเรื่องไสยศาสตรIในสังคมไทยที่มีมาแตRเดิม จนทำให>เกิด

เปQนวัฒนธรรมเทคโนโลยีผนวกกับไสยศาสตรI คือ การพึ่งพาสิ่งภายนอก โดยที่ไมRต>องลงมือทำ สังคมไทย

จึงเปQนสังคมพึ่งพาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ตRาง ๆ เลยทำให>คนไทยตกอยูRในสภาพความอRอนแอ ขาดความ

เข>มแข็งที่จะไปพัฒนาประเทศ หรือเรียกได>วRาทันสมัยแตRไมRพัฒนา เลยทำให>ได>นำพุทธศาสนามาเปQนตัว

ชRวยในการดำรงชีวิตคือการนำหลักธรรมมาเปQนตัวอ>าง วRาการมีสRวนรRวมของประชาชน โดยทุกคนจะต>อง

เคารพสิทธิซึ่งกันและกันและทุกคนจะต>องสามารถพึ่งตนเองได> จนในที่สุดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แล>วมี

ความเทRาเทียมกันโดยรัฐได>นำหลักอริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร4 (เพิ่งอ>าง, 2562 :1535) ซึ่งมา

เปQนแนวทางท่ีทำให>มนุษยIได>เกิดความสมดุล ท้ังด>านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล>อม และสุขภาพของตัวเอง  

 พุทธศาสนาทRามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเห็นได>วRาตั้งแตRอดีตจนถึงปgจจุบันรัฐกับพุทธ

ศาสนาในสังคมไทยไมRมีการแยกออกจากกัน อีกทั้งยังมีศาสนาจักรของรัฐ ที่ได>เข>ามามีบทบาทเปQนกลไก

เพื่อตอบสนองความต>องการ อำนาจ อุดมการณIของตัวรัฐเองและนอกจากนั้นยังมีอำนาจทางกฎหมาย

เพื่อที่จะได>นำมาเปQนตัวควบคุมการศึกษาตีความหลักธรรมคำสอนเชื่อมโยงกันให>กับประชาชน เสมือน

เปQนโครงสร>างความสัมพันธIระหวRางรัฐ ศาสนาและอำนาจที่มันขัดตRอระบอบเสรีประชาธิปไตย จะเรียกได>

วRาโครงสร>างน้ีเปQนโครงสร>างทางการเมืองท่ีอ>างพระพุทธศาสนาเปQนตัวกลางในการสอนประชาชน  

 

2.3 ความหลากหลายของพุทธศาสนาในสังคมไทย      

 ในยุคโลกาภิวัตนIที ่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นอยูRมากมาย สำหรับเรื ่องพุทธศาสนาก็มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูRเชRนกัน เมื่อพุทธศาสนาได>มีการเผยแพรRเข>าสูRสังคมไทย และได>มีการซึมซับเข>ากับวิถีชีวิต

ของผู>คนที่มีความหลากหลายทางสภาพแวดล>อม การศึกษา และสถานภาพทางสังคม ทำให>พุทธศาสนา

ถูกตีความหมายในหลายแงRหลายมุม ซึ ่งในสังคมไทยพุทธศาสนาที่เรานับถือ มีหลากหลายกระแส 

ยกตัวอยRางเชRน กระแสของศาสนาพุทธซึ่งเปQนสิ่งที่รัฐยอมรับและสนับสนุนพุทธแบบเถรวาท หรือพุทธ

แบบชาวบ>าน  เปQนต>น  

 ในประเด็นแรกจะกลRาวถึงพุทธศาสนาแบบเถรวาท ในจารีตองชาวพุทธเถรวาทดั้งเดิมจนปgจจุบัน 

มีหลักกำหนดพุทธแท> กว>าง ๆ อยูR 2 อยRาง (ชาญณรงคI  บุญหนุน, 2558, ออนไลนI) ได>แกR    

1.เป�าหมายทางศาสนา                                 
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    2. การปฏิบัติตามหลักศาสนา           

 เป�าหมายทางศาสนา โดยความเปQนพุทธแท>มันถูกกำหนดด>วยอุดมคติทางศาสนา ซึ่งกลRาวได>วRาผู>

บรรลุถึงความบริสุทธิ์หรือการหลุดพ>นตามหลักพุทธศาสนา ทำให>พวกคนเหลRานั้นจะได>รับการยอมรับ 

และถ>าใช>เป�าหมายทางศาสนาเปQนข>อกำหนด ก็จะมีพุทธแท>หลายระดับตามคุณธรรมซึ ่งมีความ

หลากหลายอยRางยิบยRอย ถ>าจะกลRาวถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนา จะถูกกำหนดด>วย จริยธรรม ซึ่งทาง

พระพุทธศาสนาที่เรียกวRามัชฌิมาปฏิปทา ผู>ปฏิบัติในศีล สมาธิ และปgญญา โดยตามหลักศาสนานั้นจะมี

สถานะเปQนพุทธแท>  และก็จะมีระดับความเข>มข>นตRางกันในการปฏิบัติธรรมตามอุปนิสัยของแตRละคน  ซ่ึง

นอกจากนั้นแล>วยังมีข>อกำหนดทางจริยธรรมที่มีระดับความแตกตRางกันอีกด>วย ซึ่งการกำหนดความเปQน

พุทธแท>โดยใช>ข>อปฏิบัติเปQนตัวกำหนดนี้ดูจะเปQนสิ่งที่สามารถประเมินได>งRายเพราะมีความข>อบัญญัติท่ี

สามารถนำมาประเมินตัดสินได>ชัดเจนกวRาการใช>เป�าหมาย ที่เปQนตัวกำหนดเพราะมีลักษณะของนามธรรม

สูงและคRอนข>างเปQนเรื่องเฉพาะบุคคล ซึ่งมีเชื่อกันวRา ผู>ที่ระดับเดียวกันจะรู>จักผู>อยูRในระดับเดียวกัน แตRไมR

อาจรู>จักผู>บรรลุธรรมขั้นสูงกวRา สRวนผู>อยูRในขั้นสูงกวRาสามารถเข>าใจหรือรู>จักผู>มีระดับธรรมต่ำกวRา (ชาญ

ณรงคI  บุญหนุน, 2558, ออนไลนI) 

 ฆราวาสชาวพุทธซึ่งเปQนชาวบ>านทั่วไป จะต>องต>องทำหน>าที่ของตนอยRางสอดคล>องกับสถานภาพ

ของโดยข>อกำหนดพื้นฐานที่สุดสำหรับคนกลุRมนี้คือ การรักษาศีล 5 และในฐานะชาวพุทธก็จะต>องบำเพ็ญ

บุญตามหลักพระศาสนาด>วยการให>ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เปQนสRวนหนึ่งในการปฏิบัติไตรสิกขาหรือ 

ถ>าเรายึดเอาคุณสมบัติของพระโสดาบัน (เพิ่งอ>าง, 2558, ออนไลนI) เปQนเกณฑIเบื้องต>นของการเปQนพุทธ

แท> (พระไพศาล วิสาโล, 2538: 424-425)  ได>แกR  

1. ศรัทธา ความเชื่อความมั่นใจในปgญญา คุณธรรม และความเพียรพยายามของมนุษยI ซึ่งทำให>

สามารถเข>าถึงความจริง ความดีงามสูงสุดได>ตามกฎธรรมดาแหRงเหตุและผล ซึ่งจะทำให>มนุษยI

สร>างสังคมท่ีดีงามอันดำรงอยูRโดยธรรมได> 

2. ศีล การรู>จักบังคับควบคุมตนได> ซึ่งทำให>ความเปQนอยูR พฤติกรรม และลักษณะสัมพันธIกับผู>อ่ืน

และสภาพแวดล>อมของบุคคลน้ัน ๆ เกิดความเหมาะสมพอดีท่ีจะเก้ือกูลแกRความเจริญงอกงาม 

3. จาคะ ความเสียสละ ที่ทำให>ไมRตัดสินหรือคิดการตRาง ๆ เข>าข>างตนเอง และทำให>พร>อมที่จะ

เอ้ือเฟ®¯อเก้ือกูลแกRผู>อ่ืน 

4. ปgญญา ความรู>ตระหนักเทRาทันถึงความเปQนจริงของสิ่งทั้งหลายที่เปQนไปตามกฎธรรมดา มีความ

เกิดขึ้นเสื่อมส้ินไปตามเหตุปgจจัยของมัน ซึ่งทำให>วางใจวางทRาทีตRอสิ่งตRาง ๆ ได>ถูกต>องโดยมีจิตใจ
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หลุดพ>นเปQนอิสระ สามารถวินิจฉัยแยกการอันควรมิควรกระทำ กำหนดความพอเหมาะพอดี และ

การท่ีจะใช>หรือพัฒนาตRอไปของคุณธรรมอ่ืน ๆ ท้ังหมดอยRางเหมาะสม 

 

สRวนประเด็นที่สองจะกลRาวถึงตRอไปน้ีเกี่ยวข>องกับพุทธศาสนาในแงRมุมของชาวบ>าน โดยทั่วไปแล>ว 

พุทธศาสนาแบบชาวบ>านจะถูกตัดสินจากผู>รู>ทางพุทธศาสนาหรือปgญญาชน วRามีความถูกต>องตามหลักการ

ของพุทธศาสนาน>อยกวRาพุทธศาสนาในแบบของปgญญาชน เพราะเกี่ยวข>องกับสิ่งที่อธิบายไมRได>จาก

ประสบการณI เพราะมันมีทั้งมิติของไสยศาสตรIที่เปQนเรื่องเกี่ยวกับความงมงาย ซึ่งปรากฏการณIของพุทธ

ศาสนาแบบชาวบ>านที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มันเปQนที่พึ ่งทางใจและเปQนพลังของพระพุทธศาสนาแบบ

ชาวบ>าน (ภัทรพร สิริกาญจน, 2539: 14 ) แบRงความคิดความเชื่อและการปฏิบัติของคนไทยออกเปQน       

2 ระดับกว>าง ๆ คือ พุทธศาสนากระแสรอง และพุทธศาสนากระแสหลัก  

พุทธกระแสรองอาจจะเรียกได>วRาเปQนพุทธแบบชาวบ>าน (เพิ่งอ>าง, 2539: 15-19) จะเห็นได>วRา

ชาวบ>านนั้นมีการศึกษาพุทธศาสนาน>อย  จึงขาดความรู>ความเข>าใจที่ลึกซึ้งในหลักคำสอนทางพุทธศาสนา 

ไมRสามารถมองเห็นความหมายที่มันแฝงอยูRในทางนามธรรม จึงทำให>ชาวบ>านเปQนผู>นับถือผีสางเทวดา      

ก็เพราะวRาพุทธศาสนิกชนพยายามจะแก>ปgญหาเฉพาะหน>าของตน ทำให>การนับถือผีสางเทวดาสามารถ

แทรกซึมเข>ามาในพุทธศาสนาโดยงRาย ทำให>พุทธศาสนามีลักษณะผสมผสานรวมเอาลัทธิความเช่ือ

หลายหลาก และใช>เวทมนตรIคาถาแบบไสยศาสตรIไว >ด >วย และอำนาจเหนือธรรมชาติมากกวRา

ปรากฏการณIธรรมชาติ ด>วยเหตุน้ีจึงเปQนผู>ดำรงชีวิตด>วยความศรัทธาเชื่อมั่นและพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

มากกวRาการใช>เหตุผล และการพยายามพ่ึงตนเองสRวน 

พุทธศาสนากระแสหลัก เปQนพุทธศาสนาที่ยึดแนวความเชื่อและหลักปฏิบัติที่รัฐและสถาบันสงฆI

ยอมรับและสRงเสริมให>เปQนบรรทัดฐานของสังคม และนอกจากนั้นพุทธศาสนากระแสหลักเปQนพุทธศาสนา

ท่ีให>ความสำคัญตRอพระไตรป�ฎกโดยยึดหลักธรรมที่จารึกในพระไตรป�ฎก และเปQนพุทธศาสนาที่เน>น

ความสำคัญของอุดมคติทางศาสนาคือ นิพพาน โดยถือนิพพานเปQนเป�าหมายสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทุก

คน พุทธศาสนาจะแยกบทบาทหน>าที่ของบรรพชิตและฆราวาสออกจากกัน โดยจะยกยRองพระสงฆI 

เพราะวRาธรรมทายาทของพระพุทธเจ>า มีหน>าที่ประกาศพระศาสนา รับจตุปgจจัยที่ฆราวาสเปQนผู>ถวายและ

ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ>น สRวนฆราวาสมีหน>าที่ดูแลและบริการพระสงฆIให>มีความสะดวกสบายและ

พร>อมที่จะปฏิบัติศาสนกิจตRอไป นอกจากนั้น ฆราวาสมีหน>าที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู>ครองเรือนเพื่อเปQน

สมาชิกที่ดีของสังคม และในการปฏิบัติขั้นสูงสุด ฆราวาสปฏิบัติธรรมเพื่อความพ>นทุกขIด>วยตนเอง และ

สุดท>ายเปQนพุทธศาสนาที่ไมRให>ความสำคัญกับแนวคิดและแนวปฏิบัติของคนทั่วไปหรือตามประเพณีที่ชาว
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ไทยสRวนใหญRนิยมปฏิบัติกัน แตRเน>นการศึกษาพระไตรป�ฏกให>เข>าใจหลักคำสอน และปฏิบัติตามหลักคำ

สอน เพ่ือให>หลุดพ>นจากการพ>นทุกขI (เพ่ิงอ>าง, 2539: 15-19)  

ความตRางของพุทธกระแสหลักและพุทธกระแสรอง คือในเรื่องของพุทธกระแสหลักจะที่มีความ

เข>าใจพุทธศาสนาอยRางลึกซึ้งมากกวRาคือมีปgญญา มีหลักการซึ่งเปQนเงื่อนไขที่จะทำให>ชาวพุทธปฏิบัติได>

ตรงกับหลักธรรม ซึ่งจะเห็นได>วRาคนที่กำหนดความหมายการเปQนชาวพุทธแบบนี้ดูเสมือนกับการกำหนด

ความหมายเพื่อตอบสนองตRอระบบชนชั้นทางสังคม การแยกระดับของการนับถือศาสนา ออกเปQนสอง

ระดับที่มีความสูงต่ำ อาจจะทำให>เกิดอคติของชนชั้นและทำให>เกิดความสับสน เพราะความเข>าใจ

หลักธรรมในพระไตรป�ฎกไมRได>เปQนเครื่องรับประกันการเปQนชาวพุทธแท>โดยทั้งหมดยกตัวอยRางเชRน  ถ>ามี

คนรู>เรื่องพระไตรป�ฎก แตRดื่มเหล>าประจำ กับอีกคนไมRรู>ความหมายของพระไตรป�ฎกมาก แตRรู>วRาศีล 5 

เปQนข>อปฏิบัติเบ้ืองต>นท่ีเขาต>องปฏิบัติและปฏิบัติตามนั้น เพราะฉะนั้นคนท่ีปฏิบัติตามจะได>รับการยอมรับ

วRาเปQนพุทธแท>มากกวRา นอกจากนี้ สิ่งที่เราเห็นจากคำนิยามข>างต>นนั้น มันอาจจะไมRได>ตรงกับวิถีชีวิตทาง

ศาสนาของชาวบ>านทีเดียว ความเข>าใจของชาวบ>านเกี่ยวกับนิพพานอาจไมRลึกซึ้ง เหมือนกับความเข>าใจ

ของนักวิชาการด>านพุทธศาสนา แตRชาวบ>านทั่วไปที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธดั้งเดิมไว>

อยRางเครRงครัดเหมือนกัน ซ่ึงการเปQนพุทธแบบชาวบ>านจะมองวRาเปQนท่ีงมงาย มากกวRาพุทธกระแสหลักท่ีมี

หลักการ ทำให>มิติของพุทธศาสนาแบบชาวบ>านถูกกำจัดออกไปจากบริบทของพุทธศาสนาที่เปQนทางการ 

ซึ่งในเวลาตRอมาความด>อยคRาของพุทธศาสนาแบบชาวบ>าน ไมRได>อยูRที่ความไมRเข>าใจศาสนาอยRางถRองแท>

เพียงอยRางเดียว แตRอยูRที่เรื่องความศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตรI  ในมิติของเหตุผลนิยมและวิทยาศาสตรI การ

เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตรIกลายเปQนปgญหาสำคัญสำหรับการดำรงอยูRของมนุษยI เพราะมันไมRได>

มีความจริง หากเปQนเพียงความงมงายท่ีจับต>องไมRได> 

การนับถือศาสนาของผู>คนในสังคมไทยจะเห็นได>วRามีความหลายหลายมากของศาสนาก็เพราะวRา

โลกในปgจจุบันได>มีการพัฒนาอยRางรวดเร็วทำให>คนไทยในสังคมก็มีการพัฒนาไปด>วยโดยเด็กในเจนเนอ

เรชั่นZ ได>มีการตั้งคำถามกับพุทธศาสนาของตนเอง วRาหลักธรรมคำสอนนั้นมีจริงหรือ ซึ่งปgจจุบันน้ี

พยายามทำให>ศาสนาของตนเองนั้นบริสุทธิ์ แตRทวRาตัวศาสนาเองก็จะต>องปรับตามตามโลกตามยุคสมัย

เหมือนกัน แตRในทางกลับกันศาสนายังคงยึดแบบเดิมเลยทำให>เด็กรุRนใหมRรู>สึกถึงความไมRเปQนเหตุผลของ

ศาสนา ความมีอำนาจ ความไมRเทRาเทียมกันของบุคคลในสังคมโดยการที่รัฐใช>ศาสนามาเปQนตัวกลางใน

การบังคับ มันเลยทำให>เกิดพุทธขึ้นหลากหลายแบบที่นอกเหนือจากพุทธกระแสหลักเพื่อนำมาเปQนที่พ่ึง

ทางใจให>กับตนเอง  
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  บทท่ี 3 

พุทธศาสน9เพ่ือตัวฉัน 

 

การศึกษาเรื่อง มุมมองความเชื่อพุทธศาสนาของเด็กเจเนอเรชั่นแซด ผู>วิจัยจะแบRงข>อมูลออกเปQน 

2 สRวน คือ ในสRวนแรกจะเปQนการกลRาวถึงข>อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเด็กเจนเนอเรชั่นแซด โดยสRวนแรกจะ

แบRงเปQน นิยามความหมายและวิถีชีวิต ชอบการบริโภคอะไร มีความเช่ืออยRางไร ของเด็กเจนเนอเรช่ันแซด 

ซึ่งผู>วิจัยได>ศึกษาจากเอกสารตRาง ๆ ไมRวRาจะเปQน หนังสือ บทความวิชาการ ไปจนถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข>อง 

เพื่อแสดงให>เห็นถึงวิถีชีวิต ความชอบ ความเชื่อและการบริโภคสิ่งตRาง ๆ ของเด็กเจนเนอเรชั่นแซด 

นอกจากน้ันในสRวนท่ีสองจะเปQนสRวนของการสุRมสัมภาษณIนักศึกษาในเจนเนอเรช่ันแซด จำนวน 7 คน  

 

1.ข&อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเด็กเจนเนอเรช่ันแซด        

 

1.1 นิยามความหมายของเจนเนอเรช่ันแซด      

 เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) เปQนกลุRมคนที่ถูก เรียกวRา The Home landers เกิดชRวงท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาได>กRอตั้งกระทรวงความมั่นคงซึ่งเจเนอเรชั่นแซดนี้ได>เกิดขึ้นในชRวงศตวรรษที่ 21 

และถูกเรียกวRา Net Generation หรือ iGen ได> (Papalia, Olds and Feldman, 2008 : 23, อ>างถึงใน: 

อุมารินทรI เลิศสหพันธI, 2564: 13 – 14 ) เจเนอเรชั่นZ เปQนกลุRมประชากรที่เกิดตั้งแตRป� ค.ศ. 1997 - 

2012  (MICHAEL DIMOCK, 2019) จากการศึกษาในงานวิจัยนี้ ได>ใช>ป� 1996 เปQนป�เกิดสุดท>ายสำหรับ

กลุRมมิลเลนเนียล ผู>ที่เกิดระหวRางป� 1981 ถึงป� 1996 ถือเปQนคนรุRนมิลเลนเนียล เนื่องจากคนรุRนมิลเลน

เนียลเติบโตขึ้นมาภายใต>เงาของสงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน และมีสRวนทำให>เกิดการแบRงขั้วทาง

การเมืองที่ซึ่งกำหนดสภาพแวดล>อมทางการเมืองในปgจจุบัน โดยคนที่เกิดตั้งแตRป� 1997จึงนับเปQนการเร่ิม

เจนเนอเรชั่นใหมR คือเจเนอเรชั่น Z ซึ่งการแบRงเจเนอเรชั่นแตRละเจนก็มีความตRางกัน โดยเฉพาะอยRางย่ิง 

วิวัฒนาการของโลกเทคโนโลยีเปQนสRวนหน่ึงในการนำมาพิจารณา  
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1.2 การเกิดข้ึนของเจนเนอเรช่ันอ่ืน  

Baby Boomers นั้นเติบโตขึ้นเมื่อโทรทัศนIขยายตัวอยRางรวดเร็ว ทำให>วิถีชีวิตการเชื่อมตRอกับ

โลกเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานชีวิตความเปQนอยูRสRวน คนรุRนใหมRๆ จึงมักมองวRา คนกลุRมนี้ หัวโบราณ เปQน

พวกอนุรักษIนิยม ไมRทันโลก ไมRปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ไมRใสRใจความรู>สึกนึกคิดของคนอื่น เชื่องช>า 

และติดอยูRกับความสำเร็จเดิม ๆ แตRความหนักแนRนและรอบคอบ คือลักษณะเดRนของคนกลุRมนี้ ที่สำคัญ

เขาผRานโลกมานาน มองคน มองสถานการณIได>อยRางลึกซึ้งไมRฉาบฉวย แตRก็ทำให>บางครั้งคนรุRนใหมR

พิจารณาวRา คน Baby Boomers ไมRเหมาะกับสภาพงานยุคปgจจุบัน ยึดติดกับความอาวุโส และชอบใช>

อภิสิทธ์ิ (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2552: 4) 

 

 เจเนอเรชั่น X เติบโตขึ้นในขณะที่การปฏิวัติทางคอมพิวเตอรIกำลังเกิดขึ้น เปQนชRวงเปลี่ยนผRาน

จากเทคโนโลยีแบบ Analog ไปสูR Digital  แตRยังไมRถือวRาทันสมัย เลยสRงผลทำให>คน เจเนอเรชั่นX จึง

ยืดหยุRน ไมRติดกรอบ และเป�ดใจรับความคิดหรือส่ิงใหมRๆ ได>งRายกวRา Baby Boomers แตRยังจัดในกลุRม หัว

รั้นเพราะด>วยวัยวุฒิ และคุณวุฒิที่เพียบพร>อม จึงมีความคิดเปQนของตัวเองสูง ทำให>คนกลุRมนี้คือลักษณะ

ของเจนผู>นำที่พร>อมเรียนรู>สิ่งใหมR เทคโนโลยีใหมRๆ รักความก>าวหน>า และเป�ดรับฟgงความคิดเห็นถ>ามี

เหตุผลเพียงพอ คนกลุRมนี้แสวงหาความมั่นคงและความสุขของครอบครัวแตRคนรุRนใหมRก็ยังมองวRา คนเจ

เนอเรชั่น X เข>าถึงยาก และคRอนข>างเผด็จการ ไมRมีความยืดหยุRนมากพอ ยึดติดอยูRกับความสำเร็จเดิม ๆ 

ทำให>เกิดการตRอต>านอยูRลึก ๆ หรือแม>แตRการต้ังข>อสงสัยถึงความสามารถท่ีแท>จริง (เพ่ิงอ>าง, 2552: 4-5) 

เจเนอเรชั่น Y เติบโตขึ้นในชRวงที่อินเทอรIเน็ตเริ่มมีการแพรRกระจาย คนกลุRมนี้มีความ ซับซ>อน มี

ความเปQนวัตถุนิยมสูง ต>องการการยอดรับ และตอบสนองที่รวดเร็ว ต>องการลักษณะการทำงานที่ยืดหยุRน 

สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได> ทำงานจากที่บ>านหรือที่อื่น ๆ ได> โดยใช>เทคโนโลยีในการทำงาน ชอบทางลัด 

สะดวก รวดเร็ว ต>องการความอิสระ มีความคิดสร>างสรรคI กล>าคิด กล>าแสดงออก กล>าลอง กล>าตัดสินใจ 

ต>องการให>ประเมินผลการทำงานจากผลงานที่ได> มากกวRาจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ใช> ซึ่งแตกตRางกับ

พนักงานรุRนกRอนที่คิดวRา การทำงานหนักในที่ทำงานจะทำให>มีความก>าวหน>าได>เลื่อนตำแหนRง (เพิ่งอ>าง, 

2552: 6) 

สRวน Baby Boomers และ เจเนอเรชั่น X ซึ่งสRวนใหญRจะไมRลงรอยกับ คนเจเนอเรชั่น Y มาก

ที่สุดในด>านวิธีคิด เพราะคนเจนี้มองความสำเร็จไมRสนวิธีการ มองผลลัพธIไมRสนขั้นตอน แตR คน Baby 

Boomers และ เจเนอเรชั่น X อยากรู>ขั้นตอน เห็นชัดวRาชRองวRางระหวRางวัยสRงผลตRอวิธีคิดของการทำงาน

รRวมกันอยRางชัดเจน แตRอยRางที่กลRาวในข>างต>น บางครั้ง Baby Boomers และ เจเนอเรชั่น X อาจต>องรับ

ฟgงความเห็นของผู>อื่นและเชื่อมั่นอยRางจริงจังบ>าง จึงจะเป�ดโอกาสให>ได>ทำงานอยRางเต็มที่ เพราะเขา
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ต>องการโอกาสในการแสดงฝ�มือ แตRขณะเดียวกันก็อยRาละเลยมากเกินไป หากเกิดปgญหาหรือผิดพลาดต>อง

ระงับหรือหาทางแก>ไขอยRางทันทRวงที บนพื้นฐานของการยืดหยุRนและประนีประนอม แตRอยRาให>ดูอRอนแอ

เกินไป เพราะ คนเจเนอเรช่ัน Y มีพฤติกรรมชอบตRอต>านเชRนกัน 

เจเนอเรชั่นZ เติบโตมากับสังคมดิจิตอลอยRางเพียบพร>อม เทคโนโลยีทันสมัยและแพรRหลาย เด็ก

รุRนน้ีจึงเกิดและเติบโตมาพร>อมกับเทคโนโลยี มีสมาทโฟนใช>ต้ังแตRเด็ก ไมRรู>จักโลกท่ีไมRมีเทคโนโลยี และเกิด

มาในชRวงเศรษฐกิจเริ ่มถดถอย มีการกRอการร>าย  มีการการเปลี ่ยนแปลงทางโครงสร>างครัวเรือน 

นอกจากนั้นยังเกิดขึ้นมาทRามกลางประเด็นทางสังคม อยRางเชRน ปgญหาตRาง ๆ บนโลกไมRวRาจะเปQนการ

เปลี่ยนแปลงทางด>านสังคม สิ่งแวดล>อม และวัฒนธรรม  ซึ่งเจนเนอเรชั่นแซดนี้มันเปQนคRานิยมลRาสุดของ

คนรุRนใหมRในยุคปgจจุบัน ท่ี กลุRมน้ีจะเติบโต มาพร>อมกับส่ิงอำนวยความสะดวกมากมาย มีความสามารถใน

การใช>งานเทคโนโลยี ตRาง ๆ และเรียนรู>ได>เร็ว และเปQนคนกลุRมที่เรียกวRายังสับสน และชอบตั้งคำถาม รัก

ตัวเอง ต>องการความหRวงใย เชื่องRาย เปลี่ยนเร็ว ปgจเจกบุคคล ยึดติดกับเทคโนโลยีและความรวดเร็ว ใจ

ร>อน ไมRเคยชินกับการรอคอย มองความต>องการของตนเองเปQนใหญR และยังเปQนคนที่อRอนตRอโลกในแงRของ

การทำงาน แตRก็เปQนกลุRมที่หลายๆ องคIกรพยายามสRงเสริมให>เปQนกำลังสำคัญในอนาคต และคาดหวังกับ

คนกลุRมนี้มากที่สุด ซึ่งเจนเนอเรชั่นนี้มีเทคโนโลยีเข>ามาเปQนสRวนหนึ่งของชีวิต โดยมีการเชื่อมตRอ WiFi 

โซเซียลมีเดีย มีการเชื่อมตRอตลอดเวลา ความบันเทิง การสื่อสารและการเป�ดรับวัฒนธรรมตRาง ๆ ของ

สังคมโลกสRงผลให>เด็กZ น้ี ได>มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัย  

เด็กเจเนอเรชั่น Z น้ีเปQนรุRนที่คาบเกี่ยวและตRอเนื่องจากเจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่น Z จะเชื่อม่ัน

คน เจเนอเรชั่น Y เพราะด>วยวัยที่ยังพอจะคุยกันรู>เรื่องมากกวRา คน Baby Boomers และ เจเนอเรชั่นX 

ที่ถูกมองวRาอยูRคนละโลก และอยRางที่บอกวRา คนเจเนอเรชั่นZ มีความขัดแย>งในทุกอยRางสูง มีคำถามท่ี

ต>องการคำตอบมากมาย เพราะสRวนหนึ่งคือการต>องการความเอาใจใสR ปกป�อง ให>ความสำคัญ เพราะยัง

เปQนต>นอRอนของวัยทำงานที่คนทุกเจเนอเรชั่น ต>องคอยประคับประคองไมRให>เผชิญปgญหาและความกดดัน

ท่ีมากเกินไป คนกลุRมน้ีถูกมองวRา เปQน มนุษยIหลายงาน 

 

1.3 วิถีชีวิตของเด็กเจเนอเรช่ันZ      

การดำเนินชีวิตเปQนส่ิงท่ีเด็กเจเนอเรช่ันZ ได>แสดงออกผRานกิจกรรม ความสนใจ ในชีวิตประจำวัน 

ซ่ีงเปQนที่ทราบกันดีอยูRแล>ววRาสภาพบริบทตRางกันความชอบของในแตRละคนก็จะมีความแตกตRางกันออกไป

ด>วย ไมRวRาจะเปQนรูปแบบการดำเนินชีวิต ก็เพราะวRาความคิดของแตRละคนมีความแตก ตRางกันโดย

บุคลิกภาพอยRางชัดเจน รูปแบบการดำเนินชีวิตจะแสดงความหมาย วRาผู>บริโภคดำรงชีวิตอยRางไร ใช>เงิน

และแบRงปgนเวลาไปใช>เพื ่อดำเนินกิจกรรมตRาง ๆ อยRางไร ซึ ่งจะเห็นได>ชัดเจนผRานกิจกรรมที่ทำและ
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พฤติกรรมท่ีปรากฏให>เห็นถึงความแตกตRาง ซ่ึงน่ันคือรูปแบบลักษณะของความคิด ความรู>สึก และการรับรู> 

ซึ่งการดำเนินชีวิตของเด็กเจเนอเรชั่นแซด จากงานวิจัย (สุกีตา บินรัตแก>ว , ดร.อินทกะ พิริยะกุล ,2561: 

7-9) ได>ศึกษาวิถีชีวิตไว>วRา การดำเนินชีวิตของเจเนอเรชั่นนี้จะใช>เวลาวRางในการทำประโยชนIทั้งเพื่อตัวเอง

และคนรอบข>าง พวกเขาจึงมีความสนใจในเรื่องการเรียนของตัวเองเปQนหลักรวมถึงการวางแผนในอนาคต

ท้ังเตรียมตัว เข>ามหาวิทยาลัย วางแผนชีวิตหลังเรียนจบ และเจเนอเรชั่นZ ยังสนใจการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนในสังคมรวมถึงกระแสตRาง ๆ เปQนเจนที่มีนิสัยที่ตื่นตัวอยูRเสมอและพร>อมยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้น ซึ่งเปQนลักษณะที่สำคัญของกลุRมคนที่เติบโตในยุคเทคโนโลยีและคุ>นเคยกับการใช> อุปกรณIดิจิตอล 

และอินเทอรIเน็ต นอกจากนั้นยังสนใจการทำกิจกรรมที่สร>างสรรคI และมีความหลากหลายตามความชอบ

ของตัวเอง ซ่ึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุRมก็หมดเวลาไปกับการทำกิจกรรมที่สนใจ เพื่อความบันเทิง 

หรือเสริมสร>างความรู> ซึ่งกลุRมน้ีจะมีความสามารถท่ีหลากหลายจะสังเกตได>จากการทำกิจกรรม ความ

สนใจท่ีตัวเองได>ทำ และเจนเนอเรชั่นแซดนี้ยังชอบความสนุกสนานและคลั่งไคล> ความบันเทิง ดาราศิลป�น 

กิจกรรมและความสนใจของเด็กเจเนอเรชั ่นZ นี ้ เลยมีความเกี ่ยวข>องกับส่ิงที ่สามารถสร>างความ 

เพลิดเพลิน ผRอนคลายกับความสนใจของตน เชRน ศิลป�น ดารา, เพลง ตัวอยRาง เด็กเจอเนอเรชั่นใน

ประเทศไทยมีพฤติกรรมความคล่ังไคล>ศิลป�นนนักร>องเกาหลี ตาม สถานท่ีตRาง ๆ มีพฤติกรรมการซื้อและ

การสะสมของที่ระลึกตRาง ๆ การไปชม คอนเสิรIต พฤติกรรมการการเลียนแบบทRาเต>น และการฝ²กฝนหรือ

เรียนภาษาเกาหลี (วรนุช ตันติวิทิตพงศI, 2551: 1) และได>กลRาวอีกวRาเปQนเจนท่ีมีความสนใจ การเรียนรู> 

หรือการเป�ดรับสิ่งใหมR เพื่อเปQนการสะสมความรู>และสร>างประสบการณIให>กับตัวเอง ต>องการพูดได>

มากกวRาหน่ึงภาษาเปQนเร่ืองสำคัญและจำเปQนในยุคปgจจุบัน       

 

งานบทบาทของผ>ูนำในศตวรรษที่ 21: การจัดการชRองวRางระหวRางวัยใน องคIกร (รุจิภาส โพธิ์ทอง

แสงอรุณ 2559: 1)  พบวRา เจเนอเรชั่นZ มีลักษณะบุคลิกภาพมีความเปQนตัวของตัวเองสูงไมRชอบอยูRใน

กรอบและการทำงานที่มีการผูกมัด สะท>อนให>เห็นวRา กลุRมนี้มีความเปQนตัวของตัวเอง รักความอิสระ 

รวมถึงความเช่ือม่ันในความคิดความรู>สึก ของตัวเอง ซ่ึงก็สอดคล>องกับลักษณะของเจเนอเรช่ันแซดมี

ความกล>าแสดงออก ชอบโชวI มีความม่ันใจสูง ซึ่งเจเนอเรชั่นนี้มักจะเปQนกลุRมที่อยูRในภาวะกดดัน หรือถูก

คาดหวังจากคนรอบข>าง อาจเปQนครอบครัว หรือเพื่อน ซึ่งสอดคล>องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอ

เรช่ันแซดกำลังเผชิญ และอยูRในชRวงวัยท่ีกำลังเรียนความมุRงหวัง จึงมีความเก่ียวข>องกับการเรียน เลยสRงผล

ให>เกิดเจนเนอเรช่ันบางคนท่ีเปQนคนท่ีชอบเก็บตัว น่ิง เงียบ ชอบอยูRคนเดียวมากกวRาการเข>าสังคม โดยเด็ก

เจนเจอเรชั่นกลุRมนี้จะเน>น การทำกิจกรรมที่สามารถทำได>คนเดียวเพียงลำพัง ซึ่งจะมีลักษณะชอบแยกตัว
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ออกจากสังคม ชอบเก็บตัวอยูRบ>าน เปQนสRวนใหญR ซึ่งลักษณะนิสัยเปQนคนติดบ>าน จึงเห็นด>วยกับความ

คิดเห็นท่ีวRา บ>านคือสถานท่ีปลอดภัยท่ีสุด สอดคล>องกับการชอบความเปQนสRวนตัว ชอบอยูRคนเดียว 

        

ปgจจุบันในสังคมไทยนั้นวิถีชีวิตของเด็กเจเนอเรชั่นZ ได>มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด>วยการพัฒนา

ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตามยุคสมัยซึ่งสRงผลให>เจนเนอเรชั่นนี้มีวิถีการดำเนินชีวิตและ

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รูปแบบการดำเนินชีวิตในแตRละยุคสมัยจึงมีความแตกตRางตามแตRละเจ

เนอเรช่ันหรือชRวงอายุ เกิดในยุคสมัยท่ีแตกตRางกันจะเติบโตในสภาพแวดล>อม เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมท่ีแตกตRางกันทำให>คนท่ีเติบโตมาในแตRละสมัยก็จะมีลักษณะนิสัยท่ีแตกตRางกัน ซ่ึงแตRละเจนเนอ

เรชั่นเปQนการแบRงคนออกเปQนกลุRม โดยแบRงตามป�ท่ีเกิด นอกจากนั้นแล>วการยังรวมถึงการอยูRในสภาพ

สังคมในยุคน้ัน ๆ ด>วย ซ่ึงมันเปQนส่ิงท่ีหลอมรวมให>มีพฤติกรรมท่ีมีความคล>ายคลึงกัน  

2.การสัมภาษณ9นักศึกษาในเจนเนอเรช่ันแซด 7 คน     

 การสัมภาษณIครั้งนี้ใช>ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช>การ เก็บ 

ข>อมูลเปQนการสัมภาษณIเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยเปQนการคัดเลือกสุRมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ท่ีอยูRในเจเนอเรช่ันZ จำนวน 7 คน 

การศึกษาเรื ่องพุทธศาสนIเพื ่อฉันเอง : มุมมองความเชื ่อศาสนาพุทธ ของเด็กเจเนอเรชั ่น Z ใน

มหาวิทยาลัย สามารถสร>างความรับรู>และเข>าใจถึงมุมมองความเชื่อศาสนาพุทธ และรับรู>ถึงปgจจัยที่มีผล

ตRอการ เปลี ่ยนแปลงในเรื ่องความเชื ่อด>านพระพุทธศาสนาในปgจจุบันวRาสิ ่งใดที ่สะท>อนให>เห็นถึง

กระบวนการคิดที่แตกตRางจากอดีต โดยในบทความน้ีจะกลRาวถึงข>อมูลที่ให>สัมภาษณIโดยผู>ศึกษาได>แบRง

ประเด็นออกเปQน 5 สRวน  

 

1. ภูมิหลังของผู>ให>สัมภาษณI  

2. ประสบการณIในการนับถือศาสนา 

3. จุดเปล่ียนท่ีทำให>นับถือศาสนาน>อยลง  

4. ศาสนาพุทธกับปgญหาในสังคมไทย  

5. พุทธศาสนาท่ีอยากให>เปQน  
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โดยจะเปQนการสัมภาษณIเด็กเจเนอเรชั่น Z ในมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยูRในระดับปริญญาตรี จำนวน

ทั้งหมด 7 คน โดยผู>วิจัยจะใช>นามสมมุติแทนชื่อจริงของผู>ให>สัมภาษณIและได>รับความยินยอมจากผู>ให>

สัมภาษณIทุกคนเปQนท่ีเรียบร>อย 

 

1.ภูมิหลังผู&ให&สัมภาษณ9  

นักศึกษาได>ไปสัมภาษณI 7 คน เปQนผู >หญิง  4 คน ผู >ชาย 2คน และlgbt 1 คน ซึ ่งเปQน                 

คนกรุงเทพ ฯ โดยกำเนิดมี 4 คน และคนท่ีเกิดตRางจังหวัด 3 คน โดยทุกคนเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐจะ

มีมหาวิทยาลัย ศิลปากร 3 คน มีคณะจิตกรรม 2 คน คณะโบราณ 1 คน และมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิ

โรฒ 2 คน คนแรกเรียนคณะ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เอกการตลาด คนที่สองเรียนคณะเดียวกันแตR

อยูR เอกการทRองเที่ยวและการโรงแรม และก็มี มหาวิทยาลัยเกษตร อีก1คน เรียนคณะเศรษฐศาสตรI และ

สุดท>ายมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณI เรียนคณะรัฐศาสตรI ซึ่งจากผู>สัมภาษณIทั้งหมดมีครอบครัวที่พRอแมRอยูR

ด>วยกัน 4 คน และอีก 3 คนเปQนพRอแมRแยกทางกัน  ทุกครอบครัวที่ไปสัมภาษณIมาจะนับถือพุทธศาสนา

โดยกำเนิดทั้งหมด โดยในแตRละครอบครัวก็จะมีวิธีการสอนที่แตกตRางจากกันออกไป บางครอบครัวก็

เครRงครัดบางครอบครัวก็ไมRเครRง แตRที่ได>สังเกตมาพRอแมR โดยสRวนใหญRจะสอนลูกในเรื่องของการใช>ชีวิตใน

สังคม การมีวินัยแตRวRาก็จะสอดแทรกในเร่ืองของบุญบาปเข>าไปด>วย  

 

1.นางสาวปอ (นามสมมุติ) ครอบครัว มีทั้งหมด 6 คน มีพRอ แมR พี่ชายคนโต พี่สาวคนกลาง และ

มีพี่น>องฝาแฝด ปอจะอาศัยบ>านอยูRกับครอบครัวฝg°งพRอ เพราะพRอแมRแยกทางกันตั้งแตRเกิด โดยพRอและแมR

ทำอาชีพค>าขายเหมือนกัน แตRแมRเพิ่งมาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเมื่อไมRนานมานี้ ซึ่งตัวปอถูกเลี้ยงและโตมา

โดยป�า ยาย และที่บ>านจะมีคนที่มีบทบาทสำคัญอีกหนึ่งคนก็คือ หมRาม>า ที่เปQนเพื่อนของพี่สาวพRอ ทำ

อาชีพผู>จัดการบริษัท ที่ได>ดูแลมาตั้งแตRเกิด เลี้ยงเหมือนลูกบุญธรรม คRากิน คRาใช>จRายคRาเทอมทุกอยRาง 

หมRาม>าเปQนออกคRาใช>จRายให>หมด จนกระทั่งเข>ามหาวิทยาลัยต>องอยูRคอนโดและทำงานบ>านเองเปQนคร้ัง

แรก จึงต>องเริ่มใช>ชีวิตด>วยตัวเองแบบจริงจังซึ่งการออกมาอยูRนอกบ>านครั้งนี้มีพ่ีชาย แฟนของพี่ชาย และ

พี่น>องฝาแฝดมาอยูRด>วย ได>สองสามป� การออกมาอยูRกับพี่น>องโดยปราศจากญาติผู>ใหญR ทำให>มีความคิดท่ี

เปQนของตนเอง ไมRถูกจำกัดอยูRในขอบ ยิ่งซึ่งชีวิตที่ผRานมา ด>วยความที่พี่สาวคนกลางมีหลาน ทุกอยRางท่ี

ผRานมาก็เริ่มคิดหลายสิ่งอยRาง ความหRวงหลาน เพราะเปQนคนที่รักหลานมาก จะทำอะไรก็จะนึกถึงหลาน 

อนาคตของหลาน จึงทำให>เร่ิมนึกถึงรากฐานอนาคตของตัวเอง วRาจะหาอาชีพท่ีม่ันคง  
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ท่ีบ>านเปQนอาคารพาณิชยIท่ีเปQนตึกสามช้ัน ช้ันลRางจะเปQนลุงท่ีนอนติดเตียงอยูRคนเดียว 

สRวนชั้นสองก็จะมีป�าหมู  ป�าต³อย ยRา และก³ง สRวนชั้นสามก็จะเปQนที่อยูRของพวกหลาน ๆ คือ

พ่ีน>องท้ังส่ีคน การท่ีได>อยูRรRวมกันหลาย ๆ คนแบบน้ี ทำให>โตมาไมRได>รู>สึกเหงาหรือขาดความ

อบอุRน ตัวเองถูกเลี้ยงมาดูเหมือนจะดีกวRาเด็กคนอื่น ๆ สRวนในเรื่องของการอบรมสั่งกวRา

ผู>ใหญRจะปลRอยก็ประมาณ ม. 2 หลังจากนั้นก็เริ่มปลRอยเราให>ได>ใช>ชีวิต แตRก็คอยดูให>อยูRใน

เส>นในวาแบบอยูRหRาง ๆ ครอบครัวก็มีการยืดหยุRนในการใช>ชีวิตอยูRพอสมควร งานบ>านท่ีบ>าน

ก็ไมRได>ทำเพราะ ผู>ใหญRก็จะคอยทำให>เสมอ แตRพอได>ย>ายมาอยูRกับพี่ชายในชRวงมหาวิทยาลัย

เราอยูRแบบแทบไมRได>อบรมส่ังสอนกันเลย อยูRด>วยกันแบบให>คำปรึกษากันมากกวRา ไมRได>รู>สึก

แบบหRางกันแบบผู>ใหญR เพราะเราสนิทกันมาก ถ>าถามถึงเรื่องศาสนากับการอยูRรRวมกันกับพ่ี

น>อง การอยูRทุกวันนี้ ที่อยูRรRวมกันกับพี่ชาย ที่ไมRได>มีความคิดทางศาสนามากเทRาไหรR มี

อุดมการณIทางการนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน ยิ่งทำให>คิดเรื่องศาสนาก็ลดน>อยลงไปอีก

ด>วย…..   
                       (ปอ, การสัมภาษณI: 6 ตุลาคม 2564) 
 

2.นายจิ (นามสมมุติ) อายุ 24 ป� เปQนลูกชายคนเดียวของบ>าน พRอก็มีอาชีพขายอาหาร แมRนั้นก็

เป�ดร>านเสริมสวย แมRของจินั้นเสียตอนอายุ 14 สRวนพRอเสียตอนอายุ16 หลังจากเกิดเหตุการณIขึ้น ตอน

เด็ก ๆ ก็มีญาติพี่น>องฝg°งทางพRอซึ่งเปQนคนจีนที่นับถือพระพุทธศาสนาคอยเลี้ยงดู ตั้งแตRเด็กจนเข>าสูRร้ัว

มหาวิทยาลัย โดยไมRได>ขาดตกบกพรRองใด ๆ ตอนเด็กเกิดและเติบโตที่สุพรรณบุรี จบกระทั้งจบมัธยม

ปลาย จึงเข>ามาศึกษาศิลปะท่ีมหาวิทยาลัย ศิลปากร ชีวิตท่ีเติบโตข้ึนมาก็ไมRได>เครRงครัดในศาสนาพุทธมาก

นัก ตอนท่ีพRอและแมRอยูRก็จะคอยสอนในเร่ืองทางโลกมากกวRาทางศาสนา ถึงพRอและแมRได>เสียชีวิตไป ญาติ

ทางฝายพRอ ก็ไมRได>สั่งสอนเรื่องพุทธศาสนาเชRนกัน สRวนใหญRจะเปQนเรื่องของการใช>เงิน เพราะคRาครองชีพ

ในกรุงเทพน้ันแพงกวRาท่ีสุพรรณบุรี การท่ีครอบครัวมีบรรพบุรุษเปQนคนจีนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาก็แสดง

ให>เห็นวRาครอบครัวของจิไมRเครRงในศาสนา และเปQนชาวพุทธที่ไมRได>เครRงครัด ซึ่งการสั่งสอนก็จะไมRคRอยมี

ในเร่ืองของศาสนามากเทRาไหรRแตRจะสอนการใช>ชีวิตให>อยูRบนพ้ืนฐานของความเปQนจริงมากกวRา  
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บ>านเป�ดร>านเสริมสวย มักจะมีลูกค>าของแมRแวะเวียนเข>ามาอยูRเปQนประจำคำสอน

สRวนมากจะเน>นไปในทางทำตัวอยRางไรกับลูกค>าหรือปฏิบัติตRอผู>ใหญRที่เข>ามาในร>านอยRางไร 

มากกวRาเรื่องของทางความเชื่อทางศาสนา และพื้นที่บ>านเปQนอาคารพาณิชยIที่ดินขึ้นอยูRใกล>

ที่ดินวัด แตRเข>าวัดน>อยมาก สRวนมากจะเข>าวัดก็ตRอเมื่อทำบุญวันครบรอบของญาติ ถ>าเปQน

วันสำคัญทางศาสนาน้ันแทบจะไมRมี นอกจากโรงเรียนบังคับไปทำกิจกรรม จึงจะได>เข>าวัด 

           

              (จิ ,การสัมภาษณI: 4 มีนาคม 2565) 

       

 

3.นางสาวบี  (นามสมมุติ) อายุ22 ป� ครอบครัวมี 5 คน มีพี่น>อง 3 คน บีเปQนน>องคนสุดท>อง มี

ทั้งพี่ชายแล>วก็พี่สาว พี่ชายหRางกับบี3 ป� แตRพี่สาวหRางกับบี 1 ป� ทั้งสองคนเปQนพี่น>องคนละแมR แตRรักและ

นับถือเหมือนเปQนพี่แท> ๆ พRอบีทำธุรกิจสRวนตัว สRวนแมRเปQนพนักงานบริษัท การอบรม สั่งสอนของ

ครอบครัวสRวนตัวแมRจะเปQนคน ธรรมะธัมโม ชอบทำบุญ เครRงครัดทางศาสนา แมRมักจะสอนเรื่องการทำ

ความดี การไมRเบียดเบียน ความจริงใจกับคนอื่น รู>จักแบRงปgน สอนให>บีรู>จักให> พRอจะสอนคนละแบบกับ

แมR พRอจะสอนทางด>านธุรกิจ จะชอบสอนให>เรียนรู>ทางด>านการงาน จะคอยสอนถึงการเอาตัวรอดใน

อนาคต สRวนด>านการสั่งสอนจากพี่ บีจะสนิทกับพี่ชายมากกวRาพี่สาว สRวนมากก็จะชอบคุยกันปรึกษาเรื่อง 

การวางแผนในอนาคต จะคอยสอนคอยแนะนำเสมอ เปQนเหมือนตัวแทนของพRอมาตลอดเวลา บีสนิทกับ

ครอบครัวฝายแมR ฝg°งแมRจะชอบการทำบุญมาก แตRจะเปQนทำบุญยRอย ๆ  แตRฝg°งพRอ จะชอบทำบุญใหญRวัด

ใหญR ซึ่งที่บ>านฝg°งพRอจะเปQนคนจีน อากง อามRา ก็อพยพ มาจากประเทศจีน มาตั้งถิ่นฐานมาอยูRที่เยาวราช 

แตRพอเมื่อมาอยูRประเทศไทย คิดวRาทางบ>านก็ต>องปรับตัว หาที่ยึดเหนี่ยวก็คือศาสนาพุทธ เลยทำให>ที่บ>าน

นับถือศาสนาพุทธ ครอบครัวบีก็ไมRได>อยูRกันพร>อมหน>าพร>อมตา เพราะพRอกับแมRก็แยกทางกัน แตRสRวนมาก

บีก็จะอยูRกับพRอเพราะพRอปวยหนัก เลยเลือกที่จะมาอยูRดูแลพRอ แตRเมื่อพRอเสียไป ก็เลยได>กลับมาอยูRดูแล

แมRได>อยRางเต็มท่ี 

 

เวลาแมRทำกับข>าวก็จะทำเผ่ือข>างบ>านเสมอ แล>วจะเปQนคนให>บีเอาไปให> เพราะอยากให>

บีได>รู>ถึงความมีน้ำใจ ได>ซึมซับกับการทำความดีความจริงใจ เปQนเหมือนการให>เรียนรู>ด>วยตัว

ของบีเอง  
                   (บ,ี การสัมภาษณ/: 7 มีนาคม 2565) 
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4.นายโฟ (นามสมมุติ) อายุ 24 ป� เกิดและโตที่จังหวัดศรีสะเกษ  ครอบครัวมีทั้งหมด 4 คน มี

พRอ แมR น>องชาย แมRทำอาชีพค>าขาย พRอเปQนพนักงานที่เทศบาล และน>องชายเรียนอยูRป�สอง ซึ่งไมRคRอย

สนิทกันเทRาไหรR เพราะสRวนตัวเปQนบุคคลที่โลกสRวนตัวสูง ซึ่งถ>าเรียนจบก็คงกลับไปใช>ชีวิตกับครอบครัวท่ี

ศรีสะเกษ เพราะทางครอบครัวไมRได>เครRงเครียดในเรื ่องของการใช>ชีวิต ครอบครัวก็จะสอนเหมือน

ครอบครัวอื่น ๆ ทั่วไป ถ>าในเชิงศาสนาแตRก็มีบ>างที่พาไปทำบุญไหว>พระ ในวันพระใหญR แตRสRวนมาก

ครอบครัวก็จะไมRได>เครRงในเรื่องศาสนา แตRถ>าเปQนบุคคลในครอบครัวที่เครRงก็จะมียRา ที่เข>าวัดทำบุญอยูR

เสมอ ซึ่งคนในครอบครัวหรือแม>กระทั่งยRาที่เปQนคนเครRงในเรื่องศาสนาไมRคRอยได>มีการปลูกฝgงหรือสอน

อะไรเปQนพิเศษเพราะครอบครัวคRอนข>างท่ีจะให>อิสระในการดำเนินชีวิตอยูRพอสมควร ในตอนเด็กพRอกับแมR

ก็จะพาไปวัดในชRวงวันสำคัญมากกวRาปgจจุบัน แตRในปgจจุบันพRอกับแมRก็ไปวัดทำบุญน>อยลง จะโฟกัสกับ

การทำงานมากกวRา  

ท่ีครอบครัวไมRได>มีการปลูกฝgงในศาสนาอาจจะเปQนเพราะอาชีพของพRอกับแมR ที่ไมRคRอย

มีเวลาในการเลี้ยงดู ซึ่งเวลาสRวนใหญRจะหมดไปกับการทำงาน กลับมาก็จะพักผRอน โดยบ>าน

ที่ศรีสะเกษจะมีวัดประจำอยูRสองวัด ถ>าเปQนการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาจะไปวัดใหญR

วัดประจำจังหวัด แตRถ>าเปQนการทำบุญปกติจะไปวัดแถวบ>าน ถ>าในเรื่องของการบวชทดแทน

บุญคุณ ในใจจริงคือไมRอยากจะบวช การบวชก็เหมือนกับการรับปริญญา เปQนการรับให>คน

อ่ืน ซ่ึงการบวชก็เชRนเดียวกัน  
 

               (นายโฟ , การสัมภาษณI: 10 มีนาคม 2565) 

 

5.นางสาวกัน (นามสมมุติ) อายุ21 ป� ครอบครัวมี ทั้งหมด4 คน พRอ แมR พี่สาว และตัวเองซ่ึง

พี่สาวเกิด พ.ศ.2539 หRางจากตนเองสามป� ซึ่ง ตอนนี้พี่สาวก็ทำงานเปQนฝายจัดซื้อ และทำขนมเปQนงาน

อดิเรก ทางกันจะสนิทและอยูRอาศัยกับครอบครัวฝg°งแมR ก็จะมี ยาย ป�า แมRและก็น>า มีลูกพ่ีลูกน>องท่ีเปQนลูก

น>าอยูRด>วย สRวนฝg°งพRอกับยRาจะเปQนฝg°งทหารไมRได>อาศัยและไมRคRอยสนิทกับฝg°งนี้  ซึ่งพRอของกันจะอยูRดอน

เมืองเปQนที่พักที่อยูRใกล>กับที่ทำงานสRวนแมRก็จะกลับมาอยูRบ>านตัวเองที่อยูRแถวสาทรเพราะใกล>ที่ทำงานแมR

เชRนเดียวกัน  โดยพRอก็จะกลับมาหาเปQนบางสัปดาหI ครอบครัวที่บ>านเปQนคนที่นับถือศาสนาพุทธ ชีวิต

ตั้งแตRเล็กจนโตที่บ>านจะมีความเกี่ยวข>องกับศาสนาพุทธเปQนพิเศษ ตอนเด็กเรียนโรงเรียนคริสตIแมRก็ยัง

สอนให>สวดมนตIไหว>พระเปQนประจำ ด>วยความที่แมRได>เรียนในโรงเรียนวัดก็อาจจะเปQนเหตุผลที่ทำให>แมR

ใกล>ชิดกับศาสนาแตกตRางจากตัวกันตาที่เรียนโรงเรียนคริสตIตั้งแตRเด็ก การอบรมสั่งสอนก็จะออกแนว
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แทรกในการกระทำอยRางเชRนการทำงานบ>าน หรือการไหว>ผู>ใหญR เดินผRานพระต>องไหว> หรือแม>กระท่ังตอน

ดูขRาว  

 

ถ>าคนเสียชีวิตด>วยอุบัติเหตุที่บ>านก็จะอารมณIเขาคงหมดกรรมแล>วเนอะ หรือถ>ามี

ขRาวเรื่องการขRมขืนก็จะพูดวRาคงเปQนเวรกรรมของเขา และก็มักจะได>ยินอะไรแบบนี้บRอย ๆ 

ตอนเด็กก็จะคิดอยูRเสมอวRาเรื่องพวกนี้ มันไมRได>เกี่ยวกันในเรื่องของเวรกรรมหรือวาสนาแตR

มันเกี่ยวกับจิตใจของคนมากกวRา ซึ่งปgจจุบันแมRกับยายก็จะไมRคRอยยกศาสนามาพูดเทRาแตR

กRอนเพราะมันมีเรื่องของเหตุผลที่นอกเหนือจากคำอธิบายในศาสนา ซึ่งพRอจะไมRอินเรื่อง

ศาสนาเลย แตRทางแมRก็จะเข>าวัดสวดมนตIเรียกได>วRา ถ>าไมRมีแมRสอนสวดมนตIก็คงจะสวดไมR

เปQน ซึ่งที่บ>านจะมีวัดประจำก็คือวัดนวลนรดิษฐIเพราะเปQนวัดที่แมRเคยเรียนและอาศัยใกล>

แถวน้ัน  

                     (กัน การสัมภาษณI: 10 มีนาคม 2565)  

 

6.นายบีม (นามสมมุติ) อายุ21 ป� เกิดและโตท่ีจังหวัดสุรินทรI ครอบครัวก็มีฐานะยากจน พRอกับ

แมRแยกทางกันตั้งแตRเด็กต>องอาศัยอยูRกับตายายที่ราชบุรี จนกระท่ังยายเสีย เลยย>ายไปอยูRจังหวัดสุรินทรI

อยูRกับลุง ท่ีบ>านลุงเป�ดร>านขายของชำ ฐานะที่บ>านปานกลางไมRได>ลำบาก การมาอยูRกับญาติก็จะไมRคRอย

ได>รับอิสระ เพราะไปอยูRในสถานะผู>อยูRอาศัย และจะโดนเรียกใช>งานอยูRเสมอ บีมเรียนหนังสือที่สุรินทรI

ตั้งแตRเตรียมอนุบาล จนถึงประถมสาม พอประถมส่ี แมRก็พาย>ายไปจังหวัดปทุมธานี  บีมจะสนิทกับแมRแคR

คนเดียว สRวนคนอื่นเชRนลุง ก็จะสนิทในสถานะผู>อยูRอาศัย จึงจะมีความหRางกันอยูRพอสมควร สRวนทางพRอ   

ก็เพิ่งมาเจอตอนเรียนอยูRชั้นม.3 และหลังจากนั้นพRอก็ได>ติดตRอมาและให>คRาเลี้ยงดูในทุก ๆ เดือน ในปีท่ี

ผ่านมาพ่อแท้ ๆ เสียไปเม่ือช่วงต้นปีท่ีแล้ว และแม่ก็เสียภายในปีเดียวกัน ปัจจุบันน้ีใช้ชีวิตอยู่กับพ่อใหม่ ท่ี

เป็นแฟนใหม่ของแม่ ซึ่งพ่อใหม่ เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องทางศาสนา เพราะเมื่อก่อนได้ทำงานกลางคืน

ใช้ชีวิตในยามราตรี ค่อนข้างจะเป็นคนท่ีเกเรไม่น้อย จึงทำให้ไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นของพ่อใหม่  

 

บีมย>ายมาอาศัยอยูRกับแมRที่จังหวัดกรุงเทพ ฯ เปQนบ>านเชRา และเข>าเรียนที่โรงเรียนวัด      

ป.6 แถวบ>าน สมาชิกในบ>านก็จะมีแมRกับแฟนใหมRแมR และพ่ีสาว ตอนท่ีเรียนช้ันม. 1 ตรงกับ

เหตุการณI น้ำทRวมป� 54 ที่บ>านก็เริ่มแยR เพราะแมRที่เปQนเหมือนเสาหลักตอนนั้นตกงาน ทุก
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คนลำบาก เพราะมีคRาใช>จRายเยอะมาก งานก็ไมRมี ตRอมาก็ต>องเปQนหนี้สิน มีอยูRวันหนึ่ง มี

เจ>าหน้ีมาทวง บีกับแมRจะต>องป�ดไฟทุกอยRางในบ>านเพื่อไมRให>เจ>าหนี้รู> วRามีใครอยูRภายในบ>าน 

สามคนแมRลูกมีเงินอยูRแคR 20 บาท ตอนกลางคืนถึงแจะแอบออกมาข>างนอกบ>านได> เพื่อโทร

หา หรือติดตRอญาติ พ่ีน>อง ขอยืมเงิน หรือขอความชRวยเหลือตRาง ๆ แตRผลตอบรับก็ไมRได>ดี 

          (นายบี, การสัมภาษณI: 9 มีนาคม 2565) 

 

 

 

เรื่องศาสนาก็ไม่ได้เข้าถึงเหมือนเมื่อก่อนเพราะบีมต้องดิ้นรนในการทำงาน เรียนและหาเงินเพ่ือ

มาประทั ่งชีวิตไปวัน ๆ ซึ ่งการที ่บีมมีชีวิตแบบน้ีมันเป็นแรงผลักดันทำให้ตั ้งใจเรียนและสอบเข้า

มหาวิทยาลัยท่ีศรีนครินทรวิโรฒก่อนหน้าที่บอลจะสอบเข้า แต่ตอนรอฟังผลบีมก็ไปบนที่สระบุรี เพราะ

ยายเคยบอก 

   

พระวัดนี้ดัง โดยบนไว>ด>วยไขRต>ม 100 ฟอง แล>วบอลก็สอบติดคนสุดท>ายของรายช่ือ

พอดีทุกอยRางบอลทำเพราะบอลรู>สึกสบายใจ บวกกับผลตอบรับบอลกพูดวRาไมRเชื่อก็ต>องเช่ือ 

         (บีม, การสัมภาษณI: 9 มีนาคม 2565) 

 

ระหว่างท่ีบีมรอการเข้ามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย ก็หางานพิเศษทำ และหารายได้เสริมเพ่ือชีวิตท่ีดี

ข้ึน การใช้สอยท่ีดีข้ึน และรู้สึกว่าชีวิตดีข้ึนต้ังแต่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย เพ่ือน สังคมสภาพแวดล้อม ท่ี

ต้องสร้างมาด้วยตัวเอง ทุกอย่าง ค่าครองชีพ ค่าเทอม  

 

7.นางสาวเอ (นามสมมุติ) อายุ21 ครอบครัวมีทั้งหมด 4 คน พRอแมRพี่ชาย และตัวของเอ พRอทำ

อาชีพเปQนทนาย สRวนแมRรับราชการ พี่ชายเพิ่งเรียนจบและกำลังจะสอบบรรจุเปQนข>าราชการ ตัวของเอคิด

วRาจะไมRรับราชการเหมือนคนในครอบครัว ปgจจุบันอยูRกับญาติฝายแมRเพราะเกิดและโตที่กรุงเทพ เลยทำ

ให>สนิทมากกวRาญาติทางพRอเพราะพRอที่จังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะของครอบครัวเปQนครอบครัวที่อบอุRน 

ไมRได>เปQนครอบครัวที่บอกรักกันทุกวัน แตRถ>ามีปgญหาอะไรก็บอกแมR บอกพ่ี ไมRได>เก็บไว>คนเดียว และเขาก็

ชRวยหาทางแก>ซึ่งมันก็มีความสุข การอบรมสั่งสอนในครอบครัวก็จะเลี้ยงปกติทั่วไป เลี้ยงแบบคนไทย 

เพราะทางบ>านไมRมีเช้ือจีน ซ่ึงตอนเด็กก็จะสนิทกับพRอมากกวRาแมR เพราะแมRเปQนคนท่ีดุทำให>รู>สึกไมRกล>าคุย
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ด>วย และแมRก็เปQนคนท่ีหัวโบราณ รักความเปQนไทยมาก ตRางจากพRอท่ีมีความเสรี มีความคิดแหวกแนวและ

มีความคิดคล>าย ๆ ลูก แตRพอโตมา ก็รู>สึกวRาสนิทกับแมRมากขึ้นและเลิกกลัว ตอนเด็กพRอและแมRจะบังคับ

ไมRนอนไมRเกินสามทุRม แตRพอมัธยมปลายมาก็ไมRได>เครRงเหมือนแตRกRอน รู>สึกวRามีความอิสระมากขึ้น อยาก

ได>อะไร หรือมีความคิดเห็นอยRางไรก็รับฟgงเสมอ แตRถ>ามาเทียบกับปgจจุบันรู>สึกวRาตอนนั้นก็ยังอยูRในกรอบ

ของพRอแมRแตRวRาพอมัธยมปลายจนถึงขึ้นมหาวิทยาลัยรู>สึกวRาพRอกับแมRเปQนเพื่อนที่ฟgงเราในทุก ๆ เรื่อง

อยRางเชRนในเรื่องเรียน คือไมRโดนบังคับเหมือนเพื่อนคนอื่น ให>เราตัดสินใจเองเลือกในสิ่งที่อยากให>เรียน 

สRวนตากับยายทั้งสองคนก็จะไมRคRอยได>มาสอนหรือวRามายุRงอะไรมาก แตRยายจะชอบพาไปวัดไหว>พระแถว

บ>านอยูRเปQนประจำ  

ท้ังหมดทั้งมวลครอบครัวก็เปQนพื้นฐานที่สำคัญที่ปลูกฝgงอยRางเชRนครอบครัวของกัน มักจะสอนไป

ในแนวทางแบบสอดแทรกกับการกระทำ การทำเปQนตัวอยRางให>ดู อยRาเชRนในเรื่องการเดินผRานพระ ต>อง

ไหว> หรือแม>กระทั่งตอนดูขRาว ถ>ามีขRาวพวกเกิดอุบัติเหตุแล>วเสียชีวิตมักจะบอกวRา มันคงหมดเวรหมด

กรรมเขาแล>ว เปQนต>น  แตRถ>าเปQนในครอบครัวคนจีนที่นับถือพุทธ ก็จะถูกสอนในเรื่องของทางโลกบน

พื้นฐานความเปQนจริงมากกวRาศาสนา อยRางเชRนในเรื่องของการใช>เงิน หรือการเครRงในลำดับชั้นครอบครัว 

สRวนในเร่ืองของภูมิลำเนาท่ีเกิดก็เปQนสRวนหน่ึงในการปลูกฝgงการเกิดในตRางจังหวัด วัดกับบ>านเปQนส่ิงท่ีคูRกัน 

คือวัดจะอยูRใกล>กับชุมชุน เชRน บีมเปQนเด็กที่เกิดตRางจังหวัดและพRอกับแมRแยกทางกันเลยต>องอาศัยอยูRกับ

ยาย ซึ่งยายเองจะพาดีไปวัดอยูRสม่ำเสมอ ซึ่งมันแตกตRางจากเด็กที่เกิดในกรุงเทพ การเข>าวัดน>อยมาก ถ>า

ไมRเปQนวันสำคัญ สRวนมากมักจะใสRบาตร มากกวRาการเข>าวัด  

 

 

2.ประสบการณ9ในการนับถือศาสนา 

ประสบการณIในการนับถือศาสนา ทุกคนล>วนมีประสบการณIที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัว ไมRวRา

จะเปQนพRอแมR ปูยRาตายาย พี่ป�าน>าอา ก็จะสอนในเรื่องของ สวดมนตIกRอนนอน  การพาไปวัด ทำบุญใสR

บาตร นั่งสมาธิ ปลRอยนกปลRอยปลา  อยRางเชRน ปอ พRอกับแมRปอแยกทางกันตั้งแตRเกิด แตRก็จะมีหมRาม>าท่ี

ม>าเปQนแมRบุญธรรม และมีป�ากับอาที่คอยเลี้ยงดู ทุกคนในครอบครัวมักจะชอบพาพ่ีไปใสRบาตรทุกเช>า 

นอกจากนั้นยังเข>าวัดไปทำบุญ ให>อาหารปลาอยูRเปQนประจำเพราะวัดอยูRใกล>บ>าน หรือทุกกRอนนอนป�าจะ

พาสวดมนตIเข>านอนทุกวัน  
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        ทุก ๆ เช>าตอนเข>าแถวจะต>องสวดมนตIตลอด และทุกวันศุกรIจะกิจกรรมท่ีต>องมาน่ัง       

สวดมนตIกันเปQนช่ัวโมง หรือไมRวRาจะเปQนวันสำคัญตRาง ๆทางศาสนา ก็จะมีนิมนตIพระเข>ามา

ทำพิธีในโรงเรียนตลอดทุกคร้ัง  มันก็มีชRวงท่ีหน>าเบ่ือเหมือนกัน แตRก็โดนปลูกฝgงมาแบบน้ัน 

ท้ังท่ีโรงเรียน และทางบ>านปลูกฝgงมาควบคูRกัน จนทำให>เรารู>สึกวRาเปQนส่ิงท่ีมีอยูRจริง เลยเช่ือ

และต้ังใจกับการสวดมนตI  เม่ือเปQนวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา ก็จะออกไปไหว>พระ

ทำบุญอยูRตลอด ไปวัดใกล>บ>านหลายท่ี ใสRบาตรก็ใสRบRอยมากถ>าเทียบกับปgจจุบัน บางทีก็เปQน

คนชวนผู>ใหญRใสRบาตรเองด>วยซ้ำ ตอนน้ันอยูRแคRป. 2 ทุกคร้ังท่ีฝgนร>าย หรือรู>สึกไมRดีก็จะชวน

กันไปใสRบาตร นอกจากทำให>เรารู>สึกสบายใจแล>วยัง ทำให>เราได>ใช>เวลาอยูRกับครอบครับ

หลังจากใสRบาตรอีกด>วย และทำให>รู>สึกดีกับศาสนาอยูRมากพอสมควร 

                        (ปอ , การสัมภาษณI: 28 กุมภาพันธI 2565) 

 

 

เม่ือโตข้ึน คิดวRาวิชาพุทธศาสนา มันเก่ียวข>องกับจริยธรรม ซ่ึงจริยธรรมก็คือการเลือก

วRาจะปฏิบัติตัวกับใครอยRางไร การนำพระมาสอนในโรงเรียน มันคือ การปลูกฝgงให>เราเปQน

เด็กดี เรียบร>อย เชื่อฟgง แตRโตขึ้นมาก็เชื่อฟgงน>อยลง เถียงเกRงขึ้น อาจจะเนื่องจากการบังคับ

เรียน หรือบริบทรอบข>าง ไมRมีเรื่องพวกนี้แล>ว มันก็เลยไมRได>มายุRงกับชีวิตเรามากนัก เมื่อมี

ทางเลือกวRาจะยุRงหรือไมRยุRง จึงทำให>เราเลือกที่จะไมRยุRง ผมคิดวRา ถ>าที่บ>านผมหลRอหลอม

พุทธศาสนาให>ผมมากกวRานี้ สั่งสอนผมบังคับผมให>มากกวRานี้ ผมก็อาจจะตRอต>านศาสนามัน

มากกวRานี้ แตRสิ่งที่รับจากศาสนามาผมคิดวRาอยูRในระดับกลาง ซ่ึงเค>าต>องการเน>นทางนิสัย 

สัมมาคารวะมากกวRา จึงทำให>ผมตRอต>านในนิสัยของผู>ใหญRที่งี่เงRาบางคนมากกวRาการตRอต>าน

ศาสนา 

            (จิ, การสัมภาษณI: 28 กุมภาพันธI 2565) 
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ชRวงประถม เวลาโรงเรียนมีกิจกรรมทางศาสนาก็เข>ารRวมเพราะมันเปQนสิ่งท่ี

ปฏิเสธไมRได> เชRนการเข>าคRายคุณธรรม ผลที่ได>จากการเข>าคRายนี้ธรรมมะก็จำไมRได> เพราะมัน

จะเปQนในรูปแบบของสันทนาการมากกวRา การสอนหลักธรรมซึ่งในเรื่องหลักธรรมจำไมRได>

เลยวRามันมีอะไรบ>างและแตRละอยRางคืออะไร  ถ>าเปQนชRวงมัธยมปลาย ก็จะเปQนชRวงที่มี

ความรู>สึกสนใจในศาสนาเปQนพิเศษเพราะ เปQนชอบอRานหนังสือ ทำให>อยากหาคำตอบ ซ่ึง

สนใจในศาสนาพุทธนอกกระแสคือ พวกนิกายเซน  ลัทธิเต³า หรือพุทธทาส เพราะชอบ

ไอเดียการคิด  

                  (โฟ, การสัมภาษณI: 28 กุมภาพันธI 2565) 

 

 

สRวนบี ในตอนเด็กแมRจะชอบพาไปวัด ไปทำบุญวันพระ พRอจะไมRคRอยพาไปวัดบRอยเทRาแมRหรือ

แม>กระท่ังในวันสำคัญ แตRนาน ๆ ที พRอจะหาเวลาพาไปวัดใหญR ๆ คือวัดท่ีพRอนับถือ อยูRท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

เพราะพRอเล่ือมใสในพระพุทธชินราช การไปทำบุญสRวนใหญRพRอชอบไปสร>างโบสถI สRวนทางแมRบี ก็จะพาไป

ทำบุญ ทำสังฆทาน ปลRอยนกปลRอยปลา สRวนมากจะไปวัดในละแวกบ>านที่จังหวัดนนทบุรี และบีเปQนคนท่ี

ชอบตักบาตร เพราะคิดวRาการตักบาตรทำให> ได>รับบุญไมRชาตินี้ก็จะสั่งสมไปในชาติหน>า ตั้งแตRพRอเสีย บีก็

ทำบุญให>พRอตลอด ไมRวRาจะเปQนวันพระหรือวันสำคัญ เพราะคิดวRาจะสRงผลให>พRอได>รับใน และในการตัก

บาตร จะชอบการตักบาตรพระสามองคI เพราะแมRมักจะใสRสามองคIอยูRเสมอ เลยทำให>เราซึมซับที่จะทำ

ตาม นอกจากน้ันเคยไป ทอดกฐิน เพราะยายชอบทำ บ>านแมRเปQนคนร>อยเอ็ด พอถึงเวลาแมRก็จะพากลับไป

ทำบุญตลอด 

เอาจริง ๆ พRอของบีก็แอบจะมีความเชื่อสูงมากพอตัวกับวัดที่นี่ เพราะเวลาพRออยากได>

งานหรือธุรกิจอะไรให>สำเร็จ ก็จะชอบบนวRาถ>าสำเร็จจะมาสร>างโบสถIอะไรประมาณนี้ แตRก็ไมR

ได>มาบRอย ๆ แตRถ>ามาทีหนึ่งก็ขอทำบุญใหญRไปเลย ลRาสุดก็บริจาคเงินสร>างไปเปQน แสนนะ 

เมื่อเข>ามาเรียนมัธยม กRอนสอบเข>า ก็มีการบนบาน เพราะที่บ>านเปQนคนมาบนไว>เพื่อความ

สบายใจ และทำให>บีศรัทธาในพระพุทธรูปมากที่สุด เพราะเหมือนโดนปลูกฝgงมาด>วยจากญาติ

ผู>ใหญR วRาเราต>องเคารพนะ เราต>องไหว>ขอพรนะ เราต>องบูชาทRานนะ มันก็เกิดความรู>สึกดีทาง

ใจมาเรื่อย ๆ นอกจากนั้นสRวนตัวบีรู>สึกได>ชัดตอนที่ไปทอดกฐินวRา วัดที่ตRางจังหวัดตRางกับ

กรุงเทพมาก เพราะที่ตRางจังหวัดไมRคRอยมีด>านเชิงพาณิชยI เพราะสRวนมากแมRจะพาไปวัดปา 

สายปฏิบัติจริง ๆ  

          (บี, การสัมภาษณI: 3 มีนาคม 2565) 
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 นอกจากนั้นแล>วก็จะมีบางครอบครัวที่ไมRได>สอนเรื่องศาสนาโดยตรงแตRเปQนการสอนเชิงหลักการ

ของศาสนา ในเรื ่องของการเมตตาผู>อื ่น การแบRงปgนสิ ่งของ การไมRเบียดเบียน เชRนแมRบีมักจะชอบ

ทำกับข>าวแล>วให>บีเปQนคนเอาไปแจกเพ่ือนบ>าน เปQนต>น นอกจากน้ัน ถ>าเปQนเด็กผู>ชาย ก็จะได>ผRานการบวช

หน>าไฟให>กับคนท่ีลRวงลับไปแล>วอีกด>วย  

 

 

ในชีวิตของเคยบวชอยูRสองครั้ง ทั้งสองครั้งเปQนการบวชหน>าไฟให>กับ แมR และ ยาย 

ซึ่งแนRนอนวRาเรื่องพวกนี้เปQนการตันสินใจของผู>ใหญR แตRการบวชให>คุณพRอนั้น ผมไมRได>บวช 

เพราะไมRมีการบังคับเกิดข้ึน  

               (จิ, การสัมภาษณI: 28 กุมภาพันธI 2565) 

 

   

    เคยบวชนาคไฟในตอนเด็กซ่ึงตอนน้ันก็ไมRได>คิดอะไร แถมได>เงินเลยไมRได>ต้ังคำถาม  

                                (โฟ, การสัมภาษณI: 10 มีนาคม 2565) 
 

ตอนเด็กก็เคยโดนบังคับให>บวชนาคไฟให>กับยาย ก็มีความรู>สึกไมRชอบแตRทำอะไร

ไมRได> คิดวRาการบวชเปQนอะไรที่ไมRคRอยสมเหตุสมผลสักเทRาไหรRถ>าบวชแคRวันเดียวและกลับ

เปQนคนธรรมดา พอตอนโตขึ้นแมRเสีย ก็คุยกับทางบ>านวRาจะไปบวชเขาก็เข>าใจและเป�ดกว>าง

ที่รับฟgง ซึ่งคิดวRาการบวชในปgจจุบันควรที่จะสมัครใจ และเป�ดกว>าง ไมRวRาจะเปQนเพศอะไรก็

สามารถท่ีจะบวชได>ถ>าเขาเล่ือมใสไมRควรไปจำกัดเพศ วRาต>องเปQนชายแท>เทRาน้ัน   

                               (บีม, การสัมภาษณI: 9 มีนาคม 2565) 
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ตRอมาคือประสบการณIศาสนาที่เกิดจากโรงเรียน ทั้ง7 คนที่เรียนโรงเรียนรัฐก็จะถูกสอนในเรื่อง

ของ การสวดมนตIไหว>พระตอนเข>าแถวเคารพธงชาติ การเรียนวิชาพุทธศาสนา การสอบนักธรรม การเข>า

คRายธรรมมะ การน่ังสมาธิสวดมนตIในคาบชุมนุมทุกคนล>วนมีประสบการณIท่ีประสบพบเจอ  

 

ขึ้นมัธยมทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมทางศาสนาให>ทำ ไมRวRาจะเปQนการนั่งสมาธิ สวด

มนตI  ตักบาตร แตRก็จะแอบหลับตลอด เหมือนกับวRามันไมRคRอยจะรับฟgงในชRวงเด็ก ๆ แตRก็

จะมีบางครั้งที่มองย>อนไปถึงการไหว>พระสวดมนตIตอนเข>าแถว วRาที่เราทำไปเพราะหน>าท่ี 

หรือทำไปเพราะคนให>เราทำ แตRก็ไมRได>รู>สึกไมRอยากทำ นอกจากน้ันบีเคยต้ังคำถามกับตัวเอง

วRา การสวดมนตIกRอนกินข>าวที่โรงเรียน ทำไมต>องมี       มีเพื่ออะไร หรือในตอนที่เรียน

ศาสนา บีรู>สึกวRามันนRาเบื่อ ไมRรู>จะเรียนไปเพื่ออะไร เพราะบีรู>อยูRแกRใจอยูRแล>ววRา การทำบุญ 

จะดีหรือชั่วก็อยูRท่ีตัวทำ เลยรู>สึกวRาการทำแบบน้ีไมRคRอยจะได>อะไรเทRาไหรR เพราะมันไมRได>

สอนการปฏิบัติแบบใช>ชีวิตจริง  

                 (บี การสัมภาษณI: 10 มีนาคม 2565) 
 

ตอนขึ้นมหาวิทยาลัยใช>ความเชื่อทางศาสนาอยูRหลายอยRาง เชRนการบนบานกับสิ่งที่เราเชื่อการไป

ไหว>พระขอพร เพราะมีความเชื่อวRาถ>าตั้งใจขอพรพระจะสามารถรับรู>ได> แตRทั้งหมดทั้งมวลก็คือ ขอเพื่อให>

สบายใจ สุดท>ายเราก็ต>องตั้งใจทำเพื่อตัวเราเอง  พอได>เข>ามหาลัย บีรู>สึกวRาหRางหายจากศาสนา ไมRได>มี

โอกาสเข>าวัด สวดมนตI นั่งสมาธิ หรืออาจจะมีไปบ>างไมRไปบ>าง เพราะคิดวRาบางวันเราเหนื่อย เราก็ไมRไป 

เพราะคิดวRาเรามีเวลาอีกมากพอสมควร เมื ่อพRอเสีย ก็ยิ ่งไปทำทุกวันพระ เพราะคิดวRาพRอจะได>รับ          

และวันนึงอาจจะชRวยให>พRอได>กลับมา เปQนคนในครอบครัวอีกคร้ัง อาจจะมาเกิดเปQนลูกหลานของเราอีกได>   
        

 

 บีจะสนิทกับลูกน>า สนิทเหมือนกับพี่สาวแท> ๆ เลย แล>วพี่เค>าก็เสีย แตRกRอนที่เสียได>

อธิษฐานวRา ขอให>กลับมาเกิดเปQนหลานน>าอีกครั้ง แล>วประจวบเหมาะกับท่ีบ>านก็มีคนท>อง

พอดี พอคลอดออกมา ทุกคนกลับตกใจกับสิ่งที่เห็นมาก เพราะวRาหน>าเหมือนพี่ที่เสียตอน

แรกเกิด เลยทำให>เรามีความเชื่อแบบนี้อีกครั้งมีอยูRจริง วRาการกลับมาเกิด เลยคิดวRาการ

ทำบุญให>พRอมาก ๆ อาจจะทำให>กลับมาเกิดในครอบครัวได>อีกครั้ง เพราะตอนพRออยูR เราก็

ไมRได>ตอบแทบ ถ>ากลับมาเกิดได>เราคงจะได>ตอบแทบได>อยRางเต็มท่ี  

       (บี, การสัมภาษณI: 10 มีนาคม 2565) 
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กันได>กลRาววRาชRวงประถมเรียนที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนตIเพราะเปQนโรงเรียนใกล>บ>าน        

ซึ่งโรงเรียนนี้เปQนโรงเรียนคริสตIก็จะไมRได>สอนอะไรที่เปQนพระพุทธศาสนา แตRชRวงตอนประถมป�ที่สาม คือ

แมRสอนให>สวดมนตIกRอนนอน เข>าวัด เปQนประจำเรียนตRอมัธยมศึกษาที่โรงเรียนที่ศึกษานารีเปQนโรงเรียน

พุทธก็จะมีวิชาพระพุทธศาสนามองและรู>สึกวRานอกจากเพื่อนที่เปQนศาสนาพุทธด>วยกันแล>วก็ยังมีศาสนา

คริสตIหรืออิสลามด>วยทำให>เห็นวRาก็ยังถูกบังคับให>มาเรียนศาสนาพุทธเหมือนเด็กอื่น ๆ และยังต>องสวด

มนตIเปQนด>วยเพราะมีวิชาสอบสวดมนตI รู>สึกวRามัธยมได>เรียนรู>และซึมซับในพระพุทธศาสนาเยอะ เพราะ

เปQนเด็กชอบเข>ารRวมกิจกรรม เชRนการสวดโอ>เอ>วิหารราย แขRงเขียนกระทู>ธรรม เรียกได>วRาโรงเรียนมี

อิทธิพลเยอะเปQนพิเศษ ซึ่งสุดท>ายแล>วการเรียนมันก็เปQนเหมือนการทRองจำและเอาไปสอบ และก็ลืมชRวง

มัธยมปลายก็รู>สึกไมRอินในศาสนาพุทธ เพราะศาสนาพุทธในไทยมันเปQนความรู>สึกแบบสั่งสอน สั่งสอนใน

แงRอภินิหารและรู>สึกวRาไมRได>อะไรเลยกับศาสนาพุทธ ขึ้นมหาวิทยาลัยก็กลับมานับถือพระพุทธศาสนาอีก

รอบเพราะเรียนคณะโบราณคดี และอกหัก เลยมีรุRนพี่ที่สนิทในคณะชวนไปไหว>พระทำบุญ มันก็เปQนอีก

ทางเลือกหนึ่งที่ทำให>รู>สึกสบายใจ และตั้งยุทธศาสตรIกับตนเองใหมRวRาถ>าไมRสบายใจเรื่องอะไรก็เดินไปเข>า

วัดไหว>พระ ต้ังหลัก และคRอยกลับมาทำงานตRอ  

 

เวลาทุกขIใจก็จะมีหลายทางเลือกซึ่งได>ไปเรียนหลากหลายศาสตรIยกตัวอยRางเชRน

ศาสตรIหมอดู ถ>าตอนเจอปgญหาและคิดอะไรไมRออกก็จะสับไพRมาดูวRาเอายังไงตRอ หาทาง

เลือกในการแก>ปgญหา เพราะเราไมRสามารถที่จะตัดสินใจได> วRาควรไปทางไหน แตRสุดท>ายตัว

เราก็ต>องเปQนคนตัดสินใจอยูRดีหรือการเก็บเครื่องรางของขลังของญี่ปุนเก็บไว>กับตัว ถ>าหาก

เครียด หรือไมRสบายใจ ก็ใช>หลักอริยสัจ 4  ในการดำเนินชีวิตแตRเหมือนตอนเด็ก พวก

หลักธรรมก็จะโดนสอน ให>ทRองจำมาแตRไมRได>เข>าใจความหมายอยRางลึกซึ้ง จนกระทั่งมาน่ัง

มองถึงปgญหาหรือแม>ในเรื่องของการไปปรึกษาหมอจิตวิทยา ก็ได>รับคำแนะนำที่มีเค>าโครง

เดียวกัน ซึ่งแกRนแท>ของศาสนาพุทธเองมันมีคำสอนที่งRายและเข>าใจ แตRพอมีพวกความเช่ือ 

ความกลัวมันทำให>ล้ำเกินกวRาชีวิตความเปQนจริง  

       (กัน, การสัมภาษณI: 10 มีนาคม 2565) 
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ตอนเด็กทุกวันพระบีมก็จะเข>าวัดกับป�าโดยตลอดแตRไมRได>ไปฟgงพระสวดหรือต้ังใจไปทำบุญ แตRจะ

เปQนการไปพบปะเพื่อนและเลRนกับเพื่อนมากกวRา ตRอมาได>มีการย>ายถิ่นฐานเข>ามาศึกษาในกรุงเทพและก็

ได>เรียนโรงเรียนท่ีอยูRฝg°งตรงข>ามกับวัดพระธรรมกาย ซ่ึงวัดธรรมกายจะเกณฑIเด็กไปชRวยงานท่ีวัด 

ดูวีทีอารIวัด วัดก็จะสอนวRาเปQนเด็กดีควรทำตัวยังไง ต>องนั่งสมาธิ สวดมนตI ไปชRวย

งานวัดก็จะได>ขนม เลยทำให>มีความรู>สึกอยากทำและอยากไปวัดเพราะขนม เรียกได>วRาก็เปQน

การปลูกฝgงของโรงเรียนในรูปแบบหน่ึง      
              (บีม, การสัมภาษณI: 9 มีนาคม 2565) 

สRวนเอตั้งแตRเด็กเปQนศาสนาที่พRอแมRก็บอกวRาตัวเองนับถือศาสนาพุทธ และเข>าโรงเรียนพุทธมา

โดยตลอด วิถีชีวิตในการเข>าวัดทำบุญทุกวันพระก็ตามปกติที่ชาวพุทธทำกัน ในตอนเด็กรู>สึกวRาไมRได>เข>าใจ

ถRองแท>ถึงหลักธรรมคำสอน ได>แตRทำกิจกรรม และต>องปฏิบัติตัวในสังคม ตามที่เขากำหนดมา พอโตมาก็

ได>รับรู>ถึงเน้ือหาและหลักธรรมคำสอนมากข้ึน รู>สึกเน้ือหาบางอยRางมันสอดคล>องกับความเปQนจริงในสังคม 

สามารถท่ีจะนำมาประยุกตIใช>ได>ในชีวิตจริง ชRวงประถมเรียนท่ีโรงเรียนวัด 

 ตอนเช>าก็จะสวดมนตIตอนเข>าแถวและทุกวันศุกรIเย็นต>องมาน่ังสวดมนตI รู>สึกไมRชอบ

มากท่ีต>องมาน่ังน่ิง ๆ ห>ามคุยกับเพ่ือนและน่ังเปQนเวลานานเกือบช่ัวโมงได>สำหรับเด็ก ป.1  

          (เอ นามสมมุติ, การสัมภาษณI: 16 ธันวาคม 2564) 

 

 

ชRวงมัธยม รู>สึกหRางไกลจากศาสนาข้ึนไปอีก ไมRคRอยจะมีอะไรท่ีบังคับให>ทำเหมือนตอนประถม ก็มี

สวดมนตIตอนเช>า สอบนักธรรม นั่งสมาธิสวดมนตIที่วัด ทำให>รู>สึกไมRชอบแตRก็ไมRได>คัดค>านที่จะไมRทำ 

เพราะมันมีคะแนนให> แตRถ>าหลักธรรมคำท่ีเอามาใช>คือ การปลง ปลงในเร่ืองของคะแนนสอบ ไมRอยากเก็บ

มาเครียดเพราะทำเต็มท่ีแล>ว แตRก็มีการไปขอพรพระเพื่อเปQนความสบายใจอีกสRวนหนึ่ง อยากที่จะเสริม

ความมั่นใจ จากการเรียนรู>ศาสนาพุทธในชRวงประถมถึงมัธยมจำได>คืออริยสัจ 4 เพราะ มันไมRได>ใสRทัศนคติ

หรืออคติบางอยRางเพื่อมาเปQนคำสอน แตRถ>าในเรื่องบาปบุญคุณโทษ ตอนเด็กก็กลัวการทำบาป แตRพอโต

มาการรับรู>มาขึ้นรู>สึกวRา มันเปQนสิ่งที่มนุษยIคิดขึ้นมาเอง ในการที่จะเปQนเครื่องมือในควบคุมคนในสังคม

เพื่อไมRให>ขัดตRอคนสRวนใหญRในสังคมที่ทำกันยิ่งพอมาเรียนรัฐศาสตรI ก็มีความคิดที่เปลี่ยนกับศาสนาพุทธ

ไปส้ินเชิง  
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ชRวงมหาวิทยาลัยไมRคRอยได>ยุRงกับศาสนาเลย จะใช>ชีวิตที่เรากำหนด แตRในเรื่องเข>าวัดทำบุญก็มี

บ>าง ทางบ>านก็ไมRคRอยได>ไปทำบุญเหมือนแตRกRอน นอกจากการทำบุญวันเกิดหรือการไปทำบุญให>กับบรรพ

บุรุษเพราะคิดวRาการทำบุญแบบนี้ทำไปก็ไมRได>เสียหายอะไรเพราะมันไมRได>ขัดตRอความคิด และมันก็ไมRได>

ลำบากและมาไมRได>ทำให>เราเดือดร>อน เวลาที่ทุกขIใจทุกวันนี้ก็ไมRได>เข>าหาศาสนา ไมRได>คิดวRาจะต>องน่ัง

สมาธิ สวดมนตI เข>าวัด แคRรู>สึกวRาอยูRบ>าน อยูRเฉย ๆ ทำอะไรที่ชอบ มากกวRา แตRถ>าออกไปนอนตRางจังหวัด

บางคร้ังก็จะสวดมนตIเพราะตัวเองกลัวผี แคRรู>สึกวRาทำอะไรท่ีปลอดภัยและสบายใจก็ทำ 

 

3.จุดเปล่ียนท่ีทำให&นับถือศาสนาน&อยลง  

จุดเปลี่ยนที่เห็นได>ชัดคือในชRวงขึ้นมหาวิทยาลัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเปQนพื้นที่มีแตกตRางจาก

โรงเรียน มหาวิทยาลัยเปQนพื้นที่ที่ไมRมีการสวดมนตI เข>าแถวเคารพธงชาติหรือ การให>มานั่งสมาธิหรือเข>า

คRายธรรมะ และยังมีชีวิตที่เปQนอิสระ มีความคิดที่เปQนของตนเอง และเข>ามาสูRโลกของการเรียนและการใช>

ชีวิตในอีกรูปแบบหน่ึง หรือเปQนการเจอกลุRมเพื่อนที่มีความคิดที่เหมือนกัน มีอุดมการณIเดียวกันเลยทำให>

เกิดการต้ังคำถาม วRาทำไมเราจะต>องทำในส่ิงท่ีเราไมRได>เต็มใจทำ 

เอได>กลRาววRาสังคมรอบข>าง มาแชรIความคิดทำให>เห็นกลุRมความคิดเดียวกัน ที่ไมRเห็นด>วยกับสิ่งท่ี

เกิดข้ึนในสังคม และคนอ่ืน ๆ ก็ไมRเห็นด>วยเชRนเดียวกัน  และด>วยคณะท่ีเรียนก็เป�ดกว>างทางความคิด ก็ทำ

ให>รู>สึกวRาตนเองมั่นใจและคิดวRาไมRได>แปลกหรือแตกตRางจากคนอื่น มันทำให>รู>สึกวRาถ>ามันไมRใชRสิ่งที่ถูกต>อง

และรู>สึกวRาไมRอยากทำก็จะไมRทำ  

การที่รัฐเข>ามามีบทบาทกับศาสนาทำให>มีทัศนคติที่เปลี่ยนไป และยิ่งได>เข>าเรียนใน

คณะรัฐศาสตรIยิ ่งมีความคิดที่ทำให>มองนอกกรอบจากอดีตที่เคยอยูRในขนมธรรมเนียม

ประเพณี และทำให>เห็นความจริงบางอยRางมากขึ้น มองทุกปรากฏการณIในสังคมโดยมองไป

ที่โครงสร>างที่ตนกำเนิดของมัน ความจริงมันไมRมีอยูRบนโลก ทุกอยRางเปQนสิ่งที่มนุษยIนั้นสร>าง

ข้ึน ศาสนาก็ด>วยเชRนกัน        

                              (เอ, การสัมภาษณI: 3 มีนาคม 2565) 

แตRพอมาชRวงวัยมหาลัย ความสนใจมันก็ลดลง เพราะศาสนาพุทธในสังคมไทยมัน

กลายเปQนประเด็นท่ีไปถกเถียงกันวRาอะไรคือพุทธแท> พุทธไมRแท> มันไมRสำคัญเทRากับคนท่ีเช่ือ 

วRาเชื่ออยRางไร เลยเปQนจุดเปลี่ยนทำให>มองศาสนาเปQนเรื่องสRวนบุคคล ซึ่งมันอาจจะเรียกได>

วRาเปQนคุณคRาทางสังคมที่เลี่ยงไมRได> ศาสนาพุทธมันก็มีความสัมพันธIกับในคนพื้นที่มันมี
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หน>าท่ีตRางกัน ศาสนาพุทธของคนในเมืองกับศาสนาพุทธกับคนตRางจังหวัดก็จะคนละแบบกัน

ซึ่งในแตRละแบบก็มีคุณคRาในตัวเอง มีมุมมอง ที่ตRางกันออกไป อันนี้มันก็อาจจะเปQนสิ่งที่เอา

มาเปรียบเทียบกันวRาของฉันแท> ของฉันไมRแท> เพราะถ>าเปQนคนตRางจังหวัดศาสนาก็จะมีการ

เข>ามาผูกเก่ียวกับในเร่ืองความเช่ือไสยศาสตรI ซ่ึงในตRางจังหวัดกับชนบทมันก็เข>ากันได>ไปกัน

ได> หรือวRาการที่คนในเมืองมักจะบอกวRาพระไมRควรไปยุRงกับชาวบ>าน พระอยูRสRวนพระ แตR

ในทางกลับกันตRางจังหวัดพระกับวัดมันจะมีความเปQนชุมชนมากกวRา   
               

 (โฟ, การสัมภาษณI: 28 กุมภาพันธI 2565) 

 

พอขึ้นมหาวิทยาลัยก็หRางหายจากศาสนาพุทธ การเขียนงานศิลปะก็ไมRได>มีการนำศาสนาพุทธมา

อธิบาย หรือทำความเข>าใจเพราะคำสอนของพระพุทธศาสนาล>วนอนิจจัง และไมRสามารถที่จะไปวิพากษI

ได> หรือในชีวิตประจำวันก็มีศาสนาพุทธเข>ามาเกี่ยวข>องในชีวิตคือในเรื่องการมีเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ

ตRอเพ่ือนมนุษยI ซ่ึงในระดับปgจเจก ความเห็นใจเปQนเร่ืองท่ีสำคัญ  

 

ครูอาจารยIก็ไมRได>นำพระพุทธศาสนามาเปQนสิ่งที่สร>างสรรคIผลงาน และหลีกเลี่ยง 

โดยการเลือกใช>สิ่งอื่นแทนเชRน มารกIซิส หลังโครงสร>างนิยม หรือกระแสความคิดที่รRวมสมัย 

มากกวRามุRงไปหาพระพุทธศาสนาท่ีเปQนคำตอบท่ีสำเร็จแล>ว 

                    (จิ, การสัมภาษณI: 28 กุมภาพันธI 2565) 

 

นอกจากนั้นการเจอกับวิกฤตของศาสนาก็เปQนสRวนหนึ่งในการที่ทำให>เปQนจุดเปลี่ยนที่มีทัศนคติ

เปลี่ยนแปลงไป ปอในตอนเด็กเปQนบุคคลที่มีความเลื่อมใสในศาสนามาก แตRพอมาโตขึ้น มีความคิดที่เปQน

ของตัวเองไมRได>ถูกครอบครัวครอบงำทางความคิด การรับรู>ขRาวสารก็สิ่งที่ทำให>รู>สึกให>ความสนใจกับ

ศาสนาน>อยลง ไมRวRาจะเปQนขRาวของพระสงฆIมั่วสีกา หรือพระสงฆIดื่มเหล>าเบียรI เปQนต>น มันทำให>ความ

เลื่อมใสที่เคยใสRบาตรตอนเด็กหายไปหรือแทบจะไมRเลื่อมใสในพระสงฆIเลยก็วRาได> ซึ่งพีก็ได>บอกกับคนท่ี

บ>านวRาจะไมRทำบุญกับพระกับวัด  
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ตอนชRวงมัธยมปลายมีกิจกรรมคือให>ไปทำบุญและถRายรูปซึ่งตัวของกันตาเองก็มี

ความรู>สึกวRาก็ดีเหมือนกันที่ได>เข>าวัดทำบุญและตั้งใจที่จะไปทำบุญแตRกลับโดนพระถามกลับ

วRาทำบุญเอาหน>าใชRมั้ยละ พอได>ยินรู>สึกโมโหมาก วRาพระประชดใสRแบบนี้ได>หรอ มันทำให>

รู>สึกวRาพระยังไมRโอบรับฆราวาส ซ่ึงมันทำให>รู>สึกแยRมากกับการมาด>วยใจทำบุญ 

                    (กัน, การสัมภาษณI: 4 ตุลาคม 2565) 

 

 

การที่พระสงคIมีสRวนเกี่ยวข>องกับการเมือง มีการรับสินบนใต>โต´ะ หรืออาจจะเรียกได>วRาพระ คือ

อาชีพหนึ่งที่มีกินมีใช> ไมRมีภาษี  นอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองที่เข>ามายุRงเกี่ยวแล>ว ก็จะมีเรื่องของพระ

ที่ไมRได>ปฏิบัติจริง ๆ สRวนนี้ก็จะเลือกการเคารพพระ ถ>าเร่ืองของความเชื่อของคำสอนจากพุทธศาสนา ก็มี

ท้ังท่ีเช่ือกับไมRเช่ือ 

 

ในเมื่อกRอนมันไมRมี แตRเดี๋ยวนี้มันปฏิเสธไมRได>จริง ๆ พระบางองคIจะไมRรับพวกนี้เลย 

สRวนตัวพระจะชอบพระสายปา สายปฏิบัติ ยิ่งเวลาได>ไปไหว>พระทำบุญที่ตRางจังหวัด ก็จะย่ิง

รู>สึกรับรู>ถึงความเปQนพระมากกวRา ปฏิบัติมากกวRา ดูเครRงครัดในพุทธศาสนามากกวRา บีนับ

ถือกับพระสายปฏิบัติมาก มากวRาพระในเมืองที่เราไมRสามารรู>ได>วRา เปQนพระที่ยึดหลักธรรม

คำสอนของพุทธศาสนามาปฏิบัติและเผยแผR พร>อมเปQนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู>คนในสังคม

ปgจจุบันได>หรือเปลRา 

                                 (บี, การสัมภาษณI: 7 มีนาคม 2565) 

 

บีมก็ได>กลRาววRาตั้งแตRเด็กจนโตได>ซึมซับในเรื่องของการทำดี คำสอนตRาง ๆ ที่ได>เรียนมา ซึ่งการ

ทำบุญหรือทำดีในพระพุทธศาสนาที่ทุกคนไปทำก็เพื่อที่จะหวังผลตอบแทนตRอตัวเอง พอเวลามีความทุกขI

ใจ ก็ไมRได>พึ่งทางศาสนาพุทธจะหันไปพึ่งทางอื่นมากกวRาไมRวRาจะเปQนเพื่อนหรือการไปบนศาสนาอื่นแทน

การไปไหว>หรือขอพรจากพระพุทธรูป สิ่งที่ชอบในศาสนาพุทธคือคำสอนบางอยRางก็ใช>ได>ในชีวิตประจำวัน 

อยRางเชRนการมีสติ แตRในสิ่งที่ไมRชอบในศาสนาพุทธก็คือในบางเรื่องมันก็ไมRสมเหตุผล ไมRรู>วRาอะไรคือพุทธ

แท> นอกจากนั้นยังพึงวัตถุทุกอยRาง และพระในสังคมไทยไมRนRานับถือ ซึ่งจุดเปลี่ยนก็คือการรับรู>ทางโลก

มากขึ้นและเปQนเหตุที่ทำให>นับถือศาสนาน>อยลงแตRไมRสามารถที่จะตัดเปQนคนที่ไร>ศาสนาได> เพราะบางคร้ัง

พระพุทธศาสนาก็เปQนตัวเลือกสุดท>ายที่จะพึ่งคือการเข>าวัด แตRก็จะเข>าวัดไปไหว>พระพุทธรูป ไปให>อาหาร

ปลา ให>อาหารหมาอาหารแมว แตRไมRได>หยอดตู>หรือใสRซองให>กับพระ หรือถ>าไปโรงพยาบาลสงฆI ก็จะนำ
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ของจำเปQนท่ีโรงพยาบาลใช>ไปถวายมากกวRาเอาปgจจัยไปถวายพระ คิดวRาการทำแบบน้ีเปQนสิ่งท่ีมีประโยชนI

มากกวRา 

เคยมีพระบอกวRา การที่เปQนตัวตนของเขามันบาป เพราะในชาติปางกRอนไปผิดลูกผิด

เมียคนอื่นมา ชาตินี้ตนเองเลยมาเปQนแบบนี้ เลยทำให>รู>สึกอคติมาตั้งแตRนั้น เพราะในทาง

กลับกันประเทศญี่ปุน พระก็มีที่เปQน lgbt ได>เชRนกัน แตRทำไมคนไทยถึงมองวRาการเปQนเพศท่ี

สามถึงเปQนพระไมRได> แล>วถ>าคนท่ีศรัทธาในพรพุทธศาสนาจริง ๆ จะบวชไมRได>หรอ ?   

                   (บีม การสัมภาษณI: 2 มีนาคม 2565) 

ครอบครัวก็เปQนจุดเปลี่ยนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให>เจเนอเรชั่น Z บางกลุRมนับถือศาสนาน>อยลง เชRนปอ 

ครอบครัวบีบบังคับให>ปฏิบัติมากเกินไปจนปอบอกมาวRา ถ>าไปทำบุญที่วัดตRอไปนี้ไมRต>องมาชวน ในบาง

เรื่องที่มันเปQนสิ่งที่ไมRสมเหตุสมผล อยRางเชRนการใสRบาตรให>คนที่เสียชีวิตไปแล>ว มันเปQนสิ่งที่พิสูจนIไมRได>วRา

คนที่เสียจะได>รับกับสิ่งที่เราทำ นอกจากนั้นยังมีกลุRมเพื่อนในเจนเนอเรชั่นเดียวกันที่มีอุดมการณIท่ี

เหมือนกัน เลยไปแรงจูงใจท่ีทำให>อยากจะเปล่ียนแปลงศาสนาโดยนำมาประยุกตIใช>กับชีวิตจริงได>   

  

จุดเปลี่ยนจากวันนั้นคือไมRศรัทธาในพระพุทธศาสนา และบอกกับครอบครัววRามี

เหตุผลอะไรที่ไมRศรัทธา “ถ>าไปวัดไมRต>องชวนไป อยากเอาเงินทำบุญไปทำในสิ่งอื่นมากกวRา

การทำบุญให>กับวัด” มันก็เปQนภาพสะท>อนให>เห็นวRา ชาวบ>านยังไมRมีเงินที่จะอยูR ที่จะกินแตR

ในทางกลับกันวัดกลับมีความใหญRโตขึ้นเรื่อย ๆ จากการเปลี่ยนแปลงก็ทำให>ตัวเองรู>สึก      

ตาสวRาง และรู>สึกดี ที่ได>ทำบุญกับสิ่งที่มันจับต>องได> ได>มอบให>กับคนที่เขาต>องการความ

ชRวยเหลือ มากกวRาการไปทำบุญกับวัดท่ีเจริญข้ึนทุกวัน  

          (ปอ, การสัมภาษณI: 28 กุมภาพันธI 2565) 

 

ในบางครอบครัวก็เปQนจุดที่ทำให>ศรัทธาน>อยลงเชRนเดียวกันแตRมาในรูปแบบอีกรูปแบบคือในเรื่อง

ของการไมRได>สนใจ ใสRใจในศาสนาพุทธไมRวRาจะเปQนครอบครัวคนจีนหรือครอบครัวต>องดิ้นรนทำมาหากิน

ตั้งหน>าตั้งตาทำงานก็จะมีประมาณ 3 คน คือครอบครัวของ จิ ที่เปQนคนจีน ที่นับถือพระพุทธศาสนา พวก

อากงก็ไมRได>มีการบวชหรือเครRงพิธีกรรมทางศาสนา และที่สำคัญถูกเลี้ยงดูด>วยญาติฝg°งพRอซึ่งเปQนคนจีน ซ่ึง

จริยธรรมในครอบครัวเปQนวิธีคิดแบบขงจื๊อ ลำดับชั้นครอบครัวมากกวRา เพราะทางบ>านไมRได>เครRงในคำ
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สอนในเชิงปรัชญา และเป�ดกว>าง ไมRได>บังคับ ตRอมาครอบครัวของโฟ เพราะพRอกับแมRจะโฟกัสที่การ

ทำงานมากกวRา ต่ืนเช>ามาไปทำงานกลับมากินข>าวเย็นและเข>านอนแทบจะไมRมีเวลาท่ีจะเข>าวัดหรือทำบุญ 

 

ที ่ครอบครัวไมRได>มีการปลูกฝgงในศาสนาอาจจะเปQนเพราะอาชีพของพRอกับแมR             

ท่ีไมRคRอยมีเวลาในการเล้ียงดู ซ่ึงเวลาสRวนใหญRจะหมดไปกับการทำงาน กลับมาก็จะพักผRอน  

                                  (โฟ, การสัมภาษณI: 10 มีนาคม 2565) 

  

สRวนคนสุดท>ายก็คือบีมได>สัมภาษณIบีมรู>สึกวRาครอบครัวของบีมหาเช>ากินค่ำก>มหน>าก>มตาทำงาน

เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวซึ่งครอบครัวก็เปQนสRวนหนึ่งที่ทำให>บีมไมRได>เครRงหรือเลื่อมใสในศาสนาพุทธ

มากเพราะความไมRมีเวลาของครอบครัวท่ีจะพาไปเข>าวัดทำบุญหรือปลูกฝgงในเร่ืองของศาสนา  

ครอบครัวก็เป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินใจ เพราะครอบครัวก็ไม่ได้บังคับหรือเลือก

ให้ปฏิบัติต่อศาสนาแต่อย่างใด แต่สอนให้รู้จักทำมาหากิน เลยเชื่อว่าการทำมาหากินจะ

ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการขอพรจากศาสนา           

     (บีม, การสัมภาษณI: 2 มีนาคม 2565) 

นอกจากนั้นเองโรงเรียนก็เปQนจุดที่ทำให>ศรัทธาในศาสนาน>อยลง เพราะการบังคับให>เราทำให>

สิ่งที่ไมRอยากทำ เชRน เอบอกวRา ทางโรงเรียนให>ทุกวันศุกรIเย็นต>องมานั่งสวดมนตI รู>สึกไมRชอบมากที่ต>อง

มานั่ง   นิ่ง ๆ ห>ามคุยกับเพื่อนและนั่งเปQนเวลานานเกือบชั่วโมง เรียกได>วRามันเปQนการปฏิบัติการของ

วาทกรรมในรูปแบบหน่ึง  

4.ศาสนาพุทธกับปTญหาในสังคมไทย  

ปgญหาอยู RสองอยRางใหญR ๆ อยRางแรก ในเร่ืองของ หลักธรรม บางอยRางในศาสนาพุทธไมR

สอดคล>องกับสังคมไทยในปgจจุบัน และไมRคRอยมีอิทธิกับการดำเนินชีวิตของคนเพราะคอนเซ็ปตIของศาสนา

มันใกล>เคียงกับกฎหมายของรัฐที่ใช>ในการดำเนินชีวิต เชRนในเรื่องของข>อห>ามทำถ>าทำแล>วจะบาป หรือใน

เรื่อง ห>ามฆRาสัตวI แตRถ>าโยงไปในเรื่องกฎหมายก็จะเปQนในเรื่องการอยูRรRวมกันในสังคม พอมาเปQนหลักคำ

สอนทั้งในเรื่องความเชื่อ ความกลัวหรือเสริมเติมแตRงเข>าไปในเรื่องของบุญบาป ทำให>ความเชื่อศาสนา

พุทธในไทยทำให>ดูแบบไมRเปQนเหตุเปQนผล และนอกจากนั้นสังคมในปgจจุบันก็ยังคงยึดกับความล>าหลังที่คิด

วRาพระพุทธเจ>าเปQนสิ่งที่แตะต>องไมRได> แตRถ>ามองศาสนาในหลักของความเปQนจริง การที่ศาสนาตั้งขึ้นไมRได>
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วัตถุประสงคIเพื่อให>มองวRาเปQนสิ่งศักดิ์สิทธิที่จับต>องไมRได> แตRวัตถุประสงคIหลัก ๆ คือเพื่อเปQนเครื่องยึด

เหนียวจิตใจ หรือเปQนการรวบรวมคนให>เปQนหน่ึงเดียว  และอีกเรื ่องคือปgญหาในตัวของพระสงฆIเอง 

ปgจจุบันนี้พระสงฆIบางรูปก็ทำตัวให>ฆราวาสไมRเล่ือมใส หรือแม>ในเรื่องของการบวชเพื่อลดโทษ คิดวRาจะ

ได>รับการอภัยจากสังคมและกฎหมายจะลดหยRอยโทษให> ซึ่งการทำบวชแบบนี้เปQนลูRทางให>อาชญากรหลุด

พ>นจากอาชญากรรมท่ีตนเองได>กRอเอาไว> เปQนต>น  

 

ศาสนาก็เหมือนฝ�°น มันอาจจะชRวยได>ในแงRสRวนตัวแตRคงไมRได>แก>อะไรในเชิงสังคม  
                                (จิ, การสัมภาษณI: 9 มีนาคม 2565) 

 

ปgญหาท่ีเราอยูRในสังคม และคิดวRาท่ีทุกคนเปQนก็เพราะวRาสังคมมันกRอให>เราเปQน ซ่ึงศาสนาพุทธกับ

สังคมโลกในปgจจุบันไมRคRอยตอบโจทยI เพราะสังคมปgจจุบันมันซับซ>อนมาก มากจนไมRสามารถใช>ความ

เรียบงRายอยRางศาสนาพุทธมาแก>ปgญหาไมRได> พอคนมาอยูRรRวมกันเยอะ ความเปQนการเมืองเปQนเรื่องของ

ความปรารถนาซึ่ง อยากจะมีชีวิตที่ดี อยากมีการเมืองที่ดี แตRศาสนาพุทธไมRได>มีเป�าหมายในเรื่องการเมือง

ที่ดี หรือจัดการความปรารถนาให>บรรลุ แตRศาสนาเปQนเรื่องของการดับความปรารถนานั้นมากกวRา ซึ่งคิด

วRาไมRสามารถนำศาสนามาใช>กับปgญหาทางโลกในปgจจุบันได> 

 

จากกระแสพระมหาไพรวัลยIทำให>ปอได>เป�ดใจรับฟgง ซึ่งทRานไมRได>เทศนIในเรื ่องมุมมองพุทธ

ศาสนาเดิม ๆ แตRเทศนIศาสนาพุทธให>มันสอดคล>องกับโลกปgจจุบัน  

สังคมไทยมักจะสอนให>ลูกมีความกตัญ¸ูพRอแมR แตRไมRมีใครสอนเลยวRา พRอแมRก็ควร

จะต>องเล้ียงดูลูกให>ดี           

   (ปอ, การสัมภาษณI: 10 มีนาคม 2565) 

 ซ่ึงอันน้ีมันเปQนมุมมองใหมRท่ีทำให>รู>สึกวRามันสอดคล>องกับโลกในปgจจุบันเลยทำให>รู>สึกวRาก็ควรจะ

ศรัทธาศาสนาพุทธในมุมมองใหมRให>ปรับไปตามสังคมโลก มากกวRาแบบเดิม ซึ่งตอนนี้คิดวRาพุทธศาสนาใน

ปgจจุบันมันเลอะเทอะ คนในสมัยกRอนมีความคิดประหลาดเปQนส่ิงท่ีมันแตะต>องไมRได>อยRางเชRนเร่ืองของการ

ทำขนมเปQนรูปพระ แล>วสังคมบางกลุRมตRอต>าน ซึ่งคิดวRาถ>าเราพัฒนาศาสนาไปแล>วแล>วรู>สึกวRาถ>ามีกลุRมคน

หัวโบราณแล>วไมRเปลี่ยนไปตามโลกมันทำให>รู>สึกวRาทำให>ศาสนาไมRอยากจะศรัทธาด>วย แตRถ>ามันถึงจุดเปQน
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คนไมRมีมีศาสนาก็คงยังทำไมRทำ เพราะยังเชื่อในบ>างคำสอนที่ยังสามารถมาใช>ในชีวิตจริงได>แตRไมRเชื่อในส่ิง

ท่ีคนในสังคมไทยเราเอาคำสอนพระพุทธศาสนามาดัดแปลงมากกวRา  

มันมีนักปรัชญาชาวเกาหลีที ่นำศาสนาพุทธมายกตัวอยRาง และวิจารณIเรื ่องโลก

สมัยใหมR ซ่ึงมันทำให>เราขับเคล่ือน ซ่ึงเราคิดวRาศาสนาพุทธอาจจะทำให>หยุดพัก ละเลิก ปลง 

แตRในทุกวันน้ีเราต>องว่ิงตามสถานการณIและพร>อมท่ีจะปรับตัวไปตามโลกในปgจจุบัน  

            (โฟ, การสัมภาษณI: 28 กุมภาพันธI 2565)  

 

ศาสนามันอาจจะตอบโจทยIกับปgญหาในสังคม หรืออาจจะไมR ซึ่งศาสนาพุทธมันไมRได>สังคมแตRมัน

ไปหาการหลุดพ>นในลักษณะ ปgจเจก ซึ่งบางเรื่องถ>าศาสนาพุทธจะมีสังคม คือต>องบวชถึงจะเข>าถึงศาสนา

ได> และถ>าพูดในเรื่องของการพัฒนาคือศาสนาพุทธไมRตอบโจทยIกับโลกปgจจุบัน ซึ่งศาสนาพุทธตRางจาก

ศาสนาอื่นที่วRาศาสนาพุทธการเวียนวายตายเกิดเปQนวัฏจักรแตRมุมมองของศาสนาอื่นคือการตายเกิด มันมี

ครั้งเดียว อาจจะเปQนสิ่งที่ทำให>ศาสนาพุทธไมRก>าวหน>าเทRาศาสนาอื่น ซึ่งในแงRนี้อาจจะไมRดีตRอสังคม

สมัยใหมRท่ีพร>อมจะก>าวหน>าไปกับโลก  

 

 

ศาสนาพุทธกับปgญหาทางโลกเรียกได>วRาเปQนหนทางหนึ่งที่หลีกเลี่ยงการได>รับโทษทางกฎหมาย 

การมาบวชแล>วลดหยRอนโทษลงได> ซึ่งการทำแบบนี้มันไมRได>สRงผลตRอพฤติกรรม ความเชื่อ จิตใจ และการ

ปฏิบัติตัวของคนในสังคม แตRมันมีผลทางโลกในเชิงกฎหมาย  
 

ถ>าคุณทำผิดกฎหมายสักอยRางตRอให>เจตนาหรือไมRเจตนาและไปบวช คุณจะได>รับการ

อภัยจากสังคมและกฎหมายจะลดหยRอนโทษให> ซึ่งการทำบวชแบบนี้เปQนลูRทางให>อาชญากร

หลุดพ>นจากอาชญากรรมท่ีตนเองได>กRอ  

                 (กัน, การสัมภาษณI: 4 ตุลาคม 2565)  
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เปQนพัน ๆ ล>าน คิดวRาเอาไปทำอะไรกันหมด บางวัดในตRางจังหวัดยังขอรับบริจาคจาก

ชาวบ>านอยูRเลย ซึ่งจากที่ได>ไปอยูRตRางจังหวัดมาก และสังเกตุได>วRา วัดเยอะกวRาโรงพยาบาล

อีก ในแตRละวัดก็จะมีสิ่งที่เคารพนับถือไมRวRาจะเปQนในเรื่องของ เจ>าแมR หรือพRอปู¹ษีซึ่งมัน

ทำให>เห็นวRาวัดในปgจจุบันไมRได>ขายถึงแกRนแท>ของพระพุทธศาสนา แตRกลับขายในเรื่องของ

ไสยศาสตรI        

                    (บีม, การสัมภาษณI: 6 มีนาคม 2565) 

นอกจากนั้นยังมีในเรื่องที่รัฐใช>ศาสนามาเปQนตัวกลางในการควบคุมประชาชนโดยแทรกลงไปใน

กฎหมายบางอยRาง และรู>สึกวRาการทำแบบนี้ของรัฐใช>ไมRได>กับคนเจนเนอเรชั่นแซด และยิ่งทำให>เคารพ

ศาสนาพุทธน>อยลง และศาสนาก็ไมRได>มีการปรับตัวเข>ากับคนรุRนใหมR 

 

เรื่องขRาวที่นักศึกษาวาดรูปพระพุทธเจ>าเปQนอุลตร>าแมน ทำให>รู>สึกวRาสังคมบางกลุRม

ยังคงยึดถือในรูปลักษณIของพระพุทธเจ>าวRาควรเปQนแบบนี้ ควรที่จะสำรวม ปราศจากกิเลส 

การท่ีนำภาพพระพุทธเจ>ามาวาดเปQนภาพการIตูนทำให>เขาคิดวRาเปQนการลบหลูRส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

                          (เอ, การสัมภาษณI: 3 มีนาคม 2565) 

สังคมในปgจจุบันก็ยังคงยึดกับความล>าหลังที่คิดวRาพระพุทธเจ>าเปQนสิ่งที่แตะต>องไมRได> แตRถ>ามอง

ศาสนาในหลักของความเปQนจริง การที่ศาสนาตั้งขึ้นไมRได>วัตถุประสงคIเพื่อให>มองวRาเปQนสิ่งศักดิ์สิทธิที่จับ

ต>องไมRได> แตRวัตถุประสงคIหลัก ๆ คือเพื่อเปQนเครื่องยึดเหนียวจิตใจ หรือเปQนการรวบรวมคนให>เปQนหน่ึง

เดียว ทำให>สังคมปgจจุบันให>ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิจนแตะต>องไมRได> และศาสนาพุทธของไทยก็จะมา

ตั้งมาเปQนศาสนาประจำชาติ ทั้ง ๆ ที่มันก็มีศาสนาพุทธที่หลากหลายนิกายที่แตกตRางกันออกไปทำให>เปQน

การปลูกฝg°งคนให>มีอคติ  
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5.พุทธศาสนาท่ีอยากให&เปOน  

 

เจเนอเรชั่นZ ทั้ง 7 คนมีความคิดเห็นที่เหมือนกันวRา ศาสนาพุทธควรที่จะอิงไปที่หลักคำสอนแตR

กลับกันที่วRาศาสนาพุทธในปgจจุบันนำมาใช>แบบผิดหลัก ถูกมาใช>ครอบกับอำนาจ ความกลัวหรือถูกนำเอา

ไปใช>กับผู>ที่มีอิทธิพล หรือผู>ใหญRในสังคมซึ่งมันไปฉุดรั้งหลาย ๆ อยRาง เชRนในเรื่องของข>อกฎหมาย การทำ

ร>ายรRางการ การทำแท>ง ทำให>เด็กเจนเนอเรช่ันใหมR คิดวRามันถึงเวลาท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

ไมRได>อยากให>ความเชื่อนั้นได>หายไป แตRเพียงแคRปรับปรุงให>ความเชื่อนั้นคงดำรงอยูR และคิดวRาศาสนาพุทธ

เราควรที่จะจำกัดบทบาท  ไมRควรที่จะถูกบังคับให>อยูRในหลักสูตรของการศึกษา เพราะการทำแบบนี้เปQน

การกีดกันศาสนาอ่ืน ๆ และอยากให>การบวชเปQนความสมัครใจและเล่ือมใส ของบุคคลน้ันจริง ๆ  

บีมได>กลRาววRาในชีวิตประจำวันก็มีไมRคิดวRานำศาสนาพุทธมาดำเนินชีวิต คิดวRาการดำเนินชีวิต

ปgจจุบันใช>ความเห็นอกเห็นใจมากกวRา ศาสนาพุทธในปgจจุบันมันตอบโจทยIในบางเรื่อง ศาสนาควรจะ

ปรับตัวให>เข>ากับยุคสมัย ไมRใช>ให>โลกไปปรับตัวแทนศาสนา เพราะทุกวันน้ีโลกมันไปไวมากแตRศาสนายังย้ำ

อยูRกับที่ คำสอนบางคำสอนมันดูไมRสอดคล>องกับโลกปgจจุบัน ถ>าศาสนายังอยากมีอยูRตRอไปในอนาคตก็ควร

ท่ีจะปรับให>มันโปรRงใสและสอดคล>องกับโลกท่ีเผชิญอยูR  

เวลาไปฝ²กงาน จะต>องมีการทำงานรRวมกับป�าแมRบ>านก็ไมRได>คิดวRาอยากทำดีกับเขา

เพื่อหวังบุญ แตRอยากทำดีกับเพื่อนรวมสายอาชีพมากกวRา นอกกจากนั้น ก็ยังมีนิสัยรักสัตวI 

เอ็นดูหมา แมวซ่ึงมันก็เปQนพ้ืนฐานของการเปQนคนดีท่ีทุกศาสนาสอน 

             (บีม, การสัมภาษณI: 6 มีนาคม 2565) 
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ศาสนาพุทธในอุดมคติคือ เปQนศาสนาที่เข>าถึงงRาย และตอบโจทยI แก>ปgญหาได> กับ

โลกในปgจจุบันไมRวRาจะเปQนปgญหาทางจิตใจ วิถีชีวิต ปรับคำสอนเข>ากับยุคสมัย ทำให>รู>สึกวRา

ไมRได>โดนสั่งสอน แตRเปQนการเข>าใจและแนะนำแนวทางหลาย ๆ แนวทางให>รับฟgง พิจารณา

และตัดสินใจด>วยตนเองน้ันคือส่ิงท่ีอยากให>ศาสนาพุทธเปQน 

        (กัน, การสัมภาษณI: 10 มีนาคม 2565) 

 

เจเนอเรชั่นZ บางคนก็มีเหตุผลวRาศาสนาพุทธควรที่จะจำกัดบทบาท  ไมRควรที่จะถูกบังคับให>อยูR

ในหลักสูตรของการศึกษา เพราะการทำแบบนี้เปQนการกีดกันศาสนาอื่น ๆ การที่มาสวดมนตIทุกตอนเช>า 

เพราะคิดวRามันเปQนเร่ืองสRวนตัวท่ีใครจะทำหรือไมRทำก็ได> มันไมRควรจะถูกบังคับให>ทำ  

 

การผลักดันศาสนาพุทธแยกออกจากรัฐกRอน และทำให>ไมRถูกบังคับใช>ในระบบ

การศึกษา และเอาศาสนาออกไปจากสRวนเกี่ยวข>องในการกำหนดกฎหมายตRาง ๆ และ

คRอยมานิยามความหมายศาสนาพุทธใหมR   

           (โฟ, การสัมภาษณI: 28 กุมภาพันธI 2565) 
 

สRวนบางคนก็คิดวRาศาสนาพุทธในอดีตกับปgจจุบันในบ>านเมืองเรา มันก็ไมRได>ตRางจากเดิมสัก

เทRาไหรR เพราะพุทธศาสนาเราก็ถูกนำเข>ามา เพราะเมื่อกRอนในบ>านเราก็จะนับถือผี และพอพุทธเข>ามาก็

ต>องมีปะปน ไมRงั้นมันจะอยูRรRวมกันไมRได> คิดวRาการปฏิรูปพุทธในประเทศไทยมันไมRได>เปลี่ยนแปลงแบบ

หน>ามือเปQนหลังมือ อยากให>คำสอนบางอยRางท่ีมันไมRสมเหตุสมผลควรท่ีจะปรับให>ทันโลก  

 

เราคิดวRาคนช้ันนำในอดีต ใช>ศาสนาพุทธเปQนเคร่ืองมืออยRางไร ทุกวันน้ีก็ยังใช>แบบ

น้ีอยูR เพียงแคRวRามันจะได>ผลมากหรือน>อย 

            (จิ, การสัมภาษณI: 9 มีนาคม 2565) 

 สRวนเรื่องกฎแหRงกรรมแล>วแตRคนเชื่อ แตRถ>าถามถึงเจนเนอเรชั่นแซด คือมีวิทยาศาสตรIเข>ามา 

และอีกอยRางกฎแหRงกรรมเปQนสิ่งที่จับต>องไมRได>และพิสูจนIไมRได> และมีข>อห>ามที่ฟgงดูสมเหตุสมผลมากกวRา 

การเอากฎแหRงกรรมมาเปQนข>ออ>างในการดำเนินชีวิต เพราะปgจจุบัน พุทธศาสนาบางอยRางตอบโจทยI

ปgญหาการใช>ชีวิตในสังคมไทย เพราะทุกวันนี้ปgญหาทางโลกมันวุRนวาย บางคำสอนในศาสนาพุทธมันก็

สมเหตุสมผล มันทำให>เรานิ่งขึ้นและกลับมาอยูRกับตัวเองมากขึ้นและมันอาจจะดีตRอจิตใจ ไมRฟุ�งซRาน แตR

มันก็ไมRใชRทุกคนที่จะรู>วRาศาสนาพุทธจริง ๆ มีไว>เพื่ออะไรหรือมันอาจจะเปQน วัฒนธรรมมวลชนที่ทำตาม
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คนหมูRมาก ซ่ึงมันก็งRายท่ีศาสนามันจะผิดเพ้ียน และอาจจะทำให>เกิดปgญหาท่ีทำให>คนออกหRางศาสนาเร่ือย 

ๆ ทุกวันนี้เจนเนอเรชั่นแซด ก็รู>สึกถึงอยากที่จะปฏิรูปศาสนาใหมR ในเรื่องของให>คนนับถือศาสนาที่แกRน 

แยกรัฐออกจากศาสนา เพราะคิดวRาบางคำสอนมันดูไกลตัวและเปQนสิ่งท่ีจับต>องไมRได>สังคมปgจจุบัน และย่ิง

เจนเนอเรชั่นแซดคRอนข>างที่จะเปQนวิทยาศาสตรIสูง เรื่องพวกงมงาย สิ่งที่มองไมRเห็นไมRคRอยจะมีผลกับคน

ในกลุRมนี้ แตRถ>าคำสอนที่มันสอดคล>องกับชีวิตความเปQนจริงก็สามารถที่จะเข>ากับคนรุRนนี้และรุRนตRอ ๆ ไป 

ได>ในอนาคต 
 

เจอเนอเรชั่นแซด ยังคงมีความหลากหลายทางความคิด ซึ่งจากบทสัมภาษณIเปQนแคRเพียงสRวน

หนึ่งเทRานั้น ที่ผู>ศึกษาจะแสดงให>เห็นถึงมุมมองของความเชื่อทางศาสนาพุทธของเด็กเจนเนอเรชั่นแซดได>

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อพุทธศาสนาซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให>สอดคล>องกับสภาพสังคม

ของเด็กในปgจจุบันรวมไปถึงแนวคิดในเรื่องวาทกรรมที่มากำกับความเชื่อที่มีตRอศาสนาพุทธทำให>เจนเนอ

เรช่ันน้ีอยากท่ีจะไปหาท่ีพึงทางใจแบบอ่ืนรวมด>วย  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

51 

บทที่ 4  

วิเคราะห9และสรุป  

งานศึกษาเรื่อง พุทธศาสนIเพื่อฉันเอง : มุมมองความเชื่อศาสนาพุทธของเด็กเจเนอเรชั่น Z ใน

มหาวิทยาลัย โดยมีกลุRมเป�าหมายในการศึกษาคือ เจเนอเรชั่นZ ที่เรียนอยูRในมหาวิทยาลัย ในพื้นท่ี  

กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ในบทนี้จะเปQนมุRงการวิเคราะหIจากการสัมภาษณIของผู>ให>ข>อมูลทั้ง 7 คน และ

สรุปเนื้อหาจากที่ได>สัมภาษณIมาและนำมาวิเคราะหIผRานทฤษฎีวาทกรรม (Michael Foucault) และ

วัฒนธรรมวัยรุRน  เพื่อแสดงให>เห็นถึงการให>ความหมายและปgจจัยที่มีผลตRอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความ

เช่ือศาสนาพุทธ โดยวิเคราะหIผRานภูมิหลัง ประสบการณIในการนับถือศาสนา  

“วาทกรรม”(Discourse) เปQนระบบการผลิต เอกลักษณI  และการให>ความหมาย ให>กับสิ่งตRาง ๆ 

ในสังคม อยRางเชRนในเรื่องของอำนาจ ความรู> ความจริง และตัวตนของเราเอง (ไชยรัตนI เจริญสินโอฬาร, 

2545: 19-20) เปQนกฎที่ชRวยยึดเหนียวสิ่งที่เราสร>างขึ้นให>ดำรงอยูRและเปQนที่ยอมรับของสังคม แตRใน

ขณะเดียวกัน วาทกรรมยังทำหน>าที่เปQนตัวกำหนด คำพูดหรือความหมายบางอยRางที่เปQนความจริงใน

สังคม ซึ่งความจริงนี้อาจจะไมRใชRความจริงที่เรารู>ชัดได> แตRมันทำหน>าที่เปQนตัวกฎเกณฑIมากำหนดเรา วRา

สิ่งนั้นเปQนจริง สิ่งนั้นไมRเปQนจริง จึงทำให>เรื่องนี้มีสRวนของอำนาจเข>ามาเกี่ยวข>องด>วย มันเลยสRงผลให>บาง

สิ่งที่ดำรงอยูRในสังคมเลือนหายไปได>ในสังคมและวาทกรรมสามารถแสดงบทบาทหน>าและสถาปนาตัวเอง

ขึ้นมาได>จะต>อง ผRานปฏิบัติการของวาทกรรม (Discursive Practice) ได>แกR จารีตประเพณี ความคิด 

ความเชื่อ คุณคRา คRานิยม โดยสิ่งเหลRานี้เปQนสิ่งประกอบสร>างที่สามารถอธิบาย และเข>าถึงผู>คนในสังคม

ภายใต>กฎเกณฑIกับสิ่งที่ถูกพูดอยRางแท>จริง (Foucault, 1972a :63 อ>างถึงใน ไชยรัตนI เจริญสินโอฬาร, 

2545: 21)  ฉะน้ัน วาทกรรมเลยสร>างส่ิงตRาง ๆ ข้ึนมา ภายใต>กฎเกณฑIท่ีชัดเจนชุดหน่ึง กฎเกณฑIน้ีจะเปQน

ตัวกำหนดการดำรงอยูR การเปลี่ยนแปลง หรือ การเลือนหายไปของสรรพสิ่ง นั่นคือควบคูRไปกับสรรพส่ิง

ตRาง ๆ ท่ีสังคมสร>างข้ึน ยังมีการสร>างและการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีถูกพูดถึงโดยวาทกรรมอีกด>วย  

วาทกรรมจึงมีระบบความจริง อะไรที่สมควรเรียกวRา "ความจริง" และอะไรเปQน "ความรู>" การ

ประกอบสร>างทางวาทกรรมซึ่งได>แกRการรวมตัวของแนวคิดตRาง ๆ ในระบบวาทกรรมนั้นเปQนเรื ่องท่ี

สะท>อนถึงความสัมพันธIเชิงอำนาจ แตRอยRางไรก็ตามความสัมพันธIเชิงอำนาจ ไมRจำเปQนต>องเปQนเรื่อง

ความสัมพันธIระหวRางสถาบันทางสังคม หรือความสัมพันธIในมิติทางกายภาพ แตRอาจเปQนความสัมพันธI

ในทางความรู>เทคโนโลยี กฎหมาย จริยธรรมก็ได> ดังนั้นการใช>อํานาจผRานวาทกรรมในการให>ความหมาย

ของพุทธศาสนาก็เปQนสิ ่งหนึ ่งที ่สร>างชอบธรรมในสังคมเพื ่อประโยชนIตRอการปกครองหรือควบคุม 
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ตัวอยRางเชRนการใช>วาทกรรมบาปบุญคุณโทษ เปQนเหมือนการยัดเยียดชุดความคิดบางอยRางในการส่ือ

ความหมายให>กับสังคม โดยวาทกรรมดังกลRาวเปQนสิ่งที่ทำให>คนเจนเนอเรชั่นแซด มีทัศนะคติในการนำ

พุทธศาสนามาใช>ในการดำเนินชีวิตน>อยลงจากที่กลRาวมาได>แบRงออกเปQนสองประเด็นคือ อยRางแรกการ

อบรมบRมเพาะ ไมRวRาจะเปQนครอบครัวที่เปQนพื้นฐานในการสั่งสอนหรือจะเปQนโรงเรียน สังคมเพื่อน หรือ

แม>กระทั่งสื ่อโซเชียล และประเด็นสุดท>ายคือในเรื ่องของพุทธศาสนากับปgญหาในสังคมไทย โดยจะ

วิเคราะหIผRานตัวของประสบการณIผู>ให>สัมภาษณI 

 

การอบรมบBมเพาะ  

ครอบครัว         

การเก็บข>อมูลจากผู>ให>สัมภาษณIทั้ง 7 คนจะมี 5 คนท่ีเห็นได>วRาได>รับการปลูกฝgงความเชื่อทาง

ศาสนาจากครอบครัว โดยเปQนการอบรมบRมเพาะตั้งแตRวัยเด็ก เพราะศาสนากับครอบครัว มีความสัมพันธI

กันมาก และถือเปQนความสัมพันธIกันเบื้องต>นของสถาบันทางสังคม หากจะพิจารณาคือมนุษยIตั้งแตRเกิดมา

อยู Rภายใต>การดูแลควบคุมของครอบครัว และถือเปQนหนRวยหน่ึงของครอบครัว ในทำนองเดียวกัน 

ครอบครัวก็อบรมให>รู>จักศาสนาภายในครอบครัวเอง อยRางน>อยก็เปQนศาสนาประจำตัว ซึ่งเปQนการนับถือ

ศาสนาครั้งแรกของมนุษยI ตRอจากนั้นก็สอนให>รู>จักศาสนาลักษณะอื่น ๆ ที่มีวงกว>างขยายออกไป เริ่มจาก

พฤติกรรมที่แสดงออกในการนับถือศาสนา เชRน ประเพณี ธรรมเนียม จารีต ตRาง ๆ ท่ีกRอให>เกิดความเช่ือ

ทางศาสนาหลักได> ดังจะเห็นได>จากการอบรมทางศาสนาในครอบครัวสอนให>เด็กรู>จักการแสดงออก

เกี่ยวกับ ประเพณีตRาง ๆ เพื่อนำเข>าสูRศาสนา และศาสนาก็ยังชRวยประดับประดองครอบครัวให>เปQนไปด>วย

ความเรียบร>อยซึ่งบุคคลในครอบครัวที่มีบทบาท ไมRวRาจะเปQนพRอแมR ปูยRาตายายที่เปQนบุคคลที่มีบทบาท

สำคัญในการปลูกฝgงให>เชื่อในการทำความดี มักจะถูกสอนในเรื่องบาปบุญคุณโทษ นรกสวรรคI โดยมี

วิธีการที่งRาย ๆ คือการทำเปQนแบบอยRาง ตัวอยRางเชRนการพาไปทำบุญที่วัดตามแนวปฏิบัติของชาวพุทธ 

การใสRบาตร การสวดมนตI และทำอยRางสม่ำเสมอ ซึ่งสิ่งเหลRานี้จะซึมซับเข>าไปในจิตใจและเมื่อเติบโตขึ้นก็

จะกลายเปQนบุคคลที่มีความเชื่อในเรื่องการทำความดี เชื่อเรื่องบุญบาป เพราะวRา ครอบครัวเปQนสถาบัน

แรกและเปQนสถาบันท่ีสำคัญท่ีสุด ท่ีจะขัดเกลา เสริมสร>างพฤติกรรม และบุคลิกภาพของมนุษยI 
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ตัวอยRางดังคำกลRาวของปอ “ทางบ>านปลูกฝgงจนทำให>เรารู>สึกวRาเปQนบาปบุญ นรกสวรรคI เปQนส่ิง

ที่มีอยูRจริง เลยเชื่อและตั้งใจกับการสวดมนตI  เมื่อเปQนวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา ก็จะออกไปไหว>

พระทำบุญอยูRตลอด หรือของกันได>ให>สัมภาษณIวRา “ถ>าไมRมีแมRสอนสวดมนตIก็คงจะสวดไมRเปQน” ซึ่งจากท่ี

กลRาวมาเปQนอำนาจที่อยูRในความสัมพันธIแบบครอบครัวการที่ลูกได>เชื่อฟgงพRอแมR มันเปQนอำนาจที่ไมRได>เอา

ป®นหรือมีดมาขRมขูR แตRเราเช่ือวาทกรรมท่ีฟgงพRอแมRปูยRาตายายเพราะ เราเช่ือในคำสอนต้ังแตRโบราณ เช่ือใน

หลักธรรมของศาสนา เชื่อในความรัก ความกตัญ¸ูกตเวที ซึ่งที่ได>กลRาวมาทั้งหมดมันเปQนบรรทัดฐานทาง

สังคม ที่เกิดจากความรู>จนกลายเปQนความจริง หรือนอกจากนั้น จากที่ได>สัมภาษณIจิวRาทางบ>านเปQนคนจีน

ที่นับถือพระพุทธศาสนา พวกอากงก็ไมRได>มีการบวชหรือเครRงพิธีกรรมทางศาสนา และที่สำคัญถูกเลี้ยงดู

ด>วยญาติฝg°งพRอซึ่งเปQนคนจีน ซึ่งจริยธรรมในครอบครัวเปQนวิธีคิดแบบขงจื๊อ ลำดับชั้นครอบครัวมากกวRา 

ซึ่งจากที่กลRาวมาก็เปQนความสัมพันธIเชิงอำนาจเชRนเดียวกันคือในเรื่องของคนจีนจะปลูกฝgงลูกหลายตนเอง

ในเรื่องของความสัมพันธI โดนสอนแบบลัทธิขงจื๊อ ซึ่งผลที่ได>ก็คือจะเห็นได>ชัดเจนวRาลูกคนจีนจะต>องดูแล

และกตัญ¸ู ดูแลกิจการครอบครัว สืบเช้ือสาย ถ>าใครท้ิงพRอแมRถือเปQนเร่ืองอกตัญ¸ู	 

 

โรงเรียน 

ศาสนา และการศึกษา มีความสัมพันธIกันอยRางแนRนแฟ�น เนื่องจากเปQนเรื่องเกี่ยวกับความเปQนอยูRใน

ชีวิตประจำวัน ซึ่งต>องปฏิบัติไปตามหลักจารีต ประเพณี ซึ่งมีวัฒนธรรมเปQนพื้นฐานในการดำรงชีวิต ใน

เรื่องศาสนากับการศึกษานั้น มีความสัมพันธIกันในรูปแบบของวัฒนธรรมท่ีเกิดจากศาสนาและสังคม จะ

ศึกษาศาสนาได>จากการประพฤติปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรม แล>วแสดงออกในรูปของพฤติกรรมซึ่งท้ัง

ศาสนาและการศึกษาก็ถือเปQนสRวนหนึ่งของวัฒนธรรม ท่ีเปQนท่ียอมรับกันวRาเปQนสากลในสังคมอื่น ๆ ได>แกR

กระบวนการอบรมบRมนิสัย ให>เข>ากับสังคม และมีความเปQนอยูRรRวมกันในสังคมได>ในระบบการเรียนรู>ตาม

หลักการศึกษา ได>แกRการเข>าเรียนตามหลักสูตรของรัฐ หรือที่รัฐรับรอง เชRน โรงเรียน สำหรับศึกษาหา

ความรู>แตRยังเปQนสถานท่ีท่ีฝ²กให>นักเรียนถูกควบคุมต้ังแตRยังเด็กภายใต>วาทกรรมตRาง ๆ เด็กท่ีไร>เดียงสาเกิน

กวRาจะรู>วRาการกระทำหรือการคิดแบบนั้นเปQนไปเพื่อสิ่งใด เด็กจะเรียนรู>วRาหากทำตามที่โรงเรียนหรือครู

กำหนดก็จะได>รับความดีความชอบและเรียนรู>วRาหากแหกกฎจะต>องถูกลงโทษ การปลูกฝgงแบบช้ำไปซ้ำมา

น้ียาวนานจนกลายเปQนแบบแผนท่ีถูกต>องของสังคมซ่ึงจะติดตัวเด็กไป จนกระท่ังเติบโตนอกจากน้ียังพบวRา

ความเชื่อศาสนาพุทธก็เชRนกัน มีสRวนที่มาจากสาเหตุการอบรมบRมเพาะของโรงเรียนรัฐที่นักเรียนไทยทุก

คนโดนบังคับให>อยูRในหลักสูตร ไมRวRาจะเปQน การสอบนักธรรม การเรียนวิชาพุทธศาสนา การสวดมนตIเข>า

แถวทุกเช>า การนั ่งสมาธิ หรือได>ชRวยงานตRาง ๆ ภายในวัด ระบบการศึกษาบ>านเรากำหนดให>วิชา
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พระพุทธศาสนาเปQนวิชาบังคับในโรงเรียนของรัฐ เสมือนเปQนการบังคับให>คนทุกศาสนา และคนไมRมี

ศาสนาต>องเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ถ>าไมRเรียนก็จะเรียนไมRจบตามหลักสูตรภาคบังคับ ซึ่งขัดกับหลักการ

ที่รัฐต>องเปQนกลางทางศาสนา และขัดหลักเสรีภาพทางศาสนา แม>วRาจะไมRใชRการบังคับให>คนศาสนาอ่ืน 

หรือคนไมRมีศาสนาหันมานับถือพุทธศาสนา แตRก็เปQนการบังคับให>พวกเขาต>องเรียนในสิ่งที่ขัดตRอเจตจำนง

ของตนเองเหมือนดังเชRนข>อมูลที่ได>จากการสัมภาษณIผู>ให>บอลผู>สัมภาษณIวRา “บอลได>ดูวีทีอารIวัด วัดก็จะ

สอนวRาเปQนเด็กดีควรทำตัวยังไง ต>องนั่งสมาธิ สวดมนตI ไปชRวยงานวัดก็จะได>ขนม เลยทำให>มีความรู>สึก

อยากทำและอยากไปวัดเพราะขนม เรียกได>วRาก็เปQนการปลูกฝg°งของโรงเรียนในรูปแบบหนึ่ง” หรืออีกคน

หนึ่งคนเอ ได>เคยบอกวRา “ ตอนเช>าก็จะสวดมนตIตอนเข>าแถวและทุกวันศุกรIเย็นต>องมานั่งสวดมนตI รู>สึก

ไมRชอบมากที่ต>องมานั่งนิ่ง ๆ ห>ามคุยกับเพื่อนและนั่งเปQนเวลานานเกือบชั่วโมงได>สำหรับเด็ก ป.1” เรียก

ได>วRาเปQนกระบวนการท่ีอำนาจแทรกซึมอยูRในสRวนตRาง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะอำนาจในโรงเรียนรัฐซ่ึงเปQน

พื้นท่ี ท่ีมีกฎระเบียบเครRงครัด ทำให>เห็นถึงกระบวนการควบคุมและการจัดการอยRางชัดเจน โดยรัฐใช>

การศึกษาเสริมสร>างความรู>และวิธีคิดแบบเปQนเหตุเปQนผลจูงใจให>เห็นวRาการเข>ารับการศึกษาไมRใชRแคR

เพียงแตRจะได>ความรู>สำหรับการประกอบอาชีพ ยังมีการฝ²กฝนพฤติกรรมให>อยูRภายใต>ระเบียบวินัยท่ี

กฎเกณฑIทางสังคม ไมRวRาจะเปQน คRานิยม จารีตประเพณี ศีลธรรมและกฎหมาย เพ่ือท่ีจะปลูกฝgงในเด็กเปQน

พื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมและทำให>สังคมเกิดความสงบเรียบร>อย เพราะวRาการศึกษาเปQนที่ยอมรับ

วRาสามารถพัฒนาคนได>จริงแล>ว วาทกรรมศาสนาในสถานการศึกษาจึงมีอำนาจในการชักนำและ

กำหนดให>ผู>คนปฏิบัติตามได>แบบล่ืนไหล 

 

ส่ือทางโทรทัศนI 

ในตอนชRวงวัยเด็ก สื่อทางโทรทัศนIก็เปQนสิ่งที่ปลูกฝgงทำให>เกิดความกลัวและตอกย้ำที่จะทำให>เด็ก

สึกนึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษ หรือนรกสวรรคI  การเลRาเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาในรูปแบบละครโทรทัศนIมี

บทบาท และปลูกฝgงเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมให>กับเด็ก อยRางเชRนการให>สัมภาษณIจากปลื้ม ได>ดู

รายการทีวีอยRางเชRน ฟ�ามีตา กรรมลิขิต เรื่องจริงผRานจอ ในสมัยเด็กเลยทำให>รู>สึกกลัวในเรื่องของบุญบาป 

และการตกนรกขึ้นสวรรคI เลยทำให>รู>สึกอยากเข>าวัดทำบุญกับครอบครัว เปQนต>น วาทกรรมเกี่ยวกับบุญ

บาปในส่ือโทรทัศน์ ทำเห็นถึงความคิดและอุดมการณ์ที่มีส่วนในการครอบงำความคิดผู้บริโภควาทกรรม 

ซึ่งส่งผลต่อความคิด พฤติกรรม และ การกระทำที่เกี่ยวข้องกับบาปบุญของคนในสังคม และทำให้คนใน

สังคมเกิดความหยั่งรู้เกี่ยวกับบทบาทของภาษาในการประกอบสร้างความคิดเกี่ยวกับบาปบุญ  จะเห็นได>

วRาส่ือทางโทรทัศนIก็เปQนอีกหน่ึงวิธีทีนำ คำสอนท่ีเก่ียวข>องกับพุทธศาสนามามีบทบาทในการปลูกฝgงให>เด็ก

รู>จักในเรื่องของกฎแหRงกรรม  ในแงRนี้จึงมีความเชื่อมโยงกับประเด็นการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารผRาน
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สถาบันสื่อมวลชน ที่ได>ทำหน>าที่ผลิตซ้ำโดยมีอำนาจสอดแทรกอยูR ซึ่งมันก็จะตอกย้ำอำนาจของความจริง

ของวาทกรรมให>ปรากฏขึ้นมาโดยแทรกซึมเข>าไปอยูRในความรู>สึกนึกคิดจนสามารถฝg°งลึกลงไปสูRระดับวิถี

ชีวิตประจำวันของผู>คน จนมันกลายเปQนเรื่องธรรมดาที่สามารถยอมรับกันได>จนดูคล>ายเปQนสามัญสำนึก

รRวมกันของสังคม 

 

การตBอรองกับวาทกรรม  

เด็กเจเนอเรชั่นZ ได>ผRานกระบวนการเรียนรู>ทั้งหมดทั้งมวลของพุทธกระแสหลัก ที่ได>สอดแทรก

อยูRในสถาบันครอบครัวหรือสถาบันการศึกษาซึ่งกระบวนการเหลRานี้เปQน soft powerอยRางหนึ่งที่ทำให>

สามารถควบคุมและครอบงำความเชื่อในวัยเด็กได> จนกระทั่งโตขึ้นและเริ่มเข>าสูRสังคมที่อิสระ ไร>การ

ครอบงำ จึงทำให>เด็กเจเนอเรชั่นZ แตRละคนได>บางนิยามพุทธศาสนาของตนเองแตกตRางกันออกไป 

ดังตRอไปน้ี 

 อันดับแรกคือกลุRมคนที่นับถือศาสนาพุทธและเลือกที่จะปฏิบัติบางอยRาง มีอยูRทั้งหมด 3 คนท่ี

เปQนบุคคลที่นับถือพุทธและก็ไมRเห็นด>วยในบางหลักธรรมคำสอนที่ดูไมRเปQนเหตุเปQนผล แตRถ>าวRางก็เข>าไป

ไหว>พระ ทำบุญ สวดมนตIบ>างอยูRบางครั้ง เพราะคิดวRาเข>าวัดทำบุญ ทำให>จิตใจสงบน่ิงอยูRกับตัวเองมากข้ึน 

นอกจากน้ันศาสนาพุทธก็เปQนอีกหน่ึงตัวเลือกเพราะเม่ือถึงจุดหน่ึงแล>วบางอยRางมันไมRสามารถท่ีจะควบคุม

ได>ก็จะหันหน>าเข>าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล>วรู>สึกสบายใจ และเปQนกำลังใจเปQนที่ยึดเหนี่ยวให>กับเรา และที่สำคัญ

คือไมRฟุ�งซRานซึ่งพวกเขารู>ตัวเองดีวRางานหรือภารกิจที่อยูRตรงหน>าเราต>องจัดการด>วยตนเอง ซึ่งมันอาจจะ

เปQนกุศโลบายอยRางหนึ่ง ตามหลักความเปQนจริงที่เราเปQนคนกำหนดชีวิต แตRใชRวRาจิตใจของเราจะเข>มแข็ง

เสมอไป ไมRวRาจะเปQนรูปธรรมหรือนามธรรม 

อันดับสองคือกลุRมคนที่นับถือพุทธศาสนาแตRไมRปฏิบัติตามมีอยูRทั้งหมด 2 คน ซึ่งเปQนบุคคลที่นับ

ถือพุทธศาสนาแตRพิธีกรรมตRาง ๆ การไหว>พระ การทำบุญกับวัด ถ>าพRอหรือแมRชวนไปวัดคือปฏิเสธทันที 

เรียกได>วRาไมRแตะต>องวัดหรือพระ ซึ่งพวกเขามีเหตุผลเองในตัวเพราะคิดวRาการทำบุญไมRได>อยูRในรูปแบบ

เพียงแคRการทำบุญกับวัดเพียงอยRางเดียว แตRการทำบุญที่พวกเขานิยามคือการทำบุญกับคน หรือการ

ทำบุญกับสัตวI ถ>าเมื่อเขาเจอความทุกขIหรือไมRสบายใจก็ไมRได>เข>าหาพุทธศาสนาเชRนกันและก็ไมRได>เลือกให>

เปQนทางเลือกสุดท>าย เพราะพวกเขาคิกวRาการที่ได>ออกไปเจอเพื่อน ปรึกษากัน หรือไปเที่ยวจะชRวย

สามารถท่ีจะเยียวยาทุกส่ิงได>มากกวRาการไปเข>าวัดหรือน่ังสมาธิ แตRท>ายท่ีสุดถ>าการออกไปหาเพ่ือนหรือไป

คลายเครียดไมRได>แล>ว สิ่งสุดท>ายที่พึ่งทางใจท>ายสุดคือพวกเขามักจะชอบในเรื่องของการบนบานศาล

กลRาวกับส่ิงศักด์ิสิทธิมากกวRาการทำบุญกับศาสนา ซ่ึงพวกเขาก็ไมRสามารถท่ีเปQนบุคคลท่ีไร>ศาสนาได>เพราะ
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ในบางคำสอนท่ีดูเปQนเหตุเปQนผลก็ยังนำมาดำเนินชีวิตอยูR หรืออาจจะเรียกวRาเปQนพุทธกระแสรองหรือพุทธ

ท่ีเขาน้ันนิยามข้ึนมาเอง  

อันดับสุดท>ายคือกลุRมที่ตRอรองกับวาทกรรมแบบสุดโตRงไมRได>นับถือพุทธ มีอยูR2 คนพวกเขาต้ัง

นิยามของตนเองที่มีความเปQนเหตุเปQนผล เชื่อในตนเองไมRได>เอาความเชื่อไปผูกติดอยูRกับใครเพราะวRา

ตลอดท้ังชีวิตการเรียนรู>ศาสนาพุทธ คือการเรียนรู>ท่ีไมRได>เรียนรู>อะไรเลย สุดท>ายแล>วก็คือเราก็พยายามทำ

ความเข>าใจกับมัน จนในท>ายที่สุดคิดวRาชีวิตมันก็ชีวิต อยูRไปเพื่อชีวิตตัวเราเอง เมื่อยามมีความทุกขI ก็ไมR

เคยนึกถึงศาสนา เขาก็คิดวRามันก็เปQนเรื่องท่ีแปลก เพราะทุกคนจะมีศาสนาเปQนที่พึ่ง เขาคิดวRามันคงเปQน

เรื่องของความรู>สึกแตRละคนมากกวRา หรืออาจจะเปQนเพราะเราอาจจะไมRเชื่อตั้งแตRแรก เลยทำให>ไปหาท่ี

พ่ึงทางอ่ืนมากกวRาอยRางเชRนฟgงเพลงหรือหาอะไรมาปลอบประโลมใจ แล>วก็ให>มันผRานไป 

                

หลักคำสอน 

คำสอนในพระพุทธศาสนาปgจจุบันเปQนคำสอนในเชิงปgจเจก และให>เกิดผลแกRปgจเจก จะเห็นได>วRา

สังคมไทยเราได>เคลื่อนไหวไปตามกระแสสังคมโลก ทุก ๆ อยRางล>วนจะเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเพื่อให>เข>ากับ

ชีวิตประจำวัน แตRวRาคำสอนบางอยRางในพุทธศาสนาไมRมีหรือแทบจะไมRปรับเปลี่ยนให>สอดคล>องกับทาง

สังคม  (นิธิ เอียวศรีวงศI, 2556,ออนไลนI) จากการสัมภาษณIทั ้ง 7 คน ทุกคนล>วนมีความคิดเห็น

เชRนเดียวกัน วRาคำสอนบางอยRางมันดูไมRสอดคล>อง ไมRมีเหตุผล สังคมในปgจจุบันก็ยังคงยึดกับความล>าหลัง

ที่คิดวRาพระพุทธเจ>าเปQนสิ่งที่แตะต>องไมRได> แตRถ>ามองศาสนาในหลักของความเปQนจริง การที่ศาสนาตั้งข้ึน

ไมRได>วัตถุประสงคIเพื่อให>มองวRาเปQนสิ่งศักดิ์สิทธิที่จับต>องไมRได> แตRวัตถุประสงคIหลัก ๆ คือเพื่อเปQนเครื่อง

ยึดเหนียวจิตใจ   

 

รัฐ           

รัฐใช>ศาสนาเปQนเครื่องมือในการพูดถึงสิทธิอำนาจอันชอบธรรมหรือการกำจัดคนเห็นตRาง ศาสนา

ก็ใช>รัฐกำจัดศัตรูของตนเองหรือให>รัฐอุปถัมภIตนเอง จะเห็นได>วRาปgญหาเกิดขึ้นเพราะการเมืองสองระบบ

มามีความเกี่ยวข>องกันและกัน ทางแก>คือการจัดสรรความสัมพันธIตรงนี้ใหมR แยกรัฐออกจากศาสนา จะ

เปQนจุดเริ่มต>นที่ทำให>ทุกอยRางเข>าที่เข>าทางได> จากที่ได>สัมภาษณIจิวRา “เวรยRอมระงับด>วยการไมRจองเวร 

คนที่มีสถานะรองก็ต>องหรือเปQนบุคคลที่ไมRมีอำนาจต>องยRอมให>เรื่องเงียบ แทนที่ความยุติธรรมจะถูกชำระ 

แตRกลายเปQนวRาผู>ท่ีอRอนแอจะต>องตกเปQนฝายท่ีไมRจองเวรผู>ท่ีมีอำนาจ” เพราะศาสนาพุทธมีความยืดยุRน ซ่ึง

ความยืดหยุRนมันกลายเปQนความไมRยุติธรรม" จะเห็นได>วRาหน>าท่ีของคำสอนศาสนาพุทธในทางการเมืองมี
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ความล>มเหลวเปQนอยRางมาก เพราะบุคคลที่มีอำนาจเอาคำสอนของพระพุทธเจ>าไปใช>เพื่อประโยชนIของ

ตัวเองในทางการเมือง  

 

พระสงฆI 

ศาสนากับการเมืองจะเห็นถึงความสัมพันธIในเชิงอำนาจที่สนับสนุนเกื้อกูลกันมาตลอด ซึ่งในอดีต

ชนชั้นปกครองมีหน>าท่ีบริหารประเทศโดยตรงก็คือ พระมหากษัตริยI ตามระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยI แตR

จุดเปลี่ยนที่ชัดเจน คือ การที่รวมสถาบันศาสนาเข>ามาอยูRในระบบราชการของรัฐ ซึ่งปgญหาของพระสงฆI

ในปgจจุบันคือในเรื่องของการบวช การบวชเปQนการละเว>นจากการใช>ชีวิตในแบบฆราวาสที่ยังมี รัก โลภ 

โกรธ หลง เพื่อเข>าสูRระเบียบแบบแผนและใช>ชีวิตตามหลักศีลธรรมที่เข>มข>นกวRาคนทั่วไป แตRเรามักเห็น

ขRาวของการใช>พิธีบวช เพื่อเปQนการหนีจากปgญหาทางโลก หรือบางครั้งก็ถูกใช>เปQนเครื่องมือเพื่อของคน

บางกลุRม เพื่อให>ตัวเองได>ชุบตัวจากเรื่องราวเกRา ๆ ที่ดูไมRดี ซึ่งความเปQนพระสงฆIในปgจจุบันสงฆIถูกสังคม

ยุคดูดกลืน ความศักดิ์สิทธิ์ที่เคยมีก็เริ่มจางคลาย  การมีขRาวนอนกับฆราวาท หรือแม>กระทั่งดื่มสุรา เปQน

ต>น จากคำสัมภาษณIของกัน “ถ>าคุณทำผิดกฎหมายสักอยRางตRอให>เจตนาหรือไมRเจตนาและไปบวช คุณจะ

ได>รับการอภัยจากสังคมและกฎหมายจะลดหยRอยโทษให> ซึ่งการทำบวชแบบนี้เปQนลูRทางให>อาชญากรหลุด

พ>นจากอาชญากรรมที่ตนเองได>กRอ ” แตRกลับกันเด็กเจนเนอเรชั่นZ จากที่ได>สัมภาษณIมา ได>มีความคิดท่ี

ตRอรองเชิงอำนาจและบางคนเลือกที ่จะไมRศรัทธา ดังนั ้นจึงทำให>มองเห็นภาพความสัมพันธIในเชิง

โครงสร>างของศาสนาความเช่ือกับเร่ืองของอำนาจและการเมือง ซ่ึงวาทกรรมตRาง ๆ ท่ีประกอบสร>างข้ึนมา

น้ันมาหลอกเด็กน้ัน มันเปQนเพียงการใช>ความเช่ือทางศาสนามาเปQนเคร่ืองมือ ในการหลRอหลอมกลRอมเกลา

สังคม ให>อยูRในระเบียบชุดเดิม เพื่อรักษาอำนาจไว>ที่ชนชั้นปกครอง รวมไปถึงรักษาความแตกตRางทางชน

ช้ัน ให>คงอยูRตRอไป  

 

มหาวิทยาลัย  

ในชRวงวัยมหาวิทยาลัยเปQนอีกพื้นที่ที่สำคัญพื้นที่หนึ่งที่มี ที่ปฏิบัติการทางวาทกรรมศาสนาไมRได>มี

เปQนตัวกำหนดเราไมRวRาจะเปQนการเรียน การสอน หรือสังคมเพ่ือน  เลยทำให>เจนเนอเรช่ันแซดมีความคิดท่ี

มีความความเปQนอิสระ ยิ่งมาเจอกับเพื่อนที่มีอุดมการณIทางความคิดเดียวกันยิ่งทำให>และยิ่งทำให>มั่นใจใน

การตัดสินใจวRาถ>าสิ่งไหนมันไมRใชRสิ่งที่ถูกต>องและรู>สึกวRาไมRอยากทำก็จะไมRทำ ในชRวงวัยมหาวิทยาลัยเปQน

อีกชRวงหนึ่งที่ทำให>เจนเนอเรชั่นZ มีความคิดที่แตกตRางจากตอนเด็ก จากการสัมภาษณIของเอ เอได>กลRาว

วRา สังคมรอบข>าง ได>มีการมาแชรIความคิดเห็นกัน ทำให>เห็นถึงกลุRมความคิดเดียวกัน ที่ไมRเห็นด>วยกับสิ่งท่ี

เกิดข้ึนในสังคม และคนอ่ืน ๆ ก็ไมRเห็นด>วยเชRนเดียวกัน  และด>วยคณะท่ีเรียนก็เป�ดกว>างทางความคิด ก็ทำ
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ให>รู>สึกวRาตนเองม่ันใจและคิดวRาไมRได>แปลกหรือแตกตRางจากคนอ่ืน และย่ิงทำให>ม่ันใจในการตัดสินใจวRาถ>า

สิ่งไหนมันไมRใชRสิ่งที่ถูกต>องและรู>สึกวRาไมRอยากทำก็จะไมRทำโดยเฉพาะในเรื่องของการที่รัฐเข>ามามีบทบาท

กับศาสนาทำให>มีทัศนคติที่เปลี่ยนไป และยิ่งได>เข>าเรียนในคณะรัฐศาสตรIยิ่งมีความคิดที่ทำให>มองนอก

กรอบจากอดีตที่เคยอยูRในขนมธรรมเนียมประเพณี และทำให>เห็นความจริงบางอยRางมากขึ้น มองทุก

ปรากฏการณIในสังคมโดยมองไปที่โครงสร>างที่ตนกำเนิดของมัน ความจริงมันไมRมีอยูRบนโลก ทุกอยRางเปQน

ส่ิงท่ีมนุษยIน้ันสร>างข้ึน ศาสนาก็ด>วยเชRนกัน 

    

 ทั ้งหมดทั้งมวลได>สRงผลให>เจนเนอเรชั ่นแซดหาท่ีพ่ึงทางจิตใจใหมRเพราะปgจจุบันคนไทยถูก

ครอบงำด>วยกิเลส ตัณหา ซึ่งพุทธศาสนาแบบไสยศาสนามันตอบสนองตRอความตรงการชองคนในสังคมได> 

จากที่ได>สัมภาษณIทั้ง 7 คนมาก็จะเห็นได>วRา ทั้ง 7 คนหันหน>าเข>าไปพึงความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตรI 

เพราะคำสอนแบบพุทธเถรวาทไมRสามารถที่จะเปQนที่พึงทางใจได> ไมRสามารถที่จะตอบสนองถึงความ

ต>องการของคนในสังคมได> ซึ่งคนไทยจำนวนมากเข>าหาไสยศาสตรIตามกระแสพุทธพาณิชยIที่ทำให>พุทธ

ศาสนาเปQนสินค>าที่มีมูลค>าทางเศรษฐกิจ ตัวอยRางเชRน วัดจุฬามณี ที่ชาวพุทธเข>าไปไหว>สักการะท>าวเวช

สุวรรณ เปQนต>น สRงผลให>วัดกลายมาเปQนพื้นที่ทางไสยศาสตรIมากกวRาพื้นที่ของพุทธศาสนาจากข>างต>น

สามารถนำมาวิเคราะหIทฤษฎีวาทกรรมได> คือจะเห็นได>วRาอำนาจรูปแบบของกิเลสที่มนุษยIได>สร>างขึ้นมา

ในจิตใจนั้น ได>ผลิตสร>างวาทกรรรมไสยศาสตรIขึ้นมา โดยเปลี่ยนความหมายจากคำวRาการทำบุญ เปลี่ยน

มาเปQนบุญในรูปแบบที่เปQนผลประโยชนIตRอตนเองทำให>วาทกรรมไสยศาสตรIมีอำนาจที่ขยายออกสูRวงกว>าง

ภายใต>สังคมไทยที่ถูกครอบงำ หรืออาจะกลายมาเปQนพุทธกระแสหลักและแทนที่หลักธรรมคำสอนแบบ

เถรวาท นอกจากนั้นยังทำให>วัดที่เปQนพื้นที่ที่สงบ เปQนสถานที่ปฏิบัติธรรม กลายมาเปQนแหลRงทRองเที่ยวที่มี

พิธีกรรมทางไสยศาสตรIและเปQนแหลRงท่ีซ้ือขายวัตถุมงคล  
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   สรุป 

 

จากการเก็บข>อมูล การอบรมบRมเพาะทั้งสามอยRางคือ ครอบครัว โรงเรียน สื่อทางโทรทัศนIที่ได>

กลRาวมาน้ี จะเห็นได>วRาครู พRอแมR ปูยRา ตายาย ก็เปQนผู>บริโภควาทกรรมไปด>วยในฐานะผู>มีอำนาจในการ

เลือกสื่อที่จะป�อนข>อมูลให>เด็ก วาทกรรมบาปบุญคุณโทษน้ีเมื่อพิจารณาจะเห็นวRาเน>นไปท่ีสอนทำความดี

ด>วยการทำบุญอยRางงRาย ๆ ไมRซับซ>อนอยRางเชRน การใสRบาตร สวดมนตI การนั่งสมาธิ การบริจาคทานเปQน

ต>น ซึ่งสอดคล>องกับชRวงวัยของเด็กและเยาวชนท่ีไมRได>เข>าใจแกRนของหลักธรรมทางพุทธศาสนามาก 

จนกระทั่งเมื่อเด็กได>โตขึ้นมีชุดความคิดที่เปQนของตนเอง เป�ดกว>างทางความคิดเห็น ชีวิตมีความเปQนอิสระ 

ในการรับรู>ขRาวสารบ>านเมืองตRาง ๆ ทางสื่อโซเชียล ก็เปQนจุดเปลี่ยนที่พลิกผันทำให>ศรัทธาในศาสนาพุทธ

น>อยลง ไมRวRาจะเปQนสถาบันครอบครัว จากท่ีได>สัมภาษณI ครอบครัวก็เปQนสRวนหน่ึงท่ีทำให>นับถือในศาสนา

น>อยลง เพราะการมีอำนาจทำให> ในชRวงวัยเด็กที่ผRานมาศรัทธาและเลื่อมใสศาสนามาก จนกระทั่งโต

ความคิดทางศาสนาก็เปลี่ยนไปแตRครอบครัวยังคงยึดมั่นตัวอยRางเชRน วาทกรรมที่วRาด>วยเรื่องการทำบุญให>

บุคคลที่ลRวงลับ ซึ่งเจนเนอเรชั่นแซดบางคน ไมRได>คิดวRามันทำแล>วจะสRงผลได>จริง หรือในเรื่องของการ

ทำบุญใสRบาตรทุกวันเกิดแล>วจะสRงผลในตนเองได>รับบุญ การได>รับวาทกรรมแบบน้ีจากครอบครัวมันทำให>

รู>สึกตRอต>าน และไมRอยากเข>าวัดทำบุญกับพระ นอกจากนั้นสถาบันโรงเรียนก็เปQนสิ่งที่ปลูกฝgงเด็ก ให>มี

ความรู>สึกโตมาแล>วตRอต>านเชRนเดียวกัน จากสถานการณIการบังคับให>นั่งสมาธิ การสอบสวดมนตI การเข>า

คRายคุณธรรม การเรียนวิชาพุทธศาสนา หรือแม>กระทั่งในเรื่องของการบังคับบวช ถ>าไมRบวชจะไมRผRานการ

เรียน ซึ่งส่ิงเหลRานี้เปQนสิ่งที่ไมRได>ทำด>วยความสมัครใจ นอกจากนั้นสื่อทางโทรทัศนIก็การปลูกฝgงคำสอนท่ี

มันไมRสอดคล>องกับโลกในปgจจุบันคือเปQนคำสอนที่ตัดสินคนไปโดยปริยายวRาบุคคลนั้นดีหรือเลว เปQนคนมี

กรรมมาแตRชาติปางกRอน ทำให>รู>สึกวRาเปQนสิ่งที่กระตุ>นอีกอีกสิ่งที่ทำให>ความศรัทธาลดลง  ยิ่งบวกกับการ

ได>เข>ามาในสังคมมหาวิทยาลัย ได>เจอเพื่อนที่มีทัศนคติที่เหมือนกัน ความคิดเห็นที่เป�ดกว>าง ได>รับรู>ในส่ิง

ตRาง ๆ ที่ทางคณะได>สอน ก็ยิ่งทำให>เจนเนอเรชั่นZ นำศาสนาพุทธมาใช>ในการดำเนินชีวิตน>อยลง หรือ

แทบจะไมRได>ทำมาใช>ในการดำเนินชีวิตเลย   

ประเด็นทั้งสามประเด็นในสังคมไทยทั้งสามก็เปQนตัวที่กRอนให>เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาท่ี

น>อยลงเชRนกัน ไมRวRาจะเปQนในเรื่องของ คำสอนทางศาสนาท่ีไมRสมเหตุสมผล การท่ีถูกรัฐใช>ศาสนาครอบงำ 

และตัวของพระสงฆIเองที่ทำให>ไมRนRานับถือ  สRงผลให>คนเจเนอเรช่ันZ มีความคิดที่เปลี่ยนไปกับศาสนา

พุทธ เพราะเด็กเจนเนอเรชั่นZ เปQนคนรุRนใหมR ที่มีการตกตะกอน มีการคิดวิเคราะหI และทำให>เห็นวRา

ศาสนาพุทธควรที่จะอิงไปที่หลักคำสอนแตRกลับกันที่วRาศาสนาพุทธในปgจจุบันนำมาใช>แบบผิดหลัก ถูกมา

ใช>ครอบกับอำนาจ ความกลัวหรือถูกนำไปใช>กับผู>ท่ีมีอิทธิพล  
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ทำให>เด็กเจนเนอเรช่ันใหมR คิดอยากจะตีความพุทธศาสนาใหมR ซ่ึงการเปล่ียนแปลงไมRได>อยากให>ความเช่ือ

นั้นได>หายไป แตRเพียงแคRปรับปรุงให>ความเชื่อนั้นคงดำรงอยูR และสามารถที่จะมาใช>กับกับวิถีชีวิตของผู>คน

ได>  

เห็นได>วRาเด็กเจเนอเรชั่นZ กับพุทธกระแสหลักในไทย คือพุทธกระแสหลักในไทยมีบรรทัดฐานท่ี 

ตีกรอบและตีคุณคRาตัวบุคคลโดยชัดเจน เปQนลักษณะจารีต ประเพณี ชี้วัดตัดสินความเปQนบุคคลนั้น วRาดี

หรือไมRดี ซึ่งไมRสอดคล>องกับรูปแบบคำสอนของพุทธศาสนาที่พยายามยกยอขึ้นมาในเรื่องของการปฏิบัติ

ตน เพราะวRาตัวของศาสนาเปQนกฎหมาย หรือกฎรูปแบบหนึ่งในสังคมที่คนพึงปฏิบัติตาม เพื่อให>เกิดความ

สงบสุข และไมRกRอความเดือดร>อนแกRตนเองและผู>อื่น แตRพุทธไทยกลับเปQนคำสอนเชิงปาฏิหาริยI บรรทัด

ฐานความดีที่ตั ้งไว>ตRางออกไปจากคำสอน ซึ่งเกิดจากอันดับแรกคือคนที่มีอำนาจชี้นำศาสนาไมRได>ยึด

แนวทางแบบที่ควร  อันดับสองคือโครงสร>างของศาสนาพุทธกระแสหลักมีลักษณะความเปQนการเมืองและ

มีรูปแบบการปกครองแบบชนชั้น และสุดท>ายอันดับสาม มีเรื่องของทุนเข>ามาเกี่ยวข>อง ซึ่งสRงผลทำให>

พุทธกระแสหลักเปQนพุทธพาณิชยIไปโดยสิ้นเชิง ทำให>เจเนอเรชั่นZ ตั้งคำถามกับปรากฏการณIย>อนแย>งท่ี

ได>กลRาวไปเมื่อข>างต>น แล>วเจเนอเรชั่นZ ที่มีนิสัยที่มีความเปQนเหตุเปQนผล จึงตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน

สังคมวRาสิ่งนี้มันสมควรหรือถูกต>องหรือไมR ซึ่งการตั้งคำถามนี้ถูกคนเจเนอเรชั่นอื่น ๆ ก็ไมRเห็นด>วยกลับ

ทันที และทำให>พวกเขาเข>าใจผิดวRาเจเนอเรชั่น Z รู>สึกที่อยากจะตRอต>าน ลบล>าง กับกรอบคุณคRาความดีท่ี

พุทธกระแสหลักตั้งไว>ก็คือในเรื่องของ บาปบุญคุณโทษ คนดี คนเลว จึงทำให>เจเนอเรชั่นZ หันไปให>สนใจ

ความพุทธกระแสรอง หรือพุทธที่เขานิยามมันขึ้นด>วยตัวเองซึ่งเปQนสิ่งท่ีตอบสนองมนุษยIและสอดคล>องกับ

สังคมโลกในปgจจุบัน คือในเรื่องของทุกคนเทRาเทียมกันและจะไมRถูกตัดสินโดยทันทีวRาบุคคลนั้นดี บุคคล

นั้นเลว แตRถูกโอบอุ>มแม>จะกระทำผิดพลาด ได>รับการให>อภัยอยRางเข>าใจเพื่อแก>ไข แตRไมRใชRแคRตัดสินอยRาง

เดียว นอกจากนั้นเจเนอเรชั่นZ ก็ได>ตั้งคำถามถึงลักษณะโครงสร>างของพุทธกระแสหลักและเรื่องที่มันเปQน

พุทธพาณิชยI ซึ่งทุกคนไมRได>เกลียดศาสนา ทุกคนมองวRาศาสนาเปQนแนวทางที่ดี ที่ต>องนำมาปฏิบัติให>เขา

กับบริบทการใช>ชีวิตของตัวเอง แคRเพียงแตRเกลียดผู>มีอำนาจในโครงสร>างของศาสนาพุทธกระแสหลักก็

เทRาน้ัน 
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