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ดุษฎีนิพนธ๑เรื่อง  ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทย : กรณีศึกษา 

วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทย มีวัตถุประสงค๑ที่จะวิเคราะห๑วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน
ที่ผลิตโดยพุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ใน
แบบรื้อสร๎าง เพ่ือระบุชุดความรู๎ที่มีอยูํในวาทกรรม เพื่อเปิดเผยเกี่ยวกับสมมติฐานทางอุดมการณ๑ 
เพ่ือหากลวิธีทางวาทกรรม กลวิธีทางโวหาร กลวิธีทางคําศัพท๑ เพ่ือค๎นหาวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน
ดังกลําวได๎เชื่อมกับความสัมพันธ๑เชิงอํานาจได๎อยํางไร และเพ่ือเปิดเผยวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน
ของพระสงฆ๑ไทยดังกลําวได๎พัฒนาขึ้นมาในชํวงเวลาที่ผํานได๎อยํางไร โดยอาศัยวิธีวิเคราะห๑วาทกรรม
เชิงวิพากษ๑ในแบบนอร๑มัน แฟร๑คลัฟ (Norman Fairclough) และการศึกษาประวัติศาสตร๑ในแบบมิเชล 
ฟูโกลต๑ (Michel Foucault) 

ผลการศึกษาวิจัยพบวํา วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นมรดกทางความคิดทํามกลางกระแสแหํงความเคลื่อนไหวทาง
ภูมิป๓ญญาที่เรียกกันวํา “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (socially engaged Buddhism)” ซึ่งเป็นมิติ
หนึ่งของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทย (Thai Buddhist modernism) ในยุคหลัง
อาณานิคม วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีเป็นการผลิตซ้ําอุดมการณ๑
เถรวาทในแบบพุทธทาสภิกขุ วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูปเป็นสหวาทกรรม 
(interdiscourse) ที่ถูกร๎อยเรียงอยํางดี และมีความนําโน๎มน๎าวจิตใจ จึงสามารถเปลี่ยนมุมมองของ
ผู๎คนที่มีแนวโน๎มไปทางพระพุทธศาสนา การวิเคราะห๑ตัวบทบอกเป็นนัยวําไตรสิกขาถูกใช๎เป็นเกณฑ๑
ในการผลิตวามกรรมเถรวาท รวมถึงวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูป และ
แสดงชัดวําพระสงฆ๑ทั้งสามรูปคํอนข๎างระแวงสงสัยเกี่ยวกับมิติการบังคับใช๎กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
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โดยเตือนวําการบังคับใช๎กฎหมายสิทธิมนุษยชนดังที่มีอยูํในโลกนั้นยังคงไมํเพียงพอที่เราจะสามารถ
รักษาสันติภาพและสวัสดิภาพทางสังคมในโลกได๎จริง เมื่อตรวจสอบวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน
เหลํานี้อยํางละเอียด พบวําวาทกรรมเหลํานี้สะท๎องถึงการมีฐานคติทางอุดมการณ๑และเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการต๎านทานทางวัฒนธรรมตะวันตก อัตลักษณ๑ทางวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑
ไทยดังกลําวอยูํในฐานคติทางอุดมการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับพุทธป๓ญญาและไตรสิกขา แนวคิดเรื่องป๓ญญา
พบวําแพรํกระจายในตัวบทในหัวข๎อสิทธิมนุษยชน ป๓ญญานี้เป็นสํวนหนึ่งของแนวคิดเรื่องไตรสิกขาซึ่ง
เป็นทั้งโครงสร๎างและเกณฑ๑ที่ถูกใช๎ในการตัดสินคุณคําความดี ในเรื่องเลําทางพระพุทธศาสนา ป๓ญญา
ถูกใช๎ให๎หมายถึงพระพุทธศาสนา อวิชชาถูกใช๎กับความไมํรู๎ หรือความล๎มเหลวที่จะมองโลกตามที่
เป็นจริง หรือความไมํเข๎าใจในพุทธธรรม อยํางไรก็ตาม ในงานวรรณกรรมเถรวาทในบริบทแหํงยุค
สงครามเย็น ป๓ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมักถูกผูกโยงกับเรื่องอวิชชา อันเป็นต๎นเหตุแหํงป๓ญหา 

ในบริบทสงครามเย็นนี้ รูปแบบตําง ๆ เชํน การวิจารณ๑สังคมนิยม เสรีนิยม วัตถุนิยม 
บริโภคนิยม และจักรวรรดินิยม การสร๎างคําและสํานวนสมัยใหมํเพ่ือดึงความสนใจของสาธารณชน 
การลดปกรณัมในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา การตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบ
ใหมํ การวิเคราะห๑พุทธธรรมในลักษณะใหมํเพ่ือหาทางออกให๎กับป๓ญหาสังคมที่มาจากความวุํนวาย
ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทางสังคม และการเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทย
กําลังเผชิญ ในบริบทเดียวกันนี้ วาทกรรมเถรวาทไทยได๎รับอิทธิพลวาทกรรมโลก แตํในขณะเดียวกัน
อุดมการณ๑ในวาทกรรมเถรวาทไทยก็ยังทําหน๎าที่ต๎านทานอํานาจการครอบงําของวาทกรรมวัตถุนิยม
และบริโภคนิยมทีก่ําลังแพรํกระจายในสังคมไทย  วาทกรรมโต๎ในทํานองนี้กําลังกลายเป็นเรื่องแบบแผน 
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ABSTRACT 
 

The dissertation entitled “Thai Buddhist Modernism: A Case Study of 
Human Rights Discourses as Formed by Thai Buddhist Monks” aims to deconstruct 
the human rights discourses, as formed by Thailand’s three leading Theravada 
Buddhist monks, to identify main discursive knowledge contained in those dicourses, 
to uncover their ideological assumptions, to detect their lexical, rhetorical, literary, 
and discursive strategies through which those discourses work, to unveil how the said 
discursive knowledge is connected to power relations, and to reveal how those 
discourses have developed over time, using Norman Fairclough’s approach to critical 
discourse analysis and Michel Foucault’s historical approach.  

The research findings show that the human rights discourses as formed 
by Buddhadasa and Somdet Phra Buddhakosajarn (P.A. Payutto) were legacy amidst 
the intellectual movement of the so called “socially engaged Buddhism” which 
forms one aspect of Thai Buddhist modernism during the post colonial period. The 
human rights discourse as formed by Phramaha Vudhijaya Vajiramedhi has reproduced 
Theravada ideology crafted by Buddhadasa. The human rights discourses as formed 
by Thailand’s three leading Buddhist monks are found to be interdiscursive, well 
articulated, and persuasive enough to change the perception towards the Western 
concept of human rights among local Thai individuals who are more inclined to Thai 
Theravada Buddhism. The textual analysis suggests that Trisikkha is used as an 
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ideological basis for forming Theravada Buddhist discourses including the Theravada 
human rights discourses, implying that the Thai Buddhist monks show skepticism 
about the effective enforcement of any human rights law, thus warning Thai society 
that the human rights law enforcement alone are not enough to maintain peace and 
social wellbeing.  On closer examination, the human rights discourses reveal their 
ideological assumptions and serve as another form of resistance to a multitude of 
foreign discursive influences. The identity of those discourses lies in their Theravada 
Buddhist epistemological assumptions surrounding the Buddhist concept of Trisikkha. 
Pervasive throughout the texts under investigation is the Buddhist notion of “puñña” 
or Buddhist wisdom. Puñña as part of Trisikkha or threefold training in virtue, mind 
and wisdom is fundamental to Buddhist ethics. In Buddhist tradition, the notion of 
Buddhist wisdom is figuratively used to represent Buddhist virtue or the core of its 
teachings. In contrast, the Buddhist notion of avijja is equated with ignorance, or 
failure to see the world as it actually is, or even human inability to appreciate 
Buddhist wisdom. During the Cold War period, the notion of avijja, however, was re-
interpreted by Buddhadasa Bhikkhu as mental blindness or even false consciousness 
conducive to different forms of human rights violations.  

It is in the context of the Cold War that various forms emerged, such as 
critiques of socialism, liberalism, materialism, consumerism and neo imperialism, 
coining new words and phrases to attract public attention, demythologization of 
Buddhist doctrines, reinterpretation of Buddhist teachings, revisits of Buddhist 
doctrines to find solutions for social malaises resulting from political unrest, social 
change and a widening economic disparity facing Thailand. These forms combine to 
characterize the Thai Buddhist modernism. Various strands of Thai Theravada 
discourse are found to have been influenced by global discourses and, simultaneously, 
its Theravada ideology functions to resist the dominance of Western consumerist and 
materialist discourses entrenched in Thai society. This kind of Theravada counter 
discourses is becoming institutionalized.  
 
Keywords:  human rights, Buddhism, Buddhadasa, Somdet Phra Buddhakosajarn (P.A. 

Payutto) and Phramaha Vudhijaya Vajiramedhi 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

เดวิด แอล แม็กมาฮาน (David L. McMahan) นิยามความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนา (Buddhist Modernism) วําหมายถึงรูปแบบตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาที่ได๎
พัฒนาขึ้นโดยป๓ญญาชนชาวพุทธในภูมิภาคตําง ๆ ที่มีความมุํงมั่นในการตอบโจทย๑ป๓ญหาเกี่ยวกับ
ความเป็นยุคสมัยใหมํ ดังสะท๎อนอยูํในประเด็นตําง ๆ เชํน ความไมํแนํนอนทางความรู๎ (epistemic 
uncertainty) ความหลากหลายทางศาสนา (religious pluralism) ความขัดแย๎งระหวํางวิทยาศาสตร๑
กับศาสนา (conflicts between science and religion)  สงคราม (war) สิ่งแวดล๎อม (environment) 
เป็นต๎น (McMahan, 2008, pp. 5-12) แม็กมาฮานเห็นวําป๓จจัยกระตุ๎นที่นําไปสูํความเป็นยุคสมัยใหมํ
ทางพระพุทธศาสนาคือ การปะทะสังสรรค๑ระหวํางพระพุทธศาสนากับคริสต๑ศาสนา (Christianity) 
การปะทะสังสรรค๑ระหวํางพุทธญาณวิทยากับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร๑ธรรมชาติและเหตุผลนิยม 
(scientific naturalism and tradition of rationalism) และการปะทะสังสรรค๑ระหวํางพระพุทธศาสนา
กับลัทธิโรแมนติคเอ็กซ๑เพรสชั่นนิสม๑ (Romantic Expressionism) รูปแบบตําง ๆ ของความเป็นยุค
สมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาที่ แม็กมาฮานอ๎างถึงนั้นมีอยูํเป็นจํานวนมาก เชํน ความพยายามในการ
ตีความพระธรรมในแบบใหมํ (reinterpretation of doctrines) ความพยายามในการลดทอนเรื่อง
ปกรณัม (demythologization) ในจักรวาลวิทยาพุทธ ความพยายามในการลดทอนเรื่องพิธีกรรม 
(de-emphasis on ritual) แตํทวําเน๎นเรื่องโลกป๓จจุบันนี้ เชํน การเน๎นเรื่องงานสังคมสงเคราะห๑  
(social work) การเน๎นเรื่องปรัชญาประชาธิปไตย (philosophy of democracy) ความเทําเทียมกัน
ทางสังคม (social egalitarianism) เป็นต๎น (McMahan, 2012, p. 160) 

แม๎ศรีลังกาก็มีชํวงระยะเวลาที่จัดวําเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา อยํางไรก็ดี  
ริชาร๑ด เอฟ กอมบริช (Richard F. Gombrich) เรียกพระพุทธศาสนาในทํานองสมัยใหมํของศรีลังกาวํา 
“พระพุทธศาสนาในแบบโต๎แย๎ง (protestant Buddhism)” (Gombrich, 2010, pp. 171-85) สํวนหนึ่ง
เพราะพระพุทธศาสนาในแบบโต๎แย๎งนี้เกิดจากการบริบทของการปะทะระหวํางพระสงฆ๑เถรวาทพ้ืนเมือง
กับคณะบาทหลวงเผยแพรํคริสต๑ศาสนาของชาติตะวันตกในยุคอาณานิคม ตํอมาศรีลังกาก็มีขบวนการ
สรรโวทัย (Sarvodaya) ที่นําโดย อริยรัตนะ (Ariyaratne) ที่พยายามประยุกต๑หลักธรรมเพ่ือมาแก๎ 
ป๓ญหาสังคมในศรีลังกา โดยทีต่นไมํคิดที่จะแสวงหาอํานาจทางการเมือง 
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ตรงจุดนี ้ คําถามคือความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยมีไหม   
เพราะสยามเองก็ต๎องประสบกับการลําอาณานิคมและการเผยแพรํศาสนาคริสต๑จากบรรดาชาติ
ตะวันตกเมื่อร๎อยกวําปีกํอน หากไทยมีความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา รูปแบบของความ
เป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยนั้นมีรายละเอียดเป็นอยํางไร 

แม๎วําตําราไทยสํวนมากยังไมํคํอยใช๎คําวํา “ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา”
นี้ แตํนักวิชาการตะวันตก เชํน ปีเตอร๑ เอ แจ็กสัน (Peter A. Jackson) ได๎ใช๎คํานี้ในบริบทไทยเรียบร๎อย
แล๎วและเห็นวําพระธรรมโกศาจารย๑ หรือพุทธทาสภิกขุ (1906-1993) เป็นพวกสมัยใหมํ (modernist) 
เพราะทํานใช๎หลักการเหตุผล ตรรกะ วิธีวิทยาศาสตร๑ในการอ๎างถึงความสําคัญทางภูมิป๓ญญาของ
พระพุทธศาสนา ดังที่พุทธทาสภิกขุมักกลําววํา พระพุทธศาสนารอการพิสูจน๑ในด๎านความจริง 
หากใครอยากจะพิสูจน๑ (Jackson, 2003, p. 43) โตโมมิ อีโต (Tomomi Ito) เห็นวําชาวพุทธไทยก็
เคยมีความขุํนเคืองกับชาวคาธอลิกเมื่อไทยมีป๓ญหากับฝรั่งเศสในประเด็นอินโดจีนในทศวรรษที่ 40 
(Ito, 2012, p. 50) ในขณะที่นักวิชาการบางคนเสนอวําหนังสือ “ธัมมิกสังคมนิยม” ของพุทธทาสภิกขุ
เปรียบเสมือนความพยายามของพระสงฆ๑ไทยที่จะนําเสนอวิธีรักษาความเจ็บปุวยทางจิตใจและป๓ญหา
อ่ืน ๆ ที่สังคมไทยกําลังเผชิญในยุคสงครามเย็น (McMahan, 2012, pp. 15-161) นอกจากนั้น แซลลี 
บี คิง (Sallie B. King) ยอมรับวํา สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ และพุทธทาสภิกขุ เป็นผู๎นําของขบวนการ 
“พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (Socially Engaged Buddhism)” ซึ่งเกิดขึ้นจริงในยุคสงครามเย็น  

ด๎วยเหตุนี้ ผู๎วิจัยจึงได๎ลองสํารวจข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑และงานวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาจํานวนมากเพื่อกําหนดลักษณะเดํน ๆ ที่ได๎พัฒนาขึ้นในพระพุทธศาสนาในชํวง
สองร๎อยปีที่ผํานมา และพบวํา ทั้งวาทกรรมเถรวาทไทยและการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ล๎วนมีพัฒนาการที่โดดเดํนนับตั้งแตํยุคอาณานิคม ความเปลี่ยนแปลงทางวาทกรรมเถรวาทไทยถูกพบวํา 
มีอยูํมากในยุคสงครามเย็น ดังเห็นวํา  พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
ได๎ตีความพระธรรมในแบบสมัยใหมํที่สะท๎อนความเป็นเหตุเป็นผล และปราชญ๑เถรวาททั้งสองได๎เทศนา
ในหัวเรื่องที่หลากหลาย เชํน การพัฒนา การเมือง การศึกษา ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล๎อม 
กฎหมาย เป็นต๎น  นอกจากนั้น ปราชญ๑เถรวาทไทยนิยมใช๎คําของยุคสมัยใหมํ แตํทวําตนก็ยังไมํเห็นด๎วย
กับความเป็นยุคสมัยใหมํของโลกตะวันตก การสํารวจข๎อมูลเบื้องต๎นเปิดเผยวําวาทกรรมด๎านสิทธิ
มนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยเป็นหนึ่งในบรรดาวาทกรรมเถรวาทไทยที่มีความสําคัญ หากเป็นเชํนนั้น 
การวิเคราะห๑วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
และพระสงฆ๑ไทยรูปอื่น ๆ ในฐานะผู๎ผลิตวาทกรรมในชํวง 50 ปีที่ผํานมาอาจเป็นเรื่องที่นําวิจัยค๎นคว๎า
ตํอไปและอาจใช๎เป็นพ้ืนฐานในการสร๎างความเข๎าใจเบื้องตนเกี่ยวกับบริบทของความเป็นยุคสมัยใหมํ
ทางพระพุทธศาสนาไทย 
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ตําราในโลกตะวันตกมักอ๎างวํานับจากการประกาศปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ (UN Universal Declaration of Human Rights) ในปี ค.ศ. 1948 ศาสนาสําคัญ
ตําง ๆ ของโลกได๎เริ่มหันมาใช๎สํานวนภาษาสิทธิมนุษยชนมากขึ้น (รวมทั้งพระพุทธศาสนา) ในชํวง
ศตวรรษที่ผํานมา นักวิชาการจํานวนหนึ่งได๎ออกมาสํารวจคําสอนของศาสนาที่ตนสนใจวําสัมพันธ๑ หรือ
พอที่จะไปได๎กับแนวคิดและหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนมากขนาดไหน (Witte, 2012, p. 103) 
นักวิชาการในโลกตะวันตกและตะวันออกได๎พยายามอธิบายในงานวิชาการของตนวําทั้งสองระบบ
ทางจริยศาสตร๑นี้แท๎จริงมีความแตกตํางและความเหมือนกันอยํางไร (Traer, 1991, p. 124)  ด๎วยเหตุนี้ 
คําถาม คือ สํานวนภาษา หรือมโนทัศน๑สิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตกได๎ถูกประยุกต๑ใช๎ในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาของไทยแล๎วหรือยัง เมื่อฆราวาสไทยได๎ใช๎คําวําเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ
ในชีวิตประจําวันไปเรียบร๎อยแล๎ว 

เมื่อได๎ลองสํารวจงานวรรณกรรมและเว็บไซต๑ในโลกภาษาอังกฤษในประเด็นสิทธิมนุษยชน
กับพระพุทธศาสนาที่ผํานมา ผู๎วิจัยพบวํา นักวิชาการจํานวนมากได๎อภิปรายประเด็นสําคัญนี้ อยําง
กว๎างขวาง เชํน องค๑ดาไลลามะในฐานะผู๎นําทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตทั่วโลกเห็นวําสิทธิมนุษยชน
เป็นเรื่องสําคัญและมีลักษณะที่คล๎ายคลึงกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา ดังที่ทํานกลําววํา ประเด็น
สิทธิมนุษยชนมีความสําคัญมากจนกระทั่งวําไมํควรมีความเห็นตํางเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน1 อยํางไรก็ตาม 
ปราชญ๑เถรวาทของไทย  เชํน  พุทธทาสภิกขุ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) กลับมี
ความเห็นที่คํอนข๎างระมัดระวังเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และแตกตํางจากองค๑ดาไลลามะในด๎าน
รายละเอียด พระสงฆ๑ทั้งสองรูปเห็นวําสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องความดี แตํก็เป็นเพียงกติกาทางสังคม 
หรือกฎหมาย สิทธิมนุษยชนมิได๎เป็นกฎธรรมชาติ สิทธิมนุษยชนอาจเทียบเทํากับศีล เรามักมอง
สิทธิมนุษยชนในแงํของการปกปูองตัวเอง ที่จะไมํให๎ผู๎อ่ืนมาละเมิด จึงมีลักษณะของจริยธรรมเชิงลบ 
ซึ่งจะต๎องระวัง เราต๎องพัฒนาไปสูํจริยธรรมเชิงบวก เพื่อสนองวัตถุประสงค๑ที่ดีงาม ให๎สูงขึ้นไป 
(พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 20) ในขณะที่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เห็นวําการฝากสิทธิมนุษยชนไว๎
กับกฎหมายยังไมํเพียงพอและกลําวอยํางนําครุํนคิดวําเราปกปูองสิทธิมนุษยชน เพราะเราเป็นแตํพวก

                                           
1 The question of human rights is so fundamentally important that there should 

be no difference of views about it. We all have common human needs and concern. 
We all seek happiness and try to avoid suffering regardless of our race, religion, sex or 
social status. However, mere maintenance of a diversity of traditions should never 
justify the violations of human rights. Tenzin Gyatso, His Holiness the 14th Dalai Lama, 
Human Rights, Democracy and Freedom, http://www.dalailama.com/ Human Rights, 
Democracy and Freedom (8 August 2018) 
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ที่สนับสนุนการศึกษาเพ่ือการทํามาหากิน ซึ่งเป็นเรื่องระดับสํงเสริมสัญชาตญาณในการเอาตัวรอด 
(พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 11-26) ทั้งหมดนี้จึงเป็นเรื่องความแตกตํางที่เกิดขึ้นจริงในด๎าน
รายละเอียดทางความคิดของพระสงฆ๑  แงํมุมนี้จึงสมควรรับการศึกษาวิจัย เพ่ือที่เราอาจจะสามารถ
เข๎าใจวําจริง ๆ แล๎ว พระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูปนี้ได๎ เชิดชูอุดมการณ๑อะไร ใช๎เครื่องมือทางโวหารใน
ทํานองไหน อะไรคือเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑ที่พระสงฆ๑ใช๎ในการตัดสิน วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของ
พระสงฆ๑ไทยได๎ประกอบสร๎างอยํางไร และได๎พัฒนาขึ้นภายใต๎เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ในแบบใด 

ในด๎านความสําคัญของป๓ญหา สิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญมากในโลก
ป๓จจุบัน เพราะถูกใช๎เป็นเกณฑ๑วัดความชอบธรรมของรัฐบาลและมักถูกอ๎างในเอกสารสําคัญทาง
กฎหมายและการเมืองทั่วทั้งโลก ตําราและงานวิจัยที่ศึกษาสาระของสิทธิมนุษยชนจากมุมมองของ
โลกตะวันตกมีมากมายในท๎องตลาด แตํการวิจัยลักษณะที่ชนกลุํมตําง ๆ เข๎า ใจสิทธิมนุษยชนกลับมิ
คํอยปรากฏ ดังนั้น การศึกษาวิธีที่พระสงฆ๑ตีความสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตกและลักษณะที่พระสงฆ๑
สร๎างวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องที่นําสนใจในตัวเอง เพราะสถาบันสงฆ๑เป็นหนึ่งในสาม
สถาบันหลักของไทย นอกจากนั้น สถาบันสงฆ๑นี้ยังมีอิทธิพลอยํางมากในการชี้นําทางความคิดของ
สังคมและในการผลิตสิ่งที่เรียกวํา “อุดมการณ๑”  

นอกจากนั้น หากลองมองย๎อนกลับไปในศตวรรษท่ีผํานมา พระพุทธศาสนาได๎กลายเป็น
ทฤษฎีพื้นเมืองของไทยเพียงทฤษฎีเดียวที่มักถูกใช๎เป็นทางเลือกใหมํแกํสังคมไทย เพราะวิธีคิดของคน
ไทยจํานวนมากยึดโยงกับพระพุทธศาสนา สํานวนไทยจํานวนมากมาจากพุทธวจน แม๎แตํความเป็นไทย 
(Thai-ness) ก็ยังถูกทําให๎เชื่อมโยงกับสถาบันสงฆ๑และคําสอนทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น การเชื่อมโยง
คําสอนทางพระพุทธศาสนาให๎เข๎ากับประชาธิปไตย การพัฒนาเศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชนในแบบ
ไทย ๆ จึงเป็นเรื่องที่มีนัยสําคัญ และนี้อาจสะท๎อนถึงความพยายามของชนชั้นตําง ๆ ในสังคมไทยที่ได๎
ใช๎พระพุทธศาสนาในการตอบสนองตํอความต๎องการใหมํ ๆ ที่ได๎เกิดข้ึนมาในยุคสมัยใหมํ 

ยิ่งกวํานั้น เราควรตระหนักวําวาทกรรมมีบทบาทสําคัญในการควบคุมความคิดของผู๎คน
ในสังคม ผู๎ที่มีอํานาจในการเข๎าถึงวาทกรรมสาธารณะได๎มากกวํา ก็สามารถควบคุมความคิดของคน
กลุํมอ่ืนในสังคมได๎มากเชํนกัน ด๎วยเหตุนี้ เราไมํควรมองเรื่องวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑
ไทยในแบบผิวเผินวํานี้เป็นเพียงการศึกษาวิจัยวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทย ซึ่งเป็นเพียง
เรื่องราวของพระสงฆ๑ที่แสนธรรมดาและมิคํอยมีอิทธิพลมากนักตํอไทยแลนด๑ 4.0 หรือตํอการพัฒนา
ประเทศมากเทําใดนัก แตํแท๎จริงแล๎ว เราควรมองประเด็นนี้จากภาพที่กว๎างขึ้น โดยเฉพาะจากกรอบ
เวลาที่ยาวนานที่เชื่อมบริบทโลก (global context) เข๎ากับบริบทท๎องถิ่น นี้จะชํวยทําให๎เราตระหนัก
มากขึ้นวําความเป็นไทยจํานวนไมํน๎อยได๎สร๎างผํานวาทกรรมเถรวาทไทย (Thai Theravada discourse) 
และวาทกรรมตะวันตก  สถาบันสงฆ๑ไทยเองก็ได๎มีสํวนสําคัญในการสร๎างความเป็นไทย เพราะตนเป็น
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ผู๎ผลิตวาทกรรมเถรวาทไทยดังกลําวและยังมีสิทธิอยํางเต็มที่ในการตีความและสืบทอดคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเสาหลักของความเป็นไทย  

หากลองพิจารณาจากศาสตร๑ทางด๎านปริชาน วิธีคิดที่เกําแกํยาวนานที่สุดในอารยธรรม
โลกคือวิธีคิดเชิงจริยศาสตร๑และการเมือง วิธีคิดเชิงจริยศาสตร๑และการเมืองยังคงเป็นวิธีคิดพ้ืนฐานที่
แฝงอยูํในแทบทุกมิติทางความคิดของมนุษยชาติที่สถาบันตําง ๆ ของทุกชาติได๎ใช๎ในการควบคุมวิธีคิด
ของสมาชิกของตนเองและกดทับวิธีคิดของสังคมที่ด๎อยกวําตน การศึกษาวิธีคิดทางจริยศาสตร๑และ
การเมืองที่มักแฝงอยูํในตัวภาษา/วาทกรรมจะชํวยเปิดเผยถึงกลวิธีทางภาษา ตลอดจนความสัมพันธ๑
เชิงอํานาจที่ดํารงอยูํในสังคมอยํางมีพลวัตได๎อีกด๎วย 

 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยที่มีอิทธิพลตํอผู๎คนใน

สังคมไทย 
2. เพ่ือศึกษาบริบททางประวัติศาสตร๑ของการผลิตวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของ

พระสงฆ๑ไทยดังกลําว เพ่ือเข๎าใจเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ 
3. เพ่ือวิเคราะห๑วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยในแบบรื้อสร๎าง 

(deconstruction) เพ่ือหาอุดมการณ๑ (ideology) กลวิธีทางวาทกรรม (discursive strategy) กลวิธี
ทางคําศัพท๑ (lexical strategy) และกลวิธีทางโวหารและวรรณกรรม (rhetorical and literary 
devices strategy) เดํน ๆ ที่ถูกใช๎ในการผลิตตัวบท (textual production) ดังกลําว 

 
1.3 ค าถามการวิจัย  

 
1. อะไรคือกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง (epistemological and metaphysical 

rules) หรือชุดความรู๎ (episteme) ที่พบในวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูป 
หากพิจารณาจากมุมมองของมิเชล ฟูโกลต๑ (Michel Foucault) 

2. อะไรจัดวําเป็นอุดมการณ๑ (ideology) ที่มีอยูํในตัวบท/วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน
ของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูป  หากพิจารณาจากมุมมองของ นอร๑มัน แฟร๑คลัฟ (Norman Fairclough) 

3. วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูปเกิดขึ้นในบริบทประวัติศาสตร๑
ใด หากพิจารณาจากมุมมองของรูธ โวดัก (Ruth Vodak) 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 
1.4.1 ขอบเขตในด้านเนื้อหาของกรณีศึกษา (เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาของ 

ตัวบท) 
เนื่องจากความหลากหลายในทัศนะและวิธีวิเคราะห๑ที่มีอยูํในป๓จจุบัน การวิจัยใน

ครั้งนี้จะยึดความเห็น/การวิเคราะห๑/วิธีตีความของนักวิชาการ/บุคลสําคัญ ดังตํอไปนี้ 
1. พระธรรมโกศาจารย๑ (พุทธทาสภิกขุ) ใน “อตัมมยตาปริทัสน๑” 
2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ใน “สิทธิมนุษยชน สร๎างสันติสุข

หรือสลายสังคม” 
3. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ใน “ป๓ญญาสากลคือหลักประกันสิทธิ

มนุษยชนที่แท๎” 
1.4.2 ขอบเขตในด้านหลักฐานตัวบทประวัติศาสตร์ (เพื่อใช้ร่วมในการวิเคราะห์ 

ตัวบท) 
1. งานนิพนธ๑อื่น ๆ ของพระธรรมโกศาจารย๑ 
2. งานนิพนธ๑อื่น ๆ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
3. งานนิพนธ๑อื่น ๆ ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
4. วําด๎วยมนุษยธรรม 4 อยําง (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว) 
5. ประเพณีทําบุญวันเกิด (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว) 
6. สารัตถสังคหะ เลํม 1 ร.ศ. 129 (งานในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุล 

จอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว) 
7. พระพุทธเจ๎าตรัสรู๎อะไร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว) 
8. พุทธประวัติ เลํม 1 (สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) 
9.  หนังสือแสดงกิจจานุกิจ (เจ๎าพระยาทิพากรวงษ๑มหาโกษาธิบดี) 

1.4.3 ขอบเขตเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
พ.ศ. 2372 ถึง พ.ศ. 2551 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎มีคําศัพท๑ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และเพ่ือประโยชน๑ตํอการศึกษา 

วิจัย ผู๎ศึกษาจึงให๎คําจํากัดความไว๎ ดังนี้ 
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วาทกรรม (discourse) หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร๎าง/ผลิตเอกลักษณ๑ 
(identity) ความหมาย (meaning) และนัย (significance) ให๎สรรพสิ่งตําง ๆ ในสังคม ไมํวําเป็นความรู๎ 
ความจริง อํานาจ  

สหบท หรือ สัมพันธบท (intertextuality) หมายถึง การใช๎บท (text) หนึ่งรํวมกับอีก
บทเพ่ือผลทางความหมาย 

สหวาทกรรม (interdiscursivity) หมายถึง ลักษณะบางประการของวาทกรรมหนึ่งที่ไป
สัมพันธ๑กับวาทกรรมอื่น ๆ เพ่ือผลทางความหมาย 

สหญาณวิทยา (inter-epistemology) หมายถึง การใช๎ญาณวิทยาหนึ่งรํวมกับอีกญาณ
วิทยาเพ่ือผลทางความหมาย 

ศัพทวิทยา (lexicology) หมายถึง สาขาหนึ่งของภาษาศาสตร๑ที่ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท๑
ในตัวภาษา 

ข๎อสันนิษฐาน (assumption) หมายถึง ชุดของความเชื่อ หรือชุดของความรู๎ที่ผู๎อําน/
ผู๎ฟ๓งคิดวําเป็นจริงและสามารถถูกบรรยาย หรืออธิบายในรูปภาษาได๎ แตํทวํามักไมํปรากฏชัดในตัวบท  

ความหมายเป็นนัย (implicature) หมายถึง ความหมายแฝงที่เกิดขึ้นจากผู๎ใช๎ภาษา 
หรือที่ปรากฏขึ้นในตัวบทในลักษณะที่มิได๎เปิดเผย หรือตั้งใจ นักวิชาการไทยบางคนอาจนิยมเรียกวํา 
ความหมายนัยแฝง 

ความนัย (subtext) หมายถึง ความคิดในตัวบทที่ไมํระบุอยํางชัดเจน แตํสามารถเข๎าใจ
ได๎จากญาณวิทยา 

นัย (significance) หมายถึง ความหมายหรือความคิดที่ต๎องมีอยูํในความจริงของตัวบท
ด๎วย แตํทวํามิได๎ถูกระบุอยูํในตัวบทอยํางตรงไปตรงมา แตํสามารถเข๎าถึงได๎ หากลองมองจากมุมมองอ่ืน  

การปะติปะตํอทางมโนทัศน๑ (bricolage) หมายถึง การประยุกต๑ใช๎คําในบริบทหนึ่งกับ
อีกบริบทเพ่ือผลทางความหมาย อันเนื่องจากความขาดแคลนของคําที่มีใช๎อยูํในระบบภาษาดังกลําว 
ในนัยนี้ ความหมายกับความคิดจึงเป็นเรื่องเดียวกัน 

บริบท (context) หมายถึง ถ๎อยคําหรือข๎อความแวดล๎อมที่ชํวยผู๎ตีความให๎เข๎าใจ
ความหมายของคําและข๎อความดังกลําว โดยทั่วไป บริบทสามารถแบํงออกเป็นสองประเภทใหญํ ๆ 
คือ บริบททางภาษา และบริบทที่ไมํใชํภาษา ความหมายในระดับตัวบทจะสามารถเข๎าถึงได๎จากการสร๎าง
ความเข๎าใจเกี่ยวกับสาระของบริบทแหํงการใช๎ภาษาและบริบทอ่ืน ๆ ด๎วย เชํน บริบททางวัฒนธรรม 
บริบทการเมือง เป็นต๎น  

วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discursive practice) หมายถึงกระบวนการสร๎าง/ผลิตตัวบท 
(text production) รวมถึงลักษณะ/วิธีที่วาทกรรมหนึ่งได๎เกิดขึ้นมาอยํางไร หรือวาทกรรมดังกลําวได๎
ถูกถํายทอด หรือต๎องถูกตีความภายใต๎เงื่อนไขทางอํานาจอยํางไร 
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วิถีปฏิบัติทางสังคม (social practice) หมายถึง บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตํอ
การสร๎าง/ผลิตตัวบท 

อุดมการณ๑ (ideology) หมายถึง ระบบความคิด/ความหมายที่สะท๎อนอัตลักษณ๑ ตําแหนํง
ในสังคม เปูาหมาย ผลประโยชน๑ การผลิตซ้ํา ความรู๎เชิงวาทกรรม (discursive knowledge) ของกลุํมทาง
สังคม (social group) หรือสถาบันทางสังคม (social institution) อยํางไรก็ดี ไมํมีความคิดใดมีคุณสมบัติ
เป็นอุดมการณ๑ในตัวเอง ความคิดตําง ๆ จะสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุดมการณ๑ได๎ก็ตํอเมื่อสถาบัน
ที่มีอํานาจในสังคม เชํน สื่อ ศาสนา รัฐบาล นําความคิดเหลํานั้นเข๎าสูํกระบวนการผลิต  

วาทกรรมเถรวาทไทย (Thai Theravada discourse) หมายถึง ถ๎อยคําไทยที่มีกฎเกณฑ๑
ความรู๎และความจริงของตนเอง หรือสะท๎อนโครงสร๎างความรู๎ ความเชื่อ คํานิยม และฐานคติทาง
พุทธญาณวิทยา (Buddhist epistemological assumptions) เชํน กฎธรรมชาติ (กฎแหํงกรรม) 
กฎไตรลักษณ๑  อริยสัจสี่  มัชฌิมาปฏิปทา (มรรคมีองค๑ 8) ไตรสิกขา  บุญกิริยาวัตถุ 3 ฐานคติทาง
พุทธภววิทยา (Buddhist ontological assumptions) เชํน  ภพ  ภูมิตําง ๆ  ที่ระบุในคัมภีร๑ทาง
พระพุทธศาสนา วาทกรรมเถรวาทไทยยังมีเรื่องราวความรู๎เกี่ยวกับจักรวาลวิทยา  โลก  อาหาร  ยา 
คติชนวิทยา เป็นต๎น วาทกรรมเถรวาทไทยมิได๎หยุดนิ่ง แตํเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคมไทย เพราะ
ต๎องบูรณาการรํวมกับวาทกรรมชุดตําง ๆ ที่ไหลเวียนอยูํในสังคมไทย วาทกรรมเถรวาทไทยมักพบ
และถูกถํายทอดอยํางเป็นระบบอยูํในสถาบันสงฆ๑ไทย หรือในหมูํพุทธบริษัทที่คงแกํเรียน โดยเชื่อหรือ
ยอมรับกันวําแกํนสาระของคําสอนทางพระพุทธศาสนาของไทยสํวนมากมาจากพระไตรปิฎกและ
อรรถกถาของลังกาในฐานะแหลํงความรู๎สําคัญ  

 
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 

1. ผลวิจัยจะชํวยพัฒนาองค๑ความรู๎ของไทยศึกษา (Thai studies) และพัฒนศึกษา 
(development education) ในบริบทของสังคมไทย ซึ่งเน๎นเรื่องการพัฒนา ภูมิป๓ญญา ความยุติธรรม
ทางสังคม และวิธีคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของชนกลุํมตําง ๆ ที่ดํารงอยูํในสังคมไทย  

2. ผลวิจัยในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับวิธีคิดทางจริยศาสตร๑จะชํวยสร๎างความตระหนักเกี่ยวกับ
ผลของวิธีคิดทางจริยศาสตร๑ในแบบหนึ่งที่อาจมีตํอการใช๎ภาษาและการตีความตัวบทโดยรวม ทั้งนี้ 
เพราะการใช๎ภาษาท่ีดีจะต๎องคํานึงถึงวิธีคิดและการตีความของผู๎รับสารที่เป็นไปได๎ทั้งหมด โดยเฉพาะ
หนํวยงานภาครัฐที่มีหน๎าที่ผลิต พิจารณา และกลั่นกรองกฎหมาย เชํน สํานักงานกฤษฎีกา รัฐสภา 
กระทรวง สถาบันการศึกษา เป็นต๎น  

3. งานนี้อาจชํวยสร๎างความตระหนักในด๎านการผลิตวาทกรรมขององค๑กร เพ่ือเข๎าใจ
ข๎อจํากัดของภาษาไทย และเพ่ือตระหนักถึงความเข๎าใจและความต๎องการที่หลากหลายของกลุํม
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ชนตําง ๆ ในสังคม โดยพยายามรักษาคุณคําและประโยชน๑ในการสร๎างสรรค๑สังคมที่เทําเทียมกัน
ในด๎านความคิดและภูมิป๓ญญาผํานการใช๎ภาษา ดังสะท๎อนในคํากลําวรํวมสมัยที่วํา ความยุติธรรมใน
แบบสากลและความเทําเทียมกันในโลกจะมีขึ้นไมํได๎เลย หากวิธีคิดของมนุษย๑ยังไมํเทําเทียมกัน  
ความเทําเทียมกันนี้เป็นหนึ่งในเปูาหมายสหัสวรรษเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี ทบทวนเอกสารและงานวิจัย และระเบียบวิธีวิทยา 

 
บทนี้จะอธิบายแนวคิดและทฤษฎีและทบทวนเอกสารและงานวิจัย ตลอดจนระเบียบ 

วิธีวิทยาที่ใช๎ในงานวิจัย 
 

2.1 แนวคิด 
 
แนวคิดสําคัญจากสาขาวิชาตําง ๆ ได๎ถูกนํามาประยุกต๑ใช๎ในการวิเคราะห๑/การตีความ

ตัวบท ดังนี้ 
 
2.1.1 แนวคิดสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่มนุษย๑มีอันเนื่องจากตนเป็นมนุษย๑ คําวํา “สิทธิ (right)” 
ในภาษาอังกฤษมีสองความหมายหลัก ๆ คือ ความหมายทางการเมือง (political sense) และความหมาย
ทางศีลธรรม (moral sense) ความหมายทางการเมือง คือ ความชอบธรรม (rectitude) ในขณะที่
ความหมายทางการเมือง คือ การมีสิทธิ์ (entitlement) (Donnelly, 2013, p. 7) 

อยํางไรก็ดี แม๎ในปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ไมํได๎กําหนด
นิยามความหมายของคําวํา “สิทธิมนุษยชน” เอาไว๎อยํางชัดเจน อยํางไรก็ดี ในอารัมภบทของ
ปฏิญญาสากลดังกลําวได๎กลําวถึงการยอมรับในเรื่องศักดิ์ศรีแตํกําเนิดและสิทธิอันเทําเทียมกันและ
ที่ไมํอาจเพิกถอนได๎ของสมาชิกทั้งมวลแหํงครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพ้ืนฐานแหํงอิสรภาพ ความยุติธรรม 
และสันติภาพโลก (นพนิธิ สุริยะ, 2559, น. 43-45) สิทธิมนุษยชนในที่นี้จึงหมายถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่
มนุษย๑พึงมีโดยเสมอภาคกัน เพ่ือดํารงชีวิตอยํางมีศักดิ์ศรี มีโอกาสเทําเทียมกันในการเรียนรู๎และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่และสร๎างสรรค๑ สิทธิมนุษยชนได๎ถูกบัญญัติเอาไว๎ในกฎหมาย
และข๎อตกลงระหวํางประเทศและในกฎหมายภายในของหลายรัฐ สําหรับคนจํานวนมาก สิทธิมนุษยชน
นั้นกินขอบเขตไปมากกวํากฎหมาย และกํอรํางเป็นหลักศีลธรรมพ้ืนฐานสําหรับวางระเบียบภูมิรัฐศาสตร๑
การเมืองรํวมสมัย ตามแนวคิดของนักวิชาการตะวันตก สิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิของความเป็น
มนุษย๑ ผู๎ที่เป็นมนุษย๑ยํอมมีสิทธิ์ดังกลําวตั้งแตํเกิดจนตาย โดยปราศจากเงื่อนไขหรือข๎อจํากัดของ
กฎหมาย (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ๑, 2555, น. 15)  ดังนั้น  ในการมีสิทธิมนุษยชน บุคคลจึงไมํจําเป็นต๎องมี
สิ่งใด ๆ นอกเหนือจากความเป็นมนุษย๑ (จรัญ โฆษณานันท๑, 2556, น. 47) อาจกลําวในอีกแบบได๎วํา 
แท๎จริงแล๎ว สิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดประเภทหนึ่งที่มนุษย๑ได๎สร๎างขึ้น โดยอ๎างอิงถึงลักษณะทาง
ธรรมชาติของมนุษย๑อันเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมานับแตํเกิด (นพนิธิ สุริยะ, 2559, น. 13) 
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นักปราชญ๑ตะวันตกได๎พยายามให๎เหตุผลอธิบายลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชน 
คือ  สิทธิมนุษยชนต๎องเป็นสิทธิที่ต๎องเทํากันสําหรับทุกคนในสังคม (Donnelly, 2013, p. 10) 
สิทธิมนุษยชนต๎องเป็นเรื ่องสากลจักรวาลในความหมายที่วําเราพิจารณาวําสมาชิกทุกคนของ
ตระกูลโฮโมเซเปียน (Homo Sapiens) เป็นมนุษย๑ อยํางไรก็ดี นักวิชาการจํานวนมากได๎ตั้งคําถาม
เกี่ยวกับความเป็นสากลจักรวาล (universalism) ของปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติและข๎อตําง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นแนวคิดสิทธิมนุษยชน ดังเชํน วิลเลี่ยม เจ ทัลบอท 
(William J. Talbott) เห็นวําแนวคิดที่วํามนุษย๑ควรมีสิทธิบางประการที่ควรต๎องรับการเคารพทาง
กฎหมายนั้นบางสํวนเป็นเรื่องที่ถูกค๎นพบเชิงศีลธรรมและบางสํวนเป็นเรื่องเชิงประจักษ๑ที่สั่งสมมาจาก
ประสบการณ๑ทางสังคมมนุษย๑เอง (Donnelly, 2013, p. 10) 

นอกจากนั้น สิทธิมนุษยชนถูกมองวําเป็นจริยศาสตร๑ประเภทหนึ่ง เพราะมีฐาน
คติและกฎเกณฑ๑เก่ียวกับความดีและความเลว นักวิชาการด๎านจริยศาสตร๑จึงนิยมจัดสิทธิมนุษยชนให๎
อยูํในกลุํมจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ (rights based ethics) ที่แตกตํางจากจริยศาสตร๑ของศาสนาอื่น ๆ 
โดยเฉพาะจริยศาสตร๑พระพุทธศาสนา  ซึ่งเน๎นเรื่องจริยศาสตร๑แบบหน๎าที่ ดังสะท๎อนในเรื่อง ศีล 5  
ทิศ 6 มรรคมีองค๑ 8 เป็นต๎น  

2.1.2 แนวคิดศาสนา 
กํอนที่จะอธิบายแนวคิดอ่ืน ๆ การอธิบายเกี่ยวกับนิยามธรรมชาติของศาสนาคง

เป็นเรื่องจําเป็น เพราะงานวิจัยนี้เกี่ยวข๎องกับหลายมิติของศาสนา เชํน มิติภาษา (language) มิติคําสอน 
(teachings) และมิติความเป็นสถาบันทางสังคม (social institution) เป็นต๎น  ดังนั้น  ผู๎วิจัยจึงขอให๎
คํานิยามเกี่ยวกับศาสนาไว๎ ดังนี้ ราชบัณฑิตยสถานได๎ให๎นิยามของคําวํา  ศาสนา วําหมายถึง ลัทธิ
ความเชื่อถือของมนุษย๑ (ราชบัณฑิตยสภา, 2560, น. 233) อยํางไรก็ดี  สําหรับพระพุทธศาสนานั้น 
ซึ่งไมํมีพระเจ๎า ไมํได๎เกิดจากอํานาจวิเศษภายนอก มีแตํพระพุทธเจ๎าที่เป็นเพียงมนุษย๑ เพราะมนุษย๑
เทํานั้นที่สามารถเป็นพระพุทธเจ๎าได๎ (Rahula, 2012, p. I) ในที่นี้ ศาสนาจึงหมายถึงระบบความเชื่อ 
คํานิยม ความรู๎ ความจริงที่ถูกถํายทอดผํานวาทกรรมและการปฏิบัติ หรือพิธีกรรม พระพุทธศาสนามี
คําสอนแกนกลาง (core teaching) ที่พุทธบริษัทได๎ยึดถือและสืบทอดตํอกันมา จนวิวัฒนาการกลายมา
เป็นนิกายหรือสํานักตําง ๆ ดังที่ เห็นในป๓จจุบัน คําถามที่ตามมาคือ เราจะเรียกหรือพิจารณา
พระพุทธศาสนาในลักษณะใด 

อาจกลําวในอีกแบบวํา ศาสนาในที่นี้จึงมีลักษณะแบบจารีต (tradition) ที่สืบทอด
ระบบความเชื่อหรือความรู๎ของตนเองผํานภาษาและหลักปฏิบัติ แตํในขณะเดียวกัน ศาสนายังสามารถ
ถูกมองได๎วําเป็นเรื่องโลกทัศน๑ (worldview) และปรากฏการณ๑ (phenomena) ทั้งนี้ เพราะโดยเนื้อแท๎ 
ศาสนาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบความรู๎ ความเชื่อ หรือแม๎แตํระบบคํานิยมที่มีผลตํอการดําเนินชีวิต
มนุษย๑ในหลายมิติ  
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นอกจากนั้น นักปรัชญาบางทํานได๎ให๎เหตุผลที่นําสนใจวํา โดยพ้ืนฐานแล๎ว ศาสนา
เป็นเรื่องคํานิยม (values) ภาพลักษณ๑ (images) และอุปลักษณ๑ (metaphors) ศาสนาจึงไมํเกี่ยวกับ
เรื่องความผิด หรือความถูก ดังในประเด็นตําง ๆ เชํน พระเจ๎า กฎแหํงกรรม หรือพราหมณ๑ เป็นต๎น 
เพราะโดยพ้ืนฐาน ศาสนาเป็นเรื่องคํานิยม (Taliaferro, 2009, pp. 18-19) สิ่งที่ควรสังเกต คือ ศาสนา
มีทั้งเนื้อหา (content) และความหมาย (meaning) โดยเฉพาะความหมายทางศีลธรรมที่มีผลตํอวิธี
คิดของผู๎คนในสังคม ศาสนาและวิธีคิดทางศาสนาจึงสมควรรับการศึกษาวิเคราะห๑ในลักษณะเดียวกัน
กับที่เราเชื่อวําวิธีคิดแบบบริโภคนิยม ทุนนิยม และป๓จเจกชนนิยมมักมีอิทธิพลตํอสังคมมนุษย๑ในยุค
สมัยใหมํ เพราะวิธีคิดแบบจริยศาสตร๑และศาสนามักทับซ๎อนหรือมากํอนวิธีคิดเรื่องความดีในแบบ
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะวิธีคิดแบบป๓จเจกชนนิยมและทุนนิยมเสรี การที่เราจะศึกษาวิจัยศาสนาในฐานะ
ปรากฏการณ๑ทางสังคมเป็นเรื่องดี แตํก็ยังเป็นเรื่องที่จับต๎องได๎ยาก ดังนั้น การหันมาศึกษาวาทกรรม
ในรูปตัวบท (text) รํวมกับปรากฏการณ๑สังคมอ่ืน ๆ ในฐานะมิติที่สามารถจับต๎องได๎ของศาสนาอาจ
ทําให๎เราสามารถค๎นพบอะไรบางอยํางที่อาจเป็นประโยชน๑ตํอวงวิชาการ โดยเฉพาะความเป็นยุค
สมัยใหมํของศาสนามลีักษณะเชํนไร 

ในนัยข๎างต๎น งานวิจัยนี้จึงเน๎นการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาททั้งในมิติ
ความหมายผํานวาทกรรม หรืออุดมการณ๑ และปรากฏการณ๑ทางสังคมที่ถูกทําให๎ปรากฏออกมาในรูป
ของวาทกรรม  ซึ่งในงานวิจัยนี้พิจารณาในฐานะหลักฐานทางตัวบท (textual evidence) ที่จับต๎องได๎
จริง หรือมีความเป็นรูปธรรม เพ่ือใช๎ในการวิเคราะห๑ 

2.1.3 แนวคิดพระพุทธศาสนาเถรวาท 
เถรวาทเป็นนิกายหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่ยังดํารงเหลืออยูํในยุคป๓จจุบันและ

สามารถพบได๎อยํางแพรํหลายในภูมิภาคเอเชียใต๎และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เถรวาทยังเป็นจารีต
หลักในศรีลังกา พมํา ไทย ลาว และกัมพูชา (Prebish, 1993, pp. 258-259) ในป๓จจุบัน พระพุทธศาสนา
เถรวาทได๎รับการนิยามออกไปหลายอยําง โดยทั่วไป คําวํา “เถรวาท” แปลวํา ตามแนวทางของพระเถระ 
อยํางไรก็ตาม คําวํา “เถรวาท” มีนัยทางประวัติศาสตร๑มากมาย ดังเห็นวํา พุทธโฆษา (Buddhaghosa) 
ของลังกาทวีปได๎ใช๎คํานี้เพ่ือหมายถึงสายของพระสงฆ๑ที่สืบเนื่องมาจากการประชุมสังคายนาครั้งที่ 1 
(1st Buddhist Council) ณ กรุงราชคฤห๑ แคว๎นมคธ จึงไมํได๎หมายถึงสํานัก หรือนิกายอยํางที่ชาวพุทธ
เข๎าใจกันในป๓จจุบันนี้ (Buswell & Lopez, 2014, p. 904)  

อยํางไรก็ดี งานวิจัยนี้ได๎ใช๎คําอธิบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยที่เห็นวํา คําวํา “เถรวาท” หากแปลตามพยัญชนะ อาจหมายถึงคําสอนหรือคําพูดของพระ
เถระ แตํนี้อาจไมํได๎สะท๎อนมิติทางประวัติศาสตร๑ของพระพุทธศาสนาเทําไรนัก คํานี้อาจแปลในอีก
แบบวํา คําประกาศของพระเถระ อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานที่ให๎คงคําสอนของพระพุทธเจ๎า
ไว๎เหมือนเดิม โดยไมํมีการถอดถอนและบัญญัติเพ่ิมเติม คําวําเถรวาทนี้คงมีเค๎ามูลแหํงการเกิดขึ้นมา
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ตั้งแตํภายหลังพุทธปรินิพพานประมาณสามเดือน คํานี้มีความหมายบํงบอกเป็นนัยวําให๎พระสงฆ๑รักษา
และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงแสดงและบัญญัติไว๎ โดยไมํเปลี่ยนแปลง ไมํถอดถอนและ
ไมํบัญญัติเพ่ิม พระสงฆ๑สายนี้จึงได๎ชื่อวํา “เถรวาท” (คณาจารย๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2560, น. 6-7)  

ดังนั้น พระพุทธศาสนาเถรวาทในที่นี้จึงหมายถึงศาสนาของกลุํมบุคคล (พุทธบริษัท) 
ที่เชื่อในจารีตหรือระบบความเชื่อในแบบเถรวาทที่พัฒนา หรือมีต๎นตอทางญาณวิทยาจากพระไตรปิฎก
ของลังกา ทั้งนี้ เราต๎องสังเกตวําคําวํา “ศาสนา” เป็นคําที่ถูกประดิษฐ๑ขึ้นเพ่ือแปลคําวํา “religion” 
ในภาษาอังกฤษ  แตํในสมัยพุทธกาล คําสอนทางพระพุทธศาสนามักเรียกกันวํา “ธรรมวินัย” นี้อาจ
เป็นการพิจารณาพระพุทธศาสนาที่ตัวของพระพุทธศาสนาเองล๎วน ๆ วํามีองค๑ประกอบสําคัญ 2 อยําง คือ 
ธรรมกับวินัย สํวนชื่อที่สองคือ “พรหมจรรย๑” นี้เป็นการมองพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ๑กับคน 

พระพุทธศาสนาเถรวาทยึดพระไตรปิฎกเป็นเกณฑ๑ตัดสินในด๎านคําสอนและมี
ความเชื่อวําพระมหินทเถระ โอรสของพระเจ๎าอโศกมหาราช เป็นผู๎นําคัมภีร๑ไปลังกา (สิงหล) แล๎วแปล
คัมภีร๑เป็นภาษาสิงหลโบราณท่ีมหาวิหาร เพ่ือปูองกันไมํให๎คําสอนทางพระพุทธศาสนาปะปนกับคําสอน
ของลัทธิอ่ืน ๆ ตํอมา พระพุทธโฆษาจารย๑ ปราชญ๑ชาวอินเดียได๎แปลคัมภีร๑เหลํานั้นเป็นตันติภาษา 
อยํางไรก็ดี  แฮร๑มานน๑ โอลเดนเบิร๑ก (Hermann Oldenberg) นักภารตวิทยา ชาวเยอรมัน เห็นวํา
พระมหินทเถระไมํใชํบุคคลที่นําคัมภีร๑ไปลังกาเอง แตํทวําฝากคัมภีร๑ไปกับพํอค๎าชาวกาลิงคะที่ไป
ค๎าขายในลังกา คุณะรัตเน ปนะโบกเก (Gunaratne Panabokke) อ๎างข๎อมูลของทมิฬในอินเดียภาคใต๎
ระบุวํา พระมหินทเถระสอนธรรมอยูํในอินเดียภาคใต๎ นี้จึงสอดคล๎องกับหลวงจีนหยวนฉําง (Yuan 
Chwang) ที่ได๎บันทึกไว๎ (สมิทธิพล เนตรนิมิต, 2562, น. 127) อยํางไรก็ตาม พระเจ๎าเทวานัมปิยติสสะ 
(307-267 ปีกํอนคริสตกาล) กษัตริย๑ผู๎ครองนครอนุราธปุระ และเป็นพระมหากษัตริย๑ลังกาพระองค๑แรก
ที่ทรงประกาศพระองค๑เป็นพุทธศาสนูปถัมภก นอกจากนั้น พระเจ๎าวัฏฏคามินีอภัย (161-137 ปีกํอน
คริสตกาล) พระเจ๎าวิชัยพาหุที่ 1 (พ.ศ. 1598-1653) และพระเจ๎าปรากรมพาหุที่ 1 (พ.ศ. 1697-1730) 
ล๎วนมีบทบาทสําคัญในการอุปถัมภ๑พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะในการสร๎างพระไตรปิฎก  
(ดินาร๑ บุญธรรม, 2555, น. 281) 

หากพิจารณาในด๎านหลักคําสอน ทั้งนิกายเถรวาทและมหายานตํางมีแกํนคํา
สอนหลัก ๆ รํวมกัน เชํน อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท มรรคมีองค๑แปด และอนัตตา ความแตกตําง
ระหวํางสองนิกายมีอยูํในเรื่องปลีกยํอย  ดังที ่พอล วิลเลี่ยมส๑ (Paul Williams) กลําววํา หากเราย๎อน 
กลับไปพิจารณาคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ๎า เราจะพบการวิเคราะห๑ที่ลึกซึ้งวํา สิ่งที่มองดูวําเป็น
เอกภาพ (unities) แท๎จริงสามารถแบํงออกเป็นสํวนประกอบ (constituants) และด๎วยวิธีคิดวิเคราะห๑
เชํนนี้ ความหลากหลายในโครงสร๎างธรรมชาติจึงถูกเปิดเผยออกมา ขีดความสามารถที่จะสามารถมองไป
ไกลกวําเอกภาพของรูปที่คําของภาษาได๎สรรสร๎างหรือแม๎แตํปรุงแตํงให๎แกํเรา นี้เป็นป๓จจัยสําคัญใน
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การกํอกําเนิดขึ้นของวิป๓สสนากัมมัฏฐาน (insight meditation) นี้คือการรู๎/พิจารณาสิ่งตําง ๆ ตาม
ความเป็นจริง (seeing things the way they are) ซึ่งก็คือจุดเริ่มที่นําไปสูํนิพพาน (nirvana) หรือ
การตรัสรู๎ (enlightenment) หรือการหยุดจากสภาวะคลุมเครือมืดมนทางจริยธรรมและอวิชชา 
(cessasion of moral obscurations and ignorance) (Williams, 2010, p. 2)  

ตรงจุดนี้ การที่ พอล วิลเลี่ยมส๑ได๎กลําวถึงโครงสร๎างของภาษาที่ทําให๎มนุษย๑หลง
ทาง (misleading linguistic construct) ดังที่เราพบในภาษามนุษย๑ จึงสะท๎อนความจริงที่วําภาษาใน
บางมิติก็มีสํวนสําคัญในการปิดบังความจริงของมนุษย๑ หรือทําให๎มนุษย๑ไมํสามารถคิดในแบบที่แตกตําง
ออกไป อันเนื่องจากกระบวนการทางสังคมที่ทําให๎มนุษย๑คุ๎นเคยกับตรรกะบางอยํางที่อยูํในระบบ
ความหมายของภาษา ประเด็นนี้จึงตรงกับฐานคติของทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ที่
ต๎องการเปิดเผยบางมิติของภาษาที่อาจคลุมเครือหรือแม๎แตํปิดบังความจริง ดังปรากฏในแนวคิดเรื่อง
ความหมายนัยแฝง/ความหมายโดยนัย ( implicature) ฐานคติ (assumption) ข๎อสรุปโดยนัย 
(implication) ความนัย (subtext) เป็นต๎น  

2.1.3.1 สถาบันสงฆ์เถรวาทไทย 
สถาบันสงฆ๑ หมายถึง กลุํมหรือองค๑กรของคนที่มีเปูาหมายรํวมกัน  

งานหลักของสถาบันสงฆ๑โดยทั่วไปคือ การสืบทอดพระศาสนา รวมถึงการเทศนาสั่งสอน การปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา การอบรม การให๎การศึกษาในด๎านตําง ๆ เชํน การปกครอง การเลี้ยงชีพ การใช๎
ชีวิตสังคม การศึกษาจึงเป็นแกํนแท๎ของพระพุทธศาสนา ผู๎ที่เข๎าสูํพระพุทธศาสนาจึงต๎องฝึกอบรม 
หรือพัฒนาตนเอง จึงจะเข๎าถึงเปูาหมายในพระพุทธศาสนาได๎ ศาสนาเป็นผลแหํงความเพียรพยายาม
ที่จะแก๎ไขป๓ญหา ทั้งป๓ญหาชีวิตและป๓ญหาสังคม คณะสงฆ๑เถรวาทในประเทศไทย ประกอบด๎วย 
2 นิกาย คือ มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) เห็นวําพระพุทธเจ๎าทรงจัดตั้ง
คณะสงฆ๑เป็นสังคม มีการจัดระบบตําง ๆ ทั้งในการปกครอง การเลี้ยงชีพ ชีวิตทางสังคม ตลอดจน
การศึกษาอบรมทุกอยําง โดยให๎สมาชิกทุกคนมีสิทธิ และมีสํวนรํวมในกิจกรรมและผลประโยชน๑
ตําง ๆ ของสถาบันโดยทั่วถึงและเทําเทียมกัน มีความรู๎สึกที่ดีตํอกัน เคารพในคุณคําของกันและกัน 
หรือที่เรียกตามหลักสมัยใหมํวํา มีสมภาพ เสรีภาพ และภราดรภาพ ภายใต๎สถาบันสงฆ๑นี้ สมาชิกสงฆ๑
ทุกคนจึงมีโอกาส พร๎อมที่จะให๎ความสามารถ คุณสมบัติตําง ๆ ของตนได๎รับการฝึกอบรมเจริญก๎าวหน๎า
อยํางเต็มที่ตามหลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักในการฝึกอบรมบุคคลใน 3 ด๎าน คือ ศีล สมาธิ ป๓ญญา  

2.1.3.2 ความรู้เกี่ยวกับประวัติต้นก าเนิดของเถรวาท 
ชาวพุทธในประเทศไทยตระหนักดีวําพระพุทธเจ๎ามิใชํคนไทย และ

พระไตรปิฎกก็มิใชํของไทย แตํเป็นมรดกทางภูมิป๓ญญาจากภายนอก โดยเฉพาะจากลังกา ดังปรากฏ
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ในงานประวัติศาสตร๑นิพนธ๑ของพลตรีหลวงวิจิตร วาทการ ซึ่งมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของคนไทยนับจาก
ชํวงหลังเหตุการณ๑การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต๎นมา 

พระพุทธศาสนาอาศัยและเจริญรุํงเรืองในเกาะเกาะลังกา ในจํานวนพวก
ที่เข๎ามาพ่ึงพักความรํมเย็นในเกาะลังกานั้น มีคนสําคัญคนหนึ่ง คือ พระพุทธโฆษาจารย๑ ซึ่งเดิมอยูํ
แคว๎นมคธ และมาถึงเกาะลังกาเมื่อพุทธศักราช 963 ในสมัยพระมหานาม และพระพุทธโฆษาจารย๑ 
พักอยูํที่มหาวิหาร แตํงคัมภีร๑ที่นับวําเป็นเลิศคัมภีร๑หนึ่ง คือวิสุทธิมรรค พระพุทธโฆษาจารย๑ได๎ออก
จากลังกาเมื่อใดไมํทราบ ทราบแตํวําเมื่อออกจากลังกา ก็ได๎ไปพมํา ภิกษุลังกาได๎มีการติดตํอกับพมํา 
มอญและไทย โดยนัยนี้ เกาะลังกาจึงเป็นที่มั่นของพระพุทธศาสนา (Williams, 2010, p. 2) 

2.1.3.3 วาทกรรมเถรวาทไทย 
วาทกรรมเถรวาทไทย (Thai Theravada discourse) คือภาษา/ถ๎อยคํา

ที่มีแบบแผนเพราะมีกฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงของตนเอง ที่สะท๎อนความเป็นสถาบัน และมีการ
สืบทอด ซึ่งแสดงออกผํานทางการพูดและเขียนอยํางจริงจัง วาทกรรมเถรวาทไทยจึงมักเกี่ยวข๎องกับ
บริบทและมิติตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งมีเอกลักษณ๑และสะท๎อนวิธีคิดของชุมชนแหํงการ
ตีความของตน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การอ๎างคําเทศนาสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า หรือคํากลําว หรือคําพูด
ของพระพุทธเจ๎า ดังที่เราพบในพระไตรปิฎก ตรงจุดนี้ อาจกลําวในอีกแบบได๎วํา ต๎นฉบับของความรู๎ 
ความจริง หรือคําสอนของพระพุทธเจ๎าก็คือพระสูตรตําง ๆ ที่รวบรวมอยูํในพระไตรปิฎกของลังกา  

คําสอนของพระพุทธเจ๎า (Buddha’s teachings) หรือพุทธวจน หรือ
คํากลําวของพระพุทธเจ๎ามักมาในรูปพระสูตร ซึ่งแปลวําสาย (thread) (Erricker, 2017, p. 52) 
คําสอนและคํากลําวของพระพุทธเจ๎าเหลํานี้ล๎วนจัดวําเป็นแกํนความรู๎และเป็นสํวนหนึ่งหรือสํวน
สําคัญของวาทกรรมเถรวาทไทยและคําสอนทางพระพุทธศาสนา แตํคําสอนทางพระพุทธศาสนาอาจ
รวมความถึงการตีความคําสอนของพระพุทธเจ๎าโดยพระเถระด๎วย ดังที่กลําวไปแล๎วในตอนต๎น คําวํา 
“เถรวาท” ในที่นี้ยังคงต๎องหมายรวมถึงพระสาวก พระเถระ หรือครูบาอาจารย๑ที่ได๎รับการยอมรับ
อยํางกว๎างขวางโดยพุทธบริษัทในอดีตอีกด๎วย ดังนั้น วาทกรรมเถรวาทไทย หรือคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาไทยต๎องรวมถึงคําสอนของพระเถระในอดีตด๎วย 

อยํางไรก็ดี เมื่อสังคมเปลี่ยน ภาษาก็ต๎องเปลี่ยน ในนัยนี้  เมื่อภาษาไทย
เปลี่ยน วาทกรรมเถรวาทไทยซึ่งอยูํภายใต๎ระบบภาษาไทยก็ต๎องเปลี่ยนตามไปด๎วย ตรงจุดนี้ วาทกรรม
เถรวาทไทยจึงมิได๎มีความหมายตายตัว แตํทวํามีสภาพของความเป็นพลวัต (dynamism) หรือต๎องผัน
แปรเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมและวัฒนธรรมไทย ดังเชํน ในอดีต ชาวพุทธในประเทศไทยมักเรียกคํา
และมโนทัศน๑ “วิมุตติ” วําหมายถึง “ความหลุดพ๎น” หรือ “การหลุดพ๎น” แตํในชํวงเวลาตํอมา ชาว
พุทธกลับนิยมใช๎คําวํา “อิสรภาพ” ซึ่งเป็นคําศัพท๑ที่ถูกบัญญัติขึ้นใหมํ คําศัพท๑ใหมํนี้มักถูกนํามาใช๎
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แทนคําวํา “วิมุตต”ิ อยํางแพรํหลายในยุคสมัยใหมํหรือยุคหลังอาณานิคมโดยประชาชนทั่วไป รวมถึง
วงการศาสนาและการศึกษาเพ่ือหมายถึงวิมุตติ ซึ่งเป็นคําบาลีดั้งเดิม 

นําสังเกตวํา ภาษาไทยในยุคสุโขทัยก็มิใชํภาษาไทย ดังที่ใช๎กันในสมัย
อยุธยาหรือในสมัยรัตนโกสินทร๑ ในลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน ภาษาไทยในยุครัตนโกสินทร๑ตอนต๎นก็ตําง
จากภาษาไทยที่ใช๎ในยุคแหํงการปรับเปลี่ยนให๎ทันสมัย (modernization) ซึ่งเริ่มต๎นขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ภาษาไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวก็ตํางจากภาษาไทยที่ใช๎ในยุคหลังเหตุการณ๑เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อ
รัฐบาลไทยได๎ตัดสินใจที่จะจัดตั้งราชบัณฑิตยสภาเพ่ือสํงเสริมและอนุรักษ๑ภาษาไทยให๎มีมาตรฐาน 

นอกจากเรื่องภาษานั้น เนื้อหาเก่ียวกับพระพุทธศาสนาเถรวาทของไทยก็
ยังแตกตํางจากเนื้อหาของพระพุทธศาสนาในแบบดั้งเดิม ดังที่  วัชระ งามจิตรเจริญ กลําววํา 
พระพุทธศาสนาเถรวาทที่พัฒนาจากพระพุทธศาสนาดั้งเดิมมีความตํางจากพระพุทธศาสนาในแบบ
ดั้งเดิมพอสมควร อาจเพราะได๎มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมคําสอนบางอยํางเข๎ามาอีก เชํน คําสอน
เรื่องขณิกวาท อีกทั้งความเชื่อหรือเนื้อเรื่องบางตอนในคัมภีร๑รุํนหลังพระไตรปิฎกก็ดูจะได๎รับอิทธิพล
มาจากลัทธิความเชื่ออ่ืน เชํน เรื่องเทวาสูรสงครามอันเป็นเรื่องพระอินทร๑รบกับพวกอสูรที่ปรากฏใน
คัมภีร๑อรรถกถาธรรมบทดูจะได๎รับอิทธิพลมาจากความเชื่อของพวกอิหรํานและอินเดียซึ่งแตํเดิมคือ
พวกอารยันที่แยกกันเป็นกลุํม (วัชระ งามจิตรเจริญ, 2561, น. 10-11) 

ยิ่งกวํานั้น ผู๎วิจัยยังพบอีกวําบทสวดจํานวนมากที่ชาวไทยในยุคป๓จจุบัน
ได๎ใช๎ในพิธีกรรมตําง ๆ เป็นผลผลิตทางภูมิป๓ญญาของชนชาติตําง ๆ ที่เคยอาศัยในดินแดนซึ่งป๓จจุบัน
คือพ้ืนที่ของไทย พมํา กัมพูชา และลาว เชํน ยอดกัณฑ๑พระไตรปิฎก (ขอม) ชินบัญชร (ล๎านนา) เป็น
ต๎น บทสวดและงานนิพนธ๑ในอดีตเหลํานี้จึงเป็นหลักฐานในรูปงานเขียนที่จับต๎องได๎ที่สะท๎อนยุคตําง ๆ 
ของวาทกรรมเถรวาทไทย สิ่งที่นักวิจัยภาษาไทยและภาษาโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิจะลืมมิได๎คือ 
ภาษาท่ีใช๎ในการจารึกหรือถํายทอดคําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคโบราณของชนชาติไทยกลับนิยม
ใช๎ตัวอักษรขอมในการถอดเสียงหรือในการแปลคําเทศนาสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า (ภาษาบาลี) การใช๎
ตัวอักษรไทยในงานแปลพระไตรปิฎกหรือในการผลิตวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นอยําง
จริงจังในสมัยรัตนโกสินทร๑ 

นอกเหนือจากเรื่องภาษาแล๎ว ยังมีความแตกตํางในด๎านหลักปฏิบัติ เชํน 
การโกนคิ้วก็เป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ๑เถรวาทไทย ในขณะที่พระสงฆ๑พมําก็มิได๎มีหลักปฏิบัติ
ดังกลําว ในด๎านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาป๓ตยกรรม งานศิลปะและอาคารตําง ๆ ในจารีต
เถรวาทไทยล๎วนมีความแตกตํางจากประเทศเพ่ือนบ๎านในด๎านรายละเอียด 

ดังนั้น อาจกลําวในอีกแบบวํา วาทกรรมเถรวาทไทยในที่นี้จึงหมายถึงวิธี
พูดและวิธีเขียนภาษาไทยที่เป็นแบบแผนเพราะมีระเบียบกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงในแบบ
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ของตนเอง ดังที่ถูกถํายทอดในสถาบันสงฆ๑และพุทธบริษัทไทยที่คงแกํเรียน วาทกรรมเถรวาทไทย
จึงสะท๎อนโลกทัศน๑หรืออุดมการณ๑ของสถาบันสงฆ๑เถรวาทไทย อันสืบเนื่องมาจากการที่วาทกรรม
ดังกลําวได๎พยายามถํายทอดแนวคิดตําง ๆ ในพระไตรปิฎก ซึ่งจัดเป็นกรอบความคิดหรือชุดความรู๎ 
(episteme) ที่มีกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงของตนเอง กฎเกณฑ๑หลัก ๆ ประกอบด๎วยกฎไตร
ลักษณ๑ กฎแหํงกรรม อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท มรรคมีองค๑แปด หรือไตรสิกขา เกณฑ๑และวิธีในการ
ทําความดี เชํน การแบํงระหวํางกุศลกับอกุศล วิธีทําบุญ (บุญกริยาวัตถุ 10) ซึ่งสะท๎อนอยูํในมรรคมี
องค๑ 8 และเป็นวิธีปฏิบัติเบื้องต๎นเพ่ือเข๎าสูํการอยูํเหนือเหตุและป๓จจัย (วิมุตติ) ซึ่งเป็นอีกชื่อของ
นิพพาน เป็นต๎น พระสงฆ๑เถรวาทหรือพุทธบริษัทที่เลื่อมใสในคําสอนทางพระพุทธศาสนามักนิยมใช๎
วาทกรรมนี้ในโอกาสตําง ๆ หรือใช๎รํวมกับวาทกรรมอ่ืน ๆ ในการอธิบายเกี่ยวกับมิติตําง ๆ ของโลก
แหํงความจริง 

อยํางไรก็ดี แม๎สยามรับความรู๎เชิงวาทกรรมจํานวนมากจากโลกตะวันตก
ทั้งในยุคอาณานิคมและหลังอาณานิคม วาทกรรมเถรวาทไทยก็ยังพบในหลายมิติของชีวิตประจําวัน 
และคนไทยทั่วไปมักใช๎วาทกรรมนี้อยํางกว๎างขวางในชีวิต เชํน การอธิบายรูปแบบความดีและระดับ
ความดี การดําเนินชีวิต พิธีกรรม หรือสถานการณ๑ที่เกี่ยวกับการทําความดี การอธิบายสาระและ
เปูาหมายของชีวิต ดังสะท๎อนอยูํในคําหรือแนวคิดของผู๎ใช๎ภาษาที่มีต๎นกําเนิดจากพระไตรปิฎกของ
ลังกา เชํน บาป บุญ คุณ โทษ เป็นต๎น คําเหลํานี้สะท๎อนกฎเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑ เชํน อะไรเป็นวิธี
หรือกฎเกณฑ๑ของเถรวาทที่ใช๎แบํงระหวํางกุศลกับอกุศล ความดีกับความเลว กรรมและวิบาก เป็นต๎น 
คําธรรมดาที่พบในการสนทนา หรือในงานวรรณกรรมไทย เชํน คําวํา เมตตา กรุณา ตัณหา มุทิตา 
ภูมิ นรก สวรรค๑ อุเบกขา ไตรสิกขา บารมี ทาน กิเลส อุปาทาน เป็นต๎น จึงสะท๎อนอุดมการณ๑เถรวาท 
หรือบํงบอกถึงอิทธิพลหรืออํานาจของวาทกรรมเถรวาทไทยที่ได๎เข๎ามากําหนดบทสนทนา หรือได๎
ครอบงําตัวบททางวรรณกรรมดังกลําว  

อยํางไรก็ตาม ความรู๎หรือความเชื่อที่หมุนเวียนในสังคมไทยในป๓จจุบัน
มิได๎มีแตํความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่สํงผํานหรือถํายทอดโดยสถาบันสงฆ๑เถรวาทและมีต๎นตอทาง
ความรู๎ที่อยูํในพระไตรปิฎกเทํานั้น แตํความรู๎และความเชื่อจํานวนไมํน๎อยมักมีมากํอนการเข๎ามาของ
ศาสนาของอินเดีย (Indic religions) เสียอีก แตํเรื่องเหลํานี้มิคํอยได๎รับการศึกษาวิจัย (Prapod 
Assavavirulhakarn, 2010, p. 25) 

2.1.4 แนวคิดว่าด้วยความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนา 
เดวิด แม็กมาฮาน (David McMahan) นักประวัติศาสตร๑พระพุทธศาสนาแหํง

มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร๑ด ได๎สํารวจงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจํานวนมาก และเห็นวํา 
ในชํวงหลายศตวรรษที่ผํานมา กระบวนการทําให๎เป็นตะวันตก (westernization) และกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนให๎ทันสมัย (modernization) ได๎เป็นป๓จจัยสําคัญท่ีได๎ทําให๎เกิดความเป็นยุคสมัยใหมํ หรือ
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ความสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา (Buddhist modernism) ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงการตีความพระธรรม
ในรูปแบบใหมํ (reinterpretation of Buddhist doctrines) หรือการเปลี่ยนบริบทคําสอนทางศาสนา 
(recontextualization) ขึ้นใหมํ เพ่ืออธิบายสภาพแวดล๎อมใหมํ รวมถึงการตัดทอนเรื่องปกรณัมออก
จากคําสอนทางพระพุทธศาสนา (demythologization of Buddhist teachings) เมื่อความรู๎พุทธ
ต๎องปะทะประสานกับญาณวิทยาของยุคสมัยใหมํ เชํน วิทยาศาสตร๑ เงื่อนไขเหลํานี้ได๎นําไปสูํการฟ้ืนฟู 
หรือแม๎แตํการปฏิรูปคําสอนทางพระพุทธศาสนาในที่สุด พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ( socially 
engaged Buddhism) เป็นตัวอยํางของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในศตวรรษที่ 20 ที่ผํานมานี้ 
ซึ่งได๎เอาภาษาของคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชํน ความทุกข๑ (suffering) ความเมตตากรุณา 
(compassion) การปลดปลํอยเพ่ือให๎อิสรภาพ (liberation) มาผสมผสานกับภาษา/ความคิดของยุค
สมัยใหมํ เชํน สิทธิมนุษยชน (human rights) ความยุติธรรมทางสังคม (social justice) ความเทํา
เทียมกัน (equality) สิทธิสตรี (women’s rights) เป็นต๎น (McMahan, 2008, pp. 5-251) 

แนวคิดของแม็กมาฮานจึงเน๎นกระบวนการหรือปรากฏการณ๑ที่เรียกวํา “กระแส
โลกาภิวัตน๑ (globalization)” ที่สํงผลให๎เกิดการแพรํของความรู๎ การปะทะทางอุดมการณ๑ และการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะจากโลกตะวันตกสูํโลกตะวันออก อันเนื่องมาจากการเดินทาง
ข๎ามพรมแดนของมนุษย๑และวัฒนธรรมที่เกิดมากขึ้นในชํวงสองศตวรรษที่ผํานมา โลกาภิวัตน๑ได๎สํงผล
ให๎เกิดการเรียนรู๎และการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางคนตํางเชื้อชาติ ตํางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น งานวิจัยจํานวน
มากจึงหันมาให๎ความสําคัญกับทฤษฎีหลังอาณานิคม (Postcolonialism) ที่เน๎นอภิปรายการปะทะ
สังสรรค๑กันระหวํางคนตํางเชื้อชาติตํางวัฒนธรรม รวมถึงมรดกทางการเมืองและสังคมของยุคแหํงการ
ลําอาณานิคมตํอสภาพและทิศทางของสังคมในยุคป๓จจุบัน อิทธิพลของนักทฤษฎีตะวันตก อยํางเชํน 
มิเชล ฟูโกลต๑ที่ได๎อธิบายบทบาทของความรู๎เชิงวาทกรรมในมิติของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจได๎ชํวยทํา
ให๎นักมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ตระหนักถึงพลวัตของความคิด ความรู๎ในรูปภาษา/วาทกรรม 
แนวโน๎มดังกลําวได๎สํงผลให๎แนวทางการวิจารณ๑จําเป็นต๎องอ๎างอิงกับบริบททางญาณวิทยา ประวัติศาสตร๑ 
และการเมืองมากขึ้น 

อยํางไรก็ตาม นักวิชาการสํวนใหญํมิได๎ปฏิเสธวํารูปแบบตําง ๆ ของพระพุทธศาสนา
ที่ยังเน๎นเรื่องไสยศาสตร๑ ผีสาง ยังคงดําเนินอยูํในยุคสมัยใหมํ ดังเห็นวํา โลกาภิวัตน๑เองก็อาจสํงผลให๎
พระพุทธศาสนาได๎พัฒนาจนกลายเป็นเรื่องไสยศาสตร๑มากขึ้นก็ได๎ ดังเห็นวํา โดนัลด๑ เค สแวร๑เรอร๑ 
(Donald K. Swerer) นักพุทธศาสตร๑สัญชาติอเมริกัน เสนอวําพลังของการปรับเปลี่ยนให๎ทันสมัย 
(modernization) มิได๎นํามาสูํการเลิกเชื่อในเรื่องไสยศาสตร๑ในประเทศไทย แตํกลับนํามาสูํยุค
แหํงการนิยมพระเครื่องและเครื่องรางของขลัง เขาเห็นวําโลกาภิวัฒน๑ได๎เปลี่ยนสังคมไทย แตํในทาง
กลับกัน โลกภิวัฒน๑ได๎ปลุกสิ่งที่เคยมีมากํอนยุคสมัยใหมํให๎กลับมามีบทบาทอยํางมากมายอีกครั้ง 
(Heine & Prebish, 2003, p. 22) อยํางไรก็ดี เราคงปฏิเสธไมํได๎เชํนกันวําพุทธทาสภิกขุและสมเด็จ
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พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎สร๎างความเปลี่ยนแปลงในพระพุทธศาสนาของไทยในยุค
สงครามเย็น 
 
2.2 การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 
 

โดยทั่วไป วาทกรรม (discourse) หมายถึง ข๎อความ (stretch of text) หรือกลุํมคําที่
เปลํงเสียงออกมา (spoken utterances) ที่รวมกันเข๎าจนเป็นระบบที่มีความหมาย (Sim, 2005, p 5) 
วาทกรรมอาจหมายถึงหนํวยภาษาที่ปรากฏตํอเนื่องในระดับที่สูงกวําประโยคเดี่ยว ๆ ที่มนุษย๑ใช๎สื่อสาร 
ซึ่งหมายรวมทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษามือ ที่เกิดขึ้นอยํางเป็นธรรมชาติในสถานการณ๑จริง 
โดยมีวัตถุประสงค๑ที่สนองเจตนารมณ๑ของผู๎สํงสาร ทําหน๎าที่ให๎รายละเอียด แสดงอารมณ๑ความรู๎สึก 
และปฏิสัมพันธ๑ทางสังคมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ดียู ศรีนราวัฒน๑, 2561, น. 134)  ในหลายทศวรรษ
ที่ผํานมา มีการนิยามวาทกรรมและบทบาทของวาทกรรมออกเป็นหลายอยําง เชํน วาทกรรมหมายถึง
ระบบและกระบวนการในการสร๎าง การผลิตซ้ํา เอกลักษณ๑และความหมายให๎แกํสรรพสิ่งตําง ๆ ใน
สังคมที่อยูํรอบตัวเรา (เมลดา สุดาจิตรอาภา, 2561, น. 226)  หรือ วาทกรรมคือรูปแบบของกรอบ
ความคิดท่ีเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสถาบันและมีการสืบทอด ซึ่งแสดงผํานการพูดและ
การเขียน วาทกรรมจึงมีระบบความคิดและเหตุผลของตนในการเลําอธิบายความจริง ทั้งนี้ อาจกลําว
ในแบบกว๎าง ๆ ได๎วําวาทกรรมหมายถึงภาษาทีจ่ําเป็นต๎องถูกพิจารณาในแบบเฉพาะ (Fairclough, 
2015, p. 7) นี้เป็นนิยามของ นอร๑แมน แฟร๑คลัฟ (Norman Fairclough) หรือวาทกรรมคือวิธีที่เราพูด
และคิดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง ๆ อยํางมีแบบแผน การศึกษาวาทกรรมคือ การวิเคราะห๑แบบแผนของวิธีคิด
และวิธีพูด อยํางไรก็ดี วาทกรรมในนิยามของ  มิเชล ฟูโกลต๑ (Michel Foucault) คือภาษาที่มีกฎเกณฑ๑
ทางความรู๎และความจริง หรือมีฐานคติทีส่ะท๎อนระบบญาณวิทยา วาทกรรมจึงมิใชํภาษาที่มีความหมาย
ในแบบธรรมดา ๆ แตํวาทกรรมสะท๎อนกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง วาทกรรมจึงคล๎ายกับ
กรอบความรู๎ หรือชุดความรู๎ (episteme)  

การวิเคราะห๑วาทกรรม (discourse analysis) โดยทั่วไปหมายถึงการศึกษาแบบแผน 
(norm) ที่ควบคุมการผลิตวาทกรรมในมิติสังคมและภาษา รวมถึงการวิเคราะห๑ป๓จจัยทางการเมือง
และสังคมที่อาจมีผลตํอการผลิตวาทกรรมดังกลําว (Blackburn, 2016, p. 137)  ในขณะที่การวิเคราะห๑
วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ (critical discourse analysis) มุํงความสนใจไปในเรื่องความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ 
แตํมิได๎เน๎นระเบียบวิธีวิจัยอยํางใดอยํางหนึ่งเป็นการเฉพาะ และยอมรับความสําคัญของหลายวิธีการ
จากศาสตร๑ที่หลากหลาย และในขณะเดียวกันยังพยายามประยุกต๑ใช๎หลายทฤษฎีทางสังคมศาสตร๑
เพ่ือให๎เข๎ากับวัตถุประสงค๑ของงานวิจัย  หากกลําวโดยกว๎าง ๆ การวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑มอง
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ภาษาในฐานะวิถีปฏิบัติการทางสังคม (language as social practice) และพิจารณาบริบทของการใช๎
ภาษา (context of language use) วําเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญ  

แม๎วําได๎มีหลายสํานักเกิดขึ้นมา ทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ในแบบทั่วไป
มักสร๎างอยูํบนสมมติฐานที่วําการใช๎ภาษาบางครั้งก็ได๎นําไปสูํการปิดบังความจริงหรือเหตุการณ๑ทาง
สังคม (use of language could lead to mystification of social events ) โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
ในลักษณะที่แยบยลเกินกวําผู๎ใช๎ภาษาตระหนัก แตํการวิเคราะห๑ตัวบทในมิติตําง ๆ อยํางรอบด๎าน
และเป็นระบบจะสามารถชํวยเปิดเผยถึงกระบวนการคิดกระบวนการใช๎ภาษาที่มีลักษณะเชิงปิดบัง
อําพรางได๎ นักวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑เชื่อวําโครงสร๎างทางภาษา (construction) ที่เราใช๎ใน
ชีวิตประจําวันบางทีได๎ถูกนํามาใช๎เป็นเครื่องมือทางอุดมการณ๑ในการปิดบังผู๎กระทํา หรือแม๎แตํซํอน
แนวคิดอะไรบางอยําง ดังเชํน การละภาคประธาน (มนุษย๑) ในประโยค หรือการเลือกใช๎คําบางประเภท
ในการสื่อความหมาย หรือการใช๎อุปลักษณ๑โดยไมํระบุคําในแบบตรง ๆ หรือการใช๎ความหมายโดยนัย 
ในนัยนี้ ภาษาจึงมิใชํอะไรที่มีความชัดเจน หรือมีลักษณะที่โปรํงใสและตรงไปตรงมา 

หนึ่งในหลักการสําคัญของทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ คือ การใช๎ภาษา
เป็นเรื่องของวิถีปฏิบัติการทางสังคม (use of language is a social practice) ที่ถูกกําหนดโดย
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ เชํน โครงสร๎างทางสังคม ชนชั้น สถาบันทางสังคม กลุํมผู๎มีอํานาจ หรือ
ผู๎ปกครอง แตํผู๎มีอํานาจก็อาจถูกท๎าทาย หรือถูกต๎านทานในขณะเดียวกัน แตํในทางกลับกัน วาทกรรม
เองก็ได๎มีอิทธิพลตํอวิธีคิดและจินตนาการของผู๎คน วาทกรรมมีสํวนสําคัญทั้งในการชํวยรักษาและใน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างสังคมนั้นในเวลาเดียวกัน นักวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑เชื่อวําวาทกรรม
สร๎างสังคม (socially constitutive) และสังคมเองก็สร๎างวาทกรรม (socially conditioned) ด๎วยเชํนกัน  

เปูาหมายสูงสุดของทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑คือการตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ภาษา ทฤษฎีนี้กระตุ๎นให๎มนุษย๑ต๎องคิดไตรํตรองได๎อยํางจริง ๆ หรืออาจกลําวในเชิงโวหารได๎วํา ทฤษฎีนี้
มีเปูาหมายสําคัญอยูํที่การปลดปลํอยมนุษย๑ออกจากการครอบงําทางภาษาที่มนุษย๑เองอาจมิได๎
ตระหนักมากนัก ผํานกระบวนการคิดวิเคราะห๑เกี่ยวกับตนเอง (self reflexion) ในแบบจริงจัง ทฤษฎีนี้
จึงมิใชํแคํการบรรยายและการอธิบาย แตํยังสามารถระบุมายาคติ หรือกลวิธีทางภาษาที่ถูกใช๎ในการ
ซํอนความ หรือในการหลอกลวง (delusion) ในมิติภาษาที่กระทําตํอมนุษย๑หรือสังคมได๎อีกด๎วย 
(Wodak & Meyer, 2001, pp. 7-10) 

นักวิเคราะห๑วาทกรรมบางคนตั้งข๎อสังเกตวํา จารีตทางสังคม (social norm) บางทีก็มี
อิทธิพลตํอมนุษย๑ในลักษณะที่แยบยล ดังสะท๎อนอยูํในลักษณะของการบังคับใช๎กฎหมาย หรือใน
ลักษณะของการชี้นําพฤติกรรมของผู๎คนในสังคม เชํน สมาชิกของสถาบันทางสังคม สมาชิกของชนชั้น 
เป็นต๎น ในนัยนี้ ภาษาหรือวาทกรรมมีอํานาจ แตํอํานาจในลักษณะนี้กําหนดวิธีคิด วิธีพูด วิธีเขียน 
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อาจกลําวในอีกแบบได๎วํา อํานาจจึงอยูํทั้งในวาทกรรมและโครงสร๎างทางสังคมที่มีผลตํอวาทกรรม 
ในนัยนี้เอง วาทกรรมจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวิถีปฏิบัติทางสังคม (social practice)  

นอร๑แมน แฟร๑คลัฟ (Norman Fairclough) เชื่อวํากลุํมผู๎มีอํานาจในสังคมใช๎วาทกรรมใน
การถํายทอดความหมาย อุดมการณ๑ คํานิยม ตลอดจนอัตลักษณ๑ที่เอ้ือประโยชน๑แกํฝุายตน แฟร๑คลัฟ
เห็นวําการใช๎ภาษาทั้งในรูปคําพูด (speech) และในรูปงานเขียน (writing) เป็นรูปแบบหนึ่งของ
ปฏิบัติการทางสังคม (social action) เพราะผู๎ใช๎ภาษาต๎องตระหนักถึงผู๎ฟ๓ง เชํน คํานิยมของผู๎ฟ๓ง 
ระดับความรู๎ของผู๎ฟ๓ง ภูมิหลังทางสังคมของผู๎ฟ๓ง ชนชั้นของผู๎ฟ๓ง สถาบันทางสังคมที่ผู๎ฟ๓งได๎สังกัดอยูํ 
วัฒนธรรมและภาษาของผู๎ฟ๓ง เป็นต๎น ทั้งหมดนี้จึงสะท๎อนถึงความสัมพันธ๑เชิงวิภาษวิธี (dialectical 
relations) ระหวํางเหตุการณ๑ทางวาทกรรม (discursive event) สถานการณ๑ (situations) สถาบันทาง
สังคม (social institution) และโครงสร๎างทางสังคม (social structure) ที่ปฏิสัมพันธ๑กันตลอดเวลา 
อาจกลําวในอีกแบบได๎วําทั้งโครงสร๎างทางสังคม สถาบันทางสังคม สถานการณ๑ และเหตุการณ๑ล๎วนมีผล
ตํอรูปรํางและทิศทางของวาทกรรม และวาทกรรมเองก็อาจชํวยตอกย้ําหรือแม๎แตํเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจดังกลําวได๎ด๎วยเชํนกัน (Wodak & Meyer, 2001, p. 6) นอกจากนั้น ทฤษฎี
นี้ยังเชื่ออีกวําการเชื่อมตํอระหวํางตัวบทกับบริบทสังคมมักมาจากกระบวนการสื่อ (mediation) 
(Fairclough, 2011, pp. 12-20) 

แฟร๑คลัฟมํุงเน๎นการวิเคราะห๑วาทกรรม/ตัวบทในสามระดับ คือ 1. ตัวบท (text) 2. วิถี
ปฏิบัติทางวาทกรรม (discursive practice) ซึ่งในที่นี้คือวิธีที่ตัวบทถูกผลิต และเผยแพรํออกไป 
รวมถึงการตีความตัวบทจากผู๎รับสาร และ 3. วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural 
practice) ซึ่งหมายถึงสถานการณ๑ สถาบัน และสภาพแวดล๎อมวาทกรรมนั้น ๆ ในนัยนี้ วิถีปฏิบัติการ
ทางสังคม (social practice) และวิถีปฏิบัติการทางภาษา (linguistic practice) หรือวิถีปฏิบัติทาง
วาทกรรม (discursive practice) จึงสํงผลซึ่งกันและกัน และมีผลตํอทิศทางของตัวบท (text) ด๎วย 
นักวิชาการในสาขานี้มักมุํงการวิเคราะห๑ของตนไปในประเด็นที่วําโครงสร๎างเชิงอํานาจได๎ถูกสถาปนา
และถูกตอกย้ําผํานการใช๎ภาษาได๎อยํางไร หรือในทางกลับกัน อํานาจนั้นได๎ถูกต๎านทานผํานการใช๎
ภาษาได๎อยํางไร ในนัยนี้ ภาษาหรือวาทกรรมจึงสะท๎อนถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่มีพลวัต หรือ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

ในทัศนะของแฟร๑คลัฟ วาทกรรมนอกจากสะท๎อนถึงสถานะทางสังคมระหวํางผู๎พูดกับ
ผู๎ฟ๓ง หรือระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อําน วาทกรรมยังสามารถบํงบอกถึงการแบํงชั้น/ระดับชั้นทางสังคม 
(social stratification) ที่มีอยูํจริงในแตํละสังคมที่ใช๎ภาษา/วาทกรรมดังกลําว วาทกรรมในนัยนี้จึง
สะท๎อนถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ เพราะภาษาของกลุํมที่มีอํานาจได๎ถูกแสดงผํานชํองทางและกลวิธี
ทางภาษาที่หลากหลายในการประกอบสร๎างตัวบท เชํน ขนบหรือลีลาการใช๎ภาษา (language styles) 
การเลือกประเภทของคําศัพท๑ (vocabulary) การใช๎ลักษณะคํา (morphology) การใช๎วากยสัมพันธ๑ 
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(syntax) การใช๎สํานวนหรือสุภาษิต (proverb) การใช๎เครื่องมือทางวรรณศิลป์ (literary device) 
หรือเครื่องมือทางโวหาร (rhetorical devices) หรือการใช๎ภาษาภาพพจน๑ (figurative language) 
การเรียกชื่อ (naming strategy) เป็นต๎น เทคนิคเหลํานี้ล๎วนสะท๎อนถึงวิธีคิดและมีอิทธิพลอยํางมาก
ในการผลิตตัวบท (text production) และการบริโภคตัวบท (text consumption) การผลิตและการ
บริโภคตัวบทจึงต๎องรวมถึงการตีความที่สร๎างขึ้นจากความเข๎าใจบริบทภายใน ( internal context) 
และบริบทภายนอก (external context) ที่มีผลตํอการผลิตความหมายด๎วย  

รูธ โวดัก (Ruth Wodak) ผู๎นําของสํานักวาทกรรม-ประวัติศาสตร๑ (Discourse-Historical 
Approach) สนใจการสร๎างอัตลักษณ๑ และมิติประวัติศาสตร๑ของการผลิตวาทกรรม (historical 
dimensions of discourse formation) โวดักเน๎นความสําคัญของความรู๎เกี่ยวกับบริบท (contextual 
knowledge) เพ่ือใช๎ในการวิเคราะห๑วาทกรรม และยังให๎ความสําคัญกับมูลบท (presupposition) และ
ความหมายโดยนัย (implicature) อีกด๎วย จุดเดํนของสํานักนี้คือการเน๎นแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนบริบท 
หรือการนํากลับเข๎ามาในบริบท (recontextualization) เพราะโวดักเชื่อวําคําหรือประโยคที่เราพูดต๎องมี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ หรือมีตัวบทที่อาจมากํอนเสมอ 

นอกจากนั้น โวดักยังให๎ความสําคัญกับแนวคิดเรื่องการปะติปะตํอทางมโนทัศน๑ (bricolage) 
สหวาทกรรม (interdiscursivity) และสหบท (intertextuality) แนวคิดเหลํานี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก
ในการศึกษาความหมายในระดับตัวบท หรือความหมายที่ใหญํกวําระดับประโยค เพ่ือเข๎าใจโครงสร๎าง
และพัฒนาการทางตัวบท ตัวบทบางชนิดอาจมีถ๎อยคําหรือสํานวนที่มีอายุเกํา และผู๎ประพันธ๑เองก็มัก
นําถ๎อยคําจากแหลํงตําง ๆ ในสังคมของตนเอง ในนัยนี้ แนวคิดเรื่องสหบทและการปะติปะตํอทางมโน
ทัศน๑จึงบอกเป็นนัยวําตัวบทมิได๎มีเอกลักษณ๑ที่ไมํซ้ํากับใคร แตํตัวบทเองมักพัฒนามาจากตัวบทที่มีมา
กํอน (prior text) มากมายในประวัติศาสตร๑ การประกอบสร๎างความหมายทางตัวบทใหมํจึงมิใชํเรื่อง
ที่เฉพาะพิเศษ แตํเป็นเรื่องภาษาที่มีอยูํในสังคมอยูํแล๎ว การที่ผู๎อํานจะเข๎าใจความหมายในระดับตัว
บทจึงขึ้นอยูํกับขีดความสามารถในการวิเคราะห๑ ตีความ โดยเชื่อมโยงตัวบทในอดีตกับรหัสทาง
วัฒนธรรมเข๎าด๎วยกัน 

ในขณะที่ มิเชล ฟูโกลต๑ (Michel Foucault) นักปรัชญาและนักประวัติศาสตร๑ชาวฝรั่งเศส 
มิได๎สนใจวาทกรรมในแบบทั่วไป แตํทวําสนใจเฉพาะวาทกรรมที่มีกฎเกณฑ๑ ( rules) ทางความรู๎และ
ความจริง  หรืออาจเรียกในอีกแบบวํา “ความรู๎เชิงวาทกรรม (discursive knowledge)” ในทัศนะ
ของฟูโกลต๑ วาทกรรมเปรียบเสมือนวัตถุทางโบราณคดีในชั้นดินที่สะท๎อนยุคตําง ๆ ของประวัติศาสตร๑ 
หัวใจสําคัญของการศึกษาในทํานองนี้คือ ผู๎วิจัยต๎องการทราบวํากฎเกณฑ๑ทางความรู๎ที่อยูํในวาทกรรม
นั้นได๎พัฒนาและดํารงอยูํภายใต๎เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑แบบหนึ่ง ๆ ได๎อยํางไร นอกจากนั้น ฟูโกลต๑
เชื่อวําวาทกรรมต๎องมีเงื่อนไขของการดํารงอยูํ หรือมีชํวงเวลาเฉพาะของตน วาทกรรมมิได๎อยูํในแบบ
ชั่วนิจนิรันดร๑ แตํทวําปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ ดังนั้น ผู๎วิจัยจําเป็นต๎องทราบวํา
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ทําไมบางกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงสามารถดํารงอยูํในรูปวาทกรรมตําง ๆ เรื่อยมาจนถึงทุก
วันนี้ และทําไมบางกฎเกณฑ๑ทางความรู๎ได๎สลาย หรือจบลงในประวัติศาสตร๑  

ในทัศนะของฟูโกลต๑ เมื่อเรากลําววํา วาทกรรมเป็นเครือขํายของความเป็นไปได๎ของ
ความรู๎ (possibility of knowledge) นี้หมายความวําวาทกรรมในระนาบตําง ๆ สามารถประสาน 
เบียดเสียด หรือบรรจบรวมกันเป็นครั้งคราวเฉพาะสถานการณ๑ จนเกิดเป็นวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม 
(discursive practice) (อนุสรณ๑ อุณโณ, 2559, น. 140-141) ดังที่กลําวไปข๎างต๎น เราควรตระหนัก
วํา ฟูโกลต๑มิได๎สนใจวาทกรรมในแบบทั่วไป แตํสนใจเฉพาะบางประเภทของวาทกรรมเทํานั้น 
โดยเฉพาะวาทกรรมที่สามารถวิเคราะห๑ในมิติความรู๎-อํานาจได๎ ในนัยนี้ วาทกรรมบางประเภทเทํานั้น
มีกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงในตนเอง วาทกรรมบางประเภทมีสิ่งที่เรียกวําอุดมการณ๑ จึงสามารถ
ถูกวิเคราะห๑ในแบบรื้อสร๎างเพ่ือสะท๎อนความสัมพันธ๑เชิงอํานาจเพราะลักษณะที่วาทกรรมถูกใช๎มัก
สะท๎อนความเป็นสถาบันและการสืบทอดอุดมการณ๑ ซึ่งแสดงผํานทั้งการพูด การเขียน งานวิจัยใน
แนวฟูโกลต๑นี้จึงให๎ความสนใจในเรื่องโครงสร๎างกฎเกณฑ๑ทางความรู๎ หรือการจัดระเบียบทางวาทกรรม 
(order of discourse) ซึ่งหมายถึงการประกอบสร๎าง ที่สะท๎อนถึงการประสานและการขับเบียดระหวําง
วาทกรรมหนึ่งที่อาจไปสัมพันธ๑ หรือไปเกี่ยวข๎องกับบางสํวนของความรู๎เชิงวาทกรรมชุดอ่ืน ๆ ในชํวง
เวลาหนึ่ง ๆ  

หากเปรียบเทียบกับนักวิเคราะห๑คนอ่ืน ๆ ฟูโกลต๑มิได๎สนใจวิธีศึกษาวิเคราะห๑วาทกรรม
ในแบบแฟร๑คลัฟ เพราะเขาสนใจชุดความรู๎ หรือวาทกรรมที่มีกฎเกณฑ๑ทางความรู๎ วาทกรรมใน
ทํานองนี้จึงเปรียบเสมือนความรู๎ที่กําหนดวิธีคิดของผู๎คนได๎จริง ๆ  

นอกจากนั้น ฟูโกลต๑ให๎ความสนใจในเรื่องความสัมพันธ๑ระหวํางอํานาจกับความรู๎ 
(relations between power and knowledge) โดยเฉพาะในการตอบคําถามที่วําอํานาจนั้นถูกใช๎
ในการควบคุมและกําหนดความรู๎นั้นได๎อยํางไร อํานาจในโลกสมัยใหมํมักเป็นเรื่องความรู๎และ
เทคโนโลยี  ยิ่งกวํานั้น ฟูโกลต๑ยังให๎ความสําคัญในสิ่งที่เราเรียกวํา “สาแหรกทางการผลิตความรู๎ 
(genealogy of knowledge production)” หรือ “โบราณคดีทางการผลิตความรู๎ (archeology of 
knowledge production)” ซึ่งในที่นี้หมายถึงการวิเคราะห๑การเดินทางของกฎเกณฑ๑ทางความรู๎ ระบบ
ความคิด หรือชุดความรู๎ (episteme) ตําง ๆ ที่มีอิทธิพลตํอวิธีคิดของมนุษย๑ในแตํละยุคสมัย (Stokes, 
2007, pp. 98-99) ชุดความรู๎ในทํานองนี้ จึงเป็นเรื่องของญาณวิทยา (epistemology) หรืออาจเทียบได๎
กับศาสตร๑ (discipline) ในความหมายสมัยใหมํ ฟูโกลต๑สังเกตเห็นวําชุดความรู๎ในทํานองนี้มักมีความ
เชื่อมโยงกับอํานาจ จนกระทั่งเขานิยมเรียกชุดความรู๎ในทํานองนี้วํา “ความรู๎/อํานาจ (power/ 
knowledge)” โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ความรู๎/อํานาจที่สามารถถํายทอดอยูํในรูปของวาทกรรม ซึ่งอาจ
เรียกวํา “ความรู๎เชิงวาทกรรม (discursive knowledge)”  

Ref. code: 25625924300014MGA



24 
 

การนําแนวคิดตําง ๆ ของฟูโกลต๑มาประยุกต๑ใช๎ในงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นศาสนานับวํา
เป็นจุเริ่มต๎นที่ดี ดังที่ วิลเลี่ยม อีเดล (William E. Deal) และ ทิโมธี เค เบล (Timothy K. Bell) 
นักวิชาการด๎านศาสนาได๎กลําวอยํางชัดเจนในหนังสือ Theory for Religious Studies ของตนเองวํา
ประเด็น คําถาม และข๎อสงสัยที่ฟูโกลต๑ได๎ยกข้ึนเกี่ยวกับเรื่องวาทกรรม (discourse) อํานาจ (power) 
ความรู๎ (knowledge) พงศาวลีวิทยา (genealogy) สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎กับเรื่องศาสนาได๎อยําง
ดี เชํน ประวัติศาสตร๑ของศาสนาเองก็มิใชํดําเนินอยํางเส๎นตรง บางครั้งก็ขาดชํวง ตกหลํน จนถึงขั้น
แตกตํางจากจุดกําเนิดดั้งเดิมในบางชํวงในบางมิติ (Deal &. Bell, 2004, p. 95) 

ฟูโกลต๑มิได๎เชื่อในทฤษฎีของสํานักโครงสร๎างนิยม (Structuralism) ที่พยายามอธิบาย
วําภาษามีโครงสร๎างที่เป็นสากลของมันเอง แตํทวําเขากลับสนใจในเรื่องความแตกตํางและความไมํ
เสถียรในความหมาย ซึ่งในกรณีนี้ เขาได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าทางประวัติศาสตร๑เพ่ือดูวิวัฒนาการของ
ความหมายและความรู๎ของมนุษย๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การให๎ความสนใจในเรื่องความแตกตํางทาง
วาทกรรมที่ชนบางกลุํมมี และความแตกตํางนี้ได๎ทําให๎ชนบางกลุํมต๎องถูกกีดกันออกจากอํานาจ/ความรู๎
และการเมืองในที่สุด (Sim, 2005, p. 5) ในงานเขียนดันโดํงดังเรื่อง “Archaeology of Knowledge” 
ของเขา  ฟูโกลต๑ได๎อธิบายถึงการปะทะสังสรรค๑ของกฎเกณฑ๑ตําง ๆ (interplay of rules) ที่ทําให๎วัตถุ
มีรูปรํางหน๎าตาในแบบที่มันเป็น สภาพเชํนนี้เกิดจากการเบียดขับของความรู๎เชิงวาทกรรมตําง ๆ ที่
สํงผลตํอการเข๎าใจสิ่งตําง ๆ ของมนุษย๑ในลักษณะที่แตกตํางกันไปในยุคตําง ๆ ของกาลเวลา 
(Foucault, 1972, p. 36) 

ในทัศนะของฟูโกลต๑ วาทกรรมได๎รวมเอาภาษา (language) กับวิถีปฏิบัติการทางสังคม 
(social practice) เข๎าไว๎ด๎วยกัน ในนัยนี้ การพูด การเลําอธิบาย หรือการสนทนาสื่อสารมักถูกควบคุม
โดยกฎระเบียบทางความรู๎และความจริงอะไรบางอยําง แตํทวําเราอาจไมํเห็น เพราะเราไมํสังเกต
อยํางจริงจัง การผลิตความรู๎ผํานภาษาที่สามารถกําหนดการตีความความหมายในแบบเฉพาะนี้จึง
เรียกวําการประกอบสร๎างทางวาทกรรม (discursive formation) (Baker, 2000, p. 54)  

ฟูโกลต๑เห็นวําวาทกรรมมิเพียงแตํสะท๎อนความจริง แตํยังสร๎างความจริงทางสังคม 
(social reality) ได๎อีกด๎วย หากปราศจากวาทกรรม เราก็คงไมํมีความจริงทางสังคม วาทกรรมในนัย
นี้จึงถูกพิจารณาวําเป็นความจริงที่จับต๎องได๎ในตัวเอง วาทกรรมมิสามารถที่จะถูกลดทอนให๎เหลือ
เพียงสํานึกปลอม (false consciousness) หรือเพียงทัศนะที่มองความจริงอยํางบิดเบี้ยว (distorted 
view of reality)  วาทกรรมอาจถูกพิจารณาวําเป็นวิถีการผลิต (means of production) ในนัยนี้ 
วาทกรรมจึงมิใชํเพียงอุดมการณ๑ (ideology) เพราะวาทกรรมสามารถสร๎างทั้งองค๑ประธาน (subjects) 
และความจริง (reality) คําวํา “ตัวตน” ในที่นี้หมายถึงการสร๎างบุคคล (มิวําบริษัท ชุมชน องค๑กร 
หรือสถาบัน) ทางสังคมให๎รู๎สึก นึกคิด และแสดงพฤติกรรมในลักษณะเฉพาะเจาะจงได๎  
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วิธีการศึกษาในแบบฟูโกลต๑นี้ เน๎นแนวคิดเรื่องความหมายแบบทวิของความเป็น 
องค๑ประธาน (double-meaning of subjectivity) ที่เชื่อวําบุคคล หรือองค๑ประธานเป็นทั้งผู๎สร๎าง
วาทกรรมและเป็นผู๎ที่ถูกวาทกรรมสร๎างในเวลาเดียวกัน การวิเคราะห๑วาทกรรมจึงมิใชํการวิเคราะห๑
การให๎ความหมาย (allocation of meaning) ในแบบธรรมดา ๆ แตํทวํายังรวมถึงการวิเคราะห๑การ
ผลิตความจริงผํานวาทกรรม (production of reality through discourse) ความจริงในจินตนาการ 
หรือในความคิดกเ็ป็นรูปแบบหนึ่งของความจริง  ภาษาเองก็ได๎สร๎างความจริงในทํานองนี้มากมาย 

ฟูโกลต๑เชื่อวําสังคมมีความรู๎ หรือสิ่งที่ถูกรู๎อยูํหลายระดับ ความรู๎ในบางระดับได๎พัฒนา
เข๎าไปสูํความเป็นศาสตร๑ หรือสามารถพิสูจน๑ได๎ในแบบวิทยาศาสตร๑ แตํก็มีความรู๎บางอยํางที่ยังมิได๎
ก๎าวข๎ามมิติดังกลําวได๎ เชํน ความรู๎พ้ืน ๆ (naïve knowledge) ความรู๎ท๎องถิ่นโบราณเกําแกํ (local 
knowledge) หรือความรู๎ทั่วไปของผู๎คน (popular knowledge) ความรู๎ในทํานองนี้มักถูกกดไว๎ใน
โครงสร๎างทางความรู๎ แม๎ความทรงจําเกี่ยวกับสงคราม หรือการเผชิญหน๎าที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร๑ก็
มักถูกจัดอยูํในกลุํมความรู๎ในทํานองนี้ ความรู๎พวกนี้ก็กําลังได๎รับความสนใจมากขึ้น แม๎วําในอดีต 
ความรู๎ในทํานองนี้มักถูกกดทับ (Foucault, 1980, pp. 81-87) 

ฟูโกลต๑ได๎สรุปวิธีการวิเคราะห๑วาทกรรมในประวัติศาสตร๑ไว๎ 4 แบบ 1. หลักเหตุการณ๑
เฉพาะ หรือแหลํงกําเนิด (event) ฟูโกลต๑เห็นวําเหตุการณ๑ในประวัติศาสตร๑มีความสําคัญ มากกวํา
การวิเคราะห๑ประวัติศาสตร๑แบบชํวงเวลาระยะยาว  2. หลักแหํงความไมํตํอเนื่อง (discontinuity) 
ฟูโกลต๑เห็นวําวาทกรรมเป็นวิถีปฏิบัติที่แยกจากกัน ไมํมีความตํอเนื่อง บังเอิญมาทับซ๎อนกันอยูํ 
โดยไมํรับรู๎ถึงการดํารงอยูํของวาทกรรมชุดอ่ืน ๆ ก็ได๎  3. หลักแหํงความเจาะจง (specificity) ฟูโกลต๑
เห็นวํากฎเกณฑ๑ท่ีเป็นสากลที่สามารถอธิบายทุกสิ่งได๎นั้นไมํมีจริง ทั้งนี้ ความรู๎เชิงวาทกรรมเป็นเรื่องที่
สามารถเกิดขึ้นในเหตุการณ๑เฉพาะ  4. หลักแหํงการค๎นหาภายนอก (exteriority) ฟูโกลต๑เห็นวําวิธี
วิเคราะห๑ทั่วไปมักพยายามค๎นหาแกํนความหมายของวาทกรรมที่ซํอนเร๎นอยูํภายใน แตํเขาเสนอวําเรา
ควรมองสวนทางออกข๎างนอกไปสูํเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ที่เป็นไปได๎ทั้งหมดที่ประกอบสร๎าง
วาทกรรม (ธีรยุทธ บุญมี, 2557, น. 83) 

วิธีศึกษาในแบบฟูโกลต๑เห็นวําวิถีปฏิบัติ เหตุการณ๑ ปรากฏการณ๑ที่ใช๎ภาษาหรือไมํใช๎
ภาษาล๎วนเชื่อมตํอกับโครงสร๎างเชิงอํานาจ ฟูโกลต๑ได๎อธิบายวําวาทกรรมมิเพียงแตํสร๎างวัตถุ 
(material object) แตํยังผลิตหัวข๎อทางความคิด (topic of thought) หรือหัวข๎อในการพูด (topic 
of speech) ได๎อีกด๎วย วิธีศึกษาแบบฟูโกลต๑ต๎องการหาวัตถุทั้งรูปธรรมและนามธรรมวํามีกฎเกณฑ๑
ความรู๎และความจริงอะไรที่มีสํวนในการสร๎างเงื่อนไขแหํงการปรากฏตัวขึ้นทางประวัติศาสตร๑ 
(conditions of historical appearance) ของวัตถุหรือความจริงดังกลําว  

ดังนั้น วาทกรรมจึงเป็นมากกวําเรื่องของภาษาหรือคําพูด แตํมีวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม 
ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อ คุณคํา และสถาบันตําง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนั้น ๆ 
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ฟูโกลต๑ได๎กลําวอยํางชัดเจนและนําฟ๓งวํา วาทกรรมถูกสร๎างข้ึนจากความแตกตํางระหวํางสิ่งที่สามารถ
พูดได๎อยํางถูกต๎องในชํวงเวลาหนึ่ง ภายใต๎กฎเกณฑ๑และตรรกะชุดหนึ่ง กับสิ่งที่ถูกพูดอยํางแท๎จริง 
สนามของวาทกรรมในขณะใดขณะหนึ่งแท๎จริงก็คือกฎเกณฑ๑วําด๎วยความแตกตํางนี้ ในนัยนี้ วาทกรรม
จึงสามารถสร๎างสรรพสิ่งตําง ๆ ขึ้นมาภายใต๎กฎเกณฑ๑ที่ชัดเจนชุดหนึ่ง กฎเกณฑ๑นี้จะเป็นตัวกําหนด 
การดํารงอยูํ การเปลี่ยนแปลง หรือการเลือนหายไปของสรรพสิ่ง (ไชยรัตน๑ เจริญสินโอฬาร, 2560, น. 21) 

ในทัศนะของฟูโกลต๑ ความรู๎หลัก ๆ มีสองประเภท คือ ความรู๎ที่แสดงผํานภาษาหรือ
คําพูด หรือวาทกรรม (verbalized knowledge) และความรู๎ที่มิได๎ผํานภาษา (non verbalized 
knowledge) แตํทวําผํานเหตุการณ๑ หรือวิถีปฏิบัติ (practice)  ดังนั้น การให๎ความหมาย (assignment 
of meanings) จึงเป็นอีกวิธีของการสร๎างวัตถุให๎มีตัวตนขึ้นทั้งในระบบความคิดและในระบบความรู๎สึก
ของมนุษย๑ (Wodak & Meyer, 2001, p. 6)  และความหมายเองก็มีชื่อเรียกออกไปในหลายอยําง 
ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับบริบทของการใช๎ความหมายนั้น 

หากพิจารณาประเด็นอํานาจ แท๎จริงแล๎ว อํานาจสามารถถูกเข๎าใจหรือรู๎สึกได๎ในหลาก
มิติ อํานาจอาจเป็นเรื่องมิติความรู๎ จารีต เทคโนโลยี หรืออาจเป็นเรื่องชนชั้น หรือความเป็นสถาบัน
ทางสังคมที่ผูกโยงกับระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจขนาดใหญํ ดังเห็นวําแม๎แตํสถานภาพของผู๎พูด
ในฐานะบุคคล/ความเป็นประธานทางสังคม (social subject) โดยทั่วไปก็มักมีความไมํเทําเทียมกัน
ปะปนอยูํ เชํน  ครูกับนักเรียน นายจ๎างกับลูกจ๎าง พระสงฆ๑กับฆราวาส เจ๎าอาณานิคมกับคนใน
อาณานิคม สถานภาพที่ไมํเทําเทียมกันและอุดมการณ๑ที่ผู๎พูดสนับสนุนได๎ทําให๎ผู๎ใช๎ภาษามีสัดสํวนของ
อํานาจ (power) ที่ไมํเทําเทียมกันด๎วย ฝุายหนึ่งอาจมีอํานาจเหนืออีกฝุายหนึ่ง ซึ่งกํอให๎เกิดการครอบงํา 
(domination) สภาพแบบนี้จึงกํอให๎เกิดสภาวะแหํงการครอบงําทางอํานาจ (hegemony) ซึ่งถูกแสดง
ออกมาผํานวิธีและภาษาของผู๎พูด หรือผู๎ใช๎ภาษา  

มิเชล ฟูโกลต๑ เห็นวํา ไมํมีความสัมพันธ๑ทางสังคมใดที่ปราศจากเรื่องอํานาจ ( il n’y a 
pas de relation social sans le pouvoir)  ในนัยนี้ วิถีปฏิบัติการทางวาทกรรมจึงเป็นกระบวนการ
ที่ความจริงได๎ถูกผลิตขึ้น (discursive practice is a process through which dominant reality 
comes into being)  ดังนั้น ตัวบทมิใชํเพียงสะท๎อนกฎเกณฑ๑เงื่อนไขของวาทกรรมเทํานั้น แตํทวํายัง
สามารถบํงบอกถึงความคิดและเจตนาของกลุํมอํานาจตําง ๆ ที่มีอยูํในสังคม หรือสะท๎อนภาพ
โครงสร๎างทางสังคมและฐานะทางอํานาจของกลุํมเหลํานั้นในขณะนั้นได๎อีกด๎วย  

อยํางไรก็ตาม เราจําเป็นต๎องตระหนักวําอํานาจไมํได๎มาจากตัวภาษา แตํตัวภาษา
สามารถถูกใช๎เพื่อแสดงอํานาจ ตอกย้ําอํานาจ หรือแม๎แตํท๎าทาย หรือต๎านทานอํานาจ (ทั้งในระยะสั้น
หรือในระยะยาว) ภาษาจึงเปรียบเหมือนสื่อหรือยานพาหนะสําหรับสะท๎อนความแตกตํางในอํานาจ 
(differences in power) ที่มีอยูํจริงในโครงสร๎างทางสังคมที่มีลําดับชั้น (hierarchical social structure) 
อํานาจจึงเป็นประเด็นสําคัญในการทําความเข๎าใจเกี่ยวกับพลวัตในการควบคุมการกระทําตําง ๆ ใน
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สังคมสมัยใหมํ แตํอํานาจก็เป็นสิ่งที่มองไมํเห็น แตํรู๎สึกได๎ผํานภาษาที่ถูกใช๎ ในนัยนี้ ความพ่ึงพิงหรือ
ความเชื่อมโยงตํอกันระหวํางอํานาจทางสังคมและภาษาจึงเป็นประเด็นที่ทั้งนักสังคมวิทยาและ
นักวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ได๎ให๎ความสําคัญ 

นอกจากนั้น วาทกรรม หรือตัวบทที่ถูกนํามาศึกษามักมีโครงสร๎างเรื่องเลําที่สะท๎อน
คํานิยม โลกทัศน๑ อุดมคติ หรืออุดมการณ๑ของสังคม  ในนัยนี้ อํานาจได๎ถูกจารึกบนภาษา เพศสภาพ 
การมองตนเอง และการมองโลกได๎อยํางไรจึงเป็นประเด็นที่นักวิชาการของสํานักนี้ให๎ความสนใจ 
อยํางไรก็ดี จําเป็นต๎องตระหนักวําภาษามิได๎มีอํานาจ แตํภาษาถูกใช๎ในฐานะวิธี (means) ในการได๎
อํานาจและการแสดงอํานาจ  อํานาจในที่นี้จึงมิใชํเรื่องการใช๎กําลัง การบังคับ หรือเรื่องทหาร  
แตํอํานาจยังหมายถึงความรู๎ อุดมการณ๑ และเทคโนโลยีอีกด๎วย อํานาจจึงเป็นเรื่องความสัมพันธ๑ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามโครงสร๎างสังคม สิ่งที่นําสนใจ คือ เมื่อมีอํานาจ ก็ต๎องมีการต๎านทาน 
ดังนั้น อํานาจและการตํอต๎านจึงเป็นเรื่องที่ผูกโยงซึ่งกันและกัน (power and resistance are inter-
linked)  ผลของการศึกษาวิเคราะห๑วาทกรรมมักบํงบอกถึงโครงสร๎างอํานาจที่มีพลวัตตามสรรพสิ่งที่
หมุนเวียนตลอดเวลาในสังคมและโครงสร๎างเองก็มักถูกท๎าทายและต๎านทานในเวลาเดียวกัน ดังนั้น 
ทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑นี้จึงมิเพียงเปิดเผยวํากฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริง 
เจตนารมณ๑ โลกทัศน๑ ฐานคติ คํานิยม อุดมการณ๑ของสังคมอะไรบ๎างที่ ผู๎เขียนรับมา แตํทวํายังมี
วัตถุประสงค๑ที่จะเปิดเผยพลวัตแหํงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่มีในสังคมผํานการจัดระเบียบทางภาษา
ที่อาจสะท๎อนโวหาร/ลีลาลักษณะเชิงชักจูง/โน๎มน๎าว หรือเชิงจัดการ/บิดเบือนในแบบแยบยลที่มีอยูํใน
ลักษณะของการใช๎ภาษา/วาทกรรม  (Wodak & Meyer, 2001, p. 162)  

ในทัศนะของฟูโกลต๑ การวิเคราะห๑วาทกรรมในทํานองนี้จึงเปรียบเหมือนการขุดค๎นทาง
โบราณคดี  กลําวคือ  เราต๎องวิเคราะห๑วาทกรรมในแบบรื้อสร๎าง (deconstruction) ถอยเข๎าไปใน
ประวัติศาสตร๑เพ่ือเห็นโครงสร๎างกฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงที่อยูํในวาทกรรมดังกลําว ฟูโกลต๑เรียก
โครงสร๎างหรือเครือขํายของกฎเกณฑ๑ดังกลําววํา “ชุดความรู๎ (episteme)” ซึ่งหมายถึงกฎเกณฑ๑ 
หรือโครงสร๎างอะไรบางอยํางที่กําหนดวําสิ่งใดเป็นความรู๎/ความจริง สิ่งใดไมํควรจัดวําเป็นเรื่องความรู๎/
ความจริง วิธีการนี้อาจเหมาะกับวาทกรรมเถรวาทไทยที่มีกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง หรือ
สะท๎อนโครงสร๎างทางพุทธญาณวิทยา 

ความรู๎เชิงวาทกรรมถือวํามีอํานาจบงการตํอผู๎ที่ยอมรับวาทกรรมนั้นจนมีผลทําให๎ผู๎นั้น
กลายเป็นเพียงรํางกายภายใต๎บงการ (docile body) เพราะยอมให๎ถูกกระทําโดยที่ตัวผู๎นั้นเองยินยอม 
แนวทางในการวิเคราะห๑วาทกรรมในทํานองนี้ก็คือวิธีวิทยาแบบโบราณคดีนั่นเอง ซึ่งไมํใชํการศึกษา
เอกสารจดหมายเหตุกองพะเนิน แตํจะเน๎นการค๎นหาชุดของกฎเกณฑ๑ในแตํละชํวงที่สังคมหนึ่ง ๆ 
นํามาใช๎ในการสร๎างวาทกรรม (อานันท๑ กาญจนพันธ๑, 2562, น. 50-55) เมื่อมาใช๎กับบริบทไทย 
กฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงในวาทกรรมเถรวาทไทยมีจํานวนมาก และหลายกฎเกณฑ๑ได๎ครอบงํา
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ความคิดผู๎คนในสังคมไทยมาเป็นเวลาช๎านาน บางกฎเกณฑ๑ได๎ผสมกับวาทกรรมชุดอ่ืน ๆ ในยุค
สมัยใหมํ จนกลายเป็นอีกวาทกรรม 

นักวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑เห็นวําทั้งอํานาจและอุดมการณ๑ตํางสัมพันธ๑กันในการ
ผลิตตัวบท ดังสะท๎อนในการเลือกภาษาเพ่ือสร๎างความหมายในตัวบท นี้จึงเป็นมิติปริชาน โดยทั่วไป 
อุดมการณ๑มีหน๎าที่จัดการและควบคุมทัศนคติของกลุํมตําง ๆ และยังมีผลตํอพัฒนาการและโครงสร๎าง
ของความรู๎ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการนําความรู๎เหลํานี้มาใช๎ อยํางไรก็ดี เราต๎องตระหนัก
เสมอวํามิใชํทุกความหมายคืออุดมการณ๑ แม๎วําอุดมการณ๑เป็นสํวนหนึ่งของความหมาย ทั้งนี้ เพราะ
อุดมการณ๑คือความหมายที่ผู๎ที่อยูํในอํานาจ (หรือสถาบันทางสังคม) ต๎องการเน๎นเพ่ือควบคุมสังคม 
อุดมการณ๑อาจเป็นเรื่องคํานิยม ความเชื่อของกลุํมใดกลุํมหนึ่งในสังคมและเกี่ยวข๎องกับประเด็น
ผลประโยชน๑ของกลุํมนั้น ๆ หรือสะท๎อนความสัมพันธ๑ภายในกลุํม การดิ้นรน การตํอสู๎ การตํอต๎าน 
การต๎านทาน หรือการมีอํานาจเหนือกวํา ในทางทฤษฎี วาทกรรมมิสามารถคงสภาพเป็นกลาง (neutral) 
หรืออยูํเฉย แตํมีพลวัต วาทกรรมมีหน๎าที่ต๎องแสดงอํานาจ  หรือต๎านอํานาจตลอดเวลา นี้เป็นธรรมชาติ
ของวาทกรรม 

ทั้งนี้ อาจกลําวได๎วําในอีกระนาบ ทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑นี้ยังต๎องการ
หาความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ หรือรูปแบบเชิงสัญลักษณ๑ของความเป็นเจ๎า (hegemonic symbolic form) 
ที่มีอยูํในสังคม หรือในทางกลับกัน ผู๎ใช๎ทฤษฎีนี้อาจต๎องการเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการที่วาทกรรมถูกใช๎ใน
การต๎านทาน (resistance) อํานาจ ผู๎ใช๎ทฤษฎีบางคนอาจใช๎ทฤษฎีนี้เพ่ือเข๎าใจการผลิตซ้ํา (reproduction) 
ในด๎านอุดมการณ๑ ซึ่งอาจอยูํในรูปแบบของวิธีคิดหรือมุมมอง  

หากกลําวโดยสรุป นักวิเคราะห๑วาทกรรมทั่วไปเชื่อวําวาทกรรมเป็นปฏิบัติการทาง
สังคม (social action) และการใช๎ภาษามักแสดงถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในมิติตําง ๆ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในมิติสังคม (social relations of power) ทุกสํานักเห็นตรงกันวํา 
การวิเคราะห๑วาทกรรมมักสร๎างอยูํบนแนวคิดที่วําลักษณะ/วิธีการที่เราใช๎ ภาษานั้นเป็นเรื่องของ
วัตถุประสงค๑ มิวําเราจะตระหนักหรือไมํก็ตาม แตํนักวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ต๎องการไปไกลกวํา
เรื่องของการอธิบายภาษาในแบบทั่ว ๆ ไป แตํต๎องการเน๎นเรื่องการแก๎ไข/การถกประเด็นป๓ญหาสังคม 
เชํน การศึกษาโครงสร๎างกฎเกณฑ๑ความรู๎ในตัวภาษา การวิเคราะห๑วาทกรรมในด๎านมูลบททางจริยศาสตร๑ 
(ethical/moral presupposition) และการศึกษาในแบบลงลึก เพราะภาษาบางครั้งถูกใช๎ในการ
สํงผํานชุดความรู๎ หรือถํายทอดอุดมการณ๑ในแบบที่เราคาดไมํถึง 

คุณูปการสําคัญที่สุดของวิธีการศึกษาในแบบฟูโกลต๑คือ การเปิดเผยโครงสร๎างอํานาจที่
พยายามควบคุมมนุษย๑ในด๎านจิตใจ มนุษย๑มิได๎มีอิสระอยํางแท๎จริง วาทกรรมตํางหากที่สามารถ
ครอบงํามนุษย๑ แม๎กระทั่งสามารถกําหนดเรือนรําง การแตํงตัว การทําหน๎า การทําผม การแสดง
อากัปกิริยา ฯลฯ ดังนั้น เราจึงต๎องตระหนักในอํานาจของวาทกรรมและพยายามพัฒนาโครงสร๎าง
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สังคมเพ่ือลดการครอบงํา และเราต๎องตรวจสอบสิ่งที่เราคิดวําเรารู๎ดีตลอดเวลา โดยเฉพาะผลกระทบ
ของความรู๎บางอยํางตํอชีวิตของผู๎คนและตนเอง (Stokes, 2007, p. 100) จุดเดํนของงานฟูโกลต๑คือ
การเชื่อมโยงการศึกษาเรื่องความรู๎-อํานาจเข๎ากับการควบคุมชีวิตมนุษย๑ในโลกยุคสมัยใหมํ  

ในบริบทไทย วาทกรรมเถรวาทเองก็ได๎มีอิทธิพลตํอวิธีคิดของคนไทย การศึกษาวาทกรรม
ใด ๆ เพ่ือหากฎเกณฑ๑ทางความรู๎เถรวาทจึงเป็นสิ่งที่นําสนใจ และอาจชํวยขยายขอบฟูาทางความรู๎
ของไทยศึกษาในประเทศไทย  นอกจากนั้น ธงชัย วินิจจะกูล เห็นวําวิธีการศึกษาวาทกรรมในแบบฟูโกลต๑
จึงหมายถึงการพิจารณาลงไปในวิถีปฏิบัติการของวาทกรรม แล๎วทําการวิเคราะห๑ให๎เห็นป๓จจัยและ
องค๑ประกอบตําง ๆ ที่ประมวลกันเข๎ามาเป็นวาทกรรมหนึ่ง ๆ หรืออาจกลําวอีกอยํางได๎วํา ทําการขุด
ค๎นเพ่ือเปิดเผยวาทกรรมตําง ๆ ทีละชั้นทีละสํวนที่ประมวลกันเข๎ามาจนเกิดเป็นพ้ืนที่ใหมํ ๆ ซึ่งโดย
วิธีการนี้เทํากับทําความเข๎าใจในกฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงตําง ๆ ที่กําหนดหรือแวดล๎อมให๎พ้ืนที่
ของวาทกรรมใหมํดํารงอยูํได๎ (อนุสรณ๑ อุณโณ, 2559, น. 143) ในกรณีของไทยศึกษา วาทกรรมเถรวาท
เองก็ได๎มีอิทธิพลตํอวิธีคิดของคนไทย การศึกษาวาทกรรมใด ๆ ในยุคป๓จจุบัน เพ่ือหากฎเกณฑ๑ทาง
ความรู๎เถรวาทที่ฝ๓งในตัววาทกรรมนั้น จึงเป็นสิ่งที่นําสนใจ และอาจชํวยขยายขอบฟูาทางความรู๎ของ
ไทยศึกษาในประเทศไทย 

นักวิชาการไทยบางคนเห็นวํา หากจะวําไปแล๎ว จุดยืนในการวิเคราะห๑วาทกรรมของ
ฟูโกลต๑นั้นไมํแตกตํางจากแนวคิดแบบมาร๑กซิสใหมํที่มองวํามนุษย๑ป๓จจุบันถูกครอบงําด๎วยคํานิยมหรือ
อุดมการณ๑บางอยําง เชํน บริโภคนิยม วัตถุนิยม อยํางไรก็ตาม นักวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑
พยายามเน๎นให๎เห็นถึงความหลากหลาย ความเลื่อนลอย การไมํมีทฤษฎีหลัก การปราศจาก
อุดมการณ๑หลัก ทั้งหมดเป็นวาทกรรมที่กํอตัวขึ้นจากการเบียดขับวาทกรรมยํอยอ่ืน ๆ ในชํวงตําง ๆ 
ในกาลเวลา (ธีรยุทธ บุญมี, 2557, น. 14-175)  

นอกจากนั้น คุณประโยชน๑ของการวิเคราะห๑วาทกรรมในลักษณะวิพากษ๑อีกประการคือ
ความพยายามในการเปิดเผยถึงความย๎อนแย๎ง (paradoxes) ความขัดแย๎งกันเอง (contradictions) 
ที่มีอยูํจริงในโครงสร๎างภายในของตัวบท (text-internal structure) หรือในตัววาทกรรม (discourse) 
นั้นเอง ดังนั้น การวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ของสํานักประวัติศาสตร๑ในแบบฟูโกลต๑จึงไมํสนใจเรื่อง
การประเมินคํานิยมวําอันไหนผิด หรืออันไหนถูก แตํพยายามเสนอความจริงของภาษาและตัวเลือกที่
เป็นไปได๎ในการใช๎ภาษาเพ่ือสร๎างความตระหนักในวงกว๎าง และเพ่ืออธิบายวําทําไมการตีความบาง
ประเภทที่เกี่ยวกับวาทกรรมจึงถูกต๎องกวําการตีความในลักษณะอ่ืน ๆ วาทกรรมจึงเป็นวิธีสื่อถึงวิถี
ปฏิบัติทางสังคมจากมุมมองที่มีลักษณะเฉพาะประเภทหนึ่ง (a discourse is a way of signifying a 
particular domain of social practice from a particular perspective) (Vodak & Meyer, 
2001, pp. 163-180)  
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ทั้งนี้ งานวิจัยนี้จะประยุกต๑ใช๎วิธีวิเคราะห๑วาทกรรมในแบบแฟร๑คลัฟ โวดัก และฟูโกลต๑
รํวมกัน ทั้งนี้ เพราะแตํละวิธีมีจุดเดํนของตนเอง นอกจากนั้น ตัวบทที่นํามาวิจัยมีโครงสร๎างกฎเกณฑ๑
ทางความรู๎และความจริง หรือสะท๎อนพุทธญาณวิทยาที่มีต๎นตอจากพระไตรปิฎก ตัวบทที่นํามาวิจัยก็
มิใชํตัวบทธรรมดา ที่สะท๎อนบริบทการสนทนาในแบบทั่วไป แตํตัวบทสะท๎อนการอธิบายในประเด็น
สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเรื่องจริยศาสตร๑ของโลกตะวันตก 

 
2.3 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หลังจากท่ีได๎ลองสํารวจตัวอยํางของงานวรรณกรรมเถรวาทไทยในรอบประมาณ 150 ปี
ที่ผํานมา ผู๎วิจัยได๎พบงานนิพนธ๑ของพระสงฆ๑ที่มีเนื้อหาสิทธิมนุษยชน หรือมีหัวข๎อที่ตรงกับวัตถุประสงค๑
ของงานวิจัยนี้ จํานวน 3 ชิ้น โดยงานประพันธ๑ทั้ง 3 ชิ้นนี้ ได๎ถูกแตํงขึ้นโดยพระสงฆ๑นักเขียนที่มีชื่อเสียง
ที่ผลิตงานประพันธ๑จํานวนมาก โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้ พุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

อยํางไรก็ดี การจัดการกับงานประพันธ๑ทั้งสามชิ้นเพ่ือเข๎าใจโครงสร๎างทางความคิดของ
พระสงฆ๑สามรูป จําเป็นต๎องมีวิธีการศึกษา (approach) เพ่ือใช๎ในการวิเคราะห๑ตัวบทของงานวรรณกรรม
ดังกลําว การวิเคราะห๑จะทําขึ้นในสามระดับ คือ 1. การวิเคราะห๑ตัวบทในด๎านเนื้อหา 2. การวิเคราะห๑
ตัวบทในด๎านกฎเกณฑ๑ความรู๎เชิงวาทกรรม และ 3. การวิเคราะห๑ตัวบทในด๎านบริบททางประวัติศาสตร๑
ภูมิป๓ญญา  

 
2.3.1 ทบทวนวรรณกรรมด้านสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนา 

ในด๎านการวิเคราะห๑ความแตกตํางระหวํางสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนานั้น 
งานวิจัยพบวํา นักวิชาการไทยและตํางประเทศได๎ให๎ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

บุญธรรม พูนทรัพย๑ ได๎ทําการศึกษาวิจัยในระดับอักษรศาสตรมหาบัณฑิตใน
หัวข๎อศีลธรรมกับสิทธิมนุษยชนในพุทธปรัชญาเถรวาท ในปี พ.ศ. 2533 โดยเห็นวํา การที่เรากลําววํา 
พระพุทธศาสนายอมรับหรือไปได๎ด๎วยกันกับสิทธิมนุษยชน นั้นมิได๎หมายความวํ าพุทธมีเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอยูํหรือไมํ แตํที่วําทั้งสองสํานักไปด๎วยกันได๎นั้น เพราะเรื่องสิทธิมนุษยชนมีเปูาหมายที่จะให๎
มนุษย๑อยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติ ซึ่งเป็นจุดเหมายเดียวกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาในระดับ 
โลกียะ ถึงแม๎วําจะมีหลักและวิธีการที่แตกตํางกันในรายละเอียด  

ในด๎านแนวคิดเรื่องเสรีภาพ บุญธรรม พูนทรัพย๑  (2536) เห็นวํา คําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเห็นวํา เสรีภาพเป็นสภาวะที่ติดตัวมากับมนุษย๑อันเนื่องมาจากกฎแหํงกรรม พุทธพูด
ถึงเสรีภาพ โดยไมํจําเป็นต๎องอ๎างสิทธิแตํอยํางไร ทั้งนี้เพราะหลักศีลธรรมพุทธได๎ยืนยันไว๎ชัดเจนวํา
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เสรีภาพที่มนุษย๑มีเป็นตัวการที่ทําให๎มนุษย๑กระทําการท่ีมีเจตนาได๎ และตามทัศนะของพุทธ มักเน๎นวํา
บุคคลควรรู๎จักใช๎เสรีภาพที่ติดตัวมาให๎เป็น เชํน รู๎วํามีป๓ญหาอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตและต๎องรีบแก๎ไข
กํอน การใช๎เสรีภาพจึงขึ้นอยูํกับตัวผู๎ใช๎เสรีภาพหรือผู๎กระทําเอง กระทําอยํางไรก็ต๎องได๎รับผลอยําง
นั้นเอง ดังนั้น พุทธสอนให๎คนเรียกร๎องกับตนเอง ให๎ทําสิ่งที่ถูกต๎องทําตามตามความรู๎ที่ถูก (วิชชา) 
แตํสําหรับสิทธิมนุษยชนตามแนว อแลน กีเวิร๑ธ (Alan Gewirth) นักปรัชญาชาวอเมริกันที่เห็นวํา 
สิทธิมนุษยชนเน๎นการเรียกร๎องให๎ประกันสิ่งที่ตนกระทําตามหลักการศีลธรรมที่ได๎รับความชอบธรรม
มาจากหลักพีจีซีหรือหลักการวําด๎วยความคงเส๎นคงวาพ้ืนฐานสากล (PGC - Principle of Generic 
Consistency) ในด๎านคุณคําของความเป็นมนุษย๑ พุทธเชื่อวํามนุษย๑เป็นสัตว๑ศีลธรรมที่คิดได๎ในทาง
ศีลธรรม ในขณะที่ ลักษณะของการกระทําระหวํางบุคคลจะเป็นไปตามความพันธะของการเรียกร๎อง
ทางสิทธิ  

นอกจากนั้น เอกมนต๑ พรชูเกียรติ (2543) ได๎ทําศึกษาวิจัยในระดับรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย) ในหัวข๎อ “ความเชื่อมโยงระหวํางหลักธรรมของพุทธศาสนา
กับแนวคิดปฏิญญาสากลในสิทธิมนุษยชน ศึกษาผํานงานของพุทธทาสภิกขุ” โดยสรุปวําผลงานของ
ทํานพุทธทาสภิกขุไมํได๎กลําวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนไว๎เลย ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพบริบทที่แตกตําง
ของทั้งสองแนวคิด ซึ่งในบริบทของพุทธศาสนาเน๎นในเรื่องของหน๎าที่ (duty) ของมนุษย๑มากกวําที่
กลําวถึงเรื่องสิทธิ (right) แตํจากการตีความพบวํา หลักธรรมของพุทธศาสนาในระดับโลกียะธรรมตาม
แนวของพุทธทาสภิกขุมีความคล๎ายคลึงกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของความมุํงหมายที่ต๎องการ
กําจัดและควบคุมความเห็นแกํตัวของมนุษย๑ ซึ่งเป็นสาเหตุของความวุํนวายในสังคม (การละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของผู๎อ่ืน) เพ่ือสร๎างสันติภาพ จึงมีความสอดคล๎องในด๎านความมุํงหมาย อยํางไรก็ดี 
ภาณุทัต ยอดแก๎ว (2561) ได๎ทําการศึกษาวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย) ในหัวข๎อ “การวิเคราะห๑คําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน” 
และได๎สํารวจงานเขียนของนักวิชาการไทยและตํางประเทศจํานวนมากและพบวํา พุทธทาสภิกขุได๎
เทศนาและเขียนเกี่ยวกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนได๎ในหลายยุคหลายแหํง โดยเฉพาะในงานนิพนธ๑เรื่อง  
“อตัมมยตาปริทัสน๑” ซึ่งควรจัดวําเป็นผลงานที่สะท๎อนทําทีของพุทธทาสภิกขุตํอระบบทุนนิยมและ
เสรีนิยม และยังมีหัวข๎อที่ตรงกับประเด็นสิทธิมนุษยชนอีกด๎วย 

ในขณะที่ เดเมียน คีโอน (Damien Keown) นักพุทธศาสตร๑ มหาวิทยาลัยลอนดอน
ได๎ตีพิมพ๑หนังสือ Buddhism and Human Rights ซึ่งรวบรวมข๎อเสนอจากนักวิชาการจํานวนมาก 
โดยคีโอนพยายามเปรียบเทียบสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนาและได๎เสนอการสร๎างตรรกะสิทธิ
มนุษยชนในคําสอนทางพระพุทธศาสนา เขาได๎ลงความเห็นวําพระพุทธศาสนายังเป็นเพียงมวยรุํนเล็ก 
เมื่อเทียบกับศาสนาอ่ืน ๆ ที่ได๎ผลิตวาทกรรมและการวิเคราะห๑เปรียบเทียบคําสอนของตนกับแนวคิด
สิทธิมนุษยชน จุดเดํนของการวิเคราะห๑ของคีโอนคือ เขาพยายามแก๎ป๓ญหาสําคัญทางปรัชญาที่วํา
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คําสอนทางพระพุทธศาสนามิได๎เน๎นสิทธิ แตํทวําเน๎นแตํเรื่องหน๎าที่ โดยเขาได๎อาศัยแนวคิดทาง
นิติศาสตร๑ของโลกตะวันตกที่วําหน๎าที่อยูํคูํกับสิทธิ์ (duties entail rights) ซึ่งหมายความวําในที่สุด
แล๎ว ทั้งหน๎าที่และสิทธิต๎องเป็นสิ่งที่พ่ึงพึงกัน แยกกันโดยตํางหากมิได๎ ดังสะท๎อนในจารีตนิติศาสตร๑
หรอืนิติปรัชญาของโลกตะวันตก สิทธิจะมีไมํได๎ หากปราศจากบุคคลทําหน๎าที่ นั่นแสดงวําคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาก็มีเรื่องสิทธิและหน๎าที่เชํนกัน นอกจากนั้น คีโอนเห็นวําศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑
ที่ตนพบในศาสนาพุทธคือการที่มนุษย๑สามารถทําความดีได๎อยํางไมํจํากัด การอธิบายแบบนี้เป็นเรื่องที่
นําสนใจและตํางจากคําอธิบายชุดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะของพระสงฆ๑ในจารีตเถรวาทที่มักเห็นวํา การที่
มนุษย๑เป็นสัตว๑ที่สามารถฝึกฝนเลําเรียนได๎ หรือการที่มนุษย๑สามารถบรรลุธรรมเปรียบเสมือนศักดิ์ศรี
ที่มนุษย๑มี ดังนั้น การวิเคราะห๑ของคีโอนได๎ใช๎เทคนิคทางความคิดพอสมควร เชํน การใช๎ข๎อสันนิษฐาน
ลํวงหน๎า (presuppositions) ในการวิเคราะห๑  

งานของคีโอนจึงคํอนข๎างมีนวัตกรรมและมีลักษณะที่สะท๎อนความตรงประเด็น
มาก และไมํได๎ใช๎หลักธรรมมากมายในลักษณะแบบฟุุมเฟือยหรือครอบจักรวาล คีโอนมิได๎เอาเรื่อง
วิมุตติและเรื่องนิพพาน ซึ่งเป็นเปูาหมายสูงสุดของชาวพุทธมาปะปนกับเนื้อหาและเปูาหมายของสิทธิ
มนุษยชนที่เน๎นแตํเรื่องโลกป๓จจุบัน โดยเห็นวําการขึ้นสวรรค๑และการไปสูํนิพพานเป็นเรื่องการหลุดพ๎น 
(soteriology) หรือเป็นเรื่องลักษณะเฉพาะทางศาสนามากเกินไป จึงมิควรใช๎ในการวิเคราะห๑เปรียบเทียบ 
แตํข๎อเสียในการวิเคราะห๑ของคีโอนคือ เราไมํเห็นโครงสร๎างของทั้งสองระบบทางจริยศาสตร๑ในทุกระดับ 
และคีโอนก็ไมํได๎บอกวําความสุขปลายทางของทั้งสองระบบนั้นแท๎จริงแตกตํางกันอยํางไร ทั้งที่คีโอน
เป็นนักจริยศาสตร๑ และนี้อาจเป็นประเด็นที่นักวิชาการในโลกตะวันตกได๎ตั้งข๎อสงสัยเกี่ยวกับความลุํมลึก
ของงานของคีโอน คีโอนเห็นวํา ข๎อที่สามและข๎อที่สี่ของหลักธรรมอริยสัจสี่ (Four Noble Truths) คือ 
ข๎อนิโรธ และข๎อมรรค สามารถใช๎เป็นฐานเหตุผลในการลงความเห็นวํามโนทัศน๑วําด๎วยความเทําเทียมกัน 
(equality) มีอยูํในกรอบคําสอนทางพระพุทธศาสนา ดังเห็นวํา มนุษย๑ทุกคนเทําเทียมกันในการกําหนด
ชีวิตของตนเองที่จะกลายเป็นพระพุทธเจ๎า หรือนิพพานเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข๎าถึงได๎อยํ างเทํา
เทียมกัน สําหรับนิโรธ หรือสภาพของการไมํมีทุกข๑ มนุษย๑มีความเทํากันในการประพฤติตนตามมรรค
มีองค๑ 8 ในการตรัสรู๎เป็นพระพุทธเจ๎า ดังนั้น ขีดความสามารถในการทําดีอยํางไมํมีประมาณ (infinite 
human capacity for participation in goodness) จึงเป็นแหลํงที่มาของศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑ 
(Keown, 1998, pp. 16-35) 

ในประเด็นแนวคิดเรื่องสิทธิ (notion of right) คีโอนเสนอศีล 5 ในฐานะสิทธิ
มนุษยชนแบบพุทธ และเห็นวําการแปลงข๎อตําง ๆ ของศีล 5 ให๎กลับเป็นเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานดังปรากฏ
ในปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Universal Declaration of Human 
Rights) คงเป็นเรื่องที่เป็นไปได๎ โดยอาศัยแนวคิดของ จอห๑น ฟินนีส (John Finnis) ที่วําหน๎าที่กํอให๎เกิด
สิทธิ์ (duties entail rights) (Brackney, 2013, pp. 196-297) ดังเห็นวําหน๎าที่เกี่ยวกับการละเว๎น
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จากการฆําสัตว๑ก็เทํากับสิทธิที่จะมีชีวิต (right to life) เป็นต๎น ในประเด็นเสรีภาพ คีโอนเห็นวํา 
การดําเนินชีวิตในแบบวิถีพุทธจําเป็นต๎องมีเสรีภาพโดยปริยาย ข๎อเสนอของคีโอนมีลักษณะครอบคลุม
หลักการและมโนทัศน๑หลัก ๆ ของแนวคิดสิทธิมนุษยชน 

นอกเหนือจากข๎อเสนอทางวิชาการและการวิเคราะห๑ทางนิรุกติศาสตร๑ โดยเฉพาะ
ในหนังสือ Human Rights and Buddhism แล๎ว คีโอนพยายามสร๎างมโนทัศน๑สิทธิมนุษยชนในคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือทราบวําคําสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถรับแนวคิดสิทธิมนุษยชนได๎
ขนาดไหน (Keown, 2008, p. 19)   

แพทริค เฮเดน (Patrick Hayden) เป็นนักวิชาการในโลกตะวันตกอีกทํานที่ได๎
เสนอมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะตัวเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมที่สะท๎อนความใกล๎เคียงกับสิทธิมนุษยชน 
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางมีความเหมาะอยํางยิ่งที่จะใช๎เป็นสิทธิมนุษยชนแบบพุทธ เพราะ
พระธรรมนี้ได๎มุํงเน๎นการทําความดีในทุกมิติและในสามระดับ คือ ระดับศีล ระดับสมาธิ และระดับ
ป๓ญญา งานของเฮเดนจึงเป็นข๎อเสนอที่ดูเหมือนวําชาวพุทธทั่วโลกคงสามารถรับได๎ เพราะแม๎แตํ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎เคยกลําวเป็นนัยไว๎ในหนังสือ “โลกขึ้นสหัสวรรษใหมํ” 
วําเราต๎องการระบบมัชฌิมา คือทางสายกลางในลักษณะที่วํา ในแตํละขณะ เราก็ต๎องสนองความ
ต๎องการให๎มนุษย๑อยูํได๎ดีอยํางเหมาะกับเขา แตํก็อยําให๎เขาอยูํกับที่ เขาต๎องมีการพัฒนาตัวเอง โดยให๎
ตระหนักรู๎วํายังมีภาวะชีวิตที่สามารถพัฒนาสูงขึ้นไปท่ีดีกวํานั้น แล๎วสังคมก็จะมีดุลยภาพในตัวมันเอง 
แตํสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) มิเคยคิดวําสิทธิมนุษยชนมีความคล๎ายกับมัชฌิมาปฏิปทา
หรือไตรสิกขา 

โรเบิร๑ท ฟลอริดา (Robert Florida) เป็นนักวิชาการตะวันตกที่ได๎สํารวจงานเขียน
ของนักวิชาการสงฆ๑  เชํน  งานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ในหัวข๎อสิทธิมนุษยชน 
และพบวํา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎วิจารณ๑จุดบกพรํองของสิทธิมนุษยชนไว๎สามประการ คือ 
ประการแรก สิทธิมนุษยชนเกิดจากสภาพความเบียดเบียนของโลกตะวันตก ประการที่สอง สิทธิมนุษยชน
เป็นเพียงจารีตของมนุษย๑ จึงมิใชํสํวนหนึ่งของกฎธรรมชาติ ประการที่สาม สิทธิมนุษยชนเป็น เรื่อง
ระดับสังคม แตํป๓จจัยหลักในจริยศาสตร๑สําหรับป๓จเจกบุคคลเป็นเรื่องแรงจูงใจ หรือเจตนาของแตํละ
ป๓จเจกบุคคล คําสอนทางจริยศาสตร๑พุทธในป๓จจุบันมักดึงมาจากคัมภีร๑ตําง ๆ ซึ่งเน๎นเรื่องเมตตา กรุณา 
ป๓ญญา เป็นต๎น เปูาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือวิมุตติ หรือเสรีภาพทางป๓ญญา จริยศาสตร๑พุทธ
จึงเห็นวํา เมื่อผู๎คนมีเจตนาไมํบริสุทธิ์ ผลที่ตามมาก็คือความขัดแย๎งและการโต๎เถียง นอกจากนั้น 
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจมักถูกมองวําเป็นสํวนหนึ่งของมรรคมีองค๑ 8 นั่นคือ  สัมมาอาชีวะ งานของ
ฟลอริดาจึงบอกเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห๑แนวคิดสิทธิมนุษยชนของปราชญ๑เถรวาทไทย ซึ่งทําให๎เรา
สามารถเข๎าถึงฐานคติ วิธีคิด อุดมการณ๑ และคํานิยมที่สําคัญของสถาบันสงฆ๑ของไทยมากยิ่งขึ้น 
(Keown, 2008, p. 294)  
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แซลลี บี คิง (Sallie B King) เป็นนักพุทธศาสตร๑อเมริกันอีกคนที่ได๎เขียนบทความ
เกี่ยวกับการรับแนวคิดสิทธิมนุษยชนในหมูํของพระสงฆ๑ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ในบทความ
เรื่องพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (Socially Engaged Buddhism) นี้ แซลลี บี คิง ได๎สรุปผลของการศึกษา 
วิจัยของตนที่เกี่ยวกับวิธีที่พระสงฆ๑ได๎ปรับคําสอนทางศาสนาเพ่ือข๎องเกี่ยวกับสังคมให๎มากยิ่งขึ้น 
หลังจากท่ีตนได๎ทําการสํารวจวาทกรรมของพระสงฆ๑และชีในสถานที่ตําง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
เพ่ือทราบกระแสความคิดหลัก ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสถานที่จริง งานนี้จึงจัดวําเป็นงานเขียนที่
อาศัยผลการวิจัยในภาคสนาม และได๎สรุปวําพระสงฆ๑เห็นวําสิทธิมนุษยชนไปได๎กับคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 1. สิทธิมนุษยชนเชื่อในศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑ ในขณะที่พระพุทธศาสนา
เห็นวํา  การได๎เกิดเป็นมนุษย๑เป็นสัตว๑ประเภทเดียวในสังสารวัฏที่สามารถตรัสรู๎ได๎ 2. สิทธิมนุษยชน
สันนิษฐานลํวงหน๎าวําความเทําเทียมกันของมนุษย๑ เป็นเรื่องจริงและพระพุทธเจ๎าได๎ปฏิเสธระบบ
วรรณะ ดังนั้น พระพุทธองค๑จึงทรงเชิญชวนประชาชนจากชนชั้นและวรรณะตําง ๆ มาปฏิบัติธรรมะ
ในแบบพระพุทธศาสนา และได๎ทรงตอกย้ําวํามนุษย๑ทุกภูมิหลังสามารถตรัสรู๎ได๎ 3. ศีล 5 แม๎วําเน๎น
เรื่องหน๎าที่แตํก็สะท๎อนสิทธิ์ ดังเชํน การห๎ามฆําสัตว๑จึงเทํากับสิทธิ์ในการมีชีวิต 4. สังคมที่มีเสรีภาพที่
มีสํวนในการสนับสนุนความมั่นคงในความเป็นสํวนตัว เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางศาสนา 
เสรีภาพทางการรวมกลุํมล๎วนเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิตในแบบพุทธ งานวิจัยนี้
นอกจากได๎ให๎ภาพการสนทนาแลกเปลี่ยน หรือแม๎แต๎การโต๎ทางวาทกรรมของพระภิกษุตํอประเด็น
แนวคิดสิทธิมนุษยชน แตํยังแสดงการตีความทางปรัชญาของพระสงฆ๑ในด๎านความดี ศักดิ์ศรีแหํง
ความเป็นมนุษย๑ หน๎าที่ เสรีภาพ เป็นต๎น (McMahan, 2012, p. 203)  

ดังนั้น งานวิจัยที่กลําวมาข๎างต๎นโดยรวมจึงเน๎นการศึกษาเปรียบเทียบระหวําง
สิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสร๎างเหตุผล (argument) ของพระสงฆ๑เถรวาทตํอ
สิทธิมนุษยชน จึงมิได๎เน๎นการวิเคราะห๑ตัวบทด๎วยทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ที่ให๎
ความสําคัญกับประเด็นอุดมการณ๑ในตัวบทและประเด็นภาพแทน (representation) ที่ถูกผลิตขึ้น
โดยผํานกลวิธีทางภาษา (linguistic strategy) และไมํได๎สืบค๎นพัฒนาการของตัวบทวําได๎กําเนิดขึ้น
และเปลี่ยนแปลงอยํางไรในรอบหลายทศวรรษท่ีผํานมา 

2.3.2 ทบทวนวรรณกรรมในด้านวาทกรรมเถรวาทไทย 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห๑วาทกรรมเถรวาทไทย (ที่ประยุกต๑ใช๎วิธีวิเคราะห๑

วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ในแบบฟูโกลต๑) มีน๎อยมากในประเทศไทย ทั้งนี้ เพราะงานสํวนใหญํมักเกี่ยวข๎อง
กับการวิเคราะห๑วาทกรรมประเภทอื่น ๆ ของภาษาไทย เชํน วาทกรรมสื่อมวลชน วาทกรรมการเมือง 
วาทกรรมหนังสือพิมพ๑ เป็นต๎น งานเดํน ๆ เชํน พงษ๑พันธุ๑  กีรติวศิน ได๎ทําการศึกษาวิจัยในระดับ
ปริญญานิเทศศาสตร๑ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ในหัวข๎อเรื่อง “วาทกรรม 
อํานาจและการสื่อสารวาทกรรมภิกษุณีเถรวาทของไทย” ในงานดังกลําว พงษ๑พันธุ๑ กีรติวศิน ได๎วิเคราะห๑
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และอธิบายวาทกรรมและการสื่อสารวาทกรรมของภิกษุณีเถรวาทของไทยและได๎วิพากษ๑ความสัมพันธ๑
เชิงอํานาจผํานชุดวาทกรรมภิกษุณีเถรวาทของไทย โดยประยุกต๑ใช๎กรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรมของ  
มิเชล ฟูโกลต๑ งานนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ 
และได๎ใช๎แหลํงข๎อมูลจากเอกสารจากจดหมายเหตุ (ชํวงปี พ.ศ. 2471-2472) หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ๑ 
รวมถึงสื่ออ่ืน ๆ เชํน สื่อออนไลน๑ และการสัมภาษณ๑ภิกษุณีเชิงลึก รวม 7 รูป  

อยํางไรก็ดี งานวิจัยของ พงษ๑พันธุ๑ กีรติวศิน นี้มิได๎อธิบายวาทกรรมในด๎านกลวิธี
ทางโวหาร กลวิธีทางคําศัพท๑ และกลวิธีทางวาทกรรม แตํทวํา เน๎นพัฒนาการในมิติประวัติศาสตร๑ 
คําวํา “วาทกรรม (discourse)” ถูกใช๎ในแบบกว๎าง ๆ มากกวําที่จะหมายถึง “ความรู๎เชิงวาทกรรม 
(discursive knowledge)” ในแบบฟูโกลต๑ที่ต๎องสะท๎อนกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง อยํางไรก็
ดี งานวิจัยนี้พบความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่นําสนใจในชํวงประวัติศาสตร๑ที่ผํานมา โดยเห็นวํามีความ
พยายามอยํางน๎อยสองครั้งในการที่จะรื้อฟ้ืนภิกษุณีบริษัทในประเทศไทย ครั้งแรกถูกบันทึกไว๎ในปี 
พ.ศ. 2472 โดยการริเริ่มของนายนรินทร๑ กลึง แตํความพยายามในครั้งนั้นไมํประสบผลสําเร็จ และ
ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2544 เมื่อฉัตรสุมาลย๑ กบิลสิงห๑ได๎เข๎ารับการบรรพชาที่ประเทศศรีลังกาและ
ประกาศตนเป็นสามเณรีเถรวาทรูปแรกของไทย การปะทะกันระหวํางวาทกรรมได๎เกิดขึ้นภายใต๎
กรอบความรู๎ สถาบันเถรวาท อํานาจรัฐไทย และจารีตประเพณี โดยพบวํา มีการใช๎กลยุทธการสื่อสาร
วาทกรรมในลักษณะการอธิบาย การโต๎แย๎งและประณาม การใช๎อํานาจบังคับ การใช๎องค๑กรสถาบัน 
การใช๎ความรุนแรง และการใช๎ความดื้อดึง เป็นต๎น  

2.3.3 ทบทวนวรรณกรรมในด้านความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนา 
แม๎วําคําวํา “ยุคอาณานิคม (colonial era)” และ “ยุคหลังอาณานิคม (post 

colonial era)” ได๎ถูกใช๎อยํางแพรํหลายในงานวรรณกรรมและงานประวัติศาสตร๑นิพนธ๑ในยุคป๓จจุบัน
เพ่ือระบุถึงสาระและผลกระทบของมรดกทางวัฒนธรรมในยุคอาณานิคมดังกลําว แตํสําหรับงาน
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา คําทั้งสองก็ยังใช๎ แตํทวํา คําวํา “ความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนา (Buddhist Modernism)” และ “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (Socially Engaged 
Buddhism)” กลับเป็นแนวคิดที่กําลังได๎รับความสนใจและถูกใช๎อยํางกว๎างขวางมากกวําในแวดวง
วิชาการทางพุทธศาสตร๑ในป๓จจุบัน 

ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนา 
นักวิชาการตะวันตกเห็นวําพระพุทธศาสนาดังที่เราเห็นหรือเข๎าใจในป๓จจุบันได๎มี

วิวัฒนาการในด๎านคําสอนและวิถีปฏิบัติทางศาสนา การศึกษาเกี่ยวกับบริบทและป๓จจัยตําง ๆ ที่
นําไปสูํปรากฏการณ๑ทางสังคม หรือยุคสมัย (period) ที่นิยมเรียกกันในแวดวงวิชาการวํา “ความเป็น
ยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา” จึงเป็นเรื่องที่นําสนใจในด๎านวิชาการ และตรงกับวัตถุประสงค๑ของ
งานวิจัยนี้  
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เดวิด แอล แม็กมาฮาน (David L. McMahan) ได๎เคยอธิบายในหนังสือชื่อ 
“The Making of Buddhist Modernism” วําป๓จจัยที่นําไปสูํความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา 
คือ คริสต๑ศาสนา (Christianity) วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร๑และเหตุผลนิยม (scientific naturalism and 
tradition of rationalism) และลัทธิโรแมนติคเอ็กซ๑เพรสชั่นนิสม๑ (Romantic Expressionism) หรือ
อาจกลําวในอีกแบบวํา รูปแบบใหมํ ๆ ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นผลของกระบวนการสําคัญ ๆ 
ในระดับโลก เชํน กระบวนการปรับเปลี่ยนให๎ทันสมัย (modernization) และกระบวนการทําให๎เป็น
ตะวันตก (westernization) หรือโลกาภิวัตน๑ (globalization) ดังสะท๎อนในเรื่องการตีความพระธรรม
ในแบบใหมํ (reinterpretation) การสร๎างภาพลักษณ๑ (image-making) การฟ้ืนฟู (revitalization) และ
การปฏิรูป (reform) ของชุมชนพุทธ เรื่องเหลํานี้ได๎เกิดขึ้นทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกในชํวง
หลายศตวรรษที่ผํานมา รูปแบบใหมํเหลํานี้ได๎ถูกสร๎างขึ้นโดยชาวพุทธในเอเชียและชาวตะวันตกที่
มุํงมั่นในการตอบคําถามเกี่ยวกับความเป็นยุคสมัยใหมํ ดังเชํน ประเด็นความไมํแนํนอนทางความรู๎ 
(epistemic uncertainty) พหุสภาพทางศาสนา (religious pluralism) ความขัดแย๎งระหวําง
วิทยาศาสตร๑กับศาสนา (conflicts between science and religion) สงคราม (war) และ
สิ่งแวดล๎อม (environment) (McMahan, 2008, pp. 5-12) ข๎อเสนอของแม็กมาฮานที่สร๎างอยูํบน
การสํารวจงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร๑ในสองศตวรรษที่ผํานจึงมีประโยชน๑มากในการสร๎าง
ความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปแบบตําง ๆ ที่พัฒนาขึ้นในพระพุทธศาสนาในชํวงสองศตวรรษที่ผํานมาที่เต็มไป
ด๎วยเหตุการณ๑และความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของโลก 

อยํางไรก็ตาม งานของแม็กมาฮานดังกลําวมิได๎ระบุรายละเอียดมากนักในสํวนที่
เกี่ยวกับบริบทของความเป็นยุคสมัยใหมํของพระพุทธศาสนาไทย บทวิเคราะห๑ในสํวนนี้กลับไปปรากฏ
ในงานของธงชัย วินิจจะกูล ที่เชื่อวําพระพุทธศาสนาในสยามผํานการปฏิรูปทางภูมิป๓ญญาครั้งใหญํใน
ต๎นศตวรรษที่ 19 โดยขบวนการธรรมยุติกนิกายของวชิรญาณภิกขุ (เจ๎าฟูามงกุฎ) ความเปลี่ยนแปลง
สําคัญคือความเข๎าใจตํอพระพุทธศาสนาอยํางที่เรารู๎จักในป๓จจุบัน พระพุทธศาสนาต๎องมิใชํความเชื่อ
ที่อธิบายโลกธรรมชาติทั้งปวงอีกตํอไป แตํทําให๎พระพุทธศาสนาเป็นระบบความเชื่อทางศีลธรรมของ
ป๓จเจกบุคคล และเป็นความเชื่อที่เป็นเหตุเป็นผล การตีความปรัชญาความคิดพระพุทธศาสนามีตํอมา
อีกมากมายในสังคมไทย โดยมากอยูํในกรอบของพระพุทธศาสนาอยํางที่วางไว๎แล๎วแตํครั้งนั้น ความ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวคือการสถาปนาคณะสงฆ๑ที่
รวมศูนย๑ตามแบบการปกครองรัฐ และแผํขยายความคิดและการตีความคัมภีร๑ที่กรุงเทพฯ ถือเป็น
มาตรฐานออกไป เพ่ือตะลํอมให๎พระพุทธศาสนาบนแผํนดินสยามคล๎ายคลึง หรือดําเนินไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎มีความพยายามทําให๎
พระพุทธศาสนาเป็นสํวนหนึ่งของความเป็นไทยอยํางแยกขาดจากกันไมํได๎ ความคิดเรื่องการเป็นไทย
เพ่ิงถูกประกอบสร๎างจนกลายเป็นวาทกรรมทรงพลังในคริสต๑ศตวรรษที่ 20 ความหลากหลายทาง
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ความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติของแตํละท๎องถิ่นถูกจํากัดทําลายลงไปมากตั้งแตํครึ่งแรกของ
คริสต๑ศตวรรษที่ 20 แม๎วําอํานาจรัฐไมํมีทางขจัดความหลากหลายระดับท๎องถิ่นให๎หมดสิ้นก็ตาม 
(ธงชัย วินิจจะกูล, 2555, น. 12)  

นักวิชาการตะวันตกอีกทํานที่มีทัศนะคล๎ายกับแม็กมาฮาน คือ เดวิด แชปแมน 
(David Chapman) ซึ่งเป็นนักเขียนเว็บไซต๑ทางปรัชญาพระพุทธศาสนา แชปแมนเห็นวํารูปแบบของ
พระพุทธศาสนาดังที่เราเห็นกันในป๓จจุบันมิใชํพระพุทธศาสนาเดียวกันดังที่ผู๎คนเข๎าใจในชํวงกํอนยุค
อาณานิคม เขาเน๎นวํารูปแบบพระพุทธศาสนาในชํวงกํอนยุคอาณานิคมมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องไสยศาสตร๑ 
(superstition) หรือไมํคํอยมีเหตุผล (irrationality) เมื่อเทียบในแบบตรรกะสมัยใหมํ ตัวบทคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา (ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎก) มักเป็นเรื่องตํานาน (legend) หรืออาจพิจารณาได๎
วํามีสาระที่เป็นเรื่องเกินกวําวิสัยมนุษย๑ปกติ อยํางไรก็ดี ผู๎คนทั่วไปในยุคป๓จจุบันมักคิดวําคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่ดูดีและมีเหตุผลเป็นสิ่งมีมาแตํเดิม หรือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ๎าได๎ทรงสอนในยุค
พุทธกาล และสิ่งที่ดูเหลือเชื่อในคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้นอาจเป็นสิ่งที่ถูกแตํงเติมเสริมใสํเข๎ามา
ใหมทํางวัฒนธรรม (superflous cultural accretions)  

แชปแมนเชื่อวําพระพุทธศาสนาในแบบเหตุผลนิยม ดังที่เราเห็นในป๓จจุบันเป็น
สิ่งประดิษฐ๑ทางป๓ญญาใหมํเพ่ือใช๎สู๎กับการรุกรานทางทหารและศาสนาของชาติตะวันตกที่เข๎ามายึด
ครองดินแดนตําง ๆ ในทวีปเอเชียในยุคอาณานิคม หรือในประมาณชํวงปี ค.ศ. 1860 เป็นต๎นมา ดังเห็น
วําบรรดาผู๎ปกครองชาวเอเชียได๎เริ่มบูรณาการอุดมการณ๑ดี ๆ ของโลกตะวันตกเข๎าไปในพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะหลักการสําคัญของโลกทัศน๑ทางวิทยาศาสตร๑ (key principles of scientific worldview) 
และหลักการสําคัญของศาสนาคริสต๑ (key principles of Christianity) เพื่อใช๎ในการสร๎างชาติ 
เนื่องจากผู๎นําเหลํานั้นตระหนักวําอํานาจแท๎จริงมาจากความคิด เรือกลไฟมิใชํเรื่องของการค๎นพบโดย
บังเอิญ แตํเรือกลไฟเป็นผลทางความคิดของเทคโนโลยี เทคโนโลยีก็เป็นผลทางความคิดของ
วิทยาศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ตํางเป็นผลทางความคิดของปรัชญา ดังนั้น ความคิดทางปรัชญา หรือ
อุดมการณ๑จึงเป็นเรื่องสําคัญ ประเทศที่สําเร็จในการต๎านทานจากการถูกยึดครองในฐานะอาณานิคม 
(colonization) จําเป็นต๎องสู๎กับบรรดาชาติเจ๎าอาณานิคมตะวันตกกลับด๎วยเรื่องอุดมการณ๑เชํนกัน 
และพระพุทธศาสนาถูกค๎นพบวํา เป็นกุญแจสูํความสําเร็จทางอุดมการณ๑เพ่ือใช๎ในการสร๎างชาติ  

นอกจากนั้น นักวิชาการกลุํมนี้เห็นวํารูปแบบของพระพุทธศาสนาในยุคกํอนปี 
ค.ศ. 1860 นั้น คงแตกตํางจากพระพุทธศาสนาในยุคป๓จจุบัน เพราะในยุคโบราณ ฆราวาสทั่วไปไมํ
สามารถเข๎าถึงคัมภีร๑โบราณทางพระพุทธศาสนาได๎งําย ๆ คัมภีร๑เหลํานั้นมักเขียนด๎วยภาษาโบราณที่
ชนชั้นนําและพระสงฆ๑เทํานั้นที่สามารถเข๎าใจ ศาสนาจึงเป็นเรื่องพิธีกรรมสาธารณะที่มีพระสงฆ๑เป็นผู๎
ประกอบพิธีกรรม ประชาชนทั่วไปมักมิได๎ถูกคาดหวังวําจะเข๎าใจพิธีกรรมทางศาสนาดังกลําว หน๎าที่
ของฆราวาสทั่วไปคือการถวายป๓จจัยให๎แกํสงฆ๑ ในขณะที่รูปแบบตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาดังที่เรา
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เห็นในยุคป๓จจุบันได๎ผํานการปฏิรูป โดยเฉพาะการตีความพระไตรปิฎกในลักษณะใหมํที่สะท๎อนวําการ
นิพพานแท๎จริงเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข๎าถึงได๎ และได๎อนุญาตให๎ฆราวาสสามารถฝึกทําสมาธิ 
ดังนั้น ผลที่ตามมา คือ รูปแบบตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาในป๓จจุบันสามารถอ๎างอยํางนําเชื่อวํามี
ความเป็นวิทยาศาสตร๑และมีความเป็นเหตุผลมากกวําคริสต๑ศาสนา พวกฝ๓กใฝุเสรีนิยมมักเชื่อวํา
ตะวันตกมิควรปกครองหรือเผยแพรํศาสนาของตนไปยังสังคมที่มีศาสนาที่ดีและมีเหตุผลกวําตน 

หากพิจารณาข๎อเสนอโดยรวมของแชปแมนข๎างต๎น ผู๎วิจัยเห็นวํานี้เป็นข๎อเสนอที่
นําสนใจ โดยเฉพาะการกําหนดให๎การลําอาณานิคมเป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ที่สําคัญที่นํามาสูํ
ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา และความเห็นที่วําพระพุทธศาสนาในแบบเหตุผลนิยม ดังที่
เราเห็นในป๓จจุบันเป็นสิ่งประดิษฐ๑ทางป๓ญญาใหมํเพ่ือใช๎สู๎กับการรุกรานทางทหารและศาสนาของชาติ
ตะวันตกที่เข๎ามายึดครองดินแดนตําง ๆ ในทวีปเอเชียในยุคอาณานิคม หรือประมาณชํวงปี ค.ศ. 1860 
เป็นต๎นมา แตํการอธิบายของแชปแมนดังกลําวมิได๎เสนออะไรใหมํไปกวําแม็กมาฮาน นอกจากนั้น 
ผู๎วิจัยกลับเห็นวําประเทศเจ๎าอาณานิคมตะวันตกคงมิได๎มองวําทั้งคริสต๑ศาสนาและพระพุทธศาสนาวํา
มีเหตุผลแตํอยํางไร เพราะคริสต๑ศาสนาเองก็สลัดแนวคิดเรื่องพระเจ๎าและเรื่องพระเจ๎าสร๎างโลก
ออกไปจากคําสอนของตนไมํได๎ พระพุทธศาสนาเถรวาทเองก็สลัดฐานคติทางญาณวิทยาของตนที่มี
เรื่องจักรวาลวิทยาและภพภูมิตําง ๆ ที่ดูขัดแย๎งกับวิทยาศาสตร๑ของโลกตะวันตกไมํได๎  

ป๓ญญาชนชาวพุทธจํานวนมากตระหนักดีวําคําสอนทางพระพุทธศาสนาเองก็
ต๎องมีวิวัฒนาการ ซึ่งคงต๎องเหมือนกับทุกอยํางในโลกที่ต๎องมีวิวัฒนาการ นักประวัติศาสตร๑เชื่อวํา
แม๎แตํพระไตรปิฎกก็เป็นผลผลิตของวิวัฒนาการ หรือเป็นความพยายามของลังกาในการตีความคํา
สอนของพระพุทธองค๑ด๎วยภาษาและความรู๎ของคนลังกาเองในชํวงนั้น ด๎วยเหตุนี้ พระไตรปิฎกจึงถูก
จารึกด๎วยภาษาสิงหลโบราณ พระไตรปิฎกมิได๎จารึกด๎วยตัวอักษรของแคว๎นทางตอนเหนือของอินเดีย 
ตัวอักษรสิงหลโบราณจึงถูกใช๎ในการถอดเสียงภาษาบาลี (ที่ไมํมีตัวอักษรของตนเอง) ความรู๎ในชํวงนั้น
ในที่นี้หมายถึงระดับทางความรู๎ที่ชาวลังกาได๎มีอยูํในยุคนั้น ซึ่งมิได๎มีความก๎าวหน๎าอะไรมาก ผู๎วิจัย
เห็นวําแชปแมนยังคงคิดวําพระไตรปิฎกเทํากับคําสอนของพระพุทธเจ๎าจริง ๆ ทั้งหมด โดยมิได๎พิจารณา
พระไตรปิฎกวําเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการตีความคําสอนของพระพุทธองค๑โดยชนชาติลังกาโบราณ 
ทั้งนี้ เพราะพระไตรปิฎกมิได๎ถูกผลิตในยุครํวมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ๎า แตํทวําถูกจารึกหรือผลิตขึ้น
เกือบหนึ่งพันปีหลังจากการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค๑  

นอกจากนั้น ผู๎วิจัยยังเห็นตํางกับข๎อเสนอของแชปแมนในประเด็นอ่ืน ๆ เชํน 
การบูรณาการหลักการสําคัญของศาสนาคริสต๑ในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพราะเมื่อพิจารณาตัวบทใน
ฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร๑แล๎ว คําสอนทางพระพุทธศาสนาหลัก ๆ ในป๓จจุบันมิได๎ถูกปรับเปลี่ยน
จากยุคลังกาในด๎านแกํนธรรม หรือรับหลักการของคริสต๑ศาสนา แตํทวําจะดีกวําหากกลําววํา กฎเกณฑ๑
ทางความรู๎และความจริงในพระไตรปิฎกนั้นถูกเลือกใช๎ การเลําอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาทํา
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ด๎วยสํานวนภาษาของยุคสมัยใหมํ หรือแม๎แตํมีการขยายความเพ่ิมเติมด๎วยภาษาหรือสํานวนของโลก
ทัศน๑ศตวรรษที่ 21 เพราะผู๎ตีความในยุคป๓จจุบันก็ต๎องใช๎ตรรกะภาษาของยุคป๓จจุบันในการตีความ 
(มิวําภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ตัวอยํางที่เห็นชัดเจนคือพระไตรปิฎก (ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ๎าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ได๎ใช๎ภาษาและมโนทัศน๑ของ
ศตวรรษท่ี 20 ในการแปลพระไตรปิฎก ดังเชํน การใช๎คําวํา “สิทธิมนุษยชน” ในพระไตรปิฎก แตํทุก
คนทราบดีวําแนวคิดสิทธิมนุษยชนเพิ่งเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1948  

อยํางไรก็ดี ผู๎วิจัยสังเกตวํากฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงจํานวนมากใน
พระไตรปิฎกมิได๎ถูกนํามาใช๎ในชํวงความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา เชํน จักรวาลวิทยาใน
แบบเถรวาท สิ่งที่ถูกนํามาใช๎จริง ๆ ในการผลิตคําสอนจึงเหลือเพียงกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความ
จริงทางจริยศาสตร๑เทํานั้น  ดังนั้น  คําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เราเห็นในป๓จจุบันจึงวนเวียนกับเรื่อง  
กฎไตรลักษณ๑  กฎแหํงกรรม  มรรคมีองค๑ 8  ไตรสิกขา ปฏิจจสมุปบาท การวิเคราะห๑เรื่องเจตนาใน
ฐานะเกณฑ๑สําคัญที่ใช๎ในการแบํงระหวํางกุศลกับอกุศล เป็นต๎น เกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงล๎วน
มาจากพระไตรปิฎก แตํนํามาผสมกับวาทกรรมสมัยใหมํ เพราะนิกายเถรวาทของไทยยังยึดถือเอา
สาระของพระไตรปิฎกของลังกาเป็นแหลํงความรู๎หรือหลักฐานหลักในด๎านหลักคําสอนพุทธ แตํอีกสิ่ง
ที่อาจแตกตํางกันจริง ๆ ในพระพุทธศาสนาคือประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกประยุกต๑ดัดแปลง
ใช๎ให๎เหมาะในแตํละพ้ืนที่ เชํน พระสงฆ๑ไทยไมํสามารถใช๎สิทธิในการเลือกตั้ง แตํยังต๎องโกนคิ้ว  

หากพิจารณาประเด็นความเป็นไสยศาสตร๑หรือความไมํเป็นไสยศาสตร๑ของ
พระพุทธศาสนานั้น มันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ๑ทางญาณวิทยาที่แชปแมนใช๎วัด การที่เราพิสูจน๑
บางอยํางด๎วยตาเปลําไมํได๎ มิใชํหมายความวํามันไมํมี เชํน เชื้อโรค ไวรัส เป็นต๎น คําถามคือเรารู๎ได๎
อยํางไงวําความรู๎ที่เรามีอยูํในป๓จจุบันก๎าวหน๎าและสมบูรณ๑ แม๎แตํฐานะของความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑
เมื่อสามร๎อยกวําปีกํอนก็แตกตํางจากฐานะของความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ในป๓จจุบัน แตํสิ่งที่แตกตํางจน
เดํนชัดคือคําสอนทางพระพุทธศาสนาและของศาสนาอ่ืน ๆ เป็นเรื่องนามธรรม มิใชํเรื่องวัตถุ จึงไมํ
สามารถพิสูจน๑ในห๎องทดลองทางวิทยาศาสตร๑ได๎ เพราะหลักคําสอนเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับมิติชีวิตและ
ชีวิตหลังความตาย เราจึงไมํสามารถพิสูจน๑อะไรได๎เพราะเราทุกคนยังไมํตาย การใช๎เกณฑ๑หรือตรรกะ
ของศาสตร๑ประเภทหนึ่งเพ่ือมาตัดสินฐานะของอีกศาสตร๑จึงเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัว แตํละศาสตร๑มี
ปรัชญาหรือความมํุงหมายไมํเหมือนกัน เพราะมีธรรมชาติที่ไมํเหมือนกัน 

ยิ่งกวํานั้น คํากลําวของแชปแมนที่วําพระพุทธศาสนาในชํวงกํอนยุคอาณานิคมมี
เนื้อหาที่เป็นเรื่องไสยศาสตร๑ หรือไมํคํอยมีเหตุผล หากเทียบในแบบตรรกะสมัยใหมํ และผู๎คนทั่วไปใน
ยุคป๓จจุบันมักคิดวําคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ดูดีและมีเหตุผลเป็นสิ่งมีมาแตํเดิม หรือเป็นเรื่องที่
พระพุทธเจ๎าได๎ทรงสอนในยุคพุทธกาล และสิ่งที่ดูเหลือเชื่อในคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้น อาจเป็น
สิ่งที่ถูกแตํงเติมเสริมใสํเข๎ามาใหมํทางวัฒนธรรม (superflous cultural accretions) ในประเด็นนี้ 
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ผู๎วิจัยกลับเห็นวําการที่คําสอนทางพระพุทธศาสนาดูดีมีเหตุผลในป๓จจุบัน มิใชํเพราะเนื้อหาทาง
พระพุทธศาสนาได๎ปรับเปลี่ยน แตํเพราะเนื้อหาของพระไตรปิฎกได๎ถูกลดทอนเพ่ือทําให๎คําสอนทาง
พระพุทธศาสนาไมํแย๎งกับกฎทางวิทยาศาสตร๑ นอกจากนั้น เนื้อหาของคําสอนทางพระพุทธศาสนา
บางอยํางได๎เพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากการตีความในแบบใหมํที่ต๎องอาศัยภาษาและแนวคิดของยุคสมัยใหมํ 
ซึ่งเป็นยุคของผู๎ตีความเอง  ดังนั้น  คําวํา “ไมํมีเหตุผล” หรือ “ไสยศาสตร๑”จึงเป็นเรื่องของการนิยาม
และการแบํงแยกประเภทจากจุดยืน หรือหลักเกณฑ๑ที่เดวิด แชปแมนได๎ใช๎เอง และที่เลวร๎ายที่สุด 
การสรุปของแชปแมนมิได๎อาศัยตัวบทในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ หรือมิได๎ใช๎หลักฐานทาง
ตัวบทในการสนับสนุนทําทีของตนเอง 

นาธาน แคทซ๑ (Nathan Katz) เป็นนักวิชาการอีกคนที่ได๎พยายามกําหนด
คุณลักษณะของพระพุทธศาสนาในแบบสมัยใหมํ (Buddhist Modernity) ไว๎ 3 ประการ คือ 
1. การตอบโต๎ การรุกเข๎ามาทางการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของตํางประเทศ (ชาวตะวันตก) 
ในประเทศศรีลังกา 2. การตอบโต๎การรุกเข๎ามาดังกลําวโดยการฟ้ืนฟูสถาบันทางศาสนาและหลักธรรม
คําสอน และ 3. การปฏิสัมพันธ๑ในแบบใหมํระหวํางพระสงฆ๑กับฆราวาส นิยามเหลํานี้สามารถใช๎ได๎ใน
กรณีของศรีลังกา นาธาน แคทซ๑ เห็นวํายุคฟ้ืนฟู (Revival) ของศรีลังการเริ่มขึ้นประมาณในปี ค.ศ. 1828 
(พ.ศ. 2371) จนกระทั่งปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ซึ่งเน๎นเรื่องความเป็นเหตุผลนิยมของพระพุทธศาสนา 
(rationalism) การใช๎การโต๎วาทีและใบปลิวในการเผยแพรํแนวคิดของตน ตลอดจนการให๎ความสําคัญแกํ
ฆราวาส (Heine & Prebish, 2003, p. 27) ผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวําการกําหนดคุณลักษณะของความเป็น
ยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของแคทซ๑ในกรณีศรีลังกามีความกระชับ หรือแคบเข๎ามา โดยเน๎น
เรื่องพฤติกรรมของพุทธบริษัทเป็นสําคัญ แตํในขณะที่ข๎อเสนอทางทฤษฎีของแม็กมาฮานเน๎นรูปแบบตําง 
ๆ ของพระพุทธศาสนาในยุคสมัยใหมํ ตลอดจนป๓จจัยตําง ๆ ที่มีสํวนในการสร๎างยุคความสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนา 

พระไพศาล วิสาโลได๎ศึกษาพระพุทธศาสนาไทยในสังคมสมัยใหมํ โดยเห็นวํา
แนวคิดเหตุผลนิยมในรูปกระแสวิทยาศาสตร๑ได๎ทําให๎เกิดการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในชํวงรัตนโกสินทร๑
ตอนต๎น รวมถึงการทําให๎เกิดการนิยามพระพุทธศาสนากันใหมํ แนวคิดแบบวิทยาศาสตร๑นี้ได๎ทําให๎
การเชื่อผีสางเทวดาเริ่มถูกกันออกไปจนกลายเป็นเรื่องนอกพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น  การนิยาม
พระพุทธศาสนาด๎วยกรอบเกณฑ๑ใหมํนี้ทําให๎พระปุา หรือพระวิป๓สสนาธุระกํอนการปฏิรูปศาสนาของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวถูกวิจารณ๑วําเป็นพวกงมงาย ใฝุไสยศาสตร๑ แตํในขณะเดียวกัน
ได๎ทําให๎พระพุทธศาสนาในไทยมีระเบียบระบบชัดเจน มีเอกภาพมากขึ้นในด๎านความเชื่อและการปฏิบัติ 
มีความทันสมัย อันจําเป็นสําหรับการปรับตัวเพ่ือรับมือกับศาสนาใหมํที่กําลังแพรํเข๎ามาในยุคการลํา
อาณานิคม นั่นคือศาสนาคริสต๑  พระไพศาล วิสาโล ได๎ตั้งข๎อสังเกตที่นําสนใจวําในขณะที่ไทยมี
พระพุทธศาสนาแบบธรรมยุต ลังกาก็มีพุทธศาสนาแบบโปรแตสแตนต๑ที่ธรรมปาละได๎บุกเบิกจนเป็น

Ref. code: 25625924300014MGA



41 
 
ขบวนการทางภูมิป๓ญญาที่แพรํหลาย  ลักษณะรํวมกันในสองประเทศคือการปฏิรูปเกิดขึ้นโดยชนชั้น
นําในเมืองหลวง ซึ่งได๎รับการศึกษาหรืออิทธิพลทางความคิดจากตะวันตก ความคลางแคลงใจใน
ประเพณีที่สืบทอดกันมาทําให๎ธรรมปาละและวชิรญาณภิกขุกลับไปหาพระไตรปิฎก ซึ่งถูกยอมรับกัน
วําเป็นแหลํงสําคัญสําหรับการเข๎าถึงสัจธรรม  การใช๎ตําราหรือหนังสือเป็นสําคัญในการศึกษาและการ
เผยแผํพระธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเขียนตําราธรรมะไว๎เป็น
จํานวนมาก  ประเพณีนี้ยังสืบตํอไปยังพุทธทาสภิกขุ (พระไพศาล วิสาโล, 2559, น.87-91) 

ธงชัย วินิจจะกูล (2562, น. 3-67) เห็นวํา พระพุทธศาสนาของไทยได๎เปลี่ยนแปลง
โฉมสําคัญในคริสต๑ศตวรรษที่ 19 เพ่ือตอบสนองตํอการท๎าทายจากกระแสความเป็นเหตุผลนิยม หรือ
ปรับให๎เข๎ากับศาสตร๑สมัยใหมํ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในสยามได๎ผํานกระบวนการทําให๎ทันสมัย
และทําให๎เป็นเหตุเป็นผลยิ่งขึ้น เชํนเดียวกับรัฐและกลไกตําง ๆ ของรัฐ รวมทั้งการศึกษา ซึ่งล๎วนเป็น
สํวนหนึ่งของการก๎าวเข๎าสูํยุคสมัยใหมํของสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยรวม ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ
นี้ พระพุทธศาสนาสมัยใหมํได๎กดทับพระพุทธศาสนาแบบอ่ืน ๆ ของท๎องถิ่นตําง ๆ ในสยามลงไปเพ่ือ
สถาปนาอํานาจครอบงําของตน ในทํานองเดียวกันกับที่ความรู๎ตะวันตกได๎กระทํากับความรู๎ของไทย
หลายอยําง คนไทยสํวนใหญํไมํทราบหรือไมํสนใจวําพระพุทธศาสนาของไทยที่เป็นอยูํในป๓จจุบันและ
ได๎รับการยกยํองอยํางกว๎างขวางในวาทกรรมชาตินิยมวําเป็นแกํนของความเป็นไทย (Thainess) 
แท๎จริงแล๎วนี้เป็นผลผลิตของการแปลงโฉมในไทยอันเกิดจากแรงชักจูงของอิทธิพลตะวันตก สําหรับ
คนไทยแล๎ว พระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธศาสนา ไมํใชํพระพุทธศาสนาแบบไทยที่ผํานอิทธิพล
ตะวันตกแล๎วแปลงเป็นไทยอีกทีอยํางที่เกิดขึ้นในความเป็นจริง หากมองย๎อนกลับไปสังคมไทยรับ
พระพุทธศาสนาจากอินเดียผํานทางศรีลังกา มอญ พมําสายหนึ่ง รับอารยธรรมอินเดียผํานเขมรอีกสาย
หนึ่ง รับอารยธรรมจีน อาหรับ เปอร๑เซีย ยุโรป ผํานการค๎าทางทะเลตลอดหลายศตวรรษ การถํายทอด
ทางภูมิป๓ญญาข๎ามอารยธรรมจึงมีมาอยํางช๎านาน สิ่งที่เรียกวําภูมิป๓ญญาไทยแท๎จริงก็คือความรู๎ที่
เติบโตได๎ดีในสังคมไทย ทวําเกิดจากการปะทะประสานกับหลายอารยธรรมตลอดเวลา ระลอกใหญํ
หลังสุดคือการปะทะกับกระแสภูมิป๓ญญาจากตะวันตกนับจากต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 19 เป็นต๎นมา จึงไมํ
แปลก สังคมศาสตร๑หลายวิชาที่ไมํมีรากแข็งแกรํงในสังคมไทย ยํอมมีความโน๎มเอียงที่จะต๎อนรับความรู๎
จากตะวันตกงํายกวํา สํวนวิชาที่มีรากหรือฐานความรู๎ (เชํน พระพุทธศาสนา) ในสังคมไทยยํอมเลือก
รับดัดแปลงหรือแม๎แตํปฏิเสธความรู๎จากตะวันตกด๎วยฐานความเชื่อเดิม ดังเห็นวําการเรียนวรรณคดี
และประวัติศาสตร๑ในสังคมไทยจึงวนเวียนอยูํกับขนบเกํา ๆ มากกวําการศึกษาในเชิงวิพากษ๑และวิจารณ๑  

ดังเห็นวํานับจากรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 3) 
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 4) เป็นต๎นมา การปะทะสังสรรค๑ทางญาณ
วิทยานี้ได๎ปรากฏขึ้นในรูปลักษณะตําง ๆ เชํน การสนทนากับชาวตํางประเทศ เชํน นักการทูต 
บาทหลวง และนักวิชาการตะวันตก การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารจากสิ่งพิมพ๑ การศึกษาเลําเรียนในแบบ
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สมัยใหมํ เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ได๎สํงผลให๎วิธีคิดและวิธีพูดของผู๎ใช๎ภาษา หรือได๎ทําให๎วิธีเขียนของ
ผู๎ประพันธ๑เองได๎พัฒนาเปลี่ยนแปลงออกไปในด๎านความรู๎ เชิงวาทกรรม ตัวอยํางที่เห็นชัดคือ   
พุทธทาสภิกขุเป็นพระสงฆ๑รูปแรกของไทยในยุคหลังเหตุการณ๑การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงปกครอง พ.ศ. 2475 
(Siamese Revolution) ที่ได๎ตีความ/อธิบายพระธรรมในแบบสมัยใหมํ ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิเสธวิธีคิดใน
ด๎านจักรวาลวิทยาในแบบเตภูมิกถา (ไตรภูมิ) หรือได๎พยายามที่จะตีความพระธรรมด๎วยสํานวนภาษา
รํวมสมัย หรือแม๎แตํใช๎คําทับศัพท๑ภาษาอังกฤษเพ่ือให๎สอดคล๎องกับวิธีคิดทางวิทยาศาสตร๑และตรรกะ
ของศาสตร๑สมัยใหมํให๎ได๎มากท่ีสุด  

นอกจากนั้น ข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร๑ในด๎านญาณวิทยา คือ ไทยเริ่มประดิษฐ๑
คําวํา “สังคม”  “เศรษฐกิจ” “วัฒนธรรม”ขึ้นเมื่อไมํนาน หรือในชํวงยุคอาณานิคม (colonial period) 
โดยเฉพาะ เมื่อไทยได๎รับความรู๎เชิงวาทกรรม (discursive knowledge) หรือวิธีคิดเหลํานี้จากโลก
ตะวันตกผํานกลุ ํมป๓ญญาชนที่เคยศึกษาในตํางประเทศและได๎เผยแพรํวิธีคิดเหลํานี ้สู ํสังคมไทย 
ความรู๎เชิงวาทกรรม (discursive knowledge) ของสาขาวิชา (discipline) ตําง ๆ เชํน วาทกรรมการ
เมือง (รัฐศาสตร๑) สังคม (สังคมวิทยา) เศรษฐกิจ (เศรษฐศาสตร๑) วัฒนธรรม (มานุษยวิทยา) เป็นต๎น 
จึงเป็นเรื่องใหมํสําหรับคนไทย การแบํงความจริงและความรู๎ในทํานองนี้จึงมิใชํวิธีคิดดั้งเดิมของไทย 
เพราะในโลกอดีต ประเทศสยามยังนิยมใช๎คําวํา “วิชาบ๎านเมือง” “วิชาสิน” “วิชากินอยูํ” 
(ราชบัณฑิตยสภา, 2566, น. 213-220) เมื่อไทยเริ่มรับแนวคิดตะวันตก คําตําง ๆ เชํน โครงสร๎างทาง
สังคม ระบบเศรษฐกิจ สถาบันทางสังคม การสะสมทุน อุดมการณ๑ทางการเมือง จึงได๎ถูกประดิษฐ๑ขึ้น
เพ่ือใช๎ในการแปลคําตะวันตก คําที่มีต๎นตอจากโลกตะวันตกเหลํานี้จึงกลายเป็นทั้งความรู๎และความ
จริงในวิธีมองโลกของคนไทยไปด๎วย 

สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด๎านปรัชญาไทยอีกทํานที่มีทัศนะที่อาจใกล๎เคียงกับธงชัย 
วินิจจะกูล เขาเห็นวําความสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาหมายถึงพระพุทธศาสนาที่ถูกสร๎างขึ้นใหมํในยุค
อาณานิคม (colonial period) การสร๎างขึ้นใหมํหมายถึงการปฏิรูปองค๑กรหรือสถาบันพระพุทธศาสนา
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับกฎเกณฑ๑ของรัฐสมัยใหมํ และปฏิรูปการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหมํ 
อันเป็นผลของการปะทะกับภูมิป๓ญญาและวัฒนธรรมตะวันตก เชํน ปรัชญามนุษยนิยมและวิทยาศาสตร๑ 
รวมทั้งอิทธิพลแนวคิดเชิงปฏิรูปของศาสนาคริสต๑นิกายโปรแตสแตนท๑ เป็นต๎น ในสมัยรัชกาลที่ 4 
อิทธิพลทางความคิดแบบตะวันตกแผํเข๎ามาในสยามมากขึ้นพร๎อมกับการรุกคืบของลัทธิลําอาณานิคม
ตั้งแตํปลายรัชกาลที่ 3 นี่เป็นเหตุให๎ผู๎นําไทยต๎องสํารวจพ้ืนฐานความเชื่อ จักรวาลวิทยาในแบบไตรภูมิได๎
ถูกท๎าทาย (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2557, น. 38)   

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชนชั้นปกครองไทยมีความจําเป็นต๎องปฏิรูปการปกครองขนาด
ใหญํ เพ่ือให๎รอดพ๎นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก ในด๎านการพระศาสนา รัชกาลที่ 5 ทรง
มอบให๎สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสวางรากฐานการศึกษาของคณะสงฆ๑ใหมํ 
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และวางรากฐานความคิดอุดมการณ๑แหํงชาติ เขาเห็นวําพระพุทธศาสนามีบทบาทหน๎าที่ตอบสนองตํอ
สภาพทางสังคมการเมืองในยุคตําง ๆ เชํน ตอบสนองตํอการสร๎างอุดมการณ๑ราชาชาตินิยมในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย๑ ชํวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่โครงสร๎างทางสังคมและ
การเมืองเปลี่ยนไป ก็เริ่มเกิดการชํวงชิงการตีความพระพุทธศาสนาเพ่ือสนับสนุนประชาธิปไตยและ
อุดมการณ๑ธรรมราชาสมัยใหมํ และชํวงทศวรรษที่ พ.ศ. 2490 เรื่อยมาจนถึงชํวง พ.ศ. 2500 ได๎เกิด
การตีความพระพุทธศาสนาสนับสนุนประชาธิปไตยแบบไทย หรือระบบพํอขุนอุปถัมภ๑ นโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐ การสร๎างความทันสมัย และฟ้ืนฟูความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย๑ สํงผล
ให๎เกิดบทบาทของพระสงฆ๑ตํอต๎านคอมมิวนิสต๑ พระสงฆ๑นักพัฒนา วัดพัฒนาตัวอยําง จนกระทั่งเกิด
ปรากฏการณ๑พระการเมืองฝุายซ๎าย-ฝุายขวาในเหตุการณ๑ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519  
ถึงยุคป๓จจุบันก็เกิดปรากฏการณ๑พระสงฆ๑เคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งในฝุาย เสื้อเหลืองและเสื้อแดง
ในชํวงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 (สุรพศ ทวีศักดิ,์ 2560, น. 3-4)   

ในด๎านการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนา สุรพศ ทวีศักดิ์ เชื่อวําการแพรํเข๎า
มาของปรัชญาความคิดและความรู๎สมัยใหมํจากโลกตะวันตกได๎ทําให๎เกิดคําถามตํอความเชื่อประเพณี 
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาวําเป็นเรื่องไร๎เหตุผล งมงาย หรือเป็นไสยศาสตร๑ พุทธทาสภิกขุและ
ป๓ญญาชนพุทธที่พยายามสร๎างพระพุทธศาสนาในแบบสมัยใหมํหรือตี ความแกํนคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาให๎ทันสมัยได๎โต๎แย๎งมิติไสยศาสตร๑ของพระพุทธศาสนาด๎วยข๎ออ๎างที่วําความเชื่อ 
ประเพณี พิธีกรรมที่ไร๎เหตุผลตําง ๆ ในพระพุทธศาสนาที่ยึดถือตํอ ๆ กันมานั้นเป็นสิ่งที่เพ่ิมเข๎ามาที
หลัง ไมํใชํหลักพุทธธรรมที่แท๎จริง  

ในทัศนะของ สุรพศ ทวีศักดิ์ ตํอศาสนา เขาเชื่อวํามาตรฐานของศีลธรรมแบบ
ศาสนายังต่ํากวําหลักสิทธิมนุษยชน โดยอนุมานวําเราเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในนามศาสนาอยูํเสมอ 
เชํน การที่ชาวพุทธได๎ละเมิดสิทธิทางการเมืองของชาวมุสลิมในพมํา (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2560, น. 103) 
อยํางไรก็ดี ผู๎วิจัยเห็นวําวิธีคิดของ สุรพศ ทวีศักดิ์ ในทํานองนี้ไมํแยกแยะความแตกตํางระหวํางแกํน
คําสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของคําสอนทางศาสนากับพฤติกรรมของพุทธบริษัทที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคม การตัดสินมาตรฐานของพระพุทธศาสนาบนพ้ืนฐานของพฤติกรรม
พุทธบริษัทในชํวงเหตุการณ๑หนึ่ง  นั้นเป็นความถูกต๎องอยํางจริงแท๎แล๎วหรือ  

สุรพศ ทวีศักดิ์ เห็นวําการแยกศาสนาออกจากรัฐยังไมํมีในกรณีของไทย เขาจึง
สนับสนุนแนวคิดเรื่องการแยกศาสนาออกจากรัฐโดดเด็ดขาดในฐานะข๎อเสนอตํอวงวิชาการ อยํางไรก็
ดี ความจริงที่เราปฏิเสธไมํได๎คือพระสงฆ๑ไมํมีอาชีพ สถาบันสงฆ๑ยังต๎องพ่ึงฆราวาสในด๎านป๓จจัยสี่ 
สถาบันสงฆ๑ต๎องพ่ึงรัฐในด๎านการอํานวยความสะดวก การพิทักษ๑ปกปูอง และแม๎แตํที่ดินวัดในบาง
กรณี ในนัยนี้ แนวคิดท่ีเน๎นเรื่องการแยกศาสนาออกจากรัฐของ สุรพศ ทวีศักดิ์ จึงเป็นเพียงอุดมคติที่
ยากท่ีจะเกิดขึ้นจริงในบริบทไทย ความเป็นยุคสมัยใหมํตามหลักเกณฑ๑ของ สุรพศ ทวีศักดิ์ จึงสร๎างอยูํ
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บนอุดมการณ๑เสรีนิยม โดยเน๎นให๎ป๓จเจกบุคคลสามารถเลือกที่จะนับถือศาสนาในรูปแบบใด ๆ ก็ได๎ 
และศาสนาควรจะมีอิสระที่จะทํากิจกรรมใด ๆ ก็ได๎ แตํทวําผู๎วิจัยกลับเห็นวํานี้เป็นภาพทางอุดมคติที่
สุรพศ ทวีศักดิ์ ต๎องการให๎เกิดขึ้นในสังคมไทยป๓จจุบัน แตํความจริงก็คือ เรื่องทํานองนี้ไมํเคยมีจริง
และยากที่จะเกิดขึ้นจริงด๎วยเงื่อนไขทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทย โจทย๑ในทํานองนี้จึง
มิได๎สะท๎อนป๓ญหาจริง ๆ ในสังคมไทย 

สุรพศ ทวีศักดิ์ ตั้งข๎อสังเกตวํา แม๎วําพุทธทาสภิกขุเห็นวําพุทธธรรมที่แท๎จริงเป็น
หลักคําสอนที่มีความเป็นเหตุผล เป็นวิทยาศาสตร๑ กระทั่งตีความวําพุทธธรรมดั้งเดิมวําสนับสนุน
เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ จนเกิดแนวคิดประชาธิปไตยแบบพุทธ สังคมนิยมแบบพุทธที่
ผํานการตีความของป๓ญญาชนชาวพุทธหัวก๎าวหน๎าในอินเดีย ศรีลังกา พมํา เป็นต๎น แตํในอีกด๎านของ 
ความเป็นสมัยใหมํแบบพุทธก็คือการรับอิทธิพลแนวคิดชาตินิยมในยุคสมัยใหมํ ทําให๎เกิดอุดมการณ๑
พุทธชาตินิยม (Buddhist nationalism) ดังที่เกิดขึ้นในศรีลังกา พมํา ไทย และที่อื่น ๆ แนวคิด
พุทธชาตินิยมได๎อ๎างอิงวําพระพุทธศาสนาคือรากฐานทางประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ๑
ของชาติ สํงผลให๎พระพุทธศาสนาถูกอ๎างอิงเพ่ือกีดกันและตั้งข๎อรังเกียจชนกลุํมน๎อยอ่ืน ๆ ที่มิใชํชาวพุทธ 
เชํน กีดกันชาวทมิฬในศรีลังกา กีดกันชาวมุสลิมโรฮิงญาในพมํา หรือตั้งข๎อระแวงชาวมุสลิมในไทย 
เป็นต๎น  

วิธีการอธิบายเหตุการณ๑และเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ การตีความ และการปฏิรูป
พุทธศาสนาในยุคสมัยใหมํของไทยโดยสุรพศ ทวีศักดิ์ทําได๎ดี แตํก็ไมํแตกตํางจากวิธีของธงชัย วินิจจะ
กูลมากนัก แม๎กระนั้น ผู๎วิจัยเห็นวําบางประเด็นของการวิเคราะห๑ของสุรพศได๎กํอให๎เกิดคําถาม เชํน 
ประเด็นพุทธชาตินิยม จริง ๆ แล๎ว พุทธชาตินิยมดังกลําวเป็นปรากฏการณ๑ทางสังคมที่มีผลในด๎าน
การผลิตคําสอนใหมํ หรือเป็นเพียงเรื่องอารมณ๑ของชาวพุทธบางคนในแบบชั่วคราว หรือแท๎จริงแล๎ว 
หากพิจารณาจากมุมมองของการผลิตอุดมการณ๑ นี้อาจเป็นลัทธิชาตินิยมของพวกฆราวาสที่พยายาม
ใช๎พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร๎างรัฐ ในการสร๎างนโยบาย และในการสร๎างความชอบธรรม
ให๎แกํผู๎ปกครองของตน ลักษณะเชํนนี้อาจเกิดขึ้นมาในหลายชํวงของประวัติศาสตร๑ แตํนี้ อาจมิใชํ
ขบวนการทางสังคม หรือขบวนการทางภูมิป๓ญญาขนาดใหญ ํ

ตรงจุดนี้  อาจสรุปได๎วํานักวิชาการสํ วนใหญํมักนิยามความสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนาวําหมายถึงรูปแบบตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาที่พัฒนาในคริสต๑ศตวรรษที่ 19 หรือใน
ยุคอาณานิคมเป็นต๎นมา รูปแบบใหมํตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาได๎ประสานคําสอนและหลักปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนากับวาทกรรมหลัก ๆ ของยุคสมัยใหมํของโลกตะวันตก (key discourses of 
Western modernity) ดังสะท๎อนในเรื่องการเน๎นตัวบท (emphasis on texts) ความเป็นเหตุเป็นผล 
(rationality) การทําสมาธิ (meditation) ความเสมอภาค (egalitarianism) การมีสํวนรํวมของฆราวาส 
(participation of laity) การลดเรื่องพิธีกรรม (deemphasis on rituals) การลดเรื่องไสยศาสตร๑ 
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(deemphasis on superstition) การลดเรื่องจักรวาลวิทยาแบบดั้งเดิม (deemphasis on traditional 
cosmology) และการลดเรื่องการบูชารูปเคารพ (deemphasis on icon worship) (McMahan, 2008, 
pp. 5-12) 

โดยทั่วไป งานของ ธงชัย วินิจจะกูล และนักวิชาการคนอ่ืน ๆ มักมิได๎ เน๎น
รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับรูปแบบตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาในยุคหลังอาณานิคม (Post colonialism) 
ของไทย โดยเฉพาะในยุคสงครามเย็น (Cold War) ซึ่งมีพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) เป็นผู๎นํา รายละเอียดที่สําคัญตรงนี้กลับไปปรากฏในงานตีพิมพ๑ชิ้นสําคัญอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับพุทธทาสภิกขุโดยตรง ดังเชํน หนังสือเรื่อง “Modern Thai Buddhism and Buddhadasa” 
โดยศาสตราจารย๑โตโมมี อีโต (Tomomi Ito)  หนังสือเลํมนี้จัดเป็นงานด๎านประวัติศาสตร๑สังคมและ
ภูมิป๓ญญาของพระพุทธศาสนาในชํวงสงครามเย็นที่ได๎พลิกโฉมโครงสร๎างของสังคมไทยอยํางมาก อีโต
ได๎มุํงเน๎นไปที่ชีวิตและผลงานของพุทธทาสภิกขุในฐานะพระสงฆ๑เถรวาทท่ีโดดเดํนในด๎านการประพันธ๑ 
อีโตเห็นวํา พุทธทาสภิกขุสามารถดึงความสนใจจากป๓ญญาชนชาวพุทธที่กําลังแสวงหาเส๎นทางด๎าน
จิตวิญญาณในบริบทของความขัดแย๎งทางอุดมการณ๑ในยุคสงครามเย็น อีโตเชื่อวําการประพันธ๑งานนิพนธ๑
เกี่ยวกับโลกุตรธรรมเพ่ือใช๎เป็นคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดเดํนของมรดกที่พุทธทาสภิกขุได๎ทิ้งไว๎
ให๎แกํชาวพุทธ   

นอกจากนั้น อีโตตั้งข๎อสังเกตวําคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เผยแพรํในโลก
ตะวันตกมิใชํเรื่องการสะสมบุญและเรื่องไสยศาสตร๑ ในด๎านระเบียบวิธีวิจัย หนังสือของอีโตเป็นผล
ของงานวิจัยที่ได๎สัมภาษณ๑บุคคลจํานวนมากและสํารวจวารสารและหนังสือรํวมสมัยเพ่ือจัดทํา  
องค๑ความรู๎เกี่ยวกับพุทธทาสภิกขุในแงํมุมตําง ๆ  โดยทั่วไป งานนี้ได๎ให๎ภาพที่คํอนข๎างละเอียด
เกี่ยวกับการเขียนงานของพุทธทาสภิกขุที่มักเน๎นเรื่องการพ๎นทุกข๑และการไมํขัดแย๎งกับวิทยาศาสตร๑
ซึ่งเป็นพลังทางภูมิป๓ญญาของโลกตะวันตก แม๎กระนั้น งานนี้มิได๎ระบุมากนักเกี่ยวกับมุมมองของ 
พุทธทาสภิกขุตํอสิทธิมนุษยชน (Ito, 2012, pp. 2-29) 

ปีเตอร๑ แจ็กสัน (Peter Jackson) นักวิชาการตะวันตกอีกทํานที่ทําวิจัยเกี่ยวกับ
การตีความของพุทธทาสภิกขุ โดยเขาได๎ตีพิมพ๑หนังสือ “Buddhadasa, Theravada Buddhism 
and Modernist Reform in Thailand” ซึ่งให๎ภาพเกี่ยวกับยุทธศาสตร๑ของการเผยแพรํคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาในแบบพุทธทาสภิกขุได๎อยํางละเอียด โดยเฉพาะการอธิบายตัวอยํางวิธีการตีความ
และการพัฒนาคําสอนทางพระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุในแบบใหมํที่เน๎น เรื่องการพ๎นทุกข๑  
แตํทวําไมํเน๎นเรื่องอภินิหาร ในทัศนะของแจ็กสัน ผลงานที่เดํนชัดในการตีความคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุคือเรื่องจิตวําง หรือสุญญตา ซึ่งเป็นรากฐานของแนวคิดเรื่อง
นิพพาน พุทธทาสภิกขุเอาเค๎าแนวคิดมาจากคําสอนทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยเฉพาะ
สํานักเซน (Jackson, 1987, pp. 4-50) 
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อยํางไรก็ตาม งานวิจัยของอีโตและแจ็กสันมิได๎เปิดเผยข๎อมูลอะไรมากนัก
เกี่ยวกับวาทกรรมของพุทธทาสภิกขุในประเด็นสิทธิมนุษยชน แตํเน๎นภูมิหลังของแนวคิดธัมมิกสังคม
นิยมของพุทธทาสภิกขุ 

ภิญญพันธ๑ พจนะลาวัณย๑ เป็นนักวิชาการไทยที่ศึกษาเหตุการณ๑สําคัญทาง
ประวัติศาสตร๑ที่มีผลกระทบตํอพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยเห็นวําความเป็นไทยถูกสร๎างขึ้น
จากแนวคิดทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงถูกจัดเป็นแกนกลางหรือเป็นหนึ่งในสถาบันทาง
การเมืองในฐานะที่เป็นระเบียบหนึ่ง การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เป็นการจัดความสัมพันธ๑ทางสังคม
ในแบบใหมํ จุดจบอยํางเป็นทางการของความเป็นประชาธิปไตยในคณะสงฆ๑คือพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ๑ พ.ศ. 2502 หลังจากที่เกิดคดีใหญํกรณีพระพิมลธรรม (อาจ อาสโก) ได๎ 2 ปี นอกจากนั้น 
งาน “ไทยปิฎก” ของภิญญพันธ๑ พจนะลาวัณย๑ พยายามสรุปความเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนาหลัง พ.ศ. 2475 เป็นต๎นมา  

ในหนังสือเรื่อง “ไทยปิฎก” ภิญญพันธ๑ พจนะลาวัณย๑ เห็นวําในยุคสงครามเย็น 
เมื่อการคุกคามจากพรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทยได๎สิ้นสุดลง พระพุทธศาสนาได๎รับการตีความ
ใหมํอยํางเฟ่ืองฟู ไมํวําจะเป็นคําสอนของพุทธทาสภิกขุ สันติอโศก และวัดพระธรรมกาย พระพุทธศาสนา
ในยุคนี้มักแสดงถึงความเป็นการเมืองที่ตํอสู๎ทางอุดมการณ๑ออกไป ด๎านหนึ่งก็ตอบสนองกับคนรุํนใหมํ
ที่แสวงหาคําตอบให๎กับชีวิตในเชิงป๓จเจก อีกด๎านหนึ่งก็เป็นเรื่องพ้ืนที่แหํงอุดมคติที่เน๎นการชํวยเหลือ
สงเคราะห๑ผู๎อ่ืน (ภิญญพันธ๑ พจนะลาวัณย๑, 2562, น. 389) ขบวนการตําง ๆ ในพระพุทธศาสนาที่
ภิญญพันธ๑ พจนะลาวัลย๑ได๎เลําถึงมักถูกเรียกกันในโลกวิชาการตะวันตกวํา “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม” 
ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา  

ทั้งนี้ อาจสรุปได๎วํางานวรรณกรรมที่ถูกทบทวนมาทั้งหมดเป็นประโยชน๑อยําง
มากในการสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญาของไทย โดยเฉพาะความเป็น
ยุคสมัยใหมํของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยที่เกิดขึ้นในชํวงสองศตวรรษที่ผํานมา โดยเฉพาะนับจาก
ชํวงเวลากํอนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเป็นต๎นมา แตํงานเหลํานั้นมิได๎เน๎นการ
วิเคราะห๑ตัวบทจากมุมมองของทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑และการสืบค๎นทาง
ประวัติศาสตร๑ในแบบมิเชล ฟูโกลต๑มากนัก ดังนั้น ผู๎วิจัยเห็นวําการวิเคราะห๑ตัวบท หรืองานนิพนธ๑ 
ของพระสงฆ๑ไทยจากมุมมองของทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ที่ประยุกต๑ใช๎การสืบค๎นทาง
ประวัติศาสตร๑ในแบบฟูโกลต๑ที่มองวาทกรรมวําเป็นเรื่องกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงอาจชํวย
เปิดวิธีคิดใหมํ ๆ ในแวดวงวิชาการในด๎านนี้ได๎อยํางชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากลองพิจารณาประเด็น
เหลํานี้จากกรอบความคิดแนวหลังอาณานิคม (Postcolonialism) ที่ได๎รับอิทธิพลทางความคิดอยํางมาก
จากมิเชล ฟูโกลต๑ที่เห็นวําบริบททางประวัติศาสตร๑และการเมืองมักมีผลตํอวาทกรรม (discourse)/ 
ตัวบท (text) อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน๑ 
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2.4 สมมติฐาน 

 
งานวิจัยนี้ได๎สร๎างอยูํบนสองสมมติฐานหลักๆ  สมมติฐานแรกเป็นผลงานของ

เดวิด แอล แม็กมาฮานที่เห็นวําความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Modernism) 
หมายถึงรูปแบบตําง ๆ ที่พัฒนาขึ้นในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมิติของการตีความคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาในแบบใหมํ การที่สถาบันสงฆ๑ได๎ผลิตความรู๎ใหมํ ๆ หรือการเลําอธิบายพระพุทธศาสนา
ของตนด๎วยภาษาหรือวาทกรรมสมัยใหมํ อันเนื่องมาจากป๓จจัยและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ตําง ๆ 
เชํน การลําอาณานิคม การเข๎ามาของคริสต๑ศาสนา เป็นต๎น (McMahan, 2012, p. 160)   

สมมติฐานที่สองเป็นผลงานของนอร๑แมน แฟร๑คลัฟ (Fairclough, 2001, p. 15) 
ที่เชื่อวําวาทกรรมเป็นเรื่องปฏิบัติการทางสังคม (social action)  ในนัยนี้ ความหมายของวาทกรรม
จึงต๎องถูกกําหนดโดยบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในชํวงขณะที่วาทกรรมถูกผลิต ในการศึกษา
วิเคราะห๑การผลิตวาทกรรมนั้น เราจําเป็นต๎องเข๎าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องใน
กระบวนการผลิตวาทกรรมดังกลําว  

 
2.5 วิธีวิทยาการวิจัย 
 

2.5.1 เก็บข้อมูล 
ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลตามที่ระบุในขอบเขตการวิจัย  คือ  1. ตัวอยํางทางตัวบทสิทธิ

มนุษยชนของพระสงฆ๑เถรวาทไทยทั้งสามรูป และ 2. ตัวอยํางตัวบทของงานวรรณกรรมเถรวาทไทย
ในรอบ 200 ปีที่ผํานมา ทั้งนี้ ตัวอยํางจําเป็นต๎องมีลักษณะคล๎ายกับตัวบทในข๎อ 1. ในด๎านรูปแบบ
สารคดี (nonfiction) โดยเฉพาะในประเภทบทความ หรือความเรียงเชิงให๎เหตุผล (argumentative 
essay) และต๎องมีลักษณะ/ลีลาของการเทศนาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา หรือพุทธจริยศาสตร๑ 

2.5.2 การจัดการกับข้อมูล 
งานวิจัยนี้ใช๎ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งสํวนใหญํเป็นข๎อมูลที่ได๎จากการอํานและ 

การตีความตัวบทและสหบทในยุคตําง ๆ ข๎อมูลประเภทนี้มีลักษณะเป็นภาพรวมและประเด็นยํอย 
ข๎อมูลเชิงคุณภาพที่พบมักเป็นข๎อมูลที่ไมํได๎ปรากฏอยูํในตัวบทหรือสหบทอยํางตรงไปตรงมา แตํอาจ
เป็นสิ่งที่แฝงไว๎ในตัวบทในรูปฐานคติ ความหมายโดยนัย หรือข๎อมูลเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร๑ 
ซึ่งทั้งหมดนี้ผู๎วิจัยจะต๎องทําความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายในระดับตําง ๆ โดยเฉพาะความหมายใน
ระดับวาทกรรมด๎วยตนเอง โดยอาศัยทฤษฎีของศาสตร๑ตําง ๆ รํวมในการวิเคราะห๑  
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2.5.3 วิเคราะห์ข้อมูล  
งานวิจัยนี้วิเคราะห๑ข๎อมูลตัวบทด๎วยทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ 

(CDA) โดยเฉพาะวิธีการศึกษาของนอร๑มาน แฟร๑คลัฟ (Norman Fairclough) และรูธ โวดัก (Ruth 
Wodak) รํวมกับวิธีสืบค๎นทางประวัติศาสตร๑ในแบบมิเชล ฟูโกลต๑ (Foucauldian historical approach) 
ทั้งนี้ การวิเคราะห๑วาทกรรมจะต๎องทําในหลายระนาบเพ่ือตอบคําถามการวิจัยด๎วยความแมํนยํา ดังนี้ 

1. วิเคราะห๑ตัวบทในแบบแฟร๑คลัฟเพ่ือหาวาทกรรมยํอยในตัวบทดังกลําว และ
เพ่ือเข๎าใจการจัดระเบียบทางวาทกรรม (order of discourse) ในตัวบท โดยจะต๎องกําหนดให๎ได๎วํา
อะไรเป็นสายวาทกรรมหลัก และอะไรเป็นสายวาทกรรมรอง เชํน วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ วาทกรรม
ประชาธิปไตย วาทกรรมสังคม วาทกรรมการเมือง วาทกรรมเถรวาท เป็นต๎น  

2. วิเคราะห๑ตัวบทในแบบรูธ โวดัก เพ่ือหาฐานคติ (assumption) มูลบท 
(presupposition) ความหมายโดยนัย (implicature) ข๎อสรุปโดยนัย (implication) และความนัย 
(subtext) ที่อาจมีในตัวบทที่เกิดจากความสัมพันธ๑ระหวําง ตัวบท (text) กับบริบท (context) ประเภท
ตําง ๆ เชํน บริบทการสื่อสาร บริบทการเมือง บริบทสังคม บริบทวัฒนธรรม บริบทประวัติศาสตร๑ 
เป็นต๎น  

3. วิเคราะห๑ตัวบทในแบบมิเชล ฟูโกลต๑เพื่อหากฎเกณฑ๑ (rules) ทางความรู๎และ
ความจริงที่อาจมีในตัวบท เพ่ือตรวจสอบวํากฎเกณฑ๑ดังกลําวได๎ถูกถํายทอดมาได๎อยํางไร โดย
พิจารณาวําอะไรอาจเป็นตัวบทที่มีมากํอน (prior text) ในประวัติศาสตร๑ โดยพยายามกําหนดอายุ
ของตัวบทโดยครําว ๆ จากบริบททางประวัติศาสตร๑  

4. วิเคราะห๑ตัวบทในด๎านกลวิธีทางคําศัพท๑ (lexical strategy) กลวิธีทางวาท
กรรม (discursive strategy) กลวิธีทางโวหาร (rhetorical strategy) กลวิธีทางวรรณกรรม (literary 
strategy) หรือเทคนิคทางปริชานอ่ืน ๆ ที่มีในกระบวนการผลิตตัวบท (text production) การวิเคราะห๑
ตัวบทในระนาบนี้จึงต๎องเกี่ยวข๎องกับการวิเคราะห๑เชิงภาษาศาสตร๑ เชํน ลักษณะของการใช๎คําประเภท
ตําง ๆ เชํน รูปแบบของคํานาม (noun) คําสรรพนาม (pronoun) รูปแบบของคํากริยา (verb) รูปแบบ
ลักษณะการใช๎คํา (morphology) วากยสัมพันธ๑ (syntax) เป็นต๎น เพ่ือเปิดเผยเกี่ยวกับความหมาย 
หรืออุดมการณ๑บางอยํางที่ถูกเน๎นย้ํา/สอดแทรกในตัวบท 

5. วิเคราะห๑การบริโภคตัวบท (text consumption) ซึ่งในที่นี้คือการตีความตัวบท
จากมุมมองของผู๎อําน เพ่ือหาบรรทัดฐานของการตีความ (norm of interpretation)  

6. วิเคราะห๑ตัวบทในด๎านบริบท (contextual analysis) ซึ่งในที่นี้คือการวิเคราะห๑
บริบทอันหลากหลาย เชํน บริบทการสื่อสาร บริบทสังคม บริบทวัฒนธรรม บริบทการเมือง บริบท
ประวัติศาสตร๑ เพ่ือเข๎าใจความหมายในระดับตัวบท พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของวาทกรรมใน
กรอบความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ โดยตระหนักวําอํานาจมักดํารงอยูํในหลากหลายมิติ  
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7. วิเคราะห๑ตัวอยํางคําสอนทางพระพุทธศาสนาหรือวาทกรรมเถรวาทไทย 
(sample texts) ในด๎านคําศัพท๑ ลีลา ขนบ บริบททางประวัติศาสตร๑ โดยพิจารณารํวมกับข๎อเสนอทาง
ความคิดวําด๎วยความเป็นยุคสมัยใหมํของพระพุทธศาสนา (Buddhist Modernism) ของ เดวิด แอล 
แม็กมาฮาน (David L. McMahan)  

ทั้งนี้ อาจกลําวโดยสรุปวํา งานวิจัยนี้เน๎นการวิเคราะห๑ตัวบท (textual analysis) 
เพ่ือหาชุดความรู๎ (episteme) หรือกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงในตัวบท เพ่ือเข๎าใจหน๎าที่ของ
วาทกรรม เชํน การสร๎างความจริง (reality) การสร๎างตัวองค๑ประธาน (subject) การสร๎างอัตลักษณ๑ 
การวิเคราะห๑ตัวบทในหลายระนาบได๎สร๎างอยูํบนฐานคติที่วําอิทธิพลของวาทกรรมนั้นไปไกลกวําที่
ผู๎ใช๎วาทกรรมสามารถเห็นได๎ (the influence of the discourse itself is greater than the speakers 
themselves can see) ด๎วยตนเอง (Bruce & Yearly, 2006, pp. 74-75) ดังนั้น เปูาหมายของการ
วิเคราะห๑ข๎อความ หรือตัวบท จึงมิใชํการวิเคราะห๑ในลักษณะของการใช๎ภาษาในตัวบทเทํานั้น แตํคือ
การวิเคราะห๑วิธีคิดที่เป็นไปได๎ทั้งหมด และเปิดเผยความไมํเสถียรและความย๎อนแย๎งที่แฝงอยูํใน
กระบวนการสร๎างวาทกรรมนั้นด๎วย 

การตีความตัวบทเป็นประเด็นที่ยาก ดังนั้น การตีความการเชื่อมโยงทางความหมาย
ในระดับวาทกรรมจําเป็นต๎องอาศัยหลักการสําคัญ ดังนี้ 1. ความรู๎ทางวัฒนธรรมที่ผู๎คนในสังคมหนึ่งมี
อยูํรํวมกัน 2. ประสบการณ๑ที่ผู ๎พูดและผู๎ฟ๓งมีอยูํรํวมกัน 3. สภาพแวดล๎อมจริงในขณะพูด/เขียน   
(จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561, น. 169) เพราะเราคงต๎องยอมรับวําตัวบทหนึ่ง ๆ สามารถตีความได๎ใน
หลายแบบ 

ความสลับซับซ๎อนของเนื้อหาในตัวบทที่ถูกเลือกมาใช๎ศึกษาในงานวิจัยนี้ได๎ทําให๎
ผู๎วิจัยต๎องอาศัยวิธีศึกษาของสหวิทยาการ (interdisciplinary approach) ที่ให๎คุณคําแกํการวิเคราะห๑
การปฏิสัมพันธ๑อยํางเสรีระหวํางสาขาปรัชญาภาษา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร๑ จริยศาสตร๑เปรียบเทียบ 
ศาสตร๑แหํงการเลําเรื่อง ศาสตร๑แหํงการตีความ และพุทธศาสตร๑ ผู๎วิจัยพยายามสร๎างความเชื่อมโยง
ทางความคิด/ตรรกะระหวํางสาขาเหลํานี้ มากกวําการพิจารณาวําสาขาวิชาเหลํานี้เป็นระเบียบวิธีที่
แยกออกจากกัน วิธีการนี้กําลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสาขาประวัติศาสตร๑เปรียบเทียบและศาสนา
เปรียบเทียบ ซึ่งมาร๑ค ซิเดอริทส๑ (Mark Siderits) นักปรัชญาและนักพุทธศาสตร๑ ได๎บอกวํา วิธีการนี้
เป็นเหมือนปรัชญาที่รวมหลอมระเบียบวิธีวิจัยในหลากหลายสาขา หรือที่เขาเรียกวํา“ปรัชญาแบบ
หลอมรวม (Fusion Philosophy)” 

ในการตรวจสอบข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห๑เนื้อหา การวิเคราะห๑โครงสร๎าง และ
การตีความหลักฐาน  ผู๎วิจัยได๎ยึดหลักความตรงกันและความสอดคล๎องต๎องกัน (Correspondence and 
Coherence Theory of Truth) กลําวคือ ข๎อมูลเชิงปริมาณและข๎อมูลเชิงคุณภาพจะต๎องมีความตรงกัน
กับสิ่งที่ถูกอ๎างอิง โดยการตีความตามตัวอักษร และต๎องเป็นการตีความที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ตลอดทั้งเรื่อง โดยไมํมีสํวนใดที่ขัดแย๎งกันเอง สมควรที่จะสํงเสริมซึ่งกันและกันตามวงจรแหํงการ
ตีความ (hermeneutic circle) อีกท้ังยังจะต๎องชํวยอธิบายให๎แกํกันและกัน 

2.5.4 เรียบเรียงและน าเสนอผลการวิจัย  
เสนอผลการวิจัยจากการศึกษาค๎นคว๎า โดยแยกออกเป็นบทตําง ๆ ในลักษณะ

ของการวิเคราะห๑ และพรรณนาตามสาระสําคัญ งานวิจัยนี้แบํงออกเป็น 3 บท/สํวน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การอธิบายความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา โดยวิเคราะห๑

ตัวอยํางทางตัวบท หรือหลักฐานทางตัวบท (textual evidence) บางประเภท เชํน ตัวบทที่มีมากํอน 
(prior text) ที่ผลิตขึ้นในยุคอาณานิคม เพ่ือเข๎าใจเนื้อหา อายุของคําศัพท๑ เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ 
และระดับทางญาณวิทยาที่ต๎องสะท๎อนในบริบททางประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญา (intellectual historical 
context) ของตัวบท โดยเน๎นการศึกษาในแบบข๎ามยุคสมัย (diachronic studies) เพ่ือเข๎าใจเงื่อนไข/
ป๓จจัยตําง ๆ ในมิติความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ (power relations) โดยเฉพาะความสัมพันธ๑ระหวําง
บริบทท๎องถิ่น (local context) กับบริบทโลก (global context) ในมิติญาณวิทยา มิติภูมิรัฐศาสตร๑โลก 
มิติสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตํอภาษา/วาทกรรมที่ถูกนํามาใช๎ในการสร๎างตัวบท (ดังปรากฏ
ในบทที่ 3) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห๑วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยในด๎าน
กลวิธีทางวาทกรรม (discoursive strategy) กลวิธีทางคําศัพท๑ (lexical strategy) กลวิธีทางโวหาร
และวรรณศิลป์ (rhetorical and literary strategy) เพ่ือเข๎าใจอุดมการณ๑ (ideology) ตามทฤษฎี
การวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ของนอร๑แมน แฟร๑คลัฟ และรูธ โวดัก รํวมกับวิธีศึกษาประวัติศาสตร๑
ในแบบมิเชล ฟูโกลต๑ที่เน๎นเรื่องกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง นอกจากนั้น วิเคราะห๑ตัวบท/
วาทกรรมดังกลําวในด๎านแนวคิด (concept) ข๎อสรุปโดยนัยสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง (social 
economic and political implications) ความนัย (subtext) ข๎อสันนิษฐาน (assumption) เป็นต๎น 
(ดังปรากฏในบทที่ 4)  

ตอนที่ 3 การอภิปรายเกี่ยวความสัมพันธ๑ระหวํางวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน
ของพระสงฆ๑ไทยกับความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา โดยวิเคราะห๑วาทกรรมด๎าน  
สิทธิมนุษยชนในด๎านความคล๎ายคลึง และความแตกตําง จุดอํอน และจุดแข็ง โดยเปรียบเทียบวิธี
วิเคราะห๑ของพระสงฆ๑ไทยกับนักวิชาการตําง ๆ ในประเด็นพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน  
(ดังปรากฏในบทที่ 5) 
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บทที่ 3 
ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาของไทย 

 
บทนี้จะอธิบายความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทย (Thai Buddhist 

Modernism) ซึ่งในที่นี้หมายถึง รูปแบบตําง ๆ ในพระพุทธศาสนาที่เกิดจากสํานึกทางสังคมและ
ขบวนการ/ความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาที่มีผลตํอวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาของไทย ความ
เป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยสามารถแบํงออกเป็นสองยุคในแบบกว๎าง ๆ คือ  
1. ยุคอาณานิคม (colonial period) และ 2.ยุคหลังอาณานิคม (post colonial period) ตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ ทั้งนี้ เนื้อหาในเรื่องความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยนี้
จะถูกใช๎เป็นภูมิหลังในการสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญาของบทถัดไป 
(บทที่ 4) ที่เกี่ยวกับการผลิตวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

อยํางไรก็ดี มหาวิทยาลัยอ็อกซ๑ฟอร๑ดเห็นวํานักวิชาการใช๎คําที่แตกตํางกัน เชํน 
พระพุทธศาสนาในแบบประท๎วง (Protestant Buddhism) พระพุทธศาสนาสมัยใหมํ (modern 
Buddhism) และความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา (Buddhist modernism) เพ่ือหมายถึง
รูปแบบตําง ๆ  ในพระพุทธศาสนาที่เริ่มปรากฏขึ้นในคริสต๑ศตวรรษที่ 19 เป็นต๎นมา  ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎และวิถีปฏิบัติพุทธกับวาทกรรมหลัก ๆ ของยุคสมัยใหมํตะวันตก (key 
discourses of Western modernity) 

ในงานวิจัยนี้ ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทยหมายถึงรูปแบบตําง ๆ ใน
พระพุทธศาสนา (เถรวาทไทย) ที่ได๎พัฒนาขึ้นในคริสต๑ศตวรรษที่ 19 และ 20 หรือในชํวงเวลาสอง
ศตวรรษที่ผํานมาโดยประมาณ อันเนื่องจากการผสมผสานระหวํางวาทกรรมและวิถีปฏิบัติเถรวาท
ไทยกับวาทกรรมและวิถีปฏิบัติของตะวันตก โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกระบวนการเรียนรู๎ การตีความ 
การวิพากษ๑ การวิเคราะห๑ หรือการสร๎างความรู๎ การแปลข๎ามวัฒนธรรม ดังสะท๎อนในการประกอบ
สร๎างวาทกรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาของไทยที่นํากฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงใน
พระไตรปิฎกมาใช๎รํวมกับวาทกรรมสําคัญ ๆ ของยุคสมัยใหมํตะวันตก เชํน วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ 
ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง เป็นต๎น  ในนัยนี้ ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาจึงมิใชํเป็น
เรื่องรูปแบบของความทันสมัย (modernity) ในความหมายของการลอกเลียนแบบตะวันตก แตํทวํา
หมายถึงการเรียนรู๎ การปะติปะตํอ หรือการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ รวมถึงสิ่งดี ๆ ของโลกตะวันตกเพ่ือ
โต๎ตอบ/ตอบโต๎ หรือเพ่ือวิพากษ๑ความเป็นยุคสมัยใหมํของตะวันตกด๎วย 
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นําสังเกตวําความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาในกรณีของศรีลังกาในยุคอาณา
นิคมมักเรียกวํา “พระพุทธศาสนาในแบบประท๎วง (Protestant Buddhism)” แตํสําหรับกรณีของ
ไทย บริบทของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยมีความแตกตํางไปจากบริบทของศรี
ลังกาในด๎านรายละเอียดปลีกยํอย หากเทียบในยุคเดียวกัน ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา
ของไทยมิใชํเป็นเพียงแคํเรื่องการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํที่สะท๎อนความเป็น
เหตุผลนิยมเทํานั้น หรือตระหนักในอํานาจของความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ แตํยังหมายถึงการปฏิรูป
หรือความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาที่เกิดขึ้นจากสํานึกทางสังคมที่พัฒนาขึ้นจริงในยุคอาณานิคมและ
ยุคหลังอาณานิคมอีกด๎วย  อยํางไรก็ดี ความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาในยุคอาณานิคมมักจํากัดอยูํ
เฉพาะในแวดวงของชนชั้นปกครอง หรือชนชั้นสูงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ในขณะที่
ความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาในยุคหลังอาณานิคมพัฒนาขึ้นและขยายตัวในหมูํชนชั้นป๓ญญาชนไทย
นับจากชํวงหลังเหตุการณ๑การเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม พ.ศ. 2475 เป็นต๎นมา และดําเนินอยําง
ตํอเนื่องเข๎ามาในยุคสงครามเย็น เมื่อรัฐบาลไทยกําลังเริ่มพัฒนาประเทศในแบบทุนนิยม และสังคมไทย
กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร๎างอันเนื่องมาจากการพัฒนาดังกลําว ในบริบทนี้ ความ
เคลื่อนไหว “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (Socially Engaged Buddhism)” ที่นําโดย สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑  
พุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นต๎น ได๎ปรากฏขึ้น เมื่อป๓ญญาชน รวมถึง
พระสงฆ๑ไทยเริ่มเรียนรู๎รํวมกันมากขึ้นในประเด็นการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม ความยุติธรรมทางสังคม 
สิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต๎น ในขณะเดียวกันป๓ญญาชนชาวพุทธได๎ตระหนักมากขึ้นใน
เรื่องป๓ญหายาเสพติด ความทุกข๑ยากของประชาชนในรูปแบบที่สลับซับซ๎อนใหมํๆ การลํมสลายของ
ระบบครอบครัว ความรุนแรงทางการเมือง การตํอสู๎ทางความคิดในสังคมไทย อันเนื่องมาจากการ
แขํงขันระหวํางสองคํายทางอุดมการณ๑ เป็นต๎น  การหาทางออกให๎สังคมไทยที่กําลังรายล๎อมด๎วย
ป๓ญหาและวิกฤตสังคมผํานการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํจึงไดเ๎ริ่มต๎นขึ้น   

นอกจากนั้น บทนี้จึงต๎องการสํารวจหลักฐานทางตัวบท (textual evidence) ตําง ๆ 
เพ่ือใช๎ในการเลําอธิบายสํานึกทางสังคมที่มีผลตํอรูปแบบตําง ๆ ที่ได๎พัฒนาขึ้นมาในพระพุทธศาสนา
ของไทยทั้งในยุคอาณานิคมและในยุคหลังอาณานิคม ทั้งนี้ ประเด็นความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนาไทยนี้จะชํวยเปิดพรมแดนทางความคิดเกี่ยวกับยุคลําอาณานิคมในฐานะเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร๑ (historical conditions) ที่ทําให๎ชนชั้นนําสยามพัฒนาสํานึกทางสังคม (social 
consciousness) อันมีผลที่นําไปสูํรูปแบบตําง ๆ ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  

แม๎การปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย (modernization) ตํางก็เป็นผลพวงที่มาจาก
สํานึกทางสังคมในหมูํชนชั้นปกครองสยาม โดยเฉพาะความรู๎และความกังวลใจของชนชั้นนําสยามตํอ
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กระแสโลก เชํน การลําอาณานิคมของชาติตะวันตกที่กําลังรุกคืบเข๎ามา สํานึกทางสังคมนี้เดํนชัด
มากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่พมําได๎ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในปี พ.ศ. 2367 ซึ่งตรงกับรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (พ.ศ. 2330-2394) เพราะดังที่ทราบกันดีวํา โดยตลอดมา พมํา
ไดเ๎ป็นศัตรูสําคัญของสยามมาอยํางยาวนาน นั่นหมายความวําพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ทรงตระหนักในข๎อเท็จจริงนี้ตั้งแตํทรงผนวชวําชาติตะวันตกกําลังหาเหตุยึดดินแดนตําง ๆ เป็นอาณา
นิคม นอกเหนือจากการที่พระองค๑ทรงสนพระทัยในความรู๎และวิทยาการของโลกตะวันตก เมื่อเวลา
ผํานไป ชนชั้นนําสยามเริ่มพัฒนาสํานึกทางสังคมอ่ืน ๆ มากขึ้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติตําง ๆ 
ในสยาม เชํน การที่คณะบาทหลวงชาติตะวันตกได๎ท๎าทายองค๑ความรู๎ของพระพุทธศาสนา ความท๎าทาย
ในด๎านความรู๎ได๎ถูกตอกย้ํามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤต ร.ศ. 112 และเหตุการณ๑การระบาด
ของอหิวาตกโรค ซึ่งสํงผลให๎มีคนตายมากกวําสามหมื่นคน รวมถึงข๎าราชการคนสําคัญในสยามประเทศ  

บทนี้ยังสํารวจหลักฐานอื่น ๆ ที ่สามารถใช๎ในการลงความเห็นได๎อีกวําวาทกรรม
จํานวนมากได๎ถูกผลิตขึ้นโดยพระสงฆ๑เถรวาทไทย เชํน วาทกรรมด๎านการพัฒนามนุษย๑ในแบบ
เถรวาท วาทกรรมด๎านการศึกษาในแบบเถรวาท วาทกรรมโต๎สิทธิมนุษยชนในแบบเถรวาท เป็นต๎น 
วาทกรรมเหลํานี้ได๎พัฒนาขึ้นในยุคสงครามเย็นเมื่อป๓จจัยการเมืองและสังคมเริ่มทวีความรุนแรง 
แตํในขณะเดียวกัน เราคงต๎องยอมรับวํายุคสงครามเย็นดังกลําวเป็นชํวงเวลาที่มีความสลับซับซ๎อน 
และยากในการนิยามในแบบทั่วไป ในด๎านหนึ่ง ยุคสงครามเย็นเป็นชํวงเวลาที่ประเทศไทยสามารถ
ก๎าวกระโดดในด๎านการขยายตัวทางประชากร การพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนา
ตลาดทุน แตํทวําในอีกด๎าน ยุคสงครามเย็นที่ยาวนานนี้ได๎ทําให๎สังคมไทยต๎องรับผลพวงของการที่
รัฐบาลไทยต๎องรํวมมือกับสหรัฐอเมริกาในการตํอสูํกับพวกคอมมิวนิสต๑ และการที่ชนชั้นนําไทยสนับสนุน
การพัฒนาประเทศในแบบทุนนิยมโดยมีที่ปรึกษาเป็นชาวอเมริกัน  หากเทียบกับยุคกํอน ๆ ยุคสงคราม
เย็นนี้เป็นชํวงเวลาที่ได๎สร๎างทั้งความเจริญและป๓ญหา ทั้งความสุขและความทุกข๑ยากให๎แกํประชาชนใน
รูปแบบใหมํ ๆ เชํน ป๓ญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ป๓ญหาชํองวํางระหวํางชนชั้นที่เพ่ิมมากขึ้น อัน
เนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจในแบบก๎าวกระโดดที่ไมํสมดุล ป๓ญหาทางการเมือง ดังสะท๎อนใน
เรื่องของการใช๎ความรุนแรงทางการเมืองและการทุจริตของนักการเมือง ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมที่สืบเนื่อง
จากการรุกผืนปุาและแหลํงน้ําทางธรรมชาติ ป๓ญหาชุมชนแออัด อันเนื่องมาจากการโยกย๎ายอพยพ
ของแรงงานในชนบทเพ่ือเข๎ามาหาโอกาสทางชีวิตในเมืองใหญํ ตลอดจนป๓ญหาสังคมนับไมํถ๎วน 

นอกจากนั้น ยังพบวําป๓จจัยทางภูมิรัฐศาสตร๑โลกในยุคสงครามเย็นนี้ตํางมีผลกระทบตํอ
สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย เมื่อมหาอํานาจอยํางสหรัฐอเมริกาต๎องการให๎ไทยอยูํกับ
ฝุายโลกเสรี และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนตามแนวทุนนิยมเสรี  หากสังเกต ป๓จจัยทาง 
ภูมิรัฐศาสตร๑โลก หรือการเมืองระหวํางประเทศดังกลําวได๎มีความสลับซับซ๎อนและชัดเจนมากขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐอเมริกาหวังใช๎ไทยในการต๎านพวกคอมมิวนิสต๑และโต๎อุดมการณ๑สังคมนิยม โดย
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ได๎พยายามโน๎มน๎าวรัฐบาลไทยให๎เข๎ามาข๎องเกี่ยวในสงครามอินโดจีนเพ่ือชํวยสหรัฐอเมริกาสกัดกั้น
การแพรํขยายของพวกคอมมิวนิสต๑ดังกลําวในประเทศเพ่ือนบ๎าน (Ford, 2017, p. 54) การตัดสินใจ
ของรัฐบาลไทยในการรํวมมือ หรือในการเข๎ามาข๎องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ได๎นํามาซึ่ง
ผลประโยชน๑ในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงมากพอ ๆ กับผลกระทบมหาศาลตํอ
สังคมไทยในด๎านอ่ืน ๆ เชํนกัน แตํผลกระทบเหลํานั้นมิคํอยได๎รับการนําเสนอหรือวิจัยมากนัก แตํสิ่งที่
นําสนใจคือ ผู๎ที่ได๎วิพากษ๑วิจารณ๑ผลกระทบเหลํานั้นกลับเป็นพระสงฆ๑ไทย   

ทั้งนี้ ผู๎วิจัยเห็นวํามิวําบทวิเคราะห๑และวิจารณ๑ของพระสงฆ๑ตํอการพัฒนาของไทยจะ
ถูกต๎องสมบูรณ๑หรือไมํก็ตาม บทวิเคราะห๑และบทวิจารณ๑ของพระสงฆ๑ดังกลําวก็ยังมีคุณคําในทาง
วิชาการ เพราะเป็นมุมมองของพระสงฆ๑ ซึ่งเป็นผู๎คนจริง ๆ ในประวัติศาสตร๑ และเป็นสมาชิกของ
สถาบันสงฆ๑ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสถาบันที่สําคัญของชาติ 

อยํางไรก็ดี การแบํงชํวงเวลาของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทยออกเป็น
สองยุคในลักษณะนี้สร๎างอยูํบนตัวอยํางหลักฐานทางตัวบทที่สะท๎อนถึงลักษณะของความเปลี่ยนแปลง
ในพระพุทธศาสนาไทย ทั้งในด๎านสํานึกทางสังคม การตีความคําสอน วิถีปฏิบัติ ความเคลื่อนไหวทาง
ภูมิป๓ญญา หรือแม๎แตํโครงการทางสังคมขนาดใหญํ  

 
3.1 ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาไทยในยุคอาณานิคม 

 
งานวิจัยนี้พบวํา ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทยเป็นรูปแบบตําง ๆ ของ

ขบวนการทางภูมิป๓ญญาที่ได๎พัฒนาขึ้นจากสํานึกทางสังคมที่เกิดขึ้นในยุคอาณานิคม (จากปี พ.ศ. 
2372 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2488) โดยอาศัยข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร๑ที่วํากํอนขึ้นครองราชย๑ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงผนวชได๎ 6 พรรษาและเสด็จจากวัดมหาธาตุเพ่ือกลับไป
ประทับที่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) ในชํวงนั้น พระองค๑ทรงมีความสนพระทัยเป็นพิเศษในการปรับปรุง
กิจการทางพระพุทธศาสนา เชํน การขจัดแนวคิดที่ผิด ๆ ออกไปจากคําสอนทางพระพุทธศาสนา  
การปรับปรุงวัตรปฏิบัติของพระสงฆ๑ให๎มีมาตรฐานและความเครํงครัดจนในที่สุดนําไปสูํการสถาปนา
ธรรมยุติกนิกาย  นี้จึงเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญทางประวัติศาสตร๑ที่ผู๎วิจัยใช๎ในการเริ่มต๎นการสํารวจ 

แม๎สยามมิได๎ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศลําอาณานิคมตะวันตกในแบบประเทศสํวนใหญํ
ในเอเชียในยุคลําอาณานิคม แตํในทางญาณวิทยาและปริชาน ก็ใชํวําสยามมิได๎รับผลกระทบจากการ
ลําอาณานิคม  ในทางกลับกัน สยามสูญเสียดินแดนและประเทศราชของตนเป็นจํานวนมาก นอกจากนั้น 
ชนชั้นปกครองของสยามตระหนักดีวําเอกราชทางการศาลของสยามก็ยังถูกท๎าทาย  อยํางไรก็ดี สยาม
ได๎ดิ้นรนจนสามารถรักษาเอกราชทางการเมืองของตนเองไว๎ได๎  ผลที่ตามมาคือโครงสร๎างสํวนบนของ
สยามจึงไมํได๎ถูกทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงไปสูํความเป็นสมัยใหมํเสียหมดภายใต๎กรอบคิดการปฏิรูป 
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(reformation) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงกองทัพ การปกครอง การศึกษา การคลัง การศาล การทูต 
และจารีตเกําอ่ืน ๆ ให๎ดีขึ้น โดยการยกเลิกของเกําที่ล๎าหลังทิ้งไป รักษาของเกําที่ยังดีเอาไว๎ และรับ
เอาของใหมํที่ดีกวําเข๎ามา ภายใต๎กรอบคิดนี้  ชนชั้นปกครองสยามจึงยังสามารถผูกขาดอํานาจนําใน
การตัดสินวําอะไรคือของเกําที่ควรรักษาไว๎ และอะไรคือของใหมํที่ควรรับเข๎ามา  

แม๎วําการปฏิรูปพระพุทธศาสนาเริ่มขึ้นปลายรัชกาลที่ 3 เมื่ออิทธิพลของความรู๎สมัยใหมํ
แบบตะวันตกและการเผยแพรํศาสนาคริสต๑ได๎เริ่มเข๎ามาอยํางเห็นได๎ชัดมากขึ้นในยุคอาณานิคม 
พระพุทธศาสนาถูกนํามาเกี่ยวพันกับการตํอรองทางการเมืองระหวํางเจ๎าฟูามงกุฎกับรัชกาลที่ 3 
กลําวคือ หากนับตามศักดิ์ของผู๎ที่จะทรงขึ้นเป็นรัชกาลที่ 3 ก็คือเจ๎าฟูามงกุฎ แตํขุนนางได๎ทูลเชิญ
พระเจ๎าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร๑ (หมํอมเจ๎าชายทับ) ขึ้นเป็นรัชกาลที่ 3  นี้จึงเป็นเหตุให๎เจ๎าฟูา
มงกุฎต๎องทรงครองเพศสมณะยาวนานถึง 27 พรรษา  ทั้งนี้ ในขณะทรงผนวช พระราชดําริที่จะทรง
ตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นใหมํเพ่ือทําให๎พระพุทธศาสนาเข๎มแข็งและบริสุทธิ์กวําที่เป็นอยูํนั้นเป็นเรื่องที่ถือ
วํารุนแรงในขณะนั้น แม๎ในป๓จจุบัน การสถาปนาธรรมยุติกนิกายได๎ถูกตีความในยุคป๓จจุบันไปในหลาย
ทาง บางคนเห็นวํานี้เป็นการสานตํอพระประสงค๑ของพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกที่จะทําให๎พระพุทธศาสนา
มีความชอบธรรม เป็นเสาหลักของจริยธรรมในการจัดระเบียบสังคมมากกวําเดิม ในขณะที่บางคนเห็น
วําเพราะพระพุทธศาสนาคงเริ่มเสื่อมมากในยุคนั้น  ดังเห็นวําเมื่อยังทรงผนวช เจ๎าฟูามงกุฎได๎ทรงมี
โอกาสธุดงค๑ไปที่ตําง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร และทรงเห็นความหยํอนยานของพระสงฆ๑บางรูปใน
พระพุทธศาสนา ในชํวงเดียวกัน พระองค๑ทรงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู๎และศึกษาเลําเรียนวิทยาการ
สมัยใหมํเป็นจํานวนมากกับบาทหลวงและหมอสอนศาสนา โดยเฉพาะวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ 
ดาราศาสตร๑ ตรรกะ ภาษาตะวันตก เป็นต๎น  นี้จึงทําให๎พระองค๑ทรงตระหนักเสมอวําพระองค๑จะทรง
ตีความพระพุทธศาสนาเพ่ือให๎เข๎ากับยุคสมัย โดยเฉพาะให๎เข๎ากับระดับความรู๎ของโลกสมัยใหมํได๎
อยํางไร   

การที่พระองค๑ทรงผนวชและศึกษาพระธรรมมาอยํางยาวนาน นี้ทําให๎พระองค๑ทรงสามารถ
พิจารณากิจการของพระพุทธศาสนาได๎อยํางละเอียด โดยเฉพาะการวิพากษ๑ความเชื่อที่ผิดเพ้ียนของ
คนไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การตําหนิวัตรปฏิบัติของพระบางรูป และการวิจารณ๑คําสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่พระองค๑ทรงเห็นวําอาจผิดเพ้ียนจากพระไตรปิฎก เพ่ือทําให๎พระพุทธศาสนามีมาตรฐาน
และนํายกยํอง รวมถึงการสํารวจจุดเดํนของหลักธรรม และการตีความคําสอนทางพุทธศาสนาให๎
ทันสมัย หรือมีความเป็นเหตุผล ปราศจากอิทธิพลของลัทธิหรือความเชื่อทีง่มงายตําง ๆ   

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวใกล๎สวรรคต เจ๎าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) 
เดินทางเข๎าเฝูาสมเด็จเจ๎าฟูามงกุฎ ซึ่งทรงผนวชอยูํที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือกราบทูลเชิญเสด็จขึ้น
ครองราชย๑  สมเด็จเจ๎าฟูามงกุฎตรัสวําเจ๎าฟูากรมขุนอิศเรศรังสรรค๑มีพระชะตาแรงต๎องเป็นพระเจ๎า
แผํนดิน ให๎ถวายราชสมบัติแกํทํานนั้นด๎วย เพราะหากพระองค๑รับราชสมบัติเพียงพระองค๑เดียวจะเกิด
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อัปมงคล ด๎วยไปกีดกันพระบารมีของพระอนุชา ถ๎ามีพระเจ๎าแผํนดินสองพระองค๑เหมือนอยํางสมเด็จ
พระนเรศวรสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรถ  ตรงจุดนี้แสดงวําพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ทรงเชื่อเรื่องดวงเชํนกัน  

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎ทรงขึ้นครองราชย๑ พระองค๑ทรง
พยายามสถาปนาระบอบการปกครองในแบบรวมศูนย๑อํานาจไว๎ที่พระองค๑เอง หรือที่เรียกกันวํา 
“ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑” ควบคูํกับการปฏิรูประบบความรู๎ของสยามและการปฏิรูประบบราชการ
ในแบบสมัยใหมํที่ล๎อระบบของโลกตะวันตก  พระองค๑ทรงพยายามเรํงรัดการพัฒนากองทัพให๎มี
แสนยานุภาพเทําที่จะทําได๎ เพ่ือรักษาเขตแดนและประเทศราช รวมถึงการปราบปรามหัวเมืองหรือ
กลุํมชนที่อาจกระด๎างกระเดื่อง ในขณะเดียวกัน ทรงจัดตั้งพิธีกรรมตําง ๆ ให๎ราษฎรเกิดเลื่อมใส
ศรัทธาในสถาบันและชนชั้นปกครอง ในด๎านคณะสงฆ๑ รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระประสงค๑ที่จะจัดระเบียบ 
โดยทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ๑ ฉบับ ร.ศ. 121 และทรงสถาปนาระบบมหาเถร
สมาคมในลักษณะที่ใกล๎เคียงกับระบบราชการ แตํทรงปลํอยให๎ตําแหนํงสมเด็จพระสังฆราชวํางลง 
และพระองค๑ทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ๑ในชํวง 10 ปีสุดท๎ายของรัชกาลด๎วย  

ใน พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวโปรดเกล๎าฯให๎ชําระและพิมพ๑
พระไตรปิฎกเป็นอักษรไทย เพ่ือพระราชทานไปยังอารามหลวงทั่วประเทศ และสถานศึกษาใน
ตํางประเทศ ทรงให๎แตํงหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชํน หนังสือเบญจศีลและเบญจธรรม  หรือ
หนังสือเทศนา หนังสือสวดมนต๑ หนังสือธรรมจักษุ เป็นต๎น พระองค๑ทรงหารือกับสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสและสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพในการบัญชาพระสงฆ๑ทั่วประเทศ
ให๎ตอบสนองนโยบายการศึกษาของชาติ อาทิ การสอนหนังสือแกํราษฎร  ในขณะที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติ หรือทําให๎
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2560, น. 52-60)  ในยุคนี้ ได๎มีความพยายามที่จะ
ทําให๎พระพุทธศาสนาเป็นสํวนหนึ่งของวาทกรรมของความเป็นชาติไทยในจินตนาการของรัฐสยาม 

ในด๎านการปะทะสังสรรค๑ทางความรู๎ ยุคอาณานิคมเป็นจุดเริ่มของความเป็นยุคสมัยใหมํ
ทางพระพุทธศาสนา เพราะยุคนี้เป็นชํวงเวลาที่ความรู๎เชิงวาทกรรมของโลกตะวันตกทะลักเข๎ามาโลก
ทัศน๑ของผู๎คนสยามเป็นจํานวนมากผํานชํองทางตําง ๆ ความรู๎ในรูปวาทกรรม เชํน วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ 
(scientific discourse) วาทกรรมปรัชญาการเมือง (political philosophical discourse) และ
วาทกรรมปรัชญาสังคม (social philosophical discourse) ได๎เริ่มเข๎ามามีอิทธิพลตํอวิธีคิดและวิธี
เขียนของชนชั้นปกครองสยาม (รวมถึงพระสงฆ๑) โดยเฉพาะในด๎านการสร๎างคําและการผลิตตําราและ
งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในชํวงเดียวกันนี้ คณะบาทหลวงคริสต๑ได๎เริ่มมีบทบาทในสังคม
สยามอยํางมากเพราะได๎นําเอาวิทยาการความรู๎ ทักษะและเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาเผยแพรํ รวมถึง
การศึกษา การแพทย๑ การพิมพ๑ การแปลงานวรรณกรรม และการหนังสือพิมพ๑ เป็นต๎น  
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ในชํวงรัตนโกสินทร๑ตอนต๎นนี้ ชนชั้นปกครองสยามเริ่มตระหนักถึงอํานาจทางญาณ
วิทยาสมัยใหมํ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร๑ธรรมชาติ เมื่อเป็นเชํนนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวทรงดําริที่จะพัฒนาองค๑ความรู๎ โดยเฉพาะการทําให๎ภูมิป๓ญญาดั้งเดิมของสยามที่พัฒนา
มาจากคําสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทของไทยมีความเข๎มแข็ง มีความบริสุทธิ์ มีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน การสถาปนาธรรมยุติกนิกายเพ่ือปูทางไปสูํการปฏิรูปสถาบันสงฆ๑ในด๎านคําสอน วิถีปฏิบัติ 
และวิธีคิดในแบบอุดมคติของพระองค๑จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ และในชํวงเวลาตํอมา พระสงฆ๑
ธรรมยุตได๎กลายเป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐสยามในการปฏิรูปประเทศในด๎านภูมิป๓ญญา (McMahan, 
2012, p. 13) 

ทั้งกํอนและในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ป๓ญญาชนสยาม
ได๎รับวิธีคิดในแบบเหตุผลนิยม จึงเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับวําอะไรเป็นเพียงตํานานที่ปนในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังสะท๎อนในพระนิพนธ๑พุทธประวัติ เลํม 1 ของสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส ในยุคนี้ ชนชั้นปกครองได๎ยอมรับในอํานาจของความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีไปเรียบร๎อยแล๎ว การแพทย๑สมัยใหมํได๎ใช๎กับสมาชิกของพระราชวงศ๑ แตํในขณะเดียวกัน 
ชนชั้นปกครองสยามยังยืนยันความเหนือกวําของพระธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
คําสอนของศาสนาอ่ืน ๆ ดังสะท๎อนในหนังสือแสดงกิจจานุกิจของเจ๎าพระยาทิพากรวงษ๑มหาโกษาธิบดี 
(ขํา บุนนาค) ที่ได๎อธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาด๎วยตัวอยํางความรู๎เชิงวิทยาศาสตร๑  โดย
ผู๎ประพันธ๑พยายามนําเสนอแกํนคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นการลบล๎างการโจมตี
พระพุทธศาสนาของหมอสอนศาสนาที่กําลังเผยแพรํศาสนาคริสต๑ในสยาม 

ในชํวยปลายของยุคอาณานิคม งานวิจัยพบวํา ได๎มีความพยายามที่จะทําให๎พระพุทธศาสนา
เป็นสํวนหนึ่งของวาทกรรมของความเป็นชาติไทยในจินตนาการของรัฐสยาม ดังเห็นวําหลายทศวรรษ
กํอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ปรัชญาเสรีนิยม  ดังเชํน  แนวคิดเรื่องเสรีภาพ 
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคได๎กลายเป็นสํานวนติดปากในหมูํป๓ญญาชนสยาม แนวคิดเหลํานี้ตํอมา
ได๎ถูกถํายทอด หรือแปลออกมาเป็นคําไทย ดังเห็นวํา หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
ไมํนาน พระสงฆ๑บางรูปจึงเริ่มเรียกร๎องในเรื่องของความเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตย (แตํคําวํา 
human rights หรือสิทธิมนุษยชนยังไมํมีในชํวงนี้) 

อาจสรุปได๎อยํางกว๎าง ๆ วํา ในยุคอาณานิคมนี้ ชนชั้นปกครองของสยามให๎ความสําคัญ
กับการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนากองทัพและการปฏิรูประบบความรู๎ความคิดของประชาชน 
โดยเฉพาะพวกที่จะต๎องกลายเป็นข๎าราชการใหมํที่พร๎อมที่จะทํางานและนํารํองการปฏิรูประบบราชการ 
ซ่ึงในที่นีร้วมถึงระบบการปกครอง ระบบกฎหมายและตุลาการ ตลอดจนการพัฒนาระบบการศึกษาที่
สามารถตอบสนองความต๎องการในแบบใหมํ ซึ่งหมายถึง ระบบเศรษฐกิจในแบบใหมํที่อาศัยระบบ
เงินตราและแรงงานในลักษณะใหมํ เนื่องจากเวลานั้น ระบบเงินตราเป็นที่มาของรายได๎รัฐ การควบคุม
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การสํงออกได๎กลายเป็นแหลํงรายได๎ขนาดใหญํของรัฐ เชํน การค๎าข๎าว ไม๎สัก ดีบุก เป็นต๎น การศึกษา
เพ่ืออาชีพในแบบสมัยใหมํ (ตะวันตก) ได๎เริ่มกํอตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม สํวนหนึ่งเพราะพลัง
กระแสทางการเมืองโลกที่ได๎ทําให๎สยามต๎องเรํงหาแรงงานจํานวนมากในภาคการผลิต และเรํงผลิต
ข๎าราชการในแบบสมัยใหมํสําหรับบริบทที่เปลี่ยนไป การปฏิรูปการศึกษาจึงเกิดขึ้น บางสํวนอาจ
เพราะพระราชวิสัยทัศน๑ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รวมถึงบทบาทของที่ปรึกษา
ชาวตํางประเทศ  เชํน  เจจีดี แคมพ๑เบล (J.G.D. Campbell) ดับเบิ้ลยู จี จอห๑นสัน (W. G. Johnson) 
ซึ่งล๎วนมีสํวนตํอความสําเร็จในด๎านการปฏิรูปการศึกษานี้ (Wyatt, 1994, pp. 268-284) 

ในชํวงนี้ เราเริ่มเห็นการครอบงํา (domination) ทางภูมิป๓ญญาของโลกตะวันตกตํอ
สังคมสยาม ดังสะท๎อนในเรื่องการรับคํานิยมทางวัฒนธรรม และการเลียนแบบ (mimicry) ทาง
วัฒนธรรมและความรู๎ของโลกตะวันตก แม๎กระนั้น ชนชั้นปกครองสยามยังเชื่อวําแกํนคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เป็นจริง จึงพยายามทุกวิถีในการปกปูองคําสอนทางพระพุทธศาสนาจากการ
วิพากษ๑วิจารณ๑ของคณะบาทหลวง และในขณะเดียวกันก็พยายามทําให๎แกํนคําสอนพระพุทธศาสนา
เป็นความรู๎ที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร๑ โดยเน๎นการเผยแพรํความรู๎ทางพระพุทธศาสนาในมิติของ
จริยธรรมเทํานั้น โดยแทบไมํกลําวถึงจักรวาลวิทยาและความรู๎ชนิดอ่ืน ๆ ที่มีในพระไตรปิฎก ทั้งนี้ 
เพราะชนชั้นนําเห็นวําคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นอัตลักษณ๑ไทย เหมือนกับภาษาไทย หาก
ปราศจากสองสํวนนี้ ความเป็นไทยก็แทบไมํเหลืออะไรที่อาจเรียกได๎วํา “ภูมิป๓ญญาระดับสูง” 

 
3.1.1 ส านึกทางสังคมในยุคอาณานิคม 

การลําอาณานิคมที่กําลังเกิดในประเทศเพ่ือนบ๎าน การปะทะสังสรรค๑ระหวําง
ชนชั้นปกครองสยามกับคณะบาทหลวงคริสต๑ศาสนา (Christianity) การรับวิธีคิดตรรกะแบบ
วิทยาศาสตร๑ธรรมชาติและความเป็นเหตุผลนิยม (scientific naturalism and tradition of 
rationalism) ของโลกตะวันตก ตลอดจนการรับธรรมเนียมและวาทกรรมของวิทยาการสมัยใหมํผําน
สิ่งพิมพ๑และระบบการศึกษาสมัยใหมํเป็นป๓จจัยสําคัญที่นําไปสูํการพัฒนาสํานึกทางสังคมใหมํของชน
ชั้นปกครองของสยาม นําสังเกตวําการลําอาณานิคมถูกพิจารณาวําเป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ 
(historical conditions) ที่สําคัญมากในยุคอาณานิคม ทั้งนี้ เพราะ หากไมํมีการลําอาณานิคม สํานึก
ตําง ๆ ยํอมพัฒนาขึ้นเองไมํได๎ งานวิจัยนี้พบวํา ในยุคอาณานิคมนี้ สํานึกทางสังคมตําง ๆ ได๎พัฒนาขึ้น 
ดังนี้ 

3.1.1.1 ส านึกทางสังคมต่อการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก 
กํอนถึงรัชกาลที่ 4  ชนชั้นนําสยามเริ่มพัฒนาสํานึกตํอการลําอาณานิคม 

โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อสยามต๎องสูญเสียเกาะหมากให๎กับอังกฤษ เมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2329 และ
เมืองมะริด ทวาย ตะนาวศรี ให๎กับพมําเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2336  การสูญเสียดินแดนทั้งสองครั้ง
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เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 1  ตํอมา สยามเสียดินแดนบันทายมาศให๎กับฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2353 ซึ่งตรง
กับรัชกาลที่ 2  ในสมัยรัชกาลที่ 3  สยามเสียดินแดนเมืองเชียงตุง เมืองพง เมืองแสนหวีให๎กับอังกฤษ
ในปี พ.ศ. 2368 และรัฐเปรัคในปี พ.ศ. 2369  และเสียดินแดนเขมรสํวนนอกกับอีก 6 เกาะเขมร
ให๎กับฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2410  การสูญเสียดินแดนอยํางตํอเนื่องนี้ทําให๎พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวต๎องทรงทุกข๑ แตํก็ทรงพยายามเรียนรู๎เกี่ยวกับทางออกและความเคลื่อนไหวตําง ๆ ในโลก
ตะวันตก  นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงทนทุกข๑ทรมานอยํางมากใน
เหตุการณ๑ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2429) และเหตุการณ๑ที่กงสุลใหญํอังกฤษ มร.โทมัส ยอร๑ช น็อกซ๑ ได๎ขํมขูํ
ผู๎คนสยามวําตนจะเรียกเรือปืนมาถลํมกรุงเทพฯ หากพระปรีชากลการ (สําอาง อมาตยกุล) จะต๎องรับ
โทษ เหตุการณ๑ทั้งหมดนี้ไดม๎ีผลทําให๎พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงเรํงปฏิรูปสยามให๎
ก๎าวหน๎าและทันสมัยในทุกด๎านเทําท่ีพระองค๑จะทรงทําได๎ 

การลําอาณานิคมเป็นผลมาจากความต๎องการทรัพยากรของบรรดาชาติ
มหาอํานาจในยุโรปเพ่ือสนองความจําเป็นของตนในการผลิต การค๎า และการแลกเปลี่ยน การลํา
อาณานิคมทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมได๎เริ่มขึ้น การลําอาณานิคมจึงมิใชํ
เพียงแคํเรื่องของการยึดครองทางทหาร แตํยังนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางความรู๎และวัฒนธรรม 
การขยายตัวทางการค๎าอยํางมิเคยมีมากํอน ตลอดจนการเผยแพรํคริสต๑ศาสนา  ในงานวิจัยนี้ การลํา
อาณานิคม/ยุคลําอาณานิคมเป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ที่มีความสําคัญมากและมีนัยทางญาณ
วิทยา ทั้งนี ้เพราะความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยคงไมํสามารถเกิดขึ้นได๎ หากไมํมี
สิ่งที่เรียกวํา “การลําอาณานิคมของบรรดาชาติตะวันตกในเอเชีย”  หรืออาจกลําวในอีกแบบวําชนชั้น
ปกครองสยามรู๎สึกถึงภัยของการลําอาณานิคม เมือ่ชนชั้นปกครองสยามเห็นวําตนได๎สูญเสียอาณาเขต 
ทรัพยากร ผลประโยชน๑ และอํานาจของตนในดินแดนเหลํานั้น นั่นหมายความวํา ทํามกลางการลํา
อาณานิคม ชนชั้นปกครองสยามถูกกระตุ๎นให๎ต๎องระแวดระวังปกปูองตนเองและเริ่มมองหายุทธวิธี
ใหมํ ๆ เพ่ือการอยูํรอด  ในนัยนี้ การพัฒนาประเทศให๎ทันสมัย โดยเริ่มต๎นที่การพัฒนากองทัพและ
การปฏิรูประบบความรู๎เพ่ือใช๎เป็นรากฐานสําคัญในการสร๎างรัฐรวมศูนย๑ในแบบใหมํ เชํน การปรับปรุง
ระบบราชการ ระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการคลัง ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานตําง ๆ เพ่ือ
ใช๎ในการสร๎างความม่ันคงและความไพบูลย๑ให๎กับตนเอง จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎   

สํานึกตํอการลําอาณานิคมนี้ได๎มีผลตํอการจัดการกับเหลําประเทศราชใน
แนวทางตําง ๆ ดังเชํน เมื่อมีขําวลือวําทูตอังกฤษจากพมําตอนใต๎มาเจรจาทาบทามพระเจ๎าอินทวิชยา
นนท๑ พระเจ๎านครเชียงใหมํวําสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแหํงสหราชอาณาจักรมีพระราชประสงค๑
ที่จะขอรับเอาเจ๎าหญิงดารารัศมีที่ประสูติแดํแมํเจ๎าเทพไกรสรราชเทวีไว๎ในพระบรมราชินูปถัมภ๑ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎พระเจ๎าน๎องยาเธอ  
กรมหมื่นพิชิตปรีชากรอัญเชิญพระกุณฑลและพระธํามรงค๑ประดับเพชรขึ้นไปหมั้นเจ๎าดารารัศมี โดย
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โปรดเกล๎าฯ ให๎กรมหมื่นพิชิตปรีชากรเป็นข๎าหลวงตํางพระองค๑ เพ่ือยุติความคลุมเครือที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และเรํงดําเนินการปฏิรูปสามหัวเมืองทางเหนือ แทนเค๎าสนามหลวง ซึ่งเป็นองค๑กรปกครอง
ตามจารีตล๎านนาเดิม 

ในบริบทนี้ ในด๎านหนึ่ง ชนชั้นปกครองสยามเห็นวําพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานความรู๎ของสังคมไทย แตํในอีกด๎าน ความรู๎ในพระไตรปิฎก หรือในคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่ตกทอดกันมา หรือที่มีอยูํในเวลานั้นอาจมิใชํความรู๎ที่สามารถอธิบายโลกธรรมชาติทั้ งปวงได๎อีก
ตํอไป เมื่อวิทยาศาสตร๑และวิทยาการของโลกตะวันตกกําลังได๎รับการยอมรับ เมื่อชาติตะวันตก
สามารถพิชิตตะวันออกด๎วยความรู๎ในแบบใหมํ แม๎กระนั้น ชนชั้นปกครองยังเชื่อวําพระพุทธศาสนา
เป็นระบบความจริงทางศีลธรรมของป๓จเจกบุคคลและเป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผล หากใครปฏิบั ติได๎ 
ผู๎นั้นก็จะเจริญ  

ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยในชํวงนี้จึงหมายถึง
รูปแบบตําง ๆ ที่เกิดในพระพุทธศาสนาไทย โดยเฉพาะเมื่อคําสอนทางพระพุทธศาสนาต๎องถูกทดสอบและ
ท๎าทายจากพวกบาทหลวงสอนศาสนาคริสต๑ในยุคอาณานิคมที่มักถูกมองวําสอดแนม แตํในอีกระนาบ 
คําสอนทางพระพุทธศาสนาได๎ถูกตั้งคําถาม เมื่อสยามต๎องพํายแพ๎ทุกครั้งเมื่อปะทะกับอํานาจของรัฐ
ตะวันตกในมิติตําง ๆ นับจากการทหารและวิทยาศาสตร๑ จนถึงการสาธารณสุขและการศึกษา 
จนสถาบันพระมหากษัตริย๑ต๎องยกเครื่อง หรือทําการเปลี่ยนแปลงระบบครั้งใหญํในด๎านญาณวิทยา 
คํานิยม และวัฒนธรรมของตน โดยเฉพาะนับจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวฯ 
เป็นต๎นมา แม๎กระนั้น คนสยามสํวนใหญํก็ยังไมํคํอยนิยมเข๎ารีตเป็นคริสต๑ 

ดังที่บาทหลวงปาลเลกัวซ๑อธิบายวําชาวสยามหวาดกลัวการรุกรานของ
ชาวตะวันตก ชาวสยามเชื่อวําถ๎าตนประกาศสงครามกับชาวยุโรปชาติใดชาติหนึ่งแล๎ว พวกคริสตังที่
เป็นชาวพ้ืนเมืองก็จะกํอการทรยศตํอประเทศสยามและหันไปเข๎ากับชาวยุโรป  นอกจากนั้น 
พระพุทธศาสนามีรากลึกในสยาม โดยกําหนดให๎เด็กชายทุกคนต๎องไปอยูํวัดอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎
ภายใต๎การดูและพระภิกษุเป็นเวลาหลายๆ ปี พระโอรสของพระเจ๎าแผํนดินเองก็มิได๎รับการยกเว๎น 
ชายหนุํมทุกคนเมื่ออายุถึงยี่สบปีแล๎วจะต๎องอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จึงเป็นเหตุที่วําเพียงภายในพระ
นครหลวงเทํานั้น มีวัดอยูํราวหนึ่งพันสองร๎อยวัด และมีพระภิกษุอยํางน๎อยหนึ่งหมื่นสองพันรูป 
(มงซิเญอร๑ ปาลเลกัวซ๑, 2520, น. 822-824) 

ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในพระพุทธศาสนาที่เกิดในชํวงเวลาครึ่งหลัง
ของรัชกาลที่ 5 คือ การสถาปนาคณะสงฆ๑ที่รวมศูนย๑ตามแบบการปกครองของรัฐ และการแผํขยาย
การตีความคัมภีร๑ของกรุงเทพฯ ในฐานะมาตรฐานทางความรู๎ออกไปยังพ้ืนที่ตําง ๆ (ธงชัย วินิจจะกูล, 
2555, น. 12) วัดถูกใช๎เป็นศูนย๑เผยแพรํมาตรฐานทางความรู๎ที่หลากหลาย ในยุคนี้ พระพุทธศาสนา
สมัยใหมํได๎ถูกพัฒนาขึ้นโดยชนชั้นปกครองของสยาม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ตําราและคําสอนทาง
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พระพุทธศาสนาในแบบใหมํที่เน๎นเรื่องความดีในฐานะพลเมืองของสยามได๎ถูกพัฒนาขึ้นจนกดทับ
พระพุทธศาสนาในรูปแบบอื่น ๆ ที่พบในท๎องถิ่นตําง ๆ ในสยาม ในมุมหนึ่ง นี้สะท๎อนถึงการสถาปนา
อํานาจในการครอบงําวิธีคิดวิธีพูดของผู๎คนโดยกลุํมชนชั้นนําสยาม ความพยายามในการสร๎างตํารา
พระพุทธศาสนาในแบบใหมํเกิดมาจากการปะทะทางภูมิป๓ญญาที่มาจากโลกตะวันตกในมิติของความรู๎เชิง
วาทกรรม (discursive knowledge) ที่สํงผลตํอพระพุทธศาสนาของสยามในด๎านที่สําคัญตําง ๆ เชํน 
หลักปฏิบัติ วิธีการเลํา วิธีตีความ (ดังสะท๎อนในพุทธธรรมและพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)  

บริบทนี้เป็นชํวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางเข๎มข๎นในด๎านความรู๎ใน
หมูํชนชั้นนําของสยาม นี้สะท๎อนถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจระหวํางรัฐกับสถาบันสงฆ๑ โดยเฉพาะ
อํานาจที่อยูํในรูปกฎหมาย การทหาร และการปกครอง ในระนาบหนึ่ง ความรู๎ตะวันตกได๎กดทับ
ความรู๎ชั้นสูงของสยามที่สร๎างขึ้นจากการตีความพระไตรปิฎกในแบบไทย แตํในอีกระนาบ ตําราและ
คําสอนทางพระพุทธศาสนาแบบใหมํได๎พยายามกดทับรูปแบบตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาที่มีอยูํใน
ท๎องถิ่นตําง ๆ ในสยาม เหตุการณ๑ความเปลี่ยนแปลงทางปริชานทั้งหมดนี้เกิดในยุคอาณานิคม และเป็น
ผลมาจากสํานึกทางสังคมของชนชั้นปกครองตํอการลําอาณานิคมของชาติตะวันตก โดยเฉพาะตํอ
อังกฤษและฝรั่งเศส  

3.1.1.2 ส านึกทางสังคมต่ออ านาจของวิทยาศาสตร์ 
ชนชั้นปกครองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎

เป็นชนกลุํมแรกในสยามที่พัฒนาสํานึกทางสังคมตํออํานาจของวิทยาศาสตร๑ ดังหนังสือ “หมอเฮ๎าส๑ใน
รัชกาลที่ 4” ของสภาคริสตจักรในประเทศไทยได๎กลําวถึงความสนใจของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล๎าเจ๎าอยูํหัววํา  

ความสนใจของเจ๎าฟูาใหญํในพวกศาสนาทูตอเมริกันนั้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
สติป๓ญญายิ่งกวําทางศาสนา ครั้งหนึ่งขณะสนทนาอยูํกับ ดร. เฮ๎าส๑ พระองค๑ได๎พูดอยําง
จริงจังวํา พระองค๑ไมํเลื่อมใสในศาสนาคริสเตียน พระองค๑ทรงสนใจมากในวิทยาการ
ของฝุายตะวันตก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ดาราศาสตร๑ ภูมิศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ พระองค๑
ทรงสนใจในวิชาเหลํานี้อยํางลึกซึ้ง และนําเอามาปฏิบัติอยํางจริงจัง จากการศึกษาวิชา
เดินเรือได๎ทําให๎พระองค๑ทรงสนใจในดาราศาสตร๑ และทรงพอใจในการคํานวณเวลา
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ภูมิใจในการคํานวณจันทรุปราคาของพระองค๑วําเกือบเหมือนกับ
ปฏิทินของฝุายตะวันตก การสนทนาของพระองค๑แสดงวําทรงรอบรู๎ในด๎านวิทยาศาสตร๑
เป็นอยํางมาก พระองค๑ทรงเป็นเจ๎านายพระองค๑แรกในภาคตะวันออกที่จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
หนังสือจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีทั้งตัวพิมพ๑ภาษาไทยและอังกฤษ และตัวอักษรบาลีที่
พระองค๑ออกแบบเอง (ส. พลายน๎อย, 2554, น. 85)  
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นอกจากนั้น พระองค๑ทรงทราบเรื่องราวการปฏิรูปศาสนาคริสต๑ในยุโรป
โดยมาร๑ติน ลูเธอร๑ (Martin Luther) ที่พยายามกลับไปหาคําสอนดั่งเดิมในคัมภีร๑ไบเบิล  ฉะนั้น 
รัชกาลที่ 4 จึงทรงมีพระประสงค๑ที่จะให๎พระสงฆ๑ไทยกลับไปหาคําสอนดั่งเดิมในพระไตรปิฎกเพ่ือทํา
ให๎พระพุทธศาสนาในยุคของพระองค๑มีความบริสุทธิ์ มีความชอบธรรม และเพ่ือตีความพระพุทธศาสนา
ให๎ทันสมัยในแบบเดียวกับลังกาและพมํา เนื่องจากพวกมิชชันนารีที่เข๎ามาเผยแพรํศาสนาคริสต๑ใน
ตอนนั้นมักวิจารณ๑วําพุทธศาสนาตามประเพณีที่ชาวสยามนับถืออยูํนั้นมีแตํเรื่องงมงาย (สุรพศ ทวีศักดิ์, 
2560, น. 44-45) 

ธงชัย วินิจจะกูล ได๎กลําวในหนังสือ “Siam Mapped” โดยเห็นวําความ
สนใจในวิทยาศาสตร๑และวิทยาการสมัยใหมํของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเริ่มขึ้นในขณะ
ทรงผนวชเป็นพระสงฆ๑เถรวาทในคริสต๑ทศวรรษที่ 1820 โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การคํานวณการเคลื่อน
ตัวของดาวนพเคราะห๑ การรับวิทยาการความรู๎จากโลกตะวันตกได๎เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับการปฏิรูป
พระพุทธศาสนาในกลางคริสต๑ศตวรรษที่ 19 การแสวงหาความรู๎และการปฏิรูปศาสนาได๎ทําขึ้นโดย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวและคนใกล๎ชิด กลุํมหัวก๎าวหน๎าได๎มีอํานาจในสยามในปี ค.ศ. 
1851 และจากจุดนั้นเอง สยามได๎เข๎าสูํการปรับเปลี่ยนสูํความทันสมัย (modernization) ชาวสยามที่
สนับสนุนความรู๎ในแบบตะวันตกเริ่มมีอํานาจทางการเมือง นี้จึงเป็นเหตุผลที่การเผยแพรํความรู๎
ตะวันตกและการปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัยจึงเกิดขึ้นได๎อยํางรวดเร็ว แม๎กระนั้น อีกเหตุผล คือ 
การุกเข๎ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตกในดินแดนจีนและในพมําได๎มีสํวนทําให๎สยามต๎องพัฒนา โดย
เรํงหาความรู๎ตะวันตกที่เหนือชั้นกวํา รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นวําจักรวาลวิทยาพุทธเป็นเรื่องที่ถูกปนเปื้อน
จากความเชื่อของพราหมณ๑ จึงทรงแยกเรื่องทางโลกและจักรวาล (จักรวาลวิทยาในพระไตรปิฎก) 
ออกจากเรื่องศาสนา (จริยศาสตร๑) โดยทรงยอมรับวําวิทยาศาสตร๑ของตะวันตกเป็นความจริงของทาง
โลก พระพุทธศาสนาเป็นความจริงของจริยศาสตร๑/ศาสนา ด๎วยเหตุนี้ นักสอนศาสนาชาวตะวันตกจึง
พิจารณาธรรมยุติกนิกายวําเป็นกลุํมพุทธที่ก๎าวหน๎าที่สุดในสยาม (Thongchai Winichakul, 2004, 
pp. 37-42) 

ความเป็นยุคสมัยใหมํของไทย (Thai modernity) ในยุคนี้มิได๎จํากัดแคํ
วิธีมองโลกแบบใหมํ แตํรวมถึงความพยายามที่จะเรียนรู๎เกี่ยวกับตะวันตก มากพอ ๆ กับความ
ต๎องการที่จะสํารวจ/ทบทวนความรู๎ทั้งหมดของไทยเพ่ือใช๎ในการเสวนา พัฒนาตํอยอด หรือแม๎แตํ
โต๎ตอบกับความเป็นยุคสมัยใหมํของตะวันตก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อสยามต๎องเผชิญกับภัยคุกคาม
จากตะวันตกในสามด๎าน คือ ลัทธิลําอาณานิคม การเผยแพรํคริสต๑ศาสนา และวิธีคิดในแบบตรรกะ
วิทยาศาสตร๑ที่เข๎ามาท๎าทายภูมิป๓ญญาไทย แตํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวก็ไมํทรงเห็น
อะไรนอกจากพระพุทธศาสนาที่จัดวําเป็นแกํนทางภูมิป๓ญญาไทย แตํพระพุทธศาสนาในสังคมไทยใน
ขณะนั้นเต็มไปด๎วยเรื่องคติชน ตํานาน และไสยศาสตร๑ การเลําเรื่องทางพระพุทธศาสนาในยุคนั้นมัก
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สะท๎อนคติชาวบ๎าน หรือความเชื่อในแบบตํานานของชาวบ๎าน มากกวําเน๎นการตีความคําสอนของ
พระพุทธเจ๎าในแบบที่ไปได๎กับตรรกะสมัยใหมํ จารีตการเขียนของสยามในยุคนั้นมักสะท๎อนวิธีคิดที่ไมํ
สามารถแยกออกจากความเข๎าใจเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาในแบบไตรภูมิ หรือมีโครงเรื่องที่สะท๎อน
เรื่องราวในแบบชาดกที่เต็มไปด๎วยอิทธิปาฏิหาริย๑ นอกจากนั้น ผู๎วิจัยขอตั้งข๎ อสังเกตวํา แม๎แตํ
พงศาวดารสยามยังสะท๎อนเรื่องอิทธิปาฏิหาริย๑ หรือวิธีคิดในทํานองนั้น 

อิทธิพลของเหตุผลนิยมในแบบวิทยาศาสตร๑ได๎ทําให๎พระองค๑ทรงมี
แนวโน๎มที่จะอธิบายเหตุการณ๑ตําง ๆ ภายใต๎กรอบอ๎างอิง (frame of reference) รวมถึงทําทีปฏิเสธ
ความเชื่อใด ๆ ก็ตามท่ีไมํสามารถอธิบายได๎ด๎วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร๑ กรณีนี้รวมถึงระบบความเชื่อ
ที่มีรากฐานที่มาจากจักรวาลวิทยาของไตรภูมิพระรํวมด๎วย เชํน ความเชื่อเรื่องพุทธกาล 5,000 ปี 
พระองค๑ตรัสแย๎งวําพระพุทธศาสนาสามารถจะดํารงอยูํได๎ตลอดกาลนาน ถ๎าชาวพุทธตั้งอยูํในสัมมา
ปฏิบัติเป็นนิจ แม๎คติเรื่องนรกสวรรค๑ในชาติหน๎าก็ได๎ถูกลดทอนลงจากความหมายระดับความจริงใน
แบบอภิปรัชญา (ความจริงในโลกและจักรวาล) ให๎เหลือเพียงความหมายในระดับจิตวิทยา (ความจริง
ที่เกิดขึ้นในจิตใจ) นั่นคือการเน๎นให๎เหลือเพียงสรรค๑ในอกและนรกในใจเทํานั้น รวมทั้งคติความเชื่อ
เรื่องยุคพระศรีอาริย๑ เรื่องพระโพธิสัตว๑ และการปรารถนาพุทธภูมิก็ถูกละทิ้งไป พระองค๑เป็นกษัตริย๑
พระองค๑แรกในประวัติศาสตร๑ไทยที่ทรงประกาศชัดเจนวํา “มิทรงเอื้อมอาจปรารถนาพุทธภูมิ” 
(พระมหาสมบูรณ๑ วุฒิกโร) 

ในขณะดํารงสมณศักดิ์เป็น “วชิรญาณภิกขุ” พระองค๑ทรงสมาคมกับ
คณะบาทหลวง และหมอสอนศาสนา จึงทรงมีโอกาสในการศึกษาวิชาความรู๎ของตํางประเทศมากมาย 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ศาสนา รวมถึงภาษาตํางประเทศ เชํน อังกฤษ ฝรั่งเศส และ
ลาติน นอกจากนั้น พระองค๑ทรงธุดงค๑ไปยังถิ่นตําง ๆ ในราชอาณาจักรสยาม  อยํางไรก็ตาม พระองค๑
ทรงสังเกตเห็นวําหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในชํวงนี้มักปะปนไปด๎วยความเชื่อของศาสนาพราหมณ๑
และไสยศาสตร๑ท๎องถิ่น เชํน การบูชาพระอาทิตย๑ การบูชาไฟ เป็นต๎น พระราชวินิจฉัยตรงจุดนั้นได๎
นําไปสูํการชําระวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและการสถาปนาธรรมยุติกนิกายในชํวงเวลาตํอมา  

อยํางไรก็ดี หากมองจากบริบททางประวัติศาสตร๑ที่กว๎างขึ้น การปฏิรูป
พระพุทธศาสนาของสยามได๎เกิดในชํวงเวลาที่ใกล๎เคียงกับพมํา ดังเห็นวําพระเจ๎ามิงดงของพมําได๎ทรง
เป็นประธานในการจัดสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 ทั้งนี้ อาจกลําวได๎วําการที่รัชกาลที่ 4 ทรงโปรด
ให๎มีการสถาปนาธรรมยุติกนิกายจึงเป็นความพยายามที่จะทําให๎พระพุทธศาสนามีความบริสุทธิ์มาก
ขึ้น ไมํปะปนไปด๎วยความเชื่อที่ผิด ๆ นอกจากนั้น การกําหนดวันมาฆบูชาเป็นอีกวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาของไทยเป็นอีกหลักฐานที่บํงบอกถึงความสนใจในกิจการพระพุทธศาสนา และ 
พระราชปณิธานในการทําให๎พระพุทธศาสนาบริสุทธิ์และเจริญในสยามในชํวงยุคอาณานิคมนี้ 
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อีกปรากฏการณ๑สําคัญในยุคอาณานิคม คือ การเคลื่อนจากวัฒนธรรม
คัมภีร๑ (manuscript) ไปสูํวัฒนธรรมการพิมพ๑ (print culture) ในชํวงนี้คําสอนทางพระพุทธศาสนา
เริ่มปรากฏในรูปสิ่งพิมพ๑ แตํเดิมคําสอนทางพระพุทธศาสนาใช๎อักษรขอมในการถอดเสียงบาลี แตํใน
รัชกาลที่ 5 สยามมีการดําเนินนโยบายที่จะทําให๎คําสอนทางพระพุทธศาสนาปรากฏอยูํในรูปของ
ภาษาไทย ผู๎ที่ได๎รับมอบหมายให๎ทําหน๎าที่นี้อยํางจริงจัง คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า  กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส ทํานทรงแตํงตําราธรรมเป็นภาษาไทย โดยตําราเหลํานั้นถูกกําหนดให๎เป็นตําราที่ใช๎
ในการศึกษาของคณะสงฆ๑ไทย ศาสนาพุทธจึงกลายเป็นไทย กลายเป็นความคิดที่อยูํในภาษาไทยจริง ๆ 
เมื่อนําเอาศาสนาพุทธแบบนี้ไปเผยแพรํให๎ผู๎คนในท๎องถิ่นตําง ๆ ของพระราชอาณาจักร ศาสนาพุทธ
ในแบบมาตรฐานของวังก็แพรํไปด๎วย โดยเฉพาะเมื่อพระธรรมยุตได๎ออกไปเผยแพรํพระธรรม หรือ
สอนศาสนาให๎แกํชาวบ๎าน เชํน บอกชาวบ๎านวําการนับถือผีเป็นสิ่งที่ไมํถูกต๎อง นี้จึงเป็นเหตุที่ทําให๎คน
ทุกระดับต๎องมุํงหาศาสนาพุทธที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย๑กลาง กรุงเทพฯจึงกลายเป็นผู๎กําหนดมาตรฐาน
วําอะไรเป็นความคิดของศาสนาที่ถูกต๎อง หรือคําสอนทางพระพุทธศาสนาแบบไหนที่เป็นของแท๎  

อีกตัวอยํางอันโดดเดํนของงานวรรณกรรมเชิงศาสนาในชํวงที่สังคมไทย
เปลี่ยนผํานเข๎าสูํยุคสมัยใหมํที่สะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพลของแนวคิดแบบเหตุผลนิยมและวิทยาศาสตร๑
ตะวันตก  คือ “หนังสือ แสดงกิจจานุกิจ” แตํงโดยเจ๎าพระยาทิพากรวงษ๑มหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) 
ในปี พ.ศ. 2410 เจ๎าพระยาทิพากรวงษ๑มหาโกษาธิบดีเป็นขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4 วาทกรรมในงาน
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาชิ้นนี้ได๎ถูกสร๎างขึ้นเพ่ือชี้ให๎เห็นวําคําสอนเดิมแท๎ของพระพุทธศาสนา
เข๎ากันได๎กับหลักวิทยาศาสตร๑ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องโลกกลม เป็นต๎น และพร๎อมทั้งได๎วิพากษ๑
จักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิวําเป็นเรื่องที่เหลวไหลไมํนําเชื่อถือ เพราะเข๎ากันไมํได๎กับหลักวิทยาศาสตร๑ 
นี้อาจนับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาถูกท๎าทายอยํางรุนแรง แตํเพ่ือรักษาพระพุทธศาสนาไมํให๎
เสื่อมลงไปพร๎อมกับคติจักรวาลแบบไตรภูมิพระรํวง ชนชั้นนําสยามในสมัยนั้นจึงต๎องหาทางออกโดย
การกําจัดขอบเขตพระพุทธศาสนาให๎อยูํที่เรื่องจิตใจเทํานั้น และเห็นวําการอธิบายโลกวัตถุควรเป็น
เรื่องวิทยาศาสตร๑ (พระไพศาล วิสาโล, 2559, น. 530) ดังที่ สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ ได๎กลําวถึงงานชิ้นนี้วํา 
กิจจานุกิจได๎ท๎าทายไตรภูมิมาก โดยสอนให๎กลับไปหาพระพุทธวจนะที่เป็นตัวธรรมะ เป็นวิทยาศาสตร๑
ไมํแพ๎ฝรั่ง และเนื้อหาในหนังสือเลํมนี้อาจเป็นจุดเริ่มต๎นของแนวคิดที่วําพระพุทธศาสนาเป็น
วิทยาศาสตร๑ของโลกจิตวิญญาณ หรือเป็นวิทยาศาสตร๑ของโลกตะวันออกในนัยที่วําหากนําคําสอน
ทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ การรักษาโรคจิตก็จะเป็นไปได๎และสํงผลให๎สภาพรํางกายของผู๎ปฏิบัติ
นั้นดีขึ้น ดังเห็นวําภาษาของคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาแพทย๑ที่พยายามพร่ําสอนมนุษย๑ให๎
คลายจากอัตตา หรือโรคความยึดมั่นถือมั่น โดยยอมรับความจริงที่วํามนุษย๑เองควบคุมโลกและ
จักรวาลไมํได๎ นี้เป็นคุณประโยชน๑มหาศาลของคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ๎าได๎ทรงมอบ
ให๎แกํมวลมนุษยชาติ  
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อยํางไรก็ดี หากจะจับผิดสิ่งที่ไมํเป็นวิทยาศาสตร๑ในพระไตรปิฎก หลายคน
อาจหยิบยกเรื่องฉากอิทธิปาฏิหาริย๑ที่มีอยูํจํานวนมาก แตํนักวิชาการบางทํานอาจเห็นวําความนิยมใน
การเขียนพุทธประวัติในลักษณะอิทธิปาฏิหาริย๑เหนือสามัญมนุษย๑ก็เพื่อสื่อให๎คนได๎เข๎าถึงสภาวะ
อันพ๎นวิสัยมนุษย๑ปุถุชน ซึ่งเป็นประสบการณ๑ที่ยากที่จะอธิบาย คุณสมบัติของพระพุทธองค๑อันเป็น 
โลกุตตระจะถูกอธิบายในรูปมหาปุริสลักษณะ พุทธปาฏิหาริย๑โดยเนื้อแท๎จึงเป็นสัญลักษณ๑ที่ชี้วํา
พระพุทธองค๑ทรงมีชัยเหนือกิเลสมารทั้งหลาย พุทธคุณที่เป็นนามธรรมพ๎นวิสัยปุถุชนก็จะสื่อให๎เห็น
เป็นรูปธรรม (สุชาติ หงษา, 2549, น. 107) การเขียนหรือการเลําพุทธประวัติทํานองนี้ก็ยังเหลือให๎
เห็นในป๓จจุบัน อยํางไรก็ดี ผู๎วิจัยกลับเห็นวําจารีตการเขียนเรื่องเลําของลังกาโบราณต๎องเป็นลักษณะ
นี้ ทั้งนี้ เพราะผู๎คนในสมัยนั้นเชื่อในเรื่องราวหรือปรากฏการณ๑ในแบบนี้อยํางจริงจัง คัมภีร๑ศาสนา
พราหมณ๑-ฮินดูก็มีลักษณะเชํนเดียวกัน หากเป็นเชํนนี้ ประเด็นอิทธิปาฏิหาริย๑จึงเป็นสิ่งที่ขาดมิได๎ใน
จารีตเรื่องเลําทางศาสนา เรื่องแบบนี้สามารถพบได๎ทั้งในศาสนาตําง ๆ ในโลก เชํน ศาสนาคริสต๑ 
ศาสนาพราหมณ๑ ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ เป็นต๎น ผู๎คนในยุคนั้นมิได๎คิดวําเรื่ องปาฏิหาริย๑เป็นเรื่อง
ตํานาน หรือเป็นเรื่องเหลือเชื่อเกินวิสัยมนุษย๑ หรือเป็นเรื่องแตํงอันนําตื่นเต๎นเพ่ือความบันเทิงที่อาจ
ตัดทิ้งไปได๎ ดังท่ีผู๎คนในยุคป๓จจุบันคิดกันเพราะวาทกรรมหรือวิธีคิดในแบบวิทยาศาสตร๑ ดังสะท๎อนอยูํ
ในวิธีเลํา วิธีเขียนเรื่องเลํา (narrative) ของยุคสมัยใหมํที่เน๎นปฏิฐานนิยมเพ่ิงมีมาในยุคเรืองป๓ญญา 
(Age of Enlightenment) 

หากมองในอีกแบบ แท๎จริงแล๎ว วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็น
เรื่องของการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงเป็นชุมชนที่ทําหน๎าที่รักษาจารีต
ของการเขียนและการตีความเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับญาณวิทยาพุทธ พระไตรปิฎก (นิกายเถรวาท) 
มหาวัสตุ อวทาน (นิกายมหายาน) วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรคล๎วนเป็นการตีความทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพราะทุกคนที่
เขียน/บันทึกเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธองค๑ไมํเคยเจอพระพุทธเจ๎าจริง ทุกคนจึงเขียนเกี่ยวกับคํา
สอนของพระองค๑จากมุมมองของตนเอง ตามความเข๎าใจของตนเอง หรือตามสติป๓ญญาของตนเอง 
แม๎แตํพระไตรปิฎกก็ยังเป็นผลงานของการตีความจากบันทึกหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่
พระภิกษุสงฆ๑ลังกาบางสํวนจักสามารถหาได๎ในยุคนั้น  

3.1.1.3 ส านึกทางสังคมต่ออ านาจของเหตุผลนิยม 
งานวิจัยนี้พบวํา เหตุผลนิยมมิได๎มีเฉพาะเรื่องเหตุผลทางวิทยาศาสตร๑

ธรรมชาติเทํานั้น และยังรวมถึงเหตุผลของศาสตร๑สมัยใหมํอ่ืน ๆ  เชํน อิทธิพลของวิชาการปกครอง 
ศาสนวิทยาในแบบตะวันตก เป็นต๎น 

อาจกลําวได๎วํา การเปลี่ยนแปลงขนานใหญํในด๎านญาณวิทยาของสยาม
ได๎มีขึ้นจริงในยุคอาณานิคม (colonialism) สํวนหนึ่งมาจากการการติดตํอกับโลกตะวันตกที่นําไปสูํ
ความตระหนักรับรู๎ถึงความรู๎สมัยใหมํ โดยเฉพาะการรับรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร๑ธรรมชาติและแพทย๑
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ศาสตร๑ หรือการยอมรับการแพทย๑แผนใหมํจากบรรดาหมอสอนศาสนาชาวตะวันตกที่ได๎นําการรักษา
และความรู๎วิทยาการทํานองนี้มาเผยแพรใํนสังคมสยาม และอีกสํวนมาจากการรับรู๎ที่ผํานหนังสือและ
งานแปล ดังเห็นวํา วิธีเลําเรื่องราวตําง ๆ ในยุคนี้มักสะท๎อนวิธีคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล หรือหลีกเลี่ยงการ
เลําเรื่องที่เกินธรรมชาติ/เหนือธรรมชาติ หรือเรื่องที่เกินศักยภาพของมนุษย๑ปุถุชนทั่วไป  นี้สะท๎อน
การมาของอํานาจทางญาณวิทยาสมัยใหมํ หรือวิทยาการความรู๎จากโลกตะวันตกที่ได๎หลั่งไหลเข๎ามา
ในสังคมไทยผํานสิ่งพิมพ๑ รวมถึงงานแปล ในนัยนี้ งานแปลจํานวนมากเหลํานี้มีอิทธิพลอยํางมากตํอวิธี
คิดและวิธีเขียนของผู๎ผลิตงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย หรือมีผลตํอพระพุทธศาสนา
ของไทยโดยรวม ดังเห็นวํา พระไพศาล วิสาโล เชื่อวําอํานาจของเหตุผลนิยมที่มีตํอชนชั้นนํา 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งนับตั้งแตํเกิดธรรมยุติกนิกายได๎ทําให๎พระพุทธศาสนาถูกลดทอนลงเหลือแคํ
โลกียธรรม (สายชล สัตยานุรักษ๑, 2546, น.255) 

หลักฐานทางตัวบทสําคัญอีกชิ้นที่บํงบอกวําญาณวิทยาของสังคมไทยได๎
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป หรือสะท๎อนถึงการรับอิทธิพลของความเป็นเหตุผลนิยม ( rationalism) ที่มา
พร๎อมกับศาสตร๑สมัยใหมํ (modern disciplines) และงานแปล นั่นคือ หนังสือ “หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา” แปลจากคัมภีร๑นานาศาสนาในโลก โดย ม. เศียรเสวี (ม.ป.ป.) ที่สะท๎อนการปรากฏ
ตัวขึ้นของวิธีคิดและวิธีเขียนในแบบเหตุผลนิยม  

นําสังเกตวํา ฉากเรื่องอิทธิฤทธิ์ เรื่องปาฏิหาริย๑สามารถเจอได๎ในคัมภีร๑
ทางพระพุทธศาสนาโบราณ รวมถึงพระไตรปิฎก (ลังกา)  พระไตรปิฎกต๎นฉบับถูกจารึกด๎วยอักษร
สิงหลเพ่ือถอดเสียงภาษามคธ  ตํอมาพระไตรปิฎกได๎ถูกคัดลอกโดยชนชาติตําง ๆ ในดินแดนสุวรรณ
ภูมิด๎วยภาษาตําง ๆ  เมื่อชนชาติในภูมิภาคสุวรรณภูมิติตํอกับลังกา  ภาษาขอมก็เป็นหนึ่งในบรรดา
ภาษาโบราณที่ได๎ถูกใช๎ในการคัดลอกพระไตรปิฎกดังกลําว การเลําเรียนภาษามคธผํานอักษรของชน
ชาติตําง ๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิจึงมีอยํางแพรํหลายนับจากสมัยสุโขทัย ภาษาสันสกฤตใช๎บ๎าง แตํปน
กับภาษาไทย คือยกภาษามคธเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา (เถรวาท) ภาษาสันสกฤตเป็น
ภาษาสามัญเทํานั้น ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา การถือพระพุทธศาสนาก็คงถือลังกาวงศ๑ตามแบบสุโขทัยทุก
อยําง นอกจากแบบอยํางพุทธเจดีย๑ ในตอนต๎นทําตามแบบขอมอยูํบ๎าง (กรมศิลปากร, พระพุทธเจ๎า
ตรัสรู๎อะไร ประวัติพระพุทธศาสนาและปาฐกถาเรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 2512, น. 114-115) 
อยํางไรก็ด ีดังที่กลําวไปข๎างต๎น ภาษาขอมเป็นอีกภาษาที่พระสงฆ๑ไทยในยุคโบราณใช๎ในการประพันธ๑
และในการศึกษาเลําเรียนทางพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในหลักฐานในสมัยอยุธยา นอกจากนั้น 
การประพันธ๑ร๎อยกรองเป็นที่นิยมกันมากในการสร๎างคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาและ
รัตนโกสินทร๑ตอนต๎น แตํงานร๎อยแก๎วก็ยังพอมีให๎ปรากฏ การเลําเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย๑เป็นอีก
รูปแบบของขนบในงานประพันธ๑ในสมัยอยุธยา เพราะเรื่องอิทธิฤทธิ์เป็นขนบ หรือแบบแผนที่นิยมกัน
มากในยุคโบราณ รวมถึงในยุคพระไตรปิฎกของลังกาทวีป  
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เรื่องเทพยดา ยักษ๑ พญานาค มาร หรือเรื่องโลก สวรรค๑ นรก หรือเรื่อง
กาลในโลกอดีต โลกป๓จจุบัน และโลกหน๎า  ตลอดจนความรู๎เรื่องอภิญญา 6 หรือวิชชา 8 (ในฐานะ
ความรู๎ที่เกินกวําวิสัยมนุษย๑ของผู๎ที่จะกลายเป็นพระพุทธเจ๎า) เป็นสิ่งที่สามารถพบเจออยํางทั่วไปใน
ตัวบทของงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาไทยในชํวงกํอนปี พ.ศ. 2372 (ค.ศ. 1829) แตํหลังปี 
พ.ศ. 2372 ป๓ญญาชนสยามเริ่มตระหนักในความเป็นเหตุผลนิยมในแบบวิทยาศาสตร๑ของตะวันตก 
อยํางไรก็ตาม สําหรับบทเรียนที่เป็นมาตรฐาน ความรู๎เรื่องวิชชา 8 และอภิญญา 6 จึงมักถูกกลําวถึง
ในแบบผําน ๆหรือปรากฏแตํเพียงในระดับฐานคติ หรือมิได๎รับการเน๎นในแบบตรงไปตรงมา ดังที่พบ
อยํางดาษดืน่ในอดีต ทั้งนี้ เพราะเรื่องเหลํานี้มักถูกพิจารณาวํามิสามารถพิสูจน๑ได๎เชิงประจักษ๑ในแบบ
วิทยาศาสตร๑  

ในนัยนี้ งานนิพนธ๑ในแตํละยุคได๎สะท๎อนถึงความเชื่อ ระดับทางญาณ
วิทยา และประสบการณ๑ของสังคมไทยได๎ดีในระดับหนึ่ง ดังเชํน ญาณวิทยา ดังที่ปรากฏในตัวบทของ
งานวรรณกรรมในสมัยอยุธยาได๎ทําหน๎าที่สําคัญในการสะท๎อนโลกทัศน๑และความเชื่อของผู๎คนในสมัย
อยุธยาที่มักเชื่อหรือสนใจในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย๑ในลักษณะที่ใกล๎เคียงกับยุคพระไตรปิฎกของ
ลังกา (บาลีลังกา) โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องวิชชา 8 อภิญญา 6 ซึ่งผู๎คนในสมัยโบราณเชื่อวําเป็น เรื่อง
จริง ดังนั้น การกลําวถึงอิทธิฤทธิ์ อภินิหาร และอภิญญา 6 จึงเป็นเรื่องที่ผู๎คนในสังคมอยุธยายอมรับ
ได๎ หรือเห็นวําเป็นเรื่องจริง ดังในตัวอยํางของถ๎อยคําข๎างลํางที่ดึงมาจากหนังสือสารัตถสังคหะ เลํม 1 
หน๎า 9 งานวรรณกรรมในสมัยอยุธยา (แตํถูกนํามาพิมพ๑ใหมํในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว) 

ในบทมาติกานั้นมีใจความ คือ สําแดงซึ่งอภินิหารแหํงอริยบุทคล มีสมเด็จพรพุทธเจ๎า
เปนประธาน 1 สําแดงซึ่งกิริยาแหํงสมเด็จพระพุทธเจ๎า อันเปนอัศจรรย๑แกํสัตว๑โลกทั้ง
ปวง 1 สําแดงซึ่งป๓ญจอันตรธาน 1 สําแดงซึ่งพระยาจักรพัตราธิราช 1 สําแดงซึ่งเจดีย๑ 1 
สําแดงซึ่งอานิสงศ๑แหํงกวาดแผ๎ว 1 สําแดงซึ่งพระธรรมแลพระสงฆ๑ 1  

พระวิป๓จจิตัญ๒ูโพธิสัตว๑ มีป๓ญญาเปนมัธยมอยํางกลาง เมื่อได๎ฟ๓งพระสธรรมเทศนา
คาถา 4 บาท เฉภาะพระพักตร๑สมเด็จพระพุทธเจ๎านั้น ถ๎าจิตน๎อมไปในสาวกโพธิญาณ 
ปรารถนาจะใครํได๎สําเร็จพระอรหัตในชาตินั้นแล๎ว ก็อาจจะได๎สําเร็จพร๎อมไปด๎วยอภิญญา 6 
ในกาลเมื่อพระพุทธเจ๎าตรัสเทศนาบาทแหํงคาถาเปนคํารบ 4 ยังมิทันทีจะจบลง 

พระเนยยโพธิสัตว๑นั้น มีป๓ญญาเปนอยํางน๎อยเมื่อฟ๓งพระสธรรมเทศนาคาถา 4 
บาท เฉภาะพระภักตร๑แหํงสมเด็จพระสรรเพ็ชญ๑พุทธเจ๎านั้น ยังมิอาจจะได๎สํา เร็จมรรค
แผลกํอน ตํอสมเด็จพระพุทธเจ๎าตรัสเทศนาจําแนกแจกอรรถออกไปโดยพิสดาร ป๓ญญา
นั้นจึงคํอยกล๎าหาญขึ้น ถ๎าจิตน๎อมไปในสาวกบารมีญาณ ปราถนาจะใครํได๎สําเร็จพระ
อรหัตในชาตินั้นแล๎ว ก็อาจจะได๎สําเร็จพระอรหัตพร๎อมไปด๎วย อภิญญา 6 ประการ ใน
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กาลเมื่อสมเด็จพระพุทธองค๑ตรัสเทศนาจําแนกแจกอรรถแหํงคาถา 4 บาทออกไปโดยนัย
พิสดารจบลง 

ประการหนึ่ง อยูํในฆราวาสแลปรารถนาพุทธภูมิ์นั้นมิอาจจะได๎สําเร็จ ตํอเมื่อได๎
บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล๎วปราถนา ความปรารถนานั้นจึงจะสําเร็จ ถึงจะมิได๎บรรพชา
ในพระศาสนา ได๎บรรพชาแตํในสํานักพระดาบสและปริพาชก ถือเปนกัมมวาที กิริยวาที 
ถือวําบุญมี บาปมี ทําบุญได๎บุญ ทําบาปได๎บาป ได๎บรรพชาในสํานักแหํงดาบสปริพาชก
อันถือลัทธิแตํเพียงนี้  ก็อาจจะปรารถนาพระโพธิญาณได๎สําเร็จ  (กรมศิลปากร,          
สารัตถสังคหะ เลํม 1, 2547, น. 9) 

ในนัยนี้ ความเป็นมนุษย๑ในสมัยอยุธยาจึงมีลักษณะที่แตกตํางจากความ
เป็นมนุษย๑ในยุคสมัยใหมํในหลายประการ ความเชื่อที่วําการบรรพชาในพระพุทธศาสนาจะสามารถ
ทําให๎ฆราวาสบรรลุพระโพธิญาณได๎นั้นเป็นเรื่องปกติวิสัยในยุคนั้น พระสงฆ๑ทั่วไปสามารถมีฤทธิ์ได๎ อัน
เนื่องจากการสําเร็จอภิญญา ดังนั้น การกลําวถึงเรื่องอภิญญาจึงเป็นเรื่องที่นิยมกันมากในยุคนั้น 
ในขณะที่คําสอนในยุคป๓จจุบันไมํนิยมรวมเรื่องอภิญญาไว๎ในเนื้อหาหลักของตําราแบบเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

อีกตัวอยํางสําคัญท่ีสะท๎อนวิธีคิดที่เปลี่ยนไปของพระสงฆ๑เถรวาทไทยอัน
เนื่องจากอิทธิพลของเหตุผลนิยมในยุคอาณานิคมคือตัวบทจํานวนมากที่ถูกผลิตในยุคอาณานิคม 
โดยเฉพาะในชํวงปี ค.ศ. 1860 เป็นต๎นมา ดังเชํน การอธิบายพุทธประวัติโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสในงานพระนิพนธ๑เรื่อง “พุทธประวัติ” ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความบางสํวนที่
ผู๎วิจัยได๎ยกมาไว๎ดังนี้ 

เสด็จจุติจากชั้นดุสิต เข๎าสูํพระครรภ๑ ปรากฏแกํพระมารดาในสุบินดุจพระยาช๎างเผือก 
แสดงอุปบัติขึ้นเป็นคนสําคัญของพระมหาบุรุษ ให๎เกิดมีความยินดีพอใจทั่วหน๎า ฟ๓ง
อธิบายมาเพียงเทํานี้ คงเข๎าใจวํา ความเหลํานี้ไมํได๎เกิดขึ้นโดยเว๎นจากมูล ทํานผู๎รจนา
ได๎ใช๎ความดําริเทียบเคียงมากสักเพียรไร จนพวกเราตามไมํคํอยทัน เป็นเพราะความนิยม
ของหนังสือชนิดที่ต๎องการความไพเราะด๎วยประการทั้งปวงนั้นเอง บางทีเพราะเป็นเรื่อง
เชํนนี้เอง จึงเหลืออยูํไมํสาบสูญเสีย มีอุทาหรณ๑พอเทียบให๎เห็น เชํนเรื่องขุนช๎างขุนแผน 
ได๎ยินวําเนื้อเรื่องก็เป็นตํานาน ถ๎าไมํได๎แตํงเป็นเรื่องเสภาหรือเรื่องละครก็นําจะสาบสูญ 
เสียแล๎ว (สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2557, น. 106) 

ตรงจุดนี้จะเห็นได๎วําสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ได๎ใช๎วิธีคิดในแบบสมัยใหมํ (หรือคิดตามตรรกะวิทยาการสมัยใหมํที่ไมํเชื่อในเรื่องที่เหนือธรรมชาติ
หรือเกินวิสัยมนุษย๑) เพราะพระองค๑ทรงวินิจฉัยแนบท๎ายในหนังสือพุทธประวัติเลํมนี้วําบางฉากของ
เรื่องพุทธประวัตินั้นคงเป็นเรื่องตํานาน มากกวําเป็นเรื่องจริง อยํางไรก็ตาม ผู๎วิจัยเห็นวําลีลาการเขียนที่
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สะท๎อนความเชื่อเรื่องนรกสวรรค๑ในทํานองนี้มิใชํเป็นเพียงเรื่องสมมุติหรือเรื่องแตํง ( fiction) ในยุค
โบราณ ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเข๎าใจ แตํทวํานี้สะท๎อนโลกทัศน๑ 
หรือเป็นกฎเกณฑ๑ของความรู๎และความจริงของผู๎คนในยุคพระไตรปิฎกลังกา วิธีคิดและวิธีเขียนใน
ลักษณะนี้มิถูกยอมรับวํา “สมจริง” ในสังคมไทยในยุคอาณานิคมอีกตํอไป เมื่อชาติตะวันตกได๎
เผยแพรํความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ให๎แกํผู๎คนในอาณานิคม ดังนั้น การตีความดังในแบบยุคสมัยใหมํ
สะท๎อนถึงการถูกครอบงําด๎วยตรรกะและกฎเกณฑ๑ทางวิทยาศาสตร๑และนี้จึงถูกใช๎เป็นเกณฑ๑มาตรฐาน
ในการตัดสินวําอะไรเป็นเรื่องตํานาน หรือเป็นเรื่องสมจริง 

การขจัดเรื่องไสยศาสตร๑ที่ปนในหลักปฏิบัติพุทธในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวตํางบํงบอกถึงการยอมรับกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงของวิทยาศาสตร๑ 
แม๎วําการแสดงออกมานั้นมิได๎ปรากฏในแบบตรงไปตรงมา แตํสามารถรับรู๎ได๎ในระดับฐานคติของงาน
พระราชนิพนธ๑ ตรงนี้อาจอนุมานได๎วําโลกทัศน๑ที่ปรากฏในตัวบทของงานพระราชนิพนธ๑ในพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวสะท๎อนถึงรํองรอยของวิธีคิดที่เริ ่มอิงกับกฎเกณฑ๑ความจริงของ   
วาทกรรมวิทยาศาสตร๑และเหตุผลนิยมที่กําลังมีอิทธิพลตํอชนชั้นปกครองและแวดวงป๓ญญาชนสยาม
ในยุคนั้น นําสังเกตวําพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงวิพากษ๑วิจารณ๑เกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติที่มิใชํแนวทางของพระพุทธศาสนา เชํน การเคารพพระอาทิตย๑ หรือการที่ทรงเห็นวําการบูชา
ยัญและการอ๎อนวอนท๎าวมหาพรหมเป็นเรื่องงมงาย หรือแม๎แตํทรงตําหนิการปฏิบัติของผู๎คนใน
สังคมไทยในยุคนั้นที่ผิดแปลกแตกตํางไปจากหลักคําสอนทางพระพุทธ หรือศาสนาที่ถูกต๎องในทัศนะ
ของพระองค๑เอง ทั้ งหมดสะท๎อนถึงการสถาปนาเกณฑ๑และมาตรฐานที่พบในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาสําหรับใช๎ในการเผยแพรํในสยามประเทศ  

ดังปรากฏในข๎อความของพระราชนิพนธ๑ “วําด๎วยมนุษยธรรม 4 อยําง” 
ตํอไปนี้ 

ผู๎วิเศษมีท๎าวมหาพรหมเป็นต๎น ก็เหมือนกัน ไมํมีใครเห็น (ท๎าวมหาพรหม) ตลอดมาแม๎
ทุกเมื่อ เป็นแตํได๎ยินโดยอาการตําง ๆ เป็นต๎น วําได๎ยินวํากันมาดังนี้นั้น ก็ถ๎าสภาพ
ทั้งหลายมีพระอาทิตย๑เป็นต๎น เป็นสิ่งที่ควรนมัสการไซร๎  

สมมติกันขึ้นแล๎วโดยบัญญัติในบางแหํงบางคราวแล๎วสืบตํอมาด๎วยอาการตําง ๆ มี
อ๎างวําได๎ยินได๎ฟ๓งมาวํากระนี้ ๆ  

กรรมทั้งหลายมีบูชายัญ เคารพพระอาทิตย๑ อ๎อนวอนท๎าวมหาพรหมเป็นต๎น เป็น
ของที่ไมํแลเห็นอานิสงส๑ เมื่อชนทั้งหลายก็ร๎อนอยูํ เสมอนั้นเทียวเมื่อชนทั้งหลาย
ปรารถนาให๎เย็นก็ไมํเย็น ยํอมสํงแสงในกลางวันเทํานั้น เมื่อชนทั้งหลายปราถนาให๎แสง
สวํางในราตรีก็มิได๎มากระทําแสงสวํางให๎พระอาทิตย๑มิได๎ทําความประสงค๑ของชนผู๎
ปราถนานั้นให๎สําเร็จโดยประจักษ๑เลย ยํอมกระทําอุปการะแกํโลกตามธรรมดาของพระ
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อาทิตย๑ โดยสม่ําเสมอเทํานั้น ถึงไฟในพิธีบูชายัญเลํา เมื่อชนทั้งหลายจะบูชาหรือไมํบูชา
ก็วางตนเสมอคือตั้งอยูํโดยธรรมดาเป็นไฟของตน ผู๎วิเศษมีท๎าวมหาพรหมเป็นต๎น ก็
เหมือนกัน ไมํมีใครเห็นตลอดมาแม๎ทุกเมื่อ เป็นแตํได๎ยินโดยอาการตําง ๆ เป็นต๎น วําได๎
ยินวํากันมาดังนี้ ทั้น ก็ถ๎าสภาพทั้งหลายมีพระอาทิตย๑เป็นต๎น เป็นสิ่งที่ควรนมัสการไซร๎  

ก็กรรมทั้งหลายนี้มีบูชายัญและเคารพพระอาทิตย๑เป็นต๎น สมมติกันขึ้นแล๎วโดย
บัญญัติในบางแหํงบางคราวแล๎วสืบตํอมาด๎วยอาการตําง ๆ มีอ๎างวําได๎ยินได๎ฟ๓งมาวํา
กระนี้ ๆ เป็นต๎น ไมํมีรูปสมควรจะเป็นหนทางสุคติแลทุคติเลย (หมดฉบับเทํานี้ )    
(กรมศิลปากร, 2460, น.2-13 ) 

ในขณะที่วิธีคิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
(รัชกาลที่ 5) สะท๎อนถึงลีลาของการประพันธ๑ในแบบสมัยใหมํที่นิยมใช๎ตรรกะความเป็นเหตุเป็นผลใน
แบบวิทยาการสมัยใหมํ เชํน การให๎เหตุผล (reasoning) การสอบสวน (investigation) หรือการสืบค๎น 
(enquiry) เป็นต๎น  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวฯ เคยมีพระราชวิจารณ๑ใน
หนังสือ “จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี” ดังความตอนหนึ่งวํา 

ถ๎าจะมีผู๎อําน (ภาษาโบราณ) ก็อํานด๎วยความประสงค๑ที่เป็นอกุศล หวังจะเอามาเป็นต๎น 
เหตุนึกเอาใหมํโดยอยากเป็นจินตกวี ไมํสอบสวนเอาความจริงตามที่จดไว๎ นึกเสียวําไมํมี
ใครรู๎ จะเติมลงเทําไรก็เติมได๎ เพราะความคิดที่จะค๎นคว๎าสอบสวน วินิจฉัยความยํอ ให๎
แจํมแจ๎งยุติด๎วยเหตุผล ไมํใชํของงําย ต๎องลําบากในการค๎นคว๎า ต๎องมีพ้ืนภูมิความรู๎จึง
อาจจะสอบค๎นได๎ (ส. ศิวรักษ๑, 2541, น. 4) 

นอกจากนั้น ความนิยมในด๎านการอ๎างอิงความรู๎ใหมํ ๆ ที่ถูกสร๎างขึ้นโดย
นักวิชาการชาวตะวันตกเป็นเรื่องที่สะท๎อนถึงความเป็นวิชาการ ความมีภูมิ หรือความทันสมัยในยุค
อาณานิคม ดังเชํน การอ๎างคําวินิจฉัยของบุคคลตําง ๆ ในโลกตะวันตกของชนชั้นปกครองสยาม หรือ
นักวิชาการที่อาศัยในสยาม เชํน การอ๎างความรู๎จากรีส เดวิดส๑ (Rhys Davids) วิลเลี่ยม ทอมมัส (William 
Thommas) ซึ่งเป็นนักตะวันออกวิทยา (orientalist) ที่มีความรู๎และความเชี่ยวชาญอยํางมากในเรื่องราว
ของพระพุทธศาสนาในยุคนั้น การอ๎างอิงในทํานองนี้เป็นที่นิยมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว ซึ่งเป็นชํวงปลายของยุคอาณานิคม 

อีกตัวอยํางบางสํวนของงานแปลที่สะท๎อนการอ๎างความรู๎จํานวนมากของ
พวกตะวันออกวิทยาในโลกตะวันตก คือหนังสือ “หลักธรรมของพระพุทธศาสนา แปลและรจนาจาก
คัมภีร๑นานาศาสนาในโลก โดย ม. เศียรเสวี” ซ่ึงผลิตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 5) งานชิ้นนี้สะท๎อนถึงอิทธิพลของวิธีคิดทางศาสนาวิทยาในแบบตะวันตก 
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หนังสือเลํมนี้อาจใช๎เป็นหลักฐานในการอธิบายถึงวิธีคิดทางศาสนาวิทยาของโลกสมัยใหมํที่เข๎ามาสูํ
สังคมไทย 

ศาสนาตําง ๆ ในสากลโลกนี้เปรียบประดุจหนึ่งปฐมพฤษาชาติต๎นแรกที่ได๎ที่ได๎อุบัติ
ขึ้นมาบนพ้ืนพิภพและเมื่อสืบเวลาตํอมาช๎านถึงอายุกาลบริเฉทแล๎วไซร๎ ก็เกิดกิ่งก๎านสาขา
แยกย๎ายเจริญแพรํหลายขึ้น ซึ่งกิ่งก๎านสาขาเหลั้นเองตํางก็กลายเปนนานาศาสนาไป 
และตํางกิ่งตํางก๎านศาสนาก็ปกคลุมเมื่อแผํบังความสันติสุขรํมเย็นแกํสัตว๑โลกทั้งหลาย
บรรดาที่ได๎อาศัยรํมเงาของกิ่งก๎านศาสนานั้น ๆ . . . เราควรเคารพแกํบรรดานักธรรม
ทั้งหลายทั่วไป นักธรรมของประเทศท้ังหลายนั้นเขาไมํใชํแขกแปลกหน๎ามาจากไหนเลย 
เชํนนี้แหละเปนธรรมคําสั่งสอนของพระธรรมศาสดาจารย๑เจ๎า 

ระดับทางญาณวิทยาที่พบในงานประพันธ๑ทางพระพุทธศาสนาในสมัย
รัชกาลที่ 6 บํงบอกอยํางชัดเจนถึงอิทธิพลของความเป็นเหตุเป็นผลที่แผํกว๎างในวงวรรณกรรมศาสนา 
ผู๎ประพันธ๑ที่เป็นชนชั้นปกครองในยุคนี้นิยมใช๎การขยายความ การอ๎างอิง และการนําตัวบทอ่ืน ๆ มา
ผสมผสานเพ่ือผลทางความหมาย โดยมีวัตถุประสงค๑ในการโน๎มน๎าวใจ แตํขณะเดียวกัน ก็บํงบอกถึง
ความเป็นนักวิชาการ (scholasticity) การใช๎ตัวบทตําง ๆ ในทํานองนี้รู๎จักกันในแวดวงวิชาการในยุค
ป๓จจุบันวํา “สหบท (intertextuality)” ซึ่งในกรณีนี้คือ การอ๎างถึงความรู๎เชิงวาทกรรมชุดตําง ๆ ที่ถูก
ผลิตโดยนักวิชาการรํวมสมัยเพ่ือผลทางความหมาย การอ๎างความรู๎ที่หลากหลายจากหลายแหลํงทาง
วิชาการในงานประพันธ๑ทางพระพุทธศาสนา และการตัดทอนเรื่องราวจํานวนหนึ่งที่ไมํสามารถอธิบาย
ได๎ในแบบตรรกะทางวิทยาศาสตร๑ออกไปจากตัวบท ทั้งหมดเป็นจุดเดํนของงานประพันธ๑ในยุคนี้ 

นําสังเกตวํา สหบทที่พบในพระพุทธเจ๎าตรัสรู๎อะไร ประวัติพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเป็นงานพระราชนิพนธ๑ในรัชกาลที่ 6 สะท๎อนลีลาของงานประพันธ๑ที่นิยมอ๎างอิงแหลํงทางวิชาการ 
เชํน ข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑สากลของหนังสือ/ตําราประวัติศาสตร๑ที่ผลิตขึ้นในโลกภาษาอังกฤษ 
ตัวอยํางข๎อความข๎างลํางมาจากบทที่ 1 ของหนังสือพระพุทธเจ๎าตรัสรู๎อะไร ประวัติพระพุทธศาสนา 
หน๎า 29-31 ซึ่งเป็นงานพระราชนิพนธ๑ในรัชกาลที่ 6 

พระพุทธเจ๎าประสูติเมื่อ 2571 ปีมาแล๎ว คือกํอนพุทธศก 80 ปีวันที่ประสูติเป็นเพ็ญ 
พระจันทร๑เต็มดวง เสวยวิสาขนักขัตฤกษ๑ พระองค๑ไมํได๎ประสูติในพระราชฐาน ที่ประสูติ
ของพระองค๑คืออุทยานลุมพินีวัน อันตั้งอยูํระหวํางกรุงกบิลพัสดุ๑กับเมืองเทวทหะตํอกัน 
เหตุที่ไปประสูติ ณ อุทยานลุมพินีวันนั้น ตามตํานานกลําววํา เมื่อจวนจะประสูติ พระนาง
มหามายาเสด็จประพาสอุทยานลุมพีวัน ในเวลานั้นเผอิญประชวรพระครรภ๑จะประสูติ 
อมาตย๑ผู๎ตามเสด็จจึงจัดที่ประสูติถวายใต๎รํมไม๎รังตามที่สามารถจะจัดได๎ แล๎วพระนางก็
ประสูติพระโอรส ณ ที่นั้น. . . เมื่อพระพุทธเจ๎าปรินิพพานแล๎ว 294 ปี พระมหากษัตริย๑ผู๎มี
อานุภาพยิ่งใหญํในประเทศอินเดียพระองค๑หนึ่ง ทรงพระนามวําพระเจ๎าอโศกจุลจักรพรรดิ
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ราช มีพระราชศรัทธาแกํกล๎า ได๎อุตสาหะเสด็จไปถึงที่ประสูติของพระพุทธเจ๎าเพ่ือ
นมัสการ ได๎ประทานพระราชทรัพย๑แสนเหรียญทองแกํราษฎรถิ่นนั้น และได๎โปรดให๎
สร๎างสถูปขึ้นองค๑หนึ่งเป็นอนุสาวรีย๑พร๎อมด๎วยจารึกข๎อความในเสาศิลาตั้งไว๎ ณ ที่นั้น 
ข๎อความในศิลาจารึกวําดังนี้  

พระราชาปิยทสี ซึ่งเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย ราชาภิเษกแล๎วได๎ยี่สิบปี เสด็จมา
บูชาด๎วยพระองค๑ ทรงทราบวําพระสักยมุนีพุทธเจ๎าประสูติแล๎ว ณ ที่นี้ จึงโปรดให๎จารึก
ศิลาตั้งเป็นหลักไว๎วําพระผู๎มีพระภาคเจ๎าประสูติแล๎ว ณ ที่นี้ และโปรดให๎ลดสํวยหลวง
ในตําบลบ๎านลุมพินีลงแปดสํวน อ๎างจากประวัติศาสตร๑สากลของหลวงวิจิตรวาทการ  

พอพระพุทธเจ๎าประสูติได๎เจ็ดวัน พระนางมหามายาก็สิ้นพระชนม๑ พระเจ๎าสุทโธทนะ
จึงทรงมอบพระราชโอรสให๎พระนางปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉาเลี้ยงตํอมา พระราชทาน
นามวํา สิทธัตถะ ครั้งพระสิทธัตถะราชกุมารมีพระชนมายุสมควรจะได๎รับการศึกษา 
(กรมศิลปากร, 2512, น.29-31) 

ดังเห็นวําเหตุการณ๑ประสูติของพระพุทธเจ๎าที่มีรายละเอียดจํานวนมาก
เกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย๑ได๎ถูกตัดทอนลงเพ่ือสะท๎อนลีลาของการเลําเรื่องในแบบสมัยใหมํ 

อีกตัวอยํางที่สะท๎อนถึงอํานาจเหตุผลนิยมในงานวรรณกรรมทางศาสนา 
คือ หนังสือ “พุทธประวัติ” ของสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสที่ทรงเลําเรื่องราว
ของพระพุทธเจ๎าในฐานะมนุษย๑ธรรมดาคนหนึ่งที่ทรงออกค๎นคว๎าหาความจริง และในที่สุดทรงค๎นพบ
พระธรรมอันเป็นกฎธรรมชาติ โดยวิจารณ๑เรื่องอิทธิปาฏิหาริย๑วําเป็นการเขียนแบบตํานานเพ่ือให๎คน
จําได๎ หรือไมํลืม พระวิจัยเห็นวํางานวรรณกรรมทางศาสนาเลํมนี้อาจเป็นจุดตัดที่ชัดเจน หรือจุด
กําเนิดของวิธีคิดแบบเหตุผลนิยมในการตีความพระพุทธศาสนา (พุทธธรรมและพุทธประวัติ) ในแบบ
ใหมํที่เกิดขึ้นในยุคอาณานิคม 

บางทีเพราะเป็นเรื่องเชํนนี้เอง จึงเหลืออยูํไมํสาบสูญเสีย มีอุทาหรณ๑พอเทียบให๎เห็น 
เชํนเรื่องขุนช๎างขุนแผน ได๎ยินวําเนื้อเรื่องก็เป็นตํานาน ถ๎าไมํได๎แตํงเป็นเรื่องเสภาหรือ
เรื่องละครก็นําจะสาบศูนย๑เสียแล๎ว ระยะทางเสด็จพระราชดําเนินยุโรปในรัชกาลที่ 5 
นําจะมีคนอํานซ้ําน๎อย นอกจากต๎องการจริง ๆ การแสดงตํานานฝากไว๎ในเรื่องกาพย๑ 
จะเป็นอุบายรักษาตํานาน สมควรแกํสมัยของคนบ๎างกระมัง? (สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2541, น. 75) 

ตัวอยํางข๎อความข๎างต๎นนี้สะท๎อนการตีความพุทธประวัติในลักษณะที่
สะท๎อนความเป็นเหตุเป็นผลของสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งทําให๎เรา
ทราบถึงวิธีคิดของปราชญ๑เถรวาท โดยเฉพาะแนวโน๎มที่จะไมํเชื่อในเนื้อหาทั้งหมดของพระไตรปิฎก 
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ผู๎ประพันธ๑เห็นวําบางสํวนของเนื้อหานั้นไปไมํได๎กับวิธีคิดในแบบปฏิฐานนิยมวิทยาศาสตร๑ (scientific 
possitivism) 

ตรงจุดนี้ อาจกลําวในอีกแบบวํา มุมมองที่ผู๎สร๎างตัวบทใช๎ในการตีความ
พระธรรมจึงเป็นเรื่องที่ต๎องสัมพันธ๑กับระดับญาณวิทยา (ความรู๎) ที่สังคมในยุคนั้นเชื่อ โดยเฉพาะ ใน
ยุคปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย (modernization) ที่ความคิดในแบบเหตุผลนิยม (rationalism) 
กําลังมา จนบางครั้งหลายชุดความรู๎ได๎ถูกตัดออกโดยชนชั้นนําในยุคอาณานิคม 

ดังที่ พระไพศาล วิสาโล เห็นวํา อิทธิพลของเหตุผลนิยมที่มีตํอชนชั้นนํา 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งนับตั้งแตํเกิดธรรมยุติกนิกาย ได๎ทําให๎พระพุทธศาสนาถูกลดทอนลงเหลือแคํ
โลกียธรรม หรือเน๎นแตํประโยชน๑ป๓จจุบัน นิพพานหรือหลักธรรมขั้นโลกุตรธรรมมิได๎มีความสําคัญใน
ฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตอีกตํอไป แม๎วําการศึกษาของพระสงฆ๑จะมีเรื่องกรรมฐาน แตํก็
เป็นการศึกษาในระดับปริยัติล๎วน ๆ การศึกษาที่เป็นการปฏิบัติ ไมํวําสมถกรรมฐานหรือวิป๓สสนา
กรรมฐานถูกตัดทิ้งออกไปจากหลักสูตร การศึกษาทั้งฝุายสงฆ๑และฆราวาสได๎ถูกลดทอนลงมาจน
เหลือแคํการฝึกฝนในระดับสมองหรือพุทธิป๓ญญาเทํานั้น สํวนการพัฒนาจิตใจตามหลักไตรสิกขาที่
ต๎องครอบคลุมทุกด๎านของมนุษย๑ได๎ลดเหลือแตํอธิป๓ญญาสิกขา หรือป๓ญญาแบบโลกียะเทํานั้น 
(พระไพศาล วิสาโล, 2559, น. 255)  

3.1.1.4 ส านึกทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงในจักรวาลวิทยา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในชํวงรอยตํอระหวํางยุคเกํากับยุคใหมํ

ในสังคมไทย ตํางเป็นภาพสะท๎อนให๎เห็นถึงการจากไปของโลกทัศน๑ของจักรวาลวิทยาในแบบเกํา 
(เตภูมิกถา) ที่เชื่อในเรื่องโลกสวรรค๑ โลกพรหม โลกเทวดา โลกมนุษย๑ และนรกขุมตําง ๆ  แตํกําลัง
สูญเสียฐานยืนในพื้นที่ทางสังคมให๎แกํโลกทัศน๑แบบใหมํท่ีสร๎างอยูํบนรากฐานของกฎเกณฑ๑ทางความรู๎
และความจริงของวิทยาศาสตร๑ที่มีต๎นกําเนิดในโลกตะวันตก โลกทัศน๑ในลักษณะวิทยาศาสตร๑นี้ได๎แพรํ
ขยายเข๎ามาในโลกตะวันออกในชํวงยุคอาณานิคม ดังเห็นวําคณะเผยแพรํศาสนาคริสต๑นิกายโปรแตส
แตนท๑ซึ่งมีความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ดีได๎เข๎ามาเผยแพรํคริสต๑ศาสนาและโลกทัศน๑วิทยาศาสตร๑นับตั้งแตํ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เชํน คณะมิชชั่นนารีฮอลันดาซึ่งนําโดยเฟรดริค 
ออกัสตัส กุตสลาฟ (ชาวเยอรมัน) คณะมิชชั่นนารีอังกฤษ ซึ่งนําโดยจาคอบ ทอมลิน (ชาวอังกฤษ)  
คณะมิชชันนารีอเมริกัน ซึ่งนําโดยหมอแดน บีช บรัดเลย๑ (ชาวอเมริกัน)  โลกทัศน๑แบบใหมํที่เน๎น
กฎเกณฑ๑ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑นี้ มีอิทธิพลตํอวิธีคิดของป๓ญญาชนสยาม รวมถึงวาทกรรมเถรวาท
ไทยทีป่๓ญญาชนไดใ๎ช๎ในการผลิตคําสอนและงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ อาจกลําวได๎วํา 
โลกทัศน๑แบบใหมํนี้นอกจากปฏิเสธจักรวาลวิทยาในพระไตรปิฎก ยังทําให๎ลีลาของงานวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาแตกตํางจากโลกยุคเกํา  
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แม๎วําไตรภูมิพระรํวงได๎ถูกกลับนํามารื้อฟ้ืนขึ้นใหมํในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว แตํไตรภูมิพระรํวงในชํวงนี้กลับถูกตีความหรือพิจารณาวํา
เป็นรูปแบบของความสัมพันธ๑ระหวํางกษัตริย๑กับประชาชน นอกเหนือจากฐานะกษัตริย๑ที่ทรงทํานุ
บํารุงพุทธศาสนาของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยได๎รับการปลูกฝ๓งวําเป็นอาณาจักรแรกของ
สยาม การตีความในลักษณะนี้ได๎สะท๎อนถึงแนวคิดการปลูกฝ๓งอุดมการณ๑ราชาชาตินิยม หรือความรัก
ชาติ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการสร๎างชาติในแบบสมัยใหมํ พระพุทธศาสนาในชํวงนี้ถูกนํามาใช๎
ในเรื่องของความเป็นไทย ดังในคําขวัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑  

ความเป็นยุคสมัยใหมํได๎ถูกตอกย้ําและลงรากลึกยิ่งขึ้น เมื่อโรงเรียนและ
หลักสูตรแบบตะวันตกได๎ถูกนํามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (ค.ศ. 1868-
1910) ซึ่งมีเนื้อหาที่แตกตํางจากหลักสูตรดั้งเดิมของวัด และนี้นํามาสูํการกําเนิดขึ้นของกลุํมของ
ประชากรที่มีวิธีคิดในแบบสมัยใหมํ นําสังเกตวํา แตํเดิมวัดพุทธเคยเป็นศูนย๑กลางทางการเรียนการสอน 
การศึกษาในแบบวัดจึงมักผูกโยงกับเรื่องการบรรลุธรรมในชีวิตของบรรดาป๓จเจกบุคคลและในชีวิต
ทางสังคม การศึกษาในแบบดั้งเดิม หรือการศึกษาแบบวัดจึงชํวยสนองระบบราชการในแบบดั้งเดิม  
(Wyett, 1994, pp. 219-221) นี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนในญาณวิทยาในระดับสังคม โดยเฉพาะเมื่อสยาม
ต๎องเผชิญกับภัยจากลัทธิลําอาณานิคม (colonialism) การที่สยามจะรับมือกับการลําอาณานิคมได๎ 
สยามต๎องพัฒนาบุคลากรในแบบใหมํ นี้จึงรวมถึงการเปิดรับวิทยาการจากโลกตะวันตกในการสร๎าง
ป๓ญญาใหมํเพ่ือใช๎ในการปฏิรูปประเทศไปสูํรูปแบบใหมํ 

อาจกลําวได๎วํา นับจากรัชกาลที่ 6 เป็นต๎นมา พระพุทธศาสนาได๎ตกเป็น
ฝุายถูกกระทําจากกระแสการพัฒนาแบบตะวันตกมาโดยตลอด บางครั้งถึงกับถดถอยและล๎าหลัง 
จนกระทั่งเลยเถิดถึงขั้นถูกครอบงําโดยแนวคิดบริโภคนิยม หลังจากสิ้นสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า 
กรมพระวชิรญาณวโรรสแล๎ว ไมํมีผู๎ใดที่มีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาได๎เทียมเทํา
พุทธทาสภิกขุ ดังที ่พระไพศาล วิสาโล ตั้งข๎อสังเกตวําในขณะที่สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระวชิร
ญาณวโรรสทรงลดความสําคัญของโลกุตรธรรม พุทธทาสภิกขุกลับฟ้ืนโลกุตรธรรมขึ้นมาใหมํในฐานะ
หัวใจของพระพุทธศาสนาในชํวงหลังยุคอาณานิคม นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุมิเคยใช๎เตภูมิกถา และ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ก็ไมํยอมรับไตรภูมิในฐานะคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่
ถูกต๎อง 

3.1.1.5 ส านึกทางสังคมในการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
สืบเนื่องมาจากความกังวลใจเกี่ยวกับภัยรูปแบบตําง ๆ ที่มากับการลํา

อาณานิคมของชาติตะวันตก การสร๎างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ที่เข๎มแข็งเพ่ือที่ราชสํานักจักสามารถ
รวมศูนย๑อํานาจในการตํอกรกับบรรดาชาติตะวันตกจึงเป็นหนทางอยูํรอดเดียว สภาพการณ๑เชํนนี้ได๎
กดดันให๎ชนชั้นนําสยามต๎องดําเนินการปฏิรูปตนเอง และสิ่งแรกที่จําเป็นต๎องปฏิรูปอยํางแรกควบคูํกับ

Ref. code: 25625924300014MGA



75 
 
กับการปฏิรูปกองทัพให๎ทันสมัย คือ การปฏิรูปความรู๎  ดังเห็นวําพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวและชนชั้นปกครองสยามตํางเห็นความสําคัญของความรู๎และทรงยอมรับความจําเป็นในการ
เรียนรู๎วิทยาการในแบบตะวันตก แตํในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรมไทย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว จึงทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองสงฆ๑ ฉบับ ร.ศ. 121 และทรงสถาปนาระบบมหาเถรสมาคม และพระองค๑ทรงเป็นประมุขของ
คณะสงฆ๑ในชํวง 10 ปีสุดท๎ายของรัชกาลด๎วย  ทั้งหมดสะท๎อนความเบ็ดเสร็จสมบูรณ๑ของพัฒนาการ
ราชาชาตินิยมสมัยใหมํ 

การปรับปรุงกองทัพจึงเป็นอีกจุดเดํนของการเลียนแบบและจุดเริ่มของ
ความพยายามในการสร๎างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ในแบบสมัยใหมํ ดังเห็นวํา พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงประสงค๑ที่จะให๎มีการฝึกกองทหารตามอยํางตะวันตก โดยทรงวําจ๎าง 
ร๎อยเอก อิมเปย๑ (Captain Impey) นายทหารอังกฤษที่ประจําการที่อินเดียเข๎ามาเป็นครูฝึกทหาร
ให๎แกํกรมทหารอาสาลาวและกรมทหารอาสาเขมร โดนเรียกกองทหารหนํวยนี้วํา “ทหารเกณฑ๑หัด
อยํางยุโรป” ตํอมาได๎นายทหารชาวตํางชาติเพ่ิมขึ้น  เชํน  ร๎อยเอกโทมัส น็อกซ๑ (Captain Thomas 
George Knox) ชาวอังกฤษ และลามาช (Lamache) ชาวฝรั่งเศส  การปฏิรูปกองทัพเริ่มจริงจังขึ้นใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เพราะพระองค๑ทรงเห็นความสําคัญของการมี
กองทัพและระบบราชการที่ทันสมัย  ในชํวงนี้ พระองค๑ทรงมอบหมายให๎สมเด็จเจ๎าฟูา กรมพระยา
ภาณุพันธุวงศ๑วรเดชเป็นผู๎บัญชาการทหารเรือ  ในปี พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวทรงมีพระบรมราชโองการรับสั่งให๎พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชทรงเข๎า
รับการศึกษาวิชาทหารบกที่ประเทศเดนมาร๑ก ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของพระเจ๎าคริสเตียนที่ 4 
แหํงเดนมาร๑ก (Christian IV) เพ่ือกระชับความสัมพันธ๑กับเดนมาร๑กและเพ่ือถํวงดุลอํานาจของชาติ
มหาอํานาจในยุโรป เมื่อเกิดเหตุการณ๑ ร.ศ. 112 ที่กองทัพฝรั่งเศสนําเรือเข๎ามาปิดปากอําวสยาม โดย
บังคับให๎สยามมอบดินแดนบริเวณฝ๓่งซ๎ายของแมํน้ําโขง รัชกาลที่ 5 จึงทรงตัดสินพระทัยให๎พระราชโอรส
ของพระองค๑ศึกษาวิชาทหารในยุโรป ดังเห็นวําจอมพล จอมพลเรือ สมเด็จฯ เจ๎าฟูาฯ กรมพระนครสวรรค๑ 
วรพินิตทรงสําเร็จวิชาการทหารจากประเทศเยอรมนี พลเรือเอก พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ทรงสําเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือจากประเทศอังกฤษ จอมพลสมเด็จฯ เจ๎าฟูาฯ 
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงสําเร็จวิชาทหารบกจากประเทศรัสเซีย จอมพล จอมพลเรือ สมเด็จฯ 
เจ๎าฟูาฯ กรมพระนครสวรรค๑วรพินิตทรงสําเร็จการศึกษาวิชาทหารบกจากประเทศเยอรมนี และพลเอก 
พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธินทรงสําเร็จวิชาทหารชํางจากประเทศอังกฤษ 

ในบริบทแหํงลัทธิลําอาณานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยมนี้ ชนชั้นปกครอง
สยามตระหนักในการสร๎างอุดมการณ๑ราชาชาตินิยม หรือรูปแบบของความเป็นรัฐชาติในระบอบ
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สมบูรณาญาสิทธิราชย๑ ดังสะท๎อนในการปฏิรูปสยามในด๎านตําง โดยเฉพาะในด๎านกองทัพ การปกครอง 
(ระบบราชการ) การทูต การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต๎น  

การที่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแหํงอังกฤษได๎ทรงแตํงตั้งเซอร๑จอห๑น 
เบาริง (Sir John Bowring) เป็นราชทูตเข๎ามาเจริญพระราชไมตรีและเจรจาทําสนธิสัญญากับราชสํานัก
ไทยในปี พ.ศ. 2398 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวนับเป็นเหตุการณ๑ที่มีความสําคัญ
ยิ่งที่นําสยามไปสูํการเปิดตัวเองไปสูํระบบโลกในยุคอาณานิคม เพราะในเวลาตํอมา สนธิสัญญาฉบับนี้
ไดม๎ีผลให๎สยามต๎องสูญเสียอํานาจอธิปไตยทางการศาลและทําให๎คนในบังคับอังกฤษมีสิทธิสภาพนอก
อาณาเขตในสยาม แตํในขณะเดียวกัน ชนชั้นนําสยามก็ต๎องเรียนรู๎ที่จะอยูํรอดโดยการทูตในแบบ
ประนีประนอม แตํขณะเดียวกันก็ต๎องเรํงการปฏิรูประบบราชการในการรวบอํานาจ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่ง
ของการพัฒนารัฐให๎เข๎มแข็งในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ด๎วยอุดมการณ๑ราชาชาตินิยมที่ต๎องให๎
ความสําคัญมากขึ้นกับเรื่องการปกครอง การทหาร การตํางประเทศ และการค๎า 

ในด๎านการทูตและการตํางประเทศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ทรงมีพระราชไมตรีที่จะเจริญความสัมพันธ๑กับชาติตําง ๆ จึงสํงคณะราชทูตที่นําโดยพระยามนตรีสุริยวงศ๑ 
(ชุํม บุนนาค) ไปเฝูาสมเด็จพระราชินีนาถแหํงอังกฤษที่พระราชวังวินด๑เซอร๑ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2400 (ค.ศ. 1857) และพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 แหํงฝรั่งเศสที่พระราชวังฟงแตนโบลในปี 
พ.ศ. 2404 (ค.ศ. 1861)  อยํางไรก็ดี กํอนทีร่ัชกาลที่ 4 สวรรคตในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) 
พระองค๑ทรงกํอตั้งกรมเรือกลไฟ ทั้งนี้ เพราะทรงตระหนักตํอภยันอันตรายที่อาจตามมาในอนาคต 
หากสยามยังล๎าหลังในด๎านกองทัพ  

ความสัมพันธ๑ระหวํางไทยกับอังกฤษและฝรั่งเศสเริ่มสํงเค๎ามีความตึง
เครียดเมื่อกงสุลฝรั่งเศสมีป๓ญหากับสยาม พ.ศ. 2410 แตํเหตุการณ๑เหลํานี้ยังมิได๎มีผลตํอสภาพจิตใจ
เทํากับกรณีข๎อพิพาทระหวํางสยามกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนของประเทศราช  ในที่สุด พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงตัดสินพระทัยวําวําจ๎างโรลังยัคมินส๑ (Rolin-Jacquemyns) ในฐานะที่
ปรึกษาราชการแผํนดินในปี พ.ศ. 2435 เพ่ือเข๎ามาปรับปรุงระบบกฎหมายและระบบการปกครองของ
สยามให๎ทัดเทียมกับอารยประเทศ และเมื่อสยามต๎องประสบกับวิกฤตการณ๑ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) 
โรลังยัคมินส๑ได๎ชํวยรัฐบาลสยามในการเจรจากับฝรั่งเศสเพ่ือทําให๎สยามเสียเปรียบน๎อยที่สุด เขาได๎
ถวายคําแนะนําให๎พระพุทธเจ๎าหลวงเสด็จเยือนประเทศตําง ๆ ในยุโรปครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2440 
เพ่ือให๎ประเทศตําง ๆ รู๎จักและยอมรับสยามในเวทีโลกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาของพระราชโอรสทุกพระองค๑ 

ในด๎านการปรับปรุงระบบการปกครอง รัชกาลที่ 5 ทรงสั่งให๎เจ๎าพระยา
ภาสกรวงศ๑ (พร บุนนาค) นักเรียนไทยคนแรกที่กลับจากอังกฤษแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพ่ือใช๎ใน
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การปรับปรุงการปกครองบ๎านเมือง โดยมีสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระยาเทววงศ๑วโรปการ 
เสนาบดีกระทรวงการตํางประเทศเป็นผู๎รํางสิ่งที่ใกล๎กับเคียงกับรัฐธรรมนูญ   

หลังการลงนามสนธิสัญญาเบาริง ระบบเศรษฐกิจสยามเริ่มผูกยึดกับ
ระบบโลก การผลิตและการค๎าขนาดใหญํในแบบใหมํได๎ปรากฏขึ้น ดังเชํน การสํงออกข๎าวได๎ขยายตัว
ออกไปอยํางกว๎างขวางสืบเนื่องจากการขยายตัวในการผลิตข๎าว ชาวนาต๎องขยายที่นาออกไปมากขึ้น 
จึงจําเป็นต๎องใช๎แรงงานในการทํานาเพ่ิมขึ้น รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นความจําเป็นในเรื่องนี้ จึงทรงลดหยํอน
การเกณฑ๑แรงงานตามระบบไพรํลงเพ่ือเกษตรกรได๎ใช๎เวลาในการทํานามากขึ้น โดยอาจใช๎วิธีจํายเงิน 
คําราชการ แทนการเกณฑ๑แรงงาน งานกํอสร๎างของหลวงที่ใช๎แรงงานจํานวนมากก็โปรดเกล๎าฯ ให๎จ๎าง
คนจีนมาทํา ในชํวงนี้สยามสามารถจัดเก็บภาษีอากรจากการค๎ากับชาติตะวันตก 

ในด๎านการปฏิรูปความรู๎ หรือการปฏิรูปการศึกษา พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงยอมให๎คณะมิชชันนารีได๎นําความรู๎วิทยาการเข๎ามาเผยแพรํผํานการพิมพ๑
หนังสือและระบบโรงเรียนของพวกสอนศาสนา ตํอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรง
เห็นความสําคัญของทักษะสมัยใหมํ จึงทรงตั้งโรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวังเพ่ือฝึกคนให๎เข๎ารับ
ราชการ ทรงจัดแบบเรียนหลักสูตรและการสอบไลํปี พ.ศ. 2414 ทรงจัดตั้งโรงเรียนสุนันทาลัยใน
พระบรมมหาราชวังในฐานะโรงเรียนสตรี ทรงสํงนักเรียนไทยไปศึกษาวิชาครูที่ประเทศอังกฤษในปี 
พ.ศ. 2423 ทรงปรับปรุงโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบให๎เป็นโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กใน พ.ศ. 
2424 ทรงประกาศตั้งกระทรวงธรรมการในปี พ.ศ. 2435 เป็นต๎น นอกจากนั้น พระองค๑ทรงสนับสนุน
ทุนเลําเรียนหลวงเพ่ือสํงนักเรียนไปศึกษาตํางประเทศโดยทรงหวังวํานักเรียนเหลํานั้นจะกลับมาเพ่ือ
พัฒนาชาติ  นี้นับเป็นก๎าวสําคัญอยํางมากที่นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการเมืองในยุค
ตํอมา 

ในด๎านการปฏิรูปอุดมการณ๑ชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าทรง
ต๎องการเห็นสยามมีความเจริญทัดเทียมตะวันตก แตํไมํต๎องการให๎คนสยามชื่นชมความเป็นตะวันตก 
หรือต๎องการเป็นตะวันตก อยํางไรก็ตาม การที่สยามมีประชากรที่มีความหลากหลายในด๎านชาติพันธุ๑
และภาษามักถูกมองวําเป็นอุปสรรคตํอการสร๎างชาติ ดังนั้น การสร๎างชาติผํานอุดมการณ๑ราชาชาตินิยม
จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ ชนชั้นปกครองพยายามถํายทอดจิตสํานึกนี้ในหมูํข๎าราชการและราษฎรที่
ตนใกล๎ชิด โดยเฉพาะความคิดเรื่อง “ชาติ” และความคิดเรื่อง “หน๎าที่พลเมือง” ที่เน๎นวําทุกคนมีหน๎าที่
ที่จะทําให๎ชาติเจริญก๎าวหน๎า แตํข๎าราชการและราษฎรเหลํานี้ก็เป็นเพียงกลุํมคนจํานวนไมํมากนัก 
เมื่อเทียบกับพลเมืองทั้งหมด รัฐชาติในทํานองนี้จึงใกล๎เคียงกับรัฐของมหาบุรุษ (อรรถจักร สัตยานุรักษ๑, 
2538, น. 315) ในชํวงนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระอนุชาในรัชกาลที่ 5 
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสร๎างพระพุทธศาสนาให๎เป็นสํวนหนึ่งของอุดมการณ๑ชาติ หรือราชาชาตินิยม 
จึงเป็นอีกบุคคลที่มีความสําคัญอยํางมากในการปฏิรูปความรู๎ของสยาม (ธงชัย วินิจจะกูล, 2555, น. 14) 
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ตัวอยํางเนื้อหาในงานพระราชนิพนธ๑เรื่อง “ประเพณีทําบุญวันเกิด” ใน
พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวสะท๎อนลีลาการประพันธ๑ของชนชั้นปกครองสยามในยุค
อาณานิคม (colonialism) ที่ตระหนักถึงรัฐชาติสมบูรณาญาสิทธิราช โดยเห็นวําตนเป็นผู๎ปกครอง 
พระราชนิพนธ๑นี้ยังระบุคําที่บํงบอกถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ (power relations) ในสังคมไทย 
ดังปรากฏในคําวํา “ไพรํ” และ “เจ๎านาย” งานพระราชนิพนธ๑นี้บอกเป็นนัยถึงอิทธิพลของโลกตะวันตก
ที่มีตํอวิธีคิดของชนชั้นปกครองของสยามในยุคนี้ ดังปรากฏในการใช๎คําวํา “ประเทศยุโรป” ในตัวบท 
นี้จึงเป็นอีกตัวอยํางที่สะท๎อนถึงวิธีการมองโลกของผู๎นําสยามผํานการใช๎ภาษาในชํวงยุคอาณานิคม 
เชํน  คําวํา “ประเทศสยาม” และ คําวํา “ประเทศยุโรป” คําวําประเทศยุโรปนี้ได๎กลายมาเป็น
ความเป็นอื่น (otherness) หรือคนอ่ืน ๆ ในความรู๎ของชาวสยาม กํอนหน๎านี้ คําวํา “ฝรั่ง” มักถูกนิยม
ใช๎เรียกกลุํมคนที่อยูํในซีกฝ๓่งตะวันตกที่หํางออกไปของอาณาเขตสยาม แตํในยุคนี้ คําวํา “ประเทศยุโรป” 
ได๎กลายเป็นคําที่นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลาย โดยหมายถึงชนผิวขาว มิใชํชนชาติแขก ทั้งนี้เพราะบรรดา
ชาติมหาอํานาจที่เข๎ามามีอิทธิพลในสยามในชํวงนั้นมักมาจากภูมิภาคยุโรป อยํางไรก็ดี คําวํา “ประเทศ
ยุโรป” กลับมิได๎รับความนิยมในยุคตํอมา และคําวํา “ประเทศตะวันตก” หรือ “ชาติตะวันตก” กลับ
เข๎ามาแทนท่ี 

แตํข๎าพเจ๎าไมํยืนยันเป็นแนํวําถูกตามนี้ เพราะวิชาที่เรียนยังตื้นนัก พ่ึงจะรู๎แตํเรื่อง 
เจ๎าแผํนดินที่เกําแกํชั้นบูชายัญพระราชพิธีที่มีปรากฏในหนังสือที่ได๎พบเห็น ก็มีแตํเรื่อง
บูชายัญอาศวเมธราชสิยา เป็นต๎น ยังไมํได๎กลําวถึงพิธีชั้นหลังนี้เลย เรื่องนี้จะต๎องขอผัด
ไว๎สอบสวนค๎นคว๎าตํอไปอีกกํอน แตํเรื่ องทําบุญวันเกิดในประเทศสยามนี้ไมํเป็น
แบบอยํางเหมือนเชํนเมืองจีนหรือประเทศยุโรป ดูไมํใครํมีผู๎ใดถือวําจําจะต๎องอยํางไร
ในวันเกิดของตัว มักจะนิ่งเลย ๆ ไปไมํรู๎สึกโดยมาก เมื่อเวลาเด็ก ๆ ที่เป็นเจ๎านายบาง
ทีก็มีสมโภช แตํสมโภชนั้น ก็ตามวันจันทรคติซึ่งนับบรรจบรอบ แตํดูก็ทําแตํเมื่อเด็ก ๆ 
โตขึ้นก็ไมํใครํได๎ทํา ถ๎าเป็นคนไพรํ ๆ แล๎วไมํต๎องทําอะไรเลย ไมํรู๎สึกเกือบทั้งนั้น 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว, 2556, น. 101-102) 

อาจกลําวได๎วําการรับวิทยาการจากตะวันตกของสยามในชํวงต๎นรัตนโกสินทร๑
ได๎มีผลตํอความคิด จินตนาการ และวรรณกรรมไทย รวมถึงวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช๎
ภาษาไทย อยํางไรก็ดี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎ตั้งข๎อสังเกตที่นําสนใจวํา การ
เผชิญหน๎ากับตะวันตกในยุคอาณานิคม หรือยุคสมัยใหมํของไทยมิได๎หมายถึงการโต๎ตอบเหมือนดังที่
เกิดข้ึนในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม แตํกลับเป็นเรื่องของการเรียนรู๎และการเลียนแบบ คนที่เข๎าถึง
เทคโนโลยีตะวันตกในสังคมไทยมักเป็นกลุํมคนที่อยูํในเมืองใหญํ หรือป๓ญญาชนที่มองตนเองวํา
เป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมและแนวคิดในแบบตะวันตก และมักมองวัฒนธรรมไทยดั่งเดิมวําล๎าหลัง 
(Somdet Phra Buddhaghosachariya, 2000, p. 140) 
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว คําสอนทาง
พระพุทธศาสนาถูกตีความให๎เหลือเฉพาะคําสอนในทางโลก เชํน การสอนทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว แตํไมํ
เน๎นโลกุตรธรรม ที่เป็นเชํนนี้เพราะรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระประสงค๑นําคําสอนทางพระพุทธศาสนามา
ผสมกับลัทธิชาตินิยม (พิพัฒน๑ พสุธารชาติ, 2549, น. 270) ดังเห็นวําพระองค๑ทรงให๎ความสําคัญตํอ
การสืบทอดมรดกของการสร๎างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในมิติที่นามธรรมมากขึ้น เชํน การสร๎างธงไตรรงค๑ 
การเข๎ารํวมในสงครามโลกครั้งที่ 1 และการรับวัฒนธรรมและมโนทัศน๑ตะวันตกผํานการแปลและ
การประดิษฐ๑คําไทยเพ่ือใช๎ในชีวิตประจําวัน เพราะการใช๎ภาษาไทยเป็นสํวนหนึ่งของการควบคุม
กําหนดวิธีคิด วิธีพูด จินตนาการ หรือความรู๎สึกนึกคิดของผู๎คน นี้ชํวยทําให๎คนจากชาติพันธุ๑ตําง ๆ ที่
อาศัยในสยามต๎องใช๎ภาษาไทยในการติดตํอสื่อสาร และรับโลกทัศน๑ อุดมการณ๑ คํานิยมไทย ภายใต๎
ความหมาย “ภาษาไทยมาตรฐาน”  

การใช๎ภาษาไทยที่ถูกต๎องจะทําได๎ก็ตํอเมื่อเราเข๎าใจวัฒนธรรมไทยที่มี
การแบํงคนออกเป็นลําดับชั้น เราต๎องรู๎วําใครอยูํในที่สูงกวําเรา ใครเป็นผู๎ใหญํ ใครเป็นผู๎น๎อย เมื่อเรา
เข๎าใจการจัดอันดับชั้นทางสังคม เราก็จะตระหนักเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในรัฐไทย 
การใช๎ภาษาไทยอยํางถูกต๎องจึงผูกพันอยํางแนบแนํนกับโลกทัศน๑อุดมการณ๑ชาติที่ยอมรับการแบํงชน
ชั้น แม๎แตํระบบสงฆ๑ไทยก็ยังมีการแบํงระดับ การแบํงฝุาย อยํางไรก็ตาม การเรียกร๎องความเสมอภาค
หรือความเทําเทียมกันจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ๑การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

นอกจากนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพซึ่งทรงเป็นบุคคลที่
ทรงอิทธิพลในยุคอาณานิคมทรงให๎ความสําคัญแกํพระพุทธศาสนาและพระสงฆ๑ในแงํที่ เป็น
เครื่องหมายแหํงความเจริญ และความเป็นอิสระของบ๎านเมือง พระองค๑มิได๎ทรงให๎ความสําคัญมาก
นักในเรื่องไตรสิกขา เชํน การบําเพ็ญศีล สมาธิ ป๓ญญา เพ่ือบรรลุอุดมคติของพระพุทธศาสนา ดังนั้น 
พระองค๑จึงมิได๎ทรงให๎ความสําคัญมากนักแกํพระสงฆ๑ฝุายสมถะ ไมํวําจะเป็นฝุายสมถะกรรมฐาน หรือ
ฝุายวิป๓สสนากรรมฐาน ในบางครั้งกลับทรงเห็นเป็นเรื่องงมงายในทางวิทยาคม การมีพระราชาคณะ
ฝุายสมถะก็เป็นแตํการรักษาธรรมเนียมเดิมไว๎เพ่ือเป็นเครื่องหมายแหํงความเกําแกํและรักษาความ
เป็นสยาม แตํไมํมีบทบาทในด๎านการเปลี่ยนแปลงอะไร ทรงวินิจฉัยวําเป็นเพราะในเวลานั้นความที่คน
ทั้งหมายเชื่อถอืวิทยาคมได๎เสื่อมลงแล๎ว ดังความในบันทึกความเห็นด๎วยหลักการตั้งพระราชาคณะวํา 

ในโบราณสมัยพระสงฆ๑ฝุายสมถะได๎รับความนับถือวําทรงคุณวิเศษ 2 อยํางเป็นสําคัญ 
คือประพฤติวินัยเครํงครัด 1 ทรงวิทยาคมในการภาวนา 1 แตํคุณวิเศษ 2 อยํางนั้น
พระสงฆ๑ฝุายสมถะได๎รับความนับถือของมหาชนน๎อยลงโดยอันดับมาเพราะเปลี่ยนไป
นับถือพระสงฆ๑ธรรมยุติกนิกายในการประพฤติธรรมวินัยแลความที่คนทั้งหลายเชื่อถื อ
วิทยาคมก็เสื่อมลงด๎วย คณะสงฆ๑สายสมถะจึงรํวงโรยลง (สายชล สัตยานุรักษ๑, 2546, 
น. 249-251) 
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รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชของสยามต๎องสนับสนุนความเป็นเหตุเป็นผล 
เพราะนี่เป็นสิ่งที่ชนชั้นปกครองเชื่อวําเป็นหนทางเดียวที่ตนจะสร๎างรัฐสมัยใหมํที่มีระบบราชการใน
การปูองกันตนเองและในการควบคุมระบบเงินตราและทรัพย๑สินตําง ๆ ของประเทศ ชนชั้นนํามีความ
ประสงค๑จะให๎พระสงฆ๑ทําหน๎าที่สั่งสอนพระพุทธศาสนาตามหลักเหตุผลที่มีฐานอยูํบนความจริงเชิง
ประจักษ๑ ให๎ราษฎรมีศีลธรรมอันจําเป็นสําหรับความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนทําให๎องค๑กรสงฆ๑มี
เอกภาพทางการปกครอง ไมํเป็นอุปสรรคตํอความสงบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พร๎อมกับเป็นกลไกใน
การชํวยสร๎างพลเมืองดีให๎แกํรัฐด๎วย อีกตัวอยํางคือพระนิพนธ๑เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพระสงฆ๑
ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่ล๎วนบํงบอกถึงความพยายามของชนชั้นปกครองของไทย
ในการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ๑ ในขณะเดียวกันพระนิพนธ๑เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเหลํานี้ก็มีสํวน
ในการชํวยสร๎างความเป็นเถรวาทแบบไทย ๆ  

3.1.1.6 ส านึกทางสังคมในด้านเวลาในประวัติศาสตร์ 
สํานึกทางสังคมประเภทนี้มักเกิดขึ้นในหมูํชนชั้นนําและหมูํป๓ญญาชน

สยามที่เสพวัฒนธรรมตะวันตก สํวนหนึ่ง เพราะพวกเขาเห็นวําสยามกําลังเปลี่ยนแปลง บางมิติของ
สยามกําลังจบสิ้น หรืออาจจะต๎องถูกลืม หรือแม๎แตํความรู๎โบราณบางอยํา งอาจต๎องถูกกดทับจน
หายไป หลักฐานที่ยืนยันความตระหนักเหลํานี้คือ การสะสมของเกํา และการหันมาสนทนา และ
บันทึกเรื่องเกํา ๆ ดังเชํน พระนิพนธ๑ของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในยุคนี้ กล๎องถํายรูปเป็นเครื่องมือ
ที่สําคัญไมํแพ๎การจดบันทึก ซึ่งเชื่อกันวําสามารถรักษาความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับยุคสมัยตําง ๆ 
อาจกลําวในอีกแบบวํานี้เป็นยุคท่ีคนเริ่มตระหนักในวิชาประวัติศาสตร๑ เรื่องราว เรื่องเลําที่มีกฎเกณฑ๑
ในด๎านการแบํงเวลาที่แตกตํางจากการบันทึกในแบบดั้งเดิมของไทย 

แม๎แตํการตีความคําสอนทางศาสนาในแบบเหตุผลนิยมสํวนหนึ่งนั้นก็มา
จากสํานึกทางสังคมในด๎านเวลาในประวัติศาสตร๑เชํนกัน ผู๎ตีความคําสอนทางศาสนาต๎องสํานึก
ตลอดเวลาวํารูปแบบสังคมไทยและพระพุทธศาสนาไทยนั้นได๎เปลี่ยนแปลงไปเป็นอยํางไร 
พระไตรปิฎกเป็นสํวนหนึ่งของวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ ความรู๎ตําง ๆยํอเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย เมื่อตนต๎องผลิตความรู๎ที่เก่ียวกับภูมิป๓ญญาไทยโบราณ คําสอนทางพระพุทธศาสนากับภูมิป๓ญญา
ไทยโบราณมักแยกออกจากกันไมํได๎ 

ดังที่ ธงชัย วินิจจะกูล ได๎อธิบายไว๎วําปรากฏการณ๑ในทํานองนี้ในยุค
อาณานิคม คือ ความนิยมสะสมของเกํา สนใจเรื่องเกํา ๆ ซึ่งอาจเรียกรวมได๎วํา มีการเอาของเกํามา
อวด มีการตั้งพิพิธภัณฑ๑ซึ่งเริ่มในวังหลวงเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ 4 ในรัชสมัยถัดมา การสะสมของ
เกําเติบโตจนเป็นการเอาจริงเอาจัง กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอาศัยเครือขํางสรรหาหนังสือเกํา
เข๎ามาสะสมเป็นจํานวนมาก (ธงชัย วินิจจะกูล, 2562, น. 9)  ในยุคนี้ การเขียนหนังสือประวัติศาสตร๑
เริ่มมีข้ึน  วิธีคิดเก่ียวกับอดีตในแบบตะวันตกเริ่มพัฒนาขึ้นในสยาม 
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3.1.1.7 ส านึกทางสังคมในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการแปล 
เมื่อสยามไมํสามารถผลิตความรู๎ในแบบสมัยใหมํได๎ วิธีการงําย ๆ ที่จะมี

ความรู๎ในแบบสมัยใหมํคือการสํงลูกหลานของตนเองไปเรียนตํางประเทศเพ่ือแปลความรู๎จาก
ตํางประเทศ การสร๎างวัฒนธรรมการอํานและการผลิตตําราทางศาสนาเป็นจุดเดํนอีกประการของยุค
นี้ ดังเห็นวําทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวและกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเห็น
ความสําคัญของการหาความรู๎จากหนังสือเป็นอยํางมาก และทรงเห็นวําพระสงฆ๑ควรมุํงแสวงหา
ความรู๎ทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือ เพ่ือให๎มีความรู๎ที่จะใช๎ในการเผยแพรํคําสอนทางศาสนา 
เนื่องจากทรงตระหนักถึงป๓ญหาเรื่องคนสํวนใหญํยังอํานหนังสือไมํออก จึงทรงหวังให๎พระสงฆ๑ศึกษา
พระธรรมจากหนังสืออยํางจริงจัง เพ่ือทําหน๎าที่สั่งสอนพระพุทธศาสนาแกํช าวสยามอยํางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะวัดในยุคนั้นเป็นสถานที่สําคัญในการผลิตบุคคลเพื่อรับใช๎ระบบราชการ 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว การอํานหนังสือ
ตะวันตกเป็นเรื่องที่นําชมเชยยกยํอง พระมหากษัตริย๑สยามทรงจบการศึกษาจากรัฐมหาอํานาจที่
ยิ่งใหญํทีสุ่ดในโลกเวลานั้น พระองค๑ทรงแปลงานวรรณกรรมของตํางประเทศ ในยุคนี้ มีความพยายาม
ในการสร๎างอุดมการณ๑ชาติ และพระพุทธศาสนาก็ถูกใช๎ในกระบวนการสร๎างชาติดังกลําวด๎วย แม๎พระองค๑
จะยืนยันถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังที่  ธงชัย วินิจจะกูล ได๎กลําววํา ปาฐกถาและงานเขียน
หลายชิ้นตอกย้ําความเห็นของพระองค๑วําพระพุทธศาสนาเป็นองค๑ประกอบที่ขาดไมํได๎และไมํสามารถ
แยกออกจากอัตลักษณ๑ของชาติไทยตั้งแตํสมัยโบราณ ผลที่ตามมาคือ พระองค๑ทําให๎พุทธเถรวาทเป็น
มากกวําศาสนาหนึ่งทํามกลางศาสนาทั้งหลายและไมํใชํเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งในจํานวนศาสนาตําง ๆ 
แตํพุทธศาสนาถือเป็นสมบัติรํวมและเป็นองค๑ประกอบรํวมกันของชุมชนจินตนาการไทย กลําวอีก
อยํางหนึ่งคือ พุทธเป็นศาสนาอันดับหนึ่งในบรรดาศาสนาที่มีความเทําเทียมกัน (ธงชัย วินิจจะกูล, 
2562, น. 78-125) 

นอกจากนั้น อาชีพผู๎ผลิตสิ่งพิมพ๑และสื่อมวลชนได๎เกิดขึ้นเป็นจํานวน
พอสมควรในยุคอาณานิคม และนักสื่อมวลชนก็เป็นพวกที่ชํวยเผยแพรํแนวคิดเสรีนิยม เชํน น.ส.พ.
ตุลวิภาคพจนกิจ (พ.ศ. 2443-2449) น.ส.พ. ศิริพจนภาค (พ.ศ. 2451) น.ส.พ.จีนโนสยามวารศัพท๑ 
(พ.ศ. 2446-2450) น.ส.พ. บางกอกการเมือง (พ.ศ. 2464) น.ส.พ. สยามรีวิว (พ.ศ. 2430) น.ส.พ. 
ไทยใหมํ (พ.ศ. 2474) ตํางเรียกร๎องให๎มีการปกครองในระบบรัฐสภาที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการ
ปกครองประเทศ และพยายามอธิบายความดีงามของระบอบประชาธิปไตย การเรียกร๎องของ
สื่อมวลชนได๎มีสํวนในการปูพ้ืนทางความคิดเสรีนิยมและสนับสนุนแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 
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3.1.2 รูปแบบความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาไทยในยุคอาณานิคม 
นอกเหนือจากการสถาปนาธรรมยุติกนิกายในสมัยรัชกาลที่ 4 และการปฏิรูป

กิจการทางพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 5 เชํน การออกพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ. 121 
และผลิตตําราคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสร๎างความเป็นมาตรฐานทั่วราชอาณาจักร งานวิจัย
พบวํา มีความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาที่พัฒนาขึ้นในหมูํชนชั้นปกครองในยุคอาณานิคม ดังสะท๎อน
ในรูปแบบตําง ๆ ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาในยุคอาณานิคม ดังนี้ 

3.1.2.1 การขจัดความเชื่อผิด ๆ ในพระพุทธศาสนา 
ในรชักาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎า วชิรญาณภิกขุ (ร.4) ได๎ทรงสังเกต

วําพระสงฆ๑ไทยในหลายพ้ืนที่มีวัตรที่อาจไมํเหมาะสม และคําสอนทางพระพุทธศาสนาในหลายท๎องที่
ได๎ถูกผสมเจือปนไปด๎วยความเชื่อของศาสนาและลัทธิประหลาดเต็มไปหมด ดังเห็นวําในชํวงอาณานิคม 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงรับสั่งให๎มีประกาศเกี่ยวกับการใช๎พัชนีในคณะสงฆ๑ เพ่ือ
เตือนวําพระสงฆ๑ในที่ตําง ๆ ต๎องมีวัตรอยํางไร 

ครั้งกาลนานมา พระสงฆ๑ในกรุงเทพฯ ก็รู๎จักชัดวําพัดเก๎าซ่ีเก๎าเส๎นเป็นพัดอยํางเครื่องยศ
แท๎ ก็พัดเจ็ดซี่นั้นเป็นแตํของคนทําขายโดยความมักงําย หามีทํานองค๑ใดใช๎ไมํ ยังหลงใช๎
แตํพระสงฆ๑บ๎านนอกคอกนาไมํสังเกตสังกาจึงยังใช๎อยูํ แตํการข๎างบ๎านนานมาแล๎วก็ผัน
แปรไป แตํฝุายพระสงฆ๑ยังไมํหันเหียนตามไปเลย (ส. พลายน๎อย, 2553, น. 162) 

นอกจากนั้น ได๎มีความพยายามที่จะทําให๎เกิดการจัดระเบียบในคณะสงฆ๑
ไทย แตํการที่จะบังคับเปลี่ยนแปลงในกิจการตําง ๆ ทําได๎ยาก การเปลี่ยนแปลงต๎องอาศัยอํานาจของ
สถาบันสูงสุด วชิรญาณภิกขุ  (ร.4) ได๎ทรงธุดงค๑ไปในที่ตําง ๆ ทรงเห็นหลักปฏิบัติของพระมอญวํามี
ความเครํงครัด ดังนั้น การสถาปนาธรรมยุติกนิกายขึ้นจึงเป็นไปเพ่ือทําให๎พระพุทธศาสนาบริสุทธิ์ 
อยํางไรก็ตาม การสถาปนานิกายใหมํนี้ได๎สร๎างแรงกระเพ่ือมในสังคมไทย ดังเห็นวําการสถาปนา
ธรรมยุติกนิกายของรัชกาลที่ 4 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญํที่สุดในประวัติศาสตร๑พระพุทธศาสนา
เถรวาทของไทย การสถาปนาในครั้งนั้นยํอมเต็มไปด๎วยอุปสรรค การตํอต๎าน และความขุํนเคือง ดังที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงตรัสเลําถึงเรื่องนี้ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
รัตนโกสินทร๑ศก 112 ดังนี้ 

ด๎วยเวลานั้น บ๎านเมืองยังต๎องรบพํุงกันอยูํกับพมํา จําเป็นต๎องหาพระเจ๎าแผํนดินที่ทรง
รอบรู๎ในราชการทั้งปวงและเป็นที่นิยมยินดีกันทั่วหน๎าจะได๎ปูองกันดัสกรภายนอกได๎. . . 
เพราะเหตุฉะนี้ สํวนทูลกระหมํอม (ร.4) ทรงตั้งพระสงฆ๑คณะธรรมยุติกนิกาย เป็นการ
ตํอสู๎อยํางยิ่งมิใชํเลํน (แสงเทียน ศรัทธาไทย, 2550, น. 143)  

นอกจากเรื่องการแก๎ไขวัตรและหลักปฏิบัติที่ผิดเพ้ียนของพระสงฆ๑ในยุค
นั้น ได๎มีความพยายามที่จะปฏิรูปคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชํน การขจัดเรื่องความเชื่อผิด ๆ ที่จัด
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วําอยูํนอกพระไตรปิฎกให๎ออกจากหลักปฏิบัติและคําสอนทางพระพุทธศาสนา ดังสะท๎อนในบทพระ
ราชนิพนธ๑วําด๎วยมนุษยธรรม 4 อยําง (พระราชนิพนธ๑ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว) 

กรรมทั้งหลายมีบูชายัญเคารพพระอาทิตย๑ อ๎อนวอนท๎าวมหาพรหมเป็นต๎น เป็นของที่
ไมํแลเห็นอานิสงส๑ เมื่อชนทั้งหลายจะกระทําหรือมิกระทําการเหลํานั้น พระอาทิตย๑ก็
ร๎อนอยูํเสมอนั่นเทียวเมื่อชนทั้งหลายปรารถนาให๎เย็นก็ไมํเย็น ยํอมสํองแสงในกลางวัน
เทํานั้น เมื่อชนทั้งหลายปรารถนาให๎แสงสวํางในราตรีก็มิได๎มากระทําแสงสวํางให๎  
พระอาทิตย๑มิได๎ทําความประสงค๑ของชนผู๎ปรารถนานั้นให๎สําเร็จโดยประจักษ๑เลยยํอม
กระทําอุปการะแกํโลกตามธรรมดาของพระอาทิตย๑โดยสม่ําเสมอเทํานั้น (กรมศิลปากร, 
2460, น. 3-15) 

3.1.2.2 การลดทอนเรื่องต านานที่ปนในค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
นับจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นต๎นมา 

ได๎มีความพยายามในการเลําอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
การเลิกใช๎กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงบางอยํางในพระไตรปิฎก เชํน จักรวาลวิทยา ภูมิศาสตร๑ 
คติชนวิทยา อาหาร ภูมิศาสตร๑ รวมถึงการลดเรื่องตํานาน หรือปกรณัมที่ปนอยูํในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพราะชนชั้นปกครองสยามเห็นวําเรื่องตํานาน อภินิหาร ฤทธิ์ หรืออํานาจที่เกิน
วิสัยมนุษย๑ที่ปนในคําสอนทางพระพุทธศาสนาอาจขัดกับความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ของโลกตะวันตก ชน
ชั้นปกครองจึงเน๎นเฉพาะกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงทางจริยศาสตร๑ แม๎ในพุทธประวัติ ชนชั้น
ปกครองพยายามทําให๎เรื่องเหลํานี้อยูํแตํเพียงในระดับฐานคติ ดังสะท๎อนในหนังสือพุทธประวัติ 
เลํม 1 ในสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งได๎อธิบายไปกํอนหน๎านี้แล๎ว 

ดังที่  พระไพศาล วิสาโล  เห็นวําโลกทัศน๑แบบวิทยาศาสตร๑ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวมีที่วํางให๎แกํสิงศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย๑น๎อยลง แม๎เทวดาก็ยังถูกลด
ความสําคัญ และความลึกลับศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย๑ก็ถูกขจัดออกไปมาก เพราะเชื่อวํากษัตริย๑ก็เป็น
มนุษย๑ (พระไพศาล วิสาโล, 2559, น.22) 

นอกจากนั้น ตําราคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ผลิตในยุคนี้มักไมํเน๎น
เรื่องอภิญญา 6 และวิชชา 8 ดังที่พบในสามัญยผลสูตร ที่ประกอบด๎วย วิป๓สสนาญาณ มโนมยิทธิญาณ 
อิทธิวิธญาณ ทิพยโสตญาณ เจโตปริญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณ 
เพราะเรื่องทํานองนี้ก็อาจถูกมองวําเป็นฤทธิ์ หรือความรู๎ที่เกินกวําวิสัยปุถุชนธรรมดาอยํางไรก็ตาม 
แม๎วําชนชั้นปกครองสยามได๎รับวิทยาการตะวันตกมากเพียงใด ความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร๑มิเคยสูญหาย 
ไปจากวิธีคิดของชนชั้นตําง ๆ ในสังคมไทย อาจเพราะความเชื่อเรื่องผีหรือไสยศาสตร๑เป็นความเชื่อ
แรกในสังคมไทยกํอนที่จะรับพระพุทธศาสนา แม๎สังคมไทยได๎รับวิทยาการสมัยใหมํ โดยเฉพาะความรู๎
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เกี่ยวกับวิทยาศาสตร๑จากโลกตะวันตก เรื่องไสยศาสตร๑ยังปรากฏทั่วไปในสังคม ดังสะท๎อนในข๎อความ
ข๎างลําง ซึ่งเป็นพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

ใคร ๆ ทุกคนจงรู๎เถิด คนที่เป็นแพทย๑หมอดูวิทยาดูชาตาราศีเคราะห๑ดีเคราะห๑ร๎าย และ
ทายเหตุผลด๎วยอุบายตําง ๆ ก็ดี รู๎วิทยาทําให๎คนอื่นตามประสงค๑ปุวยไข๎ ล๎มตาย 
คลั่งไคล๎ ใหลหลงและทําให๎คนรักกันชังกัน หรือทําน้ํามนต๑กลบถ๎อยเกลื่อนความ หรือ
สะเดาะเคราะห๑ด๎วยวิธีตําง ๆ ก็ดีหมอเชํนนี้ก็เป็นปรารถนาของคนที่มีความอยาก 
ความปรารถนาเกินกวํากําลังมนุษย๑จะทําได๎ (ส.พลายน๎อย, 2537, น. 313) 

3.1.2.3 การเล่าอธิบายพระพุทธศาสนาในแบบเหตุผลนิยม   
พระพุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยมเป็นสํวนหนึ่ งของโลกทัศน๑แบบ

วิทยาศาสตร๑ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรสได๎สมาทานโลกทัศน๑ดังกลําว ดังที่พระไพศาล วิสาโลเห็นวํา กวํา 20 ปีที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงดํารงตําแหนํงประมุขของธรรมยุติกนิกายนั้น นี้คงนานพอที่จะทําให๎แนวคิด
เหตุผลนิยมในแบบวิทยาศาสตร๑มีอิทธิพลอยํางมากตํอธรรมยุติกนิกาย พระพุทธศาสนาที่พระองค๑และ
ธรรมยุติกนิกายพยายามเผยแพรํนั้นมีจุดเน๎นที่การใช๎ป๓ญญาและเหตุผลและความจริงที่ประจั กษ๑ได๎
ด๎วยตนเอง ดังในงานนิพนธ๑ของสมเด็จพระสังฆราช (สา) ซึ่งเป็นสังฆราชจากคณะธรรมยุตองค๑ที่ 2 ได๎
เน๎นวําการทํากรรมท่ีเป็นบาป อกุศล ผลแหํงกรรมที่จะได๎รับล๎วนเห็นได๎ในชาตินี้ (พระไพศาล วิสาโล, 
2559, น. 27-28) 

ลักษณะความเป็นเหตุผลนิยมของพระองค๑มาจากการที่พระองค๑ได๎ศึกษา
เลําเรียนวิทยาการสมัยใหมํกับหมอสอนศาสนาตะวันตก โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร๑ธรรมชาติ ดาราศาสตร๑ 
ภูมิศาสตร๑ เป็นต๎น พระราชดําริในการเปิดรับวิทยาการจากโลกตะวันตกเริ่มอยํางจริงจัง เมื่อครั้งทรง
ผนวชที่วัดราชาธิวาส วชิรญาณภิกขุได๎ทรงรู๎จักรักใครํกับสังฆราชฌอง-บัปติสต๑ ปาลเลกัวซ๑ ซึ่งพํานักอยูํ
ที่วัดคอนเซปชั่น (บ๎านเขมร) ทั้งสองตํางแลกเปลี่ยนวิชาความรู๎ซึ่งกันและกัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติแล๎ว สังฆราชผู๎นี้ก็ได๎ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการ
ตอบแทน ครั้งหนึ่ง ได๎เคยกราบทูลวํา ถ๎าตนได๎ชํองโอกาสจะแวะไปเฝูาบังคมบาทสมเด็จพระสันตะปาปา 
ณ กรุงโรม โดยจะเลําให๎สมเด็จพระสันตะปาปาทราบเรื่องประเทศสยามกับกษัตริย๑สยาม เมื่อเป็น
เชํนนี้ รัชกาลที่ 4 จึงทรงพระราชหัตถเลขาไปทูลสมเด็จพระสันตะปาปาปิโอที่ 9 เป็นภาษาอังกฤษ ใน
เวลาตํอมา สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ได๎สํงสมณบรรณาการแสดงความยินดี (ขจร สุขพานิช, 2557, 
น. 151-157) นอกจากนั้น เมื่อข้ึนครองราชย๑ พระองค๑ทรงชื่นชอบที่จะแลกเปลี่ยนพระราชวินิจฉัยกับ
คณะทูตและคณะบาทหลวงอ่ืน ๆ  

ภายใต๎เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ของยุคอาณานิคม กฎเกณฑ๑ทาง
วิทยาศาสตร๑กลายเป็นมาตรฐานของความรู๎สากล วิทยาศาสตร๑มีระเบียบวิธีวิทยาที่เน๎นแตํเรื่องความ
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จริงเชิงประจักษ๑ อะไรก็ตามที่แปลกแยกไปจากวิธีการของวิทยาศาสตร๑มักถูกมองวําขัดตํอวิทยาศาสตร๑ 
ตําราและคําสอนทางพระพระพุทธศาสนาในยุคนี้เริ่มถูกทําให๎มีมาตรฐานเดียวในด๎านการตีความและ
สะท๎อนถึงความเป็นเหตุผลนิยมที่สามารถไปได๎กับหลักวิทยาศาสตร๑ ดังสะท๎อนในปรากฏการณ๑ที่
ชาดกมิคํอยได๎รับการสอนหรือเผยแพรํกันอยํางในอดีตอีกตํอไปและหนังสือกิจจานุกิจของเจ๎าพระยา
ทิพากรวงษ๑มหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) ดังได๎อธิบายไปกํอนหน๎านี้แล๎วนั้น 

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวถึงนายและ
นางเอ็ดดี้เป็นอีกตัวอยํางที่เราเห็นพระราชวินิจฉัยที่สะท๎อนถึงความเป็นเหตุผลนิยมอยํางมากของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

ในพระราชหัตถเลขาถึงนายและนางเอ็ดดี้ (Mr. & Mrs Eddy) ชาวนิวยอร๑ก 
เมื่อครั้งทรงมีสมณศักดิ์ เป็นเจ๎าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร หรือดํารงพระอิสริยยศเจ๎าฟูามงกุฎ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเคยทรงอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวําโดยทั่วไปพระองค๑
ทรงติดตํอกับมิตรชาวอังกฤษและอเมริกันนั้นก็เพ่ือความรู๎ในทางวิทยาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ หาใชํ
ติดตํอเพราะทรงชื่นชมและอัศจรรย๑ใจในศาสนาคริสต๑นั้นไมํ เพราะทราบวําคนจํานวนมากที่เป็น
นักวิทยาศาสตร๑ตําง ๆ เชํน ดาราศาสตร๑ แพทย๑ศาสตร๑ ภูมิศาสตร๑ ไวยากรณ๑ และการเดินเรือตํางก็
ปฏิเสธไบเบิล เพราะคนสยามมีความรู๎ในธรรมะและจรรยามานานแล๎ว ธรรมะและจรรยาของสยาม
นั้น แม๎วําได๎มีลัทธิพราหมณ๑และลัทธิชาวปุาเป็นต๎นมาปะปนทําให๎เสียไปบ๎าง ก็ยังเป็นลัทธิที่แจํมแจ๎ง
ถูกต๎องอยํางนําพิศวง มีผลนําเชื่อและนําชื่นชมยิ่งกวําลัทธิของชาติยิว พระองค๑ทรงเสียพระทัยเพราะ
ไมํมีโอกาสไปนิวยอร๑ก แตํได๎ทรงอํานเกี่ยวกับนิวยอร๑กในหนังสือบางเลํม แม๎ทรัพย๑สินของพระองค๑ก็มี
อยํางมากพอที่จะทรงเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศตําง ๆ ในยุโรปและอเมริกาได๎ แตํในทางจารีต
ประเพณี พระองค๑ทรงทําไมํได๎ 

นอกจากเรื่องวิทยาศาสตร๑แล๎ว ปรัชญาการเมืองและสังคมตํางได๎เข๎ามามี
อิทธิพลในหมูํชนชั้นปกครองสยามมากแล๎ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวตํางทรงตระหนัก
ถึงอํานาจของปรัชญาเสรีนิยมที่กําลังแผํขยายเข๎ามาในยุคนั้น ดังที่พระองค๑ตรัสกับนางแอนนา ลีโอโน
เวนที่ได๎วิพากษ๑วิจารณ๑ระบบทาสในสยาม โดยตรัสวําแท๎จริงแล๎ว การจัดการเรื่องทาสเป็นเรื่องที่เหนือ
อํานาจและสิทธิขาดของกษัตริย๑ในการยกเลิกหรือปลํอยทาสไปเองตามพระราชประสงค๑ เพราะทาส
เป็นเรื่องของกฎหมายและขนบธรรมเนียมแตํดั้งเดิมของสยามที่คนทั้งพระราชอาณาจักรคุ๎นเคย 
การใช๎พระราชอํานาจของกษัตริย๑ในการยกเลิกทาสจะเป็นการละเมิดกฎหมายและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสยามอยํางรุนแรง นอกจากนั้น คําสอนในพระธรรมของพระพุทธศาสนา อันถือเป็น
คัมภีร๑ไบเบิลของพุทธศาสนานั้น ไมํยอมให๎มีทาส เหมือนอยํางที่ได๎อนุญาตให๎ปฏิบัติกันในพระคัมภีร๑
เกําของพวกยิว แม๎คําสอนของพุทธศาสนามีอายุเกําแกํกวําสมัยคริสตกาล และทรงหวังวํานางแอนนา
คงจําได๎วํา ศาสนาคริสเตียนนั้นไมํได๎ชํวยขจัดทําลายระบบทาสลงไปเลย ชาติคริสเตียนทั้งหลายได๎
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กําไรมหาศาลจากการค๎า และแม๎กระทั้งอังกฤษก็มีทาสและมีการค๎าทาสทางทะเลจนเกือบเดี๋ยวนี้ 
ดังเชํน สงครามในสหรัฐเป็นตัวอยําง 

ในชํวงยุคอาณานิคม วิทยาการตะวันตกได๎หลั่งไหลเข๎ามาในสยาม แม๎
ตําราทางพระพุทธศาสนาที่ผลิตขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวและ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเริ่มสะท๎อนถึงการเลําอธิบายพระพุทธศาสนาในแบบเหตุผล
นิยม ทั้งนี้ อาจกลําวโดยสรุปได๎วําการรับวิทยาการจากโลกตะวันตกของสยามในชํวงต๎นของกรุง
รัตนโกสินทร๑เป็นต๎นมาล๎วนมีผลตํอวิธีคิดของชนชั้นนํา รวมถึงสถาบันสงฆ๑สยาม อยํางไรก็ดี สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎ตั้งข๎อสังเกตที่นําสนใจวํา การเผชิญหน๎ากับตะวันตกในยุค
อาณานิคม หรือยุคสมัยใหมํของไทยมิได๎หมายถึงการโต๎ตอบเหมือนดังที่เกิดขึ้นในประเทศที่เคยเป็น
อาณานิคม แตํกลับเป็นเรื่องของการเรียนรู๎และการเลียนแบบ คนที่เข๎าถึงเทคโนโลยีตะวันตกใน
สังคมไทยมักเป็นกลุํมคนที่อยูํในเมืองใหญํ หรือป๓ญญาชนที่มองตนเองวําเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรม
และแนวคิดในแบบตะวันตก และมักมองวัฒนธรรมไทยดั่งเดิมวําล๎าหลัง (Somdet Phra Buddha-
ghosachariya, 2000, p. 140) 

ทั้งนี้ อาจสรุปได๎วํา นอกเหนือจากความพยายามในการปฏิรูปการจัดการปกครอง
คณะสงฆ๑ให๎มีความชัดเจนและการพัฒนาคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ลดทอนเรื่องปกรณัมลงเพ่ือ
สะท๎อนความเป็นเหตุเป็นผลที่ไมํขัดกับวิทยาศาสตร๑  ทั้งหมดดูเหมือนดําเนินไปเพ่ือสนับสนุนงานการ
สร๎างรัฐในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ในรัชกาลที่ 5 รวมถึงการสร๎างอุดมการณ๑รัฐชาติสยามโดยมี
พระพุทธศาสนาเป็นแกนทางภูมิป๓ญญาในรัชกาลที่ 6 ผํานการผลิตตําราและคําสอนเพ่ือเตรียมความ
พร๎อมในเรื่องความเป็นพลเมืองดีและการสํงเสริมการศึกษาอยํางเต็มรูปแบบในการเตรียมคนเข๎ารับ
ข๎าราชการยังเป็นจุดเดํนอีกประการของยุคอาณานิคม 

มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันวําญาณวิทยาของสังคมไทยเริ่มได๎รับอิทธิพลจากแนวคิด
ของศาสตร๑สมัยใหมํในยุคอาณานิคมเรียบร๎อยแล๎ว โดยเฉพาะปรัชญาสังคมและปรัชญาการเมือง  
ดังเชํน  การนําคําตะวันตกมาใช๎ทับศัพท๑จํานวนมาก เชํน “ประชาธิปไตย (democracy)” “เสรีนิยม 
(liberalism)” “สังคมนิยม (socialism)” “รัฐธรรมนูญ (constitution)” “รัฐสภา (parliament)” 
เป็นต๎น แม๎แตํคําวํา “สาสนา” หรือ“ศาสนา” ที่ปรับปรุงในยุคตํอมาได๎ถูกนํามาใช๎ในการแปลคําวํา 
“religion” ในภาษาอังกฤษ  นี้ก็สะท๎อนวิธีคิดแบบตะวันตกที่มองศาสนาในฐานะระบบความเชื่อ
ประเภทหนึ่ง การใช๎ทับศัพท๑ในทํานองนี้จึงสะท๎อนการขาดแคลนคําในภาษาไทยเมื่อต๎องสื่อมโนทัศน๑
ตะวันตก โดยเฉพาะในการสื่อสาร การสนทนา หรือแม๎แตํในงานประพันธ๑ ผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวําในชํวง
อาณานิคมที่ยาวนาน คําศัพท๑จากโลกตะวันตกเหลํานี้ยังมิได๎ถูกแปล แตํทวําใช๎แบบทับศัพท๑หรือใช๎วิธี
ถอดเสียงภาษาอังกฤษด๎วยตัวอักษรไทย อยํางไรก็ดี การสร๎างคําเพ่ือใช๎ในการแปลคําศัพท๑ตะวันตก
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เริ่มเบํงบานขึ้นอยํางจริงจังในชํวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 โดยเฉพาะระหวํางและ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา หรือที่นิยมเรียกชํวงเวลานี้กันวํา “ยุคหลังอาณานิคม” 

แม๎ในโลกวรรณกรรมทางศาสนา คําวํา “ธรรมจริยา” หรือ “ธรรมจรรยา” ดังที่เจ๎าพระยา
สุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) ได๎ใช๎ในหนังสือชื่อ “สมบัติผู๎ดี” ซึ่งเข๎าใจกันวําเปรียบเสมือน
หลักปฏิบัติตามคํานิยมสําหรับชนชั้นปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 และที่ 6 ก็ได๎กลายเป็นคําที่ล๎าสมัยไป 
เพราะในยุคตํอมา เรานิยมใช๎คําวํา “จริยธรรม” ซึ่งเป็นคําสมัยใหมํที่เข๎ามาแทนที่คําเดิม ซึ่งแปลมาจาก
คําวํา “ethics” ในภาษาอังกฤษ ในลักษณะคล๎ายกัน เราใช๎คําวํา “คุณธรรม” แทนคําวํา “virtue” 
คําวํา “วัฒนธรรม” แทนคําวํา “culture” และคําวํา “คํานิยม” แทนคําวํา “value” ในภาษาอังกฤษ 
(สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑, 2541, น. 5-10) 

การหลั่งไหลเข๎ามาสูํสังคมสยามของความรู๎เชิงวาทกรรมของโลกตะวันตกจึงสะท๎อนถึง
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในมิติทางญาณวิทยาของโลกตะวันตกที่มีตํอโลกไทย สืบเนื่องจากการปูพ้ืน
การศึกษาจากโลกตะวันตกนี้เอง ทําให๎กลุํมผู๎นําและข๎าราชการไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 สํวนมากเป็น
นักเรียนนอก ซึ่งไมํเพียงแตํรู๎ภาษาตํางประเทศและรู๎วิทยาการแบบตะวันตกเทํานั้น แตํทวํายังได๎
สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบตะวันตกตั้งแตํอายุยังน๎อยในระดับนักเรียน เติบโตขึ้นในโลกตะวันตก แล๎วจึง
กลับมาทํางานในประเทศไทย วัฒนธรรมตะวันตกจึงแพรํขยายเข๎าสูํสามัญชนมากขึ้นเป็นลําดับ เมื่อ
รัชกาลที่ 6 ทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2464 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของการศึกษา
ระบบทวยราษฎร๑ในรูปแบบตะวันตก การศึกษาในแบบสมัยใหมํจึงกลายเป็นเรื่องที่ขาดไมํได๎ในชีวิต
สมัยใหมํ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533, น. 224) 

กบฏ ร.ศ. 130 เป็นอีกเหตุการณ๑เชิงวาทกรรมที่มีความสําคัญทางความมั่นคงและ
การเมืองอยํางมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวที่สามารถถูกใช๎เพ่ือยืนยันวํา
ราษฎรสยามไดม๎ีการรับรู๎เรื่องอุดมการณ๑เสรีนิยมอยํางจริงจังแล๎ว โดยเฉพะแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย 
ดังเห็นวําข๎าราชการกลุํมหนึ่งเชื่อวําพระราชกําหนดกฎหมายมิใชํสิ่งที่ต๎องเชื่อมั่นดุจคัมภีร๑พระศาสนา 
การเข๎ามาของหนังสือพิมพ๑ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ๑จากตํางประเทศได๎มีสํวนสําคัญที่ทําให๎ปรัชญาเสรี
นิยม โดยเฉพาะแนวคิดประชาธิปไตยแพรํหลายในหมูํป๓ญญาชนสยาม แม๎แตํเจ๎านาย เชํน สมเด็จพระ
เจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถก็ทรงตระหนักถึงพลังของคนรุํนใหมํ เพราะทรงมี
ความเข๎าอกเข๎าใจสภาพของป๓ญหารํวมกันกับกลุํมกบฏ (ศิรินันท๑ บุญศิริ, 2523, น. 1-25) 

ป๓จจัยสําคัญท่ีนําไปสูํความเปลี่ยนแปลงในบทบาทของพระพุทธศาสนาในยุครัชกาลที่ 6 
คือแนวคิดหรือกระบวนการที่เรียกวํา โลกยานุวัตน๑ (secularization) ที่เน๎นเรื่องการแยกกิจการรัฐ
ออกจากกิจการทางศาสนา หรือการทําให๎สถาบันตําง ๆ ในสังคมแยกออกจากศาสนา  การเปลี่ยนชื่อ
กระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นอีกตัวอยํางทางสัญลักษณ๑อยําง
หนึ่งที่สะท๎อนวําการศึกษาได๎กลายเป็นเรื่องของรัฐ มิใชํหน๎าที่ของวัดอีกตํอไป นัยที่แฝงมาด๎วยคือ
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การศึกษาสําหรับพระเณรนั้นก็เป็นเรื่องของคณะสงฆ๑ รัฐไมํเกี่ยวข๎อง นี้อาจจะเป็นการสิ้นสุดลงของ
แนวคิดธรรมราชา (พระไพศาล วิสาโล, 2559, น. 92-93) 

การศึกษาในแบบสมัยใหมํและการรับรู๎ขําวสารจากโลกภายนอกของกลุํ มป๓ญญาชน
สยามได๎สํงผลให๎ข๎าราชการและสามัญชนมีความสํานึกวําตนเองก็มีสํวนสําคัญในการกําหนดความ
เปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่อาจนําความเจริญก๎าวหน๎าให๎แกํประเทศชาติได๎ สํานึกทางประวัติศาสตร๑ใน
ทํานองนี้ได๎ผลักดันให๎ข๎าราชการและสามัญชนต๎องการเวทีและการยอมรับวําตนเองมีสิทธิมี เสียงใน
การกําหนดความเปลี่ยนแปลงของสังคม จนกระทั่งตระหนักวําการปกครองขององค๑อธิป๓ตย๑แบบเดิม
กีดขวางความเจริญก๎าวหน๎าของชาติในที่สุดอันนํามาสูํการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
ในปี พ.ศ. 2475 (อรรถจักร สัตยานุรักษ๑, 2538, น. 316) 

กํอนเหตุการณ๑การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 ป๓ญญาชนสยามได๎ศึกษาใน
ยุโรปและสหรัฐอเมริกาและเริ่มตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญของอุดมการณ๑สังคมนิยม โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง เมื่อเกิดการปฏิวัติรัสเซีย (ปี พ.ศ. 2460) ซึ่งได๎ทําลายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ของพระเจ๎า
ซาร๑นิโคลัสที่ 2  พระเจ๎าซาร๑ได๎ถูกทอดพระราชอิสริยยศและแทนที่ด๎วยรัฐบาลเฉพาะกาล เหตุการณ๑นี้
มีผลกระทบตํอความรู๎สึกของป๓ญญาชนสยามอยํางมาก แนวคิดสังคมนิยมถูกตีความออกไปหลาย
อยําง ดังเห็นวําแม๎แตํรัชกาลที่ 6 ทรงออกพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสังคมนิยม พระองค๑ทรงเห็นวํา
สังคมนิยมแบบโซเชียลลิสต๑ก็ไมํตํางจากยุคพระศรีอาริย๑ ซึ่งทุกอยํางดีมาก แตํก็เป็นเพียงอุดมคติที่ไมํมี
ทางที่จะเป็นไปได๎ในโลกแหํงความเป็นจริง ในขณะที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงแสดงให๎
เห็นอยํางชัดเจนวําชีวิตชาวบ๎านไทยก็เป็นโซเชียลลิสต๑อยูํแล๎ว โดยตรัสวําถ๎าจะอวดวําสมาคมโซเชียล
ลิสต๑มีมาในเมืองไทยหลายร๎อยปีแล๎วก็ได๎กระมัง 

ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาคือรูปแบบตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาที่
เกิดขึ้นในชํวงอาณานิคม (จากต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 19 จนถึงทศวรรษที่ 1950) ได๎แกํ  1. การขจัด
ความเชื่อผิด ๆ 2. การลดทอนเรื่องตํานานที่ปนในพระพุทธศาสนา และ 3. การเลําอธิบายพระพุทธศาสนา
ในแบบเหตุผลนิยม (rationalism) ที่ไปได๎กับกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงของวิทยาศาสตร๑ อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร๑ที่เข๎ามาในสังคมไทยในยุคแหํงการลําอาณานิคม ผํานการค๎าขาย 
การเผยแพรํคริสต๑ศาสนาที่เน๎นยุทธศาสตร๑ในแบบสมัยใหมํ และการแลกเปลี่ยนที่เพ่ิมมากขึ้น  สิ่งที่
ตามมาในด๎านองค๑ความรู๎คือการที่ป๓ญญาชนสยามต๎องเลิกใช๎กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง
บางอยํางในพระไตรปิฎก โดยเฉพาะอยําง เชํน ดาราศาสตร๑ ภูมิศาสตร๑ จักรวาลวิทยาพุทธที่ไปไมํได๎
กับกฎเกณฑ๑ทางความรู๎ของวิทยาศาสตร๑ แตํทวําป๓ญญาชนสยามยังพยายามเน๎นกฎเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑
พุทธในพระไตรปิฎกในการผลิตคําสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้อาจเพราะชนชั้นปกครองสยามตระหนัก
รับรู๎ถึงอํานาจของความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ที่ชํวยทําให๎ชนชาติยุโรปประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ความเจริญ โดยเฉพาะความก๎าวหน๎าในอาวุธยุทโธปกรณ๑ การแพทย๑ และการผลิตสินค๎า นับจากยุค
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การปฏิวัติวิทยาศาสตร๑ และการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นําไปสูํการลําอาณานิคม ในยุคนี้ การสนทนา
และการเลําเรื่องตําง ๆ ของผู๎นําสยามบํงบอกถึงการรับวิทยาการของโลกตะวันตก ดังนั้น งานประพันธ๑
ของป๓ญญาชนสยามที่ผลิตขึ้นในยุคนี้จึงสะท๎อนความเป็นเหตุผลนิยม หรือมีความสอดคล๎องกับ
กฎเกณฑ๑ทางญาณวิทยาของโลกตะวันตก โดยเฉพาะวิทยาศาสตร๑ ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมืองที่กําลัง
เผยแพรํอยูํในสยามในชํวงคริสต๑ศตวรรษที่ 19 และ 20 

อยํางไรก็ดี ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทยในยุคอาณานิคมมิได๎มีแตํเรื่อง
ความเป็นเหตุผลนิยม ดังที่พบในพระราชนิพนธ๑ พระนิพนธ๑ และงานเขียนของชนชั้นปกครองสยาม 
การสถาปนาธัมมยุติกนิกายและการปฏิรูปคณะสงฆ๑   โดยเฉพาะการออก พ.ร.บ. คณะสงฆ๑ การจัด
ระเบียบหลักปฏิบัติและคําสอนให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันในพระพุทธศาสนา แตํความเป็นยุคสมัยใหมํ
ทางพระพุทธศาสนาไทยในยุคอาณานิคมยังมีเรื่องการตํอต๎านการเปลี่ยนศาสนาของรัชกาลที่ 4 และ
การสร๎างสิ่งใหมํ ๆ เชํน การนําพิธีสงฆ๑เข๎ามาประกอบเป็นขั้นตอนสําคัญในพระราชพิธีสําคัญ ๆ และ
การผลิตวาทกรรมเถรวาทไทยของชนชั้นนํา ดังสะท๎อนในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวถึงนายเอ็ดดี้ และการผลิตหนังสือโต๎คริสต๑ศาสนา เชํน หนังสือกิจจานุกิจ ทั้งหมด
เกิดขึ้นจากสํานึกทางสงัคมตําง ๆ  คงไมํมีใครสามารถโต๎แย๎งได๎เลยวํา การสถาปนาธรรมยุติกนิกายใน
คริสต๑ศตวรรษที่ 19 เป็นจุดเริ่มต๎นของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาและเป็นเหตุการณ๑ที่
มีความสําคัญมากที่สุดเพราะนี้สะท๎อนถึงความพยายามของชนชั้นนําสยามที่ต๎องการที่จะปฏิรูป 
โดยเฉพาะ การทําวัตรและคําสอนทางพระพุทธศาสนาให๎มีความบริสุทธิ์ ให๎มีมาตรฐานเดียวกัน ให๎มี
ความเป็นเหตุเป็นผล โดยไมํขัดแย๎งกับกฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงที่พบในวิทยาศาสตร๑ หากพิจารณา
จากมุมมองของผู๎ปกครองในยุคนั้น แม๎วําหลายคนอาจมองวําศาสนาควรเป็นเรื่องเสรีภาพในการตีความ 

ในขณะที่ประเด็นการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคอาณานิคมอาจดูวํายังไมํ
คํอยมีความเดํนชัดมากนัก เมื่อเทียบกับการตีความคําสอนในแบบใหมํของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ในยุคหลังอาณานิคม สํวนหนึ่งอาจเพราะการตีความคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาไมํใชํลักษณะเดํนของกิจกรรมทางภูมิป๓ญญาเทําที่ผํานมาของสังคมไทย เพราะงาน
หลักของพระสงฆ๑คือการอนุรักษ๑และคัดลอกพระคัมภีร๑ รวมทั้งการอนุรักษ๑และคัดลอกคําตีความใน
อรรถกถาที่ยอมรับกันแล๎ว เพ่ือสืบทอดสิ่งเหลํานี้จากคนรุํนหนึ่งสูํคนอีกรุํนหนึ่งตํอไป 

นอกจากนั้น ข๎อแตกตํางหลัก ๆ ระหวํางมหานิกายกับธรรมยุติกนิกายก็มิใชํเรื่องความ
ขัดแย๎งในเรื่องการตีความ แตํทวําเป็นเรื่องวัตรหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต๎องสําหรับพระสงฆ๑ เชํน รูปแบบ
การอุปสมบทของภิกษุ มารยาทในการรับบิณฑบาต วิธีจับเงินทอง และลักษณะการหํมจีวร เป็นต๎น 
การเน๎นแตํการปฏิบัติ เพราะหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาชี้ชัดวําการบรรลุนิพพาน หรือความ
หลุดพ๎นนั้นขึ้นอยูํกับป๓ญญาที่จะพัฒนาขึ้นได๎ด๎วยการปฏิบัติศีลและสมาธิเทํานั้น ผู๎ที่จะบรรลุนิพพาน
ได๎ในที่สุดจะต๎องมีป๓ญญาแทงทะลุถึงความจริง และป๓ญญานี้มิอาจมีได๎เพียงเพราะศรัทธา หรือความ
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เลื่อมใส แตํต๎องอาศัยการปฏิบัติทางจิต หรือสมาธิอยํางตํอเนื่องยาวนานเทํานั้น ในพระพุทธศาสนา 
การบรรลุธรรม หรืออริยผลไมํได๎เกิดขึ้นอยํางงําย ๆ จากพิธีกรรม แตํเกิดจากการขัดเกลากิเลส 
(Jackson, 1987, pp. 4-50) อีกสํวนอาจเพราะคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยูํในกลุํมคนที่อํานออก
เขยีนได๎ หรือถํายทอดอยูํในสถาบันสงฆ๑ไทย ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงน๎อยที่สุด 

หากลองวิเคราะห๑ในเชิงประวัติศาสตร๑ งานวิจัยนี้ยังพบวําความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนาไทยยึดโยงกับระดับของพัฒนาการภูมิป๓ญญาของชาติไทยในประวัติศาสตร๑ หรือเกิดขึ้น
ในชํวงเวลาที่สังคมไทยเริ่มปรับความรู๎ความคิด หรือกําลังเปลี่ยนกรอบทางญาณวิทยาของตนเอง 
อันเป็นผลมาจากการเปิดรับญาณวิทยาใหมํ ๆ จากโลกภายนอก โดยเฉพาะการรับวิทยาการจากโลก
ตะวันตกเป็นสําคัญ ดังเห็นวําสังคมไทยอาจเริ่มเปลี่ยนเข๎าสูํยุคสมัยใหมํ (modernity) อยํางแท๎จริง
ในชํวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 4 แหํงกรุงรัตนโกสินทร๑) โดย
มาตรฐานอยํางหนึ่งที่มักจะถือเป็นสัญลักษณ๑แหํงความเป็นยุคสมัยใหมํของสังคมไทย คือ สํานึกทางสังคม
ตํอการลําอาณานิคม สํานึกทางสังคมในด๎านเวลา สํานึกทางสังคมในการปฏิรูปรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ 
โดยเฉพาะการปฏิรูปองค๑ความรู๎ทั้งหมดของชาติที่ผู๎ปกครองจําเป็นต๎องมองมาที่พระพุทธศาสนา เพราะ
คําสอนทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกถูกพิจารณาในฐานะแหลํงความรู๎ที่สําคัญที่สุดของชาติ
ในชํวงนั้น และความเสื่อมลงของโลกทัศน๑แบบไตรภูมิพระรํวงที่ถูกแทนที่ด๎วยแนวคิดแบบเหตุผลนิยม
ก็มาพร๎อมกับอิทธิพลทางวาทกรรมวิทยาศาสตร๑และปรัชญาสังคมและการเมืองตํอวิธีคิด วิธีเลํา วิธี
เขียนของป๓ญญาชนสยาม 

ดังเห็นวํา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 4) และสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเป็นสมาชิกของชนชั้นนําไทยที่ถือวําเป็นตัวแทนของความเป็นยุคสมัยใหมํ
ของสยาม เพราะรัชกาลที่ 4 ทรงสนพระทัยอยํางมากในวิทยาการสมัยใหมํ โดยเฉพาะความก๎าวหน๎า
ในวิชาความรู๎ด๎านดาราศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑เป็นอยํางมาก จนได๎รับพระสมญานามวําเป็นบิดาแหํง
วิทยาศาสตร๑ไทย ในขณะที่รัชกาลที่ 5 ได๎ตระหนักถึงความจําเป็นในการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น เมื่อ
เสร็จการปฏิรูปไพรํพล พระองค๑ทรงดําริที่จะสืบสานงานของพระราชบิดา โดยออกพระราชบัญญัติ
ปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ. 121 พระราชบัญญัตินี้ถือวําเป็นเครื่องมือสําคัญในการรวมอํานาจทั้งหมดให๎เป็น
สํวนหนึ่งของกลไกรัฐสมบูรณาญาสิทธิราช (ภิญญพันธุ๑ พจนะลาวัณย๑, 2562, น. 32) 

แม๎ในชํวงเวลาหลังยุคอาณานิคม ยังมีกระแสของความตระหนักอยํางตํอเนื่องจากยุค
อาณานิคม โดยเฉพาะในด๎านการพัฒนาคําสอนและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให๎มีความเป็น
เหตุเป็นผล หรือมีความสอดคล๎องกับโลกทัศน๑สมัยใหมํ โดยเฉพาะการปรับลดวิธีคิดและการตีความ
ของโลกเกําลง (เชํน ตรรกะและวิธีการตีความพุทธธรรมของพุทธโฆษาจารย๑ ในฐานะผู๎ยิ่งใหญํในด๎าน
คัมภีร๑อรรถกถาแหํงพุทธเถรวาทในยุคลังกาโบราณ หรือวิธีคิดในแบบเตภูมิกถาที่เฟ่ืองฟูอยํางมากใน
ยุคสุโขทัยและอยุธยาและเคยมีบทบาทอยํางมากในวิถีชีวิตและจินตนาการของคนไทย) อันเนื่องมาจาก
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การปะทะแลกเปลี่ยนทางความรู๎และวัฒนธรรมที่เพ่ิมขึ้นในยุคสมัยใหมํ (Modernity) ที่อยูํภายใต๎
กระบวนการโลกาภิวัตน๑ 

อาจกลําวโดยสรุปได๎วํา การสถาปนาธรรมยุติกนิกายโดยรัชกาลที่ 4 และการปฏิรูป
กิจการและคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ทําขึ้นในรัชกาลที่ 5 เชํน การออกพระราชบัญญัติปกครอง
คณะสงฆ๑ ร.ศ. 121 การผลิตตําราทางพระพุทธศาสนาของธรรมยุติกนิกายเพ่ือสร๎างมาตรฐานให๎แกํ
คําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบทางการ หรือในแบบราชสํานัก และการให๎วัดทําหน๎าที่ชํวยรัฐใน
การอบรมสั่งสอนประชาชนในการผลิตบุคลากรรับใช๎ระบบราชการสะท๎อนถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ
ระหวํางรัฐกับศาสนา โดยที่รัฐมักมีอํานาจเหนือองค๑กรทางศาสนาอยํางมาก แตํความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ
ในทํานองนี้ก็มิได๎เปลี่ยนแปลง หรือลดลง แม๎สังคมไทยเข๎าสูํยุคหลังอาณานิคม ในทางกลับกัน สํานึก
ทางสังคมและโครงสร๎างทางเศรษฐกิจในแบบใหมํอันเป็นผลจากการรับทั้งทุน วิทยาการ เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรมตะวันตกกลับเป็นป๓จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตํอรูปแบบตําง ๆ ในพระพุทธศาสนาในยุคหลัง
อาณานิคม โดยเฉพาะในชํวงสงครามเย็น  บริบทเศรษฐกิจและสังคมของหลังสงครามเย็นได๎สํงเสริม
ให๎เกิดความหลากหลายในความเชื่อ จนดูเหมือวําพระพุทธศาสนากําลังหลุดลอยจากอํานาจของรัฐ
ไทย หรือของมหาเถรสมาคมยิ่งขึ้นไปทุกขณะ รัฐไมํสามารถผูกขาดการตีความ หรือการนิยามศาสนา
ได๎อีกตํอไป กรณีของสันติอโศกเป็นตัวอยํางรํวมสมัยที่มีความชัดเจน  นอกจากนั้น การสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของบรรดาศูนย๑เรียนรู๎และเหลํามหาวิทยาชั้นนําของโลกได๎ทําให๎การเข๎าถึงคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องงํายและมีความเป็นป๓จเจกมากยิ่งขึ้นในยุครํวมสมัย 
 
3.2 ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาไทยในยุคหลังอาณานิคม  

 
งานวิจัยพบวําความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาในยุคหลังอาณานิคมของไทย

เกิดจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑เฉพาะ หรือหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2551) 
เป็นต๎นมา เมื่อสภาพแวดล๎อมทางสังคมและวัฒนธรรมได๎เปลี่ยนไป และเปลี่ยนอยํางมากในยุคที่
เรียกวํา “ยุคสงครามเย็น” เมื่อรัฐบาลไทยได๎เริ่มพัฒนาประเทศตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญชาว
อเมริกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การที่รัฐบาลไทยได๎นําเอาแนวคิดทุนนิยมเพ่ือใช๎ในการพัฒนาประเทศ  
ในชํวงนี้ ลัทธิวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเริ่มลงรากลึกในสังคมไทยและกลายเป็นศาสนาใหมํ  

พระไพศาล วิสาโล ได๎ให๎ภาพบทบาทและอิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมได๎เป็น
อยํางดี  ทํานกลําววําทุกศาสนาล๎วนสร๎างโลกแหํงความสมบูรณ๑และจุดมุํงหมายแหํงความสุขเพ่ือเป็น
เข็มทิศนําทางชีวิตของผู๎คน บัดนี้ ลัทธิบริโภคนิยมเข๎ามาทําหน๎าที่นั้นด๎วยเชํนกัน แตํที่อาจแตกตําง
จากศาสนาก็คือ จุดหมายของความสุขที่ลัทธิบริโภคนิยมเสนอและสัญญาวําจะสนองนั้นเป็นจุดหมาย
ที่เข๎าถึงงํายกวํามาก เมื่อคนเริ่มไมํเชื่อในเรื่องพระเจ๎า สวรรค๑หรือชาติหน๎า ความรู๎สึกพรํองในเรื่องตัวตน
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จึงกลับเข๎ามารบกวนจิตใจของมนุษย๑ใหมํ ดังเห็นวําคนจํานวนมากไปศูนย๑กลางค๎าทุกวันหยุดสุดสัปดาห๑ 
ก็ไมํตํางจากคนสมัยกํอนที่เข๎าโบสถ๑ หรือไปวัดในทุกวันพระ (พระไพศาล วิสาโล, 2559, น. 148-151) 

รูปแบบตําง ๆ ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยในยุคหลังอาณา
นิคมมีจํานวนมาก เชํน การตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํ การผลิตความรู๎เถรวาท
โดยวิธีวิพากษ๑ศาสตร๑ของยุคสมัยใหมํ การวิพากษ๑อุดมการณ๑ทางการเมือง การตีความคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาในแบบใหมํ ความเคลื่อนไหวทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม เป็นต๎น  แม๎วําแม็กมาฮาน
เห็นวํา “การเลําอธิบายพระพุทธศาสนาด๎วยภาษาของยุคสมัยใหมํ (articulation of Buddhism in 
the languages of modernity)” เป็นรูปแบบสําคัญของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา 
แตํงานวิจัยนี้พบวํา รูปแบบของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาในบริบทหลังอาณานิคม
ของไทยแท๎จริงมีเป็นจํานวนมาก และคําวําภาษาของยุคสมัยใหมํในทัศนะของแม็กมาฮานนี้คงมิใชํ
หมายเพียงแคํรูปภาษาหรือวาทกรรมสมัยใหมํ แตํทวํายังต๎องหมายรวมถึงวิธีคิดและตรรกะของศาสตร๑
สมัยใหมํที่อยูํในความหมายของภาษาสมัยใหมํนั้นด๎วย 

 
3.2.1 ส านึกทางสังคม 

งานวิจัยพบวํา สํานึกทางสังคมตําง ๆ ได๎พัฒนาขึ้นในยุคหลังอาณานิคม  
อันเนื่องมาจากสภาพแวดล๎อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้  

3.2.1.1 ส านึกทางสังคมต่ออ านาจวิทยาศาสตร์ สังคมนิยม และเสรีนิยม 
วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ได๎มีบทบาทตํอวิธีคิดของชนชั้นนําของไทยมานาน

นับจากยุคอาณานิคม แตํในยุคหลังอาณานิคม วิทยาศาสตร๑กลายเป็นวิชาสําคัญที่ทุกคนจําเป็นต๎อง
เรียน เมื่อรัฐบาลสํงเสริมการศึกษาภาคบังคับ วาทกรรมวิทยาศาสตร๑และเสรีนิยมประชาธิปไตยได๎
กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเข๎าใจ ในชํวงนี้ วาทกรรมวิทยาศาสตร๑และวาทกรรมการเมืองจึงมิได๎
จํากัดอยูํเฉพาะแตํพวกชนชั้นนําอีกตํอไป แม๎สถาบันสงฆ๑ก็เริ่มตระหนักดีวํามิใชํแคํวาทกรรม
วิทยาศาสตร๑ได๎มีอํานาจครองงําสากลโลกเทํานั้น แตํวาทกรรมการเมืองอ่ืน ๆ เชํน วาทกรรมสังคม
นิยมและวาทกรรมเสรีนิยมก็ได๎มีอิทธิพลตํอจินตนาการของผู๎คนในโลกอยํางมากเชํนกัน   

ในชํวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 แนวคิดประชาธิปไตยได๎
ถูกนํามาเผยแพรใํนแบบเรียน ในขณะเดียวกันวาทกรรมสังคมนิยมสามารถเข๎าถึงความคิดของกลุํมชน
ตําง ๆ ที่ไมํเห็นด๎วยกับการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมเสรี  ในขณะที่วาทกรรมเสรีนิยมที่สนับสนุน
วาทกรรมความเสมอภาค วาทกรรมประชาธิปไตย และวาทกรรมสิทธิมนุษยชนได๎กลายเป็นความจริง
ทางสังคมในเวลาตํอมา  

สํานึกทางสังคมในทํานองนี้มีพลังมากและมีผลตํอการเลําอธิบาย
พระพุทธศาสนา  การเทศนาสั่งสอนจึงไมํอาจขัดกับกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงของวาทกรรม
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เหลํานี้ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อพระสงฆ๑ต๎องทําหน๎าที่เทศนาสั่งสอนสาธารณชน คนไทยเชื่อวํา
พระพุทธศาสนาสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพ พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
ตระหนักดีถึงอํานาจของวาทกรรมสมัยใหมํ เหลํานี้ในสังคมไทย ดังที่ พระไพศาล วิสาโล เห็นวํา 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นพระสงฆ๑ที่พยายามนําคําเสรีนิยมมาใช๎สํงเสริมจริยธรรม
ทางสังคมแบบพุทธ โดยตีความคําเสรีนิยมใหมํให๎กลายเป็นคุณธรรมที่พึงมีตํอสังคม เชํน เสรีภาพ ซึ่งมัก
เข๎าใจวําหมายถึงการทําอะไรตามใจชอบ ทํานให๎ความหมายใหมํวํา คือ สภาวะที่เอ้ือให๎เราสามารถ
เอาศักยภาพของเราไปทําประโยชน๑ให๎แกํสังคมของเรา ขณะเดียวกัน เสรีภาพยังมีความหมายคือสภาวะ
ที่เป็นอิสระจากการครอบงําของอํานาจที่จะมาชักจูงให๎ผิดไปจากธรรม (ไพศาล วิสาโล, 2559, น.503) 

ปราชญ๑เถรวาทตระหนักดีวําวาทกรรมเสรีนิยมได๎เข๎ามาอยูํในวิธีคิดของ
คนไทยเรียบร๎อยแล๎ว แตํทวําทํานก็มิได๎นิ่งเฉย ทํานนิยมไปไกลกวํานั้น โดยพยายามผลิตวาทกรรม 
เถรวาทไทยอื่น ๆ อีกจํานวนมาก เพ่ือเสวนา ตอบโต๎ หรือโต๎ตอบไปในทิศทางที่ต๎องสวนกระแสสังคม
ในหลายโอกาส เมื่อปราชญ๑เถรวาทเริ่มกังวลใจวําคนไทยอาจตกเป็นทาสทางวาทกรรมการเมือง
เหลํานั้น โดยที่ตนยังไมํเข๎าใจแกํนแท๎ของจริยศาสตร๑พุทธ 

3.2.1.2 ส านึกทางสังคมต่อการรุกเข้ามาของคริสตจักรในการเผยแพร่ศาสนา  
ป๓ญญาชนพุทธเริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับการรุกเข๎ามาของคริสต๑ศาสนานับจาก

ยุคอาณานิคม แตํการเผยแพรํของคริสต๑ศาสนาในยุคหลังอาณานิคมมีความก๎าวหน๎าและขยายเครือขําย
จนแผํกว๎างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในงานการศึกษาและสังคมสงเคราะห๑ ดังเห็นชัดวําโรงเรียนคริสต๑ได๎
ขยายสาขาอยํางมากมายในยุคสงครามเย็น ป๓ญญาชนชาวพุทธจึงเห็นควรที่ตนจะต๎องเรียนรู๎วิธีการ
ใหมํ ๆ ตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหมํเพ่ือสื่อให๎ถึงจิตใจของยุคสมัย พัฒนาองค๑กรทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือให๎เข๎าถึงประเด็นและป๓ญหาตําง ๆ ตลอดจนคิดยุทธศาสตร๑ใหมํเกี่ยวกับการเผย
แผํพระพุทธศาสนาของตนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให๎ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้น 
พระสงฆ๑ยังต๎องเรียนรู๎เรื่องราวของสังคมนอกวัดเพ่ือวิจารณ๑ความเป็นยุคสมัยใหมํของโลกตะวันตก 
เชํน การโต๎สังคมนิยม เสรีนิยม ทุนนิยม อุตสาหกรรมนิยม บริโภคนิยม ตลอดจนวัตถุนิยม ในชํวงนี้ 
พระสงฆ๑สร๎างสรรค๑คําใหมํ ๆ และหันมาประยุกต๑ใช๎ภาษาเสรีนิยมของโลกตะวันตกแตํสื่อในบริบทใหมํ 
การใช๎ภาษาในทํานองนี้บอกเป็นนัยถึงการต๎านทานการครอบงําทางวาทกรรมที่มีวิธีคิดที่แตกตํางจาก
เถรวาท 

3.2.2 รูปแบบความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาไทยในยุคหลังอาณานิคม 
งานวิจัยนี้พบวํา รูปแบบตําง ๆ ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาใน

ยุคหลังอาณานิคม (ทศวรรษที่ 1950 เป็นต๎นมา) มีความหลากหลายกวําในยุคอาณานิคม อันเนื่องมาจาก
ป๓จจัยสภาพแวดล๎อมทางสังคมและวัฒนธรรม และเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ทั้งในระดับโลกและใน
ระดับท๎องถิ่นท่ีเปลี่ยนไปอยํางมาก รูปแบบตําง ๆ มี ดังนี้ 
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3.2.2.1 การตีความค าสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหม่ 
ปีเตอร๑ แจ็กสัน กลําววํา พุทธทาสภิกขุได๎แสดงความสามารถทางภูมิป๓ญญา

ในงานเขียนของตนเอง วิสัยทัศน๑ที่พุทธทาสภิกขุใช๎ในงานตีความของตนคือ วิสัยทัศน๑ของโลกสมัยใหมํ 
โดยเฉพาะความพยายามในการบูรณาการพลังทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่กําลังเปลี่ยนโลกและ
สังคมกับแนวคิดเรื่องคํานิยมมนุษย๑ที่มีอยูํในจริยศาสตร๑ทางศาสนา (Jackson, 2003, p. 262)  

งานวิจัยนี้พบวํา การตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํนี้
เป็นจุดเดํนของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยในชํวงหลังยุคอาณานิคม การตีความ
คําสอนทางพระพุทธศาสนาเดํน ๆ ในยุคนี้มีดังนี้ 

(1) การตีความในหนังสือ “ภาษาคน-ภาษาธรรม” 
ภาษาคน-ภาษาธรรมของพุทธทาสภิกขุเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่สะท๎อน

ถึงความพยายามของพุทธทาสภิกขุในการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํ เพ่ือใช๎ใน
การอธิบายมิติตําง ๆ ของภาษาในคําสอนทางพระพุทธศาสนา การตีความในทํานองนี้จึงเป็นประเด็น
สําคัญที่นักวิชาการจะมองข๎ามไมํได๎ และนี้เป็นอีกด๎านของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา
ของไทยที่เกิดขึ้นจริงในยุคหลัง พ.ศ. 2475 พุทธทาสภิกขุเห็นวําภาษาในคําสอนทางพระพุทธศาสนา
มีสองแบบ/มิติ เนื่องจากความจริงในคําสอนทางพระพุทธศาสนาก็มีสองระดับ คือ “สมมติสัจจะ” กับ 
“ปรมัตถสัจจะ” ภาษาที่ใช๎ในคําสอนทางพระพุทธศาสนาก็จําเป็นต๎องตีความออกมาด๎วยความเข๎าใจ
เกี่ยวกับสองประเภทของภาษาอยํางแท๎จริงด๎วย ดังตัวอยํางข๎อความจากหนังสือภาษาคน-ภาษาธรรม
ที่ผู๎วิจัยได๎ยกมาดังนี้ 

ภาษามีอยูํเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาคนอยํางหนึ่งและภาษาธรรมอยํางหนึ่ง ภาษาคนนั้นเอา
ไปตามทางของวัตถุตามทางที่รู๎สึกได๎ ตามคนธรรมดารู๎สึกได๎ และอาศัยวัตถุเป็นพ้ืนฐาน 
ไมํได๎อาศัยธรรมะเป็นพ้ืนฐาน จึงพูดแตํเรื่องวัตถุ พูดแตํเรื่องโลก พูดแตํเรื่องที่เห็นด๎วย
ตาตามธรรมดาสามัญ สํวนภาษาธรรมนั้นเป็นไปในทางนามธรรมที่ไมํเห็นตัว ไมํเนื่อง
ด๎วยวัตถุ ต๎องมีป๓ญญาเห็นนามธรรมเหลํานั้นแล๎ว จึงจะพูดเป็นและให๎ความหมายเป็น 
จึงพูดกันอยูํแตํในหมูํผู๎เห็นธรรม (พุทธทาสภิกขุ, 2540, น. 4)  
สวรรค๑ในภาษาคน เมื่อพูดถึงสวรรค๑ในภาษาคนหมายถึงเทวโลกอันงดงามอยูํเบื้องบนที่
ใฝุฝ๓นกันนัก ทําบุญสักบาทหนึ่งก็จะเอาวิมานหลังหนึ่ง มีนางฟูาเป็นร๎อย ๆ สิบ ๆ นี้เป็น
สวรรค๑ในภาษาคน  สวรรค๑ในภาษาธรรมหมายถึงกามคุณ  หรือยอดสุดของกามคุณ 
เป็นต๎น ที่ทําให๎คนลุํมหลง นี้เรียกวําสวรรค๑ขั้นกามาวจร ถ๎าเป็นสวรรค๑ขั้นพรหมโลกก็
หมายถึงความวํางจากกามารมณ๑ มีความสบายใจ เพราะไมํถูกกามารมณ๑รบกวนเหมือน
อยํางวําคน ๆ หนึ่ง เมื่อมีความหิวในกามารมณ๑ บริโภคกามารมณ๑เสร็จแล๎ว ไมํอยาก
แตะต๎องกามารมณ๑อีกตํอไป (พุทธทาสภิกขุ, 2540, น. 28-29) 
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นักศึกษาหรือฝรั่งแหํงยุคอวกาศ หรือยุคปิงปองก็ตาม เขาจะหัวเราะเยาะเอาขอให๎ชํวยกัน
กู๎หน๎าพุทธบริษัทไทยในสํวนนี้อยํางเครํงครัด อยําเอาการสอนศีลธรรมด๎วยภาษาคน
หรือภาษาสัสสตทิฏฐิ มาปนกันกับการสอนปรมัตถธรรมด๎วยภาษาธรรม (พุทธทาสภิกขุ, 
2530, น. 9) 

คําวํา “ยุคปิงปอง” ในที่นี้หมายถึงการทูตปิงปองที่สหรัฐอเมริกาได๎ใช๎ใน
การพัฒนาความสัมพันธ๑กับสาธารณรัฐประชาชนนี้ โดยเฉพาะในชํวงของการเปิดความสั มพันธ๑
ทางการทูต (diplomatic overtures) ในปี ค.ศ. 1975 คําพูดนี้จึงสะท๎อนบริบทของสงครามเย็น ใน
นัยนี้ การศึกษาพุทธศาสตร๑ในมิติโลกยังจําเป็นต๎องเข๎าใจบริบทของสงครามเย็นในมิติโลกด๎วย  

(2) การตีความหลักปฏิจจสมุปบาท 
พุทธทาสภิกขุตีความปฏิจจสมุปบาทในลักษณะที่คํอนข๎างแตกตํางไป

จากจารีตดั้งเดิมของไทย ดังสะท๎อนอยูํในการยึดติดกับคัมภีร๑วิสุทธิมรรค ซึ่งเน๎นสามชาติ ได๎แกํ 
ชาติอดีต ชาติป๓จจุบัน และชาติอนาคต พุทธทาสภิกขุเห็นวําการตีความในแบบจารีตดั้งเดิมนี้เป็นเรื่อง
ที่ไมํคํอยมีเหตุผล หรือเป็นวิธีคิดของลังกา การตีความใหมํของพุทธทาสภิกขุนี้เทํากับปฏิเสธการเวียน
วํายตายเกิดในภพภูมิตําง ๆ ตามความเชื่อของโลกโบราณที่เคยยึดถือกันมา ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ 
คําวํา “ชาติ” ในปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องทางจิตวิทยา ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นเรื่องภาษาธรรมล๎วน ๆ 
มิใชํเรื่องภาษาคนในแบบทั่วไป ในนัยนี้ สถาบันสงฆ๑ควรเปลี่ยนการตีความปฏิจจสมุปบาทได๎แล๎ว 
ดังในตัวอยํางคําวิจารณ๑ท่ียกมาช๎างลําง 

ในการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ต๎องถือเอาบาลีเดิมเป็นหลัก อยํามอบตัวให๎กับ
อรรถกถาอยํางไมํลืมหูลืมตา หรืออยํามอบตัว 100% ให๎กับหนังสือที่แตํงชั้นหลัง เชํน 
คัมภีร๑วิสุทธิมรรค เป็นต๎น ซึ่งจะทําให๎ได๎ยินได๎ฟ๓งแตํเพียงอยํางเดียว เหมือนเป็นการ
ผูกขาด แตํต๎องสงวนสิทธิ์และใช๎สิทธิ์ตามที่พระพุทธองค๑ทรงมอบให๎ไว๎โดยหลักแหํง
กาลามสูตรและมหาปเทสฝุายสุตตันตะดังที่ตรัสไว๎ในมหาปรินิพพานสูตร เป็นต๎น 
นั่นเองมาเป็นเครื่องคุ๎มครองปูองกันการตกเป็นทาสของหนังสือที่แตํง หรืออธิบายกันใน
ชั้นหลัง ซึ่งเอียงไปทางสัสสตทิฎฐิยิ่งขึ้นทุกที (พุทธทาสภิกขุ, 2530, น. 11-13) 

การตีความพระธรรมในแบบใหมํนี้สะท๎อนถึงความพยายามที่จะ
วิเคราะห๑ภาษาในตัวบทเพ่ือเข๎าถึงแกํนพุทธธรรม มากกวําการอํานและเชื่อในทุกรายละเอียด และใน
ขณะเดียวกัน นี้ยังบํงบอกถึงการปฏิเสธธรรมเนียมการตีความในแบบดั้งเดิม (ซึ่งในที่นี้คือวิธีตีความใน
แบบอรรถกถา ฎีกาของลังกาทวีปในยุคพระไตรปิฎก รวมถึงคัมภีร๑ชาดกตําง ๆ ที่ผลิตขึ้นสมัยหลัง) 
ดังปรากฏในตัวอยํางคําวิเคราะห๑ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต ) ตํอการตีความของ
พุทธทาสภิกขุข๎างลําง 
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ทีนี้ตํอไปก็มองที่ตัวหนังสือบ๎าง คําพูด คําเทศนาของทํานพุทธทาสภิกขุแล๎วก็อาจจะทํา
ให๎เกิดป๓ญหา เชํน อยํางเคยมีคนยกคําพูดของทํานพุทธทาสภิกขุมาที่บอกวําพระไตรปิฎก 
นี้ต๎องฉีกออกเทํานั้นเปอร๑เซ็นต๑ แล๎วก็คล๎าย ๆ ทํานองวําจะใช๎ได๎นาเหมือนกับวํามีสํวน
ที่ไมํควรใช๎ ไมํควรเชื่อถือหลายเปอร๑เซ็นต๑ ทีนี้ถ๎าหากวําไมํได๎มีความเข๎าใจเกี่ยวกับตัว
ทําน เอาแตํเจตนาพ้ืนฐานนี้มา บางคนก็อาจจะเลยไปถึงขั้นวํา โอพระไตรปิฎกนี้ไมํ
นําเชื่อถือ อะไรทํานองนี้ บางคนก็ยกไปอ๎างในทํานองนี้ หรือวําเป็นแนวคิดของทํ าน
พุทธทาสที่วําเป็นเชิงวํา มีความคิดเชิงปฏิบัติ แม๎แตํปฏิบัติพระไตรปิฎกอะไรไปทํานอง
นี้. . .พุทธทาสภิกขุอยูํกับพระไตรปิฎกนี้มากมาย  แล๎วทํานตั้งใจศึกษาค๎นคว๎านี้จริง ๆ 
แล๎วก็เราก็จะเห็นข๎อความที่ทํานใช๎อ๎าง แม๎แตํเรื่องปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับวําด๎าน
หนึ่งของทํานนี่ ทํานเป็นผู๎เอาจริงเอาจัง ซื่อสัตว๑ตํอพระไตรปิฎก ไว๎ใจพระไตรปิฎกมาก 
แตํพร๎อมกันนั้นทํานก็ให๎มีทําทีที่มีเหตุผล ไมํได๎เชื่อเรื่อยเปื่อย หรือเชื่อแบบงมงายวํา
อะไร ๆ ที่อยูํในชุดที่เรียกวําพระไตรปิฎก แล๎วจะต๎องเชื่อตามไปหมด (พุทธทาสภิกขุ, 
2555ข, น. 161-162)  

ในศตวรรษท่ีผํานมา พระสงฆ๑รับมโนทัศน๑จากโลกตะวันตกและพัฒนาวิธี
เขียนและวิธีเลําด๎วยโครงเรื่อง (plot) ในแบบใหมํที่สะท๎อนเหตุผลนิยม และซึมซับวิธีการตีความหรือ
การประเมินเนื้อหาพุทธประวัติในลักษณะใหมํ หรือพิจารณาพระธรรมจากมุมมองของผู๎ตีความในยุค
ป๓จจุบันที่เรียนวิทยาศาสตร๑ ซึ่งมิใชํวิธีคิดในยุคลังกา การเลําอธิบายพระพุทธศาสนาที่เปลี่ยนไป 
อันเนื่องมาจากความตระหนักมากขึ้นของผู๎ตีความเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติทางภาษาและโวหารใน
ยุคโบราณ ที่นิยมการเลําอธิบายศาสนาในแบบตํานานที่ต๎องมีฉากอภินิหาร หรือพรรณาเรื่องราวที่
เกินกวําวิสัยของมนุษย๑ในยุควิทยาศาสตร๑ป๓จจุบัน การตีความและอธิบายพระไตรปิฎกในแบบใหมํของ
พุทธทาสภิกขุ และการอธิบายพุทธธรรมในแบบใหมํของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
จึงสะท๎อนถึงก๎าวสําคัญในการพัฒนาคําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคสงครามเย็น  

(3) การตีความประวัติพระพุทธศาสนาในแนวที่ค านึงถึงความสมจริงทาง
ประวัติศาสตร์  

การตีความในลักษณะที่ผู๎ตีความต๎องคํานึงถึงข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร๑ 
หรือความสมจริงทางประวัติศาสตร๑นี้เป็นเรื่องที่พุทธทาสภิกขุให๎ความสําคัญอยํางมาก งานนิพนธ๑เรื่อง 
“พุทธประวัติจากพระโอษฐ๑” เป็นผลงานชิ้นสําคัญและชิ้นแรก ๆ ของพุทธทาสภิกขุที่สะท๎อนถึง
การตีความประวัติของพระพุทธเจ๎าที่คํานึงถึงความนําจะเป็นทางประวัติศาสตร๑ มากกวําการเลํา
พุทธประวัติในแบบจารีต ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความที่ผู๎วิจัยขอยกมาบางสํวนดังนี้ 

เชํน การที่พอประสูติออกมา ก็ดําเนินได๎ 7 ก๎าวไปทางทิศเหนือ เปลํงคํายืนยันวํา เป็นผู๎
ชนะโลกทั้งปวง และไมํมีการเกิดอีก นี้เราเห็นได๎วําผู๎กลําวมุํงจะกลําวถึงการที่พระองค๑
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เกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ๎า ซึ่งเป็นการเกิดทางใจตํางหาก หาใชํการเกิดทางเนื้อหนังไมํ 
จํานวน 7 ก๎าวนั้น พระอรรถกถาจารย๑ให๎คําอธิบายวําเป็นการแสดงถึงข๎อปฏิบัติ 7 ขั้นที่
ทําคนให๎ตรัสรู๎ เชํน โพชฌงค๑7 ก็มี หรือนักวินิจฉัยบางทํานวําหมายถึงชนบทใหญํ 7
ชนบทที่พระองค๑ทรงจาริกไปทําการประกาศคําสั่งสอนของพระองค๑ก็มีที่วําเดินไปทาง
ทิศเหนือยํอมหมายถึงการกล๎ามุํงหน๎าเข๎าไปประกาศตามกลุํมศาสนาตําง ๆ ที่มีคนนับ
ถืออยูํกํอนแล๎วในสมัยนั้น ที่วําเป็นผู๎ชนะโลกทั้งหมด นี้เป็นการยืนยันถึงข๎อที่คําสอนนี้
เป็นคําสอนสุดท๎ายของโลกที่ใคร ๆ ไมํอาจขุดค๎นคําสอนอันใดมาสอนโลกให๎สูงยิ่งขึ้น
กวํานี้ได๎อีกตํอไป (พุทธทาสภิกขุ, 2560, น. 15) 

การตีความในทํานองนี้เกิดขึ้น เมื่อผู๎คนได๎เข๎าใจวิชาประวัติศาสตร๑ใน
แบบสมัยใหมํ ความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ในแบบสมัยใหมํแตกตํางจากการเข๎าใจอดีตในแบบ
ดั้งเดิม เพราะประวัติศาสตร๑นิพนธ๑ในแบบสมัยใหมํไมํเน๎นการเลําเรื่องในแบบดั้งเดิมที่สะท๎อน
อภิปรัชญาหรือภววิทยาพุทธที่มักมีเรื่องที่มองไมํเห็น หรือเกินกวําวิสัยมนุษย๑ในป๓จจุบัน เชํน สัตว๑พูดได๎ 
เทวดา ภูตผี ปิศาจ เปรต ยักษ๑ อสุรกาย แตํเน๎นการทําความเข๎าใจบริบททางประวัติศาสตร๑ 
โดยเฉพาะเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคพุทธกาลและยุคหลังพุทธกาลเป็นต๎นไป  

นอกจากนั้น โดยทั่วไป พุทธทาสภิกขุไมํคํอยสนใจพระอภิธรรมปิฎก 
อันเป็นปิฎกสุดท๎ายของพระไตรปิฎก เพราะทํานตระหนักเกี่ยวกับข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร๑ โดย
เห็นวําอภิธรรมปิฎกผลิตขึ้นทีหลัง ไมํสอดรับกับแนวทางตีความของตนเอง และปกรณ๑สํวนนี้มิอยูํใน
รูปพุทธวจน พุทธทาสภิกขุเห็นวําถ๎อยคําจากพระโอษฐ๑ของพระพุทธเจ๎าแสดงถึงญาณป๓ญญาที่แท๎จริง
และไมํยอมรับคําอธิบายพระไตรปิฎกในวิสุทธิมรรค (อรรถกถา) เมื่อศึกษาพระสุตตันตปิฎกนั้น 
พุทธทาสภิกขุจะเน๎นทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย อังคุตรนิกาย และสังยุตนิกาย ซึ่งมีข๎อความจากพระโอษฐ๑
ของพระพุทธเจ๎าอยูํมากที่สุด นอกจากนั้น ทํานไมํสนใจข๎อความในขุททกนิกายของพระสุตตันตปิฎก 
ซึ่งเป็นสํวนของพระไตรปิฎกท่ีเต็มไปด๎วยคําสอนที่พุทธทาสภิกขุไมํยอมรับ แตํทวําสํวนนี้เป็นที่นิยมกัน
มากในการศึกษาของพระสงฆ๑ไทย การตีความในทํานองนี้ของพุทธทาสภิกขุจึงเป็นแบบรื้อของเดิม
และเลือกในสํวนที่ตนวินิจฉัยวําดี แล๎วสร๎างคําอธิบายขึ้นใหมํ  

พุทธทาสภิกขุเห็นวําพุทธศาสนามีวิวัฒนาการ มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ เชํน สงคราม ภัยธรรมชาติ พุทธทาสภิกขุชอบถามวําทําไมพระพุทธศาสนา
สูญไปจากอินเดีย ทํานตอบวําอาจเพราะวําพุทธบริษัทเริ่มตีความหลักพระพุทธศาสนาผิดเอง นี้สะท๎อน
ความจริงวําพุทธทาสภิกขุมีความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร๑มาก 

การตีความพระธรรมในทํานองนี้นอกจากทําเพ่ือเข๎าใจสาระของพระธรรม
แล๎ว แตํยังเป็นไปเพ่ือเข๎าใจบริบททางประวัติศาสตร๑ที่พระธรรมได๎อุบัติขึ้นมาด๎วย เพ่ือสามารถ
อภิปรายประเด็นตําง ๆ ในแบบวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห๑ป๓ญหาและความท๎าทายในสังคมสมัยใหมํที่
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พระพุทธศาสนากําลังเผชิญ ทั้งนี้ ผู๎ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาต๎องเข๎าใจวําพระพุทธศาสนามิได๎
ดํารงอยูํในรูปหนึ่งรูปใดตลอดไป แตํทวํามีวิวัฒนาการ หรือจําเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขหรือ
อิทธิพลทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของท๎องถิ่นตําง ๆ ดังปรากฏในตัวอยํางคําวิจารณ๑พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร๑ทางพระพุทธศาสนาโดยพุทธทาสภิกขุดังนี้ 

เมื่อเวลาลํวงไปนานเข๎า หรือการผันแปรมีมากเข๎าจนกิจกรรมของพระพุทธศาสนาตกไปอยูํ
ในอิทธิพลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข๎าก็เกิด influenced Buddhism ขึ้นมาอีก คือพระพุทธศาสนา
ที่ถูกอิทธิพลบางอยํางครอบงํา ตัวอยํางเชํนวํา ระบบการศาสนาตกเข๎าไปใต๎อํานาจของ
เจ๎าผู๎ครองนคร เกิดมีภิกษุประเภท royal priest อะไรขึ้นมา ซึ่งพระเจ๎าแผํนดินหรือ
ใคร ๆ แตํงตั้งให๎เมื่อไรก็ได๎ ถอดเสีย เมื่อไรก็ได๎ แล๎วแตํความชอบใจ ของผู๎มีอํานาจใน
ยุคนั้น ๆ influenced Buddhism ชนิดนี้ยิ่งนําอันตรายมากขึ้นไปอีก ยิ่งตกมาสมัยนี้แล๎ว
อยากจะกลําววํา แม๎แตํหม๎อข๎าวหม๎อแกงของพวกทายกทายิกาก็ยังมี influenceเหนือ
ภิกษุสงฆ๑ ซึ่งทําให๎เกิดการผันแปรในหลักธรรมะที่สั่งสอนกันอยูํ ขอให๎ระวังพุทธศาสนา
แบบนี้ (พุทธทาสภิกขุ, 2552, น. 89) 

(4) การตีความค าศัพท์โลกุตตรธรรมเพื่อฆราวาสในโลกปัจจุบัน 
พุทธทาสภิกขุอาจเป็นพระสงฆ๑ไทยรูปแรก ๆ ในยุคสงครามเย็นที่นําเอา

โลกุตรธรรมจากพระไตรปิฎกมาเผยแพรํตํอสาธารณชนอยํางกว๎างขวาง ทํานได๎ทําให๎ศัพท๑ธรรมะ
ยาก ๆ แปลก ๆ กลายเป็นชื่อที่คุ๎นหูของชาวพุทธ เชํน สุญญตาธรรม อิทัปป๓จจยตา โพธิป๓กขิยธรรม 
โอสาเรตัพพธรรม สันทัสเสตัพพธรรม เป็นต๎น นอกจากนั้น ในชํวงบั้นปลายชีวิต พุทธทาสภิกขุได๎
รื ้อฟ้ืนพระธรรม หรือเน๎นคําโบราณที่คนทั่วไปไมํรู๎จัก เชํน อตัมมยตา ให๎กลับมาสูํกระแสสั งคม 
โดยเฉพาะการนําอตัมมยตามาประยุกต๑ใช๎กับทุกประเด็นสําคัญของโลก นับจากสันติภาพ ถึง
วิทยาศาสตร๑ยุคปรมาณูทั้งนี้ อาจกลําวสรุปได๎วําการฟ้ืนฟูอตัมมยตาจึงเป็นผลงานทางภูมิป๓ญญาของ
พุทธทาสภิกขุในชํวงปลายชีวิตของทํานโดยแท๎ 

ดังที่พุทธทาสกลําววํา อตัมมยตา ฟ๓งดูแปลก เป็นคําแปลกยังไมํเคยได๎
ยินสําหรับบางคน ชื่อมันก็แปลก เรื่องของมันก็ต๎องแปลก แตํกลับเป็นเรื่องที่จําเป็นต๎องมี มิฉะนั้นจะ
เอาตัวไมํรอด อตัมมยตาเป็นเพชรน้ําเอกที่ตกค๎างในพระไตรปิฎก ปิดเงียบ เก็บเงียบอยูํในพระไตรปิฎก 
ทั้งท่ีเป็นเม็ดสําคัญที่สุด วิเศษที่สุด ประเสริฐที่สุด (พุทธทาสภิกขุ, 2556ข, น. 1-2) ในอตัมมยตาของ
พุทธทาสภิกขุนี้ ทํานสอนวําหากเราเข๎าใจสัจธรรมของโลกแล๎วก็จะเห็นวําความจริงมีอยูํหนึ่งเดียว ไมํ
แบํงแยกศาสนาพุทธ คริสต๑ อิสลาม อยํางไรก็ตาม การค๎นหาความจริงในแนวทางพุทธทาสภิกขุก็
เป็นไปในวิถีพุทธ 

โลกุตตรธรรมหมายถึงสภาวะของการพ๎นจากโลก อภิธรรมปิฎกเห็นวํา 
โลกุตตรธรรมประกอบด๎วยอริยมรรค 4 อริยผล 4 นิพพาน 1 แตํพุทธทาสภิกขุตีความโดยใช๎สามคํา 
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กลําวคือ โลกนี้ โลกอ่ืน และเหนือโลกในการอธิบาย คําวํา “โลกนี้” หมายถึงสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏชัดแกํ
มนุษย๑หรือเป็นวิสัยของมนุษย๑ทั่วไป คําวํา “โลกอ่ืน” หมายถึงสํวนที่ไมํปรากฏแกํมนุษย๑ หรือยังอยูํใน
ความคาดคะเน เป็นเรื่องที่อาจรู๎หลังจากการละโลกนี้ เชํน ที่เราเรียกกันวํา โลกหน๎า โลกสวรรค๑ โลก
นรก เป็นต๎น คําวํา “เหนือโลก” หมายถึง ความรู๎ความเข๎าใจอยํางกระจํางแจ๎งจนไมํมีในโลกนี้หรือ
โลกอ่ืน จิตใจที่อยูํเหนืออํานาจของอารมณ๑ 6 หรืออายตนะภายนอก 6 เรียกวํา เหนือโลก 

สามคํานี้ได๎ถูกนํามาอธิบายแนวคิดเรื่อง “สุญญตา (จิตวําง)” ซึ่งคํอนข๎าง
เป็นเรื่องใหมํในสังคมไทยในยุคนั้น โดยทั่วไป สังคมไทยคุ๎นกับคําวํา “อนัตตา” “อนิจจตา” ทุกขตา  

ดังนั้น ทุกครั้งที่เอํยถึงคําสอนของพุทธทาสภิกขุ เรามักจดจําคําวํา 
“ความวําง” “จิตวําง” และอิทัปป๓จจยตาของทํานได๎จนถึงทุกวันนี้  

พุทธทาสภิกขุได๎กลําววํา พระพุทธเจ๎าตรัสวําโลกนี้วํางก็เพราะวําไมํมีสิ่ง
ใดเลยที่ควรยึดถือวําเป็นเรา หรือเป็นของเรา มันมีสรรพสิ่งมากมายเต็มไปหมด เรื่องรูปธรรม 
นามธรรมอยํางนั้นอยํางนี้ วิจิตรพิสดารอยํางยิ่ง สวยงามอยํางยิ่ง แตํไมํมีอะไรสักอยํางเดียวที่ควรจะ
ถือวําเป็นตัวตนหรือของตน (พุทธทาสภิกขุ, 2540, น. 62) แนวคิดเรื่องสุญญยตาได๎ถูกนํามาอธิบาย
จนเข๎าใจและเข๎าถึงได๎งําย ดังในตัวอยํางข๎อความข๎างลําง 

วิธีปฏิบัติให๎เข๎าถึงสุญญตาต๎องอาศัยความพอดีที่เรียกวําทางสายกลางโดยเฉพาะ
ฆราวาสต๎องรู๎จักความพอดี ในการศึกษา ในการแสวงหา ตลอดจนการบริโภคแตํสําหรับ
บรรพชิตนั้น รู๎จักความพอดีในการศึกษาอยํางเดียวก็คลุมหมดแล๎ว จิตวํางหมายถึง จิตที่มี
ความปกติโดยศีล จิตตั้งมั่นโดยสมาธิ จิตปลํอยวางด๎วยป๓ญญา เมื่อวางแล๎ว เป็นการทํา
ให๎เข๎าถึงสภาวะที่เรียกวํา สุญญตา ข๎อนี้แสดงวําสุญญตานั้นเป็นได๎ทั้งเหตุและผล คือ
ต๎องอาศัยสุญญตาตลอดสาย ตั้งแตํเบื้องต๎น ทํามกลาง และที่สุด (พุทธทาสภิกขุ, 2554, 
น. 151) 

“เมื่อใดไมํมีการสนใจศึกษาปฏิบัติเรื่องสุญญตา แตํไปสนใจเรื่องใหมํ ๆ 
ที่แตํงขึ้นในชั้นหลังแล๎ว เมื่อนั้นเรียกวําวินัยเลอะเลือนไปแล๎วเพราะธรรมเลอะเลือน จะเกิดขึ้นมา
เพราะการไมํสนใจของเกําของเดิมแท๎ คือ คําสอนเรื่องสุญญตา” (พุทธทาสภิกขุ, 2554, น. 54) 

นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุได๎นําสังคมไทยให๎รู๎จักคําศัพท๑ตําง ๆ เชํน  
“อิทัปป๓จจยตา” และ“ตถาตา” อิทัปป๓จจยตาแปลวํา เพราะมีสิ่งนี้ ๆ เป็นป๓จจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น 
ในขณะที่ ตถาตา แปลวํา เป็นเชํนนั้นเอง  

ในอีกนัย ตถาตามีความหมายวําเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือต๎อง
หมายรวมถึง อิทัปป๓จจยตา เพราะมีสิ่งนี้เป็นป๓จจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น คําศัพท๑เหลํานี้เป็นตัวอยํางของ
ความพยายามในการรื้อฟ้ืนโลกุตรธรรมของพุทธทาสภิกขุเพ่ือให๎ฆราวาสเข๎าใจ ดังนั้น ทุกครั้งที่เอํยถึง
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คําสอนของพุทธทาสภิกขุ  เรามักจดจําคําวํา “ความวําง” “จิตวําง” และ “อิทัปป๓จจยตา” ของทําน
ได๎จนถึงทุกวันนี้  

การสอนของพุทธทาสภิกขุที่มักเน๎นวํานิพพานก็คือการดับตัวกู ของกู 
หรือสภาวะจิตวํางจากความรู๎สึกวํามีตัวกู ของกู ในนัยนี้ นิพพานจึงเป็นความจริงเชิงประจักษ๑ที่เกิดขึ้น
ได๎ที่นี่เดี๋ยวนี้ ไมํใชํผลของการบําเพ็ญบารมียาวนานเป็นแสนชาติอยํางที่เคยสอนกันมาในอดีต ดังนั้น 
ใคร ๆ กส็ามารถเข๎าถึงนิพพานได๎  

อาตมาขอระบุตรงที่วํา ความรู๎มันไปตันเสียที่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นกแก๎วนกขุนทอง 
นกแก๎วนกขุนทองร๎องอยูํอยํางนั้นแหละ มันไมํก๎าวไปถึงความหมายลึกซึ้งไปตามลําดับ 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 3 อยํางนี้มันเป็นนกแก๎วนกขุนทองอุดรู มันเติมลงไปไมํได๎แล๎ว
สามอยํางท่ีสองมันก็มีไมํได๎ ธัมมัฏฐิตา เป็นตามธรรมชาติอยํางนั้น ธัมมนิยามตา เพราะ
มีกฎธรรมชาติบังคับอยูํอยํางนั้น อิทัปป๓จจยตา มีความเป็นไปตามป๓จจัยอยํางนั้น 3 อยําง
นี้ก็มีไมํได๎ 3 อยํางนี้มีไมํได๎มันก็ไมํมีทางที่จะเห็นสุญญตา (พุทธทาสภิกข,ุ 2553ข, น. 18) 

พุทธทาสภิกขุมักอธิบายวําการท่ีพระพุทธองค๑ทรงชี้แนะแนวปฏิบัติที่งําย
กวําหลัก “สุญญตา” ให๎แกํฆราวาสนั้นไมํได๎หมายความวําพระองค๑ทรงเห็น “นิพพาน” ในแงํของ
เปูาหมายที่สูงเกินไปสําหรับฆราวาส ในทางตรงกันข๎าม พุทธทาสภิกขุชี้วําโสดาป๓ตติยังคะ 4 ที่พระ
พุทธองค๑ตรัสบอกธรรมทินะนั้นไมํใชํโลกิยธรรมอยํางที่เชื่อกันมาแตํเดิม แตํเป็นธรรมที่นําผู๎ปฏิบัติไป
ตามเส๎นทางสูํนิพพานอยํางเต็มรูปแบบ ทํานได๎อธิบายวําโสดาป๓ตติ ซึ่งแปลวํา เข๎าสูํกระแส นั่นบํงบอก
ถึงจุดเริ่มต๎นของการปฏิบัติตามองค๑ 8 ของอริยมรรค ซึ่งไมํได๎มีเปูาหมายอยูํที่ความสําเร็จทางโลก แตํอยูํ
ที่นิพพาน หากวํากันตามจริงแล๎ว ในธรรมทินสูตรนั้น พระพุทธเจ๎ามิได๎ตรัสวํา โสดาป๓ตติยังคะเป็น
เส๎นทางแบบโลกิยะอยํางแท๎จริง พุทธทาสภิกขุเห็นวําความเข๎าใจผิดของคนบางคนที่พยายามแยก
เรื่องโลกิยะออกจากเรื่องโลกุตระเป็นการทําลายแกํนสัจธรรมในพระพุทธศาสนา  

ในลักษณะที่คล๎ายกัน สํานวน “รู๎ทัน พ่ึงตน ที่เป็นโลกโวหาร ก็ พึ่งธรรม 
ไปได๎จนถึงนิพพาน” ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นความมุํงหมายที่จะทําให๎
ชาวพุทธเข๎าใจเกี่ยวกับเรื่องนิพพานในแงํที่ถูกต๎อง โดยทุกคนก็สามารถปฏิบัติธรรมไปถึงนิพพานไ ด๎ 
พระพุทธเจ๎ามิทรงมีพระประสงค๑ให๎ฆราวาสต๎องหยุดอยูํแคํโลกิยธรรม 

แท๎จริงแล๎ว ตน หรือ อัตตา ได๎แกํ โลกุตรธรรม 9 ก็เป็นการบอกชัดอยูํแล๎ว ตน หรือ อัตตา 
ในคําอธิบายของทําน เป็นแคํถ๎อยคําพูดตามโลกโวหาร อยํางที่ชาวบ๎านจะรู๎เข๎าใจกันได๎ 
นี่เป็นการเตือนย้ํา บอกให๎รู๎วํา จะพ่ึงตัวเราเองนี้ได๎จริงแท๎ ก็ต๎องพ่ึงให๎ถึงโลกุตรธรรม 
โดยปฏิบัติธรรมให๎ถึงข้ันโลกุตร (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑, 2561, น. 30-45) 

ในชํวงยุคอาณานิคมที่ผํานมา มักไมํคํอยมีใครพูดถึงคําวํา “อตัมมยตา” 
ในวัด แตํพุทธทาสภิกขุได๎ฟ้ืนฟูพระธรรมนี้ โดยพยายามพัฒนาขอบเขตทางความหมายของพระธรรม
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ชุดนี้จนเป็นที่ยอมรับและเริ่มเป็นที่คุ๎นหูในสังคมไทย นี้จึงบํงบอกถึงความมุํงมั่นที่จะฟ้ืนฟูโลกุตรธรรม 
ตลอดจนทักษะและความสามารถในการตีความและอธิบายพระไตรปิฎกของปราชญ๑เถรวาท  
ดังสะท๎อนในตัวอยํางข๎อความข๎างลําง 

ทีนี้ เมื่อพูดถึงหลักคําสอน ก็พูดได๎วําถ๎าไมํมีอตัมมยตา ก็ไมํมีพุทธศาสนา ถ๎าไมํได๎สอน
เรื่องอตัมมยตา ก็ไมํได๎สอนเรื่องพระพุทธศาสนา เพราะวําเรื่องที่ต่ํากวํานั้น เขาสอนกัน
อยูํแล๎วกํอนพระพุทธเจ๎า เรื่องที่จะเป็นอรหันต๑หลุดออกไปจากโลกนั้น ไมํมีใครสอน 
ยังไมํมีใครสอน สอนแตํเรื่องดีที่สุดอยูํตรงนี้ในโลกนี้ ตํอเมื่อมีการสอนเรื่องเหนือโลกนี้ 
จึงจะมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา เรื่องเวียนวํายตายเกิด เขาสอนอยูํกํอนพระพุทธเจ๎า 
ไมํใชํพระพุทธศาสนาดอก เขาสอนอยูํกํอนพระพุทธเจ๎าในอินเดียเรื่องเวียนวํายตายเกิด 
พอพระพุทธเจ๎าเกิดขึ้นมาทํานสอนเรื่องไมํต๎องเวียนวํายตายเกิด ฉะนั้น สนใจเรื่องไมํ
ต๎องเวียนวํายตายเกิด (มรรคมีองค๑ 8 ที่นําสูํวิมุตติ หรือนิพพาน) จึงเป็นพระพุทธศาสนา 
ทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาจึงรวมอยูํที่เรื่องอตัมมยตา (พุทธทาสภิกข,ุ 2556ข, น. 38-39) 

ในนัยนี้ การตีความพระพุทธศาสนาของพระนักปฏิรูปเหลํานี้ได๎เน๎นไปที่
ศักยภาพของแตํละบุคคลในอันที่จะเข๎าถึงความจริงสูงสุด (นิพพาน) เป็นเรื่องการตีความใหมํและทํา
ให๎สอดคล๎องกระแสสังคมรํวมสมัยด๎วย วิธีนี้จึงสร๎างทรรศนะวํานิพพานเป็นสิ่งสากลที่ทุกคนสามารถ
เข๎าถึงได๎ ทรรศนะนี้ได๎ตอบสนองกับจริตหรือความต๎องการของชนชั้นกลางสํวนใหญํที่เรียกร๎องระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งทุกคนมีสํวนรํวมกันในการปกครองและมีสิทธิเสรีภาพเทําเทียมกัน 
(พิพัฒน๑ พสุธารชาติ, 2549, น. 272) ผู๎คนในยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะป๓ญญาชนได๎ตื่นตัวในเรื่อง
สิทธิเสรีภาพ ความเทําเทียมกัน และความยุติธรรมทางสังคม พวกป๓ญญาชนรุํนใหมํคิดวําพวกเขาก็มี
สติป๓ญญาและความพากเพียรที่จะเรียนรู๎และปฏิบัติตามคําสอนทางพระพุทธศาสนาได๎ดีอยํางไมํแพ๎
ใคร 

(5) การตีความพระสูตรใหม่เพื่อพัฒนาแนวคิดทางการเมืองและสังคม 
พุทธทาสภิกขุได๎นําหลักธรรมทางศาสนาเข๎าไปมีบทบาทในการหา

ทางออกให๎กับสังคม ทํานเป็นพระสงฆ๑ไทยรูปแรกที่พูดเรื่องพุทธธรรมกับเจตนารมณ๑ประชาธิปไตย 
และพุทธธรรมกับสันติภาพ และพุทธศาสนากับป๓ญหานิเวศวิทยา และธัมมิกสังคมนิยม ตลอดจน
ความคิดเรื่อง ธรรมมาตา ที่ทํานต๎องการยกฐานะของสตรีเพศให๎สามารถปฏิบัติธรรมได๎ทัดเทียมบุรุษ
เพศ ทํานเตือนคนรุํนใหมํเสมอวําหากศีลธรรมไมํกลับมาโลกาจะวินาศ (ไพโรจน๑ อยูํมณเฑียร, 2550,
น. 212) การตีความเรื่องราวในพระสูตรใหมํเพ่ือประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาแนวคิดทางการเมืองและ
สังคม เชํน การตีความอนัตตาเพ่ือใช๎ในการแก๎ป๓ญหาทุนนิยมตํางก็เป็นจุดเดํนของพุทธทาสภิกขุ 

“สิ่งทั้งปวงไมํควรยึดมั่นถือมั่นวําตัวกู ของกู พวกนายทุนก็ตาม พวก
กรรมกรก็ตาม มีความรู๎ในข๎อนี้แล๎ว มันก็จะหมดความเป็นนายทุน หมดความเป็นกรรมกร แตํจะเป็น
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เพ่ือนมนุษย๑ที่ดีตํอกันและกัน ไมํมีสงครามระหวํางนายทุนกับกรรมกร อีกตํอไป” (พุทธทาสภิกขุ, 
2555ข, น. 104) 

นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุได๎นํารูปแบบการปกครองของกษัตริย๑ หรือ 
ผู๎ปกครองอินเดียในยุคโบราณ เชํน พระเจ๎าอโศกมหาราช ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเพ่ือมาใช๎กับ
โลกป๓จจุบัน โดยเสนอแนวคิดเรื่อง “เผด็จการโดยธรรม” เพื่อบอกเป็นนัยวําทํานไมํสนใจรูปแบบ
การปกครองตําง ๆ ที่ผู๎คนในโลกยกยํองวําดี แตํทวําทํานเน๎นเรื่องเจตนาหรือสิ่งที่เรียกวํา “คุณธรรม
ของผู๎ปกครอง” หรือหากเทียบกับสํานวนป๓จจุบัน คือ การปกครองที่ต๎องมีธรรมาภิบาล ยิ่งกวํานั้น 
พุทธทาสภิกขุเคยเสนอแนวคิด “ธัมมิกประชาธิปไตย” และ “ธัมมิกสังคมนิยม” เพ่ือสะท๎อนความ
จริงวํารูปแบบการปกครองใด ๆ อาจกลายเป็นความชั่วร๎าย หากผู๎คนยังมีอวิชชา หากผู๎คนยังต๎องการ
เอาแตํประโยชน๑ 

นักวิชาการไทยบางคนอ๎างคําพูด “เผด็จการโดยธรรม” ของพุทธทาสภิกขุ
วําอาจขัดแย๎งกับวิธีคิดเรื่องประชาธิปไตยของโลกตะวันตก แตํสําหรับพุทธทาสภิกขุ การเน๎นเรื่องคนดี
มีธรรมะยังเป็นเรื่องจําเป็น และมีความสําคัญกวําทุกสิ่ง โดยเฉพาะเมื่อนักการเมืองไทยในยุคนั้นยังถูก
พบวํา มีป๓ญหาเรื่องภูมิหลังและศีลธรรมอยูํมาก นักวิชาการบางทํานได๎วิจารณ๑แนวคิด “เผด็จการโดย
คนด”ี ของพุทธทาสภิกขุ โดยมิได๎เข๎าใจพุทธปรัชญาที่อยูํเบื้องหลัง และไมํสนใจบริบทสังคม อยํางไรก็
ดี พุทธทาสภิกขุเองก็ไมํเคยเสนอให๎ใครไปเป็นเผด็จการ หรือยึดอํานาจ หรือใช๎ความรุนแรง แตํทําน
เน๎นไปที่เรื่องการปกครองโดยปราศจากอคติ และเรื่องการเห็นประโยชน๑สํวนรวม หรือประโยชน๑สังคม 
กํอนเรื่องประโยชน๑สํวนตัวของตนเองและพวกพ๎อง  

หนังสือ “สยามสามไตร” และหนังสือ “ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะศาสนาประจําชาติ” เป็นตัวอยํางที่ดีของการตีความและอธิบายพระพุทธศาสนาด๎วยภาษา
สมัยใหมํที่เข๎าถึงจิตใจของมนุษย๑ และยังสะท๎อนอุดมการณ๑เถรวาทที่ได๎พัฒนาขึ้นในยุคสงครามเย็น 
โดยเฉพาะ การพัฒนามนุษย๑ในแบบเถรวาท และการศึกษาในแบบเถรวาท แตํในขณะเดียวกันทํานได๎
ตีความพระธรรมและวิพากษ๑วิธีที่สังคมไทยพยายามลอกรูปแบบความรู๎และคํานิยมจากโลกตะวันตก
ในลักษณะที่ผิด ๆ  

ป๓จจุบันนี้ ถ๎ามองกว๎างออกไปในโลก ก็จะเห็นวําคนจํานวนมากมาย โดยเฉพาะผู๎ที่มี
การศึกษา ในประเทศที่พัฒนาแล๎วอยํางสูง พากันหันมาสนใจศึกษามองเห็นคุณคําของ
พระพุทธศาสนามากขึ้น ๆ ในทางกลับกัน พระพุทธศาสนาดูเหมือนวําจะเรียวรีและ
กําลังเสื่อมโทรมหรือสูญหายเหลือน๎อยลงไปทุกทีจากประเทศที่ด๎อยพัฒนา หรือล๎าหลัง
ทั้งหลาย (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2556, น. 95) 

อาจสรุปได๎วําการตีความพระธรรมเพ่ือเน๎นมิติสังคมและการปฏิรูปสังคม
เป็นหัวใจของผลงานสาํคัญของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ดังที่
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โตโมมิ อีโต (Tomomi Ito) ได๎ตั้งข๎อสังเกตที่นําสนใจวํา แตํเดิมมา ชาวพุทธในประเทศไทยเชื่อวํา
พระพุทธศาสนาเป็นคําสอนเพื่อพัฒนาทางจิตวิญญาณในระดับป๓จเจกบุคคล จึงไมํคํอยมีอะไรมาก
นักที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสังคม (social reform) เพราะคนในสมัยโบราณตีความพุทธธรรมออกมาใน
ลักษณะนี้ ชาวพุทธไทยสํวนใหญํจึงเห็นวํา พระภิกษุสงฆ๑ควรเน๎นการปฏิบัติธรรม มากกวําการเข๎า
มายุํงเกี่ยวกับเรื่องทางโลก เปูาหมายทางศาสนาสําหรับพระภิกษุสงฆ๑ถูกมองวําเป็นเรื่องโลกที่นําสูํ
นิพพาน อยํางไรก็ดี ฐานคติในลักษณะดั้งเดิม (traditional assumptions) ได๎ถูกพิจารณา/ตีความ
ใหมํโดยพุทธทาสภิกขุ โดยเฉพาะเมื่อป๓ญญาชนชาวไทยเริ่มมองไมํเห็นความยุติธรรมในสังคมของ
ตนเอง (Ito, 2012, pp. 189-190) 

(6) การตีความค าสอนทางพระพุทธศาสนาในแนวเหตุผลนิยม 
จุดเดํนที่พบในด๎านการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุ 

คือการตีความประเด็นฤทธิ์ปาฏิหาริย๑และอภิธรรมปิฎกในแนวเหตุผลนิยม โดยไมํต๎องการให๎ชาวพุทธ
ต๎องมางมงาย แม๎วําการตีความในลักษณะนี้ได๎ทําให๎ชาวพุทธบางคนไมํพอใจ  การตีความพระธรรมใน
แบบใหมํนี้สะท๎อนถึงความพยายามที่จะเข๎าถึงแกํนพุทธธรรม มากกวําการอํานและเชื่อในทุกรายละเอียด 
ในขณะเดียวกัน นี้ยังบํงบอกถึงการปฏิเสธธรรมเนียมการตีความในแบบดั้งเดิม (ซึ่งในที่นี้คือวิธีตีความ
ในแบบอรรถกถา ฎีกาของลังกาทวีปในยุคหลังพระไตรปิฎก รวมถึงคัมภีร๑ชาดกตําง ๆ) ดังปรากฏใน
ตัวอยํางคําวิเคราะห๑วิธีตีความของพุทธทาสภิกขุโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ดังนี้ 

ทีนี้ตํอไปก็มองที่ตัวหนังสือบ๎าง คําพูด คําเทศนาของทํานแล๎วก็อาจจะทําให๎เกิดป๓ญหา 
เชํน อยํางเคยมีคนยกคําพูดของทํานมาที่บอกวําพระไตรปิฎก นี้ต๎องฉีกออกเทํานั้น
เปอร๑เซ็นต๑ แล๎วก็คล๎าย ๆ ทํานองวําจะใช๎ได๎นา เหมือนกับวํามีสํวนที่ไมํควรใช๎ไมํควร
เชื่อถือหลายเปอร๑เซ็นต๑ ทีนี้ถ๎าหากวําไมํได๎มีความเข๎าใจเกี่ยวกับตัวทําน เอาแตํเจตนา
พ้ืนฐานนี้มา บางคนก็อาจจะเลยไปถึงขั้นวํา โอ พระไตรปิฎกนี้ไมํนําเชื่อถือ อะไร
ทํานองนี้ บางคนก็ยกไปอ๎างในทํานองนี้ หรือวําเป็นแนวคิดของทํานพุทธทาสที่วําเป็น
เชิงวํา มีความคิดเชิงปฏิบัติ แม๎แตํปฏิบัติพระไตรปิฎกอะไรไปทํานองนี้. . .พุทธทาสภิกขุ
อยูํกับพระไตรปิฎกนี้มากมาย แล๎วทํานตั้งใจศึกษาค๎นคว๎านี้จริง ๆ แล๎วก็เราก็จะเห็น
ข๎อความที่ทํานใช๎อ๎าง แม๎แตํเรื่องปฏิจจสมุปบาท เหมือนกับวําด๎านหนึ่งของทํานนี่ ทําน
เป็นผู๎เอาจริงเอาจัง ซื่อสัตว๑ตํอพระไตรปิฎก ไว๎ใจพระไตรปิฎกมาก แตํพร๎อมกันนั้นทําน
ก็ให๎มีทําทีที่มีเหตุผล ไมํได๎เชื่อเรื่อยเปื่อย หรือเชื่อแบบงมงายวําอะไร ๆ ที่อยูํในชุดที่
เรียกวําพระไตรปิฎก แล๎วจะต๎องเชื่อตามไปหมด (พุทธทาสภิกขุ, 2555ข, น. 161-162) 

อยํางไรก็ตาม การตีความพุทธธรรมในแบบใหมํมิใชํเรื่องท่ีใครจะสามารถ
ลุกขึ้นมาทําขึ้นได๎โดยงําย เพราะผู๎ตีความต๎องมีเหตุผล หรือเข๎าใจบริบททางสังคมและบริบททาง
ประวัติศาสตร๑ของยุคพระไตรปิฎก ดังที่ เดเมียน คีโอน (Damein Keown) แหํงมหาวิทยาลัยลอนดอน
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ได๎อธิบายวํา ในทางจารีต ทัศนะและความเห็นทางพระพุทธศาสนาต๎องยึดตามตัวบทเทํานั้น ตัวบท
สําหรับพวกเถรวาทในที่นี้ คือ พระไตรปิฎก แตํประเด็นคําถามคือทุกประโยคในพระไตรปิฎกสมควรที่
จะถูกพิจารณา/ครุํนคิด/ตีความวําเป็นสัจจะในรูปที่ตรงไปตรงมาหรือไมํ? หรือสัจจะทั้งหมดของพุทธ
อยูํเฉพาะในพระไตรปิฎกเทํานั้น? ดังนั้น ตํอให๎เครํงครัดในพระไตรปิฎกขนาดไหน วิธีวิทยาในด๎าน
การตีความและการวิพากษ๑ตัวบทก็ยังเป็นเรื่องสําคัญ เพราะการดึงความหมายจากตัวบทยังเป็นงานที่
ยากและท๎าทาย ความหมายของตัวบทสามารถพลิกได๎ในหลายทาง หากเราเน๎นผิดที่ แม๎อรรถกถาก็ใชํ
วําจะเชื่อถือได๎หมด เพราะในบางครั้ง อรรถกถาเองก็ได๎ถูกสร๎างจนมีสีสัน หรือเกินเลย หรือแม๎แตํเกิด
การแทรกความเพ่ิมเข๎าไปในบทเดิมก็อาจเป็นไปได๎ โดยเฉพาะเมื่อความหมายดั้งเดิมได๎สูญหายในชํวง
ประวัติศาสตร๑ (Keown, 2001, p. xv)  

ในประเด็นฤทธิ์ปาฏิหาริย๑นั้น พุทธทาสภิกขุตีความเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย๑ที่
พบในคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนาในแบบเหตุผลนิยมและสมจริง โดยไมํทําลายข๎อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร๑ เพราะทํานตระหนักวําชาวพุทธจํานวนมากรับรู๎มาอยํางช๎านานแล๎ววําพระพุทธองค๑มี
ฤทธิ์ปาฏิหาริย๑ แตํการที่อธิบายเรื่องนี้ในยุคสมัยใหมํจําเป็นต๎องอาศัยป๓ญญาอยํางมากในการตีความ
ประเด็นนี้ดังที่ในคําสอนทางพระพุทธศาสนา และอาจเป็นหนึ่งในประเด็นที่ท๎าทายมากที่สุด เพราะ
อาจแย๎งกับกฎเกณฑ๑ทางความรู๎วิทยาศาสตร๑ ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความดังนี้ 

ในยุคพุทธกาลยังเป็นยุคของจิตศาสตร๑ ไมํนิยมการพิสูจน๑ค๎นคว๎ากันในทางวัตถุเชํน 
วิทยาศาสตร๑แผนป๓จจุบัน มหาชนหนักไปทางนั้น บรรดาศาสดาจึงจําเป็นที่จะต๎องมี
ความรู๎ความสามารถในเรื่องฤทธิ์นี้เป็นพิเศษสํวนหนึ่งด๎วย เราอาจกลําวได๎วําฤทธิ์เป็น
ของคูํกับลัทธิคําสอนมาตั้งแตํดึกดําบรรพ๑กํอนยุคพุทธกาล ซึ่งศาสดานั้นใช๎เป็นเครื่องมือ
เผยแพรํศาสนาของตน แม๎พระพุทธองค๑ ซึ่งปรากฏวําเป็นผู๎ทรงเกลียดฤทธิ์ก็ยังต๎องทรง
ใช๎บ๎างในบางคราว เมื่อจําเป็น ดังที่ปรากฏอยูํในบาลีหลายแหํง ครั้งกํอนพุทธกาลนาน
ไกล ในยุคพระเวท พระเวทยุคแรก ๆ ก็มีแตํคําสั่งสอนในการปฏิบัติและบูชาเทํานั้น 
ครั้งตกมายุคหลังเกิดพระเวทที่สี่ (อถรรพเวท) ซึ่งเต็มไปด๎วยเวทมนต๑ของศัตรู ขึ้นด๎วย
อํานาจความนิยมของมหาชน หรืออาจกลําวได๎อีกอยํางวํา ตามอํานาจสัญชาตญาณของ 
ปุถุชนนั่นเอง นับได๎วํายุคนี้เป็นมูลรากของสิ่งที่เรียกกันวํา ฤทธิ์ และนิยมสืบกันมาด๎วย
เหตุที่วํา มหาชนชอบซื้อสินค๎าที่เป็นไปทํานองฤทธิ์มากกวําเหตุผลทางปรัชญา ถ๎าศาสนา
ใดด๎อยในเรื่องนี้ก็จะมีสาวกน๎อยที่สุดจะได๎แตํคนฉลาดเทํานั้นที่จะเข๎ามาเป็นสาวก . . . 
เพราะเหตุนี้เอง ในบาลีจึงมีการกลําวประปรายถึงฤทธิ์ สํวนในอรรถกถาได๎กลําวอยําง
ละเอียดพิสดาร พระพุทธโฆษาจารย๑ได๎กลําววิธีฝึกฤทธิ์ไว๎ในคัมภีร๑วิสุทธิมรรค ซึ่งเป็น
หนังสือที่แตํงขึ้นเพ่ือเอาใจชาวเกาะลังกา (พุทธทาสภิกขุ, 2555ก, น. 102) 
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ในประเด็นอภิธรรมปิฎกนั้น พุทธทาสภิกขุตีความอภิธรรมปิฎกวําเป็น
เพียงเรื่องของการสร๎างตรรกะที่เพ่ิมขึ้นมาในภายหลัง พุทธทาสภิกขุจึงมิได๎ให๎ความสําคัญกับสาระ
ของอภิธรรมปิฎกมากกวําปิฎกอ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพราะพุทธทาสภิกขุเห็นวําอภิธรรมปิฎกมิใชํพุทธวจนะ แตํ
ทวําได๎งอกออกมาในรูปตรรกะหรือปรัชญาภายหลัง ทํานถือวําถ๎อยคําจากพระโอษฐ๑ของพระพุทธองค๑
นั้นมีความสําคัญสูงสุดเพราะแสดงถึงญาณป๓ญญาที่แท๎จริง พุทธทาสภิกขุกลําววํา อภิธรรมนั้นเฟูอ
ในทางอักษรศาสตร๑ เฟูอในทางตรรกะ เฟูอในทางอะไรหลาย ๆ อยํางที่ไมํเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือการ
ดับทุกข๑ ด๎วยเหตุนี้ กลุํมที่นิยมการศึกษาอภิธรรมจึงไมํพอใจ และได๎วิจารณ๑การตีความของพุทธทาสภิกขุ
เพ่ือเป็นการตอบโต๎  

การที่กลุํมอภิธรรมได๎วิจารณ๑การตีความคําสอนทางพุทธศาสนาของ 
พุทธทาสภิกขุได๎เรียกความสนใจของบรรดานักวิชาการที่กําลังศึกษาแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ ดังนั้น 
การศึกษาของนักวิชาการรุํนหลัง เชํน ปีเตอร๑ เอ แจ็กสัน (Peter A. Jackson) และหลุยส๑ กาโบเด 
(Louis Gabaude) ได๎แสดงถึงความแตกตํางระหวํางแนวคิดของพุทธทาสภิกขุกับแนวคิดของกลุํม
นิยมอภิธรรม  แจ็กสันได๎สรุปวํา คนที่ไมํชื่นชอบพุทธทาสภิกขุมักเป็นคนที่เรียนอภิธรรม คนพวกนี้มี
แนวคิดแบบอนุรักษ๑นิยม หรือไมํชอบเปลี่ยนแปลง จึงยากสําหรับพวกเขาที่จะรับการตีความ
พระไตรปิฎกของพุทธทาสภิกขุที่คํอนข๎างก๎าวหน๎าและมีนวัตกรรม (Ito, 2012, pp. 138-140) 

จากมุมหนึ่ง ความขัดแย๎งระหวํางพุทธทาสภิกขุกับกลุํมนิยมอภิธรรมอาจ
เป็นตัวอยํางที่ดีที่บอกถึงความแตกตํางระหวํางการตีความคําสอนทางพุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยมกับ
พุทธศาสนาในแบบจารีตดั้งเดิมที่เชื่อในทุกอยํางที่ปรากฏในพระไตรปิฎก การที่พุทธทาสภิกขุจะสร๎าง
ทฤษฎีใหมํ กระบวนทัศน๑ใหมํ ทํานจําเป็นต๎องศึกษาและทําความเข๎าใจรากฐานเดิมอยํางถํองแท๎รอบ
ด๎าน การศึกษาอยํางถํองแท๎ รอบด๎านเทํานั้นจึงจะสร๎างความมั่นใจวําอยํางไหนเป็นของแท๎ อยํางไหน
เป็นของเทียม อยําไหนเป็นแกํน อยํางไหนเป็นกระพ้ี ในขณะเดียวกันทํานต๎องแสดงให๎ผู๎อ่ืนเห็นอยูํ
ตลอดเวลาวําทํานยังคงดํารงขนบประเพณีในพระพุทธศาสนา และพยายามทุกวิถีทางที่จะให๎ผู๎อ่ืนรู๎สึก
วําทํานกําลังทําอันตรายตํอบทบาททางสังคมของพระพุทธศาสนาไทย โดยการไมํสร๎างสิ่งแปลกใหมํ
ขึ้นมาในพระพุทธศาสนา แตํอาจขอยืมวิธีคิดในพระพุทธศาสนามหายาน ด๎วยวิธีนี้ คําสอนหลัก ๆ ของ
พุทธทาสภิกขุจึงเหลือเพียงสํวนที่เกี่ยวกับการดับ/ลดทุกข๑ ล๎วน ๆ หรือเน๎นเฉพาะเรื่ องพุทธป๓ญญาที่
กระชับและตรงประเด็นสําหรับการประยุกต๑ใช๎ในยุคสมัยใหมํ 

นอกจากนั้น วิชชา 8 และอภิญญา 6 เป็นเรื่องเกินกวําวิสัยมนุษย๑ปกติ
แตํชาวพุทธจํานวนไมํน๎อยคิดวํามีอยูํจริง เพราะหลายคนอ๎างวําตนเคยเห็นเรื่องเหลํานี้มากับตา แตํ
เรื่องทํานองนี้มักถูกมองวําเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอีกเชํนกัน การนําความรู๎ในทํานองนี้ออกจากตําราคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาในแบบมาตรฐาน หรือการไมํต๎องเน๎นย้ําเรื่องทํานองนี้อาจจะชํวยสะท๎อน
ความเป็นเหตุผลนิยม อยํางไรก็ดี ความเป็นเหตุผลนิยมในที่นี้คือการพูดหรือการเลําอะไรก็ตามที่ต๎อง
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ไมํขัดแย๎งกับกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงของวิทยาศาสตร๑ เพราะวิทยาศาสตร๑ได๎เข๎ามากําหนด
วิธีคิดและวิธีพูดของผู๎คนทั่วไปแล๎ว อยํางไรก็ดี วิชชา 8 อภิญญา 6 มิใชํเป็นเรื่องเดียวกับปกรณัม แตํ
เป็นความรู๎ความสามารถพิเศษที่เกินกวํามนุษย๑ทั่วไปของเหลําบรรดาผู๎ที่สามารถบรรลุธรรมชั้นสูง 

อยํางไรก็ดี นักวิชาการบางทํานได๎ตั้งข๎อสังเกตวําในยุคสมัยใหมํ แม๎จําต๎อง
เสนอเรื่องราวของพระพุทธเจ๎าที่อิงความเป็นเหตุเป็นผล หรือการเลําพุทธประวัติที่ต๎องตัดทอนเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริย๑ลงบ๎าง แตํกระนั้น เราก็ไมํควรละเลยหน๎าที่ของอิทธิปาฏิหาริย๑ เรามิควรเมินเฉยการ
เลําเรื่องราวทางพุทธศาสนาแบบตํานานที่มปีกรณัมมากมายในฐานะตัวตนในประวัติศาสตร๑ เนื่องจาก
พุทธประวัติไมํได๎มีหน๎าที่เพียงถํายทอดความเป็นมาและต๎นกําเนิดของพระพุทธศาสนาให๎คนทั่วไป
ได๎รับรู๎เทํานั้น แตํยังเป็นสื่อนําหลักพุทธธรรมเพ่ือเป็นแบบอยํางในการดําเนินชีวิตอีกด๎วย สิ่งเหลํานี้
มักสามารถเรียกพลังศรัทธาเพ่ือเจริญรอยตามพระพุทธองค๑ การเขียนแบบเหตุผลนิยมแม๎จะสามารถ
อธิบายให๎รู๎วําหลักธรรมคําสอนนั้นมีอะไร และเหตุผลเชื่อมโยงกันอยํางไร แตํก็ยังไมํสามารถดลบันดาล
ใจให๎เกิดพลังแหํงศรัทธาได๎ แตํการเขียนแบบตํานานนั้นสามารถกํอให๎เกิดผลตํอจิตใจที่ลึกกวําการใช๎
เหตุผล (สุชาติ หงษา, 2549, น. 107-108)  

(7) การตีความค าสอนทางพระพุทธศาสนาในแนวมนุษย์นิยม 
คูํมือมนุษย๑ของพุทธทาสภิกขุเป็นหนังสือที่ทําให๎ผู๎อํานรู๎สึกวําการที่เราจะ

หลุดพ๎นได๎นั้นเป็นเรื่องท่ีมนุษย๑ผู๎ใด ๆ ก็สามารถทําได๎ หรือเข๎าถึงได๎ ดังที่ทํานกลําววําการสมาทานศีล
ปฏิบัติสิกขาด๎วยความคิดวําตนจะได๎ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค๑ อยํางนี้ก็ไมํต๎องสงสัยเลย ยํอมเป็น
การจับฉวยศีลและวัตรผิดความมุํงหมายของพุทธศาสนาไป ทําให๎การรักษาศีลและพรหมจรรย๑ของตน
เศร๎าหมองเพราะวําความมุํงหมายของพระวินัยนั้นก็เพ่ือกําจักกิเลสในสํวนหยาบๆ ทางกายและวาจา 
เพ่ือให๎เป็นรากฐานของสมาธิ และตํอไปถึงป๓ญญาเป็นลําดับไป หาใชํมุํงหมายเพ่ือให๎ไปเกิดในสวรรค๑ไมํ 
(พุทธทาสภิกขุ, 2558, 157)   

ปราชญ๑เถรวาทอีกทํานในยุคสงครามเย็นที่ผู๎คนเห็นวําทํานดําเนินตาม
รอยพุทธกิจในแบบเดียวกับพุทธทาสภิกขุ คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ดังที่ทํานเคย
กลําวไว๎อยํางมั่นคงวําคําตอบขั้นสุดท๎ายที่ครอบคลุมสําหรับป๓ญหาของมนุษย๑มีอยูํในพระพุทธศาสนา 
หรือให๎แนํชัดลงไปอีก มีอยูํในพุทธธรรม (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542, น.175 ) 
ทํานเห็นวําภาษาไมํสามารถแสดงหรือถํายทอดความจริงหรือสัจธรรมได๎โดยสมบูรณ๑ เพราะวําภาษา
ไมํได๎เป็นการเอาสิ่งนั้นมาตั้งหรือมาแสดงให๎ดู เราไมํได๎เอาของนั้นที่เป็นของจริงมาไว๎ข๎างหน๎า ภาษา
นอกจากสื่อความจริงไมํได๎สมบูรณ๑แล๎ว ภาษายังมีโทษตํอมนุษย๑ได๎ด๎วยในแงํที่เป็นตัวปิดบังความจริง 
ถ๎าหากปฏิบัติตํอภาษาอยํางไมํถูกต๎อง บางทีภาษาก็เป็นตัวปิดบังสัจธรรมเสียเองด๎วย จึงให๎สังเกต
ระหวําง “เนยยัตถะ (สมมติสัจจะ)” กับ “นีตารถะ (ปรมัตถสัจจะ)” นี้จึงเปรียบเสมือนข๎อเสนอเชิง
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การปรัชญาภาษาในวงการพระพุทธศาสนาไทย แม๎กระนั้น มนุษย๑เองก็มีป๓ญญาที่สามารถเชื่อมั่นใน
การตรัสรู๎ด๎วยศักยภาพทางป๓ญญาในแบบมนุษย๑ 

อีกตัวอยํางคือ การตีความ “ตถาคตโพธิศัทธา” ในแบบมนุษย๑ของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎ทําให๎ชาวพุทธรู๎สึกวําการที่เป็นคนดีเป็นเรื่องที่ใกล๎ตัว 
เป็นสิ่งที่ เราสามารถพัฒนาได๎ เป็นสิ่งที่ เราสามารถเข๎าถึงได๎ มนุษย๑ไมํจําเป็นต๎องเป็นผู๎วิเศษ  
ความเห็นที่ถูกต๎องและความพากเพียรก็สามารถทําให๎มนุษย๑เข๎าถึงตถาคตโพธิศัทธา 

ในศตวรรษที่ผํานมา พระสงฆ๑รับมโนทัศน๑ของโลกตะวันตก พระสงฆ๑จึง
นิยมตีความเนื้อหาพุทธประวัติในแบบใหมํที่สะท๎อนความเป็นมนุษย๑นิยม อันเนื่องมาจากความตระหนัก
มากขึ้นของผู๎ตีความเกี่ยวกับความเป็นมนุษย๑ในป๓จจุบันและมนุษย๑ในประวัติศาสตร๑ โดยเฉพาะ ธรรม
เนียมปฏิบัติทางประวัติศาสตร๑ในโลกยุคโบราณ ที่นิยมการเลําอธิบายเรื่องราวทางศาสนาในแบบตํานาน
ที่มีฉากอภินิหาร หรือฉากที่เกินกวําวิสัยของมนุษย๑ทั่วไป  การตีความและอธิบายพระไตรปิฎกในแบบ
พุทธทาสภิกขุ และการอธิบายพุทธธรรมในแบบสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) นอกจาก
ชํวยทําให๎ผู๎คนสามารถเข๎าใจและเข๎าถึงแกํนพระธรรมเพ่ือที่ตนจักสามารถรักษาพระพุทธศาสนาได๎
อยํางถูกต๎องและสมกับยุคสมัย ยังสะท๎อนถึงก๎าวสําคัญในการพัฒนาคําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุค
สงครามเย็น  

3.2.2.2 การผลิตความรู้เถรวาทโดยวิธีวิพากษ์ศาสตร์ของยุคสมัยใหม่ 
งานวิจัยพบวํา พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 

ได๎ผลิตความรู๎ทางพระพุทธศาสนาโดยการวิเคราะห๑และวิพากษ๑ศาสตร๑ของยุคสมัยใหมํ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง การวิพากษ๑เปูาหมายของวิทยาการสมัยใหมํของโลกตะวันตกเพ่ือปลดปลํอยการถูกครอบงํา
ทางวาทกรรมดังกลําว ความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาในทํานองนี้ได๎มีสํวนสําคัญในการสถาปนาความ
เป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทย โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา ดังเห็นวํา
ปราชญ๑เถรวาททั้งสองได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการวิพากษ๑วิจารณ๑เปูาหมาย (aim) และเนื้อหา 
(content) ของศาสตร๑สมัยใหมํจํานวนมาก เพ่ือมิต๎องการให๎คนไทยตกเป็นทาสทางวาทกรรมและคํานิยม
ของโลกตะวันตก อยํางไรก็ดี การวิพากษ๑ในทํานองนี้บางครั้งได๎นําไปสูํการผลิตชุดความรู๎เชิงวาทกรรม
ใหมํ ๆ ให๎แกํพระพุทธศาสนา ความรู๎จํานวนมากเหลํานี้ได๎กลับมากําหนดทิศทางกระแสความคิดของ
พระพุทธศาสนาเอง หลายชุดความรู๎ก็ได๎ถูกสนับสนุนหรือผลิตซ้ําโดยพระสงฆ๑รุํนใหมํจนกลายเป็น
อุดมการณ๑แหํงยุคสมัย เชํน วาทกรรมด๎านการศึกษาในแบบเถรวาท วาทกรรมด๎านการพัฒนามนุษย๑
ในแบบเถรวาท เป็นต๎น วาทกรรมเหลํานี้ตํางมีจุดเริ่มต๎นจากการวิพากษ๑เปูาหมายและเนื้อหาบางสํวน
ของศาสตร๑สมัยใหมํ ทั้งนี้ ขอยกตัวอยํางคําวิพากษ๑ของปราชญ๑เถรวาทในสาขาตําง ๆ ดังนี้ 

ในการวิพากษ๑วิทยาศาสตร๑นั้น พุทธทาสภิกขุกลําววํา นักวิทยาศาสตร๑
ชั้นเอกก็เห็นธรรมชาติ นักวิป๓สสนาชั้นเอกก็เห็นธรรมชาติ แตํแล๎วทําไมจึงได๎ผลไมํเหมือนกัน ผลจาก
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การเห็นธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร๑นั้น ทําให๎เกิดความรู๎สึกและผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ขึ้นมากมาย 
จนกระท่ังเกิดความลุํมหลงไปตามสิ่งเหลํานั้น สํวนการเห็นธรรมชาติของนักวิป๓สสนา อาจจะไมํทําให๎
เกิดผลิตผลอะไรขึ้นมาก็ได๎ แตํได๎ทําให๎เกิดความรู๎ชนิดที่จะไมํลุํมหลงไปตามธรรมชาติ หรือตํอผลิตผล
ที่ผลิตขึ้นจากธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะการเห็นธรรมชาติ ที่ทําให๎เกิดความรู๎หรือความรู๎สึกขึ้นในระหวําง
สองพวกนี้นั้น เห็นไปในทางตรงข๎าม กลําวคือ จากการเห็นนั้น ทําให๎เกิดความรู๎สึกขึ้นมาด๎วยกัน
ทั้งนั้น และเรียกได๎วําป๓ญญาด๎วยกันทั้งนั้น แตํป๓ญญาชนิดหนึ่งนั้นเป็นป๓ญญาปลอม หรือป๓ญญาทาส 
(พุทธทาสภิกขุ, 2557ข, น. 257) 

ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําวิทยาศาสตร๑
มีประโยชน๑และความสําคัญตํอมนุษยชาติมาก แตํวิทยาศาสตร๑ในเวลานี้ยังไมํสามารถให๎คําตอบที่
แสดงถึงความจริงรวบยอดที่ครอบคลุมธรรมชาติและชีวิตทั้งหมด แตํยังคงวุํนวายกับการหาคําตอบ
เกี่ยวกับหลักความจริงเฉพาะอยํางเฉพาะเรื่อง และแม๎แตํในขั้นนี้ก็ยังไมํอาจพิสูจน๑สภาวะธรรมชาติ
หลายอยํางมากมายในระดับความจริงพ้ืนฐาน เชํน อนุภาคพ้ืนฐานเป็นอยํางไร มีจริงหรือไมํ โดยอ๎าง
คําพูดของวําวิทยาศาสตร๑ไมํสามารถนํามนุษย๑เข๎าถึงตัวความจริงหรือสัจจภาวะได๎โดยตรง จะเข๎าถึงได๎
ก็เพียงโลกแหํงสัญลักษณ๑ที่เป็นเพียงเงา (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2547ก, น. 45-46) 

ในการวิพากษ๑จิตวิทยา พุทธทาสภิกขุเองก็ตระหนักในความสําคัญของ
จิตวิทยาที่กําลังมีอิทธิพลอยํางมากในสังคมสมัยใหมํ พุทธทาสภิกขุเองบางครั้งก็ได๎คําศัพท๑จิตวิทยา 
เชํน คําวํา “อีโก (egoism)” แตํทวําในขณะเดียวกันพุทธทาสภิกขุก็ใช๎ความรู๎ทางพระพุทธศาสนาในการ
วิเคราะห๑และวิจารณ๑เนื้อหาของศาสตร๑นี้ ทั้งนี้ เราคงต๎องยอมรับวําจิตวิทยาก็เป็นผลผลิตของยุค
สมัยใหมํเชํนกัน หากสังเกตให๎ดี ทั้งจิตวิทยาและคําสอนทางพระพุทธศาสนาในบางมุมก็มีลักษณะ
คล๎ายกับการรักษาโรคทางจิต แตํพระพุทธศาสนาอาจนิยามในแบบกว๎าง ๆ วําเป็นเรื่องจิตวิญญาณ 
แตํพุทธทาสภิกขุไมํเห็นด๎วยกับการที่สังคมหันไปใช๎จิตวิทยา มากกวําใช๎ธรรมะ ดังตัวอยํางข๎อความ
ข๎างลําง 

บัดนี้เรามีการสังคมด๎วยจิตวิทยามากเกินไป โดยไมํอาศัยธรรมะนั้น หมายความวําเรา
กําลังนิยมจิตวิทยา ชนิดที่จะแก๎ป๓ญหาเฉพาะหน๎าไปคราว ๆ หนึ่ง มากยิ่งขึ้นทุกที
เพ่ือให๎ทันกับความต๎องการอันร๎อนรนของคนเราในสมัยนี้ โดยที่ลืมไปวําจิตวิทยาชนิดนี้
เป็นความรู๎ที่เกิดจากความต๎องการของกิเลสตัณหา ไมํใชํเกิดจากความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี
โดยบริสุทธิ์ เมื่อโลกถูกกิเลสตัณหาครอบงํามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยนัยหรือโดยลักษณะที่
กลําวแล๎ว คนก็ต๎องการจิตวิทยาชนิดนี้กันมากขึ้น มีการค๎นคว๎าการเรียนการสอนกัน
มากขึ้น และกําลังเรํงรีบให๎มันมากขึ้นอยํางไมํมีขีดสุด โดยหวังวําถ๎าใครใช๎จิตวิทยาเกํง
คนนั้นก็จักได๎เปรียบผู๎อ่ืน หรือปฏิบัติหน๎าที่ของตนสําเร็จ แตํสํวนที่มันจะเกิดความ
เสียหายขึ้นแกํใครอีกทางหนึ่ง นั้นไมํต๎องรับผิดชอบ เพราะทุกคนมัวเมาแตํในเรื่อง
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เอาแตํได๎เข๎าวํา หรือขอให๎ได๎ไปทีกํอนก็แล๎วกันด๎วยกันทั้งนั้น (พุทธทาสภิกขุ, 2557ข, 
น. 184-185) 

ตรงจุดนี้ เราเห็นวําวิชาจิตวิทยาเป็นมรดกทางความรู๎ของยุคสมัยใหมํ 
ดังที ่ปีเตอร๑ ชมิดท๑ ลิวเคล (Perry Schmidth-Leukel) เชื่ออยํางสนิทใจวําพุทธทาสภิกขุมิได๎หยุดแคํ
การใช๎คําศัพท๑ตะวันตกเทํานั้น แตํด๎วยจิตใจที่ชอบวิเคราะห๑ พุทธทาสภิกขุจึงต๎องการไปไกลกวํานั้น 
โดยเฉพาะการวิพากษ๑ปรัชญาการเมืองและสังคม พุทธทาสภิกขุได๎กลําวในคําสอนของทํานวําอุดมการณ๑
เสรีนิยม (Liberalism) กับแนวคิดเรื่องเสรีภาพของป๓จเจก (individual liberty) ได๎สนับสนุนให๎คนมี
อีโก๎ ยึดติดกับผลประโยชน๑สํวนตน ชาวพุทธที่เห็นคล๎ายกับพุทธทาสภิกขุจึงเสนอวิธีที่มีองคาพยพที่รวม 
โดยสนับสนุนให๎ทุกคนทําหน๎าที่ของตนในลักษณะรํวมมือรํวมใจ อิสรภาพ (freedom) ในความหมาย
ของพุทธทาสภิกขุจึงมิได๎หมายถึงเจตจํานงเสรี (free individual agency) หรือเสรีภาพในการกําหนด
ชีวิตของตนเอง (self determination) แตํทวําหมายถึงอิสรภาพจากอวิชชาหรือกิเลส (freedom 
from defilements) (Schmidt-Leukel, 2006, pp. 92-93). 

ในการวิพากษ๑สังคมศาสตร๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
เห็นวําเมื่อวิทยาเฟ่ืองฟู นักวิชาการก็อยากจะให๎ศาสตร๑ของตนมีลักษณะและมีฐานะอยํางวิทยาศาสตร๑
ด๎วย แล๎วก็พยายามเอามาตรฐานความจริง ตลอดจนวิธีศึกษาตามแบบวิทยาศาสตร๑เข๎ามาใช๎ในศาสตร๑
ของตน เกิดเป็นกลุํมวิชาใหมํเรียก “สังคมศาสตร๑” ศาสตร๑เหลํานี้เห็นวําศีลธรรมหรือจริยธรรมเป็น
เรื่องคุณคําซึ่งไมํเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร๑ก็พากันพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องศีลธรรม หรือจริยธรรม 
พยายามแสดงตัววําเป็นศาสตร๑ที่ปราศจากคุณคํา ถ๎าจะศึกษาเรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรมบ๎างก็มอง
เอาเฉพาะในแงํที่เป็นพฤติกรรมทางสังคมหรือเป็นการแสงออกทางรูปธรรมที่สังเกตได๎ตามวิธี
วิทยาศาสตร๑เทํานั้น (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2547ก, น. 81) 

ในการวิพากษ๑รัฐศาสตร๑ พุทธทาสภิกขุนิยามการเมืองวําหมายถึงการจัด
หรือการทําให๎คนจํานวนมากอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขโดยไมํต๎องใช๎อาชญา ในนัยนี้ เราต๎องทําการเมือง
ให๎ถูกต๎อง พุทธทาสภิกขุเห็นวําการเมืองแม๎จะมีหลายระบบ เชํน ราชาธิปไตย เผด็จการ ประชาธิปไตย 
สังคมนิยม  ฯลฯ  แตํระบบเหลํานั้นก็อยูํในการเมืองตามความเป็นจริงเพียงสองประเภท นั่นคือ
การเมืองที่ถูกต๎องกับการเมืองที่ไมํถูกต๎อง การเมืองที่ถูกต๎องคือการเมืองที่มีศีลธรรม (พุทธทาสภิกขุ, 
2549ก, น. 124) ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) พยายามมองหาหลักการตําง ๆ 
ในคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ดี โดยตั้งคําถามตํอแนวคิดสมัยใหมํในวิชารัฐศาสตร๑ในด๎านความ
สมจริง เชํน แนวคิดเจตจํานงเสรี เสรีนิยมประชาธิปไตย สังคมนิยม เป็นต๎น  

ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําความคิดทาง
รัฐศาสตร๑แตํไหนแตํไรมามุํงให๎เราได๎ ให๎เราเหนือเขา ให๎เราชนะ และหาทางวําถ๎าเป็นฝุายอ่ืนพวกอ่ืน 
เราไมํต๎องการให๎เจริญงอกงาม นักทฤษฎีทางรัฐศาสตร๑ที่มีชื่อเสียงมากของตะวันตกชื่อ แมคคีอาเวลลี่ 
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(Niccolo Machhiavelli) ก็สอนระบบที่เรียกวําเจ๎าเลํห๑เจ๎ากลในการแสวงหาความยิ่งใหญํด๎วยการ
กําจัดฝุายศัตรู ไมํวําจะกําจัดได๎อยํางไรเอาทั้งนั้น ไมํถือเป็นการเสียคุณธรรม แนวคิดรัฐศาสตร๑ทั่วไป
ยากจะพ๎นการให๎ตนยิ่งใหญํบนความยํอยยับของคนอ่ืน (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2547ข, น. 25)  

ในการวิพากษ๑เศรษฐศาสตร๑ พุทธทาสภิกขุเห็นวําเศรษฐศาสตร๑แท๎จริง
คือชีวิตโวหาร สํวนลึกมีได๎ทั้งสองทาง คือ วัตถุ และ จิตวิญญาณ เศรษฐศาสตร๑แหํงชาวพุทธต๎องเน๎น
เรื่องใช๎ชีวิตให๎เกิดผลด๎านวิญญาณ เพราะลําพังผลทางวัตถุไมํนํามาซึ่งสันติสุขได๎ คําวํา “economics” 
แปลวําประหยัดทุน คํานี้เอาแพะชนแกะ เศรษฐ๑แปลวําประเสริฐ มาจับคูํกัน ทั้งที่มีคนละความหมาย 
พวกเรามีสิทธิที่จะเอาตามบาลี เศรษฐศาสตร๑เพื่อรู๎ป๓ญหารํวมกันของสากล เศรษฐศาสตร๑เพื่อรัก 
มีความรักสากล และเศรษฐศาสตร๑เพ่ือรอดแหํงสากลชีวิต  ถ๎าไมํถึงขั้นนี้ไมํควรเรียกวํา “เศรษฐ” 
(พุทธทาสภิกขุ, 2541, น. 479) 

ในขณะที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เคยวิพากษ๑แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร๑ของโลกตะวันตกวําเป็นแนวคิดแหํงเศรษฐกิจเพ่ือสนองความต๎องการเสพบริโภค 
ดังปรากฏในหนังสือเรื่อง “เศรษฐศาสตร๑แนวพุทธ”  

นักเศรษฐศาสตร๑บางคนบอกวํา เศรษฐศาสตร๑เป็นสังคมศาสตร๑ที่ขึ้นตํอ value มากที่สุด 
เรียกวําเป็น value-dependant มากที่สุดในบรรดาสังคมศาสตร๑ทั้งหลาย ในเมื่อจุด
เริ่มของเศรษฐศาสตร๑อยูํที่ความต๎องการของคน ความต๎องการของคนเป็นคุณคําอยูํใน
จิตใจ. . . เศรษฐศาสตร๑มิสามารถเป็นวิทยาศาสตร๑ที่สมบูรณ๑แบบได๎ หรือไมํสามารถเป็น
วิทยาศาสตร๑ได๎แท๎จริง เพราะไมํอาจเป็นอิสระจากคุณคําตําง ๆ หรือจะต๎องขึ้นตํอ
คุณคําอะไรบางอยําง ในหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร๑จะเต็มไปด๎วยฐานคติ คือ 
ข๎อที่ถือวํายุติเป็นอยํางนั้น เป็นความจริงโดยที่ยังมิได๎พิสูจน๑ เมื่อยังเต็มไปด๎วยฐานคติ
ตําง ๆ แล๎ว  จะเป็นวิทยาศาสตร๑ได๎อยํางไร. . . เมื่อเราบอกวําเศรษฐศาสตร๑ไมํเกี่ยวกับ
คุณคํา เราก็จะพยายามเลี่ยงหลบและไมํศึกษาเรื่องคุณคํานั้น ซึ่งจะทําให๎เรามองไมํชัดเจน 
และจัดการมันไมํได๎ดี. . .การที่เราเร๎าคํานิยมบริโภค ต๎องการให๎คนบริโภคมาก ไมํจําเป็น 
ต๎องทําให๎เกิดการผลิตขึ้น แตํจะทําให๎เกิดความฟุูงเฟูอ การกู๎หนี้ยืมสิน ทุจริต เพื่อ
การบริโภคได๎มาก เป็นการพัฒนาที่ผิดพลาดอยํางยิ่ง (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2559ข, 
น. 18-45) 

นอกจากนั้น ทํานได๎เสนอแนวคิดเศรษฐศาสตร๑มัชฌิมาที่เน๎นการประสาน
ให๎เกื้อหนุนกันระหวํางความเจริญแบบปลายเปิดของสังคมกับความเจริญแบบปลายปิดของชีวิตบุคคล 
(พระพรหมคุณาภรณ๑, 2559ข, น. 88) ทํานเห็นวําการสร๎างความเจริญสมัยใหมํได๎เน๎นความขยายตัว
เติบโตทางเศรษฐกิจคือมุํงความมั่งคั่งพรั่งพร๎อมทางวัตถุหรือสิ่งเสพบริโภคตลอดมา จนกระทั่งถึงชํวง 
พ.ศ. 2530 จึงได๎มีการยอมรับกันทั่วโลกโดยการประกาศของสหประชาชาติวําการพัฒนาที่ทํากันมา
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นั้นเป็นการพัฒนาที่ไมํยั่งยืน โดยมีสาเหตุหลักที่มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผิดพลาด โดยไมํคํานึงถึง
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและเป็นการพัฒนาอยํางไมํสมดุล มิได๎บูรณาการเข๎ากับคน ดังนั้น การบริโภค
ด๎วยป๓ญญานี้จึงเรียกวําการบริโภคที่พอดีซึ่งเป็นแกนของเศรษฐกิจแบบพอดี หรือเศรษฐกิจมัชฌิมา 
ซึ่งสมควรจะเป็นเศรษฐกิจของมนุษย๑ที่มีการศึกษา ผู๎ได๎พัฒนาตนแล๎ว พูดอีกสํานวนหนึ่งวําการบริโภค
ด๎วยป๓ญญา เป็นจุดเริ่มและเป็นแกนกลางของเศรษฐศาสตร๑แนวพุทธ เพราะเป็นสาระของเศรษฐกิจ
และเป็นตัวกําหนด ควบคุมกระบวนการกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งหมด ตั่งแตํการผลิตจนถึงการโฆษณา 
ให๎คงความเป็นเศรษฐกิจที่ดีท่ีสร๎างสรรค๑ (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2559ข, น. 65-71) 

ในการวิพากษ๑ปรัชญาตะวันตก (ญาณวิทยา) พุทธทาสภิกขุเห็นวําเดี่ยวนี้
โลกกําลังเป็นบ๎าปรัชญา โลกกําลังติดเฮโรอีนปรัชญา หลงใหลปรัชญาอยํางหลับหูหลับตา เป็นการคํานึง
คํานวณทาง logic บ๎างทางปรัชญาบ๎าง (พุทธทาสภิกขุ, 2548, น. 16-17) ทั้งนั้น พุทธทาสภิกขุได๎
วิพากษ๑วิธีคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาในโลกตะวันตก ดังในตัวอยํางข๎อความจากหนังสือ “ภาษาคน-
ภาษาธรรม” ของพุทธทาสภิกขุที่ได๎วิพากษ๑ปรัชญาของเรอเน เดส๑การ๑ต (Rene Descarte) ดังนี้ 

พวกท่ีไปได๎ไกลหรือคนทั้งหลายยอมเห็นด๎วย ก็คือพวกที่กลําววํา เพราะเรารู๎สึกคิดนึกได๎ 
จึงถือวําเรามีตัวอยูํ (cogito ergo sum) ขอให๎ฟ๓งดูให๎ดีวํา เพราะข๎าพเจ๎าคิดได๎ ข๎าพเจ๎า
จึงมีตัวข๎าพเจ๎าอยูํ คําพูดอยํางนี้มันจะมีน้ําหนักสักเทําไร จะมีเหตุผลสักเทําไร เพราะวํา
ความคิดเชํนนั้นยํอมจะต๎องปะทะกันเข๎ากับความคิดของพุทธบริษัทที่พยายามแตํจะพูด
วํา ข๎าพเจ๎ามิได๎มีอยูํ แม๎วําข๎าพเจ๎าคิดได๎หรือรู๎สึกได๎ถ๎าพุทธบริษัทใดเกิดไปมีความเชื่อ
เข๎าวําเพราะเราคิดได๎ เพราะฉะนั้นต๎องถือวําเรามีอยูํอยํางนี้แล๎ว คนนั้นก็ไมํใชํพุทธบริษัท 
และจะกลายเป็นสมาชิกของนักปราชญ๑ตะวันตกสาขาใดสาขาหนึ่งไปเทํานั้นเอง. . .ที่จริง
ความคิดข๎อนี้ก็นับวําแยบคายอยูํมาก ถ๎าไมํมีตัวเราแล๎ว อะไรจะคิด อะไรจะรู๎สึก การที่
จะมาบอกให๎เชื่อวําสิ่งที่รู๎สึกได๎คิดนึกได๎ ก็ยังไมํใชํตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่เข๎าใจยาก เรียกวํา
แทบจะเหลือวิสัยที่จะพูดกับคนธรรมดาทีเดียว เพราะเหตุวําสิ่งที่เราเรียกวําจิตใจที่รู๎สึก
คิดนึกได๎นี้ เป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งสุขุมเกินไป กวําที่จะมาพิสูจน๑กันได๎วํามันเป็น
เพียงธรรมชาติล๎วน ๆ ดังนั้น เราจะต๎องอาศัยหลักในทางพระพุทธศาสนาที่วํา รูปธรรม
ก็ดนีามธรรมก็ดี ทั้ง 2 อยํางนี้เป็นธรรมชาติเสมอกัน (พุทธทาสภิกขุ, 2555ข, น. 186) 

ในการวิพากษ๑ปรัชญาสังคม เมื่อครั้งที่นักปรัชญาสังคมได๎วิจารณ๑
พระพุทธศาสนาวําไมํมีสิ่งที่อาจเรียกวําปรัชญาสังคม ทั้งพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) ได๎อธิบายกลับวํา แท๎จริงแล๎วพระพุทธศาสนาเองก็เป็นเรื่องสังคมล๎วน ๆ ดังเห็นชัดวํา
พระวินัย ศีล มรรคมีองค๑ 8 นิพพาน ก็ล๎วนแตํเป็นเรื่องสังคมและเพ่ือสังคมทั้งสิ้น การตอบในทํานอง
นี้สามารถสร๎างบรรทัดฐานให๎กับผู๎คนในสังคมไทย โดยเฉพาะคนรุํนใหมํจะได๎เข๎าใจวําแม๎คําวํา 
“ปรัชญาสังคม” ไมํมีในภาษาบาลี แตํมโนทัศน๑ หรือคําสอนนั้นมี ทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ๎ามิเคย
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ต๎องการให๎ศาสนาเป็นแคํเรื่องปรัชญาที่ผู๎คนถกเถียงไปเรื่อย ๆ แตํศาสนาต๎องเป็นเรื่องของการนําไป
ปฏิบัติที่ใช๎การได๎และเห็นผลในชีวิตนี้ได๎จริง  

นอกจากนั้น เมื่อสังคมหยิบยกประเด็นเสรีภาพ อิสรภาพ ซึ่งเป็นแนวคิด
สําคัญในวิชาปรัชญา พุทธทาสภิกขุได๎ทิ้งพินัยกรรมทางความคิดให๎สังคมไทย โดยตอกย้ําปริศนาธรรม
ที่วําเสรีภาพทางสังคม เราไมํอาจมี และไมํควรมี แตํเสรีภาพทางจิตใจนั้น เรามีได๎เสมอ เมื่อเรามี
เสรีภาพแกํ/เหนือกิเลส  นี้จะชํวยให๎มีเสรีภาพทางสังคมอยูํโดยอ๎อม (พุทธทาสภิกขุ, 2541, น. 51) 
ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแหํงอิสรภาพ 
จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเรียกชื่ออยํางหนึ่งวํา “วิมุตติ” แปลวําความหลุดพ๎น ความปลอดพ๎น
จากสิ่งผูกรัดบีบคั้นครอบงําจํากัดขัดข๎อง ไมํต๎องขึ้นตํออะไร ๆ หรือตํอใคร ๆ ได๎แกํ ความเป็นอิสระ
นั่นเอง (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2556, น. 64) 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎เคยวิพากษ๑วิธีคิดของ 
อัลเบิร๑ต ชไวท๑เซอร๑ (Albert Schweitzer) นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงชาวตะวันตกที่ได๎เขียนหนังสือ ซึ่งได๎
วิจารณ๑จริยศาสตร๑พุทธวําไมํมีเรื่องปฏิบัติการทางสังคม ทั้งนี้เพราะชไวท๑เซอร๑ดูเพียงคําจํากัดความ
ของคําวํา “ทําด”ี ในพระพุทธศาสนา  ก็คือ  เว๎นชั่ว  แล๎วก็ให๎มีเมตตากรุณา  จึงไมํเห็นเรื่องของการ
ออกมาทําเป็นการปฏิบัติ เพราะฉะนั้น การทําความดีของชาวพุทธในทัศนะของชไวท๑เซอร๑จึงไมํมีผล
อะไร เพราะไมํมีการปฏิบัติในระดับสังคม เหมือนกับวํานอนแผํเมตตาอยูํในมุ๎ง ก็เป็นการทําความดีแล๎ว 
ตรงจุดนี้ ทํานเห็นวํานี้เป็นตัวอยํางของการนําเอาธรรมมาใช๎อยํางไมํครบถ๎วน ชาวพุทธจํานวนมากก็เป็น
แบบนี้ (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑, 2560, น. 60-63) 

ในการวิพากษ๑ศาสตร๑แหํงการพัฒนา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑  
(ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําสํวนใหญํที่ผํานมา โลกของเราพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจให๎เจริญรุํงเรืองเพียงด๎าน
เดียว โดยลืมนึกไปวํา ในขณะเดียวกันได๎ทําลายโลกไปด๎วยอีกทางหนึ่ง จึงเป็นการพัฒนาที่ไมํยั่งยืน 
ประเทศไทยก็นําเอาแนวทางการพัฒนาจากประเทศที่เจริญแล๎ว แตํก็เป็นการพัฒนาที่ทําให๎ชีวิตและ
สังคมมีป๓ญหาหมักหมม ประเทศมีความเจริญด๎านวัตถุมากขึ้น แตํขาดการพัฒนาด๎านจิตใจ แสดงให๎
เห็นความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมพร๎อมทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม จึงสํงผลให๎สภาพแวดล๎อมเสื่อม
โทรมลงไปด๎วย เมื่อสภาพแวดล๎อมมีป๓ญหาก็ทําให๎การพัฒนาถึงทางตัน นอกจากนั้น เมื่อนําเทคโนโลยี
เข๎ามาจัดการกับสิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยีก็ก็เป็นตัวกํอป๓ญหาในแงํทําลายของดีและสร๎างของเสียอ่ืน ๆ 
ให๎เกิดข้ึน การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่สนองความต๎องการของป๓จจุบัน โดยไมํทําให๎ประชาชนใน
รุํนตํอไปในอนาคตต๎องประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความต๎องการ
ของเขาเอง การพัฒนาที่ยั่งยืนจะสําเร็จได๎ เราจะต๎องพัฒนาคนให๎มีจริยธรรม ป๓ญหาในการพัฒนาที่
ยั่งยืนไมํสําเร็จเกิดจากกิเลส 3 อยํางที่ขัดขวงจริยธรรม  คือ  ตัณหา (ความอยากได๎ผลประโยชน๑) 
มานะ (ความต๎องการยิ่งใหญํ อยากมีอํานาจครอบงําผู๎อ่ืน) ทิฏฐิ (หรือความยึดมั่นในแนวคิด ซึ่งแก๎ได๎

Ref. code: 25625924300014MGA



113 
 
ยาก สิ่งแวดล๎อม) ปราชญ๑เถรวาททั้งสองรูปมักเห็นวําปฏิจจสมุปบาทเป็นวิธีคิดที่คํานึงถึงองคาพยพ 
หรือระบบนิเวศน๑ที่สะท๎อนความเชื่อมเกี่ยวโยงกันของสรรพสิ่งในจักรวาลและความเป็นเหตุผล ในนัยนี้ 
รัฐต๎องวางนโยบายประชาการให๎ดี รัฐต๎องอนุรักษ๑ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยํางดี เทคโนโลยีเป็น
สิ่งประดิษฐ๑ของมนุษย๑ เป็นสิ่งแวดล๎อมเทียม ดังนั้น เราต๎องใช๎ไมํประมาท ทั้งนี้ เราต๎องมองตนเองให๎
เป็นสํวนหนึ่งของธรรมชาติ มิใชํต๎องการควบคุมธรรมชาติ และคงยอมรับวําเทคโนโลยีบางอยํางนั้นดี 
แตํสังคมไทยบางสังคมขาดภูมิหลังในการพัฒนาเทคโนโลยี จึงใช๎เทคโนโลยีไมํเป็น (พระพรหมคุณาภรณ๑, 
2552, น. 2-52)  

ในการวิพากษ๑การศึกษา พุทธทาสภิกขุเห็นวําหัวใจของการเรียน หรือ
การศึกษาคือการอยูํกับอารมณ๑นั้นในขณะเรียน แม๎เรื่องทางเพศทางอายตนะทั้งหก ให๎รู๎รส ปฏิกิริยา 
อิทธิพล ผล ธรรมชาติตามที่เป็นจริง ผิดกันไกลลิบกับการเรียนในห๎องเรียน แตํมันยากที่จะจัดให๎มี
การเรียนการสอนในระบบอยํางนี้ มันเลยกลายเป็นเรื่องพิเศษสํวนตัวของบางคนไป (พุทธทาสภิกขุ, 
2541, น. 194) ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑เห็นวําการศึกษาไมํใชํเพียงเสมือนคอยตามผลิต
คนมาสนองความต๎องการของสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง มิใชํมีความหมายเพียงเป็นการฝึกสอนวิชาหา
เลี้ยงชีพ เหมือนวําเอาแคํให๎คนหากินได๎เกํงเทํานั้น แตํจะต๎องทําหน๎าที่แตํงสรรขับเคลื่อนชีวิตและ
สังคมไปในทิศทางท่ีถูกต๎องดีงามยั่งยืน ถ๎าชีวิตและสังคม ตลอดจนอารยธรรมเดินผิดทาง การศึกษาก็
จะต๎องนําในการแก๎ไข และพาหันก๎าวไปในทางท่ีถูกต๎อง คือ พัฒนาคนให๎สามารถ มิใชํเพียงที่จะรับใช๎
สังคม หรือคอยตามสนองกระแสสังคม แตํให๎สามารถนําสังคม อยํางน๎อยรํวมสร๎างสรรค๑สังคมอยํางมี
จุดหมายระยะยาวของความเป็นมนุษย๑ มิใชํเพียงจุดหมายแคํการมีกิน มีเสพ ให๎เป็นอยูํได๎  
(พระพรหมคุณาภรณ๑, 2555ก, น. 22) 

ในการวิพากษ๑ประวัติศาสตร๑ พุทธทาสภิกขุกลําววํา ประวัติศาสตร๑เป็น
เพียงกองซากเดนแหํงความคิดเห็นตามที่ผู๎เขียนที่มีอํานาจแวดล๎อมให๎เขาเขียนตามความรู๎สึกของเขา 
โดยวินิจฉัยของเขาเอง นั้นจึงมีความจริงแท๎ของธรรมชาติอยูํน๎อยมาก (พุทธทาสภิกขุ, 2541, น. 82) 
หากกลําวในเชิงวิชาการ ทุกประวัติศาสตร๑นิพนธ๑ตํางก็มีเรื่องคํานิยมซํอนอยูํด๎วยกันทั้งนั้น  

ในการวิพากย๑นิติศาสตร๑  หนังสือ “นิติศาสตร๑แนวพุทธ” เป็นตัวอยํางที่
ชัดเจนของการวิพากษ๑นิติศาสตร๑ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) โดยเฉพาะการวิพากษ๑
แนวคิดเรื่องสิทธิ ดังที่นักกฎหมายชอบอ๎างเรื่องสิทธิ แตํพระพุทธศาสนากลับเห็นวําแท๎จริงแล๎ว 
มนุษย๑ไมํมีสิทธิอะไรทั้งนั้น ดังในปรากฏในตัวอยํางข๎อความที่ยกมาข๎างลําง 

พัฒนาคนให๎รู๎จักเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน แตํต๎องรู๎ทันวําที่แท๎มนุษย๑ไมํมีสิทธิ มนุษย๑เรา
มีความสามารถในเรื่องวินัยนี้ เราจึงจัดโครงการสร๎างวางระบบตั้งกฎระเบียบในการจัดแจง
จัดสรรสังคมขึ้นมากมาย และพัฒนาอารยธรรมขึ้นได๎ จนกระทั่งมนุษย๑ถึงกับตกลงกันให๎
พวกตนมีสิทธิ แม๎แตํจะเป็นเจ๎าของและจัดการกับธรรมชาติได๎ตามปรารถนา เชํน แผํนดิน 
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ก็นํามาแบํงโดยกําหนดให๎มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเกิดขึ้น เอาแผํนดินมาจัดสรร บัญญัติวํา
ที่ดินแปลงนี้เป็นของคุณ ที่ดินแปลงนี้เป็นของฉัน จะละเมิดกันไมํได๎ โดยมีนักกฎหมาย
เข๎ามารองรับ ถ๎าละเมิดกันก็มีการลงโทษตามกระบวนการของกฎหมายนั้น กฎหมาย
จึงเป็นเครื่องแสดงการยอมรับสิทธิหรือเป็นเครื่องกําหนดให๎เกิดมีสิทธินั้นขึ้น และ
กฎหมายก็ยังเป็นเครื่องมือคุ๎มครองสิทธิของบุคคลตลอดจนคุ๎มครองกิจการตําง ๆ ของ
คน แตํไป ๆ มา ๆ มนุษย๑ก็อาจจะลืมความจริงที่แท๎ของธรรมชาติไปเลย จนบางที เมื่อ
มนุษย๑ตํางอารยธรรมตํางวัฒนธรรมมาพบกัน ก็มีเรื่องแปลก ๆ (พระพรหมคุณาภรณ๑, 
2555ก, น. 22) 

ในการวิพากษ๑การครอบงําความรู๎ เชิงวาทกรรมของโลกตะวันตก  
พุทธทาสภิกขุสังเกตเห็นวําบรรดาศาสตราจารย๑และนักศึกษาไทยในยุคป๓จจุบันมักตกอยูํภายใต๎
กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงที่บัญญัติกันขึ้นมามาก ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
และถือวําต๎องเป็นเชํนนั้น ไมํกล๎ามีความคิดแตกแยก หรือเห็นตําง การที่จะให๎มาศึกษาในแงํพุทธศาสตร๑ที
หนึ่งก็กลัวเสียศักดิ์ศรี ด๎วยความระมัดระวังมากเกินไป เลยไมํคํอยพบความคิดที่เป็นอิสระหรือบริสุทธิ์ 
(พุทธทาสภิกขุ, 2541, น. 169)  

อาจกลําวในอีกแบบได๎วําพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) ได๎ค๎นหามุมมอง หรือแนวคิดเดํน ๆ ในคําสอนทางพระพุทธศาสนามาใช๎วิพากษ๑ศาสตร๑
สมัยใหมํในฐานะมรดกทางความคิดของความเป็นยุคสมัยใหมํ คําวิพากษ๑เหลํานั้นตํอมาถูกใช๎ในการ
ผลิตความรู๎เชิงวาทกรรม เมื่อนานวันไป วาทกรรมเหลํานั้นได๎พัฒนาและแตกแขนงออกไปเป็นหลาย
ชุดความรู๎เชิงวาทกรรม เชํน วาทกรรมด๎านการศึกษา วาทกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม วาทกรรมด๎านสิทธิ
มนุษยชน เป็นต๎น วาทกรรมเหลํานี้มีสิ่งที่อาจเรียกวํา “อุดมการณ๑เถรวาท” ที่ผสมระหวํางอุดมการณ๑
เกําและใหมํ อุดมการณ๑เกําคือพุทธป๓ญญาในทุกแงํมุม อุดมการณ๑ใหมํเป็นเรื่องที่พระสงฆ๑มองตนเอง
และสังคมที่ตนอยูํอยํางไร อุดมการณ๑ใหมํนี้ทําหน๎าที่วิพากษ๑จุดอํอนของความเป็นยุคสมัยใหมํของโลก
ตะวันตก หรือเพ่ือวิจารณ๑ความล๎มเหลวของประชาคมโลกในการจัดการกับป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ยุคสมัยใหม ํ

การที่พระสงฆ๑ผลิตความรู๎เชิงวาทกรรมเหลํานี้ยํอมบอกเป็นนัยวําพระสงฆ๑
มิใชํสนใจแตํเรื่องคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนาในแบบการศึกษาสงฆ๑ในลักษณะโบราณ แตํพระสงฆ๑ยัง
ต๎องศึกษาความรู๎จากโลกตะวันตกในแบบจริงจังด๎วย สํวนหนึ่งเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการเสวนากับโลก 
แตํวัตถุประสงค๑หลักอาจเพื่อสร๎างชุดความรู๎ในแบบใหมํ ๆ ให๎แกํสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันสงฆ๑ไทย 
ทั้งนี้ อาจกลําวในอีกแบบได๎วํา แท๎จริงแล๎ว ปราชญ๑เถรวาทมิได๎อํานแตํพระบาลี หรือสวดมนต๑เทํานั้น 
ความพยายามที่จะนําคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเพ่ือเสวนากับศาสตร๑สมัยใหมํเป็นเรื่องที่นําสนใจ 
แม๎วําบางคนอาจไมํคล๎อยตามคําวิพากษ๑วิจารณ๑ แตํอยํางน๎อยทั้งพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธ
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โฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎พยายามอยํางเต็มกําลังในการกระตุ๎นมิให๎ผู๎คนหลงเชื่อวําวาทกรรมตําง ๆ ที่
อยูํรายรอบนั้นเป็นเรื่องจริง หรือเรื่องดีงาม 

การนําเรื่องโยนิโสมนสิการในพระไตรปิฎกมาสร๎างเป็นชุดความรู๎เกี่ยวกับ
กระบวนการคิดวิเคราะห๑ในจารีตเถรวาทเป็นอีกตัวอยํางที่พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) สามารถทําได๎ดีมาก สําหรับหลายตน การนําแนวคิดโยนิโสมนสิการมาตีความและขยาย
ความอยํางละเอียดเพ่ือให๎เข๎ากับยุคสมัยใหมํเป็นเรื่องเชิงสร๎างสรรค๑ในยุคแหํงขําวสาร ดังที่พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) เห็นวําโยนิโสมนสิการเป็นวิธีการพ้ืนฐานในการกลั่นกรองข๎อมูลขําวสารได๎ดี 
(พระพรหมบัณฑิต, 2560, น. 110-116) 

ในการสร๎างองค๑ความรู๎นี้ พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) ได๎พยายามนํามุมมองและแนวคิดเดํน ๆ ในคําสอนทางพระพุทธศาสนามาใช๎วิเคราะห๑
และวิพากษ๑ศาสตร๑สมัยใหมํจํานวนมากมายในลักษณะที่ไมํมีใครในสังคมไทยกล๎าทํามากํอน เพราะคน
สํวนใหญํเห็นวําวิทยาการของโลกตะวันตกเป็นสิ่งที่ถูกต๎องหรือดีงาม แตํพุทธทาสภิกขุและสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เลือกที่จะทวนกระแส อยํางไรก็ตาม มิวําการวิเคราะห๑และคําวิพากษ๑
ของพระสองรูปนี้จะถูกต๎องหรือไมํก็ตาม คําวิพากษ๑เหลํานั้นก็พัฒนาและแตกแขนงออกไปเป็นหลาย
ชุดความรู๎เชิงวาทกรรม เชํน วาทกรรมด๎านการศึกษา วาทกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม วาทกรรมด๎านสิทธิ
มนุษยชน เป็นต๎น วาทกรรมเหลํานี้บางครั้งถูกใช๎เพ่ือวิพากษ๑จุดอํอนของความเป็นยุคสมัยใหมํของโลก
ตะวันตก หรือต๎านทานวาทกรรมของโลกตะวันตก หรือวิจารณ๑ความล๎มเหลวของประชาคมโลกในการ
จัดการกับป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดข้ึนในยุคสมัยใหมํ 

ในยุคหลังอาณานิคมนี้เอง วาทกรรมคําสอนชุดตําง ๆ ของพระพุทธศาสนา
ไทยได๎ถูกพัฒนาขึ้นมาก โดยเฉพาะวาทกรรมการเมืองโดยธรรม วาทกรรมเศรษฐกิจเชิงพุทธ แตํหาก
สังเกตให๎ลึกลงไป วาทกรรมเศรษฐกิจเชิงพุทธเกิดจากการโต๎เศรษฐกิจทุนนิยม วาทกรรมด๎านสิทธิ
มนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยเกิดจากการโต๎วาทกรรมสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตก วาทกรรมการศึกษา
เถรวาทเกิดจากการโต๎การจัดระบบการศึกษาสมัยใหมํ เป็นต๎น  

ในระนาบหนึ่ง การที่พระสงฆ๑ผลิตความรู๎เชิงวาทกรรมเหลํานี้ยํอมบอก
เป็นนัยวําพระสงฆ๑ต๎องอําน หรือเรียนรู๎วําโลกข๎างนอกวัดนั้นกําลังสนใจอะไร หรือทําไมพระสงฆ๑
จําเป็นต๎องเริ่มท่ีจะต๎องวิเคราะห๑ความรู๎จากโลกตะวันตกอยํางจริงจัง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุดความรู๎ในแบบใหมํ ๆ ให๎แกํโลกเถรวาท แตํในอีกระนาบ การผลิตวาทกรรมเถรวาทมากมายใน
ลักษณะนี้ตํางสะท๎อนวําพุทธทาสภิกขุมีความปรารถนาอยํางแรงกล๎าที่จะเห็นผู๎คนหันกลับมาสนใจ
ศาสนาเหมือนสนใจวิทยาศาสตร๑ หรือศาสตร๑สมัยใหมํอ่ืน ๆ ดังที่ทํานพูดเสมอวําเราจะต๎องรอคอยไป
จนกวําเมื่อไรธรรมจะกลับมาสูํความนิยมของสังคมมนุษย๑อีกเทํานั้น (พุทธทาสภิกขุ, 2557ข, น. 184) 
คํากลําวนี้บอกเป็นนัยวําคนในยุคสมัยใหมํมิได๎มองคําสอนทางพระพุทธศาสนาวํามีอํานาจเทํากับ

Ref. code: 25625924300014MGA



116 
 
วิทยาศาสตร๑หรือศาสตร๑สมัยใหมํอ่ืน ๆ ด๎วยเหตุนี้ พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑จึงต๎อง
เดินหน๎าผลิตความรู๎เชิงวาทกรรมจํานวนมากเพ่ือยืนยันวําคําสอนทางพระพุทธศาสนายังไมํตาย และ
เพ่ือทําให๎สังคมเห็นวําสถาบันสงฆ๑ไทยยังมีความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญา สถาบันสงฆ๑ยังมิได๎สูญเสีย
บทบาทเหมือนกับที่ภาษาบาลีได๎สูญสิ้น 

3.2.2.3 การต่อต้านไสยศาสตร์ที่ปนในพระพุทธศาสนา 
พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎ตํอต๎านความหมกมุํนแตํ

ในเรื่องพิธีกรรมที่มิได๎เป็นแกํนสาระ หรือพิธีกรรมที่มาจากความเชื่อของถ๎องถิ่น หรืออยูํนอกจารีต  
เถรวาท โดยเฉพาะสิ่งที่ทํานพิจารณาวําเป็นเรื่องไสยศาสตร๑ พุทธทาสภิกขุได๎กล๎าวิพากษ๑วิจารณ๑คณะสงฆ๑ 
หากประพฤติที่ออกนอกวัตร โดยเฉพาะในด๎านความเชื่องมงาย หรือในเรื่องไสยศาสตร๑ที่มีอยูํในทุก
ระดับของสังคมไทย ดังปรากฏตัวอยํางตัวบทข๎างลําง 

คนไทยเราทั่วไปก็มีสิ่งไสยศาสตร๑ไมํน๎อยกวําชนชาติอ่ืน มีการถือเครื่องรางของขลัง 
ลัทธิเคล็ดลับตําง ๆ เชํน ตื่นนอนมาจะต๎องเสกน้ําล๎างหน๎า จะถํายอุจจาระก็ต๎องผินหน๎า
ทิศนั้นทิศนี้ จะบริโภคอาหารหรือจะนอนก็ต๎องมีเคล็ด มีพิธี เชื่อผีสางเทวดา ต๎นไม๎
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นต๎น เป็นการปฏิบัติที่ไร๎เหตุผลอยํางยิ่ง ไมํคํานึงถึงเหตุผล คงมีแตํความยึด
มั่นถือมั่นตามตําราบ๎าง เคยทํามาแล๎ว ไมํยอมเปลี่ยนแปลบ๎าง แม๎ที่อ๎างตนเองวําเป็น
พุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา ก็ยังยึดถือกันไว๎คนละอยํางสองอยํางหรือผู๎ที่เรียกตนเอง
วําเป็นพระภิกษุสงฆ๑สาวกของพระพุทธเจ๎า (พุทธทาสภิกขุ, 2558ข, น. 65)  

แม๎วําวิทยาศาสตร๑ได๎กลายเป็นวาทกรรมที่ทรงพลังในศตวรรษที่ผํานมา
และได๎มีอิทธิพลสูงมากตํอวิธีคิด วิธีพูด วิธีเขียนของพระสงฆ๑ เถรวาทไทย แตํคําถามสําคัญที่มักถูก
หยิบยกขึ้นเสมอ คือ ชาวพุทธต๎องการลดเรื่องไสยศาสตร๑ นั่นเป็นเรื่องจริงหรือ ดังที่โดนัลด๑ เค สแวร๑เรอร๑ 
(Donald K. Swearer) พบวํา พลังของกระบวนการปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย (modernization) 
มิสามารถลดเรื่องไสยศาสตร๑ลง ในทางกลับกัน ความไมํมั่นคงทางจิตใจของสังคมของไทยที่เกิดขึ้นใน
ยุคโลกาภิวัตน๑ได๎กํอให๎เกิดความต๎องการที่จะปกปูองตนเองโดยอาศัยอํานาจทางไสยศาสตร๑ขึ้นมาก 
เชํน การผลิตพระเครื่อง ยันต๑ และรูปเคารพ เป็นต๎น (Heine & Prebish, 2003, p. 27) ตัวอยํางข๎อความ
ที่ผู๎วิจัยได๎ยกมาข๎างลํางสะท๎อนทําทีของปราชญ๑เถรวาทตํอประเด็นการตํอต๎านเรื่องไสยศาสตร๑ 

พุทธศาสนาแท๎จริงเป็นวิทยาศาสตร๑แตํถูกเอามาทําให๎เป็นไสยศาสตร๑เสีย
เป็นพิธี  เลยนั้นไปอีกก็เป็นรีตองยิ่งใช๎ไมํได๎ใหญํ  เพียงแตํ “พิธี” ก็แยํอยูํแล๎ว ถ๎ารีตองเข๎าไปอีกก็แยํ 
จนไมํมีอะไรเหลือ แตํวําพิธีนี้มันงํายดี ไสยศาสตร๑นี้มันก็งํายดี พูดกันคําเดียวก็ทําแล๎ว ทําเสร็จพิธีก็
ได๎ผลแล๎ว ถ๎าต๎องเสียสตางค๑ก็เสียสตางค๑ให๎แล๎ว ทําพิธีเสร็จแล๎ว แตํถ๎า “วิธี” ไมํใชํอยํางนั้น ต๎อง
ปฏิบัติต๎องกระทํา ต๎องกระทําจนถูกต๎องจนผลเกิดขึ้นมา นั้นจึงจะเป็นวิธี ไมํใชํพิธี (พุทธทาสภิกขุ, 
2556ข, น. 61)  
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ตอนเริ่มรับฝรั่งนั้น คนไทยก็พรํอง ยังไมํคํอยถึงพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะการศึกษา เมื่อกรุงเกําถูกเผาทําลาย บ๎านเมืองระส่ําระสาย ราษฎรยากแค๎น พระสงฆ๑
เป็นอยูํยาก ไสยศาสตร๑เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพอยํางแพรํหลาย พุทธิกศึกษาเลือนราง เวลาลํวงมานานก็
ยังอยูํเพียงในระยะฟ้ืนตัว พอหันไปหาไปรับตะวันตก ก็ยิ่งหํางเหิน บ๎างก็ถึงกับหมางเมิน จะเห็นวํา
แม๎กระทั่งเวลานี้ คนสํวนใหญํรู๎จักพระพุทธศาสนาแคํจากรูปแบบที่ติดมากับประเพณี ศัพท๑ธรรม
คําพระเป็นเพียงคําพูดสืบ ๆ กันมา ซึ ่งเพี้ยน ความหมายคลาดเคลื่อน กลายหรือเลือนรางไป 
(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑, 2560, น. 5) 

อยํางไรก็ดี คําวํา “ไสยศาสตร๑” ก็ยังเป็นคําที่สร๎างป๓ญหา เนื่องจากบางคน
มองสิ่งหนึ่งวําเป็นเรื่องไสยศาสตร๑ แตํคนอ่ืนอาจมิได๎มองสิ่งนั้นในแบบเดียวกัน โดยทั่วไป ไสยศาสตร๑
แปลวําศาสตร๑แหํงการหลับ หรือมนต๑ดํา ในนัยนี้ คํานี้จึงมิควรเทียบเทํากับคําวํา “อิทธิปาฏิหาริย๑” 
ทั้งนี้เพราะอิทธิปาฏิหาริย๑เป็นสํวนหนึ่งของเรื่องเลําในพระพุทธศาสนา วิชชา 8 เองก็เป็นญาณวิทยา
พุทธ เป็นความรู๎ระดับป๓ญญาที่เกินกวํามนุษย๑ (ดังเชํน อภิญญา) ที่คนในสมัยโบราณเชื่อวํามีอยูํจริง 
พระพุทธเจ๎า พระสาวก หรือเทพยดาในพุทธประวัติหรือในเรื่องเลํา ตํานานในพระพุทธศาสนามักมี
อิทธิฤทธิ์ หรือ อิทธิปาฏิหาริย๑ ในนัยนี้ ฉากปาฏิหาริย๑ ดังที่พบในพระไตรปิฎก จึงมิใชํถูกใช๎เพ่ือผลทํา
ให๎คนจดจํา หรือใช๎เพ่ือผลทางวรรณศิลป์ในแบบอุปลักษณ๑ หรือสัญลักษณ๑ ดังที่นักวิชาการในอดีตได๎
พยายามอธิบายออกมาในทํานองนั้น แตํแท๎จริง เรื่องปาฏิหาริย๑เป็นสํานึกท่ีมีอยูํในวิธีคิด วิธีเลํา และวิธี
เขียนที่จะขาดเสียมิได๎ และควรถูกพิจารณาวําเป็นเรื่องสุดยอดและเรื่องสมจริงในโลกทัศน๑ของลังกา
ในยุคโบราณ เรื่องวิชชา 8 หรืออภิญญา 6 ก็เป็นความรู๎ของผู๎ที่จะบรรลุธรรมขั้นสูง เราปฏิเสธไมํได๎วํา
วิชชา 8 นี้เองที่ทําให๎พระพุทธศาสนาดูศักดิ์สิทธิ์จนนําทึ่ง และเรื่องเหลํานี้ได๎สร๎างแรงบันดาลใจในหมูํชน
ที่ชอบเรื่องทํานองนี้ 

ดังที่พุทธทาสภิกขุกลําววํา ในบาลีพระไตรปิฎก เราพบเรื่องของฤทธิ์ชั้นที่
เป็นวิชชาหรืออภิญญาหนึ่ง ๆ แสดงไว๎แตํลักษณะหรืออาการวําสามารถทําได๎เชํนนั้น ๆ เทํานั้น หามี
บทเรียนหรือวิธีฝึกกลําวไว๎ด๎วยไมํ อันผู๎อํานพบได๎จากบาลีมหาอัสสปุรสูตร หรือสามัญญผลสูตรแล๎ว 
ในบาลีนั้นคล๎าย ๆ กับทํานแสดงวําเมื่อได๎พยายามฝึกจิตของตนให๎ผํองใส จนถึงขนาดที่เหมาะสมแกํ
การใช๎มันแล๎ว ฤทธิ์นั้นก็เป็นอันวําอยูํในกํามือ (พุทธทาสภิกขุ, 2555ข, น. 101)  

แม๎พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (อดีตรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 
ได๎กลําวในหนังสือ “วิชชาแปดประการ” วํา พระพุทธเจ๎าทรงใช๎เจโตปริยญาณเป็นประการแรกในการ
ทรงทรมานพระสาวกให๎บรรลุมรรคผล เพราะการที่จะสั่งสอนทรมานคนนั้น ถ๎าไมํรู๎ความคิดของคนที่
จะทรมานนั้นแล๎ว ก็คงเป็นการยากนักที่จะทรมานได๎ แตํหลักในคัมภีร๑วิสุทธิมรรค เรื่องเจโตปริยญาณนี้ 
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ลังกา) ได๎วางไว๎แตกตํางกับหลักของโยคีและนักจิตวิทยา เพราะพระพุทธโฆษาจารย๑
ต๎องการให๎รู๎ดวงจิตคนอ่ืนแตํเพียงวํา มีความโทมนัส หรือโสมนัส ผํองแผ๎วหรือขุํนมัว หรือเป็นอุเบกขา 
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ไมํต๎องการให๎รู๎ถึงกับวําคนนั้นคิดวําอะไร (หลวงวิจิตรวาทการ, 2560, น. 100) นั่นแสดงวําตามความ
เชื่อของหลวงวิจิตรวาทการ เรื่องประเภทนี้เป็นญาณวิทยาของคนโบราณอยํางแท๎จริง มิใชํเป็นเพียง
อุปลักษณ๑ หรือเครื่องมือทางวรรณศิลป์ดังที่บางคนเข๎าใจ 

3.2.2.4 การโต้กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยม และอุตสาหกรรมนิยม 
งานวิจัยนี้พบวํา การโต๎กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยม และ 

อุตสาหกรรมนิยมเป็นรูปแบบหนึ่งของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทย ทั้งนี้เพราะ
ในชํวงหลังยุคอาณานิคม (postcolonial period) อิทธิพลของบริโภคนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยมได๎เข๎า
มามีบทบาทในชีวิตขององค๑กรตําง ๆ แม๎แตํในพระพุทธศาสนาเอง จนเกิดมีคําวํา “พุทธพาณิชย๑” 
ซึ่งได๎กลายเป็นสํานวนติดปากเรียกกันมาจนทุกวันนี้  

หากมองย๎อนถึงต๎นตอ หรือแหลํงกําเนิด เราจะพบวํา ในต๎นทศวรรษ 1960
รัฐบาลไทยได๎สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในแบบทุนนิยม โดยเฉพาะ หนํวยงานราชการพยายาม
เรํงการพัฒนาในเขตชนบท ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แตํทวําในขณะเดียวกัน รัฐเองก็โฆษณาความดีงามของ
ระบบทุนนิยมที่รัฐบาลสนับสนุน เพ่ือปูองกันมิให๎ประชาชนหลงเข๎าไปในกระแสคอมมิวนิสต๑ที่กําลังถูก
เผยแพรํโดยพรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทยในขณะนั้น รัฐบาลทหารต๎องการสร๎าง เอกภาพใน
สังคมไทย การโฆษณาอยํางเกินจริงของรัฐบาลนี้และการเข๎ามาของทหารและอาสาสมัครชาวอเมริกัน
จํานวนนับหมื่นคนในประเทศไทยถูกมองวําเป็นจุดเริ่มต๎นของการกระตุ๎นทําให๎ประชาชนรับวิธีคิด
แบบวัตถุนิยมและบริโภคนิยมผํานวาทกรรมที่ผลิตโดยรัฐบาล (Jackson, 2003, pp. 28-50) พระสงฆ๑
เห็นวําประชาชนมิได๎คิดวิเคราะห๑เนื้อหาสาระของวาทกรรมเหลํานี้ในแบบจริงจัง (critical thinking) 
นอกจากนั้น รัฐบาลในยุคตํอมาก็ได๎มิได๎สนใจที่จะแก๎ไขวาทกรรมเหลํานั้น ในขณะที่ปราชญ๑เถรวาท
เห็นวําเมื่อคนเชื่ออะไรบางอยํางไปแล๎ว มันยากที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ในบริบทนี้ พระสงฆ๑ไทยได๎หัน
มาแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับการครอบงําของบริโภคนิยมและวัตถุนิยมในสังคมไทย ดังเชํน 
พุทธทาสภิกขุได๎วิพากษ๑ระบบทุนนิยมและวัตถุนิยม ดังตัวอยํางข๎อความดังนี้ 

เดี่ยวนี้มีวัตถุ ป๓จจัยอุปกรณ๑ที่สร๎างมาเพ่ือให๎ความสะดวกสบาย สวยงาม บํารุงบําเรอ 
ประดับประดา แล๎วผลมันเป็นอยํางไร มันก็เพ่ิมความเห็นแกํตัว ไมํลดความเห็นแกํตัว  
. . . นําเศร๎า นําสงสารที่วําโลกนี้มันยิ่งเต็มไปด๎วยสิ่งยั่วยวน วัตถุป๓จจัยแหํงความยั่วยวน
นั้น เขาตั้งโรงงานผลิตออกมาเป็นอุตสาหกรรม แล๎วจะทนไหวหรือพวกเด็ก ๆ เรา พวก
วัยรุํนเรานี้ มันก็ทนไมํได๎ มันก็ตกเป็นเหยื่อเป็นทาสของสิ่งเหลํานี้ แผํนดินไทยต๎องเป็น
อิสระ มีอตัมมยตาเป็นเครื่องทําความเป็นอิสระ ไมํเป็นทาสของวัตถุ เชํน อบายมุข ดื่ม
น้ําเมา เที่ยวกลางคืน ดูการเลํน ฯลฯ เมื่อเป็นทาสของวัตถุอยํางนี้ก็ไมํเป็นอิสระ แล๎วก็ไมํ
มีแผํนดินไทย แล๎วเป็นทาสของกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง แล๎วเป็นทาสของ
ตัวเอง (พุทธทาสภิกขุ, 2556ข, น. 256-320) 
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เดี่ยวนี้บริโภคนิยมมีความสลับซับซ๎อนละเอียดประณีตมากขึ้น แตํกํอนคนกิน คนเสพ 
เพ่ือหวังความเอร็ดอรํอยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แตํเดี่ยวนี้เราไมํได๎
เสพของอรํอยเพ่ือปรนเปรยอายตนะทั้งห๎าเทํานั้น แตํยังเสพภาพลักษณ๑อีกด๎วยเราเสพ
ภาพตัวตนที่ติดมากับสินค๎า เชํน กระเป๋า เราไมํได๎ซื้อกระเป๋าเพราะวํามันทน เบา ใช๎
สะดวก แตํซื้อเพราะวํามันทําให๎เรามีภาพลักษณ๑ท่ีดีขึ้น ดื่มกาแฟก็มิใชํเพราะวํารสอรํอย 
แตํเพราะวําทําให๎มีภาพลักษณ๑ที่ดีขึ้น เรียกวําเสพภาพลักษณ๑หรือเสพภาพตัวตน เชํน 
เป็นคนทันสมัย เป็นคนรุํนใหมํ เป็นพวกมิลเลนเนียล เป็นคนมีรสนิยม รองเท๎าก็ไมํได๎ซื้อ
เพราะเพราะประโยชน๑ใช๎สอย แตํเพราะใช๎รองเท๎ายี่ห๎อนี้แล๎วรู๎สึกวําเราเป็นคนเกํง เป็น
ผู๎ชนะ เราจะมีความสามารถใกล๎เคียงกับไมเคิล จอร๑แดนหรือไทเกอร๑ วูดส๑ (พระไพศาล 
วิสาโล, 2562, น. 85) 

โดยทั่วไป กํอนยุคสงครามเย็น พระสงฆ๑เถรวาทไทยมิคํอยสนใจประเด็น
ทุนนิยมการเมืองโลกมากนัก อยํางไรก็ดี พุทธทาสภิกขุเป็นพระสงฆ๑ไทยรูปแรกที่ได๎วิพากษ๑วิจารณ๑ภัย
เงียบของทุนนิยม ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ระบบทุนนิยมมักสํงเสริมคํานิยมในแบบวัตถุนิยม หรือ
กระตุ๎นเรื่องอัตตา หรือความเห็นแกํตัว หรือแม๎แตํปลุกเร๎าให๎ผู๎คนในสังคมไทยกลายเป็นพวกบริโภค
วัตถุ หรือวัตถุนิยม  

ในชํวงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 พระสงฆ๑เริ่มสังเกตเห็นวําป๓ญญาชน
ไทยเริ่มวิพากษ๑อํานาจและวิธีการครอบงําในรูปแบบใหมํ ๆ ผํานอํานาจทุนและการชํวย เหลือทาง
การเงิน พุทธทาสภิกขุจึงได๎วิพากษ๑อํานาจของคนบางกลุํมที่พยายามครอบงําโลก ดังปรากฏใน
ตัวอยํางข๎อความข๎างลําง 

กลุํมที่มีอํานาจในโลก โดยเฉพาะอยํางยิ่งก็เรียกวํากลุํมนายทุน โดยเฉพาะสมัยป๓จจุบัน 
กลุํมนายทุนมีอํานาจมากที่สุดในโลก เขาบันดาลอะไรได๎ทั้งนั้น แล๎วก็อยูํหลังฉากด๎วย 
ไมํแสดงตัวให๎เห็น ที่นี้อํานาจที่มาจากบุคคลเหลํานี้ บันดาลให๎เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเป็น
ปฏิกิริยาตํอโลก นั่นแหละคือการเมืองของโลกในสมัยนี้ ไมํประกอบอยูํด๎วยธรรม และ
ก็ไมํเป็นการเมืองที่เป็นไปตามเหตุผลตามธรรมชาติ หรือตามที่มันควรจะเป็นไป แตํ
มันได๎เป็นไปภายใต๎อํานาจของการบันดาลของกลุํมที่ทรงอํานาจอยํางยิ่ง คือกลุํมนี้  
(พุทธทาสภิกขุ, 2549ก, น. 393) 

พุทธทาสภิกขุเห็นวําเนื้อหาและแรงจูงใจของลัทธิเหลํานี้ เป็นเรื่อง
มิจฉาทิฏฐิ และเห็นวําการนําสังคมโลกให๎กลับมาสูํสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องจําเป็น พระสงฆ๑นักปราชญ๑
ตระหนักดีวําอํานาจในการครอบงําทางความคิดเหลํานี้เป็นเรื่องอันตรายและจะทวีความเข๎มข๎นและ
ในที่สุดอาจทําให๎คําสอนทางพระพุทธศาสนากลายเป็นเรื่องวาทกรรมรอง (subordinate discourse) 
หรือแม๎แตํถูกลืม ถูกละทิ้ง หรือหายไปจากสังคมไทย เหมือนกับภาษาบาลีที่ได๎ตายไปแล๎ว การครอบงํา
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ทางอุดมการณ๑ในสังคมท่ีด๎อยกวําในด๎านการพัฒนาเพ่ือนําไปสูํการพ่ึงพึงหรือการทําให๎เป็นเมืองขึ้นใน
มิติอ่ืน ๆ เป็นเปูาหมายของรัฐมหาอํานาจ ประเทศมหาอํานาจในเวลานั้น ทั้งสหภาพโซเวียตและ
สหรัฐอเมริกาได๎เน๎นเรื่องอํานาจในการครอบงําผํานการพ่ึงพึงทางวิชาการและวัฒนธรรมเพ่ือนําไปสูํ
การพ่ึงพึงทางเศรษฐกิจและการเมือง  

พวกมิจฉาทิฏฐิบัญญัติสิ่งนี้วํามีคําเทําไร ทีนี้พวกสัมมาทิฎฐิก็จะบัญญัติสิ่งเดียวกันวํานี้มี
คําเป็นอยํางอ่ืนเสมอไป สิ่งที่มิจฉาทิฏฐิบัญญัติวํามีคํามาก พวกที่เป็นสัมมาทิฎฐิก็จะ
บัญญัติวําไมํมีคําเลยก็ได๎ ขอให๎มองดูให๎ดีพวกมิจฉาทิฏฐินั้นเอาเนื้อหนังเป็นหลักเอา
ปากท๎องเป็นหลัก เอาวัตถุเป็นหลัก พวกสัมมาทิฏฐิเอาเรื่องจิตวิญญาณ เรื่องคุณสมบัติ
อันแท๎จริงเป็นหลัก (พุทธทาสภิกขุ, 2548, น. 192) 

ในทางคําสอนทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดในทํานองนี้มักถูกพิจารณาวํา 
มิจฉาทิฐิ อาจกลําวได๎วําในบริบทสงครามเย็นนี้ พุทธทาสภิกขุเป็นพระสงฆ๑เถรวาทรูปแรกที่จุด
ประเด็นมิติวัตถุนิยมที่นํารังเกียจของอุดมการณ๑ทุนนิยมเสรีที่ดูดี  

ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นปราชญ๑เถรวาท
ของไทยอีกรูปที่วิพากษ๑วัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทยจนกระทั่งสังคมต๎องสูญเสียวัฒนธรรมของ
ตนเอง และไมํสามารถสร๎างสรรค๑วัฒนธรรมและความรู๎ใดให๎แกํโลก ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความ
บางสํวนที่นํามาเสนอดังนี้  

ภาพของสังคมไทยที่ปรากฏเดํนชัดในป๓จจุบัน ได๎แกํ ความมีคํานิยมตามอยํางวัฒนธรรม
ตะวันตก โดยเฉพาะการตกอยูํในภาวะเป็นผู๎ตาม ด๎วยการคอยรอรับความเจริญใหมํ ๆ 
จากภายนอก ในเมื่อมีทําทีแหํงการรับเอา และไมํได๎ตั้งตัวคิดเตรียมวําตนควรจะปฏิบัติ
ตํอสิ่งเหลํานั้นอยํางเป็นตัวของตัวเองอยํางไร อาการของคนไทยตํอวัฒนธรรมภายนอก
ในสมัยใหมํนี้ จึงเป็นไปในลักษณะของผู๎เสพหรือผู๎บริโภคแทบทั้งสิ้น ในเมื่ออยูํในฐานะ
ของผู๎ เสพหรือบริโภค ก็ไมํชํวยพัฒนาแม๎แตํวัฒนธรรมหรือของใหมํที่รับเข๎ามา 
สังคมไทยในสภาพเชํนนี้ จึงแทบไมํมีอะไรเป็นของตัวเอง และแทบไมํมีสํวนรํวมในการ
สร๎างเสริมอารยธรรมของโลก เพราะไมํมีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมอารยธรรมของโลก 
เพราะไมํมีอะไรที่ตนสร๎างสรรค๑ขึ้นใหมํเองที่จะเอาไปเพ่ิมให๎เขา (พระพรหมคุณาภรณ๑, 
2556, น. 93) 

แม๎พระรุํนหลัง เชํน พระไพศาล วิสาโล ได๎เคยกลําววํา เรามักพูดวํา
เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ แตํที่จริงคนไทยสํวนใหญํนับถือศาสนาอื่นมากกวํา คือศาสนาบริโภคนิยม
ซึ่งแนบเนียนมาก เพราะมันพรางตัวมาอยูํในรูปแบบของพุทธศาสนาก็วําได๎ อยํางทุกวันนี้ผู๎คนเข๎าวัด
ทําบุญก็เพราะหวังรวยแล๎วยังคิดวําเป็นการทําบุญเพื่อจุดหมายเดียวกับบริโภคนิยม พระก็สอนให๎
รวย ๆ ๆ แทนที่จะอวยพรให๎อยูํเย็นเป็นสุขหรือวําหมดทุกข๑หมดกิเลส กลับอวยพรให๎รวย ๆ ๆ อยําง
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นี้เป็นบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมแล๎วนะ ไมํใชํพุทธศาสนา แตํผู๎คนก็ไมํเฉลียวใจ สาเหตุที่พระจํานวน
มากมายมีป๓ญหาเรื่องเงินทอง มีเรื่องอ้ือฉาวมากมายก็เพราะตกอยูํภายใต๎การครอบงําของบริโภคนิยม
นี่แหละ พุทธทาสภิกขุได๎นิพนธ๑ ธัมมิกสังคมนิยม (พระไพศาล วิสาโล, 2562, น. 84-85) 

นอกจากนั้น หากลองย๎อนกลับไปพิจารณาพัฒนาการในด๎านการเทศนา
สั่งสอนของพระสงฆ๑ไทย การโต๎วาทกรรมอุตสาหกรรมยังเป็นอีกประเด็นที่สําคัญ เราจะพบวํา 
ปราชญ๑เถรวาท เชํน พุทธทาสภิกขุ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เคยเทศนาเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ไว๎กํอนหน๎านานแล๎ว ดังปรากฏในตัวอยํางของพุทธทาสภิกขุที่ยกมาดังนี้  

“ขอระบุวําผู๎มีอํานาจเงินก็ใช๎ระบบอุตสาหกรรมสูบเลือดเพ่ือนมนุษย๑  
มีเงินมาก วางระบบอุตสาหกรรม ผลิตของที่ยั่วกิเลสออกมาขาย ให๎คนหลงใหล แล๎วสูบเลือดมนุษย๑
เพราะวําเกํงด๎วยการโฆษณา” (พุทธทาสภิกขุ, 2556ค, น. 426) 

อตัมมยตาจําเป็นสําหรับคนที่อยูํในโลกยุคเจริญด๎วยวัตถุ เรียกวํา ยุคอุตสาหกรรม 
ผู๎คนนิยมเครื่องจักรผลิตอะไรออกมาจนคนไมํมีงานทํา เครื่องจักรเอาไปทําหมด คนที่
จะได๎ทําก็ไมํได๎ทํา เครื่องจักรประหยัดแรงงานของคนเป็นร๎อยเป็นพัน พอเครื่องจักร
มาใช๎ คนก็วํางงาน แล๎วก็ผลิตออกมาแตํสิ่งที่เป็นเหยื่อของกิ เลส นี้เป็นสิ่งอันตราย 
(พุทธทาสภิกขุ, 2556ข, น. 281) 

และคงไมํผิดที ่จะระบุวํางานนิพนธ๑เรื ่อง “อตัมมตาปริทัสน๑” ของ
พุทธทาสภิกขุสะท๎อนถึงการตกผลึกทางความคิดและถือกําเนิดขึ้นมาในบริบทสงครามเย็นในชํวงตอน
ปลาย (late Cold War) หรือในทศวรรษที่ 1980 เมื่อไทยกลายเป็นตัวอยํางของความสําเร็จในการ
พัฒนาตามแบบทุนนิยม ในทัศนะของพระสงฆ๑ไทย มหาอํานาจของโลกตะวันตกได๎สนับสนุน
อุดมการณ๑เสรีนิยมประชาธิปไตยและสํงเสริมระบบทุนนิยมควบคูํกันไป ทั้งสองระบบได๎เกื้อกูลกัน 
แม๎วําเงินตรามิใชํของผิด แตํระบบทุนนิยมได๎มีสํวนสําคัญในการกระตุ๎นให๎ผู๎คนต๎องเน๎นเรื่องสํวนเกิน 
(surplus) หรือการผลิตเพ่ือสร๎างกําไรอยํางสูงสุดและอยํางตํอเนื่อง จนนําไปสูํสังคมแหํงการบริโภค
นิยมและวัตถุนิยมในทุกระดับในที่สุด นี้จึงไมํใชํทิฐิที่ถูกต๎องตามคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

3.2.2.5 การโต้กับกระแสสังคมนิยม เสรีนิยม และปัจเจกชนนิยม  
นักวิชาการไทยบางคนอาจกังขาวําแท๎จริงแล๎ว ปราชญ๑เถรวาท เชํน 

พุทธทาสภิกขุพยายามต๎านทานอํานาจทางวาทกรรมหรือวัฒนธรรมของโลกตะวันตกจริงหรือ 
งานวิจัยนี้พบวํา พุทธทาสภิกขุผลิตวามกรรมโต๎อํานาจสังคมนิยม เสรีนิยม และป๓จเจกชนนิยม 
นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุยังเห็นวําเยาวชนกําลังตกเป็นทาสทางความคิดของโลกตะวันตก ยิ่งกวํานั้น 
พุทธทาสภิกขุมีเปูาหมายที่ไกลกวําการต๎านทานอํานาจทางวาทกรรมของกระแสสังคมนิยม เสรีนิยม 
ทุนนิยม และป๓จเจกชนนิยม แท๎จริงแล๎ว พุทธทาสภิกขุต๎องการครอบงําสากลโลกด๎วยพระพุทธศาสนา 
(พุทธทาสภิกขุ, 2557ก, น. 287) 
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หลังเหตุการณ๑ 14 ตุลาคม 2516 บทความและสารคดีแนวสังคมนิยมได๎
เฟ่ืองฟูอยํางมาก ได๎มีบุคคลที่หันสนใจในอุดมการณ๑สังคมนิยมในประเทศไทยอยํางพอสมควร ข๎อคิด
จากวรรณคดีของอินทรายุธ ศิลปะวรรณคดีกับชีวิต ของบรรจง บรรเจิดศิลป์ สารนิพนธ๑ของเหมาเจ๐อตุง 
หลักลัทธิเลนิน เป็นต๎น พุทธทาสภิกขุจึงอยากจะเสนอความเห็นของทํานตํอกระแสสังคมนิยมใน
บริบทแหํงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ผู๎คนมักชื่นชมหรือหลงใหลไปกับกระแสเสรีนิยมและสังคม
นิยมนี้ วิธีคิดแบบเถรวาทได๎ถูกนํามาตีความเพ่ือใช๎โต๎กับอุดมการณ๑สังคมนิยม ดังสะท๎อนในเนื้อหา 
“ธัมมิกสังคมนิยม” ซึ่งเผยแพรํครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 งานนิพนธ๑จํานวนมากของพุทธทาสภิกขุและ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เชํน  ธรรมะกับการเมือง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะศาสนาประจําชาติ เป็นต๎น มักมีเนื้อหาต๎านทานอํานาจทางความคิดของโลกเสรีนิยม 
พระสงฆ๑ไทยจํานวนมากได๎ดําเนินรอยตามวิธีการนี้ งานวิจัยยังพบวํา พุทธทาสภิกขุได๎สร๎างธัมมิก
สังคมนิยมเพ่ือวิพากษ๑เสรีนิยมในหลายที่และในหลายประเด็น และการประดิษฐ๑คํานี้ขึ้นมายังสามารถ
ล๎อสังคมนิยมคอมมิวนิสต๑ได๎อีกด๎วย นี้เป็นความชาญฉลาดในอีกแบบหนึ่งที่ทํานไมํเลือกทั้งเสรีนิยม
และสังคมนิยมคอมมิวนิสต๑ อยํางไรก็ดี หลายประเด็นดังกลําวได๎ถูกนําไปตีความและขยายความใน
แบบผิด ๆ โดยสื่อมวลชนและนักวิชาการไทยจํานวนหนึ่งที่ไมํเข๎าใจปรัชญาและประวัติศาสตร๑ของ
พระพุทธศาสนาไทย 

“ธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของสังคมนิยม ไมํใชํเสรีนิยม ถ๎าเป็นเสรีนิยม
แล๎วจะวินาศหมดตั้งแตํแรกสร๎างโลก จะตายหมดแล๎ว จะไมํมีอะไรเหลืออยูํจนกระทั่งบัดนี้ แตํเพราะ
ความที่มันเป็นสังคมนิยมอยูํในตัวมันโดยอัตโนมัติของธรรมชาติที่ยังไมํมีชีวิตจิตใจอะไร” (พุทธทาสภิกขุ, 
2548, น. 90) 

“ถ๎าพูดถึงประชาธิปไตยก็ต๎องเป็นประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม อยําเป็น
ประชาธิปไตยแบบอัตนิยมหรือป๓จเจกนิยม ซึ่งมันเห็นแกํคนคนหนึ่ง ระบอบหรือธรรมนูญทั้งหลายมัน
จะวางไว๎เพ่ือเปิดชํองให๎คนคนหนึ่งกอบโกยเต็มที่ เสรีประชาธิปไตยจะเป็นอยํางนั้น” (พุทธทาสภิกขุ, 
2548, น. 34) 

หลังเหตุการณ๑ 6 ตุลาคม 2519 รัฐบาลของ นายธานินทร๑ กรัยวิเชียร   
ได๎มีนโยบายกวาดล๎างคอมมิวนิสต๑อยํางจริงจัง วรรณกรรมฝุายซ๎ายกลายเป็นของต๎องห๎าม งานเขียนที่
สะท๎อนวิธีคิดแบบมาร๑กซิสก็เริ่มหมดไป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, 2557, น. 117) อยํางไรก็ดี เมื่อ
สังคมนิยมในโซเวียตได๎เริ่มสํงเค๎าวําจะต๎องลํมสลายนับจากทศวรรษที่ 80 นั่นหมายความวํา นับจากนี้
ไป เสรีนิยมจะมีชัย การครอบงําวิธีคิดของผู๎คนในโลกด๎วยวาทกรรมเสรีนิยมอยํางเบ็ดเสร็จจะ
กลายเป็นเรื่องปกติ ภายใต๎บริบทนี้ การวิพากษ๑เสรีนิยมของพุทธทาสภิกขุได๎เริ่มทวีความเข๎มข๎นมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการวิจารณ๑แนวคิดสิทธิมนุษยชนของโลกเสรีนิยมที่ทํานเชื่อวํามิใชํความดีในระดับสูง 
อาจกลําวอยํางสั้น ๆ ได๎วํา ตัวบทของงานนิพนธ๑ของพุทธทาสภิกขุเป็นผลผลิตของเงื่อนไขทาง
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ประวัติศาสตร๑ของยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อคํานิยมและอุดมการณ๑สังคมนิยมและเสรี
นิยมได๎หลั่งไหลเข๎ามาในสังคมไทยจนทําให๎พระสงฆ๑ต๎องเข๎าไปข๎องเกี่ยว 

ลัทธิการเมืองในโลกเวลานี้ มีมากมายหลายสิบลัทธิ แก๎ป๓ญหาไมํได๎ทั้งนั้น เพราะมันไมํ
ถูกต๎องกับกฎธรรมชาติ ลัทธิสังคมนิยมนั้นนับวําคล๎อยเข๎าใกล๎กับหลักเกณฑ๑ของ
ธรรมชาติแล๎ว แตํมันไมํมีธรรมะยังไมํประกอบด๎วยธรรมะ คือไมํประกอบด๎วยอตัมมยตา 
ลัทธิสังคมนิยมนั้นจึงแก๎ป๓ญหาโลกไมํได๎ ถ๎าเมื่อใดลัทธิสังคมนิยมประกอบด๎วยอตัมมยตา 
จะเป็นธัมมิกสังคมนิยมขึ้นมา แล๎วจะแก๎ป๓ญหาโลกได๎ ศาสนาที่ถูกต๎องเป็นสังคมนิยม 
ถ๎าเป็นป๓จเจกนิยมแล๎วไมํได๎ดอก ธรรมชาติมิได๎สร๎างคนให๎อยูํคนเดียว สร๎างให๎อยูํกัน
มาก ๆ ลัทธิป๓จเจกนิยมใช๎ไมํได๎ เพราะฉะนั้นต๎องเป็นสังคมนิยม (พุทธทาสภิกขุ, 2556ข, 
น. 240) 

การที่จะเข๎าใจวําทําไมป๓ญญาชนในสังคมไทยต๎องสนใจในอุดมการณ๑
สังคมนิยม หรือได๎เข๎ารํวมกับพรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทย จนกระทั่งพุทธทาสภิกขุในทศวรรษ
ถัดต๎องมาหันมาเทศนาเรื่อง “ธัมมิกสังคมนิยม” เพ่ือต๎านทานทางอุดมการณ๑ของโลกตะวันตก โดย
บอกเป็นนัยแกํผู๎ที่ชื่นชมหลงใหลในอุดมการณ๑ของโลกตะวันตกวํา แท๎จริงแล๎ว อุดมการณ๑เสรีนิยม 
หรือสังคมนิยมก็สู๎กับอุดมการณ๑ของพระพุทธเจ๎าไมํได๎ นี้จึงเป็นเรื่องนําสนใจ  

งานวิจัยยังพบอีกวํากํอนปี พ.ศ. 2500 ป๓ญญาชนไทยสํวนหนึ่งได๎นิยม
แนวคิดสังคมนิยมแล๎ว  เชํน  กุหลาบ สายประดิษฐ๑, เสนีย๑ เสาวพงศ๑, สุภา ศิริมานนท๑, จิตร ภูมิศักดิ์, 
อิศรา อมันตกุล เป็นต๎น สํวนหนึ่งเพราะกระแสสังคมนิยมในระดับโลกกําลังมาแรง ดัง เห็นวําพวก
สังคมนิยมในรัสเซียได๎รบชนะพวกนาซีเยอรมัน นั่นแสดงวําพวกสังคมนิยมคงต๎องมีดีอะไร นอกจากนั้น 
ป๓ญญาชนพวกนี้เบื่อหนํายกับการเมืองไทยในขณะนั้น ทั้งนี้ อาจเพราะชนชั้นนําไมํมีฉันทามติทาง
การเมือง ดังเห็นวํา จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได๎เลือกข๎างญี่ปุุน แตํปรีดี พนมยงค๑ เลือกข๎างกับฝุาย
สัมพันธมิตร นักการเมือง (ซึ่งสํวนมากก็มาจากพวกคณะราษฎร) ถูกพบในภายหลังวําได๎กระทําการ
คอรัปชั่นอยํางมากมาย ความรุนแรงทางการเมืองได๎เพ่ิมมากขึ้น เชํน การฆาตกรรม รวมไปถึง
คําอธิบายสําหรับกรณีการสวรรคตของรัชกาลที่ 8 ที่ไมํชัดเจนจนทําให๎ป๓ญญาชนกลุํมดังกลําวเริ่มหมด
ศรัทธาในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย ดังนั้น การลองมองหาทางเลือกใหมํในทางอุดมการณ๑จึงเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ 

ยิ่งกวํานั้น หลังจากที่จีนแผํนดินใหญํได๎กลายเป็นคอมมิวนิสต๑ใน ปี ค.ศ. 
1949 สหรัฐอเมริกาประสงค๑ให๎ไทยดําเนินการตํอต๎านคอมมิวนิสต๑ และมีนโยบายที่จะใช๎พระพุทธศาสนา
ในการตํอต๎านลัทธิคอมมิวนิสต๑ที่กําลังแพรํขยายในอินโดจีน (Ford, 2017, p. 54) ในทศวรรษที่ 50  
และ 60 ไทยได๎เลือกที่จะอยูํเคียงข๎างกับสหรัฐอเมริกา ดังสะท๎อนอยูํในการที่รัฐบาลไทยได๎ตัดสินใจที่จะ
รํวมกับสหรัฐฯ ในสงครามเกาหลีและตํอมาในสงครามอินโดจีน รัฐบาลชุดตําง ๆ ในชํวงปี 2493-2510 
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ได๎มีทําทีชัดเจนในอันที่จะกําหนดและดําเนินนโยบายตามแนวทางของสหรัฐและโลกตะวันตก 
กลําวคือ ตํอต๎านภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต๑ ชํวยสหรัฐปิดล๎อมการขยายตัวของจีนและสหภาพโซเวียต 
และพิทักษ๑รกัษาระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี (สถาบันเทวะวงศ๑วโรปการ, 2561, น. 225) ในด๎านการพัฒนา
ประเทศในแบบทุนนิยม ไทยได๎เดินตามโลกเสรีนิยมที่นําโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตร 
สหรัฐฯจึงได๎มอบสถานะประเทศพันธมิตรให๎แกํไทย ไทยดําเนินนโยบายตํอต๎านคอมมิวนิสต๑ จวบ
จนกระทั่งอินโดจีนตกเป็นคอมมิวนิสต๑ในปี ค.ศ. 1975 ไทยจึงได๎ตัดสินใจที่จะกระชับความสัมพันธ๑กับจีน
คอมมิวนิสต๑ (Leifer, 1995, p. 39) ในขณะที่คณะรัฐบาลไทย (ทั้งที่มาและมิได๎มาจากการเลือกตั้งในชํวง
ที่ผํานมา) ได๎ถูกกดดันจากฝุายโลกเสรีให๎เคารพในคุณคําของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ
การคุ๎มครองสิทธิมนุษยชน 

แม๎พุทธทาสภิกขุเองเคยถูกกลําวหาวําเป็นคอมมิวนิสต๑ อันเนื่องจาก
การเทศนาสั่งสอน และพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) เคยถูกใสํร๎ายวําเป็นคอมมิวนิสต๑ เพราะความก๎าวหน๎า
ทางความคิดของตนเอง แตํภัยร๎ายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุมิใชํลัทธิคอมมิวนิสต๑อยํางที่คนทั่วไป
เข๎าใจ แตํเป็นเรื่องอวิชชาหรือความโงํที่ติดตัวของมนุษย๑นั่นเอง ดังสะท๎อนในการหลงใหลในลัทธิ
ตํางประเทศ และการเดินตามก๎นมหาอํานาจของรัฐบาลไทย ความกังวลใจของพระสงฆ๑เกี่ยวกับ
การแพรํขยายของอุดมการณ๑หรือลัทธิเหลํานี้ได๎กลายเป็นหัวข๎อ (theme) สําคัญในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาไทยในยุคสงครามเย็นเป็นต๎นมา ดังที่พบในงานวรรณกรรมของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากท่ีรัฐบาลไทยได๎ตัดสินใจที่จะเลือกข๎างสหรัฐ และ
ดําเนินการพัฒนาประเทศตามแบบทุนนิยมเสรีมาโดยตลอด  

เรามิควรมองวําการเทศนาในยุคสมัยใหมํเป็นเพียงเรื่องการสอนธรรมะ
ล๎วน ๆ หรือเป็นเพียงพระธรรมที่พระสงฆ๑ได๎มอบให๎แกํญาติโยมในพิธีกรรมตามแบบวัด หรือสอนตาม
เนื้อหาของพระไตรปิฎก แตํทวํา ในความเป็นจริง บางครั้งคําเทศนาเหลํานั้นได๎สะท๎อนสิ่งที่เรียกวํา 
“อุดมการณ๑ (ideology)” ซึ่งเป็นโลกทัศน๑ หรือความทรงจํารํวมกันในระดับสังคม พุทธทาสภิกขุเองก็มี
ทักษะและความชํานาญมากในการวิพากษ๑จุดอํอนมากมายของความเป็นยุคสมัยใหมํของโลกตะวันตก 
เชํน การสํงออกอุดมการณ๑ทางการเมืองของประเทศมหาอํานาจ การพัฒนามนุษย๑ ประชาธิปไตย 
เสรีภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรม การสะสมอาวุธนิวเคลียร๑ เป็นต๎น  

หนังสือคลาสสิกจํานวนมากของพุทธทาสภิกขุ เชํน อตัมมยตาประยุกต๑ 
อตัมมยตาปริทัสน๑  อตัมมยตาประทีป  ฯลฯ  ล๎วนสะท๎อนถึงความตระหนักของพุทธทาสภิกขุใน
ประเด็นความมัวเมาที่เกิดจากการครอบงําทางความคิดดังกลําวข๎างต๎น  

“มัวเมาประชาธิปไตยกันจนขึ้นสมอง มันก็เลยใช๎ความเห็นแกํตัวได๎ตาม
ความพอใจ ใช๎ความฉลาดได๎ตามความพอใจ ป๓ญหาก็เกิดขึ้นมหาศาล นี่คือป๓ญหาของโลก ที่ยิ่งฉลาด 
ยิ่งเห็นแกํตัว” (พุทธทาสภิกขุ, 2556ข, น. 234) 
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“ประชาธิปไตยที่วําเพ่ือประชาชน โดยประชาชน ของประชาชนนั้น
แหละ ประชาธิปไตยแหํงความเห็นแกํตัว เพราะประชาชนนั้นมันเห็นแกํตัว แล๎วประชาธิปไตยมันก็
เป็นประชาธิปไตยของผู๎เห็นแกํตัว. . .ประชาธิปไตยแหํงความเห็นแกํตัวกําลังครองโลก” (พุทธทาสภิกขุ, 
2556ข, น. 240-241) 

“เรามีเสรีภาพที่แท๎จริง คือ เสรีภาพในภายใน เสรีภาพในภายนอกที่
เขาสไตร๏ค๑เขาตํอสู๎ ปุวยการ เสรีภาพในภายใน คือ กิเลสไมํเบียดเบียน ไมํย่ํายี ไมํครอบงํา เรามีเสรีภาพใน
ภายในจิต ไมํเป็นทาสของกิเลส เรียกวํามีเสรีภาพในภายใน” (พุทธทาสภิกขุ, 2556ข, น. 177) 

ผลิตป๓จจัยขึ้นมาเกินกวําความจําเป็นที่จะดํารงชีวิต เกิดความจําเป็นที่จะต๎องดํารงชีวิต 
ยิ่งเป็นยุคอุตสาหกรรม มันก็ยิ่งผลิตได๎มากได๎เร็ว แล๎วไมํรู๎จะเอาไปไหน มันก็จะเกิด
ป๓ญหาขึ้นทีหลัง ต๎องเอาไปทิ้งทะเลกันในที่สุด การเป็นอยูํด๎วยป๓จจัยเกินความจําเป็น
ของชีวิตนั้น ไมํใชํเรื่องฉลาด (พุทธทาสภิกขุ, 2556ข, น. 231) 
เดี่ยวนี้ เขามีเครื่องมือทําลายโลกในพริบตา ได๎ยินวําหัวรบนิวเคลียร๑มี 50 ,000 หัว เมื่อ
หลายปีมาแล๎วนะ เดี่ยวนี้คงจะแสนหัวแล๎ว มีอาวุธปรมาณู 50,000 หัว ไมํรู๎เมื่อไรเขาจะ
ใช๎กันสักที อาวุธที่สร๎างขึ้นไว๎ตํางฝุายตํางสร๎างแขํงกันขึ้นมา นี่เราอยูํในระหวํางอะไร 
โลกตกอยูํในระหวํางอะไร ยิ่งกวําตกอยูํในระหวํางเขาควายเสียอีก (พุทธทาสภิกขุ, 
2556ข, น. 237) 

นอกจากนั้น การที่พุทธทาสภิกขุได๎ตัดสินใจนิพนธ๑หนังสือเรื่องธัมมิก
สังคมนิยมก็ไมํควรมองในแบบธรรมดาวําพระสงฆ๑อยากจะเสนอประเด็นเทศนานี้ การนิพนธ๑หนังสือ 
“ธัมมิกสังคมนิยม” นั้นแท๎จริงก็เพ่ือต๎านทานอํานาจเสรีนิยมและล๎อเลียนความคลั่งไคล๎ของผู๎คนใน
สังคมไทยตํอลัทธิสังคมนิยม และงานเขียนเรื่อง “พุทธทาสลิขิต”ในอีกด๎านก็เป็นหลักฐานทางตัวบทที่
แสดงเจตนาของพุทธทาสภิกขุในการต๎านทานการครอบงําของลัทธิเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภค
นิยมในสังคมไทย พุทธทาสลิขิตจึงเป็นหนังสือคําสอนที่ทําให๎นักวิชาการทุกวันนี้สามารถเข๎าใจ
เปูาหมาย  วิธีคิด  ฐานคติ  การตีความ และทําทีของพุทธทาสภิกขุตํอประเด็นตําง ๆ ได๎อยํางละเอียด 
นี้จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของความพยายามของป๓ญญาชนสงฆ๑ในการต๎านทางวัฒนธรรม (cultural 
resistance)  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นพระสงฆ๑ที่สําคัญอีกรูปที่มี
ความเชี่ยวชาญในการผลิตวาทกรรมโต๎กระแสคลั่งเสรีนิยมที่กําลังครอบงําสังคมไทยทั้งในและหลังยุค
สงครามเย็น และนี้ก็ต๎องถือวําเป็นอีกรูปแบบของการต๎านทานทางวัฒนธรรมตํอสิ่งที่พระภิกษุสงฆ๑
มองวําเป็นภัยตํอการรักษาวิธีคิดในแบบพุทธที่เน๎นความดีในระดับความเมตตากรุณา มากกวําความดี
ในแบบอรรถประโยชน๑ของคนสํวนใหญํ เพราะคนสํวนใหญํดังกลําวอาจเป็นคนโงํและวิตถารก็ได๎  
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การนําเอาคําในพระไตรปิฎกกลับมาใช๎รํวมกับสถานการณ๑โลกป๓จจุบัน
เป็นอีกนวัตกรรมทางความคิดได๎ถูกทําขึ้นในยุคนี้ ดังเชํน การนําคําวํา “ธรรมาธิปไตย” “อัตตาธิปไตย” 
“โลกาธิปไตย” มาประยุกต๑ใช๎ในบริบทสมัยใหมํ ดังในตัวอยํางทางตัวบทดังนี้ 

ธรรมาธิปไตยเป็นแกนของจริยธรรมประชาธิปไตย ถ๎าถือเอาตัวตน ผลประโยชน๑ของตน 
ความยิ่งใหญํ อํานาจของตน  เป็นต๎น  ก็เรียกวํา  อัตตาธิปไตย ถ๎าถือเอาความนิยม 
การเอาอกเอาใจ ความชอบใจพึงพอใจของคนจํานวนมาก โดยไมํคํานึงถึงหลักเกณฑ๑กัน 
ก็เรียกวําโลกาธิปไตย . . . เมื่อถือธรรมเป็นใหญํ ก็เห็นแกํธรรม เห็นแกํความจริง  ความ
ถูกต๎องดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา รวมทั้งกฎหมาย ตั้งธรรมาธิปไตยเป็น
เกณฑ๑ในการตัดสินใจ ก็จะไมํเอนเอียงไปข๎างไหน (พระธรรมปิฎก, 2543, น. 26) 

ในทางทฤษฎี การต๎านทานทางวัฒนธรรมเป็นการใช๎ความหมาย (meaning) 
และสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรม (cultural symbols) ซึ่งในที่นี้คือภูมิป๓ญญาของพุทธเถรวาทเพ่ือโต๎อํานาจ
ที่กําลังครอบงํา โดยอาศัยวิธีสร๎างการมองโลก (vision of the world) ที่แตกตํางออกไป แม๎วํา
การต๎านทานด๎วยการผลิตทางวัฒนธรรมหรือภูมิป๓ญญาหรือวาทกรรมโต๎นี้มักถูกมองวําไมํพอเพียง 
หรือไมํนําที่จะสามารถต๎านทานพลังอํานาจที่กําลังครอบงําสังคมได๎จริง แตํก็เป็นวิธีการเดียวที่ศาสนา
ที่เน๎นอหิงสานี้จักสามารถทําได๎ ดังที่พุทธทาสภิกขุกลําวในปี พ.ศ. 2475 อาจสามารถเรียกในยุคป๓จจุบัน
วํา “วิสัยทัศน๑ตํอโลก” ทํานได๎กลําวย้ําวํา เพ่ือเห็นแกํพระรัตนตรัย ด๎วยการพิสูจน๑ให๎โลกเห็นวําเป็น
ของประเสริฐจริง เห็นแกํชาติประเทศอันเป็นที่รักของเรา ด๎วยการรักษาเกียรติยศแหํงการก๎าวหน๎า
ของพุทธศาสนาประเทศไว๎ ไมํให๎ล๎าหลัง และเห็นแกํภาคตะวันออกของโลก ซึ่งเป็นบ๎านเกิดแหํงอริย
วิทยาศาสตร๑ทางใจ (noble science of mind) ของพระพุทธเจ๎ามานาน  (ว. วชิรเมธี, 2558, น. 67) 
การข้ึนต๎นในทํานองนี้จึงเป็นเรื่องอุดมการณ๑ทางสังคม การสื่อสารในทํานองนี้สะท๎อนวําเป็นจุดเริ่มต๎น
ของความพยายามในการต๎านทางวัฒนธรรมตะวันตก เพ่ือรักษาอุดมการณ๑ตะวันออก 

3.2.2.6 การยอมรับวิทยาศาสตร์ แต่ปฏิเสธอ านาจของจักรวรรดินิยมใหม่ 
ปีเตอร๑ เอ แจ็กสัน (Peter A. Jackson) กลําววํา ในความพยายามที่จะ

แสดงถึงความสําคัญทางภูมิป๓ญญาของพระพุทธศาสนา พุทธทาสภิกขุจําเป็นต๎องเน๎นหลักการของ
เหตุผลนิยม โดยเฉพาะตรรกะและวิธีวิทยาของวิทยาศาสตร๑ เพ่ือใช๎ในการเลําอธิบายพระพุทธศาสนา 
แม๎วําวิธีวิทยาของวิทยาศาสตร๑เหลํานั้นเคยถูกใช๎ในการดูถูกดูแคลนพระพุทธศาสนาในยุคอาณานิคม 
(Jackson, 2003, p. 43) แตํพุทธทาสภิกขุยังเชื่อวําวิทยาศาสตร๑ธรรมชาติได๎ค๎นพบกฎธรรมชาติจริง 
แตํกฎธรรมชาติในโลกมีอยูํมากมาย กฎไตรลักษณ๑ก็เป็นกฎธรรมชาติด๎วย  

ความสัมพันธ๑ระหวํางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร๑มักสะท๎อนใน
แนวคิดทีว่ําวิทยาศาสตร๑สามารถชํวยยืนยันพระป๓ญญาของพระพุทธเจ๎า แตํไมํสามารถบรรลุพระป๓ญญา
ของพระพุทธเจ๎าด๎วยวิธีของตนเอง วิทยาศาสตร๑มีคุณมหาศาลในการสํารวจโลก แตํขอบเขตของ

Ref. code: 25625924300014MGA



127 
 
วิทยาศาสตร๑ยังจํากัดมาก วิทยาศาสตร๑จึงอาจไมํพอที่จะเข๎าถึงธรรมชาติของความเป็นจริงในบางมิติ  
(Lopez, 2005, p. 19) แม๎กระนั้น งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทยในชํวงยุคหลังอาณานิคม
นี้ยังมีความหลากหลายในด๎านหัวข๎อ (topic) และแนวเรื่อง (theme) นับจากงานเชิงวิชาการ จนถึงงาน
ในแบบตํานานซึ่งยังเป็นที่ชื่นชอบในหมูํคนที่นิยมเรื่องประเภท แตํตําราทางพระพุทธศาสนาสํวนใหญํที่ถูก
ผลิตขึ้น  นับจากกลางคริสต๑ศตวรรษที่ 20 เป็นต๎นมา  บํงบอกถึงความพยายามในการตีความพุทธธรรม
และพุทธประวัติที่ต๎องคํานึงถึงกฎเกณฑ๑ของวาทกรรมวิทยาศาสตร๑ (scientific discourse) ผู๎เขียน
ตําราจําเป็นเลือกใช๎เนื้อหาในพระไตรปิฎก ตําราทางพระพุทธศาสนาในยุคสมัยใหมํมักเน๎นกฎเกณฑ๑
ทางจริยศาสตร๑พุทธ มากกวําจักรวาลวิทยาในพระไตรปิฎก 

สภาพสังคมท่ีมีโครงสร๎างอันสลับซับซ๎อน พร๎อมกับความรู๎และความเชื่อ
ที่ยังสับสน คําสอนทางพระพุทธศาสนามักถูกท๎าทาย และมักถูกนําไปเปรียบกับความรู๎ทางวัตถุที่
สัมผัสได๎ ซึ่งมีสมมติฐานวําจะเชื่อได๎ก็ตํอเมื่อพิสูจน๑ได๎แล๎ววําเรื่องนั้นสัมผัสได๎ในทางประสาทสัมผัส 
ความเชื่อทางศาสนาที่มีเรื่องพ๎นประสาทสัมผัสจึงถูกท๎าทายวํามีคุณคําพอจะอํานวยประโยชน๑หรือ
ชี้นําสังคมที่สลับซับซ๎อนได๎หรือไมํ มีคุณคําแกํชีวิตและสังคม ให๎ผลในการปฏิบัติได๎จริงหรือไมํ หรือวํา
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป คําสอนที่มีมาแตํโบราณได๎พ๎นสมัยและหมดความสําคัญจนไมํอาจนํามาประยุกต๑ใช๎
กับสังคมใหมํได๎อีกแล๎ว เพราะหากพระพุทธศาสนาไมํมีคําตอบให๎แกํสังคม ก็นําวิตกวําตํอไปอาจไมํมี  
ผู๎เห็นคุณคํา ไมํเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา ทั้งที่ ศาสนาเองก็เป็นสถาบันทางสังคมที่สําคัญ
อยํางหนึ่ง (สมิทธิพล เนตรนิมิต, 2562, น. 4)  

พระสงฆ๑ไทยในชํวงนี้ได๎ยอมรับในอํานาจทางวาทกรรมวิทยาศาสตร๑ 
โดยเฉพาะกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงของวิทยาศาสตร๑ แตํทวํายังสงสัยในความถูกต๎องของ
เปูาหมายของวิทยาศาสตร๑ รวมถึงกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงของบางวาทกรรมของยุคสมัยใหมํ 
ดังในสํานวนติดปากของพุทธทาสภิกขุที่มักกลําววํา “พระพุทธศาสนา เป็นยอดแหํงวิทยาศาสตร๑” 
(พุทธทาสภิกขุ, 2557ก, น. 383) หรือดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎เคยกลําววํา 
ศาสนาทั่วไปจึงมีจุดรํวมกับวิทยาศาสตร๑ในแงํที่เพํงมองไปที่ธรรมชาติฝุายโลกวัตถุภายนอก ดังปรากฏใน
หนังสือเรื่อง “พระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานแหํงวิทยาศาสตร๑” (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2547ก, น. 40)  

หากกลําวอยํางสรุป ความสําเร็จของพุทธทาสภิกขุในด๎านนี้มีสูงมาก
จนกระทั่งพระสงฆ๑ไทยมิได๎มองวําคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ตรงกันข๎ามกับวิทยาศาสตร๑ 
แตํทวําเป็นเรื่องเดียวกันกับวิทยาศาสตร๑ และพุทธทาสภิกขุเป็นพระสงฆ๑ที่อยูํเบื้ องหลังของกระแส
วาทกรรมสมัยใหมํนี้ ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความของพุทธทาสภิกขุดังนี้  

“พระพุทธเจ๎าตรัสวําธรรมในพระพุทธศาสนายํอมทนตํอการพิสูจน๑ได๎ 
คือท๎าให๎ใครพิสูจน๑ได๎ทุกอยําง จนผู๎พิสูจน๑พํายแพ๎ภัยตัวเอง” (พุทธทาสภิกขุ, 2555ข, น. 18) 
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วิทยาศาสตร๑มีความเหมือนกับอตัมมยตาโดยหลายประการ คือไมํอาศัยศรัทธา วิจัย 
วิจารณ๑ พิสูจน๑ทดลอง วิทยาศาสตร๑จะไมํอาศัยความเดา ความสันนิษฐาน ความเชื่อ
อยํางหลับหูหลับตาที่ปราศจากการค๎นคว๎ามาวิจัยวิจารณ๑ มาพิสูจน๑แล๎วพิสูจน๑อีก ทดลอง
แล๎วทดลองอีก จนเหลือความจริงที่คงที่ ที่ตายตัว นี่วิทยาศาสตร๑ก็เป็นอยํางนี้ อตัมมยตา
ก็เป็นอยํางนี้ ต๎องมาโดยลําดับถึงขนาดนี้ (พุทธทาสภิกขุ, 2556ข, น. 364) 

ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําทั้งศาสนา
ทั่วไปและวิทยาศาสตร๑มีจุดรํวมที่เหมือนกันคือการมองออกไปหาต๎นเหตุที่ธรรมชาติภายนอกตัว โดย
ที่ตัวมนุษย๑เองเป็นผู๎มองและไมํได๎มองดูตัว จุดหมายของฝุายพุทธคือการนําเอาความรู๎ความจริงหรือ
ความรู๎ในกฎธรรมชาติมาแก๎ป๓ญหาและพัฒนามนุษย๑ให๎ถึงความไร๎ทุกข๑ ในขณะที่จุดหมายของ
วิทยาศาสตร๑คือการนําเอาความรู๎นั้นมาพิชิตธรรมชาติ แล๎วก็หาความสุขความพรั่งพร๎อมบํารุงบําเรอ
ตนเองของมนุษย๑ เมื่อความสุขตํางกัน จุดที่เป็นเปูาหมายของความใฝุรู๎ก็ตํางกัน ในที่นี้ เรากําลังจะพูด
ถึงจุดที่เป็นเปูาของความใฝุรู๎ หรือ ตัวสิ่งที่เราต๎องการจะรู๎นั่นเอง ในฝุายพุทธศาสนา ธรรมชาติที่เป็น
จุดเปูาหมายของความใฝุรู๎คืออะไรก็คือตัวมนุษย๑ หมายความวําเปูาสําคัญของการต๎องการความรู๎ก็คือ
ต๎องการรู๎ธรรมชาติของมนุษย๑นี่เอง ย้ําวํามนุษย๑เป็นตัวเปูาหมายของความใฝุรู๎ เป็นตัววัตถุแหํงความรู๎
ที่ต๎องการ แล๎วจึงโยงไปยังโลกและสรรพสิ่งที่มนุษย๑เกี่ยวข๎อง แตํทั้งหมดนั้นมีมนุษย๑เป็นศูนย๑กลาง 
มนุษย๑เป็นจุดกําหนด หมายความวําเราเอามนุษย๑เป็นศูนย๑กลาง ในการที่จะศึกษาความจริง  
(พระพรหมคุณาภรณ๑, 2559ก, น. 93-112) 

แม๎วําพระสงฆ๑ยอมรับอํานาจของวิทยาศาสตร๑ในแงํของวิธีการพิสูจน๑และ
ทดลองจนหาสิ่งที่เรียกวํากฎธรรมชาติ แตํนี้มิได๎หมายความวําพระสงฆ๑ไทยจะต๎องยอมรับคุณคําและ
ความถูกต๎องของความเป็นยุคสมัยใหมํของโลกตะวันตกในทุกเรื่อง มิวําจะเป็นเรื่องคํานิยม ความรู๎ 
และวัฒนธรรม พระสงฆ๑ไทยตั้งคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจและเปูาหมายของคํานิยม วัฒนธรรม และ
ความรู๎เชิงวาทกรรมของโลกตะวันตกที่กําลังทะลักไหลเข๎ามาในสังคมไทย ในนัยนี้ สังคมไทยควรจะมี
ทําทีตั้งรับเรื่องเหลํานี้อยํางไร ภายใต๎ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจนี้ อัตลักษณ๑ดั้งเดิม
ของไทยจะอยูํรอดไหม การพัฒนาที่ผํานมาของไทยได๎ทําให๎สังคมบรรลุเปูาหมายและคุณคําอะไรบ๎าง 
คําถามเหลํานี้สะท๎อนอยูํในงานเขียนของพุทธทาสภิกขุ เชํน ข๎อคิดอิสระ หรือในงานเขียนของสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เชํน พุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร๑ สยามสามไตร 
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ เป็นต๎น  

แม๎วําปราชญ๑เถรวาทจักยอมรับอํานาจของวิทยาศาสตร๑ แตํก็ยังปฏิเสธ
อํานาจของจักรวรรดินิยมใหมํ (Neo imperialism) ซึ่งในที่นี้หมายถึงบรรดาชาติตะวันตกที่ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพราะชาติเหลํ านี้ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาได๎นําความรู๎วิทยาศาสตร๑ไปใช๎ในทางที่ไมํถูกต๎อง รัฐมหาอํานาจเหลํานี้พยายามจัดสร๎าง
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มาตรฐานในสาขาวิชาการและคํานิยมขึ้นใหมํในโลกโดยอาศัยอํานาจที่ตนได๎จากวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี การเผยแพรํอุดมการณ๑ วัฒนธรรม คํานิยม สินค๎า ขําวสาร การศึกษาหรือความรู๎ของตนมี
เปูาหมายเพื่อครอบงําโลกในทุกมิติ  

พุทธทาสภิกขุตระหนักดีวําสหรัฐอเมริกามีความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีมากที่สุดในโลกในยุคสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาเป็นผู๎กําหนดทิศทางของความสมัยใหมํ
ในโลก สหรัฐอเมริกาเป็นผู๎สํงออกเงินทุนรายใหญํของโลกและมีอิทธิพลตํอไทยในหลายมิติ โดยเฉพาะ
ภูมิป๓ญญา แตํสิ่งเหลํานี้ไร๎คุณคํา หากชาติมหาอํานาจนี้ยังเห็นแกํตัว ดังที่ทํานกลําวในงาน 

“อตัมมยตาประทีปวํามันหลงดีหลงชั่ว หลงได๎หลงเสีย หลงแพ๎หลงชนะ
หลงกําไรหลงขาดทุน มันก็เห็นแกํตัว มันต๎องการจะครองโลก มันบ๎าถึงขนาดที่จะครองโลก พอมี
คูํแขํงแยํงกันครองโลก มันก็เอากันวินาศ” (พุทธทาสภิกขุ, 2556ก, น. 201) 

การยืนยันทําทีดังกลําวของพุทธทาสภิกขุจึงเทํากับเป็นการโต๎กับกระแส
วาทกรรมหลัก (dominant discourse) ของรัฐอภิมหาอํานาจที่สนับสนุนทุนนิยมเสรีและจริยศาสตร๑
แบบสิทธิ์ ในนัยนี้ งานนิพนธ๑จํานวนไมํน๎อยของพุทธทาสภิกขุจึงเปรียบเสมือนวาทกรรมโต๎ (counter 
discourse) หรือการสร๎างเหตุผลโต๎ (counter argument) หรือแม๎แตํเรื่องเลําโต๎ (counter narrative) 
ที่มุํงเปูาไปที่คุณคําของความสมัยใหมํที่นิยามโดยสหรัฐอเมริกา 

ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) กลําววํา สหรัฐอเมริกา
เป็นสังคมที่เชิดชูการแขํงขัน ถือการแขํงขันเป็นหัวใจของการสร๎างความเจริญก๎าวหน๎ามุํงให๎คนมีความ
เข๎มแข็งแกรํงกล๎าสามารารถในการแขํงขัน แนวคิดนี้มีรากฐานในพ้ืนเพภูมิหลังของอเมริกันที่สอดคล๎อง
และหนุนกันทุกชั้น ตั้งแตํตื้นที่สุด คือลัทธิป๓จเจกนิยมทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งอเมริกันเคยไปไกล
ถึงขนาดเอาไปประสานกับลัทธิดาร๑วินเชิงสังคม (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2554ข, น. 244) นอกจากนั้น 
ทํานได๎พยายามเตือนสังคมไทยเกี่ยวกับสิ่งที่พระสงฆ๑เห็นวําอาจเป็นภัยคุกคามตํอความมั่นคงทาง
สังคมและภูมิป๓ญญาไทยในชํวงสองศตวรรษที่ผํานมา ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความที่ยกมาดังนี้ 

สําหรับพระพุทธศาสนา ถ๎ามองสืบจากป๓จจุบัน ก็เป็นยุคที่อิทธิพลของตะวันตกเข๎ามา 
เริ่มต๎นอิทธิพลของตะวันตกก็เข๎ามากับการกํอให๎เกิดความวุํนวายเดือดร๎อน คือ ฝรั่งเข๎า
มาขํมเหงในการหาอาณานิคม เขายอมรับวําประเทศเรานี้สมัยกํอนมีความสุขสบาย
พอสมควร ใชํไหม อยํางในสมัยอยุธยา เมื่อฝรั่งเข๎ามาได๎บันทึกไว๎ ถึงแม๎จะไมํได๎เจริญ
มากมายทางวัตถุ แตํประชาราษฎร๑ทั่วไปก็อยูํดีกินดี. . .ดูกันครําว ๆ เมื่อคนชาติตะวันตก
เข๎ามากับลัทธิอาณานิคมนั้น เขามาในลักษณะและอาการที่คุกคาม แตํแยกยํอยเป็น 2 
แบบ คือ แบบที่หนึ่ง คุกคามแล๎วครอบครองเอาไว๎ใต๎อํานาจ เชํน อยํางประเทศพมําที่
ตกเป็นอาณานิคมไปเลย แล๎วเขาก็กดขี่ขํมเหง ถ๎าใช๎คําแรง ก็เอาคนเป็นทาสทั้งชาติ 
สูญเสียอิสรภาพ หมดภาวะแหํงความเป็นตัวของตัวเอง แบบนี้ทําให๎ชาวพมํามีทัศนคติ
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ตํอชาติตะวันตกแบบเกลียดชัง เป็นปฏิป๓กษ๑ ปฏิเสธ เชํน ตํอต๎านวัฒนธรรมและความ
เจริญอยํางตะวันตก พร๎อมกับหันเข๎ามาปกปูองรักษาวัฒนธรรม รวมทั้งพระพุทธศาสนา 
แบบที่สอง สําหรับเมืองไทย ตอนแรกถูกอิทธิพลคุกคาม คนไทยเริ่มเป็นปฏิป๓กษ๑ตํอ
ตะวันตก แตํตํอมาไทยรอดพ๎นจากความเป็นอาณานิคม พอเป็นอิสระอยูํได๎ ทีนี้ก็หันไป
ชื่นชอบชวนกันชมความเจริญของตะวันตก ตื่นเต๎นที่จะรับและลอกเลียนวัฒนธรรมของ
เขา รอหาตามเสพของกินของใช๎ เทคโนโลยีใหมํ ๆ เข๎าสูํบริโภคนิยม หลงลืม ละเลย 
ทอดทิ้ง ดูถูกตัวเองและของตัว เหินหํางจากวัฒนธรรมไทย รวมทั้งชักจะแปลกแยกจาก
พระพุทธศาสนา (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑, 2560, น. 4-5) 

ตรงจุดนี้ มิวําพระสงฆ๑จะมีมุมมองที่แตกตํางจากป๓ญญาชนไทยโดยทั่วไป 
มิวํามุมมองของพระสงฆ๑จะมีตําหนิหรือข๎อผิดพลาดในลักษณะใดก็ตาม ผู๎วิจัยยังเห็นวํามุมมองของ
พระสงฆ๑ หรือ วิธีคิดของสถาบันสงฆ๑ก็ยังมีความนําสนใจ ทั้งนี้เพราะสะท๎อนความจริงในสังคมไทย 
ดังนั้น เราควรพยายามเข๎าใจความหลากหลายในด๎านมุมมองและวิธีคิดท่ีมีอยูํจริงอยูํในสังคมไทย 

3.2.2.7 การวิพากษ์ระบบการศึกษาสมัยใหม่ 
การศึกษาของไทยไมํใชํและไมํใช๎เพียงแตํโรงเรียนเทํานั้น แตํใช๎ทั้งบ๎าน 

วัด วัง ชุมชนทั้งหมด แตํแนวคิดนี้ได๎รับความสนใจน๎อยลงไป หลังจากได๎รับอิทธิพลของตะวันตกที่เน๎น
แนวคิดป๓จเจกบุคคล แนวคิดแบบแขํงขัน และแนวคิดแบบวัตถุนิยม 

นับจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา ได๎มีความพยายามที่จะปรับ
ระบบการศึกษาของไทยเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสังคมไทยมากขึ้น นักการศึกษาไทยหลายทํานจึงมีความคิด
ที่จะแสวงหาความเป็นตัวตนของระบบการศึกษาไทยขึ้น ด๎วยการมองไปที่พ้ืนฐานเดิมของไทย ซึ่ง
จุดเดํนก็คือพระพุทธศาสนานั่นเอง ด๎วยเหตุนี้ ระหวํางปี พ.ศ. 2490-2520 จึงเป็นชํวงที่มีการเสนอให๎
ใช๎แนวคิดพระพุทธศาสนาเป็นปรัชญาแมํบทจึงเกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและหลากหลาย โดยมีทั้งการเลือก
บางประเด็นคําสอนทางพระพุทธศาสนามาใช๎กับการศึกษา  เชํน  ขันธ๑ 5 โลกุตรธรรม สัปปุริสธรรม 
เป็นต๎น โดยประสงค๑ให๎การศึกษาเป็นไปเพื่อตัวของการศึกษา ไมํเป็นเครื่องมือของระบบอื่น  ๆ 
ความพยายามในชํวงนี้มีเปูาหมายเพ่ือสร๎างสรรค๑สังคมไทยมากขึ้น ด๎วยการปรับเนื้อหาสาระให๎ผู๎เรียน
หันมาสนใจเรื่องของไทย วิชาด๎านอารยธรรมไทย วัฒนธรรมไทย ไทยศึกษาเริ่มปรากฏมากขึ้นนับแตํปี 
พ.ศ. 2501 เป็นต๎นมา (คณาจารย๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550, น. 199-222) 

งานนิพนธ๑ “บรมธรรม” ของพุทธทาสภิกขุ และงานนิพนธ๑ “การศึกษา
เพ่ืออิสรภาพ” ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นหนึ่งในบรรดางานประพันธ๑ชิ้น
สําคัญที่มองพระพุทธศาสนาเป็นตัวการศึกษา และเสนอให๎สังคมไทยหันมาทบทวนการศึกษาใน
ความหมายดั้งเดิมของไทย ในนัยนี้ ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยจึงมิใชํมีเพียง
แคํเรื่องการวิจารณ๑อุดมการณ๑การเมืองโลก ทุนนิยม บริโภคนิยม และวัตถุนิยมในแบบวิชาการทั่วไป 
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แตํยังเป็นการต๎านทานวัฒนธรรมหรือวิธีคิดที่ไปไมํได๎กับการพัฒนามนุษย๑ในแบบเถรวาท การหัน
กลับมาพิจารณาระบบการศึกษาและรากฐานทางปรัชญาหรืออุดมการณ๑ที่อยูํเบื้องหลังระบบ
การศึกษาไทยได๎กลายเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งกวํารูปแบบหรือวิธีการศึกษา เพราะผู๎คนมักเห็นวําระบบ
การศึกษาเป็นทั้งเปูาหมายและแมํพิมพ๑ในการผลิตผู๎คนแกํให๎สังคม ทางออกหรือวิธีแก๎คือการหัน
กลับมาตีความไตรสิกขาในฐานะวิธีการศึกษาและวิธีพัฒนามนุษย๑ในแบบพุทธเพ่ือให๎การศึกษาพัฒนา
ทั้งเรื่องรํางกาย ความคิดและจิตใจ ดังที่พุทธทาสภิกขุกลําววํา ไตรสิกขา คือ สิกขาสามอยําง หรือ
การศึกษา 3 อยําง  คือ  ศีล สมาธิ ป๓ญญา เป็นการยกสถานะของวิญญาณโดยแท๎ ไมํใชํเป็นเพียงการ
บอกเลําให๎เราทํองจํา (พุทธทาสภิกขุ, 2553ก, น. 72-74)  

อาจกลําววํา ตลอดชีวิตของทําน พุทธทาสภิกขุได๎วิจารณ๑ระบบการศึกษา
ไทยวําเดินตามตะวันตกที่เน๎นแตํเรื่องวัตถุ มากกวําเรื่องจิตใจ การศึกษาในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
มิใชํแคํการให๎ความรู๎ แตํการศึกษาควรแก๎ป๓ญหาทุกอยํางในโลก ดั งปรากฏในตัวอยํางถ๎อยคําของ 
พุทธทาสภิกขุ ดังนี้ 

การศึกษาสามารถจะแก๎ป๓ญหาทุกอยํางในโลก ถ๎าการศึกษานั้นถูกต๎องและเพียงพอ
เดี่ยวนี้เขาผูกขาด เอาการศึกษาไปไว๎เพ่ือแก๎ป๓ญหาเฉพาะอยํางตามบทนิยามของคําวํา
การศึกษา นี้ไมํเห็นด๎วย การศึกษาท่ีถูกต๎องจะแก๎ป๓ญหาได๎หมด เราจะต๎องจัดการศึกษา
ให๎ครบถ๎วน แล๎วก็จะแก๎ป๓ญหาได๎หมด การศึกษาสมบูรณ๑จะทําให๎เกิดสัมมาทิฎฐิ อยํามี
การศึกษาชนิดด๎วน คือ หางด๎วน หรือหัวด๎วน หรือยอดด๎วน สําหรับคําวําการศึกษา 
(พุทธทาสภิกขุ, 2549ข, น. 104) 

หากสังคมมีผลผลิตจากระบบการศึกษาในแบบนี้ สังคมในอนาคตจะนํา
กลัวขนาดไหน เพราะทุกคนจ๎องจะเอาประโยชน๑จากสังคม น๎อยคนนักที่จะให๎อะไรคืนแกํสังคม ดังที่
พุทธทาสภิกขุกลําววํา  

การศึกษาตอนนี้เลวร๎าย คือมันมีแตํให๎ความฉลาดอยํางเดียว เราก็ไมํรู๎จะไปพูดกับ
ใครที่ไหนให๎จัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก็จัดมิได๎ ถ๎ารัฐบาลไมํต๎องการ รัฐบาล
ไหนก็ไมํกล๎าต๎องการเพราะกลัวจะล๎าหลังเขา ก็ไปตามก๎นประเทศใหญํ ๆ ประเทศ
มหาอํานาจที่เขาเอาการศาสนาออกจากการศึกษาวําดี ๆ ประเทศลูกจ๏อกเหลํานี้ก็ตาม
ก๎นเขา (พุทธทาสภิกขุ, 2556ข, น. 237) 

วิธีคิดทํานองนี้ของพุทธทาสภิกขุได๎มีอิทธิพลตํอพระสงฆ๑ไทยสํวนใหญํ 
และได๎กลายเป็นอุดมการณ๑หลักในสถาบันสงฆ๑ไทยในยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็น ดังที่ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได๎กลําวไว๎ในผลงานของตนวํา 

เพราะด๎วยระบบการศึกษาอยํางที่โลกมีอยูํทุกวันนี้ มันทําให๎มนุษย๑เป็นได๎อยํางดีก็แคํ
สัตว๑เศรษฐกิจชั้นดี แตํไมํสามารถทําให๎เขาเป็นมนุษย๑ที่ดีข้ึนมาได๎ ดังนั้น เราจําเป็นอยําง

Ref. code: 25625924300014MGA



132 
 

ยิ่งที่จะต๎องรํวมกันหาวิธีสร๎างสรรค๑การศึกษาที่จะทําให๎มนุษย๑มีป๓ญญาที่แท๎ขึ้นมาให๎ได๎ 
ด๎วยการเพ่ิมการศึกษาจากวิชาหลัก ๆ ที่เราเคยสอนแตํเรื่อง การทํามาหากิน มาเป็น
การสอนเรื่องการทํามาหาธรรมด๎วย (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2551, น. 26-27) 

ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ เห็นวําหากวําโดยหลักการ 
พระพุทธศาสนามองสังคมทั้งหมด เป็นชุมชนแหํงการศึกษา เพราะพระพุทธศาสนาบอกวําธรรมชาติ
ของมนุษย๑คือเป็นสัตว๑ที่จะพ่ึงฝึกคือศึกษาได๎และต๎องศึกษา แล๎วระบบของพุทธศาสนาทั้งหมดคือ
ไตรสิกขาที่ให๎มนุษย๑ศึกษาตั้งแตํโผลํมาสัมผัสโลก จนกวําจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ๑ เมื่อจบลงที่เป็น
อเสขะ คือไมํต๎องศึกษาตํอไป ซึ่งทั้งชีวิตยากที่จะเพียงพอ จึงเป็นการศึกษาตลอดชีวิตและข๎ามชีวิต  
(พระพรหมคุณาภรณ๑, 2554ข, น. 118-119) 

3.2.2.8 การจัดการศึกษาแบบฆราวาสในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
งานวิจัยพบวํา การรับระบบการศึกษาและการพัฒนาความรู๎ที่อ๎างอิง

วิชาการในโลกตะวันตกที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอีกรูปแบบของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น 
เพราะในอดีตการศึกษาวิชาความรู๎ของพระสงฆ๑ไทยมักเน๎นแตํเรื่องคัมภีร๑และความรู๎พ้ืนบ๎านของไทย 
แตํในยุคสงครามเย็น มหาวิทยาลัยสงฆ๑ได๎พัฒนาตําราและหลักสูตรจนมีความก๎าวหน๎า โดยล๎อชื่อคณะ
และชื่อวิชาในแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไปของไทยที่ลอกโลกตะวันตกทั้งสิ้น 

นี้อาจใกล๎เคียงกับแนวความคิดเรื่องการแปลทางวัฒนธรรม (cultural 
translation) ตัวอยํางของการแปลทางวัฒนธรรมได๎มีมานานแล๎ว ดังเห็นวําสังคมไทยรับความรู๎
วิทยาการและวัฒนธรรมภายนอกในมิติตําง ๆ มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการรับความรู๎และ
วัฒนธรรมจากสังคมอ่ืน ๆ ทั้งใกล๎และไกลที่มีความเจริญ หรือมีความก๎าวหน๎า หรือมีความแปลกตา
มากกวําตนในด๎านตําง ๆ เชํน ในยุคโบราณ สังคมไทยได๎รับความรู๎และวัฒนธรรมจากอินเดียและจีน 
ในสมัยสุโขทัย สังคมไทยรับพระพุทธศาสนาเถรวาทจากลังกา หรือในสมัยอยุธยา ไทยได๎รับความรู๎
และวัฒนธรรมจากประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน อินเดีย ลังกา จีน ชวา มลายู เปอร๑เซีย  กัมพูชา รวมถึง
จากบรรดาชาติตะวันตก เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม เมื่อเข๎าสูํยุคแหํงการลําอาณานิคม (colonialism) ที่
เข๎มข๎นในคริสต๑ศตวรรษที่ 18 เป็นต๎นมา การรับวิทยาการ ความรู๎ และวัฒนธรรมจํานวนมากมักมา
จากชนชาติตะวันตก โดยเฉพาะจากรัฐชาติเจ๎าอาณานิคม เชํน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน 
โปรตุเกส เป็นต๎น ซึ่งเป็นชนชาติที่คนไทยในยุคนั้นคิดวํามีระดับของการพัฒนาในด๎านวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีที่สูงกวําตนและเพ่ือนบ๎านของตนที่ต๎องตกเป็นอาณานิคมของชนชาติเหลํานี้ อยํางไรก็ตาม 
นําสังเกตวํา การรับความรู๎วิทยาการเหลํานั้นอาจรับผํานอาณานิคม (colony) หรือรับโดยตรงจาก
เจ๎าอาณานิคม (colonizer) ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับกรณ ี

Ref. code: 25625924300014MGA



133 
 

นักวิชาการจํานวนหนึ่งเห็นวําผู๎นําสยามได๎มีความพยายามที่จะปรับ
ประเทศให๎ทันสมัย (modernization) ในด๎านญาณวิทยาในแบบรูปธรรม เชํน การจัดตั้งโรงเรียนที่
แยกออกมาจากวัด ซึ่งเริ่มขึ้นในชํวงของรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
(รัชกาลที่ 5) เป็นต๎นมา  และแม๎ในชํวงหลังเหตุการณ๑การเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา โดยเฉพาะในด๎านการจัดระบบการศึกษา การผลิตครู และการผลิต
ตําราแบบเรียนในแบบสมัยใหมํ โดยมีเปูาหมายสําคัญ ดังนี้  1. เพ่ือการรวมศูนย๑อํานาจ  2. เพ่ือผลิต
คนเข๎าสูํระบบราชการ  3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแผนไทย  และ 4. เพ่ือสํงเสริมแนวคิดเสรีภาพและ
ประชาธิปไตย เป็นต๎น  

ความเป็นยุคสมัยใหมํในยุคอาณานิคมได๎ถูกตอกย้ําและลงรากลึกยิ่งขึ้น 
เมื่อโรงเรียนและหลักสูตรแบบตะวันตกได๎ถูกนํามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
(ค.ศ. 1868-1910) ซึ่งมีเนื้อหาที่แตกตํางจากหลักสูตรดั้งเดิมของวัด และนี้นํามาสูํการกําเนิดขึ้นของ
ประชาชนที่มีวิธีคิดแบบสมัยใหมํ แตํเดิมวัดพุทธเคยเป็นศูนย๑กลางทางการเรียนการสอน การศึกษาใน
แบบวัดจึงมักผูกโยงกับเรื่องการบรรลุธรรมในชีวิตของบรรดาป๓จเจกและในชีวิตทางสังคม แตํในยุค
ปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย การศึกษาในวัดจึงมีสํวนชํวยสนองระบบราชการในแบบดั้งเดิม 
(Wyett, 1994, pp. 219-221) นี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในระดับสังคม โดยเฉพาะเมื่อสยามต๎อง
เผชิญกับภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยม แตํอีกรูปแบบของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา
ในชํวงยุคหลังอาณานิคมคือ การแปลรูปแบบทางวัฒนธรรม เชํน การบูรณาการศึกษาในแบบฆราวาส 
(ตะวันตก) มาสูํหลักสูตรสําหรับพระสงฆ๑ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎ทรงตระหนักถึงความสําคัญ
ของการศึกษา จึงทรงสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2436 และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2439 โดยทรงตั้งพระทัยจะให๎เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของสงฆ๑ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได๎ขยายเครือขํายอยํางรวดเร็ว อยํางไรก็ดี การดําเนินงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได๎เริ่มอยํางจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยพระพิมลธรรม (ช๎อย ฐานทตตเถร) โดยได๎พัฒนาการเรียนการ
สอนในทางโลก ดังเห็นวํา คณะครุศาสตร๑ สังคมศาสตร๑ มนุษย๑ศาสตร๑ได๎ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําให๎พระสงฆ๑
สามารถเสวนาหรือสื่อสารกับโลกในแบบสมัยใหมํได๎  

มหาวิทยาลัยสงฆ๑มิได๎ลอกวิชาดังที่ปรากฏในแบบโลกตะวันตก แตํทวํา
แปลงบางมิติทางวัฒนธรรม เชํน การกําหนดรายวิชาในแบบตะวันตก การแยกคณะในแบบตะวันตก 
รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษ แตํทวําเนื้อหาวิชายังพยายามเน๎นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
ทั้งหมดจึงเป็นการแปลทางวัฒนธรรม พระสงฆ๑ไทยจํานวนมากได๎มีประสบการณ๑ผํานระบบนี้ รวมถึง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ซึ่งตํางก็เป็นผลผลิตของการ
จัดการศึกษาในแบบตะวันตกที่เข๎ามามีบทบาทในมหาวิทยาลัยสงฆ๑ไทย ในระนาบหนึ่ง การแปลทาง
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วัฒนธรรมที่ผํานระบบการศึกษานี้เป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาทางวัฒนธรรม แตํในอีกระนาบ 
การแปลทางวัฒนธรรมถูกตั้งคําถาม เพราะการแปลเป็นเรื่องของการให๎คุณคําทางวัฒนธรรม 
(translation is culturally valued) ด๎วยเชํนกัน  

นอกจากนั้น การแปลทางวัฒนธรรมนี้อาจสะท๎อนถึงความไมํ เทําเทียม
กันระหวํางวัฒนธรรมและผู๎คนที่อาศัยอยูํในโลกใบนี้ เชํน ทําไมพระสงฆ๑ไทยต๎องเลียนแบบระบบ
การศึกษาของตะวันตก และทําไมพระสงฆ๑ไทยจําต๎องศึกษาลักษณะวิชาในแบบตะวันตก แตํในอีก
ด๎านของเหรียญ นี้อาจบอกเป็นนัยวําเพราะวัฒนธรรมตะวันตกมีอํานาจมากกวํา จึงสามารถกําหนดวํา
วัฒนธรรมที่มีอํานาจน๎อยกวําจะต๎องแปลตาม ทั้งหมดจึงสะท๎อนอีกมิติของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ 

3.2.2.9 การสรรสร้างค าและความหมายใหม่เพื่อสื่อให้ตรงกับจริตแห่งยุคสมัย 
งานวิจัยพบวํา นับจากยุคสงครามเย็นเป็นต๎นมา คําสอนทางพระพุทธศาสนา

ได๎มีพัฒนาการอยํางมากในด๎านความหลากหลายทางคําศัพท๑และความหมาย แม๎วําคําศัพท๑บาลีเป็น
รูปแบบหนึ่งของอัตลักษณ๑ของความเป็นเถรวาท แตํการสร๎างคําและความหมายใหมํ ๆ เพ่ือใช๎ในการ
เทศนาสั่งสอนยังต๎องเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือสื่อให๎ตรงกับจริตแหํงยุคสมัย นี้อาจสะท๎อนถึงกระบวนการที่
เรียกวํา “การปะติปะตํอทางมโนทัศน๑ (bricolage)” อันเป็นผลจากการขาดแคลนทรัพยากรทางภาษาใน
การสื่อสาร การผสมผสานและการปะทะทางความคิดในยุคโลกาภิวัตน๑ การผลิตคําศัพท๑ใหมํ ๆ จึงเกิดขึ้น
ตลอดเวลาในโลกของวาทกรรมเถรวาทไทย 

นําสังเกตวําในอดีตชนชั้นผู๎นําตํางผูกขาดการนิยามความหมาย คัมภีร๑
ทางพระพุทธศาสนาสํวนมากทักเขียนด๎วยภาษาขอม ดังนั้น ผู๎คนทั่วไปที่รู๎แตํภาษาไทยจึงไมํคํอยเข๎าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาพระธรรมคําสอนมากนัก และคนจํานวนมากก็รับฟ๓งพระธรรมผํานพระสงฆ๑ สภาวะ
เชํนนี้จึงทําให๎คนในประเทศสยามทั้งหลายจึงมีความคิดและความรู๎สึกที่ติดอยูํในกรอบที่ถูกกําหนด
โดยชนชั้นนํา แตํโลกาภิวัตน๑ได๎มีสํวนในการทะลวงการผูกขาดดังกลําวไมํมากก็น๎อย ความรู๎จํานวน
มากมิได๎อยูํกระจุกในชนชั้นสูงอีกตํอไป แม๎พระสงฆ๑เองก็มิสามารถอ๎างวําตนเทํานั้นที่รู๎จักแกํนของ
พระพุทธศาสนา เพราะใคร ๆ ก็สามารถอํานเรียนพระไตรปิฎกได๎ ในยุคหลังอาณานิคม การปะทะ
สังสรรค๑กับวิธีคิดสมัยใหมํ (ดังที่สะท๎อนในชุดความรู๎เชิงวาทกรรมที่หลั่งไหลเข๎ามาจากโลกตะวันตก) 
ได๎เพ่ิมมากขึ้น แตํคําที่จะใช๎สื่อมโนทัศน๑ตําง ๆ กลับมีอยํางจํากัด แม๎แตํคําวํา “religion” ในภาษาอังกฤษ 
เมื่อเข๎ามาในสังคมไทย ก็พบวํา ยังไมํมีคําไทยที่จะใช๎แปลคําวํา “religion” นี้ เมื่อผู๎คนรู๎หนังสือมากขึ้น 
การผลิตคําและความหมายจึงได๎ถูกสรรสร๎างมากขึ้นโดยป๓ญญาชน  

ในชํวงสงครามเย็น งานวิจัยพบวํา ได๎มีความพยายามของสถาบันสงฆ๑ที่
จะผลิตคําและความหมายใหมํเพ่ือพัฒนาคําสอนทางพระพุทธศาสนาให๎ตรงกับจริตแหํงยุคสมัยหรือ
เข๎าถึงชนกลุํมตําง ๆ ดังเชํน  สวนโมกข๑ผลิตคําวํา “ตัวกู ของกู” “เผด็จการโดยธรรม” “ตายกํอนตาย” 
หรือแม๎แตํสํานวนประโยค “ของขวัญสําหรับยุคที่เจริญ คือ การฆําตัวเองตาย” การประดิษฐ๑คําวํา 
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“ธัมมิกสังคมนิยม” เพ่ือหมายถึงอุดมคติทางสังคมในแบบพระพุทธศาสนา หรือคําวํา “ธัมมิกประชาธิปไตย” 
เพ่ือหมายถึงประชาธิปไตยที่เน๎นหลักธรรม นอกจากนั้น ยังมีการขอยืมคําภาษาตํางประเทศโดย 
พุทธทาสภิกข ุเชํน คําวํา “อีโก”๎ เพ่ือหมายถึง “สภาพการปรุงแตํงทางจิต” ในการอธิบายเรื่องสภาวะ
จิต หรือการนําคําวํา “วัตถุนิยม” เพ่ือมาใช๎ในบริบททางศาสนา  

แตํเดิม คําวํา “วัตถุนิยม” นี้หมายถึงวิถีการผลิตและการผลิตซ้ําใน
ฐานะกระบวนการทางประวัติศาสตร๑ ดังที่ปรากฏในแนวคิดมาร๑กซิส แตํตํอมา คํานี้กลับถูกนํามาใช๎
อยํางสร๎างสรรค๑โดยพุทธทาสภิกขุเพื่อสื่อความหมายใหมํ โดยกําหนดให๎หมายถึงการนิยมวัตถุ 
หรือการที่ผู๎คนมักให๎ความสําคัญแตํเรื่องวัตถุที่จับต๎องได๎มากกวําเรื่องการพัฒนาจิตใจ  (Ito, 2012, 
pp. 177-178)  

การประดิษฐ๑คําวํา “ป๓ญญาเสรี” หรือการสร๎างสํานวน “ศาสนาแหํงอิสร 
เสรีภาพ” โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เพ่ือหมายถึงเสรีภาพทางป๓ญญา (พระพรหม
คุณาภรณ๑, 2556, น. 64-67)  สํานวนเหลํานี้ได๎กลายเป็นที่ยอมรับในป๓จจุบันและสะท๎อนถึงอิทธิพลของ
ปรัชญาเสรีนิยมตํอสังคมไทย รวมถึงสถาบันสงฆ๑ไทย 

นอกจากนั้น ในชํวงหลายทศวรรษท่ีผํานมา สํานวนจํานวนมากได๎ถูกผลิต
ขึ้นโดยสํานักพุทธตําง ๆ เชํน วัดพระธรรมกายได๎ผลิตคําวํา “การบวชอุบาสิกาแก๎ว” “เด็กดีวีสตาร๑” 
“กฐินบรมจักรพรรดิ” “โรงเรียนอนุบาลฝ๓นในฝ๓นวิทยา” เป็นต๎น  ในขณะที่สํานักสันติอโศกผลิตคําวํา 
“หมูํบ๎านราชธานีอโศก” “บุญนิยม” เป็นต๎น สํานวนติดปากของพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) 
เชํน โกรธคือโงํ โมโหคือบ๎า ในขณะที่หลวงพํอเทียน จิตตสุโก นิยมใช๎อุปลักษณ๑ในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ทํานเปรียบทุกข๑วําเป็นเหมือนปลิงดูดเลือด ความคิดคือสวิตซ๑ไฟฟูา กิเลสคือหลอด
ไฟฟูา การตัดอวิชชาคือการตัดเชือก (วินัย ผลเจริญ, 2562, น. 71-72) 

พุทธทาสภิกขุใช๎คําสมัยใหมํในการผลิตคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
เชํน เสรีภาพ อิสรภาพ (ซึ่งเป็นคําที่กําเนิดในบริบทการเมืองเสรีนิยมเพื่อใช๎แทนคําดั้งเดิมวํา 
“ความหลุดพ๎น”) นี้สะท๎อนถึงการไมํยึดติดในกรอบเดิม ๆ นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุได๎สร๎างคํานิยาม
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแบบใหมํที่เข๎าใจงําย ๆ ดังเชํน  

พระพุทธศาสนาหมายถึงวิชาและระเบียบปฏิบัติเพ่ือให๎รู๎วําอะไรเป็นอะไร เมื่อเรารู๎วํา
อะไรเป็นอะไรถูกต๎องจริง ๆ แล๎ว ไมํต๎องมีใครมาสอนเราหรือมาแนะนําเรา เราต๎อง
ปฏิบัติตํอสิ่งนั้น ๆ ถูกต๎องได๎ด๎วยตนเอง แล๎วกิเลสก็จะหมดไปเอง เราจะเป็นอริยบุคคล
ชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นมาทันที เราจะปฏิบัติอะไรไมํผิดขึ้นมาทันที เราจะลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่
มนุษย๑ควรจะได๎ หรือที่ชอบเรียกกันวํามรรคผลนิพพานนี้ได๎ด๎วยตนเอง เพราะการที่เรา
มีความรู๎วําอะไรเป็นอะไรโดยถูกต๎องถึงที่สุดอยํางแท๎จริง (พุทธทาสภิกข,ุ 2558ข, น. 37) 
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พุทธทาสภิกขุเห็นวําการอธิบายแกํนคําสอนทางพระพุทธศาสนาด๎วย
ถ๎อยคําที่ตรงใจ และการแปลงพระธรรมด๎วยสํานวนภาษาที่ชํวยทําให๎ทุกคนสามารถเข๎าถึงได๎และ
สามารถนํามาใช๎เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จึงไมํแปลกที่พุทธทาสภิกขุได๎เขียน “คูํมือมนุษย๑” 
ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎เขียน “ธรรมนูญชีวิต” และ “คูํมือชีวิต”เพ่ือแปลงเรื่องยาก ๆ 
ด๎วยภาษาและความหมายที่ทุกคนสามารถเข๎าใจได๎ วิธีนี้นําจะมีบทบาทในการชํวยฟ้ืนฟูแกํนคําสอน
ของจารีตเถรวาท นักวิชาการบางทํานอาจเปรียบกระแสฟ้ืนฟูของพุทธทาสภิกขุนี้วําเป็นเรื่องของการ
ประท๎วงของพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (Swearer, 1995, p. 25)  

นอกจากนั้น คําศัพท๑จํานวนมากได๎ถูกขอยืมมาจากคลังศัพท๑ของศาสตร๑
สมัยใหมํของโลกตะวันตกเพ่ือใช๎ในการเลําอธิบายพระพุทธศาสนา เชํน การจัดระเบียบสังคม การ
จัดระบบสังคม การกําหนดโครงสร๎าง การวางระบบ สถาบัน เป็นต๎น คําเหลํานี้เป็นคลังศัพท๑สังคม
วิทยาของโลกตะวันตกทั้งสิ้น  

โดยนัยนี้ เมื่อพูดถึงศีลในความหมายแบบคลุม ๆ โดยให๎รวมทั้งวินัยด๎วย ศีลจึงกินความ
ถึงการจัดสรรสภาพแวดล๎อมทั้งทางวัตถุและทางสังคม ที่ปิดกั้นโอกาสในการทําชั่ว และ
สํงเสริมโอกาสในการทําความดี เฉพาะอยํางยิ่งการจัดระเบียบชีวิต จัดระบบสังคม และ
จัดการกิจกรรมกิจการ โดยจัดตั้งชุมชน องค๑กร หรือสถาบัน วางระบบ กําหนดโครงสร๎าง 
ตราหลักเกณฑ๑ กฎข๎อบังคับ บทบัญญัติตําง ๆ เพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคล จัด
กิจกรรมของสํวนรวม สํงเสริมความอยูํรํวมกันด๎วยดี ซึ่งดังที่กลําวแล๎ว มุํงปิดกั้นชํองทาง
ทํากรรมชั่ว และเปิดขยายโอกาสสําหรับทําความดี เรียกด๎วยคําศัพท๑ที่ตรงแท๎ทางพระ
ศาสนาวํา วินัย (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2553, น. 547) 

คําศัพท๑ทางปรัชญาสังคม (social philosophy) และปรัชญาการเมือง 
(political philosophy) โดยเฉพาะวาทกรรมเสรีนิยม เชํน สิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ ได๎ถูกนํามา
ประยุกต๑ใช๎ในบริบทศาสนา วาทกรรมเถรวาทไทยในชํวงยุคหลังอาณานิคมนี้จึงมีคําศัพท๑ในทํานองนี้ 
ผู๎วิจัยสังเกตวํา แตํเดิมพระสงฆ๑ไทยมักนิยมใช๎คําวํา “หลุดพ๎น” หรือ “ความหลุดพ๎น” หรือคําไทยอ่ืน 
ๆ เพื่อหมายถึงสภาวะ “วิมุตติ” ซึ่งเป็นคําบาลีที่พบในตัวบทคัมภีร๑โบราณ แตํในชํวงยุคสงครามเย็น 
พระสงฆ๑ไทยได๎หันมาใช๎คําศัพท๑ของวาทกรรมเสรีนิยม ดังเชํน คําวํา “เสรีภาพ” “อิสรภาพ” เพ่ือ
หมายถึงสภาวะวิมุตติ การนําคําเหลํานี้มาใช๎ในความหมายทางศาสนาจึงบํงบอกถึงการเปลี่ยนบริบท
หรือการเปลี่ยนความหมายในลักษณะที่ตรงกันข๎ามกับความหมายเดิม  

หากสืบย๎อนกลับไปดูประวัติของคําไทย เราจะพบวํา ทั้งคําวํา “เสรีภาพ” 
และ “อิสรภาพ” เพ่ิงถูกประดิษฐ๑ขึ้นเพ่ือใช๎แปลคําวํา “freedom” ในภาษาอังกฤษในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 6)  นั่นแสดงวําสังคมไทยในยุคนั้นยังไมํมีคําที่จะ
สื่อถึงคําวํา freedom ซึ่งเป็นมโนทัศน๑สําคัญของปรัชญาการเมืองและสังคมของโลกตะวันตก แม๎วํา
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แท๎จริงแล๎ว คําวํา “อิสระ”และ “เสรี” มีใช๎แล๎วในยุครัตนโกสินทร๑ตอนต๎น แตํทวําคําวํา อิสรภาพ 
เสรีภาพ ยังไมํมี  คําวําอิสระในยุคนั้นมักใช๎เพ่ือหมายถึง “อํานาจ” โดยเฉพาะในสํานวน “มีอํานาจ
เหนือ” แตํคําวํา “อิสรภาพ” และ “เสรีภาพ”เป็นการประดิษฐ๑คําใหมํเพื่อใช๎ในการแปลคําวํา 
“freedom” และ “liberty” ในภาษาอังกฤษ  

ในระนาบหนึ่ง การสร๎างคําและความหมายในลักษณะนี้จึงสะท๎อนถึง
ความคิดสร๎างสรรค๑ทางภาษา โดยเฉพาะความพยายามในสื่อความ ในการสร๎างมุมมองของผู๎คนใหม ํ
ซึ่งเป็นเรื่องปริชาน  แตํในอีกระนาบ การกําหนดความหมายของคําอาจสะท๎อนถึงความสัมพันธ๑เชิง
อํานาจ บางความหมายอาจบอกเป็นนัยถึงการต๎านทานอิทธิพลตํางประเทศ โดยเฉพาะคํานิยมของโลก
ตะวันตก เชํน เสรีนิยม สังคมนิยม คอมมิวนิสต๑ และทุนนิยมที่กําลังเข๎ามาครอบงําวิธีคิดของคนในชนชั้น
ตําง ๆ ในสังคมในชํวงยุคสงครามเย็น บางสถาบันใช๎คําหนึ่งเพ่ือสื่อถึงอีกความหมายหนึ่งอยํางจงใจ 
เชํน การเปลี่ยนบริบทของคําวํา เสรีภาพ และ อิสรภาพ เพ่ือใช๎ในบริบททางศาสนา นี้สะท๎อนถึงสิ่งที่
สํานักมาร๑กซีสโซเวียตเรียกวํา “การตํอสู๎ระหวํางชนชั้น” หรือ “การตํอสู๎ระหวํางสถาบันทางสังคม”
ในภาษา เพราะภาษากับความคิดเป็นเรื่องเดียวกัน และสื่อสารออกมาด๎วยสัญลักษณ๑ หากพิจารณา
ตามข๎อเสนอของวาเลนติน โวโลชีนอฟ นักปรัชญาภาษาชาวรัสเซีย  

มิวําอยํางไรก็ตาม เราคงต๎องยอมรับวําการสร๎างคําและความหมายเป็น
เรื่องจําเป็นเพราะข๎อจํากัดในด๎านคําศัพท๑แท๎จริงก็คือขีดจํากัดในด๎านภาษาและความคิด คําศัพท๑และ
ความหมายใหมํ ๆ ที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องยํอมบํงบอกถึงความหลากหลายในวิธีคิดและความสลับ 
ซับซ๎อนที่มีอยูํจริงในวิธีสื่อความ นี้ยังชํวยยืนยันได๎วําคําสอนทางพระพุทธศาสนายังมีการถํายทอด 
หรือยังไมํตาย 

3.2.2.10 การสร้างความเข้าใจใหม่เรื่องต านานและปกรณัมในพระพุทธศาสนา 
ลักษณะเดํนของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทย

ในชํวงยุคหลังอาณานิคมอีกประการคือการสร๎างความเข๎าใจใหมํเรื่องปกรณัมในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาลง ซึ่งมักถูกมองวําเป็นเรื่องที่ถูกเติมหรือเสริมเข๎ามาภายหลัง ไมํสมจริง และอาจมี
ลักษณะเหมือนตํานานที่ดูแล๎วอาจขัดแย๎งกับความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ของโลกตะวันตก  

พุทธทาสภิกขุเชื่อวําคําสอนทางพระพุทธศาสนาตํางมีวิวัฒนาการ ดังที่
ทํานกลําวอธิบายเกี่ยวกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาไว๎วําสิ่งที่เป็นวัตถุหรือเป็นนามธรรมก็ดี เมื่อ
เวลาลํวงไปยํอมมีวิวัฒนาการเข๎ามาแทรก เชํน อํานาจของสิ่งแวดล๎อม ข๎อนี้หมายถึงอาการที่ไมํได๎มี
ใครเจตนาไปทํามัน แตํมันเป็นไปเอง เชํน การจําตํอ ๆ กันมาผิด หรือคัดลอกตํอกันมาผิด ตีความหมาย
ผิด เป็นต๎น การที่เวลาลํวงไปทํานองนี้ สิ่งที่เรียกวําภาวะแหํงธรรมะหรือศาสนาของพระพุทธเจ๎าก็มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ๑นั้นตามสิ่งแวดล๎อม โดยไมํมีเจตนาจะให๎เป็น นี่ก็สํวนหนึ่ง   
(พุทธทาสภิกขุ, 2553ก, น. 87) เรื่องตํานานตําง ๆ เองก็เป็นเนื้องอกของคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
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ดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎เคยกลําววํา ตัวอยําง
อันหนึ่งจะเห็นได๎จากการที่วําเราได๎ไปอยูํในความเชื่อและหลักคําสอนในชั้นตํานาน อยํางคัมภีร๑ชาดก
เป็นต๎น อยูํมาก จนมาถึงคัมภีร๑ยุคหลัง ๆ ในเมืองไทยนี้เอง เชํน คัมภีร๑ในสมัยสุโขทัย คือ ไตรภูมิ 
ที่เรียกกันวําไตรภูมิพระรํวง คัมภีร๑นี้มีอิทธิพลมากจนกระทั่งวําคนไทยในอดีต ในยุคที่ผํานมานี้ 
คติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เราเชื่อ เราปฏิบัติกันนี้เป็นไปในแนวของคัมภีร๑ไตรภูมิแทบทั้งนั้นเลย” 
(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑, 2560, น. 54) 

แม๎ในเรื่องนรก-สวรรค๑ก็เป็นประเด็นทางภววิทยาในพระพุทธศาสนาที่
ชาวพุทธมักสงสัย บางคนมองเรื่องภพภูมิ นรก สวรรค๑ ปุาหิมพานต๑วําเป็นเรื่องปกรณัมหรือตํานาน 
อยํางไรก็ดี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎อธิบายประเด็นนี้อยํางชัดเจนวําคนธรรมดา
พิสูจน๑เรื่องนรก-สวรรค๑นี้ในแบบวิทยาศาสตร๑คงไมํได๎ ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความที่ยกมาดังนี้ 

นรก-สวรรค๑ระดับนี้ ได๎บอกแล๎ววําเป็นเรื่องที่เราคนสามัญไมํอาจพิสูจน๑ได๎ ไมํวําในทาง
ลบหรือทางบวก เมื่อพิสูจน๑ไมํได๎ก็ต๎องขึ้นกับศรัทธาวําอันนี้ถ๎าทางศาสนาสอนไว๎ จะเชื่อ
ไหม อยูํที่นี่เอง สํวนในทางพุทธศาสนานั้น ก็บอกวําให๎เชื่ออยํางมีเหตุผลสําหรับสิ่งที่
พิสูจน๑ไมํได๎ ในเมื่อจะต๎องเอาศรัทธาก็ต๎องให๎ได๎หลักกํอน (พระธรรมปิฎก, 2547, น. 27) 

คงต๎องยอมรับกันวําในชํวงศตวรรษที่ผํานมา การศึกษาของสงฆ๑ไทยมัก
เน๎นตัวบทในชั้นอรรถกถา ฎีกา และชาดก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) จึงต๎องการให๎
ผู๎คนยึดสาระของพระไตรปิฎก ซึ่งมีอายุเกํากวําคัมภีร๑อ่ืน ๆ เพ่ือใช๎เป็นหลักฐานในการอ๎างอิง และไมํ
สนับสนุนคําสอนในชั้นตํานาน วิธีคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ในทํานองนี้
สะท๎อนชัดอยูํในงาน “ขอให๎คนไทยใฝุป๓ญญา ขอให๎ชาวพุทธศึกษาให๎รู๎ธรรมจริง” ของตน โดยลด
ความสําคัญของคัมภีร๑ชาดกและคัมภีร๑ตําง ๆ ของไทยที่ผลิตขึ้นในรุํนหลัง  

เราได๎ไปอยูํในความเชื่อและหลักคําสอนในชั้นตํานาน อยํางคัมภีร๑ชาดกเป็นต๎น อยูํมาก
จนมาถึงคัมภีร๑ยุคหลังในเมืองไทยนี้เอง เชํน คัมภีร๑ในสมัยสุโขทัย คือ ไตรภูมิ ที่เรียกกัน
วํา ไตรภูมิพระรํวง ทีนี้ ไตรภูมินั้นก็เป็นคัมภีร๑ของไทยเรานี่เอง ซึ่งเป็นการประมวล
ความจากคัมภีร๑รุํนหลัง ตั้งแตํชั้นอรรถกถา ฎีกา ไมํคํอยไปถึงคัมภีร๑ดั้งเดิมที่เป็นหลักแท๎ 
คือ พระไตรปิฎก อาจพูดอีกอยํางหนึ่งวําเป็นพระไตรปิฎกในรูปลักษณ๑ที่ผํานคัมภีร๑รุํน
อธิบายมาอีกตํอหนึ่ง ยกตัวอยํางงําย ๆ อยํางที่นักวิชาการรุํนยุคอเมริกันในสงคราม
เวียดนาม เอามาวิจารณ๑กัน เรื่องความชอบธรรมของผู๎ปกครองประเทศตามไตรภูมิ 
(ชื ่อทางการ เตภูมิกถา) นี้  เขาพูดกันถึงเรื่องบุญญาธิการวํา พระเจ๎าแผํนดิน หรือ
พระมหากษัตริย๑นั้น เป็นผู๎ที่ได๎ทําบุญไว๎ในปางกํอน จึงได๎มาเกิดมาอยูํในฐานะเป็นกษัตริย๑ 
. . .และนักวิชาการไทยสมัยใหมํยุคนั้นก็บอกวํานี่แหละ พุทธศาสนาถือเอาความชอบ
ธรรมของกษัตริย๑อยูํที่กรรมดีที่ได๎ทําไว๎ในชาติกํอน แตํถ๎าไปดูหลักในพระไตรปิฎก 
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ความชอบธรรมของผู๎ปกครองอยูํที่ไหน ก็จะเห็นวํา อยูํที่ธรรม เอาธรรมเป็นตัวตัดสิน 
ซึ่งดูได๎ในป๓จจุบันบัดนี้เลย ทีนี้ถ๎าเราเอาไตรภูมิ ก็จะไมํมีคําสอนถึงระดับนี้ ไตรภูมิจะอยูํ
แคํเรื่องกรรมดีที่ได๎ทําไว๎ในชาติปางกํอน แล๎วคติที่ถือแบบนี้ก็ทําให๎โน๎มเอียงไปในทางลัทธิ
กรรมเกํา. . .คนไทยเอาธรรมมาใช๎เชิงของการหยุดนิ่ง มากกวําในการเดินหน๎า. . .สังคมไทย
เรายังก๎าวหน๎าไปไมํถึงหลักการที่แท๎ของพระพุทธศาสนา ความเชื่อทางพระศาสนาก็อยูํ
มาในระดับของไตรภูมิเสียมาก (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑, 2560, น. 54-57) 

ตรงจุดนี้ งานเขียนของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
จึงแตกตํางจากงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกผลิตในยุคกํอนที่มักเน๎นเรื่องฉันทลักษณ๑ หรือ
ลีลาทางวรรณศิลป์ ตลอดจนวิธีการเลําเรื่องในแบบเกํา โดยเฉพาะการเลําในแบบตํานานที่เต็มไปด๎วย
เรื่องอภินิหารที่เกินวิสัยมนุษย๑ธรรมดา แตํทวํางานนิพนธ๑สํวนใหญํของปราชญ๑เถรวาททั้งสองรูป
สะท๎อนถึงป๓ญญาใหมํ หรือวิธีคิดและการตีความในแบบใหมํที่คํานึงถึงการไปได๎กับกฎเกณฑ๑ทาง
ความรู๎และความจริงของวิทยาศาสตร๑ โดยเฉพาะการทําให๎เรื่องปกรณัมปรากฏอยูํเพียงในระดับฐาน
คติ นั่นหมายความวําพระสงฆ๑ไทยเหลํานี้มิได๎พยายามปกปิดความเหนือธรรมชาติที่มีอยูํจริงในคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาที่ผลิตขึ้นในยุคลังกา แตํพระสงฆ๑มิต๎องการเน๎นมิติเหลํานี้ ทั้งนี้ เพราะตน
ตระหนักดีวําเรื่องเหลํานี้มิได๎เป็นแกํนของคําสอนทางพระพุทธศาสนา มิได๎มีประโยชน๑ในการอธิบาย 
และอาจไมํตอบสนองตํอผู๎อํานรุํนใหมํในโลกยุคสมัยใหมํที่เติบโตมากับวิถีวิทยาศาสตร๑  

3.2.2.11 ความมุ่งม่ันที่จะหันกลับไปสู่รูปแบบดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา 
งานวิจัยพบวํา อีกรูปแบบของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา

ไทยในชํวงหลังยุคอาณานิคมคือความมุํงม่ันที่จะหันกลับไปสูํรูปแบบดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา ข๎อสรุป
นี้สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ปีเตอร๑ เอ แจ็กสัน (Peter A. Jackson) ที่เห็นวําพุทธทาสภิกขุไมํเคยคิด
วําการตีความพระธรรมในแบบใหมํของตนเองเป็นเรื่องนวัตกรรม แตํทวําเป็นการปฏิรูปที่สร๎างบน
หลักการทางศาสนาที่พยายามหันกลับไปสูํพระพุทธศาสนาในแบบดั้งเดิม (Jackson, 2003, p. 36) 
ดังเห็นวําพุทธทาสภิกขุต๎องการให๎คนไทยหันกลับไปหาเนื้อแท๎ของพระพุทธศาสนา พุทธทาสภิกขุเน๎น
วําพุทธศาสนาคือวิธีปฏิบัติเพ่ือเอาตัวรอดจากความทุกข๑ โดยการทําให๎รู๎ความจริงวําอะไรเป็นอะไร 
ตามที่พระพุทธเจ๎าทํานทรงทําได๎กํอนและได๎ทรงสอนไว๎ แตํทั้งคัมภีร๑ทางศาสนานั่นยํอมมีอะไร  ๆ 
เพ่ิมข้ึนได๎ทุกโอกาสที่คนชั้นหลังเขาจะเพ่ิมลงไปได๎ พระไตรปิฎกของเราก็ตกอยูํในฐานะอยํางเดียวกัน 
คนชั้นหลัง ๆ เพ่ิมเติมข๎อความเข๎าไปตามความเห็นวําจําเป็นสําหรับยุคนั้น ๆ เพ่ือจะชํวยให๎คนมี
ศรัทธามากขึ้น หรือกลังบาปรักบุญมากขึ้น ซึ่งอาจจะมากเกินขอบเขต (พุทธทาสภิกขุ, 2558ข, น. 8) 
พุทธทาสภิกขุต๎องการให๎คนรุํนใหมํที่ฉลาดเข๎าใจหัวใจของพระพุทธศาสนา ดังที่ทํานมักกลําวตํอ
สานุศิษย๑วําสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมํควรยึดมั่นถือมั่น (พุทธทาสภิกขุ, 2558ก, น. 28) นี้เป็นการสรุปหัวใจ
พระพุทธศาสนาในแบบที่สั้นที่สุด  
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พุทธทาสภิกขุวิจารณ๑วําคนไทยกําลังถอยหํางออกจากรูปแบบดั้งเดิมใน
พระพุทธศาสนา และอาจหลงทางเข๎าไปสูํพิธีกรรมมากมาย ดังในตัวอยํางข๎อความขา๎งลําง 

ดังเชํน เราหลงเรียกการทําขวัญนาคและการทําพิธีตําง ๆ ตลอดถึงการฉลองอะไร ๆ 
เหลํานั้นวํา พระพุทธศาสนา แล๎วก็นิยมทํากันอยํางยิ่ง จะหมดเปลืองทรัพย๑ของตน  
หรือของคนอื่นเทําไรก็ไมํวํา พุทธศาสนาใหมํ ๆ อยํางนี้เกิดมีมากมายแทบจะทั่วไป
ทุกแหํง ธรรมะหรือของจริงที่เคยมีมาแตํกํอนนั้นถูกหํอหุ๎มโดยพิธีรีตองจนมิด เกิดมุํง
หมายผิดเป็นอยํางอ่ืนไป เชํน การบวชก็กลายเป็นเรื่องสําหรับแก๎หน๎าเด็กหนุํ ม ๆ ที่
ถูกหาวําเป็นคนดิบ หาเมียยาก อะไรเหลํานี้เป็นต๎น เป็นการหาทางร่ํารวยเสียคราวหนึ่ง
ถึงอยํางนั้นเขาก็เรียกพระพุทธศาสนา ใครไปตําหนิติเตียนเข๎าก็จะถูกกลําวหาวําไมํรู๎จัก
พระพุทธศาสนาหรือทําลายศาสนา (พุทธทาสภิกขุ, 2558ข, น. 12) 

ในด๎านคําสอน พุทธทาสภิกขุมีความเชื่อวําคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่
ตกทอดมาถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องของการตีความ การขยายความ และการพัฒนาคําสอนให๎สอดคล๎อง
ตามความเชื่อของผู๎คนในแตํละยุคแตํละสมัย แตํการศึกษาพระธรรมมะหรือคําสอนของพระพุทธเจ๎า
เพ่ือสกัดเอาหัวใจหรือสาระของพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นเรื่องสําคัญ พุทธทาสภิกขุมักนิยมเรียก
สภาพ/รูปแบบของคําสอนและวิถีปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่ได๎พัฒนาขึ้นมาภายหลังเชํนนี้วํา 
“พระพุทธศาสนาเนื้องอก” ดังตัวอยํางข๎อความของพุทธทาสภิกขุที่ได๎มาดังนี้ 

พระพุทธศาสนาเนื้องอก พระพุทธศาสนาทํานองนี้มีข้ึนใหมํ ๆ มากมาย หลายร๎อยอยําง
โดยไมํต๎องระบุชื่อ เพราะมากจนระบุไมํไหว แตํอยากจะให๎ชื่อวําพระพุทธศาสนาเนื้องอก 
เป็นเนื้อร๎ายชนิดหนึ่งซึ่งงอกขึ้น ๆ จนปิดบังหํอหุ๎มเนื้อดีหรือแกํนแท๎ของพระพุทธศาสนา
ให๎คํอย ๆ ลบเลือนไป ด๎วยเหตุนี้แหละสิ่งที่เราเรียกวําพระพุทธศาสนา จึงมีเพ่ิมขึ้นมากมาย
หลายประเภทจากตัวแท๎ของศาสนาที่มีอยูํดั้งเดิมเกิดเป็นนิกายใหญํและนิกายยํอย ๆ 
อีก 20-30 นิกาย อยําได๎ถือวําถ๎าเขาวําเป็นพระพุทธศาสนาแล๎วก็เป็นพระพุทธศาสนา 
เนื้องอกนั้นได๎งอกมาแล๎วนับตั้งแตํวันหลังจากพระพุทธเจ๎าปรินิพพาน แม๎พระพุทธศาสนา
ตัวแท๎ก็ยังมีหลายแงํมุมที่จะทําให๎เกิดการจับฉวยเอาไมํถูกความหมายแท๎ ของ
พระพุทธศาสนาก็ได๎ (พุทธทาสภิกขุ, 2558ข, น. 12-13) 

พุทธทาสภิกขุกลําววําธรรมะในพระพุทธศาสนาทั้งหมด พระพุทธเจ๎า
ตรัสด๎วยคํา ๆ เดียววํา หนทาง ก็มี พรหมจรรย๑ ก็มี ธรรมวินัย ก็มี แตํคําวํา “พรหมจรรย๑” และคําวํา 
“หนทาง” ทํานตรัสมากที่สุด คําวํา พรหมจรรย๑ กับคําวํา มรรค นี้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยพระพุทธเจ๎า
ได๎ตรัสวําอริยมรรคมีองค๑แปดนั่นแหละคือพรหมจรรย๑ ก็เรียกได๎สั้น  ๆ คําเดียววํา “หนทาง”   
พุทธทาสภิกขุจึงเน๎นวําเปูาหมายของพระพุทธศาสนาที่แท๎จริงคือการดับทุกข๑ ในนัยนี้ ความดับทุกข๑
จึงเป็นเรื่องจริงหรือสิ่งที่พระพุทธองค๑ได๎ตรัสไว๎ พระพุทธองค๑สอนวําทุกข๑เกิดขึ้นอยํางไร โดยพิจารณา
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อาการแหํงปฏิจจสมุปบาท แล๎วทุกข๑ดับลงอยํางไรโดยอาการแหํงปฏิจจสมุปบาท เรื่องนอกนั้นไมํ
สนใจ ไมํเอามาใสํหัวให๎รกหัว ให๎เป็นน้ําชาล๎นถ๎วย พระพุทธองค๑ตรัสแตํเรื่องทุกข๑กับดับทุกข๑ อะไร
เป็นเหตุให๎เกิดความทุกข๑ก็ตัดต๎นเหตุมันเสีย การสร๎างภูมิต๎านทานโดยอาศัยวิป๓สสนาเพ่ือเห็นแจํมแจ๎ง
โดยไมํต๎องเชื่อเหตุผลใด ๆ มันเหนือเหตุผล นี่เรียกวิป๓สสนาเห็นแจ๎ง (พุทธทาสภิกขุ, 2553ข, น. 32) 

ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎ชํวยให๎เราตระหนัก
มากขึ้นเกี่ยวกับเปูาหมายดั้งเดิมของคําสอนในพระพุทธศาสนาที่เน๎นความสําคัญของการสอนเรื่อง  
กฎธรรมชาติ ผํานการลงมือปฏิบัติในตัวพรหมจรรย๑ ดังสะท๎อนในเรื่องมรรคมีองค๑ 8 ไตรสิกขา โอวาท
ปาฏิโมกข๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑สรุปหัวใจของพระพุทธศาสนาไว๎เชํนกันวําหมายถึงการไมํทํา
ชั่วทั้งปวง การทําความดีให๎เพียบพร๎อม และการชําระจิตตนให๎บริสุทธิ์ มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสาย
กลาง) จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ๎าทรงค๎นพบ หรือเป็นแกํนแท๎ของตัวคําสอนทางพระพุทธศาสนา ดังใน
ตัวอยํางข๎อความที่ยกมาดังนี้  

“พระพุทธเจ๎าตรัสสอนเรื่องสิกขาและเรื่องมรรค ก็เพราะวําทรงได๎ตรัสรู๎
สัจธรรมหรือความจริงตามธรรมดานั้นแล๎ว จึงมาตรัสบอกมนุษย๑ทั้งหลายวําธรรมดาเป็นอยํางนี้นะถ๎า
คุณปฏิบัติอยํางถูกต๎องตามธรรมดาแล๎วชีวิตของคุณก็จะเป็นอยูํดี และสังคมของคุณก็จะอยูํดี ”  
(พระพรหมคุณาภรณ๑, 2555ก, น. 8) 

ทั้งหมดสะท๎อนถึงความมุํงมั่นของปราชญ๑เถรวาทที่จะหันกลับไปหา
พระพุทธศาสนาในแบบดั้งเดิมที่มิได๎ถูกแตํงเติมด๎วยพิธีกรรมมากมาย หรือบํงบอกถึงความปรารถนา
ของปราชญ๑เถรวาทที่จะให๎ชาวพุทธเข๎าถึงและเข๎าใจแกํนคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบดั้งเดิม 

3.2.2.12 การปฏิเสธจักรวาลวิทยาของไตรภูมิพระร่วง 
ไตรภูมิพระรํวง (เตภูมิกถา) ได๎เคยถูกนํากลับมารื้อฟ้ืนขึ้นใหมํในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระรํวงในชํวงนี้ถูกพิจารณาวําเป็นรูปแบบของ
ความสัมพันธ๑ระหวํางกษัตริย๑กับประชาชน นอกเหนือจากฐานะกษัตริย๑ที่ทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนา
ของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยได๎รับการปลูกฝ๓งวําเป็นอาณาจักรแรกของสยาม อยํางไรก็ตาม 
ไตรภูมิพระรํวงในยุคสงครามเย็นกลับถูกวิจารณ๑จากฝุายสงฆ๑วําเป็นเรื่องการตีความคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่ผิดพลาดในสังคมไทย 

แตํในยุคสงครามเย็นนี้ เรื่องราวของพระรํวงได๎ถูกปลุกและรับการท๎าทาย
จากวิธีศึกษาของ ชลธิรา สัตยาวัฒนา ที่วิเคราะห๑ตัวบท (text) ของไตรภูมิพระรํวงเพ่ือเข๎าใจฐานะที่
พิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย๑ในโครงสร๎างทางสังคมไทย และการวิเคราะห๑ของ  เจริญเกียรติ 
ธนะสุขถาวร ที่เน๎นการศึกษามิติอุดมการณ๑ของพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร๑ไทย โดยเฉพาะ
การมองไตรภูมิพระรํวงวําเป็นกลไกและความพยายามของชนชั้นปกครองในการสํงเสริมสถานภาพ
ทางสังคมและปกปูองความมั่นคงของตนในสังคมไทย (Manas Chitkasem, 1995, p. 68) 
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อาจกลําวได๎วํา ยุคสมัยตําง ๆ มีความเข๎าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
คําสอนทางพระพุทธศาสนาในลักษณะที่อาจแตกตํางกัน อันเนื่องมาจากระดับของความรู๎ที่สังคมใน
แตํละยุคเข๎าถึง และระดับความเชื่อที่สังคมในแตํละยุคมี ดังเชํน งานวรรณกรรมในสมัยสุโขทัยเรื่อง 
“เตภูมิกถา” หรือไตรภูมิ เป็นตัวอยํางของการตีความจักรวาลวิทยาและคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ของผู๎คนในสังคมไทยในสมัยสุโขทัยที่มีระบบทาส ระบบชนชั้นที่ชัดเจน การยอมรับจักรวาลวิทยาใน
ลักษณะนี้ได๎ดําเนินเรื่อยมาแม๎ในยุคอาณานิคม แตํในยุคหลังอาณานิคม พุทธทาสภิกขุและสมเด็จ  
พระพุทธโฆษาจารย๑มิได๎ตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในลักษณะที่สนับสนุนจักรวาลวิทยาของเต
ภูมิกถาอีกตํอไป ดังเห็นวําปราชญ๑เถรวาททั้งสองรูปได๎วิจารณ๑ไตรภูมิ (เตภูมิกถา) ในด๎านความ
เที่ยงตรงของสาระคําสอน หรือในด๎านระดับของความเข๎าใจเกี่ยวกับแกํนพุทธธรรมอยํางถํองแท๎ 
ตรงจุดนี้ จึงสามารถสื่อวํา ระดับของความรู๎หรือระดับทางญาณวิทยาของผู๎คนในยุคสุโขทัยตํางมี
อิทธิพลตํอการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนา ในลักษณะที่คล๎ายกัน วิธีคิดของผู๎คนในยุคสงคราม
เย็นได๎มีผลกระทบอยํางมากตํอการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ตกทอดมาจากยุคสุโขทัย 
หรืออยุธยา ในนัยนี้ การตีความของยุคตําง ๆ จึงสะท๎อนระดับทางญาณวิทยา การตีความจึง
เปรียบเสมือนการรวมกันของสองขอบฟูาทางความคิด (fusion of horizons) อันได๎แกํ เวลาของตัวบท
และเวลาของผู๎ตีความ เวลาของผู๎ตีความในชํวงตีความนี้แท๎จริงก็คือระดับของญาณวิทยาที่สังคมของ 
ผู๎ตีความนั้นมีข๎างลํางเป็นตัวอยํางของคําวิจารณ๑ไตรภูมิที่ให๎ไว๎โดยพุทธทาสภิกขุ 

“ไตรภูมิพระรํวง นั่นต๎องศึกษาให๎ดี จะกลายเป็นไสยศาสตร๑ไปไมํทันรู๎ 
เพราะนําเอาเรื่องเทพยดาฟูาเฟ่ืองที่เขาสอนกันอยูํกํอนหรือนอกพุทธกาลเข๎ามาใสํไว๎มากนัก คุณยาย
อํานศึกษาด๎วยความระมัดระวังเถิด” (พุทธทาสภิกขุ, 2541, น. 301) 

ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําคนไทยใน
สมัยโบราณเข๎าใจหรือตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาได๎ไกลเพียงเทําที่ระดับทางความรู๎และภาษา
ของสังคมของตนสามารถไปถึงการตีความพระพุทธศาสนาของคนในสมัยสุโขทัยจึงมิใชํการตีความใน
แบบเดียวกับป๓ญญาชนในยุคป๓จจุบัน เชํน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เข๎าใจ ข๎างลําง
เป็นตัวอยํางของคําวิจารณ๑ไตรภูมพระรํวงที่ให๎ไว๎โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 

ตัวอยํางอันหนึ่งจะเห็นได๎จากที่วํา เราได๎ไปอยูํในความเชื่อและหลักคําสอนในชั้นตํานาน
อยํางคัมภีร๑ชาดกเป็นต๎น อยูํมากจนมาถึงคัมภีร๑ยุคหลัง ๆ ในเมืองไทยนี้เอง เชํน คัมภีร๑
ในสมัยสุโขทัย คือ ไตรภูม ที่เรียกกันวํา ไตรภูมิพระรํวง คัมภีร๑นี้มีอิทธิพลมาก จนกระทั่ง
วําคนไทยในอดีต ในยุคที่ผํานมานี้ คติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เราเชื่อเราปฏิบัติกันนี้
เป็นไปในแนวของคัมภีร๑ไตรภูมิแทบทั้งนั้นเลย ทีนี้  ไตรภูมินั้นก็เป็นคัมภีร๑ของไทยเรา
นี่เอง ซึ่งเป็นการประมวลความจากคัมภีร๑รุํนหลัง. . . ไมํคํอยไปถึงคัมภีร๑ดั้งเดิมที่เป็นหลัก
แท๎ คือ พระไตรปิฎก พูดอีกอยํางหนึ่งวํา เป็นพระไตรปิฎกในรูปลักษณ๑ที่ผํานคัมภีร๑รุํน
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อธิบายมาอีกตํอหนึ่ง ยกตัวอยํางงําย ๆ อยํางที่นักวิชาการรุํนยุคอเมริกันในสงคราม
เวียดนาม เอามาวิจารณ๑กัน เรื่องความชอบธรรมของผู๎ปกครองประเทศ ตามไตรภูมินี้ 
เขาพูดกันถึงบุญญาธิการวํา พระเจ๎าแผํนดินเป็นผู๎ที่ได๎ทําบุญไว๎ในปางกํอน จึงได๎เกิดมา
อยูํในฐานะกษัตริย๑. . . ฝรั่งเขาศึกษาได๎ความอยํางนี้ และนักวิชาการไทยสมัยใหมํยุคนั้น
ก็บอกวํานี่แหละ พุทธศาสนาถือเอาความชอบธรรมของกษัตริย๑อยูํที่กรรมดีที่ได๎ทําไว๎ใน
ชาติกํอน แตํถ๎าไปดูหลักในพระไตรปิฎก ความชอบธรรมของผู๎ปกครองอยูํที่ไหน ก็จะ
เห็นวํา อยูํที่ธรรม เอาธรรมเป็นตัวตัดสินซึ่งดูได๎ในป๓จจุบันบัดนี้เลย (สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑, 2560, น. 54-55) 

ในยุคสงครามเย็นนี้ เรื่องราวของไตรภูมิพระรํวงได๎ถูกปลุกและรับการท๎า
ทายจากวิธีศึกษาของนักวิชาการไทย เชํน การวิเคราะห๑ตัวบท (text) ของไตรภูมิพระรํวงของ ชลธิรา 
สัตยาวัฒนา เพ่ือเข๎าใจฐานะที่พิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย๑ในโครงสร๎างทางสังคมไทย และการ
วิเคราะห๑ของ เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร ที่เน๎นการศึกษามิติอุดมการณ๑ของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏ
ในประวัติศาสตร๑ไทย โดยเฉพาะการมองไตรภูมิวําเป็นเรื่องกลไกในการสร๎างความชอบธรรมและ
ความพยายามของชนชั้นปกครองในการสํงเสริมสถานภาพทางสังคมและปกปูองความมั่นคงของตนใน
สังคมไทย (Manas Chitkasem, 1995, p. 68) 

3.2.2.13 พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
งานวิจัยพบวํา อีกรูปแบบของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา

ไทยคือการตื่นตัวและความเคลื่อนไหวของป๓ญญาชนชาวพุทธที่รู๎จักกันในนาม “พระพุทธศาสนาเพ่ือ
สังคม (Socially Engaged Buddhism)”  

ริชาร๑ด เอฟ กอมบริช (Richard F. Gombrich) มักนิยมเรียกพระพุทธศาสนา
เพ่ือสังคมที่พบในบริบทศรีลังกาวํา “พระพุทธศาสนาแบบโต๎แย๎ง (protestant Buddhism)” การนิยาม
ของกอมบริชมีเหตุผลที่เชื่อได๎วําพระพุทธศาสนาในรูปแบบใหมํนี้เกิดจากการปะทะหรือการโต๎แย๎ง
กับคริสต๑ศาสนา อันเนื่องมาจากการที่บาทหลวงของศาสนาคริสต๑นิกายโปรแตสแตนท๑ได๎กลําวหา
พระพุทธศาสนาวํามีคําสอนที่ไร๎เหตุผล ในสถานการณ๑นี้ พระสงฆ๑จํานวนมากในพระพุทธศาสนาของ
ศรีลังกาได๎พัฒนาสํานึกทางสังคม  โดยให๎ความสําคัญกับเรื่องการตีความ ( interpretation) หรือ
การตีความพระธรรมคําสอนในแบบใหมํ (reinterpretation) ตามที่ตนเห็นวําถูกต๎อง หรือเป็นไปได๎
กับโลกสมัยใหมํ มากกวําการเน๎นแตํเรื่องพิธีกรรม ความเชื่อ และการตีความในแบบจารีตดั้งเดิม 
พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหมํนี้ปฏิเสธเรื่องการบูชาเทพ การบูชาผี การทํานายดวงชะตา เป็นต๎น 
สิ่งเหลํานี้มักถูกมองวําเป็นเรื่องไสยศาสตร๑ หรือสะท๎อนความตกต่ําของพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น 
พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหมํนี้สนับสนุนแนวคิดที่ให๎ประชาชนธรรมดาสามัญสามารถบรรลุ
เปูาหมายทางธรรมได๎ โดยไมํต๎องอาศัยสื่อกลาง สนับสนุนความเทําเทียมกันทางจิตวิญญาณ 
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(spiritual egalitarianism) ความรับผิดชอบของป๓จเจก (individual responsibility) และการตรวจสอบ
ตนเอง (self-scrutiny) เป็นต๎น (Gombrich, 2010, pp. 171-185) 

นําสังเกตวําในกรณีของศรีลังกา พระพุทธศาสนาต๎องมาต๎องตํอสู๎โต๎แย๎ง
กับคริสต๑ศาสนาในยุคแหํงการลําอาณานิคม เพราะเจ๎าอาณานิคมชาวตะวันตกพยายามนําคณะ
เผยแพรํศาสนาคริสต๑เข๎ามาในศรีลังกา โดยมุํงเน๎นให๎ชนพ้ืนเมืองเข๎ารีตเปลี่ยนศาสนา เจ๎าอาณานิคม
เชื่อวําการเปลี่ยนความรู๎ความคิดจะนํามาสูํการควบคุมผู๎คนในอาณานิคมในทางการเมืองได๎งํายดาย
ยิ่งขึ้น ความเคลื่อนไหวทางพระพุทธศาสนามีอยํางมากมายในยุคอาณานิคม ในกรณีนี้ ความเป็นยุค
สมัยใหมํของพระพุทธศาสนา (Buddhist Modernism) จึงเป็นเรื่องเดียวกับการตํอต๎านคริสต๑ศาสนา 
(McMahan, 2008, p. 71) 

ในกรณีของไทย ปรากฏการณ๑ทางสังคมหนึ่งที่ทําให๎ความเป็นยุคสมัยใหมํ
ทางพระพุทธศาสนาในยุคหลังอาณานิคมแตกตํางจากยุคอาณานิคมอยํางมากคือความเคลื่อนไหว
ขนาดใหญํของป๓ญญาชนชาวพุทธที่เห็นวําสังคมไทยเริ่มเหินหํางจากศาสนาออกไป ในขณะที่วัดเองก็
ยังเน๎นแตํเรื่องประเพณีนิยม สร๎างกําแพงล๎อมรอบตัวเอง มิได๎เป็นผู๎นําทางภูมิป๓ญญาเทําไรนัก แตํ
ป๓ญญาชนไทยก็ยอมรับวําวัดอาจถูกบีบรัดด๎วยสภาพทางเศรษฐกิจ ทําให๎วัดจําต๎องละทิ้งสาระสําคัญ
ในพระพุทธศาสนา การคาดหวังที่จะให๎พระสงฆ๑เข๎าใจพระพุทธศาสนาในแบบดั้งเดิมในสมัยพุทธกาล
ไปอาจเป็นสิ่งที่เกินกําลัง ในทัศนะของป๓ญญาชนในยุคหลังอาณานิคม พระพุทธศาสนานําจะตอบสนอง
ความต๎องการของสังคมท่ีเปลี่ยนไปได๎มากกวํานี้ โดยเฉพาะในยุคที่ประชาชนกําลังเผชิญกับความทุกข๑
ในรูปแบบใหมํในยุคสงครามเย็น แม๎ไทยไมํมีภาวะสงครามเหมือนในกรณีของอินโดจีน หรือทิเบต 
แตํก็ใชํวําไทยสงบรํมเย็นหรือปราศจากเหตุการณ๑ความรุนแรง หรือความท๎าทายในรูปแบบอ่ืน ๆ เชํน 
การปราบปรามโจรคอมมิวนิสต๑ ป๓ญหายาเสพติด ป๓ญหาโรคเอดส๑ ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น  

ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอยํางรวดเร็วใน
บริบทสงครามเย็นนี้ สังคมไทยกําลังเผชิญกับป๓ญหามากมายอยํางมิเคยมีมากํอนในหลายมิติ เชํน 
ความรุนแรงทางการเมือง ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม ป๓ญหามลพิษ การประท๎วง การนัดหยุดงาน การจลาจล 
ป๓ญหาครอบครัว ตลอดจนความรุนแรงทางโครงสร๎างสังคม เชํน ป๓ญหาความยากจน ป๓ญหาการเข๎า
ไมํถึงทรัพยากร ป๓ญหาขาดที่ดินทํากิน ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม ป๓ญหาความไมํเทําเทียมกันในโอกาสทาง
สังคม เป็นต๎น ในชํวงนี้ พระสงฆ๑พัฒนาจิตสํานึกทางสังคมวําหากปลํอยเชํนนี้ สังคมไทยคงถดถอยทาง
ศีลธรรม วิธีคิดเรื่องความดีในแบบพระพุทธเจ๎าก็อาจจะหมดไปจากสังคมไทย ป๓ญหาบุคคลจะ
กลายเป็นป๓ญหาชุมชน ป๓ญหาชุมชนก็จะกลายเป็นป๓ญหาสังคมที่เข๎ามาหาวัดในที่สุด วัดเองก็เริ่ม
ตระหนักถึงขอบเขตของป๓ญหาและความท๎าทายดังกลําวในยุคสงครามเย็นและจําเป็นต๎องทบทวน
บทบาทตนเอง โดยรํวมแรงรํวมใจกับฆราวาสเพ่ือชํวยเหลือ จรรโลง หรือแม๎แตํนําปฏิบัติการเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นเทําที่ศักยภาพของวัดจะทําได๎ พระสงฆ๑และป๓ญญาชนในขบวนการ
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พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมนี้มุํงเน๎นการวิเคราะห๑คําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเข๎าใจเนื้อแท๎ของ
ศาสนาในมิติที่หลากหลายและเพ่ือหาทางออกให๎แกํสังคม โดยอาศัยป๓ญญาและมุมมองทางญาณวิทยา
เทําท่ีตนจะหาได๎ในยุคนั้น  

อยํางไรก็ดี พระนักพัฒนาสํวนใหญํเห็นวําคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ครอบคลุมทุกมิติของสังคมและสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ในการปฏิรูปสังคมได๎ดีอีกด๎วย ดังที่ 
พระวัลโพลา ราหุล (Walpola Rahula) พระนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศศรีลังกาในป๓จจุบัน
เห็นวํา คําสอนของพระพุทธเจ๎าไมํมีไว๎เฉพาะสําหรับพระภิกษุสงฆ๑ หรือสําหรับป๓จเจกบุคคลเทํานั้น 
แตํคําสอนของพระพุทธเจ๎ามีหลายระดับ หลักธรรมจํานวนมากจึงเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของฆราวาส 
เชํน สิงคาลกสูตร ซึ่งสอนการดําเนินชีวิตที่ทําหน๎าที่ตามบทบาทและสถานภาพทางสังคม จักกวัตติสูตร ที่
สอนหลักการปกครอง กุฏทันตสูตรที่สอนการแก๎ป๓ญหาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต๎น (พระมหายุทธนา 
นรเชฏโฐ ศิริวรรณ, 2557, น. 1-3) 

อาจกลําวในอีกแบบวํา พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมแท๎จริงเป็นขบวนการ
หรือความเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) ของพุทธบริษัทที่เริ่มกํอตัวอยํางแท๎จริงในชํวง
สงครามเย็น และพลังของความเคลื่อนไหวนี้สะท๎อนอยูํในโครงการทางสังคมขนาดใหญํตําง ๆ 
บางโครงการยังดํารงตํอเนื่องจวบจนป๓จจุบันนี้ สวนโมกข๑ของพุทธทาสภิกขุถือเป็นต๎น กําเนิด หรือ
ต๎นแบบของขบวนการ “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม” ในประเทศไทย  

แม๎วําในวงวิชาการยังมีการโต๎เถียงวํา แท๎จริงแล๎ว พระพุทธศาสนามี
แนวคิดเพ่ือสังคมมาแตํเดิมหรือไมํ หรือวําแนวคิดเพ่ือสังคมไมํเคยมีมากํอนในประวัติศาสตร๑พุทธเลย 
เพราะพระพุทธศาสนาเน๎นความดีในระดับป๓จเจก แตํนี้อาจเป็นแนวคิดใหมํที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา
เมื่อไมํนานมานี้เพ่ือตอบสนองความต๎องการใหมํ โดยเฉพาะเพ่ือแก๎ป๓ญหาสังคม ภัทรพร สิริกาญจน 
(2557, น. 173) ได๎ระบุพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมวําเป็นรูปแบบหนึ่งของพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย แตํทํานนิยมเรียกวําพระพุทธศาสนาแบบพัฒนาสังคม และอธิบายวําพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม
เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่เกิดจากจิตสํานึกของชาวพุทธเองในการตระหนักวํา 
ศาสนามิใชํเป็นสิ่งดํารงอยูํอยํางโดดเดี่ยว แปลกแยกจากสังคม หรืออยูํเหนือสังคม หากแตํเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นในสังคม ได๎รับความอุปถัมภ๑ให๎อยูํรอดได๎จากสังคม พุทธศาสนาเพ่ือสังคมมิได๎ให๎ความสําคัญ
กับประเพณีพิธีกรรมในแงํของความเชื่อมั่นศรัทธาตํอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ แตํอาจใช๎ประเพณี
พิธีกรรมเป็นสื่อ เป็นสัญลักษณ๑ หรือเป็นอุบายในการชักนําให๎ประชาชนทําความดีในเชิงพัฒนาสังคม   

พระมหาสมบูรณ๑ วุฑฒิกโร (2550) เห็นวําขบวนการพระพุทธศาสนา
เพ่ือสังคมที่โดดเดํนในตํางประเทศ โดยสํวนมากจะเกิดขึ้นในประเทศที่เกิดภาวะวิกฤตทางสังคมจาก
ภัยสงครามและความขัดแย๎งทางการเมือง โดยเฉพาะประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกมา
กํอน เชํน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม เราสามารถเห็นปรากฏการณ๑สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ดังนี้  
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1. ขบวนการที่รุกขึ้นมาเพื่อชวนเชิญให๎พวกจัณฑาลเปลี่ยนศาสนา  ซึ่งนําโดย เอ็มเบ็ดการ๑ (B.R. 
Ambedkar) ซึ่งในอดีตคือผู๎ยกรํางรัฐธรรมนูญของอินเดีย 2. ขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมใน
เวียดนามที่นําโดยพระนิกายเซนชื่อ ติช นัท ฮันห๑ (Thich Nhat Hanh) 3. ขบวนการสรรโวทัย 
(Sarvodaya) นําโดยอริยรัตนะ (Ariyaratne) ในประเทศศรีลังกา ที่พยายามประยุกต๑หลักพุทธธรรม
มาแก๎ป๓ญหาสังคมตั้งแตํสังคมระดับรากหญ๎าจนถึงสังคมระดับประเทศ 4. ขบวนการชาวพุทธในธิเบต
ที่นําโดยองค๑ดาไล ลามะ ผู๎นํารัฐบาลพลัดถิ่นของธิเบตที่เสนอแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบระดับสากล 
(universal responsibility) บนพื้นฐานของจิตใจที่มุํงหวังประโยชน๑สุขของผู๎อื่น   

ตรงจุดนี้ อาจสรุปได๎วํา พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมเป็นความเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่มิได๎เกิดจากสูญญากาศ แตํทวําได๎เกิดขึ้น เมื่อพุทธบริษัท โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ๑ได๎
ซึมซับแนวคิดสมัยใหมํจากความรู๎เชิงวาทกรรมผํานระบบการศึกษาในรูปแบบใหมํ ซึ่งทําให๎สงฆ๑
สามารถใช๎ตรรกะของศาสตร๑สมัยใหมํ อุดมการณ๑สมัยใหมํ ซึ่งรวมถึงแนวคิดเสรีนิยมและสํานวนภาษา
สิทธิมนุษยชนเพ่ือใช๎ในการคิดวิเคราะห๑และตรวจสอบป๓ญหาตําง ๆ ที่ตนกําลังเผชิญ ดังที่ เสรี พงศ๑พิศ 
กลําววํา พุทธทาสภิกขุเป็นผู๎นํากระบวนการวิภาษในสังคมไทยและสังคมพุทธเถรวาทในโลกป๓จจุบัน 
ทํานไมํใชํผู ๎ให๎กําเนิดกํอตั้งนิกายหนึ่ง สถาบันหนึ่ง คณะหนึ่ง แตํเป็นผู ๎ให๎กําเนิดแนวคิดใหมํ     
แรงบันดาลใจใหมํ และพลังใหมํ ทํานมิใชํตัวแทนของชนชั้นเพ่ือตํอสู๎ทางชนชั้น แตํเป็นตัวแทนของ
มนุษย๑ผู๎แสวงหาความหลุดพ๎น ไมํเพียงแตํทางจิตใจ แตํในทุกด๎านของชีวิต (ไพโรจน๑ อยูํมณเฑียร, 2550, 
น. 141)  

เมื่อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมของไทยอาจตําง
จากประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน พมํา ศรีลังกา และเวียดนาม เพราะบริบททางประวัติศาสตร๑ของทั้งสาม
ประเทศนั้นมีเงื่อนไขที่ไทยไมํมี เชํน การได๎รับอิทธิพลอยํางรุนแรงจากลัทธิลําอาณานิคม (Colonialism) 
ในขณะที่ไทยสามารถรักษาเอกราชของตนได๎ แม๎กระนั้น การที่กลําววํา พระสงฆ๑ไทยมิได๎รับรู๎ หรือไมํ
ได๎รับความกระทบกระเทือนจากลัทธิจักรวรรดินิยมและการลําอาณานิคมก็คงไมํถูกต๎อง อีกสิ่งที่เป็น
ผลสืบเนื่องจากการที่ไมํเคยตกเป็นเมืองขึ้นคือการมองโลกของคณะสงฆ๑ไทย นี้ ทําให๎บริบทของไทย
แตกตํางจากประเทศเพ่ือนบ๎านที่ต๎องเผชิญความรุนแรงอันเนื่องมาจากสงคราม การดิ้นรนเพ่ือเอก
ราช ตลอดจนป๓ญหาการเมืองและสังคม  

อยํางไรก็ดี พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมจําเป็นต๎องถูกวิเคราะห๑ออกเป็น
สองประเด็นหลัก คือ เรื่องอุดมการณ๑ทางสังคม (social ideology) หรือการตีความพระธรรมให๎สะท๎อน
มิติทางสังคม และเรื่องโครงการขนาดใหญํเพ่ือสังคม (projects) ที่จัดทําข้ึน  

(1) แนวคิดการพัฒนาสังคมของพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
แซลลี บี คิง เห็นวํา ชาวพุทธเชื่อวําการท่ีเราจะเข๎าใจความทุกข๑ยากหรือ

ป๓ญหาทางสังคมได๎ ชาวพุทธต๎องเข๎าใจธรรมะ และธรรมะนั้นก็อยูํในคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
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แม๎วําในเรื่องเทคนิค/ความรู๎ตําง ๆ ชาวพุทธอาจเรียนรู๎ได๎จากที่อ่ืน ๆ เชํน สิทธิมนุษยชน หรือความรู๎
และทักษะสมัยใหมํที่อาจพบในโลกตะวันตก แตํการที่จะเข๎าใจและเข๎าถึงความทุกข๑ยากและป๓ญหา
สังคมต๎องมาจากพุทธป๓ญญา หรือความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในธรรมะ หลักการ หรือกฎเกณฑ๑ทาง
ความรู๎และความจริงในพระพุทธศาสนา เชํน เมตตากรุณา อหิงสา ปฏิจจสมุปบาท เป็นต๎น สิ่งที่ผูก
พระพุทธศาสนาในโลกเข๎าด๎วยกันแท๎จริงก็คือสิ่งที่ผูกพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมเข๎าด๎วยกันนั่นเอง 
(McMahan, 2012, pp. 196-209) 

อยํางไรก็ดี งานวิจัยนี ้พบวํา พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของไทยให๎
ความสนใจในเรื่องตําง ๆ ดังนี้ 1. การชํวยเหลือผู๎อ่ืนด๎วยความเมตตากรุณา 2. การทํางานในแบบ
ประชาสังคม (civil society) เพื่อประโยชน๑สุขของสํวนรวมของโลก เชํน  การปลูกปุา การรักษา
แหลํงน้ํา การรักษาผู๎ติดยาเสพติด การรักษาผู๎ติดเอดส๑ เป็นต๎น โดยให๎พระสงฆ๑เป็นผู๎นําชุมชนในการ
แก๎ป๓ญหาและพัฒนาชุมชน 3. การพึ่งตนเอง โดยเน๎นความเป็นจริงของชีวิตในโลกป๓จจุบัน 4. การพ๎น
ทุกข๑ในระดับตําง ๆ เชํน การพ๎นทุกข๑ในระดับฆราวาส ในระดับผู๎ปกครอง จนถึงระดับพระสงฆ๑  
5. การนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ โดยเน๎นสอุปาทิเสสนิพพาน (นิพพานในลักษณะที่ยังมีขันธ๑ 5) และ  
6. การเทศนาด๎วยภาษาเสรีนิยม  เชํน  ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม เป็นต๎น ซึ่งถูกใช๎
เป็นรากฐานในการวิเคราะห๑และวิพากษ๑ประเด็นสิทธิและเสรีภาพที่ได๎เกิดขึ้นในไทยและในโลก เพ่ือ
สะท๎อนวําชาวพุทธตระหนักตํอความทุกข๑และป๓ญหาสังคมที่กําลังเกิดข้ึนอยูํในโลก 

หลังจากการจากไปของพุทธทาสภิกขุ เราเห็นรูปแบบตําง ๆ ของ
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมได๎เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในมิติการบริจาคอาหารและป๓จจัยแกํ
ประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การรักษาโรค การเผยแพรํวิป๓สสนากรรมฐาน การพ่ึงตนเอง 
การอนุรักษ๑ธรรมชาติ และการสํงเสริมการใช๎ชีวิตในแบบพุทธที่สันโดษและเรียบงําย โดยไมํใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคําอยํางไร๎จิตสํานึก เชํน โครงการพุทธภาวนาวิชชาธรรมกายของพระเทพ
ญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงคโล) โครงการธนาคารชีวิตภายใต๎การนําของพระครูพิพัฒนโชติเป็นความ
พยายามที่จะสร๎างการพึ่งตนเองของชุมชนในจังหวัดสงขลา โครงการบวชต๎นไม๎ภายใต๎การนําของพระ
ครูมานัสนทีพิทักษ๑เป็นความพยายามท่ีจะรักษาผืนปุาในจังหวัดพะเยา การเผยแพรํพระธรรมและการ
สร๎างลานไผํและสวนพฤกษชาติภายใต๎แนวคิดของพระพรหมมังคลาจารย๑ (ป๓ญญานันทมุนี) เป็นความ
พยายามที่จะทําให๎วัดเข๎าถึงประชาชน โดยสร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎มีความรํมรื่นตามธรรมชาติ เพ่ือใช๎ใน
การปฏิบัติธรรมและกิจสาธารณะตําง ๆ โครงการสร๎างวัดและสํานักวิป๓สสนาเถรวาททั่วโลกของพระ
พรหมมงคลญาณ (หลวงพํอวิริยังค๑ สิรินธโร) เพ่ือสร๎างสันติภาพในใจคน โครงการเหลํานี้เป็นแรง
บันดาลใจให๎แกํกลุํมป๓ญญาชนพุทธตําง ๆ เชํน โครงการวัดคลองเปลโดยหลวงพํอพระครูโสภณ
คุณาทร เสถียรธรรมสถานภายใต๎การนําของแมํชีศันสนีย๑ เสถียรสุตซึ่งสะท๎อนความมุํงมั่นที่จะสํงเสริม
การปฏิบัติธรรมในด๎านพัฒนาสังคม วิมุตตยลัยภายใต๎การกํากับดูแลของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีเป็น
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ความพยายามในการเผยแพรํพระธรรมและการสํงเสริมจิตสํานึกในการใช๎ชีวิตในแบบสันโดษเรียบงําย
ในจังหวัดเชียงราย โครงการบวช 9 วันรักษาทุกโรคของพระครูพิทักษ๑ศาสนวงศ๑ (หลวงพํอไกํ)  อโรคย
ศาลาของพระอาจารย๑ปพนพัชร๑ จิรธัมโม บ๎านเพชรบําเพ็ญภายใต๎การนําของแมํชีทศพร เทวาพิทักษ๑
ธรรมเป็นความมุํงมั่นที่จะใช๎วิป๓สสนาเป็นสื่อในการสํงเสริมการดําเนินชีวิตที่ดีในสังคม โครงการ
บริจาคอาหารและเครื่องใช๎ให๎แกํประชาชนที่อยูํในพ้ืนที่ตําง ๆ ที่ได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ของกลุํมนายปรีชา ไขํแก๎ว เป็นต๎น  

ในด๎านภูมิป๓ญญา งานเขียนจํานวนมากได๎ถูกผลิตขึ้นเพ่ือยืนยันวํา
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องนําทางที่ดีที่สุดสําหรับชาวพุทธ ให๎รอดพ๎นจากป๓ญหานานานัปการในโลก
ทั้งทางวัตถุและจิตใจ งานเขียนของ พุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต)  
พระไพศาล วิสาโล พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เน๎นเรื่องการพ่ึงตนเอง การปฏิเสธวัตถุนิยม และบริโภค
นิยม ความสันโดษ หรือความเรียบงําย เป็นต๎น งานประพันธ๑เหลํานี้มักถูกพิจารณาวําเป็นงานระดับ
คลาสสิกท่ีต๎องการสื่อสารกับยุคสมัยใหมํ และในหลายกรณี สาระในงานดังกลําวยังโต๎แย๎งกับแนวคิด
หรือคํานิยมที่มีต๎นกําเนิดจากจารีตของยุคเรืองป๓ญญา (the Age of Enlightenment) ของโลกตะวันตก 
ยกตัวอยําง เชํน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎เคยวิจารณ๑วําเสรีภาพนั้นมิใชํการทําตามชอบใจ เรามักจะ
ให๎ความหมายของเสรีภาพในแงํที่เป็นการทําตามปรารถนา ภายใต๎ขอบเขตของกฎหมาย หรือกติกา
สังคมบ๎าง การทําได๎ตามพอใจเทําที่ไมํละเมิดสิทธิของผู๎อ่ืนบ๎าง แตํนั่นยังมิใชํความหมายที่เป็นสาระของ
ประชาธิปไตย เป็นเพียงความหมายในเชิงปฏิบัติการเทํานั้น (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑, 2559, น. 25)  

อีกตัวอยํางที่ เดํนชัด คือ แนวคิดประชาสังคมเชิงพุทธที่ เสนอโดย 
พระไพศาล วิสาโล ซึ่งหมายถึงสังคมท่ีประชาชนมีสํวนรํวมอยํางสูงในกิจการสาธารณะในระดับตําง ๆ 
โดยมีการรวมตัว หรือกระทําผํานองค๑กรตําง ๆ ด๎วยความสมัครใจอยํางเป็นอิสระจากรัฐและทุน ใน
ทัศนะของพระไพศาล วิสาโล พระพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายประการที่สอดคล๎องกับแนวคิด
ประชาสังคม คุณธรรมพลเมือง เชํน การมีระเบียบวินัย การเห็นแกํสํวนรวม ความเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 
และการให๎อภัยสามารถเข๎ากันได๎กับหลักธรรมหมวดตําง ๆ ของพระพุทธศาสนา  เชํน  สังคหวัตถุ 4 
ฆราวาสธรรม 4 บุญกิริยาวัตถุ 10 เป็นต๎น  

พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมจึงมิควรถูกพิจารณาแคํในมิติของโครงการ
สังคมขนาดใหญํตําง ๆ ที่พระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนาต๎องการนําชุมชน หรือมิตรสหายทําให๎แกํสังคม 
แตํอาจต๎องพิจารณาในด๎านอุดมการณ๑ที่อาจสะท๎อนอยูํในงานเขียน การเทศนาของพระภิกษุอีกด๎วย 
นอกจากนั้น แนวคิดวําด๎วยความเทําเทียมกันทางสังคม ความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของ
วิธีคิดของสิทธิมนุษยชนที่ได๎มีผลตํอป๓ญญาชนไทยในยุคสันติภาพอเมริกันตํางมีอิทธิพลตํอพระสงฆ๑
ด๎วยเชํนกัน เพราะพระสงฆ๑หรือวัดก็เป็นสํวนหนึ่งของสังคม  
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พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เชื่อวํา
พระพุทธศาสนามิได๎มีแตํเรื่องความดีในระดับป๓จเจก แตํพระพุทธศาสนาดําเนินและเป็นไปเพ่ือสังคม 
ปราชญ๑เถรวาททั้งสองรูปพยายามเน๎นการอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาในมิติสังคม ทั้งสองเห็นวํา
ศีลคือเรื่องสังคมและพระไตรปิฎกเองก็มิได๎มุํงสอนแตํการไปนิพพานคนเดียว หรือเน๎นความดีในระดับ
ป๓จเจก แตํยังสะท๎อนถึงการอยูํรํวมกันและการสร๎างความดีในระดับสังคมด๎วย เพราะแท๎จริงแล๎ว 
ศีลธรรมทั้งมวลเป็นเรื่องสังคม และเพ่ือสังคม ทั้งนี้เพราะผลของศีลจะกระทบกับทุกคนและทุกสรรพสิ่ง
ในสังคม นอกจากนั้น คําสอนทางพระพุทธศาสนามิใชํมีแคํเรื่องศีล แตํยังมีหลักธรรมอ่ืน ๆ มากมาย 
เชํน คําสอนเรื่องทิศ 6 ซึ่งก็เป็นอีกพระธรรมที่สอนมนุษย๑วําตนควรจะปฏิบัติอยํางไรตํอบุคคลที่อยูํ
รอบตนในสังคม ยิ่งกวํานั้น คําสอนพระพุทธศาสนาที่เน๎นเรื่องการทําหน๎าที่ (ดังสะท๎อนในไตรสิกขา
และมรรคมีองค๑ 8) ก็เทํากับเป็นคําสอนที่กระตุ๎นให๎เราต๎องคํานึงถึงสังคมในทุกมิติตลอดเวลา 

ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ การทํางานคือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติ
ธรรมมิได๎อยูํที่การนั่งสมาธิหลับตาดูลมหายใจเข๎าออกเทํานั้น แตํอยูํในทุกยํางก๎าวของชีวิตเราเอง 
ในนัยนี้ การทํางานในทุกมิติแท๎จริงก็คือการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง หากเรามีฉันทะกับงาน 
เราทํางานด๎วยสติและสมาธิ ด๎วยความพากเพียร ด๎วยความกล๎าหาญทางจริยธรรม นั่นคือ การปฏิบัติ
ธรรม พุทธทาสภิกขุเน๎นนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาจิตใจให๎หลุดออกจากกระแส
กิเลสตัณหาที่อาจเกิดข้ึนในทุกขณะจิต เพราะตัณหาและอวิชชามักเป็นสิ่งที่เราจะสามารถตัดออกจาก
ความคิดได๎ยากมาก  

ในยุคสงครามเย็น วัดทั่วไปอาจเน๎นการสร๎างวัตถุ การสร๎างพระปลุกเสก 
พุทธทาสภิกขุไมํสนับสนุนการผลิตมงคลวัตถุ หรือพระเครื่องจํานวนมาก ทั้งนี้ เพราะทํานปฏิเสธเรื่อง
ไสยศาสตร๑ เครื่องรางของขลัง ซึ่งเป็นแหลํงทํามาหากินของพระสงฆ๑จํานวนมาก พุทธทาสภิกขุ
พยายามทําสวนโมกขพลารามให๎เป็นตัวอยํางที่ดขีองการนําวัดกลับสูํธรรมชาติ และมุํงสอนเรื่องการอยูํ
รํวมกับธรรมชาติในแบบเรียบงําย โดยเน๎นวําธรรมะคือธรรมชาติ  

ในหลายทศวรรษที่ผํานมา พระสงฆ๑ไทยได๎เข๎ามามีบทบาทอยํางมากใน
การนําและชํวยเหลือชุมชนมากขึ้น แทนที่จะจํากัดตนเองอยูํแตํกับเรื่องการเทศนาสั่งสอนและการ
สวดเทํานั้น พระภิกษุสงฆ๑จํานวนไมํน๎อยได๎ทํางานสงเคราะห๑ชุมชนด๎วยความคิดริเริ่มของทํานเอง 
มิใชํเพราะการชักนําของหนํวยงานรัฐ หรือเพ่ือสนองนโยบายรัฐดังบางโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือตํอต๎าน
การปลุกระดมของพวกคอมมิวนิสต๑ ทํานเหลํานี้ได๎พบเห็นความทุกข๑ยากเดือดร๎อนของชาวบ๎านรอบ
วัด เชํน ป๓ญหาที่ทํากิน ความยากจน การเข๎าไมํถึงการบริการของระบบราชการ ด๎วยเหตุนี้ 
พระสงฆ๑จึงริเริ ่มโครงการตําง ๆ เชํน การจัดตั ้งศูนย๑เด็กในวัด การอบรมเยาวชน การให๎ความ
ชํวยเหลือในเรื่องการกินอยูํในรูปแบบตําง ๆ เชํน การจัดตั้งธนาคารควาย สหกรณ๑ร๎านค๎า โครงการฝึก
อาชีพ ธนาคารข๎าว บางวัดก็สงเคราะห๑ชุมชนในรูปสุขภาพอนามัยและการสํงเสริมแพทย๑พ้ืนบ๎าน 
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แพทย๑ทางเลือก ในขณะที่พระหลายรูปเลือกที่จะสํงเสริมในด๎านการเกษตรผสมผสาน หรือ
เกษตรกรรมเพ่ือการพ่ึงตนเอง พระจํานวนหนึ่งทํางานรณรงค๑ในหมูํบ๎านเพ่ือให๎ปลอดจากอบายมุข
และสิ่งเสพติด คําวํา “พระนักพัฒนา” จึงเกิดข้ึนในบริบทนี้ (พระไพศาล วิสาโล, 2559, น. 532)  

โดยทั่วไป สถาบันสงฆ๑อาจปรับตัวให๎เข๎ากับบริบทที่เปลี่ยนไปอยําง
คํอนข๎างช๎าเมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคมไทย แตํด๎วยตัวอยํางดังกลําว วัดจํานวนมากเริ่มปรับตัว 
โดยตอบสนองตํอความต๎องการทางสังคมในรูปแบบใหมํ แม๎พระสายอรัญวาสี (ผู๎อยูํในปุา) ก็ยังต๎อง
ปรับตัว ดังที่ ภิญญพันธ๑ พจนะลาวัณย๑ วิจารณ๑วําสวนโมกข๑เป็นวัดปุาที่แหวกขนบ เป็นวัดปุาที่ให๎
ความสําคัญแกํฆราวาส เป็นพ้ืนที่ที่เปิดรับให๎คนนอกเข๎ามามีปฏิสัมพันธ๑ได๎ตลอดเวลา เน๎นการสอน
ป๓จเจกชนผํานการบรรยายธรรมที่มาจากความกล๎าหาญที่จะตีความ โดยตั้งคําถามตํอสถานการณ๑โลก
ที่เปลี่ยนแปลง อันสัมพันธ๑กับการใสํใจกับป๓ญหาสังคม (ภิญญพันธ๑ พจนะลาวัณย๑, 2562, น. 149) 

หากพิจารณาในรายละเอียดของอุดมการณ๑ ป๓ญญาชนชั้นนําที่อยูํใน
ความเคลื่อนไหวพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม มิเพียงแตํเน๎นการตีความพระธรรมในแบบใหมํที่เน๎นมิติ
สังคม แตํยังเริ่มกิจกรรม ดังที่เคยปรากฏในพระไตรปิฎก เชํน จักกวัตติสูตร กุฏทันตสูตร ฯลฯ การใช๎
พระธรรมนําชีวิตเพ่ืออยูํรํวมกับธรรมชาติได๎ถูกประยุกต๑ใช๎ไปสูํการอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ในยุคตํอมา โดยเฉพาะเมื่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรมได๎สร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํคนและสัตว๑ปุา 
จํานวนผืนปุาได๎หายไปจากประเทศไทย ทั้งหมดมีต๎นตอมาจากความโลภของมนุษย๑ที่ถูกกระตุ๎นจาก
วัตถุนิยมและบริโภคนิยมที่ถูกสํงเสริมตามนโยบายของรัฐที่ได๎แพรํขยายเข๎าสูํชนชั้นและกลุํมตําง ๆ 
ของสังคมไทย อันที่จริง กระแสการโต๎ตอบจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์โดยพระภิกษุสงฆ๑เถรวาทเป็นเพียง
หนึ่งในบรรดามิติสําคัญตําง ๆ ของขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมที่เกิดข้ึนจริงในประเทศไทย  

ตรงจุดนี้ ผู๎วิจัยเห็นวําขอบเขตทางญาณวิทยา อภิปรัชญาและภววิทยาของ
คําสอนทางพระพุทธศาสนามีความกว๎างใหญํไพศาลเพียงพอที่พระภิกษุสงฆ๑จักสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎
เพ่ือพัฒนาคําสอนของพระพุทธเจ๎า โดยการนําพุทธวจนเข๎ามาใสํบริบท ( re-contextualization) 
เนื่องจากสภาพของสัจธรรม (truth) ที่มีอยูํแล๎วในคําสอนของพระพุทธเจ๎าเป็นเรื่องที่มีประโยชน๑  
ความมั่งค่ังในแนวคิดของพระพุทธศาสนาจึงเปิดโอกาสให๎มีการตีความในแบบใหมํที่หลากหลาย และ
เข๎ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นี้ได๎ทําให๎คําสอนทางพระพุทธศาสนาไมํตกโลก หรือไมํล๎าหลัง แตํทั้งนี้คนที่
จะตีความต๎องมีป๓ญญามากเชํนกัน 

(2) สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
เดวิด แม็คมาฮาน (David L. McMahan) ยืนยันวํา พระพุทธศาสนาเพ่ือ

สังคมเป็นขบวนการ (movements) ในระดับโลกที่เริ่มต๎นขึ้นในยุคทศวรรษท่ี 1960 โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ในชํวงสงครามเวียดนาม และได๎ขยายเป็นพลังทางสังคมในสังคมพุทธอ่ืน ๆ มันเป็นโครงการกิจกรรม
ทางสังคมและทางการเมืองที่มํุงลดความทุกข๑ยากท่ีมิใชํแคํในระดับบุคคล แตํมันทํางานเพ่ือตอบสนอง
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ในระดับระบบสังคมขนาดใหญํ และใช๎ภาษาของทฤษฎีทางสังคมและการเมืองสมัยใหมํ เชํน 
สิทธิมนุษยชน ความเทําเทียมกัน อิสรภาพของป๓จเจก ประชาธิปไตย รวมไปถึงเทคนิคที่นํามาใช๎ใน
การตํอต๎านที่ไมํใช๎ความรุนแรงและการประท๎วงด๎วยความสงบ ซึ่งมีรากในยุคสมัยใหมํ นอกจากนั้น 
ยังมีวาทกรรมในระดับโลกของชาวพุทธเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล๎อม ซึ่งได๎ใช๎แนวคิดเรื่องการพ่ึงพึงกัน 
(interdependence) และความกรุณา (compassion) ของมนุษย๑ตํอประเด็นป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมรํวมสมัย 
อยํางไรก็ดี นั้นเป็นการประมวลภาพในบริบทโลก 

ในบริบทไทย พระมหาสมบูรณ๑ วุฑฒิกโร เห็นวําแม๎สังคมไทยไมํเคยเจอ
เรื่องเลวร๎ายในแบบประเทศเพ่ือนบ๎าน แตํภาวะวิกฤตทางสังคมและการเมืองตั้งแตํสมัย 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 เป็นต๎นมา และการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมตั้งแตํหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา 
ได๎กํอให๎เกิดป๓ญหาวิกฤตที่ตามมาอยํางมากมาย ไมํวําเป็นป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม ป๓ญหาความยากจน 
ป๓ญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม หรือป๓ญหาการลํมสลายของระบบครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ด๎วยป๓จจัยเหลํานี้ ชาวพุทธกลุํมหนึ่งมองวําวิกฤตเหลํานี้เกิดจากการพัฒนาที่มุํงเน๎นแตํเรื่องเศรษฐกิจ
โดยละเลยมิติทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแบบจารีตในสังคมไทย 
นับตั้งแตํรัฐแยกการศึกษาของประชาชนออกจากวัดในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต๎นมา สถาบันศาสนาแทบ
จะถูกตัดขาดจากการกําหนดทิศทางของสังคมเลยก็วําได๎ ดังนั้น ชาวพุทธบางกลุํมจึงได๎เสนอแนวคิด
ในการฟ้ืนคืนชีพบทบาทของพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหมํ เพ่ือให๎มีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาและพัฒนา
สังคมป๓จจุบัน แตํสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในบริบทนี้คือการตีความพุทธธรรมแบบใหมํเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
ป๓ญหาสังคมโลก บุคคลสําคัญที่พยายามอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาให๎มีมิติทางสังคม และมิติ
ทางวิทยาการสมัยใหมํ เชํน พุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) พระไพศาล วิสาโล, 
ประเวศ วะสี, สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ เป็นต๎น  

งานวิจัยนี้พบวํา พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมในบริบทไทยแตกตํางจาก
บริบทของประเทศเพ่ือนบ๎าน โดยเฉพาะศรีลังกา พมํา และเวียดนามที่ต๎องอยูํในภาวะสงคราม หรือ
เผชิญกับความรุนแรงทางกายภาพอยํางยาวนาน สถาบันสงฆ๑ไทยมีความมั่นคงและปลอดภัย แม๎กระนั้น 
พระสงฆ๑ตระหนักดีวําป๓ญหาสังคมไทยได๎เพ่ิมและมีความสลับซับซ๎อนมากขึ้น และวัดเองก็ไมํควรนิ่งเฉย
ตํอความทุกข๑ยากดังกลําว  

หากมองโดยผิวเผิน ป๓ญหาสังคมสํวนมากมาจากการพัฒนาที่ไมํยั่งยืน 
หรือมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐบาลไทยได๎เลือก แตํงานวิจัยนี้กลับพบวํา ป๓จจัยภูมิ
รัฐศาสตร๑โลกตํางมีความสําคัญด๎วยเชํนกัน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาหลักฐานความจริงที่ วําการข๎อง
เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานับจาก พ.ศ. 2490 เป็นต๎นมาได๎มีสํวนในการกําหนดการพัฒนาประเทศของ
ไทย เมื่อป๓ญหาและพัฒนาการจํานวนมากในเพ่ือนบ๎านในยุคสงครามเย็นได๎กลายเป็นความท๎าทายตํอ
สังคมไทย โดยเฉพาะภัยคอมมิวนิสต๑ที่ทําให๎ไทยต๎องเลือกที่จะรํวมมือกับสหรัฐอเมริกา 
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ในทศวรรษที่ 60 การที่ประเทศไทยถูกใช๎เป็นฐานของกองทัพสหรัฐฯใน
การทิ้งระเบิดจุดยุทธศาสตร๑ตําง ๆ ในอินโดจีน หรือการข๎องเกี่ยวกับสหรัฐฯ ในการปราบปราม
พวกคอมมิวนิสต๑ได๎ถูกตั้งคําถามโดยนักศึกษา ในทศวรรษที่ 70 การตํอสู๎ทางความคิดได๎ขยายตัวเป็น
วงกว๎างในสังคมไทย นักศึกษาไมํพอใจตํอการคอรัปชั่นของรัฐบาลเผด็จการทหาร ความรุนแรงของ
สงครามในประเทศอินโดจีนได๎นํามาสูํป๓ญหาผู๎ลี้ภัยที่มีจํานวนนับแสนคนที่หลั่งไหลเข๎ามาตามแนว
ชายแดนหลังจากการลํมสลายของระบอบทางการเมือง ภาวะเชํนนี้ได๎สร๎างภาระอยํางหนักแกํไทย แม๎แตํ
ป๓ญหายาเสพติดที ่ไมํเคยมีในสังคมไทยได๎เริ ่มปรากฏตัวขึ ้นในดินแดนสามเหลี ่ยมทองคําอัน
เนื่องมาจากความต๎องการ ยาเสพติดในโลกตะวันตก ป๓ญหายาเสพติดได๎ขยายเข๎าไปในทุกภูมิภาค
ตําง ๆ ของไทย  

ตลอดชํวงเวลาสงครามเย็น ป๓ญหาสังคมและวัฒนธรรมได๎เริ่มปรากฏ
และมีความสลับซับซ๎อนมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร๎างทางเศรษฐกิจและ  
การขยายตัวของสังคมเมืองที่มีผลตํอการพัฒนาสังคมในประเทศไทยในชํวงสงครามเย็น เชํน ป๓ญหา
อาชญากรรม ป๓ญหาในการเข๎าถึงบริการของรัฐ ป๓ญหาความแตกตํางในด๎านรายได๎ ป๓ญหาความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม ป๓ญหาการลํมสลายของชุมชนและวัฒนธรรมในชนบท เป็นต๎น ความตระหนักใน
ป๓ญหาสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในมิติและขอบเขตที่สังคมไทยไมํเคยเจอมากํอน
ดังกลําวได๎นําไปสูํการอภิปรายถกเถียงในหมูํป๓ญญาชนชาวพุทธ ซึ่งรวมถึงพระสงฆ๑  เพ่ือหาทางชํวย
หรือจรรโลงสังคม ดังสะท๎อนในโครงการทางสังคมขนาดใหญํ  

ในนัยนี้  พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมในบริบทไทยงจึงมิใชํเป็นเพียง
ปรากฏการณ๑ หรือกระบวนการที่พระภิกษุสงฆ๑ในโลกตะวันออกได๎เรียนรู๎/รับเอาเทคนิค แนวคิด/ 
วาทกรรมหลัก ๆ จากโลกตะวันตก (เชํน วิทยาการสมัยใหมํ การปฏิรูปคริสต๑ศาสนา แนวคิดของกลุํม
อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น) เพ่ือประยุกต๑ใช๎ในโครงการทางสังคมของตน แตํยังต๎องหมายรวมถึงการ
วิพากษ๑แนวคิดตําง ๆ ของโลกตะวันตกโดยป๓ญญาชนและปราชญ๑เถรวาท โดยเฉพาะการเน๎นศีลธรรม
วํามีความสําคัญกวํารูปแบบประชาธิปไตย การต๎านทานวิธีคิดแบบสิทธิ์ หรือการไมํสนับสนุนจริยศาสตร๑
แบบสิทธิ์ (rights-based ethics) ของโลกตะวันตก ผู๎วิจัยได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา กระแสการโต๎ตอบจริยศาสตร๑
แบบสิทธิ์ของพระภิกษุสงฆ๑เถรวาทของไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพระสงฆ๑เถรวาทเริ่มสังเกตเห็นวําคนไทย
กําลังหลงไปกับวาทกรรมของโลกตะวันตก เชํน ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมจนขาดสติวําอะไรคือสาระของชีวิต หากการพัฒนาในแบบสมัยใหมํดีจริง ทําไมสังคมไทย
ยังต๎องเผชิญกับป๓ญหาสังคม วิกฤตเศรษฐกิจ และความไร๎เสถียรภาพทางการเมือง อันเป็นผลพวงมา
จากการพัฒนาประเทศในแบบที่ไมํยั่งยืนที่เน๎นลัทธิทุนนิยมและการคําเนินชีวิตในแบบวัตถุนิยมที่
เกิดข้ึนในยุคสงครามเย็น ผู๎คนจํานวนมากต๎องดิ้นรนภายใต๎วิธีคิดแบบทุนนิยมและวัตถุนิยมนี้  
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งานวิจัยพบวํา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เคยสรุปสภาพ 
แวดล๎อมของสังคมไทยในชํวงสงครามเย็น ซึ่งเป็นปีสุดท๎ายของยุคสงครามเย็น ดังปรากฏในตัวอยําง
ข๎อความดังนี้ 

แม๎วําเมื่อมองดูผําน ๆ เผิน ๆ จะเห็นเหมือนวําบ๎านเมืองได๎เจริญเฟ่ืองฟูแปลกหูแปลกตา
ไปมากมาย แตํเมื่อตรวจสอบดูกับเกณฑ๑เปูาหมายที่ได๎ตั้งไว๎ ก็เห็นชัดเจนวําการพัฒนา
ยังหํางจากผลสําเร็จที่ต๎องการ แม๎แตํจะเอาแคํด๎านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ก็ยังไป
ไมํถึงไหน มาจนบัด ปี พ.ศ. 2530 ป๓ญหาบางอยํางที่ไมํเคยมีก็เกิดมีขึ้น หรือที่มีน๎อย 
ก็ระบาดแพรํหลายมากขึ้น ความยากจนแร๎นแค๎นยังแผํขยายทั่วไป ทั้งในเมืองและใน
ชนบท การกระจายรายได๎ของประชากรไมํดําเนินไปด๎วยดี ฐานะทางเศรษฐกิจของคนกลับ
หํางไกลกันมากขึ้น ในด๎านสุขภาพ แม๎แตํสาธารณสุขมูลฐานก็ยังขาดแคลน และไมํเฉพาะ
สุขภาพกายเทํานั้น สุขภาพจิตก็เสื่อมโทรมลง ชีวิตคนในถ่ินที่เรียกวําเจริญ มีลักษณะ
สับสนวุํนวาย คนมีทุกข๑ใจมากขึ้น เป็นโรคจิตโรคประสาทมากขึ้น ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาก็ยังอยูํในภาวะสัมฤทธิ์ผลได๎ยาก การพัฒนาประชาธิปไตยก๎าวหน๎า
ไปได๎ไมํมากกวําที่ถอยหลัง มีความไมํสะอาดและความไมํซื่อตรงทํวมท๎นในกระบวนการ 
การฉ๎อราษฎร๑บังหลวงกลายเป็นของชินชา อีกไมํช๎าคงยกให๎เป็นเรื่องที่ไมํต๎องถือสา. . .
ป๓ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมทวีสูงขึ้น ปุาไม๎ถูกทําลายไปมาก ต๎นน้ําลําธารรํอยหรอลง 
ฝนไมํตกต๎องตามฤดูกาล แผํนดินแห๎งแล๎ง ทําให๎เกษตรกรยากลําบากมากขึ้น สํงผลตํอ
ความยากจนแร๎นแค๎นยิ่งขึ้นไปอีก แม๎ถึงจะผลิตพืชผลได๎มากก็ประสบป๓ญหาทาง
การตลาด มีการเอารัดเอาเปรียบกันมาก กลายเป็นวํา ขายข๎าวได๎มาก กลับยิ่งยากจน
ลง ในขณะเดียวกัน มลภาวะก็แพรํกระจายกว๎างขวางออกไป ทั้งในดิน ในน้ํา และใน
ท๎องฟูา คุกคามตํอชีวิตและสุขภาพของประชาชนทั่วทุกคน (พระพรหมคุณาภรณ๑, 
2556, น. 78-80) 

พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) มิเคยเรียก
ขบวนการทางภูมิป๓ญญาของตนเองนี้วําพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม คํานี้เกิดขึ้นจากนักวิชาการ
ตะวันตกที่ศึกษาปรากฏการณ๑ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาในที่ตําง ๆ ในโลก แตํอยํางไร
ก็ดี พุทธทาสภิกขุเคยกลําวเกี่ยวกับต๎นตอของป๓ญหาทางสังคมโลกที่เกิดขึ้นมากมายในยุคสงครามเย็น
ของทําน อันเนื่องมาจากการที่คนในสังคมขาดธรรมะ โดยทํานได๎เลําอธิบายอยํางสรุปวําเราขาดคนมี
ธรรมะสําหรับปฏิบัติงานของสังคม เราทําการสังคมกันด๎วยจิตวิทยามากเกินไป แทนที่จะทําด๎วย
ธรรมะ เรานําสังคม หมูํคณะด๎วยจิตวิทยามากเกินไป แทนที่จะนําไปด๎วยธรรมะ สังคมของเราจึงขาด
คนดีที่จะปฏิบัติหน๎าที่การงาน สังคมมนุษย๑ที่กําลังพิการในทางฝุายจิตใจทําให๎หาคนที่ดีปฏิบัติหน๎าที่
ของตนอยํางสุจริตและสมบูรณ๑ได๎โดยยากด๎วยกันทั้งนั้น (พุทธทาสภิกขุ, 2557ข, น. 181-183) 
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(3) ความหลากหลายในวิธีการพัฒนาสังคมของพระพุทธศาสนา 
พุทธศาสนาเพ่ือสังคม ดังที่ได๎ปรากฏรูปรํางขึ้นนับตั้งแตํชํวงเวลาหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา โดยเฉพาะที่สวนโมกข๑เป็นรูปแบบของขบวนการทางภูมิป๓ญญาที่ให๎
ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาสังคม การอยูํรํวมกับธรรมชาติ การใช๎ชีวิตที่เรียบงําย การตื่นตัวนี้ได๎
ขยายตัวออกไปวงกว๎างในรูปโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสะท๎อนความเป็นจริงของ
สภาพแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจและภูมิประเทศในแตํละท๎องที่ของประเทศไทยในยุคสงครามเย็น 
นับจากการอบรมกรรมฐานและการชํวยเหลือผู๎ติดยาเสพติด ไปจนถึงการบวชเหล๎าและการบวชปุา 
เชํน จิตตภาวันวิทยาลัย วัดอัมพวัน วัดปุาบ๎านตาด วัดถ้ํากระบอก วัดพระบาทน้ําพุ สันติอโศก 
วัดพระธรรมกาย วัดปุาสุคะโต วัดชลประทานรังสฤษฎ๑ วัดเขาอิติสุคโต เป็นต๎น แม๎วําจักถูกวิพากษ๑
บ๎าง อยํางไรก็ดี ทั้งสันติอโศกและวัดพระธรรมกายตํางมีมิติของโครงการเพ่ือสังคมขนาดใหญํที่
สะท๎อนถึงความทันสมัยแหํงยุคโลกาภิวัตน๑ เชํน การบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ การใช๎เทคโนโลยี
ของยุคสื่อสาร การใช๎เทคนิคทางการตลาด การใช๎ยุทธศาสตร๑ในการประชาสัมพันธ๑ การสร๎างเครือขําย
สมาชิกนับหมื่น การสร๎างศูนย๑วิจัยเพ่ือผลิตงานเขียนเชิงวิชาการที่พยายามตอบโต๎กับแนวคิดของยุค
สมัยใหมํ เป็นต๎น  

อยํางไรก็ดี พระสงฆ๑บางครั้งก็ไมํสามารถทําได๎อยํางคฤหัสถ๑ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของข๎อกําหนดหรือพระธรรมวินัย ดังนั้น พระเกจิอาจารย๑จํานวนมากจึงเลือกที่จะทําโครงการ
สอนวิป๓สสนาขนาดใหญํเป็นหลัก และสํงเสริมโครงการชํวยเหลือสังคมขนาดใหญํรํวมกับฆราวาส
ในทางอ๎อม การสอนวิป๓สสนาจึงเทํากับเป็นการฟื้นฟูกัมมัฏฐานที่เคยหายไปในท๎องที ่ตําง ๆ  
พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม) เป็นพระสงฆ๑ในภาคกลางที่อุทิศตนให๎กับงานฟ้ืนฟูกัมมัฏฐาน 
หลวงปูุแหวน สุจิณโณ  และพระพรหมมงคล (หรือหลวงปูทองแหํงวัดพระธาตุศรีจอมทอง) เป็นเกจิ 
อาจารย๑ด๎านวิป๓สสนาที่สร๎างโครงการขนาดใหญํให๎แกํประชาชนในภาคเหนือจํานวนมาก พระโพธิญาณเถร 
(หลวงพํอชา สุภัทโท) และพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมป๓ญโน) เป็นเกจิอาจารย๑ในระดับแถวหน๎า
ของขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในภาคอีสาน ทํานได๎ทุํมเทในงานด๎านการแพทย๑และ
การสาธารณสุข เพราะภาคอีสานในยุคสงครามเย็นนั้นยังขาดโรงพยาบาลขนาดใหญํ หลวงตามหาบัว
เคยสอนวําหากมนุษย๑ไมํชํวยสงเคราะห๑เพื่อมนุษย๑ด๎วยกันแล๎ว ใครจะชํวย เรื่องความเจ็บปุวยนั้น 
เจ็บไปแคํหนึ่ง แตํครอบครัวก็ปุวยด๎วยความหํวงใยอีกเทําไร พระอาจารย๑นํา ชินวโร (นํา แก๎วจันทร๑) 
เป็นเกจิอาจารย๑ที่ชํวยเหลือสังคมแหํงวัดดอนศาลา จังหวัดพัทลุง 

ในชํวงที่ผํานมา วัดพระธรรมกายและกลุํมสันติอโศกเป็นตัวอยํางที่ดีของ
ขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมที่ยังมีบทบาทมากจนถึงทุกวันนี้ แม๎กระนั้น หากพิจารณาในด๎าน
คําสอน กลุํมสันติอโศกอาจถูกวิจารณ๑จากสื่อมวลชนวํายังมีรูปแบบพระพุทธศาสนาที่อาจผสมกับ
ความเชื่อเฉพาะกลุํม เชํน การอ๎างวําตนเป็นพระอรหันต๑ หรือการนิยมคําทํานายในประเด็นตําง ๆ 
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ในขณะที่วัดพระธรรมกายมักถูกโจมตีวํามีคําสอนที่ไมํตรงกับพุทธพจน๑ หรือมักถูกมองจากบรรดา
สื่อมวลชนวํามักเน๎นเรื่องการกํอสร๎างถาวรวัตถุขนาดใหญํเป็นจํานวนมากอยํางไมํจําเป็น แตํนั่นก็ไมํได๎
หมายความวําวัดพระธรรมกายไมํเน๎นเรื่องการสร๎างคน หรือการปฏิรูปสังคม มิวําคําวิจารณ๑จะเป็น
อยํางไรก็ตาม ทั้งวัดพระธรรมกายและสันติอโศกตํางเป็นผลผลิตของยุคสงครามเย็น และมีโครงการ
ทางสังคมที่ดีเป็นจํานวนมาก  

ตรงจุดนี้ ความเป็นยุคสมัยใหมํของพระพุทธศาสนาสามารถเข๎าใจได๎ใน
หลายทาง และพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่เรา
สามารถพบในโลก เชํน การฟ้ืนฟูกัมมัฏฐาน (ซึ่งมาจากความพยายามของพระพุทธศาสนาในการใช๎
วิทยาศาสตร๑ทางจิตใจ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อพระพุทธศาสนาต๎องปะทะกับวิทยาศาสตร๑ทางวัตถุ) 
การฟ้ืนฟูโลกุตรธรรม หรือการฟื้นฟูสามัคคีธรรมเพื่อใช๎ในการหาทางออกให๎แกํป๓ญหาทางเมือง แม๎แตํ
พระสงฆ๑ในยุคหลัง อยํางเชํน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ซึ่งจัดตั้งสถาบันวิมุตตยาลัยก็ยอมรับวําตน
ได๎รับอิทธิพลทางความคิดหรือวิธีตีความของพุทธทาสภิกขุที่ได๎พยายามสํารวจพระธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือประยุกต๑ใช๎ในการแก๎ไขป๓ญหาสังคม หรือป๓ญหาการเมืองที่สังคมไทยกําลังเผชิญ 
ดังที่ทํานกลําววํา อาตมาพยายามรวบรวมป๓ญหาตําง ๆ มาพิจารณาด๎วยมุมมองทางพระพุทธศาสนา
วําจะสามารถอธิบายป๓ญหานั้นได๎อยํางไร และจะเสนอวิธีเยียวยาป๓ญหานั้นอยํางไรบ๎าง โดยอาจเริ่ม
จากป๓ญหาเรํงดํวน เชํน สภาพการเมืองไทยกํอน หลายคนอาจตกใจวําพระสงฆ๑มีสิทธิ์กลําวถึงการเมือง
ด๎วยหรือ อาตมาจึงขอทําความเข๎าใจเบื้องต๎นกํอน บางคนฟ๓งพระสงฆ๑พูดเรื่องการเมืองแล๎วไมํสบายใจ
ที่เป็นเชํนนี้เพราะยังไมํเข๎าใจ แท๎จริงแล๎วพระสงฆ๑สามารถเกี่ยวข๎องกับการเมืองได๎ในฐานะเป็นผู๎ให๎
ธรรมะแกํนักการเมือง ไมํใชํในฐานะที่เป็นกุนซือให๎นักการเมือง หรือไปเลือกข๎างพรรคและนักการเมือง 
รวมถึงลงไปเลํนการเมืองด๎วยตัวเอง (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2558ข, น. 92) 

นอกจากนั้น พระสงฆ๑ไทยมักเชื่อวําวัดไทยสํวนใหญํพยายามชํวยสังคม 
ดังที่หลวงพํอจรัญอธิบายวํา พระพุทธเจ๎าไมํได๎สอนให๎พระสงฆ๑ละทิ้งสังคม และโลกที่อยูํเพ่ือเอาตัว
รอด แตํทรงเน๎นให๎พระสงฆ๑ชํวยเหลือทําประโยชน๑ให๎แกํสังคม ดังเห็นได๎จากการที่พระองค๑ทรงเตือน
ให๎สาวกที่ทรงสํงไปเผยแพรํศาสนาให๎เดินทางไปสถานที่ตําง ๆ เพ่ือประโยชน๑สุขของมวลมนุษย๑เป็น
สําคัญ การที่พระพุทธศาสนาเน๎นการปฏิบัติกัมมัฏฐาน อาจทําให๎คนเข๎าใจผิดวําพระพุทธศาสนาไมํ
สนใจสังคม และพระสงฆ๑ไมํทําอะไรนอกจากนั่งหลับตาภาวนาไปวัน ๆ หนึ่งเทํานั้น ในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติกัมมัฏฐานเป็นวิธีการหนึ่งที่จะขัดเกลาจิตใจให๎สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลส
ตัณหาที่เป็นพ้ืนฐานของความเห็นแกํตัวรูปแบบตําง ๆ เมื่อจิตใจปราศจากความเห็นแกํตัวแล๎ว ผู๎นั้นก็
สามารถชํวยเหลือสังคมได๎อยํางแท๎จริง การชํวยเหลือสังคมด๎วยวิธีนี้จะยังประโยชน๑ให๎แกํสังคมกวําวิธี
อ่ืน ๆ เพราะเป็นการทําประโยชน๑ของผู๎อื่นแตํอยํางเดียว 
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(4) พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมกับวาทกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิ
มนุษยชน 

เดวิด แอล แม็กมาฮาน (David L. McMahan) เห็นวํา พุทธศาสนาเพื่อ
สังคม (Socially Engaged Buddhism) เป็นขบวนการทางภูมิป๓ญญาในระดับโลกที่เริ่มขึ้นในยุค
ทศวรรษที่ 1960 โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงสงครามเวียดนาม และได๎ขยายเป็นพลังทางสังคมขนาด
ใหญํในทศวรรษตํอมา มันเป็นโครงการกิจกรรมทางสังคมและการเมืองที่มุํงลดความทุกข๑ยากที่มิใชํแคํ
ในระดับบุคคล แตํมันทํางานเพ่ือตอบสนองความต๎องการของสังคมขนาดใหญํ และใช๎ภาษาของ
ทฤษฎีทางสังคมและการเมืองสมัยใหมํ เชํน สิทธิมนุษยชน ลัทธิความเทําเทียมกัน อิสรภาพของ
ป๓จเจก ประชาธิปไตย รวมไปถึงเทคนิคท่ีนํามาใช๎ในรูปแบบตําง ๆ ของการตํอต๎านที่ไมํใช๎ความรุนแรง
และการประท๎วงด๎วยความสงบ ซึ่งมีรากในยุคสมัยใหมํ นอกจากนั้นยังมีวาทกรรมในระดับโลกของ
ชาวพุทธที่เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเน๎นหลักการอาศัยพ่ึงพึงกัน ( interdependence) และ
ความเมตตากรุณา (compassion) ของมนุษย๑ตํอทุกสรรพสิ่งที่มีความรู๎สึกและนึกคิดได๎ในป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมรํวมสมัย (McMahan, 2012, pp. 169-173) ในนัยนี้ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นหนึ่งในประเด็น
ที่ความเคลื่อนไหวพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมให๎ความสําคัญ 

ในประเด็นสิ่งแวดล๎อม ปฏิจจสมุปบาทถูกใช๎ในการอธิบายการดํารงอยูํ
ของสิ่งแวดล๎อม พระสงฆ๑เห็นวําพระพุทธเจ๎าทรงมองสรรพสิ่งทั้งปวง มิวํามีชีวิตหรือไมํมี ดํารงอยูํ
อยํางองคาพยพท่ีมีสํวนยํอย องคาพยพนี้สัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกันและเป็นป๓จจัยอาศัยเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและ
กัน องค๑ประกอบยํอยหาได๎มีตัวตนอยํางเป็นอิสระไมํ แตํประกอบด๎วยองค๑ประกอบยํอยที่เล็กลงไปอีก
ตามลําดับ สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ เป็นบุคคลสําคัญที่สนับสนุนวาทกรรมสิ่งแวดล๎อมและสิทธิมนุษยชนของ
ความเคลื่อนไหวพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ดังตัวอยํางข๎อความดังนี้  

สําหรับบรรษัทข๎ามชาติและรัฐบาลตําง ๆ ที่สยบยอมอยูํกับระบบโลกาภิวัตน๑ ทรัพยากร
ทางธรรมชาติมีไว๎ให๎ชนชั้นนําฉกฉวยเอาใช๎เพ่ือแปรรูปเป็นเงินตรา แม๎วําการกระทํานั้น ๆ 
จะทําลายสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ จะทําลายสิทธิมนุษยชน หรือ มีการเอาเปรียบ
ชุมชนตําง ๆ ก็ตามที โดยมีรัฐบาลท๎องถิ่นและรัฐวิสาหกิจตลอดจนข๎าราชการในระดับ
ตําง ๆ รองรับคํานิยมอันเป็นมิจฉาทิฐิที่วํานี้ ดังจะเห็นได๎จากกรณีทํอแก๏สจากพมํามา
เมืองไทยเป็นตัวอยําง เมื่อทรัพยากร ณ ที่ใดปลาสนาการไป บรรษัทพวกนี้ก็จะย๎ายไป
หาแหลํงอ่ืน ๆ ผู๎คนเป็นเพียงผู๎รับใช๎โครงการดังกลําว ในฐานะผู๎รับจ๎างหรือผู๎ซื้อผลผลิต
เทํานั้นเอง ทั้ง ๆ ที่มนุษย๑ควรมีคํายิ่งกวํานั้น มนุษย๑ควรคํานึงถึงการดํารงชีพอยํางมี
ความสุข อยํางมีศักดิ์ศรี อยํางมีมิติด๎านคุณธรรม ที่ลึกซึ้ง เกินกวําวัตถุธรรม โดยมนุษย๑
ควรสืบสานวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542, น. 88) 
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ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ป๓ญญาชนไทย รวมถึงพระสงฆ๑ไทยตระหนักดี
วําความคิดเก่ียวกับเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเป็นธรรม และความก๎าวหน๎าเป็นเสาหลักของความ
เป็นสมัยใหมํนิยม (modernism) ของโลกตะวันตก สิทธิมนุษยชนสร๎างอยูํบนแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีแหํง
ความเป็นมนุษย๑ (human dignity) และหลักการพื้นฐานสามประการ ได๎แกํ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
และภราดรภาพ ในนัยนี้ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นแนวคิดของยุคสมัยใหมํ เพราะสะท๎อนความก๎าวหน๎า
ของความคิดเหลํานั้นอยํางสมบูรณ๑ เมื่อสังคมไทยรับวาทกรรมเสรีนิยม พระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนา
ของไทยซึ่งก็เป็นสํวนหนึ่งของสังคมไทย จึงได๎รับวาทกรรมเสรีนิยม ซึ่งมีรากในปรัชญาการเมืองและ
ปรัชญาสังคมของโลกตะวันตกเชํนกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อระบบการศึกษาแบบตะวันตกได๎ถูก
นํามาประยุกต๑ใช๎ในมหาวิทยาลัยสงฆ๑  

การที่นักวิชาการตะวันตกบางคนนิยมสรุปวําความพยายามในการวิพากษ๑ 
หรือวิเคราะห๑เปรียบเทียบประเด็นตําง ๆ ของสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เพ่ิงเกิดขึ้น
เมื่อไมํนานมานี้เป็นประเด็นที่นําศึกษา (McMahan, 2012, p. 123) ในเรื่องนี้  ผู๎วิจัยได๎สํารวจงาน
วรรณกรรมภาษาไทยของพระภิกษุสงฆ๑เถรวาทในรอบ 150 ปี และพบวํา พระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนา
เถรวาทได๎คุ๎นเคยกับวาทกรรมเสรีนิยมมานาน หรือตั้งแตํยุคอาณานิคม ดังสะท๎อนในการเรียกร๎อง
ความเทําเทียมกันของกลุํมปฏิสังขรณ๑ทางพระพุทธศาสนา แตํวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของ  
พุทธทาสภิกขุเริ่มเกิดข้ึนในยุคทศวรรษที่ 80 ทั้งนี้ อาจเพราะพุทธทาสภิกษุเริ่มเห็นวําสังคมไทยเริ่มใช๎ 
วาทกรรมสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ทํานสังเกตวําคนไทยชอบอ๎างแตํสิทธิมนุษยชน แตํทําไมคนไทย 
โดยเฉพาะนักการเมืองไทยไมํอ๎างธรรมะ หรือไมํสนใจเรื่องจริยธรรมในระบบการเมือง อยํางไรก็ดี 
พุทธทาสภิกขุมิได๎ปฏิเสธความดีในระดับสิทธิมนุษยชน แตํทํานก็มิได๎ยกยํองจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ 
นอกจากนั้น กํอนหน๎านั้น ทํานเคยโต๎ตอบวาทกรรมสังคมนิยมและประชาธิปไตยของ โลกตะวันตก
แล๎ว ดังสะท๎อนในสํานวนติดปาก “ธัมมิกสังคมนิยม” และ “ธัมมิกประชาธิปไตย” ของทําน  

วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยได๎เริ่มลงในรายละเอียด
และสะท๎อนถึงความเป็นอุดมการณ๑มากขึ้น เมื่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎วิเคราะห๑
แนวคิดสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตกในแบบจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อทํานต๎องกลําวสุนทรพจน๑ในการ
ขึ้นรับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพของยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2551, น. 12) 
นอกจากนั้น ทํานเคยกลําววํา มนุษย๑จะไมํเทําเทียมกัน แตํบุคคลทุกคนยํอมมีสิทธิ ในการพัฒนา
ตนเอง และถ๎าสิทธิในการพัฒนาตนเองถูกกีดกั้น หรือจํากัด ก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่จะดิ้นรน
ขวนขวายเพ่ือสิทธินั้น (สุวรรณา สถาอานันท๑, 2533, น. 128)  ยิ่งกวํานั้น ทํานได๎เขียนข๎อความให๎
ศาสตราจารย๑เสนํห๑ จามริก โดยกลําวอยํางนําสนใจวํามนุษย๑เกิดมาเทํ าเทียมกันก็เฉพาะในบางมิติ
เทํานั้น (เสนํห๑ จามริก, 2542, น. 56) คํากลําวนี้เป็นการตั้งคําถามตํอสาระในปฏิญญาสากลวําด๎วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ตํอจากนั้น ทํานได๎เทศนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในบางโอกาส 
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รวมถึงการเขียนหนังสือให๎กับกระทรวงการตํางประเทศในประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยเห็นวําสิทธิ
มนุษยชนมิใชํกฎธรรมชาติ วิธีคิดพ้ืนฐานของจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์เป็นเพียงแคํความดีระดับศีล และวิธี
คิดเรื่องสิทธินี้ตํางมีจุดบกพรํองหลายประการ  

อันที่จริง หากมองย๎อนกลับไปในประวัติศาสตร๑ ได๎มีการตื่นตัวของคณะ
สงฆ๑ตํอแนวคิดเสรีนิยมและระบอบประชาธิปไตย (สังเกตวําปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติได๎ประกาศขึ้นในปี ค.ศ. 1948) มาอยํางยาวนาน ตัวอยํางของการตื่นตัวในประชาธิปไตยนี้
สะท๎อนอยูํในการเรียกร๎องแก๎ไขการปกครองสงฆ๑ของคณะปฏิสังขรณ๑การพระศาสนาที่มีพระยาพหล
พลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี และพระราชธรรมนิเทศ อธิบดีกรมธรรมการในขณะนั้น คณะปฏิสังขรณ๑
เห็นวําพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ. 121 เป็นกฎหมายที่ไมํให๎ความเสมอภาคแกํ
คณะสงฆ๑ เป็นการผิดตํออุดมคติแหํงพระพุทธศาสนา ซึ่งไมํนิยมชาติชั้นวรรณะและความเหลื่อมล้ําต่ํา
สูง นอกจากนั้น พระภิกษุสงฆ๑เห็นวําตามหลักการ พระพุทธศาสนามีลักษณะความเป็นประชาธิปไตย
และเป็นสังคมที่เสมอภาค พระสงฆ๑ทุกรูปมีหน๎าที่ปฏิบัติตามพระวินัย พระเถระผู๎เป็นอุป๓ชฌาย๑
อาจารย๑มีหน๎าที่ปกครองสานุศิษย๑ของตน แตํในสังฆกรรมทั้งปวง สงฆ๑ยํอมเป็นใหญํ ไมํเลือกวําจะเป็น
อาจารย๑หรือสานุศิษย๑ เมื่อมีกิจสงฆ๑เกิดขึ้นก็จะต๎องประชุมคณะสงฆ๑และถือมติเอกฉันท๑เป็นหลัก  
(คนึงนิตย๑ จันทบุตร, 2524, น. 69-102)  อยํางไรก็ตาม ในชํวงตํอมา คณะปฏิสังขรณ๑ถูกเพํงเล็งวํา
เป็นคอมมิวนิสต๑ ทั้งนี้ สามารถอนุมานได๎วําอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ประการแรก เกิดจากการ
แพรํหลายของลัทธิคอมมิวนิสต๑ในระยะการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ประการที่สอง เกิดจากการ
สอดคล๎องต๎องกันในหลักการหลัก ๆ ของพระพุทธศาสนากับแนวคิดสังคมนิยม ประการที่สาม เกิด
จากที่คณะปฏิสังขรณ๑การศาสนาได๎รับความชํวยเหลือจาก ปรีดี พนมยงค๑ และ นายกวัต ฤทธิเดช   
ซึ่งถูกเพํงเล็งในขณะนั้นวําเป็นพวกนิยมสังคมนิยม (คนึงนิตย๑ จันทบุตร, 2524, น. 96-102) ในนัยนี้ การ
เรียกร๎องของคณะปฏิสังขรณ๑จึงมิได๎รับการสานตํออยํางเป็นรูปธรรม 

การตื่นตัวในประชาธิปไตยยังคงดําเนินสืบตํอในสังคมไทย แม๎วําไทยเจอ
เหตุการณ๑รัฐประหารหลายครั้ง การประกาศปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติใน
ปี ค.ศ. 1948 มิได๎มีผลตํอสังคมไทยภายใต๎การนําของจอมพล ป. พิบูลสงครามเทํานั้น แตํทวํายังมีผล
ตํอวิธีคิดและการพัฒนาคําสอนของศาสนาตําง ๆ รวมถึงการพัฒนาคําสอนของพระพุทธศาสนาในยุค
หลังสงครามเย็นอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ นําสังเกตวํา คําวําเสรีภาพ อิสรภาพได๎ถูกนํามาใช๎ในบริบททาง
ศาสนา เพ่ือหมายถึงวิมุตติ อยํางไรก็ดี คํานิยมที่อยูํเบื้องหลังปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนก็ถูก
ตั้งคําถามโดยเฉพาะจากผู๎นําของศาสนาอิสลาม แม๎แตํนักมานุษยวิทยาที่สอนทฤษฎีเรื่องสัมพัทธ๑นิยม 
(relativism) ในสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นได๎ออกมาแสดงความเห็นคัดค๎านสาระของปฏิญญาสากล
ดังกลําว โดยให๎เหตุผลสําคัญท่ีวําแท๎จริงแล๎ว สถานะแหํงความเป็นสากลจักรวาลของแนวคิดเรื่องสิทธิ
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มนุษยชนไมํมีอยูํจริง เพราะความดี ความเลวเป็นเรื่องเชิงสัมพัทธ๑ หรือเป็นเรื่องที่แตํละสังคมนิยาม
หรือให๎คุณคํากันเอง ความดีในสังคมหนึ่งอาจมิได๎รับการยอมรับในอีกสังคม 

ในบริบทนี้ ป๓ญญาชนพระภิกษุสงฆ๑ของไทยจึงจําเป็นต๎องศึกษาสาระของ
ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน และหันกลับมาสํารวจคําสอนทางพระพุทธศาสนาวําสามารถไปได๎
กับสาระของปฏิญญาสากลดังกลําวหรือไมํ  โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องสิทธิ (right) และเสรีภาพ (liberty) 
ป๓ญญาชนชาวพุทธได๎ตั้งคําถาม เชํน หลักการและแนวคิดดังที่พบในปฏิญญาสากลของสหประชาชาติ
มีในคําสอนทางพระพุทธศาสนาหรือไมํ อะไรคือความเทําเทียมกัน (equality) ในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา  หรืออะไรเป็นแนวคิดเรื่องความยุติธรรม (justice) ที่เราจักสามารถสังเคราะห๑ได๎
จากพระไตรปิฎก  ทั้งพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎เทศนาประเด็นเหลํานี้ 
และงานวิจัยในทํานองนี้ได๎เริ่มปรากฏขึ้นในมหาวิทยาลัย  

การลองดูตัวอยํางเนื้อหาวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทย
นําชํวยอธิบายความลุํมลึกของพระสงฆ๑ไทย ดังเชํน พุทธทาสภิกขุได๎เทศนาเรื่อง “อตัมมยตากับ
ป๓ญหาสิทธิมนุษยชน” เพ่ือใช๎เสวนากับแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่กําลังถูกอ๎างโดยป๓ญญาชนและ
นักการเมืองไทย พุทธทาสภิกขุใสํรหัสทางสังคมและการเมืองไทยในตัวบทไว๎มากมาย ทํานเน๎นวํา
ตราบใดที่มนุษย๑ยังมีอวิชชา ยังบูชาวัตถุ บูชาเนื้อหนัง การละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังมีอยูํทั่วไป 
ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมีไว๎เพ่ือหัวเราะเยาะกันเลํน การแก๎ไขที่ดีที่สุด 
เราจึงต๎องแก๎ที่ต๎นตอของความเข๎าใจผิด ความหลงผิด ความเห็นแกํตัว แตํนําเสียดาย การศึกษาใน
โลกเป็นการศึกษาสุนัขหางด๎วน เป็นชนวนนําไปสูํความละเมิดสิทธิมนุษยชน ถ๎าประชาธิปไตยมีความ
ถูกต๎อง มันก็ไมํมีพรรคฝุายค๎านที่ค๎านอยํางหั่นแหลก ระบบแบบนี้คงไมํได๎รับประโยชน๑อะไร 

ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) ได๎เขียนหนังสือ 
“สิทธิมนุษยชนสร๎างสันติสุขหรือสลายสังคม” ทํานวิจารณ๑วํามนุษย๑อยํามาหยุดแคํสิทธิ์ ซึ่งเป็น 
จริยศาสตร๑เชิงลบ แตํควรมุํงสูํจริยศาสตร๑เชิงบวก หรือสร๎างสรรค๑ นั่นคือ มนุษย๑ควรมีความเมตตา
กรุณาตํอเพ่ือมนุษย๑และสัตว๑โลกด๎วยกัน ทํานวิพากษ๑จุดบกพรํองในแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่มักกระตุ๎น
ให๎ผู๎คนมองแตํเรื่องการปกปูองพิทักษ๑สิทธิและเสรีภาพของตนเอง และเห็นวําความพยายามในการรําง
ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนก็เทํากับยอมรับวําสังคมในโลกตะวันตกมีป๓ญหาจริง ๆ มีพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร๑ที่กดขี่และเบียดเบียนจริง การเกิดของยุคลําอาณานิคมและสงครามโลกตํางเป็น
หลักฐานหรือประจักษ๑พยานที่สะท๎อนถึงความเห็นแกํตัวของมนุษย๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมในอีกนัย
หนึ่งก็บํงบอกถึงความพยายามของชาวตะวันตกที่จะเอาชนะและควบคุมธรรมชาติ แตํท๎ายสุดก็เกิด
มลภาวะและสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได๎เขียนหนังสือเรื ่อง “ป๓ญญาที่สากลคือ
หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎” โดยพยายามหาสิ่งที่อาจตรงกับแนวคิดศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑
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และความเสมอภาคในคําสอนและจารีตของพระพุทธศาสนาเถรวาท ทํานใช๎วิธีการเลําในเชิง
เปรียบเทียบเพ่ือสะท๎อนแนวคิดศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑ ภราดรภาพ และความเทําเทียมกันวํา
ตํางมีอยูํในพระพุทธศาสนาด๎วยเชํนกัน แตํข๎อเสนอที่สําคัญคือทํานเห็นวําป๓ญญาสากลคือป๓ญญาที่ไมํ
เคลือบแฝงด๎วยตัณหา  

นําสังเกตวํา พระพุทธศาสนามิได๎อยูํอยํางโดดเดี่ยว พระพุทธศาสนาได๎
เจริญและพัฒนาไปในสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ การหยิบยืมแนวคิดหรือคําศัพท๑จากวัฒนธรรมอ่ืนมา
ใช๎ในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งมีมาตั่งแตํสมัยพุทธกาล ภาษาสันสกฤตก็ถูกนํามาใช๎ในการเผยแพรํ
พระพุทธศาสนา เมื่อเข๎ามาในสุวรรณภูมิ ภาษาท๎องถิ่น เชํน มอญ เขมร จามก็ถูกนํามาใช๎ในการ
เผยแพรํพระพุทธศาสนา การที่พระพุทธศาสนาจะมีอิทธิพล หรือมีความสําคัญที่ตรงกับยุคสมัย หรือ
สามารถสนองความต๎องการของสังคมในป๓จจุบันได๎ บุคคลากรในพระพุทธศาสนาจะต๎องทําให๎
พระพุทธศาสนาตอบสนองกับสังคมตําง ๆ โดยการขอยืมแนวคิดหรือคําศัพท๑จากวัฒนธรรมอ่ืน ๆ มาใช๎ 
หรือกลับมาตรวจสอบวําคําสอนทางพระพุทธศาสนามีมโนทัศน๑ดังกลําวหรือไมํ เชํน เสรีภาพ 
อิสรภาพ เสมอภาค เป็นต๎น  

พุทธทาสภิกขุได๎ใช๎คําวํา เสรีภาพ อิสรภาพ ซึ่งเป็นคําเดํนในวาทกรรม
การเมืองในยุคสงครามเย็น แตํใช๎ในแบบฉบับของเถรวาทที่แตกตํางจากความเข๎าใจของคนสํวนใหญํ 
ดังที่ทํานกลําววํา เสรีภาพแท๎จริงคือไมํหลงอะไร ไมํหลงเป็นทาสของอะไร ไมํมีอะไรมาหลอกให๎โงํ ไมํ
บัญญัติอะไรขึ้นมาหลอกตัวเองให๎โงํ (พุทธทาสภิกข,ุ 2556ข, น. 309) เสรีภาพในทํานองนี้จึงเป็นเสรีภาพ
ภายใน มิใชํเสรีภาพภายนอก ดังที่นักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนิยมใช๎  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑เป็นพระสงฆ๑อีกรูปที่พยายามนําคําเหลํานี้มา
ใช๎สํงเสริมจริยธรรมทางสังคมพุทธ โดยทวําให๎นิยามใหมํ ดังเชํน เสรีภาพ คือ สภาวะที่เอ้ือให๎เราสามารถ
เอาศักยภาพของเราไปทําประโยชน๑ให๎แกํสังคมของเรา ในขณะเดียวกัน เสรีภาพยังมีความหมายความ
เป็นอิสระจากการครอบงําของอํานาจที่จะมาชักจูงให๎ผิดไปจากธรรม สําหรับคําวํา “ความเสมอภาค”
นั้น คนทั่วไปเข๎าใจวําหมายถึงสิทธิและโอกาสที่เทําเทียมกันในการแสวงหาประโยชน๑แกํตน แตํทํานให๎
ความหมายใหมํวํา ภาวะที่จะชํวยให๎เราเกิดมีโอกาสมากที่สุดที่จะรํวมมือสร๎างสรรค๑เอกภาพและ
ประโยชน๑สุขแกํสังคม (พระไพศาล วิสาโล, 2559, น. 502-503) 

นอกจากนั้น ในอีกระนาบ พระสงฆ๑เถรวาทไทยเห็นวําประเทศที่สนับสนุน
เสรีนิยม ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนก็ล๎วนเป็นประเทศที่สนับสนุนระบบทุนนิยมอยํางสุดโตํง
เชํนกัน ดังนั้น งานนิพนธ๑ของพุทธทาสภิกขุในหัวข๎อสิทธิมนุษยชนจึงต๎องถูกแสดงและเข๎าใจภายใต๎
เงื่อนไขของบริบทสงครามเย็น ภายใต๎สภาวการณ๑เชํนนี้ สถาบันสงฆ๑ยํอมตระหนักดีวําแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนได๎ถูกประดิษฐ๑ขึ้นเพ่ือใช๎ในการเข๎ามาแทนที่วิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องความดีและสันติภาพในแบบ
ศาสนา หากมองในอีกนัย วาทกรรมสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุจึงเป็นปฏิกิริยาโต๎กับสิ่งที่เรียกวํา 
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“ลัทธิจักรวรรดินิยมใหมํ (Neo-Imperialism)” ซึ่งสะท๎อนวําโลกนี้ไมํมีทางที่จะเจอสันติภาพเพราะ
คนในโลกยังเห็นแกํตัว สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) เห็นวําสิทธิมนุษยชนเป็นเพียง
ข๎อตกลงระหวํางมนุษย๑ มิใชํกฎธรรมชาติ และเป็นเรื่องความดีในระดับศีล 5 ในขณะที่ พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี พยายามเปรียบเทียบความเหมือนระหวํางสองระบบทางจริยศาสตร๑ แตํทํานก็ยังดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกันกับวิธีคิดของพุทธทาสภิกขุ โดยเน๎นพุทธป๓ญญาวําเป็นเรื่องสากล แม๎พระสงฆ๑มิได๎
อธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑ๑ที่เกี่ยวกับการตัดสินความดีทั้งในระดับป๓จเจกและในระดับสังคม (social 
good) หรือสาธารณประโยชน๑ (common good) ที่พิจารณาจากมุมมองของสํานักอรรถประโยชน๑
นิยม (Utilitarianism) เทํานั้น แตํความหมายโดยนัยคือพระสงฆ๑ตั้งคําถามเกี่ยวกับความเป็นสากล
ของสิ่งที่ถูกอ๎างวําเป็นสากล 

หากสังเกต อัตลักษณ๑ที่โดดเดํนทางวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของ
พระสงฆ๑ไทย โดยเฉพาะในด๎านโครงสร๎างทางความคิด คือ ไตรสิกขาในฐานะเกณฑ๑ทางโครงสร๎างที่
แบํงการพัฒนาความดีในสามระดับ ในการวิเคราะห๑ประเด็นเรื่องอะไรคือความดี พระทั้งสามรูปของไทย
เน๎นวิธีการวิเคราะห๑สังคมในแบบพุทธเถรวาทที่เน๎นเรื่องแรงจูงใจ (motivations) เชํน ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง อคติ กิเลส ซึ่งล๎วนเป็นสิ่งที่ผู๎คนสมัยใหมํไมํคํอยสนใจ หรือแม๎แตํหลงลืม  
เมื่อมาถึงการวิเคราะห๑ประเด็นตําง ๆ ทางสังคมทั้งในระดับชุมชน ระดับสังคม และระดับชาติ หรือ
แม๎แตํระดับโลก นอกจากนั้น นักคิดบางคนเคยวิจารณ๑วํา การวิเคราะห๑ในแบบนี้ไมํคํอยสร๎างสรรค๑ 
เชย และไมํได๎พยายามชํวยปรับเปลี่ยนโครงสร๎างในระดับสังคม โดยมักลืมไปวําสังคมก็คือคนที่รวมตัว
กัน  และคําสอนทางพระพุทธศาสนาเน๎นเรื่องการไมํเห็นแกํตัวทั้งนั้น ซึ่งก็เทํากับวําเป็นเรื่องสังคม
ทั้งสิ้น หากพิจารณาจนถึงในระดับฐานคติ ยิ่งกวํานั้น คําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคสงครามเย็น
ตํางเน๎นแนวคิดที่วํากรรมในป๓จจุบันก็มีความสําคัญที่ไมํแพ๎กรรมในอดีตชาติ แตํที่นําสนใจ คื อ  
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) ได๎เสนอวํา กรรมของสังคมก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได๎ ซึ่งตรงจุดนี้ 
จึงนับเป็นนวัตกรรมทางความคิดของสงฆ๑ไทยในเรื่องการพัฒนาและการตีความคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา  

ดังที่ แซลลี บี คิง (Sallie B King) ในฐานะผู๎เชี่ยวชาญพุทธศาสนาเพ่ือ
สังคมในสหรัฐฯ เห็นวํา นักวิชาการโดยทั่วไปอาจเห็นวําพระพุทธศาสนาคงไมํมีที่ให๎แกํแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน แนวคิดวําด๎วยสิทธิ์คงบอกนัยของความเป็นป๓จเจกชนและการอ๎างตนเอง ซึ่งเป็นคํานิยมที่
ไปไมํได๎เลยกับพระพุทธศาสนา แตํอยํางไรก็ตาม ในความเป็นจริง พระสงฆ๑ได๎ใช๎ภาษาสิทธิมนุษยชน
เรียบร๎อยแล๎ว พระสงฆ๑ก็มิได๎อยูํนอกกระแสโลกาภิวัตน๑ แตํแนวคิดวําด๎วยสิทธิมนุษยชนในสไตล๑พุทธนั้น
แตกตํางจากแนวคิดของตะวันตก สิทธิมนุษยชนในแบบพุทธเน๎นชุมชนมากกวําป๓จเจกบุคคล ภาษา
สิทธิมนุษยชนแบบพุทธหลีกเลี่ยงการอ๎างสิทธิ์ (self assertion) แตํจะพูดเรื่องการปกปูองผู๎อํอนแอ
และความเมตตากรุณา สิทธิมนุษยชนในแบบพุทธไมํเน๎นมนุษย๑ในแบบอัตตา แตํเน๎นมนุษย๑ในแบบ
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อนัตตา สิทธิมนุษยชนแบบพุทธเน๎นความพึ่งพึงของเหตุและป๓จจัย ( interconnectedness) ใน
แบบปฏิจจสมุปบาท ภาษาสิทธิมนุษยชนในแบบพุทธเน๎นจริยศาสตร๑พุทธที่เน๎นทุกคนต๎องดี แตํไมํ
รับจริยศาสตร๑แบบสํานักอรรถประโยชน๑นิยม (Utilitarianism) ของโลกตะวันตกที่เน๎นแตํความสุข
ของคนสํวนใหญํ (Jackson, 2000, p. 293)  

(5) ปัจจัยการก าเนิดของกระแสพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
นักวิชาการตะวันตกได๎ให๎เหตุผลตําง ๆ ที่นําฟ๓งเกี่ยวกับพลังหรือป๓จจัยที่

กํอให๎เกิดสํานึกทางสังคมจนกลายเป็นกระแสพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม อยํางไรก็ดี งานวิจัยนี้พบวํา 
เราไมํสามารถระบุป๓จจัยใดหรือป๓จจัยหนึ่งวําเป็นสาเหตุของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา
ที่มีหลายมิติ/ด๎าน แตํเราพอลงความเห็นได๎วําเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ที่สําคัญที่ผลักดันให๎เกิดความ
เป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาในกรณีของไทยคือบริบทสงครามเย็นซึ่งเป็นบริบทสําคัญทาง
ประวัติศาสตร๑ เมื่อสังคมไทยต๎องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร๎าง ดังสะท๎อนในป๓ญหาทาง
สังคมที่เกิดขึ้นนานัปการ อันเนื่องมาจากการพัฒนาที่ไมํยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศตามแบบ
ทุนนิยมที่ไมํใฝุใจสิ่งแวดล๎อมทางสังคมและธรรมชาติ การพัฒนาในทํานองนี้จึงสร๎างทั้งความสุขและ
ความทุกข๑ในเวลาเดียวกัน 

อยํางไรก็ดี ป๓จจัยการกําเนิดขึ้นของกระแสพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมที่
งานวิจัยนี้พบ คือ  1. ความล๎มเหลวของสถาบันตําง ๆ ในประเทศไทยในการฟ้ืนฟูศีลธรรม ดังเห็นวํา
ผู๎คนในสังคมไทยสนใจในพระพุทธศาสนาน๎อยลง จนทําให๎พระภิกษุต๎องปรับวิธีการเทศนา โครงสร๎าง
องค๑กร ปรับการจัดการด๎านความรู๎/คําสอน และปรับยุทธศาสตร๑ในการเผยแผํศาสนาผํานโครงการ
พัฒนาสังคม ในระดับหนึ่งเพ่ือหาทางออก/ทางเลือกให๎แกํชุมชนไทยโดยพิจารณาพุทธป๓ญญาในการ
หาคําตอบ/ทางออกให๎กับป๓ญหาตําง ๆ ที่กําลังรุมเร๎าพื้นที่ตําง ๆ ของสังคมไทย เชํน ป๓ญหาการติดยา
เสพติด ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม ป๓ญหาสาธารณสุข ป๓ญหาการเข๎าถึงการบริการของรัฐ ป๓ญหาโอกาสทาง
การศึกษา และโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากรในชุมชน และโอกาสทางสังคม แตํในอีกระดับเพ่ือทําให๎
สังคมไทยสามารถหลุดออกจากวงจรของอบายมุข การเสพคํานิยม และความต๎องการเทียม การบูชา
ลัทธิบริโภคนิยม และลัทธิวัตถุนิยมที่มีรากอยูํในการแสวงหาความสุขและเสรีภาพในแบบปรัชญา
ป๓จเจกชนนิยม (individualism) 2. การรุกเข๎ามาของคริสตจักรในการเผยแพรํศาสนาของตน คนรุํน
ใหมํในเมืองเริ่มกลายเป็นคริสต๑ ในยุคนี้ พระสงฆ๑ไทยเองก็เริ่มรับรู๎ถึงความสําเร็จของคริสต๑ศาสนาใน
ด๎านการบริหารจัดการองค๑กร การจัดการองค๑ความรู๎ การจัดการโครงการเพ่ือสังคมขนาดใหญํ
ตลอดจนยุทธศาสตร๑การเผยแพรํคําสอนทางศาสนาที่ประสบความสําเร็จอยํางมากในประเทศไทย 
(ภาณุทัต ยอดแก๎ว, 2560, น. 1-26) 

หากพิจารณาในด๎านหลักฐานทางตัวบท ผู๎วิจัยพบวํา ข๎อความในงาน
นิพนธ๑เรื่อง “ข๎อคิดอิสระ” ของพุทธทาสภิกขุที่ได๎ระบุสาเหตุของการที่ทํานและป๓ญญาชนชาวพุทธ
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จําเป็นต๎องหันมาคิดทบทวนใหมํเกี่ยวกับการรักษาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการทํายุทธศาสตร๑
โครงการเผยแพรํพระพุทธศาสนา สํวนใหญํเพราะการรุกคืบของศาสนาอ่ืน ทั้งนี้ พุทธทาสภิกขุได๎ระบุ
ในทํานองวํา ศาสนาคริสต๑ได๎มียุทธศาสตร๑ที่ดีในการเผยแพรํศาสนา ดังนั้น พระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนา
จําเป็นต๎องปรับตัว ดังสะท๎อนอยูํในหกประโยคของพุทธทาสภิกขุที่ผู๎วิจัยได๎ยกมาแสดงเป็นหลักฐาน
สําคัญดังนี้ 

1. งานเผยแผํพระพุทธศาสนานั้น เป็นสิ่งที่จะต๎องทําเป็นประจํา โดยไมํ
มีระยะเว๎นวํางและให๎เหมาะแกํยุคสมัยไปทุกยุคทุกสมัย ดังเชํนที่ชาวคริสเตียนทํา 

2. สิ่งที่จะกระตุ๎นเตือนพระให๎เกิดกําลังใจอันเข๎มแข็งในการเผยแผํพระ
ศาสนาคือพุทธดํารัสอันเป็นทั้งคําสั่งและคําวิงวอนของพระพุทธเจ๎าที่ดํารัสสั่งในคราวสํงพระสาวกชุดแรก 
60 รูป หากแปลตามตัวอักษร โดยสํานวนที่เป็นธรรมชาติธรรมดา ดังที่ชาวคริสเตียนเขาแปลคําสั่ง
สอนของพระจีซัสไคร๏ส 

3. ข๎อนี้ทําให๎ต๎องค๎นหาวิธีการเผยแผํศาสนาในแงํใหมํอีกแงํหนึ่ง ซึ่งจะ
ทําให๎ผู๎รู๎ศาสนาดีแล๎ว มีการบังคับตนเองได๎ มากขึ้นตามสํวนแหํงความรู๎ของตน อาการเชํนนี้เกือบจะ
กลําวได๎วํา ไมํเคยมีในยุคพุทธกาลหรือยุคแรก ๆ แตํมีในยุคที่พระศาสนาเผชิญหน๎ากับความแผนใหมํ
ของโลกแหํงสมัยป๓จจุบันโดยเฉพาะ  

4. เมื่อเหลียวดูไปอีกทางหนึ่ง เรามีภาระที่จะเผยแผํพระศาสนาแขํงขัน
กับศาสนาอ่ืน ๆ ซึ่งมีอยูํรอบตัวเรา  

5. พิมพ๑โฆษณาสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ๑ขึ้นให๎แพรํหลาย กระทั่งมี
หนังสือธรรมะฉบับวางตามรถไฟโดยสาร หรือโอเต็ลชั้นสูง ดังที่ชาวคริสเตียนเขาทํากัน 

6. แพทย๑ควรให๎ความรํวมมือด๎วยการแทรกธรรมลงไปในงานในหน๎าที่ 
ตลอดถึงธรรมะชนิดที่แสดงวําแพทย๑เป็นชาวพุทธจริง ๆ แตํที่กําลังเป็นอยูํสํวนมากเหมือนกับนายจ๎าง
ที่มึนชา หรือถึงกับโหดร๎ายจนคนไข๎ต๎องวิ่งไปพ่ึงโรงพยาบาลมิชชั่นตํางศาสนาก็ยังมี (พุทธทาสภิกขุ, 
2549ก, น. 326-340) 

ตรงจุดนี้ จะเห็นได๎วําการปรับตัวของพระพุทธศาสนาให๎ทันสมัยหรือให๎
เข๎ากับยุคสมัยใหมํมีป๓จจัยสําคัญมาจากการเผยแพรํอยํางหนักและเป็นระบบของคริสต๑ศาสนาที่
พยายามเข๎าถึงประชาชนผํานการปฏิรูปองค๑กรและความรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่อง  

ในทางทฤษฎี นักวิชาการบางทํานเสนอวําพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมตําง
จากพระพุทธศาสนาแบบจารีตนิยม (Normative Buddhism) ในหลายประการ เชํน พระพุทธศาสนา
แบบจารีตนิยมพยายามอนุรักษ๑แนวคิดและแนวปฏิบัติตามที่ปรากฏอยูํในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
ของพระพุทธโฆษาจารย๑ (ลังกา) และไมํนิยมตีความพระธรรมเกินไปหรือน๎อยไปจากกรอบบรรทัดฐาน
ของลังกา อยํางไรก็ดี แนวคิดและแนวปฏิบัติของพระพุทธศาสนาในแบบจารีตมักได๎รับการสนับสนุน
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จากรัฐและคณะสงฆ๑ ดังนั้น การตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบจารีตนิยมได๎กลายเป็น
กระแสหลักในประเทศไทย แตํการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบจารีตนิยมอาจไมํถูกจริต
กับพวกที่มีจิตใจในแบบนักวิชาการที่มักชอบตั้งคําถามตําง ๆ และสงสัยอยูํตลอดเวลาวํานั้นเป็นวิธีการที่
พระพุทธองค๑ได๎ใช๎หรือไมํ อะไรนําจะเป็นแกํนแท๎ของพระพุทธศาสนาในแบบดั่งเดิม (early Buddhism) 
หรือวัดควรทําเทํานี้พอแล๎วหรือไมํ เป็นต๎น  

แม๎กระนั้น ในทางวิชาการ ก็ไมํมีใครสามารถยืนยันได๎อยํางมั่นใจได๎วํา 
พระพุทธศาสนาแบบดั่งเดิมนั้นแท๎จริงแล๎วมีหน๎าตาเป็นอยํางไร เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ใน
ยุคของพระพุทธองค๑ที่เหลือตกทอดมาสูํพวกเราในป๓จจุบันนั้นตํางก็ไมํเพียงพอที่จะสามารถทําให๎เรา
สร๎างภาพสมบูรณ๑เกี่ยวกับรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่เราคาดคิดวํานําจะเป็นยุคของพระพุทธองค๑
ได๎ และนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมจึงต๎องการอิสรภาพในการตีความคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาตามสติป๓ญญาของตนเอง ดังเห็นวําการสอนพระพุทธศาสนาในแบบไตรภูมิที่มีนรก 
และสวรรค๑อาจเข๎าได๎กับยุคหนึ่ง แตํการสอนพระพุทธศาสนาเพื่อการนิพพานในป๓จจุบันในแบบ  
พุทธทาสภิกขุตํางก็เป็นเรื่องนําสนใจ หรือการสอนพระพุทธศาสนาเพ่ือเน๎นกัมมัฏฐานเพ่ือบรรลุวิชชา 
8 ซึ่งเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร๑ของโลกตะวันตกยังพิสูจน๑ไมํได๎ แตํเป็นเรื่องที่ผู๎คนรับรู๎มากวําสองพันกวําปี
ตํางก็เป็นเรื่องที่สร๎างแรงบันดาลใจให๎กับหลายคน รวมถึงชาวอเมริกันจํานวนมาก  

อยํางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมเป็นขบวนการทางสังคมที่
เกิดข้ึนจริงในประเทศไทยในยุคสันติภาพอเมริกันท่ีประเทศไทยได๎ถูกทําให๎ต๎องมาข๎องเกี่ยวในสงคราม
อินโดจีนที่ยาวนาน พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งที่ชวนให๎ประชาชนหันกลับมาคิดวําการ
พัฒนาเศรษฐกิจในแบบทุนนิยมที่ชํวยทําให๎ไทยกลายเป็นหนึ่งในสามสิบระบบเศรษฐกิจที่ใหญํที่สุดใน
โลกในป๓จจุบันเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ครบถ๎วนดีแล๎วจริงหรือ ระบบการศึกษาของไทยที่สอนคนให๎
ฉลาดเพื่อแสวงประโยชน๑จากสังคม มากกวําให๎อะไรแกํสังคมเป็นเรื่องที่ถูกต๎องแล๎วหรือไมํ  
 
3.3 สรุป 

 
วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑  

(ป.อ. ปยุตโต) เป็นมรดกทางความคิดทํามกลางกระแสความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาที่นิยมเรียกกัน
ในโลกตะวันตกวํา “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม” ซึ่งเป็นหนึ่งในมิติที่หลากหลายของความเป็นยุค
สมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา (Thai Buddhist modernism) ในยุคหลังอาณานิคมของไทย   

เพ่ือที่จะเข๎าใจความเปลี่ยนแปลงในภาษา (วาทกรรมเถรวาทไทย/คําสอนทาง
พระพุทธศาสนาไทย) โลกทัศน๑ และทําทีของป๓ญญาชนตํอการผลิตความรู๎และคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาในแบบใหมํ  บทนี้จึงไดส๎ํารวจหลักฐานทางตัวบทจํานวนมากที่ถูกผลิตขึ้นในยุคอาณา
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นิคม เพ่ือสร๎างความเข๎าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสํานึกทางสังคมที่นําไปสูํรูปแบบตําง ๆ ของความเป็นยุค
สมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทย รวมถึงบริบทหรือเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑อันสําคัญที่นําไปสูํการ
พัฒนาสํานึกทางสังคมดังกลําว  

บทนี้ตอกย้ําผลการวิจัยวํากฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงที่เกี่ยวกับโลกวิทยา 
จักรวาลวิทยา ภูมิศาสตร๑ ฯลฯ ดังที่พบในพระไตรปิฎกมิได๎ถูกเน๎นอีกตํอไปในตําราคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาในชํวงการปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย หรือในชํวงแรกของความเป็นยุคสมัยใหมํ 
ชนชั้นนําสยามในชํวงนี้มักเน๎นความรู๎บางชนิดในพระไตรปิฎก หรือสิ่งที่โลกตะวันตกอาจเรียกวํา 
“กฎเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑”แทน  ดังนั้น การหันกลับไปตรวจสอบตัวบทคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ในยุคอาณานิคมและยุคหลังอาณานิคมจึงเป็นเรื่องจําเป็นและนําสนใจ เพ่ืออธิบายวําทําไมตําราที่ใช๎
ในโรงเรียนรัฐบาลในยุคป๓จจุบันจึงสะท๎อนการเน๎นแตํกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงบางอยําง เชํน 
กฎไตรลักษณ๑ มัชฌิมาปฏิปทา ไตรสิกขา กฎแหํงกรรม แตํข๎ามเรื่องความรู๎อ่ืน ๆ ในพระไตรปิฎกทิ้ง
ไป แม๎แตํพุทธประวัติในตําราพระพุทธศาสนาก็ยังถูกอธิบายในแบบสมัยใหมํ ทั้งนี้ เพราะกฎเกณฑ๑
ความรู๎และความจริงของวิทยาศาสตร๑ได๎กลายเป็นอีกรูปแบบของอํานาจที่เข๎ามามีอิทธิพลตํอวิธีคิด
และวิธีพูดของคนไทยนับจากยุคอาณานิคมเป็นต๎นมา เชํน กฎฟิสิกส๑ กฎเคมี กฎชีววิทยา เป็นต๎น   

นอกจากนั้น พบวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยชุดแรกได๎เกิดขึ้นในยุค
สงครามเย็น ซึ่งเป็นยุคที่มีความสลับซับซ๎อนและเป็นชํวงเวลาที่ประชาชนตื่นตัวอยํางมากเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของตน หลังจากที่คําวํา “สิทธิมนุษยชน” ได๎ถูกประดิษฐ๑ขึ้นเพื่อ
ใช๎แปลคําวํา “human rights” ในภาษาอังกฤษ และกลายเป็นสํานวนติดปาก ทั้งนี้ วาทกรรม
ด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุได๎ถือกําเนิดขึ้นทํามกลางกระแสความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญา
ที่มักถูกนิยามในโลกตะวันตกวํา “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม” ความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญานี้ได๎
ผลิตวาทกรรมเถรวาทจํานวนมาก รวมถึงวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน และนี้ถือวําเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยในยุคหลังอาณานิคม 

โดยทั่วไป ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทยสามารถแบํงออกเป็น 2 ยุค
โดยครําวๆ ได๎แกํ 1. ยุคอาณานิคม และ 2. ยุคหลังอาณานิคม  

ดังเห็นวํา ในยุคอาณานิคมนั้น การลําอาณานิคมเป็นเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร๑ที่สําคัญที่สุดเพราะนํามาซึ่งการปะทะสังสรรค๑ในหลายด๎าน นับจากสงคราม การรุกเข๎า
มาเผยแพรํศาสนาของพวกคริสต๑ การค๎าและการแลกเปลี่ยนที่ขยายตัวและเพ่ิมมากขึ้น จนถึงการรับ
ความรู๎และวิทยาการจากโลกตะวันตก  ในชํวงนี้ สํานึกทางสังคมตําง ๆ ได๎พัฒนาขึ้นในหมูํชนชั้นนํา
สยาม เชํน สํานึกทางสังคมตํอการลําอาณานิคมของชาวตะวันตก สํานึกทางสังคมตํออํานาจ
วิทยาศาสตร๑ สํานักทางสังคมตํออํานาจเหตุผลนิยม สํานึกทางสังคมในการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน๑ใน
จักรวาลวิทยา สํานึกทางสังคมตํอการสร๎างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ สํานึกทางสังคมตํอเวลาใน
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ประวัติศาสตร๑ และสํานึกทางสังคมในด๎านการสร๎างวัฒนธรรมการอํานและการแปล สํานึกทางสังคม
เหลํานี้ล๎วนมีสํวนสําคัญที่กํอให๎เกิดรูปแบบตําง ๆ ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา   
เชํน การเลําอธิบายพระพุทธศาสนาในแบบเหตุผลนิยม การขจัดความเชื่อผิด ๆ ในพระพุทธศาสนา 
การลดทอนเรื่องตํานานหรือปกรณัมที่ปนในคําสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นต๎น  

ดังที่ พระไพศาล วิสาโล ตั้งข๎อสังเกตวําการที่คําสอนทางพระพุทธศาสนาเริ่มอิงกับ
เหตุผลนิยมในแบบวิทยาศาสตร๑มากขึ้น ไมํเพียงแตํจะลดความลุํมลึกของพระพุทธศาสนาเทํานั้น  
หากยังลดทอนความหลากหลายของหลักธรรมคําสอนด๎วย เพราะธรรมชาติของวิทยาศาสตร๑นั้นยากที่
จะยอมรับจารีตอ่ืนที่ไมํเป็นวิทยาศาสตร๑ได๎ เมื่อวิทยาศาสตร๑ไปที่ไหน จารีตพ้ืนบ๎านหรือภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นก็จะถูกกวาดล๎าง เรื่องอิทธิปาฏิหาริย๑ก็จะถูกขจัดไปจากตําราและการเทศนาชาดกก็จะถูกลด
ความสําคัญ พุทธประวัติก็ถูกทําให๎มีเหตุผลมากขึ้น วิธีคิดสมัยใหมํได๎เบียดขับไสยศาสตร๑ออกไปนอก
วัด อันที่จริง วิทยาศาสตร๑หรือเหตุผลนิยมไมํใชํสิ่งเลวร๎ายที่พระพุทธศาสนาพึงปฏิเสธ แตํมิควรให๎
วิทยาศาสตร๑และเหตุผลนิยมเข๎ามากํากับพระพุทธศาสนาจนสูญเสียคุณคํา (พระไพศาล วิสาโล, 2559, 
น. 502-503) 

ในยุคหลังอาณานิคม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา เมื่อสหรัฐอเมริกาได๎กลายเป็น
รัฐมหาอํานาจ และสหภาพโซเวียตได๎ผงาดขึ้นมาเป็นรัฐมหาอํานาจสังคมนิยมที่มีขนาดใหญํที่สุดใน
โลกที่คัดคานและถํวงดุลอํานาจกับสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียตได๎พยายามสนับสนุนการเผยแพรํ
อุดมการณ๑สังคมนิยมของตนออกไปทั่วโลก สงครามเย็นเป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ที่สําคัญที่สุด 
เพราะป๓ญหาทางสังคมที่ไมํเคยเจอมากํอนได๎ปรากฏขึ้นมากมายในยุคนี้ ป๓ญหาเหลํานั้นเกิดจากการ
พัฒนาที่ไมํสมดุล หรือการพัฒนาที่ไมํยั่งยืน ป๓ญหาสังคมจํานวนมากได๎พัฒนาขึ้นภายใต๎โครงสร๎างทาง
สังคมและเศรษฐกิจไทยในแบบใหมํที่ได๎เปลี่ยนไปตามโครงสร๎างอํานาจทางภูมิรัฐศาสตร๑โลก โดยเฉพาะ
เมื่อสหรัฐอเมริกาต๎องการให๎ไทยเป็นเสรีนิยมและชํวยสหรัฐอเมริกาในการต๎านทานการขยายตัวของพวก
คอมมิวนิสต๑ในภูมิภาค  เงินทุนจากสหรัฐได๎เข๎ามาเพ่ือการลงทุน  พระสงฆ๑ในพ้ืนที่หํางไกลและทุรกันดาร
ได๎ถูกใช๎เป็นเครื่องมือรัฐในการชํวยรัฐต๎านการโฆษณาชวนเชื่อของพวกคอมมิวนิสต๑  ในบริบทนี้ ปราชญ๑
เถรวาทได๎หันมาครุํนคิดเกี่ยวกับแงํมุมตําง ๆ ของสังคมไทยที่กําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง หลังจาก
ทีผู่๎นําไทยได๎ตัดสินใจที่จะดําเนินการพัฒนาประเทศในลักษณะทุนนิยมเสรีตามแบบสหรัฐอเมริกา 

ในด๎านอุดมการณ๑ วาทกรรมเถรวาทไทยเป็นอุดมการณ๑ดั้งเดิมของสังคมไทยและมี
วิวัฒนาการของตนเองที่มีหลายลักษณะที่แตกตํางจากวาทกรรมเถรวาทที่พัฒนาขึ้นในสังคมอ่ืน ๆ 
นอกจากนั้น หากลองสังเกตให๎ดี เราจะพบวําแท๎จริงแล๎ว คําวํา อิสรภาพ เสรีภาพ ซึ่งมาจาก
อุดมการณ๑เสรีนิยมได๎ถูกใช๎เพ่ือสื่อถึงวิมุตติในการผลิตคําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคหลังอาณา
นิคม ซึ่งบอกเป็นนัยถึงอํานาจของเสรีนิยม  อยํางไรก็ดี วาทกรรมสังคมนิยมและเสรีนิยมเป็น
อุดมการณ๑ที่เกิดจากภายนอกสังคมไทย แตํทวําได๎เข๎ามามีอิทธิพลตํอจินตนาการและความคิดของ
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กลุํมชนตําง ๆ ในสังคมไทยกํอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นานมากแล๎ว นี้คงต๎องรวม
หมายถึงอิทธิพลตํอความนึกคิดของบรรดาสมาชิกของชุมชนชาวพุทธไทยด๎วย ดังสะท๎อนในการ
เรียกร๎องความเสมอภาคของกลุํมยุวสงฆ๑ หรือที่รู๎จักกันในชื่ออยํางเป็นทางการวํา “คณะปฏิสังขรณ๑
การพระศาสนา” ปรากฏการณ๑นี้จึงเปรียบเสมือนเหตุการณ๑ทางวาทกรรม (discursive event) 

แม๎วําอุดมการณ๑ชาตินิยมได๎ถูกปลุกเร๎าในชํวงสงครามมหาเอเชียบูรพาและในชํวงรัฐบาล
เผด็จการทหาร แตํอุดมการณ๑ชาตินิยมกลับมิได๎มีอิทธิพลอะไรมากนักในแดนของพระพุทธศาสนาใน
แบบพุทธทาสภิกขุ ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาโดยเนื้อแท๎เน๎นอนัตตา หรือความไมํเห็นแกํตัว อยํางไร
ก็ดี หลังจากรัฐตําง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เริ่มทยอยรับเอกราชจากเจ๎าอาณานิคมตะวันตก 
ระบอบเกําตําง ๆ ในรัฐอินโดจีนได๎ถูกล๎มล๎าง พมําได๎เปลี่ยนมาสนับสนุนแนวทางสังคมนิยม ภายใต๎
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑เชํนนี้ รัฐบาลไทยจึงรู๎สึกอันตราย เพราะเหมือนกําลังถูกปิดล๎อมและ
จําเป็นต๎องเลือกข๎าง รัฐบาลไทยเห็นความจําเป็นต๎องรํวมมือ หรือข๎องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาอยํางมิมี
ทางเลือก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในการสกัดกั้นอํานาจที่เพ่ิมมากขึ้นของพวกคอมมิวนิสต๑ที่กําลังได๎ชัย
ชนะในประเทศเพ่ือนบ๎าน ระบบราชการได๎อาศัยพระสงฆ๑ในการเข๎าถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่
อาจตกเป็นเครื่องมือของพวกคอมมิวนิสต๑ และวัดถูกกําหนดให๎เป็นอีกกลไกสําคัญของรัฐ  ผลที่
ตามมาคือวัดพระพุทธศาสนากลายเป็นที่พึ่งที่สําคัญ การพัฒนาประเทศตามแนวทางอเมริกันของไทย
ได๎สําเร็จผลอยํางเกินคาด ความเจริญทางวัตถุได๎แปลงโฉมประเทศไทย ชนชั้นกลางในเมืองได๎ขยาย
ตัวอยํางมิเคยมีมากํอน แตใํนขณะเดียวกัน การเมืองยังคงสกปรก บุคคลจํานวนไมํน๎อยได๎ถูกใสํร๎ายวํา
เป็นคอมมิวนิสต๑ เพราะนี้เป็นอีกวิธีในการกําจัดคูํแขํงทางการเมือง แม๎แตํพุทธทาสภิกขุก็เคยถูก
กลําวหาวําเป็นคอมมิวนิสต๑ 

ทํามกลางความเจริญทางวัตถุและความรุนแรงของสงครามที่กําลังคุกรุํนในอินโดจีน
หลังจากที่ไทยได๎เข๎ารํวมกับสหรัฐอเมริกาในการตํอสู๎กับพวกคอมมิวนิสต๑ตามยุทธวิธีทางการทหาร 
สังคมไทยเริ่มแสดงอาการปุวยทางสังคมและผู๎คนจํานวนไมํน๎อยต๎องเผชิญกับป๓ญหาตําง ๆ เชํน 
ป๓ญหาความเหลื่อมล้ํา ป๓ญหาการลํมสลายของระบบครอบครัว ป๓ญหายาเสพติด ป๓ญหาความตกต่ํา
ทางศีลธรรม ผู๎คนในเมืองและชนบทเริ่มหมกมุํนมากขึ้นกับคุณคําเทียม เยาวชนจํานวนไมํน๎อยได๎หัน
หลังให๎กับวัด และไปชื่นชมคํานิยมและวัฒนธรรมตํางชาติ เพราะวัดจํานวนไมํน๎อยก็ยังสับสนกับ
บทบาทที่ควรจะเป็นของตนเองในยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงในทุกด๎าน ความเชื่องช๎าในการตื่นตัวใน
ด๎านการเผยแพรํพระพุทธศาสนา สภาพของวัดที่ดูเหมือนตัดขาดจากสังคมโลก กระแสพุทธพาณิชย๑ที่
กําลังแพรํขยายไปทั่ว และการเลียนแบบทางวัฒนธรรมตะวันตก สภาพทั้งหมดได๎ทําให๎พุทธทาสภิกขุ
และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ต๎องออกมาวิพากษ๑สิ่งที่ตนมองวําเป็นภัยตํอสังคมไทย 
สภาพการณ๑เชํนนี้นําไปสูํความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาในหมูํป๓ญญาชนไทยที่ถูกเรียกกันในโลก
ตะวันตกวํา “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม” โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือตีความพระธรรมในการหาทางออก
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ให๎แกํสังคม หรือในการทําให๎พระพุทธศาสนากลับมาสนองความต๎องการที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย
อีกครั้ง  ในบริบทนี้ วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) ได๎พัฒนาขึ้นทํามกลางวาทกรรมอ่ืน ๆ ที่ได๎ถูกผลิตขึ้นในยุคสงครามเย็น  อยํางไรก็ดี   
นี้ได๎กลายเป็นมรดกทางความคิดชิ้นสําคัญที่เกิดขึ้นจริงทํามกลางกระแสพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม   
ซึ่งเป็นมิติหนึ่งของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทยในยุคหลังอาณานิคม 

จากการศึกษาวิเคราะห๑ตัวบทและหลักฐานทางประวัติศาสตร๑อ่ืน ๆ บทนี้พบวํา 
ยุคสงครามเย็นเป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ สํานึกทางสังคมตํออํานาจวิทยาศาสตร๑ การรุก
เข๎ามาของคริสตจักร และความล๎มเหลวของสถาบันตําง ๆ ของไทยในการฟ้ืนฟูศีลธรรมและบรรเทา
ป๓ญหาทางสังคมอยํางที่มิเคยเจอมากํอนในชํวงยุคหลังอาณานิคมล๎วนเป็นป๓จจัยสําคัญที่นําไปสูํรูปแบบ
ตําง ๆ ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาในยุคหลังอาณานิคม เชํน การตีความคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาในแบบใหมํ การสร๎างความรู๎ทางพระพุทธศาสนาโดยอาศัยการวิพากษ๑ศาสตร๑สมัยใหมํ 
การตํอต๎านไสยศาสตร๑ที่ปนในพระพุทธศาสนา การโต๎กับบริโภคนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยม และ
อุตสาหกรรมนิยม การโต๎กับกระแสสังคมนิยม เสรีนิยม และลัทธิป๓จเจกชนนิยม การยอมรับอํานาจ
ของวิทยาศาสตร๑ แตํปฏิเสธอํานาจของจักรวรรดินิยมใหมํ การโต๎ระบบการศึกษาสมัยใหมํ การจัดการ
ศึกษาแบบฆราวาสในมหาวิทยาลัยสงฆ๑ การสรรสร๎างคําและความหมายใหมํเพ่ือให๎ตรงกับจริตของยุค
สมัย การสร๎างความเข๎าใจใหมํเรื่องตํานานและปกรณัมในพระพุทธศาสนา ความมํุงมั่นที่จะหันกลับไปสูํ
รูปแบบคําสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา การปฏิเสธจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระรํวง และขบวนการ
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมที่เน๎นความเทําเทียมกัน สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม การอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสังคมสงเคราะห๑ขนาดใหญํ เป็นต๎น 

อยํางไรก็ตาม ผู๎วิจัยเห็นวําการใช๎คําวํา “สัจนิยม” กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ใน
ยุครัตนโกสินทร๑ตอนต๎น ดังที่พบในงานวิจัยจํานวนมาก คํอนข๎างมีความคลุมเครือและได๎กํอให๎เกิด
คําถามวํา กํอนหน๎านั้น ชาวสยามไมํมีสัจนิยม หรือไมํนิยมความจริง ดังนั้น ชาวสยามมีลักษณะงมงาย 
หลอกลวง หรือเป็นอยํางไร?  นอกจากนั้น การอธิบายเรื่องการรอดพ๎นจากการตกเป็นอาณานิคมของ
ชาติตะวันตกของสยามวํามาจากวิเทโศบายอันชาญฉลาดของชนชั้นปกครอง ดังที่เราพบในตํารา
ประวัติศาสตร๑ทั่วไปนั้นยังมีข๎อบกพรํอง เพราะการอธิบายในทํานองนี้มิได๎ชํวยทําให๎เราเข๎าใจมากขึ้น
เกี่ยวกับบริบทภูมิรัฐศาสตร๑โลก บริบทญาณวิทยาโลก สํานึกทางสังคม และโลกทัศน๑จริง ๆ ของชนชั้น
ปกครองของสยาม โดยเฉพาะสภาวะแวดล๎อม เชํน การที่รัฐเจ๎าอาณานิคมเป็นผู๎กําหนดเกม และได๎
กระทําตํอสยามจนแทบไมํมีทางเลือกใด การที่วิทยาศาสตร๑ที่เข๎ามาครอบงําวิธีคิดของชนชั้นปกครอง
ของสยามจนมองวําการปฏิรูปพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องจําเป็น รวมถึงพระราชอุปนิสัยที่แท๎จริงของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวในด๎านพระราช
ไมตรีจิตที่มีผลตํอเรื่องตําง ๆ รวมถึงการทูตแบบประนีประนอม ดังที่ทาวน๑เซนด๑ แฮริส ทูตอเมริกา ที่
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เข๎าเฝูาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเมื่อ พ.ศ. 2399 ได๎บันทึกวํา  แท๎จริงแล๎ว รัชกาลที่ 4 
ทรงมีน้ําพระทัยอันเปี่ยมล๎นไปด๎วยความเมตตากรุณา ยากที่จะหาผู๎ใดเปรียบเสมอเหมือนได๎ ใน
ระหวํางที่พระองค๑ทรงสนทนาไตํถามคณะทูตที่เข๎าเฝูาอยูํนั้น พระองค๑ทรงอนุญาตให๎สูบบุหรี่ได๎
ตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เข๎าเฝูา โดยมิทรงถือวําเป็นการเสียมารยาททางการทูตแตํอยํางใด  
นอกจากนั้น เรื่องการต๎อนรับเซอร๑จอห๑น เบาริ่ง ราชทูตอังกฤษ ในลักษณะที่เป็นมิตรอยํางอบอํุนได๎
ทําให๎อังกฤษเห็นวําชนชั้นปกครองของสยามสามารถเข๎าถึงได๎ ซึ่งคํอนข๎างแตกตํางจากทําทีของราช
สํานักในรัฐอ่ืน ๆ นี้จึงเป็นข๎อเท็จจริงที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑  ยิ่งกวํานั้น เราไมํควรลืมวําชาติ
ตะวันตกในยุคนั้นมิได๎เห็นวําสยามมีความสําคัญกวําจีนและอินเดียในด๎านทรัพยากรและยุทธศาสตร๑ 
การตัดสินใจยึดอินโดจีน มากกวําการยึดสยามของฝรั่งเศสเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเพราะฝรั่งเศส
ต๎องการเส๎นทางเข๎าสูํตอนในของจีนที่ต๎องสําคัญมากกวําลุํมน้ําเจ๎าพระยา 

บทนี้พยายามเน๎นวําการอธิบายความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยด๎วย
การอธิบายเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑เพียงอยํางเดียวมิได๎ทําให๎เราเห็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑
และสํานึกทางสังคมที่มีความสลับซับซ๎อน การเลําในแบบทั่วไปที่มักระบุวําชนชั้นปกครองสยามได๎
พยายามทําพระพุทธศาสนาให๎มีความบริสุทธิ์ สร๎างมาตรฐานให๎กับคําสอนและหลักปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนา ดังสะท๎อนในการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงสถาปนา
ธรรมยุติกนิกายในขณะทรงผนวช และทรงขจัดความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงพยายามสร๎างเอกภาพให๎แกํระบบสงฆ๑ไทยโดยการออก
พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ. 121 หรือการที่สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณ 
วโรรสทรงลดเรื่องตํานานที่ปะปนในคําสอนพระพุทธศาสนาในการผลิตตําราสําหรับพระสงฆ๑สยาม 
และการที่ชนชั้นปกครองสยามเลิกใช๎กฎเกณฑ๑ทางจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา แตํทวําหันมาเน๎น
กฎเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑ในพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคําสอนทางศาสนาในลักษณะที่สะท๎อนถึง
ความเป็นเหตุผลนิยม (rationalism) เมื่อชนชั้นปกครองสยามตระหนักถึงอํานาจของความรู๎วิทยาการ
ของโลกตะวันตก โดยเฉพาะความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ เชํน ชีววิทยา ฟิสิกส๑ ภูมิศาสตร๑  ดาราศาสตร๑ 
จักรวาลวิทยาของโลกตะวันตกที่กําลังท๎าทายวิธีคิดเกี่ยวกับโลกและจักรวาลในแบบดั้งเดิมของสยาม  
การเลําอธิบายในลักษณะข๎างต๎นนี้จึงเป็นเพียงการเลําอธิบายในแบบเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ โดย
ไมํระบุเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ ตลอดจนสํานึกทางสังคมสําคัญ ๆ ที่ได๎พัฒนาขึ้นภายใต๎เงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร๑อันสลับซับซ๎อนดังกลําว  

นอกจากนั้น การอธิบายความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทยในยุคหลังอาณา
นิคม (post colonial period) โดยเฉพาะหลังทศวรรษที่ 1950 เป็นต๎นมาในแบบทั่วไปที่เน๎นแตํเรื่อง
ของการตีความพุทธธรรมของพุทธทาสภิกขุ โดยมิได๎สนใจการตีความของพระสงฆ๑รูปอ่ืน ๆ ที่มีอยูํใน
ยุคเดียวกันมิได๎ชํวยทําให๎เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในวาทกรรมเถรวาทไทยมากนัก การ
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เลําอธิบายในทํานองนี้สามารถพบในหนังสือไทยทั่วไป แตํก็มิได๎ระบุหลักฐานทางตัวบทจริง ๆ ใน
ฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ 

ทั้งนี้ ในบทตํอไป เราจะตระหนักมากขึ้นวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑
ไทยได๎ประกอบสร๎างขึ้นมาได๎อยํางไร และภายใต๎ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในแบบใดบ๎าง ? นอกจากนั้น 
กลวิธีทางคําศัพท๑ กลวิธีทางวาทกรรม กลวิธีทางโวหาร และกลวิธีทางวรรณกรรมได๎มีสํวนสําคัญใน
การผลิตความหมายและอุดมการณ๑ของตัวบทอยํางไร  
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ตัวบท 

 
บทนี้เน๎นการวิเคราะห๑ตัวบท หรือวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทย จํานวน 

3 บท  ดังนี้  1. อตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน โดยพุทธทาสภิกขุ 2. สิทธิมนุษยชนสร๎างสันติสุข
หรือสลายสังคม โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 3. ป๓ญญาที่สากลคือหลักประกันสิทธิ
มนุษยชนที่แท๎ โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี โดยประยุกต๑ใช๎วิธีวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ (critical 
discourse analysis) ของนอร๑แมน แฟร๑คลัฟ (Norman Fairclough) ที่เน๎นความสัมพันธ๑แบบวิภาษใน
สามมิติ  ได๎แกํ  1. ตัวบท 2. วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และ 3. วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม รํวมกับ
วิธีสืบค๎นทางประวัติศาสตร๑ในแบบมิเชล ฟูโกลต๑ (Michel Foucault) ที่เน๎นเรื่องการค๎นหากฎเกณฑ๑
ทางความรู๎และความจริง (rules) และอุดมการณ๑ (ideology) ที่ฝ๓งอยูํในตัวบท ตลอดจนเทคนิคตําง ๆ 
ของสํานักประวัติศาสตร๑วาทกรรมที่นําโดยรูธ โวดัก (Ruth Wodak) ที่เน๎นมูลบท (presupposition) 
ความหมายโดยนัย (implicature) การเปลี่ยนบริบท (recontextualization) และสหวาทกรรม 
(interdiscursivity) เป็นต๎น  การวิเคราะห๑ตัวบททั้งหมดทําเพ่ือหากลวิธีทางคําศัพท๑ กลวิธีทางวาทกรรม 
กลวิธีทางโวหาร และอุดมการณ๑ที่อยูํในตัวบท ตลอดจนบริบททางประวัติศาสตร๑ 

 
4.1 พุทธทาสภิกข ุ

 
พระธรรมโกศาจารย๑ (เงื่อม อินทป๓ญโญ) หรือรู๎จักในนามพุทธทาสภิกขุ (27 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2449 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536) เป็นชาวอําเภอไชยา สุราษฎร๑ธานี เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได๎ 
20 ปี จากนั้นได๎เข๎ามาศึกษาพระธรรมวินัยตํอที่กรุงเทพมหานครจนสอบได๎เปรียญธรรม 3 ประโยค 
อยํางไรก็ดี ทํานรู๎สึกสังคมพุทธในกรุงเทพฯขณะนั้นบิดเบี้ยว ทํานจึงตัดสินใจกลับไปปฏิบัติธรรมที่
บ๎านเกิด 

พุทธทาสภิกขุจัดวําเป็นพระสงฆ๑นักปฏิรูปที่มีความรู๎สมัยใหมํและเป็นที่รู๎จักในหมูํ
ป๓ญญาชนอยํางกว๎างขวาง ทํานเรียนทั้งภาษาบาลีและภาษาตํางประเทศอ่ืน ๆ ทํานได๎ทุํมเทชีวิตใน
การตีความพระธรรมเพื่อให๎สอดคล๎องกับพลังทางภูมิป๓ญญาของโลกสมัยใหมํ นั่นคือ การจัดวาง
พระธรรมให๎เข๎ากับมาตรฐานแบบวิทยาศาสตร๑และเหตุผลนิยม โดยการตัดเรื่องนรกสวรรค๑ โดยลดทอน
เรื่องที่เหนือธรรมชาติ และปฏิเสธสิ่งที่ผู๎คนสมัยใหมํเห็นวําอาจเป็นไสยศาสตร๑ โดยทําเรื่องดังกลําว
ให๎กลายเป็นเพียงเรื่องสัญลักษณ๑ทางจิต (Jackson, 2003, p. 4) ดังที่ทํานเขียนวํา “คนโงํยังต๎องโงํ 
คิดอยํางอ่ืนไมํเป็น เขาก็บอกนรกสวรรค๑ตอนตายแล๎ว อยํางที่เขียนในรูป เมืองสวรรค๑เมืองนรกอยํางนั้น 
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แตํความหมายคืออยําทําชั่ว ชนิดที่จะให๎ร๎อนอกร๎อนใจ” (พุทธทาสภิกขุ, 2559, น. 93) นอกจากนั้น 
ทํานเป็นพระไมํกี่รูปในประเทศไทยที่ขึ้นมาตอบโต๎วิธีตีความในแบบดั่งเดิม ทํานตั้งข๎อสงสัย (skepticism) 
เกี่ยวกับรูปแบบของพระอภิธรรม (ในทัศนะของทําน พระอภิธรรมเป็นเรื่องที่ลังกาอาจแตํงเสริมขึ้นมา
ใหมํ จึงไมํจัดเป็นคําสอนของพระพุทธศาสนาในสมัยต๎น หรือที่รู๎จักกันในนามคําศัพท๑ทางวิชาการด๎าน
พุทธศาสตร๑ในโลกตะวันตกวํา “Early Buddhism”) ทําไมถึงเป็นเชํนนั้น ทั้งนี้อาจเพราะทํานได๎ติดตาม
งานวิชาการในโลกตะวันตกและตรึกตรองความนําจะเป็นของสิ่งตําง ๆ ในโลก  

พุทธทาสภิกขุมีชื่อเสียงในด๎านวรรณกรรม ทํานได๎เขียนงานนิพนธ๑นับร๎อยเลํม แตํหนังสือ
เรื่อง “คูํมือมนุษย๑” จัดเป็นตําราคูํมือขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย๑จําเป็นต๎องเข๎าใจกํอนการศึกษาธรรมะชั้นสูง
ของทํานตํอไป หนังสือเลํมนี้เหมาะสําหรับบุคคลที่ต๎องการคิดหาเหตุผล เป็นธรรมะที่กลําวถึงแกํนแท๎
ของพระพุทธศาสนาตั้งแตํระดับงํายไปจนถึงระดับยาก (สุชาติ หงษา, 2549, น. 110) หนังสือเลํมนี้
ถูกแปลออกไปหลายภาษา นอกจากนั้น หนังสือภาษาคน-ภาษาธรรมเป็นหนังสืออีกเลํมที่พุทธทาสภิกขุ
ที่พยายามแยกให๎เห็นความแตกตํางระหวํางภาษาที่เน๎นสํานวนทางวัตถุ ซึ่งใช๎ในเรื่องที่เห็นได๎ด๎วยตา
ตามธรรมดาสามัญชน ในขณะที่ ภาษาธรรมเป็นสํานวนภาษาในทางนามธรรมที่ไมํเห็นตัว จึงใช๎ในหมูํ
ผู๎เห็นธรรม (พุทธทาสภิกขุ, 2550, น. 4) ปีเตอร๑ แจ็กสัน กลําววํา พุทธทาสภิกขุได๎แสดงการบูรณาการ
ในด๎านความสามารถทางภูมิป๓ญญาที่คํอนข๎างหายากในงานเขียนของตนเอง วิสัยทัศน๑ที่พุทธทาสภิกขุ
ใช๎ในงานตีความของตนคือ วิสัยทัศน๑ของโลกสมัยใหมํ โดยเฉพาะความพยายามในการบูรณาการพลัง
ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่กําลังเปลี่ยนโลกและสังคมให๎เข๎ากับแนวคิดเรื่องคํานิยมมนุษย๑ที่มีอยูํ
ในจริยศาสตร๑ทางศาสนา (Jackson, 2003) p. 262) งานเขียนจํานวนมากของทํานได๎สะท๎อนวําทําน
อํานหนังสือและบทความทางวิชาการเพ่ือที่ตนเองจะเข๎าใจความเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นใน
โลก ทํานมิใชํพระสงฆ๑ที่เทศน๑แตํเฉพาะเรื่องพุทธ แตํทํานยังพยายามอธิบายความเชื่อมตํอหรือ
ความสัมพันธ๑ของหลักธรรมในจารีตพุทธกับบริบทของโลกได๎อยํางนําสนใจ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
ผลกระทบของความก๎าวหน๎าในด๎านการศึกษาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีตํอมนุษยชาติในยุคของทําน  

ในขณะที่ โดนัลด๑ เค สแวเรอร๑ (Donald K. Swearer) หนึ่งในนักวิชาการด๎านพุทธศาสตร๑
คนสําคัญของโลกได๎กลําวถึงพุทธทาสภิกขุอยํางสั้น ๆ วําหากในภายภาคหน๎า เมื่อมีผู๎มาศึกษา
พระพุทธศาสนาของไทย และทําหน๎าที่สรุปกลั่นกรองและตีความผลงานที่ทรงคุณูปการตํอความคิด
ในทางพระพุทธศาสนาของทํานพุทธทาสแล๎ว ประวัติศาสตร๑จะต๎องยกยํองเชิดชูทํานไว๎ในฐานนักคิด
ฝุายเถรวาทที่มีอิทธิพลมากที่สุดนับแตํพระพุทธโฆษาจารย๑แหํงลังกาทวีปเป็นต๎นมา และจักประเมิน
บทบาทและความสําคัญของทํานดุจดังทํานนาคารชุนนักคิดฝุายพุทธผู๎ยิ่ งใหญํของอินเดียเลยทีเดียว 
(ไพโรจน๑ อยูํมณเฑียร, 2550, น. 140) 

นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุเคยประสบกับแรงตํอต๎าน แตํทวําทํานก็ยังเดินหน๎าในงาน
ของตนตํอไป ดังเห็นวําครั้งหนึ่งพุทธทาสภิกขุเคยสอนเรื่องความวําง หรือจิตวําง แตํทํานยังไมํได๎อ๎าง
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ที่มาในพระไตรปิฎกวํามีอยูํที่ใดบ๎าง เหตุการณ๑สอนในทํานองนี้จึงทําให๎ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กับ
ผู๎ใช๎นามปากกาประสกมคามหุโฌ, เปรียญ 7 รํวมกันโจมตีการสอนพุทธธรรมของพุทธทาสภิกขุวํา
ผิดเพ้ียน หรือเป็นของมหายานในหนังสือพิมพ๑ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ๑สยามรัฐ แตํตํอมาพุทธทาสภิกขุ
ได๎เปิดเผยที่มาของคําสอนเรื่องสุญญตาในพระไตรปิฎกอันเป็นคัมภีร๑หลักฐานที่สําคัญที่สุดของนิกาย
เถรวาทวํามีสอนท่ีหน๎าใดบ๎าง ผู๎เขียนโจมตีเหลํานั้นจึงเงียบหายไป (อรุณ เวชสุวรรณ, 2554, น. 4-5) 

ยิ่งกวํานั้น พุทธทาสภิกขุได๎เคยถูกใสํร๎ายอยํางตํอเนื่องจากผู๎ที่ไมํเห็นด๎วยกับวิธีการสอน
ของตน วิธีการเผยแพรํธรรมะของทําน แตํทํานก็ไมํเคยท๎อถอย และมิเคยกลัวการทวนกระแส  
สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ กลําววํา พุทธทาสภิกขุเป็นนักปราชญ๑ที่ผลิตงานเขียนจํานวนมากและริเริ่มโครงการ
ใหมํ ๆ ในพระพุทธศาสนา คนไทยบางคนถือวําทํานเป็นผู๎ที่มีความสําคัญที่สุดในวงการพระพุทธศาสนา
ของไทยนับตั้งแตํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวฯ เป็นต๎นมา (ไพโรจน๑ อยูํมณเฑียร, 2550, 
น. 143) ในด๎านการใฝุรู๎ ทํานยังพยายามศึกษาภาษาอังกฤษและสามารถเข๎าใจภาษาอังกฤษในระดับที่
สามารถศึกษาค๎นคว๎าเรื่องราวตําง ๆ ได๎ด๎วยตนเอง ทั้งนี้เพราะทํานมิได๎ปฏิเสธความรู๎ของโลกตะวันตก 
ในทางกลับกัน ทํานได๎แสดงความสนใจอยํางมากในการศึกษาศิลปะวิทยาการสมัยใหมํเพ่ือจัดวางคํา
สอนในพระพุทธศาสนาอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว เมื่อกฎเกณฑ๑ทางวิทยาศาสตร๑กําลังกลายเป็นมาตรฐานสากล 

ในด๎านคํานิยม พุทธทาสภิกขุเห็นวําพุทธป๓ญญาเป็นเรื่องจริง และเป็นความดีระดับสูง 
การบูชาวัตถุนิยมคือการเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ วัฒนธรรมตะวันตกมีทั้ง
สํวนดีและสํวนไมํดี แตํการที่เราจะเห็นความแตกตํางระหวํางสองสํวนนี้ต๎องอาศัยสติป๓ญญา พุทธทาสภิกขุ
เคยถามวําเรารับวัฒนธรรมตะวันตกชนิดไหนมา? แยกดูให๎ดีวําอะไรยังเป็นดอกบัว? อะไรกลายเป็น
กงจักรไปแล๎ว? อยําได๎นิยมวัฒนธรรมตะวันตกกันอยํางงมงาย หลับหูหลับตาเลย (พุทธทาสภิกขุ, 
2549ข, น. 15) ดังนั้น การต๎านทานคํานิยม วิธีคิด หรือความรู๎เชิงวาทกรรมตะวันตกจึงเป็นเรื่องปกติ
สําหรับพุทธทาสภิกขุ  

ในด๎านยุทธศาสตร๑ พุทธทาสภิกขุมีความปรารถนาอันยิ่งใหญํมาก มากกวําที่คนทั่วไป
อาจคาดคิดนัก ตําราไทยสํวนใหญํมักไมํคํอยระบุประเด็นนี้ พุทธทาสภิกขุเป็นนักยุทธศาสตร๑ ทํานเกรงวํา
ชาวไทยกําลังตกเป็นทาสทางภูมิป๓ญญาของตะวันตก เยาวชนกําลังหลงใหลไปกับวาทกรรมและคํานิยม
ตะวันตก เนื่องจากทํานเองตระหนักมากเกี่ยวกับเรื่องการครอบครอง การแยํงชิง และการครอบงํา
ทางภูมิป๓ญญาในแบบที่แยบยล ทํานต๎องการให๎วาทกรรมเถรวาทไปในระดับโลก หรือแม๎แตํครอบงํา
สากลโลก ดังในประโยค “เมื่อไมํมีการพลีชีพเพ่ือศาสนศึกษาที่แท๎จริงแล๎ว พระพุทธศาสนาในประเทศ
ของเราก็ยังไมํเจริญสูงซึ่งจนสามารถขยายตัวครอบงําสากลโลก” (พุทธทาสภิกขุ, 2557ก, น. 287) 
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4.1.1 ตัวบท “อตัมมยตากับปัญหาสิทธิมนุษยชน”  
พุทธทาสภิกขุได๎เทศนาประเด็นอตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชนในทศวรรษที่ 

80 ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่ประเทศไทยได๎เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกด๎าน การขยายตัวของชนชั้นกลาง
ได๎ดําเนินมาอยํางตํอเนื่อง อันเป็นผลพวงจากการดําเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศตามแบบทุนนิยม 
นับตั้งแตํรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ เป็นต๎นมา แม๎วําการเมืองไทยยังไมํมีเสถียรภาพมากนัก เพราะได๎
เกิดรัฐประหารบํอยครั้ง ในทศวรรษกํอนหน๎านี้ รัฐบาลเผด็จการทหารได๎พยายามต๎านทานความพยายาม
ของชนชั้นผู๎ใช๎แรงงานในการรวมตัวเพ่ือจัดตั้งสหภาพแรงงานเพ่ือมิใช๎เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา
อุตสาหกรรม (industrialization) ของประเทศ ในยุคสงครามเย็นนี้ กลุํมนายทุนมีจํานวนเพียงเล็กน๎อย 
แตํทวําสามารถควบคุมระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีอิทธิพลในคณะรัฐบาลชุดตําง ๆ แม๎ในยุค
กํอนนี้ คือ ยุคทศวรรษที่ 60 และที่ 70 รัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ รัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ตํางไมํสามารถ
ควบคุมความไมํพอใจของป๓ญญาชนและชนชั้นกลางที่เริ่มขยายตัวอยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อ
ประเทศต๎องเจอกับป๓ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ป๓ญหาการวํางงาน ป๓ญหาความตกต่ําของราคาสินค๎าทาง
การเกษตร ป๓ญหาความไมํพอใจเกี่ยวกับผู๎แทนทางการเมืองของตนในระบบรัฐสภา และความกังวลใจ
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง หลังจากผู๎นําสหรัฐอเมริกาได๎ตัดสินใจที่จะถอนตัว
ออกจากสงครามในอินโดจีน สภาวะเชํนนี้อาจทําให๎ไทยจําต๎องแบกรับผลพวงจากการดําเนินนโยบาย
ของรัฐบาลไทยในอดีตที่ได๎สนับสนุนทําทีของสหรัฐฯ ในการทําสงครามกับบรรดาประเทศอินโดจีน  
(King, 2012, pp. 124-125) ในด๎านวัฒนธรรม คนไทยเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตก งานประพันธ๑ ดนตรี 
คนรุํนใหมํนิยมเสพสินค๎าฟุุมเฟือยจากโลกตะวันตก และชนชั้นกลางของไทยได๎เริ่มใช๎ชีวิตอยํางอเมริกันชน  

ตัวบท “อตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน” เป็นวาทกรรมที่ใช๎ในการเทศนาใน
หัวข๎อสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุในชํวงทศวรรษที่ 80 อยํางไรก็ตาม การเทศนาเรื่องอตัมมยตา 
มีความยาวจึงได๎ถูกนํามาถอดเทปในรูปงานพิมพ๑ในทศวรรษที่ 90 และถูกพิมพ๑ซ้ําหลายรอบ เนื่องจาก
เป็นงานนิพนธ๑ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญของไทย และเน๎นวําหากไมํมีอตัมมยตา ก็ไมํมี
พระพุทธศาสนา นอกจากนั้น ความเป็นโวหารในงานชิ้นนี้ได๎รับการยกยํอง และนี้สะท๎อนถึงความเป็น
ปราชญ๑เถรวาท 

4.1.2 แนวคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ 
พุทธทาสภิกขุเคยมีความสนิทสนมกับบุคคลสําคัญทางการเมืองหลายทําน เชํน 

ปรีดี พนมยงค๑ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นต๎น และเคยแลกเปลี่ยนความคิดกับหมํอมราชวงศ๑คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ซึ่งได๎สร๎างกระแสฮือฮาขึ้นในสังคมไทยในยุคนั้น พุทธทาสภิกขุได๎รับฉายาวําพระนักปฏิรูป
สมัยใหมํของไทย ทํานกล๎าวิจารณ๑ หรือทวนกระแสทางการเมืองทุนนิยม แตํในขณะเดียวกัน ทํานก็
เป็นพระสงฆ๑ที่ผู๎คนทั่วไปได๎ตีความคําสอนของทํานอยํางผิดพลาดมากเชํนกัน ทํานได๎นําโลกุตรธรรม
มาเผยแพรํสูํระดับฆราวาส และใช๎โลกุตรธรรมกับเรื่องชีวิตสังคม ชีวิตการเมือง และชีวิตเศรษฐกิจ ใน
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ทัศนะของทํานพุทธทาสภิกขุ ระบบสังคม การเมือง และเศรษฐกิจมิใชํเป็นเปูาหมายเบ็ดเสร็จใน
ตนเอง  แตํทวําควรเป็นไปเพ่ือธรรมะ (Swearer, 2010, pp. 170-171) พุทธทาสภิกขุเห็นวํา แม๎ใน
การเมือง เราก็ยังต๎องมีธรรมะ ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะจึงควรอยูํในทุกเรื่อง 

นักวิชาการบางทํานเห็นวํา ครั้งหนึ่ง พุทธทาสภิกขุเคยข๎องเกี่ยวกับนายปรีดี 
พนมยงค๑ เพราะนายปรีดีมีความประสงค๑ท่ีจะกํอตั้งสถานเรียนรู๎ปฏิบัติธรรมในแบบสวนโมกข๑ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตํทวํากลับเกิดกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8 ขึ้นเสียกํอน ซึ่งสํงผลให๎นายปรีดีต๎อง
ขอลี้ภัยในตํางแดน (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2560, น. 113) ในชํวงตํอมา พุทธทาสภิกขุได๎รู๎จักและสนิทกับ
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ทํานจึงอาจได๎รับอิทธิพลทางความคิดจากนายสัญญา ธรรมศักดิ์ (อดีตนายก 
รัฐมนตรี) ที่เชื่อวํานักการเมืองไทยบางคนในยุคนั้นมิได๎มีจริยธรรมในทางการเมืองมากนัก แตํทวํามัก
ทําเพ่ือผลประโยชน๑ของพวกพ๎องของตนมากกวําทําเพ่ือผลประโยชน๑ของคนทั้งประเทศ  

ในด๎านการเมือง ในปี พ.ศ. 2516 พุทธทาสภิกขุได๎เสนอแนวคิดธัมมิกประชาธิปไตย
และธัมมิกสังคมนิยม แม๎ในปีพ.ศ. 2523 ทํานยังยืนยันวําหากพลเมืองไมํมีศีลธรรมแล๎วประชาธิปไตย
คงมีไมํได๎ พวกเขามีแตํผลประโยชน๑ของพรรคการเมือง ไมํใชํผลประโยชน๑ของประชาชนเป็นใหญํ 
ประชาธิปไตยที่แท๎จริงนั้นประโยชน๑ของประชาชนเป็นใหญํ ไมํใชํประชาชนเป็นใหญํ  นั่นแหละคือ
ประชาธิปไตย (พุทธทาสภิกขุ, 2549ข, น. 53) ในนัยนี้พุทธทาสภิกขุจึงไมํเชื่อวําระบบหรืออุดมการณ๑
ใด ๆ จะดีเลิศแท๎ หากคนไมํดี คนขาดศีลธรรม อุดมการณ๑หรือลัทธิการเมืองในระยะหลังมีแนวโน๎ม
เอนเอียงมาทางโลกียวิสัย (secularization) มากยิ่งขึ้น แตํพุทธทาสกลับบอกวําการเมืองก็คือศีลธรรม 

พุทธทาสภิกขุตระหนักถึงรากฐานทางปรัชญาในแบบอรรถประโยชน๑นิยม 
(Utilitarianism) ที่มีอยูํในวิธีคิดแบบเสรีนิยม ดังที่ทํานกลําววํา เดี่ยวนี้เราไปสนใจเรื่องประโยชน๑ 
เรื่องปากท๎อง บูชาลัทธิประโยชน๑ จนเรียกวําลัทธิปโยชนาธิปไตย ถึงแม๎ที่จะเรียกวําประชาธิปไตย ก็ยัง
บูชาประโยชน๑อยูํเป็นสํวนใหญํ เลิกบูชาประโยชน๑มา บูชาธรรมะหรือศีลธรรมแล๎ว ก็จะเป็นประชาธิปไตย
ที่แท๎จริง คือประโยชน๑ของมนุษย๑ทุกคน เพ่ืออยูํกันอยํางผาสุก (พุทธทาสภิกขุ, 2549ข, น. 77) 

สมภาร พรมทา นักวิชาการที่เคยสรุปความคิดทางการเมืองของพุทธทาสไว๎
คํอนข๎างชัดเจนในหนังสือ “พุทธปรัชญา” โดยกลําววํา พุทธทาสภิกขุได๎เสนอปรัชญาการเมืองที่ทําน
เรียกชื่อวํา “ธัมมิกสังคมนิยม” ทฤษฎีการเมืองดังกลําวนี้ถูกนําเสนอในฐานะระบบการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมที่ตํางจากรูปแบบที่มีอยูํเดิมสองแบบหลัก ๆ คือประชาธิปไตยเสรีนิยมและสังคมนิยม
คอมมิวนิสต๑ ทฤษฎีการเมืองของพุทธทาสภิกขุนี้นําเสนอบนพ้ืนฐานความคิดที่วํา เสรีนิยมและสังคม
นิยมที่มีอยูํแล๎วนี้เน๎นการเรียกร๎อง ซึ่งการเรียกร๎องเชํนนั้นขัดกับเจตนารมณ๑เชิงสหกรณ๑ในธรรมชาติ 
เมื่อเจตนารมณ๑ของธรรมชาติคือความคิดถึงหรืออนุเคราะห๑ผู๎อ่ืนกํอนจะคิดถึงตนเอง ปรัชญาการเมือง
และสังคมที่สอดคล๎องกับเจตนารมณ๑ในธรรมชาตินั้นจึงต๎องเป็นชนิดที่ไมํวางอยูํบนพ้ืนฐานของการ
เรียกร๎องเพ่ือตนเอง หากแตํเป็นชนิดที่มุํงประโยชน๑สุขของผู๎อ่ืนหรือมหาชนเป็นหลัก พุทธทาสภิกขุ

Ref. code: 25625924300014MGA



176 
 
เรียกระบบการเมืองแบบที่ทํานเสนอวํา “สังคมนิยม” ในความหมายวําเป็นปรัชญาสังคมและ
การเมืองที่คํานึงถึงประโยชน๑สุขของสังคมหรือมหาชนเป็นหลัก แตํเพ่ือให๎สังคมนิยมที่วํานี้แตกตํางไป
จากสังคมนิยมชนิดที่มุํงประโยชน๑ตน (แม๎จะเป็นประโยชน๑ที่อ๎างโดยคนหมูํมากก็ตาม) ทํานจึงเรียก
สังคมนิยมนี้วํา “ธัมมิกสังคมนิยม” ซึ่งแปลตามศัพท๑วําสังคมนิยมที่ประกอบด๎วยธรรม  

คําวํา “ธรรม” ในที่นี้ก็คือธรรมชาติ ธรรมมิกสังคมนิยมจึงเป็นระบบการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมที่มุํงประโยชน๑สุขของมหาชนเป็นหลัก และการมุํงประโยชน๑สุขของมหาชนนี้เอง
ถือวําการดําเนินไปตามเจตนารมณ๑ของธรรมชาติ อันได๎แกํ เจตนารมณ๑เชิงสหกรณ๑ คือมุํงสละเพ่ือ
สมาชิกของสังคม เมื่อทุกคนมุํงสละเพ่ือผู๎อ่ืน สังคมโดยรวมจะมีแตํความสงบสุข และความสุขชนิดนี้
จะเป็นสุขถาวร เพราะจะไมํมีใครเอาเปรียบใคร แม๎แตํกติกาของสังคม เชํน จารีต ประเพณี หรือ
แม๎แตํกฎหมายของรัฐจะมีชํวงโหวํขนาดไหนก็ตาม 

พุทธทาสภิกขุเห็นวํา ตัวการมูลฐานที่คุกคามความมั่นคงของประเทศไทยไมํใชํ
ลัทธิคอมมิวนิสต๑ แตํเป็นระบบทุนนิยมที่เอารัดเอาเปรียบ อยํางไรก็ตาม ทํานมิได๎ถือวําการเอารัดเอา
เปรียบในระบบทุนนิยมเองเป็นมูลเหตุสําคัญสูงสุดของป๓ญหาทางการเมือง ทํานยืนยันวําการเอารัด
เอาเปรียบมีต๎นตออยูํที่ความไมํรู๎ ความหลงเข๎าใจผิดและความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นที่มาของความทุกข๑
ทั้งปวง ความละโมบอยํางเป็นระบบของนายทุนสํงผลให๎เกิดความขัดแย๎งในสังคม (Jackson, 2003, 
p. 384) 

4.1.3 การตีความสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุ 
1. พุทธทาสภิกขุเชื่อวําการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งไมํดี  (พุทธทาสภิกขุ, 

2556ค, น. 419-420) แตํทํานก็ยังเห็นวําวิธีคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็ยังไมํใชํสิ่งที่จัดวําสูงสํงเทําไร
นัก เมื่อเทียบกับศาสนา ทั้งนี้ เรารู๎ได๎จากตัวบทที่มีมากํอน (prior text) ซึ่งทํานจึงกลําวในหนังสือ 
“เพียงแตํเกิดมาเป็นคน” วํากฎหมายในโลกที่ไมํยอมรับคํานิยมของศีลธรรมนี้เป็นกงจักร เราจะต๎องมี
กฎหมายหรือแบบแผนที่นิยมหรือยอมรับคําของศีลธรรม เรามาพิจารณาดูกันงําย ๆ วํา กฎหมาย
นี้ยังโงํตํอศีลธรรม ขออภัยมันเป็นคําหยาบคายไปสักหนํอย กฎหมายของเรายังโงํตํอศีลธรรม 
(พุทธทาสภิกขุ, 2549ข, น. 15) คําพูดนี้เปิดเผยทําททีี่ชัดเจนของพุทธทาสภิกขุตํอระบบกฎหมายไทย 

นําสังเกตวําตัวบทของพุทธทาสภิกขุถูกผลิตขึ้นในยุคสงครามเย็น ดังนั้น ตัวบท
จําเป็นต๎องวิเคราะห๑และตีความภายใต๎เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ของบริบทสงครามเย็น โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง เมื่อสังคมไทยกําลังสํงเสริมอุดมการณ๑เสรีนิยม ป๓ญญาชนกําลังใช๎วาทกรรมเสรีนิยม 
โดยเฉพาะการนําแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมาประยุกต๑ใช๎เรื่องตําง ๆ กันอยําง
แพรํหลาย จนกระทั่งประชาชนทั่วไปเริ่มตระหนักมากขึ้นในความสําคัญและความหมายของแนวคิด
ศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑และหลักการพื้นฐานอื่น ๆ เชํน เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ 
ดังเห็นวําตลอดยุคสงครามเย็น ได๎มีการเดินขบวนเรียกร๎องในประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุํมตําง ๆ 
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ในบริบทนี้ พุทธทาสภิกขุมิได๎เห็นวําสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ไมํดี แตํเชื่อวํ าการนําแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนมาใช๎ในภาคปฏิบัติของสังคมโลกยังทํากันได๎อยํางไมํดี ทั้งนี้  เพราะมนุษย๑ยังมีอคติ 
นักการเมืองยังไร๎คุณธรรม พํอค๎ายังมีกิเลส นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุยิ่งหดหูํใจเมื่อพบวํา ระบบ
การศึกษาสมัยใหมํไมํนิยมสอนเรื่องศีลธรรมเทําไรนัก ในนัยนี้ กฎหมายจึงขาดความศักดิ์สิทธิ์ เพราะผู๎
บังคับใช๎กฎหมายและประชาชนก็ยังละเมิดสิทธิมนุษยชนกันทั้งโลก การที่จะแก๎ป๓ญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในโลก เราอาจต๎องแก๎ระบบการศึกษาสมัยใหมํด๎วย เพ่ือสอนให๎คนมีศีลธรรมหรือเกรงกลัว
ตํอบาป มิฉะนั้น เราอยําหวังวําการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นจะลดลงไปได๎ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็น
หนึ่งในประเด็นที่พุทธทาสภิกขุได๎ให๎ความสําคัญมากท่ีสุด  

ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
นี้คงจะไมํได๎ชํวยสร๎างสันติภาพหรือเป็นหลักประกันอะไรให๎แกํโลกอยํางจริงมากนัก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
หากคนที่นําเรื่องสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติยังคงมีอวิชชา ซึ่งสะท๎อนในแนวคิดเรื่องอคติ ความโลภ 
ความหลงผิด ความเห็นแกํตัว เป็นต๎น ทํานเห็นวําปรัชญาสิทธิมนุษยชนปราศจากสิ่งที่เรียกวํา  
“พุทธป๓ญญา” ซึ่งเน๎นเรื่องความไมํเห็นแกํตัว สิทธิมนุษยชนเน๎นเรื่องการไมํละเมิดสิทธิของผู๎อ่ืน  
ซึ่งเป็นความดี แตํไมํสูงมาก เหมือนศาสนาอื่น ๆ พระพุทธศาสนาเน๎นการปฏิบัติที่นําไปสูํความไมํเห็น
แกํตัว พุทธทาสจึงไมํเชื่อในเรื่องการสร๎างระบบ การสร๎างกฎหมาย โดยไมํคิดที่จะพัฒนาการศึกษา
ศีลธรรม เพราะระบบตําง ๆ จะไมํสามารถมีประโยชน๑ หรือทํางานอยํางมีประสิทธิภาพมากเทําไรนัก 
หากจิตใจของมนุษย๑ยังติดอยูํในความเห็นแกํตัว  

2. ในชํวงเวลาของการผลิตตัวบทนี้ ซึ่งเป็นชํวงปลายของยุคสงครามเย็น  
(Cold War) แม๎สังคมไทยก็ยังอยูํในวนเวียนอยูํในรัฐประหาร  และการแยํงชิงอํานาจทางการเมือง  
แตํทุกคนที่ขึ้นมามีอํานาจยังดําเนินนโยบายการพัฒนาประเทศในแบบทุนนิยมเสรี ในทัศนะของ  
พุทธทาสภิกขุ เมื่อสถาบันตําง ๆ ของไทย โดยเฉพาะสถาบันการปกครองและสถาบันการศึกษาได๎รับ
เอาแนวคิดทางปรัชญาและอุดมการณ๑เสรีนิยม (liberalism) มาใช๎ สถาบันเหลํานี้มักละเลยภูมิป๓ญญา
ด้ังเดิม (พุทธป๓ญญา) ในนัยนี้ การวิจารณ๑ของพุทธทาสภิกขุในสํวนที่เกี่ยวกับความล๎มเหลวของระบบ
การศึกษารํวมสมัยของไทยจึงสะท๎อนถึงการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกอยํางไมํไตรํตรอง เชํน 
การเรียนการสอนที่เน๎นแตํวิทยาการตะวันตก แตํไมํเน๎นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะวิธีคิด
เกี่ยวกับความดีและความสุขในแบบพุทธดั้งเดิม ดังที่พุทธทาสภิกขุนิยมกลําววํา คําวํา ถูก หรือ ผิด 
ตามความหมายทางศาสนานั้น กําหนดงํายนิดเดียว ถูก ก็คือ  มีประโยชน๑ทั้งแกํตนและคนอื่น 
ผิด ก็คือ ให๎โทษทั้งแกํตนและคนอ่ืน ฉะนั้น สัมมา จึงมีความหมายงําย ๆ วําถูกต๎องสําหรับจะรอด 
(พุทธทาสภิกขุ, 2549ข, น. 99)  

ทั้งนี้ อาจกลําวในแบบอนุมานกว๎าง ๆ วํา “พุทธจริยศาสตร๑และจริยธรรม”  
ได๎ถูกลดทอนความสําคัญลงไปมากในระบบการพัฒนาชาติ ป๓ญหาใหมํจึงเกิดขึ้นมากมายในยุค
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สงครามเย็น แม๎วัดเองก็ยังล๎าหลังและตกต่ําจนต๎องมีขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม การไมํเห็น
ความสําคัญของศีลธรรมนี้จึงเป็นอีกป๓จจัยสําคัญท่ีทําให๎สังคมไทยหลงทาง หรือทําให๎คนในยุคป๓จจุบัน
เน๎นแตํเรื่องวัตถุ มากกวําเรื่องจิตใจ และในภาพที่ใหญํขึ้น นี้จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทําให๎โลกใบนี้ยังไมํพบ
สันติสุข หรือมีสันติภาพ แม๎วําโลกมีปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ตั้งแตํปี 
ค.ศ. 1948 แตํการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังมีให๎พบเห็นกันอยํางทั่วไป หรือแม๎แตํมีความสลับซับซ๎อน
มากขึ้น  

ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ การศึกษาสมัยใหมํเน๎นแตํการสอนให๎คนฉลาด 
โดยเฉพาะความเฉลียวฉลาดในการใช๎ความรู๎เพื่อเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ปรัชญาการศึกษาสมัยใหมํที่
สังคมไทยได๎รับมาจึงมิได๎นําไปสูํการสร๎างสังคมที่เอ้ืออาทร ในอีกด๎านหนึ่งของเหรียญ พุทธทาสภิกขุ
อาจอยากจะสื่อสาระสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่วํา ป๓ญญาในความหมายของพระพุทธศาสนายังต๎อง
มีความเมตตากรุณาประกอบอยูํด๎วยเสมอ การคิดในเรื่องการหาทางออกให๎แกํโลกหรือสังคมต๎องมี
เรื่องความเมตตากรุณาอยูํด๎วยเสมอ 

ดังนั้น ตรงจุดนี้ การที่ผู๎อําน/ผู๎ตีความจะสามารถเข๎าใจมุมมองของพุทธทาสภิกขุ 
ผู๎ตีความจําเป็นต๎องรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร๑ รวมถึงตัวบทที่เคยมีมากํอน (prior text) 
ของพุทธทาสภิกขุ เรามิสามารถใช๎หลักฐานชิ้นเดียวในการสรุปทําทีของพุทธทาสภิกขุตํอประเด็นใด ๆ 
นอกจากนั้น การมีความเข๎าใจเกี่ยวกับบริบททางญาณวิทยา (epistemological context) ในยุค
สงครามเย็นจึงเป็นเรื่องสําคัญ เพ่ือที่จะเข๎าใจเงื่อนไขและบรรยากาศทางภูมิป๓ญญาจริง ๆ ของสังคมไทย
ในยุคนั้น  

4.1.4 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านแนวคิด  
แม๎พุทธทาสภิกขุได๎แสดงความเห็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหลายที่หลายแหํง 

เพราะทํานได๎นิพนธ๑งานไว๎จํานวนมาก แตํในที่นี้ ผู๎วิจัยใช๎ผลงานหลัก คือ “อตัมมยตาปริทัสน๑” และ
“อตัมมยตาประยุกต๑”ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทเทศนาสั่งสอนที่พุทธทาสภิกขุได๎ให๎ไว๎ในโอกาสตําง ๆ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เนื้อหาของบท “อตัมมยตากับสิทธิมนุษยชน” และบท “อตัมมยตากับการทํางาน” 
ซึ่งเป็นบทที่ผู๎วิจัยได๎ใช๎ในการวิจัย อยํางไรก็ตาม เพ่ือที่จักเข๎าใจขอบเขตของสาระของข๎อเสนอของ
พุทธทาสภิกขุ ตัวอยํางข๎อเสนอจึงได๎ถูกยกมาไว๎ดังนี้ 

อตัมมยตา 
อตัมมยตาเป็นธรรมะที่พุทธทาสภิกขุได๎นําเสนอเพ่ือใช๎ในการเทศนาสั่งสอนใน

รายการออกอากาศทางวิทยุในชํวงทศวรรษที่ 80 โดยเฉพาะการเน๎นประโยชน๑ของการนําอตัมมยตา
ไปใช๎ในเรื่องตําง ๆ ในครั้งนี้ ทํานต๎องการเน๎นเรื่องอตัมมยตากับสิทธิมนุษยชน โดยเห็นวําอตัมมยตา
เป็นธรรมะท่ีสูงมากในพระพุทธศาสนา แตํคนไทยทั่วไปก็ยังไมํคํอยรู๎จัก ดังในตัวอยํางข๎อความข๎างลําง 
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“อตัมมยตาเป็นธัมมาวุธ อาวุธของธรรมะ สิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา แตํเดี่ยวนี้
มันยังคล๎ายกับเป็นหมันซํอนเงียบอยูํ ไมํออกมาแสดงบทบาทอะไร ไมํถูกนํามาใช๎หรือแทบจะไมํรู๎จัก
กัน” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-420) 

สังคมไทยก าลังถูกครอบง าด้วยจริยศาสตร์แบบสิทธิ 
มโนทัศน๑วําด๎วยสิทธิและหน๎าที่เป็นประเด็นที่พุทธทาสภิกขุได๎ใช๎ในการเปิด

ประเด็นและคําวิจารณ๑สถานการณ๑ทางสังคมในชํวงนั้นทําให๎เราต๎องพิจารณาอยํางรอบคอบวําแท๎จริง
แล๎ว พุทธทาสกําลังกลําวถึงใคร และกําลังต๎านทานวิธีคิดอะไร ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความที่ยกมา
ข๎างลําง 

“มนุษย๑เราไมํหลงใหลมัวเมาในสิ่งที่เรียกวํา สิทธิ มนุษย๑ไมํควรบ๎าในระบบสิทธิ 
ไมํหลงในระบบสิทธิ เหมือนคนสมัยนี้ มีปากพลํามแตํเรื่องสิทธิ แล๎วมันไมํได๎ทําหน๎าที่ เสียด๎วยซ้ํา 
มันบ๎าสิทธิ มันจะเอาแตํสิทธิ ปากพูดเป็นแตํสิทธิ พูดไมํเป็นถึงเรื ่องหน๎าที ่ อยํางนี้มันไมํไหว ” 
(พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 422) 

ประโยคที่บอกวํา “แล๎วมันไมํได๎ทําหน๎าที่” ประโยคนี้ มีความหมายโดยนัย 
(implicature) เพราะคําวํา “หน๎าที่” ในที่นี้อาจหมายถึงคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เน๎นเรื่องศีลซึ่ง
เป็นเรื่องหน๎าที่ พุทธทาสภิกขุกําลังเสียดสีสังคมไทยวําคนสมัยนี้ไมํถือศีล แตํมักจะพลํามแตํเรื่องสิทธิ 
พุทธทาสภิกขุเชื่อวํา ความคงที่อยูํที่ความถูกต๎อง นี่เป็นคําสรุปความที่เข๎าใจงําย ดังที่พุทธทาสภิกขุ
กลําววํา “เมื่อคงอยูํได๎ ก็หมายถึงความเป็นอิสระ เพราะมันคงที่อยูํได๎ มันต๎องมีความเป็นอิสระ ถ๎ามัน
มีอะไรมาลากดึงไปได๎ มันก็สูญเสียความเป็นอิสระ ไมํหลงใหลในสิทธิ กลายเป็นไมํยึดถือมั่นในสิทธิ 
แตํอาจจะรักษาสิทธิไว๎ให๎คงอยูํได”๎ (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 420-430) 

กฎธรรมชาติคือความถูกต้อง 
พุทธทาสภิกขุเห็นวํามนุษย๑ไมํรู๎วําอะไรคือกฎธรรมชาติ ดังนั้น มนุษย๑จึงไมํรู๎วํา

อะไรคือความถูกต๎อง และอะไรคือหน๎าที่ของตน หากมนุษย๑รู๎วําอะไรคือกฎธรรมชาติหรือธรรมะ 
มนุษย๑ก็จะทําขวนขวายในการหน๎าที่ และหน๎าที่อันยิ่งใหญํของมนุษย๑คือความไมํเห็นแกํตัว หรือการมี
ความเมตตากรุณาตํอคนอ่ืน พุทธทาสภิกขุเห็นวําการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาจากความโงํ หรือ
ความเห็นแกํตัวของมนุษย๑ พุทธทาสภิกขุมักใช๎คําวํา “โงํเขลา” แทนคําวํา “อวิชชา” (ซึ่งเป็นคําที่มี
ความหมายเฉพาะในภาษาบาลี) ดังในประโยคที่ยกมาข๎างลําง 

ถ๎ามีความถูกต๎องอยูํในธรรมะ มันก็ไมํเกิดความเห็นแกํตัว คือวํา มันไมํเกิดความรู๎สึก
เป็นตัวกูข้ึนมาได๎ดอก ถ๎ามันคงท่ีอยูํในความถูกต๎องตามธรรมชาติ โดยกฎธรรมชาติ โดย
ความรู๎เรื่องกฎธรรมชาติ มันไมํอาจจะเกิดความรู๎สึกโงํเขลาเป็นตัวกูเป็นของกูอะไร
ขึ้นมาได๎ เมื่อไมํเกิดตัวกูแล๎ว มันก็ไมํเกิดความเห็นแกํตัว เมื่อไมํเกิดความเห็นแกํตัว มัน
ก็ไมํมีเราไมํมีเขา ฟ๓งดูให๎ดี ๆ ถ๎าไมํมีตัว มันก็ไมํมีสิ่งที่เรียกวําเราวําเขา มันมีความรักกัน
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และกัน เป็นตัวเดียวกันไปเสีย แล๎วใครจะละเมิดสิทธิแกํใครจะเกิดละเมิดสิทธิผู๎อ่ืน
ขึ้นมา มันเป็นคนโงํ ก็ถูกคนอ่ืนเห็นเป็นคนประหลาด หรือเป็นคนบ๎า อยําไปถือสากับ
มันเลย (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 420-430) 

ความเห็นแก่ตัวคือต้นตอของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พุทธทาสภิกขุพยายามชี้จุดอํอนของระบบสิทธิมนุษยชน คือ การที่ ระบบนี้

กระตุ๎นให๎คนจ๎องแตํรักษาสิทธิของตน มากกวําการกระตุ๎นให๎คนพึงทําหน๎าที่ของตนด๎วยป๓ญญา ระบบ
ที่สร๎างบนแนวคิดแบบนี้ทําทางจะแปลก หรือไปไมํรอด หรือไมํสมจริง ดังปรากฏในข๎อความข๎างลําง 

คนเห็นแกํตัวนั้น คือ คนไมํมีธรรมะ เพราะไมํรู๎ธรรมะ เพราะไมํรู๎จักธรรมะ เพราะไมํ
รู๎จักนําเอาธรรมะมาใสํไว๎ในจิตใจ นี้เรียกวําคนเห็นแกํตัว คนเห็นแกํตัวจะขยายสิทธิของ
เขาออกไป ด๎วยกิเลสตัณหาของเขา แล๎วก็ละเมิดสิทธิของคนอ่ืนด๎วยกิเลสตัณหาของ
เขา แล๎วอาละวาดเป็นสุนัขปากร๎าย เรื่องละเมิดสิทธิของผู๎อ่ืนด๎วยความเห็นแกํตัวนั้น 
มันหลงสิทธิ เมาสิทธิ เที่ยวกัดผู๎อ่ืน ด๎วยการอ๎างสิทธิ แล๎วเกิดนิยมทําตามกันมากขึ้น ๆ 
การละเมิดสิทธิของผู๎อื่นก็มากขึ้นในโลกเพราะโลกยิ่งถอยหลังจากธรรมะ มีความเห็นแกํ
ตัวมาแทนที่ ธรรมะลดลงไป ความเห็นแกํตัวเข๎ามาแทนที่ ความเห็นแกํผู๎ อ่ืนหรือ
ความเห็นแกํธรรมะมันก็ไมํมี มันก็ลดลงไป ลดลงไป ความเห็นแกํตัวก็เข๎ามาแทนที่จะ
เรียกวําอะไรดี ก็เรียกคนบ๎ามันมากขึ้นในโลกนี้ ให๎คนปุามาหัวเราะ ให๎ลิงมาหัวเรา ให๎ผี
มาหัวเราะที่มนุษย๑บ๎าหลงสิทธิด๎วยความเห็นแกํตัว อาละวาดขํมเหงผู๎อ่ืน แล๎วมันก็มา
เป็นของดี ของถูกต๎อง เป็นระบบประชาธิปไตยที่มีพรรคฝุายค๎าน ถ๎าพรรคฝุายค๎านเป็น
ฝุายท๎วงตุงติเพ่ือกํอ ไมํใชํค๎านให๎ลํมจมวินาศ แล๎วตัวขึ้นมาครองแทน พรรคฝุายค๎าน
อยํางนี้ มันเพ่ิงมีเม่ือความเห็นแกํตัวมันเกิดข้ึน (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 423) 

ประชาธิปไตยท่ีไร้ธรรมะ 
พุทธทาสภิกขุตระหนักดีวําทั้งสิทธิมนุษยชนกับประชาธิปไตยอยูํในแนวคิดของ

สํานักเสรีนิยม (liberalism) ซึ่งมีสํวนดีและเสียในหลายประการ  แตํอาจมีผลเสียหายอยํางมากเมื่อ
มนุษย๑ยังโงํเขลาเห็นแกํตัว เพราะคนมองแตํประโยชน๑ของตนเองมากกวํามองประโยชน๑ของคนอ่ืน ใน
ทัศนะของทําน โลกจะอยูํรอด หากคนมีศีลธรรม หรือสนับสนุนจริยศาสตร๑แบบหน๎าที่ โดยเฉพาะ
หน๎าที่ของมนุษย๑ที่ต๎องมีตํอเพ่ือนรํวมโลก ทํานมักกลําวเชิงเสียดสีเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอยําง
ไทยในโอกาสตําง ๆ วํานักการเมืองไทยชื่นชอบระบอบประชาธิปไตย แตํตนเองก็ยังขาดศีลธรรม 
การคัดค๎านฝุายรัฐบาลให๎ฉิบหายวอดวายโดยไมํสนใจสาระนั้นเป็นเรื่องผิดธรรมะ ดังปรากฏใน
ข๎อความที่ยกมาดังนี้ 

ระบบประชาธิปไตยที่มีพรรคฝุายค๎าน ค๎านให๎ฉิบหายวายวอด แล๎วขึ้นมาเป็นแทนนี้ 
ไมํใชํประชาธิปไตย แล๎วก็ไมํมีธรรมะ ไมํมีความถูกต๎องของธรรมะ แล๎วก็ไมํเคยมีมากํอน 
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มันเพ่ิงมีเดี่ยวนี้ เพราะคนเหลํานี้ไมํมีประชาธิปไตยชนิดนี้ แล๎วมันก็ไมํต๎องขบกัดกันด๎วย
ประชาธิปไตยชนิดนี้ (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 423) 

ระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ไม่เน้นเรื่องศีลธรรมในปัจจุบัน 
พุทธทาสภิกขุเห็นวํา ระบบการศึกษาในป๓จจุบันเน๎นแตํการทํามาหากิน แตํไมํ

สนใจเรื่องจริยศาสตร๑ มนุษย๑ในป๓จจุบันจึงใช๎แตํสัญชาตญาณ หรือความเฉลียวฉลาดในการบรรลุ
เปูาหมายของตน แม๎ต๎องเอาเปรียบผู๎อื่น นอกจากนั้น ระบบการศึกษาที่ไมํสอนให๎มนุษย๑รู๎จักวําอะไรดี
อะไรชั่ว เป็นการศึกษาที่ไมํสมบูรณ๑ ไมํถูกต๎อง และนี่คือต๎นเหตุของป๓ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
รูปแบบที่สลับซับซ๎อนตําง ๆ ดังปรากฏในข๎อความที่ยกมาดังนี้ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นของใหมํ เป็นความฉลาดแกมโกงของคนสมัยใหมํที่มี
การศึกษาชนิดที่กําลังมีอยูํ การศึกษาชนิดที่กําลังมีอยูํในโลกนี้ เป็นการศึกษาชนิดสุนัข
หางด๎วน คือ ศึกษาแล๎วฉลาดจนไมํรู๎จะฉลาดกันอยํางไรแล๎ว จะไปเที่ยวโลกพระจันทร๑ 
ไปเที่ยวดวงดาวชนิดไหนก็ได๎ เหมือนไปเที่ยวสวนหลังบ๎านอยํางนั้นแหละ มีเครื่องมือ
เครื่องไม๎วิเศษสารพัดอยําง แตํแล๎ว มันก็ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน มันก็ไมํมี
สันติภาพ มีแตํวิกฤตการณ๑ หาสันติภาพมาทํายาหยอดตาก็แทบจะไมํได๎  ไมํวําโลกไหน 
ไมํวําสํวนไหนของโลก (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 424) 

ความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์นิยมกับลัทธิวัตถุนิยม 
พุทธทาสภิกขุตระหนักดีถึงความสัมพันธ๑จนเป็นเนื้อเดียวกันระหวํางปรัชญาของ

สํานักอรรถประโยชน๑นิยม (Utilitarianism) หรือป๓จเจกชนนิยมกับลัทธิวัตถุนิยม (Materialism) และ
ลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) ดังสะท๎อนในหนังสือ “พุทธทาสลิขิต” พุทธทาสภิกขุเชื่อวําปรัชญา
การใช๎ชีวิตแบบนี้มักเน๎นให๎คนเห็นแกํตัว กระตุ๎นให๎คนบริโภคสินค๎าและการบริการเพื่อสนอง
ความต๎องการที่ไมํมีวันสิ้นสุดของตนเอง ลัทธิบริโภคนิยมดังกลําวมองมนุษย๑วําเป็นเพียงสินค๎า
ประเภทหนึ่ง ดังปรากฏในข๎อความที่ผู๎วิจัยขอยกมาดังนี้ 

โลกป๓จจุบันบูชาวัตถุ การศึกษาที่ฉลาด แล๎วไมํควบคุมความฉลาด เอาความฉลาดไปใช๎
เพ่ือเห็นแกํตัว หรือเห็นแกํตัวอยํางฉลาด คนปุาไมํมีความรู๎แบบนี้ เขาจึงมีความสุขยิ่งกวํา
มนุษย๑สมัยนี้ ซึ่งไมํควรเรียกวํามนุษย๑ เรียกวําคนก็ยังไมํคํอยจะสมกันเสียอีก ยิ่งเจริญทาง
วัตถุ ยิ่งเห็นแกํตัว ก็ยิ่งละเมิดสิทธิมนุษยชน คิดดูให๎ดี ยิ่งเจริญทางวัตถุ หลงใหลวัตถุ 
บูชาวัตถุ มันจะยิ่งเห็นแกํตัว มันถูกหลอกมากขึ้น มันโงํมากขึ้น ยิ่งเห็นแกํตัว มันก็ยิ่ง
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือจะเอาประโยชน๑อันมากมายมาเป็นของตน นี่การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนมันตามหลังมา ขอให๎ดูให๎ดีวําใครทําขึ้น มันไมํใชํใครทําขึ้น ความโงํของมนุษย๑ 
มันสร๎างขึ้นมาเป็นผลิตผลของอวิชชา ความโงํเงําของมนุษย๑นั้นเอง ทําให๎เกิดสิ่งที่
เรียกวําการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งไมํมีในสมัยคนปุาโน๎น แล๎วก็คํอยมีตามความเจริญ 
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มีมากขึ้นในความเจริญ ในการศึกษาสูงสุด ยิ่งฉลาดแล๎ว ยิ่งเห็นแกํตัว (พุทธทาสภิกขุ, 
2556, น. 424-425) 

ศีล 5 
พุทธทาสภิกขุเชื่อวําหากมนุษย๑รักษาศีล 5 การละเมิดสิทธิมนุษยชนก็คงไมํมี 

โดยเห็นวําการท่ีมนุษย๑จะรักษาศีล 5 ได๎นั้น มนุษย๑เองก็ต๎องมีสัมมาทิฏฐิ หรือป๓ญญาในระดับหนึ่ง แตํ
มนุษย๑สํวนใหญํมิได๎เข๎าใจและตระหนักถึงความมุํงหมายและความหมายของศีล ซึ่งเป็นพุทธป๓ญญา 
หรือความดีในระดับพ้ืนฐาน มนุษย๑จึงหลงทางหรือมักคิดตามสัญชาตญาณของตน กลําวคือ ฉกฉวย
ประโยชน๑เข๎าสูํตนอยํางเห็นแกํตัวจนไมํสนใจวําบุคคลรอบข๎าง หรือสังคมจะต๎องเผชิญกับอะไร 

สภาพเชํนนี้จึงทําให๎เกิดการประทุษร๎าย ประทุษร๎ายในทุกความหมาย ทําร๎ายศีลธรรม
พ้ืนฐานหมดเลย คือ ศีลห๎า ศีลห๎าเรียกวําศีลธรรมพ้ืนฐาน มันประทุษร๎ ายชีวิตและ
รํางกายของเขา ผิดศีลข๎อ 1 ประทุษร๎ายทรัพย๑สมบัติของเขา ผิดศีลข๎อ 2 ประทุษร๎าย
ของรักของใครํของเขา มันผิดศีลข๎อที่ 3 ประทุษร๎ายความเป็นธรรม ความยุติธรรมของ
ผู๎อ่ืน ผิดศีลข๎อ 4 ประทุษร๎ายสติป๓ญญาสมปฤดีของตัวเอง ผิดศีลข๎อที่ 5 นี่ก็เมา เมา
ความผิดพลาดอันนี้ ผิดศีลปาณา ทําร๎ายเขา ผิดศีลอทินนา ปล๎นจี้ลักขโมยเขา ผิดศีลกา
เมก็ลํวงละเมิดของรักของเขา ผิดศีลข๎อ 5 มันก็หลงมากขึ้น หลงมากขึ้น (โมหะ) แล๎วก็
ติด ติดในความโงํความหลงมากข้ึน (หรืออวิชชา) ติดในความโงํ เมาในความโงํ นี้มันร๎าย
ยิ่งกวํายาเสพติดนะ ยาเสพติดที่กลัวกันนักหนาในโลกป๓จจุบันนี้ ความโงํของอวิชชา 
ตัณหา อุปาทานนี้ เลวร๎ายกวํานั้นอีก ทําไมไมํดูให๎ดี เพราะวํามันทําให๎ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ไมํมีเหลือ ไมํมีเหลือสักนิดหนึ่งแล๎ว (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 425) 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในแบบแยบยล 
พุทธทาสภิกขุได๎เน๎นตัวอยํางของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแบบแยบยลที่คนใน

สังคมไทยมักมองข๎าม พุทธทาสภิกขุกระตุ๎นให๎ผู๎อํานต๎องคิดอยํางเชิงวิพากษ๑ในแบบจริง ๆ (critical 
thinking) มิใชํคิดตามกระแส ดังปรากฏในข๎อความที่ยกมาข๎างลําง 

ผู๎มีอํานาจเงิน มีอํานาจเงินก็ใช๎ระบบอุตสาหกรรมสูบเลือดเพ่ือนมนุษย๑ มีเงินมาก วาง
ระบบอุตสาหกรรม ผลิตของที่ยั่วกิเลสออกมาขายให๎คนหลงใหล แล๎วก็สูบเลือดมนุษย๑
เพราะวําเกํงด๎วยการโฆษณา โฆษณาเกํงจนโฆษณาเกํงจนโฆษณาให๎คุณยายขี้เหนียวซื้อ
ตู๎เย็นและทีวีก็ได๎ นี่เพราะการโฆษณาที่เกํงของนักอุตสาหกรรม ผู๎มีอํานาจเงิน นี่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนไหม แม๎จะไมํผิดกฎหมาย แตํมันละเมิดโดยธรรมะ ไมํมีใครมองกันวํานี้
ละเมิดสิทธิมนุษยชน แตํมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ยิ่งกวําอาชญากรรมเพราะ
มันสร๎างความป๓่นปุวนทุกระดับชั้น (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 425-426) 

ความฉลาดที่ไม่ถูกต้อง 
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พุทธทาสภิกขุได๎เสียดสีระบบการเมืองไทย โดยเฉพาะพวกนักการเมืองที่จ๎องแตํ
ทําลายคูํตํอสู๎ทางการเมืองในยุคนั้น หรือทําทุกวิถีทางเพ่ือที่ตนจะขึ้นมามีอํานาจ หรือสามารถ
แสวงหาประโยชน๑ให๎แกํตนเองมากที่สุด พฤติกรรมเชํนนี้อาจดูวําเกํง แตํหากพิจารณาอยํางแท๎จริง 
สังคมไทยกําลังหลงทาง ดังปรากฏในข๎อความที่ยกมาข๎างลําง 

เพราะเมื่อไมํมีความคงที่ถูกต๎องในทางธรรมะแล๎ว มันก็ละเมิดสิทธิไปหมด จึงขอย้ําวํา
ประชาธิปไตยท่ีมีพรรคการเมืองฝุายค๎านที่ค๎านหั่นแหลก ไมํมีใครรู๎สึกวํานี่คือการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยํางโงํเขลาเบาป๓ญญาที่สุด ทุกคนยอมรับวําผู๎แทนชุดนี้เลือกมาโดย
ประชาชนอยํางถูกต๎อง มาตั้งรัฐบาลถูกต๎องตามประชาชน แล๎วยังตั้งหน๎าจะฟ๓นให๎
แหลก ให๎ฉิบหาย ให๎วินาศไป แล๎วขึ้นมาเป็นแทน อยํางนี้เรียกวําละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไหม สิ่งที่ตนรํวมมือมาตั้งแตํต๎นให๎เกิดระบบการเลือกผู๎แทน ได๎ผู๎แทนคนนี้ขึ้นมา มาตั้ง
รัฐบาล แล๎วชวนกันหั่นแหลกเสียอีก มันหลับหูหลับตาละเมิดสิทธิมนุษยชน ระบบนี้มัน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไมํมีใครรู๎สึก แล๎วกลับยกยํองบูชากันวําเป็นฝุายค๎านที่
เกํง (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 426) 

ความเมตตากรุณาคือพุทธปัญญา 
พุทธทาสภิกขุพยายามเน๎นเรื่องความเมตตากรุณา เพราะป๓ญญาที่ไมํมีความ

เมตตากรุณาเป็นเรื่องนํากลัว นอกจากนั้น ป๓ญญากับความเมตตากรุณายังเป็นพระธรรมที่สําคัญของ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในนิกายมหายาน ดังปรากฏในข๎อความข๎างลํางที่ยกมานี้ 

เมื่อไมํมีความคงที่อยูํในความถูกต๎อง ไมํบูชาความถูกต๎อง จึงไมํเห็นแกํธรรมะจึงไมํเห็น
แกํผู๎อื่น จึงไมํมีเมตตากรุณาเป็นวิหารธรรมออกหน๎า เป็นปุเรจาริกเป็นธรรมะออกหน๎า
กวําธรรมใด ๆ คือ เมตตากรุณา ถ๎ามีเมตตากรุณาเหลืออยูํในจิตบ๎าง มันก็ไมํมีการ
ละเมิดสิทธิ์ คนฉลาดก็ใช๎ความฉลาดเพ่ือเห็นแกํตัวได๎แนบเนียนลึกซึ้งมาก แล๎วกลับ
ได๎รับการยกยํอง ฟ๓งแล๎วมันนําทุเรศในความเป็นมนุษย๑ แหํงยุคที่บูชาเนื้อหนังและกิเลส
ตัณหา (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 426-427) 

การเสียดสีความพยายามของมนุษย์ในการสร้างระบอบสิทธิมนุษยชน 
พุทธทาสภิกขุเห็นวํามนุษย๑มีอวิชชาและคนสมัยใหมํเริ่มไมํสนใจศาสนา ดังนั้น 

ความเห็นแกํตัวของมนุษย๑จึงเต็มไปหมดทั้งโลก การละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงมีให๎เห็นในทุกที่ โลกนี้
จึงเต็มไปด๎วยคนบ๎า คนมีกิเลสและความเห็นแกํตัว และปรากฏออกมาในรูปแบบตําง ๆ ของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในแบบแยบยล ดังนั้น แนวคิดเรื่องอัตตาจึงขัดแย๎งกับศาสนาพุทธที่เน๎นหลัก
อนัตตา ซึ่งหมายถึงการไมํเน๎นหรือหลงใหลในอัตตาของตนเองโดยเฉพาะในมิติสังคม ดังปรากฏใน
ข๎อความที่ยกมาข๎างลําง 
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เราไมํจําเป็นต๎องมีปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน เพราะมนุษย๑ไมํเห็นแกํตัว มีความ
คงท่ีอยูํในความถูกต๎อง แม๎ตามธรรมชาติก็ได๎ อยําไปสร๎างกิเลส อยําบูชาวัตถุ อยําบูชา
ความสนุกสนานเอร็ดอรํอยในทางกิเลสตัณหา จนมันไมํรู๎วําอะไรเป็นอะไร จนต๎องมี
ปฏิญญาสากลฯ ปฏิญญาสากลมีไว๎หัวเราะเยอะกันเลํน เพราะยังมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทั่วทุกหัวระแหง การเห็นแกํตัว คือ การเหยียบย่ําหัวใจของศาสนา ความคงที่
อยูํในความถูกต๎อง ขัดขวางการกอบโกยประโยชน๑ด๎วยความเห็นแกํตัว มันปูองกันการ
กอบโกยประโยชน๑ด๎วยความเห็นแกํตัว นี่มันเป็นผลของความคงที่อยูํในความถูกต๎อง 
ดังนั้น คนที่มีกิเลสตัณหาจึงไมํชอบ ไมํชอบความถูกต๎อง ไมํชอบความคงที่อยูํใน
ความถูกต๎อง คนชนิดนี้เลวร๎ายที่สุดเพราะมันเหยียบย่ําหัวใจของศาสนาทุกศาสนา 
(พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 428) 

ความไม่เห็นแก่ตัวเป็นหัวใจของทุกศาสนา 
พุทธทาสภิกขุเชื่อวํา ทุกศาสนาที่สําคัญในโลกเน๎นเรื่องความไมํเห็นแกํตัว แม๎วํา

ศาสนาเหลํานั้นได๎ประกาศออกมาเป็นหลักการ/กฎหรือไมํก็ตาม การไมํเห็นแกํตัวนี้จะทําให๎ลดโอกาส
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปโดยปริยาย ดังปรากฏในข๎อความที่ยกมาดังนี้ 

ศาสนาทุกศาสนาไมํวําศาสนาไหน มีพระเจ๎า ไมํมีพระเจ๎าอะไรก็ตาม ล๎วนแตํกําจัด
ความเห็นแกํตัวของมนุษย๑ของคนในโลกนี้ทั้งนั้น โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแล๎ว ยิ่ง
สอนความไมํมีตัว ไมํเห็นแกํตัว เพราะวํามันไมํมีตัว มันก็ลํวงละเมิดสิทธิของใครกันไมํได๎ 
เพราะมันไมํมีตัวผู๎ละเมิด หรือผู๎ถูกละเมิด แตํพุทธบริษัทเองก็ยังไมํคํอยรู๎จักความ
ประเสริฐของพระธรรมเรื่องนี้ที่จะไมํให๎เกิดความละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู๎ อ่ืนมี 
อตัมมยตาก็ไมํมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถ๎ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็หาอตัมมยตา
ไมํได ๎(พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 429) 

ความสัมพันธ์ระหว่างอตัมมยตากับอนัตตา  
ข๎อเสนอหลักในตัวบทของพุทธทาสภิกขุ คือ ความไมํเห็นแกํตัว ซึ่งเป็นทั้งป๓ญญา

และความดีระดับสูง ซึ่งสะท๎อนในแนวคิดเรื่องอนัตตา ดังปรากฏในคําสอนทางพระพุทธศาสนา นัยของ
คํากลําวนี้จึงหมายถึงเจตนาที่ดี หรือไมตรีจิต (goodwill) หรือความเมตตากรุณา (compassion) ของ
มนุษย๑ตํอสรรพสิ่งตําง ๆ ซึ่งในกรณีนี้ต๎องรวมถึงการประยุกต๑ใช๎สิทธิมนุษยชนในสถานการณ๑จริงอยําง
ไร๎อคติ ซึ่งสะท๎อนเรื่องแรงจูงใจ (motivations) ในแดนกุศล อันเป็นเกณฑ๑สําคัญในการพิจารณาทาง 
จริยศาสตร๑พุทธ 

อยํางไรก็ดี สําหรับคนที่ไมํรู๎จักพุทธทาสภิกขุอยํางดีพอ บุคคลเหลํานั้นอาจมี
ความรู๎สึกวํา พุทธทาสภิกขุได๎เหน็บแนมหรือไมํเห็นด๎วยกับระบบสิทธิมนุษยชนในหลายโอกาส แตํแท๎จริง 
ทํานมิได๎บอกวํา สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งไมํดีสําหรับมนุษย๑เลย แตํทวําทํานต๎องการจะสื่อวํา ตรรกะหรือ
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วิธีคิดของสิทธิมนุษยชนและพฤติกรรมของผู๎ใช๎หลักสิทธิมนุษยชนในสถานการณ๑จริงในโลกกลับขาด
ศีลธรรม เพราะระบบนี้ถูกนํามาใช๎อยํางเห็นแกํตัว หรือ ถูกเลือกใช๎โดยกลุํมคนบางกลุํมเพ่ือผลประโยชน๑
ของตนเอง การที่ทํานกล๎าพูด/วิจารณ๑ถึงขนาดนี้ ในอีกด๎านหนึ่งของเหรียญ มันอาจสะท๎อนวํา 
พุทธทาสภิกขุได๎ศึกษา/รู๎จักปรัชญาสิทธิมนุษยชน จากมุมมองหนึ่ง โดยเฉพาะบริบทของการกําเนิด
ขึ้นมาของสิทธิมนุษยชนที่สตรีและคนดํากลับมิได๎รับการความเทําเทียมกันในฐานะมนุษย๑ในชํวงเวลา
กํอนหน๎านี้ในสหรัฐอเมริกา และอาจรวมถึงบริบทของการนําหลักสิทธิมนุษยชนไปใช๎ในสถานการณ๑
ป๓จจุบันอยํางมีอคติ หรือกิเลส  

กฎธรรมชาติ 
พุทธทาสภิกขุเน๎นเรื่อง “กฎธรรมชาติ” ซึ่งหมายถึงกฎธรรมชาติในพระพุทธศาสนา 

เชํน กฎไตรลักษณ๑ หรือ นิยามทั้ง 5 หรือแม๎แตํพระธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ๎าทรงตรัสรู๎ชอบด๎วย
พระองค๑เอง) แตํมิได๎หมายถึงกฎธรรมชาติในวิชาวิทยาศาสตร๑ ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความข๎างลําง  

“ถ๎ามันคงที่อยูํในความถูกต๎องตามธรรมชาติ โดยกฎธรรมชาติ โดยความรู๎เรื่อง 
ธรรมชาติ มันไมํอาจจะเกิดความรู๎สึกโงํเขลาเป็นตัวกู เป็นของกูอะไรขึ้นมาได๎” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, 
น. 422) 

กฎธรรมชาตินี้ตรงกับคําวํา “Natural Law” หรือ Law of Nature หากแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ กฎธรรมชาติเป็นหนึ่งในสี่ความหมายของคําวําธรรมะที่ให๎ไว๎โดยทํานพุทธทาสภิกขุ 
ธรรมะมี 4 ความหมาย คือ  1. ตัวธรรมชาติ 2. กฎธรรมชาติ 3. หน๎าที่ 4. ผลจากการทําหน๎าที่ ดังนั้น 
ในนัยนี้ มนุษย๑จึงมีหน๎าที่ของตนตามธรรมชาติ นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุเห็นวํากฎธรรมชาติใน
บริบทของพระพุทธศาสนาหมายถึงทุกกฎที่มีอยูํในธรรมชาติ แตํประเด็นที่ทําให๎ผู๎อํานต๎องครุํนคิดมาก
ขึ้นเกี่ยวกับการวิเคราะห๑สิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุคือการที่ทํานได๎ระบุถึงสาเหตุหลักที่ทําให๎
ระบบสิทธิมนุษยชนไมํคํอยประสบผลสําเร็จเทําที่ควรในการนํามาใช๎จริง คือ การที่ผู๎ใช๎/อ๎างหลักสิทธิ
มนุษยชนยังมีอวิชชา หรือยังขาดความเป็นกลาง อันเนื่องมาจากระบบการศึกษาในป๓จจุบันที่สอนให๎
คนเห็นแกํตัว คนที่ใช๎/อ๎างสิทธิมนุษยชนจึงยังขาดความเป็นกลาง ยังขาดอิสรภาพจากมายาคติ/
มิจฉาทิฏฐิ ดังสะท๎อนอยูํในประโยคตัวอยํางดังนี้ 

การศึกษาที่ไม่ถูกต้องในฐานะชนวนของการละเมิดสิทธิ 
พุทธทาสภิกขุเห็นวําการศึกษาที่เน๎นแตํความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยไมํสนใจ

การพัฒนาจิตใจเป็นสิ่งที่อันตราย เพราะผู๎คนจะใช๎ความรู๎ความสามารถที่เหนือคนอ่ืนไปในทางที่เอา
ประโยชน๑จากสังคมมากกวําการให๎สังคม นอกจากนั้น สาเหตุหลักที่ทําให๎ระบบสิทธิมนุษยชนไมํคํอย
ประสบผลสําเร็จเทําที่ควรในการนํามาใช๎จริง คือ การที่ผู๎ใช๎/อ๎างหลักสิทธิมนุษยชนยังมีอวิชชา หรือ
ยังขาดความเป็นกลาง อันเนื่องมาจากระบบการศึกษาในป๓จจุบันที่สอนให๎คนเห็นแกํตัว คนที่ใช๎/อ๎าง
สิทธิมนุษยชนจึงยังขาดความเป็นกลาง ยังขาดอิสรภาพจากมายาคติ/มิจฉาทิฏฐิ 
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การศึกษาในโลกเป็นชนวนนําไปสูํการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะมันมิใชํการ ศึกษาที่
แท๎จริง มันเป็นการศึกษาที่มีแตํความฉลาดเพ่ือเห็นแกํตัว ไมํนําไปสูํความคงที่ คงที่อยูํ
ในความถูกต๎อง แถมจะนําไปสูํความฉลาดในการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง ยิ่งหา
วิธี ยิ่งหาโอกาส ยิ่งหาชํองทาง ยิ่งหาเหตุผล ที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน นี่โลกนี้มันกําลัง
เป็นเสียแบบนี้ (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 428) 

สิทธิกับหน้าที่ 
พุทธทาสภิกขุได๎วิเคราะห๑ระบบสิทธิมนุษยชนในด๎านแนวคิดจริยศาสตร๑เชิง

เปรียบเทียบจากมุมมองของทํานและได๎กลําววิจารณ๑อยํางตรงไปตรงมา โดยเห็นวําจริยศาสตร๑แบบ
สิทธิ์จึงเน๎นประเด็นเรื่องสิทธิ์ แตํทําไมศาสนาพุทธไมํจําเป็นต๎องเน๎นเรื่องสิทธิ์แตํทวําต๎องเน๎นเรื่อง
หน๎าที่ เชํน ศีล 5 และมรรคมีองค๑ 8 คําวิจารณ๑ของทํานต๎องถูกพิจารณาในบริบทของจริยศาสตร๑
เปรียบเทียบเพราะสะท๎อนวํา ทํานมีความเข๎าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ๑เรื่องสิทธิ์และหน๎าที่ ซึ่งตํางเป็น
ตรรกะพ้ืนฐานของระบบยุติธรรมดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
ดังเห็นวําทํานพุทธทาสเน๎นเรื่องนี้ในการบรรยายเรื่องอตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน (พุทธทาสภิกขุ, 
2556, น. 422) 

“หากคนสมัยนี้มีปากพลํามแตํเรื่องสิทธิ แล๎วมันไมํได๎ทําหน๎าที่เสียด๎วยซ้ํา มันบ๎า
สิทธิ มันจะเอาแตํสิทธิ ปากพูดแตํสิทธิ พูดไมํเป็นถึงเรื่องหน๎าที่ อยํางนี้มันไมํไหว” (พุทธทาสภิกขุ, 
2556, น. 423) 

ประโยคข๎างบนนี้แสดงนัยวํา ทํานพุทธทาสได๎ใช๎เกณฑ๑เดียวกับศาสตราจารย๑
กฎหมายในโลกตะวันตกในการวิเคราะห๑/วิพากษ๑ระบบสิทธิมนุษยชน เพราะการที่เราพูดวําเรามีสิทธิ์ 
เราต๎องตระหนักเสมอวําอีกคนต๎องมีหน๎าที่เพ่ือทําให๎เราทรงสิทธิ์นั้นได๎ หากเรามีสิทธิ์ แตํไมํมีคนทํา
หน๎าที่ หรือรับผิดชอบ มันเป็นเรื่องท่ีแทบเป็นไปไมํได๎ 

“ถ๎าความถูกต๎องอยูํในธรรมะ มันก็ไมํเกิดความเห็นแกํตัว คือวํา มันไมํเกิด
ความรู๎สึกเป็นตัวกูขึ้นมาได๎ดอก” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 423) 

มนุษย์ควรลดอัตตา 
พุทธทาสภิกขุได๎ชี้จุดด๎อยของตรรกะของระบบสิทธิมนุษยชนที่เน๎นแตํเรื่องอัตตา

ในรูปของการเรียกร๎องสิทธิ์และพิทักษ๑เสรีภาพ ทํานอธิบายอยํางนําฟ๓งวํา หากทุกคนทําหน๎าที่ของ
ความเป็นมนุษย๑แล๎ว การละเมิดสิทธิ์จะมีขึ้นได๎อยํางไร ดังนั้น ตรรกะที่เราพบในพระพุทธศาสนาจึง
เป็นตรรกะที่ลึกล้ําที่เน๎นไปตรงต๎นเหตุหรือต๎นกําเนิด ดังปรากฏในคําพูดของทํานพุทธทาสข๎างลําง 

ฟ๓งดูดี ๆ ถ๎าไมํมีตัว มันก็ไมํมีสิ่งที่เรียกวําเราวําเขา มันมีความรักกันและกัน เป็นตัว
เดียวกันเสีย แล๎วใครจะละเมิดสิทธิแกํใครได๎ ใครจะละเมิดสิทธิแกํกันและกันได๎ ถ๎ามัน
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รักเป็นตัวเดียวกันเสีย ไมํมีมึง ไมํมีกู ถ๎าใครจะเกิดละเมิดสิทธิผู๎อ่ืนขึ้นมา มันเป็นคนโงํ   
ก็ถูกคนอื่นเห็นเป็นคนประหลาด หรือเป็นคนบ๎า (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 422) 

หากพิจารณาการวิเคราะห๑ของทํานพุทธทาสภิกขุในประเด็นธรรมชาติของสิทธิ
มนุษยชนกับพระพุทธศาสนา แม๎ทํานมิได๎พิจารณาทุกหลักการหรือทุกแงํมุมที่นักวิชาการทํา แตํอาจ
กลําวได๎วําการเน๎นในบทวิเคราะห๑ของทํานได๎ลงไปในระดับต๎นตอหรือรากฐานทางความคิด (conceptual 
foundation) ทํานยังได๎วิเคราะห๑ข๎อสันนิษฐานลํวงหน๎า (presuppositions) ของสิ่งที่อาจเรียกวํา 
“แกํนปรัชญาตะวันตก” ที่อยูํเบื้องหลังปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights) ของสหประชาชาติ  แม๎วําทํานเรียกปฏิญญาสากลวํา “กฎบัตรสิทธิมนุษยชน” 
แตํแท๎จริงทํานหมายถึงปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นชื่ออยํางทางการ ดังที่เราคุ๎นเคยใน
สมัยป๓จจุบัน 

แตํสิ่งที่ทําให๎นักอํานวางหนังสือ “อตัมมยตาปริทัศน๑” ของทํานไมํลง คือ ทํานได๎
วิจารณ๑ความจริงใจของบรรดาประเทศมหาอํานาจในการบังคับใช๎/สํงเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ตําง ๆ ในโลก แม๎วําทํานไมํได๎ลงไปในรายละเอียดถึงขนาดวิจารณ๑บริบทที่ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิ
มนุษยชนได๎ถือกําเนิดขึ้น หรือระบุชื่อประเทศมหาอํานาจ แตํทุกคนทราบวําทํานหมายถึงประเทศใด 
แงํคิดที่ทํานได๎สื่อให๎คนไทยในยุคนั้นวําประชาธิปไตยจะดีไมํได๎ หากคนสํวนใหญํของประเทศยังไมํดี 
สิ่งที่สําคัญอาจมิใชํระบบ แตํเป็นสันดานของคน 

4.1.5 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านโครงสร้างวาทกรรม 
งานวิจัยพบวํา  ตัวบท  “อตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน”  ของพุทธทาภิกขุ

ประกอบสร๎างจากหลายสายวาทกรรม ตัวบทจึงบอกเป็นนัยถึงวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของสาย
วาทกรรมตําง ๆ โดยเฉพาะวาทกรรมที่ถูกผลิตโดยพุทธทาสภิกขุต๎องมีตัวบทที่มีมากํอน (prior text) 
เชํน “ธัมมิกสังคมนิยม”ซึ่งเป็นตัวบทที่ผลิตขึ้นมากํอนตัวบทป๓จจุบัน นอกจากนั้น หลายศัพท๑ หรือ
แนวคิดมิใชํเป็นคําศัพท๑ธรรมดา แตํทวําเป็นกฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงที่สามารถพบได๎ในวาทกรรม
อ่ืน ๆ ของพุทธทาสภิกขุ กฎเกณฑ๑เหลํานั้นมีสายกําเนิดมาจากพระไตรปิฎก หรือคัมภีร๑ทาง
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ดังสะท๎อนในคําสําคัญ เชํน อตัมมยตา ป๓ญญา กิเลส ราคะ โมหะ โทสะ เมตตา 
โลกุตระ เป็นต๎น นอกจากนั้น กฎเกณฑ๑เหลํานี้สัมพันธ๑กันเองจนกลายเป็นชุดความรู๎ 

หัวเรื่อง (heading) 
หัวเรื่องวาทกรรมของพุทธทาสภิกขุ คือ อตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน 
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หัวข๎อ (topic) 
วาทกรรมดังกลําวใช๎หัวข๎อจํานวนมาก เชํน อตัมมยตา การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม การปกปูองศาสนา เป็นต๎น 
สายวาทกรรม (discourse strand) 
ตัวบทของพุทธทาสภิกขุประกอบด๎วยสายวาทกรรม (discursive strand) ที่

สําคัญเป็นจํานวนมาก เชํน วาทกรรมสิทธิมนุษยชน วาทกรรมเถรวาทไทย วาทกรรมวิทยาศาสตร๑  
วาทกรรมการเมือง เป็นต๎น  เงื่อน (clue) ที่ชํวยบอกลักษณะของสายวาทกรรมคือคําและความหมาย
ของคลังศัพท๑ที่สะท๎อนบริบทเฉพาะของตนเอง 

การใช๎คลังศัพท๑ที่สะท๎อนวาทกรรมสิทธิมนุษยชน 
สิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ อิสรเสรี หน๎าที่ กฎหมาย กฎบัตร สิทธิมนุษยชน 

การละเมิด การประทุษร๎าย (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
ลักษณะการใช๎ภาษาท่ีสะท๎อนวาทกรรมสิทธิมนุษยชน 
ละเมิด+สิทธิ  ลํวงละเมิด+สิทธิ  มี+สิทธิ  ทํา+หน๎าที่  ขยาย+สิทธิ  อ๎าง+สิทธิ  

รักษา+สิทธิ  ผิด+กฎหมาย 
การใช๎คลังศัพท๑ที่สะท๎อนวาทกรรมเถรวาทไทย 
เชํน ศีลธรรม สติ ป๓ญญา ธรรมะ อานิสงส๑  ปุเรจาริก เมตตากรุณา กิเลส ตัณหา 

พระพุทธศาสนา ศาสนิกชน อตัมมยตา นิพพาน โมหะ อัตตา ดับภพ นิโรธ (พุทธทาสภิกขุ, 2556, 
น. 419-429) 

ลักษณะการใช๎คําท่ีสะท๎อนวาทกรรมเถรวาทไทย 
เชํน ผิด+ศีล  รักษา+ศีล  มี+สติ  มี+ป๓ญญา  ละ+กิเลส 
การใช๎คลังศัพท๑ที่สะท๎อนวาทกรรมวิทยาศาสตร๑ 
กฎธรรมชาติ ความรู๎เรื่องของธรรมชาติ เหตุผล วัตถุ การศึกษา ระบบอุตสาหกรรม  

นักอุตสาหกรรม (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
การใช๎คลังศัพท๑ที่สะท๎อนวาทกรรมการเมือง 
พรรคฝุายค๎าน  ระบบประชาธิปไตย  ระบบคัดค๎าน ความถูกต๎อง 
ตัวอยํางของสายวาทกรรมเถรวาทไทย เชํน 
“ถ๎าธรรมะชื่ออตัมมยตาไมํปรากฏออกมาในโลกนี้ โลกนี้ก็ไมํมีพุทธศาสนา” 
(พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
ตัวอยํางของสายวาทกรรมวิทยาศาสตร๑ 
“เราไมํไปละเมิดสิทธิของใคร ทุกคนมีสิทธิของตน ไมํมีใครเสือกไปละเมิดสิทธิ

ของบุคคลอื่น” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
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ตัวอยํางของสายวาทกรรมการเมืองไทย 
“ระบบประชาธิปไตยท่ีมีพรรคฝุายค๎าน ค๎านให๎แบหายวายวอด แล๎วขึ้นเป็นแทน

นี้ ไมํใชํประชาธิปไตย” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
4.1.6 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านกลวิธีทางค าศัพท์  

ผู๎ประพันธ๑ใช๎คําศัพท๑บาลีจํานวนมาก เชํน อตัมมยตา ธัมมาวุธ โลกุตตระ 
นิพพาน เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปฌาน เป็นต๎น คําศัพท๑เหลํานี้มีอิทธิพลในการกําหนด/จํากัด
การตีความทั้งในระดับประโยคและระดับตัวบทวําต๎องอาศัยบริบททางวัฒนธรรม เพราะถ๎อยคําใน
ตัวบทเป็นวาทกรรมเถรวาทไทย ซึ่งมิใชํภาษาไทยในแบบธรรมดา 

นอกจากนั้น งานวิจัยพบการใช๎คําที่บํงบอกถึง “การถูกซํอน ถูกบังตา” เชํน มันลับ 
ซํอนเร๎น เป็นหมัน ไมํออกมาแสดงบทบาทอะไร แทบจะไมํรู๎จัก เป็นต๎น  

อยํางที่ทราบกันดีวํา ความหมายมีหลายระดับ เชํน ความหมายในระดับคํา 
ความหมายในระดับประโยคซึ่งเกิดจากความสัมพันธ๑ระหวํางถ๎อยคํา (words) กับบริบท (context) 
ความหมายในระดับตัวบทเกิดจากความสัมพันธ๑ระหวํางตัวบทกับบริบท ในกรณีนี้ ตัวบทของ  
พุทธทาสภิกขุมีความหมายที่บํงบอกวําคําสอนทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ เน๎นเรื่องการไมํ
เห็นแกํตัว ในขณะที่ระบบสิทธิมนุษยชนเน๎นแตํให๎คนมํุงรักษาสิทธิของตนเอง แตํไมํคํอยตระหนักเรื่อง
การทําหน๎าที่ วิธีคิดแบบนี้และวิธีตีความสิทธิมนุษยชนในทํานองนี้จึงไมํตํางจากวาทกรรมด๎านสิทธิ
มนุษยชนของพระสงฆ๑เถรวาทไทยรูปอ่ืน ๆ โดยเฉพาะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
แม๎วําตัวบท/วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) มีรายละเอียด
ในด๎านเนื้อหาที่ซับซ๎อนกวํามาก 

ในวาทกรรมสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุ แรงจูงใจหรือสาเหตุที่นําไปสูํ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกแทนด๎วยอวิชชา หรือความเห็นแกํตัว การถักร๎อยความหมายในลักษณะ
ทํานองนี้จึงสะท๎อนฐานคติของคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ เห็นวํามนุษย๑มีอวิชชาและตัณหาเองก็
เป็นสาเหตุของการเกิดของมนุษย๑ ในขณะที่ภาพแทนคําสอนทางพระพุทธศาสนาคือป๓ญญา ป๓ญญามี
หลายประเภทและหลายระดับ เชํน ป๓ญญาในระดับศีล ป๓ญญาในระดับเมตตากรุณา ป๓ญญาในระดับ
นิโรธ ป๓ญญาในระดับอโมหะ ป๓ญญาในระดับอโลภะ หรือการไมํเห็นแกํตัว  เป็นต๎น  พุทธทาสภิกขุ 
มีชื่อเสียงอยํางมากในด๎านการเผยแพรํโลกุตตรธรรม อยํางไรก็ตาม ในทศวรรษที่ 80 พุทธทาสภิกขุ
เน๎นไปที่ป๓ญญาในระดับของการรู๎ทั่วเกี่ยวกับอิสระเหนือป๓จจัย หรือของการไมํติดอยูํในป๓จจัยปรุงแตํ 
หรือรู๎จักกันในภาษาบาลีวํา “อตัมมยตา” 

4.1.7 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านกลวิธีทางโวหารและวรรณศิลป์  
งานวิจัยพบวํา ตัวบทมีการสร๎างความหมายที่สะท๎อนถึงการใช๎เครื่องมือทาง

โวหาร (rhetorical devices) และเครื่องมือทางวรรณศิลป์ (literary devices) จํานวนมาก เครื่องมือ
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ทางโวหารและวรรณศิลป์นอกจากสะท๎อนวิธีการใช๎ภาษาของผู๎ใช๎ภาษา ยังถูกพิจารณาวําเป็นเทคนิค
ที่ผู๎พูด/ผู๎เทศนาใช๎เพ่ือสํงความหมายให๎แกํผู๎ฟ๓ง โดยมีวัตถุประสงค๑ให๎ผู๎ฟ๓งคิดตาม หรือเกิดการคล๎อย
ตาม ผํานการร๎อยเรียงภาษาที่สามารถกระตุ๎นการตอบสนองทางอารมณ๑ หรือปลุกเร๎าการกระทําจาก
ผู๎ฟ๓ง อยํางไรก็ดี เครื่องมือทางโวหารมิได๎เป็นเรื่องอุดมการณ๑ (ideology) แตํเครื่องมือทางโวหารและ
วรรณศิลป์เหลํานี้ถูกใช๎เพื่อเน๎น (emphasis) เพื่อนําเสนอ (introduction) หรือเปลี่ยนมุมมอง 
(perspective) ใหมํ เครื่องมือทางโวหารบางอยํางถูกใช๎เพ่ือซํอนความหมายทางอุดมการณ๑ (ideological 
meaning) หรือหลบเลี่ยงบางประเด็นที่ไมํพึงประสงค๑ในแบบแยบยล 

การใช้อุปมา (simile) 
ตัวอยําง 
ไปเที่ยวดวงจันทร๑เหมือนไปเที่ยวสวนหลังบ๎าน (พุทธทาสภิกข,ุ 2556, น. 419-429) 
การใช้อุปลักษณ์ (metaphore) 
ตัวอยําง 
อตัมมยตาเป็นธัมมาวุธ 
การศึกษาสุนัขหางด๎วน  
เหยียบย่ําหัวใจของทุกศาสนา  
เป็นรํมโพธิ์รํมไทรของโลกท้ังโลก 
อตัมมยตาเป็นธัมมาวุธ (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
การใช้บุคลาธิษฐาน 
ตัวอยําง 
อตัมมยตาเป็นธัมมาวุธ อาวุธของธรรมะ สิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา แตํเดี๋ ยวนี้

มันยังคล๎ายกับเป็นหมันซํอนเงียบอยูํ ไมํออกมาแสดงบทบาทอะไร (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419) 
การใช้อติพจน์ (hyperbole) 
ตัวอยําง 
ระบบอุตสาหกรรมสูบเลือดเพ่ือนมนุษย๑ 
มาสุมหัว มาสุมกบาล 
เหลับหูหลับตาละเมิด 
ค๎านให๎ลํมจมวินาศ (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
การใช้ค าผิดฝาผิดตัว (catachresis) 
ตัวอยําง 
มันไมํต๎องขบกัดกันด๎วยประชาธิปไตยชนิดนี้ (พุทธทาสภิกข,ุ 2556, น. 419-429) 
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ป๓ญหาสิทธิมนุษยชนเป็นป๓ญหาซึ่งกําลังกลุ๎มหรือคลุ๎งอยูํในโลก (พุทธทาสภิกขุ, 
2556, น. 419-429) 

เราปลูกต๎นไม๎ต๎นหนึ่ง ให๎ความถูกต๎องกับมันทุกอยําง  (พุทธทาสภิกขุ, 2556, 
น. 419-429) 

การใช้ภาษาแดกดันประชดประชัน (satire) 
ตัวอยําง 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไมํรู๎สึกตัวได๎รับเกียรติสูงสุด (พุทธทาสภิกขุ, 2556, 

น. 419-429) 
การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ (rhetorical question) 
ตัวอยําง 
อยํางนี้เรียกวําละเมิดสิทธิมนุษยชนไหม (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
ใครทําขึ้น มันไมํใชํใครทําขึ้นดอก ความโงํของมนุษย๑ทําขึ้นมา (พุทธทาสภิกขุ, 

2556, น. 419-429) 
เมื่อไมํเกิดตัวกูแล๎ว มันก็ไมํเกิดความเห็นแกํตัว เมื่อไมํเห็นแกํตัว มันก็ไมํมีเขา 

ฟ๓งดูให๎ดี ๆ ถ๎าไมํมีตัว มันก็ไมํมีสิ่งที่เรียกวําเราวําเขา มันมีความรักกันและกัน เป็นตัวเดียวกันไปเลย 
แล๎วใครจะละเมิดสิทธิแกํใคร ใครจะละเมิดสิทธิแกํกันและกันได๎ ถ๎ามันรักกันเป็ นตัวเดียวกันเสีย 
ไมํมีมึง ไมํมีกู (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 

การใช้ค าสื่อแทนโดยนัย (hypocatastasis) 
ตัวอยําง 
มีคนกลําววํา อาตมานี้มัวแตํจะโฆษณาอตัมมยตา (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-

429) 
คําวํา “อัตตมยตา” ในที่นี้แท๎จริงคืออีกด๎านหนึ่งของแกํนคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

นั้นคืออนัตตาหรือความไมํมีอัตตา หรือความไมํเห็นแกํตัว หรือความไมํมีเหตุป๓จจัย แตํผู๎ประพันธ๑
เลือกที่จะไมํใชํคําหรือสัญลักษณ๑ที่ชาวพุทธทั่วไปรู๎จักดี แตํทวําผู๎ประพันธ๑ต๎องการสื่อสารด๎วยคําที่มีนัย
ลึกนี้ เพราะเป็นพระธรรมที่เกือบลืมและเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู๎ฟ๓งอีกด๎วย 

การอ้าง (allusion) 
ตัวอยําง 
“ความละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้เป็นของใหมํ เป็นความฉลาดแกมโกงของคน

สมัยใหมํที่มีการศึกษาชนิดที่กําลังมีอยูํ เป็นการศึกษาชนิดสุนัขหางด๎วนคือศึกษาแล๎วฉลาด ๆ จนไมํรู๎
จะฉลาดอยํางไรแล๎ว” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
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ข๎อความนี้ได๎อ๎างวาทกรรมด๎านการศึกษา ดังปรากฏในกลุํมคําสําคัญ คือ คน
สมัยใหมํที่มีการศึกษาชนิดที่กําลังมีอยูํเป็นการศึกษาชนิดสุนัขหางด๎วน นอกจากนั้น ข๎อความนี้ยังทํา
ให๎ผู๎อํานตระหนักถึงวิธีคิดหรือทัศนคติของพุทธทาสภิกขุตํอสถานการณ๑สังคมไทยในชํวงเวลานั้น 
ยิ่งกวํานั้น นี้ยังบํงบอกถึงอุดมการณ๑ที่ฝ๓งลึกอยูํในวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนนี้ ดังเห็นวําผู๎ประพันธ๑
ต๎องการให๎มีการปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนของไทย โดยเน๎นเรื่องศีลธรรมให๎มากยิ่งข้ึน  

การใช้ถ้อยค านัยผกผัน (verbal irony) 
ตัวอยําง 
“ฉลาดจนไมํรู๎จะฉลาดอยํางไรแล๎ว จะไปเที่ยวโลกพระจันทร๑ ไปเที่ยวดาวชนิด

ไหนก็ได๎ เหมือนไปเท่ียวสวนหลังบ๎านอยํางนั้นแหละ” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
ข๎อความนี้บอกเป็นนัยวําแท๎จริงแล๎ว มนุษย๑ยังโงํมาก แม๎สามารถไปถึงดวงจันทร๑ 

ผู๎ประพันธ๑ไมํใช๎คําที่เกี่ยวกับอวิชชาหรือความโงํของมนุษย๑ แม๎ผู๎ประพันธ๑อ๎างถึงอํานาจทางวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาในฐานะรัฐมหาอํานาจในแบบเบ็ดเสร็จในยุคสงครามเย็น แม๎แตํไทย
ซึ่งอยูํหํางไกลจากสหรัฐฯก็ยังต๎องเลียนแบบและติดตามความก๎าวหน๎าทางความรู๎และเทคโนโลยี และ
นี้ยังบํงบอกถึงการดํารงอยูํของอํานาจในการครอบงํา (hegemony) ของสหรัฐอเมริกา ดังสะท๎อนใน
การสํงออกระบบ คํานิยม และอุดมการณ๑ของตน อยํางไรก็ดี คนอเมริกันและคนไทยที่หลงใหล
อเมริกาก็ยังโงํ โดยเฉพาะผู๎คนในสังคมไทยกําลังสมาทานคํานิยมหรืออุดมการณ๑เหลํานี้อยํางขาดสติ 
เชํน สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ทุนนิยม วัตถุนิยม เป็นต๎น  

การใช้สัญลักษณ์ (symbolism) 
ป๓ญญาคือความฉลาดและความดี ในขณะที่อวิชชาคือความโงํ นี้เป็นแบบแผน

สําคัญในโครงเรื่องที่เรามักพบในคัมภีร๑หรือวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ความฉลาดแบบพุทธ 
หรือพุทธป๓ญญาจึงเป็นสัญลักษณ๑ของคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรือตัวศาสนาพุทธเอง มารเป็น
สัญลักษณ๑ที่หมายถึงความชั่วร๎าย หรือกิเลสตัณหา และความโงํเขลาที่มองไมํเห็นพุทธป๓ญญา อยํางไร
ก็ตาม หากพิจารณาตามเกณฑ๑การแบํงประเภทที่นิยมกันในป๓จจุบัน อยํางไรก็ตาม สัญลักษณ๑มิได๎ถูก
จัดวําเป็นเครื่องมือทางโวหาร (rhetorical device) แตํเป็นเครื่องมือทางวรรณกรรม (literary device) 

การใช้สัมพจนัย (synecdoche)  
สัมพจนัยคือการกลําวถึงสํวนใดสํวนหนึ่งของสํวนทั้งหมดเพียงบางสํวน ในกรณีนี้ 

การใช๎คําวํา “ฉลาดที่ประกอบด๎วยธรรมะ” โดยหมายถึงพุทธป๓ญญา และพุทธป๓ญญาในที่นี้เป็นด๎าน
หนึ่งของไตรสิกขา (ซึ่งประกอบด๎วย ศีล สมาธิ ป๓ญญา) นักอํานชาวพุทธยํอมตระหนักดีวําคําเหลํานี้
เป็นสํวนหนึ่งของไตรสิกขา แตํในขณะเดียวกันก็สะท๎อนถึงมรรคมีองค๑ 8 และยังบอกเป็นนัยถึง
ลักษณะการศึกษาหรือการพัฒนามนุษย๑ในแบบเถรวาทที่เน๎น 3 ด๎าน/ระดับ นั่นคือ ระดับศีล ระดับ
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สมาธิ และระดับป๓ญญา ซึ่งทุกระดับถูกพิจารณาวําเป็นเรื่องระดับความดีที่สัมพันธ๑กันหมดในเวลา
เดียวกัน นี้เป็นวิธีคิดท่ีเฉพาะของสถาบันเถรวาทท่ีไมํเหมือนใครในโลก  

ตัวอยําง 
“การที่จะเป็นไปในทางถูกต๎องได๎ ก็กลับไปหาธรรมะ ไปหาธรรมะ ให๎ฉลาดที่

ประกอบไปด๎วยธรรมะ (พุทธป๓ญญา) ยิ่งฉลาดยิ่งประกอบไปด๎วยธรรมะ ยิ่งฉลาดยิ่ งขึ้นไปอีก มันก็ยิ่ง
ประกอบด๎วยธรรมะยิ่งข้ึนไปอีก” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 

การใช้นามนัย (metonymy) 
ตัวอยําง 
“มีเงินมาก วางระบบอุตสาหกรรม ผลิตของที่ยั่วกิเลสออกมาขายให๎คนหลงใหล 

แล๎วสูบเลือดมนุษย๑ เพราะวําเกํงด๎วยการโฆษณา โฆษณาเกํงจนคุณยายขี้เหนียวซื้อตู๎เย็นก็ได๎ ซื้อทีวีก็
ได๎ นี่เพราะการโฆษณาเกํงของนักอุตสาหกรรม ผู๎มีอํานาจเงิน” คําวํา “เงิน” “อํานาจเงิน” ในที่นี้
หมายถึงลัทธิทุนนิยม (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 

การใช้ค าเพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์หรือฐานคติ (assumption) ของสังคมใน
ขณะนั้น 

ตัวอยําง 
“ในสิ่งที่เรียกวําสิทธิ ไมํบ๎าสิทธิ ไมํหลงสิทธิ เหมือนคนสมัยนี้” (พุทธทาสภิกขุ, 

2556, น. 419-429) 
การใช้การซ้ ากระสวนประโยค  
ตัวอยําง 
ไมํสําเร็จอยูํกับป๓จจัยนั้น ๆ  
ไมํอาศัยอยูํกับป๓จจัยนั้น ๆ  
ไมํติดอยูํกับป๓จจัยอะไร 
ไมํเป็นไปตามอํานาจแหํงป๓จจัยใด ๆ  
ไมํมีป๓จจัยอะไรจับยึดไว๎ได๎ นั่นแหละ 
ไมํมีป๓จจัยอะไรปรุงแตํง (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 419-429) 
อาจกลําวได๎วําการใช๎การซ้ํากระสวนประโยคเป็นจุดเดํนของกลวิธีทางภาษาของ

พุทธทาสภิกขุ ซึ่งสะท๎อนการเน๎น หรือการตอกย้ํา 
นอกจากนั้น หากพิจารณาในด๎านการสร๎างความหมายโดยอาศัยเทคนิคระดับสูง 

งานวิจัยยังพบอีกวําพุทธทาสภิกขุนิยมใช๎ไฮโปฟอรา (hypophora) ในการนําเสนอการอภิปราย 
ไฮโปฟอราหมายถึงการที่ผู๎พูด/ผู๎เทศนา/ผู๎ประพันธ๑ตั้งคําถามและตํอมาได๎ตอบคําถามนั้นเองเพ่ือนํา
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การอภิปรายเข๎าไปสูํประเด็นใหมํ หรือเพ่ือยกระดับการเลําอธิบายให๎เข๎มข๎นขึ้น นี้เป็นจุดเดํนที่เราเห็น
ในการเทศนาของพุทธทาสภิกขุ ดังในตัวอยํางข๎างลําง 

ตัวอยําง 
“ใครทําขึ้น มันไมํใชํใครทําขึ้นดอก ความโงํของมนุษย๑ทําขึ้นมา” (พุทธทาสภิกขุ, 

2556, น. 425) 
“เอาละขอให๎สนใจวําเป็นป๓ญหาอยํางไร เป็นป๓ญหาอยํางไร? ความละเมิดสิทธิ

มนุษยชนนี้เป็นของใหมํ เป็นความฉลาดแกมโกงของคนสมัยใหมํที่มีการศึกษาชนิดที่กําลังมีอยูํ ”  
(พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 424) 

ตัวอยําง 
“นี่ดูทั่วโลก ที่ไหนไมํมีความเห็นแกํตัว? ที่ไหนไมํมีการละเมิดสิทิมนุษยชน? ที่

ไหนไมํมีการคอยจ๎อง จ๎องอยูํที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน? นี่เพราะวําไมํมีไมํรู๎จัก ไมํบูชาอตัมมยตา คือ
ความคงที่อยูํในความถูกต๎อง” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 429) 

อยํางไรก็ตาม ผู๎วิจัยขอตั้งข๎อสังเกตวํา ไฮโปฟอรามีความแตกตํางจากปุจฉา
วิสัชนา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการถามตอบกันไปมาในจารีตเถรวาท พระรูปหนึ่งเป็นผู๎ถาม อีกรูป
หนึ่งเป็นผู๎ตอบ แตํในกรณีนี้ ผู๎ถามและผู๎ตอบคําถามเป็นคนเดียวกัน 

นอกจากนั้น งานวิจัยยังพบอีกวํา พุทธทาสภิกขุใช๎ออซีซีส (auxesis) ซึ่งหมายถึง
การใช๎คําตําง ๆ เพ่ือสร๎างความรู๎สึกในลักษณะเพ่ิมน้ําหนักขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเหมือนการไตํระดับ ออซีซิส
เป็นอีกรูปแบบที่พุทธทาสภิกขุนิยมใช๎ ดังในตัวอยํางข๎างลําง 

ตัวอยําง 
“เราไมํเสือกตอบ ไมํเสือกตอบ ไมํเสือกกลับ หัวเราะเยาะมันเสียอีก” (พุทธทาสภิกขุ, 

2556, น. 422) 
ยิ่งกวํานั้น งานวิจัยพบวํา พุทธทาสภิกขุใช๎ คาโคโฟนี (cacophony) ซึ่งหมายถึง

การใช๎คําท่ีอาจฟ๓งดูรุนแรงเพ่ือหวังผลทางความหมาย หรือเพ่ือเรียกความสนใจของผู๎ฟ๓ง นี้เป็นจุดเดํน
ของพุทธทาสภิกขุ 

ตัวอยําง 
“มันหลงสิทธิ เมาสิทธิ เที่ยวกัดผู๎อ่ืน ด๎วยการอ๎างสิทธิ” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, 

น. 423) 
4.1.8 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านกลวิธีทางวาทกรรม 

กลวิธีทางวาทกรรม (discursive strategy) คือกลวิธีคิดและวิธีพิจารณาประเด็น
ตําง ๆ ของผู๎ใช๎ภาษา ซึ่งในที่นี้คือวิธีคิดตําง ๆ ที่พุทธทาสภิกขุใช๎ในตัวบท “อตัมมยตากับป๓ญหา
สิทธิมนุษยชน” เชํน การสร๎างภาพแทน (representation) หรือการแทนอุดมการณ๑ของฝ๓่งตรงข๎าม 
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(สิทธิมนุษยชน) ด๎วยตัวอยํางในด๎านลบ (negative other-representation) ผํานความหมายโดยนัย 
(implicature) หรือมูลบท (presupposition) ทางสังคมและวัฒนธรรมบางอยําง 

“ไมํบ๎าสิทธิ ไมํหลงสิทธิ เหมือนคนสมัยนี้” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 422) 
“จะเรียกอะไรดี ก็เรียกวําคนบ๎ามันมากขึ้นในโลกนี้ ให๎คนปุามันหัวเราะ ให๎ลิง

มันหัวเราะ ที่บ๎าหลงสิทธิด๎วยความเห็นเกํตัว อาละวาดขํมเหงผู๎อื่น” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 423) 
จากสองตัวอยํางข๎างบนทําให๎ผู๎ฟ๓งสามารถตระหนักได๎ทันทีวําพุทธทาสภิกขุไมํ

เห็นวําสิทธิมนุษยชนเป็นจริยศาสตร๑ในระดับความดีเดียวกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา คําวํา 
“เหมือนคนสมัยนี้” สะท๎อนวําพุทธทาสภิกขุยํอมรู๎ดีวําผู๎ฟ๓งสามารถคิดตามตนเองได๎ หรือเข๎าใจวําตน
หมายถึงอะไร  

นอกจากนั้น กลวิธีทางวาทกรรมอีกอยํางที่พบในตัวบทของพุทธทาสภิกขุคือ 
การที่พุทธทาสภิกขุนิยมตีความพฤติกรรมของระบบสังคม/สถาบันทางสังคมไปในเรื่องแรงจูงใจ 
(motivations) เชํน ความเห็นแกํตัว ความโลภ อวิชชา การเอาตนเองเป็นศูนย๑กลาง เป็นต๎น ซึ่งทั้งหมด
เป็นวิธีคิดแบบพุทธ วิธีคิดในแบบแรงจูงใจเหลํานี้มักถูกสะท๎อนอยูํในเรื่องการเลือกหาคํา (choice of 
words) เชํน  ความเห็นแกํตัว ความรู๎สึกเป็นตัวกู ความคงที่อยูํในความถูกต๎องตามธรรมชาติ ความรัก
กันและกัน ความเมตตา เป็นต๎น ในขณะที่การเลําของผู๎คนในสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ อาจแสดงออกในรูป
เหตุผล (causation) ที่ไมํเน๎นเรื่องแรงจูงใจเพียงอยํางเดียว 

ยิ่งกวํานั้น กลวิธีทางวาทกรรมที่สําคัญของพุทธทาสภิกขุประการสุดท๎ายคือการ
แบํงข้ัว (ระหวํางพวกเรากับพวกเขา) ดังในข๎อความตัวอยํางข๎างลําง 

“เราบรรดาศาสนิกฃนแหํงศาสนาไหนก็ตาม จงยืนหยัดขึ้นตํอสู๎พ๎องกัน อยําให๎มี
ใครมาเหยียบย่ําหัวใจแหํงศาสนาองเราได๎ หัวใจของศาสนาก็จะมีอยูํ เป็นเครื่องคุ๎มครองปูองกันอยําง
เด็ดขาดไมํให๎เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยฃน” (พุทธทาสภิกขุ, 2556, น. 429) 

วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนที่ถูกสร๎างขึ้นใหมํนี้จึ งสนับสนุนการแบํงขั้ว 
(polarization) ระหวํางพวกเรากับพวกเขา และระหวํางคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เน๎นหน๎าที่  
(อนัตตา) กับวิธีคิดในแบบสิทธิมนุษยชนที่เน๎นสิทธิ (อัตตา) ในนัยนี้ ความหมายในระดับตัวบท
โดยรวมจึงสะท๎อนอุดมการณ๑ของสถาบันสงฆ๑เถรวาท ที่ไมํปรารถนาจะเห็นความวุํนวายในระบบ
การเมืองและโครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เน๎นการสร๎างสํวนเกินในยุคสงครามเย็นที่ทําให๎ผู๎คน
ต๎องเห็นแกํตัว แตํสารที่สําคัญที่สุดในตัวบทคือการนําเสนอพุทธป๓ญญาและการศึกษาในแบบเถรวาท 
ซึ่งเป็นอุดมการณ๑ที่เห็นวําการศึกษาในแบบสมัยใหมํมีความผิดพลาดเพราะไมํเน๎นการสอนจริยธรรม 
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4.2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ที่อําเภอ
ศรีประจันต๑ สุพรรณบุรี ทํานได๎บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแตํอายุ 13 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2494 และเข๎ามาจํา
พรรษาที่วัดพิเรนทร๑ กรุงเทพมหานคร จนสอบได๎นักธรรมเอกและเปรียญธรรม 9 ประโยคขณะยังเป็น
สามเณร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นพระสงฆ๑ที่สําเร็จการศึกษาในระดับตรีจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได๎รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากหลายสถาบัน
ทางการศึกษาของไทย ทํานได๎ประพันธ๑งานเขียนเกี่ยวกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยํางมากมาย 
เชํน พุทธธรรม ซึ่งถือวําเป็นหนังสือที่ได๎จัดวางคําสอนทางพระพุทธศาสนาไว๎อยํางเป็นระบบ หนังสือ
เลํมนี้จึงมีคุณคําดังเพชรน้ําหนึ่ง และจะเป็นรากฐานของความเจริญก๎าวหน๎าในการศึกษาค๎นคว๎าทาง
พระพุทธศาสนาสืบไป (สุชาติ หงษา, 2549, น. 111)  

สิ่งที่เป็นจุดเดํนของบรรดาปราชญ๑เถรวาทคือการดําเนินชีวิตทวนกระแสและความกล๎า
ที่จะโต๎กับวาทกรรมและคํานิยมของโลกตะวันตก มิวําความเห็นที่ทํานแสดงออกมานั้นจะถูกต๎อง
สมบูรณ๑หรือไมํ แตํสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไมํได๎คือทํานกล๎าทวนกระแส ทํานกล๎าโต๎กับสิ่งที่ผู๎คนในสังคม
มักคิดวําเป็นของดี เป็นความรู๎ ดังที่ทํานเคยกลําวอยํางนําครุํนคิดวํา ในทางพระพุทธศาสนานั้น การเข๎า
มาปฏิบัติตามธรรมเป็นชีวิตที่ทวนกระแสสังคม ทวนกระแสโลกของมนุษย๑ทั่ว ๆ ไปที่เขาเข๎าใจวําที่ดีที่
สุขเป็นอยํางไร โดยที่ทํานยืนยันตัวเองได๎วําทํานมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุขอยํางแท๎จริง บางทําน
ถึงกับอุทานออกมาวํา สุขจริงหนอสุขจริงหนอ อะไรทํานองนี้ ถ๎าทําได๎ตามนี้แล๎วชีวิตสํวนตนก็มี
ความสุข และเราก็สามารถทําสิ่งที่เรียกวําเป็นการบําเพ็ญประโยชน๑แกํสังคมไปด๎วย ชีวิตทวนกระแสก็
เป็นเพียงอาการภายนอกที่ปรากฏ แตํภายในตัว เรามันเป็นกระแสที่เป็นไปเองของตัวเราที่เราไมํต๎อง
ไปทวนเลย (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2555ข, น. 117) 

 
4.2.1 ตัวบท “สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม”  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) ได๎นิพนธ๑หนังสือเรื่อง “สิทธิมนุษยชน 
สร๎างสันติสุข หรือสลายสังคม” ตามคําอาราธนาของกระทรวงการตํางประเทศในปี พ.ศ. 2546 ดังนั้น 
หนังสือนี้จึงเป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาเฉพาะแตํก็ได๎รับการอ๎างอิงจากท้ังนักวิชาการไทยและตํางประเทศ 
ทํานเห็นวําสิทธิมนุษยชนเป็นความเจริญงอกงามในระดับหนึ่ง แตํมิใชํเป็นความเจริญในระดับสูง คํา
กลําวนี้อาจใกล๎เคียงกับการวิเคราะห๑ของ มาซาโอ อาเบ (Masao Abe) ที่เห็นวําสิทธิมนุษยชนเป็น
เพียงสํวนที่ชํวยเสริม แตํในสาระนั้น สิทธิมนุษยชนยังตํางจากพระพุทธศาสนา 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎ประพันธ๑งานนิพนธ๑ดังกลําวในปี 
พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นชํวงระยะเวลาที่ประเทศไทยเพ่ิงผํานพ๎นจากวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเกิดจากหลาย
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ป๓จจัย เชํน การตกลงของคําเงินบาท อันเนื่องจากการทํางบประมาณการคลังที่ขาดดุลอยํางเกินตัว 
การลงทุนที่เกินตัวในโครงการขนาดใหญํที่ไมํกํอให๎เกิดรายได๎ของภาคเอกชน การลดลงของภาคการ
สํงออกในหลายสํวนตําง ๆ ในชํวงเวลานั้น วิกฤตในครั้งนั้นได๎ทําลายกลุํมทุนและกลุํมธนาคาร (bank-
based conglomerates) ที่ได๎เกิดข้ึนอยํางรวดเร็วในชํวงทศวรรษแหํงการขยายตัวทางเศรษฐกิจกํอน
หน๎านั้น (King, 2012, p. 125) อยํางไรก็ตาม  วิกฤตครั้งนั้นได๎ทําให๎รัฐบาลและภาคเอกชนของไทย
เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของความพอประมาณ รวมถึงมาตรการทางด๎านธรรมาภิบาล 

4.2.2 แนวคิดทางการเมืองของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวํารัฐประชาธิปไตยยังเป็นเรื่อง

จําเป็น ดังที่ทํานกลําววํา ถ๎าต๎องการรับผิดชอบตํอรัฐประชาธิปไตย พึงถือหลักธรรมาธิปไตย ซี่งหมายถึง
การถือความจริง การถือความถูกต๎อง การถือหลักการ หรือการถือเหตุผลเป็นใหญํ (พระพรหมคุณาภรณ๑, 
2548ข, น. 23)  

งานเขียนจํานวนมากของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) สะท๎อนวํา
ทํานมิได๎คิดวําเสรีนิยมและสังคมนิยม (คอมมิวนิสต๑) เป็นสิ่งที่สมบูรณ๑แบบแตํอยํางไร ดังในคําวิจารณ๑
ของทํานที่วําคอมมิวนิสต๑ก็เน๎นที่จะให๎ความเสมอภาคให๎คนเทําเสมอกันหมด ฝุายทุนนิยมเสรีก็จะ
สนองความต๎องการของป๓จเจกชน แตํละคนเหมือนดังวําจะให๎เต็มที่ ก็ไปอีกทางหนึ่ง เพลินกับการสนอง
ตัณหาที่จะเสพบริโภค จนกลายเป็นบริโภคนิยมไป ก็สุดโตํงไปอีกแล๎วก็ไปไมํรอด ฝุายคอมมิวนิสต๑เอา
สังคมเป็นใหญํ ฝุายทุนนิยมเสรีเอาบุคคลเป็นใหญํ ฝุายคอมมิวนิสต๑นั้น คนทนไมํไหว ก็ล๎มไปบ๎าง ซวนเซ
อยูํบ๎าง ฝุายทุนนิยมเสรีนี้ ธรรมชาติและธรรมโดยรวมจะทนไมํไหว แล๎วก็จะต๎องเสื่อมทรุดไป  
(พระพรหมคุณาภรณ๑, 2548ค, น. 63)  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เคยกลําววํา ในแวดวงการเมืองป๓จจุบัน
นี้ ประชาธิปไตยกําลังเป็นตัวชูโรง แตํวําที่จริงคุณงามความดีของระบบประชาธิปไตยนั้นก็ยังหาได๎เป็น
ที่มั่นใจโดยสิ้นเชิงไมํ หากถูกครอบงําด๎วยทิฐิที่ผิด เวลานี้มีการพยายามเอาประชาธิปไตยมาจับเข๎าคูํกับ
ลัทธิทุนนิยม หรือถึงกับจัดวําเป็นลัทธิอันหนึ่งอันเดียวกัน ในขณะที่ลัทธิทุนนิยมกับลัทธิสังคมนิยมที่
มองเห็นกันชัด ๆ วําเป็นสองระบบที่แตกตํางและขัดแย๎งกันอยํางตรงข๎ามนั้น วําที่จริงแล๎วก็รวมลงใน
วัตถุนิยมเป็นอันเดียวกันทั้งสองอยํางนั่นแหละ แตํกํอนนี้ก็กลัวสงครามระหวํางสองอุดมการณ๑ เมื่อ
สงครามระหวํางสองคํายอุดมการณ๑จางหายไปก็กลับมีความขัดแย๎งเนื่องจากความแบํงแยกในเรื่องเชื้อ
ชาติ เรื่องผิว เรื่องศาสนา ชัดเจนรุนแรงยิ่งขึ้น ไมํใชํแคํนั้น เรื่องนี้ยังกระทบมาถึงป๓ญหาการอพยพเข๎า
เมืองและการลี้ภัยด๎วย ทําให๎ประเทศตําง ๆ หวาดระแวง เนื่องจากในการอพยพลี้ภัยนั้นก็มีผู๎ที่แอบแฝง
เข๎าไปดําเนินการกํอการร๎ายระหวํางประเทศ  

นอกจากนั้น ความเห็นผิดสําคัญที่ครอบงําอารยธรรมของมนุษย๑ป๓จจุบันมีสาม
ประการคือ 1. การมองตัวมนุษย๑เองที่แยกตํางหากจากธรรมชาติ โดยมีฐานะที่จะครอบครองหรือพิชิต
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ธรรมชาติ  2. การมองเพ่ือนมนุษย๑ที่ไมํเป็นเพ่ือนมนุษย๑  3. การมองความสุขวําเกิดจากวัตถุที่จะบํารุง
บําเรอตนเองให๎เต็มที่ โดยเข๎าใจวํามนุษย๑จะมีความสุขได๎ตํอเมื่อมีวัตถุเสพบํารุงบําเรอมากที่สุด 
ยิ่งกวํานั้น คําที่พูดกันเดํนในป๓จจุบันซึ่งเป็นเรื่องขึ้นหน๎าขึ้นตาของอารยธรรมยุคนี้คือ สิทธิมนุษยชน 
(human rights) และการยอมทนกันได๎ (tolerance) แตํหลักสิทธิมนุษยชนที่ใช๎กันในป๓จจุบันยังมี
จุดอํอน หรือข๎อบกพรํองที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1. ตัวแนวคิดเองมีความบกพรํองเพราะเกิดจากภูมิหลัง
และพ้ืนฐานความคิดแบบแบํงแยกพรรคพวกผิวพรรณ เป็นต๎น 2. สิทธิมนุษยชนเป็นบัญญัติของสังคม 
ไมํใชํเป็นของมีมาโดยธรรมชาติ 3. หลักสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางสังคม เป็นเรื่องที่เน๎น
กันอยู ํในระดับสังคม โดยไมํคํอยได๎ดูเบื ้องหลังกันให๎ลึกลงไประบบแหํงพฤติกรรมของมนุษย๑  
การเรียกร๎องสิทธิมนุษยชนนั้น เมื่อมองลึกลงไปจะพบวํา มีไมํน๎อยเลย มักทําด๎วยมีโทสะ มีความ
เกลียดชัง (สัมพันธ๑ ก๎องสมุทร, 2560, น. 181 -211) 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําการเมืองจะดี หากคนมีศีลธรรม
และเชื่อวําคนในยุคป๓จจุบันบางทีแทบนึกไมํออกวําเสมอภาคจะมีความหมายเชิงประสานได๎อยํางไร 
อันนี้แสดงวําคนเลยเถิดกันไปมากแล๎ว เหตุที่เป็นอยํางนั้น ก็เพราะคนป๓จจุบัน มองหลักความเสมอ
ภายใต๎อิทธิพลของทุนนิยม หรือลัทธิเศรษฐกิจที่มุํงหาผลประโยชน๑ของป๓จเจกชน จนทําให๎แตํละคน
มุํงเพํงจ๎องหาผลประโยชน๑ของตน แล๎วความเสมอภาคก็มีความหมายมาสนองความต๎องการอันนี้ คือ
ความต๎องการแยํงชิงผลประโยชน๑ (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑, 2560, น. 73) คนไทยต๎องประจักษ๑ชัด
ในความหมายของความเป็นอิสระเสรี หรืออิสรภาพและเสรีภาพอยํางถูกต๎องชัดเจน และประพฤติ
ปฏิบัติดํารงชีวิตและดําเนินกิจการอยูํภายในอิสรภาพและเสรีภาพที่ถูกต๎องตามความหมายนั้น  
(พระพรหมคุณาภรณ๑, 2556, น. 66-67)  

โดยทั่วไป สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎รับการยอมรับทั้งในและ
ตํางประเทศวําเป็นนักคิดทางพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยที่มีผลงานการตีความพระพุทธศาสนาประยุกต๑
กับความรู๎สมัยใหมํมากที่สุด โดนัลด๑ เค. สแวเรอร๑ (Donald K. Swearer) นักวิชาการและผู๎เชี่ยวชาญ
พระพุทธศาสนาชาวอเมริกันได๎กลําววํา ทํานเป็นนักคิดเถรวาทสายก๎าวหน๎าในลักษณะเดียวกับ  
พุทธทาสภิกขุ, ส.ศิวรักษ๑ และ ประเวศ วะสี (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2560, น. 124)  

อยํางไรก็ดี นักวิชาการบางคนอาจเห็นตําง เชํน สุรพศ ทวีศักดิ์ ได๎เขียนบทความ 
“สมเด็จพระสังฆราช พระสงฆ๑อยูํเหนือการเมือง นําการเมือง? ” โดยอ๎างถึงปราชญ๑ทางพุทธศาสนาไทย 
อยํางเชํน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งพยายามอธิบายวํา พระสงฆ๑ไทย “อยูํนอก” 
และ “อยูํเหนือ” การเมือง เพราะพระสงฆ๑ไทยไมํได๎มีตําแหนํงและบทบาทในการบริหารบ๎านเมือง 
และไมํมีสิทธิเลือกตั้ง บทบาทที่ควรจะเป็นของพระสงฆ๑ที่อยูํนอกและเหนือการเมืองก็คือบทบาทใน
การ “นําการเมือง” นั่นคือ นําการเมืองโดยธรรม หมายถึงการสอนให๎นักการเมืองใช๎คุณธรรมในการ
บริหารบ๎านเมือง โดยเฉพาะการสอนให๎ประชาชนควรเกี่ยวข๎องกับการเมืองอยํางมีศีลธรรม แตํทวําใน
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ทัศนะของสุรพศ ทวีศักดิ์ การอยูํนอกและเหนือการเมืองในความหมายดังกลําวอาจถูกกําหนดโดย
เงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ  คือ เงื่อนไขหลักธรรมวินัยเถรวาทท่ีไมํอนุญาตให๎พระสงฆ๑มีตําแหนํงบริหาร
บ๎านเมือง และเงื่อนไขอํานาจรัฐที่จํากัดสิทธิทางการเมืองของพระสงฆ๑ไว๎ไมํให๎สามารถเข๎ามามีบทบาท
ทางการเมืองได๎เหมือนฆราวาสทั่วไป (เชํน ไมํมีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต๎น) แตํคําถามสําคัญที่สุรพศฯ ตั้งขึ้น 
คือ ตําแหนํงสมเด็จพระสังฆราช ถือเป็นตําแหนํงทางการเมืองที่มีอํานาจและบทบาทหน๎าที่เกี่ย วกับ
การบริหารบ๎านเมืองหรือไมํ สุรพศฯ ได๎เสนอคําตอบวํา เราอาจต๎องดูจากโครงสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางรัฐกับศาสนาที่เป็นมาและเป็นอยูํจริง นั่นคือ โครงสร๎างที่มีศาสนจักร (มหาเถรสมาคม) ของรัฐ 
ซึ่งเป็นศาสนจักรที่มีสถานะ อํานาจทางกฎหมาย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุขของศาสนจักร 
ภายใต๎ความสัมพันธ๑ระหวํางอาณาจักร-ศาสนจักรเชํนนี้ รัฐมีหน๎าที่อุปถัมภ๑ คุ๎มครอง สํงเสริมการเผย
แผํศาสนา และศาสนจักรก็มีหน๎าที่ตอบสนองนโยบาย อุดมการณ๑รัฐ พูดงําย ๆ คือ ศาสนจักรเป็น
กลไกหนึ่งของรัฐ  

สุรพศฯ เห็นวํา ป๓ญหาทางศาสนาควรแก๎จากป๓ญหาระดับรากฐานที่สุด คือ ป๓ญหา
โครงสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางรัฐกับศาสนา โดยทําให๎รัฐไทยเป็นรัฐโลกวิสัย (secular state) หรือ
การแยกศาสนจักรออกจากการเมือง หรือให๎องค๑กรทุกศาสนาเป็นเอกชน ไมํมีการใช๎ศาสนาใด ๆ เป็น
เครื่องมือตอบสนองอุดมการณ๑ทางการเมือง แตํโจทย๑ป๓ญหาระดับรากฐาน หรือโครงสร๎างเชํนนี้กลับ
มิได๎ถูกพูดถึง ยิ่งกวํานั้น รัฐและคณะสงฆ๑ไทยนําโจทย๑ความสัมพันธ๑ระหวํางรัฐกับพุทธศาสนาแบบยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย๑ มากําหนดให๎สังคมถกเถียงและหาทางแก๎ไมํจบตลอดมา หากกลําวอยํางถึงที่สุด 
การที่สังคมถูกทําให๎ยึดติดอยูํกับโจทย๑ผิด ๆ เดิม ๆ ก็คือการที่สังคมถูกทําให๎ไมํมีเสรีภาพที่จะตั้งโจทย๑ 
หรือตั้งคําถาม ถกเถียงด๎วยเหตุผลอยํางเต็มที่ตํอป๓ญหาระดับรากฐานที่สุดในการสร๎างประชาธิปไตย 
และการจัดระบบความสัมพันธ๑ระหวํางศาสนากับรัฐ สังคมเราถูกทําให๎ยึดติดหรือ “ติดกับดัก” โจทย๑
ป๓ญหาปลอม ๆ เดิม ๆ บนการผลิตสร๎างมายาคติในเรื่อง “อยูํเหนือการเมือง” เชํน  พระสงฆ๑และ
พุทธศาสนาอยูํเหนือการเมือง และควรนําการเมือง (เป็นต๎น) ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง พระสงฆ๑และ
พุทธศาสนาถูกกําหนดโดยอํานาจรัฐให๎อยูํในการเมือง เป็นกลไกและเครื่องมือทางการเมืองของฝุาย
อนุรักษ๑นิยมตลอดมา และไมํมีศักยภาพและความชอบธรรมที่จะ “นํา” การเมืองในบริบทโลกสมัยใหมํ
ได๎อีกแล๎ว (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2560, น. 125)  

อยํางไรก็ตาม ผู๎วิจัยกลับเห็นวํา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎กลําวในเชิงทฤษฎี
ในหลายแหํงและหลายที่วําแท๎จริงพระภิกษุสงฆ๑ควรทําตัวอยํางไร โดยเฉพาะการยึดพระวินัย สุรพศฯ
ควรสังเกตวําคําวํา “พระพุทธศาสนา”ในที่นี้มิใชํหมายเพียงแคํมหาเถรสมาคม หรือสมเด็จพระสังฆราช 
ดังที่สุรพศฯ หรือคนทั่วไปอาจเข๎าใจ แตํยังต๎องหมายรวมถึงพุทธบริษัททั้งหมด ซึ่งมีสถาบัน ประชาสังคม 
และพระภิกษุสงฆ๑รวมอยูํด๎วย หากกลําวอยํางสังคมวิทยา ทุกสถาบันในสังคมไทยสามารถมีอิทธิพลตํอ
การเมืองไทยได๎ทั้งนั้น ดังเห็นวํา สถานการณ๑สังคม หรือประเด็นตําง ๆ ของสถาบันทางสังคมนั้นก็ยัง
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สามารถถูกทําให๎เป็นเรื่องการเมือง (politicization) ได๎ตลอดเวลา ดังนั้น การเลือกเฉพาะกลุํมสงฆ๑ใน
ประเด็นนี้จึงไมํทําให๎เราเห็นป๓ญหาสังคมไทยที่แท๎จริงที่มักกว๎างใหญํไพศาลกวําสังคมของคณะสงฆ๑ได๎
จริง เชํน ป๓ญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย ป๓ญหาคํานิยมแบบไทย เป็นต๎น  

4.2.3 การตีความสิทธิมนุษยชนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) 
1. โดยทั่วไป สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําสิทธิมนุษยชนเป็น

เรื่องของความเจริญงอกงาม แตํอยํางไรก็ตาม สิทธิมนุษยชนก็เป็นเพียงข๎อตกลง หรือกติกาทางสังคม
เทํานั้น จึงมิใชํกฎธรรมชาติ (ความเป็นจริงทางธรรมชาติ) นอกจากนั้นในทัศนะของสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) สิทธิมนุษยชนเกิดจากบริบททางประวัติศาสตร๑ที่สะท๎อนถึงความเห็นแกํตัว
ของมนุษย๑ในโลกตะวันตก โดยทํานได๎ยกตัวอยํางเกี่ยวกับการประหัตประหาร ความรุนแรง สงคราม 
การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการลําอาณานิคม (colonization) ในหลายศตวรรษที่ผํานมา เรื่องเหลํานี้
ถูกใช๎เป็นเหตุผลหรือสะท๎อนภาพของความเห็นแกํตัวและการแขํงขันแกํงแยํงชิงดีของมนุษย๑ในโลก
ตะวันตก  

2. ในทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ สิทธิมนุษยชนเป็นจริยศาสตร๑เชิงลบ 
มนุษย๑ควรพัฒนาไปสูํจริยศาสตร๑เชิงสร๎างสรรค๑ ดังสะท๎อนในตอนท๎ายของตัวบท ทํานจึงพยายามสื่อ
เป็นนัยวําแท๎จริง ศีล 5 ก็อาจพอเทียบกับสิทธิมนุษยชน แตํวิธีคิดเรื่องความดีของพุทธมีความลึกซึ้ง 
และวิธีแจกแจงหรือนิยามความดีของพุทธมีหลักเกณฑ๑ (criteria) ที่ผู๎คนสมัยใหมํควรจะต๎องทําความ
เข๎าใจ คนไทยควรกลับไปพิจารณาอะไรคือความดีในแบบดั่งเดิม คนไทยควรแยกให๎ออกระหวํางความ
ดีดังที่นิยามโดยสํานักอรรถประโยชน๑นิยมนั้นตํางจากความดีที่นิยามโดยพระพุทธเจ๎า หากวิเคราะห๑
ตัวบทในเชิงโครงสร๎างทํานใช๎หลักไตรสิกขาในฐานะกฎเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑ในการแยกสามระดับ
ของความดี ได๎แกํ ความดีในระดับศีล ความดีในระดับสมาธิ และความดีในระดับป๓ญญา ในขณะที่การ
ไมํละเมิดสิทธิ์ หรือการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู๎อ่ืน (ดังสะท๎อนในวิธีคิดของสิทธิมนุษยชน) จึงเป็น
เรื่องความดีเชํนกัน แตํทวําอาจเป็นความดีในระดับที่ไมํสูงมาก อยําไรก็ดี ตัวบทของสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎ถูกสร๎างขึ้นในยุคหลังสงครามเย็น ดังนั้น ตัวบทจึงจําเป็นต๎องถูกตีความ
ภายใต๎บริบทของยุคหลังสงครามเย็น เมื่ออุดมการณ๑เสรีนิยมได๎ชัยชนะเหนืออุดมการณ๑สังคมนิยมใน
ยุโรปเรียบร๎อย นั่นหมายความวําพระสงฆ๑ยํอมตระหนักวําเสรีนิยมกําลังครอบงําโลก  

3. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎พยายามสื่อเป็นนัยวําการบังคับ
ใช๎กฎหมายและการรับกลไกสิทธิมนุษยชนในแบบโลกตะวันตกก็ยังเป็นสิ่งจําเป็น แตํทวําสังคมไทยไมํ
ควรทิ้งเรื่องการนิยามความดีในแบบดั้งเดิม (พระพุทธศาสนา) ทํานจึงพยายามใช๎ฉากประวัติศาสตร๑ใน
โลกตะวันตกเพ่ืออธิบายบริบทของวิวัฒนาการทางความคิดในโลกตะวันตกและสรุปวําสังคมตะวันตก
ยังมีแตํความเบียดเบียนกัน นับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นําไปสูํลัทธิลําอาณานิคมหรือลัทธิ
จักรวรรดินิยมในที่สุด  
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อยํางไรก็ดี ผู๎คนที่เคยอํานงานประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ เชํน The Rise and Fall 
of Civilizations ของนิโคลัส แฮกเกอร๑ (Nicholas Hagger) หรือ The Rise and Fall of the Great 
Powers ของพอล เคเนดี้ (Paul Kennedy) อาจไมํรู๎สึกคล๎อยตามกับงานประพันธ๑ของสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เพราะการลําอาณานิคมมักถูกตีความโดยนักวิชาการตะวันตกวําเป็นเรื่อง
จําเป็น อยํางไรก็ดี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ทําตรงจุดนี้ได๎นําสนใจ อาจเพราะนี้สะท๎อนวําทํานมิได๎
อํานแตํพระไตรปิฎก ทํานยังได๎ให๎ความสนใจในเรื่องขําวสาร โดยเฉพาะเหตุการณ๑สําคัญทาง
ประวัติศาสตร๑โลก ความลุํมลึกในการคัดเลือกใช๎ฉากสําคัญในประวัติศาสตร๑โลกของทํานจึงสะท๎อนถึง
การตีความในแบบทางเลือก (alternative version) นี้จึงทําให๎บทวิเคราะห๑ของทํานมีความนําสนใจ
มากกวําการเทศนาในแบบทั่วไป หรือสามารถทําให๎คนอํานคล๎อยตามกับการให๎เหตุผล (argument) 
ของทํานได๎ไมํยากนัก โดยเฉพาะกลุํมผู๎อํานท่ีชื่นชอบมุมมองของทํานอยูํแล๎ว  

4. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เสนอวําศีล 5 และทิศ 6 เป็นเรื่อง
หน๎าที่ จึงเป็นหลักประกันทางสังคมที่มีความสําคัญในระดับเบื้องต๎นสําหรับชาวพุทธ เพราะทั้งศีล 5 
และทิศ 6 ครอบคลุมมิติตําง ๆ ของชีวิตในแบบฆราวาสได๎อยํางครบถ๎วน แม๎วําข๎อเสนอในทํานองนี้
อาจเป็นเรื่องที่ผู๎รู๎หลายคนได๎เคยเสนอมาแล๎วในอดีตในการเปรียบเทียบพระพุทธศาสนากับสิทธิ
มนุษยชน แตํทํานได๎กล๎าที่จะวิจารณ๑วํา สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องในแคํระดับศีล แตํยังมิใชํระดับสมาธิ
หรือระดับป๓ญญา ในอีกด๎านหนึ่ง สิ่งที่เรียกวําเป็นป๓ญญาของสิทธิมนุษยชนก็ยังไมํใชํป๓ญญาใน
ความหมายของพระพุทธศาสนา สังคมไทยจึงควรใช๎ป๓ญญาให๎มากในการสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เรื่องความแตกตํางในระดับรากฐานทางปรัชญาที่มีอยูํจริงในนิยามวําด๎วยความดีและวิธีคิดเกี่ยวกับ
ความด ี

5. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) พยายามสื่อกับสังคมไทยวํา หาก
พิจารณาให๎ถึงรากหรือแกํน จริยศาสตร๑แบบสิทธิ์อาจกระตุ๎นให๎ผู๎คนวางทําทีของตนในแบบอหังการ 
ดังเห็นวํา สิทธิมนุษยชนมักเน๎นเรื่องการปกปูอง การอ๎าง และการเรียกร๎องสิทธิ์ ซึ่งอาจเปรียบเสมือน
จริยธรรมเชิงปรป๓กษ๑หรือเชิงลบ เพราะการที่ระบบสิทธิมนุษยชนเน๎นแตํให๎ผู๎คนคิดในเชิงเรียกร๎องหรือ
ปกปูองสิทธิ์ของตนเอง จึงกํอให๎เกิดการปรุงแตํงเรื่องอัตตา อยํางไรก็ตาม นี้เป็นมุมมองของสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑ที่ใช๎ญาณวิทยาพุทธ (Buddhist epistemology) นักวิชาการสิทธิมนุษยชนที่ใช๎
เกณฑ๑ความดีอยํางอ่ืนอาจไมํเห็นด๎วย แตํงานวิจัยนี้เน๎นวิธีคิดของผู๎ประพันธ๑ (constructivism) ใน
งานมากกวําเน๎นวิธีคิดของผู๎อํานหรือผู๎ตีความ (interpretivism) 

คําวิจารณ๑ในมิติจริยศาสตร๑ที่ลุํมลึกของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑นี้จึงคล๎ายคลึง
กับข๎อวิเคราะห๑ของ แซลลี บี คิง (Sallie B. King) นักวิชาการพุทธศาสตร๑ที่เห็นวําจริยศาสตร๑ของสิทธิ
มนุษยชนมักปรากฏออกมาในทํานองปรป๓กษ๑ (adversarial) ที่กระตุ๎นการจับผิดวําใครจะละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของตน หรือเน๎นการปกปูองสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ในขณะที่จริยศาสตร๑แบบพุทธ
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เน๎นการควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของตนเอง หรือการทําหน๎าที่ของตนเองให๎ดีที่สุด จึงเป็น  จริย
ศาสตร๑ที่ไมํเน๎นสภาพปรป๓กษ๑ (non adversarial) หรือไมํเน๎นการอ๎างสิทธิ์ของตนเองเหนือคนอ่ืน 

4.2.4 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านแนวคิด 
หากพิจารณาสาระของโครงสร๎างของการให๎เหตุผล (argument) นั้น สมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ใช๎พุทธญาณวิทยา (Buddhist epistemology) โดยเฉพาะการใช๎
ไตรสิกขาในฐานะกฎเกณฑ๑ทางความรู๎ในการตัดสินและในการจัดลําดับระดับของความดี นอกจากนั้น 
ทํานอ๎างตัวอยํางฉาก/เหตุการณ๑สําคัญทางประวัติศาสตร๑จํานวนมากในตัวบท โดยเริ่มจากนิยามและ
ข๎อเสนอที่วําสิทธิมนุษยชนได๎เกิดขึ้นจากบริบทของความเบียดเบียนในโลกตะวันตก การอ๎างสิทธิ์จึง
เป็นทําทีทางจริยธรรมที่เชิงลบ ความดีของโลกมีมากกวําเรื่องของการไมํละเมิดสิทธิ์ แม๎สิทธิมนุษยชน
เป็นสิ่งสําคัญมากในการที่จะชํวยมนุษย๑ให๎มีชีวิตที่ดีงามและมีความสุข แตํการมีเพียงสิทธิมนุษยชนนั้น
ยังไมํพอ ผู๎คนจํานวนมากในโลกมักชื่นชมอิสระเสรีภาพในสิทธิมนุษยชนด๎วยความไมํรู๎ชัดถํองแท๎ 
ดังนั้น พุทธธรรม เชํน เมตตาธรรม อนัตตา หรือความไมํเห็นแกํตัวนั้นเป็นความดีระดับสูงที่มนุษย๑ควร
นํามาปฏิบัติ  

หากพิจารณาในด๎านโครงสร๎างหลักธรรมพุทธที่ถูกใช๎ในตัวบท “สิทธิมนุษยชน
สร๎างสันติสุขหรือสลายสังคม” สมเด็จพุทธโฆษาจารย๑ใช๎แนวคิดเรื่องศีล 5 และทิศ 6 เป็นตัวเปิดเรื่อง 
โดยอธิบายวําทั้งศีล 5 และทิศ 6 เป็นหลักประกันทางสังคมท่ีสําคัญ แตํยังไมํเพียงพอ แตํที่สําคัญที่สุด
คือการเน๎นป๓ญญาในสองความหมาย ป๓ญญาในความหมายแรกคือ การรู๎ความจริง หรือธรรมแหํงเหตุ
ทั้งหลาย ป๓ญญาในความหมายที่สอง คือ การรู๎การประสานสอดคล๎อง อาจกลําวได๎วํ าแนวคิดเรื่อง
ป๓ญญาได๎ถูกใช๎ในการดําเนินเรื่องในชํวงตอนจบ 

นิยามสิทธิมนุษยชน 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎เริ่มต๎นการอธิบายด๎วยการให๎คํานิยาม

สิทธิมนุษยชน จากจุดยืนของตนเอง ซึ่งมีสาระท่ีครอบคลุมประเด็นสําคัญพอสมควร  
สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของการที่มนุษย๑เรามาตกลงยอมรับกันให๎บุคคลในฐานะที่เป็น
มนุษย๑แตํละคนได๎รับความเคารพนับถือเอาใจใสํ ดูแล คุ๎มครองรักษา และได๎รับประโยชน๑
จากการมีชีวิตอยูํในโลกนี้ ซึ่งอาจจะพูดวํา อยํางดีที่สุด มนุษย๑ที่มาตกลงกันในที่นี้
หมายถึงชุมชนระดับโลก คือ องค๑การสหประชาชาติ ได๎แกํ ชาติตําง ๆ ทั้งหลายในโลกนี้ 
ที่ได๎ตกลงกันและได๎วางเป็นข๎อกําหนดกฎเกณฑ๑ขึ้น ซึ่งยอมให๎บุคคลยกขึ้นเป็นข๎ออ๎าง 
เพ่ือเป็นหลักประกันหรือมาตรฐานที่เขาจะมีชีวิตอยูํอยํางดี สามารถเข๎าถึงความดีงาม
และประโยชน๑สุขท่ีควรจะได๎รับ (พระธรรมปิฎก, 2546, น. 1) 
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ภูมิหลังของสิทธิมนุษยชน 
จุดเดํนที่พบในงานนิพนธ๑ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑คือการยกตัวอยําง

มากมายที่ทํานคิดวําอาจเป็นสํวนหนึ่งของภูมิหลังสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะบทวิจารณ๑ภูมิหลัง 
(background) หรือบริบททางประวัติศาสตร๑ (historical context) ของการกําเนิดขึ้นมาของแนวคิด
วําด๎วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ในระบบสิทธิมนุษยชน  

ภูมิหลังของสิทธิมนุษยชนเต็มไปด๎วยการที่มนุษย๑เบียดเบียน แยํงชิง กดขี่ขํมเหง ซึ่งกัน
และกัน มองในอีกแงํหนึ่งก็เหมือนกับวํา สิทธิมนุษยชนนี้ได๎มาด๎วยการตํอสู๎และมนุษย๑ที่
เป็นต๎น คิดที่ทําให๎เกิดมีการจัดวางสิทธิมนุษยชนขึ้นเป็นกติกานั้นเป็นชาวตะวันตก 
มนุษย๑ตะวันตกได๎ออกลําเมืองขึ้นและครอบครองอาณานิคมมากมาย มนุษย๑ที่อยูํใน
อาณานิคมหรือเมืองขึ้นนั้นถูกกดขี่ขํมเหง ถ๎าพูดด๎วยภาษาป๓จจุบัน ก็เรียกวําแทบไมํมี
สิทธิมนุษยชนเลยทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร๑วินถือหลักวํา ธรรมชาติมีการคัดเลือกในตัว
ของมันเอง ซึ่งจะทําให๎สัตว๑ที่แข็งแรงเกํงกล๎า และมีความเหมาะสม สํวนสัตว๑ที่อํอนแอ 
ไมํมีความสามารถก็ล๎มตายดับ หรือสูญพันธุ๑ไป. . .แนวคิดนี้กลายเป็นแนวคิดหลักในเชิง
ธุรกิจ ที่สนับสนุนการแขํงขันในการค๎าขาย แม๎วําในทางการเมือง ลัทธินี้ไมํเป็นที่ยอมรับ
แล๎วอยํางน๎อยในระดับของการอ๎างอิง แตํในทางเศรษฐกิจอิทธิพลของลัทธินี้ก็ยังมีอยูํ
อยํางลึกซึ้งแม๎ในป๓จจุบัน (พระธรรมปิฎก, 2546, น. 4) 

นี้อาจกํอให๎เกิดความสงสัยแกํผู๎อํานวําทํานจะใสํเรื่องเหลํานี้มาทําไม ทําไมทําน
ไมํพูดเรื่องดี ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน? ยกตัวอยํางเชํน การอธิบายวําสิทธิมนุษยชนได๎ทําให๎ผู๎คนใน
สังคมไทยหันมาสํารวจวําอะไรที่สังคมไทยยังต่ํากวํามาตรฐานของโลกตะวันตก แตํทวําทํานเลือกที่จะ
เน๎นตรรกะวําการที่ชาวตะวันตกนิยมแขํงขันและเบียดเบียนกันในตลอดระยะเวลาที่ยาวนานใน
ประวัติศาสตร๑โลกจึงนําไปสูํการสถาปนาระบบสิทธิมนุษยชนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นี้จึงเกิด
ความหมายโดยนัย (implicature) วําในขณะที่ภูมิหลังของสังคมอ่ืน ๆ มิได๎มีพัฒนาการเหมือนโลก
ตะวันตก แตํทวํา ทั้งนี้หลายคนอาจเห็นแย๎งได๎วําแท๎จริงแล๎ว โลกตะวันออกก็มีสภาพของการเบียดเบียน
ที่ไมํน๎อยไปกวําโลกตะวันตกเลย  

ความส าคัญของกฎหมาย/กติกา 
ข๎อคิดท่ีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ให๎ในที่นี้คือชาวพุทธมิควรเห็นวําข๎อตําง ๆ ใน

ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินั้นเป็นสิ่งดีที่สุดแล๎ว แตํทํานเตือนวํา ในความ
เป็นจริง อารยธรรมโลกเจริญกวําวิธีคิดของระบบสิทธิมนุษยชนมากมายหลายเทํา ซึ่งในที่นี้ผู๎วิจัย
ขอตีความในเชิงอธิบายหรือขยายความวําความลุํมลึกในอารยธรรมฮินดู อารยธรรมพุทธ อารยธรรม
ขงจื้อในเอเชียได๎พิจารณาเรื่องคุณคําของชีวิตมนุษย๑ในมิติตําง ๆ มานานหลายพันปีแล๎ว แตํตะวันตก
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เพ่ิงมาประดิษฐ๑ระบบสิทธิมนุษยชนเมื่อระบบระหวํางประเทศล๎มเหลวในการจัดการกับสถานการณ๑ทาง
มนุษยธรรม หรือความท๎าทายที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหมํ ๆ โดยเฉพาะหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2  

อารยธรรมมิใชํอยูํที่การมีกฎเกณฑ๑กติกาเทํานั้น ดังที่ฝรั่งภูมิใจ ซึ่งก็สําคัญอยํางแนํนอน 
ไมํเป็นหลักประกันหรือองค๑ประกอบที่เพียงพอของอารยธรรม จิตใจที่ต๎องการธรรมและ
อิสรภาพของจิตใจนั่นแหละเป็นหลักประกันให๎แกํกฎเกณฑ๑กติกาอีกชั้นหนึ่ง ถ๎าเราอยูํ
กันเพียงด๎วยสิทธิ์ แล๎วไมํปรับจิตใจให๎ถูก ก็จะต๎องเกิดป๓ญหาอยํางที่เกิดมากขึ้นในสังคม
อเมริกัน (พระธรรมปิฎก, 2546, น. 15) 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑พยายามสื่อวํา หากมองอีกมุมหนึ่ง ความพยายามใน
การรํางปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็อาจตีความวําสังคมตะวันตกเองนั้น
ขาดศีลธรรม จึงต๎องพยายามรํางในเรื่องเหลํานี้  

ในด๎านหนึ่งเราอาจจะพูดวํา สังคมอะไรกัน แม๎แตํแคํสิทธิพ้ืนฐานก็ยังไมํมี นี้แสดงวําเป็น
สังคมที่ด๎อยอยํางมาก ขาดวัฒนธรรม ขาดความเจริญ ไมํศรีวิไล แตํอีกด๎านหนึ่ง เราก็
อาจพูดในทางตรงกันข๎ามวํา นี่สังคมอะไร อยูํกันได๎แคํจะคอยพิทักษ๑รักษาและเรียกร๎อง
สิทธิเทํานั้นเองหรือ จะเป็นสังคมที่ดีงามกวํานี้ไมํได๎หรือ (พระธรรมปิฎก, 2546, น. 15-16) 

ข้อเสนอเรื่องศีล 5 และทิศ 6 
แม๎วําสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎แตะเรื่องรากฐาน/พ้ืนฐานทางปรัชญา 

(philosophical foundation) ของระบบสิทธิมนุษยชนในลักษณะที่ไมํมากพอทีจะชํวยทําให๎เราสามารถ
ลํวงรู๎วิธีวิเคราะห๑ของทํานอยํางละเอียด แตํอยํางน๎อย ทํานได๎นําเสนอแนวคิดเรื่องศีล 5 วําอาจเทียบ
กับสิทธิมนุษยชน หรือสามารถเทียบได๎กับหลักประกันทางสังคมสําหรับสังคมพุทธ จุดหมายของระบบ
สิทธิมนุษยชนคือการสร๎างหลักประกันทางสังคม แตํทวําเลือกที่จะใช๎วิธีการและภาษาวําด๎วยสิทธิ์ 

ตรงจุดนี้ ผู๎วิจัยได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา วิธีการอุปมานิทัศน๑ (allegory) ของสมเด็จ 
พระพุทธโฆษาจารย๑ตํางจากการวิเคราะห๑ของ เดเมียน คีโอน (Damien Keown) ตรงที่คีโอนชี้วํา 
ศีล 5 เป็นเรื่องหน๎าที่ (Keown, 1998, pp. 20-21) ในอีกด๎านของหน๎าที่ (duty) คือสิทธิ (right) 
ดังนั้น  หน๎าที่กับสิทธิ์จึงเป็นของคูํกัน แตํบังเอิญที่สังคมพุทธเน๎นแตํ เรื่องหน๎าที่มากกวําเรื่องสิทธิ 
แนวคิดวําด๎วยความสัมพันธ๑ระหวํางสิทธิกับหน๎าที่เป็นวิธีคิดทางนิติศาสตร๑ในโลกตะวันตก แตํทวําใน
ทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑นั้น ระบบศีลธรรมในจารีตของพระพระพุทธศาสนานั้นละเอียด
กวําเรื่องศีล 5 และในเรื่องทิศ 5 ดังปรากฏตามข๎อความที่ผู๎วิจัยได๎ยกมาดังนี้ 

สําหรับชาวพุทธนั้น สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เราจะได๎ประโยชน๑ เพราะเป็นหลักการและ
ข๎อปฏิบัติที่ดี อยํางน๎อยก็นํามาเปรียบเทียบกับศีล 5 จะเห็นวําศีล 5 นั้นเป็นหลักประกัน
ทางสังคมที่สําคัญ ถ๎ามนุษย๑ประพฤติอยูํในศีล 5 ก็คงไมํจําเป็นต๎องมีสิ่งที่เรียกวํา สิทธิ
มนุษยชน และถ๎ามองให๎ละเอียดลงไป ก็จะเห็นวํา ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน
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ของสหประชาชาติที่แยกกระจายกันไปละเอียดเป็นข๎อยํอยมากมายนั้น ก็อยูํในขอบเขตของ
ศีล 5 นี่เอง หรือพ๎นจากนั้นไปก็อยูํในหลักธรรมอยํางเชํน เรื่องทิศ 5 ที่วําด๎วยความสัมพันธ๑
ระหวํางสมาชิกของสังคม เชํน นายจ๎างกับลูกจ๎าง. . .ถ๎าเทียบกับในทางพระพุทธศาสนา
ที่วําเหมือนกับหลักศีล 5 หรือทิศ 5 ก็จะเห็นชัดวํา ศีล 5 หรือ ทิศ 5 มิใชํเป็นสิ่งที่เพียงพอ 
แตํเป็นสิ่งที่จําเป็น โดยเป็นพื้นฐาน หรือหลักประกัน และเป็นมาตรฐานของสังคม อยําง
น๎อยที่จะให๎โลกนี้พออยูํกันสงบได๎ไมํลุกเป็นไฟ เพ่ือให๎แตํละคนมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิต
ให๎เข๎าถึงสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไป (พระธรรมปิฎก, 2546, น. 18-19) 

ในทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ สิทธิมนุษยชนเป็นความเจริญงอกงาม
ในระดับหนึ่ง แตํมิใชํเป็นความเจริญในระดับสูง คํากลําวนี้อาจใกล๎เคียงกับการวิเคราะห๑ของ
นักวิชาการญี่ปุุน เชํน  มาซาโอ อาเบ (Masao Abe) ที่เห็นวําสิทธิมนุษยชนควรเป็นเพียงสํวนที่อาจ
ชํวยเสริม สิทธิมนุษยชนเน๎นแตํมนุษย๑วําสําคัญหรือเป็นศูนย๑กลาง แตํไมํสนในสิ่งมีชีวิตหรือความรู๎สึก
อ่ืน ๆ ที่ไมํใชํมนุษย๑ แม๎ในด๎านญาณวิทยาและภววิทยานั้น สิทธิมนุษยชนยังคงตํางจากคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาในรายละเอียด เพราะแม๎แตํนิยามของคําวํามนุษย๑และสรรพสิ่งในพระพุทธศาสนาก็
ยังตํางจากแนวคิดของคนท่ัวไปในโลกตะวันตก  

จริยธรรมเชิงลบกับจริยธรรมเชิงบวก 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑เห็นวําจริยศาสตร๑แบบสิทธิ (rights-based ethics) 

เป็นเพียงจริยธรรมเชิงลบ แตํมนุษย๑ควรพัฒนาไปสูํจริยธรรมเชิงบวกที่สร๎างสรรค๑มากกวํา ดังใน
ตัวอยํางข๎อความที่ยกมา 

ยังมีข๎อที่ต๎องระวังอีกอยํางหนึ่ง คือ ศีลนี้เป็นเรื่องของจริยธรรม และสิทธิมนุษยชนเทําที่
เป็นมานี้ เรามักมองในแงํของการระวังปกปูองตนเอง ที่จะไมํให๎ผู๎อ่ืนมาละเมิด ทําให๎มีการ
เน๎นในแงํของการพิทักษ๑สิทธิ และเรียกร๎องสิทธิ เป็นต๎น เมื่ออยูํในลักษณะนี้ ก็จะเป็นทําที
ที่มีลักษณะจริยธรรมในเชิงลบ ซึ่งจะต๎องระวัง คือจะต๎องมีการพัฒนาให๎เป็นจริยธรรม
ในเชิงบวก เพ่ือให๎เป็นจริยธรรมเชิงสร๎างสรรค๑ให๎ได๎ (พระธรรมปิฎก, 2546, น. 21) 

การศึกษาในแบบเถรวาท 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) มีชื่อเสียงอยํางมากในด๎านการสํงเสริม

วิธีการพัฒนามนุษย๑และการศึกษาในแบบเถรวาท หรือที่เรียกกันวํา การพัฒนาความดีตามหลักไตรสิกขา 
ทํานเชื่อตลอดมาวําการพัฒนาทางวัตถุ หรือการพัฒนาทางวิชาการเพียงอยํางเดียวมิสามารถชํวยให๎
มนุษย๑มีความสมบูรณ๑แบบได๎จริง มนุษย๑ยังต๎องการการอบรมในด๎านจิตใจด๎วย และไตรสิกขาใน
พระพุทธศาสนาก็เป็นทั้งกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงและวิถีปฏิบัติที่ดีตลอดกาล ดังในตัวอยําง
ข๎อความข๎างลําง 
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แตํทั้งนี้ ในการที่มนุษย๑จักสามารถรักษาสิทธิมนุษยชนนี้ไว๎ได๎ก็ดี ในการที่เขาจะก๎าวจาก
ฐานของสังคมที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นหลักประกันขึ้นสูํสังคมที่เอ้ืออาทรซึ่งกันและกันก็ดี 
เราต๎องอาศัยการพัฒนามนุษย๑ ที่เรียกวํา การศึกษา ดังที่กลําวมาขอกลําวถึงแงํคิด
ข๎อสังเกตในเรื่องสิทธิมนุษยชนไว๎แตํเพียงเทํานี้ (พระธรรมปิฎก, 2546, น. 21-22) 

วิลเลี่ยม แบร็คนี (William H. Brackney) ได๎กลําวในหนังสือ Human Rights 
and the World’s Major Religions วํา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑(ป.อ. ปยุตโต) เป็นพระนักวิชาการที่
ได๎รับความเคารพยกยํองมากที่สุดของไทย ทํานได๎เขียนในหนังสือและวารสารตําง ๆ วํา ศาสนาพุทธ
ตํางจากศาสนาอ่ืน เพราะพระพุทธศาสนามิได๎เสนอวําพลัง/อํานาจใดที่จะให๎รางวัลหรือลงโทษการ
กระทําดีหรือการกระทําเลว หลักจริยธรรมเดินรอยตามกฎวําด๎วยเหตุและผล การทํากรรมดีจะนําไปสูํ
สิ่งที่ดี การทํากรรมชั่วจะนําไปสูํความเป็นภัยอันตราย เพราะสิ่ งเหลํานี้เป็นเหตุและป๓จจัยในกระแส
ของเหตุและเงื่อนไข เนื่องจากสภาพที่เป็นพลวัตของโลก พระพุทธศาสนาจึงไมํระบุกฎเกณฑ๑อยําง
ตายตัวสําหรับความพฤติกรรมหรือจริยธรรม หากกลําวในอีกแบบหนึ่ง ชาวพุทธมิได๎เชื่อในเรื่องพระเจ๎า
ที่จะมาตัดสินพฤติกรรม แตํเชื่อในเรื่องผลของการกระทํา ความยุติธรรมของพุทธมิได๎รอพระเจ๎ามา
ตัดสิน แตํมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ หรือกฎแหํงกรรม แตํกฎแหํงกรรมในความหมายของสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑มิควรถูกตีความวํามนุษย๑เปลี่ยนแปลงอะไรไมํได๎เลย มนุษย๑ทุกคนจึงต๎องเดินไป
ตามกรรมที่ตนทํามาจากอดีต ในทางกลับกัน ทํานเห็นวํามนุษย๑สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมหรือ
สันดานเดิม ด๎วยการเข๎าถึงสิ่งที่เรียกวําป๓ญญา ศีล สมาธิ และป๓ญญาจึงเป็นเรื่องที่สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑อธิบายอยํางพิสดารในหนังสือพุทธธรรม (Brackney, 2013, pp. 293-298)  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎กลําววํา ในความเป็นจริง ป๓ญหาความทุกข๑ของ
ชีวิต และป๓ญหาของสังคม ก็คือป๓ญหาของมนุษย๑ หรือป๓ญหาที่เกิดจากมนุษย๑นั่นเอง ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ตํอเนื่องอันเดียวกัน จากป๓ญหาในชีวิตของบุคคล ก็ขยายวงกว๎างตํอออกไปเป็นมิติสังคม เชํน 
ป๓ญหาในการอยูํรํวมกัน. . .พึงทราบวํา ในบรรดากรรม 3 อยํางคือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมนั้น 
พระพุทธเจ๎าตรัสวํา มโนกรรมเป็นกรรมที่มีผลยิ่งใหญํที่สุด และในมโนกรรม สิ่งที่พระองค๑ทรงเน๎นมาก
คือ ทิฎฐิ ซึ่งอาจแปลได๎วํา แนวคิด ทฤษฎี ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา และอุดมการณ๑ (พระพรหมคุณาภรณ๑, 
2553, น. 301)  

ในด๎านการตีความและการวิเคราะห๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑มิได๎ดําเนินตาม
แบบแผนในแบบของนักวิชาการตะวันตกที่นิยมทํา เชํน การแบํงการวิเคราะห๑ในระดับตําง ๆ เชํน 
ระดับแนวคิด ระดับหลักการ ระดับรากฐานทางปรัชญา แตํนั้นมิได๎หมายความวําการวิเคราะห๑ของ
ทํานไมํละเอียด หรือไมํได๎ลงไปในระดับรากฐาน แตํทวําทํานมิต๎องการแตะทุกประเด็นในหนังสือ 
“สิทธิมนุษยชน สร๎างสันติสุขหรือสลายสังคม” ประเด็นเหลํานั้นอาจเป็นเพียงเรื่องปลีกยํอย เชํน 
เราสามารถเจอมโนทัศน๑วําด๎วย “สิทธิ์” ในคําสอนทางพระพุทธศาสนาหรือไมํ อิสรภาพของพุทธตําง
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จากอิสรภาพทั่วไปดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอยํางไร หรือ 
ทําไมคําวํา “อุชุ” ในภาษาบาลีจึงไมํสามารถพัฒนาในด๎านความหมายจนสามารถคลอบคลุมเรื่อง
ความยุติธรรมได๎ในลักษณะที่เหมือนกับคําวํา “rectus” ในภาษาลาตินที่พัฒนาความหมายจากคํา
เดียวกันได๎ แม๎ทั้งสองคําตํางมาจากรากภาษาเดียวกัน เป็นต๎น ดังนั้น มันอาจไมํยุติธรรมที่เราจะดํวน
สรุปวําสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑มิได๎คิดเกี่ยวกับประเด็นเหลํานี้ เพราะทํานอาจพินิจพิเคราะห๑หรือ
พูดถึงประเด็นเหลํานี้ในที่อ่ืน ๆ ตลอดชํวงชีวิตที่ยาวนานของทําน 

ดังนั้น เพ่ือที่จะเข๎าใจแนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ตํอโครงสร๎างแนวคิด
สิทธิมนุษยชน ผู๎วิจัยจําเป็นต๎องสํารวจงานนิพนธ๑จํานวนมากที่ทํานได๎เขียนไว๎ในอดีต สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑เคยกลําวในหนังสือ “แผนที่ชีวิต” เกี่ยวกับอิสรภาพที่แท๎จริงในความหมายของพระพุทธ 
ศาสนาวําหมายถึงความเป็นอิสระจากความอยากหรือตัณหา เชํน อยากเป็นโนํนอยากเป็นนี่ อยาก
ประสบความสําเร็จในสังคม ถ๎าเราสามารถพัฒนาตนเองให๎เป็นอิสระอยํางแท๎จริง จนกระทั่งเข๎าถึง
ป๓ญญาบริสุทธิ์ที่ทําให๎มองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงแล๎ว เราจะมีความเป็นอิสระจากโลก ซึ่งคน
ทั่วไปไมํสามารถเปน็ได๎ เพราะวําเขาไมํรู๎จักสิ่งเหลํานั้นอยํางแท๎จริง แตํเมื่อเขารู๎สรรพสิ่งตามความเป็น
จริง จิตใจพวกเขาก็เป็นอิสระ รู๎สึกสบาย ไมํมีความเครียด และพวกเขาก็ถึงความสุขจากความเข๎าใจ
นั้น อิสรภาพที่สมบูรณ๑จึงหมายถึงอิสระจากตัณหา  

อยํางไรก็ดี ภาษาสมัยใหมํเรียกความหลุดพ๎นวําอิสรภาพ เดี่ยวนี้ เราไมํใช๎คําวํา 
“วิมุตติ” เราติดคําวําอิสรภาพ แตํที่จริง  เราใช๎คําวําอิสรภาพในความหมายของวิมุตตินั่นเอง 
(พระพรหมคุณาภรณ๑, 2555ข, น. 121-125) นําสังเกตวํา  อิสรภาพในแบบพุทธจึงมิใชํเรื่องการทํา
ตามใจในแบบตะวันตก แตํหมายถึงการอยูํเหนือโลก หรือการละจากกิเลส อันเป็นผลจากความเข๎าใจ
อยํางถํองแท๎เกี่ยวกับความอยากของตนเองที่ไมํรู๎จบ โดยทั่วไป อิสรภาพในตะวันตกมีสองประเภทใหญํ 
คือ อิสรภาพทางกายภาพ และอิสรภาพในการเลือกที่จะทํา (freedom of choice) หรือเจตจํานงเสรี 
(free will) พระพุทธศาสนายังมีอิสรภาพทางป๓ญญาด๎วย ซึ่งเสนอโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 

ในการวิเคราะห๑ในระดับรากฐาน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎ยืนยันวําพระพุทธ 
ศาสนามิได๎สอนแตํเรื่องทุกข๑ดังท่ีคนสํวนใหญํเข๎าใจ แตํเป็นศาสนาที่สอนเรื่องการพัฒนาประเภทหรือ
ระดับตําง ๆ ของความสุขอีกด๎วย แตํวิธีมองหรือนิยามความสุขของพุทธศาสนาอาจแตกตํางจากสํานัก
คิดอ่ืน ๆ (ซึ่งในที่นี้ คือ สํานักอรรถประโยชน๑นิยมที่สนับสนุนวิธีคิดแบบป๓จเจกชนนิยม (individualism) 
ในฐานะรากฐานทางปรัชญาที่แนวคิดสิทธิมนุษยชนได๎พัฒนาขึ้นมา และได๎ครอบงําวิธีคิดของคนใน
โลกในป๓จจุบัน)  

เพ่ือที่จะเข๎าใจวิธีคิดท่ีลุํมลึกของระบบพุทธ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑เน๎นย้ําวํา 
“กัตตุกัมยตาฉันทะ” ซึ่งเป็นความอยากท่ีดี ซึ่งตํางจาก “ตัณหาฉันทะ” ซึ่งเป็นความอยากที่มีรากจาก
อัตตาหรือความหมกมุํนแตํเรื่องตนเอง เมื่อพระพุทธศาสนาพิจารณาประเด็นอะไรก็ตาม มักจะบอกให๎ดู
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ทั้งข๎อดีและข๎อด๎อย  ข๎อดีเรียก “อัสสาทะ” ข๎อด๎อยคือ “อาทีนวะ” นอกจากนั้น ยังเสนอทางออก 
หรือสิ่งที่เรียกในภาษาบาลีวํา “นิสสรณะ” นี้คือวิธีคิดของพระพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2554, 
น. 4-26)  

ในด๎านหลักการสิทธิมนุษยชน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎เคยให๎ความเห็นใน
หนังสือ “โลกขึ้นสหัสวรรษใหมํ คนต๎องเปลี่ยนแนวคิดใหมํ” วํา โดยทั่วไป ประชาธิปไตยมี 3 หลักการ 
คือ  เสรีภาพ (liberty) เสมอภาค (equality) และภราดรภาพ (fraternity) ศัพท๑พวกนี้เป็นมรดกทาง
ความคิดของชาวฝรั่งเศส แตํในเวลานี้ ภราดรภาพกลับหายจางไป ไมํคํอยมี ใครพูดถึง จะพูดกันแตํ
เสรีภาพ และความเสมอภาค แม๎ลัทธิคอมมิวนิสต๑(Communism) ก็ยังเน๎นหลักการวําด๎วยความเสมอ
ภาคในลักษณะที่วําให๎ทุกคนเหมือนกันหมดทั้งสังคม ในขณะที่ฝุายทุนนิยมเสรีก็เน๎นหลักการวําด๎วย
เสรีภาพ โดยให๎สนองความต๎องการของบุคคล ตามลัทธิป๓จเจกชนนิยม (Individualism) คือ พยายาม
ให๎แตํละคนได๎ตามต๎องการ เพียงแตํระวังไมํให๎ละเมิดกัน ทั้งสองคํายนี้ปลํอยให๎ระบบองค๑รวมของ
ประชาธิปไตยบกพรํอง ไมํบูรณาการหลักการสําคัญให๎ครบ 3 อยําง โดยมักมองข๎ามหลักภราดรภาพไป 
นอกจากนั้น ทั้งสองคํายนี้ไปสุดโตํง คือ พวกเขาไมํเห็นธรรมชาติของมนุษย๑ตามความเป็นจริง  
(พระพรหมคุณาภรณ๑, 2548ค, น. 62) 

แม๎วําในหนังสือ “สิทธิมนุษยชน สร๎างสันติสุขหรือสลายสังคม” ที่สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑ได๎ประพันธ๑ขึ้นเพ่ือมอบแกํกรมองค๑การระหวํางประเทศ กระทรวงการตํางประเทศ มิได๎ระบุ
เกี่ยวกับอะไรคือแนวคิดวําด๎วยความเทําเทียมกัน (equality) ในคําสอนทางพระพุทธศาสนา แตํผู๎วิจัย
กลับพบวํา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎เคยกลําวเกี่ยวกับสิ่งที่หมายถึงเรื่องความเทําเทียมกันในคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาแล๎วในหลายโอกาส ตัวอยํางที่ผู๎วิจัยเห็นวําเป็นหลักฐานที่มีความลึกซึ้ง และเป็น
รากฐานทางศีลธรรมพุทธที่สะท๎อนแนวคิดเรื่องความเทําเทียมกันคือแนวคิดวําด๎วยกรรม สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย๑ได๎กลําวในบทอารัมภบทของหนังสือพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน (Buddhism 
and Human Rights) วํา มนุษย๑ทุกคนเทําเทียมกัน  แตํทวําในบางประการเทํานั้น ในประการอ่ืน ๆ 
ไมํมีใครเกิดมาอยํางเทําเทียมกันเลย ตามคําสอนทางศาสนาพุทธ มนุษย๑ทุกคนเทําเทียมกันใน
ความหมายวําพวกเขาต๎องขึ้นอยูํกับกฎธรรมชาติเดียวกันทั้งสิ้น ทุกคนต๎องเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาหวํานและ
โลกกด็ําเนินตํอไปหลังจากกรรมที่ทุกคนได๎กระทําลงไป (เสนํห๑ จามริก, 2545, น. 47)  

นอกจากนั้น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ยังได๎สะท๎อนสิ่งที่เทํากับแนวคิดวําด๎วย
ความเทําเทียมกัน (equality) นี้ไว๎ในหนังสือ “เชื่อกรรม รู๎กรรม แก๎กรรม” วํา ครั้งมาถึงพระพุทธเจ๎า 
พระองค๑ทรงเน๎นเรื่องกรรมไมํเกี่ยวกับวรรณะวํา คนเรานั้นไมํได๎เป็นคนถํอยคนต่ําทราม เพราะชาติ
กําเนิด และก็ไมํได๎เป็นพราหมณ๑ คือคนสูงเพราะชาติกําเนิด แตํคนจะเป็นคนทรามก็เพราะกรรม และ
เป็นพราหมณ๑ก็เพราะกรรม. . .พระพุทธศาสนาไมํต๎องการให๎ไปวัดกันด๎วยชาติกําเนิด แตํให๎วัดกันด๎วย
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การกระทําความประพฤติที่บุคคลนั้นประกอบและดําเนินไปตั้งแตํคุณธรรมในจิตใจ (พระพรหมคุณาภรณ๑, 
2548ก, น. 24)  

การสนับสนุนให๎ยกเลิกการแบํงชนชั้นวรรณะโดยชาติกําเนิดของพระพุทธศาสนา
จึงเป็นการมองมนุษย๑บนความเป็นจริง และสะท๎อนแนวคิดเรื่องความเทําเทียมกันในมิติศักดิ์ศรีแหํง
ความเป็นมนุษย๑ เพราะมนุษย๑มีโอกาสอยํางเทําเทียมกันในการทําความดี โดยเฉพาะในระดับคิดดี 
หรือมโนกรรม (ซึ่งมนุษย๑ไมํต๎องลงทุนทางวัตถุแตํอยํางไร) 

นําสังเกตวํา วิธีการให๎เหตุผลเรื่องหลักการ/แนวคิดวําด๎วยความเทําเทียมกันที่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑พบในกรอบคําสอนทางพระพุทธศาสนามีความชัดเจนและไมํยุํงยากเทํากับ
วิธีของ เดเมียน คีโอน (Damien V. Keown) ที่ต๎องเข๎าไปหาหลักการ/แนวคิดวําด๎วยความเทําเทียม
กันนี้ในเรื่องอริยสัจสี่ ตรงจุดนี้ ผู๎วิจัยเห็นวํานี้เป็นความงามของวิชาปรัชญา และเป็นประโยชน๑ในการ
ศึกษาวิจัยวิธีการตําง ๆ ที่มนุษย๑ได๎ใช๎ในการตีความกรอบคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

ในเรื่องแนวคิดวําด๎วยอิสรภาพ (liberty/freedom) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑
ได๎อธิบายอยํางละเอียด และอาจเป็นคนแรก ๆ ในสังคมไทยที่ได๎ระบุคําวําอิสรภาพทางป๓ญญา 
(wisdom based freedom/freedom gained through wisdom) วําหมายถึงอะไร ซึ่งอันนี้ถือวํา
เป็นเรื่องที่ไมํธรรมดา เพราะคําวํา อิสรภาพแหํงมโนธรรม (freedom of conscience) ตํางมีนัยที่
แตกตํางจากแนวคิดวําด๎วยอิสรภาพทางป๓ญญาท่ีให๎ไว๎โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 

ดังในนิยามที่ทํานให๎ไว๎ในหนังสือ “การสร๎างสรรค๑ป๓ญญาเพื่ออนาคตของ
มนุษยชาติ” ดังนี้ ถ๎าเรามีป๓ญหาและยังไมํเกิดความรู๎ ติดขัด แก๎ป๓ญหาไมํตก จิตใจก็บีบคั้นหวาดหวั่น
ระแวง ว๎าวุํนสับสน แตํพอป๓ญญารู๎เข๎าใจก็เกิดทางออก ใจก็หายสับสนวุํนวาย หากกระสับกระสําย 
สงบได๎ ปลอดโปรํงโลํงไป ป๓ญญาจึงเป็นป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎เกิดอิสรภาพทางจิตใจ ในที่สุด จึงต๎องมี
อิสรภาพทางป๓ญญา ที่ป๓ญญาไมํถูกครอบงําด๎วยกิเลส ตัณหา และอคติ (พระธรรมปิฎก, 2546ข, น. 19) 

ความสนใจในประวัติศาสตร๑โลกของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎ชํวยทําให๎งาน
นิพนธ๑ของทํานนําสนใจด๎วยตัวอยํางที่ดึงมาจากประวัติศาสตร๑โลก ดังนั้น ในบทวิเคราะห๑ของทําน 
เราจะไมํเจอการอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องสิทธิ อิสรภาพ ความเทําเทียมกัน และ
ความยุติธรรม ดังที่พบ/เข๎าใจในวิธีการนําเสนอของชาวตะวันตก เพราะทํานไมํต๎องการอธิบายในแบบ
ปรัชญาสังคมของโลกตะวันตก แตํเราจะพบวํา ทํานพยายามอธิบายวําทําไมทําทีเกี่ยวกับการอ๎างสิทธิ์
และการปกปูองสิทธิของตนเองสามารถกลายเป็นจุดด๎อย เมื่อพิจารณาผลที่อาจมาพร๎อมกับการอ๎าง
สิทธิ์ นอกจากนั้น ทํานยังอธิบายถึงแนวคิดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญอันเป็นผลจากปรัชญาที่เกี่ยวกับ
การตามหาความสุข (pursuit of happiness) ในโลกตะวันตก แม๎วําทํานมิได๎ระบุนามวําหมายถึง
ใคร แตํนักวิชาการสายปรัชญาที่ทราบดีวํา แนวคิดของบุคคลที่ทรงอิทธิพลตํอวิธีคิดเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนคือจอห๑น สจ็วต มิลล๑ (John Stuart Mill) ซึ่งเขียนงานประพันธ๑ชิ้นเอง คือ On Liberty  
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จริยศาสตร๑แบบพุทธจึงไมํเน๎นแนวคิดป๓จเจกนิยม (Individualism) และอรรถ 
ประโยชน๑นิยมดังที่ปรากฏในแบบโลกตะวันตก ทําทีนี้ได๎สะท๎อนอยูํในบทวิเคราะห๑ในหนังสือ 
“ธรรมนูญชีวิต” ซึ่งได๎ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษวํา “A Constitution for Living” สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑ได๎กลําวอยํางนําฟ๓งวํา เมื่อเปูาหมายของชีวิตถูกมองวําเป็นความมั่งคั่งทางวัตถุและอํานาจ 
สังคมจึงกลายเป็นการตํอสู๎แยํงชิงผลประโยชน๑สํวนตัว มันเป็นจริยศาสตร๑เชิงลบ เพราะสังคมสร๎างอยูํ
บนผลประโยชน๑ที่เห็นแกํตัวและจริยศาสตร๑สิทธิมนุษยชน – สิทธิของแตํละคนที่จะแสวงหาความสุข 
ดังนั้นจริยศาสตร๑ ในแบบสิทธิมนุษยชนจึ งถูกต๎ องการเ พ่ือกันไมํ ให๎คนเชือดเฉือนกันเอง  
(Phra Brahmagunabhorn, 1998, pp. 30-37) 

วิลเลี่ยม แบร็คนี (William H. Brackney) ได๎กลําววํา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎
แสดงความคิดเห็นวํา จริยธรรมของชาวพุทธได๎สร๎างมาจากสาระในคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนาตําง ๆ 
ซึ่งเน๎นแนวคิดในเรื่องความกรุณา ไมตรีจิต ความสามัคคี ความรํวมมือ และป๓ญญา คําสอนทาง
พระพุทธศาสนาจึงเสนอแบบแผนในการดําเนินชีวิตที่สร๎างอยูํบนสัจจะความจริงที่อยูํเหนือกาลเวลา 
อันเปรียบเหมือนความมั่งคั่งที่เป็นบวกที่สร๎างจากความสัมพันธ๑ที่ชาญฉลาด และมุํงไปที่เปู าหมาย
สูงสุดของอิสรภาพทางจิตวิญญาณ นั่นคือ การอยูํในโลกแตํก็เหนือโลก (Brackney, 2013, p. 294)  

4.2.5 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านโครงสร้างวาทกรรม 
จุดเดํนในวาทกรรม “สิทธิมนุษยชนสร๎างสันติสุขหรือสลายสังคม” ของสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย๑คือวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของโครงสร๎างวาทกรรม วาทกรรม/หรือตัวบท
ดังกลําวมีตัวบทที่มีมากํอน (prior text) เชํน งานนิพนธ๑ “พุทธธรรม” และหลายแนวคิดหรือมุมมองก็
ดึงมาจากพระไตรปิฎก เชํน ศีล ธรรม ป๓ญญา เมตตา เป็นต๎น  

ตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ประกอบด๎วยสายวาทกรรม (discursive 
strand) ที่สําคัญเป็นจํานวนมาก เชํน วาทกรรมสิทธิมนุษยชน วาทกรรมเถรวาทไทย สายวาทกรรม
วิทยาศาสตร๑ วาทกรรมการเมือง เป็นต๎น  เงื่อน (clue) ที่สะท๎อนสายวาทกรรมคือคําและความหมาย
ที่สะท๎อนฐานคติทางญาณวิทยาเฉพาะของตนเอง  

ตัวอยํางคลังศัพท๑วาทกรรมสิทธิ์มนุษยชน เชํน สิทธิ กฎเกณฑ๑ การละเมิด 
หลักประกัน มาตรฐาน ปฏิญญาสากล พิทักษ๑รักษา การปฏิบัติ เรียกร๎อง เป็นต๎น  

ตัวอยํางคลังศัพท๑วาทกรรมเถรวาทไทย เชํน สัตว๑เดรัจฉาน เมตตากรุณา ศีล 
ความดี รู๎ตระหนัก 

ตัวอยํางคลังศัพท๑วาทกรรมการเมือง เชํน ผู๎ปกครอง ราษฎร ผู๎อยูํใต๎ปกครอง กฎ
กติกา ภูมิหลัง อพยพหนีภัย สงคราม การกดขี่ การเบียดเบียน การเมือง ลําเมืองขึ้น ครอบครอง 
อาณานิคม กดขี่ขํมเหง ความขัดแย๎ง ขอบเขต การบีบคั้น ทรัพย๑สิน การพิพาท การขํมขี่ การกีดกัน 
อารยธรรม มาตรฐานของสังคม เป็นต๎น  
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ตัวอยํางคลังศัพท๑วิทยาศาสตร๑ เชํน ธรรมชาติแวดล๎อม มลภาวะ สิ่งแวดล๎อม 
ชีวิต พัฒนา เผําพันธุ๑ มนุษย๑ 

ปมทางวาทกรรม (discursive knot) ในที่นี้เกิดจากสายวาทกรรม (discourse 
strand) ตําง ๆ ที่ถูกนํามาสร๎างความหมายในระดับตัวบท เชํน วาทกรรมสิทธิมนุษยชน (ตะวันตก) 
วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ วาทกรรมปรัชญาสังคม วาทกรรมการเมือง วาทกรรมเถรวาทไทย เป็นต๎น 
คลังศัพท๑ของวาทกรรมเหลํานี้จึงปรากฏทั่วไปในตัวบทนี้ นอกจากนั้น คําศัพท๑จํานวนมากที่ถูกใช๎ใน
ตัวบทสะท๎อนถึงการประเมินคุณคํา (evaluation) ที่มีอยูํจริงในตัวคําศัพท๑เอง คําศัพท๑เหลํานี้จึงมิได๎มี
ความเป็นกลางแตํอยํางไร ดังเชํน คําวํา ป๓ญญา ซึ่งสะท๎อนความเป็นบวก และเกณฑ๑ที่มีอยูํในใจของ
ผู๎ใช๎ภาษา เป็นต๎น  

4.2.6 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านกลวิธีทางค าศัพท์  
ตัวบทใช๎คําบาลีไมํมากนัก เชํน ป๓ญญา ศีล เป็นต๎น เนื่องจากคําศัพท๑สํวนใหญํ

ในตัวบทเป็นคําศัพท๑ภาษาไทยที่ใช๎กันในแบบทั่วไป แตํหากวิเคราะห๑ในระดับโครงสร๎างลึก (deep 
structure) ตัวบทกลับสะท๎อนฐานคติเถรวาทไทย เชํน กฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงแบบเถรวาท
ไทย ดังเชํน วิธีพิจารณาเรื่องกุศลกับอกุศล กรอบไตรสิกขา เป็นต๎น นอกจากนั้น งานวิจัยยังพบการใช๎
คําที่แสดงความรุนแรงหรือความหมายลบ เชํน เบียดเบียน แยํงชิง กดขี่ ขํมเหง ตํอสู๎ บีบคั้น ฆําฟ๓น 
รบรา ออกลํา ครอบครอง ดิ้นรน เป็นต๎น  

ความหมายในระดับตัวบทโดยทั่วไปบํงบอกวําสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงข๎อตกลง
ทางสังคม มิใชํกฎธรรมชาติ สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมาในบริบทแหํงการแขํงขันและเบียดเบียน 
สิทธิมนุษยชนนําเสนอทําทีท่ีมีลักษณะของศีลธรรมเชิงลบ หรือยังเป็นเพียงความดีในระดับศีล ยังขาด
ความดีในระดับสมาธิและป๓ญญา แตํก็ยังเห็นวําสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ชาวพุทธยังได๎ประโยชน๑ 
แตํขอให๎ชาวพุทธเข๎าใจประเด็นสิทธิมนุษยชนให๎ถูกต๎อง 

ในตัวบท สิทธิมนุษยชนถูกแทนด๎วยภาพของการคอยพิทักษ๑รักษาและการเรียกร๎อง
สิทธิเสรีภาพ ในขณะที่คําสอนทางพระพุทธศาสนาถูกแทนด๎วยภาพจริยธรรมเชิงบวก ซึ่งในที่นี้คือ
จริยธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย๑ได๎ถึงสามระดับความดี ดังสะท๎อนในเรื่องไตรสิกขา  

นัยที่พบในตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑มีจํานวนมาก เชํน นัยทาง  
จริยศาสตร๑ โดยเฉพาะในคําถามที่วําสิทธิมนุษยชนเป็นกฎเกณฑ๑ความดีที่สูงพอหรือยัง หรือสามารถ
สร๎างสันติภาพและสันติสุขในโลกนี้ได๎จริงไหม โลกสามารถอยูํได๎ด๎วยเกณฑ๑นี้ไหม นัยทางการเมือง 
เชํน สหรัฐอเมริกาเป็นผู๎สํงออกแนวคิดสิทธิมนุษยชนให๎กับภูมิภาคตําง ๆ ในโลก แตํสังคมอเมริกันใน
ป๓จจุบันก็ยังหํางไกลจากความสงบสุข ดังนั้น แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนยังต๎องเข๎าใจให๎ถูกต๎อง นัยทาง
ประวัติศาสตร๑ สิทธิมนุษยชนเกิดจากบริบททางประวัติศาสตร๑แหํงการขํมเหงเบียดเบียน ดังสะท๎อนใน
การปฏิวัติอุตสาหกรรมและลัทธิลําอาณานิคม เป็นต๎น  
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4.2.7 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านกลวิธีทางโวหารและวรรณศิลป์  
งานวิจัยพบวํา เครื่องมือทางโวหาร (rhetorical devices) และเครื่องมือทาง

วรรณศิลป์ (literary devices) ได๎ถูกใช๎ในตัวบท “สิทธิมนุษยชนสร๎างสันติสุขหรือสลายสังคม” ของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) โดยมีวัตถุประสงค๑ทีหลากหลาย เชํน 1. เพ่ือเน๎น (emphasis) 
2. เพ่ือนําเสนอ (introduction) 3. เปลี่ยนมุมมอง (perspective) ของผู๎อําน และ 4. เพ่ือซํอนความหมาย
ทางอุดมการณ๑ (ideological meaning) ในแบบแยบยล ดังเห็นวํา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑  
(ป.อ. ปยุตโต) นิยมใช๎อะพอเรีย (aporia) ซึ่งหมายถึงความสงสัย (doubt) หรือความรู๎สึกไมํแนํนอน 
(uncertainty) ในประเด็นตําง ๆ ดังในตัวอยํางข๎างลําง 

ตัวอยําง 
ในด๎านหนึ่งเราอาจพูดวํา สังคมอะไรกัน แม๎แตํแคํสิทธิพ้ืนฐานก็ยังไมํมี นี้แสดงวําเป็น
สังคมที่ด๎อยอยํางมาก ขาดวัฒนธรรม ขาดความเจริญ ไมํศรีวิไล แตํอีกด๎านหนึ่ง เราก็
อาจจะพูดในทางตรงกันข๎ามวํา นี่สังคมอะไร อยูํกันได๎แคํจะคอยพิทักษ๑รักษาและ
เรียกร๎องสิทธิเทํานั้นเองหรือ จะเป็นสังคมที่ดีงามกวํานี้ไมํได๎หรือ  (พระธรรมปิฎก, 
2546ก, น. 15-16) 

นอกจากนั้น เรายังพบวํา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑นิยมใช๎โปรคาทาเลพซิส 
(procatalepsis) ซึ่งหมายถึงการคัดค๎านเหตุผลที่ตนเพ่ิงเสนอไปด๎วยคําตอบใหมํทันทีเพ่ือยกการ
อภิปรายให๎เข๎มข๎นข้ึน หรือเปลี่ยนมุมมองใหมํ ดังในตัวอยํางข๎างลําง 

ตัวอยําง 
สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องท่ีเจริญงอกงาม มีอารยธรรม รู๎จักคํานึงถึงชีวิตของกันและกัน 
เอาใจใสํในความสุขความทุกข๑ของกันและกัน และแสดงถึงการรู๎จักจัดวางกฎเกณฑ๑
กติกาเพ่ือให๎อยูํรํวมกันด๎วยดี อยํางไรก็ตาม จะต๎องระลึกตระหนักไว๎ด๎วยวําสิทธิมนุษยชนนี้ 
กวําจะได๎มา ก็ผํานภูมิหลังของเหตุการณ๑ความเป็นไปในประวัติศาสตร๑อันยาวนานของ
โลกหรือมนุษยชาติ และภูมิหลังนี้ก็เต็มไปด๎วยการที่มนุษย๑เบียดเบียนแยํงชิง กดขี่ขํม
เหงซึ่งกันและกัน มองในแงํหนึ่งก็เหมือนกับวําสิทธิมนุษยชนนี้ได๎มาด๎วยการตํอสู๎      
(พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 2) 

ตัวอยําง 
“เป็นอันวําปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิ่งที่ดี เป็นหลักประกัน

พ้ืนฐานที่จะชํวยให๎สังคมและชีวิตมนุษย๑นี้ก๎าวไปสูํความดีงามมีสันติสุข แตํเราอยําหยุดแคํนี้ เราจะต๎อง
นําสิทธิมนุษยชนนั้นมาใช๎ประโยชน๑ในการสนองวัตถุประสงค๑ที่ดีงามสูงขึ้น” (พระธรรมปิฎก, 2546ก, 
น. 2) 
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การใช้อุปมาอุปมัย (analogy) 
ตัวอยําง 
“ถ๎าเทียบกับในทางพระพุทธศาสนาที่วําเหมือนกับหลักศีล 5 หรือทิศ 6 นั้น ก็จะ

เห็นวําศีล 5 หรือทิศ 6 มิใชํสิ่งที่เพียงพอ แตํเป็นสิ่งจําเป็น” (พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 15) 
การอ้างข้อความ (allusion)  
ตัวอยําง 
“โดยพัฒนาชีวิตขึ้นไป อยํางที่ทํานกลําวไว๎วํา จากศีล ขึ้นไปสูํสมาธิ และป๓ญญา” 
“สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องราวที่เราจะได๎ประโยชน๑ เพราะเป็นหลักการและข๎อ

ปฏิบัติที่ดี อยํางน๎อยก็นํามาเปรียบเทียบกับศีล 5 นั้น เป็นหลักประกันทางสังคมที่สําคัญ ถ๎าหมูํมนุษย๑
ประพฤติอยูํในศีล 5 ก็ไมํจําเป็นต๎องมีสิ่งที่เรียกวํา สิทธิมนุษยชน” (พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 15) 

การใช้อุปมา (simile) 
ตัวอยําง 
“หรืออีกนัยหนึ่ง เหมือนกับเป็นการติดอาวุธให๎บุคคล มีเครื่องมือรักษาปูองกัน” 

(พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 15) 
การใช้อุปลักษณ์ (metaphor) 
ตัวอยําง 
“สิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือ ก็ด๎วยมุํงหวังวําเราจะเดินหน๎าพามนุษย๑ไป”  

(พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 15) 
ตัวอยําง 
“อยํางน๎อยที่จะให๎โลกนี้พออยูํกันสงบได๎ไมํลุกเป็นไฟ” ไฟในที่นี้หมายถึงป๓ญหา

ตําง ๆ ที่จะเข๎ามารุมเร๎าโลก (พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 15) 
การใช้อธิพจน์ (hyperbole) 
ตัวอยําง 
“ถ๎าเข๎าใจอยํางนั้นก็อาจต๎องใช๎คํารุนแรงวําเป็นคนหูปุาตาเถื่อนไมํรู๎ความจริง”  

(พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 15) 
การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ (rhetorical question) 
ตัวอยําง 
“การเลี้ยงลูกจะเป็นอยํางไร ก็เลี้ยงไปตามสิทธิ โดยที่ตํางฝุายจะเอาจากกันให๎

มากที่สุด และคอยปกปูองพิทักษ๑สิทธิของตน ลูกก็ต๎องคอยพิทักษ๑สิทธิของตนวํา พํอแมํให๎ฉันครบตาม
สิทธิของฉันหรือเปลํา” (พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 15) 
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ตัวอยําง  
“การมีสิทธิมนุษยชนนั้นเพ่ืออะไร แนํนอนวําเพ่ือชีวิตที่ดีงามและความอยูํกัน

อยํางมีสันติสุขของโลก หรือของมนุษยชาติ” (พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 15) 
การใช้ค าสื่อแทนเป็นนัย (hypocatastasis) 
ตัวอยําง 
“การที่เราจะก๎าวตํอไปได๎ ก็จะต๎องมีการศึกษาที่แท๎จริง” (พระธรรมปิฎก, 2546ก, 

น. 15) 
คําวํา “การศึกษาที่แท๎จริง” ในที่นี้คือการศึกษาแบบเถรวาท หรือการบวชเรียน

ตามหลักไตรสิกขาเทํานั้น แตํผู๎เขียนไมํประกาศเรื่องนี้ออกมาตรง ๆ ทิ้งให๎ผู๎อํานที่มีป๓ญญาตีความ
กันเอาเอง การสื่อความหมายในทํานองนี้เป็นเรื่องเจตนา นอกจากนั้น ข๎อความนี้อาจสามารถใช๎เป็น
มูลบท หรือข๎อสันนิษฐานลํวงหน๎า (presupposition) ในสํวนของผู๎ประพันธ๑ที่เชื่อมากํอนวํา การศึกษา
ที่เรามีอยูํในป๓จจุบันนี้ไมํใชํการศึกษาที่แท๎จริง การศึกษาที่แท๎จริงต๎องผลิตคนที่ดีกวํานี้ 

ตัวอยําง 
“ถ๎าเทียบกับในทางพระพุทธศาสนาที่วําเหมือนกับศีล 5 หรือทิศ 6 นั้น ก็จะเห็น

วํา  ศีล 5 หรือทิศ 6 มิใชํเป็นสิ่งที่เพียงพอ แตํเป็นสิ่งที่จําเป็น โดยเป็นพ้ืนฐาน หรือเป็นหลักประกัน 
และเป็นมาตรฐานของสังคม” (พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 15) 

คําวํา “ศีล 5 และทิศ 6” ในที่นี้คือมาตรฐานขั้นต่ําและอาจมองวําเป็นมิติ
ปรัชญาสังคมของพระพุทธศาสนา 

ตัวอยําง 
“. . .และถ๎ามองให๎ละเอียดลงไป ก็จะเห็นวําปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน

ของสหประชาชาติที่แยกกระจายกันไปละเอียดเป็นข๎อยํอยมากมายนั้น ก็อยูํในขอบเขตของศีล 5 
นี่เอง” (พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 15) 

คําวํา ศีล 5 ในที่นี้คือมาตรฐานขั้นต่ําในปรัชญาสังคมของพระพุทธศาสนา  
4.2.8 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านกลวิธีทางวาทกรรม 

ตัวอยํางกลวิธีทางวาทกรรมเดํน ๆ ที่พบในตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) คือ การสร๎างภาพแทน (representation) หรือการแทนอุดมการณ๑ของฝ๓่งตรงข๎าม 
(แทนสิทธิมนุษยชน) ด๎วยตัวอยํางในด๎านลบ (negative other-representation) และการแทนชาวพุทธ 
หรือพระพุทธศาสนา ด๎วยความหมายโดยนัย (implicature) ดังในตัวอยําง 

“ชาวตะวันตกก็มีความถนัดและความชํานาญในการวางกติกานี้เพราะจะต๎อง
พิทักษ๑รักษาสิทธิของตนเพ่ือปูองกันอีกฝุายหนึ่งมิให๎มาละเมิด” (พระธรรมปิฎก, 2546ข, น. 4) 
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ในตัวอยํางถ๎อยคําข๎างบนนี้บอกเราเป็นนัยวําชาวตะวันออกมิได๎มีความถนัดและ
ความชํานาญในการวางกติกาในลักษณะนั้น 

นอกจากนั้น อีกประเภทของกลวิธีทางวาทกรรมที่พบในตัวบท คือ การที่สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑มักตีความเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ (historical event) ไปในเรื่องของแรงจูงใจ
หรือการกระทําของมนุษย๑ เชํน การเบียดเบียน การขํมเหง การดิ้นรน เป็นต๎น  

ภูมิหลังของการดิ้นรนตํอสู๎และการเบียดเบียนขํมเหงกันมากทําให๎มนุษย๑ต๎องหากฎเกณฑ๑
กติกาเป็นกรอบอบเตและชาวตะวันตกก็มีความถนัดและความชํานาญในการวางกฎ
กติกานี้เพราะจะต๎องพิทักษ๑รักษาสิทธิองตนเพ่ือปูองกันอีกฝุายหนึ่งมิให๎มาละเมิด เรื่อง
ที่กลําวมานี้เป็นภูมิหลังอยํางหนึ่งซึ่งเป็นป๓จจัยสําคัญแหํงการเกิดขึ้นของสิทธิมนุษยชน 
การรู๎ภูมิหลังนี้จะทําให๎เราวางทําทีได๎ถูกต๎อง (พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 2) 

ยิ่งกวํานั้น การแบํงขั้ว (polarization) ระหวํางวิธีคิดของเรากับวิธีคิดของเขายัง
ถูกพบในตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 

“สําหรับชาวพุทธนั้น สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เราจะได๎ประโยชน๑ เพราะเป็น
หลักการและข๎อปฏิบัติที่ดี อยํางน๎อยก็นํามาเปรียบเทียบกับศีล 5 จะเห็นวําศีล 5 นั้นเป็นหลักประกัน
ทางสังคมทีส่ําคัญ” (พระธรรมปิฎก, 2546ข, น. 18-19) 

ตัวอยํางข๎อความข๎างบนที่ถูกสร๎างขึ้นใหมํนี้มีลักษณะของการแบํงขั้วระหวํางคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เน๎นเรื่องพุทธป๓ญญากับวิธีคิดในแบบสิทธิมนุษยชนที่เน๎นเรื่องการเรียกร๎อง
สิทธิเสรีภาพ  

การสร๎างความหมายเชิงประเมินคุณคํา (evaluation) ยังถูกพบวํา เป็นกลวิธี
ทางวาทกรรมหรือวิธีคิดที่โดดเดํนมากในตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑อีกด๎วย ตัวอยํางประโยค
ข๎างลํางเปิดเผยถึงกฎเกณฑ๑ทางความรู๎จริยศาสตร๑ (ศีล 5) หรืออุดมการณ๑ที่แพรํกระจายอยูํในตัวบท
ในฐานะเกณฑ๑ประเมินคุณคําท่ีถูกใช๎ในตัวบท (ไตรสิกขา) ดังในตัวอยํางกลุํมประโยคข๎างลําง 

“ถ๎ามนุษย๑ประพฤติอยูํในศีล 5 ก็ไมํจําเป็นต๎องมีสิ่งที่เรียกวํา สิทธิมนุษยชน” 
(พระธรรมปิฎก, 2546ข, น. 1) 

“อยํางที่ทํานกลําวไว๎วําจากศีล ขึ้นไปสูํสมาธิ และป๓ญญา สิทธิมนุษยชนก็
เชํนเดียวกัน เป็นเรื่องในระดับศีลนั่นเอง” (พระธรรมปิฎก, 2546ข, น. 21) 
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4.3 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือรู๎จักกันในนามปากกา ว. วชิรเมธี เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2516 ในจังหวัดเชียงราย เป็นคนไทยคนแรกที่ได๎รับรางวัลผู๎อุปถัมภ๑ UNHCR ด๎านสันติภาพและ
เมตตาธรรม เป็นพระสงฆ๑ที่มีชื่อเสียงวําเป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม 
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด๎านพุทธศาสตร๑จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และได๎ประพันธ๑งานเขียนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่ดีตามคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยํางมากมาย 
เชํน ปรัชญาหน๎ากุฏิ คิดอยํางเซ็น ตายแล๎วเกิดใหมํตามนัยพระพุทธศาสนา พระพุทธคุณ 100 บาท 
กําลังใจแดํชีวิต ในหลวงครองราชย๑ พุทธทาสครองธรรม ธรรมะน้ําเอก ธรรมะสบายใจ ธรรมะงอก
งาม รวมถึงได๎มีโอกาสนิพนธ๑หนังสือเรื่อง “ป๓ญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎” ให๎แกํ
กรมองค๑การระหวํางประเทศ กระทรวงการตํางประเทศในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งถือวําเป็นงานเขียนที่ได๎รับ
การเผยแพรํในระดับหนึ่ง  

 
4.3.1 ตัวบท “ปัญญาสากลคือหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้”  

ในตัวบทดังกลําว พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ได๎ตอกย้ําแนวคิดที่วําหลักประกัน
สิทธิมนุษยชนสําหรับคนทั่วไปอยูํที่กฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์และการบังคับใช๎กฎหมายที่เป็นธรรม แตํใน
พระพุทธศาสนา หลักประกันสิทธิมนุษยชนอยูํในใจอันรู๎สัจธรรม และยืนยันวําป๓ญญาสากลคือป๓ญญา
ที่ต๎องไมํเคลือบแฝงด๎วยตัณหา 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ได๎นิพนธ๑ตัวบทนี้ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่
สังคมไทยเพ่ิงผํานวิกฤตทางการเมืองและสามารถฟ้ืนตัวกลับมาพัฒนาในด๎านเศรษฐกิจ ดังเห็นวํา  
กลุํมอํานาจทหารได๎ทํารัฐประหารในปี พ.ศ. 2549  อยํางไรก็ดี รัฐบาลในชํวงตํอมาภายใต๎การนําของ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได๎เข๎ามาบริหารประเทศในปี พ.ศ. 2551 ในชํวงนี้เอง ประเทศไทยได๎เคารพสิทธิ
มนุษยชน แม๎กระนั้น กลุํมข๎าราชการและรัฐบาลทหารยังมีอิทธิพลอยํางมากตํอกระแสการเมืองและ
เศรษฐกิจของประเทศ ความสลับซับซ๎อนของป๓ญหาสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสร๎าง
ทางชนชั้นของไทยในชํวงนี้ได๎เปิดโอกาสให๎การเมืองไทยแบํงออกเป็นฝุายตําง ๆ ตามความเชื่อทาง
การเมือง  อยํางไรก็ตาม  อํานาจได๎ถูกดึงไปอยูํในมือของชนชั้นนายทุน ความไมํเทําเทียมกันและ
ความขัดแย๎งทางเศรษฐกิจและการเมืองในฐานะมรดกจากการพัฒนาประเทศในยุคกํอน ๆ ยังคงมีอยูํ
ในชํวงนี้ (King, 2012, p. 127) 
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4.3.2 แนวคิดทางการเมืองของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เห็นวําการเมืองมิได๎เป็นเรื่องเฉพาะของนักการเมือง 

แตํทวําเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน การเมืองเป็นเรื่องของประโยชน๑สุข จึงไมํใชํเรื่องผลประโยชน๑ 
พระมหาวุฒิชัยฯกลําวย้ําในหลายโอกาสวําหลายคนอาจตกใจวําพระมีสิทธิ์กลําวถึงเรื่องการเมืองด๎วย
หรือ ดังในประโยค “อาตมาขอทําความเข๎าใจเบื้องต๎นกํอน บางคนฟ๓งพระพูดเรื่องการเมืองแล๎วไมํ
สบายใจ ที่เป็นเชํนนั้นเพราะยังไมํเข๎าใจ แท๎จริงแล๎วพระสงฆ๑สามารถเกี่ยวข๎องกับการเมืองได๎ในฐานะ
เป็นผู๎ให๎ธรรมะแกํนักการเมือง ไมํใชํในฐานะท่ีเป็นกุนซือให๎แกํนักการเมือง หรือไปเลือกข๎างพรรคและ
นักการเมือง รวมถึงลงไปเลํนการเมืองด๎วยตัวเอง” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2558ข, น. 89-92) 

อยํางไรก็ตาม นักวิชาการและสื่อมวลชนบางคนยังคงคลางแคลงใจตํอคําพูดของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ดังเชํน คําผกา ซึ่งเป็นสื่อที่นิยมฝุายเสื้อแดงได๎เคยวิจารณ๑พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธีวํา เป็นยากลํอมประสาท หลอกขายกันไปวัน ๆ คําผกากลําววํา พระมหาวุฒิชัยฯ ไมํได๎ทําให๎
คนไทยตระหนักถึงป๓ญหาที่กําลังเกิดข้ึนในสังคม มันเป็นการเอาตัวรอดคนเดียว แตํทําไมคนไทยจึงให๎
ความสําคัญ เพราะมันออกมาจากพระสงฆ๑ที่บอกวําตนเองอํานพระไตรปิฎกจนจบ เป็นศิษย๑พุทธทาสภิกขุ 
นอกจากนั้น นักวิชาการและสื่อมวลชนบางทํานไมํพอใจกับคําพูดของพระมหาวุฒิชัยฯที่เคยกลําววํา 
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง เราเอาแตํพระราชอํานาจ แตํไมํเอาทศพิธราชธรรม หรือประชาธิปไตย 
อํานาจเป็นของประชาชน แตํเราลืมไปวํา ประชาชนมีศักยภาพในการใช๎อํานาจหรือยัง หรือในกรณีที่
ทํานเคยกลําววํา ทหารพยายามเข๎ามาแก๎ป๓ญหาคอรัปชั่น เป็นต๎น (MGR Online, 2554) 

ในทัศนะของพระพุทธอิสระและพวกเสื้อเหลืองซึ่งได๎ทําการประท๎วงขับไลํรัฐบาล
ยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร  พระพุทธอิสระเรียกพระมหาวุฒิชัยฯ วํา ว.โลกสวย ซึ่งมัวแตํลอยหน๎าลอยตาประดิษฐ๑
คําสวย ๆ และถามวํา ว.โลกสวยเคยสนใจการเมืองบ๎างไหม แม๎กระนั้น พระมหาวุฒิชัยฯ เคยถูกเชิญ
ไปกลําวในงานปาฐกถา 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยทํานได๎กลําวเน๎นวํา ตนเกิดใน พ.ศ. 2516 ไมํได๎
ใหมํเกินไปจนไมํรู๎วําอะไรเป็นอะไร และไมํได๎เกําจนถึงขั้นไมํเห็นคุณคําของประชาธิปไตย อาตมาภาพ
เกิดในชํวงประชาธิปไตยกําลังเบํงบาน เพราะฉะนั้น จึงกลําวได๎วําประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มีคุณคําเหลือเกิน 
. . .จึงนําตั้งคําถามวําชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ เหตุใดจึงอยูํตรงข๎ามกับประชาธิปไตย ทั้งที่ คนกรุงเทพฯ 
เป็นกลุํมประชาชนที่มีการศึกษามากที่สุดในประเทศ ดังนั้น ประเด็นนี้นําศึกษาวิจัย ในบริบทนี้ คําวํา 
“ชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ” จึงถูกเข๎าใจวํามีนัยถึงพวกเสื้อเหลือง  

ยิ่งกวํานั้น นักวิชาการไทยบางคนอ๎างวําพระมหาวุฒิชัยฯ เป็นพระภิกษุสงฆ๑ที่มี
วิธีคิดที่ผิดเพ้ียนจากคนทั่วไป โดยอ๎างประโยคในทวิตเตอร๑ของทํานที่เขียนวํา “การฆําเวลาเป็นบาป
ไมํน๎อยกวําการฆําคน” นักวิชาการกลุํมนี้เห็นวํา การกลําวในลักษณะนี้อาจสะท๎อนได๎วําพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี มีวิธีคิดท่ีแปลกประหลาด หรือไมํถูกต๎อง อยํางไรก็ดี หากพิจารณาจากมุมมองของวรรณศิลป์ 
ผู๎วิจัยกลับเห็นวําพระมหาวุฒิชัยฯ จงใจที่จะเลือกใช๎เครื่องมือทางวรรณศิลป์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นลีลา
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ที่คล๎ายกันกับพุทธทาสภิกขุที่อาจเรียกวํา “ไฮเปอร๑โบล๑ (hyperbole)” ซึ่งหมายถึงอติพจน๑ หรือการ
กลําวให๎เกินจริงบ๎างเพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎ฟ๓งเกิดสติคิดและมีความตระหนักมากขึ้น หรือการกลําวเกินจริง
เพ่ืออธิบาย (exaggeration for explanation) โดยเฉพาะในสถานการณ๑เมื่อผู๎ฟ๓งทั่วไปมักขาดความ
ตระหนักในการเข๎าใจคุณคําที่ลึกซึ้งของเวลา เวลาในที่นี้จึงเทียบเทํากับชีวิต เพราะแท๎จริงชีวิตของ
มนุษย๑นั้นสั้น ดังนั้น สํานวน “การฆําเวลา (to kill the time)” จึงเป็นความพยายามของพระมหาวุฒิ
ชัยฯในการเทียบเรื่องการฆําเวลาให๎เทํากับเรื่องการไมํเห็นคุณคําของชีวิต หรือการฆําชีวิตตนเอง นี้
อาจเป็นกลยุทธ๑ที่ตอบโต๎วิธีคิดของผู๎คนที่วํา เรามักเห็นเวลาในขณะนี้มีประโยชน๑น๎อย เราจึงฆําเวลา
ไปกํอน และรอเวลาที่ตนคิดวําจะเป็นโอกาสสําคัญหรือมีประโยชน๑มากกวําที่จะมาในอนาคต แนวคิด
ทํานองนี้สะท๎อนอยูํในคํานิยมที่วํา “หากคุณใช๎ชีวิตแตํละวันเหมือนกับเป็นวันสุดท๎ายของชีวิต วันหนึ่ง
คุณจะพบวํา สิ่งที่ทําไปนั้นถูกต๎อง” หรือในสํานวนไทยที่วํา “เวลาเป็นของมีคํา” ซึ่งเป็นสาระที่
สะท๎อนอยูํในหนังสือดังของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ชื่อ “เรามีเวลาจํากัด” 

4.3.3 การตีความสิทธิมนุษยชนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เห็นวําศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑และหลักการพ้ืนฐาน

ของสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งดีที่ทุกคนมิอาจปฏิเสธได๎ อยํางไรก็ตาม สิ่งเหลํานี้อาจมิใชํความดีระดับสูง 
หรือมิอาจถูกจัดได๎วําเป็นป๓ญญาสากล หรือป๓ญญาระดับสูง  

ตัวบทของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได๎ถูกผลิตในยุคหลังสงครามเย็น (post Cold 
War) ดังนั้น ตัวบทสมควรถูกตีความและเข๎าใจในบริบทหลังสงครามเย็น แตํสิ่งที่นําสังเกต คือ ตัวบท
ดังกลําวสะท๎อนอุดมการณ๑และลีลาการประพันธ๑ที่นิยมกันในยุคสงครามเย็น นั่นคือ การระมัดระวังมิให๎
สังคมไทยเพลิดเพลินไปกับอุดมการณ๑เสรีนิยมที่มีชัยเหนือสังคมนิยมและการวิพากษ๑และการล๎อเลียน
ลัทธิวัตถุนิยมและบริโภคนิยมของพระสงฆ๑ไทยอยํางเผ็ดร๎อน ซึ่งนําโดยพุทธทาสภิกขุ นี้จึงเป็นการ
ผลิตซ้ําทางอุดมการณ๑  ในด๎านเนื้อหา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีเห็นวําหลักการพ้ืนฐานสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน เชํน เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพเป็นเรื่องดี และสามารถพบในหลักปฏิบัติ
และคําสอนทางพระพุทธศาสนา แตํยอมรับวําพัฒนาการหรือบริบททางประวัติศาสตร๑ของสิทธิมนุษยชน
มีความเฉพาะตัว หลายสังคมก็ยังมีความรู๎สึกอคติตํอเพ่ือนมนุษย๑อยูํจริง อยํางไรก็ตาม ทํานได๎อธิบาย
ให๎เห็นภาพวําสังคมไทยกําลังรับแนวคิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งก็มิใชํเรื่องท่ีเลวร๎ายอะไร แตํคนในสังคมไทย
ควรหันกลับมาศึกษาวิธีคิดเกี่ยวกับความดีในแบบพระพุทธศาสนาด๎วย โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องสัมมา
ป๓ญญา หรือความฉลาดตามวิธีคิดแบบพุทธ ซึ่งหมายถึงป๓ญญาที่ไมํเคลือบแฝงไปด๎วยกิเลส ตัณหา 
และอคติ ซึ่งสะท๎อนวิธีคิดที่ให๎ความสําคัญกับแรงจูงใจ (motivations) ดังสะท๎อนในพุทธธรรม 
(Buddhist doctrines) เชํน อกุศลมูล 3 และการนิยามกุศลกับอกุศล ซึ่งเป็นวิธีคิดทางจริยศาสตร๑ใน
แบบพุทธดั้งเดิม นอกจากนั้น ทํานได๎กําหนดขอบเขตของคําวํา “สัมมาป๓ญญา” หรือ “การรู๎ทั่วในสิ่ง
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ที่มนุษย๑สมควรที่จะต๎องรู๎” ความรู๎ชุดนี้จะต๎องทําให๎มนุษย๑สามารถละ/ออกจากกิเลส ซึ่งตํางก็เป็นวิธี
คิดดั้งเดิมของพุทธที่อาจคล๎ายคลึงกับวิธีคิดของหลายศาสนาที่เกิดข้ึนในโลกอินเดียโบราณ 

บทสรุปของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีที่วํา“การฝากสิทธิมนุษยชนไว๎กับกฎหมาย
จึงยังไมํพอ” จึงเป็นแกํนความคิดหลัก/ข๎อสรุปทางความคิด (thesis) ที่สามารถอาจถูกตีความในอีก
ระนาบได๎วําสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงกฎหมาย แตํมิใชํศาสนา แม๎วําสิทธิมนุษยชนเป็นความเจริญงอก
งามหรือเป็นเรื่องที่ดีในทัศนะของคนรุํนใหมํ แตํหลักคําสอนของศาสนาตําง ๆ นั้นอาจไปลึกกวําสาระ
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือระบบจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ (rights-based ethics) ซึ่งเป็นต๎น แบบที่
แนวคิดสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได๎พัฒนาขึ้นมา  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เห็นวําความศักดิ์สิทธิ์ของสิทธิมนุษยชนขึ้นอยูํกับการ
ประกันสิทธิโดยกฎหมายและการบังคับใช๎กฎหมายที่ยุติธรรม แตํการประกันสิทธิโดยกฎหมายเทํานั้น
ยังอาจไมํพอ หากมนุษย๑ยังขาดมโนธรรม และได๎พยายามสื่อสารกับสังคมไทยวําแนวคิดวําด๎วยศักดิ์ศรี
แหํงความเป็นมนุษย๑สามารถพบในกรอบคําสอนทางพระพุทธศาสนา  ดังปรากฏในตัวบท (text) ของ
งานนิพนธ๑ พระมหาวุฒิชัยฯ ได๎เน๎นย้ําวํา พระพุทธเจ๎าทรงเพียรพยายามที่จะทําให๎มนุษย๑อยูํรํวมกัน
อยํางสันติสุขด๎วยการสร๎างสัมมาทัศนะวําโลกทั้งผองเป็นพ่ีน๎องกันและล๎มความเชื่อเรื่องระบบวรรณะ 
สํวนในทางธรรมหรือในทางพุทธศาสนา สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดมากับชีวิตและวางรากฐานอยูํบน
ป๓ญญาที่ตระหนักรู๎อยํางถํองแท๎ถึงที่สุดวํา มนุษย๑ทุกคนมีศักดิ์ศรีแหํงความเป็นคนเสมอกันในฐานะที่
เขากับเราตํางรักชีวิตเสมอกัน ดังนั้น มนุษยชาติทั้งมวลจึงเป็นพ่ีน๎องกัน (ภราดรภาพ) ความพยายาม
ของพระมหาวุฒิชัยฯ ในการตีความไปในทิศทางที่สนับสนุนหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนตําง
สะท๎อนวําสิทธิมนุษยชนเป็นระบบความดีที่ไปได๎หรือรับได๎ในสังคมพุทธ แตํจะสมบูรณ๑ยิ่งขึ้น หากระบบ
ความดีนั้นปิดท๎ายด๎วยพุทธป๓ญญา ซึ่งเป็นธรรมที่ถือวําเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหาก
พิจารณาตามหลักไตรสิกขา 

4.3.4 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านแนวคิด 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีใช๎พุทธญาณวิทยา (Buddhist epistemology) ในการ

แบํงระดับความดี โดยเฉพาะการเน๎นแนวคิดเรื่องการละกิเลสในฐานะพุทธป๓ญญา พระมหาวุฒิชัยได๎
เทียบเคียงแนวคิดพุทธกับหลักการพ้ืนฐาน (principles) ของสิทธิมนุษยชน ได๎แกํ หลักการวําด๎วย
เสรีภาพ (liberty) ความเสมอภาค (equality) และภราดรภาพ (fraternity) อยํางไรก็ดี  ทํานมิได๎
อธิบายมโนทัศน๑อ่ืน ๆ ที่มีอยูํในปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เชํน ผู๎ลี้ภัย 
ที่ลี้ภัย ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง ฯลฯ วํามีอยูํในคําสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทหรือไมํ 

หากพิจารณาสาระของโครงสร๎างของการให๎เหตุผล (argument) นั้น ข๎อเสนอ
ของพระมหาวุฒิชัยมีจํานวนมาก จึงดูเหมือนเป็นการสร๎างคําอธิบายขนาดใหญํที่รวมเอาการให๎เหตุผล
จํานวนมากไว๎ การตีความข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร๑ของพระมหาวุฒิชัยมีความนําสนใจ แตํการ
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ตีความบางอยํางก็อาจยังไมํมีข๎อสรุป แตํการร๎อยเรียงถ๎อยคําโดยทั่วไปมักแสดงถึงความเป็นเหตุผล 
(causation) แตํการให๎เหตุผลของทํานนั้นจะสามารถโน๎มน๎าวจิตใจของผู๎อํานได๎มากหรือไมํนั้นคงจะต๎อง
ขึ้นอยูํกับวําผู๎อํานมีความรู๎และโลกทัศน๑ในแบบเดียวกับทํานหรือไมํ การให๎เหตุผลของพระมหาวุฒิชัย
สามารถสรุปวําป๓ญญาสากลคือพุทธป๓ญญา การอธิบายทั้งหมดจึงสร๎างอยูํบนฐานคติที่วําไตรสิกขาและ
หลักธรรมอ่ืน ๆ ในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน๑ได๎  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จึงเห็นวํา 
โดยทั่วไปพุทธธรรมสามารถไปได๎ดีกับสาระสําคัญของสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะหลักการพ้ืนฐานของ
สิทธิมนุษยชน เชํน เสรีภาพ ความเทําเทียมกัน และภราดรภาพ แตํจุดที่พระมหาวุฒิชัยฯ  ต๎องการ
เสริม  คือ  สิ่งที่ทํานเรียกวํา “ป๓ญาสากล” หรือ “สัมมาป๓ญญา” ซึ่งหมายถึงการละจากกิเลสเป็นเรื่อง
ที่จะต๎องเน๎นย้ํา เพราะปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมิได๎ระบุเรื่องเกณฑ๑ใน
การกําหนดความดี แตํพระพุทธศาสนามีแนวคิดเรื่องสัมมาป๓ญญา ตรงจุดนี้อาจสร๎างการสะดุด หรือ
ความมึนงงแกํผู๎ที่อํานงานนิพนธ๑ดังกลําว โดยเฉพาะผู๎ที่ไมํคุ๎นกับตรรกะที่อยูํในโลกพุทธธรรม 

หากพิจารณาโครงสร๎างหลักธรรมพุทธที่ใช๎ในงานป๓ญญาสากล คือ หลักประกัน
สิทธิมนุษยชนที่แท๎ พระมหาวุฒิชัยฯ ใช๎แนวคิดเรื่องอวิชชากับป๓ญญาในการดําเนินเรื่อง แตํแนวคิด
เรื่องป๓ญญาที่พระมหาวุฒิชัยฯ ใช๎ในงานชิ้นนี้มีหลายความหมาย เพราะสามารถตีความหรือเข๎าใจออกไป
ได๎หลายวิธี นอกจากนั้น พระมหาวุฒิชัยยังใช๎พุทธธรรมอ่ืน เชํน พรหมวิหาร 4 อคติ 4 ในการดําเนิน
เรื่อง เพ่ือที่จะเข๎าใจขอบเขตของสาระของข๎อเสนอที่ให๎โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ตัวอยํางข๎อเสนอ
ของทํานที่ใช๎ในงานดังกลําวจึงถูกยกมาดังนี้ 

อวิชชากับปัญญา 
แนวคิดเรื่องอวิชชากับป๓ญญายังเป็นฐานคติแกนหลักที่ถูกใช๎ในการดําเนินเรื่อง

ควบคูํกับหลักไตรสิกขาในตัวบทของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ดังเห็นวํา พระมหาวุฒิชัยพยายามสื่อวํา
ป๓ญหาสิทธิมนุษยชนเกิดจากการที่ผู๎คนยังมีอวิชชา หรือความไมํรู๎ ซึ่งรวมถึงอคติ มานะ ความเกลียด
ชัง อันเป็นผลมาจากความเห็น/ความเชื่อที่ผิด ๆ ที่พัฒนาภายใต๎ระบบคํานิยมและการศึกษาที่หลง
ทาง โดยยกตัวอยํางของเหตุการณ๑จริงในประวัติศาสตร๑โลกจํานวนมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เหตุการณ๑
สําคัญทางประวัติศาสตร๑ของอินเดีย รวันดา เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอํานาจที่
ทุกคนรู๎จักดี การยกตัวอยํางมากมายเพ่ืออธิบายวําอะไรคืออคติและอวิชชา ดังในตัวอยํางข๎างลําง 

มานะ ความถือตนวําสูงกวําชนชั้นอื่นไมํวําจะโดยชาติกําเนิด สีผิว วิทยาการอารยธรรม 
เป็นต๎น อันเป็นเหตุให๎เกิดการดูหมิ่นถิ่นแคลนมนุษย๑เผําพวกอ่ืนที่ต่ํากวําตนหรือสูงกวํา
ตนโดยไมํรู๎สึกผิดเชํนที่ชนเผําฮูตูและเผําตุ๏ดซี่ในประเทศรวันดา กดขี่ ขํมเหงและทําลาย
กันอยํางโหดหินทมิฬชาติจนกลายเป็นประวัติศาสตร๑อัปยศที่รู๎กันทั่วโลก (พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี, 2552, น. 23) 
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ปัญญาสากล 
ป๓ญญาสากล เป็นคําที่ท๎าทายและชวนให๎ผู๎อํานต๎องการรู๎วําพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

กําลังหมายถึงอะไร เพราะคํานี้ปรากฏในชื่อหนังสือ “ป๓ญญาที่สากลคือหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่
แท๎ด๎วย” พระมหาวุฒิชัยฯ ได๎เน๎นแนวคิดเรื่องป๓ญญาในหลายตอน ในความคิดของทําน ป๓ญญา
หมายถึงการรู๎ตามความเป็นจริง หรือมองโลกตามความเป็นจริง ดังในประโยคที่ผู๎วิจัยยกมาดังนี้ 

ป๓ญญาที่สามารถเจาะทะลวงความจริงของโลกและชีวิตอยํางตรงไปตรงมา ตามสภาวะ
ของสิ่งตําง ๆ ตามความเป็นจริง กลําวคือ ความจริงเป็นอยูํ มีอยูํอยํางไร ก็รู๎แจ๎งเห็นจริง
ตามท่ีเป็นจริงอยํางนั้น โดยไมํถูกหลอกให๎หลง ให๎มีอคติ หรือให๎มีความเห็นผิดแผกแยก
แตกตํางออกไปจากความเป็นจริง (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 23) 

แตํป๓ญญาสากลที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีได๎ให๎คําจํากัดความเป็นพุทธป๓ญญา  
ซึ่งหมายถึงป๓ญญาที่ไมํเคลือบแฝงด๎วยตัณหา ตรงจุดนี้ ผู๎วิจัยเห็นวําเป็นการนําเอาแกํนของแนวคิด
พุทธ (ที่ตํางจากปรัชญาของสํานักตะวันตก) มาใช๎เป็นแกนกลางของการนําเสนอและการให๎เหตุผล
ของตน โดยเฉพาะเพ่ือใช๎เป็นเกณฑ๑ในการนิยามป๓ญญาสากลที่สะท๎อนทําทีทางจริยศาสตร๑และวิธีการ
แบํงความดีในแบบพุทธจริยศาสตร๑ 

นําสังเกตวํา ในพระพุทธศาสนา คําวํา “ป๓ญญา” มีรากเดียวกับคําวํา “ปรัชญา” 
แตํพระพุทธเจ๎ามิเคยสอนให๎พิจารณาคําสอนของทํานในลักษณะปรัชญา คําสอนทางพระพุทธศาสนา
จึงมิใชํเรื่องการให๎เหตุผลในแบบตะวันตก แตํเป็นเรื่องการนํามาปฏิบัติในชีวิตจริง พระพุทธเจ๎า
เพียงแตํนําเสนอเรื่องป๓ญญา ซึ่งเป็นความจริงที่พระพุทธองค๑ค๎นพบแล๎วบัญญัติขึ้น  

ในพระพุทธศาสนา สิ่งที่อาจเรียกได๎วําเป็นป๓ญญาได๎นั้นมีอยูํมากมายและมีอยูํ
หลายระดับ แตํทุกระดับหากไมํนําไปสูํเรื่องการละกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงก็ต๎องถือวําเป็นป๓ญญาที่ไมํ
สูงนัก หรือไมํชํวยให๎เกิดการพ๎นทุกข๑จริง หรืออาจกลําวโดยอึงภาษาบาลีวําป๓ญญาที่กลําวอ๎างนั้นไมํ
ชํวยให๎บรรลุวิมุตติ (Vimutti) หรือ การหลุดพ๎น หรือการพ๎นทุกข๑ และวิมุตตินี้เป็นเปูาหมายของ
ชาวพุทธทุกคน และการที่จะบรรลุวิมุตติต๎องอาศัยป๓ญญา และป๓ญญาที่สูงที่สุด คือ การละกิเลส
ตัณหาโดยสิ้นเชิง  

ตรงจุดนี้ ผู๎วิจัยเห็นวําเป็นชัยชนะของพระมหาวุฒิชัยที่ได๎นําแนวคิดเรื่องการละ
กิเลสตัณหา (ในฐานะเกณฑ๑หลักท่ีสําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา) มาใช๎ได๎อยํางยอดเยี่ยม โดยเฉพาะ
ใช๎ในการเปรียบเทียบกับปรัชญาสากลหรือสิ่งที่อาจขนานนามได๎วําเป็นป๓ญญาตะวันตก (wisdom) 
เชํน การเน๎นเรื่องความรักและความหํวงใยของมนุษย๑ หรือแม๎แตํในแนวคิดเรื่องความเป็นมนุษย๑ 
(humanity) 

อยํางไรก็ดี พระมหาวุฒิชัยฯมิได๎อธิบายวําอิสรภาพและเสรีภาพในบริบทของ
พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะเป็นอยํางไร ทํานมิได๎เน๎นการอธิบายเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับความแตกตําง
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ระหวํางจริยศาสตร๑ที่เน๎นเรื่องสิทธิ์ (right-based ethics) กับจริยศาสตร๑ที่เน๎นเรื่องหน๎าที่ (duty-
based ethics) ดังที่พบในคําสอนทางพระพุทธศาสนา ทํานมิได๎ประเมินสิทธิมนุษยชนวําเป็นเพียงแคํ
ระดับศีลในลักษณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎วิจารณ๑อยํางตรงไปตรงมา ทํานมิได๎วิพากษ๑ลัทธิทุน
นิยมและวัตถุนิยมที่มาพร๎อมกับระเบียบโลกสมัยใหมํที่บรรดามหาอํานาจตะวันตกสนับสนุนในแบบ
เดียวกับที่พุทธทาสภิกขุได๎วิเคราะห๑และวิจารณ๑อยํางละเอียด แตํทํานได๎พยายามรักษานิยามสิ่งที่
เรียกวํา “พุทธป๓ญญา” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจารีตที่สําคัญมากของพระพุทธศาสนาในหลายตอนในงานนิพนธ๑
ชิ้นนี้ แตํคําวําป๓ญญาดังที่ปรากฏในบรรทัดตําง ๆ กลับกํอคําถามในด๎านขอบเขตทางความหมายไว๎
อยํางมากมาย  

ประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกา 
ในการอธิบายบริบทของการพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชนในโลกตะวันตก  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไมํได๎ใช๎แนวคิด ดาร๑วินเชิงสังคม (Social Darwinism) ดังที่สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑ได๎ใช๎ในการวิเคราะห๑และอธิบายด๎านมืดของแนวคิดทางสังคมดังกลําวที่มักถูกจัดวํามีอิทธิพล
อยํางโดดเดํนในโลกตะวันตกในชํวงคริสต๑ศตวรรษที่ 19 แตํทํานได๎นิยมใช๎ฉากทางประวัติศาสตร๑สหรัฐ 
เชํน ฉากที่สะท๎อนการตํอสู๎เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิทธิเทําเทียมกันและพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยของ
สหรัฐฯเพ่ือใช๎ในการอธิบายความยากลําบากของการตํอสู๎เรียกร๎องสิทธิและความเทําเทียมกันใน
ประเทศมหาอํานาจ ดังปรากฏในข๎อความที่ยกมาดังนี้ 

จาก ค.ศ. 1963 มาถึงป๓จจุบัน สิ่งที่มาร๑ติน ลูเธอร๑ คิง จูเนียร๑ ฝ๓นเอาไว๎มีพัฒนา การไป
ในทางที่ดีมาก แตํถึงกระนั้นบางสิ่งก็ยังตกค๎างอยูํในความทรงจําในวัฒนธรรมและใน
พฤติกรรมของอเมริกันชนไมํคลาย เชํน เรื่องการเหยียดสีผิวในสังคมอเมริกันก็ยังคงมี
อยูํ แม๎วําคลายความเข๎มข๎นไปมากแล๎วก็ตาม อยํางน๎อยก็มากพอที่คนอยํางนายบารัค 
โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐกลับมารื้อฟ้ืนเพ่ือคืนความเป็นธรรมขั้นพ้ืนฐานให๎กับ
อเมริกันผิวสีอีกครั้งหนึ่ง ดังปรากฏในสุนทรพจน๑ตอนหนึ่งของเขาวํา ไมํมีอเมริกาเสรี
นิยม ไมํมีอเมริกาอนุรักษ๑นิยม มีแตํสหรัฐอเมริกา ไมํมีอเมริกาผิวดํา ไมํมีอเมริกาผิวขาว 
ไมํมีอเมริกาลาติน ไมํมีอเมริกาเอเชีย มีแตํสหรัฐอเมริกา (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, 
น. 17) 

ความเท่าเทียมกัน 
แตํจุดเดํนอีกประการในบทวิเคราะห๑สิทธิมนุษยชนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

คือ ทํานได๎พยายามหาตัวอยํางที่ดีในคําสอนหรือหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่พอจะเทียบเคี ยง
หรือสะท๎อนสิ่งที่เรียกวํา “หลักการของสิทธิมนุษยชน (principles of human rights)” ซึ่งประกอบด๎วย 
หลักเสรีภาพ หลักความเทําเทียมกัน หลักภราดรภาพ และศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑ โดยเฉพาะ
ตัวอยํางมากมายที่สะท๎อนความเทําเทียมกันในศาสนาพุทธ ดังปรากฏในข๎อความที่ยกมาดังนี้ 

Ref. code: 25625924300014MGA



223 
 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่เคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ และ
พระพุทธเจ๎าทรงเพียรพยายามที่จะทําให๎มนุษย๑อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข โดยวิธีการตําง ๆ 
เชํน  การสร๎างสัมมาทัศนะที่วําโลกทั้งผองเป็นพ่ีน๎องกัน (one world, one family) 
การล๎มล๎างระบบความเชื่อเรื่องวรรณะหรือการวัดคุณคําของคนด๎วยสีผิว การเปิดโอกาส
ให๎สตรีและบุรุษมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากรอยํางเทําเทียมกัน การเลื่อนสถานภาพ
ทางสังคม การบวช การได๎รับโอกาสทางการศึกษา และการบรรลุสัจธรรมเสมอกัน 
รวมถึงนําเสนอการประเมินคุณคําของชีวิตระหวํางคนและสัตว๑ด๎วยราคาเดียวกัน  
อันกํอให๎เกิดทําทีแบบเมตตากรุณาตํอสรรพสัตว๑ทั้งสากลโลก (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 
2552, น. 13) 

ประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชน 
ในตอนต๎นของหนังสือนี้ “ป๓ญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎” 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได๎ให๎เหตุผลวํา วิธีคิดของสิทธิมนุษยชนมีความสําคัญอยํางมากในเวทีระหวําง
ประเทศ โดยหยิบยกประเด็นการวัดระดับของความเป็นประชาธิปไตยในโลกตะวันตกที่ผูกโยงกับสถิติ
ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนวําการที่เราจะรู๎วําสังคมไหนเป็นประชาธิปไตยมากน๎อยแคํไหน 
นักวิชาการตะวันตกมักจะดูที่อัตราของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอาณาเขตของรัฐดังกลําว การสังเกต
ในลักษณะนี้นับวําเป็นเรื่องนําสนใจยิ่ง และแสดงให๎เราทราบวํา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีได๎เข๎าใจวิธี
คิดของชาวตะวันตกในระดับหนึ่ง และการอธิบายของทํานนี้ตํางสะท๎อนความสนใจในปรัชญาการเมือง
สมัยใหมํของตนเองได๎อยํางดี ทํานได๎ใช๎มุมมองของตนในการตีความและเปรียบเทียบพัฒนาการสิทธิ
มนุษยชนกับเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑จริง 

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดว่าด้วยสิทธิกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
เมื่อพิจารณาในด๎านการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

กลําววํา สิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะประกันวํามนุษย๑จะสามารถอยูํรํวมกันระหวํางมนุษย๑
กับมนุษย๑อยํางมีศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑เสมอภาคกันในทางโลก สิทธิมนุษยชนขึ้นอยูํกับการประกัน
สิทธินั้นโดยกฎหมาย ถ๎ากฎหมายได๎รับการตราไว๎อยํางเป็นธรรมและได๎รับการปฏิบัติอยํางเที่ยงธรรม  
สิทธิมนุษยชนของประชาชนจะไมํถูกละเมิด  แตํถ๎ากฎหมายตราไว๎อยํางอยํางมีอคติ  และผู๎ปฏิบัติตาม
กฎหมายขาดความเที่ยงธรรม สิทธิมนุษยชนก็จะถูกละเมิด ผู๎ถูกละเมิดก็ไมํได๎รับการเยียวยา และ  
ผู ๎ละเมิดก็ไมํมีความผิด และนี ้เป็นสาเหตุให๎การฝากสิทธิมนุษยชนไว๎กับกฎหมายจึงยังไมํพอ 
(แทนที่ทํานจะกลําววํา ชีวิตที่ดีจะฝากไว๎กับกฎหมายนั้นคงยังไมํพอ) 
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เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีเห็นวําหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน (เสรภาพ ความ

เสมอภาค ภรดรภาพ) สามารถพบในคําสอนทางพระพุทธศาสนาได๎เชํนกัน ดังปรากฏในข๎อความที่
ผู๎วิจัยได๎ยกมาดังนี้ 

ในทางธรรมหรือในทางพุทธศาสนา สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดมากับชีวิตและวางรากฐาน
อยูํบนป๓ญญาที่ตระหนักรู๎อยํางถํองแท๎ถึงที่สุดวํา มนุษย๑ทุกคนมีศักดิ์ศรีแหํงความเป็น
คนเสมอกันในฐานะที่เขากับเราตํางรักชีวิตด๎วยกัน ดังนั้น มนุษยชาติทั้งมวลจึงเป็นพ่ี
น๎องกัน และจึงถือวํามีสิทธิมนุษยชนโดยอัตโนมัติพร๎อม ๆ กัน กับการได๎อัตภาพมาเป็น
คนตั้งแตํเกิด ดังนั้น ในทางพุทธศาสนาถือวํา สิทธิมนุษยชนขึ้นอยูํกับหลักการพ้ืนฐาน
ที่วํา โลกทั้งผองพ่ีน๎องกัน เหมือนกับที่ เราชาวพุทธนิยมแผํเมตตาหลังจากเจริญจิต
ภาวนาเสร็จแล๎ววํา “สัตว๑ทั้งหลาย ทั้งปวง จงเป็นสุขเถิด อยําได๎มีเวร อยําได๎พยาบาท
เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงรักษาตนอยูํไปให๎เป็นสุขเป็นสุขเถิด” (พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี, 2552, น. 13) 

ความไม่เท่าเทียมกันในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ในการอธิบายแนวคิดเรื่องความไมํเทําเทียมกันหรือสภาพของการไร๎ศักดิ์ศรีแหํง

ความเป็นมนุษย๑ในเอเชีย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีได๎เลือกฉากทางประวัติศาสตร๑ในการอธิบาย
ประเด็นความไมํเทําเทียมกันที่มีอยูํในวิธีคิดและโครงสร๎างทางสังคมในทวีปเอเชีย โดยยกตัวอยําง
ชํวงหนึ่งในประวัติศาสตร๑อินเดีย (สมัยเมารยะ) ทํานกลําววํา  

ในสังคมอินเดียโบราณ ศักดิ์ศรีแหํงความเป็นคนตํางกัน และสิทธิมนุษยชนได๎ถูกละเมิด
จนกลายเป็นเรื่องธรรมดา คนในสามชนชั้นข๎างบนอันประกอบด๎วย กษัตริย๑พราหมณ๑ 
แพศย๑ เป็นผู๎ที่ได๎รับการรับรองสิทธิ์ จึงสามารถดํารงชีวิตรํวมกันในสังคมอยํางมีเสรีภาพ 
มีสิทธิในการดําเนินชีวิต ในการครองสถานภาพทางสังคม ในทรัพย๑สินตลอดจน
ความสามารถเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติอยํางเต็มที่ แตํสําหรับชนชั้นลํางสุดคือศูทรและ
จัณฑาลนั้น กลับถูกประเมินคําดังหนึ่งไมํใชํคน แม๎แตํสิทธิที่จะเรียนหนังสือก็ยัง ไมํมี 
(พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 12) 

การศึกษากับจริยศาสตร์ 
ในประเด็นการศึกษา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีมีแนวคิดที่เหมือนกับพุทธทาสภิกขุ

และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ที่ตํางเห็นวําการศึกษาของไทยในป๓จจุบันเน๎นแตํเทคนิควิทยาการ แตํ
ไมํคํอยสนใจเรื่องจริยศาสตร๑ ผลที่ตามมาคือพฤติกรรมของมนุษย๑สมัยใหมํจึงถูกผลักดันด๎วยอวิชชา 
และดูเหมือนวํามนุษย๑คงไมํมีทางท่ีจะควบคุมอวิชชาของตนได๎เลย ดังปรากฏในข๎อความที่ยกมาดังนี้ 
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ระบบการศึกษาอยํางที่โลกมีอยูํทุกวันนี้ มันทําให๎มนุษย๑เป็นได๎อยํางดีแคํสัตว๑เศรษฐกิจ
ชั้นดี แตํไมํสามารถทําให๎เขาเป็นมนุษย๑ที่ดีขึ้นมาได๎ ดังนั้น เราจําเป็นต๎องรํวมกันหาวิธี
สร๎างสรรค๑การศึกษาที่จะทําให๎มนุษย๑มีป๓ญญาที่แท๎ขึ้นมาให๎ได๎ ด๎วยการเพ่ิมการศึกษา
จากวิชาหลัก ๆ ที่เราเคยสอนแตํเรื่องทํามาหากิน มาเป็นเรื่องการสอนเรื่องการทํามา
หาธรรม (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 27) 

การศึกษาที่สากล 
ในทัศนะท่ัวไป การพัฒนามนุษย๑ การศึกษา และคําสอนทางพระพุทธศาสนาอาจ

จัดวําเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะคําสอนทางพระพุทธศาสนามีเปูาหมายสําคัญที่จะปลดปลํอยมนุษย๑ออก
จากอวิชชา หรือความไมํรู๎ หรือความหลงผิด พระสงฆ๑เถรวาทมักเชื่อวําการศึกษาคือรากฐานของชีวิต 
การศึกษาจึงเป็นทุกสิ่งที่ชีวิตต๎องเก่ียวข๎องในระยะยาว พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีต๎องการสื่อวําอะไรคือ
การศึกษาสากล ซึ่งเป็นเรื่องจริยธรรม หรือจริยศาสตร๑ล๎วน ๆ  

การศึกษาที่ทําให๎มนุษย๑ทั่วทั้งโลกมีความรู๎ที่ถูกต๎องวํามนุษย๑ทุกคนนั้นเป็นมนุษย๑ที่มี
เกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณคําแหํงความเป็นคนเหมือนกัน เกณฑ๑วัดคุณคําของคนไมํใชํ
เปลือกนอก เชํน ชาติกําเนิด ผิวพรรณ ชนชั้น ศาสนา อารยธรรม นามสกุล สภาพ
ภูมิศาสตร๑ อํานาจราชศักดิ์ สติป๓ญญา หากแตํถือเนื้อในอันได๎แกํ คุณธรรมที่แตํละคน
ปฏิบัตินั่นตํางหาก เหมือนกับที่พระพุทธเจ๎าตรัสวํา อยําถามถึงชาติกําเนิดเลย จงถาม
ถึงความประพฤติกันดีกวํา (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 26) 
4.3.5 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านโครงสร้างวาทกรรม 

จุดเดํนในวาทกรรม “สิทธิมนุษยชนสร๎างสันติสุขหรือสลายสังคม” ของพระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี คือวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของโครงสร๎างวาทกรรม หลายคํา ประโยคและ
แนวคิดถูกประยุกต๑ใช๎มาจากพระไตรปิฎก เชํน สัมมาป๓ญญา ศีล ธรรม เมตตา เป็นต๎น สายวาทกรรม 
(discourse strand) ที่พบในตัวบท เชํน วาทกรรมสิทธิมนุษยชน วาทกรรมกฎหมาย วาทกรรมการ
ศึกษา วาทกรรมการเมือง เป็นต๎น  

ตัวอยํางคลังศัพท๑วาทกรรมสิทธิ์มนุษยชน เชํน ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ 
การละเมิดตํอรํางกาย หลักประกันสิทธิ 

ตัวอยํางคลังศัพท๑วาทกรรมสังคม เชํน ชนชั้น โลกทัศน๑ กฎกติกาทางสังคม 
มาตรการ  

ตัวอยํางคลังศัพท๑วาทกรรมเศรษฐกิจ เชํน เศรษฐกิจ ทํามาหากิน เงิน  
ตัวอยํางคลังศัพท๑วาทกรรมเถรวาทไทย เชํน สัมมาป๓ญญา ทิฐิ สัมมาอาชีพ  
ตัวอยํางคลังศัพท๑วาทกรรมการเมือง เชํน เวทีโลก ความยุติธรรม การประกัน 

ระบอบ ประชาธิปไตย 

Ref. code: 25625924300014MGA



226 
 

ตัวอยํางคลังศัพท๑วิทยาศาสตร๑ เชํน นวัตกรรม เทคโนโลยี การคิดค๎น การประดิษฐ๑  
4.3.6 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านกลวิธีทางค าศัพท์ 

งานวิจัยพบวํา การใช๎ประโยคท่ีมีคําวํา “ป๓ญญา” อยํางซ้ํา ๆ เป็นกลวิธีที่ตอกย้ํา
แนวคิดเรื่องพุทธป๓ญญา ดังสะท๎อนในประโยคตัวอยํางข๎างลําง  

“ป๓ญญาที่เห็นความจริงตามท่ีมันเป็นจริงอยํางนี้”  
“ป๓ญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎” 
“การตระหนักรู๎และใจด๎วยป๓ญญา” 
“ป๓ญญาสากลคือรากฐานองสิทธิมนุษยชนที่แท๎” 
“สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดมากับชีวิตและวางรากฐานอยูํบนสัมมาป๓ญญา” 
“ในพระพุทธศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนอ๎างอิงอยูํกับสัมมาป๓ญญา” 
“ป๓ญญาที่สากลกลําวคือ ป๓ญญาที่ไมํเคลือบแฝงด๎วยตัณหา” 
“ป๓ญญาที่สามารถเจาะทะลวงความจริงองโลก”  

(พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 11-41) 
นอกจากนั้น ตัวบทใช๎คําศัพท๑วํา “ป๓ญญา” ในหลายแหํง จนให๎ความรู๎สึกวําตัวบท

พยายามให๎นิยามตําง ๆ ของคําวํา “ป๓ญญา” แม๎ผู๎ประพันธ๑ใช๎ภาษารํวมสมัย แตํคําภาษาบาลีอ่ืน ๆ 
ยังสามารถพบได๎ในตัวบท เชํน คําวํา ป๓ญญา กิเลส อวิชชา เป็นต๎น สํานวนหรือถ๎อยคําตําง ๆ ที่อาจ
ฟ๓งดูเป็นภาษารํวมสมัย เชํน “มองเห็นความจริงอยํางถูกต๎อง” “เจาะทะลวงความจริงตามสภาวะของ
สิ่งตําง ๆ ตามความเป็นจริง” “รู๎แจ๎งเห็นจริงตามที่เป็นจริง” แตํเมื่อพิจารณาในระดับโครงสร๎างลึก 
(deep structure) เราจะพบวํา ถ๎อยคําเหลํานั้นเป็นสํานวนสมัยใหมํมีต๎นกําเนิดทางความหมายใน
พระไตรปิฎกท้ังสิ้น สํานวนไทยรํวมสมัยเหลํานี้มาจากสํานวนบาลี “ยถาภูต ปชานาติ” หรือ “ยถาภูต 
สัมมัปป๓ญญา” นั้นหมายความวําการตีความตัวบทนี้ต๎องอาศัยบริบทวัฒนธรรมเถรวาทไทยเทํานั้น 
แม๎วําผู๎ประพันธ๑ใช๎คําวํา “ป๓ญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎” เป็นชื่อเรื่อง แตํป๓ญญา
ที่สากลดังกลําวกลับเป็นเรื่องพุทธป๓ญญา มิใชํป๓ญญาของโลกตะวันตก 

ความหมายในระดับตัวบท คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนสําหรับคนทั่วไปอยูํที่
กฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ แตํในพุทธศาสนา หลักประกันสิทธิมนุษยชนอยูํที่ใจอันรู๎สัจธรรม ตื่นจากมายาคติ 
เบิกบานเพราะก๎าวข๎ามภาพลวงตาทั้งปวง เพราะสามารถก๎าวข๎ามมายาคติอันเป็นสิ่งสมมุติทั้งปวงเสียได ๎

ในนัยนี้ ตัวบทเน๎นพุทธป๓ญญา (การออกจากกิเลส) ป๓ญญาคือพระพุทธศาสนา 
เพราะพระพุทธศาสนาเน๎นเรื่องสัมมาป๓ญญา นัยมีจํานวนมากในตัวบท เชํน การที่ผู๎ประพันธ๑กระตุ๎น
ให๎ผู๎อํานเข๎าใจถึงเหตุผลในการประดิษฐ๑แนวคิดสิทธิมนุษยชน และพยายามบํงบอกเป็นนัยถึงวิธีการ
แบํงความดี หรือเทียบเคียงสองระบบจริยศาสตร๑ในด๎านความดี นัยทางการเมืองที่พบในตัวบท คือ 
การที่จักรวรรดินิยมอเมริกากําลังครอบงําโลกในด๎านวิธีคิด ความรู๎ คํานิยมทางวัฒนธรรมของตน เชํน 
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ประชาธิปไตย ลัทธิเสรีนิยม และหลักกฎหมาย ตัวบทมิได๎สะท๎อนน้ําเสียงทางวรรณกรรมในลักษณะ
เสียดสีหรือล๎อเลียนในแบบพุทธทาสภิกขุ แตํนัยในตัวบทก็สามารถกระตุ๎นผู๎อํานต๎องกลับมาตระหนัก
วําการให๎ความสําคัญแกํเรื่องวัตถุนั้นเป็นวิธีคิดพ้ืนฐานของโลกตะวันตก แตํทวําโลกตะวันออกยังให๎
ความสําคัญในเรื่องจิตใจ  

4.3.7 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านกลวิธีทางโวหารและวรรณศิลป์  
งานวิจัยพบวํา เครื่องมือทางโวหารและวรรณศิลป์ได๎ถูกใช๎ในตัวบทป๓ญญาสากล

คือหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีโดยมีวัตถุประสงค๑ 1. เพ่ือเน๎น (emphasis) 
2. เพื่อนําเสนอแนวคิด ( introduction) 3. เปลี่ยนมุมมอง (perspective) ของผู๎อํานใหมํ และ 
4. เพื่อซํอนความหมายทางอุดมการณ๑ (ideological meaning) ในการโน๎มน๎าวผู๎ฟ๓ง/ผู๎อํานในแบบ
แยบยล อยํางไรก็ตาม เครื่องมือทางโวหารที่พบในตัวบทยังมีอีกมาก แตํในที่นี้ จะนําเสนอตัวอยําง
เทําท่ีจําเป็นและเหมาะสมกับเนื้อหา  

อุปมา (simile) 
ตัวอยําง 
“สิทธิมนุษยชนขึ้นอยูํกับหลักการพ้ืนฐานที่วํา โลกทั้งผองพ่ีน๎องกัน เหมือนกับที่

เราชาวพุทธนิยมแผํเมตตาหลังจากเจริญจิตภาวนาเสร็จสิ้นแล๎ววํา” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, 
น. 12) 

“การตระหนักรู๎และเข๎าใจด๎วยป๓ญญา รวมทั้งการปฏิบัติตํอคนอ่ืน เฉกเชํน 
เดียวกับท่ีเราต๎องการให๎ผู๎อื่นปฏิบัติตอบ” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 

อุปมาอุปมัย (analogy) 
ตัวอยําง 
“หลักประกันสิทธิมนุษยชนสําหรับคนทั่วไปอยูํที่กฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์และ

เป็นธรรม แตํในพระพุทธศาสนา หลักประกันสิทธิมนุษยชนอยูํที่ใจอันรู๎สัจธรรม” (พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 

“ในทางโลก หลักสิทธิมนุษยชนอ๎างอิงหรือผูกติดกับกฎหมาย แตํในทางธรรม 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในที่นี้คือ ในพระพุทธศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนอ๎างอิงอยูํกับสัมมาป๓ญญา คือ 
ป๓ญญาที่มองเห็นความจริงอยํางถูกต๎องถํองแท๎” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 

ตรงจุดนี้ จะเห็นวํา แท๎จริงแล๎ว คําสอนทางพระพุทธศาสนาไมํเคยใช๎คําวําสิทธิ
มนุษยชน แตํผู๎ประพันธ๑ได๎สร๎างความเชื่อมโยงวาทกรรมสิทธิ์มนุษยชนกับวาทกรรมเถรวาทไทย โดย
ได๎ขยายข๎อจํากัดทางวาทกรรม (discursive limit) โดยอาศัยคําเชื่อม “แตํในทางธรรม” 
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การอ้างข้อความในตัวบท (allusion) 
ตัวอยําง 
“รวมทั้งการปฏิบัติตํอคนอ่ืนเฉกเชํนเดียวกับที่เราต๎องการให๎ผู๎อ่ืนปฏิบัติตอบ ดัง

พุทธสุภาษิตท่ีกลําววํา “ครุ โหติ สคารโว” ผู๎เคารพ ยํอมมีผู๎เคารพตอบ” 
“สิทธิมนุษยชนขึ้นอยูํกับหลักการพื้นฐานที่วํา โลกทั้งผองพ่ีน๎องกัน เหมือนกับที่ 

เราชาวพุทธนิยมแผํเมตตาหลังจากเจริญจิตภาวนาเสร็จสิ้นแล๎ววํา” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, 
น. 10-40) 

การใช้ค าสื่อแทนเป็นนัย (hypocatastasis) 
ตัวอยําง 
“บทฐานของแกํนแท๎ของพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ เราต๎องเข๎าใจความหมายของ 

คําวําสิทธิมนุษยชนด๎วยป๓ญญา” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 
ในตัวอยํางนี้ คําวําป๓ญญาเป็นป๓ญญาในแบบวาทกรรมเถรวาท มิใชํป๓ญญาใน

ความหมายของวาทกรรมวิทยาศาสตร๑ หรือในความหมายในแบบทั่วไป 
การใช้อุปลักษณ์ (metaphor) 
ตัวอยําง 
“ป๓ญญาชนทั่วโลกมองเห็นรํวมกันวํามนุษย๑จําเป็นต๎องมีเครื่องคุ๎มกันพิเศษไมํให๎

มีโศกนาฏกรรมระหวํางมนุษย๑ด๎วยกันเชํนกัน” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 
การใช้ค าผิดฝาผิดตัว (catachresis) 
ตัวอยําง 
“บารัค โอบามาต๎องการละลายความแบํงแยกแตกตํางทางสีผิวที่มีปรากฏอยูํ

ทั่วไปในสังคมอเมริกัน” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 
การใช้อติพจน์ (hyperbole) 
ตัวอยําง 
“ระบบความเชื่อผิด ๆ ที่ทําให๎มนุษย๑เกิดอหังการ บ๎าอํานาจ มืดบอด เห็นเพ่ือน

มนุษย๑รํวมโลกเป็นผักปลาหรือสัตว๑เดรัจฉาน” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 
การเล่นค า (pun) 
การใช๎คําวํา “กฎหมาย” กับคําวํา “หมายกด”  
การใช๎สํานวนวํา “ทํามาหากิน” กับสํานวน “ทํามาหาธรรม” 
การใช๎คําวํา “วิชาการ” กับคําวํา “วิชาชีวิต” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, 

น. 10-40) 
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การใช้ค าซ้ า (repetition)  
ตัวอยําง 
ป๓ญญาที่สามารถเจาะทะลวงความจริงของโลก 
ป๓ญญาที่เห็นความจริงตามท่ีมันเป็นจริง 
ป๓ญญาที่จะทําให๎มนุษย๑หลุดออกจากความหลงผิดนานาประการ 
ป๓ญญาที่สากล 
ป๓ญญาที่แท๎คือสัมมาป๓ญญา 
ป๓ญญาอันหยั่งรู๎สัจธรรม 
ป๓ญญาที่ก๎าวข๎ามความเท็จ 
ป๓ญญาอันหยั่งทะลุถึงสัจธรรม 
สัมมาป๓ญญาเป็นรากฐาน 

(พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 
การใช้สัญลักษณ์ (symbolism)  
ตัวอยําง 
“กลําวในมุมมองของพระพุทธศาสนา จึงแทบไมํได๎ขึ้นอยูํกับกฎหมาย หากแตํ

ขึ้นอยูํกับสัมมาป๓ญญา เพราะเมื่อมีสัมมาป๓ญญาเป็นรากฐานอยูํในใจแล๎ว เราจะเคารพศักดิ์ศรีแหํง
ความเป็นมนุษย๑ของคนทั้งโลกพอ ๆ กับที่เราเคารพตนเอง” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 

นําสังเกตวํา คําวํา “สัมมาป๓ญญา”ในที่นี้หมายถึงวิธีคิดแบบมรรคมีองค๑ 8 ที่
สะท๎อนอยูํในไตรสิกขา ซึ่งแกํนคําสอนทางพระพุทธศาสนา  

การอ้าง (allusion) 
ตัวอยําง 
“ไมํมีอเมริกาเสรีนิยม ไมํมีอเมริกาอนุรักษนิยม มีแตํสหรัฐอเมริกา ไมํมีอเมริกา

ผิวดํา ไมํมีอเมริกาผิวขาว ไมํมีอเมริกาละติน ไมํมีอเมริกาเอเชีย มีแตํสหรัฐอเมริกา” (พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 

ข๎อความข๎างบนดึงมาจากสุนทรพจน๑ที่โดํงดังในประวัติศาสตร๑สหรัฐอเมริกา 
4.3.8 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านกลวิธีทางวาทกรรม 

กลวิธีทางวาทกรรมเป็นวิธีคิดของผู๎ใช๎ภาษาในขณะที่ตนกําลังอยูํในเหตุการณ๑
ทางวาทกรรม (discursive event) ใด ๆ ตัวอยํางกลวิธีทางวาทกรรมที่โดดเดํนในตัวบทของพระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี คือการใช๎ความหมายโดยนัย (implicature)  

ป๓ญญาที่สากลคือหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎ ป๓ญญาสากล กลําวคือ ป๓ญญา
ที่ไมํเคลือบแฝงด๎วยตัณหา (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 10-40) 
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ข๎อความในตัวบทที่ถูกแสดงในลักษณะนี้บอกทันทีวําป๓ญญาที่ไมํเคลือบแฝงด๎วย
ตัณหาคือหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎ กลวิธีนี้เป็นการเลี่ยงที่จะกลําวอยํางตรง ๆ วําพุทธป๓ญญา
เทํานัน้เป็นหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎ 

อีกรูปแบบของกลวิธีทางวาทกรรมที่พบคือการแบํงขั้วพวกเรา/พวกเขา 
(us/them polarization) 

การศึกษาที่วางรากฐานอยูํบนเรื่ององการทํามาหากินเป็นด๎านหลักเชํนนี้เป็นการศึกษา
ซึ่งไมํสามารถที่จะสร๎างโลกทัศนะที่ถูกต๎องให๎แกํมนุษยชาติได๎เลย และด๎วยการศึกษาที่
แสนคับแคบเชํนนี้เอง คนที่มีการศึกษาจํานวนมากจึงกลายเป็นผู๎สร๎างความทุกข๑ยากลง
ไปบนบําของเพ่ือนมนุษย๑เสียเอง เวลานี้คนที่มีพฤติกรรมทําลายสิทธิมนุษยขนจํานวน
มากมิใชํคนด๎อยการศึกษา แตํเป็นคนที่ได๎รับการศึกษา ตํางแตํวําเป็นการศึกษาที่ยังไมํดี
พอเทํานั้นเอง เพราะด๎วยระบบการศึกษาอยํางที่โลกมีอยูํทุกวันนี้ มันทําให๎มนุษย๑เป็นได๎
อยํางดีก็แคํสัตว๑เศรษฐกิจ แตํไมํสามารถทําให๎เป็นมนุษย๑ที่ดีขึ้นมาได๎ (พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี, 2552, น. 27) 

ในกรณีนี้ พวกเราหมายถึงพวกเถรวาท พวกเขาหมายถึงพวกตะวันตก ตัวบท
สะท๎อนอุดมการณ๑เถรวาทมากกวําวิธีคิดแบบเสรีนิยม   ดังเชํน  คําวํา “ป๓ญญา” ถูกใช๎ให๎หมายถึง 
“พุทธป๓ญญา” และใช๎อยํางตํอเนื่องในการดําเนินเรื่อง แตํความหมายของคํานี้ได๎ถูกตีวงจนแคบให๎
หมายถึง “ป๓ญญาที่ต๎องไมํเคลือบแฝงด๎วยตัณหา” หรือให๎สะท๎อนมุมมองเรื่องพุทธป๓ญญา มากกวํา
ป๓ญญาในแบบภาษาไทยทั่วไปที่หมายถึงการรู๎ทั่ว การรู๎ถึงในเรื่องอะไรก็ได๎ นอกจากนั้น ตัวบทยังใช๎
โครงสร๎างสัมมาป๓ญญากับเมตตากรุณาในการดําเนินเรื่อง อุดมการณ๑ในตัวบทจึงเป็นวิธีคิดเรื่องป๓ญญา 
และต๎องรวมถึงป๓ญญาในโครงสร๎างไตรสิกขาอีกเชํนกัน  

ภาษาบางครั้งถูกใช๎เพ่ือปิดบัง / อําพรางความจริง ตัวบท “ป๓ญญาสากล คือ 
หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎” เป็นตัวอยํางที่ดีที่อธิบายอํานาจของการใช๎ภาษาในการปิดบังความ
จริงและยังสะท๎อนวิธีคิดที่อยูํเบื้องหลังโครงสร๎างประโยคนี้ โดยทั่วไป คําวํา “สากล” มักถูกเข๎าใจวํา
เป็นเรื่องของโลกตะวันตก แตํในที่นี้ คําวํา “สากล” หมายถึงโลกตะวันออก หรือพระพุทธศาสนา 
หรือป๓ญญาในแบบพระพุทธเจ๎า ในระนาบหนึ่ง การเขียนออกมาในทํานองนี้อาจจะกํอให๎เกิดคําถาม 
หรือสร๎างความคาดหวัง หรือแม๎แตํอาจกระตุ๎นความสนใจจากผู๎อํานที่อยากจะรู๎วําป๓ญญาสากลแท๎จริง
หมายถึงอะไร แตํในอีกระนาบ การเขียนในทํานองนี้มักถูกใช๎เพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะกลําวในแบบตรง ๆ วํา
พุทธป๓ญญาคือหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎  
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4.4 การวิเคราะห์ตัวบทในแบบวิภาษ 
 

การวิเคราะห๑ตัวบทในแบบวิภาษ (dialectic) เป็นวิธีการวิเคราะห๑ของนอร๑แมน แฟร๑คลัฟ 
(Norman Fairclough) ที่เชื่อวําวาทกรรมเป็นองค๑ประกอบหนึ่งของกระบวนการทางสังคม ดังนั้น 
วาทกรรมกับสังคมจึงมีความสัมพันธ๑กันอยํางแยกไมํออก การวิเคราะห๑ตัวบทในแบบวิภาษจึงเน๎นไปที่
กรอบมิติทั้งสาม ได๎แกํ มิติตัวบท (text) มิติวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) และมิติวิถี
ปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural context) 
 

4.4.1 ตัวบท  
ผลการวิจัยพบวํา วาทกรรม/ตัวบททั้ง 3 มีโครงสร๎างทางวาทกรรม ตัวบทของ

พุทธทาสภิกขุประกอบสร๎างจากตัวบทยํอย ๆ เชํน ตัวบทเรื่องอตัมมยตา ตัวบทการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตัวบทวิจารณ๑สภาวการณ๑การเมืองและพรรคการเมือง ตัวบทวิจารณ๑ระบบการศึกษาไทย ตัวบทวิจารณ๑
ระบบทุนนิยมไทย เป็นต๎น  

ตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) ประกอบสร๎างจากตัวบทตําง 
ๆ เชํน ตัวบทสิทธิมนุษยชน ตัวบทประวัติศาสตร๑ในยุคอาณานิคม ตัวบทประวัติศาสตร๑อเมริกา ตัวบท
วิพากษ๑ประเด็นสิ่งแวดล๎อม ตัวบทการเลี้ยงลูก ตัวบทจริยศาสตร๑เปรียบเทียบ ตัวบทเรื่องศีล เป็นต๎น  

นอกจากนั้น ตัวบทสะท๎อนกลวิธีทางโวหารและวรรณศิลป์จํานวนมาก เพ่ือโน๎ม
น๎าวผู๎ฟ๓ง ซึ่งมีความศรัทธา หรือชื่นชอบตน 

ตัวบทของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประกอบสร๎างจากตัวบทตําง ๆ เชํน ตัวบท
พุทธป๓ญญา ตัวบทสิทธิมนุษยชน ตัวบทระบบวรรณะในสังคมอินเดียโบราณ ตัวบทความขัดแย๎งทาง
สีผิวในสหรัฐอเมริกา ตัวบทการสังหารที่นานกิง ตัวบทการศึกษาแบบเถรวาท ตัวบทความใจแคบ ตัว
บทพุทธเมตตา เป็นต๎น  

นอกจากนั้น ตัวบทสะท๎อนกลวิธีทางโวหารและวรรณศิลป์จํานวนมาก เพ่ือทําให๎
ผู๎อํานคล๎อยตามเหตุผลที่วําทําไมโลกนี้จึงยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วไปหมด ทําไมจริยศาสตร๑
แบบสิทธิ์จึงเทียบไมํได๎กับจริยศาสตร๑แบบหน๎าที่ของพระพุทธศาสนาที่เน๎นความเมตตากรุณา เครื่องมือ
ทางโวหารและวรรณกรรมจํานวนมากถูกใช๎เพ่ือสื่อสาร อารมณ๑ของผู๎ใช๎ภาษา รวมถึงการสอดแทรก
อุดมการณ๑เถรวาทในแบบแยบยล 

ตัวบททั้งสามมีความเกาะเกี่ยวของเรื่อง (coherence) อยํางดี และสะท๎อนถึง
เอกภาพในการเลําอธิบายประเด็นสิทธิมนุษยชนจากมุมมองของพระสงฆ๑ กลวิธีทางคําศัพท๑และ
วาทกรรมได๎ชํวยกําหนดวิธีการตีความ การจัดวางข๎อมูลชํวยทําให๎เกิดการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในแบบตะวันตก และสร๎างความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ ตัวบท
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ของพุทธทาสภิกขุใช๎มูลบททางวัฒนธรรม (cultural presuppositions) ในขณะที่ตัวบทของสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีมีการอ๎างตัวอยําง (allusion) ซึ่งมัก
เป็นเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ ขําว หรือสถานการณ๑ในตํางประเทศ เรื่องราวจํานวนมากสะท๎อน
มุมมอง แตํก็อาจยังต๎องถกเถียงในด๎านการตีความ 

การตั้งชื่อเรื่อง (title) สะท๎อนถึงกลวิธีในกระบวนการคิด การเลํนคํา “กฎหมาย
กับหมายกด” และ “วิชาชีวิตกับวิชาทํามาหากิน” เป็นกลวิธีโวหารที่โดดเดํนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
เพ่ือเปลี่ยนมุมมอง หรือโน๎มน๎าวผู๎อําน ซึ่งอาจมีความศรัทธา หรือชื่นชอบผลงานของตนเป็นทุนเดิม 

4.4.2 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม  
ตัวบทของพุทธทาสภิกขุสะท๎อนกระบวนการสร๎างตัวบทของบุคคลสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาไทยที่ได๎รับแรงสนับสนุนจากบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะป๓ญญาชน ชนชั้นกลาง ข๎าราชการที่
มีตําแหนํงหรืออํานาจในสถาบันการปกครอง เชํน ศาล อัยการ แพทย๑ อาจารย๑มหาวิทยาลัย เป็นต๎น 
ตัวบทเป็นการถอดเทปการเทศนาที่พยายามโน๎มน๎าวผู๎ฟ๓งให๎เห็นคุณประโยชน๑ของการนําธรรมะมา
ปฏิบัติ และการเห็นพระธรรมในฐานะหนทางออกสําหรับรูปแบบตําง ๆ ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในขณะเดียวกันวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยยังแฝงด๎วยอุดมการณ๑เถรวาทหลักที่
สําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาคือการปลดปลํอยมนุษย๑จากอวิชชา คือ การทําให๎มนุษย๑สามารถมอง
โลกตามความเป็นจริง โดยเฉพาะการที่เราต๎องมองให๎เห็นความจริงอยํางถํองแท๎วํามนุษย๑อาจหลงผิด
ได๎ ความจริงในยุคสงครามเย็นคือระบบการศึกษาสมัยใหมํไมํเน๎นเรื่องจริยธรรม แตํเน๎นวิชาทํามาหา
กินเทํานั้น ผลที่ตามมาคือ ผู๎คนและสถาบันทางสังคมตําง ๆ จึงอํอนแอทางศีลธรรม ความจริง ในยุค
สงครามเย็นจึงแตกตํางจากความจริงในยุคอาณานิคมที่วนเวียนกับการที่ความเชื่องมงาย หรือลัทธิ
นอกรีตกําลังครอบงําชาวพุทธ  

อยํางไรก็ดี กระบวนการบริโภคตัวบทที่พบในทั้งสามกรณีนี้สะท๎อนถึงระบบ
ความคิดของผู๎รับสารที่อาจคล๎อยตามและไมํคล๎อยตาม อันเนื่องมาจากการตีความสารบนพ้ืนฐาน
ประสบการณ๑และความเชื่อที่ตํางกัน  

ตัวบทสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) สะท๎อนกระบวนการสร๎างตัวบท
ของพระสงฆ๑ที่มีชื่อเสียงและนําเคารพเลื่อมใสมากในหมูํชาวพุทธในทุกระดับ (โดยเฉพาะป๓ญญาชน 
ข๎าราชการ ชนชั้นกลาง และชนชั้นสูงของไทย) ตัวบทต๎องการเห็นผู๎คนในสังคมไทยอยําหยุดแคํความ
ดีในระดับสิทธิมนุษยชน กระบวนการบริโภคตัวบทบอกเป็นนัยถึงระบบความคิดของผู๎รับสารที่อาจ
คล๎อยตามและไมํคล๎อยตาม อันเนื่องมาจากการตีความบนพ้ืนฐานประสบการณ๑และความเชื่อที่ตํางกัน 

ตัวบทพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สะท๎อนกระบวนการสร๎างตัวบทของพระสงฆ๑ที่มี
ชื่อเสียงในหมูํคนรุํนใหมํที่ โดยทํานต๎องการเสนอวําป๓ญญาสากลคือป๓ญญาที่ไมํเคลือบแฝงด๎วยกิเลสตัณหา 

Ref. code: 25625924300014MGA



233 
 
อยํางไรก็ดี กระบวนการบริโภคตัวบทสะท๎อนถึงระบบความคิดของผู๎รับสารที่อาจคล๎อยตามและไมํ
คล๎อยตาม อันเนื่องมาจากการตีความบนพื้นฐานประสบการณ๑และความเชื่อที่ตํางกัน 

4.4.3 วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม  
วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด๎วย สภาพการณ๑ทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองในชํวงที่พุทธทาสภิกขุได๎เทศนา วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนดังกลําวได๎เกิดข้ึนเนื่องในโอกาส
ที่พุทธทาสภิกขุปาฐกถาในหัวข๎อ “อตัมมยตา กับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน” ในชํวงปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 
1980 

บริบททางประวัติศาสตร์สังคมของพุทธทาสภิกขุ 
วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุได๎เกิดในชํวงเวลาของยุคที่ 

นักประวัติศาสตร๑มักนิยมเรียกวํา “ยุคสงครามเย็น (Cold War)” โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงท๎ายของ
ยุคสงครามเย็น ยุคสงครามเย็นเต็มไปด๎วยเหตุการณ๑สําคัญและมีอิทธิพลตํองานประพันธ๑ของพุทธทาส
ภิกขุเป็นอยํางมาก  เดเมียน คีโอน (Damein Keown) เห็นวําในชํวงยุคสงครามเย็นนี้ รัฐไทยมีความ
กังวลใจอยํางมากเกี่ยวกับความมั่นคงของตนเองอันเนื่องจากภัยคอมมิวนิสต๑ในทุกรูปแบบ หนึ่งใน
ยุทธศาสตร๑ที่รัฐไทยได๎ใช๎ในชํวงเวลานั้นคือการให๎พระสงฆ๑เน๎นย้ําคํานิยมตามประเพณีของไทยใน
โครงการการพัฒนาที่สําคัญ โดยพระสงฆ๑ต๎องเดินเท๎าเข๎าไปยังหมูํบ๎านตําง ๆ ในถิ่นทุรกันดารเพื่อ
แจกยา หนังสือเรียน และอาหาร ดังที่ทราบกันดี โดยทั่วไป พระสงฆ๑จะมีความเข๎าใจดีเกี่ยวกับ
เรื ่องการเผยแพรํพระธรรม พระสงฆ๑ในที่นี้บางทีก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อาสาสมัครเข๎ามา
ทํางาน ในขณะที่สถาบันปกครองมักทําหน๎าที่ปกปูองและอุปถัมภ๑พระสงฆ๑ ในนัยนี้ พระสงฆ๑จึงได๎
กลายเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองและสังคมของรัฐไทยโดยปริยาย  

หากมองย๎อนกลับไปดูสาระในตัวบทคัมภีร๑พระพุทธศาสนาในอดีต โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง สาระในด๎านจริยวัตรของพระสงฆ๑ จะพบวํา แม๎พระพุทธเจ๎าเองก็ทรงให๎พระสงฆ๑ต๎องคอย
ระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ๑กับเจ๎าหน๎าที่บ๎านเมือง ทรงเตือนพระสงฆ๑วําควรให๎ความเห็นเทําที่
จําเป็น เมื่อรัฐได๎ร๎องถามเทํานั้น แตํโดยทั่วไป พระพุทธเจ๎าทรงมีพระประสงค๑ให๎พระภิกษุสงฆ๑รักษา
ระยะหํางจากรัฐพอควร อยํางไรก็ดี ในกรณีของไทย วิกฤตและความรุนแรงทางสังคมในชํวงหลัง
ทศวรรษที่ 60 เป็นต๎นมา กลับมิได๎มีผลตํอการขยายตัวของพระพุทธศาสนาแตํอยํางไร ในทางกลับกัน 
พระสงฆ๑บางรูปได๎กลายเป็นผู๎นําทางสังคมและผู๎นําในโครงการสําคัญ ๆ ดังเชํน การสร๎างโครงสร๎าง
พ้ืนฐานในท๎องถิ่นทุรกันดาร การรักษาปุา แหลํงน้ําลําธาร พุทธทาสภิกขุเป็นพระสงฆ๑ที่เผยแพรํแนวคิด
เรื่องปฏิจจสมุปบาท ทํานเห็นวํา พุทธธรรมสามารถถูกใช๎ในการเข๎าใจปรากฏการณ๑ทางสังคม ในขณะ
ที่พระวัดปุาเองก็เริ่มมีชื่อเสียงอันโดํงดัง เชํน พระอาจารย๑มั่น พระอาจารย๑ชา พระอาจารย๑ลี เป็นต๎น 
พระสงฆ๑ในยุคนี้เห็นวํา นิพพานเป็นสิ่งที่สามารถบรรลุได๎ในชาตินี้ และพระวัดปุาตํางเป็นตัวอยํางที่ดี
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ในเรื่องดังกลําว การปรับพระธรรมอยํางสร๎างสรรค๑จึงกลายเป็นคําสอนที่ตรงกับยุคสมัยและที่สามารถ
ใช๎การได๎จริงอยํางทันทีทันใด ขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมเกิดข้ึนในชํวงยุคสงครามเย็นนี้ 

บริบททางสังคมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)  
ตัวบทนี้ได๎จัดทําขึ้นตามคําอาราธนาของกระทรวงการตํางประเทศใน ปี พ.ศ. 

2548 ตัวบทนี้สะท๎อนสังคมไทยหลังยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อแนวคิดสิทธิมนุษยชนได๎
กลายเป็นความรู๎สากลที่หนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได๎ตระหนักและได๎ใช๎ในฐานะกฎหมาย
และระเบียบในการบริหารงานองค๑กร โดยทั่วไป คนไทยยังมีความศรัทธาตํอพระพุทธศาสนาอยําง
มาก วัดยังได๎รับการสนับสนุนจากผู๎คนทั่วไป 

บริบททางสังคมของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
ตัวบทได๎ถูกผลิตขึ้นตามคําอาราธนาของกระทรวงการตํางประเทศในปี พ.ศ. 2551 

ซึ่งเป็นชํวงที่ประเทศไทยเพ่ิงผํานเหตุการณ๑รัฐประหาร การวิพากษ๑วิจารณ๑พระสงฆ๑ได๎ปรากฏในสื่อให๎
เห็นบ๎าง แตํคนไทยทั่วไปก็ยังมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยํางมาก อยํางไรก็ตาม ในชํวงนี้ 
ป๓ญหาการกํอการร๎าย ความขัดแย๎งอันเนื่องจากการแขํงขันระหวํางประเทศมหาอํานาจ เชํน 
สหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซียในด๎านการค๎า การเงิน ความรู๎ เทคโนโลยีได๎มีผลกระทบที่สําคัญตํอโลก 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งตํอบรรดาประเทศกําลังพัฒนา 

ตรงจุดนี้ อาจกลําวได๎วําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุได๎สะท๎อน
ความสัมพันธ๑ระหวํางวาทกรรมกับบริบททางประวัติศาสตร๑สังคมและวัฒนธรรมในยุคสงครามเย็น 
โดยพุทธทาสภิกขุจําเป็นต๎องนําไตรสิกขามาพัฒนากับวาทกรรมสมัยใหมํเพ่ือผลิตเป็นอุดมการณ๑ 
ในขณะที่วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎นําไตรสิกขา
มาใช๎รํวมกับวาทกรรมสมัยใหมํในการสร๎างวาทกรรมการศึกษาในแบบเถรวาทไทย วาทกรรมการพัฒนา
มนุษย๑แบบเถรวาทไทย และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีสะท๎อนการผลิตซ้ําทางอุดมการณ๑จากวาทกรรม
ของปราชญ๑เถรวาททั้งสองในยุคสงครามเย็น 

จากข๎อมูลเกี่ยวกับบริบทสังคมและประวัติศาสตร๑ข๎างต๎น งานวิจัยพบวํา พระสงฆ๑
ทั้งสามรูปเห็นวําคนไทยบางสํวนตกอยูํภายใต๎ความคิดวัตถุนิยม ทุนนิยม บริโภคนิยม เพราะคนจํานวน
หนึ่งก็มิได๎ใสํใจในเรื่องศีลธรรม พระสงฆ๑จึงจําเป็นที่จะต๎องตักเตือน หรือเทศนาออกมาในทํานองนี้ แตํ
หากใช๎ภาษาของการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ สิ่งที่พระสงฆ๑ได๎เทศนาก็เป็นวาทกรรมประเภท
หนึ่งที่ชํวยปลดปลํอยคนไทยจากมายาคติให๎มีอิสระทางความคิด เพราะคํานิยมตะวันตก เชํน บริโภค
นิยม วัตถุนิยม ทุนนิยมล๎วนมาในรูปวาทกรรมเชํนกัน ในนัยนี้ วาทกรรมมีทั้งด๎านของการครอบงําและ
การปลดปลํอย มีทั้งด๎านของการครอบครองและการตํอต๎าน  

ประเด็นความรู๎ที่ผู๎รํวมฟ๓งเทศนา (หรือความรู๎ที่ผู๎อํานงานนิพนธ๑ของพระสงฆ๑) มี 
และประเด็นคํานิยม/ทัศนคติของผู๎ฟ๓ง/ผู๎อํานที่มีตํอพระพุทธศาสนาล๎วนเป็นป๓จจัยสําคัญ โดยเฉพาะ
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อยํางยิ่งในกรณีของพุทธทาสภิกขุในยุคทศวรรษที่ 80 และ 90 ที่กระแสความนิยมในตัวทํานได๎เพ่ิม
มากขึ้นจนทุกคนในประเทศไทยต๎องรู๎จักทําน วาทกรรมของทํานสามารถดึงดูดนักศึกษามหาวิทยาลัย
และป๓ญญาชนให๎กลับมาสนใจธรรมะอีกครั้ง แม๎กระนั้น วาทกรรมหรืองงานวรรณกรรมทางศาสนา
ก็ยังเป็นความสนใจเฉพาะกลุํม โดยเฉพาะชุมชนศาสนา เป็นหลัก 

ทั้งนี้ อาจประมวลได๎วําพุทธทาสภิกขุเห็นวําเสรีนิยมเป็นเรื่องเดียวกับลัทธิป๓จเจก
ชนนิยม ทุนนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยม วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระพุทธทาสภิกขุได๎
ประกอบสร๎างด๎วยความตระหนักในประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร๑โลกในยุคสงครามเย็น 1. เพ่ืออธิบายนัย
ลบของจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ที่ครอบงําระบบการศึกษาสมัยใหมํ โดยเฉพาะการศึกษานิติศาสตร๑และ
รัฐศาสตร๑ของไทยที่นิยมใช๎วิธีคิดแบบอรรถประโยชน๑นิยม 2. เพ่ือประยุกต๑ใช๎ความรู๎เชิงวาทกรรมตําง ๆ 
เพ่ือสะท๎อนถึงความเป็นสหวิทยาการ โดยตอกย้ําวําพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่มีเหตุผล พิสูจน๑ได๎ 
หรือไปได๎กับวิทยาศาสตร๑ แตํวิทยาศาสตร๑ได๎ถูกนํามาประยุกต๑ใช๎ในแบบที่เห็นแกํตัว เชํน การผลิต
สินค๎าและบริการเพ่ือมุํงแตํเรื่องการแสวงหากําไรมหาศาล และ 3. เพ่ือเทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับความดี
ตามคําสอนทางพระพุทธศาสนา ในนัยนี้ วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยจึงมิได๎สนับสนุน
อํานาจและความถูกต๎องของจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ แตํทวําสนับสนุนพุทธป๓ญญา หรือการมองโลกตาม
ความเป็นจริง ซึ่งในที่นี้คือความไมํเห็นแกํตัว ในนัยนี้ วาทกรรมเถรวาทไทยที่ถูกผลิตขึ้นโดยพระ
ป๓ญญาชนจึงสะท๎อนถึงการต๎านทานอํานาจของวาทกรรมเสรีนิยมของโลกตะวันตกในแบบเงียบ ๆ  

การผลิตวาทกรรมเถรวาทไทยยังต๎องคํานึงถึงความสมจริง ซึ่งในที่นี้หมายถึง 
พลังอํานาจของญาณวิทยาของศาสตร๑สมัยใหมํ ได๎แกํ วิทยาสาสตร๑และเทคโนโลยีที่ทําให๎พระสงฆ๑ที่
จะทําหน๎าที่เทศนาสั่งสอนจําเป็นต๎องคอยติดตามกระแสความรู๎ที่มีอยูํในสังคมให๎ทัน โดยเฉพาะต๎องรู๎
วําตนต๎องใช๎ภาษาในลีลาใด ตนควรต๎องหยิบยกประเด็นสังคมใด ตนควรต๎องอ๎างหลักฐานชิ้นไหนเพ่ือ
เปิดทางให๎ประเด็นอ่ืนสามารถครอบงําตัวบท การปะทะ การขับเบียด และการผสมผสานทางญาณ
วิทยาเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องในชํวง 200 ปีที่ผํานมา แตํเข๎มข๎นอยํางมากในยุคสงครามเย็น จนมีผลทําให๎
วาทกรรมเถรวาทไทย ดังที่พบในป๓จจุบันมีบางลักษณะหน๎าตาที่แปลกไปจากวาทกรรมเถรวาทไทยที่
พบในอดีต เชํน ในงานพระราชนิพนธ๑ “วําด๎วยมนุษยธรรม 4 อยําง” (ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว) ไปอยํางมาก หากวิเคราะห๑อยํางละเอียด 

ในนัยนี้ ผู๎วิจัยจึงสรุปวําวิถีปฏิบัติทางสังคม (ซึ่งในที่นี้คือการเขียนงานประพันธ๑/
การเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ๑) ก็ถูกกําหนดโดยวาทกรรม (social practice is discursively shaped) 
เชํนกัน ซึ่งในที่นี้คือ วาทกรรมเถรวาทไทย ดังนั้น ตัวบทจึงต๎องถูกตีความในแบบเถรวาท อํานาจเถร
วาทถูกใช๎หรือถํายทอดอยูํในภาษาของพระสงฆ๑ 

 

Ref. code: 25625924300014MGA



236 
 
4.5 การวิเคราะห์ตัวบทในแบบโวดัก 
 

รูธ โวดัก (Ruth Vodak) เชื่อวําวาทกรรมเป็นเรื่องประวัติศาสตร๑ นั่นหมายความวํา
วาทกรรมใด ๆ ก็ตามจําเป็นต๎องประกอบสร๎างขึ้นจากวาทกรรมยํอยอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคตําง ๆ ใน
ประวัติศาสตร๑ งานวิจัยพบวํา สํานวนจํานวนมาก เชํน  “รู๎ตามความเป็นจริง” “รู๎ตามจริง” “เห็นตาม
ความเป็นจริง” “มองโลกตามความเป็นจริง” “รู๎ธรรมะ” “มองโลกตามที่เป็นจริง” “เห็นความจริง
ตามที่มันเป็นจริง” “มองความจริงอยํางถูกต๎องถํองแท๎” “เจาะทะลวงความจริงของโลกและชีวิต
อยํางตรงไปตรงมา” เป็นต๎น สํานวนเหลํานี้มักมาจากสํานวนบาลีในพระไตรปิฎก เชํน “ยถาภูตํ ปชา
นาติ (รู๎ตามจริง) “ยถาภูตสัมมัปป๓ญญา (รู๎ทั่วถึงถํองแท๎ตามความจริง)” และ “ยถาภูตญาณทัสสนะ 
(มองโลกตามจริง)” นอกจากนั้น งานวิจัยพบวํา ตัวบท “ธรรมะกับการเมือง” ของพุทธทาสภิกขุ
เป็นตัวบททางประวัติศาสตร๑ที่มีมากํอน (prior text) หรือผลิตกํอนตัวบท “อตัมมยตากับป๓ญหา
สิทธิมนุษยชน” ของผู๎แตํงคนเดียวกัน ดังนั้น เราจะเห็นพัฒนาการทางความคิดของผู๎ประพันธ๑คน
เดียวกัน หากสังเกตอยํางละเอียด ตัวบท “ธรรมะกับการเมือง” สามารถบํงบอกถึงการใช๎คําวํา 
“เสรีภาพ” ในแบบศาสนาซึ่งสะท๎อนถึงการเปลี่ยนบริบทของคํา (recontextualization) จากบริบท
ทางการเมืองสูํบริบททางศาสนา นี้จึงชํวยอธิบายพัฒนาการทางความคิดของพุทธทาสภิกขุ  

เมื่อเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น อายุก็มากแล๎ว ได๎ยินหนาหูไปด๎วยคําวํา สันติภาพ 
เสรีภาพ สมภาพ ภราดรภาพ เดี่ยวนี้มันหายไปหมดไมํรู๎ คําวํา สันติภาพ เสรีภาพ สมภาพ
คือ ความสม่ําเสมอกัน; ภราดรภาพ – เป็นพ่ีน๎องกัน นี่มันวิเศษสุด ที่เขาเอามาใช๎อ๎าง
เป็นการโฆษณาประชาธิปไตยวําประชาธิปไตยจะนํามาซึ่ง สันติภาพ เสรีภาพ สมภาพ 
ภราดรภาพ สันติภาพในที่นี้ก็หมายถึงสันติภาพในบ๎านเมือง ไมํได๎เกี่ยวกับพระนิพพาน
ดอก เสรีภาพก็เหมือนกัน เสรีภาพอยํางคน ๆ ในบ๎านเมือง สมภาพ มีความสม่ําเสมอ 
พูดแล๎วก็นําที่จะให๎คนสม่ําเสมอกันโดยอะไรก็ตาม ภราดรภาพ รักใครํกันอยํางพ่ีน๎อง 
เดี๋ยวนี้พิสูจน๑ได๎วํา 40-50 ปีมาแล๎ว เราไมํเห็นสิ่งเหลํานี้ที่เขาเอามาใช๎โฆษณาประชาธิปไตย 
เมื่อ 40 กวําปีมาแล๎ว เรายินดีรับทันที เมื่อได๎ยินคําเหลํานี้ เพราะวําคําเหลํานี้ มันเป็น
คําในพระพุทธศาสนานะ ถ๎าสันติภาพละก็ คือความมุํงหมายของพระพุทธศาสนา เป็น
สันติภาพขั้นต๎นสุด จนกระทั่งถึงข้ันสุดท๎าย คือ พระนิพพาน มันเป็นสันติภาพที่สุด เป็น
คําของพระพุทธศาสนา เสรีภาพก็เหมือนกันแหละ มันตรงกับคําวําถึงวิมุตติหลุดพ๎นไป
จากการครอบงําของกิเลส นี่คือเสรีภาพ ที่นี้ก็มาเป็นคําการบ๎านการเมืองวําทุกคนมีเสรี
ที่จะทําอยํางนั้น ที่จะทําอยํางนี้ แตํในที่สุดก็คือเสรีที่จะแยํงชิงประโยชน๑ซึ่งกันและกัน 
มันเป็นเสียอยํางนี้ เสรีภาพในการตํอสู๎ปูองกันแทบจะหาไมํได๎ สมภาพนี้ก็เป็นหลักธรรม
อันหนึ่งที่วําคนทุกคนมันมีสมภาพอยูํตรงที่วําต๎องมีป๓ญหาตามธรรมชาติเหมือนกันหมด 
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ต๎องเกิดต๎องแกํ ต๎องเจ็บ ต๎องตาย ต๎องเป็นทุกข๑ แล๎วมีหน๎าที่ที่จะต๎องตํอสู๎เพ่ือให๎หลุด
รอดจากความทุกข๑ แล๎วยังมีหน๎าที่ที่จะต๎องชํวยเหลือผู๎อ่ืน คําวํา สมภาพ เป็นความหมาย
ในระบบของการปกครองคณะสงฆ๑ของพระพุทธเจ๎า สิทธิในทางการปกครองนี้สม่ําเสมอ
ไปหมด ไมํได๎เลือกพรรษามาก พรรษาน๎อย เป็นบวชใหมํ หรือบวชนาน ทํานก็มีสมภาพได๎ 
(พุทธทาสภิกขุ, 2549ก, น. 317-320) 

ตัวบทเหลํานี้เป็นหลักฐานที่ชํวยยืนยันถึงพัฒนาการของการใช๎คําศัพท๑ไทยใน
แบบศาสนาที่ดึงมาจากบริบทเสรีนิยม และสะท๎อนถึงการเปลี่ยนบริบทของคําศัพท๑ในภาษาเสรีนิยม 
(ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน) ไปสูํศาสนาของพุทธทาสภิกขุ  

นอกจากนั้น งานวิจัยพบวํา หากย๎อนประวัติศาสตร๑ขึ้นไปประมาณร๎อยปี คําวํา 
“เสรีภาพ” เพ่ิงถูกประดิษฐ๑ขึ้นเพ่ือแปลคําวํา “freedom” ในภาษาอังกฤษในชํวงกํอนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองสยาม พ.ศ. 2475 ทั้งนี้ คําวํา “เสรี” เป็นคําบาลีเดิม ในขณะที่คําวํา “สิทธิ” มีการใช๎มา
นานมากแล๎วในยุคอาณานิคม นั่นหมายความวําโนทัศน๑เรื่องสิทธิทางกฎหมายได๎มีขึ้นมานานหลาย
ศตวรรษแล๎วและคํานี้ปรากฏในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ. 121 ด๎วย 

ยิ่งกวํานั้น คําวํา “สิทธิมนุษยชน”เป็นคําที่คํอนข๎างใหมํในสังคมไทย เนื่องจาก
คํานี้ได๎ถูกประดิษฐ๑ขึ้นหลังปี ค.ศ. 1948 เพื่อแปลคําวํา “human rights” ในภาษาอังกฤษ และเริ่มใช๎
กันอยํางแพรํหลายตลอดยุคสงครามเย็น  คําวํา “มนุษย๑” ในคําวํา “สิทธิมนุษยชน” ในยุคสงครามเย็น
แตกตํางจากคําวํา “มนุษย๑” ใน “วําด๎วยมนุษยธรรม 4 อยําง” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ๑ทางศาสนาใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว คําวํามนุษย๑เดียวกันนี้มีพัฒนาการทางความหมายอยําง
ยาวนานมาก มนุษย๑ในโลกทัศน๑ของคนไทยในยุคอาณานิคมยอมรับความไมํเทําเทียมกันเพราะระบบ
ศักดินายังมีอยูํในยุคนั้น แตํมนุษย๑ในยุคสงครามเย็นเป็นมนุษย๑ที่เรียกร๎องประชาธิปไตย เป็นมนุษย๑ที่
ต๎องการเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ และเป็นมนุษย๑ที่มองตนเองวํามีศักดิ์ศรีแหํงความ
เป็นมนุษย๑ที่ใครจะมาหมิ่นหรือลํวงละเมิดเสียมิได๎ 

ปราชญ๑เถรวาทตระหนักดีวําแนวคิดสิทธิมนุษยชนในโลกตะวันตกได๎ประกอบ
สร๎างขึ้นจากวาทกรรมเสรีนิยม อรรถประโยชน๑นิยม กฎหมายธรรมชาติ ด๎วยเหตุนี้ วาทกรรมด๎านสิทธิ
มนุษยชนของพุทธทาสภิกขุจึงมิได๎สนับสนุนอํานาจของวิธีคิดแบบเสรีนิยม แคํทวําต๎านอํานาจของวิธี
คิดแบบเสรีนิยม ในนัยนี้ ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทยจึงมิใชํแคํสัมพันธ๑กับบริบท
ทางการเมืองและสังคมไทย แตํยังเชื่อมโยงกับบริบทภูมิรัฐศาสตร๑โลกและเศรษฐกิจโลกในชํวง
สงครามเย็นอยํางแยกไมํออกอีกด๎วย 

วาทกรรมโต๎สิทธิมนุษยชน วาทกรรมโต๎การพัฒนาในแบบทุนนิยม หรือวาทกรรมโต๎
ความเป็นยุคสมัยใหมํของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) จึงมิควรถูก
ตีความโดยปราศจากความเข๎าใจเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญาที่รัฐบาลและป๓ญญาชนไทย
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กําลังนิยมวาทกรรมเสรีนิยม วาทกรรมประชาธิปไตย และวาทกรรมสิทธิมนุษยชน แม๎พุทธทาสภิกขุ
มิได๎บอกวําประชาธิปไตยนั้นดีหรือไมํดี แตํพุทธทาสภิกขุเองก็ไมํได๎ยอมรับประชาธิปไตยวําเป็นอะไรที่
สมบูรณ๑ในตัวเอง ทํานจึงเสนอคําวํา “ธัมมิกประชาธิปไตย” ซึ่งหมายถึงประชาธิปไตยที่มีธรรมะ 
อยํางไรก็ดี นักวิชาการบางคนมักสรุปอยํางงําย ๆ วําปราชญ๑เถรวาทนิยมเผด็จการ เกลียดประชาธิปไตย 
แตํแท๎จริงพุทธทาสภิกขุมิได๎เกลียดประชาธิปไตย แตํทํานเพียงเตือนคนไทยวําอยํานึกวําประชาธิปไตย
เป็นความดีที่สมบูรณ๑ หากกลําวโดยรวม ประชาธิปไตยเป็นเพียงวิธีการหนึ่ง และวิธีการนี้อาจกลาย 
เป็นสิ่งเลวได๎ เมื่อคนที่ใช๎หรือกํากับดูแลวิธีการนี้ยังคงใช๎เสรีภาพอยํางไร๎ธรรมะหรือยังเห็นแกํได๎ หรือเห็น
แกํตัวอยูํ  ด๎วยเหตุนี้ ในการตีความแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ การเข๎าใจบริบทของการสื่อสารจึงเป็น
เรื่องสําคัญ แตํจะดีมาก หากเราต๎องเข๎าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของพุทธทาสภิกขุด๎วย 

การกําเนิดขึ้นของวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยจึงจําเป็นต๎องรับ
การพิจารณาในแบบประวัติศาสตร๑ที่เชื่อมทั้งบริบทโลกและบริบทท๎องถิ่นในยุคสงครามเย็นและศึกษา
สืบค๎นถอยย๎อนไปกวําศตวรรษด๎วยผํานวาทกรรมชุดตําง ๆ ซึ่งจะชํวยเปิดเผยความหลากหลายทางวิธี
คิดที่ผู๎คนในสังคมไทยมี รวมถึงอิทธิพลของตะวันตกตํอโลกทัศน๑สยามและไทย ดังนั้น เราอาจพิจารณา
ประเด็นเดียวกันนี้จากหลายจุดยืน โดยไมํต๎องตัดสินวําคํานิยมหนึ่งจําเป็นต๎องเหนือกวําอีกคํานิยม แตํ
เราควรทําความเข๎าใจวําพุทธทาสภิกขุได๎ใช๎คํานิยมอะไรและแสดงคํานิยมนั้นออกมาในลักษณะใด 
และทําไมต๎องแสดงออกมาแบบนั้น  วิธีการของรูธ โวดักได๎บอกเราเป็นนัยวําในชํวงสงครามเย็น  
พุทธทาสภิกขุเห็นวําสังคมไทยกําลังหลงใหลไปกับวาทกรรมประชาธิปไตยและวาทกรรมสิทธิ
มนุษยชน โดยมิได๎ตระหนักมากนักกับความดีที่อาจสูงกวําคุณคําที่พบในวาทกรรมประชาธิปไตยและ
วาทกรรมสิทธิมนุษยชน 
 
4.6 การวิเคราะห์ตัวบทในแบบฟูโกลต์  

 
มิเชล ฟูโกลต๑มิได๎สนใจวาทกรรมในแบบทั่วไปและมิได๎วิเคราะห๑วาทกรรมในระดับ

เดียวกับที่ นอร๑แมน แฟร๑คลัฟ นิยมทํา แตํทวํา ฟูโกลต๑ สนใจความรู๎เชิงวาทกรรม (discursive 
knowledge) ซึ่งหมายถึงวาทกรรมที่มีกฎเกณฑ๑ (rules) ทางความรู๎และความจริงเทํานั้น เพราะ
อํานาจ-ความรู๎ (power-knowledge) เป็นเรื่องที่ฟูโกลต๑ให๎ความสําคัญเป็นอยํางยิ่ง  

งานวิจัยนี้พบวํา พระธรรม โดยเฉพาะพุทธป๓ญญาในชื่อตําง ๆ เป็นกฎเกณฑ๑ทางความรู๎
และความจริงที่ปรากฏอยูํในวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปจริง ดังสะท๎อนในคํา
และสํานวนตําง ๆ เชํน อตัมมยตา สัมมาป๓ญญา มองโลกตามจริง ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ป๓ญญา) เป็น
ต๎น หากลองพิจารณาเรื่องนี้ตามวิธีศึกษาของฟูโกลต๑ เราจะพบวําความรู๎บางชุดอยํางในพระไตรปิฎก
ยังถูกเน๎น/ใช๎แมใ๎นยุคป๓จจุบัน แตคํวามรู๎หลายชุดในพระไตรปิฎกก็ไมํได๎ถูกใช๎อีกตํอไป หรือจมหายไป
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ในประวัติศาสตร๑ เชํน กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาล ซึ่งเคยรุํงโรจน๑ใน
ยุคกํอนสยามรับวิทยาศาสตร๑จากโลกตะวันตกในชํวงยุคอาณานิคม อยํางไรก็ดี ชนชั้นนําสยามหันมา
เน๎นกฎเกณฑ๑ทางจริยธรรม เชํน กุศล อกุศล ป๓ญญา อวิชชา เป็นต๎น   

นอกจากนั้น หากสังเกตให๎ดี ฟูโกลต๑ไมํได๎สนใจแนวคิดเรื่องอํานาจในรูปของความสัมพันธ๑
ระหวํางสถาบันทางสังคมตําง ๆ หรือในรูปของความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ที่อยูํในอํานาจตําง ๆ เชํน 
รัฐบาล เจ๎าหน๎าที่ ผู๎ปกครอง หนํวยงาน เทํานั้น ดังที่นักวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑สํวนใหญํสนใจ 
แตํทวําฟูโกลต๑มองอํานาจในมิติของเครือขํายทางวาทกรรม (discursive networks) ที่สลับซับซ๎อน 
ฟูโกลต๑เห็นวําความรู๎เชิงวาทกรรมใด ๆ แท๎จริงประกอบสร๎างขึ้นมาจากกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และ
ความจริงที่ถูกผลิตขึ้นในยุคตําง ๆ ของประวัติศาสตร๑ ฟูโกลต๑พิจารณาความรู๎วําเป็นเรื่องของกระบวน 
การประกอบสร๎างในแบบที่สลับซับซ๎อน โดยมิได๎มองความรู๎วําเป็นเรื่องเนื้อหา (content) ที่สํงผําน
จากอดีตสูํป๓จจุบันในแบบสําเร็จรูป ดังที่คนทั่วไปเข๎าใจ แตํเขาสังเกตวําในกระบวนการสร๎างความรู๎ใด ๆ 
กฎเกณฑ๑ตําง ๆ ได๎ถูกนํามาประกอบสร๎าง บางกฎเกณฑ๑อาจเกิดในยุคหนึ่ง บางกฎเกณฑ๑อาจเกิดใน
ยุคอ่ืน ๆ ที่แตกตํางกันไป เขามิได๎มองวําความรู๎เชิงวาทกรรมมีลักษณะลงตัว หรือถูกสร๎างขึ้นอยํางมี
เอกภาพและสําเร็จรูป แตํเกิดจากการเบียดเสียดของกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงภายใต๎เงื่อนไข
ทางประวัติศาสตร๑ ซึ่งอาจเป็นเรื่องเหตุการณ๑สําคัญ ความเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข หรือข๎อจํากัดที่
เกิดข้ึนจริงในแตํละยุค 

ในนัยนี้ การวิเคราะห๑ตัวบททั้งสามเพ่ือหากฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงในลักษณะ 
“โบราณคดีแหํงความรู๎ (Archaeology of Knowledge)” จึงบอกเป็นนัยวําไตรสิกขายังเป็นกฎเกณฑ๑ที่
สถาบันสงฆ๑เถรวาทไทยใช๎ในการผลิตวาทกรรมเถรวาท ในขณะที่กฎเกณฑ๑อ่ืน ๆ ในพระไตรปิฎก เชํน 
จักรวาลวิทยา กลับมิได๎รับการเน๎นย้ํา หรือแม๎แตํกลําวถึง พระสงฆ๑หันมาใช๎กฎเกณฑ๑ความจริงของ
ศาสตร๑สมัยใหมมํารํวมประกอบสร๎างวาทกรรมของตน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง วิทยาศาสตร๑  นี้จึงเปิดเผย
ความจริงอีกชุดให๎เราเห็นวําทําไมบางกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงสามารถอยูํรอดมาจนทุกวันนี้ 
เชํน ไตรลักษณ๑ ไตรสิกขา กฎแหํงกรรม การแบํงกุศลกับอกุศล ในขณะที่หลายกฎเกณฑ๑ทางความรู๎
และความจริงได๎หมดกําลังลงและกลายเป็นสํวนหนึ่งของโลกประวัติศาสตร๑ในที่สุด  

แม๎วําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยได๎นําเสนอประเด็นจํานวนมากและ
สะท๎อนความรู๎หลายชุด แตํกฎเกณฑ๑ทางพุทธจริยศาสตร๑กลับเป็นชุดความรู๎ที่มีความสําคัญมากที่สุด 
หรือครอบงําตัวบท/วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูป ในบรรดากฎเกณฑ๑ความรู๎
และความจริงทั้งหมด ไตรสิกขาเป็นกฎเกณฑ๑ที่โดดเดํนมากที่สุด ทั้งนี้ อาจกลําวในอีกแบบวํา ไตรสิกขาได๎
กําหนดการจัดระเบียบทางวาทกรรม (order of discourse)  ในแงํนี้ วาทกรรมจึงเปรียบเสมือนชั้น
ตําง ๆ ทางโบราณคดี หรือบํงบอกถึงยุคตําง ๆ ของชั้นดิน และในบางครั้ง นี้ก็สะท๎อนถึงความย๎อน
แยง๎ที่ถูกจัดระเบียบจนลงตัว  
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ยิ่งกวํานั้น หากลองศึกษางานนิพนธ๑ของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปในรอบ 50 ปีที่ผํานมา เราจะ
พบวํา พระสงฆ๑ทั้งสามรูปเชื่อวํา “สิกขา” หรือ “การศึกษา”เป็นรากฐานของทุกสิ่ง อาจกลําวในอีกแบบ
ได๎วําการศึกษาเป็นรากฐานชีวิต การศึกษาเป็นรากฐานสังคม และการศึกษาเป็นเรื่องธรรมชาติ ในตัว
บทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ทํานระบุทั้งการพัฒนามนุษย๑และการศึกษา ดังที่
พุทธทาสภิกขุกลําววํา คําวํา ศึกษา เทํากับ สิกขา ศึกษาอะไร คือศึกษาทุกข๑และการดับทุกข๑ ศึกษาที่ไหน 
ศึกษาในกายเป็น ๆ ศึกษาอยํางไร ศึกษาศีล สมาธิ ป๓ญญา หรือปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ศึกษาเทําไร คือ 
ศึกษาจนรู๎เอง ศึกษาจนชํวยผู๎อ่ืนได๎ ศึกษาเมื่อไร ศึกษาเผชิญหน๎าและลับหลัง ผลของการศึกษาเป็น
อยํางไร คือ วิมุตติ (พุทธทาสภิกขุ, 2542, น. 246) 

เมื่อศึกษาตัวบทตําง ๆ ในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่ผลิตขึ้นในอดีตของ 
พุทธทาสภิกขุ ผู๎วิจัยพบวํา พุทธทาสภิกขุได๎เป็นพระสงฆ๑ไทยที่นํากฎเกณฑ๑พุทธญาณวิทยา 
(โดยเฉพาะ พุทธป๓ญญาและไตรสิกขา) รํวมกับวาทกรรมสมัยใหมํที่สังคมไทยแปลมาจากโลกตะวันตก 
เชํน วาทกรรมสิ่งแวดล๎อม วาทกรรมสิทธิมนุษยชน วาทกรรมการพัฒนา เป็นต๎น เพ่ือสร๎างความรู๎ เชิง
วาทกรรมชุดตําง ๆ ให๎แกํสังคมไทย เชํน วาทกรรมด๎านการพัฒนามนุษย๑ในแบบเถรวาท วาทกรรม
ด๎านการศึกษาในแบบเถรวาท เป็นต๎น  

ตรงจุดนี้ สามารถประมวลได๎วําตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปสะท๎อนถึงการผลิตซ้ําทาง
อุดมการณ๑เถรวาทในชํวงยุคสงครามเย็นที่มักวนเวียนอยูํกับแกํนเรื่อง (theme) ที่เกี่ยวข๎องกับการโต๎
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยม และอุตสาหกรรมนิยม การต๎านอํานาจเสรีนิยมและสังคมนิยมรวมถึง
ความกังวลใจอยํางลึก ๆ เกี่ยวกับมิจฉาทิฐิของผู๎คน เพราะกํอนหน๎านี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวได๎ให๎ความสําคัญกับประเด็นอ่ืน ๆ เชํน การโต๎กับไสยศาสตร๑ การโต๎กับแนวคิดพราหมณ๑-
ฮินดูที่ถูกสอดแทรกในพิธีกรรมพุทธ การโต๎กับคําสอนเนื้องอกในพระพุทธศาสนา แตํในยุคสงครามเย็น 
นี้เป็นชํวงเวลาอันยาวนานที่สังคมไทยนอกจากรู๎สึกหดหูํถึงผลกระทบความรุนแรงที่เกิดจากการแขํงขัน
ระหวํางมหาอํานาจ เชํน สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต การแขํงขันทางอุดมการณ๑ระหวํางคํายเสรี
นิยมกับคํายคอมมิวนิสต๑ที่กําลังแผํขยายเข๎ามาในประเทศเพ่ือนบ๎าน แตํในขณะเดียวกันสังคมไทยยัง
ต๎องเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล๎อมอยํางมิเคยมีมากํอน 
แม๎กระนั้น กฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงในแบบเถรวาทก็ยังสามารถนํามาประกอบสร๎างวาทกรรม
จํานวนมาก หรือนํามาประยุกต๑ใช๎ในฐานะป๓ญญาใหมํเพ่ือแก๎/ลดความทุกข๑ยากของผู๎คนในยุค
สมัยใหมํได ๎
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4.7 บรรทัดฐานในการตีความ 
 

บรรทัดฐานในการตีความ (norm of interpretation) เป็นเรื่องสําคัญในการตีความตัวบท 
งานวิจัยพบวํา ตัวบทต๎องตีความในแบบเถรวาท เพราะตัวบทใช๎วาทกรรมเถรวาทไทย (Thai Theravada 
discourse) จํานวนมาก คําตําง ๆ ในตัวบทถูกกําหนดให๎แปล/ตีความในแบบเถรวาท  เชํน  คําวํา 
“ป๓ญญา” ต๎องหมายถึงการรู๎ในแบบเถรวาท มิใชํการรู๎วิชา แตํทวําเป็นการรู๎วิชชา 

นําสังเกตวํา วิชชา กับ วิชา ไมํเหมือนกัน วิชชาในภาษาบาลีนั้นมีความรู๎เรื่องดับทุกข๑ได๎ 
โดยเฉพาะเรื่องความดับทุกข๑อยํางเดียวก็พอ สํวนวิชาในภาษาไทยนั้นไมํมุํงการดับทุกข๑โดยตรง 
แตํสํงเสริมตัณหา หรือความพอใจในทางเนื้อหนัง (พุทธทาสภิกขุ, 2549ข, น. 112) พระสงฆ๑หรือ
ผู๎เชี่ยวชาญทางนิรุติศาสตร๑เทํานั้นจึงเห็นความแตกตํางระหวํางความหมายในแบบภาษาไทยทั่วไปกับ
ความหมายในแบบเถรวาทไทย 

นอกจากนั้น จุดมุํงหมายหลักในการบริโภคตัวบทที่เกี่ยวกับวรรณกรรมทางศาสนา 
(ซึ่งในกรณีนี้คืองานนิพนธ๑ของพระสงฆ๑จํานวน 3 รูป) คือ การที่ผู๎อํานต๎องคาดหวังเอาไว๎ลํวงหน๎าแล๎ว
วําตนจะเจอประเด็นสิทธิมนุษยชน เพราะดูจากชื่อเรื่องปาฐกถา หรือชื่อหนังสือ แตํในขณะเดียวกัน 
ผู๎อํานก็อาจต๎องระลึกเสมอวําสิทธิมนุษยชนที่ตนจะได๎รับนั้นเป็นมุมมองของพระสงฆ๑เถรวาทไทย หรือ
เดาได๎วําตนต๎องเจอเรื่องทางพระพุทธศาสนา ที่มักต๎องเกี่ยวข๎องกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรือ
การยกตัวอยํางเพ่ือใช๎เป็นอทุาหรณ๑ของพระสงฆ๑นักเขียน  

ในอีกระนาบ สิ่งที่ผู๎อํานอาจคาดหวังจากการเข๎าใจสาระของงานเขียนทางพระพุทธศาสนา 
คือ ผู๎อํานอาจต๎องการทราบมุมมอง/ทัศนคติในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่พระสงฆ๑ได๎ผลิต หรือแม๎แตํ
ต๎องการทราบจุดยืนของสถาบันสงฆ๑เถรวาท (ซึ่งพระสงฆ๑ทั้ง 3 รูปสังกัดอยูํ) ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
เนื่องจากผู๎อํานสํวนใหญํเป็นชาวพุทธ ผู๎อํานหรือผู๎บริโภคตัวบทจึงมีแนวโน๎มที่จะรับฟ๓งมุมมองของ
พระภิกษุสงฆ๑ เพราะพระสงฆ๑ท้ังสามรูปมีชื่อเสียงในด๎านการประพันธ๑ในระดับแนวหน๎าของวงการสงฆ๑
ไทย แตํสําหรับผู๎อํานหน๎าใหมํหรือผู๎อํานนอกวงนี้ที่มิได๎เลื่อมใสศรัทธาในคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
อาจเห็นวําวิธีวิเคราะห๑ของสถาบันสงฆ๑มีลักษณะที่แตกตํางจากวิธีคิดของตน และอาจคิดวําการให๎
เหตุผลดังกลําวคงไปไมํได๎กับศาสตร๑สมัยใหมํ หรือแม๎แตํเห็นวําเนื้อหาของตัวบทได๎ตํอต๎านวิธีคิดแบบ
เสรีนิยมของโลกตะวันตก เป็นต๎น  

บรรทัดฐานของการตีความอีกประการคือ ผู๎ตีความตัวบทเชื่อวําสิ่งที่พระภิกษุแสดง
ความเห็นนั้นต๎องเป็นเรื่องจริง มิใชํเรื่องโกหก หรือเป็นสิ่งที่แตํงเติมเสริมขึ้น นอกเหนือจากข๎อเท็จจริง
ทางวรรณกรรมที่วํางานนิพนธ๑เหลํานี้มักถูกจัดวําเป็นรูปแบบของสารคดี (non-fiction) ซึ่งต๎องเสนอ
มุมมองที่ผู๎ประพันธ๑เชื่อวําจริง  เนื่องจากงานนิพนธ๑ถูกเขียนโดยพระสงฆ๑ที่มีชื่อเสียงของไทย ผู๎อํานมัก
เชื่อไปกํอนแล๎ววํางานนิพนธ๑เหลํานี้จึงต๎องมีความนําสนใจ แม๎กระนั้น การที่ผู๎เขียนเป็นสํวนหนึ่งของ
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สถาบันประเภทหนึ่งในสังคม ซึ่งในที่นี้ คือ สถาบันสงฆ๑ วิธีคิดในแบบเฉพาะ ( stereotype) ของ
พระสงฆ๑จึงเป็นเรื่องที่ผู๎ตีความจํานวนหนึ่งยํอมมีอยูํในใจ ดังนั้น ผู๎ตีความที่มีจิตใจวิพากษ๑วิจารณ๑ 
(critical mind) อาจไมํเห็นด๎วยกับมุมมอง หรือความเป็นเหตุเป็นผลของสารที่ผู๎ประพันธ๑ได๎เสนอ/
เทศนา  

อยํางไรก็ตาม ความยากในการตีความ/การบริโภคตัวบทจึงมิใชํเรื่องเอกภาพของตัวบท 
หรือเรื่องการให๎เหตุผล หรือการสร๎างเหตุผลของพระสงฆ๑เพียงอยํางเดียว แตํกลับมาจากคําที่ดูเหมือน
งําย ๆ เชํน อิสรภาพ เสรีภาพ หน๎าที่ ป๓ญญา อวิชชา เป็นต๎น เพราะคําเหลํานี้มีสองความหมาย 
ความหมายในแบบตรง ๆ หรือตามตัวอักษร (denotation) ที่สะท๎อนญาณวิทยาของโลกตะวันตก 
และความหมายในแบบเถรวาท หรือความหมายแฝง (connotation) ที่มีนัยทางบริบทวัฒนธรรมเถร
วาทที่ได๎ผลิตความหมายดังกลําว หรืออาจกลําวในอีกแบบได๎วํา การที่จะเข๎าใจความหมายของคํา
เหลํานี้ ผู๎ตีความต๎องมีความเข๎าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่ได๎ผลิตและรักษาความหมายนี้ อยํางไร
ก็ดี ผู๎ที่คุ๎นเคยกับงานวรรณกรรมทางศาสนาประเภทอ่ืน ๆ หรือในยุคอ่ืน ๆ เชํน งานคัมภีร๑ ก็อาจ
ประสบความยากในการเข๎าใจความหมายของคําที่ปรากฏในตัวบท อันเนื่องมาจากการที่ผู๎อํานไมํเข๎าใจ
บริบทประวัติศาสตร๑ โดยเฉพาะประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญาที่ผลิตคําและความหมายดังกลําว  

หากพิจารณาจากมุมมองของมิเชล ฟูโกลต๑ สังคมมิเพียงแตํสร๎างวาทกรรมและความ
จริงฝุายเดียว แตํวาทกรรมเองก็มีอิทธิพลตํอสังคมด๎วย ดังนั้นวาทกรรมที่ใช๎ในการเทศนาของ
พระสงฆ๑เถรวาทไทยจึงมิใชํแคํเรื่องวําใครทําอะไรกับใครที่ไหนในบริบทสังคมใด แตํวาทกรรมสะท๎อน
กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง และมีเงื่อนที่บํงบอกถึงตัวบทที่มีมากํอนหรือสะท๎อนประวัติศาสตร๑
ที่ผํานมา ซึ่งเหมือนกับชั้นดินและชั้นหินที่บํงบอกถึงยุคตําง ๆ ของประวัติศาสตร๑โลก เชํน เมื่อเจอคํา
วํา “สิทธิมนุษยชน” ผู๎อํานยํอมกําหนดอายุของตัวบทได๎ทันที 

พระพุทธศาสนาเองมีพัฒนาการด๎านคําสอนที่นําสนใจ กลําวคือ ความพยายามที่จะเป็น
หนึ่งเดียวกับรัฐได๎ทําให๎พระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนาผลิตวรรณกรรมที่ยกยํองเชิดชูผู๎นําหรือสถาบัน
พระมหากษัตริย๑วําเป็นพระโพธิสัตว๑ โดยอาศัยเค๎าความคิดในพระไตรปิฎก ผํานขั้นตอนทางประวัติศาสตร๑
ยุคสมัยพระเจ๎าอโศกมหาราชและบรรดากษัตริย๑ราชวงศ๑ตําง ๆ ในลังกา พระสงฆ๑ได๎ผลิตปรัชญาการเมือง
ที่ให๎ความสําคัญอยํางสูงสํงกับผู๎ปกครอง อยํางที่รู๎จักกันในนาม ธรรมราชา ในการปกครองตามแนวคิด
เรื่องธรรมราชานี้ กษัตริย๑ได๎รับการยกยํองให๎เป็นพระโพธิสัตว๑ อันเป็นการผูกพันรัฐกับพระพุทธศาสนา
เข๎าด๎วยกัน ความคิดที่วําพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ซึ่งจะต๎องทรงทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาให๎เจริญรุํงเรืองทั้งในด๎านศาสนวัตถุและศาสนบุคคล รวมทั้งด๎านการศึกษาด๎วย  
นี ้สะท๎อนอยูํในแนวคิดเรื่องการปกครองที่พัฒนาขึ้นในสังคมไทยโบราณ โดยมีรากเหง๎ามาจาก
พระพุทธศาสนานั่นเอง บรรดาผู๎ปกครองก็ได๎รับประโยชน๑จากพระพุทธศาสนาไมํน๎อย การยกยํองให๎
พระมหากษัตริย๑เป็นพระโพธิสัตว๑ก็เป็นเครื่องหมายบํงบอกอยูํในตัววํารัฐกับพระพุทธศาสนาแยกกัน
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ไมํได๎ มองในแงํบวก อุดมการณ๑ทางสังคมชุดนี้เป็นจุดสะท๎อนความสําคัญของพระพุทธศาสนาตํอ
สังคมไทย การย๎ายฐานจากความคิดทางอุดมการณ๑แบบเดิมไปสูํอุดมการณ๑สังคมประชาธิปไตยจะต๎อง
ทําให๎เกิดปฏิกิริยาตํอต๎านเป็นธรรมดา ดังเราจะเห็นวํา มีความพยายามในการเรียกร๎องให๎บัญญัติไว๎ใน
รัฐธรรมนูญวําพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทย จากบรรดาชาวพุทธไทยกลุํมใหญํ การปฏิเสธ
อุดมการณ๑เกํา ๆ ที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีของตนเองนั้นเป็นการปฏิเสธที่อยูํบนพ้ืนฐานของการถูก
ทําให๎เชื่อวําความเป็นเหตุผลเป็นสิ่งสากล อุดมการณ๑ประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ๑ที่มีเหตุผลและเป็น
สิ่งสากล (พิพัฒน๑ พสุธารชาติ, 2549, น. 25-28) 

ในด๎านญาณวิทยา ตัวบทที่บรรจุวาทกรรมดังกลําวได๎ถูกสร๎างหรือคิดขึ้นจากสองญาณ
วิทยาเป็นอยํางน๎อย โดยมีการนําเสนอในแบบตะวันตกและสะท๎อนตรรกะสมัยใหมํ นี้จึงบอกเป็นนัย
วําสถาบันเถรวาทไทยต๎องพยายามรักษาบทบาทของตนที่กําลังถูกท๎าทายอยํางหนักในยุคโลกาภิวัตน๑ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในมิติด๎านญาณวิทยา นับตั้งแตํการท๎าทายของวิทยาศาสตร๑ที่แพรํเข๎ามาใน ในยุค
อาณานิคม แม๎พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวก็ทรงใช๎โลกทัศน๑วิทยาศาสตร๑ สิ่งที่ตามมา คือ 
สถาบันสงฆ๑ไทยต๎องปรับตัวในด๎านความรู๎สากล แตํในขณะเดียวกันยังคงต๎องพยายามรักษาแกํน
คําสอนพุทธดั้งเดิม โดยวางวาทกรรมพุทธเถรวาทในโครงเรื่องเลําแมํบท (master narrative) แบบ
ใหมํที่ทันสมัย ที่สะท๎อนกฎเกณฑ๑ทางวาทกรรมของศาสตร๑สมัยใหมํ เชํน วิทยาศาสตร๑ สังคมวิทยา 
รัฐศาสตร๑ที่นําเสนอความรอบรู๎ของพระภิกษุสงฆ๑ และที่บํงบอกถึงการใช๎หลักฐานมากกวําการใช๎ความ
เชื่อความศรัทธาในการโน๎มน๎าวผู๎อําน ตรงจุดนี้ จารีตเถรวาทก็ไมํตํางจากสํานักคิด/จารีตอื่น ๆ ใน
โลกที่ต๎องคํานึงถึงความไปได๎กับวิทยาศาสตร๑ในสิ่งที่ตนกําลังจะเทศนาสั่งสอน หรืออธิบายในงาน
นิพนธ๑ และนัยนี้ได๎สะท๎อนถึงการปะทะและการเจรจาตํอรองระหวํางสองญาณวิทยาที่มีอยูํในตัวบท 

ตัวบทนอกจากให๎ความหมายของผู๎พูด/ผู๎เขียนแล๎ว ยังมีหน๎าที่ทางสังคมในการสํงผําน
อุดมการณ๑ในรูปแบบของความเป็นสถาบันสงฆ๑ไทย และยังสามารถบํงบอกถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ
ภายใต๎โครงสร๎างที่อุดมการณ๑ของกลุํมตําง ๆ ได๎ปะทะสังสรรค๑กันอยํางมีพลวัต ดังสะท๎อนในวิธีคิด
หรืออุดมการณ๑ที่บอกเป็นนัยถึงตําแหนํงของสถาบันทางสังคมของผู๎เขียนวํามีความมั่นคงหรืออํอนแอ
ในโครงสร๎างของสังคมไทยที่ต๎องยึดโยงกับบริบทเศรษฐกิจและการเมืองโลก ในขณะเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาบริบทประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญา เราสามารถพบวําวาทกรรมที่ถูกประกอบสร๎างในตัวบทก็
บอกเป็นนัยเรื่องราวตําง ๆ รวมทั้งนัยที่วําแม๎พระสงฆ๑รับการเคารพยกยํองอยํางสูงสุดในสังคมไทย แตํ
สถาบันสงฆ๑ได๎ถูกใช๎เป็นเครื่องมือของรัฐ หรือเป็นสํวนหนึ่งของรัฐ และขณะเดียวกันยังได๎ถูกท๎าทาย
จากอํานาจทางความรู๎ใหมํ ซึ่งในที่นี้คือญาณวิทยาในแบบวิทยาศาสตร๑และวิธีคิดแบบเสรีนิยมที่แพรํ
เข๎ามาในชํวงศตวรรษท่ีผํานมา นอกจากนั้น บทบาทของวัดเองก็กําลังถูกท๎าทายและอาจปรับเปลี่ยนไป
ให๎เข๎ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพราะคําสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถเข๎าถึงหรือศึกษาผํานหนังสือ
คูํมือและเว็บไซ๎ท๑ของบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนําในโลกตะวันตกได๎ไมํยาก แม๎การบวชเรียนจะยังต๎อง
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ดําเนินตํอไป แตํการศึกษาพระธรรมกับพระสงฆ๑ก็คงอาจจะมิใชํเรื่องจําเป็น หรือสําคัญมากอีกตํอไป
ในโลกแหํงอนาคต  

 
4.8 อุดมการณ์ในตัวบท 
 

อุดมการณ๑เป็นเรื่องที่ มิเชล ฟูโกลต๑ และ รูธ โวดัก ให๎ความสําคัญเป็นอยํางมากใน
การศึกษาวาทกรรม ในขณะที่นอร๑แมน แฟร๑คลัฟเชื่อวําอุดมการณ๑มีอยูํในตัวบทและแทบเป็นไปไมํได๎
เลยที่เราจะอํานตัวบทโดยไมํสนใจอุดมการณ๑ที่มีอยูํ แม๎อุดมการณ๑เป็นสํวนหนึ่งของความหมาย แตํ
มิใชํทุกความหมายคืออุดมการณ๑ ทั้งนี้ เพราะอุดมการณ๑คือความหมายที่ถูกเน๎น หรือถูกตอกย้ํา หรือ
ถูกสอดแทรกเข๎ามาอยูํในประเด็นตําง ๆ อยํางตั้งใจหรือไมํตั้งใจก็ตาม  นอกจากนั้น คําวํา “อุดมการณ๑” 
ในที่นี้มิจําเป็นต๎องเป็นเรื่องอุดมการณ๑ทางการเมือง เชํน สังคมนิยม หรือเสรีนิยม ดังที่คนสํวนมากเข๎าใจ 
แตํอุดมการณ๑ในที่นี้ยังหมายรวมถึงมุมมอง (perspective) ความเชื่อ (belief) โลกทัศน๑ (worldview) 
ระบบความรู๎ที่ถูกประกอบสร๎างด๎วยภาพตัวแทนทางความคิด (a system composed of related 
mental representations) คํานิยม (value) ทัศนคติ (attitude) ตํอประเด็นตําง ๆ (Wodak & Meyer, 
2016, p. 25)  

ในนัยนี้ อุดมการณ๑จึงถูกยอมรับกันวําเป็นโครงสร๎างลึก (deep structure) ของพฤติกรรม
ทางสังคม อุดมการณ๑มักสะท๎อนอยูํในวาทกรรม หรือตัวบท ซึ่งจําเป็นต๎องรับการวิเคราะห๑รํวมกับ 
วาทกรรมรํวมสมัยอ่ืน ๆ ในแบบรื้อสร๎างและในลักษณะเชิงวิพากษ๑  

งานวิจัยนี้พบวํา อุดมการณ๑เถรวาทที่ถูกพบในตัวบทของพระทั้งสามรูปคือการปลดปลํอย
มนุษย๑ออกจากอวิชชา หรือการทําให๎มนุษย๑มองโลกตามความเป็นจริง อุดมการณ๑ในที่นี้เป็นวิธีคิดหรือ
ความหมายที่พระสงฆ๑เน๎นและพยายามสอดแทรกในตัวบท หรือแสดงออกมาผํานวาทกรรมคําสอน 
วัตถุ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ๑ตําง ๆ อยํางที่รู๎ตัวและไมํรู๎ตัว ตัวอยํางเชํน พุทธป๓ญญา
และไตรสิกขา พระธรรมทั้งสองจึงเป็นทั้งกฎเกณฑ๑ (rules) ทางพุทธญาณวิทยาและอุดมการณ๑เถรวาท
หลักท่ีถูกใช๎ในวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทย อยํางไรก็ดี ทั้งพุทธป๓ญญาและไตรสิกขา
ยังพบในวาทกรรมเถรวาทอ่ืน ๆ ในยุครํวมสมัย เชํน วาทกรรมด๎านการพัฒนามนุษย๑ในแบบเถรวาท 
วาทกรรมด๎านการพัฒนาในแบบเถรวาท เป็นต๎น  

อยํางไรก็ตาม ทั้งพุทธป๓ญญาและไตรสิกขามิได๎ถูกกลําว หรือระบุออกมาแบบตรง ๆ 
เหมือนความหมายอ่ืน ๆ ในการเลํา แตํทวําถูกสอดแทรกอยํางแยบยลผํานคําและสํานวนอ่ืน ๆ หรือ
ถูกกลําวโดยอ๎อม โดยอาศัยกลวิธีทางภาษา ดังปรากฏในตัวอยํางข๎างลําง  

“การศึกษาชนิดที่กําลังอยูํในโลกนี้เป็นการศึกษาชนิดสุนัขหางด๎วน” (พุทธทาสภิกขุ, 
2556ค, น. 419-420) 
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ในกรณีนี้ พุทธทาสภิกขุมิได๎ระบุคําวําไตรสิกขา แตํการที่พุทธทาสภิกขุแสดงความเห็นที่
ไมํเห็นด๎วยกับระบบการศึกษาที่กําลังอยูํในโลกนี้ก็เทํากับบอกเราอยํางอ๎อม ๆ วํา การศึกษาในแบบ
เถรวาทคงเป็นตัวเลือกที่นําปรารถนากวําการศึกษาสมัยใหมํ 

“เราต๎องอาศัยการพัฒนามนุษย๑ที่เรียกวําการศึกษา (ไตรสิกขา)” โดยสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) (พระธรรมปิฎก, 2546ข, น. 18-19) 

ในตัวอยํางข๎างบน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) มิได๎ระบุคําวําไตรสิกขา 
แตํทุกคนทีคุ่๎นเคยกับวาทกรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ยํอมรู๎ทันทีวําคําวําการศึกษาในใจทําน
ก็คือการศึกษาแบบไตรสิกขา 

“เพราะด๎วยระบบการศึกษาอยํางที่โลกมีอยูํทุกวันนี้ มันทําให๎มนุษย๑เป็นสัตว๑เศรษฐกิจ
ชั้นดี แตํไมํสามารถทําให๎เขาเป็นมนุษย๑ที่ดีขึ้นมาได๎” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 23)  

ในกรณีนี้ เราเห็นชัดวําพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีมิได๎พึงพอใจมากนักกับระบบการศึกษา
อยํางที่โลกมีอยูํทุกวันนี้ แตํเรารู๎จากความหมายโดยนัย (implicature) ที่บอกเราวําการศึกษาในอุดม
คติของทํานคือการศึกษาในแบบเถรวาท หรือไตรสิกขา  

หากสังเกต อุดมการณ๑ “การศึกษาแบบเถรวาท (ไตรสิกขา)” ในทํานองนี้ยังปรากฏใน
งานนิพนธ๑รํวมสมัยอ่ืน ๆ ของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ตัวบท
เหลํานั้นอาจเรียกในอีกแบบวํา “สหบท” หรือตัวบทที่มีอยูํรํวมสมัย หรือตัวบทที่มีมากํอน (prior text)  

นอกจากนั้น งานวิจัยยังพบวํา พุทธป๓ญญา หรือสัมมาป๓ญญา หรือความฉลาดแบบพุทธ
เถรวาทเป็นชุดความรู๎ที่สําคัญนับจากยุคพุทธกาลและยังถูกถํายทอดอยูํในสถาบันสงฆ๑ แตํถูกเน๎นใน
ลักษณะอุดมการณ๑เพ่ือให๎เข๎ากับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ในยุคตําง ๆ ซึ่งในกรณีนี้คือยุคสงครามเย็น
ที่รัฐบาลไทยสนับสนุนวาทกรรมบริโภคนิยมและสํงเสริมการศึกษาที่พระสงฆ๑มองวําเน๎นแตํเรื่อง
ผลสําเร็จทางวัตถุมากกวําเรื่องจิตใจ  อุดมการณ๑เถรวาทนี้มีวัตถุประสงค๑หลักในการปลดปลํอยชาว
พุทธจากอวิชชา 

หากพิจารณาในด๎านหน๎าที่ อุดมการณ๑ในทํานองนี้จึงสะท๎อนถึงการต๎านทานวิธีคิด 
ความรู๎ หรือภูมิป๓ญญาในแบบอื่น ๆ ที่พระสงฆ๑ไทยเชื่อวําขัดกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรืออาจ
ทําให๎สังคมไทยหลงทาง หรือตกเป็นทาสอยูํในอํานาจของวาทกรรมอ่ืน ๆ  ในยุคสงครามเย็น อํานาจ
ของวาทกรรมที่นับวําเป็นเรื่องอันตรายที่สุดคือวาทกรรมที่สํงเสริมพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม 
และคํานิยมและความเชื่อผิด ๆ ของโลกตะวันตก ดังนั้น ด๎วยวิธีคิดที่ฝ๓งในวาทกรรมในทํานองนี้ 
พระสงฆ๑เถรวาทสํวนใหญํในสังคมไทยจึงเชื่ออยํางสนิทใจกันวําพุทธป๓ญญาต๎องมีความสําคัญกวํา
ป๓ญญาชุดใด ๆ ในโลก วิธีคิดทํานองนี้สามารถพบในตัวบทของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ดังในตัวอยํางข๎างลําง  
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อตัมมยตาเป็นธัมมาวุธ อาวุธของธรรมะ สิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา แตํเดี่ยวนี้มันยัง
คล๎ายกับเป็นหมันซํอนเงียบอยูํ ไมํออกมาแสดงบทบาทอะไร ไมํถูกนํามาใช๎หรือแทบจะ
ไมํรู๎จักกัน. . . อตัมมยตาสามารถตัดป๓ญหาทุกชนิด  ไมํยกเว๎นป๓ญหาอะไร  ทั้งทางโลก 
ทั้งทางธรรม ทั้งทางโลกิยะ ทั้งทางโลกุตระ (พุทธทาสภิกขุ, 2556ค, น. 419-420)  
อตัมมยตาในที่นี้คืออีกคําที่สะท๎อนอีกมิติของพุทธป๓ญญา ซึ่งหมายถึงสภาพที่ปราศจาก

ป๓จจัย หรือสภาวะที่ไมํอาศัยอยูํกับป๓จจัยนั้น ๆ อยํางไรก็ตาม จําเป็นต๎องเข๎าใจวําพระธรรมที่พระพุทธเจ๎า
ตรัสรู๎จัดวําเป็นพุทธป๓ญญาหมด ในนัยนี้ พุทธป๓ญญาจึงมีหลายระดับ ปรากฏในหลายคํา ทั้งนี้ขึ้นอยูํ
กับบริบทตําง ๆ  

ในขณะที่ ศีลก็เป็นเรื่องพุทธป๓ญญา พุทธป๓ญญาก็มีอยูํในไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ป๓ญญา) 
พุทธป๓ญญาในระดับศีลสามารถพบในตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ เชํน 

“ถ๎าหมูํมนุษย๑ประพฤติอยูํในศีล 5 ก็ไมํจําเป็นต๎องมีสิ่งที่เรียกวํา สิทธิมนุษยชน”  
(พระธรรมปิฎก, 2546ข, น. 18-19)  

แม๎ประโยคนี้มิได๎บอกวําพระพุทธศาสนานั้นประเสริฐกวําสิทธิมนุษยชน แตํผู๎อํานที่มี
ทักษะยํอมเข๎าใจนัยของผู ๎ประพันธ๑ที่เชื ่อวําความดีในพระพุทธศาสนาสูงสํงกวําความดีในสิทธิ
มนุษยชนมาก ในกรณีนี้ ไตรสิกขาซึ่งประกอบด๎วยศีล สมาธิ  และป๓ญญาได๎ถูกใช๎เป็นกฎเกณฑ๑
ทางจริยศาสตร๑ เพราะคําวําศีล 5 หมายถึงศีลในไตรสิกขา หรือศีลในพระพุทธศาสนาเทํานั้น 

อีกตัวอยํางของอุดมการณ๑ที่พบในตัวบทของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เชํน 
“ป๓ญญาที่สามารถเจาะทะลวงความจริงของโลกและชีวิตอยํางตรงไปตรงมา ตามสภาวะ 

ของสิ่งตําง ๆ ตามความเป็นจริง กลําวคือ ความจริงเป็นอยูํ มีอยูํอยํางไร ก็รู๎แจ๎งเห็นจริงตามที่เป็นจริง
อยํางนั้น โดยไมํถูกหลอกให๎หลง ให๎มีอคติ หรือให๎มีความเห็นผิดแผกแยกแตกตํางออกไปจากความ
เป็นจริง” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 23) 

นอกจากนั้น พุทธป๓ญญามักมิได๎แสดงออกในแบบตรง ๆ ในตัวบท แตํมักเจออยูํในคํา
หรือสํานวนที่แสนธรรมดาจนผู๎อํานอาจไมํทันสังเกต เชํน “รู๎ตามจริง” “เห็นตามความเป็นจริง” หรือ 
“มองโลกตามความเป็นจริง” “รู๎ธรรมะ” “มองโลกตามความเป็นจริง” “เห็นความจริงตามที่มันเป็นจริง” 
“มองความจริงอยํางถูกต๎องถํองแท๎” “เจาะทะลวงความจริงของโลกและชีวิตอยํางตรงไปตรงมา” 
เป็นต๎น  

นําสังเกตวําสํานวนที่ข๎างต๎นแท๎จริงมาจากสํานวนบาลี เชํน “ยถาภูตํ ปชานาติ” “ยถาภูตํ 
สัมมัปป๓ญญา” และ “ยถาภูตญาณ ทัสสนะ” เป็นต๎น ซึ่งแปลวํา รู๎ตามจริง รู๎ป๓ญญาตามจริง เห็นตาม
จริง ตามลําดับ  หากกระจายโครงสร๎าง เราจะพบวํา คําวํา ยถาภูต (ตามความเป็นจริง) + ญาณ (ความรู๎) 
+ ทสฺสน (การเห็น) หมายถึงความรู๎ความเห็นตามความเป็นจริง หมายถึงวิป๓สสนาญาณที่ 2 คือ ป๓จจย
ปริคคหญาณ เป็นการประจักษ๑แจ๎งนามรูป พร๎อมทั้งเหตุป๓จจัยที่ทําให๎นามรูปเหลํานั้นเกิดขึ้นตาม
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ความเป็นจริง หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงทิพยจักขุญาน เป็นป๓ญญาที่เกิดกับอภิญญาจิต ซึ่งเกิดจากการ
อบรมสมภภาวนาจนจิตสงบถึงป๓ญจมฌาน (รูปฌานที่ 5) สามารถเห็นรูปแม๎อยูํในที่ไกล ในที่มืด หรือ
ในที่ปกปิดไว๎ได ๎ 

อุดมการณ๑ในทํานองนี้ได๎สอดแทรกในการเทศนา หรือถูกตอกย้ําแนวคิดที่วํามิวําเรื่อง
การศึกษา การเมือง หรือสังคม พุทธป๓ญญาจําเป็นต๎องเข๎าไปเกี่ยวข๎องอยูํด๎วยเสมอ ทั้งนี้เพราะเรื่อง
ความดี หรือจริยธรรมจําเป็นต๎องมีอยูํในทุกเรื่อง  

ทั้งพุทธป๓ญญาและไตรสิกขามีรากฐานในความเชื่อที่วําพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแหํง
ป๓ญญา และป๓ญญาในที่นี้เป็นทั้งเรื่องความรู๎ ความดี และความสุขในเวลาเดียวกัน ที่สุดของป๓ญญา หรือ 
ป๓ญญาในไตรสิกขาจึงต๎องหมายถึง “การออกจากกิเลส” ป๓ญญาในทํานองนี้จึงมิใชํป๓ญญาในแบบ
ภาษาไทยที่คนทั่วไปมักเข๎าใจ หรือป๓ญญาในแบบตะวันตกที่เราเข๎าใจ  

ดังนั้น ไตรสิกขาจึงมีอิทธิพลแทบในทุกมิติของชีวิตสงฆ๑เถรวาท หากพิจารณาจากมุมมอง
ของวาทกรรม ไตรสิกขาเป็นกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงที่พบในวาทกรรมพุทธเถรวาทตั้งแตํยุค
พุทธกาลและถูกใช๎ในวิธีคิดแบบพุทธที่ทรงพลังและยังสะท๎อนอัตลักษณ๑ ความรู๎ ความจริง และความ
เป็นสถาบันทางสังคมของตนเอง ดังที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําการศึกษามี
เปูาหมายเพ่ือทําชีวิตให๎เข๎าถึงอิสรภาพ (วิมุตติ) คือ ทําให๎ชีวิตหลุดพ๎นจากอํานาจครอบงําจากป๓จจัย
ภายนอกให๎มากที่สุด และมีความเป็นใหญํในตัว สามารถกําหนดความเป็นอยูํของตนให๎ได๎มาก ดังนั้น 
การศึกษาจึงเป็นหนึ่งในประเด็นที่พระสงฆ๑ไทยได๎ให๎ความสําคัญมากที่สุด เพราะเกี่ยวข๎องกับการศึกษา 
การพัฒนามนุษย๑ หรือการพัฒนาชีวิต ในนัยนี้ เรื่องบวชเรียนแท๎จริงก็คือเรื่องการศึกษาเชํนกัน 

คําถามที่อาจตามมาคือ อุดมการณ๑ในทํานองนี้ได๎เกิดขึ้นในบริบททางประวัติศาสตร๑
แบบไหน? หลักฐานที่พบในงานวิจัยบํงบอกวําหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต๎นมา โดยเฉพาะ ในชํวง
สงครามเย็นที่ยาวนานนี้ พระสงฆ๑ไทย รวมถึงพุทธทาสภิกขุ มักเห็นวําการศึกษาตะวันตกไมํเน๎นวิชา
ศีลธรรม แตํเน๎นเรื่องสิทธิและเสรีภาพ เพราะชาวตะวันตกเห็นวําศีลธรรมตํางก็เป็นคํานิยมประเภทหนึ่ง 
ผลที่ตามมาคือ เมื่อไทยรับระบบการศึกษาแบบตะวันตกในฐานะต๎นแบบ ระบบการศึกษาไทยจึงไมํให๎
ความสําคัญแกํเรื่องศีลธรรมในศาสนาอีกตํอไป ดังนั้น ผู๎คนในสังคมไทยจึงเริ่มหํางจากศาสนา คนรุํน
ใหมํก็ไมํคํอยนิยมเข๎าวัด และพุทธทาสภิกขุตระหนักดีวําวัดเองก็ทําตัวหํางเหินกับประชาชน ทํานจึง
เสนอให๎วัดต๎องปรับตนเอง และปรารถนาที่จะเห็นการศึกษาโลกกลับเน๎นเรื่องศีลธรรม โดยมองไปที่
ต๎นแบบการศึกษาดั้งเดิมของไทย นั่นคือ การบวชเรียน  

คล๎ายคลึงกัน ในชํวงระหวํางและหลังสงครามเย็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
ก็ตระหนักในประเด็นนี้และในที่สุดได๎ผลิตวาทกรรมด๎านการศึกษาในแบบเถรวาทโดยใช๎ไตรสิกขาเป็น
กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง  
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อยํางไรก็ดี หากมองย๎อนขึ้นไปในประวัติศาสตร๑สองร๎อยปีกํอน เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑
ที่สําคัญที่สุดคือ การลําอาณานิคม โดยเฉพาะการที่สยามขาดบุคลากรที่มีความรู๎ในแบบสมัยใหมํ หรือ
ความรู๎ในแบบตะวันตก แม๎สยามเข๎าสูํยุคหลังอาณานิคม รัฐบาลและระบบราชการก็ยังต๎องการข๎าราชการ
ในแบบตะวันตก การศึกษาในแบบดั้งเดิมจึงถูกลดบทบาทลง วิทยาการตะวันตกได๎ทวี ความสําคัญ
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แม๎หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง รูปแบบระบบการศึกษาในแบบตะวันตกได๎รับ
ความสนใจจากชนชั้นปกครองที่มีอํานาจในการเมืองและเศรษฐกิจ รัฐบาลได๎หันมาพัฒนาประเทศ
ตามคําแนะนําของตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในทัศนะของปราชญ๑เถรวาท ป๓ญหาสังคมและ
สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นอยํางมากมายในหลายมิติมักมีต๎นตอมาจากข๎อเท็จจริงที่วําผู๎คนมักไร๎ศีลธรรม 
ผู๎คนเห็นแกํตัวมากขึ้น เพราะคนถูกครอบงําทางภูมิป๓ญญาและคิดวําความเห็นแกํตัวคือความฉลาด 
แม๎กระนั้น การแก๎ไขเรื่องนี้คงเป็นไปได๎ยาก เพราะระบบการศึกษาของไทยที่ผํานมาเน๎นแตํเรื่อง
วิชาการ แตํไมํได๎สนใจในเรื่องของการอบรมทางจริยธรรม ดังที่พบในการศึกษาแบบดั้งเดิม  

ดังที่ สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ กลําววํา ถ๎าต๎องการไปพ๎นความครอบงําทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และการศึกษา ตลอดจนการสาธารณสุขในกระแสหลัก เราต๎องแสวงหาเศรษฐศาสตร๑ 
รัฐศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ทางเลือก ดังที่ชูมักเกอร๑เป็นคนแรกที่พูดถึงเศรษฐศาสตร๑
แนวพุทธและพระคุณทํานภิกขุ (ปยุตโต) ได๎ชํวยขยายความให๎แยบคายยิ่งขึ้น กลําวโดย
สรุปก็คือเศรษฐศาสตร๑แนวพุทธนั้น ได๎แกํ เศรษฐศาสตร๑ที่คํานึงถึงความเป็นมนุษย๑ยิ่ง
กวําคํานึงถึงการเพ่ิมทุนหรือการสะสมโลภคติ การศึกษานอกระบบที่เราต๎องการนั้นก็
คือการหันกลับมาหาไตรสิกขานั้นเอง เพ่ือประสานหัวสมองให๎เข๎ากันได๎ด๎วยดีกับหัวใจ 
ใช๎จิตสิกขาอบรมให๎เกิดศีลสิกขาอยํางไมํเอาเปรียบตนเองและผู๎อ่ืน เมื่อสังวรศีลกลายมา
เป็นปกติศีล ป๓ญญาสิกขายํอมเกิดอยํางเป็นองค๑รวม. . .ไตรสิกขาจะกลับมามีความหมาย
กับชาวพุทธรํวมสมัย ทั้งพระและฆราวาส ก็ตํอเมื่อเรารู๎เทําทันการครอบงําทางสติป๓ญญา
ที่มีอยูํในบัดนี้จากสิ่งที่เรียกวําวิทยาศาสตร๑จากตะวันตก หรือวิทยาการกระแสหลัก
โดยทั่วไป เพราะนั่นคือมิจฉาทิฐิที่คับแคบและอุดตัน โดยอ๎างถึงความผูกพันกับคําวํา
พัฒนาหรือความเจริญก๎าวหน๎าที่โลกตะวันตกเอาชนะซีกโลกอ่ืนได๎ในรอบ 500 ปีมานี้ 
จําเดิมแตํอ๎างวําโคลัมบัสค๎นพบอเมริกา หรือนิวตันเป็นบิดาแหํงวิชาฟิสิกส๑สมัยใหมํ 
และเดส๑การ๑ตส๑เป็นบิดาแหํงวิชาปรัชญาสมัยใหมํ รวมไปถึงคําอ๎างของเบคอนที่วําวิชา
คือ อํานาจ และอํานาจคือการที่มนุษย๑สามารถเอาชนะธรรมชาติได๎โดยเอาเปรียบเพ่ือน
มนุษย๑ด๎วยกันได๎ด๎วย (สัมพันธ๑ ก๎องสมุทร, 2560, น. 156-157) 
พุทธทาสภิกขุเป็นพระสงฆ๑ป๓ญญาชนที่เห็นวําศีลธรรมอยูํในทุกเรื่องและสามารถผูกทุก

ประเด็นกับเรื่องศีลธรรมของพระพุทธศาสนาได๎ หรืออาจกลําวในอีกแบบวํา “ทุกเรื่องคือเรื่องศีลธรรม” 
อุดมการณ๑ที่เน๎นพุทธป๓ญญาในทํานองนี้สะท๎อนอยูํในสํานวนหรือในประโยคอมตะของพุทธทาส เชํน 
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“อตัมมยตาสามารถตัดป๓ญหาทุกชนิด” พุทธทาสภิกขุเชื่อวําคนสมัยใหมํมีความฉลาด แตํทวําเป็น
พวกวัตถุนิยม จึงเห็นแกํตัว ดังในสํานวนติดปาก “ยิ่งเจริญทางวัตถุ ยิ่งเห็นแกํตัว” คําพูดเหลํานี้มิใชํ
ถ๎อยคําในพระไตรปิฎก แตํเป็นถ๎อยคําของพุทธทาสภิกขุที่ได๎สร๎างขึ้นจากความเข๎าใจ หรือจากการ
ตีความพระธรรมของตนเอง หากพิจารณาในบริบทที่กว๎างขึ้น อุดมการณ๑เถรวาทในทํานองนี้ได๎พัฒนาขึ้น
ในรูปปฏิกิริยาต๎านทานอํานาจของวาทกรรมตะวันตกที่กําลังครอบงําสังคมไทยในยุคสงครามเย็น 
โดยเฉพาะ บริโภคนิยม ทุนนิยม วัตถุนิยม สังคมนิยมคอมมิวนิสต๑ เสรีนิยม เป็นต๎น วาทกรรมเถรวาท
ที่ถูกผลิตโดยพระสงฆ๑ป๓ญญาชนเหลํานี้จึงมีหน๎าที่สํงเสริมวิธีคิดและพฤติกรรมแบบเถรวาท ในนัยนี้  
อุดมการณ๑เถรวาทจึงเป็นเรื่องโครงสร๎างทางมโนทัศน๑ลึก เชํน ความเชื่อ โลกทัศน๑ การมองตนเอง  
การมองคนอ่ืน และวิธีคิดเก่ียวกับจริยธรรมของกลุํมตนเอง โครงสร๎างเหลํานี้สามารถถูกประยุกต๑ใช๎ใน
เรื่องตําง ๆ ได๎ รวมถึงสังคมและการเมือง 

ความมุํงหมายของผู๎ประพันธ๑ที่จะให๎ชาวพุทธหันกลับมาให๎ความสําคัญแกํ พุทธป๓ญญา
และไตรสิกขาที่เน๎นความดีในสามระดับ (ศีล สมาธิ ป๓ญญา) หรือการพัฒนาแบบเถรวาท การศึกษา
แบบเถรวาท และความฉลาด หรือการรู๎แบบเถรวาท วิธีคิดในทํานองนี้ไมํมีในวัฒนธรรมตะวันตก วาท
กรรมเถรวาทในลักษณะนี้เพ่ิงพัฒนาขึ้นในยุคสงครามเย็นเมื่อป๓ญญาชนให๎ความสําคัญน๎อยยลงกับ
ศาสนา เมื่อสังคมไทยหันไปรับอุดมการณ๑ใหมํที่มาจากภายนอก ปรากฏการณ๑นี้ก็สะท๎อนเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร๑ภายใต๎ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่มีพลวัต ดังเห็นวําเมื่อพระพุทธศาสนาได๎แพรํเข๎ามาสูํ
สังคมไทยและได๎กลายเป็นสํวนสําคัญของรากฐานทางประเพณีและวัฒนธรรมไทยแล๎ว วัดและ
พระสงฆ๑ (สถาบันสงฆ๑) ก็ได๎กลายเป็นศูนย๑กลางแหํงการศึกษาเลําเรียนในสังคมไทย วัดเองนอกจาก
จะเป็นสถานศึกษาแล๎ว ก็ได๎กลายเป็นทุกอยํางของสังคมไทย เชํน สถานสงเคราะห๑ สถานพยาบาล 
เป็นที่พักคนเดินทาง เป็นสโมสรที่ชาวบ๎านมาพบปะสังสรรค๑ เป็นศูนย๑กลางศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นคลังพัสดุ ตลอดจนเป็นที่ประกอบพิธีกรรม อยํางไรก็ตาม บทบาทของพระสงฆ๑ได๎ดําเนินใน
ลักษณะนี้มาอยํางยาวนานในสังคมไทย จนกระทั่งเมื่อสังคมไทยได๎เริ่มรับเอาวิธีคิดและความเจริญ
สมัยใหมํ หรือความเจริญแบบตะวันตกเข๎ามาแทนวิธีคิดแบบดั้งเดิม ฐานะและบทบาทของพระสงฆ๑จึง
เริ่มเปลี่ยนแปลงและเรียวลงหรือแม๎แตํสูญหายไป การศึกษาแบบตะวันตกได๎กลายเป็นสถาบันใหมํใน
สังคมไทยและทําหน๎าที่สําคัญแทนสถาบันสงฆ๑ทั้งในด๎านบทบาททางการศึกษาและบทบาททางสังคม 
ในขณะเดียวกัน พระสงฆ๑เองก็ขาดการปรับตัวในการที่จะเข๎าไปรับรู๎ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนนี้  

ขบวนการสวนโมกข๑ในฐานะขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมแหํงแรกของไทยจึง
เกิดขึ้นในบริบทนี้ และต๎องการทําให๎การศึกษาและการพัฒนามนุษย๑ในแบบเถรวาทกลับมีชีวิตและ
ได๎รับการยอมรับในระดับชาติ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎ตํอสูํเรื่องการศึกษาแบบ
เถรวาทมาทั้งชีวิต การนําไตรสิกขามาวิเคราะห๑และถูกใช๎เป็นสัญญะในด๎านการศึกษาและการพัฒนา
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มนุษย๑ในแบบเถรวาทได๎รับการเผยแพรํ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําจริยธรรม
เป็นเรื่องเดียวกับการศึกษา การศึกษาเป็นตัวแท๎และเป็นที่มาของจริยธรรม การที่จะดําเนินชีวิตให๎ดี หรือ
มีจริยธรรมนั้นจะต๎องเป็นไปด๎วยกระบวนการไตรสิกขา หรือหลักการศึกษา 3 ประการ ในการตีความของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) การศึกษาจึงเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย๑ 
เพ่ือให๎เข๎าถึงอิสรภาพทางกาย อิสรภาพทางสังคม อิสรภาพทางจิตใจ และอิสรภาพทางป๓ญญา  

พระสงฆ๑ท้ังสามรูปเชื่อวําพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร๑แบบเกํา ดังที่พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธีกลําวในหนังสือเรื่อง “งํายงามตามประสาพุทธทาส” วํา  

เราจะบวชอุทิศตํอพระองค๑ หรือตํอวิทยาศาสตร๑อยํางเกํา ไมํใชํอุทิศตํอความรู๎ หรือ
ความเจริญแบบใหมํ เราจําต๎องรู๎จักหน๎าที่ของเรา รู๎จักความที่เราเป็นผู๎ซื่อตรงตํอตนเอง 
ตํอพระองค๑ และตํอโลกที่พากันนับถือเราวําเป็นผู๎สืบศาสนาของพระองค๑ไว๎ เราจะ
พยายามแสดงอริยวิทยาศาสตร๑ทางฝุายนามธรรมให๎แกํโลก ด๎วยการทําให๎ดูด๎วยตนเอง
จริง ๆ ในการสละสุขเจืออามิสคือเหยื่อในโลก (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2558ก, น. 60) 
อาจกลําวสรุปได๎วําความฉลาดแบบพุทธเถรวาท (พุทธป๓ญญา) การพัฒนามนุษย๑แบบ

เถรวาท (ไตรสิกขา) และการศึกษาแบบเถรวาท (ไตรสิกขา) เป็นอุดมการณ๑สําคัญที่สุดที่ฝ๓งอยูํใน
ตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูป อุดมการณ๑นี้เกิดขึ ้นในยุคสงครามเย็นและดํารงอยูํจนทุกวันนี้   
งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ผลิตในยุครํวมสมัยมักสะท๎อนอุดมการณ๑เหลํานี้  

 
4.9 บริบท 
 

บริบทหมายถึงถ๎อยคําหรือข๎อความแวดล๎อมที่ชํวยให๎เข๎าใจความหมายของคํา หรือ
ประโยค หรือตัวบทได๎ชัดเจนขึ้น อยํางไรก็ดี การที่เราจะเข๎าถึงความหมายระดับตัวบท เรามิสามารถ
ใช๎การนิยามความหมายจากพจนานุกรม แตํทวําเราต๎องอาศัยความรู๎เชิงสารานุกรม (encyclopedic 
knowledge) หรือความรู๎เกี่ยวกับโลกรอบตัว หากพิจารณาจากมุมมองของอรรถศาสตร๑ปริชาน 
ดังนั้น บริบทจึงต๎องมีหลายประเภท ดังนี้ 

บริบทของการใช้/การสื่อสาร 
นักอรรถศาสตร๑ปริชานเห็นวําการแยกระหวํางความรู๎ในภาษากับความรู๎ตําง ๆ ในโลก

ออกจากกันนําไปสูํการแยกระหวํางอรรถศาสตร๑และวัจนปฏิบัติศาสตร๑ (ความหมายในบริบทการใช๎) 
ทั้งนี้ ความหมายในอรรถศาสตร๑จะสัมพันธ๑กับความหมายที่ถูกบรรจุในคํา โดยไมํสนใจการใช๎ 
สํวนความหมายในทางวัจนปฏิบัติศาสตร๑จะสัมพันธ๑กับบริบทการใช๎ภาษา/การสื่อสาร ซึ่งในที่นี้คือ
การใช๎ภาษาในแบบเถรวาทไทย ซึ่งเป็นภาษาของชุมชนแหํงการตีความประเภทหนึ่ง หรือภาษาของ
กลุํมคนประเภทหนึ่งที่อาศัยในประเทศไทยไทย  
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ตัวบทของพุทธทาสภิกขุได๎ทําขึ้นในบริบทของการเทศนาสั่งสอนประชาชนในชํวงทศวรรษ
ที่ 80 ซึ่งเป็นบริบทของการใช๎วาทกรรมเถรวาทไทย เพราะผู๎เทศนารู๎ตัววําตนเองกําลังเทศนาสั่งสอน 
ในขณะที่ตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) และของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีได๎ทํา
ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2551 ตามลําดับ เพ่ือแสดงทัศนะหรือความเห็นของตนตํอประเด็น
สิทธิมนุษยชน ผู๎อํานมักเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

บริบทของการใช๎ภาษามีความสําคัญมาก เนื่องจากงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาไทย
ในยุคสมัยใหมํมิได๎ใช๎ความหมายของภาษาไทยในแบบธรรมดา แตํทวําใช๎ความหมายของวาทกรรม
เถรวาทไทย (Thai Theravada discourse) ในการผลิตตัวบท (textual production) อีกด๎วย เชํน 
คําวํา “อิสระ” ซึ่งในกรณีนี้มิใชํเรื่องเสรีภาพในแบบลัทธิเสรีนิยม แตํทวําต๎องหมายถึงอิสระจากเหตุ
และป๓จจัยในแบบเถรวาท ในการตีความตัวบทเพื่อหาความหมายในระดับตัวบท นักวิเคราะห๑
วาทกรรมจําเป็นต๎องเข๎าใจความรู๎เชิงสารานุกรมเกี่ยวกับบริบท เพ่ือเข๎าใจภูมิหลัง ซึ่งในที่นี้คือ
พัฒนาการของวาทกรรมเถรวาทไทยที่การสื่อสาร/การเทศนานั้นเกิดข้ึน  

บริบททางวัฒนธรรม 
ดังที่กลําวในตอนต๎นวํา การเข๎าใจขอบเขตความหมายของคําอาจไมํยาก แตํการที่เราจะ

เข๎าใจขอบเขตความหมายในระดับวาทกรรมยังเป็นเรื่องที่ไมํงํายนัก ในนัยนี้ ผู๎วิจัยอาจต๎องอาศัย
บริบทอ่ืน ๆ รํวมในการตีความ เชํน บริบทที่มิใชํภาษา (non linguistic context) ซึ่งอาจเป็นสิ่ง
เดียวกับที่ จอร๑จ ยูล (George Yule) เรียกวํา “ความหมายที่มองไมํเห็น (invisible meaning)” 
ซึ่งหมายถึงความหมายที่ไมํได๎ปรากฏอยูํในบริบทภาษา แตํเป็นความหมายทางวัฒนธรรมที่ผู๎พูด/
ผู๎เขียนกับผู๎อํานมีรํวมกัน เชํน บริบททางวัฒนธรรม บริบทเหลํานี้อาจสะท๎อนอยูํในระดับฐานคติของ
ตัวบท แตํหากตัวบทเป็นงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีอายุที่เกํามาก การตีความตัวบทอาจ
ต๎องอาศัยสิ่งที่เรียกวํา “บริบททางประวัติศาสตร๑” โดยเฉพาะบริบทประวัติศาสตร๑ทางวัฒนธรรม  

ทําไมพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ต๎องลุกขึ้นมาพูดเรื่อง
ความเป็นไทย ซึ่งเป็นเรื่องอัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรม การหันกลับไปศึกษาบริบททางวัฒนธรรม
ของไทยจะสามารถชํวยให๎คําตอบในประเด็นนี้ แม๎วัฒนธรรมไทยดูเหมือนกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยําง
มากจากประกาศรัฐนิยม 12 ฉบับที่เสนอโดยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตํในความเป็นจริง 
วัฒนธรรมไทยได๎เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด วัฒนธรรมไทยไมํเคยหยุดนิ่ง แตํในกรณีของสยาม 
วัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนมากเมื่อสังคมไทยรับวัฒนธรรมและความรู๎จากตะวันตก นับตั้งแตํการเปิด
ประเทศในรัชกาลที่ 4 แล๎ว 

อยํางไรก็ตาม เราคงต๎องยอมรับวําสิ่งที่มีผลตํองานนิพนธ๑จํานวนมากของพุทธทาสภิกขุ
กลับมิใชํเรื่องรัฐนิยมที่เน๎นเรื่องการแตํงกายแบบตะวันตกและการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” 
เป็น “ไทย” ตามที่เรียกขานประชาชนวํา “คนไทย” ชื่อประเทศก็ควรเรียกวํา “ประเทศไทย” แตํ
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กลับเป็นบริโภคนิยม วัตถุนิยมท่ีเฟ่ืองฟูอยํางมาก เมื่อไทยรับทุนนิยมเสรีและวัฒนธรรมการบริโภคใน
แบบตะวันตกอยํางไมํวิพากษ๑แยกแยะ แม๎รัฐนิยมได๎ทําลายคํานิยมและมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยลงอยํางมาก แตํความเปลี่ยนแปลงระลอกที่สองที่รุนแรงกวํากลับเกิดขึ้นในชํวงที่ทหารอเมริกัน
เข๎ามาตั้งกองกําลังในประเทศไทย ใช๎ไทยเป็นฐานในการทิ้งระเบิดในประเทศอินโดจีน ความเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมในชํวงนี้ถูกพบวํา ได๎มีผลตํอการผลิตคําสอนทางพระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุ 

นอกจากนั้น ในชํวงสงครามเย็น วิธีคิดวิธีเขียนจากโลกแองโกลแซกซันได๎มีอิทธิพลตํอวิธี
คิดวิธีเขียนของผู๎ใช๎ภาษาไทย การใช๎คําวํา “การบีบคั้นเบียดเบียนนั้นดําเนินไปอยํางเป็นระบบและ
เป็นสถาบัน” ดังที่พบในตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) ตํางสะท๎อนอิทธิพลของ
การเขียนที่ได๎รับอิทธิพลของโลกตะวันตก โดยเฉพาะโลกภาษาอังกฤษ เพราะแท๎จริงแล๎ว คําไทย 
“เป็นระบบและเป็นสถาบัน” นี้ถูกแปลมาจากคําวํา “systematic” และ “institutionalized” ใน
ภาษาอังกฤษ การใช๎ทํานองนี้เกิดขึ้นในแวดวงวรรณกรรมไทยในชํวงปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็น
ยุคที่มีการตื่นตัวในด๎านการแปลภาษาตํางประเทศ นี้สะท๎อนอีกมิติของการแปลทางวัฒนธรรม 
(cultural translation) ในยุคสงครามเย็น นอกเหนือจากภาพของการรับคํานิยมฮิปปี้จากนักร๎อง
ตะวันตกของวัยรุํนไทย หรือภาพของผู๎หญิงไทยที่แตํงตัวในแบบคิงโร๎ดกําลังร๎องเพลงในบาร๑ หรือทํางาน
เป็นเมียเชําให๎กับทหารอเมริกันที่กําลังพักร๎อนหลังหยุดจากการปฏิบัติการทางทหารในอินโดจีน 
ภาพเหลํานี้ได๎ถูกสะท๎อนในงานวรรณกรรมไทยในยุคสงครามเย็นและในยุคถัดมา รวมถึงวาทกรรม
ตําง ๆ ที่พระสงฆ๑ใช๎ในการสร๎างตัวบท 

บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ 
ตัวบท “อตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน” ของพุทธทาสภิกขุถูกสร๎างขึ้นในทศวรรษที่ 

80 แตํคํานิยมวัตถุนิยม ทุนนิยมที่พุทธทาสภิกขุวิพากษ๑วิจารณ๑ หรือระบุถึงในตัวบทดังกลําวเริ่ม
ปรากฏขึ้นในการเมืองไทยตั้งแตํยุคทศวรรษท่ี 50 และ 60 นี้คือประโยชน๑ของการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับ
บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจที่บอกวําทุนนิยมมิใชํเพ่ิงเกิดขึ้นในยุค 80 แตํมีมากํอนหน๎านั้นนาน
มากแล๎ว อาจกลําวในอีกแบบวํา การศึกษาบริบทการเมืองและเศรษฐกิจในยุคสงครามเย็นจะชํวยตอบ
คําถามที่วําทําไมวาทกรรมเถรวาทไทยของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
จึงต๎องสนทนากับเสรีนิยมและสังคมนิยมอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ หรือทําไมพุทธทาสภิกขุต๎องเห็นวําเผด็จ
การโดยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดี โดยเทียบกับพระราชาตําง ๆ ในพระไตรปิฎก 

ในยุคหลังอาณานิคม ปรีดี พนมยงค๑เป็นบุคคลที่ได๎รับการเคารพนับถืออยํางกว๎างขวาง 
และยังเป็นผู๎ที่ชื่นชอบแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ ด๎วยความเข๎าใจในความเดือดร๎อนของประชาชนใน
ยุคนั้น ทํานได๎สนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (ฝรั่งเศส) และมี
ความสนใจในภูมิป๓ญญาดั้งเดิมของไทย โดยเฉพาะคําสอนทางพระพุทธศาสนา ทํานพยายามฟ้ืนฟู
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในมิติด๎านคําสอน ทํานตีความพุทธธรรมในการสนับสนุนแนวคิด
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ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะกระแสประชาธิปไตยกําลังมาแรงในขณะนั้น ดังเห็นวําในปี ค. ศ. 1933 
ปรีดี พนมยงค๑ได๎พิมพ๑หนังสือ Impermanence of Society ซึ่งบูรณาการแนวคิดพุทธ (อนิจจัง) กับ
อุดมการณ๑สังคมนิยมเข๎าด๎วยกัน การตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํของพุทธทาสภิกขุ
มาจากเงื่อนไขทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจเป็นสําคัญ และกลุํมคนที่นิยมช มชอบงานของ
พุทธทาสภิกขุก็เป็นชนชั้นกลางในเมือง (Jackson, 2003, p. 49)  

อยํางไรก็ดี ประเทศไทยภายใต๎การนําของจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) 
ไดร๎ับแนวคิดทุนนิยมหลังจากท่ีเค๎าโครงเศรษฐกิจแหํงชาติของหลวงประดิษฐ๑มนูธรรมได๎รับการปฏิเสธ
จากรัฐบาลและสมาชิกของคณะราษฎรบางสํวน รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงมี
พระราชวิจารณ๑ในลักษณะที่ไมํเห็นด๎วย เพราะอาจเปลี่ยนแปลงแบบแผนเศรษฐกิจที่สังคมไทยเคยมี
มา  ในชํวงนี้รัฐไทยมีการสมาทานคุณคําแบบโลกตะวันตกหลายอยําง เพ่ือแสดงให๎เห็นวํา เรากําลัง
ก๎าวสูํโลกสมัยใหมํ และสิ่งที่จะแสดงวําไทยกําลังเข๎าสูํยุคโลกสมัยใหมํได๎งํายที่สุดคือ การแปลงแนวคิด
ตะวันตกมาเป็นไทย โดยเฉพาะการรับแนวคิดจากตะวันตกมาสูํอุดมการณ๑ชาตินิยมไทย อยํางไรก็ดี 
การรับแนวคิดตะวันตกในชํวงนี้ได๎ถูกตั้งคําถามจากป๓ญญาชน  ในชํวงสงครามมหาเอเชียบูรพา  
(พ.ศ. 2484-2488) ทุนนิยมแบบจอมพล ป. พิบูลสงครามกลับอยูํภายใต๎อํานาจการควบคุมของญี่ปุุน 
รัฐวิสาหกิจหลายแหํงถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือผลิตสินค๎าให๎ญี่ปุุน รัฐบาลไทยได๎พยายามควบคุมการค๎าปลีก
และค๎าสํง โดยจัดตั้งบริษัทไทยนิยมพาณิชย๑ และจัดตั้งบริษัทจังหวัดเป็นบริษัทลู กของไทยนิยม
พาณิชย๑ที่มีอยูํทั่วประเทศ (เพลิง ภูผา, 2557, น. 61) 

การกํอตั้งสวนโมกขพลารามในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2475 เป็นเหตุการณ๑ที่นําไปสูํจุด
หักเหที่สําคัญในวงการศาสนาในอีกสองทศวรรษตํอมา ดังเห็นวําการตีความพระธรรมและการผลิตคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากของพุทธทาสภิกขุนับจากทศวรรษที่ 60 เป็นต๎นมาถือวําเป็น
การอภิวัฒน๑ในทางศาสนจักรครั้งสําคัญของไทย ในชํวงแรก คําสอนของพุทธทาสภิกขุยังไมํมีเนื้อหาที่
สะท๎อนความกังวลใจเกี่ยวกับอุดมการณ๑ทางการเมืองและผลกระทบของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีตํอ
ประชาชนทั่วไปในยุคสงครามเย็นมากนัก แตํเมื่อไทยต๎องข๎องเก่ียวกับสหรัฐอเมริกามากขึ้น เมื่อชนชั้น
นําไทยเห็นชอบตํอการพัฒนาประเทศตามตะวันตกมากขึ้น เมื่อสังคมไทยต๎องรับผลกระทบจากการ
เข๎ารํวมกับสหรัฐอเมริกาในการปราบปรามพวกคอมมิวนิสต๑ วาทกรรมโต๎สังคมนิยม เสรีนิยม และการ
ครอบงําของตะวันตกในไทยจึงเริ่มพัฒนาขึ้น สภาวะบ๎านเมืองเชํนนี้ได๎ทําให๎พระสงฆ๑ต๎องข๎องเกี่ยวกับ
ประเด็นหลัก ๆ ของสังคมโลกมากข้ึน เชํน สงครามกับความรุนแรง สิทธิมนุษยชน ความเทําเทียมกัน 
การพัฒนา ความยากจน สิ่งแวดล๎อม ในชํวงนี้ ชาวตะวันตกเริ่มหันมาสนใจพระพุทธศาสนา แม๎วํา
การปกครองของไทยในชํวงนี้ยังเป็นยุคเผด็จการ ดังนั้นในชํวงทศวรรษที่ 60 เราเริ่มเห็นคําสอนของ
เกจิอาจารย๑ไทยเผยแพรํออกไปทั่วโลกเชํนกัน ดังเชํน วัดปุานานาชาติของหลวงพํอชา สุภัทโทได๎ถูก
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จัดตั้งและพัฒนาขึ้นจนสามารถสร๎างเครือขํายที่สามารถขยายสาขาออกไปทั้งในและตํางประเทศ  
(สุรพศ ทวีศักดิ,์ 2557, น. 55-59)  

นับแตํทศวรรษ 1960 เป็นต๎นมา มีป๓ญหาขนาดใหญํคือ ขบวนการคอมมิวนิสต๑ที่มี
อุดมการณ๑แตกตํางไปจากทั้งอุดมการณ๑เสรีนิยมและอุดมการณ๑ทางพระพุทธศาสนามีเปูาหมายที่จะใช๎
ยุทธวิธีใหมํในการตํอสู๎เพ่ือให๎ได๎ชัยชนะเหนือรัฐบาล ลักษณะการรุกเชํนนี้จึงถูกมองวําเป็นภัยคุกคาม
ตํอการดํารงอยูํของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลังจากท่ีมีตัวอยํางชัดเจนวําพรรคคอมมิวนิสต๑จีนได๎มี
มาตรการที่เป็นปฏิป๓กษ๑ตํอพระพุทธศาสนาอยํางเปิดเผย รัฐบาลอเมริกันได๎ใช๎ข๎อเท็จจริงนี้ในการ
โฆษณาชวนเชื่อ จึงไมํแปลกใจ พระสงฆ๑ไทยบางรูปได๎กลายเป็นแนวรํวมในการตํอต๎านคอมมิวนิสต๑
อยํางแข็งขัน ในขณะเดียวกัน การเลําพระพุทธศาสนาของป๓ญญาชนพุทธได๎ใช๎โครงจิตนิยมประวัติศาสตร๑ 
ที่ตํางไปจากเรื่องเลํา “วัตถุนิยมประวัติศาสตร๑” ของพรรคคอมมิวนิสต๑ (ภิญญพันธ๑ พจนะลาวัณย๑, 
2562, น. 389) กรณีของการจับกุมพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) ใน พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นหนึ่งในพระสงฆ๑
เถรวาทที่มีแนวคิดหัวก๎าวหน๎าที่สุดของไทย แตํทวําถูกใสํร๎ายวําเป็นคอมมิวนิสต๑ เพราะตนมีความเห็น
ที่ตํางจากรัฐบาลในยุคเผด็จการทหาร คดีดังกลําวนี้นับวําเป็นเหตุการณ๑สะเทือนใจแกํศิษยานุศิษย๑
และพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย นี้สะท๎อนวําอํานาจทางการเมืองยังมีเหนือศาสนา ในยุคสงคราม
เย็นที่ร๎อนระอุในทวีปเอเชียนี้ รัฐไทยก็มีเหตุผลที่จําเป็นต๎องหวาดระแวงเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต๑ 
เพราะระบอบการปกครองในรัฐอินโดจีนได๎ล๎มลง รัฐบาลจึงพยายามใช๎พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ
สําคัญของหนํวยงานราชการในการรํวมใจเพ่ือตํอต๎านภัยคอมมิวนิสต๑ 

อยํางไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร๎างทางเศรษฐกิจที่มีผลตํอการเทศนาของ 
พุทธทาสภิกขุมากที่สุดมิใชํประเทศไทยในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตํกลับเป็นประเทศไทยในยุค
ของจอมพลสฤษด๑ ธนะรัชต๑ (พ.ศ. 2502 - 2506) โดยเฉพาะเมื่อไทยได๎เริ่มพัฒนาประเทศตามระบบ
ทุนนิยม โดยมีที่ปรึกษาเป็นชาวอเมริกัน ในยุคนี้ การพัฒนาได๎ขยายเข๎าไปยังเขตชนบท และชนชั้น
กลางได๎ขยายตัวอยํางรวดเร็ว อันเนื่องจากความก๎าวหน๎าทางสาธารณสุขและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยรวม นําสังเกตวํากํอนทศวรรษที่ 50 เศรษฐกิจไทยอยูํในสภาพนิ่งเป็นเวลาเกือบร๎อยปี 
ระหวําง พ.ศ. 2398-2492 (ค.ศ. 1855-1949) อัตราการเติบโตในชํวงเวลานี้มีประมาณร๎อยละ 0.2 
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเข๎าสูํสังคมอุตสาหกรรม นับตั้งแตํไทยเริ่มใช๎
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. 2504 ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ 
ด๎วยความชํวยเหลือของธนาคารโลกและมีนักเศรษฐศาสตร๑ไทยที่จบการศึกษาจากโลกตะวันตกมา
ชํวยบริหารนโยบายการคลัง รัฐบาลในยุคนี้พยายามเปลี่ยนนโยบายเรื่องชาตินิยมทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  มาสูํการสร๎างความกลมเกลียวในหมูํพํอค๎าชาวไทยเชื้อสายจีน
กับภาคสํวนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (ศิริพร สุเมธารัตน๑, 2556, น. 372)  
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การเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏจนเดํนชัดขึ้น เมื่อรัฐบาลเรียนรู๎ที่จะพัฒนาระบบทุน
และพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานขึ้นในประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร
และสินค๎าอุปโภคบริโภคพ้ืนฐานได๎กลายเป็นภาคที่เติบโตเร็ว ในไมํช๎า ภาคอุตสาหกรรมได๎แซงภาค
เกษตรกรรมในฐานะตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในต๎นทศวรรษที่ 80 (Phongpaichit & Baker, 2004, 
p. 9) นําสังเกตวําระหวํางปี ค.ศ. 1987–1996 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยูํในระดับที่สูงสุด
ในโลก อยํางไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1997-1998 ไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ สถาบันพระมหากษัตริย๑ยังมี
บทบาทมากในกิจการตําง ๆ ภายในชาติ ระบบราชการและกองทัพเป็นภาคท่ีมีอิทธิพลตํอการกําหนด
นโยบายและทิศทางของไทย (ธานี ชัยวัฒน๑ และ ผาสุก พงษ๑ไพจิตร, 2553, น. 38-39)  

ในยุคสงครามเย็น (Cold War) ที่เต็มไปด๎วยเหตุการณ๑สําคัญและความขัดแย๎งทาง
ความคิด ป๓ญหาและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงมีอิทธิพลตํองานประพันธ๑ของพุทธทาสภิกขุเป็น
อยํางมาก เดเมียน คีโอน (Damein Keown) เห็นวําในชํวงยุคสงครามเย็นนี้ รัฐไทยมีความกังวลใจ
อยํางมากเกี่ยวกับความม่ันคงของตนเองอันเนื่องจากภัยคอมมิวนิสต๑ในทุกรูปแบบ หนึ่งในยุทธศาสตร๑
ที่รัฐไทยได๎ใช๎ในชํวงเวลานั้นคือการให๎พระสงฆ๑เน๎นย้ําคํานิยมตามประเพณีของไทยในโครงการ  
การพัฒนาที่สําคัญ โดยพระสงฆ๑ต๎องเดินเท๎าเข๎าไปยังหมูํบ๎านตําง ๆ ในถิ่นทุรกันดารเพ่ือแจกยา 
หนังสือเรียน และอาหาร ดังที่ทราบกันดี โดยทั่วไป พระสงฆ๑จะมีความเข๎าใจดีเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพรํ
พระธรรม พระสงฆ๑ในที่นี้บางทีก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อาสาสมัครเข๎ามาทํางาน ในขณะที่
สถาบันปกครองมักทําหน๎าที่ปกปูองและอุปถัมภ๑พระสงฆ๑ ในนัยนี้ พระสงฆ๑จึงได๎กลายเป็นสํวนหนึ่งของ
กระบวนการทางการเมืองและสังคมของรัฐไทยโดยปริยาย (Keown & Prebish, 2009, pp. 405-406) 

หากมองย๎อนกลับไปดูสาระในตัวบทคัมภีร๑พระพุทธศาสนาในอดีต โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
สาระในด๎านจริยวัตรของพระสงฆ๑ จะพบวํา แม๎พระพุทธเจ๎าเองก็ทรงให๎พระสงฆ๑ต๎องคอยระมัดระวัง
ในเรื่องความสัมพันธ๑กับเจ๎าหน๎าที่บ๎านเมือง ทรงเตือนพระสงฆ๑วําควรให๎ความเห็นเทําที่จําเป็น เมื่อรัฐ
ได๎ร๎องถามเทํานั้น แตํโดยทั่วไป พระพุทธเจ๎าทรงมีพระประสงค๑ให๎พระภิกษุสงฆ๑รักษาระยะหํางจากรัฐ
พอควร อยํางไรก็ดี ในกรณีของไทย วิกฤตและความรุนแรงทางสังคมในชํวงหลังทศวรรษที่ 60  
เป็นต๎นมา กลับมิได๎มีผลตํอการขยายตัวของพระพุทธศาสนาแตํอยํางไร ในทางกลับกัน พระสงฆ๑
บางรูปได๎กลายเป็นผู๎นําทางสังคมและผู๎นําในโครงการสําคัญ ๆ ดังเชํน การสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานใน
ท๎องถิ่นทุรกันดาร การรักษาปุา แหลํงน้ําลําธาร พุทธทาสภิกขุเป็นพระสงฆ๑ที่มุํงเผยแพรํแนวคิดเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท ทํานเห็นวําพุทธธรรมสามารถถูกใช๎ในการเข๎าใจปรากฏการณ๑ทางสังคม ในขณะที่
พระวัดปุาเองก็เริ่มมีชื่อเสียงอันโดํงดังไปทั่วโลก เชํน พระอาจารย๑มั่น พระอาจารย๑ชา พระอาจารย๑ลี 
เป็นต๎น พระสงฆ๑ในยุคนี้เห็นวํานิพพานเป็นสิ่งที่สามารถบรรลุได๎ในชาตินี้ และพระวัดปุาตํางเป็น
ตัวอยํางที่ชัดเจนและดีงามในเรื่องดังกลําว การตีความในแบบใหมํและการประยุกต๑ใช๎พุทธธรรมอยําง
สร๎างสรรค๑จึงได๎ชํวยให๎คําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ตรงกับยุคสมัยและสามารถตอบสนอง
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ความต๎องการ หรือป๓ญหาทางสังคมได๎อยํางแท๎จริงและอยํางทันทํวงที  ทั้งหมดสะท๎อนอยูํในขบวนการ
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมซ่ึงเกิดขึ้นในชํวงยุคสงครามเย็นนี้ 

บริบทภูมิรัฐศาสตร์โลก 
การทะลักไหลของคํานิยมและอุดมการณ๑ของโลกตะวันตกเข๎าสูํสังคมไทยจนทําให๎คนไทย

ที่เคยนับถือศาสนาตําง ๆ หันไปนิยมยอมรับวําคํานิยมและอุดมการณ๑เหลํานั้นเป็นของดี โดยเฉพาะ
อุดมการณ๑เสรีนิยมและสังคมนิยม ทั้งนี้ อาจกลําวอยํางรวบรัดวํา หากไมํมีสงครามเย็นอันยาวนานที่
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยในทุกด๎าน คําวํา “ธัมมิกสังคมนิยม” “ธัมมิกประชาธิปไตย” และคําใหมํอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข๎องกับบริบททางพระพุทธศาสนาของไทยคงไมํสามารถเกิดขึ้นในสังคมไทยได๎เลย หรืออาจ
กลําวในอีกแบบวํา เงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร๑โลกได๎มีผลตํอความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา
ทั้งในยุคอาณานิคมและในชํวงเวลาหลังยุคอาณานิคมอยํางมิต๎องสงสัย ดังที่สันติสุข โสภณสิริได๎ตั้ง
ข๎อสังเกตที่นําสนใจวํา 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 สํงผลกระทบตํอการพัฒนาความคิดทางการ เมือง
ของไทยตลอด 60 ปี ในขณะที่ปรากฏการณ๑การกํอตั้งสวนโมกขพลาราม ณ อําเภอไชยา 
(ในฐานะจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม) ได๎กลายเป็นพลังเคลื่อนไหวทางศาสนา
ที่สําคัญในโลกสมัยใหมํ แนํนอนปรากฏการณ๑คูํแฝดดังกลําวมิได๎เกิดขึ้นอยํางลอย ๆ 
หากเกิดขึ้นจากเหตุป๓จจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมทั้งจากภายในและ
นอกประเทศที่กําลังคลี่คลายขยายตัวในยุคนั้น คงไมํมีใครปฏิเสธได๎วํา การเปลี่ยน 
แปลงการปกครอง 2475 โดยคณะราษฎรจะเกิดขึ้นมิได๎เลย หากปราศจากแรงกระทบ
ของเงื่อนไขสากลรํวมสมัย เชํน ขบวนการประชาธิปไตยในประเทศตุรกี ซึ่งนําโดยคณะ
ยังเตอร๑กของมุสตาฟา เคมาล ปาชา และขบวนการเก็กเหม็งในประเทศจีน ซึ่งนําโดย
คณะก๏กมินตั๋งของ ดร.ซุนยัดเซ็น หรือแม๎แตํการปฏิวัติใหญํในรัสเซีย เป็นต๎น สํวนเงื่อน
ภายในประเทศก็มีนักคิดประชาธิปไตยอยํางทํานเทียนวรรณ ก.ศ.ร.กุหลาบ หรือกบฏ 
ยังเติร๑ก ร.ศ. 102 ของ ร.ท. หมอเหล็ง ศรีจันทร๑ เกิดขึ้นกํอนขบวนการคณะราษฎรเสีย
อีกในทํานองเดียวกัน ขบวนการปฏิรูปศาสนาที่เรียกวํา ขบวนการสวนโมกข๑ ก็เป็นผล
พวงทั้งทางตรงและทางอ๎อมจากป๓จจัยทางสังคมและการเมืองดังกลําวด๎วย เพราะเมื่อ
สังคมก๎าวหน๎าขึ้น คําถามที่ตามมาก็คือ ศาสนาจะมีประโยชน๑อะไรตํอโลกที่พัฒนาแล๎ว 
แตํเงื่อนไขสากลที่อาจกลําวได๎วําเป็นแรงบันดาลใจรํวมยุคของสวนโมกข๑ คือ ขบวนการ
ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในลังกาและอินเดียของอนาคาริกะ ธรรมปาละ อุบาสกชาวศรีลังกาที่
กํอตั้งมหาโพธิสมาคม แม๎ภายในประเทศไทยเอง ก็มีความเคลื่อนไหวในการปรับปรุง
พุทธศาสนาให๎ทันสมัยมาตั้งแตํปลายรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ผู๎ทรงออกวารสาร ธรรมจักษุ สําหรับชาวพุทธหัวใหมํ ดังนั้น 
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การกําเนิดสวนโมกข๑มิใชํเพียงอุบัติเหตุชั่วคราว แตํเป็นขบวนการฟ้ืนฟูศาสนาที่ก๎าวหน๎า
ยั่งยืนมาจนกระท่ังทุกวันนี้ (ไพโรจน๑ อยูํมณเฑียร, 2550, น. 204-205) 
หากพิจารณาบริบททางภูมิรัฐศาสตร๑ (geopolitical context) ในระดับภูมิภาค นับจาก

ยุคอาณานิคมเป็นต๎นมา การพํายแพ๎ของพมําตํออังกฤษในสงครามอังกฤษ -พมํา (Anglo-Burmese 
war) ในปี ค.ศ. 1824 และการสิ้นสุดของราชวงศ๑ชิงในปี ค.ศ. 1912 ได๎มีผลทําให๎วิธีคิดเกี่ยวกับภูมิ
รัฐศาสตร๑โลกของป๓ญญาชนสยามได๎เปลี่ยนไป เพราะครั้งหนึ่ง ป๓ญญาชนสยามเคยเชื่อมาโดยตลอดวํา
จีนเป็นศูนย๑กลางของโลก และอีกครั้ง เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาได๎เกิดขึ้น ป๓ญญาชนไทยได๎เริ่ม
ตระหนักถึงแสนยานุภาพทางการทหารของจักรวรรดิญี่ปุุน และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ได๎ยุติลงแล๎ว 
ญี่ปุุนได๎กลายเป็นชาติที่แพ๎สงคราม สงครามเกาหลีได๎ปะทุขึ้น อันเป็นผลพวงของการแขํงขันทาง
อุดมการณ๑ สภาพการณ๑ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ได๎เปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก กระแส
เรียกร๎องอิสรภาพจากของคนในอาณานิคมเจ๎าอาณานิคมได๎แผํขยาย อิทธิพลของบรรดาประเทศ
มหาอํานาจทั้งนอกภูมิภาคและในภูมิภาคเอเชีย อันได๎แกํ อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุุนได๎ถูกบดบังโดย
อํานาจของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีศักยภาพเหนือกวําประเทศทั้งมวลทั้งในด๎านการทหาร การเมือง และ
เศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกันลัทธิคอมมิวนิสต๑จากสหภาพโซเวียตกลับได๎เบํงบานในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และในประเทศเพ่ือนบ๎านของไทย 

ในบริบทนี้ พระสงฆ๑ได๎มองเห็นเหตุการณ๑ความเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นใน
ประเทศเพ่ือนบ๎าน โดยเฉพาะในศรีลังกา เวียดนาม ลาว กัมพูชา จีน ไต๎หวัน และพมํา การพัฒนาวัด
ไปในทิศทางเพ่ือตอบสนองความต๎องการของสังคมขนาดใหญํจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ เพราะ
สังคมไทยในยุคสงครามเย็นแตกตํางจากสังคมไทยในรัตนโกสินทร๑ตอนต๎นอยํางมาก และนี้เป็นอีกด๎าน
ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทย 

ในการที่เราจะรู๎วําทําไมหนังสือ “ธัมมิกสังคมนิยม” ของพุทธทาสภิกขุจึงเกิดขึ้นมาใน
ยุคสงครามเย็น และทําไมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) สอนให๎คนไทยระวังการเดินตาม
ก๎นมหาอํานาจตะวันตกมากเกินไป การหันกลับมาพิจารณาข๎อมูลบริบทภูมิรัฐศาสตร๑โลกจะชํวยให๎
คําตอบในเรื่องนี้ได๎ดีขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณ๑จํานวนมากที่เกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น (Cold War) ที่มี
ผลตํอการดําเนินนโยบายของรัฐไทย และการเปลี่ยนขั้วอํานาจในการเมืองไทยจึงมิได๎เป็นเรื่องเงื่อนไข
ภายในประเทศเพียงอยํางเดียว แตํทวําเป็นเงื่อนไขภูมิรัฐศาสตร๑โลก (geopolitical context) ด๎วย 
นี้เป็นชํวงเวลาที่สังคมไทยทั้งหมดได๎ถูกทําให๎เข๎ามาข๎องเกี่ยวกับชาติมหาอํานาจ เชํน สหรัฐอเมริกา 
เมื่อสหรัฐอเมริกาต๎องการให๎ไทยชํวยปิดล๎อมอิทธิพลของพวกคอมมิวนิสต๑ ในชํวงนี้ รัฐบาลไทยเริ่ม
พัฒนาประเทศตามแบบระบบทุนนิยมเสรี (capitalism) ตามคําแนะนําที่ปรึกษาชาวอเมริกัน ตลอดทั้ง
ทศวรรษ กลุํมชนตําง ๆ ในสังคมไทยได๎มีความกังวลใจอยํางมากเก่ียวกับการแพรํขยายของลัทธิสังคม
นิยมคอมมิวนิสต๑ โดยเฉพาะหลังจากท่ีประเทศจีนได๎ประกาศเป็นรัฐคอมมิวนิสต๑  
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ในชํวงสงครามเย็น รัฐบาลไทยได๎ตกอยูํภายใต๎ความหวาดกลัว โดยเฉพาะเมื่อ  จอห๑น 
ฟอสเตอร๑ ดัลเลส (John Foster Dulles) รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศสหรัฐฯ ได๎
เผยแพรํแนวคิดทฤษฎีโดมิโน (Domino) ที่เสนอวําพวกคอมมิวนิสต๑ได๎มีแผนการที่จะแทรกซึมและเข๎ายึด
ดินแดนตําง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ รัฐบาลไทยในยุคนั้นได๎รับแนวคิดนี้ หลังจากรัฐประหาร  
ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ ได๎ประกาศกฎอัยการศึก ยุบสภา ยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย ห๎ามพรรคการเมือง จับนักการเมือง ผู๎สื่อขําว และผู๎ชุมนุมทางการเมืองจํานวน
นับร๎อย รัฐบาลทหารได๎รํวมกับสหรัฐฯ ในการตํอต๎านภัยคอมมิวนิสต๑ โดยยอมให๎สหรัฐฯใช๎ไทยเป็น
ฐานมั่นในการโจมตีทางอากาศในอินโดจีน ในทศวรรษที่ 60 อุตสาหกรรมทํองเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรม
การให๎บริการทางเพศได๎แพรํขยายในประเทศไทย จอมพลถนอม กิตติขจรได๎ขึ้นมามีอํานาจและได๎
เลียนแบบการสะสมความมั่งคั่ง (Cotterell, 2017, pp. 298-311) 

ในขณะที่ตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) และของพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธีสะท๎อนเนื้อหาของบริบทหลังสงครามเย็น (post Cold War) เมื่อสังคมไทยได๎เผชิญกับความ
ท๎าทายในรูปแบบใหมํ ๆ แม๎วําคํายสังคมนิยมได๎อํอนตัวลง หรือภัยคอมมิวนิสต๑ในประเทศเพ่ือนบ๎าน
ไดเ๎ปลี่ยนไป  
 
4.10 กระบวนการปลี่ยนบริบท  
 

รูธ โวดัก (Ruth Wodak) ให๎ความสําคัญกับกระบวนการเปลี่ยนบริบท หรือการนํากลับ
เข๎ามาในบริบท (recontextualization) เป็นอยํางมาก กระบวนการนี้เชื่อวําคําและประโยคตําง ๆ ที่
เราใช๎ล๎วนมีที่มาในยุคสมัยตําง ๆ ในประวัติศาสตร๑ และมักถูกนํากลับเข๎ามาในบริบท หรือเปลี่ยน
บริบทใหม ํเมื่อเราใช๎คําเหลํานั้น 

งานวิจัยพบวํา แนวคิดเรื่องป๓ญญากับอวิชชาเป็นตัวอยํางของกระบวนการนํากลับเข๎า
มาในบริบท พระสงฆ๑นําคําหรือแนวคิดบาลีที่ปรากฏในพระไตรปิฎก หรือคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนา
อ่ืน ๆ มาใช๎ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมรํวมสมัยของตน ผลที่เกิดจากการนําบางสํวนของวาทกรรม
ตําง ๆ มาใช๎ในการสร๎างความหมายในระดับตัวบท คือ “สหวาทกรรม (interdiscursivity)”  คําวํา
อวิชชาเป็นคําที่อาจสร๎างความสับสน เพราะโดยทั่วไป “อวิชชา” ในคําสอนทางพระพุทธศาสนา
หมายถึงความไมํรู๎ในอริยสัจ คือ การไมํรู๎ในทุกข๑ การไมํรู๎ในเหตุเกิดทุกข๑ การไมํรู๎ในการดับทุกข๑ และ
การไมํรู ๎ในวิธีดับทุกข๑ (มรรคมีองค๑ 8)  อยํางไรก็ดี คนไทยในป๓จจุบันมักนิยมใช๎คําวําอวิชชาใน
ความหมายในแบบทั่วไป ซึ่งอาจแปลวํา ความโงํ หรือความไมํรู๎ในเรื่องวิทยาการ หรือชุดความรู๎ทาง
โลกใด ๆ ก็ตาม  แตํในบริบทของการเทศนาของพระสงฆ๑ หรือในงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
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คําวํา “อวิชชา” จําเป็นต๎องถูกนํากลับเข๎ามาในบริบทของพระพุทธเจ๎า ซึ่งต๎องหมายถึงการไมํรู๎ในพระ
ธรรมของพระพุทธเจ๎า  

นําสังเกตวํา การผลิตงานวรรณกรรมบาลีได๎หมดความนิยมลงอยํางมากในยุค
รัตนโกสินทร๑ตอนต๎น แตํกฎเกณฑ๑ทางความรู๎ทางพระพุทธศาสนาดังที่พบในพระไตรปิฎกที่เคยถูก
แปล/ถอดเสียงด๎วยอักษรขอมได๎ถูกแทนที่ด๎วยตัวอักษรไทย หรือถูกถํายทอดผํานงานวรรณกรรม
ภาษาไทยแทน แม๎วําการเรียนการสอนของพระสงฆ๑ไทยยังมีวิชาภาษาบาลีและยังมีการใช๎คําศัพท๑ของ
ภาษาบาลีในบริบททางวิชาการ แตํการผลิตวรรณกรรมบาลีกลับไมํมี ในยุคหลังอาณานิคม ภาษาไทย
กลับได๎รับความนิยมมากกวําในการผลิตงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทยในยุคสมัยใหมํ งาน
วรรณกรรมบาลีที่พอเห็นในยุครัตนโกสินทร๑ เชํน จุลยุทธกาลวงศ๑ มหายุทธกาลวงศ๑ และสังคีติยวงศ๑ 
ซึ่งล๎วนเป็นงานประพันธ๑ของสมเด็จพระวันรัตน วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ในรัชกาลที่ 1 
(คณาจารย๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555, น. 144) 

 
4.11 เงื่อนที่สะท้อนโครงสร้างทางสังคม 
 

งานวิจัยนี้พบเงื่อนถ๎อยคํา (clues) ที่สะท๎อนระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ หรือสภาพ
สังคมไทยในยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็นในตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูป เงื่อนเหลํานี้ (เมื่อนํามา
วิเคราะห๑รํวมกับข๎อมูลเกี่ยวกับบริบทสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม) จะสามารถชํวยฉายให๎
เห็นภาพโครงสร๎างทางสังคมได๎ชัดยิ่งขึ้น อยํางไรก็ดี บริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคมได๎อธิบายไป
ในชํวงกํอนหน๎านี้ ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความที่ยกมาข๎างลําง 

“ระบบประชาธิปไตยที่มีพรรคฝุายค๎าน ค๎านให๎ฉิบหายวายวอด แล๎วขึ้นมาเป็นแทน” 
(พุทธทาสภิกขุ, 2556ค, น. 423) 

“สิทธิมนุษยชนยังไมํเพียงพอและอาจเสี่ยงภัยถ๎าคนยังไมํพัฒนา” (พระธรรมปิฎก, 
2546ข, น. 14) 

“คนที่มีการศึกษาจํานวนมากจึงกลายเป็นผู๎ที่สร๎างความทุกข๑ยากลงไปบนบําของ 
เพ่ือนมนุษย๑เสียเอง เวลานี้คนที่มีพฤติกรรมทําลายสิทธิมนุษยชนจํานวนมากมิใชํคนด๎อยการศึกษา” 
(พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, 27) 

พระสงฆ๑เชื่อวําการที่ไทยรับรูปแบบการศึกษาจากโลกตะวันตกเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให๎
การศึกษาเลําเรียนในแบบวัดได๎หมดความสําคัญลง หรือกลายเป็นเพียงโรงเรียนทางเลือก 
นอกจากนั้น พระสงฆ๑ยังเห็นวําป๓ญหาคอรัปชั่น หรือป๓ญหานักการเมืองไมํดีมักมีต๎นตอที่มาจากป๓ญหา
การศึกษา ทั้งนี้ เพราะระบบการศึกษาสมัยใหมํของไทยไมํคํอยเน๎นการอบรมศีลธรรม หรือเลียนแบบ
ระบบการศึกษาของโลกตะวันตก 
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อยํางไรก็ตาม การอธิบายสาเหตุที่สังคมไทยรับระบบการศึกษาในแบบตะวันตกเพียงเทํานี้
คงมิได๎ชํวยให๎เราตระหนักมากนักในประเด็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ที่แท๎จริง นั่นคือ การลําอาณา
นิคมของชาติตะวันตก ซึ่งสร๎างเงื่อนไขและข๎อจํากัดให๎แกํสยามในยุคอาณานิคม เมื่อระบบการศึกษา
ในแบบดั้งเดิมมิสามารถผลิตข๎าราชการที่มีทักษะในแบบสมัยใหมํ  ดังนั้น การรับรูปแบบการศึกษา
แบบตะวันตกในกรณีนี้จึงต๎องมาจากหลายป๓จจัย รวมถึงวิสัยทัศน๑ โลกทัศน๑ อุดมการณ๑ทางการเมืองที่
ชนชั้นนําไทยเลือกในชํวงหลังยุคอาณานิคมเป็นต๎นมา ซึ่งต๎องถือวําเป็นชํวงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวตํอที่
สําคัญ เมื่อประเทศเพ่ือบ๎านที่อยูํรายล๎อมไทยได๎กลายเป็นคอมมิวนิสต๑  ในสภาวะเชํนนี้ ผู๎นําไทย
จําเป็นต๎องตัดสินใจวําไทยสมควรที่จะต๎องเลือกข๎าง โดยเฉพาะการเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับสหรัฐอเมริกา
หรือไมํ เพราะสหรัฐอเมริกามีทําทีที่เป็นมิตรและได๎ชํวยเหลือเสรีไทยในชํวงสงครามโลกครั้งที่ สอง 
อยํางไรก็ตาม ประวัติศาสตร๑บอกวําในที่สุด ผู๎นําไทยได๎ตัดสินใจที่จะเข๎าข๎องเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ของสหรัฐอเมริกา ดังสะท๎อนในการรํวมรบในสงครามเกาหลี ตํอมาในสงครามอินโดจีน ในชํวงต๎นของ
สงครามเย็นที่ยาวนานนี้ รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ เริ่มการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในแบบอเมริกัน 
ในยุคนี้ ที่ปรึกษาของรัฐบาลในด๎านการพัฒนาเป็นชาวอเมริกัน อยํางไรก็ดี การพัฒนาระบบทุนนิยม
ได๎เข๎มข๎นมากขึ้นภายใต๎รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรจนทําให๎เกิดชนชั้นกลาง การขยายของเมือง
ขนาดใหญํในชนบท การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอยํางมิเคยมีมากํอน สภาพเชํนนี้ได๎สํงผลให๎ชน
ชั้นกลางของไทยขยายตัวอยํางรวดเร็ว แตํทวําความเหลื่อมล้ําทางชนชั้นกลับเพ่ิมมากขึ้นในชํวงตํอมา
เมื่อคนไทยรับแนวคิดวัตถุนิยมและบริโภคนิยม อันเป็นผลจากการพัฒนาประเทศตามระบบทุนนิยม 
ในยุคสงครามเย็นนี้ ประเทศไทยต๎องตํอสู๎กับคอมมิวนิสต๑มากพอ ๆ กับการขับเคี่ยวกับนักศึกษาที่ไมํ
พอใจกับการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดตําง ๆ เชํน ป๓ญหาคอรัปชั่น นโยบายตํางประเทศที่ฝ๓กใฝุกับ
ฝุายสหรัฐอเมริกา  

อาจกลําวได๎วําสงครามเย็นแท๎จริงเป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ที่มีอิทธิพลมากตํอ
โครงสร๎างทางสังคมและเศรษฐกิจไทย รวมถึงสร๎างป๓ญหาทางสังคมในแบบที่สังคมไทยไมํเคยเจอมากํอน
นับจากป๓ญหายาเสพติด ป๓ญหาสลัมในเมือง ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ แตํที่รุนแรงที่สุดในทัศนะของ
พุทธทาสภิกขุคือความเสื่อมทรามลงทางศีลธรรม แม๎แตํพระในวัดเองก็ยังไมํรู๎วําตนต๎องทําหน๎าที่
อะไรบ๎างตํอสังคม  นักวิชาการเห็นวําสงครามเย็นอาจเย็นในยุโรปและอเมริกา แตํในทวีปเอเชีย สงคราม
เย็นนั้นร๎อนระอุและเต็มไปด๎วยความโหดร๎าย ดังสะท๎อนในเหตุการณ๑สําคัญตําง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ เชํน การทิ้งระเบิดในลาว การเผาตัวเองของพระสงฆ๑เวียดนาม การทะลักไหลของผู๎
อพยพชาวม๎งลาว การตัดสินใจทิ้งบ๎านเมืองของประชาชนชาวเวียดนามเพ่ืออพยพลงในเรือจํานวนนับ
หลายร๎อยลําโดยหวังวําจะหนีจากระบอบคอมมิวนิสต๑ นับตั้งแตํปี ค.ศ. 1975 เป็นต๎น ในขณะเดียวกัน
ในด๎านเศรษฐกิจ ไทยประสบกับป๓ญหาวิกฤตน้ํามันที่ทําให๎สังคมไทยเริ่มรู๎สึกถึงการขาดเสถียรภาพ 
อันเนื่องจากการพ่ึงพึงระบบการค๎าและเศรษฐกิจโลก ในยุคนี้เอง พระสงฆ๑เริ่มตระหนักมากขึ้นถึง
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ป๓ญหาทางสังคมจํานวนมาก โดยเฉพาะป๓ญหายาเสพติด ป๓ญหาครอบครัวล๎มเหลว ป๓ญหาความยากจน
อันเนื่องมาจากรูปแบบของการพัฒนาที่ไมํยั่งยืน (unsustainable development) หรือการพัฒนาที่
ขาดความสมดุล หรือการพัฒนาที่ไมํถูกต๎องจนทําลายสภาพแวดล๎อมธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
ที่ดีงาม แตํในขณะเดียวกัน พระสงฆ๑ในยุคนี้ก็ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับวิทยาการของโลกตะวันตกผํานวาท
กรรมวิทยาศาสตร๑ วาทกรรมปรัชญาสังคม และวาทกรรมปรัชญาการเมือง เป็นต๎น  

ทั้งนี้อาจกลําวสรุปได๎วําโครงสร๎างทางสังคมไทยที่สะท๎อนในตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสาม
รูปคือสังคมที่กําลังเสพในแบบตะวันตก สังคมที่สะสมทุน สังคมที่ผู๎คนยังมีป๓ญหา สังคมที่ผู๎คนยังมี
ความทุกข๑ยาก เป็นต๎น  
 
4.12 ชื่อเรื่อง  

 
ชื่อเรื่อง (title) “อตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน” ของพุทธทาสภิกขุบอกเป็นนัยถึง

การเปรียบเทียบ ดังเห็นได๎จากการใช๎คําบุพบท “กับ” ซึ่งใช๎เพื่อการเปรียบเทียบ พุทธทาสใช๎ชื่อนี้เพ่ือ
บอกวําป๓ญหาสิทธิมนุษยชนทั้งปวงมาจากอวิชชา หรือความเห็นแกํตัว อตัมมยตาจะทําให๎โลกมีสันติภาพ
อยํางแท๎จริง เพราะมนุษย๑จะไมํมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได๎เลย ชื่อเรื่อง “สิทธิมนุษยชน สร๎างสันติสุข
หรือสลายสังคม” ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นประโยคคําถาม ซึ่งอาจเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในการสร๎างความนําสนใจ หรือเพ่ือดึงความสนใจของผู๎อําน ทํานได๎ตั้งคําถามวําสิทธิมนุษยชนวํา
สามารถสร๎างสันติสุขได๎จริงหรือเป็นอีกวิธีที่มนุษย๑จะใช๎ในการปกปูองตนเอง แตํมิได๎สนใจมากนักกับ
ชีวิตของสรรพสิ่งอ่ืน ๆ ในขณะที่ชื่อเรื่อง “ป๓ญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎” ของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีบอกถึงการประกาศของตนเองวําป๓ญญาสากลคือหลักประกันสิทธิมนุษยชน 
แตํป๓ญหาสากลของทํานเป็นเรื่องเดียวกันกับป๓ญญาในนิยามของคนอ่ืน โดยเฉพาะของโลกตะวันตก 
หรือไมํนั้น ยังเป็นเรื่องที่ผู๎อํานจําเป็นต๎องค๎นหาความหมายในงานเขียนนั้นเอง 
 
4.11 มูลบททางสังคมและวัฒนธรรม  
 

มูลบท (presupposition) เป็นอีกประเด็นที่มีความสําคัญ เพราะเป็นสํวนหนึ่งของ
ความหมายในตัวบท ในการตีความเกี่ยวกับตัวบท ผู๎วิจัยได๎เจอประเด็นมูลบทในจํานวนมากมาย 
แตํขอยกเฉพาะบางตัวอยําง ดังปรากฏดังนี้ 

“การศึกษาแล๎วฉลาดจนไมํรู๎จะฉลาดกันอยํางไรแล๎ว จะไปเที่ยวโลกพระจันทร๑ ไปเที่ยว
ดวงดาวชนิดไหนก็ได๎ เหมือนไปเท่ียวสวนหลังบ๎านอยํางนั้นแหละ” (พุทธทาสภิกขุ, 2556ค, น. 424) 

“มีอํานาจเงินก็ใช๎ระบบอุตสาหกรรมสูบเลือดมนุษย๑ มีเงินมาก วางระบบอุตสาหกรรม 
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ผลิตของยั่วกิเลสออกมาขาย ให๎คนหลงใหล แล๎วก็สูบเลือดมนุษย๑เพราะวําเกํงด๎วยการโฆษณา โฆษณา
เกํงจนโฆษณาให๎คุณยายขี้เหนียวซื้อตู๎เย็นก็ได๎ ซื้อทีวีก็ได๎ นี่เพราะการโฆษณาเกํงของนักอุตสาหกรรม 
ผู๎มีอํานาจเงิน นี่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไหม” (พุทธทาสภิกขุ, 2556ค, น. 425) 

“ประชาธิปไตยท่ีมีพรรคฝุายค๎านอยํางค๎านหั่นแหลกนะ ไมํมีใครรู๎สึกวํานี่คือการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยํางโงํเขลาเบาป๓ญญาที่สุด. . .การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไมํรู๎สึกตัวได๎รับเกียรติสูงสุด 
และเห็นเป็นความถูกต๎อง” (พุทธทาสภิกขุ, 2556ค, น. 426) 

ตัวอยํางข๎อความที่ยกมาทั้งสามบํงบอกถึงมูลบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แสดงชัดวํา
พุทธทาสภิกขุในฐานะผู๎เทศนากําลังสื่อสารกับผู๎ฟ๓งที่ยํอมเข๎าใจเนื้อหาทางสังคมและวัฒนธรรมในชํวง
นั้น เชํน เรื่องการที่นักบินอวกาศชาวอเมริกาได๎เหยียบดวงจันทร๑ หรือการที่นักอุตสาหกรรมไทย
พยายามใช๎สื่อโฆษณาเพ่ือทําให๎ผู๎บริโภคต๎องซื้อสินค๎าตน ในขณะเดียวกับพุทธทาสภิกขุได๎ให๎มุมมอง
ของตนเกี่ยวกับสภาพการณ๑สังคม การเมือง และเศรษฐกิจไทยดังกลําวในยุคสงครามเย็น แตํด๎วยโทน
เสียง ผู๎ฟ๓งหรือผู๎อาํนจะสามารถรู๎ได๎ทันทีวําผู๎เทศนาเองก็ไมํชอบสภาพการณ๑การพัฒนาของไทยในยุค
สงครามเย็น อันเป็นชํวงเวลาที่รัฐบาลไทยสํงเสริมคํานิยมและการดําเนินชีวิตในแบบที่สนับสนุนวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยม สังคมไทยเริ่มรับวิธีคิดแบบทุนนิยม ป๓ญญาชนไทยเริ่มใช๎วาทกรรมสิทธิมนุษยชน
อยํางกว๎างขวาง  

ดังนั้น มูลบท (presupposition) ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องปริชานที่มี
ความสําคัญมากในการเข๎าใจและการเข๎าถึงความหมายในตัวบท 

 
4.12 ข้อสรุปโดยนัย 
 

ข๎อสรุปโดยนัย (implications) หมายถึง ข๎อสรุปที่สามารถพบได๎จากข๎อความบางสิ่ง
บางอยํางในตัวบท ถึงแม๎วํามิได๎ถูกแสดงไว๎อยํางชัดเจน (conclusion that can be drawn from 
something although it is not explicitly stated)  

งานวิจัยพบวํา เนื้อหาของตัวบทของผู๎ประพันธ๑ทั้งสามมีข๎อสรุปโดยนัยทางอุดมการณ๑
รํวมกัน นั่นคือ พระสงฆ๑ทั้งสามรูปเชื่อวําความดี/ป๓ญญาระดับสูงสามารถพบในไตรสิกขา นี้จึงบอกเป็น
นัยวําอุดมการณ๑ของเถรวาทแตกตํางจากโลกตะวันตกท่ีเชิดชูจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ อุดมการณ๑เสรีนิยม 
ลัทธิทุนนิยม วัตถุนิยม เป็นต๎น พระสงฆ๑ทั้ งสามรูปเชื่อวําพุทธธรรมเทํานั้นสอนความดีในระดับสูง 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ความดีในระดับพุทธป๓ญญา ซึ่งเน๎นเรื่องการออกจากกิเลส ซึ่งพระสงฆ๑เชื่อวํานั้นสูง
กวําความดีในระดับปกปูองสิทธิ์ ดังสะท๎อนในตัวอยํางข๎อความที่ยกมาข๎างลําง 

“เมื่อปฏิบัติธรรมะเป็นไปถึงขั้นสูงสุดที่เรียกวํา  อตัมมยตา จึงพูดวําถ๎าไมํมีธรรมะ
ชื่ออตัมมยตาก็ไมํมีพุทธศาสนา อยํางนี้ดีกวํา ในโลกนี้ ไปติดอยูํแคํพรหมสูงสุดที่เรียกวํา ภวัคคพรหม 
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คือ เนวสัญญาสัญญายตนะเทํานั้น ไมํเลื่อนข้ึนไปถึงขั้นนิโรธ นิโรธแหํงภพ” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 
2552, น. 420) 

“แล๎วก็ไมํหลงใหลมัวเมาในสิ่งที่เรียกวําสิทธิ ไมํบ๎าสิทธิ ไมํหลงสิทธิ เหมือนคนสมัยนี้  
มีปากพลํามแตํเรื่องสิทธิ แล๎วมันไมํได๎ทําหน๎าที่เสียด๎วยซ้ําไป มันบ๎าสิทธิ มันจะเอาแตํสิทธิ ปากพูด
เป็นแตํสิทธิ พูดไมํเป็นถึงหน๎าที่อยํางนี้มันไมํไหว” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 27) 

ในตัวอยํางข๎างบนนี้ พุทธทาสภิกขุเชื่ออยํางสนิทใจวําวิธีคิดแบบสิทธิมนุษยชนมักมุํงให๎
ผู๎คนคอยแตํจะปกปูอง หรือเรียกร๎องสิทธิของตน มากกวําเน๎นเรื่องการทําตามหน๎าที่ของตนเอง สิทธิ
มนุษยชนในนัยนี้จึงตํางจากคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เน๎นแตํเรื่องหน๎าที่  

“จะต๎องระลึกตระหนักไว๎ด๎วยวําสิทธิมนุษยชน กวําจะได๎มา ก็ผํานภูมิหลังของเหตุการณ๑
ความเป็นไปในประวัติศาสตร๑อันยาวนานของโลกหรือมนุษยชาติ และภูมิหลังนี้ก็เต็มไปด๎วยการที่
มนุษย๑เบียดเบียนแยํงชิง กดข่ีขํมเหงซึ่งกันและกัน” (พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 2) 

ตรงจุดนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําสิทธิมนุษยชนเกิดมาเพราะ
ความจําเป็น และเชื่อวําสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงกลไก ระบบ หรือข๎อตกลงทางสังคมอะไรบางอยําง 
แตํในทัศนะของทําน สิทธิมนุษยชนยังมิใชํความดีระดับสูง มิใชํวิธีพิจารณาความดีที่สมบูรณ๑แบบ หรือ
ควรรับการสนับสนุนให๎ใช๎เป็นแนวทางในการทําดีเหมือนในเรื่องศาสนา 

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือวําเป็นประเทศที่ประชาชนมีหลักประกันสิทธิมนุษยชนสูง และ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นเรื่องใหญํระดับคอขาดบาดตาย สหรัฐอเมริกาเอง เมื่อจะ
วัดความสําคัญทางการทูต การเมือง และทางเศรษฐกิจระดับไหนก็ใช๎การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือการมีอยูํของสิทธิมนุษยชนเป็นเกณฑ๑ชี้วัดที่สําคัญในการกําหนดทําทีที่
ตนจะพึงปฏิบัติตํอประเทศนั้น ๆ แตํอยํางไรก็ตาม แม๎สหรัฐอเมริกาในป๓จจุบัน กฎหมาย
จะประกันสิทธิมนุษยชนไว๎เป็นอยํางดี และประชาชนสํวนใหญํก็นับวําเข๎าใจในสิทธิ
มนุษยชนสูง แตํกระนั้น ก็ยังมีป๓ญหาเบียดเบียนซึ่งกันละกันระหวํางคนตํางสีผิวอยูํ
ประปรายทั่วไปในมลรัฐตําง ๆ (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2551, น. 14) 
ตรงจุดนี้ พระมหาวุฒิชัยฯ เห็นวําสังคมอเมริกันในอดีตก็เคยมีป๓ญหาและคงมีความ

เป็นไปได๎ที่วําในอนาคต สังคมอเมริกันก็คงยากที่จะมีความสุขสงบได๎อยํางแท๎จริง ข๎อสรุปโดยนัยใน
ทํานองอาจเปลี่ยนทัศนะของผู๎คน แตํเราก็ปฏิเสธไมํได๎วําข๎อสรุปโดยนัยนี้มีประโยชน๑ โดยเฉพาะ
สถานการณ๑ในยุคป๓จจุบัน เมื่อสังคมอเมริกันก็กําลังมีป๓ญหาสีผิว การประท๎วงตํอการเหยียดผิวและ
ลัทธิเผําพันธ๑นิยมของพวกผิวขาว (white supremacy) โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด๑ 
ทรัมป์ได๎กลําวตํอสมาชิกรัฐสภาสหรัฐในทํานองที่ให๎ไลํคนที่มิใชํมีผิวขาวกลับไปบ๎าน หรือไปยังถิ่นฐาน
ทางวัฒนธรรมเดิม นี่ก็สะท๎อนถึงความล๎มเหลวงในสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกา 
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4.13 สหบทและบทอ้างถึง 

 
สหบท (intertextuality) และบทอ๎างถึง (allusion) จัดเป็นเครื่องมือทางวรรณกรรม 

(literary device) ประเภทหนึ่ง สหบท หมายถึงการแทรก หรือการอ๎างถึงอีกตัวบทเพ่ือผลทางความหมาย 
แทนที่จะใช๎ถ๎อยคําที่ถูกอ๎างในแบบตรง ๆ สหบทได๎อาศัยแนวคิด (concept) วาทกรรมโวหาร (rhetoric) 
หรืออุดมการณ๑ (ideology) จากตัวบทอื่น ๆ ที่ผลิตในอดีต ในนัยนี้ ตัวบทใด ๆ ในโลกจึงมิใชํเรื่องงาน
ประดิษฐกรรมทางความคิดที่ไมํเหมือนใคร หรือไมํซ้ํากับใคร แตํแท๎จริงแล๎ว ตัวบทเป็นเพียงเรื่องของ
การร๎อยเรียงมโนทัศน๑จากตัวบทที่เคยมีมากํอน (prior text) ทั้งสิ้น มิวําในด๎านภาษาและลีลา สิ่งที่
นําสนใจคือ ในอดีต นักวรรณคดีไทยมิคํอยให๎ความสนใจมากนักกับแนวคิดเรื่องสหบท อยํางไรก็ดี 
อิทธิพลของพัฒนาการทางวิชาการในโลกตะวันตกได๎ทําให๎นักภาษาและวรรณคดีไทยต๎องหันมาให๎
ความสนใจในประเด็นนี้อยํางจริงจังยิ่งขึน้ 

ในขณะที่การกลําวถึง หรือการอ๎างถึง อาจมีบางลักษณะที่คล๎ายกับสหบท แตํทั้งสอง
แตกตํางกันตรงที่การอ๎างเป็นการอ๎างข๎อความในแบบสั้น ๆ เพ่ือใช๎ในเรื่องเลําโดยไมํได๎มีผลตํอโครงเรื่อง 
(storyline) ในขณะที่สหบทจะมีผลตํอโครงเรื่องทั้งหมด 

งานวิจัยพบวํา สหบทไมํถูกพบในตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูป แม๎วําตัวบทอาจดู
เหมือนการเทศนา แตํเนื้อหายังมีความโดดเดํนในแบบตนเอง แตํอยํางไรก็ตาม แนวคิด วาทกรรม 
ลักษณะโวหาร และอุดมการณ๑บางอยํางจากพระไตรปิฎกได๎ถูกนํามาประยุกต๑ใช๎ 

ตัวอยําง  
“มองเห็นความจริงอยํางถูกต๎อง” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2552, น. 14) 
“สามารถเจาะทะลวงความจริงของโลกและชีวิตอยํางตรงไปตรงมาตามสภาวะของสิ่ง

ตําง ๆ ตามความเป็นจริง” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2551, น. 23) 
ทั้งสองสํานวนแรกบํงบอกถึงวาทกรรม หรือตัวบทที่เคยมีมากํอน (prior text) ซึ่งเรา

สามารถพบได๎ในหนังสือธรรมะทั่วไป รวมถึงคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระไตรปิฎก 
เพราะคําวํา “มองเห็นความจริงอยํางถูกต๎อง” มีต๎นตอทางความรู๎เชิงวาทกรรมจากพระไตรปิฎก 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งมาจากคําบาลีวํา “ยถาภูต ปชานาติ” ซึ่งแปลวํา “รู๎ตามจริง” หรือ “มองโลกตาม
จริง” หรือ “รู๎ตามความเป็นจริง”เป็นต๎น  

ตัวอยําง 
ความก๎าวหน๎าในโลก สติป๓ญญาของโลก มันไมํต๎องติดอยูํในโลก คือ สามารถที่จะ
ออกไปนอกโลก ไปสูํโลกุตตระได๎ ถ๎ารู๎จักประพฤติ รู๎จักปฏิบัติ รู๎จักกระทํา บัดนี้จะเอา
ธรรมะสูงสุดนี้มาใช๎กับป๓ญหาโลก ๆ ป๓ญหาที่มีอยูํในโลก ทั่วโลก ในป๓จจุบันนี้ก็ได๎ คือ 
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ป๓ญหาสิทธิมนุษยชน เป็นป๓ญหาซึ่งกําลังกลุ๎มหรือคลุ๎งอยูํในโลก ควรจะทําความรู๎จักกับ
ธรรมะชื่ออตัมมยตานี้ เพ่ือแก๎ป๓ญหาเหลํานี้ (พุทธทาสภิกขุ, 2520, น. 420) 
ในตัวอยํางที่สาม คําวํา “บัดนี้” ถูกนํามาเพ่ือใช๎เพ่ือนําเสนอ หรือเปลี่ยนไปสูํอีก

ประเด็น (transition) ข๎อความที่ถูกอ๎างหรือถูกเสริมเข๎ามาในตัวบทในกรณีนี้คือ ป๓ญหาสิทธิมนุษยชน
เป็นป๓ญหาที่กําลังกลุ๎มโลกหรือคลุ๎งโลก ซึ่งเป็นข๎อความที่ผู๎พูด/ผู๎แตํงอ๎างถึงหรือใสํเข๎ามาเพ่ือผลทาง
ความหมาย แตํคําวํา “คลุ๎งโลก” หรือ “กลุ๎มโลก” ก็สามารถพบในตัวบทอ่ืน ๆ ในยุครํวมสมัยเชํนกัน  

ดังนั้น ตัวบทจึงเป็นการประกอบสร๎างขึ้นมาจากถ๎อยคํา วาทกรรม หรือตัวบทอ่ืน ๆ ที่
เคยมีมาแล๎วในอดีต 

นอกจากนั้น อาจกลําวได๎วําสหบทยังสามารถเกิดขึ้นได๎จากการแทรก หรือการกลําวถึง 
(allusion) และการอ๎างอิง (quotation) ในรูปตําง ๆ เชํน คําแปลภาพลักษณ๑ (calque) คําแปลใน
แบบคัดลอก (plagiarism) คําแปลถอดใจความ (translation) หรือคําล๎อ (parody) แตํถ๎อยคําที่นํามา
แทรกนี้อาจมีผลกระทบในด๎านการเปลี่ยนความหมายของเนื้อหาในตัวบท วิธีการเหลํานี้ทั้งหมดสะท๎อน
ถึงเรื่องการเปลี่ยนบริบท (recontexualization) ของตัวบทเดิม เพ่ือผลทางความหมาย 

หากพิจารณาในด๎านคุณประโยชน๑ สหบทได๎ชํวยให๎ผู๎เขียนสามารถสร๎างความหมายหรือ
เปิดมุมมอง (perspective) ใหมํ หรือแม๎แตํทําให๎ผู๎เขียนสามารถเลําเรื่องในแบบฉบับของตนเองที่ไมํ
ซ้ํากับอดีตที่ผํานมา ดังนั้น ผู๎เขียนอาจสอดแทรกประสบการณ๑สํวนตัว คํานิยม จุดยืน หรืออุดมการณ๑
ของสถาบันทางสังคมของตนไว๎ในเรื่องเลําดังกลําว  

 
4.14 ฐานคติในตัวบท 
 

ฐานคติ หรือ ข๎อสันนิษฐาน (assumption) คือ  ความรู๎ที่มีอยูํกํอนแล๎วในตัวบท ในการ
ตีความตัวบท ผู๎ตีความต๎องอาศัยฐานคติ ซึ่งในกรณีนี้อาจเป็นความรู๎เกี่ยวกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม หรือกรอบทางความคิด/ความเชื่อ/คํานิยม โดยทั่วไป คําสอนทางพระพุทธศาสนามีฐานคติ
จํานวนมาก ดังที่ ริชาร๑ด สมิดท๑ ลิวเคล เห็นวําพระพุทธศาสนาเองก็มีข๎อสันนิษฐานที่เชื่อวําการวิธีที่
มนุษย๑มองชีวิตในแบบที่ค๎ุนเคยหรือเคยชินนั้นคํอนข๎างหลอกลวง หรือไมํสมจริง เป็นต๎น (Schmidth-
Leukel, 2013, p. 115) คําสอนทางพระพุทธศาสนาจึงชํวยปลดปลํอยมนุษย๑ออกจากวิธีพิจารณาชีวิตใน
แบบที่มนุษย๑เคยชิน ดังนั้น ในการตีความตัวบท การทําความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อสันนิษฐานจึงเป็นสิ่ง
สําคัญ  

ผลการวิจัยพบวํา ตัวบททั้งสามมีข๎อสันนิษฐาน (assumption) จํานวนมาก เชํน มนุษย๑
มีอวิชชา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแหํงป๓ญญา วิธีที่มนุษย๑มองชีวิตในแบบที่คุ๎นเคยหรือเคยชินนั้น
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คํอนข๎างหลอกลวง เป็นต๎น ในนัยนี้ คําสอนทางพระพุทธศาสนาจึงมีหน๎าที่ปลดปลํอยมนุษย๑จาก
อวิชชา หรือปลดปลํอยมนุษย๑ออกจากความเป็นทาสทางภูมิป๓ญญา  

นอกจากนั้น ยังพบวําตัวบทเองมีฐานคติคุณคํา (value assumption) นี้เป็นอีกเรื่องที่
สําคัญมากในการเข๎าใจคุณคําหรือคํานิยมของผู๎ประพันธ๑ เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นทั้งองค๑กร 
พิธีกรรม และคําสอนที่มีกฎเกณฑ๑ความจริงและความรู๎ของตนเอง งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
จึงมักถูกสร๎างบนฐานคติของเถรวาทหรือยึดโยงกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีความแตกตํางจาก
ฐานคติของพราหมณ๑-ฮินดูที่เน๎นอัตตา หรือแตกตํางจากวิธีคิดของโลกตะวันตกในยุคป๓จจุบันที่เน๎น
เรื่องอุดมการณ๑ที่อาจตรงข๎ามกับแกํนทางคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชํน มนุษย๑นิยม บริโภคนิยม 
หรือวัตถุนิยม ดังเห็นวําพระพุทธศาสนามิได๎มองวํามนุษย๑มีสิทธิ์เหนือกวําสรรพสิ่งที่มีความคิดและ
ความรู๎สึกได๎ชนิด/ประเภทอ่ืน ๆ (all sentient beings) ซึ่งตํางจากวิธีคิดของผู๎คนในโลกตะวันตกใน
ยุคป๓จจุบันที่เน๎นมนุษย๑นิยม หรือคิดวํามนุษย๑เป็นสิ่งที่พิเศษกวําสรรพสิ่งอื่น ๆ  

หากพิจารณาจากฐานคติเถรวาท มนุษย๑จึงมิได๎มีสิทธิ์แตํอยํางไร เพราะจริง ๆ แล๎ว 
มนุษย๑ยังต๎องอยูํในสังสารวัฏเหมือน สัตว๑ หรือเทวดาในภพภูมิอ่ืน ๆ มนุษย๑จึงยังต๎องชดใช๎กรรมหรือ
เผชิญกับวิบาก แม๎มนุษย๑กําลังจะบรรลุธรรม ความพิเศษเดียวที่มนุษย๑มีคือมนุษย๑สามารถทําบุญได๎ นี้
จึงเป็นฐานคติแรก ๆ ที่ทําให๎พระสงฆ๑เถรวาทไทยตระหนัก เมื่อตนกําลังเข๎าไปสูํโลกทัศน๑เถรวาท และ
นี้เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทําให๎ทั้งพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ต๎องเห็น
ตํางจากวิธีคิดของพวกนิยมสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนั้น จักรวาลวิทยาของพุทธแตกตํางจากความเข๎าใจเกี่ยวกับโลกและจักรวาลใน
แบบที่วิทยาศาสตร๑เข๎าใจ สํวนหนึ่งเพราะภววิทยาของพุทธ (Buddhist ontology) มีลักษณะเฉพาะ
ตนโดยเฉพาะ เรื่องของภพภูมิ (being) ของสิ่งที่มีความคิดและความรู๎สึกได๎ประเภทอ่ืน ๆ เชํน สัตว๑ 
อสุรกาย เปรต ยักษ๑ เทวดา พรหม เป็นต๎น นี้จึงเป็นอีกฐานคติของเถรวาทที่ทรงพลังในงานวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนากํอนยุคอาณานิคม หรือกํอนที่ป๓ญญาชนสยามได๎เปิดรับวิธีคิดไปสูํตรรกะในแบบ
สมัยใหมํ 

ยิ่งกวํานั้น อีกระนาบของข๎อสันนิษฐานที่แตกตํางกันระหวํางสองระบบความคิด คือ 
ธรรมชาติของมนุษย๑ เนื่องจากสิทธิมนุษยชนสร๎างอยูํบนฐานคติที่วํามนุษย๑นั้นมีเหตุผล (rationality) 
ดังที่ปรากฏในเนื้อหาของปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ในขณะที่งานนิพนธ๑
ทั้งสามชิ้นสร๎างอยูํบนฐานคติของคําสอนทางพระพุทธศาสนาดั้งเดิมที่วําแท๎จริงแล๎ว มนุษย๑มีอวิชชา 
แตํมนุษย๑สามารถถูกฝึกและพัฒนาได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในด๎านป๓ญญาเพ่ือการพ๎นทุกข๑ได๎ ฐานคติ
ทํานองนี้จึงบอกเป็นนัย หรือมีข๎อสันนิษฐานลํวงหน๎า (presupposition) เกี่ยวกับวิธีคิดทางจริยศาสตร๑
ของเถรวาทที่มีลักษณะเฉพาะ หรือมีความแตกตํางอยํางมากจากนัยของวิธีคิดสมัยใหมํ ดังเชํน สิ่งที่
ผู๎คนทั่วไปในป๓จจุบันมองวําเป็นเรื่องป๓ญญา หรือเรื่องความฉลาด แตํแท๎จริงแล๎ว ก็มิใชํป๓ญญาตามนิยาม
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ของหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา (Buddhist doctrines) ดั้งเดิมที่นิยามป๓ญญาในแบบฉบับจารีตของ
ตนเองที่เน๎นเรื่องของความไมํโลภ (อโลภะ) ความเมตตากรุณา ความไมํเห็นแกํตั ว หรือการไมํยึดติด 
หรือการไมํเน๎นอัตตา (อนัตตา) โดยเฉพาะอยํางยิ่ง หากพิจารณาจากมุมมองของพุทธญาณวิทยา 
(Buddhist epistemology) ดังที่สะท๎อนอยูํในพระไตรปิฎกของลังกา  ดังนั้น  อาจกลําวในลักษณะ
กว๎าง ๆ ได๎วํา หากปราศจากฐานคติที่วํามนุษย๑มีอวิชชา งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นไมํได๎  

ผลการวิจัยนี้จึงชํวยอธิบายความแตกตํางในด๎านความหมายละเอียด (nuance) ระหวําง
ภาษาไทยกับวาทกรรมเถรวาทไทย ดังเชํน คําวํา “ป๓ญญา” ในภาษาไทยมักแปลวํา รู๎ทั่ว รู๎ถึง หรือ
ความฉลาดในแบบทั่วไป แตํมิได๎หมายเฉพาะความตระหนักรู๎ในด๎านพระธรรม แม๎วําไทยรับคํานี้จากภาษา
บาลีผํานการศึกษาพระไตรปิฎกของลังกา แตํคําไทยนี้มิได๎รักษาขอบเขตทางความหมายที่ แท๎จริงของ
คําเดิม ดังที่ปรากฏในพระบาลีเดิม แตํทวํารับความหมายในแบบใหมํ ในอีกนัย การรับคํานี้จึงเป็นเพียง
เรื่องของการเปลี่ยนบริบท (recontextualization) ทางความหมายของคําเพ่ือใช๎ในบริบทใหมํหรือใน
บริบทรํวมสมัยของสังคมไทยเทํานั้น คําวํา “ป๓ญญา” ในภาษาไทยจึงถูกทําให๎หมายถึงการรู๎ทั่ว รู๎ถึง 
หรือความฉลาดในแบบทั่วไป ดังที่เราพบหรือใช๎กันในภาษาไทยรํวมสมัย 

นัยหรือแนวโน๎มที่อาจตามมาคือผู๎อํานงานนิพนธ๑ประเภทนี้ที่ขาดประสบการณ๑ในด๎านนี้
จึงอาจเข๎าใจผิด มากกวําเข๎าใจถูกเกี่ยวกับสารที่ผู๎ประพันธ๑ต๎องการสื่อในตัวบท โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
เมื่อป๓ญญานั้นแท๎จริงหมายถึงคุณภาพของการตระหนักรู๎ (quality of awareness) เกี่ยวกับชุดความรู๎ 
ซึ่งในที่นี้คือพระธรรมที่พระพุทธเจ๎าตรัสรู๎ชอบด๎วยพระองค๑เอง มิใชํความฉลาดหรือการรู๎ในเรื่องใดก็
ได๎ หรือความรู๎ในแบบทั่วไป ยิ่งกวํานั้น สิ่งที่ยากหรือท๎าทายสําหรับผู๎ตีความตัวบท คือ คนไทยทั่วไป
มักใช๎ทั้งสองความหมายสลับกันในหลายที่และในหลายโอกาส 

ดังที่ สมัคร บุราวาศ เห็นวําป๓ญญาในพระพุทธศาสนาหมายถึงวิทยาการวําด๎วยความ
หลุดพ๎นและวิถีทางอันนําไปสูํการหลุดพ๎นจากกิเลส ตัณหาในขั้นสุดท๎ายเทํานั้น มิได๎หมายแคบ ๆ ถึง
ป๓ญญาเพ่ือการหาเลี้ยงชีพหรือเพ่ือจัดหาสิ่งมาสนองตัณหาอันหลากของเรา ความรอบรู๎หรือป๓ญญา
ยํอมได๎จากการศึกษาและการทําสมาธิยํอมชํวยในการทําให๎จิตหลุดพ๎นจากการเกาะโลกและนํามาซึ่ง
ป๓ญญาทางพระพุทธศาสนา (สมัคร บุราวาศ, 2552, น. 85) 

ดังนั้น ในการที่เราจะเข๎าใจตัวบทสัมพันธ๑ เราจึงเป็นต๎องอาศัยการอํานแบบละเอียด 
(close reading) ซึ่งจะชํวยทําให๎เห็นโครงสร๎างของวิธีคิดในมิติตําง ๆ หรือสํวนใดในตัวบทสื่อความหมาย
โดยตรง (denotation) และสํวนใดในตัวบทอาจให๎หรือสื่อความหมายโดยนัย (connotation) บ๎าง 
การหาฐานคติ (assumption) ในตัวบทจึงเป็นอีกวิธีของการอําน/การวิเคราะห๑ตัวบท  
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4.15 อ านาจที่สะท้อนในตัวบท 

 
อํานาจเป็นเรื่องที่รู๎สึก หรือรับรู๎ได๎ เมื่ออํานาจนั้นถูกใช๎ หรือถูกแสดง หรือแม๎แตํถูก

ต๎านทานที่มักสะท๎อนผํานภาษาในมิติตําง ๆ แตํเราจําเป็นต๎องตระหนักเสมอวําอํานาจเปรียบเสมือน
พลังงาน อํานาจจึงมิสามารถถูกครอบครองได๎อยํางถาวร ในนัยนี้ อํานาจจึงเป็นพลวัต งานวิจัยพบวํา 
อํานาจของสถาบันสงฆ๑เถรวาทสามารถรู๎สึกได๎ผํานภาษาที่พบในตัวบท การใช๎/แสดงอํานาจดังกลําว
ไดส๎ะท๎อนอยูํในตัวบทของพระสงฆ๑ท้ังสามรูป โดยเฉพาะอํานาจในการต๎านทาน (resistance) ระบอบ
และจริยศาสตร๑แบบสิทธิมนุษยชน  อยํางไรก็ดี ความหมายของตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปดังกลําว
จําเป็นต๎องตีความในแบบเถรวาทเทํานั้น ผู๎อํานจึงจักสามารถเข๎าใจเนื้อหา/ความหมายได๎ ตัวบท
เหลํานี้จึงมิสามารถถูกตีความได๎ในแบบอ่ืน ๆ แม๎วําตัวบทอาจดูเหมือนธรรมดาและอ๎างถึงศัพท๑ของ
วาทกรรมศาสตร๑สมัยใหมํของโลกตะวันตกจํานวนมาก แตํเมื่อลองวิเคราะห๑ตัวบทในด๎านโครงสร๎าง
ทางความหมาย เราจะพบทันทีวําความหมายในระดับตัวบทถูกกําหนดหรือครอบงําด๎วยสิ่งที่เรียกวํา 
“วาทกรรมเถรวาทไทย” ดังสะท๎อนในการใช๎ความหมายในแบบเถรวาทไทย ดังเชํน คําวํา ป๓ญญา 
อวิชชา การใช๎คําเหลํานี้จึงเป็นหลักฐานที่แสดงวําอํานาจเถรวาทถูกใช๎ผํานวาทกรรมเถรวาทและบํง
บอกความจริงที่วําวิธีคิดแบบเถรวาทก็ยังมีบทบาทในสังคมไทย โดยเฉพาะในสถาบันสงฆ๑ 
 
4.16 วาทกรรมกับการต้านทานอ านาจ 

 
อํานาจมักแสดงผํานมิตภิาษาหรือการใช๎ภาษา ในนัยนี้ วาทกรรมจึงเป็นตัวแทนของการ

ใช๎/แสดงอํานาจในแบบแยบยล แตํในขณะเดียวกัน การแสดงอํานาจนั้นก็อาจเป็นการต๎านทานอํานาจ
ในมุมมองของผู๎ใช๎ภาษาก็ได๎  การแสดงอํานาจและการตเนอํานาจสามารถเกิดขึ้น หรือถูกกระทํา/
แสดงขึ้นได๎ในเวลาเดียวกัน  ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับวําเราพิจารณาจากจุดยืนของใครในสังคม 

งานวิจัยพบวํา งานนิพนธ๑ของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
มีเปูาหมายมากกวําการเทศนาสั่งสอน หรือการอธิบายความดี วิธีทําความดีในแบบทั่วไป แตํงาน
นิพนธ๑เหลํานี้สะท๎อนถึงการเตือนสติชาวไทยมิให๎ตกเป็นทาสทางความคิด วาทกรรม และคํานิยมของ
โลกตะวันตก การปลุกจิตสํานึกในด๎านความกตัญ๒ูตํอสังคมและความรักชาติที่มีรากฐานทางวัฒนธรรม
ในพระพุทธศาสนาได๎ทําผํานกลวิธีทางวาทกรรม วรรณกรรม และโวหาร ในนัยนี้ วาทกรรมด๎านสิทธิ
มนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปมีอุดมการณ๑และมีหน๎าที่ต๎านทานอํานาจทางวาทกรรมและคํานิยมที่
ตรงข๎ามกับพระพุทธศาสนา 

หากกลําวในเชิงทฤษฎี โดยทั่วไป วาทกรรมมิสามารถอยูํตรงกลาง หรือมีความเป็นกลาง 
แตํวาทกรรมมีหน๎าที่ในการแสดงอํานาจ หรือในการต๎านทานอํานาจ ในนัยนี้ วาทกรรมเถรวาท
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จํานวนมากที่ถูกผลิตขึ้นในยุคสงครามเย็นนี้พบวําทําหน๎าที่ต๎านทานอํานาจทางวาทกรรมของความ
เป็นยุคสมัยใหมํ (โลกตะวันตก) ซึ่งถูกมองวําเป็นเรื่องของความเป็นอ่ืน หรือขัดแย๎งกับหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  

ในทัศนะของพระสงฆ๑ทั้งสามรูป วาทกรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข๎ามาในสังคมไทยนั้น  
มิวําเสรีนิยม สังคมนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยม บริโภคนิยม เป็นต๎น จําเป็นต๎องพิจารณาอยํางถํองแท๎ 
บางวาทกรรมอาจเป็นเรื่องมิจฉาทิฎฐิ แม๎สิทธิมนุษยชนเองก็ยังถูกมองวําเป็นเพียงความดีในระดับศีล 
แตํมิใชํความดีในระดับสูง ทั้งนี้ โดยพ้ืนฐาน พระทั้งสามรูปยังกังวลวําคนไทยอาจตกเป็นทาสทาง
ความคิดของโลกตะวันตก โดยเฉพาะในยุคที่ชาติตะวันตกถูกมองวําเป็นรัฐผู๎นําในทุกด๎าน ดังปรากฏ
ในตัวอยํางข๎อความข๎างลําง 

เรากําลังไมํมีอิสรภาพ ไมํมีเสรีภาพ หรือไมํมีสมรรถภาพ อะไรก็แล๎วแตํ จะเรียกในด๎าน
ความคิดนึก  ที่เกี่ยวกับความคิดนึก  เพราะเรามันถูกทําให๎เป็นทาสทางสติป๓ญญา. . . 
ความเป็นทาสสติป๓ญญาในทางโลก นักการเมืองในประเทศไทย มันเป็นทาสทาง
สติป๓ญญาของพวกนักการเมืองตํางประเทศ หรือพวกฝรั่งกี่มากน๎อย เพราะวํามันไป
เรียนการเมือง เรียนอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองมาจากเมืองนอก. . .ไมํจําเป็นต๎องเอาตาม 
ที่เขาเขียนให๎เราเรียน โลกนี้กําลังเป็นโลกแหํงการหลอกลวงยิ่งขึ้นทุกที (พุทธทาสภิกขุ, 
2549ก, น. 100-115) 
เมื่อ 100 ปีเศษลํวงมานี้ ประเทศไทยได๎ถูกคุกคามโดยลัทธิอาณานิคม เป็นเหตุให๎ต๎องมี
การเปลี่ยนแปลงระบบแบบแผนตําง ๆ ในการบริหารประเทศตามแบบอยํางประเทศ
ตะวันตก เพ่ือเรํงรัดปรับปรุงตัวให๎เจริญทัดเทียมที่จะต๎านทานปูองกันอํานาจครอบงํา
ของประเทศที่กําลังเที่ยวลําอาณานิคมอยูํในเวลานั้น เริ่มแตํเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 
ไปจนถึงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในที่สุด พร๎อมกันนั้น วัฒนธรรมแบบตะวันตกก็
หลั่งไหลเข๎ามามากขึ้นตามลําดับ ทําให๎วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่
แปลกแยกหํางเหินจากวัฒนธรรมไทยเดิมยิ่งขึ้นทุกที แม๎วําเอกราชของประเทศชาติจะ
ได๎รับการดํารงรักษาให๎รอดพ๎นปลอดภัยมาได๎ แตํเอกลักษณ๑ของสังคมไทยก็ได๎ถูกกระทบ
จนสึกกรํอน และเลือนจางลงไปเป็นอันมาก (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2556, น. 4-5) 
ตัวอยํางข๎อความของปราชญ๑เถรวาทไทย หากพิจารณาจากบางมุม อาจสะท๎อน

อุดมการณ๑ความรักชาติ ซึ่งมิใชํชาตินิยมในแบบสุดโตํง ที่หลงใหลในเผําพันธุ๑ แตํทวําเป็นอุดมการณ๑ที่
เกิดจากความกังวลใจเกี่ยวกับการอยูํรอดของความเป็นไทย การอยูํรอดของอัตลักษณ๑ไทย และการอยูํ
รอดของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุมีความใฝุฝ๓นที่จะครอบงําโลกด๎วยพระพุทธศาสนา แม๎วํา
ทํานตระหนักดีวําการศึกษาและการเผยแพรํนอกประเทศของไทยเรานั้นยังล๎าหลังตํางประเทศอยูํมาก 
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“เมื่อไมํมีการพลีชีพเพ่ือศาสนศึกษาที่แท๎จริงแล๎ว พระพุทธศาสนาในประเทศของเราก็
ยังไมํเจริญสูงซึ่งจนสามารถขยายตัวครอบงําสากลโลก” (พุทธทาสภิกขุ, 2557ก, น. 287) 
 
4.17 ความนัย 
 

ความนัย (subtext) หมายถึง ความหมายโดยอ๎อม (implicit meaning) หรือความหมาย
ที่มิได๎ถูกกลําว หรือถูกระบุอยูํในตัวบทอยํางตรง ๆ ด๎วยเหตุผลบางอยําง แตํทวําผู๎อํานที่มีทักษะยํอม
รู๎สึกได๎ถึงความนัย  โดยทั่วไป ความนัยมักสื่อถึงประเด็นที่มีความสําคัญและอาจยังเป็นข๎อถกเถียงกัน
ในยุคสมัย ในนัยนี้ ความนัยจึงถูกใช๎เพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ หรือเพ่ือเลี่ยงผลที่ไมํพึงประสงค๑ที่
อาจตามมา หากเขียนในแบบตรง ๆ  

งานวิจัยพบความนัยในตัวบทที่สะท๎อนวําพุทธทาสภิกขุต๎องการทวนกระแสสังคม หรือ
ต๎องการโต๎กับวาทกรรมตะวันตก หรือต๎านทานอํานาจของลัทธิจักรวรรดินิยมใหมํ ดังเห็นวําแม๎วํา 
พุทธทาสภิกขุไมํบอกตรง ๆ วําตนไมํได๎สนับสนุนจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ แตํทํานบอกชัดวําคนสมัยนี้มีปาก
พลํามแตํเรื่องสิทธิ  นอกจากนั้น ทํานบอกชัดวําทํานสนับสนุนจริยศาสตร๑แบบหน๎าที่ ซึ่งเป็นเรื่องตรง
ข๎ามกับจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์  หากผู๎อํานที่มีทักษะ ผู๎อํานยํอมรู๎วําจริยศาสตร๑แบบหน๎าที่ เป็นวิธีคิดใน
แบบเถรวาท ดังสะท๎อนในศีล 5 ทิศ 6 และมัชฌิมาปฏิปทา พุทธทาสภิกขุต๎องการกระตุ๎นให๎คนไทย
คิดถึงเรื่องหน๎าที่ ซึ่งเป็นความดีที่สูงกวําการหมกมุํนที่จะปกปูองมิให๎ใครมาละเมิดสิทธิของตนเอง ดัง
สะท๎อนในข๎อความสําคัญในตัวบท “อตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน” ของพุทาสภิกขุที่กลําววํา 
“ไมํมีความหลงใหลมัวเมาในสิ่งที่เรียกวําสิทธิ ไมํบ๎าสิทธิ ไมํหลงสิทธิ เหมือนคนสมัยนี้ มีปากพลํามแตํ
เรื่องสิทธิ แล๎วมันไมํได๎ทําหน๎าที่เสียด๎วยซ้ํา มันบ๎าสิทธิ มันจะเอาแตํสิทธิ ปากพูดเป็นแตํสิทธิ พูดไมํ
เป็นถึงเรื่องหน๎าที่ อยํางนี้มันไมํไหว” (พุทธทาสภิกขุ, 2520, น. 422) 

ถ๎อยความนี้นับวําเป็นเงื่อนที่บอกถึงความนัย ความนัยในที่นี้คือการต๎านทานทางวิธีคิด 
หรือการต๎านทานทางวัฒนธรรม 

คําวํา “หน๎าที่” ในข๎อความนี้เป็นกุญแจสําคัญที่ทําให๎เรารู๎วิธีคิดของพุทธทาสภิกขุ  
แม๎พุทธทาสภิกขุไมํสาธยายเรื่องหน๎าที่มากนัก แตํใครก็ตามหากได๎ติดตามงานประพันธ๑ของพุทธทาสภิกขุ
อยํางตํอเนื่องยํอมเข๎าใจดีวําพระพุทธศาสนาเน๎นเรื่องหน๎าที่  นับจากศีล  ทิศ 6 และมัชฌิมาปฏิปทา 
(มรรคมีองค๑ 8)  นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุยังเน๎นย้ําในระหวํางการเทศนาในโอกาสตําง ๆ วําธรรมะ
แปลวําธรรมชาติ และยังหมายถึงหน๎าที่ด๎วย อาจกลําวในแบบสั้น ๆ วํา หน๎าที่ในที่นี้ก็คือธรรมะนั่นเอง 
หากกลําวในแบบขยายความ พระพุทธศาสนามุํงเน๎นให๎มนุษย๑รู๎จักหน๎าที่ของตน การทําหน๎าที่คือการ
ทําความดี  
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แม๎วําบางคนอาจเห็นวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยอาจมิใชํเรื่องของ
การต๎านทานทางวัฒนธรรมก็ได๎ อยํางไรก็ดี งานวิจัยนี้กลับพบวํา การต๎านทานทางวัฒนธรรมนั้นเป็น
เรื ่องจริง และเราสามารถพิสูจน๑ประเด็นนี้ด๎วยหลักฐานทางตัวบทอ่ืน ๆ เชํน ธัมมิกสังคมนิยม  
(พุทธทาสภิกขุ) สยามสามไตร และความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ ซึ่งเป็น
งานนิพนธ๑ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 

โดยทั่วไป พระสงฆ๑จําเป็นต๎องรักษาศีล หรือไมํอยูํในฐานะที่จะออกมาปุาวประกาศ 
หรือตอบโต๎อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในลักษณะตรงไปตรงมา นอกจากนั้น พระสงฆ๑เถรวาทยังถูก
คาดหวังมิให๎ตําหนิรัฐบาลหรือสร๎างประเด็นแหํงความขัดแย๎งขึ้นในสังคม แตํในขณะเดียวกัน ทํานก็ไมํ
สามารถที่จะเมินเฉยตอํประเด็นสําคัญ หรือปลํอยให๎สังคมไทยเดินหลงทาง งานนิพนธ๑เหลํานี้ในอีกนัย
จึงถูกใช๎ในการสะท๎อนถึงความกังวลใจอยํางลึก ๆ ของพระสงฆ๑เถรวาทไทยตํออิทธิพลของจักรวรรดิ
นิยมอเมริกัน (American Imperialism) ที่ได๎พยายามสํงออกสินค๎า อุดมการณ๑ และคํานิยมของตน เชํน 
ประชาธิปไตย เสรีนิยม ทุนนิยม ป๓จเจกชนนิยม บริโภคนิยม ฯลฯ ให๎แกํผู๎คนในสังคมที่ด๎อยกวํา
ตนเองในด๎านการพัฒนา 

ในขณะที่รัฐบาลและผู๎คนในสังคมไทยทั่วไปตํางรับคํานิยมและแนวคิดเหลํานี้โดยมิได๎
ตระหนักถึงผลหรือนัยที่จะตามมาอยํางรอบคอบ ดังเห็นวําปราชญ๑เถรวาทมิได๎เรียกสหรัฐวํ า 
“จักรวรรดินิยม” แตํทุกคนที่ตระหนักในมิติการเมืองโลกยํอมรับรู๎ความนัยดังกลําวอยํางทันทีวํา
ปราชญ๑เถรวาทยํอมหมายถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนของลัทธิจักรวรรดินิยมใหมํ (Neo imperialism) 
โดยสหรัฐฯได๎เข๎ามาแทนที่อังกฤษและฝรั่งเศสในฐานะมหาอํานาจเกํา หลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลก
ครั้งที่ 2 แม๎วําความหมายในระดับตัวบทที่เดํนชัด (surtext) ยังเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน แตํความนัย 
(subtext) ที่ลึกกวํานั้น คือ การต๎านทานอุดมการณ๑และคํานิยมของสหรัฐฯ ซึ่งเรียกรวม ๆ วํา  
“วัฒนธรรม” หากทําการวิเคราะห๑วาทกรรมดังกลําวในแบบโครงสร๎างลงลึกและละเอียด 
 
ตัวอยําง 

สัตว๑สังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ดีมีไมํได๎ ถ๎าไมํมีศีลธรรม (ไมํเห็นแกํตัว) หนุนอยูํ ใน 
ป๓จจุบัน ควรมีประเทศที่มีระบบการเมืองที่ประกบของความถูกต๎องทั้ง 2 ซีก ทั้งจิตและ
วัตถุ) คือ  กรีก + อินเดีย และควรเป็นประเทศนําโลก เชํน อเมริกา มีศีลธรรมพุทธ คือ 
อนัตตา บวกกับระบบ Republic ของ Plato กลายเป็นระบบธรรมิกสังคมนิยมของ
ธรรมชาติที่จะชํวยโลกได๎ ถ๎ายังมีความเห็นแกํตัว ก็ไมํอาจมีสัตว๑สังคม -เศรษฐกิจ-
การเมืองที่ดีไปได๎ เพราะมันมีแตํทางวัตถุ กาย สังคม ไมํมีจิตเอาเสียเลย (พุทธทาสภิกขุ, 
2542, น. 232) 
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ตัวอยําง 

สําหรับชาวพุทธนั้น สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เราจะได๎ประโยชน๑ เพราะเป็นหลักการ 
และข๎อปฏิบัติที่ดี อยํางน๎อยก็นํามาสังคมปฏิบัติ ถ๎ามนุษย๑ประพฤติอยูํในศีล 5 ก็ไมํ
จําเป็นต๎องมีสิ่งที่เรียกวํา สิทธิมนุษยชน และถ๎ามองให๎ละเอียดลงไป ก็จะเห็นวํา
ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่แยกกระจายไปละเอียดเป็น
ข๎อยํอยมากมายนั้น ก็อยูํในขอบเขตของศีล 5 นี่เอง หรือพ๎นจากนี้ไปก็อยูํในหลักธรรม
อยํางเชํนเรื่องทิศ 6 ที่วําด๎วยความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิกของสังคม เชํน นายจ๎างกับ
ลูกจ๎าง เป็นต๎น เป็นการดีที่วําถ๎าศีล 5 และหลักธรรมเหลํานี้ยังเป็นเพียงคําสอน การมี
ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนก็มาหนุนโดย. . .” (พุทธทาสภิกข,ุ 2546, น. 18-19) 

ตัวอยําง 
ผู ๎มีอํานาจเงินก็ใช๎ระบบอุตสาหกรรมสูบเลือดเพื่อนมนุษย๑ มีเง ินมาก วาง ระบบ
อุตสาหกรรม ผลิตของที่ยั่วกิเลสออกมาขาย ให๎คนหลงใหล แล๎วก็สูบเลือดมนุษย๑
เพราะวําเกํงด๎วยการโฆษณา เกํงด๎วยการโฆษณา โฆษณาเกํงจนโฆษณาให๎คุณยายขี้
เหนียวซื้อตู๎ เย็นก็ได๎ ซื้อทีวีก ็ได ๎ นี ่เพราะการโฆษณาเกํงของนักอุตสาหกรรม  
(พุทธทาสภิกขุ, 2546, น. 425-427)  

หากดูโดยผิวเผินแล๎ว มินําจะบอกวําพระสงฆ๑ไทยกําลังต๎านทานทางวัฒนธรรมของโลก
ตะวันตก แตํความจริงคือ พระพุทธศาสนาเองได๎กําเนิดขึ้นมาเพ่ือต๎านทานศาสนาพราหมณ๑และลัทธิ
ตําง ๆ ในชมพูทวีปที่พระพุทธศาสนาเห็นวําทําให๎คนงมงายและโงํ 

อยํางไรก็ดี วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปจําเป็นต๎องเข๎าใจใน
บริบทที่กว๎างขึ้น โดยเฉพาะในบริบทโลก (global context) เมื่อสังคมไทยถูกครอบงําด๎วยวาทกรรม
วัตถุนิยม บริโภคนิยม ทุนนิยม เสรีนิยม สังคมนิยม เป็นต๎น ซึ่งล๎วนเป็นความรู๎เชิงวาทกรรมที่มาจาก
ภายนอกสังคมไทยดั้งเดิม การที่ต๎องรักษาพ้ืนที่ทางวาทกรรมจึงกลายเป็นเรื่องจําเป็น เพราะมิฉะนั้น 
ผู๎คนก็อาจจะเดินหลงทาง ในบริบทนี้ การโต๎กับวาทกรรมเสรีนิยมและวัตถุนิยมของพุทธทาสภิกขุและ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎กลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการต๎านทานทางวัฒนธรรม
ในแบบสงบ เพราะพุทธธรรมมิอนุญาตให๎พระสงฆ๑ทําการตํอต๎าน หรือทําการประท๎วงในแบบที่ฆราวาส
ทําได๎ แตํนี้มิควรถูกตีความในแบบตื้น ๆ วํา พุทธทาสภิกขุเกลียดตะวันตก แตํควรตระหนักวํา
พุทธทาสภิกขุเห็นวําผู๎คนในสังคมไทยมักขาดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในการรับอุดมการณ๑และ
วัฒนธรรมจากโลกตะวันตก คนไทยจึงควรเลือกรับภูมิป๓ญญาและวัฒนธรรมที่ดีจากโลกตะวันตก 
นําสังเกตวําโดยทั่วไปพุทธทาสภิกขุชื่นชอบวิทยาการของโลกตะวันตก โดยเฉพาะวิทยาศาสตร๑ แตํ
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ทวําตํอต๎านกลุํมอํานาจที่ใช๎วิทยาศาสตร๑และการศึกษาไปในทางที่ผิดแปลกไปจากจุดมุํงหมายเดิม หรือ
ใช๎ในแบบที่ผิดศีลธรรม ดังในตัวอยํางที่ยกมาข๎างลําง 

ยุคปรมาณูมีการศึกษา มีการค๎นคว๎า มีการผลิต มีการมี และมีการใช๎สิ่งที่มีความเห็น 
แกํตัว ฟ๓งดูให๎ดี ยุคปรมาณูมีการศึกษาเพ่ือความเห็นแกํตัว มีการค๎นคว๎าเพ่ือเห็นแกํตัว 
มีการผลิตด๎วยการเห็นแกํตัว มีการสะสมไว๎ด๎วยความเห็นแกํตัว แล๎วมีการใช๎มันไปด๎วย
ความเห็นแกํตัว มันเป็นการเห็นแกํตัวอยํางยิ่งยวด คนอื่นก็พลอยถูกเดือดร๎อนวุํนวายไป
ด๎วย มันไมํมีทางไปไหน เมื่อความเห็นแกํตัวทํวมโลกอยํางนี้ มันก็น๎อมไปเพ่ือฆําตัวตาย
มากขึ้น ไมํต๎องมีใครมาฆํา มันฆําตัวตายของมันเอง เมื่อมันเมาความเห็นแกํตัว. . . ผลิต
ป๓จจัยขึ้นมากเกินกวําความจําเป็นที่จะดํารงชีวิต ยิ่งเป็นยุคอุตสาหกรรม มันก็ยิ่งผลิต
ได๎มากได๎เร็ว แล๎วไมํรู๎จะเอาไปไหน มันก็จะเกิดป๓ญหาขึ้นทีหลัง ต๎องเอาไปทิ้งทะเลกัน
ที่สุด การเป็นอยูํด๎วยป๓จจัยที่เกินความจําเป็นของชีวิตนั้น ไมํใชํเรื่องลาด นั่นแหละเหตุ
แหํงป๓ญหา เพราะวํามันมีเกินจําเป็น ได๎ประโยชน๑ไมํคุ๎ม เพราะวํามันมีแตํสํวนเกิน 
สํวนเกินนี้ไมํได๎ทําให๎สงบสุข ทําให๎เป็นบ๎าหลังเหมือนคนวิกลจริต. . . คนในโลกบูชาสิ่งที่
เรียกวําประโยชน๑ ประโยชน๑ที่เขาต๎องการอยํางชาวโลก อยํางโลก ๆ ประโยชน๑อยํางโลก ๆ 
เขาไมํได๎บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ เหมือนอยํางที่นั่งวํากันอยูํทุกวันนี้ เขาวําแตํ
ปาก จิตใจแท๎ ๆ นั้นบูชาประโยชน๑ที่ต๎องการ ถ๎าเป็นประโยชน๑สูงสุดก็ดีไป แตํถ๎าเป็น
ประโยชน๑ต่ํา ๆ แล๎วมันก็เลํนตลกกัน บูชาประโยชน๑ยิ่งกวําความถูกต๎อง ถ๎าบูชาความ
ถูกต๎อง มันก็ต๎องเป็นไปตามกฎเกณฑ๑ของความถูกต๎อง. . .มันรวยสุดยอด รวยเสียจนไมํ
รู๎วําจะรวยอยํางไร ที่รวยก็รวยจนไมํรู๎จะรวยอยํางไร ที่จนก็จนไมํรู๎จะจนอยํางไร อดข๎าว
ตายกันมาก ๆ จะยิ่งกวําสมัยคนปุาคนดงโน๎นเสียอีก ในทวีปแอฟริกานั้นยังมีคนอดข๎าว
ตายเป็นพัน ๆ เป็นหมื่น ๆ วํากันอยํางนั้น รวยกวําเทวดาเสียด๎วยซ้ําไป แล๎วผลสุดท๎าย
รวยจนได๎ฆําตัวตาย เพราะไมํรู๎จะทําอะไรตํอไปในความรวย ก็จบลงด๎วยการฆําตัวตาย
แก๎ป๓ญหา. . . การศึกษา มันเลวร๎าย มันมีแตํให๎ความฉลาด ไมํเหมือนกับการศึกษา
สมัยกํอน ซึ่งแฝดกันอยูํกับการศาสนา แล๎วมันเป็นประชาธิปไตยด๎วย มัวเมาประชาธิปไตย
กันจนขึ้นสมอง มันก็เลยใช๎ความเห็นแกํตัวได๎ตามความพอใจ ป๓ญหามันก็เกิดขึ้นมหาศาล 
นี่คือป๓ญหาของโลก แม๎กระทรวงศึกษาก็จัดไมํได๎ ถ๎ารัฐบาลเขาไมํต๎องการ รัฐบาลไหนก็
ไมํกล๎าต๎องการ กลัวจะล๎าหลังเขา ก็ไปตามก๎นประเทศใหญํ ๆ ประเทศมหาอํานาจที่เขา
เอาการศาสนาออกไปจากการศึกษาวําดี ๆ ดีประเทศลูกจ๏อกเหลํานั้นก็ตามก๎นเขา ก็เอา
ศาสนาออกจากการศึกษา . . . เป็นทาสของกิเลสด๎วยในภายใน เป็นทาสของอารมณ๑ตําง ๆ 
ในภายนอก ในที่สุด มันก็มีแตํความเป็นทาส จิตใจของคนยุคนี้มีแตํความเป็นทาส ไมํมี
ความเป็นไท คือความเป็นอิสระอยูํเหนืออํานาจของสิ่งแวดล๎อม มีแตํจะพํายแพ๎แกํอํานาจ
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ของสิ่งแวดล๎อม คือ หัวเราะร๎องไห๎ หัวเราะร๎องให๎กันไป ไมํมีที่สิ้นสุด เพราะวําจิตใจมัน
เห็นแกํตัว เต็มไปด๎วยความหวาดกลัว วําจะไมํได๎ตามที่ตัวต๎องการ (พุทธทาสภิกขุ, 2546, 
น. 230-238) 
คําวํา “ประโยชน๑อยํางโลก” ในที่นี้แท๎จริงก็คือประโยชน๑ที่ถูกนิยามตามวิธีคิดของสํานัก

อรรถประโยชน๑นิยม (Utilitarianism) ที่เน๎นเรื่องผลประโยชน๑จากมุมมองที่เน๎นความสุขในแบบเอาตนเอง
เป็นศูนย๑กลาง แตํในกลุํมคํา “ประโยชน๑ของตน เพ่ือเห็นแกํประโยชน๑ของผู๎อ่ืน แม๎มาก” นี้หมายความวํา
ประโยชน๑ของผู๎อื่นแม๎มากก็ไมํสําคัญ แตํประโยชน๑ตน แม๎คนเดียวในที่นี้สําคัญกวํา นั่นหมายถึงประโยชน๑
ที่ตนจะพึงได๎รับเมื่อตนทําลายความยึดถือตัวตนของตนเอง (พุทธทาสภิกขุ, 2557ก, น. 67) เพราะ
การละกิเลสเป็นเรื่องสังคม มิใชํเรื่องป๓จเจกบุคคล นี้เป็นวิธีตีความในแบบพุทธทาสภิกขุ 

การตีความตัวบทตามตัวอักษรหรือการตีความตามบริบทแวดล๎อมจากจุดยืนป๓จจุบัน
อาจจะทําให๎ผู๎อํานเข๎าใจวํา ผู๎เขียน/ผู๎เทศนาสั่งสอนกําลังแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับแนวโน๎มหรือทิศทาง
ของสังคมไทยในแบบทั่วไปได๎ แตํการตีความในอีกระนาบ คือ การตีความในแบบที่ต๎องอาศัยความเข๎าใจ
บริบทประวัติศาสตร๑อ่ืน ๆ เชํน ประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญาของชํวงชีวิตทั้งหมดของพุทธทาสภิกขุซึ่งอยูํ
ในยุคสงครามเย็น ผู๎ตีความอาจต๎องหาข๎อมูลเกี่ยวกับบริบทที่มากกวําข๎อมูลที่ปรากฏในตัวบทเพ่ือที่จะ
เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ที่มีลักษณะเฉพาะตัว เชํน การที่
ประชาชนยังเห็นวําสถาบันทางศาสนายังมีบทบาทอยํางมากในการเทศนาสั่งสอนในเรื่องความดี แม๎วํา
บทบาทของสถาบันสงฆ๑ในด๎านการศึกษาของชาติได๎ลดน๎อยลงไปอยํางมากในชํวงศตวรรษที่ผํานมา 
เพราะรัฐได๎พัฒนาระบบการศึกษาด๎วยปรัชญาการศึกษาตะวันตกเอง ภายใต๎สถานการณ๑เชํนนี้ 
ปราชญ๑เถรวาทจึงพยายามนําพาวัดให๎มีบทบาทมากขึ้นในเรื่องการเป็นผู๎นําทางความคิดในด๎านการทํา
ความดี ดังนั้น ปรากฏการณ๑ทางสังคมหรือความเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) ดังที่
นิยมเรียกวํา “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (socially engaged Buddhism)” จึงเกิดขึ้นในบริบทนี้ 
โดยเฉพาะเมื่อพระสงฆ๑เห็นวําป๓ญหาสังคมในประเทศไทยได๎เพ่ิมและมีความสลับซับซ๎อนมากขึ้น อัน
เป็นผลมาจากการรับคํานิยมทุนนิยมและวัฒนธรรมวัตถุนิยมจากโลกตะวันตก การแขํงขันระหวําง
มหาอํานาจในมิติทางภูมิรัฐศาสตร๑โลก วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และอุดมการณ๑ที่มีผลกระทบตํอไทย 
การรับวัฒนธรรมตะวันตกอยํางขาดการวิเคราะห๑อยํางจริงจังมักถูกตีความโดยพระสงฆ๑วํากระตุ๎น
มิจฉาทิฏฐิ ความโลภ หรือความเห็นแกํตัว เป็นต๎น  

หากพิจารณาบริบทการเมืองที่สะท๎อนอยูํในตัวบท การตีความในที่นี้สามารถแบํงเป็น
สองยุคสําคัญ คือ  1. การเมืองในยุคสงครามเย็น และ 2. การเมืองในยุคหลังสงครามเย็น การเมืองใน
ยุคสงครามเย็น คือ การที่การเมืองไทยไร๎เสถียรภาพ หรือไมํมั่นคง นักการเมืองพยายามทุกวิธีการใน
การขจัดฝุายตรงข๎าม ผู๎คนเรียกร๎องแตํสิทธิและเสรีภาพมากกวําคิดในเรื่องการทําหน๎าที่ในแบบพุทธ 
การตีความตัวบทของพระสงฆ๑ โดยเฉพาะของพุทธทาสภิกขุต๎องทํารํวมกับบริบทสงครามเย็น (Cold War) 
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ที่ผลิตความหมายของตัวบทเรื่อง “ธรรมมิกสังคมนิยม” ในนัยนี้ คําวํา สังคมนิยมในแบบโลกทัศน๑ของ
พุทธจึงเป็นทั้งสังคมนิยมในแบบโซเวียตและสังคมนิยมในแบบสหกรณ๑ของพุทธ ในขณะที่การเมืองใน
ยุคหลังสงครามเย็น คือ การที่สังคมไทยเพ่ิงได๎ตระหนักถึงพิษร๎ายจากการบริหารบ๎านเมืองที่ผิดพลาด
และการพัฒนาประเทศในแบบที่ไมํยั่งยืน ดังสะท๎อนอยูํในวิกฤตเศรษฐกิจระหวํางปี 1997-1998 รวมถึง
การที่ประชาชนเห็นวําความเทําเทียมกัน เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยเป็นเรื่องจําเป็นการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) ขนาดใหญํในประเด็นเหลํานี้จึงได๎เกิดขึ้นในยุคสงคราม
เย็น และยังคงอยูํในยุคหลังสงครามเย็น  

ดังนั้น คนที่อําน/ตีความตัวบทของพระสงฆ๑ท้ังสามรูป โดยไมํเข๎าใจนัยตําง ๆ ของบริบท
สงครามเย็น (Cold War) ซึ่งเป็นยุคหลังอาณานิคม (Post-colonialism) และเป็นสํวนหนึ่งของความ
เป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา ชํวงสงครามเย็นนี้สะท๎อนถึงการขึ้นมาของยุคสันติภาพอเมริกัน  
(Pax Americana) จึงอาจเห็นวําพระสงฆ๑ไทยในยุคสงครามเย็นเกลียดตะวันตก ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไป
ไมํได๎เลย  ดังนั้น  การสรุปในแบบงําย ๆ วํา พุทธทาสภิกขุเกลียดสหรัฐฯ เกลียดประชาธิปไตย 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เกลียดเสรีนิยม  เป็นต๎น เป็นสิ่ง
ที่อาจดูตื้นจนเกินไป แตํหากผู๎อํานหรือผู๎ตีความตัวบทได๎เคยอํานงานประพันธ๑ทั้งหมดของปราชญ๑
เถรวาทเหลํานี้ พวกเขาจะพบวํา พุทธทาสภิกขุชื่นชมสหรัฐอเมริกาในหลายประการ และได๎เคยกลําวชื่น
ชมโลกตะวันตกในหลายโอกาส โดยเฉพาะในด๎านความก๎าวหน๎าในด๎านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ในลักษณะคล๎ายคลึงกัน ในงานเขียนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ และของ
พระสงฆ๑รูปอื่น ๆ ทํานเหลํานี ้ก็เห็นวําโลกตะวันตกได๎ทําวิจัยและชํวยเผยแพรํคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาได๎ดีอีกทาง 

 
4.18 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
 

อํานาจมีอยูํในวาทกรรม และสามารถถูกแสดงผํานวาทกรรม ทั้งนี้เพราะวาทกรรมคือ
วิธีสร๎างความจริง (constructing reality) วาทกรรมสามารถปลุกความคิด สอดแทรกอุดมการณ๑ และ
หลํอหลอมพฤติกรรม กลุํมคนในอํานาจหรือสถาบันทางสังคมเองก็พยายามแสดงอํานาจของตนผํานการ
ผลิตวามกรรมในรูปแบบตําง ๆ เชํน ความรู๎ คําสั่ง คําอธิบาย คําสุนทรพจน๑ คําสอน คําพูดโน๎มน๎าว 
หรือคําปลุกใจ เป็นต๎น ในนัยนี้ ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจจึงถูกสร๎าง รักษา และท๎าทายอยูํตลอดเวลา
ผํานวาทกรรม ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติ วาทกรรมเองก็มีหน๎าที่แสดงอํานาจและท๎าทายโครงสร๎าง
อํานาจตลอดเวลา ในทางกลับกัน เมื่อโครงสร๎างทางสังคมเปลี่ยน วาทกรรมเองก็อาจต๎องเปลี่ยน ใน
อีกนัย วาทกรรมจึงเป็นภาพสะท๎อนความสัมพันธ๑เชิงอํานาจด๎วยเชํนกัน 
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ไมํมีความสัมพันธ๑ทางสังคมใดที่ปราศจากเรื่องอํานาจ ความหมายที่สร๎างขึ้นจากภาษาก็ยัง
ต๎องวนเวียนหรือเกี่ยวพันกับเรื่องความสัมพันธ๑เชิงอํานาจเชํนกัน โดยทั่วไป นักวิเคราะห๑วาทกรรม
เชิงวิพากษ๑ทั่วไปมักให๎ความสําคัญแกํความสัมพันธ๑ระหวํางสถาบันทางสังคม (social institutional 
relations) แตํมิเชล ฟูโกลต๑มิได๎หยุดเทํานั้น เขากลับเห็นวําความรู๎และเทคโนโลยีเองก็เป็นอํานาจ
ประเภทหนึ่ง ดังนั้น การวิเคราะห๑ในแบบฟูโกลต๑จึงต๎องให๎ความสําคัญอยํางมากแกํความสัมพันธ๑
ระหวํางสถาบันตําง ๆ ทางสังคมที่ผลิตความรู๎เชิงวาทกรรมชุดตําง ๆ เพ่ือครอบงําพ้ืนที่สาธารณะใน
สังคม ในนัยนี้ ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจจึงอยูํในวาทกรรม (power relations are discursive)  

สิ่งที่ควรสังเกตคือทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑เห็นวําตัวสัญญะหรือภาษา
นั้นมิได๎มีอํานาจแตํอยํางไร แตํวิธีการใช๎ภาษาและวิธีการร๎อยเรียงถ๎อยคําให๎เกิดความหมายตํางหาก
ที่สะท๎อนความคิดและความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ ในนัยนี้ วาทกรรมจึงแสดง/มีอํานาจ (discourse 
exercises power) 

หากพิจารณาตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูป ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่โดดเดํนมักอยูํใน
ความสัมพันธ๑ระหวํางสถาบัน (institutional relations) นั่นคือ ความสัมพันธ๑ระหวํางสถาบันสงฆ๑กับ
รัฐบาล ความสัมพันธ๑ระหวํางสถาบันสงฆ๑กับสถาบันการศึกษา และความสัมพันธ๑ระหวํางสถาบันสงฆ๑
กับสถาบันพระมหากษัตริย๑ รวมถึงความสัมพันธ๑ระหวํางสถาบันสงฆ๑กับสถาบันอ่ืน ๆ ในรูปฆราวาส 
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจอาจเป็นเรื่องทั้งความยินยอมพร๎อมใจ (power by consent) และเรื่องการใช๎
กําลัง (power by coercion)  

งานวิจัยพบวํา ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจมีหลายมิติ การพิจารณามิติตําง ๆ ของ
ความสัมพันธ๑โดยแยกออกจากกันจึงแทบเป็นไปไมํได๎  นอกจากนั้น บางมิติเกี่ยวข๎องกับระบบโลก 
หรือต๎องถูกเข๎าใจในกรอบความสัมพันธ๑ระหวํางบริบทท๎องถิ่นกับบริบทโลก เชํน หากไมํมียุคแหํงการ
ลําอาณานิคม วิทยาศาสตร๑และการเผยแพรํคริสต๑ศาสนาก็อาจยังมาไมํถึงสยาม ชนชั้นนําของสยามก็อาจ
ยังคงปกครองในลักษณะเดิม แตํด๎วยสํานึกทางสังคมในแบบใหมํ การปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย
ภายใต๎ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจึงเป็นจริงขึ้นมาได๎ ดังเห็นวําพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวทรงออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ รศ. 121 (พ.ศ. 2445) ซึ่งกําหนดโครงสร๎างการปกครองคณะ
สงฆ๑ท่ีสอดคล๎องกับโครงสร๎างการปกครองในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ในขณะนั้น ตํอมาหลังเหตุการณ๑
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กระแสเสรีนิยมกําลังมาแรง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2484 รัฐบาล
ของจอมพล ป. พิบูลสงครามได๎ออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ฉบับที่ 2 โดยมีโครงสร๎างที่สอดคล๎อยกับ
ระบอบประชาธิปไตย อยํางไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับดังกลําวมีอายุที่สั้นมาก เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต๑ได๎ทํารัฐปรหารในปี พ.ศ. 2500 และได๎ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ (ฉบับประชาธิปไตย) 
แล๎วแทนด๎วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ฉบับที่ 3 ที่ประกาศในปี พ.ศ. 2505 โดยมีโครงสร๎างที่ให๎อํานาจ
ในการแตํงตั้งและชี้ขาดแกํชนชั้นปกครอง  
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โดยภาพรวม สถาบันพระมหากษัตริย๑และรัฐบาลในฐานะชนชั้นปกครองยังมีอํานาจและ
อิทธิพลอยํางมากตํอคณะสงฆ๑ทั้งในด๎านการปกครองคณะสงฆ๑และแนวคิด อยํางไรก็ดี วาทกรรมด๎าน
สิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปที่นํามาศึกษามิได๎สะท๎อนมากนักเกี่ยวกับรูปแบบของความสัมพันธ๑
ระหวํางรัฐบาลกับสถาบันสงฆ๑ในแบบเฉพาะ แตํวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนดังกลําวมุํงเน๎นวิจารณ๑
วัตถุนิยม บริโภคนิยมในสังคม โดยเฉพาะการศึกษาสมัยใหมํของไทยที่เน๎นแตํเรื่องวัตถุ นี้อาจเปิด
คําถามวําอะไรคือผลประโยชน๑ของสถาบันสงฆ๑ที่มีอยูํในภาคการศึกษา คําตอบที่ เป็นไปได๎คือ ในชํวง
ร๎อยปีที่ผํานมา สถาบันสงฆ๑ได๎มีบทบาทนําน๎อยลงในด๎านการศึกษาของชาติ เพราะสังคมหันไปสนใจ
ระบบตําง ๆ ของยุคสมัยใหมํ เชํน ระบบการเมืองสมัยใหมํ และระบบการศึกษาสมัยใหมํ นอกจากนั้น 
ความสนใจในเรื่องการบวชเรียนอยํางจริงจังได๎ลดน๎อยลง บทบาทของสถาบันสงฆ๑จึงเริ่มลดลง เมื่อ
โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนคาธอลิก โรงเรียนนานาชาติที่เน๎นการเรียนการสอนในแบบ
ตะวันตกได๎มีบทบาทในชีวิตการศึกษาของชาติ 

แตํอีกรูปแบบของความสัมพันธ๑ที่มีความแยบยลกวําแบบแรก คือ ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ
ในมิติความรู๎ โดยเฉพาะข๎อเท็จจริงที่วําวิทยาศาสตร๑ได๎มีอํานาจตํอวิธีคิด วิธีพูด และวิธีบันทึกของผู๎คน
ในยุคสมัยใหมํ ความท๎าทายคือพระสงฆ๑จะต๎องนําเสนอพระธรรมออกมาในลักษณะใดเพ่ือที่ผู๎รับสาร
จะคล๎อยตาม หรือเลื่อมใสศรัทธาในความเป็นเหตุเป็นผลของสารของตน นี้เป็นความท๎าทายที่สถาบัน
สงฆ๑เผชิญในยุคสมัยใหมํ  

นําตั้งข๎อสังเกตดูวําหากไมํมียุคสงครามเย็นที่นํามาซึ่งการแขํงขันทางอุดมการณ๑ระหวําง
สองคํายมหาอํานาจ พุทธทาสภิกขุก็คงไมํสามารถผลิตผลงานเรื่อง “ธัมมิกสังคมนิยม” (ที่ล๎อเลียน
และวิพากษ๑จุดอํอนของสังคมนิยม) และผลงานเรื่อง “การเมืองเรื่องศีลธรรม” (ที่ล๎อเลียนอุดมการณ๑
เสรีนิยม) 

 
4.18.1 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในมิติอุดมการณ์ 

อุดมการณ๑เป็นสํวนหนึ่งของความหมาย แตํมิใชํทุกความหมายคืออุดมการณ๑ ใน
นัยนี้ วาทกรรมบางชนิดที่ผลิตโดยบางสถาบันทางสังคมอาจมีอุดมการณ๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อสถาบัน
ดังกลําวพยายามเน๎นและรักษาความหมายในแบบฉบับของตน ดังนั้น หากพิจารณาจากจุดยืนของ
การวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ วาทกรรมมีหน๎าที่แสดงหรือต๎านทานอํานาจในมิตอุิดมการณ๑ ด๎วย  

ในกรณีนี้ พบวําพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) มี
สํวนสําคัญที่ได๎ทําให๎ไตรสิกขากลายเป็นเรื่องอุดมการณ๑ โดยทั่วไป แนวคิดมากมายที่พบอยูํในวาทกรรม
เถรวาทไทยมักไมํสามารถเข๎ากันได๎กับอุดมการณ๑ที่ฝ๓งอยูํในวาทกรรมของยุคสมัยใหมํ  วาทกรรมของ
พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ในชํวงสงครามเย็นได๎ตอกย้ําความแตกตําง
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ในเรื่องดังกลําวมากขึ้น ในนัยนี้ อุดมการณ๑เถรวาทจึงต๎านทานอํานาจของวาทกรรมของยุคสมัยใหมํ 
เชํน วาทกรรมสังคมนิยม เสรีนิยม วัตถุนิยม บริโภคนิยม อุตสาหกรรมนิยม เป็นต๎น  

คําถามคือ ทําไมสถาบันสงฆ๑ควรต๎านทานอํานาจของวาทกรรมเหลํานี้ คําตอบ คือ 
เมื่อชาวพุทธนับจากสมัยโบราณเชื่อวําพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแหํงป๓ญญา การทําให๎ผู๎คนหลุดพ๎น
จากการครอบงําทางป๓ญญา หรือความเป็นทาสทางภูมิป๓ญญาเป็นเปูาหมายหรือวัตถุประสงค๑หลักของ
พระพุทธศาสนาตั้งแตํยุคพุทธกาล ดังสะท๎อนในเรื่องการล๎มความเชื่อของพวกพราหมณ๑ในอินเดีย 
การกดทับความรู๎เรื่องผีในสุวรรณภูมิ ในนัยนี้ พุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต), 
สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑, พระไพศาล วิสาโล, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จึงต๎องวิเคราะห๑อุดมการณ๑ที่แฝงเข๎ามา
ในวาทกรรมตําง ๆ วํามีความถูกต๎อง หรืออาจขัดกับหลักพระพุทธศาสนาหรือไมํ การเทศนาสั่งสอน
หรือการผลิตวาทกรรมเถรวาทของพระสงฆ๑ชั้นนําในที่นี้จึงมีความหมายมากกวําเรื่องการเสวนา หรือ
การพูดคุยกับผู๎คนในสังคมไทยในประเด็นตําง ๆ อยํางทั่วไป  แตํการผลิตวาทกรรมเถรวาทไทยยังต๎อง
หมายถึงการต๎านทานอํานาจของวาทกรรมชุดอ่ืน ๆ ที่พยายามครอบงําสังคมไทยในพ้ืนที่ทางอุดมการณ๑ที่
อาจขัดกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรืออาจแย๎งกับกฏเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงดังที่พบใน
พระไตรปิฎก 

ในนัยนี้ ทุกสถาบันจึงต๎องผลิตวาทกรรมเพื่อสื่อสาร หรือแม๎แตํครอบงําพ้ืนที่ทาง
ความคิดสาธารณะ แม๎พุทธทาสภิกขุก็ยอมรับในหลายโอกาสวําพระสงฆ๑สมควรครอบงําสากลโลกด๎วย
คําสอนของพระพุทธเจ๎า  กระแสแหํงการเรียกร๎องสิทธิและเสรีภาพในยุคทสวรรษที่ 1950 และ 1960 
ซึ่งเป็นยุคแหํงการปลดปลํอยอาณานิคม (decolonization)  ในชํวงนี้ ป๓ญญาชนในภูมิภาคตําง ๆ ได๎เห็น
การสํงออกอุดมการณ๑ประชาธิปไตย วาทกรรมสิทธิมนษุยชน และระบบทุนนิยมจากฝุายโลกเสรี 

อยํางไรกต็าม หากคิดในแบบตรรกะทั่วไป สถาบันสงฆ๑ไทยคงผลิตวาทกรรมอ่ืนที่
ไมโํต๎หรือต๎านทานอุดมการณ๑ทุนนิยม สังคมนิยม เสรีนิยม วัตถุนิยม หรือบริโภคนิยม หากอุดมการณ๑
ของโลกตะวันตกเหลํานั้นไมํสร๎างป๓ญหาหรือมีผลกระทบขึ้นในสังคมไทย แตํความจริงคือสังคมไทยเจอ
ทั้งพวกสังคมนิยมคอมมิวนิสต๑และพวกทุนนิยมเสรีสหรัฐอเมริกาที่ผลิตซ้ําวาทกรรมที่สร๎างผลกระทบตํอ
สังคมไทย หากไมํมียุคสงครามเย็น พุทธทาสภิกขุคงไมํคิดที่จะเทศนา “ธัมมิกประชาธิปไตย” และ 
“ธัมมิกสังคมนิยม” หากไมํมียุคสงครามเย็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ก็คงไมํสามารถ
ผลิตผลงานเรื่อง “มองอเมริกาแก๎ป๓ญหาไทย” หรือ “การสร๎างสรรค๑ประชาธิปไตย” ที่ล๎อเลียนหรือ
วิพากษ๑จุดด๎อยของสังคมตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา งานเหลํานี้ได๎กําเนิดขึ้นในยุคสงครามเย็น
ที่รัฐบาลไทยได๎เลือกที่จะทําตามคําแนะนําของสหรัฐอเมริกาในด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง 
การศึกษา และสังคม หากพิจารณาในบริบทโลก ในชํวงนี้เวลานี้เอง อํานาจเสรีนิยมได๎เพ่ิมมากขึ้น
ในชํวงทศวรรษที่  60 และ 70 จนถึงทศวรรษที่ 80 เมื่อสหภาพโซเวียตได๎สํงเค๎าวําจะลํมสลาย ในชํวง
เดียวกัน สหรัฐอเมริกาได๎ก๎าวขึ้นมาเป็นมหาอํานาจที่ประสบความสําเร็จอยํางยิ่งใหญํในด๎านเศรษฐกิจ
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และทหาร ควบคูํไปกับการแพรํอุดมการณ๑เสรีนิยมที่เน๎นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในฐานะ
เครื่องมือของนโยบายตํางประเทศ  

ในระนาบหนึ่ง คําวํา “ธัมมิกสังคมนิยม” เป็นคําที่ถูกประดิษฐ๑เพ่ือล๎อสังคมนิยม 
คําวํา “ธัมมิกประชาธิปไตย” เป็นคําที่ถูกประดิษฐ๑ขึ้นเพ่ือล๎อประชาธิปไตย และคําวํา “ธรรมาธิปไตย” 
เป็นคําที่ถูกนํามาเปลี่ยนบริบทเพ่ือใช๎เสวนารํวมกับคําวํา “ประชาธิปไตย” ของโลกตะวันตก นี้เป็นวิธี
เดียวที่สถาบันสงฆ๑จะสอนธรรมะและเสวนากับประเด็นประชาธิปไตยนี้ได๎ เพราะสถาบันสงฆ๑เองก็ไมํมี
ทรัพยากรทางภาษาในลักษณะอ่ืน ๆ แตํในอีกระนาบ นี้จึงเทํากับเป็นการยอมรับตัวตน หรือการดํารง
อยูํจริงของอํานาจสังคมนิยมและเสรีนิยมในสังคมไทยโดยปริยาย หรือนี้สะท๎อนถึงอิทธิพลของ
อุดมการณ๑เสรีนิยมและสังคมนิยมดังกลําวที่กําลังมีตํอระบบปริชานไทย วาทกรรมเถรวาทจํานวนหนึ่ง
จึงเป็นเรื่องการต๎านทานอํานาจครอบงําของเสรีนิยมในสังคมไทยด๎วย เพราะการใช๎คําเหลํานี้มิได๎
ดําเนินไปเพ่ือสํงเสริมเสรีนิยมในแบบตะวันตก แตํทวําสร๎างความเป็นอ่ืน (otherness) ทั้งนี้ อาจ
กลําวในอีกแบบได๎วํา คําเหลํานี้ได๎ถูกใช๎เพื่อบํงบอกเป็นนัยวําวิธีคิดแบบเสรีนิยมนั้นเน๎นแตํเรื่องอัตตา  

หากพิจารณาโดยผิวเผิน เราอาจเข๎าใจวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของ
พระสงฆ๑ไทยเป็นการเลําอธิบายประเด็นสิทธิมนุษยชน แตํหากวิเคราะห๑ลงลึกในด๎านโครงสร๎างและ
หน๎าที่ทางสังคมอยํางละเอียด  เราจะพบวํา แท๎จริงแล๎ว วาทกรรมดังกลําวสะท๎อนถึงกระบวนการ
ขัดเกลา (correction) และความพยายามในการจัดระเบียบสังคม (social order) โดยเฉพาะในลักษณะ
เชิงพลิกแพลง/เชิงจัดการ (manipulative character) ที่มีอยูํจริง ดังสะท๎อนในเรื่องของการเลือกประเด็น 
การเลือกตัวอยําง การเลือกมุมมอง เป็นต๎น  

การที่จะเห็นมิติอ่ืน ๆ ของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจได๎ เราจําเป็นต๎องอํานตัวบท
อยํางละเอียด (close reading) ซึ่งในที่นี้คือ การวิเคราะห๑ตัวบทและตัวบทที่มีมากํอน (prior text) 
โดยอาศัยความเข๎าใจเรื่องสัมพันธบท หรือสหบท (intertextuality) เพ่ือเข๎าถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ
ในมิติตําง ๆ ในระยะยาว  

หากพิจารณาจากทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ ตัวบททั้งสามได๎สะท๎อน
ถึงการต๎านทานอํานาจทางอุดมการณ๑ของโลกตะวันตก ทั้งการศึกษา วิทยาศาสตร๑และสิทธิมนุษยชน 
ดังในตัวอยํางข๎อความที่ยกมาข๎างลําง  

“การศึกษาในโลก มันเป็นการศึกษาสุนัขหางด๎วน” (พุทธทาสภิกข,ุ 2546, น. 419) 
“ไมํบ๎าสิทธิ ไมํหลงสิทธิ เหมือนคนสมัยนี้” (พุทธทาสภิกขุ, 2546, น. 420) 
สถาบันสงฆ๑เห็นวําการศึกษาแบบตะวันตกได๎ให๎ความสําคัญแกํเรื่องความฉลาด

ในทางวัตถุ มิได๎สนใจความฉลาดทางจิตใจ แตํหลายประเทศในโลกก็เลือกที่จะพัฒนาระบบการศึกษา
ของตนไปในทิศทางท่ีหํางจากความฉลาดทางจิตใจ อํานาจและบทบาทของสถาบันสงฆ๑ได๎ลดลงในเวที
การศึกษาชาติ คล๎ายคลึงกัน แม๎สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องความดี แตํวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนเองกก็
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มีหน๎าที่ครอบงําพ้ืนที่ทางความคิดสาธารณะในสังคมไทย การแสดงอํานาจและการต๎านทานอํานาจจึง
สิ่งที่อยูํคูํกัน หรือเป็นอีกมิติของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังเห็นวําใน
ขณะเดียวกัน ก็ยังมีพระสงฆ๑ที่อาจเห็นตํางจากวาทกรรมของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปนี้ อยํางไรก็ดี คําวํา 
“ศาสนา” “สังคม” “นักการเมือง” “มหาวิทยาลัย” ดังที่ปรากฏในตัวบทของพุทธทาสภิกขุได๎บํง
บอกถึงการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสถาบันตําง ๆ ในสังคม หรือความสัมพันธ๑ระหวํางสถาบันทางสังคม 
โดยเฉพาะการที่พระสงฆ๑ยังมีบทบาทมากในสังคมไทย หรือในพ้ืนที่สาธารณะไทยในการชี้นําวําอะไรดี 
อะไรไมํดี อะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป อะไรเป็นประโยชน๑ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นกุศล อะไรเป็น
อกุศล สถาบันสงฆ๑ยังมีอํานาจมากในประเด็นความดี และวิธีพิจารณาความดี  

แตํในอีกด๎าน ตัวบททั้งสามบํงบอกถึงการขับเคี่ยวและการแขํงขันระหวําง
อุดมการณ๑เถรวาทกับอุดมการณ๑ของโลกตะวันตก ดังสะท๎อนในน้ําเสียงในตัวบทที่คํอนข๎างต๎านทาน 
จริยศาสตร๑แบบสิทธิ หรือวิธีคิดแบบสิทธิมนุษยชนโดยพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) น้ําเสียงนั้นมาจากข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร๑ที่วํารัฐไทยมิได๎สนใจมากนักในการนํา
วิธีคิดแบบพุทธมาใช๎ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การเมินเฉยตํอเรื่องศีลธรรมใน
แวดวงตําง ๆ หรือ การไมํสนใจที่จะนําไตรสิกขามาประยุกต๑ใช๎ในระบบการศึกษา 

4.18.2 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในมิติความรู้  
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่มิเชล ฟูโกลต๑ให๎ความสําคัญอยํางมากคือความสัมพันธ๑

เชิงอํานาจในมิติความรู๎เชิงวาทกรรม (discursive knowledge) โดยเน๎นวําอะไรที่นับวําเป็นเรื่อง
ความรู๎ และอะไรมิใชํเรื่องความรู๎ กฎเกณฑ๑ความจริงอะไรเป็นเรื่องจริงและมีผลตํอวิธีคิดของมนุษย๑ 
มนุษย๑ในนัยนี้จึงแทบไมํมีอิสรภาพหรืออํานาจ แตํความรู๎เชิงวาทกรรมกลับทรงพลังและมีอํานาจ
เพราะกําหนดวิธีคิดของมนุษย๑ การหันมาศึกษาการขับเบียดความรู๎ชนิดอ่ืน ๆ ผํานการปฏิบัติการของ
สถาบันที่มีอํานาจในสังคมจึงเป็นเรื่องสําคัญ หรือเป็นแกํนของดุษฎีนิพนธ๑เลํมนี้  

มนุษย๑ในทัศนะของมิเชล ฟูโกลต๑ มนุษย๑มิใชํเป็นองค๑ประธาน (subject) ที่มี
อิสระหรือสามารถทําอะไรก็ได๎ตามจิตอิสระที่แท๎จริง นับตั้งแตํเกิด ตรงกันข๎าม มนุษย๑เป็นผลผลิตของ
ตัวกระทําอ่ืน ดังเชํน วาทกรรม เนื่องจากฟูโกลต๑ศึกษาระบบตรรกะและชุดการคิดในแบบตําง ๆ ที่ทํา
ให๎เกิดวิชาเศรษฐศาสตร๑  ภาษาศาสตร๑  และชีววิทยาสมัยใหมํ  นับจากคริสต๑ศตวรรษที่ 17 จนถึง
คริสต๑ศตวรรษท่ี 19 เขาพยายามเสนอวําการคิด หรือระบบตรรกะในการคิด การใช๎ภาษาได๎กํอให๎เกิด
แบบแผนของความรู๎ทั้ง 3 วิชาดังกลําวในแบบหนึ่ง ครั้งเมื่อระบบตรรกะในการคิดเปลี่ยนไปในแตํละ
ศตวรรษ แบบแผนความรู๎ทั้งสามก็เปลี่ยนไป ความรู๎ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาทั้งสามวิชาก็ผันแปรไป
ตามแบบแผนของการคิดที่เปลี่ยนแปลงไปด๎วย ในนัยนี้ ความรู๎ของมนุษย๑จึงมิได๎มาจากการค๎นพบ
ความจริงในโลกธรรมชาติและสังคม แตํกลับถูกกําหนดให๎ผันแปรและค๎นพบสิ่งใหมํ ๆ โดยระบบ
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ตรรกะในการคิดของมนุษย๑เอง ซึ่งมนุษย๑มิได๎ควบคุมหรือสร๎างสรรค๑เอง ตั วตนของมนุษย๑ถูกผลิต 
ถูกกระทําจากโลกทางสังคมและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ กลไกที่มากับวาทกรรมตํางหากที่บงการวิธีคิด 

งานวิจัยพบวํา วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ได๎กลายเป็นเรื่องกฎเกณฑ๑ความรู๎และ
ความจริงที่ทุกสังคมยอมรับในชํวงสองร๎อยปีที่ผํานมา วาทกรรมวิทยาศาสตร๑กลายเป็นความรู๎-อํานาจ 
(power/knowledge) ที่ได๎เข๎ามาครอบงําวิธีคิดและวิธีพูดของป๓ญญาชนในสังคมไทยอยํางหมดสิ้น 
โดยเฉพาะในด๎านธรรมชาติและจักรวาลวิทยา คนไทยในป๓จจุบันมักอธิบายระบบสุริยจักรวาลด๎วย
ความรู๎ด๎านดาราศาสตร๑สมัยใหมํ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของวาทกรรมวิทยาศาสตร๑ ดังนั้น กฎเกณฑ๑ทาง
ความรู๎และความจริงของวาทกรรมเถรวาทในสํวนที่เกี่ยวกับด๎านจักรวาลวิทยาจึงหายไปจากการ
สนทนาในยุคป๓จจุบัน นอกจากนั้น แม๎แตํคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เผยแพรํกันในยุคป๓จจุบันก็มิได๎
เน๎นความรู๎ชุดนี้ของพระไตรปิฎก สิ่งที่ตามมาคือพระสงฆ๑ต๎องใช๎วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ในการเทศนา
สั่งสอนในบางตอน ทั้งนี้ เพราะผู๎ฟ๓งสํวนใหญํใช๎วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ 

งานวิจัยนี้พบวํา คําสอนทางพระพุทธศาสนานับจากยุคอาณานิคมเป็นต๎นมาเริ่ม
ตัดกฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงในพระไตรปิฎกออกไป โดยเฉพาะจักรวาลวิทยา อาหาร ยา ฯลฯ 
แตํจะเน๎นกฎเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑เทํานั้น ทั้งนี้ เพราะวาทกรรมวิทยาศาสตร๑ได๎เข๎ามาท๎าทาย 
พุทธญาณวิทยาในยุคอาณานิคม ชนชั้นปกครองสยามในยุคอาณานิคมจึงได๎เริ่มหาวิธีในการเลํา
อธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํด๎วยตัวอยํางทางวิทยาศาสตร๑ที่สามารถไปได๎กับวิธีคิด
แบบเหตุผลนิยมที่สอดคล๎องกับกฎเกณฑ๑ทางวิทยาศาสตร๑ ดังสะท๎อนในหนังสือกิจจานุกิจ และในยุค
สงครามเย็น ปราชญ๑เถรวาทเห็นวําพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร๑ฝุายจิตวิญญาณ หรือวิทยาศาสตร๑
ทางฝุายนามธรรม หรืออริยวิทยาศาสตร๑ หรือวิทยาศาสตร๑อยํางเกํา นี่สะท๎อนถึงอิทธิพลอํานาจของ
วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ที่มีเหนือตํอวิธีคิด วิธีเลํา วิธีอธิบายสิ่งตําง ๆ ในโลก รวมถึงพระพุทธศาสนา 

นอกจากวาทกรรมวิทยาศาสตร๑แล๎ว กฎเกณฑ๑ทางความรู๎ปรัชญาสังคมและปรัชญา
การเมืองก็ยังพบวํา ได๎มีอิทธิพลตํอฆราวาสมากพอ ๆ กับตํอสถาบันสงฆ๑ ดังสะท๎อนในการเรียกร๎อง
ของคณะปฏิสังขรณ๑การพระศาสนา หลังเหตุการณ๑เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นอกจากนั้น 
เราสามารถเห็นตัวอยํางของการขอยืมคําสมัยใหมํ (ที่มีต๎นกําเนิดจากโลกตะวันตก) เพื่อใช๎ในการเทศนา
สั่งสอนในแบบเถรวาท  ดังเชํน  คําวํา “เสรีภาพ” “อิสรภาพ” “ภราดรภาพ” “ความเสมอภาค” 
เป็นต๎น นี้ตํางก็แสดงถึงอีกมิติของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ โดยเฉพาะในมิติความรู๎ทางปรัชญาสังคม 
นี้สะท๎อนถึงโลกาภิวัตน๑ที่บอกเป็นนัยถึงอิทธิพลของโลกตะวันตกตํอโลกตะวันออกในมิติภาษาและ
ภูมิป๓ญญา ดังสะท๎อนในตัวอยํางข๎อความของ สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ ที่ยกมาดังนี ้

อะไรที่ไมํอาจพิสูจน๑ได๎โดยตรรกวิทยา หรือเอาเข๎าห๎องทดลองทางวิทยาศาสตร๑ไมํได๎   
ไมํถือวําเป็นองค๑แหํงความรู๎ และองค๑แหํงความรู๎จึงล๎วนผูกพันอยูํกับวัตถุ โดยไมํมีความ
ดีงามเข๎ามาเป็นตัวกํากับ จนแม๎รํางกายของมนุษย๑เองก็เป็นยันตรกรรม อะไร ๆ ที่เป็น

Ref. code: 25625924300014MGA



282 
 

นามธรรมซึ่งศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย๑ พวกวิทยาศาสตร๑กระแสหลักไมํอาจพิสูจน๑ได๎ตาม
วิธีวิทยาของตนจน ก็เห็นวําไมํมีหรือไมํสําคัญ แม๎จนโลกพิภพ ซึ่งประกอบไปด๎วยแมํน้ํา 
ภูเขา มหาสมุทร ฯลฯ และพระจันทร๑ พระอาทิตย๑ก็เป็นเพียงวัตถุธาตุที่ปราศจากชีวิต
อยํางวิเศษมหัศจรรย๑ด๎วยเชํนกัน ยันตรกรรมที่กําหนดมนุษย๑และสังคมของมนุษย๑ให๎
สัมพันธ๑กันเพียงเพ่ือความมั่นคั่งหรือความมั่นคงทางวัตถุหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยตําง ๆ 
โดยอ๎างวํานี้แลคือ ความก๎าวหน๎า ซึ่งเป็นคําที่ใช๎ในสมัยอาณานิคม ตํอมาเปลี่ยนไปใช๎  
คําวํา พัฒนา ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยที่บัดนี้เปลี่ยนมาเป็นคําวํา โลกาภิวัตน๑ 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542, น. 90-91) 
4.18.3 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในมิติสถาบันทางสังคม 

รัฐมีอํานาจเหนือสถาบันสงฆ๑ สถาบันสงฆ๑อยูํไมํได๎ หากขาดการสนับสนุนจาก
รัฐบาลและสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ซึ่งในที่นี้คือประชาชน หรือกลุํมวิชาชีพตําง ๆ ในยุคสมัยใหมํ 
สถาบันปกครอง หรือรัฐจึงต๎องอุปถัมภ๑พระศาสนาตลอดมา ทั้งนี้เพราะพระสงฆ๑ไทยไมํสามารถ
ประกอบอาชีพในแบบฆราวาสได๎ นี้เป็นจารีตของสถาบันที่ดํารงอยูํอยํางยาวนานทําวมกลางความ
เปลี่ยนแปลงในมิติตําง ๆ สถาบันสงฆ๑สามารถดํารงอยูํ หรือแม๎แตํเจริญรุํงเรืองจวบจนทุกวันนี้ก็เพราะ
ความศรัทธาของประชาชน การยอมรับของรัฐ แตํประชาชน หรือฆราวาสเองตํางก็มีคาดหวังตํอ
สถาบันสงฆ๑ในหลายประการ เชํน ประชาชนต๎องการให๎วัดเป็นตัวอยํางแหํงความดีงาม หรือเป็นผู๎นํา
ทางคุณธรรม โดยเฉพาะความเครํงครัดทางธรรมวินัยของพระสงฆ๑ มุํงเน๎นความเป็นผู๎สันโดษมักน๎อย 
นอกจากนั้น ประชาชนยังต๎องการให๎วัดเป็นที่พ่ึงพักพิงทางจิตใจของผู๎มีทุกข๑ ต๎องการเห็นวัดเป็นที่สงบ 
สะอาด รํมรื่น และมีระเบียบ ประชาชนต๎องการความชํวยเหลือจากวัดในด๎านพิธีกรรม เผยแพรํ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงความรู๎ศิลปะวิทยาการ ในนัยนี้ พระสงฆ๑จึงตระหนักถึงบทบาท
และหน๎าที่ของตนเองในสังคม การมองตนเองในทํานองนี้ได๎ถูกถํายทอดมานานนับหลายศตวรรษผําน
สิ่งที่เรียกวํา “วาทกรรมเถรวาทไทย”  

นําสังเกตวํา ตัวอยํางทางภาษาที่อาจสะท๎อนความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่ฝ๓งแนํนใน
โครงสร๎างทางสังคมของไทย เชํน การใช๎คําราชาศัพท๑ การเรียกชื่อ หรือการใช๎คําสรรพนาม เชํน 
คําวํา “อาตมา” ซึ่งบํงบอกวําผู๎พูดแตกตํางจากผู๎ฟ๓งในด๎านอํานาจหรือการยอมรับ หรือการใช๎คํากริยา
ของพุทธบริษัท เชํน ถวายเพล สรงน้ํา เป็นต๎น ทั้งหมดบํงบอกถึงลําดับชนชั้นและโครงสร๎างทาง
สังคมไทย แม๎พระมหากษัตริย๑ก็ยังทรงเคารพพระสงฆ๑ ทั้งหมดสะท๎อนความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ
ระหวํางสถาบันตําง ๆ ในสังคม การที่จะเข๎าใจมิติเหลํานี้อยํางลึกซึ้ง เราอาจต๎องย๎อนกลับไปดู
ประวัติศาสตร๑สาแหรกในแบบฟูโกลต๑ หรือความเป็นมาที่ผํานมาที่บํงบอกถึงปฏิสัมพันธ๑ระหวําง
สถาบันตําง ๆ ในสังคมไทย  
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ในชํวงศตวรรษที่ผํานมา บทบาทของสถาบันสงฆ๑ลดลงในระบบการศึกษาของชาติ 
ผลที่ตามมาคืออํานาจของสถาบันสงฆ๑ตํางต๎องลดลงตามไปด๎วย ในขณะที่อํานาจของมหาวิทยาลัยที่
เน๎นวิชาการสมัยใหมํกลับเพ่ิมข้ึน ดังนั้น บทบาทและหน๎าที่ของพระสงฆ๑ท่ียังเหลือในสังคมจึงเป็นเรื่อง
พิธีกรรมทางศาสนาและการเทศนาสั่งสอนประชาชน เมื่อวาทกรรมตะวันตกได๎เข๎าถึงวิธีคิดของคนไทย
ในทุกระดับ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อสังคมไทยเริ่มเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุคสงคราม
เย็น เมือ่อเมริกันชนสอนเยาวชนไทยเกี่ยวกับความดีในแบบที่ตรงกันข๎ามกับพระพุทธศาสนา ทํามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงนี้ ป๓ญญาชนชาวพุทธและพระสงฆ๑พัฒนาจิตสํานึกทางสังคมวําหากปลํอยเชํนนี้ 
สังคมไทยคงจะถดถอย หรือเสื่อมทราม วิธีคิดเรื่องความดีในแบบพระพุทธเจ๎าก็อาจจะหมดไปจาก
สังคมไทย 

รัฐมักต๎องการให๎ศาสนาดําเนินในแบบที่ตนต๎องการ แม๎กระนั้น รัฐเองก็ใชํวํา 
มีอํานาจเด็ดขาด หากย๎อนกลับไปดูเหตุการณ๑ตําง ๆในประวัติศาสตร๑ในชํวงสองศตวรรษที่ผํานมา 
รัฐสยามเองก็ถูกตํอต๎าน หรือต๎านทานเป็นระยะ ๆ ดังปรากฏในกบฏไพรํ หรือผีบุญ  กบฏผีบุญบาง
แหํงก็ใช๎ศาสนาในการขับเคลื่อน เชํน กบฏผีบุญภาคอีสาน หรือกบฏพญาผาบ เชียงใหมํที่ชนพ้ืนเมือง
ในเวลานั้นยังไมํยอมรับอํานาจของสยาม  (สายสกุล เดชาบุตร, 2537,น.70-100) 

จุดจบอยํางเป็นทางการของความเป็นประชาธิปไตยในคณะสงฆ๑และการแสดง
อํานาจของรัฐตํอคณะสงฆ๑คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ พ.ศ. 2502  นี้เป็นอีกตัวอยํางที่ตอกย้ําถึง
อํานาจรัฐที่มีเหนือสถาบันสงฆ๑ไทย  ในยุคสงครามเย็น สังคมไทยได๎เริ่มเปลี่ยนแปลงในด๎านโครงสร๎าง 
ประชาชนที่เพ่ิมข้ึนในทศวรรษตํอมาต๎องเผชิญกับป๓ญหาสังคมที่สลับซับซ๎อน ดังสะท๎อนในป๓ญหาน๎อย
ใหญํที่ผุดขึ้นมาเป็นจํานวนมาก เชํน ป๓ญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความรุนแรงทางการเมือง 
ป๓ญหาการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม และความเสื่อมทรามลงทางศีลธรรมอยํางมาก 
อันเนื่องมาจากการพัฒนาที่ไมํยั่งยืนและรวมถึงอิทธิพลของกระแสเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร๑โลกที่เข๎า
มากระทบสังคมไทยในศตวรรษที่ผํานมา โดยเฉพาะการทะลักไหลของทหารอเมริกัน ทุนตํางประเทศ 
และบริษัทข๎ามชาติที่เข๎ามาชํวยพัฒนาและทําลายสภาพแวดล๎อมของไทยอยํางคาดไมํถึง  แม๎วัดก็ยัง
ต๎องถูกนํามาเป็นกลไกของรัฐในการตํอสู๎กับสงครามจิตวิทยาของพรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทย 
ในนัยนี้ พระสงฆ๑จะทําหน๎าที่เพียงเทศนาสั่งสอนในแบบดั้งเดิมนั้นคงเป็นไปไมํได๎ พระสงฆ๑เห็นความ
จําเป็นที่จะต๎องเข๎ามาชํวยสังคม หรือแม๎แตํชี้นําสังคมในหลายประเด็น ตรงจุดนี้ เราเริ่มเห็นการวิพากษ๑
สังคม โดยเฉพาะความสัมพันธ๑ที่ไมํเทําเทียมกันระหวํางสถาบันทางสังคม บุคคลที่เป็นตัวอยําง
ป๓ญญาชนสยามในการวิพากษ๑ที่โดดเดํนในยุคนี้คือ สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ ดังปรากฏในตัวอยํางข๎อความ
ดังนี้ 

อาณาจักรเคยควบคูํกับธรรมจักร ซึ่งคอยตักเตือนผู๎มีอํานาจให๎ถือธรรมเป็นอํานาจ 
ตํอมาอาณาจักรสะกดให๎ศาสนจักรตกอยูํใต๎อํานาจของการเมืองการปกครอง แม๎จะไมํ
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ชอบธรรมก็ตามที ครั้นมาบัดนี้ อาณาจักรเองก็สยบยอมกับบรรษัทข๎ามชาติ ซึ่งเป็น
ตัวกําหนดที่สําคัญของลัทธิบริโภคนิยม หากใช๎คําวําโลกาภิวัตน๑ซึ่งจะนําไปสูํโลกาวิบัติ
และโลกาวินาศ สําหรับบรรษัทข๎ามชาติและรัฐบาลตําง ๆ ที่สยบยอมอยูํกับระบบ
โลกาภิวัตน๑ ทรัพยากรทางธรรมชาติมีไว๎ให๎ชนชั้นนําฉกฉวยเอาใช๎เพ่ือแปรรูปเป็น
เงินตรา แม๎วําการกระทํานั้น ๆ จะทําลายสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ จะทําลายสิทธิ
มนุษยชน หรือมีการเอาเปรียบชุมชนตําง ๆ ก็ตามที โดยมีรัฐบาลท๎องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนข๎าราชการในระดับตําง ๆ รองรับคํานิยมอันเป็นมิจฉาทิฐิที่วํานี้ ดังเห็นจากกรณี
ทํอแก๏สจากพมํามาเมืองไทยเป็นตัวอยําง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2542, น. 88) 

 
4.19 สรุป 
 

วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น เมื่อพุทธทาสภิกขุ
เทศน๑ประเด็นสิทธิมนุษยชนนี้ในยุคทศวรรษที่ 1980 วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎รับการเผยแพรํในชํวงปลายของยุคสงครามเย็น ซึ่งเป็นเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร๑ที่นํามาสูํกระแสความเคลื่อนไหวที่นิยมเรียกกันวํา พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม พุทธศาสนา
เพ่ือสังคมในที่นี้ถือวําเป็นรูปแบบหนึ่งของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยในยุค
หลังอาณานิคม  

วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยประกอบสร๎างจากวาทกรรมยํอยตําง ๆ 
จํานวนมาก เชํน วาทกรรมเถรวาทไทย วาทกรรมประชาธิปไตยไทย วาทกรรมทุนนิยมไทย เป็นต๎น 
หากวิเคราะห๑ในแบบรื้อสร๎าง เราจะพบวํา วาทกรรมยํอยเหลํานี้ล๎วนมีต๎นกําเนิดของตนเองในยุคตําง ๆ 
ในประวัติศาสตร๑ เชํน วาทกรรมเถรวาทไทยมีต๎นกําเนิดของตนเอง โดยนับจากชํวงเวลาที่สยามเริ่มรับ
พระไตรปิฎกของลังกาทวีป วาทกรรมทุนนิยมเริ่มปรากฏอยํางเดํนชัดในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ เมื่อ
คณะรัฐบาลเริ่มดําเนินการพัฒนาประเทศด๎วยนโยบายทางเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี วิธีคิดแบบทุนนิยม
จึงเป็นที่แพรํหลายขึ้นมา เป็นต๎น  

ในด๎านกลวิธีทางคําศัพท๑ ตัวบทใช๎คําศัพท๑และสํานวนภาษาบาลีจํานวนมาก นี้จึงสํงผล
ให๎การตีความตัวบทจําเป็นต๎องทําในแบบวาทกรรมเถรวาท ดังเชํน คําวํา “ป๓ญญา” จําเป็นต๎องแปล
ในแบบเถรวาท ซึ่งหมายถึง “การรู๎ทั่ว” หรือ “การตระหนักรู๎” ในแบบพุทธเถรวาท จึงมิใชํการรู๎ทั่ว 
หรือ การรู๎ถึงในเรื่องอะไรก็ได๎ แตํสิ่งที่ถูกรู๎ต๎องเป็นเรื่องพุทธป๓ญญาเทํานั้น  

ในด๎านกลวิธีทางโวหาร และกลวิธีทางวรรณกรรม ที่ใช๎ในการผลิตตัวบท ตัวบทด๎านสิทธิ
มนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปเต็มไปด๎วยกลวิธีทางโวหารและวรรณกรรมที่สลับซับซ๎อน กลวิธีทาง
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โวหารและกลวิธีทางวรรณกรรมเหลํานี้ถูกใช๎ในการผลิตความหมาย แตํในขณะเดียวกันกลวิธีทางโวหาร
และกลวิธีทางวรรณกรรมสามารถถูกวิเคราะห๑ในด๎านการสื่ออารมณ๑/ความรู๎สึก การเน๎น/การตอกย้ํา
ความหมาย หรือแม๎แตํการเปลี่ยนมุมมองหรือความเข๎าใจของผู๎ฟ๓ง/ผู๎อํานตํอประเด็นตําง ๆ ที่
ผู๎ประพันธ๑เสนอในตัวบท ในนัยนี้ กลวิธีทางโวหารและกลวิธีทางวรรณกรรมจึงมิใชํแคํเรื่องความงาม
ของการใช๎ภาษา แตํทวําเป็นเรื่องปริชาน หรือวิธีคิดที่อยูํในตัวของผู๎ใช๎ภาษา ในอีกระดับ การใช๎
เครื่องมือทางโวหารและวรรณกรรมเหลํานี้อาจสะท๎อนถึงอายุ ยุคสมัยนิยม พื้นเพการเลี้ยงดู และ
การศึกษาได๎อีกด๎วย ดังเห็นวําพุทธทาสภิกขุนิยมใช๎ไฮโปฟอรา ออซีซีส อธิพจน๑ ภาษาเสียดสี หรือ
แดกดัน แตํหากพิจารณาอยํางรอบด๎าน แท๎จริงแล๎ว บางที พุทธทาสภิกขุอาจต๎องการนําเสนอประเด็น
ตําง ๆ ด๎วยอารมณ๑ขันในลักษณะประชดประชันที่ชวนให๎ต๎องคิดตาม หากพิจารณาอยํางเป็นระบบ 
ทั้งภาษาเสียดสีและภาษาประชดประชันก็สะท๎อนถึงความย๎อนแย๎ง (irony) ด๎วยกันทั้งคูํ สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) นิยมใช๎คําถามเชิงโวหาร (rhetorical question) ในการสร๎างตัวบท ในขณะที่ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี นิยมเลํนคํา (pun) ดังในตัวอยําง เชํน “กฎหมายกับหมายกด” “วิชาการกับ
วิชาชีวิต” “หัวใจกับหัวสมอง” “ทํามาหากินกับทํามาหาธรรม” เป็นต๎น  

ในด๎านกลวิธีทางวาทกรรม ตัวบททั้งสามมีการสร๎างความเป็นอ่ืน (otherness) โดยการ
แบํงขั้วระหวํางพวกเรา/ของเรากับพวกเขา/ของเขา มีการสร๎างภาพแทน โดยเฉพาะการแทนอุดมการณ๑
ของฝ๓่งตรงข๎าม (สิทธิมนุษยชน) ด๎วยตัวอยํางในด๎านลบ (negative other-representation) และมี
การสร๎างความหมายผํานสิ่งที่เรียกวํา “ความหมายโดยนัย” และ “มูลบททางสังคมและวัฒนธรรม” 

ในด๎านอุดมการณ๑ ไตรสิกขาและพุทธป๓ญญาได๎ถูกพบวําพัฒนากลายเป็นอุดมการณ๑
สําคัญดังสะท๎อนในตัวบท/วาทกรรมการศึกษาในแบบเถรวาท การพัฒนามนุษย๑ในแบบเถรวาท 
ไตรสิกขาและพุทธป๓ญญาถูกตอกย้ํารํวมกับฐานคติที่วําพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแหํงป๓ญญา 
พระพุทธศาสนาจึงมีหน๎าที่ปลดปลํอยมนุษย๑ออกจากอวิชชา หรือความเป็นทาสทางภูมิป๓ญญา หาก
พิจารณารํวมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในแบบรํวมสมัย พระสงฆ๑เห็นวําสังคมไทยกําลังตก
เป็นทาสทางความคิดของตะวันตก ในนัยนี้ ไตรสิกขายังถูกใช๎รํวมกับมูลบททางสังคมและวัฒนธรรม
ไทยเพ่ือชี้ให๎เห็นวําการศึกษาตะวันตกไมํเน๎นเรื่องศีลธรรม ในขณะที่การศึกษาในแบบเถรวาทดั้งเดิม
เน๎นการพัฒนามนุษย๑ทัง้ในด๎านรํางกายและจิตใจ/ความคิดตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ป๓ญญา)  ใน
บริบทนี้ เมื่อไทยเน๎นการพัฒนาระบบการศึกษาของตนในแบบตะวันตก พัฒนาสถาบันตําง ๆ ในแบบ
ตะวันตก ผลที่ตามมาคือผู๎คนสมัยใหมํจึงขาดศีลธรรม  

ในด๎านกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง วาทกรรมเถรวาทไทยที่พบในตัวบทสะท๎อน
ถึงกฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงแบบเถรวาท โดยเฉพาะพุทธญาณวิทยา (Buddhist epistemology) 
กฎเกณฑ๑ความรู๎เหลํานี้จึงเปรียบได๎กับ “ชุดความรู๎ (episteme)” ในความหมายของมิเชล ฟูโกลต๑ 
เพราะชุดความรู๎ในทํานองนี้มีอิทธิพลตํอวิธีคิดของสังคมไทยมาอยํางช๎านาน โดยเฉพาะอยํางยิ่ ง 
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กํอนที่สังคมไทยรับความรู๎เชิงวาทกรรมจากโลกตะวันตกในยุคอาณานิคม เชํน วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ 
วาทกรรมปรัชญาการเมือง วาทกรรมทุนนิยม เป็นต๎น  

ในด๎านความเชื่อ แม๎วํากฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงจํานวนมากของเถรวาทได๎หมด
บทบาทและอิทธิพลลงในโลกสมัยใหมํ เชํน จักรวาลวิทยา ภูมิศาสตร๑ อาหาร ยา เป็นต๎น เมื่อปะทะ
กับอํานาจของวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี แตํกฎเกณฑ๑ทางความรู๎จริยศาสตร๑เถรวาทกลับถูกนํามา
ผลิตซ้ําอยํางทรงพลัง ดังเห็นวํา พวกเถรวาทยังเชื่อในเรื่องกฎธรรมชาติ โดยเฉพาะกฎแหํงกรรมวํา
เป็นเรื่องจริง หรือเป็นกฎเกณฑ๑ความจริง นอกจากนั้น พวกเถรวาทยังเชื่อในเรื่องกฎเกณฑ๑ทางความรู๎
และความจริงอ่ืน ๆ  เชํน  อริยสัจสี่ (ทุกข๑ สมุทัย นิโรธ มรรค) มรรคมีองค๑แปด ไตรสิกขา เรื่องสัมมา
ป๓ญญา (ซึ่งหมายถึงการรู๎ความจริง  เชํน  อนัตตา อตัมมยตา หรือ ความไมํเห็นแกํตัว) และมักยึด
พระไตรปิฎกเป็นแหลํงความรู๎ความเชื่อท่ีสําคัญของกลุํมตน  

งานวิจัยสะท๎อนวิธีคิดในแบบนอร๑มัน แฟร๑คลัฟ ที่มองภาษาวําเป็นรูปแบบของวิถีปฏิบัติ
ทางสังคมและเห็นวําอํานาจสะท๎อนอยูํในการใช๎ภาษา ในทัศนะของแฟร๑คลัฟ วาทกรรมจึงมีผล/
อํานาจตํอสังคม และในขณะเดียวกัน สังคมก็มีผล/อํานาจตํอวาทกรรมด๎วยเชํนกัน ในนัยนี้ ผู๎วิจัยจึง
สรุปวําวิถีปฏิบัติทางสังคม (ซึ่งในที่นี้คือการเขียน/การเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ๑) ก็ถูกกําหนดโดย
วาทกรรม (social practice is discursively shaped) เชํนกัน ซึ่งในที่นี้คือ วาทกรรมเถรวาทไทย ดังนั้น 
ตัวบทจึงต๎องถูกตีความในแบบเถรวาท อํานาจเถรวาทถูกใช๎หรือถํายทอดอยูํในภาษาของพระสงฆ๑ 

นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ประยุกต๑ใช๎แนวคิดของ รูธ โวดัก ที่เชื่อวําทุกวาทกรรม/ตัวบท
จําเป็นต๎องมีตัวบทที่มากํอน (prior text) แตํความหมายของคําและประโยคอาจถูกนํามาเปลี่ยน
บริบท (recontextualization) ได๎ อันเนื่องจากสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนไป ดังเห็นวําคําวํา “อิสรภาพ” 
“เสรีภาพ” ครั้งหนึ่งถูกประดิษฐ๑ขึ้นเพื่อแปลคําวํา “freedom” หรือ “liberty” ในภาษาอังกฤษ 
ถูกนํามาในทางศาสนา นี้สะท๎อนพลวัตแหํงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในสังคมไทยในยุคสงครามเย็นที่
กํอให๎เกิด “ขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” เมื่อป๓ญญาชนซึมซับวาทกรรมเสรีนิยม แตํใน
ขณะเดียวกันสถาบันสงฆ๑ก็ต๎านวิธีคิดแบบบริโภคนิยมที่มาพร๎อมกับทุนนิยมเสรี 

ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห๑เชิงประวัติศาสตร๑ในบทนี้บํงบอกถึงแนวคิดของมิเชล ฟูโกลต๑
ที่เห็นวํากฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงในยุคหนึ่งสามารถรํวมประกอบสร๎างกับกฎเกณฑ๑ทาง
ความรู๎ของยุคตําง ๆ ได๎ วาทกรรมจึงเป็นเรื่องเลื่อนไหลและพร๎อมแปลงรูปไปได๎เสมอ นอกจากนั้น 
ฟูโกลต๑เชื่อวําวาทกรรมสามารถกํอให๎เกิดการครอบงําทางภูมิป๓ญญาได๎ วาทกรรมมีอํานาจถึงขนาด
สามารถบงการวิธีคิด หรือกําหนดเรือนรํางของมนุษย๑  

ความเป็นองค๑ประธาน (subject) ที่เคยเชื่อกันมาอยํางยาวนานได๎ถูกตั้งคําถาม หรือถูก
สงสัยโดยมิเชล ฟูโกลต๑ ในทัศนะของฟูโกลต๑ แท๎จริงแล๎ว วาทกรรมเป็นผู๎กําหนดความคิดมนุษย๑ 
มนุษย๑จึงมิได๎มีเจตจํานงเสรีจริง มนุษย๑มิสามารถคิดอยํางอิสระจริง มนุษย๑ไมํสามารถเข๎าถึงเสรีภาพ
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และอิสรภาพ ดังที่ป๓ญญาชนชอบกลําวอ๎างกันได๎จริง มนุษย๑เรียนรู๎โลก ธรรมชาติ คํานิยม พฤติกรรม
ตําง ๆ เชํน วิธีกิน วิธีนั่ง วิธีเดิน วิธีออกสังคม วิธีศึกษาเลําเรียน วิธีกลําวสุนทรพจน๑ วิธีประกอบกิจ
ทางศาสนา วิธีลํอเหยื่อทางเพศ ทั้งหมดมาจากวาทกรรมทั้งสิ้น ตรงจุดนี้ วาทกรรมจึงดูเหมือนมี
หน๎าที่ในการกําหนดความเป็นมนุษย๑  

หากพิจารณาในอีกระนาบ แนวคิดเรื่องวาทกรรมในแบบฟูโกลต๑ได๎ลดทอนความสําคัญ
ของสํานักเสรีนิยมและปฏิเสธความเชื่อที่วํามนุษย๑มีอิสระ มนุษย๑มีเหตุผลในตัวเอง ดั งที่สะท๎อนใน
ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ จริง ๆ แล๎ว มนุษย๑ดําเนินชีวิตภายใต๎กฎเกณฑ๑
ความรู๎และความจริงที่ถูกถํายทอดผํานวาทกรรมโดยที่ตนอาจไมํรู ๎ตัว เรียนรู๎วําอะไรดี อะไรไมํดี 
อะไรเป็นเรื่องจริงมีตรรกะ อะไรไมํนําจะจริง มนุษย๑เสพกฎเกณฑ๑ความรู๎ และความจริงอยูํทุกวัน 
การวิเคราะห๑วาทกรรมอยํางวิพากษ๑จะชํวยทําให๎มนุษย๑ตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับอํานาจของภาษา 
วิชาสังคมวิทยาอาจให๎ความสําคัญกับกระบวนการกลํอมเกลาทางสังคมและโครงสร๎างทางสังคม 
ในขณะที่วิชามานุษยวิทยาอาจเน๎นความสําคัญของวัฒนธรรม ทั้งที่จับต๎องได๎และจับต๎องไมํได๎ แตํ
การศึกษาวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑กลับให๎ความสําคัญอยํางมากกับเรื่องอํานาจของความรู๎เชิง
วาทกรรมและสภาพแวดล๎อมตําง ๆ ที่ทําหน๎าที่กําหนดความเป็นมนุษย๑ ซึ่งในที่นี้ รวมถึงความรู๎สึก
นึกคิดและจิตสํานึกทุกอยํางของมนุษย๑ 

แท๎จริงแล๎ว วาทกรรมเป็นเรื่องประวัติศาสตร๑ วาทกรรมมิสามารถเข๎าถึงได๎อยํางรวบรัด
โดยปราศจากการเข๎าใจบริบททางประวัติศาสตร๑ โดยเฉพาะประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญาที่ชํวยอธิบายวํา
ทําไมบางกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงสามารถอยูํมานับพันปีจนถึงป๓จจุบัน ในขณะที่หลาย
ความรู๎ได๎อํอนตัวลงและจมอยูํในโลกแหํงประวัติศาสตร๑ การวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ในแบบ
ประวัติศาสตร๑ในทํานองนี้จะชํวยเปิดมุมมองและทําให๎เราตระหนักมากขึ้นถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ
ในมิติญาณวิทยาที่เชื่อมตํอระบบท๎องถิ่นกับระบบโลก ดังสะท๎อนในกระบวนการแหํงการปะทะ
สังสรรค๑ทางสังคมและวัฒนธรรม การปะติปะตํอทางความคิด การบูรณาการ และการโต๎ตอบ/ตอบโต๎
ในมิติภาษา ความคิด ความรู๎ ความจริง และอุดมการณ๑ 
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บทที่ 5 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทสิทธมินุษยชนของพระสงฆ์ไทย 

กับความเป็นยุคสมัยใหมท่างพระพุทธศาสนา 
 

บทนี้ต๎องการอธิบายวําทําไมวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยจึงเป็นสํวนหนึ่ง
ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทย (Thai Buddhist Modernism) โดยจะแบํง
การอภิปรายออกเป็นประเด็นสําคัญ ดังนี้ 1. ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา 2. วาทกรรม
ด๎านสิทธิมนุษยชนกับความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา 3. การวิเคราะห๑ตัวบทของพระสงฆ๑
ทั้งสามรูปในด๎านความคล๎ายคลึงกันและความแตกตําง 4. การวิเคราะห๑ตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูป
ในด๎านจุดแข็งและจุดอํอน รํวมกับการสํารวจประเด็นและข๎อเสนอสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนา
จากนักวิชาการสําคัญในโลก เพ่ือประเมินจุดยืนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปได๎อยํางชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ือ
เข๎าใจขอบเขตของการถกเถียงอภิปรายในประเด็นนี้ในรอบ 50 ปีที่ผํานมา 

 
5.1 ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนา 

 
ความเป็นยุคสมัยใหมํ (modernism) ในความเข๎าใจโดยทั่วไปหมายถึงขบวนการทาง

ภูมิป๓ญญาที่ถอยหํางออกมาจากจารีตเดิม ๆ เพ่ือวิพากษ๑และวิจารณ๑จารีตเหลํานั้น เพ่ือใช๎เป็น
แนวทางในการสร๎าง หรือพัฒนาความรู๎ใหมํ แตํความเป็นยุคสมัยใหมํทางศาสนาเป็นเรื่องของความ
เคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาที่เกิดจากการปะทะสังสรรค๑กับรูปแบบตําง ๆ ของความรู๎ของยุคสมัยใหมํ 
ความเป็นยุคสมัยใหมํมักมีในทุกศาสนา เพราะศาสนาเป็นเรื่องของวิวัฒนาการ ศาสนามิได๎หยุดนิ่ง 
เมื่อคนในศาสนามีความรู๎มากขึ้น เมื่อคนมีนวัตกรรมมากขึ้น ศาสนาก็ต๎องเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล๎อม 

ในกรณีของพระพุทธศาสนา ความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาในทํานองยุคสมัยใหมํนี้ใน
ศรีลังกามักถูกเรียกโดยศาสตราจารย๑กอมบริชแหํงมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร๑ดวํา “พระพุทธศาสนาใน
แบบโต๎แย๎ง หรือแบบประท๎วง (Protestant Buddhism)” แตํความเป็นยุคสมัยใหมํในพระพุทธศาสนา 
(Buddhist modernism) ในนิยามของเดวิด แอล แม็กมาฮาน (David L. McMahan) หมายถึงรูปแบบ
ตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาที่เริ่มในคริสต๑ศตวรรษที่ 19 ที่รวมแนวคิดและวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
เข๎ากับวาทกรรมของความเป็นยุคสมัยใหมํของตะวันตก เชํน วาทกรรมสิทธิมนุษยชน วาทกรรม  
การพัฒนา วาทกรรมประชาธิปไตย เป็นต๎น ในนัยนี้ ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาก็
เหมือนกับความเป็นยุคสมัยใหมํดังที่ได๎เกิดขึ้นในศาสนาอ่ืน ๆ ซึ่งเน๎นเรื่องของการตีความคําสอนทาง
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ศาสนาในแบบใหมํและการทําให๎ศาสนาสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของสังคมในยุคป๓จจุบัน 
โดยเน๎นเรื่องโลกป๓จจุบันมากกวําเรื่องโลกหน๎า ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่อง
ของความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาในหลายด๎าน หรือในหลายมิติอยํางที่ไมํเคยมีมากํอน ดังที่อธิบาย
อยํางละเอียดในบทที่ 3 

เพอร๑รี สมิดท๑ ลิวเคล (Perry Schmidt-Leukel) ศาสตราจารย๑ด๎านศาสนาแหํงมหาวิทยาลัย 
กลาสโกล๑ได๎กลําวอยํางนําครุํนคิดวําเมื่อโลกได๎ เข๎าสูํยุคสมัยใหมํ ศาสนาตําง ๆ ก็ต๎องปรับตัว  
บางศาสนาเลือกที่จะตํอต๎าน บางศาสนาเลือกที่จะปฏิรูปเพ่ือสร๎างความเปลี่ยนแปลง หรือบูรณาการ
ความรู๎ของยุคสมัยใหมํ ศาสนาเหลํานั้นพยายามท่ีจะสร๎างความสมดุล เชํน การแสดงความกล๎าหาญที่
จะวิจารณ๑บางแงํมุมของความเป็นยุคสมัยใหมํ และรวมถึงการวิพากษ๑ตนเอง ชาวพุทธในสํานักตําง ๆ 
ได๎เลือกที่จะเผชิญความท๎าทาย โดยวิเคราะห๑ประสบการณ๑ทางศาสนาของตนด๎วยวิธีคิดแบบสมัยใหมํ 
หรือวิเคราะห๑วิธีคิดสมัยใหมํ โดยอาศัยประสบการณ๑ทางพระพุทธศาสนา (Schmidt-Leukel, 2013, 
p. 154)  

เดวิด แอล แม็กมาฮาน เห็นวําความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาคือการเน๎น
เรื่องความเป็นเหตุเป็นผล การเลําอธิบายพระพุทธศาสนาด๎วยภาษาของยุคสมัยใหมํ และการลดทอน
เรื่อปกรณัม (demythologization) ในคําสอนทางพระพุทธศาสนา อยํางไรก็ตาม เเม็กมาฮานเห็นวํา
การลดทอนเรื่องปกรณัมในพระพุทธศาสนาแตกตํางจากวิธีการที่เสนอโดย บัลท๑มาน (Bultmann) 
ในคริสต๑ศาสนา เพราะการลดทอนมิติปกรณัมของศาสนาคริสต๑นั้นเป็นเรื่องของการจงใจ หรือความ
ตั้งใจ แตํการลดทอนปกรณัมในคําสอนทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความมิได๎จงใจที่จะเปลี่ยน หรือ
ลดทอนปกรณัม นอกจากนั้น สิ่งที่ถูกลดทอน หรือถูกตีความใหมํในจารีตพุทธก็มักเป็นเรื่องของ
พระพุทธเจ๎าและพระสาวก  ดังที่ C.T. Strauss อ๎างวําพระพุทธศาสนาที่แท๎ (genuine Buddhism) 
เป็นเรื่องที่ตรงกันข๎ามกับสิ่งที่ดูลึกลับ (reverse of mystical) แตํเป็นเรื่องธรรมชาติที่ปฏิเสธเรื่อง
อภินิหาร/ความมหัศจรรย๑ (miracle) ปฏิเสธการอ๎างถึงสิ่งที่เรียกกันวํา “สาเหตุแรกเริ่ม (absolute 
and first causes)”ในการอธิบายสรรพสิ่งตําง ๆ และไมํเน๎นเรื่องการบวงสรวง เซํนไหว๎ หรือพิธีกรรม
ใด ๆ มากมาย (McMahan, 2008, p. 49) 

แนวคิดเรื่องความสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Modernism) ของ เดวิด 
แอล แม็กมาน ดังปรากฏในหนังสือชื่อ “The Making of Buddhist Modernism” หมายถึงความ
เคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาที่เกิดขึ้นจากการตีความพระพุทธศาสนาในแบบยุคสมัยใหมํ โดยเฉพาะอยําง
ยิ่ง การตีความพระพุทธศาสนาจากมุมมองของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร๑ สิ่งแวดล๎อม สิทธิมนุษยชน 
เป็นต๎น นี้จึงเป็นข๎อเสนอที่มีประโยชน๑ตํอวงวิชาการมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณารํวมกับแนวคิดเรื่อง
กระบวนการโลกาภิวัตน๑ (globalization) กระบวนการปรับเปลี่ยนให๎ทันสมัย (modernization) 
และกระบวนการทําให๎เป็นตะวันตก (westernization) ที่เริ่มมาตั้งแตํยุคอาณานิคม (Colonialism) 
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ที่เห็นวําการแลกเปลี่ยนทางความรู๎และวัฒนธรรมเป็นเรื่องจริง และมรดกของกระบวนการเหลํานี้ยังมี
ผลตํอวิธีคิดและการดําเนินชีวิตของผู๎คนในสังคมไทยในยุคป๓จจุบัน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง อิทธิพลของชุด
ความรู๎วิทยาศาสตร๑ที่มีตํอสังคมพุทธในด๎านการตีความพระธรรมในแบบใหมํ ( reinterpretation of 
Buddhist doctrines) ที่เน๎นเหตุผลนิยม หรือไปได๎กับกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงของวิทยาศาสตร๑ 
รวมถึงการฟ้ืนฟู (revitalization) และการปฏิรูป (reform) ทั้งในด๎านวิถีปฏิบัติและคําสอนทางศาสนา 

ดังเห็นวําในบริบทของไทย ในชํวงสองศตวรรษที่ผํานมา วิทยาศาสตร๑ได๎มีอํานาจตํอวิธี
คิดของชนชั้นนําในยุคอาณานิคม และตํอมาได๎เข๎ามามีอิทธิพลตํอผู๎คนทั่วไปในสังคมในยุคหลัง
อาณานิคม ดังสะท๎อนในขบวนการทางภูมิป๓ญญาของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) นี้ยังต๎องรวมถึง สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ ฆราวาส และพระสงฆ๑รูปอ่ืน ๆ ในอดีต ในบริบทนี้ 
อํานาจของวิทยาศาสตร๑มีความสําคัญมากจนทําให๎พระสงฆ๑ไทยต๎องบอกวําพระพุทธศาสนาเป็น
วิทยาศาสตร๑ตะวันออก มากกวําที่จะบอกวํา วิทยาศาสตร๑เป็นพระพุทธศาสนาตะวันตก หากกลําวใน
อีกแบบ คําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคนี้ได๎มีการเปลี่ยนแปลงในด๎านกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และ
ความจริงในพระไตรปิฎก เพ่ือทําให๎พระพุทธศาสนาสามารถไปได๎กับวาทกรรมสมัยใหมํ โดยเฉพาะ
การตัดเรื่องจักรวาลวิทยาออกจากคําสอนทางพระพุทธศาสนา เหลือคงไว๎แตํเรื่องศีลธรรม หรือเรื่อง
จริยธรรมเทํานั้น  

แม๎กระนั้น บางคนอาจเห็นวําความสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนานี้เป็นปรากฏการณ๑
ยํอยที่เกิดขึ้นพร๎อมกันกับอีกปรากฏการณ๑ (epiphenomenon) ที่ใหญํกวํา หรือที่มีความสําคัญ
มากกวํา  เชํน  การปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย (modernization) ที่นําโดยชนชั้นปกครองของ
ไทยในอดีตที่ผํานมา  คนอ่ืนอาจเห็นวําการปรับเปลี่ยนให๎ทันสมัยนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับความเป็นยุค
สมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา หรือแม๎แตํอาจถูกพิจารณาวําเป็นกระบวนการที่สําคัญกวําความเป็นยุค
สมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา การคิดในลักษณะนี้ก็คงไมํผิดมากนัก แตํก็คงไมํชํวยอธิบายบริบทของ
พระพุทธศาสนา และก็ไมํให๎ความสําคัญแกํเนื้อหาและรายละเอียดของความเป็นสถาบันทางสังคม 
(social institution) และความเป็นจารีต (norm) ของพระสงฆ๑เถรวาทไทยที่ใช๎วาทกรรมเถรวาทไทย 
ในการคิด ในการตีความ และในการเทศนาสั่งสอน  

แม๎วําไทยยังสามารถดํารงตนเป็นชาติเอกราชในชํวงยุคแหํงการลําอาณานิคม 
(colonialism) ที่นําโดยบรรดาชาติตะวันตก แตํหากพิจารณาในด๎านญาณวิทยา สังคมไทยเองก็มิได๎
แตกตํางจากสังคมอ่ืน ๆ ในด๎านการรับผลกระทบ การรับความรู๎ การรับวิธีคิด การรับภาษาหรือ
วัฒนธรรม เพราะจริง ๆ แล๎ว ไทยก็มิได๎อยูํนอกกระบวนการโลกาภิวัตน๑แตํอยํางใด ในนัยนี้ ไทยก็ยัง
ต๎องรับอิทธิพลทางความคิดและภาษาจากโลกตะวันตกในฐานะศูนย๑กลางที่ผลิตความรู๎สมัยใหมํของ
โลกตลอดเวลา หากพิจารณาในด๎านการเมืองและเศรษฐกิจ วิธีคิดของชนชั้นนําไทยก็ได๎รับอิทธิพล
จากชาติตะวันตก ระบบการเมืองก็เลียนแบบจากโลกตะวันตก แม๎แตํการพัฒนาเศรษฐกิจก็ดําเนิน
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ตามแนวของสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเองแท๎จริงก็เริ่มขึ้นครั้งแรก
ในยุคสงครามเย็น เมื่อประชากรเริ่มเพ่ิมมากขึ้นหลังการสิ้นสุดของสงครามโลก 2 เมื่อทุนจากตํางประเทศ
ได๎เริ่มไหลเข๎ามา เมื่อผู๎ประกอบการไทยเริ่มเรียนรู๎ที่จะเป็นนักอุตสาหกรรม  

ในยุคหลังอาณานิคมนี้เอง เราพบวํา ได๎เกิดการเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาขนานใหญํที่
เรียกวํา “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม” ดังเห็นวํา จูเลียน โชเบอร๑ (Julaine Schober) เห็นวําพุทธทาสภิกขุ
ได๎ประพันธ๑งานทางพระพุทธศาสนาจํานวนมาก และได๎ตีความพระธรรมเพ่ือทําการปฏิบัติการทาง
สังคม (social action) ดังสะท๎อนในแนวคิดเรื่องความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว๑ นี้เป็นการสร๎าง
มิติสมัยใหมํของความเป็นผู๎กําหนดในแบบพุทธ (modern mode of Buddhist agency) ขึ้นเป็น
ครั้งแรกในสังคมไทย ขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมนี้ได๎สํงเสริมเรื่องของการตีพระธรรมใน
ประเดน็สําคัญ ๆ เชํน ความยุติธรรมทางสังคม (social justice) สิทธิมนุษยชน (human rights) และ
เศรษฐกิจแหํงความพอเพียง (economy of sufficiency) ในแบบพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในตัวอยําง
ทางตัวบทของพุทธทาสภิกขุที่ยกมาดังนี้ 

บัดนี้โลกกําลังเห็นกงจักรเป็นดอกบัว กงจักรคูํแรกก็คือวัตถุนิยมกับธรรมนิยม คูํ 2 คือ
ระบบการศึกษาไมํสมบูรณ๑ การศึกษาเป็นเหมือนสุนัขหางด๎วนนี้ เป็นกงจักร การศึกษา
ที่สมบูรณ๑แบบจะเป็นเหมือนดอกบัว  คูํที่ 3 ความเห็นแกํตนที่บังคับไมํได๎นี้เป็นกงจักร 
คูํท่ี 4 อยากจะระบุวําวัฒนธรรมตะวันตกที่ละทิ้งศาสนา ที่นิยมการปลํอยใจตามความรู๎สึก
แหํงจิตใจของยุคป๓จจุบันนี้แหละเป็นกงจักร คูํที่ 5 ตํอไปอยากพูดวํากฎหมายในโลกที่
ไมํยอมรับคํานิยมของศีลธรรม นี้เป็นกงจักร คูํที่ 6 ถัดไป เรามีของสั่งนอก ของสั่งนอก
ในอัญประกาศเราชอบของสั่งนอก ระบบการศึกษาก็ดี ก็สั่งนอกมา วัฒนธรรมก็ดี ก็สั่ง
นอกมา ศิลปะ ก็สั่งนอกมา ระบบการกินดีอยูํดี ก็นิยมตามแบบของนอก สุรานารี ก็นิยม
แบบของนอก การแตํงเนื้อแตํงตัว เต๎นรําก็นิยมของสั่งนอก คูํที่ 7 ตํอไปสิ่งประดิษฐ๑แหํง
ยุคนี้ เชํน เรื่องปรมาณูก็ดีอวกาศก็ดี อิเล็กทรอนิกส๑ก็ดี คอมพิวเตอร๑ก็ดี ควบคุมมันไมํได๎ 
โดยหลักของธรรมะ มันก็กลายเป็นสิ่งที่ให๎โทษ คูํที่ 8 อยากจะให๎สังเกตชอบความเป็น
ทาสเอร็ดอรํอยทางเนื้อทางหนังนี่มันเป็นกงจักร คูํที่ 9 คําประจบสอพลอพะเน๎าพะนอ 
นี้มันเป็นกงจักร ทําความวินาศ คูํที่10 อยากชี้ไปยังที่อนิฏฐารมณ๑ สิ่งที่ไมํชวนให๎รักใครํ
กําหนัด ความทุกข๑นี้สอนดีกวําความสุขสอนจริงกวําความสุข สร๎างคนให๎ดี ให๎นิยมธรรมะ 
คูํท่ี 11 อยากจะให๎มองให๎ละเอียดสักหนํอยวําจิตที่คิดจะให๎นั้น สบายกวําจิตที่คิดจะเอา 
คูํที่ 12 ชํองวํางระหวํางชนชั้นคือความไมํเป็นธรรมอยํางยิ่ง  นี่มันเป็นกงจักร  คูํที่ 13 
สุดท๎าย เวลาหมดแล๎ว ก็อยากจะระบุวําศาสนาไมํใชํยาเสพติด หรือเป็นทางแหํงกาฝาก
สังคม ศาสนานั้นเป็นดอกบัว จะกําจัดยาเสพติด ทั้งทางกาย และทางจิต (พุทธทาสภิกขุ, 
2549ข, น. 12-22) 
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อยํางไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบวํา แม๎วํารูปแบบตําง ๆ ของความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนาของไทยมีบางอยํางที่ใกล๎เคียงกับข๎อเสนอทางทฤษฎีของแม็กมาฮานและโชเบอร๑ แตํก็
มีหลายอยํางที่สะท๎อนลักษณะเฉพาะของบริบทไทย (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) โดยเฉพาะในประเด็น
กระแสความเคลื่อนไหวพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ซึ่งสะท๎อนถึงการตื่นตัวในการใช๎ภาษาเสรีนิยม/
สิทธิมนุษยชน การผลิตวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น  

 
5.2 วาทกรรมสิทธิมนุษยชนกับความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาไทย 
 

สิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดสมัยใหมํ (modern concept) เพราะเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อไมํนานนี้ 
สิทธิมนุษยชนจึงมิใชํแนวคิดคลาสสิก หรือแนวคิดโบราณอ่ืน ๆ ดังที่เราอาจพบในจารีตศาสนา 
(Swidler, 1982, p. vii) ทั้งนี้ เพราะมนุษย๑เริ่มตระหนักอยํางจริงจังวําตนเองมีสิทธิและเสรีภาพ 
โดยเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเมื่อไมํนานมานี้ กํอนหน๎านี้ มนุษย๑ยังมองตนเองวําไมํเทําเทียมกัน ดังเห็น
วําเรายังเป็นไพรํ เรายังมีทาสในไรํ และมนุษย๑ผู๎หญิงสํวนใหญํในโลกก็ยังไมํโอกาสทางสังคม หรือยังไมํ
มีสิทธิที่จะออกเสียง หรือไปเลือกตั้ง หากลองสังเกตอยํางจริงจัง เราจะพบวํา ทั้งวิทยาศาสตร๑และเสรี
นิยมเป็นพลังทางภูมิป๓ญญาที่สําคัญที่สุดที่ได๎เปลี่ยนแปลงโลกในด๎านวิธีคิดในรอบพันปีที่ผํานมา  

ในนัยนี้  พระสงฆ๑ป๓ญญาชนอยํางพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑  
(ป.อ. ปยุตโต) จึงนิ่งเฉยไมํได๎ การที่พระสงฆ๑ไทยได๎วิเคราะห๑ หรือเทศนาในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับ
แนวคิดสมัยใหมํอยํางเชํนสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย หรือวิทยาศาสตร๑นี้จึงนับวํามีความสําคัญ มิวํา
พระสงฆ๑เหลํานั้นได๎เลือกที่จะเทศนา/อภิปรายสิทธิมนุษยชนในแงํมุมใด พิจารณาสิทธิมนุษยชนจาก
มุมมองของศาสตร๑แขนงใด ประเมินคุณคําสิทธิมนุษยชนจากกรอบทางวัฒนธรรมใด ตีความสิทธิ
มนุษยชนในลักษณะของชุมชนใดก็ตาม เพราะนั่นแสดงวําพระสงฆ๑เองได๎มีความตื่นตัวขวนขวายหา
ความรู๎สมัยใหมํ หรือมีความสนใจอยํางมากท่ีจะเสวนากับประเด็นของยุคสมัยใหมํ  

แนวคิดสิทธิมนุษยชนเองก็ยังเป็นประเด็นที่ได๎รับการถกเถียงในด๎านของการตีความ 
ในนัยนี้ วิธีตีความสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ก็ยํอมถูกพิจารณาวําเป็นเรื่องที่นําสนใจ มิวําการตีความ
นั้นจะถูกหรือผิด เพราะสถาบันสงฆ๑ยังมีอิทธิพลตํอวิธีคิดของผู๎คนในสังคมพุทธ นอกจากนั้น ดังที่เรา
มักพูดกันวําภาษาเป็นเรื่องสังคม ภาษาท่ีพระสงฆ๑ใช๎ก็ยํอมสะท๎อนวิธีคิดหรืออุดมการณ๑ที่วนเวียนหรือ
เกี่ยวข๎องกับสังคมของตน ซึ่งในที่นี้คือ วิธีคิดของสถาบันสงฆ๑ไทย หากมองในนัยนี้ จึงกลําวได๎วํา 
การอภิปราย การเทศนา หรือการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสะท๎อนถึงความเป็นยุคสมัยใหมํ เพราะ
ผู๎อภิปราย ผู๎เทศนา หรือผู๎ที่กําลังศึกษาสิทธิมนุษยชนต๎องพยายามสร๎างความเข๎าใจใหมํเกี่ยวกับ
แนวคิดสิทธิมนุษยชนที่มีต๎นกําเนิดมาจากวาทกรรมเสรีนิยมของโลกตะวันตก  นอกจากนั้น ในชํวงนี้ 
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วิธีคิดวิทยาศาสตร๑และเสรีนิยมได๎เริ่มเข๎ามาในจินตนาการของสังคมไทยในทุกระดับ เราจึง ปฏิเสธ
ไมํได๎วําการตีความพระธรรม การอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในยุคนี้เป็นจินตนาการเดียวกันกับ
ยุคที่มีมากํอน หรือสองร๎อยปีที่มีมากํอนหน๎านี้ 

งานวิจัยนี้พบวํา ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยคือรูปแบบตําง ๆ ของ
พระพุทธศาสนาที่พัฒนาขึ้นภายใต๎เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑เฉพาะ (particular historical conditions) 
ในสองชํวงเวลา คือ ยุคอาณานิคม และยุคหลังอาณานิคม ดังที่อธิบายในบทที่ 3 การผลิตวาทกรรม
ด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑เกิดขึ้นในชํวงหลังยุคอาณานิคม และทํามกลางกระแสพระพุทธศาสนา
เพ่ือสังคม (Socially Engaged Buddhism) เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ของยุคหลังอาณานิคมคือ
สงครามเย็น หรือชํวงที่ประเทศไทยรับวาทกรรมเสรีนิยม พัฒนาประเทศด๎วยระแบบทุนนิยมเสรี และ
ในขณะเดียวกัน สังคมไทยได๎เผชิญกับป๓ญหาสังคมในรูปแบบตําง ๆ อยํางที่ไมํเคยประสบมากํอน ใน
บริบทนี้ พระสงฆ๑จํานวนหนึ่งก็เริ่มใช๎ภาษาสิทธิ ภาษาความเทําเทียมกัน พระสงฆ๑บางรูปหันมาสนใจ
งานพัฒนาสังคม เนื่องจากพระสงฆ๑ตระหนักวําวัดมิควรที่จะอยูํอยํางโดดเดี่ยวจากสังคม แตํวัดควรที่
จะนําสังคม หรือชํวยสังคมให๎รอดจากความทุกข๑ยาก 

ดังที่จูเลียน โชเบอร๑ (Julaine Schober) อธิบายวําความพยายามที่จะทําให๎พระพุทธศาสนา
สามารถตอบสนองตํอความต๎องการทั้งในด๎านจิตวิญญาณและด๎านวัตถุของโลกในยุคสมัยใหมํได๎สําเร็จ
ลงได๎ด๎วยการตีความคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนา ในกรณีของไทย สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑  เป็นหนึ่งในบุคคล
สําคัญที่ได๎อยูํในขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมนี้ ซึ่งเน๎นการที่วัดและพระสงฆ๑จําเป็นต๎องเข๎ามา
ข๎องเก่ียวกับสังคม เพื่อชํวยหาทางออกให๎แกํสังคม วัดจําเป็นต๎องตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น
ที่ตนอาศัย แนวคิดและความพยายามของ สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ ได๎สะท๎อนถึงการนําเอาแนวคิดทาง
ปรัชญาของพุทธทาสภิกขุมาประยุกต๑ใช๎ในวัฒนธรรมไทย ดังสะท๎อนในหนังสือ “ธัมมิกสังคมนิยม 
(dhammic socialism)” ซึ่งถูกใช๎เป็นวิธีในการแก๎ป๓ญหาสังคมและป๓ญหาความเสื่อมทางจริยธรรมใน
ยุคสงครามเย็น ในยุคนี้ พุทธทาสภิกขุได๎ประพันธ๑งานทางพระพุทธศาสนาจํานวนมาก และได๎ตีความ
พระธรรมเพ่ือหาปฏิบัติการทางสังคม (social action) ดังที่พบในความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว๑
ในรูปแนวคิด นี้เป็นการสร๎างมิติสมัยใหมํของความเป็นผู๎กําหนดในแบบพุทธ (modern mode of 
Buddhist agency) ขึ้นในสังคม ขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมนี้ได๎สํงเสริมเรื่องของการตีความ
พระคัมภีร๑ในประเด็นสําคัญ ๆ เชํน ความยุติธรรมทางสังคม (social justice) สิทธิมนุษยชน (human 
rights) และเศรษฐกิจแหํงความพอเพียง (economy of sufficiency) ในแบบพระพุทธศาสนา 
(McMahan, 2012, p. 16) 

การเทศนาเรื่อง “อตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน” ของพุทธทาสภิกขุนอกจากสะท๎อน
ถึงความพยายามของพุทธทาสภิกขุที่จะเสวนากับแนวคิดสิทธิมนุษยชนในฐานะมรดกของยุคสมัยใหมํ 
แตํยังบํงบอกถึงความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยในยุคหลังอาณานิคมในหลายประการ 
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ประการแรก นี้มิใชํวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุสนับสนุนวิธีคิดแบบสิทธิมนุษยชน 
แตํทวําต๎านทานจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ของโลกตะวันตก นี้จึงสะท๎อนความครุํนคิดและถอยหํางจาก
จารีตตะวันตก ประการที่สอง นี้เป็นครั้งแรกที่พระสงฆ๑ไทยได๎เริ่มเสวนากับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็น
แนวคิดของยุคสมัยใหมํของโลกตะวันตกในแบบจริงจัง ถึงแม๎วําสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นตั้งแตํปี ค.ศ. 
1948 แล๎ว แตํคํานี้เริ่มมีบทบาทในทศวรรษที่ 1960 และคงยากนักที่เราจะเห็นพระสงฆ๑ออกมาเทศนาใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีความสลับซับซ๎อน แตํทวํากําลังกลายเป็นมาตรฐานใหมํในด๎าน จริยศาสตร๑ 
และกําลังถูกทําให๎เป็นกฎหมายระหวํางประเทศในยุคสมัยใหมํ นี้จึงเป็นครั้งแรกที่พระสงฆ๑ต๎องพยายาม
ออกมาสํารวจวําพระธรรมใดในพระพุทธศาสนาที่อาจไปได๎ หรือใกล๎เคียงกับแนวคิดสิทธิ มนุษยชน 
พระสงฆ๑ต๎องครุํนคิดวําแงํมุมใดบ๎างในคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่อาจพอเพียงที่จะอธิบายแนวคิดและ
หลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน เชํน เสรีภาพ ความเทําเทียมกัน ภราดรภาพ ศักดิ์ศรีแหํงความ
เป็นมนุษย๑ ความยุติธรรมทางสังคม เป็นต๎น ประการที่สอง การเทศนาเรื่อง “อตัมมยตากับป๓ญหา
สิทธิมนุษยชน” เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่บํงบอกวําพุทธทาสภิกขุได๎ออกมายอมรับวําทุกศาสนาสอน
ให๎มนุษย๑ละอัตตา หรือลดความเห็นแกํตัว อยํางไรก็ตาม ความตื่นตัวของกลุํมความเคลื่อนไหวนี้
บางสํวนก็มาจากการที่ป๓ญญาชนพุทธเห็นวําคริสต๑ศาสนามียุทธศาสนาในการสื่อสารและในการเผยแพรํ
ศาสนาที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย และพระคริสต๑มีโครงการจํานวนมากที่แสดงถึงความก๎าวหน๎า
อยํางมาก โดยเฉพาะสํานักวาติกันสามารถเสวนากับโลกท้ังใบด๎วยภาษาที่แสนทันสมัย สภาพแวดล๎อม 
ข๎อเท็จจริง และเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑เหลํานี้นําไปสูํความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวทางสังคมใน
วงกว๎าง ซึ่งตํอมารู๎จักกันในโลกตะวันตกวํา “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม”  

นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑มิได๎สนใจที่จะเทียบเคียง
หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา แตํเน๎นวําสิทธิมนุษยชนก็เป็นเพียง
ความดีในระดับศีล ในขณะที่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีความสนใจมากกวําในการเทียบเคียงระหวําง
สองระบบทางจริยศาสตร๑  

หากเทียบกับกระแสอุดมการณ๑ทางการเมืองในชํวงสงครามเย็น อุดมการณ๑เดํน ๆ ใน
ประเทศไทยมักวนเวียนอยูํกับอุดมการณ๑ประชาธิปไตย อุดมการณ๑มาร๑กซ๑ (สังคมนิยม) และอุดมการณ๑
ชาตินิยม วาทกรรมของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปสะท๎อนอุดมการณ๑ทางการเมืองแบบชาตินิยม โดยเฉพาะ
ราชาชาตินิยม ด๎วยเหตุนี้ พุทธทาสภิกขุจึงกลําววํา ระบบเผด็จการก็ได๎ ราชาธิปไตยก็ยิ่งดี เพราะวํา
มันไมํคลานงุํมงําม หรือยื้อแยํงกันอยูํอยํางเดี่ยวนี้ แตํถ๎าไมํประกอบไปด๎วยธรรมะแล๎ว มันใช๎ไมํได๎
ทั้งนั้นแหละ (พุทธทาสภิกขุ, 2549ก, น. 315) ดังนั้น การที่นักวิชาการบางคนอ๎างสํานวน เผด็จการ
โดยธรรม ก็ควรเข๎าใจเนื้อหาที่ครบถ๎วนด๎วย  

อยํางไรก็ดี พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสากล พระพุทธเจ๎าก็มิได๎มาจากชนชาติไทย 
พระไตรปิฎกเองก็มิใชํผลผลิตของคนไทย แม๎กระนั้น คําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นความรู๎เดียวที่
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อยูํเคียงคูํกับชนชาติไทยมาตั้งแตํเริ่มแรก หรือแม๎แตํเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย คนไทยในป๓จจุบัน
จึงเห็นวําคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบไทย ๆ เป็นรากฐานของความเป็นไทย ขบวนการทางภูมิ
ป๓ญญาที่เน๎นการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเสวนากับวาทกรรม อุดมการณ๑ตําง ๆ เชํน
สังคมนิยม เสรีนิยม สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม สิ่งแวดล๎อม ประชาธิปไตย ทุนนิยม วัตถุ
นิยมจึงเป็นกิจกรรมที่มมีาอยํางตํอเนื่องและถูกใช๎เป็นรากฐานทางอุดมการณ๑เถรวาทในยุคสมัยใหมํ  

ยิ่งกวํานั้น ปณิธาน 3 ประการของพุทธทาสภิกขุยังบํงบอกถึงความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนาในยุคสงครามเย็น คือ ความใจกว๎างของป๓ญญาชนพุทธที่จะทําความเข๎าใจในเรื่อง
ความหลากหลายทางความรู๎และทางความเชื่อท่ีมีอยูํในสังคมโลก ไทยมิใชํเป็นสังคมปุาเถื่อน ไทยมิใชํ
สังคมปิดที่ไมํต๎องการเรียนรู๎เรื่องของสังคมใด ๆ ในโลก นอกจากพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทย ๆ 
ของตนเอง ปณิธาน 3 ประการที่ทํานฝากไว๎ยังเป็นทางออกสําคัญ เมื่อวัตถุนิยมกําลังทําลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมของโลก เราจะรอดพ๎นจากภัยพิบัติเม่ือเราทํา 3 อยํางนี้ได๎  1. เข๎าถึงหัวใจของศาสนา
ของตน 2. ทําความเข๎าใจระหวํางศาสนา 3. ออกมาเสียจากอํานาจวัตถุนิยม  

มิวําการเทศนาเรื่อง อตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน จะมีความนําสนใจอยํางไรก็ตาม 
การที่เราจะเข๎าถึงแนวคิดหลักของพุทธทาสภิกขุ เราคงต๎องทําความเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ความคิด ดังสะท๎อนในตัวบทที่มีมากํอน นั่นคือ ธัมมิกสังคมนิยม ซึ่งเป็นงานนิพนธ๑ที่ได๎รับการยอมรับ
วํามีอิทธิพลตํอภูมิป๓ญญาไทยในยุคสงครามเย็นและมีความสําคัญตํอการศึกษาชีวิตและผลงานของ
พุทธทาสภิกขุเป็นอยํางมาก 

 
5.3 อัตลักษณ์ของวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทยท้ังสามรูป 
 

จากการศึกษาวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูป อัตลักษณ๑ของ
วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามมีดังนี้  

1. การใช๎สิทธิมนุษย๑ในฐานะหัวข๎อหลัก แม๎ตัวบทระบุถึงประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองจํานวนมาก แตํทุกตัวบทสะท๎อนถึงหัวข๎อสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก นั่นหมายความวํา  
ตัวบททั้งสามได๎ถูกผลิตขึ้นเพื่อเทศนา หรือเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก  

2. การใช๎วิธีเลําในแบบเถรวาท วิธีเลําในแบบเถรวาทในที่นี้ หมายถึงการเลําทุกครั้ง
ต๎องมีวัตถุประสงค๑เชิงเทศนาสั่งสอนที่วนเวียนอยูํกับแกํนเรื่อง (theme) ที่ต๎องเกี่ยวข๎องกับเรื่องความ
ดี การแบํงระดับความดี และการยกตัวอยําง หรืออุทาหรณ๑เพ่ืออธิบายเปูาหมาย ผล ลักษณะ หรือ
วิธีการทําความดี ดังที่ยอมรับกันทั่วไปในคัมภีร๑เถรวาท ทั้งนี้เพราะเถรวาทจะไมํเทศนาเรื่องอ่ืนที่
หํางไกลจากแนวคิดเรื่องความดี  
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3. การใช๎ไตรสิกขาในฐานะกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง นอกจากนั้น ไตรสิกขา
ยังถูกเน๎นในฐานะอุดมการณ๑ที่ปรากฏในวาทกรรมเถรวาทชุดอ่ืน ๆ เชํน วาทกรรมการศึกษาในแบบ
เถรวาท วาทกรรมการพัฒนามนุษย๑ในแบบเถรวาท และวาทกรรมจริยศาสตร๑ในแบบเถรวาท เป็นต๎น 
วาทกรรมในแบบเถรวาทดังกลําวถูกผลิตขึ้นในยุคสงครามเย็น 

ทั้งนี้ อาจกลําวอีกแบบได๎วําแม๎วําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยได๎
ประกอบสร๎างรํวมกับคําหรือข๎อความของวาทกรรมสมัยใหมํ เชํน วิทยาศาสตร๑ ปรัชญาสังคม เป็นต๎น 
แตํไตรสิกขาก็ยังเป็นกฎเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑ที่ครอบงําการตีความตัวบท เพราะไตรสิกขาถูกใช๎ใน
การประเมินคุณคํา (evaluation) หรือในการตัดสิน (decision) คุณคําของสิทธิมนุษยชนที่สะท๎อนถึง
ความเป็นอื่น (otherness)  

ไตรสิกขาจึงแพรํกระจายอยูํในวิธีคิด หรือในกระบวนการสร๎างตัวบท รํวมกับฐานคติทาง
พระพุทธศาสนา (Buddhist assumption) ที่เห็นวํามนุษย๑มีอวิชชา นี้เป็นคุณลักษณะขององค๑ประกอบ
อันสําคัญของเรื่องเลําในแบบเถรวาท ดังนั้น เมื่อฟ๓งวาทกรรมเถรวาท หรือเมื่อลงมืออํานตัวบทเถรวาท 
ในทุกตัวบทต๎องมีฐานคติ (assumption) พุทธเถรวาทที่บํงบอกวํากฎแหํงกรรม อริยสัจสี่ และไตรสิกขา
เป็นเรื่องจริง มนุษย๑ควรพัฒนาตนเองจนบรรลุวิมุตติ  แม๎วําผู๎พูดหรือผู๎แตํงมิได๎ระบุคําวําไตรสิกขา  
แตํผู๎ฟ๓งก็ต๎องเข๎าใจวําไตรสิกขาเป็นเกณฑ๑หรืออุดมการณ๑ หรือแนวคิดที่มีอยูํจริงในตัวบทด๎วย  

ตัวบทสะท๎อนหลักเกณฑ๑ทางพุทธจริยศาสตร๑ เชํน กุศลกับอกุศลในฐานะเกณฑ๑ในการ
นิยามหรือในการตัดสินอะไรดีหรือไมํดี ดังที่ยอมรับกันอยํางทั่วกันในคําสอนทางพระพุทธศาสนา  
เถรวาท ดังนั้น อาจกลําวได๎วําไตรสิกขาในที่นี้จึงเป็นทั้งอัตลักษณ๑และอุดมการณ๑หรือวิธีคิดที่ แพรํ 
กระจายไปทั่วในตัวบท  

ข๎อสังเกตที่นําสนใจคือ มิเชล ฟูโกลต๑ เห็นวําอัตลักษณ๑เป็นรูปแบบของการกดทับ 
(subjugation) และวิธีการแสดงอํานาจ (exercise of power) โดยเฉพาะการที่ไมํยอมให๎ผู๎ใช๎ภาษา/
วาทกรรมสามารถคิดในแบบอ่ืน ๆ อุดมการณ๑เถรวาทไทยที่ถูกถํายทอดกันในสถาบันทางสังคมเถรวาท
จะไมํยอมอนุญาตให๎พระสงฆ๑ไทยเปิดรับอุดดมการณ๑ที่แตกตํางจากอุดมการณ๑ของตน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
ในด๎านการพิจารณาเรื่องความดี ระดับของความดี เป็นต๎น  

แม๎วําเนื้อหาตําง ๆ ที่ปรากฏในตัวบท (text) มักอยูํในรูปของการอธิบายและพรรณนา 
แตํทวําผู๎ประพันธ๑ใช๎ฉากสังคมรํวมสมัย (contemporary setting) รํวมกับฉากประวัติศาสตร๑ในยุค
สมัยตําง ๆ เป็นตัวอยํางในการดําเนินเรื่องเพ่ือให๎ผู๎อํานรู๎สึกคล๎อยตาม แตํหากสังเกต วิธีเลําเรื่อง 
(story) มักจบลงเอยด๎วยชัยชนะของป๓ญญาหรือสะท๎อนแนวคิดเรื่องป๓ญญาและไตรสิกขา ลักษณะนี้
จึงถูกนิยามในที่นี้วํา “วิธีแบบเถรวาท” เพราะเถรวาทสนใจแตํเรื่องความดี วิธีทําความดี และเหตุผล
ที่มนุษย๑สมควรต๎องทําความดี เป็นต๎น และพระสงฆ๑เถรวาทเห็นวําไตรสิกขาเป็นวิธีพัฒนาความดี โดย
มีป๓ญญาเป็นทั้ง (means) และเปูาหมาย (aim) หรือระดับของความดีที่สูงสุด วรรณกรรมเถรวาท
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ทั้งหมดจะถูกผลิตออกมาด๎วยโครงสร๎างหรือฐานคติในทํานองนี้ตลอดระยะเวลาสองพันกวําปีแหํง
ประวัติศาสตร๑ แม๎วําวรรณกรรมเถรวาทบางชิ้นอาจระบุเรื่องอ่ืน ๆ เชํน จักรวาลวิทยา อาหาร ยา 
เป็นต๎น แตํเรื่องเลําเหลํานั้นเป็นเพียงประเด็นปลีกยํอย เพราะเปูาหมายหลักที่แท๎จริงของวรรณกรรม
เถรวาท คือ การเทศนาสั่งสอนมนุษย๑ในเรื่องการทําความดี 

ในด๎านข๎อสรุป สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) และพระสงฆ๑รูปอ่ืน ๆ เห็นวํา
สิทธิมนุษยชนสามารถเทียบเทํากับศีล 5 แตํมนุษย๑ไมํควรหยุดแคํศีล 5 มนุษย๑ควรใช๎ศักยภาพของตน
ในการพัฒนาไปสูํความดีในระดับท่ีสูงสุด 

ในนัยนี้ วาทกรรมที่ใช๎ในการเทศนาของเถรวาทไทยจึงมิใชํแคํเรื่องวําใครทําอะไรกับใคร
ในบริบทสังคมในแบบหนึ่ง แตํวาทกรรมมีอุดมการณ๑ที่ฝ๓งอยูํในวาทกรรม ในนัยนี้ วาทกรรมจึงทรง
พลังหรือมีอํานาจ หากวิเคราะห๑ในแบบโบราณคดีแหํงความรู๎ของฟูโกลต๑ วาทกรรมยังสามารถสะท๎อน
เงื่อนที่บํงบอกถึงประวัติศาสตร๑ที่ผํานมา ซึ่งเปรียบเสมือนหินหรือวัตถุโบราณที่บํงบอกถึงยุคตําง ๆ 
ของโลกที่หินก๎อนนั้นได๎ผํานมา ตัวบทที่บรรจุวาทกรรมดังกลําวได๎ถูกสร๎างหรือคิดขึ้นจากชุดความรู๎ 
(episteme) จํานวนมาก จึงบอกเป็นนัยวําความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ (power relations) ได๎เปลี่ยนแปลง
บทบาทและอํานาจของสถาบันสงฆ๑ สถาบันสงฆ๑ไทยต๎องพยายามรักษาบทบาทของตนที่กําลังถูกท๎าทาย
อยํางหนักในยุคโลกาภิวัตน๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในด๎านญาณวิทยา นับตั้งแตํการท๎าทายของวิทยาศาสตร๑
ที่แพรํเข๎ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว การเข๎ามาของวาทกรรมปรัชญาการเมือง
และสังคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นต๎นมา สิ่งที่ตามมาคือสถาบันสงฆ๑
ไทยต๎องปรับตัวโดยเลําอธิบายพระพุทธศาสนาด๎วยภาษาสมัยใหมํ แตํขณะเดียวกันต๎องวิพากษ๑
จุดอํอนของความเป็นยุคสมัยใหมํของตะวันตก เพ่ือยืนยันวําแกํนคําสอนทางพระพุทธศาสนาดั้งเดิมที่
เน๎นจริยศาสตร๑ยังทันเสมอ โดยวางวาทกรรมเถรวาทไทยในโครงเรื่องเลําแมํบท (master narrative) 
ในแบบใหมํที่ทันสมัย ที่สะท๎อนการรอบรู๎ของพระภิกษุสงฆ๑ ที่สะท๎อนการใช๎หลักฐานมากกวําความเชื่อ
ศรัทธาในการโน๎มน๎าว ตรงจุดนี้ จารีตเถรวาทก็ไมํตํางจากสํานัก/จารีตอ่ืน ๆ ในโลกที่ต๎องคํานึงถึงความ
ไปได๎กับวิทยาศาสตร๑ของสิ่งที่ตนกําลังจะเทศนาหรืออธิบายในงานนิพนธ๑ และนัยนี้ได๎สะท๎อนถึงการ
ปะทะหรือการเจรจาตํอรองระหวํางญาณวิทยาตําง ๆ ที่มีอยูํในตัวบท แม๎วําทีกฎเกณฑ๑ความรู๎และ
ความจริงของญาณวิทยาเหลํานั้นอาจดูขัดกัน แตํนี่ก็คือการประกอบสร๎างของสิ่งที่เราเรียกวํา  
“วาทกรรม” 

ตัวอยํางหรือสิ่งที่ถูกเลําในวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูปมี
ความสําคัญ ทั้งนี้ เพราะพระสงฆ๑ยังต๎องตระหนักวําผู๎ฟ๓งหรือผู๎อํานจะเข๎าใจตัวอยํางดังกลําวไปใน
ทิศทางเดียวกับตนไหม พระทั้งสามรูปเลําประเด็นเดียวกันออกมาได๎แตกตํางกันมากในรายละเอียด 
ดังเห็นวําพุทธทาสภิกขุมิได๎เลําสิทธิมนุษยชนในด๎านเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑มากนัก แตํทําน
สนใจที่จะอธิบายตัวอยํางของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตําง ๆ รวมถึงต๎นตอ หรือแจงจูงใจ
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ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) พยายามอธิบายภูมิหลังที่เต็ม
ไปด๎วยการเบียดเบียน แยํงชิง กดขี่ขํมเหง และให๎ข๎อสรุปที่ชัดเจนวํามนุษย๑ไมํควรหยุดแคํความดีใน
ระดับสิทธิมนุษยชน ในขณะที่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สนใจเทียบเคียงบางแงํมุมของจารีตหรือวิถี
ปฏิบัติทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาที่อาจตรงกับหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน ทํานนําเสนอ
นิยามเรื่องป๓ญญาสากล ซึ่งแท๎จริงเป็นเรื่องพุทธป๓ญญาทั้งสิ้น 

นอกจากนั้น ผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวําแม๎วําเนื้อหาที่ปรากฏในคําเทศนาสั่งสอนหรือในตัวบท
ของวรรณกรรมเถรวาทไทยได๎แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตํสิ่งหนึ่งที่ไมํเคยเปลี่ยนคือกฎเกณฑ๑ความรู๎
และความจริงในแบบเถรวาท หรือชุดความรู๎ในแบบเถรวาท การเลําในทํานองนี้จึงถูกนิยามในที่นี้วํา
วิธีแบบเถรวาท เพราะจารีตเถรวาทสนใจแตํเรื่องความดี วิธีทําความดี และเหตุผลทําไมมนุษย๑ควรทํา
ต๎องทําความดี เป็นต๎น วรรณกรรมเถรวาททั้งหมดถูกผลิตออกมาในทํานองนี้ตลอดระยะเวลาสองพัน
กวําปีแหํงประวัติศาสตร๑ แม๎วําวรรณกรรมเถรวาทในบางยุคได๎ผลิตในรูปบทกวี วรรณกรรมเถรวาท
บางชิ้นอาจระบุความรู๎ในเรื่องอ่ืน ๆ บ๎าง เชํน จักรวาลวิทยา อาหาร ยา ความรู๎เรื่องแพทย๑ เป็นต๎น 
แตํเรื่องเลําเหลํานั้นเป็นเพียงประเด็นปลีกยํอย เพราะเปูาหมายหลักที่แท๎จริงของวรรณกรรมเถรวาท
คือการเทศนาสั่งสอนมนุษย๑ในเรื่องการทําความดี โดยมีฐานคติที่วํานิพพาน หรือวิมุตติเป็นเปูาหมาย
และเป็นเรื่องจริง แตํมนุษย๑ยังมีอวิชชา วิธีหรือหนทางที่มนุษย๑จะบรรลุการพ๎นทุกข๑คือการดําเนินชีวิต
ตามอริยมรรคมีองค๑ 8  

หากพิจารณาประเด็นวิธีการเลําที่พบในวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทย
จากมุมมองของอรรถศาสตร๑ปริชาน (cognitive linguistics) หรือจากมุมมองเรื่องชุดความรู๎ของมิเชล 
ฟูโกลต๑ จุดเดํนการเลําอธิบายสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามนี้คือการลดชํองวํางของความ
แตกตํางระหวํางชุดความรู๎วิทยาศาสตร๑กับชุดความรู๎พุทธศาสตร๑ แม๎กระนั้น พระสงฆ๑อาจไมํเห็นวําคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาตํางจากวิทยาศาสตร๑ ดังเห็นวําพระสงฆ๑ท้ังสามรูปเชื่อวําพระพุทธศาสนาเป็น
วิทยาศาสตร๑ตะวันออก และนี้อาจกลายเป็นจุดเดํนในด๎านความคิดที่พัฒนาขึ้นในยุคหลังอาณานิคม 
เมื่อพระสงฆ๑ไทยไมํนิยมเทศนาในแบบเดิม ๆ ที่มักใช๎เรื่องราวในพระไตรปิฎกที่เต็มไปด๎วยฉากอภินิหาร 
และเสี่ยงที่จะเกิดการถูกวิพากษ๑วิจารณ๑วําไมํตรงกับยุคสมัย มีความย๎อนแย๎ง มีความล๎าสมัย หรือไมํ
ตรงกับกรณีสังคมป๓จจุบัน ในนัยนี้ พระสงฆ๑จึงต๎องสํารวจประเด็นสังคม โดยการพยายามศึกษาสิ่งตําง ๆ 
ที่ป๓ญญาชน หรือผู๎คนกลุํมตําง ๆ ในสังคมให๎ความสนใจ 

อีกจุดเดํนคือตัวบททั้งสามใช๎วิธีเลําในแบบเถรวาทที่มักวนเวียนอยูํกับเรื่องป๓ญญากับ
อวิชชาในฐานะแรงจูงใจ (motivations) ของมนุษย๑ที่ถูกใช๎เป็นเกณฑ๑ในการวิเคราะห๑และตัดสิน
ปรากฏการณ๑ทางสังคมอ่ืน ๆ โดยเลําผํานมุมมองของผู๎เลํา (โดยไมํสนใจวิธีคิดในทฤษฎีสังคมอ่ืน ๆ) 

แม๎กระนั้น พระสงฆ๑ก็ยังต๎องรักษาคําศัพท๑บาลีซึ่งเป็นพระธรรมสําคัญ ๆ ที่ไมํสามารถ
ตัดออกไปได๎ ดังเห็นวํา หากเราลองตัดคําศัพท๑บาลี เชํน อตัมมยตา ศีล ป๓ญญา ฯลฯ ออกไปจากตัวบท
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ของพระสงฆ๑ท้ังสามรูป ตัวบททั้งหมดก็กลายเป็นเรื่องฆราวาส ตัวบทก็จะลดฐานะจากเรื่องการเทศนา
สั่งสอนในแบบเถรวาทมาสูํงานประพันธ๑ในแบบธรรมดาทั่วไป เชํน ความเรียงที่ให๎เหตุผลตํอเรื่องหนึ่ง ๆ 
ในแบบธรรมดา คุณคําของการผลิตความหมายในทํานองนี้มิใชํอยูํที่เรื่องสามเส๎าทางโวหารเทํานั้น แตํ
ทวําอยูํที่ความสามารถของผู๎ประพันธ๑ หรือผู๎เทศนาสั่งสอนที่จะต๎องมีทักษะและความคิดสร๎างสรรค๑ใน
การผลิตเรื่องเลําที่ต๎องเคารพกฎเกณฑ๑วิทยาศาสตร๑ แตํขณะเดียวกันก็สามารถสอดแทรกอุดมการณ๑
เถรวาทไปด๎วย 

การเลําในแบบยุคสมัยใหมํนี้จึงแตกตํางจากการเลําของนักประพันธ๑ในยุคโบราณ 
โดยเฉพาะในชํวงกํอนการมาของยุคอาณานิคม (colonialism) ทั้งนี้เพราะนักสื่อสาร นักประพันธ๑ หรือ
พระผู๎เทศนาในสมัยกํอน หากมิใชํเป็นพระมหากษัตริย๑ หรือขุนนางสําคัญ มักทราบวําชื่อของตนจะไมํ
เป็นที่รู๎จักของผู๎ฟ๓ง หรือผู๎อําน โคลงกลอนหรืองานประพันธ๑ของเขาจะอยูํได๎ถึงสมัยหลังก็ด๎วยการ
เขียนจารบนใบลานหรือเขียนบนแผํนกระดาษหนาที่ทําจากเปลือกไม๎ ซึ่งต๎องใช๎ความพยายามมาก 
และนอกจากนั้น ยังต๎องเสียคําเขียนราคาแพง เป็นราคาที่บางทีเจ๎าอาวาสวัดเล็ก ๆ ก็ไมํสามารถจะ
จํายได๎ ดังนั้น กวีจึงต๎องอาศัยผู๎อุปถัมภ๑ การอํานและเขียนเป็นอภิสิทธิ์ของชนชั้น ซึ่งมีเวลาวํางพอ 
หรือมีความสามารถพิเศษที่จะอํานเขียนหนังสือ แตํทั้งนี้ สิ่งที่จะขาดไมํได๎คือ จะต๎องมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่มั่นคง กวีจึงขาดสิ่งอุดหนุนที่จะทําให๎สํานึกตัววํามีหน๎าที่เผยแพรํและคาดการณ๑ลํวงหน๎า 
นอกจากนั้น ก็ไมํมีใครต๎องการกวีแบบนี้ด๎วย สังคมและเศรษฐกิจจึงมีสํวนกําหนดในการแตํงบทกลอน 
ซึ่งเป็นกระแสหลักของงานวรรณกรรมไทยสมัยกํอน (เวงค๑ และ โรสเซ็นแบร๑ก, 2520, น. 264) 

สิ่งที่นําสังเกตคือการเลําสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปเกิดในยุคสมัยใหมํ 
(modernity) โดยเฉพาะยุคหลังอาณานิคม จึงมิใชํการเขียนงานวรรณกรรมในยุคโบราณ หรือยุค
อาณานิคม ผู๎เลํา ซึ่งในท่ีนี้เป็นพระสงฆ๑ จึงมีสํานึกวําตนมีหน๎าที่อะไรในฐานะป๓ญญาชน อะไรเป็นสิ่งที่
ตนควรเขียน ควรเลํา และตนควรคาดการณ๑สังคมลํวงหน๎าออกมาในทํานองใด ในกรณีนี้ พระสงฆ๑
อธิบายประเด็นสิทธิมนุษยชนในแบบร๎อยแก๎ว (มิใชํบทกวี) โดยยกตัวอยํางเรื่องราวตําง ๆ ในฐานะ
หลักฐานเพ่ือทําให๎ผู๎อํานคล๎อยตาม แม๎กระนั้น (หากจะจับผิด หรือกลําวแย๎งหลักฐานที่ถูกยกขึ้น
เหลํานั้น) พระสงฆ๑อาจเลือกใช๎ตัวอยํางของกรณีสุดโตํง (extreme cases) เพ่ือสร๎างความชอบธรรม
ให๎แกํหลักเหตุผลของตนเองก็ได๎ เชํน พุทธทาสภิกขุยกตัวอยํางความเห็นแกํตัวของนักการเมืองไทย 
ซึ่งเป็นพรรคฝุายค๎านในยุคสงครามเย็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ยกตัวอยํางทฤษฎีวิวัฒนาการของ 
ดาร๑วินและฉากประวัติศาสตร๑ในยุคลําอาณานิคมในฐานะภูมิหลังของการดิ้นรนตํอสู๎และการ
เบียดเบียนขํมเหง พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได๎ยกตัวอยํางสุนทรพจน๑ของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร๑
สหรัฐอเมริกาเพ่ือสะท๎อนแนวคิดที่วําสัมมาป๓ญญายังไมํมีในโลก เพราะในท๎ายที่สุด สิทธิมนุษยชนที่ดี
ต๎องอ๎างอิงอยูํกับสัมมาป๓ญญาเทํานั้น 
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อยํางไรก็ดี ในการวิเคราะห๑วิธีเลํา มุมมองเป็นเรื่องยาก เพราะบางครั้งผู๎เลํามิอยาก
แสดงความรู๎สึกทุกอยํางออกไปแบบตรง ๆ ตัวบทจึงเป็นการรวมของอารมณ๑และบรรยากาศ การตีความ
เจตนาของผู๎แตํงจึงเป็นเรื่องที่เข๎าถึงได๎ไมํงํายนัก เมื่อเราเจอคําสําคัญในตัวบท เชํน คําวํา “ป๓ญญา” 
คํานี้เป็นคําที่มีหลายความหมาย (polysemy) ทั้งนี้เพราะคนไทยนําคํานี้มาใช๎ทั้งในบริบททั่วไป และ
ในบริบทเถรวาท การกําหนดหรือจํากัดขอบเขตทางความหมายของคํานี้จึงมาจากบริบท (context) 
หรือคําที่อยูํแวดล๎อม นอกจากนั้น คําวําป๓ญญาได๎ถูกนํามาใช๎ในแบบอุปลักษณ๑ ในนัยนี้ คําวํา “ป๓ญญา” 
อาจหมายถึงคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรือแม๎แตํตัวศาสนาพุทธก็ได๎ การใช๎คํานี้เชิงอุปลักษณ๑ได๎
ซํอนแงํมุมหรือด๎านอ่ืน ๆ ของคํานี้ในด๎านความหมายได๎เชํนกัน อุปลักษณ๑จึงเป็นกลไกทางปริชานที่
สําคัญที่ทําให๎เกิดการขยายความหมาย 

สิ่งที่นําสังเกตอีกประการคือพระสงฆ๑ท้ังสามรูปมิได๎บอกวําแนวคิดสิทธิมนุษยชนในแบบ
ตะวันตกเป็นสิ่งไมํดี แตํทํานก็ไมํได๎ยอมรับวําแนวคิดสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตกเป็นความดี
ระดับสูง การเลําสิทธิมนุษยชนออกมาในทํานองนี้จึงไมํใชํของงําย และนี้สะท๎อนถึงความตระหนักดี
ของพระสงฆ๑ที่เห็นวําประเด็นคุณคําเป็นเรื่องสัมพัทธ๑ แตํในขณะเดียวกัน พระสงฆ๑ทั้งสามรูปก็ยังต๎อง
ปกปูองวิธีคิดแบบเถรวาท ซึ่งเป็นวิธีคิดของสถาบันสงฆ๑ของตน ในขณะที่พระสงฆ๑ในมหาวิทยาลัยสงฆ๑
อาจเห็นวําสิทธิมนุษยชนสามารถไปได๎กับพระพุทธศาสนาในแทบทุกแงํมุม เพราะทั้งสองระบบเป็น
เรื่องความดี  

ในงานวิชาการ พระสงฆ๑จํานวนไมํน๎อยมักเปรียบเทียบเรื่องความดีในสิทธิมนุษยชนกับ
ความดี ดังที่ปรากฏในกรอบคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรือเทียบเคียงบางหลักการของสิทธิมนุษยชน
กับแงํมุมตําง ๆ ของคําสอนทางพระพุทธศาสนา ดังเห็นวําพระมหาสุทิตย๑ อาภากโร (อบอํุน) เห็นวํา
สิทธิมนุษยชนแฝงอยูํในคําสอนทางพระพุทธศาสนา ตัวอยํางเชํน ศีล 5 ที่เกี่ยวกับการละเว๎นการฆํา
สัตว๑ตัดชีวิตทั้งคนและสรรพสัตว๑ทั้งหลายก็ต๎องถือวําเป็นสิทธิมนุษยชนในแงํที่วําคนมีสิทธิ์ที่จะ ไมํถูก
ทําร๎ายหรือถูกฆํา (พระมหาสุทิย๑ อาภากโร, 2545, น. 1) ในขณะที่พระครูปทุมกันทรากร (บุญแทน 
มะลิอํอง) เชื่อวํามีสิทธิมนุษยชนโดยธรรม ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติตํอกันระหวํางมนุษย๑กับสรรพสิ่งที่อยูํ
ในโลก เสมือนวําสรรพสิ่งเป็นพ่ีน๎องกันกับมนุษย๑ (พระครูปทุมกันทรากร, 2554, น. ก) นอกจากนั้น 
พระสงฆ๑จํานวนหนึ่งเห็นวําคุณคําของความเป็นมนุษย๑ (human worth) คือเรื่องเดียวกับศักดิ์ศรีแหํง
ความเป็นมนุษย๑ (human dignity) ในนัยนี้ สิทธิมนุษยชนจึงถูกลดทอนลงไปหรือไมํ โดยอธิบายวํา
พระพุทธศาสนาตํางเห็นคุณคําของมนุษย๑เชํนกัน แตํก็มิได๎ให๎ความสําคัญมากนักเกี่ยวกับเปูาหมาย
และวิธีการของพระพุทธศาสนาที่มีความแตกตํางอยํางสิ้นเชิงกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่พัฒนามาจาก
สํานักเสรีนิยม อรรถประโยชน๑นิยม และกฎหมายธรรมชาติ ทั้งนี้ อาจเพราะคําสอนทางพระพุทธศาสนา
เป็นวิธีคิดพ้ืนฐานที่มีอยูํในสังคมไทยเป็นเวลานาน นักวิชาการ (ที่เป็นพระสงฆ๑) มักเทียบหลักการ
พ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา และในหลายกรณี พระสงฆ๑บางรูปมัก
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เปรียบนิพพานหรือวิมุตติวําเป็นอีกรูปแบบของเสรีภาพ ทั้งที่จริง ทั้งสองมโนทัศน๑มีธรรมชาติที่ตํางกัน 
หรือเป็นคนละเรื่องเดียวกัน  

ในกรณีศึกษานี้ พระสงฆ๑ทั้งสามรูปเลําอธิบายสิทธิมนุษยชนจากมุมมองของตนเอง
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ผํานกรอบไตรสิกขา สิทธิมนุษยชนในฐานะแนวคิดที่พัฒนาขึ้นในโลกตะวันตกเมื่อ
ไมํนานมานี้ได๎ถูกนํามาเปรียบเทียบกับพุทธป๓ญญา ในขณะเลําฉากสังคมและประวัติศาสตร๑ตําง ๆ 
พระสงฆ๑ทั้งสามรูปยังใช๎เกณฑ๑ความดีแบบเถรวาทในการตัดสินฉากประวัติศาสตร๑เหลํานั้น การเลํา
ของพระสงฆ๑ต๎องมีหน๎าที่ หนึ่งในหน๎าที่ที่สําคัญและเกําแกํที่สุด คือ การเทศนาสั่งสอน แตํอีกหน๎าที่ 
(function) ที่พบในวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยคือการวิพากษ๑สังคมไทย โดยเฉพาะ
การวิพากษ๑ระบบการศึกษาไทย รวมถึงพฤติกรรมของคนกลุํมตําง ๆ ในสังคมไทยโดยรวม ลักษณะนี้
จึงคล๎ายกับพระราชนิพนธ๑เรื่อง “วําด๎วยมนุษยธรรม 4 อยําง” ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว ซึ่งทรงวิพากษ๑ความเชื่ออยํางผิด ๆ ของคนไทยเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 

นอกจากนั้น ในสังคมไทย คําวํา “อิสรภาพ” “เสรีภาพ” ยังถูกใช๎อยํางหลวม ๆ ในการ
สื่อถึงมโนทัศน๑เรื่องวิมุตติ ทั้งที่จริง  คําวํา “ความหลุดพ๎น” ก็เป็นคําไทยดั้งเดิมที่สามารถจับใจความ
ของคําวํา “วิมุตติ” ในภาษาบาลีได๎ดีกวําคําวํา “อิสรภาพ” หรือ “เสรีภาพ” ซึ่งได๎กําเนิดขึ้นมาใน
สังคมไทยในบริบททางการเมืองของยุคแหํงการลําอาณานิคม อยํางไรก็ดี งานวิจัยนี้มิต๎องการตัดสิน
คุณคําในด๎านการใช๎ภาษา แตํเพียงต๎องการนําเสนอความจริงเกี่ยวกับการใช๎ภาษา 

พระสงฆ๑ไทยมักนิยมพิจารณาพระธรรม หรือพระพุทธศาสนาวําเป็นเรื่องของโลก 
จิตวิญญาณ และมักมองกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองวําเป็นเรื่องของโลกวัตถุ นี้เป็นวิธีคิด
พ้ืนฐานสํวนใหญํที่เรามักเจอในงานวรรณกรรมไทย หรือในวาทกรรมไทยในป๓จจุบัน ดังที่ ธงชัย วินิจจะกูล 
อธิบายวํา การแบํงสภาพวัตถุกับสภาพจิตวิญญาณ เชํนนี้พบในงานเขียนและวรรณกรรมไทยหลาย
ประเภทนับตั้งแตํคริสต๑ศตวรรษที่ 19 จนถึงป๓จจุบัน คล๎ายกับที่เกิดขึ้นในประสบการณ๑แบบอาณา
นิคมและหลังอาณานิคมในสังคมอ่ืน ๆ ในวาทกรรมที่แบํงสองสํวนเชํนนี้ วัฒนธรรมฝรั่งถูกเสนอวํา
เป็นรูปแบบโฉมภายนอก สํวนวัฒนธรรมไทยเป็นแกํนแท๎ภายใน วัฒนธรรมตะวันตกถูกมองวําเป็น
เครื่องมือ สํวนวัฒนธรรมไทยเป็นเปูาหมายที่พึงประสงค๑ ความเข๎าใจสิทธิมนุษยชนของไทยยังไมํ
สามารถปรับตัวให๎ประสานเกื้อหนุนกันระหวํางป๓จเจกชนกับชุมชน นําจะเป็นเพราะป๓จเจกชนยังไมํมี
ความหมายเทําไรนักในวัฒนธรรมไทย (ธงชัย วินิจจะกูล, 2562, น. 36-208) 

นอกจากนั้น พระสงฆ๑ไทยยังไมํคํอยนิยมการวิเคราะห๑ในแบบศาสนาเปรียบเทียบของ
โลกตะวันตก  ดังเชํน  การวิเคราะห๑ในด๎านเปูาหมาย (teleology) การหลุดพ๎น (soteriology) 
จริยศาสตร๑ (ethics) ในงานศึกษาเชิงเปรียบเทียบของตน แตํทวํานิยมที่จะเปรียบสิ่งที่ตนเห็นวําเป็น
หลักการสําคัญในพระพุทธศาสนากับหลักการพ้ืนฐาน (fundamental principles) ของสิทธิมนุษยชน 
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เชํน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักภราดรภาพ หรือกับมโนทัศน๑อ่ืน ๆ เชํน สิทธิ หน๎าที่ 
ศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑ เป็นต๎น  

ยิ่งกวํานั้น พระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูปมักไมํเน๎นเรื่องกฎแหํงกรรมในแบบชาติที่แล๎วในการ
เทศนา แตํมักเน๎นกฎแหํงกรรมในแบบชาติป๓จจุบัน ทั้งนี้เพราะคนไทยสมัยใหมํมักวิจารณ๑แนวคิดที่ฝ๓ง
รากลึกในสังคมไทยที่เห็นวํามนุษย๑แตํละคนมีสถานภาพตําง ๆ  สูง หรือ ต่ํา  ดี หรือ เลว  นั้น เป็นผล
สะท๎อนของบุญ หรือ กรรม ที่แตํละคนได๎สะสมไว๎ในชาติกํอน ดังนั้น คนไทยจึงไมํเข๎าใจวําความแตกตําง
และความไมํเสมอภาคทางสังคมเป็นผลอันเนื่องมาจากระบบสังคมที่ไมํยุติธรรมแตํกลับเข๎าใจวํานั่นคือ
กฎเกณฑ๑ที่โลกและชะตาชีวิตได๎กําหนดไว๎แล๎วด๎วยความยุติธรรม และถ๎าใครไมํยอมรับ และพยายาม
ขัดขวางชะตาชีวิตที่ดีของคนอ่ืน ยํอมหมายความวําไมํเคารพศรัทธา หรือดูหมิ่นตํอกฎเกณฑ๑ที่โลก
และชะตาชีวิตได๎รํวมกันกําหนดไว๎ การกระทําเชํนนี้จะสํงวิบากกรรม (เวงค๑ และ โรสเซ็นแบร๑ก , 
2520, น. 184) 

 
5.3 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านความคล้ายคลึงกัน 
 

ความคลายคลึงกันที่พบในตัวบทด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปมีสอง
ประเด็นดังนี ้

1. แนวเรื่อง  
พระสงฆ๑ท้ังสามรูปใช๎แนวเรื่อง (theme) สิทธิมนุษยชน แตํใช๎กลวิธีการเลําอธิบายที่

แตกตํางกัน เชํน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  เน๎นเรื่อง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑กํอนที่ประชาคมโลกจําเป็นต๎องมีสิทธิมนุษยชนมากพอ ๆ กับเรื่อง  
การประเมินคุณคําของสิทธิมนุษยชน เมื่อเทียบกับพระพุทธศาสนา ในขณะที่พุทธทาสภิกขุเน๎นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในแบบที่แยบยล และสาเหตุสําคัญท่ีโลกยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกที่  

2. ฐานคติ 
ทุกตัวบททางพระพุทธศาสนาต๎องสะท๎อนฐานคติทางญาณวิทยา (underlying 

epistemological assumption) ที่เหมือนกัน เชํน มนุษย๑มีอวิชชา พระพุทธศาสนาสามารถปลดปลํอย
มนุษย๑ออกจากอวิชชา การเชื่อในเรื่องโลกหน๎า พุทธานุภาพ อภิญญา 6 และวิชชา 8 ซึ่งอาจถูกมอง
วําเป็นเรื่องไสยศาสตร๑ หรือเรื่องเหลือเชื่อสําหรับหลายคนในยุคสมัยใหมํก็ตาม ในลักษณะเชํนเดียวกัน 
ทุกตัวบททางพระพุทธศาสนามักต๎องสะท๎อนฐานคติทางอภิปรัชญาเถรวาท (underlying metaphysical 
assumption) ที่เหมือนกัน นั่นคือการเชื่อในกฎแหํงกรรมในฐานะ 1 ใน 5 กฎธรรมชาติที่สําคัญ และ
กฎไตรลักษณ๑ หากวิเคราะห๑ลงลึก เราจะพบวํา ตัวบททางพระพุทธศาสนาต๎องสะท๎อนฐานคติทา ง  
ภววิทยา (underlying ontological assumption) ที่เหมือนกันคือการเชื่อในมิติของทุกสิ่งที่รับรู๎สึก
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ได๎ (all sentient beings) ซึ่งในที่นี้คือ สัตว๑เดรัจฉาน เทวดา พรหม เปรต อสุรกาย เป็นต๎น ฐานคติ
เหลํานี้ก็ยังเป็นเรื่องที่พิสูจน๑ไมํได๎ในแบบวิทยาศาสตร๑ เพราะมันเป็นเรื่องที่ไกลเกินกวําขีดความสามารถ
ของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร๑ในยุคป๓จจุบันจะพิสูจน๑ได๎ ในทางกลับกัน หากเราคิดวําเรื่องเหลํานี้
เป็นไสยศาสตร๑สิ้นเชิง คําสอนพระพุทธศาสนาก็คงเป็นเรื่องไสยศาสตร๑ เพราะพระไตรปิฎกนําเสนอ
เรื่องเหลํานี้ แตํหากคิดวําเรื่องเหลํานี้เป็นจริง แตํเรายังหาทางพิสูจน๑ไมํได๎ นั่นก็เป็นอีกประเด็นซึ่งก็
เหมือนกับกฎฟิสิกส๑ที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาลจํานวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องของการคาดคะเน และยังต๎อง
รอหลักฐานที่จะมาสนับสนุนฐานะของข๎อเสนอทางทฤษฎีอีกในอนาคต 

3. กรอบความรู้และความจริง 
พระสงฆ๑ทั้งสามรูปใช๎กฎเกณฑ๑ทางความรู๎ (rules) หรือชุด/กรอบความรู๎ (episteme) 

เดียวกันในการดําเนินเรื่องและในการตัดสินความจริงและความถูกต๎อง นั่นคือ การใช๎กฎเกณฑ๑ทาง 
จริยศาสตร๑เถรวาทในตัวบท โดยเฉพาะการใช๎หลักไตรสิกขารํวมกับกฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริง
แบบเถรวาทอ่ืน ๆ (ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎก) ในการผลิต/สร๎างตัวบท โดยผสมผสานวาทกรรมนี้
กับวาทกรรมรํวมสมัยชุดอ่ืน ๆ ที่หมุนเวียนในสังคมไทย คงไมํผิดที่จะกลําววํา พระสงฆ๑ทั้งสามรูป
พยายามรักษา/อนุรักษ๑วิธีคิดและวิธีเลําแบบเถรวาท พระสงฆ๑ไมํละทิ้งกรอบหรือวิธีคิดแบบเถรวาท 
แม๎วําการดําเนินเรื่องและการเน๎นประเด็นตําง ๆ อาจแตกตํางกัน เชํน พุทธทาสภิกขุเน๎นแนวคิดเรื่อง 
อตัมมยตา ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เน๎นแนวคิดเรื่องศีล 5 และทิศ 6 และ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีเน๎นแนวคิดเรื่องสัมมาป๓ญญาหรือพุทธป๓ญญา อยํางไรก็ตาม แนวคิดทั้งหมด
นั้นเป็นมิติหนึ่งของไตรสิกขาในฐานะกฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงของเถรวาท (ซึ่งหมายถึงการรู๎
แบบเถรวาท) 

กฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงในแบบเถรวาทได๎มาพร๎อมกับคําวํา “ป๓ญญา” หรือคํา
หรือสํานวนอ่ืน ๆ ที่มีต๎นกําเนิดในพระไตรปิฎก เชํน อตัมมยตา รู๎ตามความเป็นจริง เป็นต๎น  ดังนั้น 
คําวํา “ป๓ญญา” ในที่นี้จึงมิใชํเรื่องของการรู๎ทั่ว การรู๎ถึงในแบบทั่วไป แตํทวําเป็นการรู๎ทั่ว รู๎ถึงในแบบ
เถรวาท ซึ่งมีรากในพระธรรม หรือมีต๎นกําเนิดในพระไตรปิฎก 

ทั้งสิทธิมนุษยชนและพระพุทธศาสนามีความเหมือนกัน กลําวคือ ทั้งสองเป็นเรื่อง 
จริยศาสตร๑ หรือความดี ซึ่งอาจแบํงยํอยออกเป็น 2 มิติ คือ ความดีระดับป๓จเจก และมิติความดีระดับ
สังคม การศึกษากฎเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑ในตัวบท/วาทกรรมเถรวาทจึงเป็นเรื่องสําคัญ เพ่ือเข๎าใจวิธี
คิด วิธีพิจารณา ตลอดจนตัวโครง สร๎างกฎเกณฑ๑ทางความรู๎ในเรื่องความดี ดังที่ปรากฏในตั วบท
ดังกลําว  

งานวิจัยพบวํา เกณฑ๑กุศลกับอกุศล (การพิจารณาวําอะไรคือความดี หรือความชั่ว) 
ไตรสิกขา (การแบํงระดับของความดี) บุญกิริยาวัตถุ 10 (วิธีทําความดี) เป็นทั้งแนวคิดและกฎเกณฑ๑ที่
ประกอบกันจนเป็นโครงสร๎าง โดยกฎเกณฑ๑เหลํานี้ไมํสามารถใช๎ได๎โดยลําพัง หรือไมํสามารถแยกออก
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จากสํวนที่เหลือ กุศลกับอกุศลเป็นโครงสร๎างของกฎเกณฑ๑ที่สะท๎อนวิธีคิดเรื่องความดี ในขณะที่ศีล
เป็นเรื่องความดี ศีลสะท๎อนในไตรสิกขาซึ่งเป็นกฎเกณฑ๑สําหรับการแบํงระดับของความดี ศีลยัง
สะท๎อนในอริยมรรคมีองค๑แปดด๎วย ทั้งหมดอาจเรียกในแบบรวม ๆ ในที่นี้วํา “กฎเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑”  

โดยทั่วไป เกณฑ๑วินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่ว ให๎ถือเอาเจตนาเป็นหลักตัดสินวําเป็น
กรรมหรือไมํ และในแงํที่วํากรรมนั้นดีหรือชั่ว โดยพิจารณาตามกุศลและอกุศล โดยพิจารณามูลเหตุวํา
เป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือเกิดจากอกุศลมูลคือ โลภะ โทสะ โมหะ 
จริยศาสตร๑ของพระพุทธศาสนาสร๎างอยูํบนสิ่งที่เรียกวํา “ศีล” และ “ธรรม” อันหมายถึงข๎อที่ควร
หลีกเลี่ยงกับข๎อสํงเสริมที่ดีทั้งกับตนเองและผู๎อ่ืนที่ควรแกํการนําไปปฏิบัติ สําหรับฆราวาส เบญจศีล
และเบญจธรรมมักถูกใช๎เป็นหลักเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑เบื้องต๎น แตํสําหรับบรรพชิต หลักเกณฑ๑มี
ความสลับซับซ๎อน จริยศาสตร๑ของปุถุชนทั่วไป คือการพยายามฝึกจิตให๎ปลํอยวางจากการกระทํา 
สําหรับจริยศาสตร๑ขั้นสูงต๎องพิจารณาในกรอบอริยมรรค ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติมี 8 ประการ หรือ
เรียกวํา มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งหมายถึงการเดินสายกลาง อยํางไรก็ดี สิ่งที่อาจจัดเรียกวําจริยศาสตร๑ใน
พระพุทธศาสนามีมากมาย เพราะพระพุทธเจ๎าทรงแสดงธรรมไว๎มากมาย เพ่ือให๎เหมาะสมตํออุปนิสัย
และพ้ืนฐานการดํารงชีวิตของผู๎ฟ๓งธรรม แตํในหลักใหญํของหลักธรรมทั้งหมดก็สามารถจัดรวมลงใน
หลักการใหญํ 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ และป๓ญญา หรือไตรสิกขา (สมเกียรติ โลํเพชรัตน๑, 2562, 
น. 247-248) 

อยํางไรก็ดี สมาธิในพระพุทธศาสนาแบํงกว๎าง ๆ ออกเป็น มิจฉาสมาธิ และสัมมาสมาธิ 
เพราะฉะนั้นหากใช๎คําวํา สมาธิ โดยทั่วไป ก็ให๎เข๎าใจวําเป็นสัมมาสมาธิ ถ๎าเป็นสมาธิอยํางอ่ืนก็เป็น
มิจฉาสมาธิ จิตวํางเทํานั้นก็จะเกิดสมาธิได๎ เพราะฉะนั้น ผู๎ที่มีจิตวํางจึงเป็นผู๎ที่มีสมาธิอยํางถูกต๎อง 
และในขณะที่มีจิตวํางนั้นก็เป็นความเฉลียวฉลาดอยํางยิ่ง มันเป็นเสมือนกระบวนการตํอเนื่อง แตํเมื่อ
มีอารมณ๑ยึดมั่นถือมั่น เชํน มีความอยาก มีความโกรธ หรือมีความเข๎าใจผิด ทั้งอวิชชา โมหะ โทสะ
ล๎วนทําให๎เกิดการยึดมั่นถือมั่น ความวํางกับป๓ญญา หรือสติป๓ญญานี้เป็นสิ่งเดียวกัน ไมํใชํเป็นของสอง
สิ่งที่เหมือนกัน แตํวําเป็นสิ่ง ๆ เดียวกัน (พุทธทาสภิกขุ, 2558ก, น. 90) 

ทั้งนี้ อาจกลําวในอีกแบบได๎วํา ไตรสิกขาประกอบด๎วย ศีล สมาธิ ป๓ญญา หรืออาจกลําว
วํา ไตรสิกขาสะท๎อนความดีสามระดับ คือ อาทิกัลยาณะ (ความดีงามในเบื้องต๎น) มัชเฌกัลยานะ 
(ความดีงามในทํามกลาง) และปริโยสานกัลยาณะ (ความดีงามในที่สุด) ด๎วยนัยนี้ ศีลจึงเป็นเพียงความ
ดีเบื้องต๎น สมาธิเป็นความดีงามในทํามกลาง และป๓ญญาเป็นความดีงามในที่สุด  

ไตรสิกขา 
ศีล - สมาธิ - ป๓ญญา 
หากกลําวในเชิงนิรุกติศาสตร๑  ไตรสิกขา  ประกอบด๎วย คําวํา “ไตร” ซึ่งแปลวํา สาม 

และคําวํา “สิกขา” ซึ่งแปลวํา การศึกษา หรือ เรียนรู๎ ทุกคํามาจากภาษาบาลี คําวํา “ไตรสิกขา”
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ปรากฏในคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนา (บาลี) ดังนั้น คํานี้จึงนิยมแปลกันวํา ข๎อปฏิบัติที่เ ป็นหลักใน
การศึกษา หรือการศึกษา 3 อยําง ความหมายของคําวํา “การศึกษา” ในทั่วไปหมายถึงการเรียนรู๎ 
การหาประสบการณ๑แหํงชีวิตและการพัฒนาตนเองในด๎านตําง ๆ คือ ทางกาย ทางสมอง ทางอารมณ๑
และสังคม แตํความหมายของคําวํา “การศึกษา” ในไตรศึกษานี้ลึกลงไปอีก คือ การศึกษาเพ่ือขจัด
หรือถลุงกิเลสให๎ออกจากตน พยายามกําจัดอวิชชา ตัณหา และอุปาทานให๎ออกไป เพ่ือผลแหํงการ
ตรัสรู๎ (วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, 2530, น. 111) 

ในทัศนะของปราชญ๑เถรวาท ความดีในระดับของการไมํละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ผู๎อ่ืนจึงอาจเทียบเทํากับเรื่องความดีในระดับศีล ซึ่งเป็นความดีระดับพ้ืนฐานที่ทุกคนต๎องทํา หากใคร
ไมํทํา สังคมจะหาความสงบสุขไมํได๎ แตํคําสอนทางพระพุทธศาสนามิสนับสนุนมโนทัศน๑เรื่องสิทธิ 
แตํเน๎นธรรมะ หรือหน๎าที่ พระสงฆ๑ทั้งสามรูปเชื่อวํากฎหมายตําง ๆ ที่แตํละประเทศประกาศใช๎กัน
ออกมาเพ่ือเคารพศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑ สิทธิ และเสรีภาพ ดังที่ปรากฏในสาระสําคัญของ
ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ พระสงฆ๑ทั้งสามรูปเชื่อวําเครื่องมือทางกฎหมาย
เหลํานั้นยังไมํเพียงพอในการธํารงรักษาสันติภาพและความผาสุกของชาวโลกเพราะการบรรลุและ
รักษาสันติภาพต๎องมาจากความไมํเห็นแกํตัว หรือความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นระดับของความดีที่ลึกซึ้ง
กวําความดีในระดับของการไมํละเมิดสิทธิของมนุษย๑ หากกลําวในอีกแบบ การไมํละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของมนุษย๑จึงเป็นเพียงแคํเรื่องความดีระดับศีล แตํคงมิใชํสิ่งที่อาจเรียกวํา “ความดีระดับสูง” 
ดังที่สะท๎อนอยูํในแนวคิดเรื่องป๓ญญาในไตรสิกขา อนัตตาหรือการไมํเห็นแกํตัวจึงเป็นเรื่องจําเป็น 
ทั้งนี้ สําหรับชาวพุทธ ความกรุณา หรือความไมํเห็นแกํตัวก็เป็นพุทธป๓ญญา นอกจากนั้น การเข๎าถึง
ป๓ญญาหรือความดีในข้ันสูงสุดตํางสะท๎อนวิธีการพัฒนาที่อยูํในไตรสิกขา 

ความวํางกับป๓ญญาหรือสติป๓ญญานั้นเป็นสิ่งเดียวกัน ไมํใชํเป็นของสองสิ่งที่เหมือนกัน
แตํทวําเป็นเรื่องเดียวกัน ข๎อนี้จึงหมายความวําป๓ญหาที่แท๎จริงหรือถึงที่สุดของป๓ญญานั้นคือความวําง
หรือสภาพปราศจากอวิชชา กิเลส ตัณหา อุปาทาน จิตสามารถกลับไปสูํสภาพเดิมแท๎ คือ สัมมา
ป๓ญญา หรือสติป๓ญญา (คณาจารย๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555, น. 163) 

อยํางไรก็ดี นักวิชาการตะวันตกมิได๎ใช๎เกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑และโลกทัศน๑ข๎างต๎นในการ
วิเคราะห๑ความดี การพิจารณาความดีในโลกตะวันตกหรือในภูมิภาคตําง ๆ อาจมีความแตกตํางหรือ
ใกล๎เคียงกับคําสอนพระพุทธศาสนา แตํแนวคิดสิทธิมนุษยชนพัฒนาจากสํานักอรรถประโยชน๑นิยม  
ซึ่งเน๎นเรื่องประโยชน๑ของคนสํวนใหญํในการกําหนดหรือนิยามความดี  

แม๎กระนั้น การที่นักวิชาการตะวันตกบางคนได๎วิจารณ๑คําสอนทางพระพุทธศาสนาวํา  
ไมํมีคําสอนเรื่องปรัชญาสังคมในแบบศาสนาอ่ืน ๆ สํวนหนึ่งเพราะนักวิชาการตะวันตกหาคํา วํา 
“ปรัชญาสังคม” ในพระไตรปิฎกไมํเจอ เพราะมิได๎ใช๎เทคนิคทางปรัชญาภาษาในการตีความพระไตรปิฎก 
แตํสําหรับชาวพุทธ พระไตรปิฎกเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องสังคม ดังเห็นวํา ครั้งหนึ่งการสํงเสริมให๎เป็น
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อรหันต๑เพ่ือการพ๎นทุกข๑เคยถูกตีความอยํางทื่อ ๆ วําเป็นเรื่องของความเห็นแกํตัว แตํที่จริง สภาพของ
การนิพพานนั้นเป็นการไร๎อัตตา ในอีกด๎านหนึ่งของเหรียญ มันเป็นเรื่องเพ่ือสังคมล๎วน ๆ  

ปรัชญาสังคมในแบบตะวันตกเน๎นการปฏิรูปสังคม การเรียกร๎อง การอ๎างสิทธิและเสรีภาพ 
และอาจรวมถึงการใช๎ความรุนแรงเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพ อยํางไรก็ดี อหิงสายังเป็นเรื่อง
สําคัญของคําสอนทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น พระสงฆ๑ทั้งสามรูปจึงเน๎นเรื่องความเมตตากรุณาในการ
ที่โลกจะบรรลุสันติภาพ มากกวําเน๎นเรื่องการสร๎างตัวบทกฎหมายขึ้นมากมายเพ่ือใช๎บังคับให๎ผู๎คนใน
สังคมไมํละเมิดสิทธิของผู๎อ่ืน หรือเพ่ือให๎ผู๎คนดําเนินชีวิตภายใต๎กฎระเบียบ โดยมีเปูาหมายสําคัญที่
ความสงบสุข หรือสันติภาพ  

นอกจากนั้น ปรัชญาเถรวาทไมํเชื่อในเรื่อง “สิ่งโดยตัวเอง” อันมีลักษณะตายตัวชั่วนิรันดร 
แตํเชื่อในสิ่งที่มีอยูํอยํางเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ไมํเชื่อเรื่องความเป็นเอก ความโดดเดี่ยวของสรรพสิ่ง 
แตํเชื่อวําตัวตนไมํเป็นเอก แตํเป็นอนัตตา คือ เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม คําวํา “สิ่งโดยตัวมันเอง” 
ถูกแปลงไปเป็น สิ่งที่อยูํไมํได๎โดยตัวเอง หากอยูํได๎โดยการพ่ึงพาและเกี่ยวพันกับสิ่งอ่ืน ทั้งยังเปลี่ยนแปลง
ไปได๎ด๎วย (สมัคร บุราวาศ, ศยาม, 2552, น. 147) คําวํา “อัตตา” และ “อนัตตา” ที่พบในตัวบทจึง
สามารถสื่อถึงมิติทางภววิทยา (สภาวะและการดํารงอยูํของสิ่งดังกลําว) และอาจหมายรวมถึงมิติทาง 
จริยศาสตร๑ที่อนัตตาหมายถึงการไมํยึดติดในอัตตาของตนเอง อนัตตาก็เป็นพุทธป๓ญญาอีกเชํนกัน 

นําสังเกตวํา หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคแรก ๆ เรียกวํา “พรหมจรรย๑” 
อันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ๎าได๎ทรงวางไว๎ให๎พุทธบริษัท โดยสามารถแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ 
มัชเฌนธรรมเทศนา และมัชฌิมาปฏิปทา มัชเฌนธรรมเทศนา คือ การเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลาง 
ซ่ึงประกอบด๎วยคําสอนเรื่องขันธ๑ 5 ไตรลักษณ๑ ปฏิจจสมุปบาท กรรม สังสารวัฏ และนิพพาน (วิมุตติ) 
ในขณะที่มัชฌิมาปฏิปทา คือ ข๎อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางตามกฎธรรมชาติ ซึ่งประกอบด๎วยคําสอน
เรื่องมรรคมีองค๑ 8 ไตรสิกขา และความไมํประมาท (คณาจารย๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2555, น. 100) คําสอนทั้งสองสํวนนี้ถือวําเป็นหลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาเถรวาท
และคําสอนทั้งหมดตํางมีลักษณะที่ยึดโยงกันหมด เชํน เมื่อระบุถึงคําหรือธรรมวําด๎วย “ป๓ญญา” 
ผู๎อํานต๎องเข๎าใจถึงความเชื่อมโยงของป๓ญญากับธรรมในหมวดอ่ืน ๆ รวมถึงฐานคติที่อยูํเบื้องหลัง
หลักธรรมนั้นด๎วยเสมอ นี้เป็นวิธีคิดท่ีเป็นระบบหรือเป็นจารีตที่สืบทอดตํอกันมา 

นอกจากนั้น หากพิจารณาในด๎านประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญา เราจําเป็นต๎องตระหนักวํา
แม๎คําวํา “คุณธรรม” “จริยธรรม” และ“จริยศาสตร๑”เป็นคําที่เพ่ิงถูกประดิษฐ๑ขึ้นในยุคสมัยใหมํเพ่ือ
ใช๎แปลคําวํา “morality” และคําวํา “ethics” ในภาษาอังกฤษ คําเหลํานี้จึงมิได๎มีในภาษาไทยในชํวง
กํอนยุคอาณานิคม คําดั้งเดิมที่ใช๎ในสังคมไทยโบราณ คือ ศีลธรรม ซึ่งมากศีลและธรรม ดังที่อธิบายไป
กํอนหน๎านี้ 
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5.4 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านความแตกต่าง 
 

ความแตกตํางในด๎านตัวบทของพระทั้งสามรูปมีอยูํในหลายระดับและในหลายประเด็น 
แตํในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะ 3 ประเด็น คือ 1. มุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชน 2. การยกตัวอยํางเหตุการณ๑
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และ 3. การสร๎างเหตุผลเรื่องสิทธิมนุษยชน  

 
5.4.1 มุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชน 

มุมมอง (point of view) หมายถึง ลักษณะวิธีการเลํา (mode of narration) ที่
ผู๎เขียนได๎ใช๎เพ่ือให๎ผู๎อํานงานประพันธ๑สามารถได๎ยินและได๎เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่อง นอกจากนั้น 
มุมมองยังอาจหมายรวมถึงวิธีคิด วิธีมองโลก วิธีเลําเรื่องของผู๎เขียน หรือแม๎แตํทรรศนะของแตํละ
บุคคลที่มีตํอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจพบในตัวบทใด ๆ ในนัยนี้ มุมมองจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก
ที่สุดในการเลําอธิบาย/ในการนําเสนอเรื่อง เพราะหากเรื่อง (story) หมายถึงความจริง (truth) มุมมอง
ของผู๎เขียน/ผู๎เลําเรื่องที่มีประสบการณ๑ อายุ คํานิยม และความเชื่อที่ตํางกันนี้อาจสํงผลทําให๎เราเข๎า
ใจความจริงในแบบที่แตกตํางกัน ทั้งนี้เพราะความจริงนั้นมีหลายด๎าน จึงขึ้นอยูํกับวําเราจะพิจารณา
ความจริงนั้นจากมุมมองไหน  

อยํางไรก็ดี เนื่องจากผู๎เขียน หรือผู๎เลําในที่นี้เป็นพระสงฆ๑ ซึ่งสังกัดอยูํกับประเภท
หนึ่งของสถาบันทางสังคม (social institution) มุมมองของพระสงฆ๑จึงสะท๎อนวิธีคิดของสถาบันสงฆ๑
และบอกเป็นนัยถึงวิธีมองโลกท่ีทั้งเหมือนและแตกตํางจากฆราวาสชาวไทยโดยทั่วไป 

นอกจากนั้น มุมมองยังมีอิทธิพลตํอโครงสร๎างของเรื่องเลํา ซึ่งหมายถึงการเลือก
และการลําดับฉากหรือประเด็นในเรื่องเลํา แตํตัวบทในที่นี้มิใชํเรื่องแตํง (fiction) แตเํป็นงานประพันธ๑
เชิงแสดงความคิดเห็น หรืองานประเภทสารคดี (non fiction) ดังนั้น ผู๎เขียนและผู๎เลําเรื่องจึงเป็นคน
เดียวกัน ทั้งนี้ เพราะงานนิพนธ๑ทั้งสามเรื่องจัดวําเป็นงานเขียนเชิงสารคดีที่ผู๎เขียนพยายามเลําอธิบาย
สิทธิมนุษยชนจากมุมมองของตนเอง ผู๎อํานจึงได๎ยินเสียงของพระภิกษุสงฆ๑ในขณะที่ตนกําลังอํานงาน
ดังกลําว 

ดังที่ทราบกันวํา งานนิพนธ๑ของพระสงฆ๑ทั้งสามนี้เกี่ยวข๎องกับนัยตําง ๆ ของ
ประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นวิธีคิดทางจริยศาสตร๑ (ethical thought) ที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑
ทีแ่ตกตํางไปจากพระพุทธศาสนาทั้งในด๎านเนื้อหา คํานิยม บริบทเวลา และบริบทสถานที่ งานนิพนธ๑
เหลํานี้ถูกเขียนขึ้นจากมุมมองของพระภิกษุสงฆ๑เถรวาทของไทย ซึ่งศึกษาพระธรรมอยํางจริงจัง จึงมิใชํ
มุมมองของพระสงฆ๑บวชใหมํ  

อยํางไรก็ดี การที่ผู๎ตีความจะต๎องดํวนสรุปตัดสินวํา งานนิพนธ๑ของพระสงฆ๑ทั้งสาม
ใช๎วาทกรรมเถรวาทไทย (Thai Theravada discourse) เพียงเพราะผู๎เลําหรือผู๎เขียนเป็นพระภิกษุ
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สงฆ๑นั้นคงไมํถูกต๎อง นําสังเกตวํางานประพันธ๑/ตัวบทจํานวนมากที่เขียนโดยพระสงฆ๑แตํก็มิได๎สะท๎อน
ความรู๎หรือวิธีคิดแบบเถรวาทไทยก็มีอยูํมาก แตํในกรณีนี้ เนื่องจากผู๎ตีความได๎ทราบเกี่ยวกับสาระ
ของตัวบทในตอนต๎นแล๎ววําตัวบทมีเงื่อนที่บํงบอกถึงวาทกรรมเถรวาทไทย ซึ่งสะท๎อนสมมุติฐานทาง
พุทธญาณวิทยา (Buddhist epistemoligical assumption) ดังนั้น การที่สรุปวําเรื่องเลําทั้งสามชิ้น
สะท๎อนมุมมองของสถาบันสงฆ๑และการใช๎วาทกรรเถรวาทไทยจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล เนื่องจากวิธี
คิดและความรู๎ที่ถูกพบในเรื่องเลํา/ตัวบททั้งสามเป็นวิธีคิดทางจริยศาสตร๑ในแบบเดียวกับการแบํงแยก
ความดีและความเลวที่เจออยูํในพระไตรปิฎก  

ตัวบทเหลํานี้จึงบํงบอกถึงมุมมองของพระภิกษุสงฆ๑เถรวาทที่มีตํอประเด็นสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งเป็นระบบจริยศาสตร๑ประเภทหนึ่งของโลกตะวันตกที่พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ผํานมา 
นอกจากสะท๎อนประสบการณ๑ความรู๎ของตน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในชํวงเวลาที่
แตกตํางกันพอสมควร ดังเห็นวําพุทธทาสภิกขุมีชีวิตระหวํางปี  ค.ศ. 1906 -1994 สมเด็จ               
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ปยุตโต) มีชีวิตระหวํางปี ค.ศ. 1938 จนป๓จจุบัน และพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี 
มีชีวิตระหวํางปี ค.ศ. 1972 จนป๓จจุบัน  

ธงชัย วินิจจะกูล ได๎ให๎ข๎อสังเกตที่นําสนใจวําการแบํงโลกทางวัตถุออกจากโลก
ทางจิตวิญญาณเป็นแบบแผนที่พบได๎ในงานวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะงานวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา พระสงฆ๑ไทยมักเห็นวําสังคมไทยควรรับความคิดและเทคโนโลยีจากตะวันตกเพ่ือมา
ใช๎ในการพัฒนาด๎านวัตถุ แตํในขณะเดียวกันยังเห็นวําศาสนาและประเพณีดั้งเดิมของสังคมไทยนั้น
ดีกวําอิทธิพลจากตะวันตก (ธงชัย วินิจจะกูล, 2562, น. 13) 

ในด๎านชํวงเวลา มุมมองของพุทธทาสภิกขุสะท๎อนโลกทัศน๑ของพระสงฆ๑ที่ได๎เกิด
กํอนเหตุการณ๑เปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม 2475 (Siamese Revolution) และเติบโตขึ้นมาในยุค
หลังเหตุการณ๑การเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม พุทธทาสภิกขุจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในมิติตําง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอยํางมากมาย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การรับวิธีคิดแบบตะวันตก การเข๎ามาข๎อง
เกี่ยวกับไทยของมหาอํานาจอยํางสหรัฐอเมริกาในชํวงสงครามเย็น (Cold War) เพ่ือขอให๎ไทยชํวยตน
ในการทําสงครามกับเวียดนามเหนือ ซึ่งเป็นตัวแทนของลัทธิคอมมิวนิสต๑ การดํารงอยูํของกองทัพ
สหรัฐฯบนแผํนดินไทยได๎นํามาสูํการรับคํานิยมและวัฒนธรรมอเมริกันมากพอ ๆ กับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยอยํางรวดเร็วอยํางมิเคยมีมากํอน อันเป็นผลมาจากการหลั่งไหลของเงินดอลลาร๑สหรัฐ
ที่ใช๎ในการทําสงครามเพ่ือปิดล๎อมอิทธิพลของพวกคอมมิวนิสต๑ในอินโดจีน มุมมองของพุทธทาสภิกขุ
จึงสะท๎อนความรู๎สึกถึงอันตรายที่มากับการที่ไทยถูกใช๎เป็นหมากในระบบการเมืองระหวํางประเทศและ
รวมถึงการถูกบูรณาการเข๎าสูํระบบโลกทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม อยํางมิเคยมี
มากํอนในสมัยใดในประวัติศาสตร๑  
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เพ่ือที่จะเข๎าใจทําทีของพุทธทาสภิกขุตํอแนวคิดเสรีนิยม ผู๎วิจัยจําเป็นต๎องศึกษา
ประเด็นนี้ในงานเลํมอื่น ๆ ของพุทธทาสภิกขุ และได๎พบในหนังสือ “ธัมมิกสังคมนิยม” 

อาตมาอยากจะขอร๎องให๎มองไกลลิบลงไปจนถึงเรื่องธรรมชาติวําธรรมชาติอันบริสุทธิ์
นั้นเป็นเรื่องของสังคมนิยม ไมํใชํเสรีนิยม ถ๎าเป็นเสรีนิยมแล๎วจะพินาศหมดตั้งแตํแรก
สร๎างโลก จะตายหมด แล๎วไมํมีอะไรเหลืออยูํจนกระทั่งบัดนี้ แตํเพราะความที่มันเป็น
สังคมนิยมอยูํในตัวมันโดยอัตโนมัติของธรรมชาติ ที่ยังไมํมีชีวิตจิตใจอะไร ไมํมีความคิด
นึกอะไร มันจึงอยูํรอดมาได๎ (พุทธทาสภิกขุ, 2548, น. 70) 

ในการที่เราจะเข๎าใจความคิดของพุทธทาสภิกขุในด๎านอุดมการณ๑การเมือง
ระหวํางประเทศ ข๎อความข๎างลํางที่ยกมานี้คงจะชํวยทําให๎เราทราบถึงแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ
ชัดเจนขึ้น 

เมื่อไมํระลึกถึงระบบการควบคุมกิเลสแล๎ว ระบบการเมืองแบบเสรีนิยมก็เป็นเรื่องบ๎า
หลังและเป็นอันตราย ทําไมไมํนึกถึงระบบควบคุมกิเลสกันเสียกํอนแล๎วจึงจะมานึกถึง
ระบบเสรีนิยม ทางที่มนุษย๑เราจะรอดตัวไปได๎นี้มันอยูํที่ไหน ถ๎าจะใช๎อุดมคติวํา เสรีนิยม 
คําวํา เสรีนิยม นี้ความหมายมันก็เดินผิดทางแล๎ว เพราะคําวํา politics นี้หมายถึงคนมา
รวมกัน ถ๎าแยกออกเป็นเสรีนิยมก็เริ่มผิดความหมายของเรื่อง politics ไมํใชํคนมากเสีย
แล๎ว. . .ผู๎ที่บูชาคําวํา  เสรีนิยม  จะต๎องนึกดูให๎ดี ๆ ถ๎าเกิดการแยกเป็นอิสระสํวนบุคคล
ของคนที่มีกิเลสแล๎ว จะไมํตรงกับความหมายของคําวํา politics ซึ่งเป็นเรื่องของคนมาก
และรวมกัน แล๎วมันก็จะเป็น politics ปลอม politics บาป politics ของพญามาร 
politics ของภูตผีปิศาจ (พุทธทาสภิกขุ, 2548, น. 89) 

การศึกษาประวัติและมุมมองของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
บํงบอกวําทํานเป็นพระภิกษุสงฆ๑ที่เกิดมาทีหลังพุทธทาสภิกขุ แตํทวําทํานยังได๎เห็นทั้งยุคสงครามเย็น 
(Cold War) ยุคหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น (Post Cold War) โดยเฉพาะการลํมสลายของลัทธิ
สังคมนิยม (socialism) ในยุโรปตะวันออกและในที่อ่ืน ๆ ในโลก แม๎วําแนวคิดสังคมนิยมยังคงมีใน
เวียดนาม คิวบา เวเนซูเอลา เป็นต๎น มุมมองของทํานจึงสะท๎อนถึงความไมํแนํนอน ความผันผวน 
ความไมํจริงแท๎ของระบบตําง ๆ ที่มีอยูํในโลก ทํานมิได๎สร๎างงานนิพนธ๑ที่ล๎อระบบสังคมนิยมในแบบ
เดียวกับพุทธทาสภิกขุที่เขียนหนังสือ “ธัมมิกสังคมนิยม” แตํทํานได๎ระบุถึงสาระของอุดมการณ๑สังคม
นิยมในเชิงวิพากษ๑ งานนิพนธ๑เรื่อง “พุทธธรรม” ที่สร๎างชื่อเสียงให๎แกํทํานอยํางมากบอกเราเป็นนัยถึง
วิธีคิดโดยทั่วไปของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ที่คํอนข๎างเครํงครัดในการตีความพระธรรมคําสอนใน
แบบจารีต แม๎กระนั้น ทํานก็พยายามอยํางมากที่จะตอบโจทย๑ป๓ญหาที่สังคมไทยกําลังเผชิญ ในทัศนะ
ของผู๎วิจัย การตีความแนวคิดเรื่องกรรมตามคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดยทํานกลําวเชิงสรุปวํา 
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“กรรมในระดับสังคมเป็นเรื่องที่สามารถเข๎าใจได๎” จึงจัดวําเป็นอีกนวัตกรรมทางคําสอนทางพระพุทธ 
ศาสนาในรอบร๎อยปี 

นอกจากนั้น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ยังมีมุมมองทางด๎านปรัชญาการเมืองที่
นําสนใจ หากมิได๎ศึกษางานนิพนธ๑อ่ืน ๆ มากํอน เราอาจไมํสามารถทราบจุดยืนทางการเมืองหรือ
ความลุํมลึกของทําน ดังข๎อความดังนี้ 

เวลานี้ฝุายทุนนิยมเสรีชนะ ก็นําระบบสองด๎านนี้มาผสมกันวําในด๎านเศรษฐกิจใช๎
ระบบทุนนิยมแบบตลาดเสรี (free-market economy) สํวนในด๎านปกครองใช๎ระบบ
ประชาธิปไตย (democracy) และบอกวําต๎องใช๎ระบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมจึงจะ
ดีที่สุด จึงผนวกสองคํานี้เป็น free-market democracy แปลวําประชาธิปไตยแบบ
ตลาดเสรี ซึ่งทําให๎บางคนอาจจะหลงเพลินไปวําถ๎าเป็นประชาธิปไตยแล๎วต๎องเป็นตลาด
เสรี คือต๎องเป็นทุนนิยม ทํามกลางสภาพเชํนนี้ ความขัดแย๎งในตัวระบบเองก็อาจจะมี
อยูํและที่สําคัญคือ ฝุายหนึ่งจะครอบงําอีกฝุายหนึ่ง เชํน แนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
เข๎ามาครอบงําแนวคิดประชาธิปไตย ทําให๎มองความหมายของหลักการของประชาธิปไตย
ไปตามอิทธิพลของแนวคิดเศรษฐกิจ ดังที่เห็นได๎ชัดวําการตีความหมายของความเสมอ
ภาคและเสรีภาพเป็นการตีความหมายแบบทุนนิยม คือ ใต๎อํานาจของระบบเศรษฐกิจ
แบบสนองความต๎องการผลประโยชน๑สํวนตัว เป็นการมองความหมายแบบแบํงแยกและ
แกํงแยก (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2555ก, น. 29) 

สมเด็จพระพุทธโฆษจาย๑ (ป.อ.ปยุตโต) ได๎ตระหนักในข๎อกลําวหาที่มีอยูํในสังคม
วําคําสอนทางพระพุทธศาสนามักเน๎นความดีงามของบุคคล เชํน ใครอยากได๎บุญบารมี ก็ต๎องทําบุญ
ทําทาน รักษาศีล ตรงจุดนี้ คําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถํายทอดในจารีตเถรวาทจึงขาดมิติสังคม 
เพราะเรื่องศีลหรือวินัยเป็นเรื่องบุคคล ใครอยากเข๎าถึงนิพพานก็ต๎องปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ซึ่ง
แตกตํางจากจริยศาสตร๑ที่พัฒนาในโลกตะวันตกที่เน๎นมิติสังคม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑จึงได๎
เสนอแนวคิดเรื่อง ศีลกับเจตนารมณ๑ทางสังคม ศีลหรือวินัยคือการจัดโครงสร๎างหรือการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ๑ของมนุษย๑ในสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งหมดอยูํในความหมาย วินัย ทั้งสิ้น 
การตีความศีลและวินัยในลักษณะนี้จึงเป็นการอธิบายด๎วยภาษาสังคมวิทยารํวมสมัยผํานวิธีคิดสังคม
วิทยาที่มีรากเยอรมัน มิใชํการแปลตามตัวอักษรในแบบเดิม ๆ ตรงจุดนี้เราจึงเห็นการผสมของสอง
เส๎นของฟูาทางความคิด 

แนวคิดเรื่อง “ตถาคตโพธิศัทธา” ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎เสนอได๎
สะท๎อนความพยายามของทํานในการพาสังคมไทยกลับไปหาคุณคําภายในของมนุษย๑ ทํานได๎ขยาย
ความบทสวดโดยเน๎นวํา พระพุทธเจ๎าเป็นครูที่ยิ่งใหญํที่สามารถฝึกมนุษย๑ได๎ ทั้งนี้เพราะมนุษย๑มี
ศักยภาพมาก มนุษย๑คิดในใจได๎อยํางแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) และมนุษย๑เป็นสัตว๑ที่สามารถถูกฝึกได๎ 
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เป็นสัตว๑ที่พัฒนาได๎ การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเพราะมนุษย๑เป็นสัตว๑ที่ฝึกได๎และ
พัฒนาได๎ เมื่อมนุษย๑พัฒนาแล๎ว มนุษย๑จึงสามารถเข๎าถึงอิสรภาพและความสุข คุณคําภายในมนุษย๑ที่
นําเสนอโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑จึงเป็นวาทกรรมโต๎ (counter discourse) เกี่ยวกับมุมมอง
ของโลกตะวันตกที่เน๎นมนุษย๑เป็นศูนย๑กลาง (anthro-pocentric approach) ที่คํอนข๎างอหังการ 
เพราะในมุมมองนั้น สัตว๑ อสุรกาย เปรต เทวดา พรหมก็หามีไมํ หรือหากมีก็อาจยังต๎องต่ํากวํามนุษย๑
ในด๎านคุณคํา 

มุมมองของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นมุมมองของพระภิกษุสงฆ๑เถรวาทที่เกิด
ในชํวงปลายของยุคสงครามเย็น และเติบโตเลําเรียนในยุคทศวรรษที่ 70 และ 90 ซึ่งเป็นยุคก๎าวกระโดด
ทางเศรษฐกิจของไทย ทํานจึงเห็นความเจริญในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาดังสะท๎อนในผลงาน
ของพุทธทาสภิกขุและผลงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) แตํทํานก็ยังต๎องเห็นความ
โลภที่สังคมไทยมีดังปรากฏในเหตุการณ๑วิกฤตทางการเงินของเอเชีย (ระหวํางปี ค.ศ. 1987 -1988) 
และความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่มาพร๎อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ 
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี เชํน คอมพิวเตอร๑ นาโนเทคโนโลยี ป๓ญญาประดิษฐ๑ ( artificial 
intelligence) ที่ได๎เปลี่ยนรูปรํางหน๎าตาของโลกใบนี้มากกวําสงครามเย็น งานนิพนธ๑จํานวนมากได๎
บอกเราวําพระมหาวุฒิชัยได๎สังเกตเห็นความไมํสมบูรณ๑แบบของยุคเทคโนโลยี ทํานเห็นด๎วยกับ
พุทธทาสภิกขุในหลายประเด็น หลังจากที่ทํานได๎ศึกษางานของพุทธทาสภิกขุ หรืออาจกลําวในอีก
แบบวําพุทธทาสภิกขุเป็นแรงบันดาลใจให๎แกํทําน หนังสือธรรมะในแบบพ็อกเก็ทบุคที่พระมหาวุฒิชัย
ได๎เขียนสามารถพบเจอได๎ในร๎านสะดวกซื้อ หรือในห๎างสรรพสินค๎าชั้นนําทุกแหํงของไทย เทปคําสอน
ธรรมะของพระมหาวุฒิชัยฯสามารถเจอในระบบรถไฟฟูา ความสามารถในการเรียนรู๎และในการทํา
ความเข๎าใจเกี่ยวกับจริตของผู๎คน โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารกับเยาวชนสมัยใหมํ (ที่ไมํเคย
เห็นยุคสงครามเย็น) ตํางทําให๎ทํานกลายเป็นขวัญใจในกลุํมเยาวชน 

ดังที่กลําวไปในตอนต๎นวํา หากพิจารณาตามแนวคิดของศาสตร๑วําด๎วยการเลํา
เรื่อง (narratology) มุมมองมักเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในด๎านยุทธศาสตร๑เรื่องเลํา เพราะมุมมองมีอิทธิพล
ในการกําหนดโครงสร๎างหรือการลําดับฉากที่ใช๎ในการดําเนินเรื่อง โดยเฉพาะ ทิศทางตอนจบ หรือ
บทสรุปของเรื่อง ผู๎เชี่ยวชาญด๎านศาสตร๑วําด๎วยการเลําเรื่องเห็นวํา เรื่อง (story) เปรียบเหมือนความจริง 
(truth) ผู๎แตํงใช๎สิทธิหรือมีอิสระในการเลือกมุมมองที่ตนต๎องการนําเสนอเรื่อง แตํหากเรื่องเดียวกัน
ถูกมองจากคนละมุม เรื่องก็จะออกมาเป็นเรื่องเลําในอีกแบบ ดังนั้น เมื่อเทียบกับสํวนประกอบอ่ืน ๆ 
ของยุทธศาสตร๑เรื่องเลํา มุมมองจึงมีความสําคัญ เพราะสามารถสลับตําแหนํงฉากตําง  ๆ การลําดับ
ฉากจึงสะท๎อนหรือเกี่ยวพันธ๑กับเรื่องมุมมองอีกด๎วย  

มุมมองในที่นี้คือ มุมมองของผู๎แตํง/ผู๎เลําที่เป็นพระภิกษุสงฆ๑ในจารีตเถรวาทของ
ไทยที่มักถูกคาดหวังจากสังคมวําเรื่องที่ถูกเลําควร/ต๎องเป็นเรื่องจริง เพราะพระภิกษุสงฆ๑ต๎องพูดหรือ
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เลําเรื่องราวตามความเป็นจริง ผู๎อํานยํอมตระหนักอยูํในใจเกี่ยวกับเสียง (voice) ของผู๎ประพันธ๑ที่ดัง
อยูํในขณะกําลังอําน ตรงจุดนี้ จึงปฏิเสธไมํได๎วําประเภททางวรรณกรรม (genre) และแกํนเรื่อง (theme) 
ของงานวรรณกรรมทางศาสนาจึงมีอยูํไมํมากนัก หรือไมํหลากหลาย หากเปรียบเทียบกับวรรณกรรม
ทัว่ไป  

นําสังเกตวํา งานวรรณกรรมทางศาสนาจึงมักถูกบริโภคภายในกลุํมคนที่สนใจใน
เรื่องทํานองนี้ งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมักถูกผลิตซ้ํา อยํางไรก็ตาม งานทั้งสามชิ้นเป็น
งานที่ออกมีลักษณะพิเศษ หรือแปลกออกไป อยํางไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโน๎มที่เกิดขึ้นในศตวรรษ
ที่ผํานมา เราจะพบวํา งานประพันธ๑ทางพระพุทธศาสนาได๎พัฒนาไปจากเดิมอยํางมากในยุคสงครามเย็น 
(Cold War) โดยเฉพาะการที่พระสงฆ๑ได๎หันมาวิพากษ๑ประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมากขึ้น 

นอกจากนั้น พระภิกษุสงฆ๑ทั้งสามรูปมักถูกมองจากบุคคลทั่วไปในสังคมไทยวํา
เป็นพระนักพัฒนา หรือพระนักเขียนที่มีชื่อเสียง มากกวําการเป็นพระนักเทศน๑ พระนักการเมือง นั่นก็
อาจเป็นป๓จจัยที่พระนักเขียนต๎องตระหนักตลอดเวลาวําตนได๎กลายเป็นบุคคลสาธารณะ แตํสิ่งที่ตน
เขียนจะต๎องมีผลกระทบตํอสังคมไมํมากก็น๎อย 

5.4.2 การยกตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์สิทธิมนุษยชน 
ประการที่สอง พระสงฆ๑ทั้งสามรูปใช๎ตัวอยํางหรือฉากทางประวัติศาสตร๑ที่

แตกตํางกัน นี้สะท๎อนถึงมุมมองและความสนใจในประเด็นเศรษฐกิจ การเมือง และอุดมการณ๑โลก
ของพระสงฆ๑แตํละรูป แม๎วําทุกรูปใช๎ไตรสิกขาเป็นกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงเดียวกัน นี่จึง
สะท๎อนความแตกตํางในความเหมือนกัน ดังเห็นวําพุทธทาสภิกขุกลําวถึงพฤติกรรมของพรรคการเมือง
กับระบอบประชาธิปไตยในยุคสงครามเย็น นั่นหมายความวําการเมืองและประชาธิปไตยเป็นประเด็น
ที่คนสํวนใหญํได๎กลําวถึงในชํวงเวลานั้น  ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ระบุถึง
ศาลไตํสวนศรัทธา (Inquisition) ซึ่งเป็นระบบการไตํสวนที่จัดขึ้นเพ่ือที่จะชํวยให๎ผู๎ปกครองรู๎วําราษฎร
คนใดมิได๎นับถือศาสนาเดียวกับตน จนเกิดเป็นการขัดแย๎งและการรบราฆําฟ๓นด๎วยเรื่องศาสนา นี้สะท๎อน
ความสนใจของทํานในเรื่องประวัติศาสตร๑โลก หรือประวัติศาสตร๑สากล พระมหาวุฒิชัย วชิรเ มธี 
มีความสนใจในประเด็ดการเหยียดสีผิวในประวัติศาสตร๑สหรัฐอเมริกา  

5.4.3 การสร้างเหตุผลเรื่องสิทธิมนุษยชน  
โดยทั่วไป ผู๎ใช๎ภาษามักมีแนวคิดในรูปเหตุผลของตนเองในการสร๎างคําอธิบายใน

เรื่อง/ประเด็นตําง ๆ ที่ตนอยากจะสื่อสารกับผู๎ฟ๓ง  ดังนั้น  การสร๎างเหตุผล (argument) ในกรอบ
คําอธิบายขนาดใหญํเหลํานี้นําจะชํวยทําให๎เราสามารถเข๎าใจวิธีคิดที่สะท๎อนอยูํในการใช๎ภาษาของ
ผู๎ประพันธ๑/ผู๎ใช๎ภาษา 

พุทธทาสภิกขุเห็นวําการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งไมํดี ซึ่งตรงจุดนี้เป็นเรื่องที่
สากล และทํานเชื่อวําการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีความสลับซับซ๎อนกวําที่คนเข๎าใจ นี้เป็นการสังเกตที่ดี 
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อยํางไรก็ตาม คํานิยมพุทธเริ่มปรากฏชัดขึ้นเมื่อทํานกลําววํา คนมีธรรมะยํอมไมํโกรธ แม๎ใครจะมา
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของตน คนมีธรรมะไมํมัวเมาในสิ่งที่เรียกวําสิทธิ ไมํบ๎าสิทธิ ไมํหลงสิทธิ แตํทวํา
อาจรักษาสิทธิไว๎ได๎ ตํางจากคนในยุคสมัยนี้ มีปากพลํามแตํเรื่องสิทธิ แล๎วมันไมํทําหน๎าที่  

การสร๎างเหตุผลของพุทธทาสภิกขุสะท๎อนคํานิยมที่แตกตํางจากตะวันตกมากขึ้น
เมื่อทํานกลําววํา การศึกษาที่ไมํถูกต๎องคือต๎นตอของป๓ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การศึกษาที่
เป็นอยูํในโลกเป็นการศึกษาที่สอนให๎คนฉลาดเพ่ือเอาเปรียบกัน ตรงจุดนี้ สาเหตุของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในทัศนะของพุทธทาสภิกขุคือการศึกษาที่สอนให๎คนเอาเปรียบ หรือการศึกษาที่ไมํสอน
ศีลธรรม  

พุทธทาสภิกขุเห็นวําอวิชชาทําให๎เกิดการประทุษร๎ายกันในทุกความหมาย       
นี่เทียบได๎กับการทําผิดศีล 5 การผลิตสินค๎าที่ยั่วกิเลสเพ่ือนําออกมาขายให๎ผู๎คน การทําให๎ผู๎คนหลงใหล
ด๎วยการโฆษณามิได๎เป็นการละเมิดกฎหมาย แตํเป็นการละเมิดโดยธรรมะ ประชาธิปไตยที่มีพรรคฝุาย
ค๎านค๎านหั่นแหลกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยํางโงํเขลาเบาป๓ญญาที่สุด เมื่อไมํมีธรรมะ ก็ไมํมี
ความเมตตากรุณา มนุษย๑ควรฉลาดในธรรม ยิ่งฉลาด ยิ่งประกอบด๎วยธรรมะ คนไมํมีธรรมะมักเหยียบ
ย่ําหัวใจของทุกศาสนา ความเลวในลักษณะนี้แรงยิ่งกวําการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปเสียอีก เพราะ
ศาสนาจะทําหน๎าที่ปูองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน แตํศาสนากลับถูกเหยียบย่ํา พระพุทธศาสนาสอน
อนัตตา หรือความไมํมีอัตตา ความไมํมีตัวตน ความไมํเห็นแกํตัว การละเมิดเกิดขึ้นไมํได๎ เพราะไมํมี
ตัวผู๎จะละเมิด และไมํมีผู๎ถูกละเมิด 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของ 
การวงกําหนดกฎเกณฑ๑เพ่ือเป็นหลักประกัน หรือมาตรฐานที่มนุษย๑สามารถใช๎ในการดํารงชีวิ ตอยูํ
อยํางดี สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเครื่องหมายของความเจริญก๎าวหน๎าในอารยธรรม อยํางไรก็ตาม จะต๎อง
ระลึกวําสิทธิมนุษยชน กวําจะได๎มา ก็ผํานภูมิหลังที่เต็มไปด๎วยการที่มนุษย๑เบียดเบียน แยํงชิงมองใน
อีกแงํหนึ่ง สิทธิมนุษยชนได๎มาด๎วยการตํอสู๎ แม๎วําเราบอกวําปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนจัดทํา
ขึ้นโดยสหประชาชาติ แตํผู๎นําความคิดในเรื่องนี้ก็คือชาวตะวันตก ซึ่งมีภูมิหลังในการเบียดเบียนบีบคั้น
อยํางรุนแรง โดยยกตัวอยํางการประหัตประหาร (persecution) ดาร๑วินเชิงสังคม (Social Darwinism) 
ตํอมาสิทธิมนุษยชนได๎ถูกตีความและขยายความให๎รวมแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล๎อม สิทธิสตรี และสิทธิสัตว๑ 
แม๎สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสําคัญ แตํการมีเพียงสิทธิมนุษยชนนั้นก็ยังคงไมํเพียงพอ ความเมตตากรุณา
จะทําให๎โลกนี้ดํารงอยูํได๎ด๎วยดี สังคมไมํควรหยุดแคํการมีสิทธิเทํานั้น การที่เราจะก๎าวตํอไป เราจะต๎องมี
การพัฒนาคน ฉะนั้น จึงต๎องเรียกร๎องการศึกษาที่แท๎จริง ศีล 5 และทิศ 6 เป็นหลักประกันทางสังคม
ที่สําคัญ สิทธิมนุษยชนเป็นจริยธรรมในเชิงลบเพราะเน๎นการปกปูองสิทธิ การเรียกร๎องสิทธิ แตํเรา
ควรเดินไปสูํจริยธรรมเชิงสร๎างสรรค๑ หรือจริยธรรมเชิงบวก โดยอาศัยการพัฒนามนุษย๑ ที่เรียกวํา
การศึกษา 
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พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีเห็นวําในทางโลก รากฐานของสิทธิมนุษยชนคือกฎหมาย 
ในทางธรรม รากฐานของสิทธิมนุษยชนคือสัมมาป๓ญญา แตํถ๎ากฎหมายตราไว๎อยํางอคติและผู๎ปฏิบัติ
ตามกฎหมายขาดความเที่ยงธรรม ประชาชนก็ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยํางงํายดาย ดังนั้น การฝาก
สิทธิมนุษยชนไว๎กับกฎหมายยังไมํพอ ในพระพุทธศาสนา สัมมาป๓ญญาเป็นหลักประกันของสิทธิ
มนุษยชนที่ดี สัมมาป๓ญญาหมายถึง 1. การรู๎สัจธรรม หรือการมองเห็นความจริงอยํางถูกต๎องถํองแท๎ 
2. การรู๎ที่ไมํเคลือบแฝงด๎วยตัณหา 3. การรู๎ที่สามารถเจาะทะวงความจริงของโลกและชีวิตอยํางตรง
ไป ตรงมา 4. การรู๎ที่จะทําให๎มนุษย๑หลุดออกมาจากความหลงผิดนานาประการ ดังนั้น ป๓ญญาสากล
คือสัมมาป๓ญญา อยํางไรก็ตาม ป๓ญญาสากลจะเกิดขึ้นได๎จริงก็ต๎องอาศัยการศึกษาที่สากล แตํการศึกษาใน
ยุคป๓จจุบันเป็นการศึกษาท่ีเน๎นเรื่องการทํามาหากิน (วิชาการ) ดังนั้น เราจึงควรเน๎นการทํามาหาธรรม
ด๎วย (วิชาชีวิต) หรือโยงหัวสมองเข๎ามาบูรณาการกับหัวใจ ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูํความเมตตากรุณาที่
สากล 
 
5.5 การวิเคราะห์ตัวบทในด้านจุดแข็ง 
 

นอกจากความสนใจในด๎านเนื้อหาแล๎ว งานวิจัยพบจุดเดํนในวาทกรรมด๎านสิทธิ
มนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้ง 3 รูป ดังนี้  1. สํานึกทางสังคม (social consciousness) ที่สะท๎อนใน
ตัวบท 2. คุณคําของความเป็นโวหาร (rhetorical appeal) 3. กลวิธีในการสร๎างคําอธิบาย (explanation) 
ดังนี้  

 
5.5.1 ส านึกทางสังคม 

สํานึกทางสังคมพัฒนาขึ้นจากประสบการณ๑ทางสังคมผํานการปะทะสังสรรค๑
ระหวํางภาษากับสังคม สัญญะทางภาษา (linguistic sign) จะสามารถมีความหมายและหน๎าที่ เมื่อ
สัญญะทางภาษาดังกลําวได๎ถูกนํามาใช๎ในบริบทสังคม ตรรกะของจิตสํานึกเป็นตรรกะของการสื่อสาร
ทางอุดมการณ๑ หากเรานําอุดมการณ๑และสัญญะออกจากสํานึกทางสังคมดังกลําว จิตสํานึกนั้นก็แทบ
ไมํมีอะไรเหลือ หรืออยูํด๎วยตนเองไมํได๎ 

โดยทั่วไป พระสงฆ๑สํานึกอยูํเสมอวําตนเป็นสมาชิกของสถาบันทางสังคม (social 
institution) ประเภทหนึ่ง และสถาบันนั้นได๎รับความเคารพยกยํองในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลาอยําง
ยาวนานในด๎านการเป็นตัวอยํางของการทําความดีในแบบพระพุทธศาสนา พระสงฆ๑ถูกเคารพกราบ
ไหว๎มิใชํเพราะสายโลหิต ชนชั้น แตํสืบเนื่องมาจากบทบาทและหน๎าที่ซึ่งพระสงฆ๑กําลังปฏิบัติ บทบาท
และหน๎าที่นี้ถูกกําหนดโดยจารีตเถรวาท หรืออยูํควบคูํกับสถาบันสงฆ๑เถรวาทมาตลอดสองพันกวําปี 
การเทศนาสั่งสอนเป็นเพียงหนึ่งในหลายบทบาท/กิจกรรมที่พระสงฆ๑ได๎รับมาจากจารีตนี้ 
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งานวิจัยพบวํา สํานึกทางสังคมที่พระสงฆ๑ทั้งสามรูปมีรํวมกัน คือ พระสงฆ๑ตําง
ตระหนักดีวําสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสําคัญ สิทธิมนุษยชนมิใช๎เรื่องเล็ก ๆ แม๎วําสิทธิมนุษยชนเป็น
แนวคิดที่มีต๎นกําเนิดในโลกตะวันตก แตํอิทธิพลของสิทธิมนุษยชนมีมาก หรือครอบงําวิธีคิดของผู๎คน
ในสังคมสมัยใหมํ ยิ่งกวํานั้น หากพิจารณาในด๎านประเด็นสังคม ป๓ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยัง
เป็นหนึ่งในประเด็นสังคมท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในยุคป๓จจุบัน พระพุทธศาสนาเองก็มิควรเมินเฉยตํอ
ประเด็นพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโลกป๓จจุบัน  

สํานึกทางสังคมที่พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
มีรํวมกันอีกประการ คือ สังคมไทยโดยรวมกําลังถูกครอบงําด๎วยอํานาจของวาทกรรมอ่ืน ๆ รวมถึง
บริโภคนิยม วัตถุนิยม เสรีนิยมที่สํงสริมวิธีคิดทางจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ (rights-based ethics) ซึ่ง
สะท๎อนจารีตหรือคํานิยมของโลกตะวันตก แตํคนไทยทั่วไปอาจไมํคํอยทันสังเกตวําจริยศาสตร๑แบบ
สิทธิมีรากฐานทางปรัชญาจากสํานักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) สํานักอรรถประโยชน๑นิยม 
(Utilitarianism) และลัทธิป๓จเจกชนนิยม (Individualism) ซึ่งมีวิธีคิดและเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑ที่
แตกตํางจากพระพุทธศาสนา  

สํานึกทางสังคมอีกประการที่พระสงฆ๑ทั้งสามรูปมีรํวมกันคือ พระสงฆ๑ยังคงกังวล
ใจวําพระพุทธศาสนาจะสูญสิ้น เมื่อผู๎คนเลิกสนใจในแกํนแท๎ทางพระพุทธศาสนา สํวนหนึ่งอาจเพราะ
บทบาทของพระพุทธศาสนาได๎ถูกทําให๎ลดลงไปในหลายด๎าน โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อรัฐไทยได๎พยายาม
ลดบทบาททางการศึกษาของวัดในชํวงศตวรรษที่ผํานมา แตํหากพิจารณาในรายละเอียด โทนเสียง
ของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑สะท๎อนความไมํเห็นด๎วยกับทําทีของจริยศาสตร๑แบบ
สิทธิ์ ในขณะที่โทนเสียงของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สะท๎อนการยอมรับสิทธิมนุษยชน แตํไมํสนใจ
มากนักเกี่ยวกับรากทางประวัติศาสตร๑ของสํานักอรรถประโยชน๑นิยมที่เน๎นเรื่องความสุขของคนสํวนใหญํ 
และแตกตํางจากพุทธ แตํทํานยอมรับวําการละกิเลสเป็นสัมมาป๓ญญา หรือความดีสูงสุด 

เมื่อมองย๎อนกลับไปในอดีต พระสงฆ๑ยังกังวลใจวําสังคมไทยจะหลงทาง ดังที่  
รัฐไทยหลงทางในเรื่องการศึกษาที่เน๎นแตํความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือเรื่องการทํามาหากิน หรือ
รัฐบาลเน๎นแตํเรื่องตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตํไมํคํอยเน๎นวิธีคิดในด๎านจิตใจ ดังสะท๎อนในเรื่อง
การพัฒนาคนตามแบบไตรสิกขา ดังนั้น พุทธป๓ญญาจึงเป็นแนวคิดหรือหลักธรรมที่พระภิกษุสงฆ๑ทั้ง
สามรูปได๎ตอกย้ําในตัวบท นั่นคือ ความไมํเห็นแกํตัว หรือการออกจากกิเลสหรืออคติ ซึ่งจะทําให๎
มนุษย๑สามารถมีความเมตตากรุณาตํอเพ่ือนมนุษย๑ ความเมตตากรุณาจึงเป็นเรื่องจําเป็น แตํความ
เฉลียวฉลาดที่ขาดความเมตตาเป็นสิ่งที่นํากลัว ดังนั้น ความเมตตากรุณาจึงถูกจัดวําเป็นสํวนหนึ่งของ
ป๓ญญาที่ทั้งนิกายมหายานและนิกายเถรวาทเห็นตรงกันวําจะเป็นวิธีเดียวที่ทําให๎โลกสามารถพบสันติสุข
อยํางยั่งยืน การอธิบายข๎อบกพรํองของสิทธิมนุษยชนของพระภิกษุสงฆ๑ในจารีตเถรวาทคือการชี้ให๎เห็น
วํา สิทธิมนุษยชนแท๎จริงยังเป็นเพียงกฎหมาย (มิใชํกฎธรรมชาติ) หรือหากมองในแงํจริยธรรม ยังเป็น
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เพียงความดีในระดับหนึ่ง แตํยังมิใชํความดีในระดับสูง ดังนั้น มนุษย๑จึงมิควรหยุดแตํเพียงเรื่อง
กฎหมายเทํานี้ แตํควรพัฒนาความดีของตนไปในระดับที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ การพัฒนาความดีขึ้นไปเรื่อย ๆ 
นั้นเป็นแนวคิดแบบไตรสิกขา  

พุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) และพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี ตํางเห็นตรงกันวําระบบการศึกษาดังที่เราเห็นในป๓จจุบันผลิตซ้ําวิธีมองโลกแบบเดิม ๆ คือ 
การสอนให๎คนฉลาดในเรื่องเทคนิควิทยาการ โดยไมํสนใจมากนักในเรื่องคุณธรรมหรือจริยธรรม ผลที่
ตามมาคือเราจึงมีประชากรที่ชอบแสวงหาแตํประโยชน๑เพื่อตนเอง มากกวําการทํางานเพ่ือสังคม หรือ
เพ่ือมนุษย๑และสัตว๑รํวมโลก หากระบบการศึกษายังดําเนินอยูํในแบบนี้ โลกใบนี้จะมีสภาพเป็นเชํนไร 
ระบบสิทธิมนุษยชนจะมีความหมายแคํไหน หากมนุษย๑สํวนใหญํไมํทําหน๎าที่ของตน หากกลําวในแบบ
ภาษาพุทธ สังคมโลกก็ไมํสามารถพบสันติสุข หากมนุษย๑ไมํรักษาศีล เพราะศีลคือหน๎าที่พ้ืนฐานที่ปกติ
ของมนุษย๑ สิทธิ์จะไมํมีประโยชน๑ในโลกที่เต็มไปด๎วยคนที่ไมํทําหน๎าที่ของตนให๎ครบ หากพิจารณาจาก
นิติปรัชญาตะวันตก สิทธิและหน๎าที่เป็นเรื่องเดียวกัน  

5.5.2 คุณค่าของความเป็นโวหาร 
คุณคําของความเป็นโวหาร (rhetorical appeal) หรืออาจเรียกในอีกแบบวํา 

“สามเส๎าทางโวหาร (rhetorical triangle)” ซึ่งในที่นี้คือความสัมพันธ๑ระหวํางอีโทส (ethos) 
โลโกส (logos) และแพโทส (pathos) อีโทสในที่นี้คือความนําเชื่อถือ (credibility) ของผู๎ใช๎ภาษาเอง 
โลโกสในที่นี้หมายถึงตรรกะ (logic) หรือหลักฐาน (evidence) ที่ผู๎ใช๎ภาษาได๎ใช๎ในการทําให๎ผู๎รับสาร
เชื่อถือหรือคล๎อยตาม ในขณะที่แพโทสในที่นี้หมายถึงอารมณ๑ (emotion) ที่ผู๎ใช๎ภาษาหรือตัวบทได๎
ปลุกเร๎าผู๎อําน ตัวบททางวรรณกรรมที่ดีควรมีทั้งสามสํวนในองค๑ประกอบ 

ในด๎านความนําเชื่อถือของผู๎ใช๎ภาษา (ethos) ซึ่งในที่นี้คือพระสงฆ๑ที่มีชื่อเสียง
ของไทย ผู๎ใช๎ภาษาหรือผู๎ประพันธ๑ทั้งสามจึงมีอิทธิพลในด๎านความนําเชื่อถือ หรือได๎รับการเคารพยก
ยํองจากผู๎คนในสังคมไทยเป็นอยํางมาก ตัวบทของพุทธทาสภิกขุบํงบอกถึงการเทศนาสั่งสอน หรือ
การพูดคุยกับผู๎ฟ๓งที่คุ๎นเคยดีกับตนเองในระดับหนึ่ง ตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑มักให๎
ความรู๎สึกถึงการลงความเห็นเชิงวิชาการ  

ในด๎านตรรกะ (logos) ตัวบทของพุทธทาสภิกขุมิได๎สนใจเรื่องความไปได๎ของคํา
สอนทางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร๑มากนัก เพราะตนเชื่อวําพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร๑
แหํงโลกตะวันออก ดังเห็นวําพุทธทาสภิกขุได๎กลําวถึงสวรรค๑ชั้นตําง ๆ มากมายในตอนต๎นของตัวบท 
นั่นอาจเพราะพุทธทาสภิกขุทราบดีวําผู๎ที่สนใจวาทกรรมหรือการเทศนาของตนยํอมรู๎จักแนวคิดของ
ตนดีอยูํแล๎ว ตนจึงไมํจําเป็นต๎องระวัดระวังอะไรมากในด๎านความแตกตํางทางญาณวิทยาระหวําง
วิทยาศาสตร๑กับคําสอนทางพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกัน ตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ 
(ป.อ. ปยุตโต) และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีให๎ความสําคัญกับเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ (comparative 
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studies) ระหวํางสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎อธิบาย
ประเด็นนี้มาหลายครั้งในอดีต และได๎พยายามสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับตรรกะสมัยใหมํ แตํขณะเดียวกัน
พระสงฆ๑ท้ังสองรูปก็ยังระมัดระวังเกี่ยวกับการขัดกันระหวํางโลกพุทธกับโลกตะวันตกในมิติญาณวิทยา  

นอกจากนั้น ตัวบทของพุทธทาสบํงบอกถึงการใช๎หลักฐานในรูปของความรู๎ทาง
สังคมและประวัติศาสตร๑ ซึ่งผู๎ใช๎ภาษาคงต๎องคาดหวังวําผู๎ฟ๓งในยุคนั้นคงต๎องเข๎าใจ หากติดตาม
ขําวสารอยูํสม่ําเสมอ ดังนั้น จุดเดํนที่พบในตัวบทของพุทธทาสภิกขุจึงเป็นเรื่องของการปลุกอารมณ๑ 

ตัวอยําง 
“เอาละ ขอให๎สนใจวําเป็นป๓ญหาอยํางไร ความละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้ เป็น

ของใหมํ เป็นความฉลาดแกมโกงของคนสมัยใหมํ ที่มีการศึกษาชนิดที่กําลังมีอยูํ การศึกษาที่กําลังมี
อยูํในโลกนี้ เป็นการศึกษาชนิดสุนัขหางด๎วน คือศึกษาแล๎วฉลาด ๆ จนไมํรู๎จะฉลาดกันอยํางไรแล๎ว ” 
(พุทธทาสภิกขุ, 2556ค, น. 424) 

ทั้งตัวบทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) และของพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี มักนิยมอ๎างเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ (historical facts) หรือความรู๎ทางประวัติศาสตร๑
โลก (world history) ในฐานะหลักฐาน แตํอยํางไรก็ตาม เราต๎องตระหนักวําข๎อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร๑ดังกลําวได๎ถูกตีความ ถูกตัดสิน หรือแม๎แตํถูกลงความเห็นในด๎านคุณคําโดยผู๎ประพันธ๑
เอง ซึ่งผู๎อํานอาจเห็นด๎วย หรือไมํเห็นด๎วยก็ตาม แม๎กระนั้น ข๎อเท็จจริงเหลํานี้ก็มิได๎เกินกวําความ
คาดหมาย หรือผิดแปลกแหวกแนวมากนักจากการรับรู๎ของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะสําหรับผู๎อํานที่
เป็นชาวพุทธ หรือลูกศิษย๑ของตน 

ตัวอยําง 
“สังคมตะวันตกมีประวัติศาสตร๑แหํงการรบราฆําฟ๓นและสงครามอยํางมากมาย 

ตลอดเวลายาวนานและในขอบเขตที่กว๎างขวาง ซึ่งเป็นเรื ่องการบีบคั้นเบียดเบียนกันทั้งระหวําง
มนุษย๑ในสังคมเดียวกันและมนุษย๑ตํางสังคม ไมํต๎องพูดถึงเรื่องใหญํในอดีตที่ยืดยาวอยําง inquisition 
(ศาลไตํสวนศรัทธา)” (พระธรรมปิฎก, 2546ก, น. 2) 

ตัวอยําง 
“นี่เป็นเหตุให๎มาร๑ติน ลูเธอร๑ คิง จูเนียร๑ นักเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนคน

สําคัญพยายามจะเรียกร๎องสิทธิมนุษยชนให๎กับพี่น๎องผิวดําของเขา ดังที่เขากลําวไว๎ในสุนทรพจน๑  
I have a dream.” (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2551, น. 15) 

อีกตัวอยํางท่ีสะท๎อนจุดเดํนของความเป็นโวหารที่พบในตัวบทของพุทธทาสภิกขุ
คือการเลือกใช๎หลักฐาน ซึ่งในที่นี้คือความรู๎สึกของผู๎คนตํอสถานการณ๑สังคม หรือการใช๎มูลบท 
(presupposition) หรือกรอบทางวัฒนธรรมในการสื่อความหมาย ดังในตัวอยํางข๎างลําง 
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“เหมือนคนสมัยนี้ มีปากพลํามแตํเรื่องสิทธิ แล๎วมันไมํได๎ทําหน๎าที่เสียด๎วยซ้ํา” 
(พุทธทาสภิกขุ, 2556ค, น. 422) 

ในด๎านความเป็นโวหารที่พบในตัวบทของพุทธทาสภิกขุ คือ การใช๎อุปลักษณ๑ 
การใช๎อุปมาอุปมัย การอติพจน๑ เป็นต๎น พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี คือ การเลํนคํา เชํน กฎหมาย  
หมายกด หรือวิชาการกับวิชาชีวิต ในขณะที่จุดเดํนของความเป็นโวหารที่พบในตัวบทของสมเด็จ  
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) คือ การสรุปวําสิทธิมนุษยชนยังมิได๎เป็นวัตถุประสงค๑ที่ดีงามที่สูง
มากนัก ดังในตัวอยํางข๎างลําง 

“สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ดี เป็นหลักประกันพ้ืนฐานที่จะชํวยให๎สังคมและชีวิต
มนุษย๑นี้ก๎าวไปสูํความดีงามมีสันติสุข แตํเราอยําหยุดแคํนี้ เราจะต๎องนําสิทธิมนุษยชนนั้นมาใช๎
ประโยชน๑ในการสนองวัตถุประสงค๑ท่ีดีงามสูงขึ้นไป” (พระธรรมปิฎก, 2546ข, น. 21) 

จุดเดํนของความเป็นโวหารที่พบในตัวบทของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี คือ  
การสรุปวําป๓ญญาสากลอยูํในพระพุทธศาสนา ดังในตัวอยํางข๎างลําว 

หลักประกันสิทธิมนุษยชนสําหรับคนทั่วไปอยูํที่กฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรม แตํ
ในพระพุทธศาสนา หลักประกันสิทธิมนุษยชนอยูํที่ใจอันรู๎ (สัจธรรม) ตื่น (จากมายาคติ) 
เบิกบาน (เพราะก๎าวข๎ามภาพลวงตาทั้งปวง) เพราะสามารถก๎าวข๎ามมายาคติอันเป็นสิ่ง
สมมุติทั้งปวงเสียได๎ จนสามารถมองมนุษยชาติทั้งปวงด๎วยสายตาแหํงไมตรีจิตมิตรภาพ
อยํางเป็นกลาง (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2551, น. 38) 

ในด๎านการโน๎มน๎าวใจ หรือการสร๎างอารมณ๑รํวม พระสงฆ๑ทั้งสามรูปมีเทคนิค
มากมาย เชํน พุทธทาสภิกขุมักใช๎อารมณ๑ขัน (humor) ดังสะท๎อนในการใช๎โทนเสียงหรือคําพูดที่ออก
จะเกินความจริงไปบ๎างเพ่ือหวังผลที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู๎ฟ๓ง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
ใช๎วิธีการเลําที่คํอย ๆ เปิดเผยข๎อมูลที่ไมํดีเกี่ยวกับพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ในขณะที่พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี ใช๎ตัวอยํางในการเปรียบเทียบระหวํางสิทธิมนุษยชนกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาในด๎าน
หลักการพ้ืนฐานและแนวคิดที่สําคัญบางประการ เพ่ือแสดงให๎ผู๎อํานเห็นความเหมือนและความตําง
ระหวํางสองระบบทางจริยศาสตร๑ 

อยํางไรก็ดี ทั้งหมดสะท๎อนวําพระสงฆ๑รู๎กลุํมเปูาหมาย (target group) ของตนเอง 
หรือตระหนักวําใครบ๎างที่จะให๎ความสนใจในผลงานชิ้นนี้ของตน นอกจากนั้น พระสงฆ๑นักเขียนรู๎วํา
ผู๎อํานคาดหวังอะไร หรือต๎องการอะไรจากการเทศนาหรืองานประพันธ๑ของตน แม๎ในประเด็นสิทธิ
มนุษยชน พระสงฆ๑เองก็มีจิตสํานึกพอที่จะแสดงความกล๎าหาญที่จะเห็นตําง หรือในบางครั้งยังต๎อง
วิจารณ๑สิทธิมนุษยชนอยํางตรงไปตรงมา เพราะพระสงฆ๑เองตํางก็ระลึกเสมอวําตนเองนั้นเป็นตัวแทน
ของสถาบันสงฆ๑ ตนเองเป็นทายาททางพระพุทธศาสนาที่มีระบบจริยศาสตร๑ที่แตกตํางจากวิธีคิดของ
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โลกตะวันตก พระสงฆ๑ไมํควรมองวําวิธีคิดที่แตกตํางนี้เป็นเรื่องนําละอาย คนที่ควรละอายคือวิธีคิด 
จริยศาสตร๑แบบอื่น ๆ ที่พระสงฆ๑คิดวําปนอยูํกับความอยาก ความโลภ ความปรารถนาอยํางไมํรู๎จบ 

5.5.3 กลวิธีในการสร้างค าอธิบาย 
วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปมิใชํเรื่องของการให๎เหตุผล 

(argument) แตํทวําเป็นการสร๎างคําอธิบาย (explanation) ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องมิติตําง ๆ ของ
สิทธิมนุษยชน เชํน พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ การเปรียบเทียบระหวํางสองวิธีคิดทางจริยศาสตร๑
ในด๎านหลักการ ฯลฯ โดยทั่วไป ทั้งการให๎เหตุผลและการสร๎างคําอธิบายแตกตํางกันในเรื่องของเจตนา
หรือความตั้งใจ (intent) ดังเห็นวําการให๎เหตุผลมักเป็นเรื่องของการพิสูจน๑วําบางอยํางเป็นเรื่องจริง 
ในขณะที่การสร๎างคําอธิบายมักเป็นเรื่องที่พยายามให๎ความกระจํางวําทําไมบางประเด็นจึงต๎องออกมา
เป็นในลักษณะนี้ แม๎วําทั้งสองอาจเหมือนหรือคล๎ายคลึงกันในด๎านโวหาร อยํางไรก็ตาม การให๎เหตุผล
มักเป็นเรื่องของความพยายามที่จะพิสูจน๑วําข๎ออ๎าง (claim) ใด ๆ ถูกหรือผิด แตํทวําคําอธิบายพยายาม
ที่จะให๎ความกระจํางหรือความเข๎าใจเกี่ยวกับเหตุการณ๑ หรือประเด็น รวมถึงนัยใด ๆ ที่เกี่ยวข๎องด๎วย 
ทั้งนี้ อาจกลําวในอีกแบบวํา การให๎เหตุผลมักแก๎ป๓ญหาด๎านความเชื่อ (belief) แตํการให๎คําอธิบายมัก
แก๎ป๓ญหาเรื่องความเข๎าใจ (understanding)  

ดังนั้น การสร๎างคําอธิบายในที่นี้หมายถึงวิธีนําเสนอหลักฐานและเหตุผล เพ่ือ
เปูาหมายในการโน๎มน๎าวจิตใจของผู๎ฟ๓งเพ่ือให๎เห็นวําวิธีคิดของผู๎ประพันธ๑โดยทั่วไปนั้นถูกต๎อง หรือมี
ความเป็นไปได๎ หรือมีเหตุผลที่นํารับฟ๓งอยํางไร  

งานวิจัยพบวํา การสร๎างคําอธิบายของพระสงฆ๑ท้ังสามรูปมีการอ๎างอิง หรือมีการ
ใช๎ข๎อกลําวอ๎าง (claim) จํานวนมาก บางข๎อกลําวอ๎างเป็นเรื่องจริง บางข๎อกลําวอ๎างเป็นเรื่องนามธรรม 
หรือพิสูจน๑ถูกผิดไมํได๎ ข๎ออ๎างจํานวนไมํน๎อยเป็นประเด็นที่ยังได๎รับการถกเถียง หรือแม๎แตํการโต๎แย๎ง 
แตํหากกลําวโดยรวม การสร๎างคําอธิบายของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปสะท๎อนถึงการใช๎ความคิดเชิงกลยุทธ๑  
มิได๎เป็นการเลําเรื่องราวในแบบทั่วไป นอกจากนั้น พระสงฆ๑ทั้งสามรูปได๎ใช๎ฐานคติเถรวาทหรือกรอบ
ทางวัฒนธรรมในการสร๎างคําอธิบายด๎วย ดังนั้น หากอธิบายนอกกรอบทางวัฒนธรรม คําอธิบาย
เหลํานี้ก็อาจยากที่จะเข๎าใจ 

พุทธทาสภิกขุได๎เสนอความคิดหลัก (intended view) ในการสร๎างคําอธิบาย
ของตนวําป๓ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแท๎จริงนั้นเกิดจากอวิชชา หรือความเห็นแกํตัว และ
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องความไมํเห็นแกํตัว การนําเสนอในทํานองนี้บํงบอกวําพุทธทาสภิกขุต๎องการ
เน๎นเรื่องความเห็นแกํตัวในฐานะต๎นตอของการละเมิดสิทธิมนุษยชน และคําสอนทางศาสนาตําง ๆ ใน
โลกล๎วนเป็นยาแก๎ที่ดีที่สุด การกลําวจบในลักษณะนี้สะท๎อนวําพุทธทาสภิกขุมีความเชื่อวําทุกศาสนา
สอนความไมํเห็นแกํตัว แตํอาจเรียกตํางกัน 
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ในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎เสนอความคิดหลักในการ
สร๎างคําอธิบายของตนวําปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิ่งที่ดี เป็นหลักประกันพ้ืนฐานที่
จะชํวยให๎สังคมและชีวิตมนุษย๑นี้ก๎าวไปสูํความดีงามมีสันติสุข แตํเราอยําหยุดแคํนี้ ทั้งนี้เพราะสิทธิ
มนุษยชนอาจเปรียบได๎กับความดีในระดับศีล การให๎เหตุผลออกมาในทํานองนี้ยํอมบอกเป็นนัยวํา
ทํานยอมรับวําสิทธิมนุษยชนยังสําคัญมากในโลกป๓จจุบัน แตํมนุษย๑ควรไปให๎ถึงความดีในระดับสมาธิ
และป๓ญญา คนที่จะสร๎างเหตุผลขึ้นมาแย๎งเหตุผลของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ก็ยํอมต๎องหาเหตุผล
ที่หนัก เพราะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ได๎ให๎ตัวอยํางจํานวนมากในการลงความเห็นวําจริยศาสตร๑
แบบสิทธิเป็นจริยศาสตร๑ที่เน๎นการปกปูองสิทธิของตน มากกวํากระตุ๎นให๎คนทําหน๎าที่ แตํคนอาจแย๎ง
วําทั้งหน๎าที่และสิทธิต๎องมาพร๎อมกันเสมอ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได๎เสนอความคิดหลักในการสร๎างคําอธิบายของตนวํา
ป๓ญญาที่สากลคือหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎ ความคิดรองคือ ในทางโลก รากฐานสิทธิมนุษยชน
คือกฎหมาย แตํในทางธรรม รากฐานสิทธิมนุษยชนคือสัมมาป๓ญญา และเห็นวํากฎหมายมิควรถูกตรา
อยํางอคติ และเจ๎าหน๎าที่รัฐก็ควรมีความเที่ยงธรรมในการบังคับใช๎กฎหมาย อยํางไรก็ดี ทํานมิได๎ระบุ
วําอะไรคือป๓ญญาของโลกตะวันตก แตํในตอนจบ ทํานสรุปวําป๓ญญาสากลคือป๓ญญาที่ไมํเคลือบแฝง
ด๎วยตัณหา 
 
5.6 การวิเคราะห์ตัวบทของพระสงฆ์ทั้งสามรูปในด้านจุดอ่อน 
 

จุดอํอนที่อาจพบในตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปคงมีไมํมาก แตํหากจะต๎องระบุ คงเป็น
เรื่องความละเอียดในด๎านการเทียบเคียงระหวํางสองระบบทางจริยศาสตร๑ที่อาจยังไมํเพียงพอ โดยเฉพาะ
ข๎อเท็จจริงที่วําสองระบบทางจริยศาสตร๑ไมํเทําเทียมกันในด๎านเนื้อหาและรายละเอียด โดยเฉพาะใน
มิติเปูาหมาย (teleology) วิธีการรอดพ๎น หรือการพ๎นทุกข๑ (soteriology) วิธีคิดทางจริยศาสตร๑ (ethical 
consideration) มิติเหลํานี้จะชํวยอธิบายภาพรวมของทั้งสองระบบได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือจะมีความ
นําสนใจมากกวํานี้ หากพิจารณาไปในแนวนี้ อยํางไรก็ดี เราต๎องตระหนักเสมอวําพระสงฆ๑ทั้งสามรูป
มิได๎มีวัตถุประสงค๑ท่ีจะนําเสนอเนื้อหาของตนเองในทํานองเชิงเปรียบเทียบในแบบวิชาการ หรือในมิติ
ทางจริยศาสตร๑เชิงเปรียบเทียบดังที่ทํากันในโลกตะวันตก เปูาหมายที่แท๎จริงของงานประพันธ๑เหลํานี้
เป็นเรื่องของการเทศนาสั่งสอนเพ่ือเตือนสติคนไทยมากกวํา รวมถึงการโต๎กับวาทกรรมสมัยใหมํของ
โลกตะวันตก ซึ่งสะท๎อนอยูํในสิทธิมนุษยชนด๎วย 

จุดอํอนอีกประการอาจเป็นเรื่องการตีความแนวคิดสมัยใหมํ (modern concept) 
บางอยํางที่พระสงฆ๑ทั้งสามรูปได๎ใช๎หรือได๎ยกตัวอยํางในตัวบท ทั้งนี้ เพราะแนวคิดบางอยํางสามารถ
ถูกตีความไปได๎ในหลายแบบ นอกจากนั้น แนวคิดจํานวนไมํน๎อยก็ยังมีพลวัต หรือมิได๎หยุดนิ่ง 
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บางแนวคิดอาจได๎ปรับเปลี่ยนในด๎านความหมายในรอบหลายทศวรรษท่ีผํานมา เชํน ดาร๑วินเชิงสังคม 
(social Darwinism) อาณานิคม (colonisation) เป็นต๎น ดังเห็นวํานักวิชาการในโลกตะวันตกบางคน
มิได๎ตีความลัทธิลําอาณานิคมวําเป็นเรื่องอันเลวร๎าย แตํทวําเป็นความจําเป็นที่โลกตะวันตกจะต๎อง
แสวงหาแหลํงทรัพยากร แรงงาน ตลาดใหมํ ๆ เมื่อระบบทุนนิยมได๎เริ่มกํอตัว การลําอาณานิคมจึงถูก
ตีความวําเป็นเรื่องของการสํงมอบความเจริญในรูปแบบตําง ๆ ให๎แกํประชาชนในอาณานิคม เพ่ือให๎
พวกเขามีชีวิตและความเป็นอยูํที่ดีข้ึน ขจัดรูปแบบการปกครองและศาสนาท๎องถิ่นที่โลกตะวันตกเห็น
วําเป็นเรื่องงมงาย ดังเห็นวําคริสต๑ศาสนาเองก็ถูกลดบทบาทลงในเวทีสังคมในทวีปยุโรป อาณาจักร
กับศาสนจักรถูกแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด เป็นต๎น  

มิวําเรื่องนี้จะถูกมองออกมาอยํางไร สิ่งที่เราได๎จากประเด็นนี้คือการตีความควรมีหลาย
ด๎าน และการตีความในแบบที่นิยมในโลกตะวันตกเองก็มิใชํวําถูกเสมอไป แม๎ประวัติศาสตร๑โลกที่
พระสงฆ๑ใช๎ก็เป็นการตีความที่อยูํภายใต๎อํานาจทางโครงเรื่องของชาติตะวันตก หรือทําขึ้นโดยนักวิชาการ
ของชาติตะวันตกท้ังสิ้น  

นอกจากนั้น ศาสตราจารย๑ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล เห็นวําการตีความมีความสําคัญ ดังเห็น
วําในชํวงเวลาของการแสวงหาความศิวิไลซ๑ หรือการปรับตัวให๎ทันสมัยหนีไมํพ๎นการปรับให๎เป็น
ท๎องถิ่น (localization) ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมทางวัตถุ ความคิด การปฏิบัติ และสถาบันตําง ๆ จาก
อิทธิพลตะวันตกจะถูกแปลออกมาตามที่ตัวเองเข๎าใจ นั่นหมายถึงจะถูกแปลด๎วยความคิดและ
ความคุ๎นเคยกับการปฏิบัติของสถาบันตําง ๆ ที่มีอยูํในสยาม กระบวนการนี้เกิดขึ้นเสมอในการสํงผําน
ข๎ามวัฒนธรรมไมํวํารู๎ตัวหรือไมํรู๎ตัว จะตั้งใจหรือไมํตั้งใจ จะต๎องแปลคํา ภาษา วาทกรรม ความคิด 
การปฏิบัติที่มีอยูํในแบบตะวันตกให๎กลายเป็นภาษาไทย ให๎กลายเป็นวาทกรรมไทย บํอยครั้ง การแปลได๎
ทําให๎ผู๎แปลต๎องเลือก ปรับ หรือสร๎างความหมายใหมํตามที่ตนเข๎าใจในบริบทของภาษาและสังคมของ
ตน อาจเรียกกระบวนการนี้วํา “การปะทะปรับแปล” ความหมายที่อยูํในภาษาตะวันตกกับความหมาย
ในภาษาไทยมักไมํตรงกันสนิท มักผิดเพ้ียน หรือความหมายเลื่อนเคลื่อนไปเพ่ือให๎สามารถเข๎าใจได๎ใน
โลกภาษาไทย รวมถึงวิธีคิดเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (ธงชัย วินิจจะกูล, 2562, น. 182-184) 

แม๎กระนั้น ผู๎วิจัยเห็นวําการตีความแท๎จริงจึงขึ้นอยูํกับประสบการณ๑ของแตํละคน 
โดยเฉพาะคํานิยมท่ีแตํละคนยึดถือ กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงที่ตนเองสมาทาน หรือมุมมองที่
แตํละคนใช๎ ดังนั้น การที่เราจะรู๎วําการวิเคราะห๑ของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปนั้นลึกซึ้งขนาดไหน เราจําเป็นต๎อง
เปรียบเทียบกับนักวิชาการคนสําคัญในโลกเหลํานั้นที่ได๎อภิปรายประเด็นสิท ธิมนุษยชนกับ
พระพุทธศาสนาในลักษณะใดบ๎าง ดังปรากฏในหัวข๎อตํอไป 
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5.7 การอภิปรายค าสอนทางพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 

 
ในชํวง 50 ปีที่ผํานมา นักวิชาการและบุคคลสําคัญจํานวนหนึ่งได๎พยายามวิเคราะห๑คําสอน

ในพระพุทธศาสนาเพ่ือค๎นหาวําพระธรรมใดในคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่อาจสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎
ในการอธิบาย หรือสร๎างความชอบธรรมให๎แกํแนวคิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ หากพิจารณาจาก
มุมมองของพระพุทธศาสนา ข๎อเสนอของนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงเหลํานั้นมี ดังนี้ 

 
5.7.1 แนวคิดศีล 5 ของพีรีรา (Perera) 

ในชํวงสองทศวรรษที่ผํานมาได๎มีนักวิชาการจํานวนหนึ่งได๎เสนอวําเบญจศีล หรือ
ศีล 5 อาจเป็นสิ่งที่สามารถเทียบเคียงได๎กับสิทธิมนุษยชน ดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิ
มนุษยชน  เชํน  ศีลข๎อที่ 1 ห๎ามฆําสัตว๑ ซึ่งเป็นเรื่องข๎อห๎าม หรือข๎อละเว๎น สามารถแปลงให๎เป็นสิทธิ์ 
ก็อาจตรงกับสิทธิในการมีชีวิต ศีลข๎อที่ 2 ห๎ามลักทรัพย๑ หากแปลงเป็นสิทธิ์ อาจตรงกับสิทธิในการ
ทรัพย๑สินของตนเอง  เป็นต๎น  พีรีรา (Perera) พระภิกษุชาวศรีลังกาเป็นหนึ่งในบรรดานักวิชาการที่
ได๎เสนอแนวคิดนี้ ในบริบทไทย พุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) สุลักษณ๑ ศิว
รักษ๑ ตํางก็มีความเห็นไปในทํานองเดียวกัน แตํสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ยังเห็นเพ่ิมเติมวํามนุษย๑มิ
ควรพอใจกับความดีในระดับศีลเทํานี้ (ซึ่งเป็นสิ่งเบื้องต๎นหรือพ้ืนฐานที่มนุษย๑ทุกคนจําเป็นต๎องมี) 
ในขณะที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีเห็นวําสัมมาป๓ญญาเทํานั้นจะเป็นหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎ 
ตรงจุดนี้ อาจสรุปได๎วําศีลเป็นความดีในระดับต๎น หากพิจารณาจากมุมมองของแนวคิดเรื่องไตรสิกขา 
ด๎วยเหตุนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑และพระสงฆ๑อ่ืน ๆ จึงอยากให๎มนุษย๑เราพัฒนาความดีไปใน
ระดับท่ีสูงขึ้นมากเทําท่ีเราจักมีความสามารถและความพากเพียรพยายามที่จะไปถึง 

5.7.2 แนวคิดมัชฌิมาปฏิปทาของแพทริค เฮเดน (Patrick Hayden) 
แพททริค เฮเดน (Patrick Hayden) เสนอวําหลักธรรมมัชฌิมา ปฏิปทาสามารถ

ใช๎เป็นพ้ืนฐานแทนสิทธิมนุษยชนได๎ ในทัศนะของผู๎วิจัย หลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทามีขอบเขตภววิทยา 
(ontology) ที่กว๎างใหญํกวําสิทธิมนุษยชน และมีนัยทางจริยศาสตร๑ที่ลึกซ้ึง เพราะทุกข๎อของมรรคเป็น
เรื่องคุณงามความดี เชํน สัมมาทิฐิ ซึ่งมิใชํเป็นเพียงทิฐิเฉย ๆ แตํเป็นรากฐานของวาจาและการกระทํา 
ยิ่งกวํานั้น ข๎อเสนอนี้ยังได๎ครอบคลุมข๎อเสนอเรื่องศีล 5 ของพระพีรีราไปในตัวด๎วย ดังนั้น คงไมํมีชาว
พุทธใดคัดค๎านข๎อเสนอของ เฮเดน แตํเฮเดนมิได๎กลําวอะไรมากเก่ียวกับวิธีหาแนวคิดเรื่อง ความเสมอ
ภาค และภราดรภาพในคําสอนทางพระพุทธศาสนา อยํางไรก็ตาม การที่เฮเดนไมํกลําวเรื่องนี้มิควร
ถูกตีความวํา เฮเดนมิทราบวิธีหาแนวคิดดังกลําวในกรอบคําสอนทางพระพุทธศาสนา แตํอาจเพราะ 
เฮเดนเห็นวําพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแหํงเสรีภาพและความเสมอภาคอยูํแล๎ว (Hayden, 2001, p. 30) 
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5.7.3 แนวคิดความกรุณาของเจ แอล การ์ฟิลด์ (Jay L. Garfield) 
เจ แอล การ๑ฟิลด๑ (Jay L. Garfield) ผู๎ซึ่งเป็นนักปรัชญาที่สนใจพระพุทธศาสนา

ได๎เสนอวําหลักธรรมเรื่องความกรุณา (compassion) สามารถใช๎เป็นพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนใน
แบบพุทธ  การ๑ฟิลด๑เห็นวําลัทธิเสรีนิยม (liberalism) เห็นวําความกรุณาเป็นเพียงเรื่องของตัวเลือก
เทํานั้น (Liberalism essentially makes compassion optional) ซึ่งหมายความวําสังคมเสรีนิยม
มิได๎กําหนดวําความกรุณาเป็นเรื่องของทุกคน แตํทวําให๎ความสําคัญกับเรื่องปกปูองชีวิตสํวนตัวของ
คนมากกวํา ดังนั้น มันจะดีมากหากเรารับเอาแนวคิดเรื่องความกรุณาเป็นพ้ืนฐานของการมองเรื่อง
ศีลธรรม (moral outlook) 

การ๑ฟิลด๑ได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา แนวคิดเรื่องสิทธิ์ที่มีรากในลัทธิเสรีนิยมนั้นแตกตําง
จากแนวคิดเรื่องสิทธิ์ที่มีรากฐานในแนวคิดเรื่องความกรุณา ลัทธิเสรีนิยมมักให๎ความสําคัญแกํแนวคิด
ป๓จเจกชนนิยม ซึ่งมักมีจุดดีตรงที่ความเป็นป๓จเจกชนนิยมที่มักตํอต๎านแนวโน๎มทางสังคมในเรื่องความ
เป็นทรราช (tyrany) แตํขณะเดียวกันลัทธิเสรีนิยมก็ไมํคํอยสํงเสริมแนวคิดในเรื่องความเมตตากรุณา
มากเทําไรนัก นี้คือจุดอํอนของระบบเสรีนิยม ระบบเสรีนิยมจึงสํงเสริมแตํอัตตาณัติแหํงป๓จเจกบุคคล 
(individual autonomy) แตํไมํคํอยกระตุ๎นเรื่องความรับผิดชอบที่ทุกคนต๎องมีรํวมกัน (collective 
mutual responsibility) อันเป็นผลจากความเมตตากรุณาที่ป๓จเจกบุคคลสามารถรู๎สึก แตํหากเรายึด
แนวคิดเรื่องความเมตตากรุณา ความเมตตากรุณาจะไมํต๎องทําให๎เราต๎องลดความเป็นสํวนตัวลง หรือ
ลดเรื่องอัตตาณัติแหํงป๓จเจกบุคคล (Keown, Prebish & Husted, 1998, p. 129) 

แตํข๎อเสนอของการ๑ฟิลด๑ในเรื่องความกรุณานี้อาจกินความหมายที่กว๎างใหญํ
มากกวําเรื่องศีล 5 มากนัก เพราะหากมนุษย๑ทุกคนมีความกรุณาตํอกัน ประชาคมโลกคงจะต๎องมี
ความสงบสุขอยํางแนํนอน แตํประเด็นสําคัญในที่นี้ คือ ข๎อเสนอที่เกี่ยวกับหลักธรรมวําด๎วยความ
กรุณานี้เป็นประโยชน๑และนําสนใจเพราะมันยังสอดคล๎องกับเรื่องป๓ญญาดังปรากฏในเรื่องไตรสิกขา
อยํางแนํนอน อยํางไรก็ดี ข๎อเสนอของการ๑ฟิลด๑มิได๎ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีหาหลักการสําคัญของ
สิทธิมนุษยชนในคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชํน อะไรต๎องอาจจัดวําเป็นความเทําเทียมกัน หรืออะไร
เป็นเสรีภาพในกรอบคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

5.7.4 แนวคิดพระธรรมกับหลักการสิทธิมนุษยชนของ บี อาร์ แอมเบดการ์ (B. R. 
Ambedkar) 

บี อาร๑ แอมเบดการ๑ (B. R. Ambedkar) ผู๎รํางรัฐธรรมนูญอินเดียและบุคคลแรก ๆ 
ในโลกที่พยายามเทียบสิทธิมนุษยชนกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา เขากลําววํา พระพุทธเจ๎าไมํเชื่อ
ในอัตตา และคําถามคือ หากไมํมีอัตตา แล๎วเราจะมีกรรม ความทุกข๑ และการเกิดใหมํได๎อยํางไร การ
เทศนาในแบบนี้ของพระพุทธเจ๎าก็เทํากับเป็นการปฏิเสธความเชื่อของพวกพราหมณ๑  (Ambedkar, 
1997, p. 2) คํากลําวในลักษณะเชิงท๎าทายของแอมเบดการ๑นับวําสร๎างความก๎องกังวานขึ้นในโลก 
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และในฐานะนักกฎหมาย เขาอาจเป็นชาวพุทธคนแรกในโลกที่บอกวําหลักการพ้ืนฐานของสิทธิ
มนุษยชนสามารถพบในคําสอนทางพระพุทธศาสนา เขาเชื่อวําปรัชญาที่ทําให๎เขาเปลี่ยนมานับถือ
พระพุทธศาสนานั้น สามารถสรุปอยูํในคําเพียงสามคํา คือ เสรีภาพ (liberty) ความเทําเทียมกัน 
(equality) และภราดรภาพ (fraternity) ซึ่งเป็นหลักการของสิทธิมนุษยชน โดยเขาอ๎างวํา ปรัชญา
ดังกลําวมิได๎มาจากการปฏิวัติฝรั่งเศส แตํทวําถูกดึงเอามาจากคําสอนของพระพุทธเจ๎า แอมเบดการ๑
จึงเห็นวําภราดรภาพเป็นเพียงอีกชื่อของประชาธิปไตย ซึ่งเป็นทัศนะที่เคารพและนับถือเพ่ือนรํวมชาติ 
พระพุทธเจ๎าแปลงทัศนะวําด๎วยการเคารพและการเชื่อฟ๓งที่อยูํในแนวคิดฮินดูวําด๎วยธรรมให๎กลายเป็น
หลักศีลธรรมสากล ในความคิดของแอมเบดการ๑ ภราดรภาพคือความเป็นพ่ีน๎องกันระหวํางมนุษย๑ ซึ่ง
เป็นอีกชื่อหนึ่งของศีลธรรม (morality) (Traer, 1991, pp. 90-130) ข๎อเสนอของแอมเบดการ๑ได๎ระบุ
ชัดหลักการสามประการของสิทธิมนุษยชน คือ เสรีภาพ ความเทําเทียมกัน และภราดรภาพ และยัง
บอกเป็นนัยวํา พระธรรมทั้งหมดของพระพุทธองค๑แทนสิทธิมนุษยชน 

5.7.5 แนวคิดอริยสัจสี่ของเดเมียน คีโอน (Damien Keown) 
ในบรรดานักวิชาการในโลกตะวันตกที่ให๎ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับ 

การเปรียบเทียบสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนา เดเมียน คีโอน (Damien Keown) แหํงมหาวิทยาลัย
ลอนดอน เป็นหนึ่งในนักวิชาการชั้นแนวหน๎า ดังปรากฏในหนังสือ Buddhism and Human Rights 
ซึ่งเป็นงานวิจัยระดับคลาสสิกสําหรับทุกคนที่สนใจในการเปรียบเทียบพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
ในหลายมิติ อาจเพราะคีโอนได๎ทุํมเทความพยายามในการวิเคราะห๑ประเด็นนี้ โดยเฉพาะความมุํงมั่น
ที่จะสร๎างตรรกะเชิงเหตุผลทางปรัชญาสิทธิมนุษยชนให๎เข๎าได๎กับกรอบภววิทยาที่กว๎างใหญํของหลัก
คําสอนทางพระพุทธศาสนา และในการตอบคําถามสําคัญที่วําคําสอนทางพระพุทธศาสนาใดที่จะสามารถ
ไปได๎กับตรรกะหรือวิธีคิดของสิทธิมนุษยชนได๎ ถึงแม๎วําคีโอนมิได๎ระบุทุกแงํมุมของความเหมือนและ
ความแตกตํางระหวํางสองระบบความคิดจริยศาสตร๑ที่สําคัญของโลกนี้ แตํงานเขียนจํานวนมากของ
ทําน โดยเฉพาะหนังสือ Buddhism and Human Rights ซึ่งตีพิมพ๑ในปี ค.ศ. 1998 นับวําเป็นหลักฐาน
และผลงานชิ้นสําคัญท่ีสุดในประเด็นนี้ 

คีโอนเห็นวํา นิโรธและมรรคของอริยสัจสี่ (Four Noble Truths) สามารถใช๎เป็น
ฐานเหตุผลในการลงความเห็นวํามโนทัศน๑วําด๎วยความเทําเทียมกัน (equality) มีอยูํในกรอบคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังเห็นวํา มนุษย๑ทุกคนเทําเทียมกันในการกําหนดชีวิตของตนเองที่จะกลายเป็น
พระพุทธเจ๎า หรือนิพพานเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข๎าถึงได๎อยํางเทําเทียมกัน สําหรับนิโรธ หรือ
สภาพของการไมํมีทุกข๑ มนุษย๑มีความเทํากันในการประพฤติตนตามมรรคมีองค๑ 8 ในการตรัสรู๎เป็น
พระพุทธเจ๎า ดังนั้น ขีดความสามารถในการทําดีอยํางไมํมีประมาณ ( infinite human capacity for 
participation in goodness) จึงเป็นแหลํงที่มาของศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑ (Keown, 1998, 
pp. 16-35) 
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ในสํวนเรื่องแนวคิดของสิทธิ คีโอนเสนอศีล 5 ในฐานะสิทธิมนุษยชนแบบพุทธ 
และเห็นวําการแปลงข๎อตําง ๆ ของศีล 5 ให๎กลับเป็นเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานดังปรากฏในปฏิญญาสากล
วําด๎วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) คงเป็นเรื่องที่เป็นไปได๎ โดย
อาศัยแนวคิดของ จอห๑น ฟินนีส (John Finnis) ที่วําหน๎าที่กํอให๎เกิดสิทธิ์ (duties entail rights) 
(Brackney, 2013, pp. 196-297) ดังเห็นวําหน๎าที่เกี่ยวกับการละเว๎นจากการฆําสัตว๑ก็เทํากับสิทธิที่
จะมีชีวิต (right to life) เป็นต๎น ในประเด็นเสรีภาพคีโอนเห็นวํา การดําเนินชีวิตในแบบวิถีพุทธ
จําเป็นต๎องมีเสรีภาพโดยปริยาย ข๎อเสนอของคีโอนมีลักษณะครอบคลุมหลักการและมโนทัศน๑หลัก ๆ 
ของแนวคิดสิทธิมนุษยชน 

ในสารานุกรมพระพุทธศาสนา (Encyclopedia of Buddhism) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
บรรดางานชิ้นสําคัญของคีโอน เขาได๎ระบุวําแนวคิดสิทธิมนุษยชนสามารถถูกสร๎ างได๎ในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธเห็นวําการเน๎นเฉพาะแตํเรื่องสิทธิของมนุษย๑ ดังที่ปรากฏในปฏิญญา
สากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินั้นจึงมีความคับแคบเพราะสําหรับชาวพุทธ สิทธิมนุษย๑
มิได๎รวมถึงสิทธิของสรรพสิ่งที่คิดได๎และรู๎สึกได๎อ่ืน ๆ เชํน สัตว๑ เป็นต๎น (Keown & Prebish, 2009, 
pp. 405-406) 

ในหนังสือ Buddhism and Human Rights ดังกลําว คีโอนได๎เริ่มบทวิเคราะห๑
ของตนด๎วยคําวิจารณ๑ที่วําศาสนาพุทธคํอนข๎างช๎ากวําศาสนาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับศาสนา
คริสต๑และศาสนาอิสลามในเรื่องของการพัฒนาคําสอนทางสังคมที่ประเด็นคําถามตําง ๆ เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนสามารถถกเถียงได๎ ยิ่งกวํานั้น สําหรับประเด็นจารีตที่ต๎องเคลื่อนไหวอยูํเสมอในแวดวงทาง
วิชาการ พระพุทธศาสนาเป็นเพียงมวยรุํนเล็กในด๎านปรัชญาการเมืองและปรัชญาศีลธรรม (Keown 
& Prebish, 1988, p. 15) 

ตรงจุดนี้ อาจสรุปได๎วํานักวิชาการสํวนใหญํมักเห็นวําหากเราจะลองหามโนทัศน๑
เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพวําจะมีในพระพุทธศาสนาหรือไมํนั้นก็อาจเป็นเรื่องที่ทําได๎โดยไมํ
ยากนัก แตํในอีกระนาบ หากเราจะให๎ความเป็นธรรมแกํสิทธิมนุษยชนและพระพุทธศาสนา เราคง
ต๎องยอมรับความจริงที่วําภววิทยาของพระพุทธศาสนามีความสลับซับซ๎อนและมีขอบเขตที่กว๎างใหญํ
ไพศาลกวําภววิทยาของสิทธิมนุษยชนที่มักเน๎นแตํมิติมนุษย๑ ดังเห็นได๎ชัดวําพระพุทธศาสนามีภพภูมิ 
(being) เป็นจํานวนมาก หรือมากกวําโลกของวิทยาศาสตร๑ ดังนั้น การเปรียบเทียบสองระบบที่ไมํ
เทํากันอาจเป็นเรื่องท่ีไมํสมจริง หรือไมํรู๎วําจะทําไปเพื่ออะไร แม๎กระนั้น การเปรียบเทียบมิวําในมิติใด 
ๆ ก็ยังต๎องถือวํามีประโยชน๑ เพราะอยํางน๎อยที่สุด มันก็สามารถบอกได๎วําอะไรที่พระพุทธศาสนามี
หรือไมํมี ดังที่เราตระหนักกันดีวําพุทธศาสนามีเปูาหมายของชีวิต (นิพพาน) มีวิธีการดําเนินชีวิต 
(มรรคมีองค๑ 8) และมีกฎเกณฑ๑ในด๎านความจริง ความรู๎ ความดีและความสุขในแบบฉบับของตนเอง 
ในขณะที่สิทธิมนุษยชนยังคลุมเครือมากในประเด็นเหลํานี้  
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นอกจากนั้น วิธีพิจารณาทางจริยศาสตร๑ของพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นเรื่องสําคัญ
และมีลักษณะที่แตกตํางอยํางสิ้นเชิงจากจริยศาสตร๑ที่เน๎นสิทธิ์ (rights-based ethics) ซึ่งมีรากทาง
โลกทัศน๑ของปรัชญาจอห๑น สจ็วต มิลล๑ (John Stuart Mill) หรือแนวคิดอีโกทางจิตวิทยา (psychological 
egoism) ตามนิยามของโจเอล ไฟน๑เบิร๑ก (Joel Feinberg)  

ยิ่งกวํานั้น หลายคนยังคงรู๎สึกอยํางลึก ๆ วํากฎหมายธรรมชาติที่สิทธิมนุษยชน
นิยมอ๎างถึงเป็นจารีตหรือระบบความเชื่อของพวกคริสต๑และยิว แตํประเด็นคือวิธีคิดในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนในป๓จจุบันนั้นมาจากจารีตคริสต๑มากขนาดไหน หรือแท๎จริงเป็นผลผลิตของนักกฎหมายใน
ศตวรรษท่ี 20 
 
5.8 ข้อถกเถียงเกี่ยวกับวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของนักวิชาการไทย 

 
ป๓ญญาชนไทยได๎ให๎ความสนใจในประเด็นพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนมาอยําง

ตํอเนื่อง ดูจากจํานวนวิทยานิพนธ๑ที่ทําขึ้นในประเด็นนี้ แม๎พระสงฆ๑เถรวาทไทยเองก็ได๎ทําวิทยานิพนธ๑
และดุษฎีนิพนธ๑ในหัวข๎อทํานองนี้ งานสํวนมากมักเน๎นการวิเคราะห๑ในมิติจริยศาสตร๑ มากกวํามิติ
วาทกรรมและพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ แตํหากมี ก็มักจํากัดเฉพาะในบริบทของการประยุกต๑ใช๎
ของไทย 

คําวํา “สิทธิมนุษยชน”เป็นคําภาษาไทยที่ถูกประดิษฐ๑ขึ้นใหมํในชํวงศตวรรษที่ผํานมา
เพ่ือใช๎แปลคําวํา “human rights” ในภาษาอังกฤษ  ดังนั้น คํานี้จึงไมํมีอยูํในพระไตรปิฎกของลังกา 
หรือในคําสอนทางพระพุทธศาสนาของไทยในยุคโบราณอยํางแนํนอน แตํคํานี้ถูกใช๎ในการอธิบายพระ
ธรรมในพระไตรปิฎก (ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ) ซึ่งจัดทํา
โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรียบร๎อยแล๎ว  

อยํางไรก็ตาม ยังเป็นที่ถกเถียงกันวํามโนทัศน๑วําด๎วยสิทธิมนุษยชนหรือแนวคิดที่
ใกล๎เคียงอาจมีอยูํในคําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคโบราณจริงหรือไมํ ทั้งนี้เพราะคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเชื่อในเรื่องคุณคําของมนุษย๑ หรือการได๎เกิดเป็นมนุษย๑ โดยเห็นวํามนุษย๑เป็นสัตว๑ที่
สามารถฝึกฝนได๎ มนุษย๑สามารถทําบุญทําทานได๎ และมนุษย๑สามารถบําเพ็ญบารมีได๎ แตํใน
ขณะเดียวกัน คําสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทก็ยังคงเห็นวํามนุษย๑เองก็มิได๎มีความพิเศษไปกวํา
สัตว๑ หรือสิ่งที่คิดได๎ รู๎สึกได๎ (all sentient beings) ในภพภูมิอ่ืน ๆ  เชํน  เทวดา ยักษ๑ พรหม เป็นต๎น 
เพราะทั้งหมดยังต๎องวนเวียนในสังสารวัฏ นี้คือความลุํมลึกของประเด็นนี้ วิธีการตีความคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือหาแนวคิดเรื่องความเสมอภาคจึงมาจากคําสอนที่วําทุกคนทุกตนยังต๎องอยูํภายใต๎
กฎธรรมชาติเดียวกัน ในนัยนี้ การเปรียบเทียบคําสอนทางพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนจึงเป็น
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เรื่องท่ียังนําศึกษาและถกเถียงในด๎านวิชาการ เพราะนี้เป็นความพยายามในการเปรียบเทียบสองสิ่งที่
แตกตํางกันในด๎านวัฒนธรรม วิธีมองโลก ยุคสมัยที่เกิด และสถานที่กําเนิด 

ในด๎านอิสรภาพ (freedom) หรือเสรีภาพ (liberty) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามหลักการพ้ืนฐาน
ของสิทธิมนุษยชน นักวิชาการไทยจํานวนหนึ่งได๎พยายามอธิบายแนวคิดเรื่องอิสรภาพในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังเชํน วัชระ งามจิตรเจริญ เห็นวําอิสรภาพ หรือความเป็นอิสระของมนุษย๑สามารถ
พูดได๎ในหลายแงํมุม  ในแงํของจิตใจ อิสรภาพของจิตที่พระพุทธศาสนาเถรวาทยกยํองคืออิสรภาพ
จากการถูกควบคุมบังคับของกิเลส ในแงํของการดําเนินชีวิต อิสรภาพคือการสามารถเลือกการกระทํา
ตามที่ตนเองต๎องการได๎ หรือเจตจํานงเสรี (free will) ของมนุษย๑ ในปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออกมี
ทั้งผู๎ที่เห็นวํามนุษย๑มีอิสระในการเลือกและผู๎ที่เห็นวํามนุษย๑ไมํมีอิสระในการเลือกอยํางแท๎จริง อยํางไร
ก็ดี เกี่ยวกับป๓ญหานี้ พระพุทธศาสนาเถรวาทเห็นวํา มนุษย๑มีอิสระในการเลือกแตํมีในขอบเขตอันจํากัด 
(วัชระ งามจิตรเจริญ, 2561, น. 363) 

ในประเด็นเรื่องสิทธิ (right) ยังเป็นที่ถกเถียงกันวํามโนทัศน๑เรื่องสิทธิมีในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาหรือไมํ หลายคนเห็นวําพระพุทธศาสนาเถรวาทมักเน๎นแตํเรื่องหน๎าที่ แตํอยํางไรก็
ตาม หลายคนเชื่อวํา มโนทัศน๑เรื่องสิทธิคงต๎องมี เพราะหน๎าที่จะดํารงอยูํโดยคนรอบข๎างไมํได๎รับสิทธิ
จากการทําหน๎าที่ดังกลําวแทบเป็นไปไมํได๎ แตํนี้เป็นการอธิบายโดยอาศัยตรรกะปรัชญาตะวันตก 
นักวิชาการที่สนใจในแนวนี้ คือ สมภาร พรมทา และ โสรัจจ๑ หงศ๑ลดารมภ๑ เป็นต๎น  

สมภาร พรมทา อ๎างวําพระพุทธศาสนาเริ่มด๎วยทัศนะเกี่ยวกับสิทธิธรรมชาติในระดับ
รํางกายและชีวิตป๓จเจก มนุษย๑ทุกคนมีสิทธิเหลํานี้เทําเทียมกัน โดยมิต๎องคํานึงถึงสถานะเวลา เกิด มิ
วําพิการหรือสมบูรณ๑ หรือชาติกําเนิด เพศชายหรือหญิง ฉลาดหรือโงํ เพราะความแตกตํางเหลํานี้มิใชํ
สาระสําคัญของการเป็นมนุษย๑ ความเป็นมนุษย๑ถูกนิยามโดยขันธ๑ 5 และภายในขันธ๑ 5 นั้น  ก็มีสิ่งที่
เรียกวํา “นามขันธ๑” ซึ่งแสดงตนเองออกมาในรูปของอารมณ๑และความปรารถนาของมนุษย๑ที่สามารถ
เห็นวําอะไรเป็นเรื่องดี ในนัยนี้ แม๎มนุษย๑แตกตํางกันในด๎านภายนอก แตํมนุษย๑เทําเทียมกันในเหตุผล
ที่วําพวกเขาต๎องการนําพาชีวิตไปสูํความเป็นเลิศ สมภาร พรมทายกตัวอยํางวําเมื่อเราหลอกเพ่ือน 
(ทุกข๑เกิดแกํเจ็บตาย) เรากําลังทําความชั่ว มันเป็นสิ่งผิด ทั้งนี้ เพราะเรามิได๎เคารพสิทธิ (ธรรมชาติ) 
ของเพ่ือน มนุษย๑ผู๎นี้มิควรถูกเอาเปรียบโดยผู๎อ่ืน (Somparn Promta, 2002, pp. 17-30) อยํางไรก็ตาม 
นี่เป็นการตีความของนักพุทธปรัชญาไทย เพราะคําอธิบายของนักวิชาการพุทธศาสตร๑ในที่อื่น ๆ 
ในโลกมักบอกตรงกันวําแท๎จริงแล๎ว พระพุทธศาสนาในอดีตมิเคยใช๎ภาษาสิทธิ ภาษาสิทธิใน
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เพ่ิงเกิดขึ้น ดังนั้น สิทธิในทัศนะของสมภาร พรมทาอาจเป็นเรื่องที่ใกล๎เคียง
กับคําวํา “ธรรม” ทั้งนี้ เราอาจแทนประโยคของสมภาร พรมทาที่วํา “เรามิได๎เคารพสิทธิ” ด๎วยประโยค 
“เรามิได๎เคารพธรรมะ” ธรรมะเป็นคําดั้งเดิมในภาษาของพระพุทธเจ๎า ซึ่งสะท๎อนกฎเกณฑ๑ของจักรวาล 
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โสรัจจ๑ หงศ๑ลดารมภ๑ นักปรัชญาภาษา ได๎พยายามอธิบายประเด็นที่วําทําไมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาไมํใช๎ภาษาสิทธิ โดยเฉพาะการเรียกร๎องสิทธิ หรือทําไมพระสงฆ๑ไทยไมํจําเป็นต๎องเน๎น
เรื่องสิทธิ โสรัจจ๑ หงศ๑ลดารมภ๑ เห็นวําการที่นักวิชาการบางทํานได๎กลําววํา พระพุทธศาสนาไมํมี
แนวคิดเรื่องสิทธิ  เป็นเพราะตนหาคํานี้ในพระคัมภีร๑ไมํพบ (แนํนอนวํามีคําวํา “สิทธิ” ที่แปลวํา 
“สําเร็จผล” คํานี้ปรากฏมากมายในพระบาลี แตํไมํใชํในความหมายของ “สิทธิ” ที่เราเข๎าใจกันในแงํ
ของกฎหมายหรือของการประพฤติปฏิบัติทางสังคมในยุคป๓จจุบัน) วํามีที่มาที่ไปอยํางไร แตํตนยังเชื่อ
วําคําสอนทางพระพุทธศาสนามีแนวคิดเรื่องสิทธิแบบเดียวกับที่เราเข๎าใจกันในป๓จจุบันด๎วย คือ สิทธิ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการยอมรับวําคนแตํละคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นมนุษย๑ มี
ความสามารถในการคิดและเข๎าใจเสมอเหมือนกัน ทั้งนี้ก็เนื่องจากวําเรื่องสิทธิทั้งหมดนี้เป็นสํวนหนึ่ง
ของจริยศาสตร๑ เมื่อเราเห็นแล๎ววําพระพุทธศาสนามีจริยศาสตร๑ (ในความหมายของปรัชญาสมัยใหมํ) 
เราก็ต๎องยอมรับวําคําสอนของพระพุทธศาสนาสนับสนุนเรื่องสิทธิ  

อยํางไรก็ตาม หากลองวิเคราะห๑แนวคิดของนักวิชาการไทยทํานอ่ืน ๆ เชํน สุชีพ ปุญญานุภาพ 
ซึ่งเห็นวําพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกที่สํงเสริมสิทธิมนุษยชน โดยสอนให๎เลิกระบบทาส ไมํเอา
มนุษย๑มาเป็นสินค๎าสําหรับซื้อขาย ห๎ามมิให๎ภิกษุมีทาสไว๎ใช๎ สอนให๎เลิกทาสภายในคือไมํเป็นทาสของ
ความโลภ โกรธ หลง และอนุญาตให๎มนุษย๑ตรึกตรองด๎วยป๓ญญากํอนจะเชื่อและปฏิบัติตาม ในด๎าน
หลักการความเสมอภาค พระพุทธศาสนาปฏิเสธชนชั้นวรรณะและยอมรับความเสมอภาคของมนุษย๑ 
ทรงตั้งสังฆมณฑลขึ้นเป็นมณฑลแหํงความเสมอภาค ทุกคนไมํวําจะเกิดในตระกูลใด เหลําใดยํอมเสมอ
กันด๎วยภาวะ ทรงระบุให๎ใช๎ความประพฤติเป็นเครื่องวัดความแตกตําง มิใชํใช๎ชาติตระกูล ในด๎านหลัก
ภราดรภาพ พระพุทธศาสนาสํงเสริมความรักใครํในเพ่ือนมนุษย๑ (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2511, น. 70-72) 
ข๎อสังเกตทํานองนี้จึงเป็นเรื่องที่นําสนใจ 

ในขณะที่ ธเนศ อาภรณ๑สุวรรณ พยายามอธิบายมโนทัศน๑เรื่องสิทธิในบริบทไทย ทําน
เห็นวํามโนทัศน๑สิทธิของราษฎรสยามไทยกํอรูปขึ้นบนพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะการทํา
นา หรือการปลูกข๎าว และอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ลักษณะเดํนประการแรกของมโนทัศน๑เรื่อง
สิทธิในรัฐไทยโบราณจึงมีลักษณะเฉพาะ คือเป็นความชอบธรรมตามฐานะหน๎าที่และชนชั้น ดังเห็นได๎
จากการให๎ความสําคัญแกํความชอบธรรมของผู๎ทําหน๎าที่ปกครอง ประการที่สองคือการอ๎างทางจริยธรรม 
แนวคิดเรื่องสิทธิในแบบโบราณมีนัยอันสําคัญอยูํที่การอ๎างถึงการปฏิบัติทางจริยธรรมของผู๎ปกครอง
มากกวําเนื้อหาของสิทธิในทางกฎหมาย (ธเนศ อาภรณ๑สุวรรณ, 2556, น. 38-43) มิวําความเห็น
ดังกลําวจะถูกต๎องหรือไมํ หากพิจารณาในด๎านหลักฐานที่จับต๎องได๎ ความเห็นนี้ก็นับวําเป็นข๎อเสนอ
ทางวิชาการท่ีนําสนใจ โดยเฉพาะในวิชาไทยศึกษา 

ในด๎านพระสงฆ๑ไทย พระภิกษุสงฆ๑เถรวาทของไทยมิได๎นิ่งเฉยตํอกระแสสิทธิมนุษยชนที่
ได๎กลายเป็นวาทกรรมสําคัญในยุคสงครามเย็น และยังได๎ถูกยอมรับในวงการนานาชาติวําเป็นอีก
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ประเภทของหลักเกณฑ๑ทางจริยธรรม หรือแบบแผนในการนิยามและตัดสินประเด็นเรื่องความดี ใน
หลายทศวรรษที่ผํานมา พระสงฆ๑เถรวาทจํานวนมากได๎ศึกษาเนื้อหา ผลกระทบและนัยของแนวคิด
สิทธิมนุษยชนดังกลําวในมิติตําง ๆ อยํางไรก็ดี งานวิจัยพบวํา พุทธทาสภิกขุเป็นพระภิกษุสงฆ๑รูปแรก
ของไทยที่เปิดประเด็นสิทธิมนุษยชน เพราะสิทธิมนุษยชนมีความสําคัญและยังเป็นสํวนหนึ่งของ
อุดมการณ๑เสรีนิยม งานนิพนธ๑ของพุทธทาสภิกขุอาจกลายเป็นวาทกรรมและแรงบันดาลใจให๎แกํ
พระสงฆ๑ไทยรุํนหลังไมํมากก็น๎อย เชํน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) พระไพศาล วิสาโล 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นต๎น งานประพันธ๑ของพระสงฆ๑ในประเด็นเหลํานี้จึงเป็นเรื่องที่กระตุ๎นให๎
ผู๎อํานตระหนักในมุมมองที่หลากหลายที่แตกตํางจากมุมมองของประชาชนทั่วไปและบุคคลากรทาง
กฎหมาย  

ตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปที่ถูกนํามาใช๎ในงานวิจัยนี้มีนัยสําคัญทางประวัติศาสตร๑ 
เนื่องจากพระสงฆ๑ทั้งสามรูปตํางเกิดและเติบโตมาในคนละชํวงเวลากัน พระสงฆ๑ทั้งสามรูปจึงเห็น
เมืองไทยจากมุมมองของยุคสมัยที่แตกตํางกัน อยํางไรก็ดี หากพิจารณาในด๎านเนื้อหาและลีลาทาง
วรรณกรรม งานนิพนธ๑ของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปจัดอยูํในกลุํมงานที่ผลิตขึ้นในชํวงหลังยุคอาณานิคม 
(Postcolonialism) ซึ่งเป็นชํวงที่ผู๎ประพันธ๑นิยมตอบโต๎ลัทธิจักรวรรดินิยมสมัยใหมํ (Neo-imperialism) 
โดยเฉพาะการต๎านทาน หรือการไมํยอมรับในคํานิยมและมรดกทางภูมิป๓ญญาของยุคเรื องป๓ญญา 
(Age of Enlightenment) ที่มีต๎นกําเนิดในยุโรปวําเป็นของดีและถูกต๎องในทุกอยําง แตํสิ่งที่หลายคน
คงอยากรู๎เกี่ยวกับเรื่องสาระของงานนิพนธ๑เหลํานี้ คือ โลกทัศน๑และสํานึกทางสังคมของพระสงฆ๑ทั้ง
สามรูปนี้ตํอประเด็นสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นอยํางไร  

เมื่อพิจารณาความแตกตํางในด๎านทําทีตํอสิทธิมนุษยชนหรือจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์  
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เห็นคุณคําของหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน โดยพยายามเทียบหลักการ
พ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนาในลักษณะคล๎ายกับการวิเคราะห๑ของแอมเบดการ๑ 
ในขณะที่พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําสิทธิมนุษยชนเทํากับ
เรื่องศีล 5 ซึ่งก็เหมือนกับข๎อเสนอของพระพีรีรา และเชื่อวําจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์มักมุํงให๎มนุษย๑เน๎น
ทําทีเกี่ยวกับการเรียกร๎องสิทธิและการปกปูองรักษาสิทธิของตนเอง พระสงฆ๑ทั้งสองรูปจึงต๎องการให๎
มนุษย๑อยําหยุดแคํความดีในระดับสิทธิมนุษยชน แตํควรพัฒนาไปสูํความดีในระดับที่สูงขึ้น สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นวําสิทธิธรรมชาติ (natural right) ที่แนวคิดสิทธิมนุษยชนได๎
ขอยืมมานั้นก็มิใชํเรื่องของกฎธรรมชาติจริง แตํทวําเป็นเพียงข๎อตกลงรํวมกัน หรือจารีตทางสั งคม
เทํานั้น ดังเห็นวําปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได๎ถือกําเนิดขึ้นหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 โดยเนื้อแท๎ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องข๎อตกลงรํวมกันในระดับเวทีสิทธิมนุษยชน แม๎วําในชํวง
หลายทศวรรษที่ผํานมา สิทธิมนุษยชนได๎พัฒนาและขยายแนวคิดเรื่องสิทธิ เข๎าไปในมิติตําง ๆ เชํน 
สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง สิทธิสัตว๑ สิทธิในการพัฒนา เป็นต๎น  
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ในด๎านวิธีเลํา พุทธทาสภิกขุเลําตัวอยํางสาเหตุหรือแรงจูงใจของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในแบบแยบยล สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เลําอธิบายภูมิหลังวําทําไมโลกตะวันตกต๎อง
มีสิทธิมนุษยชน ในขณะที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ได๎เลําเหตุการณ๑ประวัติศาสตร๑โลกที่สะท๎อนถึง  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตําง ๆ อันเนื่องจากมนุษย๑มิได๎มองโลกตามความเป็นจริง  

ในด๎านการเน๎น พุทธทาสภิกขุเน๎นอตัมมยตามากกวําสิทธิมนุษยชน สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เน๎นพระพุทธศาสนามากกวําสิทธิมนุษยชน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เห็นด๎วย
กับสาระโดยรวมของแนวคิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมด แตํทวํายังประสงค๑ให๎สิทธิมนุษยชนเน๎นป๓ญญา
สากล ซึ่งในกรณีทํานกลับหมายถึงสัมมาป๓ญญาในพระพุทธศาสนา 

ในด๎านมุมมองที่ใช๎ในการตีความ พุทธทาสภิกขุมิได๎เปรียบเทียบระหวํางสองระบบ  
แตํสื่อออกมาให๎เห็นวําทําทีของการอ๎างสิทธิ์มีความอหังการและมักกระตุ๎นให๎ผู๎คนมองเข๎าหาแตํ
ผลประโยชน๑ของตนเอง โดยเฉพาะความหมกมุํนกับการปกปูองรักษาและการเรียกร๎องสิทธิของ
ตนเอง มากกวําการเน๎นเรื่องการทําหน๎าที่ของมนุษย๑ตํอสรรพสิ่งตําง ๆ ในโลก หากกลําวในเชิง
ปรัชญาในอีกแบบ พระพุทธศาสนาเน๎นเรื่องอนัตตา มิใชํเรื่องอัตตา นอกจากนั้น คําสอนทาง
พระพุทธศาสนายังสอนวําธรรมะคือหน๎าที่ หรือลักษณะทางธรรมชาติที่มนุษย๑จําเป็นต๎องทํา ในขณะที่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ เห็นวําสิทธิมนุษยชนเป็นผลผลิตของการประดิษฐกรรมทางความคิด 
จึงมิใชํกฎธรรมชาติ แม๎หลายมโนทัศน๑หรือหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องดี แตํยังมี
จุดบกพรํองในมิติทางจริยศาสตร๑ โดยเฉพาะการเน๎นเรื่องความดี ดังที่ปรากฏในสาระของปฏิญญา
สากลฯ วํายังอยูํเพียงแคํในระดับของการไมํละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งทํานพิจารณาแล๎วเห็นวํา 
ยังเป็นจริยธรรมเชิงลบ หรือเป็นระดับความดีที่ไมํคํอยสูงมากเทําไรนัก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑
จึงเสนอวํามนุษย๑ควรพัฒนาตนเองไปสูํจริยธรรมเชิงบวก หรือพยายามไปให๎สูงกวําความดีในระดับ
ของการไมํละเมิดสิทธิ์ สรุป ความแตกตํางทางความคิดระหวํางพระสงฆ๑ทั้งสามรูปเกิดจากประเด็น/
ด๎านที่ตนได๎เลือกมาเลํา ตัวอยํางที่ถูกอ๎างเพ่ือใช๎ในการเลําอธิบาย ตลอดจนมุมมองที่ใช๎ในการตีความจริย
ศาสตร๑ของตน 

นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ยังพบพระสงฆ๑รูปอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน
กับพระพุทธศาสนา และได๎ทําวิจัย หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่มีความสําคัญของโลกนี้ 
โดยเฉพาะในชํวงที่ประเทศไทยพยายามสํงเสริมการเสวนาพูดคุยระหวํางศาสนาและความเชื่อ 
(interfaith dialogue) เชํน พระ พระมหาสุทิตย๑ อาภากโร (อบอํุน) พระครูปทุมกันทรากร (บุญเทน 
มะลิอํอง) พระมหาไพรวัลย๑ วรวณโน (ไพรวัลย๑ วรรณบุตร) เป็นต๎น  

อยํางไรก็ตาม ธงชัย วินิจจะกูล เห็นวํานักวิชาการและพระสงฆ๑ไทยบางทํานมักมีแนวคิด
ที่โต๎แย๎งกับสิทธิมนุษยชนของตะวันตก โดยโยงความเข๎าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเข๎าหาพระพุทธศาสนา
ของตนเองเสมอมา โดยยกตัวอยํางของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ที่เห็นวําสิทธิมนุษยชน
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เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความก๎าวหน๎าในพัฒนาการของอารยธรรมมนุษย๑ก็จริง แตํสิทธิและสิทธิมนุษยชน
มักถูกนําไปโยงหรือไปใช๎เพ่ือเรียกร๎องผลประโยชน๑ตําง ๆ ให๎แกํตัวเองและกลุํมของตน ในทัศนะของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ สิทธิมนุษยชนเป็นจริยธรรมเชิงลบ จึงตํางจากจริยธรรมเชิงบวกที่สร๎างสรรค๑
ของพระพุทธศาสนา ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงการที่บุคคลทําดีตํอผู๎อื่น คิดเลยสิทธิสํวนบุคคลไปสูํสํวนรวม 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมด๎วยตัวอยํางของจริยธรรมเชิงบวก ดังสะท๎อนในหลักความสามัคคี ในนัยนี้ 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑มักเน๎นวําธรรมะของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เหนือกวําและสร๎างสรรค๑กวํา
สิทธิมนุษยชน หรือหลักกฎหมายใด ๆ ตรงจุดนี้ ธงชัย วินิจจะกูลเห็นวําความเห็นของสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย๑สะท๎อนมุมมองและความเข๎าใจของทํานและสังคมไทยตํอเรื่องสิทธิและสิทธิมนุษยชน แตํ
แท๎จริงแล๎ว จริยธรรมในเชิงบวกในทัศนะของทํานคงเป็นคนละเรื่องกับ rights ในความเข๎าใจของโลก
ตะวันตกเลยทีเดียว (ธงชัย วินิจจะกูล, 2562, น. 207) 

อยํางไรก็ตาม ธงชัย วินิจจะกูลก็มิได๎ทําการวิเคราะห๑สิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะจากมุมมองของจริยศาสตร๑เชิงเปรียบเทียบจริง ๆ หรือในลักษณะที่ เดเมียน คีโอน 
(Damein Keown) แหํงมหาวิทยาลัยลอนดอนได๎ทํา คําวิจารณ๑ของธงชัย วินิจจะกูลจึงเป็นเพียงการ
ประเมินทําทีของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ในประเด็นสิทธิมนุษยชนจากมุมมองหนึ่ง
เทํานั้น 

ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุํมที่สนใจประเด็นพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนในมิติ
ปรัชญาการเมืองมักอธิบายประเด็นสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนานี้ในด๎านความแตกตํางในการ
นํามาประยุกต๑ใช๎ โดยเฉพาะความแตกตํางระหวํางคําสอนทางพระพุทธศาสนากับแนวคิดพ้ืนฐานของ
สํานักตะวันตกอ่ืน ๆ เชํน สํานักอรรถประโยชน๑นิยม เสรีนิยม ฯลฯ นักวิชาการเหลํานี้มักอธิบาย
ปรากฏการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ต๎องไปสัมพันธ๑กับบริบทเศรษฐกิจและการเมืองโลก 
นักวิชาการเดํน ๆ ในกลุํมนี้มักเป็นสังคมศาสตร๑ โดยเฉพาะนักรัฐศาสตร๑ หรือนิติศาสตร๑ เชํน  
เสนํห๑ จามริก, จรัญ โฆษณานันท๑ และ สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ เป็นต๎น  

เสนํห๑ จามริก (2544, น. 110-111) เห็นวําความผิดหวังในระบอบเสรีนิยมแบบตะวันตก 
ก็ไมํควรทําให๎มาปิดหูปิดตาของเราเองในเรื่องแนวความคิดทางศีลธรรมและทางการเมืองไปด๎วย จําเป็น
อยํางยิ่งที่จะต๎องมองธรรมชาติมนุษย๑และป๓ญหาความสัมพันธ๑ทางการเมืองในแนวทางที่เหมาะสม 
เพ่ือเราจะไมํสุดโตํงไปทางฝุายสํานักนิยมการปลํอยเสรีอยํางสุดเหวี่ยง หรือไมํก็ไปทางฝุายเผด็จการ
เบ็ดเสร็จ เพราะในท๎ายที่สุดแล๎ว ทั้งสองตํางก็เป็นการกดขี่เสรีภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย๑ด๎วยกัน
ทั้งนั้น ทํานเชื่อวําจุดหมายปลายทางของการปกปูองศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑มีจุดหมายที่อิสรภาพ 
ความยุติธรรม และสันติภาพของโลก ได๎สมานปรองดองกับระบบทุนนิยม บางคนวิจารณ๑วําปฏิญญา
สากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนแท๎จริงเป็นเพียงศาสตราวุธเพ่ืออํานาจและอภิสิทธิ์เป็นใหญํซึ่งสืบเนื่องจาก
การตํอสู๎ของชนชั้นกลางกับระบบอภิสิทธิ์/อํานาจนิยมในยุคศักดินาจนประสบความสําเร็จในการ
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ครอบครองอํานาจเศรษฐกิจการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับโลก และท๎ายสุด ชนชั้นกลางนั้นก็
แปรพักตร๑หันมาปกปูองอํานาจและอภิสิทธิ์ที่ตนยึดครองอยูํในป๓จจุบัน  

จรัญ โฆษณานันท๑ (2556, น. 180) เห็นวําชนชั้นนําและชนชั้นกลางในเอเชียที่อ๎างอิง
อุดมการณ๑เสรีนิยม/สิทธิมนุษยชนในการตํอสู๎กับอํานาจนิยมดั้งเดิม ในท๎ายที่สุด เมื่อตนบรรลุชัยแหํง
อํานาจแล๎วก็อาจแปรพักตร๑เป็นอภิสิทธิชนที่หวงแหนอํานาจ ความมีชีวิตของอุดมการณ๑สิทธิมนุษยชน
ในการสํงเสริมปกปูองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑ของปวงประชาคงมิได๎อยูํที่จิตสํานึกของคนกลุํมน๎อยไมํกี่
คน แตํยังเกี่ยวพันกับการมีจิตสํานึกของมหาชนที่มีความเป็นอิสระและมีพลังทางเศรษฐกิจเพียง
พอที่จะค้ําจุนรองรับการตํอสู๎เพ่ือสิทธิเสรีภาพตําง ๆ ของตนด๎วย  

สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ เห็นวํามีความเชื่อมโยงระหวํางบริบทตําง ๆ เขาเห็นวําเมื่อมองผําน
กรอบความคิดของพระพุทธศาสนา โครงสร๎างสังคมและวัฒนธรรมไทยอยํางที่เป็นอยูํในป๓จจุบัน เชํน 
โครงสร๎างทางการเมืองการปกครอง เป็นโครงสร๎างของโทสจริต โครงสร๎างเศรษฐกิจทุนนิยม บริโภค
นิยม เป็นโครงสร๎างของโลภจริต โครงสร๎างทางสังคม เชํน การศึกษา สื่อมวลชน เป็นโครงสร๎าง  
โมหจริต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโครงสร๎างอันอยุติธรรมและรุนแรง โดยพ้ืนฐาน เนื่องจากโครงสร๎างทาง
การเมืองและระบบราชการเป็นเรื่องของอํานาจนิยมภายใต๎ระบบศักดินาขัตติยาธิปไตย โครงสร๎างทาง
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนิยมเป็นโครงสร๎างที่คนรวยหยิบมือเดียวเอาเปรียบคนสํวนใหญํ ระบบ
การศึกษา สื่อมวลชนทั้งหลายนั้นก็มอมเมาให๎ประชาชนยอมรับระบบอํานาจนิยมทางชนชั้น และ
กระตุ๎นให๎เสพบริโภคอยํางเกินจําเป็น การแก๎ป๓ญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ต๎องแก๎โครงสร๎าง  
อันอยุติธรรมและรุนแรง ให๎เป็นโครงสร๎างที่เป็นประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานของเสรีภาพ ความเสมอภาค 
ภราดรภาพอยํางแท๎จริง แตํต๎องแก๎ด๎วยสัจจะและสันติวิธี โดยตระหนักวําการแก๎ไขตนเองกับการปรับปรุง
สังคมต๎องดําเนินคูํกัน วิธีแก๎ป๓ญหาโครงสร๎างของไทยสะท๎อนความคิดพ้ืนฐานที่วํา แท๎จริงแล๎ว สังคม
หรือโลกก็คือตัวเราในระดับกว๎าง หากเราขยับจากโครงสร๎างในระดับตัวตนมาสูํระดับประเทศชาติ ก็จะ
เห็นวําสิ่งสมมติดังกลําว ชาติ รัฐ เกิดขึ้นในยุโรปและอเมริกาเมื่อราว ๆ สองร๎อยปีเศษนี้เอง ดังความคิดใน
เรื่องป๓จเจกบุคคลก็เฟ่ืองฟูขึ้นทางเมืองฝรั่งในสมัยใกล๎ ๆ กันเอง โครงสร๎างทางรูปแบบของรัฐหรือ
ประชาชาติแบบฝรั่งเข๎ามาแทนที่ระบบศักดินาของเอเชีย ด๎วยการรวมอํานาจไว๎ที่ศูนย๑กลาง ดังที่
เมืองไทยเพ่ิงเรียกชื่อรัฐไทยวําสยามเมื่อรัชกาลที่ 4 และการรวมศูนย๑อํานาจมาไว๎ที่กรุงเทพฯ ก็เพ่ิง
เริ่มในรัชกาลที่ 5 ยิ่งคําวําประเทศไทยด๎วยแล๎ว เพ่ิงเกิดขึ้นในรัชกาลที่ 8 นี้เอง (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2557, 
น. 79) 
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5.9 ข้อถกเถียงเกี่ยวกับวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของนักวิชาการต่างประเทศ 

 
นักวิชาการตะวันตกที่ศึกษาพระพุทธศาสนาได๎ถกเถียงประเด็นพระพุทธศาสนากับ 

สิทธิมนุษยชนกันมาอยํางยาวนาน หรือตลอดครึ่งศตวรรษที่ผําน โดยเฉพาะในประเด็นคําถามที่วํา   
คําสอนทางพระพุทธศาสนาวํามีมโนทัศน๑เรื่องสิทธิ (right) ในแบบที่เราเข๎าใจในยุคป๓จจุบันหรือไมํ 
เพราะคําสอนทางพระพุทธศาสนาเน๎นเรื่องหน๎าที่ แตํนักวิชาการกลุํมนี้ไมํสนใจที่จะเทียบเคียงสิทธิ
มนุษยชนกับพระพุทธศาสนา เพราะเชื่อวําพระพุทธศาสนานั้นเป็นผลผลิตโลกโบราณ ในขณะที่สิทธิ
มนุษยชนเป็นแนวคิดท่ีถูกสร๎างข้ึนในคริสต๑ศตวรรษที่ 20  

นักวิชาการเหลํานี้ถามคําถามยาก ๆ เชํน หากคําสอนทางพระพุทธศาสนาไมํมีคําที่ตรง
กับมโนทัศน๑เรื่องสิทธิในแบบสมัยใหมํ หรือในแบบสิทธิมนุษยชน เรายังเชื่อวํามโนทัศน๑เรื่องสิทธิยังคง
มี แตํคําอาจไมํมีหรือไมํ  นอกจากนั้น คําถามที่วําเสรีภาพ ความเทําเทียมกัน และภราดรภาพมีในคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาไหม หากมี ตรงกันขนาดไหน ดังนั้น สําหรับนิกายเถรวาท มโนทัศน๑อะไรใน
พระไตรปิฎกที่อาจมีความสอดคล๎อง หรือพอที่จะไปได๎กับแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน
ของโลกตะวันตก 

แฟรงค๑ เจ ฮอฟมาน (Frank J Hoffman) เห็นวําความรู๎สึกเมตตากรุณา (compassion) 
และความหํวงใย (concern) ตํอคนอ่ืนอาจมีประวัติความเป็นมา หรือมีอายุที่เกําแกํเทํากับอารยธรรม
มนุษย๑ และการเคารพผู๎อื่นในฐานะป๓จเจกนี้เองเป็นเรื่องที่ทั้งพระพุทธศาสนาและแนวคิดสิทธิมนุษยชน
มีรํวมกัน แตํการที่มองวําตนเองและผู๎อ่ืนมีสิทธิ (right) คงเป็นเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของสังคม
อุตสาหกรรมที่ก๎าวหน๎า (advanced industrialized society) เทํานั้น เพราะพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑
ที่เฉพาะตน (Hoffman, 2001) ในนัยนี้ สังคมเกษตรกรรมในภูมิภาคตําง ๆ ในโลกอาจมีพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร๑ที่แตกตํางกัน 

ปีเตอร๑ ดี จังเกอร๑ (Peter D. Junger) เห็นวํามโนทัศน๑เรื่องสิทธิในแบบสิทธิมนุษยชนไมํ
มีในงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา จารีตพุทธได๎มีวิวัฒนาการภายในระบบชุมชน (Gemeinschaft) 
ซึ่งในที่นี้คือชุมชนของพุทธบริษัทที่มีลักษณะพ่ึงพึงซึ่งกันและกัน ซึ่งมิใชํระบบสังคม (Gesellschaft) 
ในแบบสมัยใหมํที่มโนทัศน๑เรื่องสิทธิทางกฎหมายได๎พัฒนาขึ้น โดยอ๎างคํากลําวของ มาซาโอ อาเบ 
(Masao Abe) นักวิชาการญี่ปุุนที่โดํงดังด๎านพระพุทธศาสนาวําวิธีที่ชาวพุทธพิจารณาสิทธิมนุษยชนมี
ความแตกตํางจากวิธีที่พบในจารีตตะวันตก ในแนวคิดของชาวตะวันตก สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของ
มนุษย๑เทํานั้น เป็นสิทธิสําหรับมนุษย๑เทํานั้น ในขณะที่สัตว๑หรือสิ่งตําง ๆ ที่มิใชํมนุษย๑ถูกมองวําเป็น
พวกไมํสําคัญ พวกชั้นสอง หรือพวกอยูํชายขอบ สิทธิมนุษยชนจึงถูกพิจารณาจากมุมมองของมนุษย๑ 
แตํในจารีตพุทธ มนุษย๑มิได๎ถูกมองหรือเข๎าใจจากมุมมองของมนุษย๑เทํานั้น แตํมองจากจักรวาลที่ข๎าม
ความเป็นมนุษย๑นิยมที่กว๎างกวํามาก เพราะมนุษย๑ยังต๎องเวียนวํายตายเกิด ซึ่งไมํตํางจากสัตว๑และสิ่งที่
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คิดได๎รู๎สึกได๎ในภพภูมิอ่ืน ๆ สิทธิประเภทตําง ๆ ดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติได๎บํงบอกถึงการดํารงอยูํของสถาบันสังคมที่สําคัญ เชํน สหประชาชาติ สหภาพ
แรงงาน การศึกษาในแบบวิชาชีพ ซึ่งเรื่องแบบนี้ไมํมีในยุคพุทธกาล ภาษาท่ีใช๎ในปฏิญญาสากลวําด๎วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็สะท๎อนถึงการผสมผสานระหวํางความกว๎างจนจับอะไรไมํได๎และ
ความเฉพาะด๎านที่มากเกินไป (Keown, 2008, pp. 50-55) 

อยํางไรก็ตาม โรเบิร๑ต เธอร๑แมน (Robert Thurman) แหํงมหาวิทยาลัยนิวยอร๑ก กลับเห็น
วําประสบการณ๑ของชาวพุทธมีสิ่งดี ๆ ที่จะเสนอตํอสิทธิมนุษยชน หลักการของสิทธิมนุษยชนสามารถ
เจอในการสอนแรก ๆ ของพระพุทธเจ๎า และสะท๎อนอยูํในสังคมสงฆ๑ อยํางไรก็ดี หลักการเหลํานี้มิเคย
ถูกนําไปสูํประชาธิปไตยในแบบสถาบันในแบบจริง จนกระทั่งเอเชียเข๎ายุคสมัยใหมํ ก็ตํอเมื่อสังคม
พุทธได๎รับความชํวยเหลือจากป๓จจัยภายนอก ในทัศนะของเธอร๑แมน ชาวพุทธได๎รับสิทธิผํานความ
ทุกข๑ยากและการก๎าวข๎ามอัตตาของตนเอง และไมํมีใครสามารถแยํงสิทธิอันนี้จากชาวพุทธได๎ 
ชาวพุทธมีอิสระที่จะให๎สิทธิของตนเพ่ือประโยชน๑แกํสิทธิประเภทอ่ืน ๆ ในสังคม นั่นคือ ความเมตตา
กรุณา การเสียสละอันยิ่งใหญํของมนุษย๑ (Thurman, n.d.)  

นอกจากนั้น ในเวทีทางการเมืองระหวํางประเทศ ผู๎นําเอเชียจํานวนไมํน๎อยมักมองวํา
การตีความสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตกมีความคับแคบและมักมองตนเองเป็นศูนย๑กลาง ซึ่งมี
ลักษณะของลัทธิป๓จเจกชนนิยมอยํางแรงกล๎า (excessive individualism) แตํในขณะที่เอเชียมักเน๎น
สิทธิชุมชน หรือเน๎นความสามัคคีในระดับชุมชน และเห็นวําเอเชียควรมีบทบาทในการตีความและคิด
ทบทวนสาระของสิทธิมนุษยชนใหมํ (จรัญ โฆษณานันท๑, 2556, น. 171) อยํางไรก็ดี นี้มิควรถูกตีความวํา
ชาวเอเชียเห็นศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑น๎อยกวําชาวตะวันตก แตํชาวเอเชียอาจเห็นวําปรัชญา
ป๓จเจกชนนิยมที่เป็นพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนในแบบตะวันตกอาจมากเกินไปจนล้ําเส๎น 

ในด๎านนิรุกติศาสตร๑และประวัติศาสตร๑ คําวํา right มีทั้งความหมายทางศีลธรรมและ
ความหมายทางการเมือง (Donnelly, 2013, p.7) นักวิชาการตะวันตกพยายามหารากของคําวํา 
“right” ในภาษาบาลี ดังเห็นวํา เดเมียน คีโอน (Damein Keown) แหํงมหาวิทยาลัยลอนดอนได๎เคย
กลําววํา แท๎จริงแล๎ว คําบาลีมาจากรากเดียวกับภาษาลาติน คําบาลีที่มีความใกล๎เคียงกับคําวํา “right” 
ในภาษาอังกฤษ คือ คําวํา “อุชุ” ซึ่งแปลวํา “ตรง” ในทัศนะของคีโอน เราคงไมํจําเป็นต๎องหามโนทัศน๑
ตําง ๆ ของปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
เพราะนั่นคงไมํมีประโยชน๑ เนื่องจากทั้งสองระบบคิดได๎พัฒนากันคนละยุคสมัย แตํเราควรถามวํา 
แนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่อาจพอรับได๎ในคําสอนทางพระพุทธศาสนาหรือไมํ (Keown, 2008,  
p. 19) การวิเคราะห๑เชิงภาษาและนิรุกติศาสตร๑ในทํานองนี้ไมํเคยมีในประเทศไทย 

หากพิจารณาในด๎านพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในบรรดาชาติ
สําคัญทีไ่ด๎รํวมรํางจัดทําปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและได๎ใช๎สิทธิมนุษยชน
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เป็นเกณฑ๑ทางจริยศาสตร๑ที่สําคัญ ดังนั้น สิทธิมนุษยชนจึงเป็นหลักเกณฑ๑ที่สําคัญของโลกเสรีนิยม
ในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา แตํอยํางไรก็ตาม สิทธิมนุษยชนมิใชํเป็นเอกสารหรือ
กฏหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย๑ (humanity) เพราะกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวํางประเทศ (international humanitarian law) ได๎มีมากํอนปฏิญญาสากลวําด๎วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินานมากแล๎ว หรือมีมาตั้งแตํชํวงสงครามโลกครั้งที่ 1  

เมื่อเกิดสภาพความตกต่ําทางเศรษฐกิจครั้งใหญํ (Great Depression) ประเทศมหาอํานาจ
ในยุโรปตํางได๎รับผลกระทบ ในขณะทีส่หรัฐอเมริกาสามารถจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ยาวนานนี้ได๎ นี้
จึงยืนยันได๎ถึงความเป็นเจ๎าทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกทั้งสองครั้ง วัฒนธรรม
ของสหรัฐอเมริกาได๎กลายเป็นวัฒนธรรมสากล โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่มี
ตํอประเทศตําง ๆ ในโลก วัฒนธรรมอเมริกันได๎แทรกเข๎าไปในสังคมของอังกฤษและประเทศตําง ๆ ทั่วโลก 
(Hammond, 2019, p. 91)  ในนัยนี้ วิธีที่ชาวอเมริกันคิด กฎเกณฑ๑ที่ชาวอเมริกันใช๎จึงมีความสําคัญ
ไปโดยปริยาย 

ในบริบทของยุคอาณานิคม ประเทศที่มิใชํตะวันตกที่พยายามปรับตัวสูํความทันสมัย 
(modernization) อาจสามารถเปลี่ยนแปลงตนให๎เป็นตะวันตก (westernization) ในระดับเพียงผิว
เผินได๎ แตํไมํสามารถเปลี่ยนหรือรับวัฒนธรรมตะวันตกในสํวนที่เป็นแกํนสาระ เชํน ภาษา ศาสนา 
และคํานิยม ดังนั้น กระบวนการที่นิยมเรียกกันวํา “การปรับเปลี่ยนให๎ทันสมัย” และ “การทําให๎เป็น
ตะวันตก” จึงมิใชํเป็นสิ่งเดียวกันเสมอไป ดังผู๎นําของประเทศตําง ๆ ในโลกตะวันออกบางประเทศ 
อาทิ จีน ญี่ปุุน และซาอุดิอาระเบียพยายามย้ําเรื่องการปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย แตํยังปฏิเสธ
การเปลี่ยนแปลงสังคมของตนให๎เป็นตะวันตกในด๎านวัฒนธรรม หรือเน๎นย้ําการรักษาจิตวิญญาณทาง
วัฒนธรรม (จรัญ โฆษณานันท๑, 2556, น. 156) 

นับจากปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได๎ถูกประกาศในปี ค.ศ. 1948 
ประเทศตําง ๆ ได๎ออกมารับรองปฏิญญาสากลฯ ความเป็นป๓จเจกทางศีลธรรม (moral individualism) 
ได๎ถูกสร๎างข้ึนและกลายเป็นแกนกลางของปฏิญญาสากลฯ ในด๎านความหมาย แม๎กระนั้น เนื้อหาสาระ
ของสิทธิมนุษยชนก็ยังคงเป็นหัวข๎อที่ได๎รับการถกเถียงกันอยํางตํอเนื่อง เพราะแท๎จริงแล๎ว เนื้อหาของ
สิทธิมนุษยชนมักมาพร๎อมกับกฎเกณฑ๑ทางความคิดเชิงจริยศาสตร๑ ที่มีรากหรือต๎นกําเนิดจากสํานัก
กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ที่ได๎ถูกนํามาประกอบสร๎างรํวมกับแนวคิดอุดมการณ๑เสรีนิยมที่
สะท๎อนวิธีคิดในแบบสํานักป๓จเจกชนนิยม ( Individualism) อรรถประโยชน๑นิยม (Utilitarianism) 
และพัฒนารํวมกับวิธีคิดในแบบทุนนิยม (Capitalism) นัยทางการเมืองระหวํางประเทศของแนวคิด
สิทธิมนุษยชนได๎ถูกวิพากษ๑วิจารณ๑อยํางตํอเนื่อง เมื่อสิทธิมนุษยชนได๎ถูกนํามาใช๎เป็นมาตรวัด หรือ
เป็นเกณฑ๑หลักในการประเมินพฤติกรรมของรัฐตําง ๆ ในโลก โดยบรรดารัฐมหาอํานาจทีนิยมอุดมการณ๑
เสรีนิยม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง สหรัฐอเมริกาที่ได๎ขึ้นมาดํารงตําแหนํงของความเป็นเจ๎าทางเศรษฐกิจ 
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การเมือง และวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 20 ที่ผํานมา  นอกจากนั้น พระสงฆ๑ในที่ตําง ๆ ในโลกใช๎ภาษา
สิทธิมนุษยชนแล๎ว แตํปราชญ๑เถรวาทของไทยมักแสดงความกังวลใจที่จะใช๎ภาษาสิทธิมนุษยชน 
เพราะคําสอนทางพระพุทธศาสนาเน๎นอนัตตา หรือการไมํยึดติดในตัวตน รวมถึงสิทธิของตน 

อยํางไรก็ดี องค๑ดาไลลามะในฐานะผู๎นําทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตได๎เคยกลําวไว๎วํา
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนมีความสําคัญมากจนกระทั่งวําไมํควรมีความเห็นที่
แตกตําง รวมถึงพระพุทธศาสนาด๎วย แตํปราชญ๑เถรวาทของไทยได๎ผลิตงานนิพนธ๑ในชํวงหลายทศวรรษ
ที่ผํานมาเห็นวํา จริง ๆ แล๎ว ทําทีของจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์แตกตํางจากทําทีของจริยศาสตร๑ที่เน๎นเรื่อง
หน๎าที่ของพระพุทธศาสนาเถรวาท นอกจากนั้น บริบททางประวัติศาสตร๑ของจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์ 
หรือสภาพแวดล๎อมที่สิทธิมนุษยชนถือกํอกําเนิดข้ึนมาก็มีลักษณะเฉพาะตัว  

หากดูแบบผิวเผิน ทั้งคําสอนทางพระพุทธศาสนาและสิทธิมนุษยชนเห็นมนุษย๑วํามีคุณคํา 
หรือมีศักดิ์ศรีในตนเอง  แตํอยํางไรก็ดี  หากพิจารณาประเด็นนี้อยํางละเอียดโดยแท๎จริงแล๎ว เราจะ
พบวํา นักวิชาการพุทธยังเชื่อวําสิทธิมนุษยชนเน๎นเรื่องศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑ (human dignity) 
ซึ่งมีนัยที่สะท๎อนถึงฐานคติที่เห็นวํามนุษย๑เทํานั้นมีศักดิ์ศรี หรือมนุษย๑มีความเหนือกวําสัตว๑และสรรพ
สิ่งตําง ๆ ในจักรวาล ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมิได๎สนใจสิทธิสัตว๑และ
สรรพสิ่งอ่ืน ๆ ที่รู๎สึกได๎ในจักรวาล และตรงนี้เองเป็นประเด็นที่นักวิชาการตําง ๆ ในโลกได๎ตั้งคําถาม 
หรือให๎ความสนใจตั้งแตํแรกเริ่ม และนี้อาจกลายเป็นจุดแตกหักที่สําคัญ  

แม๎แตํ มาซาโอ อาเบ (Masao Abe) และปราชญ๑เซนของญี่ปุุนคนอ่ืน ๆ ก็เห็นตรงกันวํา
การที่บอกวํามนุษย๑มีสิทธิ์ก็เป็นอะไรที่คํอนข๎างอหังการ เพราะทุกสรรพสิ่งที่คิดได๎และรู๎สึกได๎  
(all sentient beings) ก็ยํอมมีสิทธิด๎วยกันทั้งนั้น วิธีคิดแบบนี้สะท๎อนอัตตาหรือความเห็นแกํตัวใน
แบบมนุษย๑โดยแท๎ อยํางไรก็ดี อาจกลําวในอีกแบบวํา ที่มาของสิทธิมนุษยชนยังคงถูกตีความวําเป็น
เรื่องพันทาง หรือเป็นเรื่องที่ถูกประดิษฐ๑ขึ้นมาใหมํ แตํมโนทัศน๑เรื่อง “สิทธิตามกฎหมาย” นั้นมี
พัฒนาการมานานมากแล๎ว ซึ่งสามารถตรวจสอบย๎อนไปถึงยุคโรมัน 

นอกจากนั้น นักวิชาการจํานวนหนึ่งเห็นวําการที่เราไมํสามารถสร๎างตรรกะที่สามารถ
เชื่อมตํอระหวํางสองระบบดังกลําวจะสํงผลให๎ระบบสิทธิมนุษยชนขาดความเชื่อมโยงกับความเป็นจริง
ในสังคมที่ผู๎คนมักเห็นวําศาสนาเป็นสํวนเติมเต็มของการดํารงชีวิต ศาสนาเป็นสิ่งที่แยกไมํออกจาก
ระเบียบสังคมและจริยธรรม และศาสนานิยามความสัมพันธ๑กับชีวิตของมนุษย๑คนอ่ืน ๆ เพราะศาสนา
มากํอนสิทธิมนุษยชน (Runzo, 2003, p. 10) นอกจากนั้น แนวคิดหลายประเด็นของสิทธิมนุษยชน
ได๎ถูกวิจารณ๑วําไมํสอดคล๎องกับหลักการในบางศาสนา ดังเชํนในกรณีหนังสือ Human Rights and 
World Religions โดยวิลเลี่ยม เอช แบร็คนี (William H. Brackney) แบร็คนีได๎ตั้งข๎อสังเกตวําเนื่องจาก
สภาพของระบบสิทธิที่ต๎องอาศัยจํานวนบุคคลอยํางน๎อย 2 คน หนึ่ง คือ ผู๎อ๎าง หรือผู๎ทรงสิทธิ์ สอง 
คือ ผู๎ที่มีหน๎าที่ในการปฏิบัติตามข๎อผูกพันเพื่อให๎สิทธิ์ของผู๎อ๎างสิทธิ์ดังกลําวนั้นดําเนินตํอไป หรือสิทธิ์
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นั้นจะต๎องไมํได๎รับการลํวงละเมิด ภาวะเชํนนี้บางทีถูกมองวําเป็นความสัมพันธ๑ในเชิงปรป๓กษ๑  
(adversariality) (Brackney, 2013, p. 165)  

มโนทัศน๑เสรีภาพที่ถูกระบุในปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ประกอบด๎วยเสรีภาพเชิงปฏิเสธ ซึ่งสํวนใหญํเป็นเรื่องของปรัชญาการเมือง แตํเสรีภาพที่ผู๎คนมัก
ถกเถียงกันมากคือเสรีภาพเชิงยืนยันซึ่งเป็นเรื่องอภิปรัชญามากกวําเรื่องปรัชญาการเมือง ดังที่ โสรัจจ๑ 
หงศ๑ลดารมภ๑ สังเกตวําแนวคิดเรื่องเสรีภาพเชิงยืนยันมีบางอยํางที่อาจฟ๓งดูแปลก โดยเฉพาะใน
ความคิดเกี่ยวกับตัวตนของป๓จเจกบุคคล หรือการที่ตัวตนสามารถกําหนดชีวิตตนเองโดยไมํมีอิทธิพล
จากแรงขับดันภายนอก นักปรัชญาจะอ๎างวําตนเองรู๎ได๎อยํางไรวํา เอกลักษณ๑ของตัวตนของป๓จเจก
บุคคลหนึ่งเป็นอยํางไร (โสรัจจ๑ หงศ๑ลดารมภ๑, 2560, น. 284) 

หากพิจารณาในด๎านภาษา คําสอนทางพระพุทธศาสนามักเน๎นภาษาของการทําหน๎าที่ 
(duty language) มากกวําภาษาของการเรียกร๎องสิทธิ์ (rights language) ดังที่  ปีเตอร๑ ฮาร๑เว 
(Peter Harvey) แหํงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ๑ได๎ตั้งข๎อสังเกตที่นําสนใจและอาจใกล๎เคียงกับข๎อเสนอ
ของพระสงฆ๑เถรวาทของไทยวํา โดยธรรมชาติ ชาวพุทธมักไมํใช๎คําศัพท๑/ภาษาสิทธิ์ ( right) แตํทวํา
นิยมใช๎ภาษาหน๎าที่และความรับผิดชอบ (duty and responsibility) เพราะจุดเดํนทางคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ อนัตตา หรือการไมํเน๎นอัตตา หากผู๎ทรงสิทธิ์มีอัตตาที่บังคับได๎จริง ผู๎ทรงสิทธิ์
ก็คงไมํรู๎สึกเดือดร๎อนหรือรู ๎สึกวําตนกําลังถูกละเมิดสิทธิ์ เพราะตนสามารถกําหนดสิ่งตําง ๆ ได๎ 
(อาจอธิบายในแบบขยายความ คือ แตํแท๎จริงแล๎ว ผู๎ทรงสิทธิ์ทุกคนตํางบังคับสิ่งใด ๆ ในโลกไมํได๎เลย 
รวมถึงชะตากรรมของตนเอง)  

อยํางไรก็ดี คําถามที่วํา แท๎จริงแล๎ว การอ๎างสิทธิเป็นสิ่งที่ขัดกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
นั้นจริงหรือไมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อการอ๎างสิทธินั้นไมํไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของใคร แตํ
เป็นไปเพ่ือสร๎างความตระหนักอยํางทั่วกันวํา มนุษย๑ควรมีสิทธิและเสรีภาพอยํางเทําเทียมกัน 

 
5.10 สรุป 
 

บทนี้ได๎อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยกับ
ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา และได๎วิเคราะห๑วาทกรรมดังกลําวในด๎านความคล๎ายคลึง
และความแตกตําง ในด๎านจุดแข็งและจุดอํอน โดยสํารวจแนวคิดและข๎อเสนอของนักวิชาการคนสําคัญ ๆ 
ในโลกทั้งชาวไทยและตํางประเทศ เพ่ือเข๎าใจขอบเขตของการอภิปรายและการถกเถียงเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนในแงํมุมที่หลากหลาย นอกจากนั้น บทนี้ชํวยเปิดมุมมองสําคัญ
เกี่ยวกับวิธีที่พระสงฆ๑ไทยพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนกับพระพุทธศาสนา ดังเห็นวํา มิวําวิธี
พิจารณาของพระสงฆ๑นั้นจะถูกหรือผิด แตํเราคงต๎องยอมรับวําทุกมุมมองล๎วนมีคุณคําในด๎านงาน
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ศึกษาวิจัย แตํละมุมมองยังสามารถบํงบอกถึงความกังวลใจที่พระสงฆ๑มี อุดมการณ๑ที่พระสงฆ๑ได๎
สมาทาน คํานิยมท่ีพระสงฆ๑ยึดถือ กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงที่พระสงฆ๑ใช๎ในการเข๎าใจและใน
การตัดสินคุณคําของสรรพสิ่งตําง ๆ ในนัยนี้ งานวิจัยนี้จึงมิต๎องการหา/พิสูจน๑/ตัดสินวําวิธีคิดเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนของตะวันตกนั้นผิดหรือถูก แตํต๎องการนําเสนอวําพระสงฆ๑ไทยได๎พิจารณาสิทธิมนุษยชน
ออกมาในลักษณะใด และทําไมถึงต๎องเป็นเชํนนั้น 

วิธีคิด วิธีพูด วิธีเลํา วิธีเทศนา วิธีเขียนของพระสงฆ๑ไทยเป็นเรื่องปริชาน หรือผูกโยงกับ
ความรู๎เชิงวาทกรรมที่สะท๎อนขนบหรือแบบแผนบางทางวิธีคิดอยําง โดยเฉพาะกฏเกณฑ๑ทางความรู๎
และความจริงที่ยังมีอํานาจอยูํในขณะนั้น ทั้งนี้อาจกลําวได๎วํา การผลิตคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
การตีความพระไตรปิฎก และการเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ๑เถรวาทต๎องทําผํานสิ่งที่เรียกวํา วาทกรรม
เถรวาทไทย ที่ยึดโยงและเปลี่ยนแปลงไปกับมิติเวลาแทบทั้งสิ้น  ในนัยนี้ วาทกรรมเถรวาทไทยจึงสะท๎อน
ทั้งความเป็นจารีต หรือความเป็นสถาบันทางสังคมที่ยังมีบทบาทและอํานาจอยํางมากในสังคมของ
ตนเอง แตํในขณะเดียวกัน วาทกรรมเถรวาทไทยก็สะท๎อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพลวัตทาง
ทางอํานาจที่ใหลเวียนอยูํในสังคม 

อยํางไรก็ตาม หากพิจารณาในกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้น วาทกรรมเถรวาทไทยได๎มีการ
เปลี่ยนแปลงในชํวงเวลา 200 ปีที่ผํานมา และดูเหมือนได๎เปลี่ยนแปลงอยํางมากในยุคสงครามเย็น 
เมื่อเกิดการทะลักไหลทางวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกและเมื่อวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีได๎ทําให๎วิถี
ชีวิตของผู๎คนได๎เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงของวาทกรรมเถรวาทไทยตํางผูกโยงกับสํานึกทางสังคม
ของคนไทยที่ได๎เปลี่ยนไปด๎วย 

การเปลี่ยนแปลงในมิติตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาถูกเรียกในงานวิจัยนี้วํา “รูปแบบตําง ๆ 
ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทย” การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสะท๎อนถึงพลวัต
แหํงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ อยํางไรก็ดี ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในที่นี้มิควรเข๎าใจเฉพาะในมิติ
ความสัมพันธ๑ระหวํางรัฐกับสถาบันสงฆ๑ ดังที่นักวิชาการไทยนิยมเลําในลักษณะนี้ ความสัมพันธ๑เชิง
อํานาจควรต๎องรวมถึงมิติกฎหมาย มิติการปฏิรูป มิติสังคม มิติการเมือง มิติเศรษฐกิจ และที่สําคัญที่สุด
คือมิติญาณวิทยา ดังสะท๎อนในกระบวนการปะติปะตํอทางความคิดและความหมาย (bricolage) ที่
ดําเนินควบคูํกับการตีความพระไตรปิฎกและการผลิตคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ไมํเคยจบสิ้น 
เพราะชุมชนพุทธได๎ปฏิสัมพันธ๑กับชุมชนอ่ืน ๆ ตลอดเวลา ด๎วยเหตุนี้ คําวํา อิสรภาพ เสรีภาพ จึงถูก
นํามาใช๎ในบริบทพระพุทธศาสนา คําวํา ป๓ญญาเสรี ธัมมิกสังคมนิยม ธัมมิกประชาธิปไตยจึงถูกประดิษฐ๑
ขึ้นเพ่ือโต๎วาทกรรมของโลกตะวันตก แม๎กระนั้น ปราชญ๑เถรวาทไทยยังไมํยอมใช๎คําหรือภาษาสิทธิใน
การผลิตคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบทางการ ในขณะที่นักวิชาการตะวันตกพบวํา ภาษาสิทธิ
กลับพบอยูํในรูปแบบตําง ๆ ของพระพุทธศาสนาในประเทศเพ่ือนบ๎านของไทย และนั่นอาจสะท๎อนถึง
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ของประเทศเหลํานั้น 
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เมื่อเทียบกับสถานการณ๑โลกในป๓จจุบัน พุทธบริษัทจํานวนมากได๎ตระหนักในพลังของ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันเกิดจากการขยายตัวของประชากรอยํางรวดเร็ว การรับวัฒนธรรม
และวาทกรรมเสรีนิยมจากตํางประเทศ และการใช๎นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอยํางแพรํหลายมากขึ้น 
พระสงฆ๑จึงต๎องเรียนรู๎ที่จะเลําเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในแบบใหมํเพ่ือสื่อสารกับประชาชนที่มี
ประสบการณ๑ชีวิต ความเชื่อ และคํานิยมที่หลากหลาย พระสงฆ๑และชีจํานวนมากเริ่มตระหนักใน
ความสําคัญของวาทกรรมสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เสรีนิยมมากขึ้นกวําในอดีต ป๓ญญาชนที่มี
จิตใจชํางสังเกตและใฝุหาความรู๎อาจเริ่มตั้งคําถามท่ีวํา แท๎จริงแล๎ว การอ๎างสิทธิเป็นสิ่งที่ขัดกับคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาจริงหรือ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อการอ๎างสิทธิดังกลําวนั้นไมํได๎ไปกระทบสิทธิและ
เสรีภาพของใคร แตํทวําดําเนินไปเพ่ือสร๎างความตระหนักอยํางทั่วกันวํามนุษย๑ทุกคนมีศักดิ์ศรีแหํง
ความเป็นมนุษย๑ มนุษย๑ทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพอยํางเทําเทียมกัน ดังนั้น ระบบที่สะท๎อนถึงความ
ไมํเทําเทียมกันจึงสมควรที่จะต๎องถูกตั้งคําถามมากกวํา เพราะแม๎แตํพระไตรปิฎกเองก็อาจเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งของการอ๎างสิทธิก็ได๎ 
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บทที่ 6 
บทสรุป  

6.1 สรุปผลการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทย : กรณีศึกษาวาทกรรม
ด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ เน๎นการศึกษาวิเคราะห๑ตัวบท
ของพุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี รํวมกับข๎อมูล
เกี่ยวกับบริบทตําง ๆ เชํน บริบททางญาณวิทยา บริบททางประวัติศาสตร๑ เป็นต๎น พร๎อมกับหลักฐานตัว
บททางประวัติศาสตร๑อ่ืน ๆ ทั้งท่ีมีมากํอนและที่อยูํรํวมสมัย โดยมีวัตถุประสงค๑ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยที่มีอิทธิพลทางความคิดตํอ
สังคมไทย  

2. เพ่ือศึกษาบริบททางประวัติศาสตร๑ของการผลิตวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของ
พระสงฆ๑ไทยดังกลําว เพ่ือเข๎าใจเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ 

3. เพ่ือวิเคราะห๑วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยในแบบรื้อสร๎าง 
(deconstruction) เพ่ือหาอุดมการณ๑ (ideology) กลวิธีทางวาทกรรม (discursive strategy) กลวิธี
ทางคําศัพท๑ (lexical strategy) และกลวิธีทางโวหารและวรรณกรรม (rhetorical and literary strategy) 
เดํน ๆ ที่ถูกใช๎ในการผลิตตัวบทดังกลําว 

งานวิจัยพบวําตัวบทวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปที่ใช๎ในการวิจัย
นี้สะท๎อนลักษณะของวาทกรรมโต๎ (counter discourse) และบํงบอกถึงลีลาของความเป็นยุค
สมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาในยุคหลัง อาณานิคมของไทย  ความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนาจึงมิใชํเป็นเรื่องรูปแบบของความทันสมัย (modernity) ในความหมายของการ
ลอกเลียนแบบตะวันตก แตํทวําหมายถึงการแลกเปลี่ยน การเรียนรู๎ การปะติปะตํอ หรือการ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ รวมถึงสิ่งดี ๆ ของโลกตะวันตกเพ่ือพัฒนาตํอยอด แตํในขณะเดียวกันก็เพ่ือ
โต๎ตอบ/ตอบโต๎ หรือวิพากษ๑วิจารณ๑ความเป็นยุคสมัยใหมํของโลกตะวันตกด๎วย 

ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยในที่นี้จึงหมายถึงรูปแบบตําง ๆ ที่
พัฒนาขึ้นในพระพุทธศาสนาของไทยในชํวงระยะเวลาราวสองศตวรรษที่ผํานมา ความเป็นยุค
สมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาอาจถูกพิจารณาวําเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาที่มุํง
ปฏิรูปพระพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากสํานึกทางสังคมที่พัฒนาขึ้นในชํวงตําง ๆ   ในงานวิจัยนี้ ความ
เป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยแบํงออกเป็น 2 ชํวง/ยุค  ได๎แกํ  1. ยุคอาณานิคม และ 
2. ยุคหลังอาณานิคม 
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ยุคสมัยใหมํของไทย (Thai modern era) อาจเข๎าใจในแบบกว๎าง ๆ วําเป็นรูปแบบของ
ความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญา หรือการปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย (modernization) ที่ได๎
เกิดขึ้นจริงในสยามในชํวงยุคอาณานิคม เมื่อสํานึกทางสังคมในแบบใหมํจํานวนมากได๎พัฒนาขึ้น 
สํานึกเหลํานี้ เองได๎นําไปสูํการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ รวมถึงการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในมิติที่
หลากหลายและเข๎มข๎นขึ้น ดังเชํน การสถาปนาธรรมยุติกนิกาย การทําให๎คําสอนทางพระพุทธศาสนา
มีความบริสุทธิ์ปราศจากความเชื่อของลัทธิตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว การลดทอนเรื่องตํานานเพ่ือทําให๎คําสอนทางพระพุทธศาสนาสะท๎อนความเป็นเหตุผลใน
แบบวิทยาศาสตร๑ และการออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ. 121 เพ่ือสร๎างอํานาจ
และเอกภาพให๎แกํระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
รวมถึงการทําให๎คําสอนทางพระพุทธศาสนาเหมาะเป็นศีลธรรมแหํงความเป็นพลเมืองดีเพ่ือใช๎ในการ
สร๎างรัฐชาติสมัยใหมํในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นต๎น 

ในขณะที่ความเคลื่อนไหวทางภูมป๓ญญาอันหลากหลายได๎พัฒนาขึ้นในยุคหลังอาณา
นิคม อันเป็นผลมาจากสํานึกทางสังคมที่เปลี่ยนไป เมื่อกระแสสังคมนิยม เสรีนิยมที่กําลังเบํงบาน 
แขํงขัน และขับเคี่ยวเพื่อแยํงชิงความเป็นเจ๎าในเวทีโลกได๎เข๎ามามีอิทธิพลตํอความคิดและจินตนาการ
ของป๓ญญาชนไทย  งานวิจัยนี้พบวําความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามี
หลากหลาย เชํน การผลิตความรู๎เถรวาทโดยวิธีวิพากษ๑ศาสตร๑ของยุคสมัยใหมํ  การโต๎กับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยม และอุตสาหกรรมนิยม การลดเรื่องตํานานและปกรณัมในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา การตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) เพ่ือใช๎ในการอธิบายป๓ญหาสังคมและตอบสนองความรู๎ของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว  ในยุคสงครามเย็นนี้ วาทกรรมเถรวาทไทยได๎ถูกใช๎ในการประกอบสร๎าง
รํวมกับวาทกรรมสมัยใหมํอ่ืน ๆ ในการผลิตชุดความรู๎เชิงวาทกรรมของพระสงฆ๑ไทย เชํน วาท
กรรมการศึกษาในแบบเถรวาท วาทกรรมการพัฒนามนุษย๑ในแบบเถรวาท ซึ่งในที่นี้  รวมถึงวาทกรรม
ด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑เถรวาทไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง หลังจากที่สังคมไทยได๎รับแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนของโลกตะวันตก 

นอกจากนั้น งานวิจัยยังพบวําตัวบทวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูป
มีสิ่งที่อาจเรียกวํา “กฏเกณฑ๑ความรู๎ (rules)” บางอยํางที่ควบคุมวิธีคิด กฎเกณฑ๑ความรู๎และความ
จริงเดํน ๆ ที่พบในตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูป คือ ไตรสิกขา และ พุทธป๓ญญา (ซึ่งมีหลายระดับ
และปรากฏในหลายชื่อ) ตัวบทใช๎คําศัพท๑บาลี ประโยคภาษาไทยจํานวนมากในตัวบทดังกลําวสะท๎อน
ฐานคติทางญาณวิทยาของพวกเถรวาท  

อัตลักษณ๑ของวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยที่พบในตัวบท คือ 1.การใช๎
ไตรสิกขาเป็นกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงของเถรวาทที่กําหนดวิธีคิดทางจริยศาสตร๑ ดังสะท๎อน
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ในตัวบท  2.การใช๎วิธีเลําในแบบเถรวาท (Theravada narrative style) ซึ่งในที่นี้หมายถึงการเลําทุก
ครั้งต๎องมีวัตถุประสงค๑เชิงเทศนาสั่งสอนที่วนเวียนอยูํกับแกํนเรื่อง (theme) ที่ต๎องเกี่ยวข๎องกับเรื่อง
ความดี หรือเรื่องจริยศาสตร๑พุทธในมิติตําง ๆ เชํน การนิยามความดี การแบํงระดับความดี 
(ไตรสิกขา) และการยกตัวอยํางหรืออุทาหรณ๑เพ่ืออธิบายเปูาหมาย ผล หรือลักษณะ/วิธีทําความดี 
ดังที่ยอมรับกันทั่วไปในคัมภีร๑เถรวาท ทั้งนี้ เพราะเถรวาทจะไมํเทศนาเรื่องอ่ืนที่หํางไกลจากแนวคิด
เรื่องความด ี

ในดา๎นโครงเรื่อง ตัวบทของพระสงฆ๑ท้ังสามรูปเป็นการเลําอธิบายที่ประกอบด๎วยการให๎
เหตุผล (argument) จํานวนมาก โครงเรื่องที่พบในตัวบทของพระสงฆ๑ท้ังสามรูปมีความแตกตํางกันใน
ด๎านรายละเอียด อันเนื่องมาจากมุมมอง (point of view) ของพระสงฆ๑แตํละรูปที่มีความสนใจ ความ
ถนัด ประสบการณ๑ชีวิต ภูมิหลัง และวัยที่แตกตํางกัน แตํทุกตัวบทสะท๎อนถึงการใช๎โครงสร๎างทางจริย
ศาสตร๑ในแบบเถรวาทเดียวกัน  เมื่อวิเคราะห๑ลงลึก จริยศาสตร๑พุทธแตกตํางจากวิธีคิดแบบ
อรรถประโยชน๑นิยม ทั้งนี้  หากอธิบายในบริบทที่กว๎างขึ้น ผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํา แม๎วําเนื้อหา
รายละเอียดที่ปรากฏในคําเทศนาสั่งสอนหรือในตัวบทของวรรณกรรมเถรวาทไทยได๎แปรเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย แตํสิ่งหนึ่งที่ไมํเปลี่ยนคือกฏเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง เชํน แนวคิดพุทธป๓ญญาและ
โครงสร๎างไตรสิกขา การเลําในทํานองนี้จึงถูกนิยามในที่นี้วํา“วิธีแบบเถรวาท” เพราะจารีตเถรวาท
สนใจแตํเรื่องความดี วิธีทําความดี และเหตุผลทําไมมนุษย๑ควรต๎องทําความดี เป็นต๎น วรรณกรรมเถร
วาททั้งหมดได๎ถูกผลิตออกมาในทํานองนี้ตลอดระยะเวลาแหํงประวัติศาสตร๑ แม๎วําตัวบททาง
วรรณกรรมเถรวาทในบางยุคมีฉันทลักษณ๑ หรือแสดงออกมาในรูปบทกวี แม๎วําวรรณกรรมเถรวาท
บางชิ้นอาจระบุความรู๎ในเรื่อง/แงํมุมอ่ืน ๆ เชํน จักรวาลวิทยา อาหาร ยา ความรู๎เรื่องแพทย๑ เป็นต๎น 
แตํเรื่องเลําเหลํานั้นคงเป็นเพียงประเด็นปลีกยํอย เพราะเปูาหมายหลักที่แท๎จริงของวรรณกรรมเถร
วาท คือ การเทศนาสั่งสอนมนุษย๑เพ่ือปลดปลํอยมนุษย๑จากอวิชชา ความเข๎าใจผิด หรือมายาคติใน
รูปแบบตําง ๆ โดยมุํงแนะแนวมนุษย๑ให๎ใช๎ป๓ญญา หรือลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตของตนไปสูํ
เส๎นทางของพวกเถรวาท ซึ่งในที่นี้คือการทําความดีในแบบเถรวาท โดยมีฐานคติที่วํานิพพาน หรือ
วิมุตติเป็นเปูาหมาย และเป็นกฎความรู๎และความจริง มรรคมีองค๑ 8  เป็นวิธีการบรรลุเพ่ือการพ๎น
ทุกข๑ โดยมีสมมติฐานที่วํามนุษย๑ทั่วไปมีอวิชชา และมนุษย๑ที่จะตามมาในอนาคตก็ยังจะต๎องมีอวิชชา
อีกตํอไป 

ในด๎านโครงสร๎างทางวาทกรรม วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูป
ได๎ประกอบสร๎างจากวาทกรรมอ่ืน ๆ ที่วนเวียนในสังคมอยูํจํานวนมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง หาก
พิจารณาวาทกรรมดังกลําวในแบบรูธ โวดัก เราอาจกลําวในอีกแบบได๎วําวาทกรรมด๎านสิทธิ
มนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยดังกลําวมีลักษณะเป็นสหวาทกรรม ( interdiscourse) หรือประกอบสร๎าง
จากวาทกรรมที่หลากหลายจากยุคสมัยตําง ๆ เชํน วาทกรรมวิทยาศาสตร๑ วาทกรรมประชาธิปไตย 
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วาทกรรมเถรวาทไทย เป็นต๎น  ในจํานวนนี้ วาทกรรมเถรวาทไทย (Thai Theravada discourse) 
ถูกพบวําเป็นวาทกรรมหลัก (main discourse) ที่ครอบงําความหมายตัวบทด๎านสิทธิมนุษยชนของ
พระสงฆ๑ทั้งสามรูป  ทั้งนี้ เพราะตัวบทเหลํานี้สะท๎อนโครงสร๎าง หรือมีกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความ
จริงของพวกเถรวาทจํานวนมาก หากพิจารณาตัวบทในลักษณะโครงสร๎างลึก หรือไปถึงระดับฐานคติ
ในแบบมิเชล ฟูโกลต๑ที่สนใจเรื่องกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงที่ครอบงําวิธีการเลําอธิบาย หรือ
วิธีการสื่อสารของชนกลุํมตําง ๆ 

ในด๎านอุดมการณ๑ วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุและของสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ถูกพบวํามีอุดมการณ๑ ซึ่งในที่นี้คือ โลกทัศน๑ คํานิยม และความเชื่อ
ของพระสงฆ๑เถรวาทไทยที่เห็นวํามนุษย๑มักตกเป็นทาสทางความคิดได๎อยํางงํายดาย การศึกษาในแบบ
ไตรสิกขานั้นเป็นเรื่องจริง และคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เน๎นพุทธป๓ญญามีไว๎เพ่ือปลดปลํอยมนุษย๑
ออกจากการเป็นทาสทางความคิดดังกลําว  นอกจากนั้น ปราชญ๑เถรวาททั้งสามรูปเชื่อวําการพัฒนา
มนุษย๑ตามหลักไตรสิกขาเป็นสิ่งประเสริฐ  ในขณะที่วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสาม
รูปแตกตํางกันในด๎านลีลา  วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีถูกพบวําได๎ผลิต
ซ้ําอุดมการณ๑สําคัญที่เน๎นโดยพุทธทาสภิกขุในยุคสงครามเย็นที่เห็นวําการพัฒนามนุษย๑ในแบบ
ไตรสิกขาเป็นสิ่งดีและประเสริฐมากกวําการพัฒนามนุษย๑ในแบบตะวันตกที่ไมํเน๎นเรื่องศีลธรรมมาก
นัก พระสงฆ๑เชื่อวําพุทธป๓ญญามีความสําคัญกวําป๓ญญาชนิดอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะป๓ญญาอ่ืน ๆ มักแฝงด๎วย
ตัณหาและอวิชชา จึงมิสามารถนําพามนุษย๑ออกไปสูํการดับทุกข๑ได๎อยํางแทจ๎ริง   

ในนัยนี้ อุดมการณ๑จึงมิจําเป็นต๎องเป็นเรื่องการเมือง แตํสามารถเป็นเรื่องความเชื่อ 
คํานิยมทางวัฒนธรรม หรือความกังวลใจของพระสงฆ๑ไทยได๎ด๎วย อยํางไรก็ดี อุดมการณ๑ยังเป็นสํวน
หนึ่งของความหมาย แตํมิใชํทุกความหมายเป็นอุดมการณ๑  ในกรณีนี้ ไตรสิกขาถูกเน๎น หรือถูกใช๎เป็น
กฏเกณฑ๑ในการตัดสินโดยที่พระสงฆ๑มิจําเป็นต๎องประกาศออกมาในแบบตรง ๆ  อยํางไรก็ตาม ฐาน
คติของพระพุทธศาสนาที่พบได๎คือคําสอนของพระพุทธเจ๎า หรือคําสอนทางพระพุทธศาสนามีไว๎เพ่ือ
ปลดปลํอยมนุษย๑ออกจากวิธีคิดตามสัญชาตญาณของตน เพ่ือเข๎าถึงอิสรภาพทางความคิด หรือ เพ่ือ
เข๎าใจพุทธป๓ญญาในพระพุทธศาสนา  อุดมการณ๑ทํานองนี้ถูกเน๎นในยุคสงครามเย็นเป็นต๎นมา เมื่อ
อุดมการณ๑จากตะวันตกทะลังไหลเข๎ามา  ในนัยนี้ ปราชญ๑เถรวาทคงเห็นวําสังคมไทยกําลังตกเป็นทาส
ทางภูมิป๓ญญาของโลกตะวันตก ในขณะที่วัดเองก็ไมํเข๎าใจบทบาทของตนเองในสังคมที่กําลังเปลี่ยนไป 
วัตถุนิยมกําลังครอบงําทุกวงการ พุทธพาณิชย๑จึงลามไปทั่ว คนไทยก็กล๎าทําชั่วกันมากขึ้น เยาวชน
ไทยเลิกสนใจในเรื่องศีลธรรม เพราะมองพระพุทธศาสนาด๎วยความรู๎สึกแปลกแยก ระบบการศึกษา
ไทยกําลังเน๎นความฉลาดในแบบวัตถุนิยม เป็นต๎น  

หากวิเคราะห๑วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยจากมุมมองของวิธีศึกษา
โบราณคดีแหํงความรู๎ (Archaeology of Knowledge) ในแบบฟูโกลต๑ เราจะพบวํา พุทธป๓ญญาและ
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ไตรสิกขาจึงเป็นทั้งอุดมการณ๑และกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง หรือชุดความรู๎ (episteme) ที่มี
ความสําคัญมากที่สุด ดังสะท๎อนในสํานวน “รู๎ตามความเป็นจริง” “รู๎ทั่วตามจริง” “การมองโลกตามจริง” 
ซ่ึงหากวิเคราะห๑ย๎อนกลับไปในประวัติศาสตร๑อยํางลงลึก สํานวนเหลํานี้แท๎จริงแปลมาจากสํานวนบาลีเดํน 
ๆ เชํน “ยถาภูตํ ปชานาติ” “ยถาภูตํ สัมมัปป๓ญญา” และ “ยถาภูตญาณทัสสนะ” สํานวนเหลํานี้ทําให๎
ผู๎อํานที่มีทักษะยํอมเข๎าใจทันทีวํานี้เป็นวาทกรรมเถรวาทไทย หรือต๎องถูกตีความแบบเถรวาท
เทํานั้น นําสังเกตวําในขณะเลํา หรือในขณะใช๎ภาษา ไตรสิกขาถูกนํามาใช๎รํวมกับกฎเกณฑ๑ของ
วาทกรรมอ่ืน ๆ ของยุคสมัยใหมํ เพ่ือผลิตวาทกรรมเถรวาทชุดใหมํ เชํน วาทกรรมการพัฒนามนุษย๑
ในแบบเถรวาท วาทกรรมการศึกษาในแบบเถรวาท วาทกรรมนิติศาสตร๑ในแบบเถรวาท เป็นต๎น  

ในระนาบหนึ่ง วาทกรรมเหลํานี้ถูกผลิตขึ้นในฐานะความรู๎ แตํในอีกระนาบ วาทกรรมเถร
วาทเหลํานี้ก็อาจถูกมองวําเป็นความพยายามในการต๎านทานอํานาจของวาทกรรมของโลกตะวันตก
เชํนกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ศาสตร๑ตะวันตก อุดมการณ๑ตะวันตก ความเชื่อตะวันตก คํานิยมตะวันตก 
ซึ่งทั้งหมดถูกถํายทอด หมุนเวียน และดํารงอยูํในรูปของความรู๎เชิงวาทกรรม  ในแงํนี้ วาทกรรมเถร
วาทไทยจึงเปรียบเสมือนสนามความคิดที่สะท๎อนถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่ดํารงอยูํจริงอยํางมีพลวัต  
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจสามารถเข๎าใจในมิติที่หลากหลาย เชํน มิติสังคม มิติการเมือง มิติเศรษฐกิจ มิติ
ภูมิรัฐศาสตร๑โลก มิตคิวามรู๎ หรือญาณวิทยา เป็นต๎น  

ในด๎านกลวิธีทางคําศัพท๑ งานวิจัยพบวําตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปใช๎คําศัพท๑และ
สํานวนพระบาลีจํานวนมาก นี้จึงสํงผลให๎การตีความตัวบทจําเป็นต๎องทําขึ้นในแบบวาทกรรมเถรวาท
เทํานั้น ดังเชํน คําวํา “ป๓ญญา” ที่พบในตัวบททั้งสามจําเป็นต๎องแปลในแบบเถรวาท ซึ่งหมายถึง 
“การรู๎ทั่ว” หรือ “การตระหนักรู๎” ในแบบพุทธเถรวาท นี้จึงมิใชํการรู๎ทั่ว หรือ การรู๎ถึงในเรื่อง/
ประเด็นอะไรก็ได๎ในแบบภาษาไทยทั่วไป แตทํวําในกรณีนี้ ความรู๎ หรือสิ่งที่ถูกรู๎ควรต๎องเป็นเรื่องที่ทํา
ให๎มนุษย๑พ๎นทุกข๑ หรืออาจเรียกวํา “พุทธป๓ญญา”เทํานั้น  

ในด๎านกลวิธีทางโวหาร (rhetorical strategy) และกลวิธีทางวรรณกรรม (literary strategy) 
วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปเต็มไปด๎วยกลวิธีทางโวหารและวรรณกรรมที่
สลับซับซ๎อน กลวิธีเหลํานี้ถูกใช๎ในการผลิตความหมาย ในการสื่ออารมณ๑ และในการสร๎างความรู๎สึก 
เครื่องมือทางโวหารแตํละอยํางที่ถูกใช๎มักสะท๎อนถึงลักษณะวิธีการที่ผู๎ใช๎ภาษาเข๎าใจสิ่งตําง ๆ เครื่องมือ
ทางวรรณกรรมบางชนิดบํงบอกถึงการเน๎น/การตอกย้ําความหมาย หรือแม๎แตํการเปลี่ยนมุมมองหรือ
ความเข๎าใจของผู๎ฟ๓ง/ผู๎อํานตํอประเด็นตําง ๆ ไปจากสิ่งทีพ่วกเขาเคยได๎ยินได๎ฟ๓ง หรือจากความเคยชิน  

ในนัยนี้ กลวิธีทางโวหารและกลวิธีทางวรรณกรรมจึงมิใชํแคํเรื่องความงามของการใช๎
ภาษา แตํทวําเป็นเรื่องปริชาน หรือวิธีคิดที่มีอยูํในตัวของผู๎ใช๎ภาษา ในอีกระดับ การใช๎เครื่องมือทาง
โวหารและวรรณกรรมเหลํานี้อาจสะท๎อนถึงอายุ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร๑ พ้ืนเพการศึกษาของผู๎ใช๎
ศึกษาได๎อีกด๎วย ดังเห็นวําพุทธทาสภิกขุนิยมใช๎ไฮโปฟอรา ออซีซีส อธิพจน๑ ภาษาเสียดสี  สมเด็จพระ
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พุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) นิยมใช๎คําถามเชิงโวหาร (rhetorical question) ในการสร๎างตัวบท 
ในขณะที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีนิยม เลํนคํา (pun) ดังในตัวอยําง เชํน “กฎหมายกับหมายกด” 
“วิชาการกับวิชาชีวิต” “หัวใจกับหัวสมอง” “ทํามาหากินกับทํามาหาธรรม” เป็นต๎น  

ในด๎านกลวิธีทางวาทกรรม (discursive strategy) ตัวบททั้งสามมีวิธีคิดในด๎านการสร๎างความ
เป็นอ่ืน (otherness) โดยการแบํงข้ัวระหวํางพวกเรา/ของเรากับพวกเขา/ของเขา มีการสร๎างภาพแทน 
โดยเฉพาะการแทนอุดมการณ๑ของฝ๓่งตรงข๎าม (ซึ่งในกรณีนี้คือสิทธิมนุษยชน) ด๎วยภาพในด๎านลบ 
(negative other-representation) และมีการสร๎างความหมายผํานสิ่งที่เรียกวํา “ความหมายโดยนัย 
(implicature)” และ “มูลบททางสังคมและวัฒนธรรม (sociocultural presuppositions)” ทั้งหมด
สํงผลให๎การตีความตัวบททั้งสามมีความสลับซับซ๎อนในด๎านความหมายในระดับตัวบท 

หากทําการสืบค๎นในด๎านหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ เราจะพบวําแม๎วําตัวบท “สิทธิ
มนุษยชนสร๎างสันติสุขหรือสลายสังคม” ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ระบุชัดวําได๎
ถูกผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2546 แตํอยํางไรก็ดี แท๎จริงแล๎ว สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎
เทศนาเรื่องสิทธิมนุษยชนมานานกํอนหน๎านั้นมากแล๎ว หรือทํามาตั้งแตํในยุคสงครามเย็น ในขณะที่ 
ตัวบท “ป๓ญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท๎”ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีผลิตซ้ํา
อุดมการณ๑เถรวาทของพุทธทาสภิกขุ แม๎วําลีลาของการเลําเรื่องและการใช๎ภาษาในตัวบทของพระ
มหาวุฒิชัย  วชิรเมธีคํอนข๎างแตกตํางจากตัวบท “อตัมมยตากับป๓ญหาสิทธิมนุษยชน” ของพุทธทาส
ภิกขุอยํางสิ้นเชิง 

หากพิจารณาวาทกรรมของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปในด๎านโครงสร๎างของกฎเกณฑ๑ทาง
ความรู๎ตามนิยามของมิเชล ฟูโกลต๑ ตัวบทของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปสะท๎อนความจริงที่วําวาทกรรมเถร
วาทไทยที่ถูกใช๎ในการเทศนาหรือในการผลิตคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องกฎเกณฑ๑ทางความรู๎
และความจริงในพุทธจริยศาสตร๑ที่สําคัญ ๆ  กฏเกณฑ๑เหลํานี้สามารถพบในพระไตรปิฎกและในพระ
คัมภีร๑อ่ืน ๆ  บางคัมภีร๑อาจมีอายุมานานกวําสองพันปีแล๎ว เชํน ไตรลักษณ๑เป็นกฎความจริง หรือกฎ
ธรรมชาติ  ไตรสิกขาเป็นกฏความรู๎และความจริงที่เห็นวําการพัฒนาความดีของมนุษย๑ควรมีสามระดับ 
วิชชา 8 เป็นกฎความรู๎และความจริง หากใครปฎิบัติ ผู๎นั้นก็จะมีญาณที่เกินกวํามนุษย๑ เป็นต๎น  

หากทําการสืบค๎นย๎อนกลับไปในแบบฟูโกลต๑ เราจะพบวําการใช๎กฏเกณฑ๑เถรวาทได๎
เปลี่ยนไป ดังเห็นวําในชํวงกํอนการมาของยุคแหํงการลําอาณานิคมของชาติตะวันตก กฏเกณฑ๑
มากมายที่ปรากฏในพระไตรปิฎกถูกมองวําเป็นเรื่องความจริงที่มิสามารถโต๎แย๎งได๎  ชนชั้นปกครอง
สยามพิจารณาวําการเรียนรู๎เกี่ยวกับกฏเกณฑ๑ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องความรู๎ชั้นสูง การทํานุบํารุงวัด
ในพระพุทธศาสนาเพ่ือการเผยแผํพระธรรมเป็นเรื่องจําเป็น ชาวพุทธเห็นวําพระพุทธเจ๎าเป็นบุคคล
จริงในประวัติศาสตร๑ พระธรรมของพระองค๑เทํานั้นเป็นกฎธรรมชาติที่แท๎จริง และการดําเนินชีวิตตาม
กฏธรรมชาตินี้เทํานั้นสามารถทําให๎มนุษย๑หลุดพ๎น แตํในยุคอาณานิคม เมื่อความรู๎ของโลกตะวันตก 
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โดยเฉพาะอยํางยิ่ง วิทยาศาสตร๑ได๎เข๎ามามีอิทธิพลในวิธีคิดและจินตนาการของผู๎คน ความรู๎ในแบบ
ดั้งเดิมของสยามได๎ถูกตั้งคําถาม ความรู๎จํานวนมากได๎ถูกกดทับ รวมถึงกฏเกณฑ๑ความรู๎และความจริง
ในพระไตรปิฎก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกคิดวําดีเลิศกวําความรู๎ทั้งปวง 

เมื่อชาติตะวันตกสามารถยึดครองอินเดียและรบชนะจีน ซึ่งเป็นชาติที่สยามเคยสํง
บรรณาการให๎ ชนชั้นนําสยามเริ่มพัฒนาสํานึกทางสังคมขึ้นมามากมาย อันเนื่องจากสภาพแวดล๎อมที่
เปลี่ยนไป เชํน สํานึกทางสังคมตํอการลําอาณานิคม สํานึกทางสังคมตํออํานาจวิทยาศาสตร๑ สํานึก
ทางสังคมตํออํานาจเหตุผลนิยม สํานึกทางสังคมตํอการเปลี่ยนแปลงในจักรวาลวิทยา สํานึกทางสังคม
ในการสร๎างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ สํานึกทางสังคมในด๎านเวลาในประวัติศาสตร๑ และสํานึกทาง
สังคมในการสร๎างวัฒนธรรมการอํานและการแปล  สํานึกเหลํานี้ได๎มีผลตํอความพยายามที่จะปฏิรูป
พระพุทธศาสนา ทั้งในเรื่องคําสอน วิถีปฏิบัติ และการจัดระเบียบขององค๑กรทางศาสนา 

ในชํวงยุคอาณานิคมนี้ การสถาปนาธรรมยุติกนิกายถูกมองวําเป็นความพยายามของชน
ชั้นนําในการดําเนินการปฏิรูปพระพุทธศาสนา วัดได๎ถูกใช๎ให๎เป็นแหลํงผลิตแรงงานให๎แกํระบบ
ราชการ อยํางไรก็ตาม อํานาจและบทบาทของวัดและพระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนาได๎ลดลงในชํวงเวลา
ตํอมา โดยเฉพาะในด๎านการศึกษาของชาติ  ในยุคหลังอาณานิคม บทบาทของวัดและพระสงฆ๑ได๎
ลดลงอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะ เมื่อรัฐแยกเรื่องการศึกษาออกจากเรื่องศาสนา การศึกษาในแบบ
ตะวันตกได๎กลายเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่จําเป็นของรัฐสมัยใหมํ  อยํางไรก็ตาม ในด๎านสังคม พระสงฆ๑
โดยทั่วไปในยุคนีย้ังมีฐานะที่สูงสํงมากและยังเป็นที่นําเคารพยกยํองจากชนทุกชั้นในยุคอาณานิคม แตํ
ในยุคหลังอาณานิคม วัดและพระสงฆ๑จําเป็นต๎องทบทวนบทบาท หน๎าที่ และอํานาจที่เหลืออยูํ  
พระสงฆ๑จึงต๎องพัฒนายุทธศาสตร๑การเผยแผํพระพุทธศาสนา รวมถึงทบทวนการผลิตความรู๎ของจารีต
เถรวาทของตน โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อวิธีคิดแบบอรรถประโยชน๑นิยมได๎เริ่มครอบงําสังคมไทยโดยรวม 
ภายใต๎สภาวะเชํนนี้ พระสงฆ๑ในระดับแถวหน๎าป๓ญญาชนจึงต๎องสังเกตและปรับตัวเองในด๎านญาณ
วิทยา โดยพัฒนาการเทศนาในแบบใหมํที่ขอยืมวาทกรรมของศาสตร๑สมัยใหมํจํานวนมาก เชํน การ
อ๎างฉากประวัติศาสตร๑จํานวนมากที่ไมํมีอยูํ ในพระไตรปิฎก การอ๎างหลักฐานที่ผู๎คนทั่วไปสามารถ
ยอมรับ การสร๎างเหตุผลในโครงเรื่องที่ไมํแย๎งกับกฏเกณฑ๑ทางวิทยาศาสตร๑ เป็นต๎น 

แตํเมื่อพิจารณาบริบทโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กําลังเปลี่ยนไปใน
ยุคสงครามเย็น เมื่อวาทกรรมตะวันตกได๎เข๎ามาทะลุทะลวงสังคมไทยในทุกชนชั้น พระสงฆ๑จํานวน
หนึ่งได๎ตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นตํอพระพุทธศาสนา หากปลํอยเชํนนี้ สังคมไทยคงจะถดถอยไป
เรื่อย ๆ ในด๎านศีลธรรม วิธีคิดความดีในแบบพระพุทธเจ๎าก็จะหมดไปจากสังคมไทย ป๓ญหาของบุคคล
จะกลายเป็นป๓ญหาสังคม และป๓ญหาสังคมที่สั่งสมก็จะกลายเป็นป๓ญหาของวัดและพระสงฆ๑ในที่สุด 
หากพระสงฆ๑ไมํคิดที่จะหาทางออกให๎แกํสังคม ในชํวงนี้ พระสงฆ๑ตระหนักดีวําในทํามกลางป๓ญหา
นานัปการ การศึกษามักเป็นทางออกที่ดีที่สุด แตํการศึกษาสมัยใหมํมิใชํการศึกษาในแบบเถรวาทที่
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เน๎นการพัฒนาจิตใจ ดังนั้น หนทางที่เหลือคือการหันมาเผยแพรํคําสอนทางพระพุทธศาสนา รวมถึง
การเทศนาสั่งสอนในแบบใหมํ การตีความพระธรรมเพ่ือหาป๓ญญาใหมํ และการสร๎างโครงการสังคม
สงเคราะห๑ที่สํงเสริมจิตสํานึกท่ีดีตํอสังคมได๎เริ่มปรากฏขึ้น  ในบริบทนี้ ความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญา
ที่เรียกกันวํา “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (socially engaged Buddhism)” จึงถือกําเนิดขึ้นมา อัน
เนื่องมาจากความพยายามของป๓ญญาชนชาวพุทธในการชํวยหาทางออกให๎แกํชุมชนและสังคมที่กําลัง
ประสบป๓ญหาความทุกข๑ยากผํานโครงการตําง ๆ เชํน โครงการการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสังคมสงเคราะห๑ขนาดใหญํ โครงการทางสังคมที่สํงเสริมจริยธรรม ความ
เทําเทียมกัน ความยุติธรรมทางสังคม หรือสิทธิมนุษยชน เป็นต๎น จึงถือกําเนิดข้ึนมา 

เมื่อต๎องกําหนดบริบททางประวัติศาสตร๑ เราจะพบวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของ
พุทธทาสภิกขุถูกประกอบสร๎างขึ้นทํามกลางความเคลื่อนไหวพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมในยุคสงคราม
เย็น และมีเนื้อหาโต๎ความเป็นยุคสมัยใหมํของโลกตะวันตก ดังที่พุทธทาสภิกขุได๎กลําวในทศวรรษที่ 
1980 อยํางชัดเจนวําการศึกษาในโลกป๓จจุบันเป็นการศึกษาสุนัขหางด๎วน เป็นชนวนนําไปสูํการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะไมํใชํการศึกษาท่ีแท๎จริง มันเป็นการศึกษาท่ีมีแตํความฉลาดเพ่ือเห็นแกํตัว 
เมื่อสังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลง วาทกรรมโต๎ในทํานองนี้สามารถพบในงานของสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ดังที่ทํานได๎กลําวอยํางอมตะวําสิทธินั้นหากเราใช๎ไมํเป็นหรือมีทําทีไมํถูกต๎อง ก็
อาจกลายเป็นวําอารยธรรมก็จะมาจบลงแคํเรื่องสิทธิมนุษยชน การตั้งคําถามเกี่ยวกับคุณคําที่แท๎จริง
ของอุดมการณ๑เสรีนิยมและสังคมนิยม การฉงนสงสัยในเปูาหมายของวิทยาศาสตร๑ การวิพากษ๑ลัทธิ
บริโภคนิยมที่กําลังทําลายสถาบันตําง ๆ ในสังคมไทยอยํางราบคาบตํางเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่มีมาใน
ยุคสงครามเย็นแล๎วเชํนกัน เมื่อผู๎คนในสังคมไทยกําลังเห็นวําจริยศาสตร๑แบบสิทธิ์เป็นสิ่งที่สูงคําอยําง
มาก 

ในด๎านวิวัฒนาการของความหมาย คําวํา “สิทธิมนุษยชน” ไมํเคยเปลี่ยนในด๎านการ
สะกดในชํวงหลายทศวรรษที่ผํานมา แตํความหมายหรือนัยของคํานี้ได๎เปลี่ยนไปนับจากเมื่อพุทธทาส
ภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎ผลิตวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของตนในยุค
สงครามเย็นเป็นต๎นมา เมื่อพระสงฆ๑ได๎ตั้งคําถาม และพูดถึงสิทธิมนุษยชนในเชิงวิพากษ๑ และนําเสนอ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนในแงํมุมหรือในลักษณะที่แตกตํางไปจากการเลําและความเข๎าใจของโลก
ตะวันตก หากมองประเด็นนี้จากทฤษฎีทางสังคม วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑เถรวาทใน
ประเทศไทยจึงเปรียบเสมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่บํงบอกถึงการโต๎ตอบ (counter) ต๎านทาน 
(resistance) หรือแม๎แตํการชํวงชิงพ้ืนที่ความเชื่อและความจริงระหวํางโลกพุทธเถรวาทกับโลก อ่ืนที่
มิใชํพุทธเถรวาท ซึ่งในที่นี้คือ วัตถุนิยม บริโภคนิยม และทุนนิยมเสรี  อยํางไรก็ดี หากวิเคราะห๑ใน
ระดับความหมายของคํา เราจะพบวําคําวํา“มนุษย๑”มีพัฒนาการทางความหมายที่แปรเปลี่ยนไป คํา
วํา “มนุษย๑”ในพระบาลีนั้นหมายถึงสัตว๑ใจสูง คําวํา “มนุษย๑”ในคําวํา “สิทธิมนุษยชน”ที่ปรากฏใน
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ยุคสงครามเย็นแตกตํางจากคําวํา “มนุษย๑” ใน “วําด๎วยมนุษยยธรรม 4 อยําง” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ๑
ทางศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มนุษย๑ในโลกทัศน๑ของคนไทยในยุคอาณานิคม
ยอมรับความไมํเทําเทียมกันในหลายมิติเพราะระบบศักดินาและระบบทาสยังมีอยูํในยุคนั้น แตํมนุษย๑
ในยุคสงครามเย็นเป็นมนุษย๑ที่เรียกร๎องประชาธิปไตย เป็นมนุษย๑ที่ต๎องการเสรีภาพ ความเสมอภาค 
และภราดรภาพ และเป็นมนุษย๑ที่มองตนเองวํามีศักดิ์ศรีแหํงความเป็นมนุษย๑ที่ใครจะมาหมิ่นหรือลํวง
ละเมิดเสียมิได ๎

ในด๎านเนื้อหาและหน๎าที่ของวาทกรรม วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสาม
รูปมิใชํเรื่องของการยอมรับความสมบูรณ๑แบบของสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตก แตํทวําเป็นการตั้ ง
คําถามเกี่ยวกับความสมบูรณ๑แบบของสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตกดังกลําว นี้จึงสะท๎อนถึงความ
กล๎าหาญที่จะท๎าทายภูมิป๓ญญาของยุคสมัยใหมํของโลกตะวันตก หากพิจารณาจากมุมมองของทฤษฎี
การวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปจึงมีหน๎าที่
ต๎านทานอํานาจทางความรู๎เชิงวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตก โดยบอกเป็นนัยวําวิธีคิด
เรื่องความดีมีหลากหลาย สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงแคํความดีระดับศีล เสรีภาพภายนอกที่มากไปอาจ
ไปกระทบอิสรภาพของผู๎อื่น พระพุทธศาสนาจึงเน๎นเรื่องการทําหน๎าที่ เพราะธรรมะคือหน๎าที่ เมื่อทุก
คนทําหน๎าที่อยํางสุจริต สังคมและสัตว๑โลกก็ได๎ประโยชน๑ 

ในด๎านเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ สงครามเย็นเป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ
ที่สุดที่ชํวยอธิบายวําทําไมพุทธทาสภิกขุจําเป็นต๎องเทศนาเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือทําไมสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ต๎องผลิตวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน  นอกจากนั้น สภาวการณ๑ในชํวง
สงครามเย็นมีลักษณะเฉพาะ เชํน ความตกต่ําทางศีลธรรมอันเนื่องมาจากสถาบันตําง ๆ ในสังคมไทย
ได๎ล๎มเหลวในการฟ้ืนฟูศีลธรรม โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาประเทศในแบบทุน
นิยม การรุกเข๎ามาของคริสตจักรในการเผยแพรํศาสนา เหตุการณ๑ทั้งสองจึงเป็นเงื่อนไขสําคัญที่
นําไปสูํกระแสพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (socially engaged Buddhism) ที่การเทศนาสั่งสอนได๎ถูก
ปรับเปลี่ยนให๎ทันสมัยในรูปการให๎เหตุผล หรือการอธิบายที่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่เข๎ากับหลัก
วิทยาศาสตร๑ แตํการใช๎โครงสร๎างจริยศาสตร๑พุทธยังคงอยูํ  อยํางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม
เป็นเพียงหนึ่งในบรรดาหลายรูปแบบของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาในยุคหลังอาณา
นิคม  ทั้งนี้ เพราะความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญายังมีในรูปแบบอ่ืน ๆ  ภายใต๎สิ่งที่เรียกวํา “เงื่อนไขของ
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ”   

งานวิจัยพบวําความสัมพันธ๑เชิงอํานาจมีหลายมิติ และการพิจารณามิติตําง ๆ ของ
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจโดยแยกออกจากกันจึงแทบเป็นไปไมํได๎  นอกจากนั้น บางมิติเกี่ยวข๎องกับระบบ
โลก หรือต๎องถูกเข๎าใจภายในกรอบความสัมพันธ๑ระหวํางบริบทท๎องถิ่นกับบริบทโลก ทั้งนี้ อาจกลําวใน
อีกแบบวํามิตภิูมิรัฐศาสตร๑โลกและอุดมการณ๑เป็นป๓จจัยที่มีความสําคัญอยํางมาก ดังเห็นวําป๓ญหาการลํา
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อาณานิคมได๎นํามาซึ่งคณะบาทหลวงเผยแพรํคริสต๑ศาสนาในชํวงแรก หรือป๓ญหาภัยคอมมิวนิสต๑ได๎มี
ผลกระทบตํอทั้งรัฐและศาสนาของไทยในชํวงหลังอาณานิคม  ในขณะเดียวกัน ภูมิรัฐศาสตร๑โลกเองก็ได๎
แปรเปลี่ยนไปอยํางมากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสได๎หมดบทบาทและ
ความสําคัญในเวทีโลกลงอยํางมาก สหรัฐอเมริกาได๎กลายเป็นรัฐมหาอํานาจ ในขณะที่สหภาพโซเวียต
ได๎กลายมาเป็นรัฐมหาอํานาจที่คานอํานาจสหรัฐอเมริกาและยังสนับสนุนการเผยแพรํแนวคิดสังคม
นิยมของตนออกไปทั่วโลก ในชํวงนี้ พรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทยได๎เริ่มท๎าทายรัฐบาลไทย 
สถานการณ๑ด๎านความมั่นคงได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อระบอบเกําในอินโดจีนได๎พํายแพ๎แกํพวก
นิยมคอมมิวนิสต๑ ภายใต๎เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ในลักษณะนี้ รัฐบาลไทยมิสามารถดํารงความเป็น
กลาง จึงจําเป็นต๎องเลือกข๎าง รัฐบาลไทยได๎ เลือกข๎างสหรัฐอเมริกาและในที่สุดได๎รํวมมือกับ
สหรัฐอเมริกาในการสกัดกั้นอํานาจของพวกคอมมิวนิสต๑ในประเทศเพ่ือนบ๎าน  พุทธทาสภิกขุจึง
เทศนา “ธัมมิกสังคมนิยม” มิวําชอบหรือไมํ พระสงฆ๑ไทยในชํวงนี้ได๎ถูกใช๎เป็นเครื่องมือของรัฐในการ
สกัดกั้นคอมมิวนิสต๑ในพ้ืนที่ชนบทที่ทุรกันดาร  ในยุคนี้ วาทกรรมสังคมนิยมและเสรีนิยมได๎ขับเคี่ยว
และเข๎ามามีอิทธิพลตํอกลุํมตําง ๆ ในสังคมไทย รวมถึงป๓ญญาชนและพระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนาไทย  

ในชํวงสงครามเย็น รัฐบาลไทย (ทั้งพลเรือนและเผด็จการทหาร) ได๎พยายามเรํงการ
พัฒนาประเทศในแบบทุนนิยมเสรี โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การสร๎างระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานและการ
พัฒนาสาธารณสุขและการศึกษาให๎เข๎าไปในพ้ืนที่ชนบทเพ่ือดึงมวลชนในการรํวมกันตํอสู๎กับพวก
คอมมิวนิสต๑  รัฐบาลได๎รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในหลายด๎าน  ผลที่ตามมาคือความเจริญ
ทางวัตถุได๎แปลงโฉมประเทศไทย ชนชั้นกลางในเมืองได๎ขยายตัวอยํางมิเคยมีมากํอน แตํขณะเดียวกัน 
สังคมไทยเริ่มแสดงอาการปุวยทางสังคม เชํน ป๓ญหาความเหลื่อมล้ํา ป๓ญหายาเสพติด ป๓ญหาของ
ความตกต่ําทางศีลธรรม ผู๎คนเริ่มหมกมุํนมากขึ้นกับคุณคําเทียม เยาวชนจํานวนไมํน๎อยได๎หันหลัง
ให๎กับวัด และหันไปชื่นชมคํานิยมและวัฒนธรรมตํางชาติ เพราะวัดเองก็ยังสับสนกับบทบาทที่ควรจะ
เป็นของตนเองในยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงในทุกด๎าน กระแสพุทธพาณิชย๑ได๎ระบาดไปทั่ว สภาพการณ๑
เหลํานี้ไดท๎ําให๎ป๓ญญาชน โดยเฉพาะพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ต๎อง
ออกมาวิพากษ๑วิจารณ๑สิ่งที่ตนมองวําเป็นภัยตํอสังคมไทย  ประเทศไทยภายใต๎เงื่อนไขสงครามเย็น
เชํนนี้ได๎นําไปสูํความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาในหมูํป๓ญญาชนไทยที่มักเรียกกันในโลกตะวันตกวํา 
“พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม” โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือทําให๎พระพุทธศาสนากลับมาสนองความต๎องการ
ที่เปลี่ยนไปของสังคมอีกครั้ง และเน๎นแนวคิดที่วําพระพุทธศาสนามิใชํเรื่องป๓จเจก แตํทวําเป็นเรื่อง
สังคม  เมื่อลองมองย๎อนกลับไป ในบริบทพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมนี้ วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน
ของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ได๎กลายเป็นมรดกทางความคิดที่
สําคัญ  ในนัยนี้ กระแสพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมนี้จึงเป็นมิติหนึ่งของความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนาของไทย (Thai Buddhist modernism) ในยุคหลังอาณานิคม 
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จากการศึกษาวิเคราะห๑ตัวบทและหลักฐานทางประวัติศาสตร๑อ่ืน ๆ ในยุคหลังอาณา
นิคมพบวํา สํานึกทางสังคมตํออํานาจของวิทยาการสมัยใหมํ โดยเฉพาะอํานาจของวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีที่เข๎ามามีอิทธิพลตํอความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสรรพสิ่ง รวมถึงโลกและจักรวาลในแบบเกํา
วาทกรรม หรือชุดความรู๎ในแบบสมัยใหมเํหลํานี้ที่สํงผลให๎การอธิบายโลกและจักรวาลในแบบเถรวาท
ได๎หมดบทบาทลง นอกจากนั้น การรุกเข๎ามาของคริสตจักรในการเผยแพรํศาสนาในสังคมไทย และ
ความล๎มเหลวของสถาบันตําง ๆ ในประเทศไทยในการฟ้ืนฟูศีลธรรมและในการบรรเทาป๓ญหาทาง
สังคมที่มีความหลากหลายและความสลับซับซ๎อนอยํางที่มิเคยเจอมากํอนในยุคหลังอาณานิคมล๎วนเป็น
ป๓จจัยสําคัญที่นําไปสูํการเกิดขึ้นของรูปแบบตําง ๆ ของความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา เชํน 
การตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํ การสร๎างความรู๎ทางพระพุทธศาสนาโดยวิธีการ
วิพากษ๑ศาสตร๑สมัยใหมํ การตํอต๎านไสยศาสตร๑ที่ปนในพระพุทธศาสนา การโต๎กับบริโภคนิยม วัตถุ
นิยม ทุนนิยม และอุตสาหกรรมนิยม การโต๎กับกระแสสังคมนิยม เสรีนิยม และลัทธิป๓จเจกชนนิยม 
การยอมรับอํานาจของวิทยาศาสตร๑ แตํปฏิเสธอํานาจของจักรวรรดินิยมใหมํ การโต๎ระบบการศึกษา
สมัยใหมํ การจัดการศึกษาแบบฆราวาสในมหาวิทยาลัยสงฆ๑ การสรรสร๎างคําและความหมายใหมํ
เพ่ือให๎ตรงกับจริตของยุคสมัย การสร๎างความเข๎าใจใหมํเรื่องตํานานและปกรณัมในพระพุทธศาสนา 
ความมุํงม่ันที่จะหันกลับไปสูํรูปแบบคําสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา การปฏิเสธจักรวาลวิทยาในไตร
ภูมิพระรํวง และขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมที่เน๎นความเทําเทียมกัน สิทธิมนุษยชน ความ
ยุติธรรมทางสังคม สิ่งแวดล๎อมที่ด ีเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสังคมสงเคราะห๑ขนาดใหญํ เป็นต๎น 

งานวิจัยนี้เห็นวํา หากลองศึกษาบริบททางประวัติศาสตร๑ในมิติตําง ๆ อยํางเป็นระบบเพ่ือ
เข๎าใจประวัติศาสตร๑ที่ผํานมา เราจะพบวําความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาได๎พัฒนาขึ้นมาครั้ง
แรกในยุคอาณานิคม เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงสถาปนาธรรมยุติกนิกาย ซึ่ง
ในครั้งนั้นเป็นเพียงความเคลื่อนไหวที่จํากัดเฉพาะในหมูํชนชั้นปกครองของสยามที่พยายามทําให๎คํา
สอนทางพระพุทธศาสนามีความบริสุทธิ์ ไมํผิดเพ้ียน หรือตรงกับมาตรฐานของคณะธรรมยุตใน
กรุงเทพฯ  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เราเห็นความพยายามของรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย๑ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาอยํางเป็นระบบ ทั้งในมิติกฏหมาย การปกครอง 
และคําสอน ดังเห็นวําพระองค๑ทรงออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ. 121 เพ่ือ
ประโยชน๑ในการสร๎างเอกภาพให๎แกํรัฐชาติในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ การผลิตตําราคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่ต๎องสะท๎อนถึงความทันสมัย ความเป็นเหตุผล และความมีมาตรฐานเดียวกันได๎กํอ
ตัวเป็นรูปเป็นรํางขึ้นภายใต๎การกํากับดูแลของสมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระวชิรญาณวโรรส ซึ่ง
ทรงเริ่มอํานวยการการจัดการศึกษาหัวเมืองทั่วราชอาณาจักรขึ้นในปี พ.ศ. 2441 ตามพระราชดําริ
ของพระพุทธเจ๎าหลวง โดยเน๎นเรื่องกฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงทางจริยศาสตร๑  แตํลดทอน
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ความสําคัญของกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงอ่ืน ๆ ในพระไตรปิฎกที่ชนชั้นปกครองสยามเห็นวํา
ไมตํรงกับยุคสมัย หรือไมํมีความจําเป็น เชํน โลกวิทยา จักรวาลวิทยา คติชนวิทยา อาหาร ภูมิศาสตร๑ 
เป็นต๎น ทั้งนี้ กฎเกณฑ๑และฉากอภินิหารที่ถูกตัดออกไปบางครั้งมักถูกมอง หรือถูกอธิบายวําเป็นเรื่อง
ปลีกยํอยทีถู่กเพ่ิมใสํเข๎ามาทีหลัง หรือเป็นเรื่องท่ีถูกมองวํามีลักษณะแบบตํานาน ปกรณัม ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกินกวําวิสัยมนุษย๑ธรรมดา เพราะขัดกับความเป็นเหตุผลนิยมของวิทยาศาสตร๑  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎มีความพยายามในการแยกเรื่อง
การศึกษาสงฆ๑ออกจากการศึกษาฆราวาส  รัฐรับหน๎าที่ในการจัดทําการศึกษาสําหรับฆราวาสเอง โดย
นี้ทําให๎บทบาทของวัดลดลงอยํางเห็นได๎ชัดในการศึกษาของชาติ  พัฒนาการทางสังคมที่ผํานมา 
โดยเฉพาะหลังเหตุการณ๑การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 พระสงฆ๑ได๎รับบทบาทใหมํ โดยถูกทําให๎
ต๎องขึ้นตรงตอํสํวนกลาง โดยมีมหาเถรสมาคมในฐานะตัวแทนของรัฐ ในชํวงสงครามเย็น พระสงฆ๑ถูก
ใช๎เป็นเครื่องมือรัฐ หรือแม๎แตํเป็นสํวนหนึ่งของรัฐไทย ทําให๎พระสงฆ๑มุํงสนองตํอนโยบายและความ
ต๎องการของรัฐ   

ในด๎านบริบทของการผลิตวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทย วาทกรรมด๎าน
สิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุประกอบสร๎างขึ้นในยุคสงครามเย็นที่สังคมไทยกําลังเผชิญการ
เปลี่ยนแปลง วาทกรรมนี้จึงสะท๎อนโครงสร๎างทางสังคมและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ในยุคนั้น ในยุค
นี้ สังคมไทยกําลังเชิดชูประชาธิปไตยเพ่ือสานตํออุดมการณ๑เสรีนิยม เมื่อรัฐบาลไทยกําลังเรํงรัดการ
พัฒนาประเทศตามแบบทุนนิยมเสรี โดยมีที่ปรึกษาเป็นชาวอเมริกัน และได๎สมาทานวิถีชีวิตบริโภค
นิยมและรับคํานิยมในแบบวัตถุนิยม นับจากยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ เป็นต๎นมา ในบริบทนี้ 
พุทธทาสภิกขุได๎วิจารณ๑ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบที่สลับซับซ๎อน ทํานได๎วิพากษ๑ระบบ
การศึกษาสมัยใหมํ และแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับการที่คนไทยจํานวนมากได๎กําลังหันหลังให๎กับ
พระพุทธศาสนา หากมองจากมุมนี้ วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุดังกลําวจึงมีหน๎าที่
ในการโน๎มน๎าว แตํในขณะเดียวกันก็ต๎านทานอํานาจที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ของวาทกรรมบริโภคนิยมและ
ทุนนิยมเสรีของโลกตะวันตกที่กําลังลงรากลึกในสังคมไทย   

อยํางไรก็ตาม การศึกษาหลักฐานทางตัวบทในสองร๎อยปีที่ผํานมาในลักษณะโบราณคดี
แหํงความรู๎ (Archaeology of Knowledge) ในแบบมิเชล ฟูโกลต๑พบวําวาทกรรมเถรวาทไทยได๎ถูกใช๎
ในการสร๎างวาทกรรมอ่ืน ๆ  มากมาย  พุทธป๓ญญาและไตรสิกขาเป็นกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงที่
ทรงพลัง โดยมีแหลํงกําเนิดสําคัญจากพระไตรปิฎก นอกจากนั้น ยังพบอีกวําพระสงฆ๑ไทยได๎รับภาษา
และวาทกรรมเสรีนิยมมานานมากแล๎ว ดังสะท๎อนในการเคลื่อนไหวของคณะปฏิสังขรณ๑การพระศาสนา
หลังเหตุการณ๑การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นําสังเกตวําใน พ.ศ. 2477 พระสงฆ๑
มหานิกายไทยจํานวนหนึ่งได๎รวมตัวกันเพ่ือเรียกร๎องตํอรัฐบาลในด๎านความเสมอภาค ซึ่งจัดวําเป็น
หนึ่งในหลักการพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดของอุดมการณ๑เสรีนิยม  
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ทั้งนี้ ผู๎วิจัยตั้งเห็นวําเมื่อองค๑การสหประชาชาติได๎ประกาศปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ในปี ค.ศ. 1948 สังคมไทยยังไมํมีคําที่จะใช๎
แปลคําวํา “human rights” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งถือวําเป็นมโนทัศน๑ใหมํสําหรับสังคมไทย อยํางไรก็
ตาม ตํอมาป๓ญญาชนได๎ประดิษฐ๑คําวํา “สิทธิมนุษยชน” โดยนําคําจากภาษาบาลีและสันสกฤต เพ่ือ
แปลคําในภาษาอังกฤษ  นับจากนั้น สิทธิมนุษยชนได๎กลายเป็นอีกรูปแบของความเป็นจริง (reality) 
ที่ได๎เข๎ามาอยูํในระบบความคิด (cognition) ของสังคมไทย ดังที่ทราบกันดี เพราะกํอนหน๎านั้น 
สังคมไทยไมํมีมโนทัศน๑สิทธิมนุษยชน แตํสังคมไทยตระหนักรู๎วํามนุษย๑เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงคุณคําและมี
อิสรภาพ หรือเสรีภาพในการเลือกสิ่งตําง ๆ ในชีวิตของตนได๎ในระดับหนึ่ง ดังเชํน เสรีภาพในการ
เลือกที่จะใช๎ชีวิต เสรีภาพที่จะเชื่อหรือไมํเชื่อ อิสรภาพที่จะเลือกทําดีหรือไมํทํา  

หากพิจารณาวาทกรรมเถรวาทไทยในบริบทที่กว๎างขึ้น หรือมองจากกรอบเวลาที่
ยาวนานขึ้น หรือวิเคราะห๑จากมุมมองในแบบโบราณคดีแหํงความรู๎ของฟูโกลต๑ วาทกรรมเถรวาทไทย
เองตํางก็เป็นมรดกของกระบวนการแหํงการสร๎างความหมายและการตีความที่ ไมํสิ้นสุด โดยเฉพาะ
เมื่อสยามในอดีต หรือไทยในป๓จจุบันยังคงต๎องปะทะสังสรรค๑กับวาทกรรมและอุดมการณ๑ชุดอ่ืน ๆ 
จากพ้ืนที่ตําง ๆ ในโลก 

ในด๎านการผลิตวาทกรรม วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้ง 3 รูปเป็นเพียง
ตัวอยํางของการประกอบสร๎างทางวาทกรรมของพระสงฆ๑ไทยที่เกิดขึ้นภายใต๎เงื่อนไขทางสังคมและ
วัฒนธรรม เมื่อโครงสร๎างทุนนิยมเสรียังคงเป็นโครงสร๎างหลัก เมื่อรัฐยังมีอํานาจเหนือสถาบันสงฆ๑ เมื่อ
ศาสนากําลังถูกมองวํามิได๎นําอํานาจทางความรู๎เหนือสังคมอีกตํอไป การผลิตวาทกรรมของสถาบัน
สงฆ๑ต๎องเผชิญกับความท๎าทายมากขึ้น เมื่อความรู๎ในอดีตมีผลตํอป๓จจุบัน และความรู๎ในป๓จจุบันตํางมี
ผลตํอการตีความของอดีตด๎วย การประกอบสร๎างทางวาทกรรมเถรวาทในทํานองนี้ก็ยังไมํมีทางสิ้นสุด 
เพราะวาทกรรมยังต๎องถูกผลิตขึ้นมาอีกเรื่อย ๆ ในอนาคต และยังคงต๎องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไข
แหํงยุคสมัย หรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล๎อมแหํงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ แตํสิ่งที่นําสนใจหรือ
จุดเดํนของตัวบทที่ถูกศึกษาเหลํานี้คือการที่วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปได๎
ผลิตซ้ําสิ่งที่เรียกวํา “อุดมการณ๑เถรวาท” เดียวกัน ดังสะท๎อนในกฎเกณฑ๑ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ป๓ญญา) แม๎รูปแบบและลีลาทางภาษาอาจแตกตํางกัน แตํความจริงในด๎านอุดมการณ๑นั้นแทบไมํ
แตกตํางกัน นี้จึงสะท๎อนถึงอํานาจและความเหนียวแนํนตํออุดมการณ๑เถรวาทในสถาบันสงฆ๑ไทย 
ความกังวลใจของพระสงฆ๑ไทยที่พัฒนาขึ้นภายใต๎สภาพการณ๑ของสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงวําวิธีคิด
เรื่องความดีในแบบเถรวาทอาจถูกบดบังจากวิธีคิดในแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะวิธีคิดในแบบวัตถุนิยมที่
อุดมการณ๑ทุนนิยมเสรีได๎สนับสนุน  

คําสอนทางพระพุทธศาสนา หรือวาทกรรมเถรวาทไทยจึงเปรียบเสมือนวัตถุทาง
โบราณคดีท่ีสามารถสะท๎อนเส๎นการเดินทางในประวัติศาสตร๑ที่บํงบอกถึงการผสมหรือการขับเบียดใน
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ด๎านกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงระหวํางวาทกรรมชุดตําง ๆ ที่ผลิตขึ้นในอดีต ดังเห็นวําในอดีต 
คําสอนทางพระพุทธศาสนามักโต๎ตอบ/ต๎านทานคําสอนของศาสนาพราหมณ๑-ฮินดู ระบบวรรณะ 
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของพวกพราหมณ๑ แตํในยุคสงครามเย็น ศัตรูของพระพุทธศาสนา
กลายเป็นลัทธิสังคมนิยมและเสรีนิยมที่กําลังเบํงบานในสังคมโลก จนกระทั่งการสิ้นสุดลงของพรรค
คอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทยและการลํมสลายของคํายสังคมนิยมโซเวียต ศัตรูตัวสําคัญใหมํของ
พระพุทธศาสนาได๎กลายเป็นลัทธิวัตถุนิยม ทุนนิยม อุตสาหกรรมนิยม และลัทธิบริโภคนิยมที่สามารถ
ครอบงําสังคมสมัยใหมํผํานการโฆษณาของสื่อสมัยใหมํ ในสภาวการณ๑เชํนนี้  คําสอนทาง
พระพุทธศาสนาจึงต๎องถูกปรับไปตามเงื่อนไข วาทกรรมเถรวาทไทยจึงต๎องเปลี่ยนเพ่ือเสวนากับ
ประเด็นและป๓ญหาของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยํายิ่ง การเปลี่ยนไปในทิศทางของการ
ต๎านทานสิ่งที่พระพุทธศาสนาเห็นวําเป็นภัยหรือขัดกับหลักคําสอนของตนเอง  

งานวิจัยนี้พบวํา วิวัฒนาการของการผลิตคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรืออาจเรียกใน
อีกแบบวํา “วิวัฒนาการของวาทกรรมเถรวาทไทย” ตํางสะท๎อนความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ ซึ่งในที่นี้มิใชํ
เรื่องความสัมพันธ๑ระหวํางรัฐกับศาสนาในมิติสถาบันทางสังคม กฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ
เทํานั้น แตํทวํายังต๎องรวมถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในลักษณะที่แยบยลระหวํางระบบท๎องถิ่นกับ
ระบบโลก โดยเฉพาะในมิตภิูมิรัฐศาสตร๑ ผํานการใช๎ความรุนแรง ความรู๎ อุดมการณ๑ เป็นต๎น  

หากลองพิจารณารํวมกับหลักฐานทางตัวบททางประวัติศาสตร๑อ่ืน ๆ ในรอบสอง
ศตวรรษท่ีผํานมา เราสามารถพบวําแม๎วําสถาบันสงฆ๑ได๎รับการทํานุบํารุงจากรัฐ แตํรัฐมีแนวโน๎มที่จะ
ใช๎อํานาจกับสถาบันสงฆ๑ผํานมิติตําง ๆ เชํน การกําหนดรูปแบบวัตร แบบแผนการปกครองของศาสนา 
ดังสะท๎อนในการสถาปนาธรรมยุติกนิกายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว แม๎วํา
ผู๎ปกครองทําไปเพ่ือรักษาความบริสุทธิ์ของวัตรและแกํนคําสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท แตํก็ได๎เกิด
กระแสความรู๎สึกในคณะสงฆ๑  นอกจากนั้น ยังมีความพยายามในด๎านการปฏิรูปในมิติอ่ืน ๆ เชํน การ
ทําให๎คณะสงฆ๑สยามข้ึนอยูํกับมหาเถรสมาคม การสร๎างมาตรฐานในคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรือ
การทําให๎คําสอนทางพระพุทธศาสนารํวมสมัยสามารถไปได๎กับหลักวิทยาศาสตร๑ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า  อยํางไรก็ดี ความพยายามในบางเรื่องบางครั้งได๎ประสบกับแรงต๎าน 
เพราะนี้เทํากับเป็นการสํงสัญญาณให๎แกํคณะสงฆ๑และพุทธบริษัทในที่อ่ืน ๆ วําวัตรปฏิบัติ ประเพณี 
ความเชื่อ และคําสอนทางพระพุทธศาสนา ดังที่เผยแพรํในระดับท๎องถิ่นทั่วราชอาณาจักรนั้นบางครั้ง
อาจคลาดเคลื่อน เป็นเรื่องไสยศาสตร๑ เป็นเพียงคติชน เป็นเพียงความเชื่อในระดับตํานาน หรือแม๎แตํ
เจือปนไปด๎วยลัทธิ หรือความคิดประหลาดอืน่ ๆ เป็นต๎น 

ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในมิติภูมิรัฐศาสตร๑โลกได๎มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นในชํวงต๎น
รัตนโกสินทร๑ โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เมื่อชนชั้นปกครองสยาม
ได๎ถูกกดดัน หรือแม๎แตํถูกขํมขูํคุกคามอยํางรุนแรงจากอังกฤษและฝรั่งเศส และความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ
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ในมิติภูมิรัฐศาสตร๑โลกได๎มีความสลับซับซ๎อนมากขึ้น เมื่อสยามได๎กลายเป็นสํวนหนึ่งของหํวงโซํการผลิต
ของโลก  ภายใต๎เงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ ในทํานองนี้ ชนชั้นนําสยามจําเป็นต๎องปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนประเทศของตนให๎ทันกับพายุแหํงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การตั้งคําถามเกี่ยวกับระดับ
ความรู๎ของสยามและการริเริ่มที่จะต๎องปฏิรูปความรู๎และระบบการศึกษาจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความ
จําเป็นในอันดับแรก  ผลที่ตามมาคือวัดในชํวงนี้ถูกใช๎ให๎เป็นแหลํงผลิตบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ
สําหรับระบบราชการและยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการเผยแพรํอุดมการณ๑ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชใน
เวลานั้น ดังเห็นวํา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ๑และทรงริเริ่มให๎มี
การผลิตตําราพระธรรมในแบบสมัยใหมํขึ้นครั้งแรก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสํานึกทางสังคมที่วํา
วัฒนธรรมการแปลและการอํานเป็นพ้ืนฐานของป๓ญญาในชาติ  ตําราทางพระพุทธศาสนาได๎ถูกผลิต
ขึ้นจํานวนมากเพ่ือสํงไปยังภูมิภาคตําง ๆ ในการรักษาสิ่งที่ถูกเข๎าใจกันวําเป็นมาตรฐานและในการ
พัฒนาความรู๎ของคณะสงฆ๑ให๎ดําเนินไปในทิศทางเดียวกับรัฐ  ในชํวงนี้เอง สถาบันสงฆ๑ถูกพิจารณาวํา
เป็นกลไกสําคัญในการสร๎างชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในมิติด๎านการปลูกฝ๓งคุณธรรมและความรักชาติใน
ยุคสมัยที่สยามต๎องเผชิญกับความท๎าทายจากยุคแหํงการลําอาณานิคมโดยชาติตะวันตก  

เมื่อเข๎าสูํยุคราชาชาตินิยม การตีความประวัติพระพุทธเจ๎าในแบบใหมํอันแสนทันสมัยที่
อ๎างอิงผลงานวิจัยของโลกตะวันตกได๎จัดทําขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
เพ่ือบํงบอกถึงความทันสมัยของสยามประเทศ  ในยุคนี้ พระพุทธศาสนาได๎กลายเป็นหนึ่งในสาม
สถาบันสูงสุดของไทย และยังเป็นสํวนสําคัญมากของรากฐานแหํงความเป็นไทย (Thai-ness) เพราะ
วัฒนธรรมของชนชาติไทยที่ดูดี  มีอารยะก็มาจากพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น  ศิลปกรรม 
สถาป๓ตยกรรม วรรณกรรมที่ได๎พัฒนาขึ้นอยํางตํอเนื่องและไมํสูญหาย สํวนหนึ่งก็เ พ่ือรับใช๎
พระพุทธศาสนาของไทย  แตํขณะเดียวกัน การศึกษาของชาติได๎รับอิทธิพลทางแนวคิดจากปรัชญา
สังคมและการเมืองที่มํุงแยกระบบการศึกษาออกจากระบบศาสนา ในชํวงนี้ วัดมิได๎ถูกพิจารณาวําเป็น
ศูนย๑กลางของการศึกษาอีกตํอไป 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วาทกรรมเถรวาทไทยสะท๎อนถึง
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่สะท๎อนถึงการเถลิงอํานาจของพวกเสรีนิยม ดังเห็นวําในชํวงนี้ ป๓ญญาชน
และพระสงฆ๑เริ่มตระหนักมากขึ้นถึงหลักการของเสรีนิยมที่คณะราษฎรได๎พยายามเผยแพรํตลอดเวลา 
ดังสะท๎อนในข๎อเรียกร๎องของคณะปฏิสังขรณ๑การพระศาสนาที่คณะสงฆ๑มหานิกายได๎ขอให๎รัฐบาล
ทบทวนหลักปฏิบัติเพ่ือความเสมอภาค เหตุการณ๑นี้สะท๎อนความจริงวําพระสงฆ๑ไทยได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย หรือไดร๎ับอุดมการณ๑เสรีนิยมเรียบร๎อยแล๎ว   

ในมิติกฎหมาย ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในชํวงสองศตวรรษที่ผํานมามักสะท๎อนถึงการ
แสดง/การใช๎อํานาจของรัฐตํอพระพุทธศาสนา ดังเห็นวํา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรง
ออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ซึ่งกําหนดโครงสร๎างการปกครอง
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คณะสงฆ๑ที่สอดคล๎องกับโครงสร๎างการปกครองในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ในขณะนั้น ตํอมาหลั ง
เหตุการณ๑การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อกระแสเสรีนิยมประชาธิปไตยกําลังมาแรง  
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2484 รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามได๎ออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ฉบับที่ 2 
โดยมีโครงสร๎างที่สอดคล๎องกับระบอบประชาธิปไตย  อยํางไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับดังกลําวมีอายุที่
แสนสั้นมาก เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ ได๎ทํารัฐปรหารในปี พ.ศ. 2501 จึงได๎ประกาศยกเลิก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ (ฉบับประชาธิปไตย) แล๎วแทนด๎วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ฉบับที่ 3 ที่
ประกาศในปี พ.ศ. 2505 โดยมีโครงสร๎างการบริหารที่ให๎อํานาจในการแตํงตั้งและชี้ขาดแกํชนชั้น
ปกครอง  

ในมิติอุดมการณ๑ เมื่อไทยเข๎าสูํยุคสงครามเย็นอยํางเต็มรูปแบบ (พ.ศ. 2490 - 2534) 
เราจะพบวํารัฐพยายามเข๎าควบคุมพระพุทธศาสนาในแบบเบ็ดเสร็จ ในบางกรณี รัฐบาลเผด็จ
การทหารได๎ใช๎ความรุนแรงกับพระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เชํน กรณีของการจับกุมสมเด็จ
พระพุฒาจารย๑ (อาจ อาสโภ) เมื่อครั้งดํารงสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมใน พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นหนึ่งใน
พระสงฆ๑เถรวาทท่ีมีแนวคิดหัวก๎าวหน๎าที่สุดของไทย แตํทวําถูกใสํร๎ายวําเป็นคอมมิวนิสต๑ คดีดังกลําว
นี้นับวําเป็นเหตุการณ๑สะเทือนใจแกํศิษยานุศิษย๑และพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย อยํางไรก็ดี คง
ต๎องยอมรับวําในยุคสงครามเย็น รัฐไทยก็มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต๎องหวาดระแวงเกี่ยวกับภัย
คอมมิวนิสต๑ เมื่อพวกคอมมิวนิสต๑ได๎ล๎มระบอบตําง ๆ ในอินโดจีนลงอยํางราบคาบ รัฐบาลไทยจึง
กลับมาตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาในมิติสังคมและการเมือง และพยายามใช๎มิติตําง 
ๆ ของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือสําคัญในการตํอต๎านภัยคอมมิวนิสต๑  ตรงจุดนี้ ความสัมพันธ๑เชิง
อํานาจในบริบทสงครามเย็นจึงมิใชํมิติเรื่องการเมือง หรือเรื่องเศรษฐกิจเทํานั้น แตํทวํายังมีมิติความรู๎ 
ภูมิรัฐศาสตร๑ และอุดมการณ๑โลกแฝงอยูดํ๎วย 

แม๎กระนั้น หากพิจารณาในกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้น เรามิควรมองวําพระสงฆ๑เป็นเพียง
ฝุายถูกกระทํา หรือสถาบันสงฆ๑เป็นเพียงเครื่องมือของรัฐ เพราะในหลายโอกาส พระสงฆ๑ได๎ต๎านทาน
อํานาจรัฐ และในหลายครั้ง พระสงฆ๑ได๎ตอบโต๎วาทกรรมของโลกตะวันตกด๎วยเชํนกัน ในทางกลับกัน 
พระสงฆ๑จํานวนมากยังเชื่อวําสถาบันสงฆ๑ยังให๎พลังแกํรัฐ หรือชํวยสร๎างความชอบธรรมให๎แกํนโยบาย
ของรัฐ  คนจํานวนหนึ่งจึงเชื่อวําพระพุทธศาสนาได๎ทําให๎สังคมไทยรอดพ๎นจากความรุนแรง ดังที่
เกิดขึ้นในประเทศเพ่ือนบ๎าน เพราะเกจิอาจารย๑ในพระพุทธศาสนามีมาอยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตาม
พระพุทธศาสนามีแนวโน๎มที่จะหลุดออกจากการควบคุมของรัฐ หรือมหาเถรสมาคมทุกขณะ 
นอกจากนั้น การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของบรรดาศูนย๑เรียนรู๎และเหลํามหาวิทยาชั้นนําของโลกได๎
ทําให๎การเข๎าถึงคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องงํายและมีความเป็นป๓จเจกมากยิ่ งขึ้นในยุครํวม
สมัย 
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วาทกรรมจึงมิใชํเพียงเรื่องของการตีความสาระและความมุํงหมายของผู๎สํงสารเทํานั้น  
แตํการที่จะเห็นภาพเหลํานี้ เราต๎องศึกษาวาทกรรมรํวมกับบริบททางประวัติศาสตร๑อยํางจริงจัง ดัง
เห็นวําคําสอนและทัศนะของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) นอกจากให๎
ความรู๎เกี่ยวกับพระธรรม แตํยังสะท๎อนภาพสังคมไทยในเชิงวิพากษ๑ผํานการเลําของตน ผํานโครงเรื่อง
แมํบท และในหลายที่ ในหลายโอกาส วาทกรรมเหลํานั้นยังสะท๎อนถึงความมุํงมั่นที่จะตํอสู๎/ตํอต๎าน/
ต๎านทานสิ่งที่ถูกมองวําเป็นภัย/ศัตรูของพระพุทธศาสนาผํานงานเขียน การเทศนา การปาฐกถา หรือ
การสนทนาในประเด็นสําคัญตําง ๆ ของโลก เชํน การตํอสู๎กับป๓ญหาความทุกข๑ยากของผู๎คน การผลิต
วาทกรรมในทํานองนี้จึงเริ่มปรากฏขึ้นในยุคสงครามเย็น หรือสร๎างขึ้นในลักษณะที่เหมือน หรือ
พอที่จะเทียบหรือใกล๎เคียงกับสํานักวาติกันทีไ่ดพ๎ยายามที่จะสนทนากับโลกทั้งใบด๎วยโทนและภาษาที่
หลากหลาย ลักษณะการเทศนา การปาฐกถาและการสนทนาเชํนนี้จึงมีความแตกตํางไปจากการ
เทศนาของพระสงฆ๑ไทยในแบบเดิม ๆ ที่มักเน๎นแตํเรื่องความดีและวิธีการทําความดีผํานการเลําที่ใช๎
ฉากสําคัญ ๆ ในพระไตรปิฎก ตรงจุดนี้ เราสามารถเห็นชัดวําแม๎แตํการเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ๑
ไทยได๎เปลี่ยนไปและก็ยังบอกเป็นนัยถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในแบบทีแ่ยบยลมากข้ึน 

การสร๎าง/ใช๎ความหมายในการสื่อสารจึงเป็นแกนกลางของงานวิจัยนี้เพราะสะท๎อนถึง
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ หากลองสังเกตให๎ดี แม๎แตํความหมายของคําที่แสนธรรมดาก็ยังอยูํภายใต๎
อิทธิพลของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ ดังเชํน การที่รัฐไทยพยายามใช๎คําบาลีและสันสฤตในภาษาไทย
ในป๓จจุบันนี้ตํางบํงบอกถึงอุดมการณ๑ของรัฐ การที่สถาบันสงฆ๑ใช๎คําศัพท๑เสรีนิยมในแบบฉบับตนเอง
ตํางสะท๎อนอํานาจของตนที่จะต๎านทานอํานาจของสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ในแบบแยบยล ตัวอยําง
เหลํานี้ตํางสะท๎อนโลกของปริชานและวิธีคิดของกลุํมชนตําง ๆ ที่ยังมีอํานาจและเคลื่อนไหวใน
สังคมไทย ดังเห็นวํารัฐมีหน๎าที่สําคัญในการรักษาสิ่งที่รัฐมองวําเป็นมาตรฐาน เชํน มาตรฐานในการใช๎
ภาษา มาตรฐานในการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนา และมาตรฐานในการแสดงความเชื่อและ
ความคิดในแบบไทย ๆ ทั้งหมดดําเนินไปเพ่ือรักษาอํานาจของรัฐ ถึงแม๎วําในอดีต ดินแดนที่เป็นประเทศ
ไทยในป๓จจุบันเคยเป็นถิ่นฐานของภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ มากมาย  แตํในยุคอาณานิคมเป็น
ต๎นมา ภาษาไทยและคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบมาตรฐานกรุงเทพฯ ได๎ถูกกําหนดและเผยแผํ
จนถึงขนาดกดทับภาษา วัฒนธรรม และความเชื่ออ่ืน ๆ จนราบคาบ  ในนัยนี้ การกําหนดความหมาย
ของคําจึงมีนัยทางความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ เพราะภาษาเป็นเรื่องความคิด หากควบคุมภาษาและ
ความหมายได๎ เราก็จะสามารถควบคุมความคิดของผู๎คนได๎ และในที่สุด เราก็นําที่จะสามารถคุม
อํานาจที่มใีนสังคมได๎   

งานวิจัยยังพบอีกวํา ป๓จจัยการเมืองและอุดมการณ๑โลกได๎มีนัยความสําคัญตํอความคิด
และจินตนาการ รวมถึงตํอการผลิตวาทกรรม ดังเห็นวําคําตํางประเทศได๎ถูกนําเข๎ามา เชํน คําวํา อีโก๎  
ในขณะเดียวกัน คําไทยใหมํ ๆ ได๎ถูกสร๎าง เพ่ือใช๎แปลคําตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อผู๎คนได๎
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นํามโนทัศน๑ตํางประเทศเข๎ามาใช๎ในบริบทท๎องถิ่น เชํน การสร๎างคําวํา “ศาสนา” เพ่ือแปลคําวํา 
“religion” ในภาษาอังกฤษ  นอกจากนั้น พระสงฆ๑ยังคงยืนหยัดที่จะใช๎คําที่มีความหมายแตกตํางไป
จากบริบทของต๎นฉบับดั้งเดิม เชํน การใช๎คําวํา อิสรภาพ เสรีภาพ ของภาษาเสรีนิยม เพ่ือหมายถึง 
วิมุตติ  ยิ่งกวํานั้น พระสงฆ๑ยืนยันความหมายของคํา เชํน การใช๎คําวํา  “ป๓ญญา” ซึ่งสามารถแปล
ทั้งในแบบภาษาไทยทั่วไป และในแบบวาทกรรมเถรวาทไทย  ในภาษาไทยทั่วไป คําวํา “ป๓ญญา” 
แปลวํา “รู๎ทั่ว” หรือ “รู๎ถึง” แตํในวาทกรรมเถรวาทไทย คําวํา “ป๓ญญา” ต๎องแปลวํา “การู๎ทั่วในชุด
ความรู๎ หรือในเรื่องที่ทําให๎มนุษย๑พ๎นทุกข๑” ทั้งนี้ หากลองพิจารณาตามวิธีคิดของสํานักปรัชญาภาษา 
เชํน วาเลนติน โวโลชีนอฟ (Valentin Voloshinov)  นี้อาจสะท๎อนถึงอีกรูปแบบที่สลับซับซ๎อนของ
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในตัวภาษาและสัญญะ โดยเฉพาะการตํอสู๎ทางอํานาจระหวํางชนชั้น หรือการ
ตํอสู๎ระหวํางสถาบันทางสังคมในการนําเสนอ ในการสร๎าง และในการกําหนดกฎเกณฑ๑วําอะไรคือ
ความรู๎ อะไรเป็นความจริง อะไรต๎องสื่อ หรือแปลออกมาในทํานองนี้เทํานั้น ดังปรากฏในตัวอยํางของ
คําสําคัญ เชํน คําวํา เสรีภาพ อิสรภาพ ป๓ญญา อวิชชา เป็นต๎น คําเหลํานี้ล๎วนมีทั้งความหมายทั่วไป
และความหมายในแบบวาทกรรมเถรวาทไทยทั้งสิ้น  

ผลการวิจัยได๎ตอกย้ําความคิดที่วําโอกาสหรือแนวโน๎มที่ อุดมการณ๑เถรวาทในยุค
สงครามเย็นจะได๎รับการผลิตซ้ําขึ้นในอนาคตนั้นยํอมมี ทั้งนี้เพราะอุดมการณ๑ที่อยูํในวาทกรรมด๎าน
สิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุยังถูกผลิตซ้ํา ดังสะท๎อนอยูํในวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ซ่ึงยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสมัยใหมํ วัตถุนิยม บริโภคนิยมซึ่งครั้งหนึ่งเป็น
ความกังวลใจของพุทธทาสภิกขุ และเห็นวําพุทธป๓ญญายังเป็นเกณฑ๑ที่ดีงามในการตัดสินคุณคําความ
ดี ความรู๎ ความจริง และความสุข แม๎วําวาทกรรมของพระสงฆ๑ทั้งสองรูปใช๎คนละลีลา กลวิธีทาง
โวหาร มุมมอง โครงเรื่องเลํา ฉาก และยังมชีํวงการผลิตที่หํางกันนานกวําสองทศวรรษเป็นอยํางน๎อย  

สุดท๎าย ผลการวิจัยนี้ได๎สนับสนุนสมมติฐานที่สร๎างอยูํบนแนวคิดเรื่องความเป็นยุค
สมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของเดวิด แอล แม็กมาฮาน และแนวคิดตําง ๆ ของสํานักวิเคราะห๑วาท
กรรมเชิงวิพากษ๑ที่เห็นวําวาทกรรมเป็นเรื่องประวัติศาสตร๑ (discourse is historical) วาทกรรมเป็น
รูปแบบหนึ่งของปฏิบัติการทางสังคม (discourse is a form of social action) วาทกรรมมีสํวนในการ
สร๎างสังคมและวัฒนธรรม (discourse constitutes society and culture) วาทกรรมสะท๎อน
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่มีพลวัต (dynamic social relations of power) และการวิเคราะห๑วาทกรรม
เป็นเรื่องของการตีความและการอธิบาย (discourse analysis is interpretative and explanatory)  
ผลจากการศึกษาวิจัยทั้งหมดในครั้งนี้ได๎ชํวยทําให๎ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วําวาทกรรมเถรวาทไทยเป็น
เรื่องชุดความรู๎ (episteme) หรือเป็นกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงที่สามารถถูกลดทอน/
เปลี่ยนแปลงได๎ในชํวงประวัติศาสตร๑ ดังสะท๎อนในการตัดกฎเกณฑ๑จักรวาลวิทยาและเรื่องความรู๎อ่ืน 
ๆ ในพระไตรปิฎกออกไปจากเนื้อหาของตําราคําสอนทางพระพุทธศาสนาในป๓จจุบัน แม๎กระนั้น 
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กฎเกณฑ๑จริยศาสตร๑เถรวาทที่หลงเหลือเหลํานี้ยังสามารถถูกถํายทอด หรือพัฒนาเพ่ือใช๎ประกอบ
สร๎างวาทกรรมใหมํ ๆ รํวมกับกฏเกณฑ๑ในชุดความรู๎รํวมสมัยอ่ืน ๆ  ดังปรากฏในตัวอยํางของวาท
กรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทย และวาทกรรมเถรวาทชุดอื่น ๆ ที่ผลิตขึ้นในยุคสงครามเย็น  
 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัยได๎ตอกย้ําวําความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาถูกกําหนดด๎วยเกณฑ๑

บางอยําง นั่นคือ ความเปลี่ยนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะความรู๎เชิงวาทกรรม หรือ
กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง  ผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํากฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงที่เกี่ยวกับ
โลกวิทยา จักรวาลวิทยา ภูมิศาสตร๑ ฯลฯ ดังที่พบในพระไตรปิฎกมิได๎ถูกเน๎นอีกตํอไปในตําราคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาในชํวงเวลาของยุคปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย (modernization) หรือในชํวง
แรกของความเป็นยุคสมัยใหมํ (modernity) หรือต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 19 เป็นต๎นมา ในชํวงนี้ ชนชั้น
นําสยามมักเน๎นเฉพาะความรู๎บางชนิดในพระไตรปิฎก หรือสิ่งที่โลกตะวันตกอาจเรียกวํา “กฎเกณฑ๑
ทางจริยศาสตร๑”แทน อันเนื่องจากสํานึกทางสังคมที่ถูกพัฒนาขึ้นใหมํ วิธีเลําอธิบายคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาได๎ถูกปรับให๎ทันสมัยมากขึ้นในยุคหลังอาณานิคม เพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
สังคมที่เปลี่ยนไป ดังนั้น การหันกลับไปตรวจสอบตัวอยํางของตัวบทคําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุค
อาณานิคมและยุคหลังอาณานิคมเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องจําเป็นและนําสนใจ เพ่ืออธิบายวํา
ทําไมการเลําอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหมํจึงเกิดขึ้น หรือ ทําไมตําราแบบเรียนที่ใช๎
ในโรงเรียนรัฐบาลไทยในยุคป๓จจุบันจึงสะท๎อนการเน๎นแตํกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงบางอยําง 
เชํน กฎไตรลักษณ๑ มัชฌิมาปฏิปทา ไตรสิกขา กฎแหํงกรรม แตใํนขณะเดียวกันได๎ข๎ามชุดความรู๎อ่ืน ๆ 
ที่มีอยูํในพระไตรปิฎก แม๎แตํพุทธประวัติในตําราพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยก็ยังถูกอธิบายใน
แบบสมัยใหมํ ทั้งนี้ อาจสรุปได๎วํากฎเกณฑ๑ความรู๎และความจริงของวิทยาศาสตร๑ดัง เชํน กฎฟิสิกส๑ 
กฎเคมี กฎชีววิทยา เป็นต๎นได๎กลายเป็นอีกรูปแบบของอํานาจที่เข๎ามามีอิทธิพลตํอวิธีคิด วิธีพูด วิธี
เลําอธิบายเรื่องของคนไทยนับจากยุคอาณานิคมเป็นต๎นมา   

นอกจากนั้น ผลการวิจัยนี้ได๎ตอกย้ําแนวคิดที่วําวาทกรรมเถรวาทไทยหรือคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาก็ไมํตํางไปจากภาษาไทยทั่วไปตรงที่ทั้งสองได๎เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และดูเหมือน
ได๎เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อวาทกรรมเสรีนิยมได๎แขํงขันกับ
วาทกรรมสังคมนิยมในการชํวงชิงพื้นที่สาธารณะ ดังสะท๎อนในคําศัพท๑จํานวนมากที่ได๎ถูกผลิตขึ้นเพ่ือ
แปลมโนทัศน๑ตะวันตก ซึ่งเป็นชํวงเวลาเวลาเดียวกับเมื่อรัฐบาลไทยเริ่มพัฒนาประเทศในแบบทุนนิยม
อยํางเต็มรูปแบบ เมื่อจํานวนประชากรได๎ขยายตัว เมื่อสังคมไทยได๎เผชิญกับป๓ญหาตําง ๆ อัน
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เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเมื่อคํานิยมและวาทกรรมของยุคสมัยใหมํได๎ทะลักไหลจาก
โลกตะวันตกเข๎าสูํสังคมไทยอยํางรวดเร็ว 

หากพิจารณาตัวบท/วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยอยํางลงลึกจาก
ศาสตร๑ที่เรียกวํา “การวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑” โดยเฉพาะจากมุมมองของนอร๑มัน แฟร๑คลัฟ 
เราจะพบวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยทั้งสามรูปเกิดขึ้นมาในบริบทของการสื่อสาร
หรือในบริบททางวัฒนธรรมเถรวาทของไทยที่เฉพาะเจาะจง แตํหากพิจารณาตัวบทเดียวกันจาก
มุมมองของรูธ โวดัก เราจะพบวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยดังกลําวเกิดขึ้นมาใน
บริบททางประวัติศาสตร๑สังคมและวัฒนธรรมโลก โดยเฉพาะในบริบทยุคสงครามเย็นที่ไทยได๎รับวาท
กรรมสิทธิมนุษยชนจากโลกตะวันตกเป็นครั้งแรก ดังทราบได๎จากตัวบทที่มีมากํอน (prior text)  แตํ
หากพิจารณาตัวบทเดียวกันจากมุมมองการศึกษาโบราณคดีทางความรู๎ในแบบมิเชล ฟูโกลต๑ที่เน๎นการ
สืบค๎นกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงในวาทกรรม/ตัวบท เราจะพบวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน
ของพระสงฆ๑ทั้งสามรูปสะท๎อนฐานคติของวาทกรรมเถรวาทไทย หรือกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความ
จริงในแบบเถรวาทบางอยําง แตํในขณะเดียวกัน วาทกรรมเหลํานั้นก็คงได๎ตัดชุดความรู๎บางอยํางของ
พระไตรปิฎกออกไป เชํน จักรวาลวิทยา เป็นต๎น 

ผลการวิจัยบํงบอกวํางานวิจัยนี้เน๎นการใช๎วิธีการศึกษาวิเคราะห๑วาทกรรมในรูปตัวบท
ตําง ๆ รํวมกับข๎อมูลเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร๑ในการสร๎างความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับ
อุดมการณ๑เถรวาท ดังที่ปรากฏในตัวบท เพ่ือใช๎เป็นพ้ืนฐานในการคาดคะเนแนวโน๎มทางอุดมการณ๑
เถรวาทในอนาคต ดังเห็นวําตัวบทของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีผลิตซ้ําอุดมการณ๑เถรวาทในยุค
สงครามเย็น ดังนั้น การผลิตซ้ําอุดมการณ๑เถรวาทในทํานองนี้จะต๎องมีขึ้น เพราะแนวคิดของพุทธทาส
ภิกขุยังได๎รับการเผยแพรํและถํายทอด ข๎อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่ผู๎วิจัยได๎มาอยําง
มากมายในรูปเอกสารโบราณจากหอสมุดกรมพระยาดํารงราชานุภาพได๎ถูกใช๎ในการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงในด๎านภาษา ลีลา ความรู๎ของสังคม และการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ๑และบุคคลสําคัญในพุทธศาสนา (นับจากรัตนโกสินทร๑ตอนต๎น จนถึงยุครํวมสมัย)   

ในภาพรวม ผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดเรื่องความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนา
ของเดวิด แอล แม็กมาฮาน และแนวคิดเรื่องวาทกรรมเถรวาทไทย เนื่องจากภาษาไทยที่ใช๎ในสถาบัน
สงฆ๑มิสามารถตีความในแบบทั่วไป แตํจําเป็นต๎องตีความในแบบเถรวาทไทยเทํานั้น วาทกรรมเถรวาท
ไทยมิใชํเพียงเรื่องประเภททางวาทกรรม (discourse genre) ในนิยามของแฟร๑คลัฟ แตํทวําเป็นชุด
ความรู๎ที่มีกฎเกณฑ๑ (rules) ทางความรู๎และความจริงของตนเองในนิยามของฟูโกลต๑ ดังเห็นวํา
ขอบเขตทางความหมายของคําหรือประโยคที่พบในวาทกรรมเถรวาทไทยมักสะท๎อนกฎเกณฑ๑ทาง
ความรู๎และความจริงในแบบเถรวาท หรือสะท๎อนฐานคติทางพุทธญาณวิทยา ซึ่งสามารถเห็นได๎จาก
คําศัพท๑ภาษาไทยที่ถูกใช๎ในแบบเถรวาท คําศัพท๑เหลํานี้ถอดเสียงหรือแปลมาจากภาษาบาลี (เชํน 
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อตัมมยตา ศีล สมาธิ ป๓ญญา เป็นต๎น) นอกจากนั้น วาทกรรมเถรวาทไทยยังมีการสอดแทรกสํานวน
ประโยคภาษาไทยที่แปลมาจากพระบาลีในพระไตรปิฎก (เชํน มองโลกตามความเป็นจริง รู๎ตามจริง 
ฯลฯ)  ด๎วยเหตุนี้ วาทกรรมเถรวาทไทยนี้จึงตํางจากภาษาไทยในแบบทั่วไปและมักถูกใช๎ในการสื่อสาร
ในบริบทตําง ๆ ของชีวิตประจําวันของพระสงฆ๑ เชํน บริบทของการสนทนา บริบทของการศึกษาเลํา
เรียน บริบทของการเทศนาสั่งสอนประชาชน ภาษาไทยที่พระสงฆ๑ใช๎ในบริบทเหลํานี้จึงมีลักษณะคล๎าย
กับสิ่งที่เรียกกันวํา “วาทกรรม” ซึ่งเป็น “ชุดความรู๎ (episteme)” ตามนิยามของมิเชล ฟูโกลต๑  

แม๎กระนั้น บางคนอาจเห็นวําภาษาที่พระสงฆ๑ใช๎นี้อาจใกล๎เคียงกับแนวคิดเรื่องภาษา
เฉพาะกลุํม หรือภาษาเฉพาะสถาบัน แตํเราต๎องไมํลืมวําภาษาเฉพาะกลุํมดังกลําวมิได๎มีกฎเกณฑ๑ทาง
ความรู๎และความจริงของตนเองในด๎านญาณวิทยาอยํางแท๎จริง 

ผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํางานวิจัยสํวนใหญํในอดีตที่ผํานมามักมุํงศึกษายุคสมัยใหมํ หรือยุค
แหํงการปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย (modernization) ของไทยที่เกิดขึ้นในชํวงยุคอาณานิคมใน
มิติตําง ๆ เชํน มิติสังคม การเมือง การทูต เศรษฐกิจ ฯลฯ แตํงานวิจัยนี้เลือกที่จะศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงในมิตคิําศัพท๑ ความรู๎ของสังคม และการตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ๑
และบุคคลสําคัญในพระพุทธศาสนาไทยผํานตัวบทที่เลือกมาเพ่ือหากลวิธีทางภาษา เงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร๑ สํานึกทางสังคม และความเคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาตําง ๆ ที่เป็นไปได๎ทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนาในชํวงร๎อยกวําปีที่ผํานมา ซึ่งกินระยะเวลาทั้งในยุคอาณานิคมและยุคหลังอาณานิคม 
การวิเคราะห๑ประวัติศาสตร๑ในมิติภาษา ความรู๎ของสังคม เเละการตีความคําสอนของทั้งพระสงฆ๑และ
บุคคลสําคัญในพระพุทธศาสนาในแบบข๎ามเวลานี้ไดช๎ํวยทําให๎เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงใน
พระพุทธศาสนาได๎ชัดและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

นอกจากนั้น การศึกษาความเปลี่ยนแปลงในมิติ เหลํานี้ เ พ่ือเข๎าใจเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร๑ สํานึกทางสังคม และความเคลื่อนไหวตําง ๆ ในพระพุทธศาสนาก็มิได๎มีความสําคัญ
น๎อยไปกวําการศึกษาประวัติศาสตร๑ในมิติอ่ืน ๆ เพราะท๎ายที่สุด ทุกการวิเคราะห๑ก็ยังต๎องวิพากษ๑
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่กําหนดเส๎นทางของสถาบันตําง ๆ รวมถึงพระพุทธศาสนาไทย ดังนั้น นี้จึง
อาจเป็นอีกวิธีที่ชํวยเปิดมุมมองใหมํ ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญาของรัฐไทยในชํวงสองศตวรรษ
ที่ผํานมา 

หลายคนอาจเชื่อวําประเทศไทยรอดพ๎นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศส
เพราะการดําเนินนโยบายทางการทูตอันชาญฉลาดของชนชั้นนําสยาม แตํงานนี้กลับเห็นวําการตอบ
ในลักษณะนั้นอาจทําให๎เราละเลยป๓จจัยอ่ืน ๆ รวมถึงความจริงที่วําทุกอยํางเป็นเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร๑ ดังนั้น ทั้งเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑และสํานึกทางสังคมจึงเป็นเรื่องที่ไมํควรมองข๎าม
เพราะทั้งหมดล๎วนเป็นเงื่อนไขที่มากํอน (preconditions) ที่กําหนดตัวเลือกของวิเทโศบาย หรือ
นโยบายการตํางประเทศและการทูตของไทย  แตํในขณะเดียวกัน เราก็ต๎องยอมรับวําเงื่อนไขทาง
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ประวัติศาสตร๑และสํานึกทางสังคมบางครั้งเป็นเรื่องลึกซึ้งและสลับซับซ๎อน เพราะเป็นเรื่องที่ออกจะ
เป็นนามธรรม แตํเราก็ยังสามารถรู๎สึกรับรู๎เกี่ยวกับสิ่งเหลํานี้ได๎ เมื่อถูกแสดงผํานตัวบทและวัตถุใน
ประวัติศาสตร๑  นอกจากนั้น ผู๎วิจัยเชื่อวําเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑และสํานึกทางสังคมจําเป็นต๎องมา
กํอนการปรับเปลี่ยนประเทศให๎ทันสมัย โดยชนชั้นนําสยาม งานนี้จึงให๎ความสําคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงในมิติความรู๎เชิงวาทกรรมในยุคอาณานิคมที่มีผลตํอชนชั้นนําสยามในด๎านสํานึกทาง
สังคมและโลกทัศน๑ของชาวสยามเป็นอยํางมาก นอกเหนือไปจากประเด็นพระวิริยะอุตสาหะ พระราช
ไมตรี พระราชดําริ และพระราชจริยวัตรในแบบตรงไปตรงมาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวทีเ่ป็นป๓จจัยพื้นฐานและสําคัญในกระบวนการตัดสินใจประเด็นสําคัญตําง ๆ ของบ๎านเมืองที่
สํงผลให๎สยามสามารถรอดพ๎นจากการเป็นอาณานิคม ดังสะท๎อนในการต๎อนรับเซอร๑ จอห๑น เบาริ่ง
และบุคคลสําคัญตําง ๆ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวก็ทรงสมาทานโลกทัศน๑ในทํานอง
เดียวกับพระราชบิดาด๎วยเชํนกัน 

นอกจากนั้น ผลการวิจัยสะท๎อนถึงการให๎ความสําคัญกับยุคลําอาณานิคมและยุคหลัง
อาณานิคม โดยเฉพาะยุคสงครามเย็นในฐานะเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ที่สําคัญที่นํามาสูํขบวนการ
เคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาที่เรียกวํา “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในพระพุทธศาสนาในยุคหลังอาณานิคม คําวํา “ยุคหลังอาณานิคม”ในที่นี้ถูกกําหนดให๎มีระยะเวลาที่
ยาวนานจนถึงป๓จจุบัน ทั้งนี้ ผู๎วิจัยเห็นวําการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางบริบทสงครามเย็นกับ
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมยังไมํคํอยมีในประเทศไทย แม๎วํางานเขียนในทํานองนี้มีเป็นจํานวนมากใน
โลกตะวันตก งานวิจัยนี้เลือกที่จะศึกษาวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยเพ่ือใช๎เป็น
จุดเริ่มต๎นในการอธิบายวําทําไมการศึกษาวาทกรรมใด ๆ จําเป็นต๎องศึกษาพัฒนาการของวาทกรรม
อ่ืน ๆ ที่ถูกใช๎ในการประกอบสร๎างด๎วย ด๎วยเหตุนี้ การวิเคราะห๑วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนจึงมิได๎
หยุดที่บริบทของการสื่อสาร แตํยังต๎องสืบสาวพัฒนาการของวาทกรรมเถรวาทไทยด๎วย เพราะวาท
กรรมเถรวาทไทยเป็นวาทกรรมหลักที่ได๎ถูกใช๎ในการผลิตวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑
ไทยด๎วย   

ในทัศนะของผู๎วิจัย เรามิควรมองคําสอนทางพระพุทธศาสนา หรือคําเทศนาสั่งสอนของ
พระสงฆ๑วําเป็นเพียงเรื่องธรรมดา หรือเรื่องของความเป็นกลาง (neutral) แตํแท๎จริงแล๎ว คําสอน
ทางพระพุทธศาสนาเองก็มีสิ่งที่เรียกวํา “อุดมการณ๑” และยังสะท๎อนถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่
เต็มไปด๎วยการขับเบียดในด๎านกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงภายใต๎แรงกดดันของเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร๑ของยุคสมัยตําง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังเห็นวําแม๎แตํความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนาในยุคอาณานิคมเองก็ยังสะท๎อนถึงการเลิกใช๎กฎเกณฑ๑ทางภูมิศาสตร๑และจักรวาลวิทยา
ในพระไตรปิฎก นี้เป็นตัวอยํางที่ดีของการขับเบียด การตีความพระธรรมในลักษณะใหมํเพ่ือให๎มีความ
ทันสมัย หรือไมํขัดกับกฎเกณฑ๑วิทยาศาสตร๑ตํางก็เป็นตัวอยํางของการขับเบียดในด๎านกฎเกณฑ๑ทาง
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ความรู๎และความจริงอีกเชํนกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อผู๎คนในสังคมเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับความรู๎ของ
สังคมตนเอง หรือเมื่อความรู๎ของสังคมได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วภายใต๎โลกาภิวัตน๑ 

ผลการวิจัยได๎นําเสนอแนวคิดท่ีวําสํานวนในภาษาไทยจํานวนมากเป็นวาทกรรมเถรวาท 
หรือมีต๎นตอทางความรู๎ในพระไตรปิฎก ดังเชํน การมองโลกตามความเป็นจริง หรือการรู๎ตามความ
เป็นจริง ทั้งนี้ เพราะพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร๑และเป็นต๎นกําเนิดทางความรู๎ของวาทกรรมเถรวาท เมื่อ
พระไตรปิฎกถูกนําเข๎ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และถูกแปลข๎ามวัฒนธรรมเข๎ามาในภาษาไทย 
วาทกรรมเถรวาทดังกลําวได๎ผสมกับภาษาและวาทกรรมตําง ๆ ของสังคมไทย ดังนั้น เราจึงควร
เรียกวําวาทกรรมเถรวาทที่อยูํในสังคมไทยวํา “วาทกรรมเถรวาทไทย” ซึ่งมีลักษณะที่แตกตํางจาก
วาทกรรมเถรวาทของชนชาติอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

นอกเหนือจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑และสํานึกทางสังคม งานนี้ต๎องการสะท๎อน
แนวคิดเรื่องความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในมิติความรู๎เชิงวาทกรรม ทั้งนี้เพราะแม๎แตํการเทศนาสั่งสอน
ของพระสงฆ๑ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาก็ยังต๎องตกอยูํภายใต๎อิทธิพลของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ 
โดยเฉพาะการขับเบียดระหวํางกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงชุดตําง ๆ เชํน เมื่อพุทธทาสภิกขุและ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) ต๎องเทศนาสิทธิมนุษยชน คําถามคือทําไมพระสงฆ๑สองรูปนี้ต๎อง
เลําเรื่องของอารยธรรมอ่ืน ทําไมพระสงฆ๑ ใช๎ไตรสิกขาและพุทธป๓ญญาในการตัดสินคุณคําของสิทธิ
มนุษยชน หรือทําไมพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีต๎องใช๎วาทกรรมเถรวาทไทยในการประกอบสร๎างวาทกรรม
ด๎านสิทธิมนุษยชนของตน  เรื่องเหลํานี้ล๎วนสะท๎อนความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในมิติความรู๎และอุดมการณ๑
ทั้งสิ้น  ดังนั้น อํานาจในที่นี้มิใชํเรื่องเพียงเรื่องความเป็นสถาบันทางสังคม อํานาจทางเศรษฐกิจ อํานาจ
ทางกฎหมายเทํานั้น แตํยังรวมถึงอํานาจในการชี้นํา อํานาจในรูปความรู๎เชิงวาทกรรม โดยเฉพาะกฎเกณฑ๑
ทางความรู๎และความจริง   

ผลการวิจัยมิได๎จํากัดแตํอํานาจของวาทกรรมวิทยาศาสตร๑ แตํยังให๎ความสําคัญแกํวาท
กรรมปรัชญาสังคมและการเมืองด๎วย ทั้งนี้ เพราะความรู๎ที่มีอิทธิพลตํอคนไทยมิได๎มีแคํวาทกรรม
วิทยาศาสตร๑ แตํยังรวมถึงวาทกรรมประชาธิปไตยและวาทกรรมอ่ืน ๆ ที่นําไปสูํการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ด๎วย  นอกจากนั้น นําสังเกตวํางานศึกษาประวัติศาสตร๑อ่ืน ๆ มักสนใจ หรือเน๎น
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจระหวํางรัฐกับศาสนา แตํงานนี้เน๎นความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในมิติที่หลากหลาย 
และเน๎นความสําคัญของเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑และสํานึกทางสังคม  ยิ่งกวํานั้น โดยทั่วไป งานวิจัยอ่ืน
เน๎นวาทกรรมของประมุข หรือนักการเมือง  แตํงานนี้เห็นวํามุมมองของพระสงฆ๑ในการเลําอธิบายเรื่อง
ประวัติศาสตร๑ที่ต๎องเกี่ยวพันกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑เป็นเรื่องนําสนใจ เพราะผู๎คน
ทั่วไปคิดวําพระสงฆ๑มักเทศนาแตํเรื่องวัดและธรรมะของพระพุทธเจ๎า แตํในกรณีนี้ พุทธทาสภิกขุเทศนา
ประเด็นสิทธิมนุษยชน นี้จึงบอกเป็นนัยวําวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยจึงมิใชํเป็น
เพียงเรื่องบังเอิญ แตํสะท๎อนถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจของยุคสมัยในอีกมิติที่แยบยล นั่นคือมิติภูมิ

Ref. code: 25625924300014MGA



363 
 
รัฐศาสตร๑หรืออุดมการณ๑ในเวทีการเมืองระหวํางประเทศที่มีอิทธิพลตํอทุกคนในยุคสงครามเย็น 
รวมถึงการเทศนาของพระสงฆ๑ไทยด๎วย วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุนี้จึงสะท๎อนถึง
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในหลายมิติที่เก่ียวพันกันในแบบที่แยบยล 

งานนี้เสนอวําความรู๎คืออํานาจ  ในชํวงกํอนยุคอาณานิคม ความรู๎ในพระไตรปิฎกเป็น
ทั้งอํานาจ-ความรู๎ (power-knowledge) แตํในยุคอาณานิคมนี้ วาทกรรมวิทยาศาสตร๑และวาทกรรม
เสรีนิยมเป็นทั้งอํานาจ-ความรู๎  ดังนั้น การมาของลัทธิลําอาณานิคมมิได๎นํามาซึ่งการรุกรานทางทหาร
และการยึดครองเทํานั้น แตํยังนําวิทยาศาสตร๑และเสรีนิยมเข๎ามาสูํดินแดนอาณานิคมที่อยูํนอกโลก
ตะวันตก เนื่องจากวาทกรรมวิทยาศาสตร๑และวาทกรรมเสรีนิยมเป็นอํานาจ-ความรู๎  ดังนั้น ความรู๎
ท๎องถิ่นใด ๆ ที่ขัดแย๎งกับวาทกรรมวิทยาศาสตร๑และวาทกรรมเสรีนิยมก็อาจจําเป็นต๎องปรับตัวในด๎าน
กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริง นี้รวมถึงวาทกรรมเถรวาทไทยด๎วย  

ผลการวิจัยนี้ตอกย้ําแนวคิดที่วําวิธีมองสิทธิมนุษยชน หรือวิธี เข๎าใจประชาธิปไตยนั้น
อาจมีหลายแบบ เพราะในความเป็นจริง สิทธิมนุษยชนเองก็เป็นแนวคิด หรือวาทกรรมที่ถูกประกอบ
สร๎างขึ้นอยํางหลวม ๆ และสามารถถูกใช๎ในการประกอบสร๎างรํวมกับวาทกรรมอ่ืน ๆ ได๎อยํางไมํสิ้นสุด 
นอกจากนั้น สิทธิมนุษยชนเองก็สามารถถูกเข๎าใจ หรือถูกตีความได๎ในหลายแบบ โดยเฉพาะเมื่อ
แนวคิดสิทธิมนุษยชนได๎ถูกแปลข๎ามวัฒนธรรม (cultural translation) ดังสะท๎อนในกระบวนการ
เปลี่ยนบริบทใหมํ (recontextualization)  

ผลการวิจัยชํวยทําให๎เราตระหนักมากขึ้นวําหากเราเชื่อวําประวัติศาสตร๑เป็นวิชาการที่
เต็มไปด๎วยอุดมการณ๑มากที่สุด การเทศนาสั่งสอน การปาฐกถาทางศาสนา การผลิตคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาในยุคสงครามเย็นก็คงเต็มไปด๎วยอุดมการณ๑ด๎วยเชํนกัน เพราะในที่สุดแล๎ว แทบไมํมี
อะไรในมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ที่ปราศจากคํานิยมหรืออุดมการณ๑เลย ตัวบททางประวัติศาสตร๑
และศาสนาจึงนับเป็นตัวอยํางที่เดํนชัดที่สะท๎อนถึงการทํางานของอุดมการณ๑ แม๎วําในตัวบท พระสงฆ๑
พยายามนําเสนอข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ที่เกิดขึ้นจริง แตํภาษา วิธีการนําเสนอ และมุมมองของพระสงฆ๑
ในฐานะผู๎เลําได๎ทําให๎เราเห็นคํานิยม อุดมการณ๑ โลกทัศน๑ ความปรารถนา ความกังวลใจของพระสงฆ๑
อยํางชัดเจน 

วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทยในฐานะวัตถุของการศึกษา โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ. ปยุตโต) 
สามารถใช๎เพ่ือฉายถึงพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนาไทยในยุคหลังอาณานิคมได๎อยํางดี อยํางไรก็ดี เรามิควรลืมวําสิทธิมนุษยชนเป็นสํวน
หนึ่งของวาทกรรมเสรีนิยมที่มีมานานกํอนแล๎ว หรือมากํอนปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาต ิสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เสรีนิยม อรรถประโยชน๑นิยมก็มิใชํเป็นภาษาและมโนทัศน๑ที่
ผลิตขึ้นในสังคมไทย วาทกรรมเหลํานี้เกิดในโลกตะวันตกและยังจัดวําเป็นเรื่องที่ใหมํมากหรือยังเป็น
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เรื่องที่ถกเถียงและโต๎แย๎งกันมากในสังคมตะวันตกอีกด๎วย ดังที่นักวิชาการมักพูดกันวําเราเพ่ิงรู๎สึกวําเรา
เป็นมนุษย๑ที่มีสิทธิเมื่อไมํนานมานี้ เพราะกํอนหน๎านี้ เราเป็นไพรํ เราเป็นทาส เราไมํสามารถคิดดังใน
แบบป๓จจุบันนี้ได๎ ใครที่คิดตํางในยุคนั้นก็อาจหาวําบ๎า หรือวิกลจริต 

การนําทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑มาใช๎ศึกษาวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชน
ของพระสงฆ๑ไทยกับความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทยนี้จึงเป็นเรื่องนําสนใจ โดยเราต๎อง
ยอมรับวํา กวําจะกลายมาเป็นชุดความรู๎เชิงวาทกรรมใด ๆ  ชุดความรู๎นั้นคงมิได๎ถือกําเนิดขึ้นมาได๎ใน
แบบงําย ๆ ในชํวงยุคสมัยเดียว ดังที่คนทั่วไปอาจเข๎าใจ แตํหากลองคิดตามฟูโกลต๑ ความรู๎ใด ๆ ต๎อง
สร๎างขึ้นมาจากชุดความรู๎ที่สั่งสมหรือที่มีมากํอนทั้งสิ้น ชุดความรู๎สมัยใหมํก็สะท๎อนการขับเบียดและ
การบูรณาการในด๎านกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงจํานวนมากที่มีมากํอนทั้งนั้น ดังนั้น มนุษย๑จึง
มิได๎มีความเป็นประธาน (subject) หรือเป็นผู๎กําหนดโลกอยํางสมบูรณ๑ แตํแท๎จริงแล๎ว มนุษย๑เองก็ตก
อยูํใต๎อิทธิพลทางความคิดของชุดความรู๎เชิงวาทกรรม ชุดความรู๎ทางวัฒนธรรม สิ่ งแวดล๎อมทาง
กายภาพ ภูมิศาสตร๑ จารีต ประวัติศาสตร๑ ความทรงจํา ฯลฯ สิ่งเหลํานี้ล๎วนมีอิทธิพลตํอมนุษย๑ 
โดยเฉพาะในด๎านการสร๎างความเป็นมนุษย๑ (วิธีคิดตําง ๆ ของมนุษย๑เกี่ยวโลกและเรือนรํางตนเอง)  

หากขยายความ สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมและสังคมเองก็มีความสําคัญในการกําหนด
วิธีคิดและวิธีพูดของมนุษย๑เชํนกัน แตํในทางกลับกัน ใชํวําวาทกรรมและอุดมการณ๑ที่อยูํในวาทกรรม
ดังกลําวนั้นจะสามารถทําหน๎าที่กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย๑ได๎อยํางสมบูรณ๑ตลอดเวลา มนุษย๑ก็ยัง
อิสระในการเลือกชุดความรู๎ตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ซึ่งอาจเข๎ามากระทบชีวิตของตน
ในชํวงใด ๆ  นี้จึงสะท๎อนแนวคิดของนอร๑มาน แฟร๑คลัฟ (Norman Fairclough) ที่วําสังคมผลิตวาท
กรรม และในขณะเดียวกัน วาทกรรมก็มีอิทธิพลตํอเราและสังคมด๎วยเชํนกัน 

ในกรณีศึกษานี้ กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงในที่นี้คือไตรสิกขา ซึ่งพบได๎ใน
พระไตรปิฎกและกํอกําเนิดขึ้นมาในยุคพุทธกาล  ไตรสิกขาถูกพบวํายังมีผลตํอการผลิตความเป็น
มนุษย๑ในยุคป๓จจุบัน โดยย้ําวําการพัฒนามนุษย๑มีสามระดับ มนุษย๑แปลวําสัตว๑ใจสูง ใจของมนุษย๑จะ
สูงได๎จริงต๎องผํานการฝึกฝนจิตตามหลักไตรสิกขา ในยุคสงครามเย็น ไตรสิกขาได๎ถูกเน๎นย้ําในฐานะ
อุดมการณ๑ หรือถูกใช๎ในการประกอบสร๎างวาทกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย เชํน วาทกรรมการพัฒนามนุษย๑
แบบเถรวาท วาทกรรมการศึกษาแบบเถรวาท วาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑ไทย เป็นต๎น  

หากพิจารณาจากมุมมองของมิเชล ฟูโกลต๑ (Michel Foucault)  มนุษย๑เป็นผลผลิต
ของอํานาจของวาทกรรม มนุษย๑คิดและดําเนินชีวิตตามอุดมการณ๑ที่สอดแทรกอยูํในวาทกรรมชุดตําง 
ๆ ที่มนุษย๑ได๎ยิน ได๎ฟ๓ง และได๎อําน แตมํิเชล ฟูโกลต๑ไปไกลกวําแนวคิดท่ีวําภาษาให๎ความหมายและสื่อ
ความรู๎สึกนึกคิด หากพูดกลับกัน ความคิดก็คือภาษา มนุษย๑เองก็คิดด๎วยภาษา คําถามที่คุ๎นเคยในวิชา
ปรัชญาภาษาคือ มนุษย๑สามารถคิดโดยปราศจากภาษาได๎หรือไมํ เพราะภาษาเองก็เป็นเรื่องความคิด 
โดยทั่วไป นักสังคมศาสตร๑มักค๎ุนเคยกับสํานวนที่วําความหมายเป็นเรื่องสังคม แตํเราก็ไมํควรลืมวําเรา
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อาจพูดในอีกแบบได๎วําความหมายเองตํางก็เป็นเรื่องเดียวกับวาทกรรมเชํนกัน อุดมการณ๑ก็เป็นสํวน
หนึ่งของความหมายที่อาจมิได๎แสดงออกมาในแบบตรง ๆ ในแบบทื่อ ๆ แตํทวําผํานกลวิธีทางคําศัพท๑ 
กลวิธีทางโวหาร กลวิธีทางวาทกรรม หรืออาจเรียกในแบบรวม ๆ วํา ผํานกลวิธีทางภาษา การ
วิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑มิได๎ปฏิเสธคุณประโยชน๑ของสังคมศาสตร๑ โดยเฉพาะวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา แตํในทางกลับกัน ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจํานวนมากได๎ชํวยทําให๎
เราสามารถเข๎าใจลักษณะการทํางานของวาทกรรมที่มีผลตํอวิธีคิด วิธีพูด วิธีสนทนา และพฤติกรรม
ของมนุษย๑ในมิติตําง ๆ ได๎ดีข้ึน 

การศึกษาวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑จะไมํมีทางเป็นไปได๎เลย หากผู๎วิจัยไมํให๎
ความสําคัญแกํเนื้อหาของบริบททางประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญา เพราะบริบทเป็นเรื่องที่สําคัญมากใน
การตีความ ผู๎วิจัยขอตั้งข๎อสังเกตวําตัวบทหนึ่งอาจมีนัยอยูํเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับวําข๎อความ
นั้นไปสัมพันธ๑กับความจริงที่อยูํภายนอกตัวบทขนาดไหน ประสบการณ๑ของผู๎อํานเองอาจเป็นป๓จจัย
สําคัญที่ทําให๎เกิดความชัดเจน หรือความย๎อนแย๎ง หรือความหมายกํากวมที่อาจเกิดขึ้นได๎ในระหวําง
การตีความตัวบทใด ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากความหมายจะเกิดขึ้นได๎เมื่อผํานการอําน ในขณะที่ความหมาย
ที่ขัดแย๎งหมายถึงประสบการณ๑และทัศนคติของผู๎อํานที่ได๎รับอิทธิพลจากสิ่งที่สแตนเล ฟิช (Stanley Fish) 
เรียกวํา “ชุมชนแหํงการตีความ (interpretative community)” ที่มักมีวิธีการตีความตัวบทในแบบ
ฉบับของตนเอง ดังนั้น ผู๎อํานที่ยึดติดกับวิธีการตีความของชุมชนใด ๆ ของตน ยํอมมีโอกาสที่จะ
ตีความตัวบทในลักษณะที่แตกตํางออกไป โดยเฉพาะในมิติ ฐานคติและนัย อยํ างไรก็ดี 
นักภาษาศาสตร๑อาจนิยมใช๎คําวํา “บริบททางวัฒนธรรม (cultural context)” มากกวําคําวํา “ชุมชน
แหํงการตีความ” 

หากพิจารณาในนัยหนึ่ง ชุมชนศาสนาแท๎จริงแล๎วก็เป็นชุมชนแหํงการตีความ (religious 
community is always an interpretative community) หรืออาจกลําวในอีกแบบได๎วําการตีความ 
จึงเป็นสิ่งที่อยูํเคียงคูํกับศาสนาตลอดมา นอกจากนั้น การตีความสะท๎อนระดับทางญาณวิทยา หรือ
กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความหมายที่สังคมมีในชํวงหนึ่งของกาลเวลา การตีความจึ งเปรียบเสมือน
การเชื่อมโยงขอบฟูาของอดีตกับขอบฟูาป๓จจุบันให๎มาบรรจบกัน โดยเฉพาะเมื่อผู๎ตีความกําลังตีความ
ตัวบทที่ตํางจากยุคสมัยของตนเอง ขอบฟูาของอดีตในที่นี้คือ คือ การที่พระไตรปิฎกมีที่มาอันแสน
คลุมเครือ มีโครงสร๎างทางภาษาและไวยากรณ๑ที่สลับซับซ๎อน โดยที่เราไมํมั่นใจวําความเข๎าใจของ
ลังกาเป็นความเข๎าใจเดียวกับความเข๎าใจของยุคอโศกมหาราช และความเข๎าใจของอโศกมหาราชคือ
เรื่องเดียวกันกับสิ่งที่มาจากพระโอษฐ๑ของพระพุทธเจ๎าในยุคประวัติศาสตร๑รํวมสมัยหรือไมํ ทุกคํา ทุก
ประโยค ทุกอยํางได๎ผํานการแปลและการตีความมาหลายยุคหลายสมัย ในขณะที่ขอบฟูาของป๓จจุบัน
คือจิตสํานึกของผู๎อํานที่มีรากในมิติประวัติศาสตร๑ในเวลาป๓จจุบันที่มีตรรกะทางภาษาของตนเอง ใน
นัยนี้ การตีความจึงเป็นภาวะสหอัตวิสัย ( intersubjectivity)  นอกจากนั้น การเข๎าใจเกี่ยวกับขนบ
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และเงื่อนไขของการสร๎างความหมายที่ซํอนอยูํในตัวบทก็เป็นเรื่องที่ไมํงํายสําหรับผู๎ตีความ หรือผู๎อําน
อีกเชํนกัน  

คุณูปการของการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑มิใชํอยูํที่ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประกอบ
สร๎างทางวาทกรรม (discoursive formation) เทํานั้น แตํทวําอยูํที่การให๎ความสําคัญแกํการใช๎
เครื่องมือและมุมมองทางสังคมศาสตร๑จํานวนมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่มีผลตํอวาทกรรมในแบบที่เราอาจไมํคํอยได๎คิดมากนัก  มิติสหวิทยาการของ
กระบวนการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑นี้จึงนําชํวยพัฒนาขีดความสามารถในการสงสัยวิธีอธิบาย
ในแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะในการตรวจสอบประเด็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ หรือป๓จจัยอ่ืน ๆ ที่อาจ
เป็นไปได๎ทั้งหมดในกระบวนการของการผลิตวาทกรรม 

คุณูปการของแนวคิดวําด๎วยความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนามิใชํอยูํที่การ
ตระหนักวําพระพุทธศาสนามีหลายรูปแบบ แตํทวําอยูํที่ความพยายามที่จะตั้งคําถ ามเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาทั้งในด๎านคําสอนและวิถีปฏิบัติ หรือวัตรขององค๑กร โดยเฉพาะการตรวจสอบวําองค๑
ความรู๎ของยุคสมัยใหม ํเชํน  วิทยาศาสตร๑ ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง และศาสตร๑สมัยใหมํอ่ืน ๆ ได๎
มีผลตํอพระพุทธศาสนาอยํางไรในด๎านวิวัฒนาการ โดยเฉพาะในมิติการผลิตคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
การตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการเลําอธิบายพระพุทธศาสนาในลักษณะใหมํที่ดูมีเหตุมีผล 
หรือไมํขัดกับกฎเกณฑ๑วิทยาศาสตร๑ หรือสะท๎อนจริตสมัยใหมํในชํวงสองศตวรรษที่ผํานมา นับจากยุคอาณา
นิคม เป็นต๎นมา แม๎วําความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาที่เกิดในประเทศตําง ๆ อาจแตกตํางกันใน
ด๎านรายละเอียด แตํสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไมํได๎คือเงื่อนไขทางประวัติศาสตร๑ เชํน การลําอาณานิคม การเผยแพรํ
ศาสนาคริสต๑ และสงครามเย็นมีลักษณะที่ใกล๎เคียงกัน มิติโลกของทฤษฎีความเป็นยุคสมัยใหมํทาง
พระพุทธศาสนาจึงเป็นจุดแข็ง การนําทฤษฎีนี้มาประยุกต๑ใช๎ในงานวิจัยนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต๎นของ
การตั้งคําถามเกี่ยวกับบริบทของไทย 

นอกจากนั้น หากลองพิจารณาประเด็นเดียวกันจากมุมมองอ่ืน ๆ เชํน มุมมองของสํานัก
หลังอาณานิคม (Postcolonialism) ที่มักให๎น้ําหนักหรือความสําคัญอยํางมากกับกิจกรรมและแนวคิด
ตําง ๆ ที่เกิดในยุคอาณานิคมและผลกระทบของมรดกทางความคิดเหลํานั้นในยุคอาณานิคมตํอวิธีคิด
และวิถีปฏิบัติของผู๎คนในป๓จจุบัน ความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาแท๎จริงก็เป็นความ
เคลื่อนไหวทางภูมิป๓ญญาตั้งแตํยุคอาณานิคมจนถึงยุคป๓จจุบัน อันเนื่องจากการปะทะสังสรรค๑ทาง
วัฒนธรรม การปะติปะตํอทางความคิดและภาษา และการโต๎ตอบ/ตอบโต๎ภายใต๎เงื่อนไขแหํง
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ   

แท๎จริงแล๎ว วาทกรรมเป็นเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ วาทกรรมมิสามารถเข๎าถึง
ได๎อยํางรวบรัดโดยปราศจากการเข๎าถึงบริบททางประวัติศาสตร๑ โดยเฉพาะประวัติศาสตร๑ภูมิป๓ญญาที่
ชํวยอธิบายวําทําไมบางแนวคิด หรือกฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงสามารถอยูํมานับพัน ๆ ปีจน
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ป๓จจุบัน ในขณะที่หลายแนวคิดได๎อํอนตัวลงและจมอยูํในโลกแหํงประวัติศาสตร๑ การวิเคราะห๑วาท
กรรมเชิงวิพากษ๑ในแบบประวัติศาสตร๑ในทํานองนี้จะชํวยเปิดมุมมองและอาจทําให๎เราตระหนักมาก
ขึ้นถึงความสัมพันธ๑เชิงอํานาจในมิติทางญาณวิทยาที่เชื่อมตํอระบบท๎องถิ่นกับระบบโลก  

ยิ่งกวํานั้น งานวิจัยนี้มิได๎ตัดสินคุณคําของวิธีคิดของสํานักคิดใด ๆ วําดีหรือเหนือกวําวิธี
คิดของสํานักอ่ืน ๆ แตํงานวิจัยนี้พยายามที่จะนําเสนอเรื่องนี้จากมุมมองของพระสงฆ๑ไทยที่รู๎สึก
เกี่ยวกับสังคมนิยม เสรีนิยม สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ทุนนิยม วัตถุนิยม บริโภคนิยม 
อุตสาหกรรมนิยมในลักษณะตรง ๆ ตามหลักฐานทางตัวบท เพราะงานวิจัยนี้เน๎นการศึกษามุมมอง
ของพระสงฆ๑ไทยในฐานะผู๎ผลิตวาทกรรม เรื่องราวของศาสนา สถาบันสงฆ๑ และวาทกรรมเถรวาทไทย 
ดังนั้น จึงต๎องให๎ความสําคัญแกํการอธิบายเกี่ยวกับวิธีคิด กลวิธีทางภาษา และมุมมองของพระสงฆ๑ 
แตํในขณะเดียวกัน งานวิจัยนี้ก็ยังต๎องต๎องซื่อสัตย๑ในการสะท๎อนผลการวิจัยที่พบความจริงที่วํา
กฎเกณฑ๑ทางความรู๎และความจริงบางอยํางในพระไตรปิฎกได๎ถูกลดทอนลงในด๎านความสําคัญใน
ตําราพุทธศาสตร๑ในยุคป๓จจุบัน โดยเฉพาะการข๎ามเรื่องจักรวาลวิทยาในพระไตรปิฎกที่อาจขัดแย๎งกับ
กฏวิทยาศาสตร๑ การกลําวเชํนนี้มิควรถูกตีความในแบบงําย ๆ วําวิทยาศาสตร๑มีคุณคํามากกวํา
พระพุทธศาสนา แตํทั้งหมดเป็นเพียงการสะท๎อนภาพความจริงด๎วยการเลําอธิบายผํานภาษาและ
ตรรกะที่งํายตํอความเข๎าใจเทํานั้น   

หากพิจารณาในนัยนี้ ความทันสมัย (modernity) ความสมัยใหมํ (modernism) อาจ
มิได๎หมายถึง “ความเป็นตะวันตก” แตํหมายถึง “การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม” หรือการโต๎กับยุค
สมัยใหมํของตะวันตก  ทั้งนี้ อาจกลําวในอีกแบบได๎วําการทําให๎เป็นตะวันตก (westernization) จึงมิใชํ
เรื่องเดียวกันกับการปรับเปลี่ยนให๎ทันสมัย (modernization) เพราะมิใชํทุกมิติของการเป็นตะวันตก 
(being westernized) เป็นเรื่องของความทันสมัย (modernity) ที่นําลอกเลียนแบบ ดังที่ปราชญ๑เถร
วาทต๎องการที่จะเตือนพวกเราวําวาทกรรมสิทธิมนุษยชนในฐานะภูมิป๓ญญาของโลกตะวันตกก็อาจมี
ความบกพรํอง หรือความไมํสมบูรณ๑แบบ โดยเฉพาะหากพิจารณาในระดับรากฐานทางปรัชญาของวิธี
คิดของพวกเสรีนิยม (ท่ีพัฒนามากํอนแนวคิดสิทธิมนุษยชน) 

ในทางกลับกัน ชาวพุทธในเอเชียเชื่อวําเนื้อหาของคําสอนทางพระพุทธศาสนาคงจะต๎องมี
เรื่องที่ดีงาม ดังนั้น ชาวตะวันตกในยุคอาณานิคม โดยเฉพาะนักตะวันออกวิทยา (orientalists) จึงได๎ให๎
ความสนใจในการศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนา หรือแม๎แตํลอกเลียนแบบบางมิติของพระพุทธศาสนา
เพ่ือนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน หรือนําไปตํอยอดในการสร๎าง/พัฒนาองค๑ความรู๎ทางสังคมของ
ตนเอง ทั้งหมดจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงการแลกเปลี่ยนทางความรู๎และวัฒนธรรมระหวํางสองอารยธรรม  
นอกจากนั้น เราคงต๎องยอมรับวําหลายสิ่งในจักรวาลที่ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑ในยุคป๓จจุบันมิ
สามารถพิสูจน๑ได๎นั้นก็มิควรถูกตัดสิน หรือถูกสรุปในแบบงําย ๆ วํามันไมํมี หรือมันไมํเป็นกฎเกณฑ๑
ทางความจริง ทั้งนี้ เพราะหลายสิ่งเหลํานั้นอาจถูกพิสูจน๑ได๎วําเป็นจริงขึ้นมาในอนาคต เมื่อวิทยาการ
ของโลกก๎าวหน๎ามากขึ้นกวําป๓จจุบัน 
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6.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 
1. งานวิจัยนี้ เน๎นการสร๎ างความเข๎าใจยิ่ งขึ้นเกี่ ยวกับความเป็นยุคสมัยใหมํทาง

พระพุทธศาสนาของไทย ผํานหลักฐานทางตัวบท ซึ่งในที่นี้คือผํานวาทกรรมด๎านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ๑
ไทยที่มีชื่อเสียงจํานวน 3 รูป  แม๎กระนั้น นิยามความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาก็ยังเป็น
ประเด็นที่สามารถถกเถียง  อยํางไรก็ดี การประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑
รํวมกับแนวคิดวําด๎วยความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาไทยคงจะเป็นประโยชน๑ตํอการศึกษาไทยคดี
ศึกษา เพราะแนวคิดเหลํานี้จะชํวยทําให๎เราตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบอันหลากหลายที่ได๎พัฒนา
หรือเกิดขึ้นจริง ๆ ในพระพุทธศาสนาของไทยในชํวงสองศตวรรษที่ผํานมา หากลองสังเกตให๎ดี 
พระพุทธศาสนาดังที่เราเห็นและเข๎าใจในป๓จจุบันมิได๎มีรูปแบบเดียว แตํทวํามีความหลากหลายและมี
พัฒนาการของตนเองในด๎านการใช๎ภาษา การตีความ การผลิตคําสอนทางศาสนา และวิถีปฏิบัติ 
ดังนั้น สํานักตําง ๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงได๎เกิดขึ้นอยํางมากมายในชํวงที่ผํานมา และเราควร
เข๎าใจและเคารพความหลากหลายนี้ แตํขณะเดียวกัน ในฐานะนักวิชาการ เราก็ยังต๎องให๎ความสําคัญ
กับการตีความพระไตรปิฎกและการสร๎างคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบมาตรฐานด๎วย ดังนั้น 
งานวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวกับความเป็นยุคสมัยใหมํทางพระพุทธศาสนาของไทยอาจลองศึกษาเพ่ือตํอ
ยอดจากมุมมอง หรือทฤษฎีของสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

2. งานวิจัยนี้มุํงตรงไปที่อุดมการณ๑ กลวิธีทางโวหาร และกลวิธีทางวาทกรรมที่ใช๎ในการ
ผลิตความหมายในระดับตัวบท งานวิจัยในอนาคตที่อาจเกี่ยวข๎องกับประเด็นอุดมการณ๑อาจลอง
พิจารณาแนวทางที่ใช๎ในงานวิจัยนี้ แตํทวําอาจลองวิเคราะห๑ประเด็นเดียวกันเหลํานี้จากมุมมองของ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่อาจชํวยทําให๎เราเห็น/เข๎าใจอุดมการณ๑ในมิตทิี่หลากหลาย หรือที่ตํางออกไป เพราะ
การสร๎างความหมายและอุดมการณ๑ยังเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในการศึกษาด๎านปริชานของ
สังคมศาสตร๑ 

3. ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช๎ในงานวิจัยนี้อาจนําไปประยุกต๑ใช๎กับการศึกษาวิจ ัยวาทกรรม
ประเภทอ่ืน ๆ เชํน วาทกรรมการศึกษาในแบบเถรวาท วาทกรรมการพัฒนามนุษย๑ในแบบเถรวาท วาท
กรรมเศรษฐกิจพอเพียงในแบบเถรวาท หรือวาทกรรมอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมในแบบเถรวาท ทั้งนี้ วาท
กรรมอันมากมายดังกลําวล๎วนมีอิทธิพลตํอการผลิตวาทกรรมของหนํวยงานราชการ  การวิเคราะห๑วาท
กรรมเหลํานั้นจากมุมมองของการวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ดังกลําวจะชํวยทําให๎เราเห็นตัวอุดมการณ๑
และบริบทการเมืองที่อุดมการณ๑ดังกลําวได๎พัฒนาขึ้น  เพ่ือสร๎างความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของความรู๎และวิธีคิดที่มีอยูํจริงในสังคมในลักษณะเดียวกันกับที่เราพยายามเข๎าใจความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีอยูํในธรรมชาติ 
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ตารางที่ 6.1 
การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของวาทกรรมเถรวาทไทย 

รูปแบบในยุคอาณานิคม 
(Colonialism) 

รูปแบบในยุคหลังอาณานิคม 
(Postcolonialism) 

1. การขจัดความเชื่อผิด ๆ ในพระพุทธศาสนา 
2. การลดทอนเรื่องตํานานที่ปนในคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา 
3. การเลําอธิบายพระพุทธศาสนาในลักษณะที่

สะท๎อนถึงความเป็นเหตุผลนิยม 
(rationalism) โดยไมํเน๎นเรื่องที่เกินกวํา
วิสัยมนุษย๑ รวมถึงการตัดกฎเกณฑ๑ความรู๎
และความจริงบางอยํางในพระไตรปิฎกที่
อาจดูขัดแย๎งกับวิธีคิดในแบบวิทยาศาสตร๑
ของชนชั้นปกครอง อันเนื่องมาจากอิทธิพล
ของวาทกรรมวิทยาศาสตร๑ ปรัชญา
การเมือง และปรัชญาสังคมของโลก
ตะวันตกที่เข๎ามาในสังคมไทยในยุคอาณา
นิคม 

 

1. การตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบ
ใหมํ 

2. การผลิตความรู๎เถรวาทใหมํ ๆ โดยวิธีวิพากษ๑
ศาสตร๑ของยุคสมัยใหมํ 

3. การตํอต๎านไสยศาสตร๑ที่ปนในพระพุทธศาสนา 
4. การโต๎กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยม 

และอุตสาหกรรมนิยม 
5. การโต๎กับกระแสสังคมนิยม เสรีนิยม และลัทธิ

ป๓จเจกชนนิยม 
6. การยอมรับวิทยาศาสตร๑แตํปฏิเสธความเป็นยุค

สมัยใหมํ 
7. การวิพากษ๑ระบบการศึกษาสมัยใหมํ 
8. การจัดระบบการศึกษาในแบบฆราวาสใน

มหาวิทยาลัยสงฆ๑ 
9. การสรรสร๎างคําและความหมายเพื่อสื่อให๎ตรง

กับจริตของยุคสมัย 
10. การสร๎างความเข๎าใจใหมํเรื่องตํานานและ

ปกรณัมในพระพุทธศาสนา 
11.ความมุํงม่ันที่จะหันกลับไปสูํรูปแบบดั้งเดิมใน

พระพุทธศาสนา 
12. การปฏิเสธจักรวาลวิทยาของไตรภูมิพระรํวง 
13. พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 
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ตารางที่ 6.2 
เปรียบเทียบสองระบบจริยศาสตร์ 

รากฐานทางปรัชญา รากฐานทางพุทธปรัชญา 
- พระเจ้า 
- กฎหมายธรรมชาต ิ
- สิทธิตามธรรมชาต ิ
- สิทธิมนุษยชน (ระดบัศีลหรือพฤติกรรม) 
- ความดีแบบอรรถประโยชนน์ิยม 
- เป้าหมายชีวติมิได้ระบุ เพราะให้เป็นไป

ตามวัฒนธรรมของแต่ละสังคม 
- เน้นลัทธปิัจเจกชนนิยมในแบบจอห์น 

สจ็วต มิลล ์
- เน้นสิทธิและเสรีภาพ 
- หลักการส าคัญ : เสรีภาพ ความเท่าเทียม

กัน ภราดรภาพ โดยมองจากมนษุย์ มิได้
มองจากมุมมองอื่น เช่น สัตว์ เทวดา เปรต 
อสุรกาย  
เป็นต้น  

- กฎธรรมชาติ (นิยามทั้ง 5) 
- กฎแห่งกรรม 
- ไตรลักษณ์ กฎความจริง (อภิปรชัญา) 
อริยมรรคมีองค์ 8 (สิทธิมนุษยชนแบบพทุธ) 
- ความดีระดับศลี 
- ความดีระดับสมาธ ิ
- ความดีระดับปัญญา 
- เป้าหมายชีวติสูงสุด คือ นิพพาน 
- ไม่เน้นลทัธิสุขนยิม ลัทธิวตัถุนิยม ลัทธิบริโภคนิยม 

ลัทธิทุนนิยมแบบสุดโต่ง 
- เน้นหน้าที่ (ทิศ5) สนับสนนุให้คนท าหนา้ที่ของตนใน

สังคมก่อน 
- หลักการส าคัญ คือ พุทธธรรม ซึ่งเป็นระบบภววิทยา

และญาณวทิยาที่ใหญ่มาก โดยมิได้มองจากมุมมองของ
มนุษย์เท่านั้น แต่มองจากทุกสรรพสิ่งที่รู้สึกและคิดได้ 

 
ตารางที่ 6.3 
เปรียบเทียบข้อเสนอหลักธรรม 

ข้อเสนอหลักธรรมที่ส าคัญในงานนิพนธ์ 
พระธรรมโกษาจารย์  

(พุทธทาสภิกข)ุ 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  

(ป.อ. ปยุตโต) 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

- อวิชชา 
- ป๓ญญา 
- สติป๓ญญา  
- อตัมมยตา  
- (โลภะโทษะ โมหะ)  
- สุญญตา 
- พรหมวิหารสี่ 

- ศีล 5 
- ไตรสิกขา  
- พรหมวิหารสี่ 
- ทิศ 5  
- สารณียธรรม 5  
- อปริหายธรรม 7  
- สังคหวัตถุ 4  
- อคติ 4  

- อวิชชา  

- มิจฉาทิฐิ  

- สัมมาทัศนะ  

- เมตตากรุณา  

- สัมมาป๓ญญา 

- อคติ 4  

- กัลยาณมิตร  

- ป๓ญญา  
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เลขานุการโท (พิธีการทูต) 
ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน  
เลขานุการตรี (สารนิเทศ) 
ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 
นักการทูตประจํากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต๎ 
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