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บทคัดย่อ

 ทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์	(critical	discourse	analysis)	เป็น

เครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเปิดเผยถึงอุดมการณ์ที่ฝังอยู่ในวาทกรรมและรวมถึง

วัฒนธรรมทีส่ร้างวาทกรรมดงักล่าว	บทความน้ีต้องการศกึษาอัตลักษณ์ของวาทกรรม

ด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย	 และสืบค้นว่าวาทกรรมดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นมา

ในบริบททางประวัติศาสตร์แบบไหน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิเคราะห์จากทฤษฎี

การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์	ในบทความน้ีผู้วิจัยพยายามอธบิายว่าแนวคดิว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนได้ถูกสะท้อนในฐานะภาพตัวแทน	 (representation)	 ในงานวรรณกรรม

อย่างไร	

	 ไตรสิกขาและพุทธปัญญาถูกพบว่าเป็นชุดความรู้และสะท้อนฐานคติทาง

อุดมการณ์	 วาทกรรมว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของเถรวาทไทยถูกสร้างข้ึนในยุคสงคราม

เย็นเมื่อวาทกรรมเสรีนิยมได้แข่งขันกับวาทกรรมคอมมิวนิสต์ในการช่วงชิงความเป็น

เจ้าอุดมการณ์	 วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนถูกมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของวาทกรรม

โต้วัตถนิุยม	บรโิภคนิยม	และจักรวรรดนิิยมใหม่	อย่างไรกต็ามวาทกรรมเถรวาทไทยได้

พฒันาขึน้ในยคุต่อมาจนมรีปูแบบทีส่ลับซับซ้อน	ทัง้ในด้านเน้ือหา	โครงเรือ่ง	การให้เหตผุล	

และการใช้ความหมายโดยนัย	(implicature)	เพือ่สร้างความแตกต่างให้แก่ความหมาย

ของตนเอง	

ค�าส�าคัญ :	วาทกรรม,	ตัวบท,	สิทธิมนุษยชน,	เถรวาท,	ภาพแทน
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Historical Development
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 Abstract

	 Critical	 discourse	 analysis	 is	 a	 useful	method	 for	 uncovering	 the	

underlying	 ideologies	 embedded	 in	 discourses	 and	 the	 larger	 culture	 that	

create	 those	 discourses.	 This	 article	 aims	 to	 study	 the	 identity	 of	 human	

rights	 discourse	 as	 formulated	 by	 three	 Thai	 Buddhist	 monks	 and	 to	

investigate	 when	 such	 discourse	 was	 formed	 and	 how	 the	 discourse	 has	

developed	 through	 time,	 especially	 when	 viewed	 from	 the	 perspective	

of	 critical	 discourse	 analysis.	 The	 author	 attempts	 to	 shed	 light	 on	 the	

discursive	strategy	 through	which	 the	modern	concept	of	human	rights	 is	

linguistically	represented	in	contemporary	Thai	Buddhist	literary	works.	

 Trisikkha	 and	puñña	 are	 found	 to	 count	 as	 episteme	 and	 reflect	

the	 ideological	 assumptions	 upon	 which	 most	 contemporary	 Theravada	

discourse	is	based.	The	first	Theravada	discourse	on	human	rights	emerged	

during	 the	Cold	War	when	 liberalist	 discourse	 competed	 against	 those	 of	

Communism	for	ideological	hegemony.	Human	rights	discourse,	as	formed	

by	Thai	Buddhist	monks,	is	arguably	deemed	a	part	of	the	spectrum	of	Thai	

Theravada	 counter	 discourse	 against	 materialism,	 consumerism	 and	 neo-

imperialism.	Theravada	Buddhist	discourse	has	developed	over	the	past	decades	

to	integrate	various	strands	of	discursive	knowledge	of	modern	disciplines	
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and	now	has	become	even	more	sophisticated	in	plot,	argument	and	use	of	

intertextualities	to	differentiate	their	meaning.

Keywords :	discourse,	text,	human	rights,	Theravada,	representation
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บทน�า

 ภาษาที่ยังไม่ตายต้องมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

โครงสร้างทางความรู้	 ความจริง	 และอ�านาจในสังคมดังที่สะท้อนอยู่ในตัวภาษาน้ัน

เปลี่ยนไปตามยุคสมัยต่าง	ๆ	ของประวัติศาสตร์	วาทกรรม	(discourse)	หรือถ้อยค�า

ภาษาในที่น้ีจึงมิได้มีความหมายในแบบที่บุคคลทั่วไปเข้าใจ	 แต่ทว่าหมายถึงส่ิงที่มิเชล

ฟูโกต์	 (Michel	 Foucault)	 ได้เสนอไว้หนังสือ “Archaeology of Knowledge”

ฟูโกต์เห็นว่าเอพีสตีม	 (episteme)	 หรือรูปแบบหน่ึงของชุดความรู ้ที่เกิดข้ึนจาก

การประกอบสร้างทางวาทกรรมอย่างเป็นระบบจนมีเอกลักษณ์หรือความโดดเด่น

การหาเงื่อนไขในประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายพัฒนาการของกฏเกณฑ์ความรู ้และ

ความจรงิ/ชดุความรูต่้าง	ๆ 	ทีพ่บในวาทกรรม	ทีถ่กูผลิตขึน้โดยกลุ่มต่าง	ๆ 	ในสังคมจึงเป็น

ประเด็นที่สร้างความสนใจแก่ฟูโกต์	 เอพีสตีมในนัยน้ีจึงเป็นแกนกลางของแนวคิด

เรื่องวาทกรรม	 (discourse)	 ในนิยามของฟูโกต์	 ซ่ึงหมายถึง	 “วิธีคิดและวิธีพูดที่มี

กฏเกณฑ์ในเรือ่งหน่ึง	ๆ 	(regulated	ways	of	speaking)”	วาทกรรมจึงมรีะบบความจรงิ	

(regime	of	 truth)	 เช่น	อะไรที่สมควรเรียกว่า	 “ความจริง”	และอะไรเป็น	“ความรู้”	

การประกอบสร้างทางวาทกรรมซ่ึงได้แก่การรวมตวัของแนวคดิต่าง	ๆ 	ในระบบวาทกรรม

นั้นเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ	 (Barker,	 2004,	 p.	 61)	อย่างไรก็ดี	

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในที่น้ีมิจ�าเป็นต้องเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทาง

สังคม	หรือความสัมพันธ์ในมิติทางกายภาพ	แต่อาจเป็นความสัมพันธ์ในมิติทางความรู้	

เทคโนโลยี	 กฎหมาย	 จริยธรรมก็ได้	 ความรู้เชิงวาทกรรม	 (discursive	 knowledge)

จึงเป็นเรือ่งเดยีวกบัอ�านาจในสังคมปัจจุบนั	โดยเฉพาะในรปูแบบต่าง	ๆ 	ของการครอบง�า	

(forms	of	domination)	(Foucault,	1980,	p.	255)	หากลองสังเกตให้ดี	ในช่วงต่าง	ๆ

ของประวัติศาสตร์	 ความรู้เชิงวาทกรรมบางชุดได้พัฒนาจนได้รับการยอมรับโดย

สถาบันต่าง	ๆ	ของสังคม	คล้ายกับความรู้ในแบบวิทยาศาสตร์	 (scientificity)	ดังใน

ปัจจุบัน	 หรือตกผลึกกลายเป็นเรื่องแบบแผน	 (formalization)	 ในสังคม	 แต่ใน

ขณะเดียวกัน	 บางวาทกรรมก็อาจอ่อนตัวลงและกลายเป็นเพียงความรู้ธรรมดาทั่วไป	

(Foucault,	2004,	p.	211)	

	 วาทกรรมจึงไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงเรื่องความมุ่งหมายของผู้ใช้ภาษา	

แต่วาทกรรมยังสามารถก�าหนดหรือสร้างความหมายในแบบฉบับของตนเอง
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ในกระบวนการประกอบสร้างทางวาทกรรม	(discursive	formation)	นี้	บางชุดความรู้

อาจถูกปิดกั้นหรือถูกปฏิเสธว่าเป็นเรื่องไม่จริง	 หรือเป็นไปไม่ได้	 ดังน้ันหากพิจารณา

ตามเกณฑ์ทางญาณวิทยาที่มีอยู่ในวาทกรรมน้ัน	 วาทกรรมจึงท�าหน้าที่ในการก�าหนด

ว่าความหมายไหนสามารถใช้ได้บ้างภายในสภาวการณ์ต่าง	 ๆ	 (Chris	 Barker,	 2004,	

p.	55)	ตัวอย่างวาทกรรมที่ชัด	เช่น	วาทกรรมวิทยาศาสตร์	(เคมี	ชีววิทยา	ฟิสิกส์)	ที่ได้

ก�าหนดวิธกีารเล่าอธบิายเกีย่วกบัธรรมชาต	ิโลกและจักรวาล	โดยเฉพาะความจรงิทีว่่า

โลกน้ันกลม	โลกเป็นสสาร	และโลกเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุรยิะจักรวาล	หากพจิารณา

กับตัวอย่างในปัจจุบัน	 วาทกรรมวิทยาศาสตร์น้ีจึงต้องปฏิเสธวิธีคิดของลังกาโบราณ	

ดังปรากฏในพระไตรปิฎกและในเตภูมิกถาที่เห็นว่าโลกแบนและโลกน้ันมีขอบโลก

	 งานวิจัยน้ีพบว่าวิธีคิด	 วิธีเทศนา	 วิธีพูด	 วิธีเขียนของพระสงฆ์ไทยเป็น

เรือ่งความรูเ้ชิงวาทกรรม	(discursive	knowledge)	ทีส่ะท้อนกฎเกณฑ์ทางญาณวิทยา

และอภิปรัชญาของตนเอง	 และยังสะท้อนความเป็นจารีตและความเป็นสถาบันทาง

สังคมที่ยังมีอ�านาจมากในสังคมของตนเองผ่านการเทศนาส่ังสอนประชาชน	

อย่างไรก็ดีวาทกรรมเถรวาทไทยได้เปล่ียนไปในรอบสองร้อยปีอันเน่ืองจากการปะทะ

ทางชุดความรู้ของโลกตะวันตก	 วาทกรรมเถรวาทไทยในยุคปัจจุบันจึงไม่เน้นความรู้

จ�านวนมากในพระไตรปิฎกอีกต่อไป	 แต่เน้นเฉพาะมิติจริยศาสตร์	 ดังที่ทราบกันดี

เน่ืองจากญาณวิทยาเถรวาทแตกต่างจากญาณวิทยาของวิทยาศาสตร์	 ดังน้ันค�าบาลี

จ�านวนมากที่พบอยู่ในวาทกรรมที่พระสงฆ์ไทยใช้มักมาพร้อมกับวิธีคิดหรือฐานคต	ิ

(assumption)	ที่สะท้อนชุดความรู้	(episteme)	และอุดมการณ์	(ideologies)	ที่อาจถูก

เรียกในชื่อต่าง	ๆ 	กัน	เช่น	โลกทัศน์	วิธีคิด	ค่านิยม	หรือแม้แต่จารีตทางประวัติศาสตร์	

ตัวอย่างเช่น	 กรอบไตรสิกขาจัดว่าเป็นชุดความรู้และอุดมการณ์เถรวาท	 ดังสะท้อน

ในการใช้ค�าว่า	“ปัญญา”	หรือในส�านวน	“รู้ตามความจริง”	ค�าว่า	“ปัญญา”	ในภาษาไทย

ทั่วไปหมายถึง	ความฉลาด	หรือ	การรู้ทั่ว	การรู้ถึง	แต่ค�าว่า	 “ปัญญา”	 ในวาทกรรม

เถรวาทไทยน้ันหมายถงึความรูแ้ละการรูท้ีถ่กูต้อง	โดยเฉพาะชุดความรู	้หรอืพระธรรม

ที่น�าไปสู่การด�าเนินชีวิตตามมรรคมีองค์	 ๘	 ซ่ึงมีเป้าหมายคือการหลุดพ้น	 ดังน้ัน	

ขอบเขตทางความหมายของค�าน้ีในวาทกรรมเถรวาทจะแคบ	ซ่ึงต้องมใิช่การตระหนักรู้

เรื่องอะไรก็ได้	 และการรู้ชุดความรู้น้ันต้องไม่มาจากความเห็นแก่ตัวหรือไม่ก่อให้เกิด

การผิดศีล	หรือการเบียดเบียนสัตว์โลก
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	 การวิเคราะห์ในงานวิจัยน้ีได้เปิดเผยว่า	 วาทกรรมเถรวาทไทย	 (Thai	

Theravada	 discourse)	 หรือค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 เปล่ียนแปลงตลอดเวลา

และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบ	 ๒๐๐	 ปีที่ผ่านมา	 หรือนับตั้งแต่การที่สังคม

สยามเปิดรับวาทกรรมวิทยาศาสตร์	 (ตรรกะเหตุผลนิยมและวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์)	

ในทิศทางเดียวกัน	 วาทกรรมของสถาบันสงฆ์ซ่ึงใช้ค�าศัพท์ภาษาไทยร่วมกับพระบาลี	

(ที่ตกทอด/ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นอย่างเหนียวแน่นผ่านวิธีคิด	 วิธีเขียน	 วิธีพูด	

หรือการศึกษา)	 ในบริบทของการเทศนาส่ังสอนและในบริบทของการเขียนงาน

วรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาได้เปลีย่นแปลงไปอย่างมาก	โดยเฉพาะนับจากยคุแห่ง

การเปิดประเทศเพือ่รบัวัฒนธรรมตะวันตกในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๔	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)	เป็นต้นมา	

	 อย่างไรก็ดีหากพิจารณาในด้านพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของวาทกรรม

เถรวาทไทยทีย่าวนานน้ี	ปัจจัยภายนอกส�าคญั	ๆ 	เช่น	การเปิดประเทศ	อันเน่ืองจากลัทธิ

ล่าอาณานิคม	 (Colonialism)	 และลัทธิจักรวรรดินิยม	 (Imperialism)	 ได้กดดันให้

ชนชั้นน�าไทยต้องการปฏิรูปตนเอง	และสิ่งแรกที่จ�าเป็นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนควบคู่

กับการปฏิรูปกองทัพคือ	 การปฏิรูปความคิด	 ดังสะท้อนในการปฏิรูปคณะสงฆ์

การปฏิรูประบบราชการ	 และสร้างระบบการศึกษาในแบบใหม่เพื่อรองรับวิถีการผลิต

ในแบบใหม่	อย่างไรก็ดีระบบการศึกษาส่วนใหญ่ของสยามในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มกัอยูใ่นอ�านาจของวัด	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงผนวชอย่างยาวนาน

และทรงเห็นว่ารากฐานแรกที่รัฐสยามอาจจ�าเป็นต้องปฏิรูปคือระบบความรู้และ

ระบบสงฆ์	 ทั้งน้ีเพราะความรู้สูงสุดของไทยอยู่ในศาสนา	 และข้าราชการชั้นเลิศ

ของโลกสยามทั้งหมดมาจากวัด	 การสถาปนาธรรมยุติกนิกายจึงเกิดข้ึนมาในบริบทน้ี	

พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์	 ว่าด้วยพุทธธรรม	 ๔	 อย่าง	 เพื่อทรงบอกเป็นนัยถึง

การเปล่ียนแปลงทางความคิดที่จะต้องมี ข้ึนในยุคต่อมา	 ในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัวการสร้างต�าราทางพระพุทธศาสนาภายใต้

การก�ากับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้เกิดขึ้น	

การออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์	 ร.ศ.	 ๑๒๑	 (พ.ศ.	 ๒๔๔๕)	

ได้พัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกิจการทาง

พระพุทธศาสนา	 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้มี
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ความพยายามที่จะท�าให้พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของอุดมการณ์ชาติไทยในแบบ

สมัยใหม่	 ดังในค�าขวัญ	 “ชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์”	 หลังเหตุการณ์

การเปล่ียนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 วาทกรรมเสรีนิยม	 (ประชาธิปไตย	

ความเสมอภาค)	 ได้มีอิทธิพลต่อค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 ดังเช่น	 การประดิษฐ์

ค�าว่า	 “ธรรมาธิปไตย”	 เพื่อล้อแนวคิดประชาธิปไตย	 และการใช้ค�าว่า	 “อิสรภาพ”	

แทนค�าว่า	 “วิมุตติ”	 และ	 “ความหลุดพ้น”	 ซ่ึงเป็นส�านวนดั้งเดิม	 ในยุคสงครามเย็น

การหล่ังไหลทางความคิด	 การแข่งขันทางอุดมการณ์ระหว่างค่ายเสรีนิยมกับ

ค ่ายสังคมนิยม	 และการปรากฏตัวขึ้นของลัทธิ จักรวรรดิ นิยมใหม ่	 (Neo	

imperialism)	 ได้ท�าให้พระสงฆ์ตระหนักในสถานการณ์โลกและเริ่มบูรณาการความรู้

และปะติดปะต่อความคิด	(bricolage)	จากวิทยาการสมัยใหม่	ปราชญ์เถรวาทในยุคนี้

เช่น	พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตโต)	ได้สร้างค�าใหม่	เช่น	

ธัมมิกสังคมนิยม	 ปัญญาเสรี	 วิทยาศาสตร์ทางจิต	 เป็นต้น	 ปราชญ์เถรวาทไทยทั้ง

สองรูปได้ขอยืมค�าจ�านวนมากจากวาทกรรมของศาสตร์สมัยใหม่ที่ก�าลังหล่ังไหล

เข้าสู่สังคมไทย	 โดยเฉพาะคลังศัพท์สังคมวิทยา	 รัฐศาสตร์	 เป็นต้น	 แม้กระน้ัน	

ปราชญ์เถรวาทของไทยไม่สนับสนุนการใช้ภาษาสิทธิ์	 แต่กลับนิยมใช้ค�าว่าอิสรภาพ

และเสรีภาพ	 ทั้งน้ีเพราะปราชญ์เถรวาทไทยเห็นว่าสิทธิบอกเป็นนัยถึงการปกป้อง

สิทธิของตน	หรือความเห็นแก่ตัว	 ในขณะที่วิธีคิดทางจริยศาสตร์พุทธเน้นภาษาหน้าที่

	 แม้ว่าแนวคิดชาตินิยมได้ถูกปลุกเร้าในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาและ

ในช่วงรัฐบาลเผด็จการทหาร	แต่แนวคิดเรื่องชาตินิยมกลับไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากนัก

ในแดนของศาสนา	 ทั้งน้ีเพราะพระพุทธศาสนาโดยเน้ือแท้เป็นเรื่องของความไม่เห็น

แก่ตัวและความเมตตากรุณาในแบบสากล	 งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน

ช่วงสงครามเย็นจึงยังวนเวียนในเรื่องแก่นพุทธจริยศาสตร์	เช่น	ไตรลักษณ์	ไตรสิกขา	

มรรคมีองค์	๘	กฏแห่งกรรม	เป็นต้น	ในขณะที่วิชชา	๘	อภิญญา	๖	ยังคงเป็นแนวคิด

ที่แพร่หลายในหมู่คนที่ชื่นชอบเรื่องพุทธคุณ	ธรรมคุณ	และสังฆคุณ	พวกเขาเหล่านั้น

เห็นว่าเรื่องเหล่าน้ีต่างเป็นเรื่องสากลในความหมายที่ว่าหากใครเช่ือและปฏิบัติ	 ผู้น้ัน

ก็ย่อมบรรลุได้	

	 วาทกรรมเถรวาทไทย	(Thai	Theravada	discourse)	ในทีน้ี่หมายถงึวาทกรรม

ที่พระสงฆ์ไทยใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรม	 ในการเล่าอธิบายเกี่ยวกับ
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พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า	 หรือในการเทศนาส่ังสอนประชาชน	 ทั้งน้ีเพราะ

คัมภีร์โบราณทางพระพระพุทธศาสนามักใช้ภาษาขอมในการถอดมโนทัศน์จาก

พระไตรปิฎกของสิงหลลังกา	 ตัวอักษรไทยเพิ่งเริ่มใช้ในการถ่ายทอดสาระของ

พระไตรปิฎกเมื่อไม่นานมาน้ี	 ในช่วงน้ีเอง	 สาระบางส่วนของพระไตรปิฎกถูกเน้น	

สาระบางส่วนไม่ได้เน้นเหมือนในสมัยก่อนหน้านี้	 เช่น	 จักรวาลวิทยา	 เป็นต้น	 ในนัยนี้

วาทกรรมเถรวาทไทยจึงท�าหน้าที่ถ่ายทอด	ตีความ	และสะท้อนวิธีคิดของสถาบันสงฆ์	

วาทกรรมจึงมีพลวัตมิได้หยุดน่ิง	 เพราะวาทกรรมเถรวาทไทยเป็นส่วนหน่ึงของ

ภาษาไทย	 (ที่ยังไม ่ตายในขณะที่ภาษาบาลีตายแล้ว)	 เมื่อภาษาไทยเปล่ียน	

วาทกรรมเถรวาทเปล่ียน	 การเล่าอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ต้องเปล่ียน	

แต่ในขณะเดยีวกนั	วาทกรรมเถรวาทไทยมคีวามพเิศษ	หรอืมคีวามแตกต่างจากภาษาไทย

ทั่วไปในด้านความหมายตรงที่วาทกรรมเถรวาทไทยสามารถสะท้อนหรือถ่ายทอด

ชุดความรู้ทางพุทธ	 (Buddhist	 episteme)	 โดยเฉพาะฐานคติทางญาณวิทยาและ

อภิปรัชญาพุทธ	 (Buddhist	 epistemological	 and	 metaphysical	 assumptions)	

เมื่อพิจารณาในระดับฐานคติหรือมโนทัศน ์ เบื้องล ่างสุด	 ยกตัวอย ่างเช ่น

การที่ชาวพุทธเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม	 การเช่ือในเรื่องชาติที่แล้วและโลกหน้า	

การเช่ือในความจริงของวิชชา	 ๘	 หรืออภิญญา	 ๖	 การเช่ือว่ามรรคมีองค์	 ๘	

เป็นความรู้และความจริงที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติที่สามารถท�าให้มนุษย์พ้นทุกข์หรือ

หลุดพ้น	หรอืการเช่ือในเรือ่งปฏจิจสมปุบาทและกฎไตรลักษณ์ว่าเป็นเรือ่งกฎเกณฑ์แห่ง

ความจริง	เป็นต้น

	 อัตลักษณ์ที่พบในตัวอย่างทางตัวบทของงานวรรณกรรมเถรวาทที่ถูกพบ

ในงานวิจัยน้ี	 คือ	 การใช้ไตรสิกขาและพุทธปัญญาในฐานะกรอบความคิดหรือ

โครงสร้างทางความคิด	 (structure	of	 thought)	ดังเช่น	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ได้เขียนในหนังสือ	“สิทธิมนุษยชนสร้างสันติสุขหรือสลายสังคม”	ว่า

	 “เรายังมีข้อปฏิบัติอ่ืนที่จะต้องท�าต่อไปอีกมาก	 คือเราจะต้องก้าวจาก

เรื่องศีล	 ๕	 เรื่องทิศ	 ๖	 และเรื่องอบายมุขเหล่าน้ีโดยพัฒนาชีวิตข้ึนไป	 อย่าง

ที่กล่าวไว้ว่าจากศีล	 ขึ้นไปสู่สมาธิ	 และปัญา	 สิทธิมนุษยชนก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่อง

ระดับศีลนั้นเอง	(Phra	Dhammapitaka	(P.A.	Payutto),	2013,	p.	21)”
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	 หรือในกรณีของพุทธทาสภิกขุที่ได้ใช้ค�าว่า	 “ปัญญา”	 ซ่ึงเป็นปัญญา

ในไตรสิกขา	 หรือ	 ความดีในระดับสูงสุดในงานนิพนธ์	 “อตัมมยตาปริทัสน์”	 ของตน

	 “ความก้าวหน้าของคนในโลก	 สติปัญญาของโลก	 มันไม่ต้องติดอยู่ในโลก	

คือ	 สามารถที่จะออกไปนอกโลก	 ไปสู่โลกุตตระได้	 ถ้ารู้จักประพฤติ	 รู้จักปฏิบัติ	 รู้จัก

กระท�า	 บัดน้ีจะเอาธรรมะสูงสุดน้ีมาใช้กับปัญหาโลก	 ๆ	 ปัญหาที่มีอยู่ในโลก	 ทั่วโลก

ในปัจจุบันนี้ก็ได้	คือปัญหาสิทธิมนุษยชน	(Phutthatphikkhu,	2003,	p.	420-421)”

	 หรือในกรณีของพระมหาวุฒิชัย	 วชิรเมธีที่ใช้แนวคิดเรื่องปัญญาในงาน

นิพนธ์เรื่อง	“ปัญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้”	ซึ่งสะท้อนไตรสิกขา

“ปัญญาสากล	กล่าวคอื	ปัญญาทีไ่ม่เคลือบแฝงไปด้วยตณัหา	(Vajiranedhi,	2008,	p. 21)”

	 แม้ว่าค�าศพัท์บาลีเป็นรปูแบบหน่ึงของอัตลักษณ์ของความเป็นเถรวาท	แต่การ

สร้างค�าและความหมายใหม่เพื่อใช้ในการเทศนาส่ังสอนยังต้องด�าเนินอยู่ตลอดเวลา	

น้ีจึงสะท้อนกระบวนการทีเ่รยีกว่า	“การปะตดิปะต่อทางมโนทศัน์	(bricolage)”	อันเป็น

ผลจากการผสมผสานและการปะทะทางความคิดในยุคโลกาภิวัตน์	 (globalization)	

การเปล่ียนแปลงและการผลิตค�าศพัท์ใหม่	ๆ 	จึงเกดิขึน้ตลอดเวลาในโลกของวาทกรรม

เถรวาทไทย	ทัง้น้ีเพราะภาษาไทยเปิดรบัมโนทศัน์จากทีอ่ื่น	ๆ 	ตลอดเวลา	หรอืยงัไม่ตาย	

การรับมโนทัศน์จึงท�าให้ภาษาไทยและวาทกรรมเถรวาทไทยมีวิธีคิดที่สลับซับซ้อนและ

ทันกับตรรกะและความหมายของยุคสมัยใหม่

	 ในด้านการตีความวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทยจึงเป็น

ส่วนหน่ึงของโลกแห่งวาทกรรมเถรวาทไทย	 ทั้งน้ีเพราะการตีความในแบบเถรวาท

แตกต่างจากการตีความในแบบทั่วไป	 และเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องน้ีชัดข้ึน	 ผู้วิจัยขอยก

ตัวอย่างค�าว่า	“ปัญญา”	ค�านี้สามารถแปลในแบบภาษา/วาทกรรมไทยทั่วไปว่า	“รู้ทั่ว”

หรือ	 “ความฉลาด”	หรือ	 “ความรอบรู้”	 และในขณะเดียวกันค�าเดียวกันนี้ยังสามารถ

แปลในแบบวาทกรรมเถรวาทไทยว่า	 “รู้ตามความเป็นจริง	 (ที่น�าไปสู่การพ้นทุกข์)”

ซ่ึงในกรณีน้ีคือการตระหนักรู้เกี่ยวกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน	 มิใช่การรู้

ทั่วหรือการตระหนักรู้ในเรื่องใดก็ได้ที่ไม่น�าไปสู่การพ้นทุกข์ในแบบภาษาไทย	 เช่น	

การรู้ในชุดความรู้ที่ก่อให้เกิดกิเลสและอุปาทาน	 ตรงจุดน้ีค�าศัพท์บางตัวที่เราพบใน
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งานวรรณกรรมอาจมีทั้งความหมายตามตัวอักษรในแบบทั่วไป	 และความหมายที่ถูก

ก�าหนดโดยระบบวาทกรรมเถรวาทอีกด้วย	ซ่ึงมใิช่บรบิทไทยร่วมสมยัทีไ่ม่ใช้โครงสร้าง

ไตรสิกขาในการมองโลก	แต่ใช้กรอบทางความคิดในแบบอื่น	รวมถึงวิทยาศาสตร์

	 ในด้านพัฒนาการงานวิจัยพบว่า	 วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์

ไทยเป็นเรื่องของปฏิกิริยาโต้ตอบกับส่ิงที่มาจากโลกตะวันตก	 โดยเฉพาะอุดมการณ์

ทางการเมือง	 ในที่น้ีจึงต้องรวมถึงแนวคิด/วาทกรรมสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตก	

	 วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทยสะท้อนส่ิงทีเ่รยีกว่า	“วาทกรรมโต้

(counter	 discourse)”	 ทั้งน้ีเพราะผู้ประพันธ์มิได้เห็นด้วยกับเน้ือหาสาระและ

ความจริงดังที่ปรากฏในวาทกรรมหลัก	 (dominant	 discourse)	 ที่ผลิตโดยประเทศ

มหาอ�านาจตะวันตก	 วาทกรรมโต้สิทธิมนุษยชนของเถรวาทเกิดข้ึนครั้งแรกในบริบท

สงครามเย็น	(Cold	War)	เมื่อพุทธทาสภิกขุได้เริ่มเทศนาประเด็นนี้ในทศวรรษ	๑๙๘๐

แต่การเผยแพร่วาทกรรมโต้ในประเดน็สิทธมินุษยชนในรปูงานวรรณกรรมน้ีอาจเริม่ขึน้

ในช่วงทศวรรษที่	 ๑๙๘๐	 การวิเคราะห์ผลงานวรรณกรรมของพุทธทาสภิกขุพบว่า

พุทธทาสภิกขุเห็นว่าเสรีนิยมเป็นเรื่องเดียวกับลัทธิปัจเจกชนนิยม	ลัทธิวัตถุนิยม	และ

ลัทธิบริโภคนิยม	 (ซ่ึงรุกเข้ามาในสังคมไทยเมื่อรัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่จะรับแนวคิด

ทุนนิยมเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ)	 วาทกรรมโต้กับสิทธิมนุษยชนของเถรวาทไทย

ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความตระหนักในประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์โลก	 (awareness	 of	

geopolitical	 issues)	 ในยุคสงครามเย็น	 โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างสองค่าย

ทางอุดมการณ์	 โดยมีเป้าหมาย	 ๑)	 เพื่อการอธิบายนัยลบของจริยศาสตร์แบบสิทธิ์

ที่ครอบง�าการศึกษานิติศาสตร์ของไทยที่นิยมใช้วิธีคิดแบบอรรถประโยชน์นิยม

จนกระทัง้ละเลยวิธคีดิดัง้เดมิในสังคมไทย	๒)	เพือ่การประยกุต์ใช้วิธคีดิของสหวิทยาการ

ใหม่	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในโลก	 โดยตอกย�้าว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ได้

หรือไปได้กับวิทยาศาสตร์	 แต่วิทยาศาสตร์ได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในแบบที่เห็นแก่ตัว	

เช่น	 การผลิตสินค้าและบริการเพื่อมุ่งแต่เรื่องการแสวงหาก�าไรอย่างมหาศาล	 และ	

๓)	เพื่อการเทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับความดี	ตามค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	

	 วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนจากมุมมองของเถรวาทดังกล่าวได้พัฒนาใน

ยุคต่อมาจนมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน	ทั้งในด้านเนื้อหา	 โครงเรื่อง	ยุทธศาสตร์การให้/
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สร้างเหตผุล	การใช้หลักฐานในเชิงวิชาการ	และการใช้สหบท	(intertextuality)	เพือ่สร้าง

ความหมาย	รวมถงึการอ้างฉากต่าง	ๆ 	ของประวัตศิาสตร์โลกในการสร้างความชอบธรรม

ให้แก่เหตุผลของผู้ประพันธ์	 ดังปรากฏในงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	

(ป.อ.	ปยตุโต)	และพระมหาวุฒชัิย	วชิรเมธี	แต่ทกุตวับทล้วนสะท้อนวิธคีดิแบบเถรวาท	

ซ่ึงสะท้อนความเป็นจารีตและบ่งบอกถึงอ�านาจของสถาบันสงฆ์ที่ยังมีอยู่ในสังคมไทย

โดยเฉพาะบทบาททางสังคมทีโ่ดดเด่นของตน	อันได้แก่	การเทศนาส่ังสอนสาธารณชน

ในเรื่องความดี	 วิธีท�าความดี	 เป้าหมายของความดี	 และการแบ่งระดับของความดี	

เป็นต้น	 แม้บทบาททางสังคม	 เช่น	 บทบาทในด้านการศึกษาของสถาบันสงฆ์ได้ลดลง

อย่างมากในศตวรรษที่ผ่านมา

	 แต่ในขณะเดยีวกนั	งานวิจัยน้ียงัพบอีกว่า	การผลิตวาทกรรมของเถรวาทไทย

ยังต้องค�านึงถึงความสมจริง	ซึ่งในที่นี้หมายถึงพลังอ�านาจของญาณวิทยาของศาสตร์

สมัยใหม่	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท�าให้พระสงฆ์ที่จะต้องท�าหน้าที่เทศนา

สั่งสอนจ�าเป็นต้องคอยติดตามกระแสความรู้ที่มีอยู่ในสังคมให้ทัน	โดยเฉพาะต้องรู้ว่า

ตนต้องใช้ภาษาในลีลาใด	ตนควรต้องหยบิยกประเดน็สังคมใด	ตนควรต้องอ้างหลักฐาน

ช้ินไหน	หรอืตนต้องยอมรบัหรอืควรข้ามประเดน็ใดเพือ่เปิดทางให้ประเดน็อ่ืนสามารถ

ครอบง�าตัวบท	 การปะทะและการผสมผสานทางญาณวิทยาเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ในช่วง	 ๒๐๐	 ปีที่ผ่านมา	 และเข้มข้นอย่างมากในยุคสงครามเย็น	 จนมีผลท�าให้เกิด

วาทกรรมเถรวาทไทย	ดังที่พบในปัจจุบันมีบางลักษณะหน้าตาที่แปลกไปจากวาทกรรม

เถรวาทไทยที่พบในอดีต	 เช่น	 ในงานพระราชนิพนธ์	 “ว่าด้วยมนุษยธรรม ๔ อย่าง 

(พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั)”	ไปอย่างมาก	หากวิเคราะห์

ลงอย่างละเอียด

วัตถุประสงค์การวิจัย

 ๑.	เพื่อศึกษาวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย	

	 ๒.	เพื่อศึกษาพัฒนาการของวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย

	 ๓.	 เพือ่วิเคราะห์วาทกรรมด้านสิทธมินุษยชนของพระสงฆ์ไทยในแบบรือ้สร้าง	

(deconstruction)	เพื่อหาชุดความรู้เชิงวาทกรรม	(discursive	knowledge)	เด่น	ๆ	ที่

ปรากฏอยู่ในตัวบท	และเพื่อเปิดเผยเกี่ยวกับอุดมการณ์	(ideology)	กลวิธีทางค�าศัพท์	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓200

(lexical	strategy)	และกลวิธทีางโวหาร	(rhetorical	strategy)	เด่น	ๆ 	ทีถ่กูใช้ในการผลิต

ตัวบท	(textual	production)	ดังกล่าว

นิยามศัพท์

	 ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้มีค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย	 และเพื่อประโยชน์

ต่อการศึกษาวิจัย	ผู้ศึกษาจึงให้ค�าจ�ากัดความไว้	ดังนี้

	 ๑. สิทธิมนุษยชน	(human	rights)	หมายถึง	สิทธิและเสรีภาพอันเนื่องจาก

การเป็นมนุษย์	

	 ๒. ปัญญา	 หมายถึง	 การรู ้ทั่ว	 หรือการรู ้สรรพส่ิงตามความเป็นจริง

รวมถึงความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ

	 ๓. สิทธิ	 (right)	 หมายถึง	 เสรีภาพที่จะท�าตามเจตจ�านงของตน	 ซ่ึงไม่

แตกต่างจากเจตจ�านงเสรี	(free	will)	ในความหมายของโลกตะวันตก

	 ๔. สิทธใินกฎหมายสิทธมินุษยชน	 หมายถงึ	 สิทธิท์ีเ่กดิข้ึนเพราะความสัมพนัธ์

ทางกฎหมายโดยต้องมบุีคคล/กลุ่มบคุคลมาท�าหน้าทีร่บัรองสิทธิห์รอืเพือ่สนองสิทธิข์อง

ผู้ทรงสิทธิ	์ สิทธิน้ี์เป็นมโนทศัน์ทีพ่ฒันาในส�านักคดิตะวันตก	 ต่อมาแนวคดิว่าด้วยสิทธิจึ์ง

กลายเป็นรากฐานของกระบวนการยตุธิรรมในยคุปัจจุบัน

	 ๕.	วาทกรรม	(discourse)	หมายถงึ	ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต

เอกลักษณ์	(identity)	และความหมาย	(significance)	ให้สรรพส่ิงต่าง	ๆ 	ในสังคม	ไม่ว่า

เป็นความรู้	ความจริง	อ�านาจ	

	 ๖.	การปะตดิปะต่อทางมโนทศัน์	(bricolage)	หมายถงึ	การใช้ค�าในบรบิทหน่ึง

เพื่อ/ส�าหรับ/ในอีกบริบท	อันเนื่องจากข้อจ�ากัดของค�าที่มีใช้อยู่ในระบบภาษา	วิธีนี้ก่อ

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ขอบเขตข้อมูล

 ๑. ขอบเขตในด้านเน้ือหาของการวเิคราะห์ (เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์เนือ้หา

ของตัวบท)

 เน่ืองจากความหลากหลายในทศันะและวิธวิีเคราะห์ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั	การวิจัย



ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา : วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย 201

ในครั้งน้ีจะยึดความเห็น/การวิเคราะห์/วิธีตีความของนักวิชาการ/บุคลส�าคัญ

ดังต่อไปนี้

  ๑.	พระธรรมโกศาจารย์	(พุทธทาสภิกขุ)	ใน “อตัมมยตาปริทัสน์”

  ๒.	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	ปยุตโต)	 ใน	 “สิทธิมนุษยชน สร้าง

สันติสุขหรือสลายสังคม”

  ๓.	พระมหาวุฒชัิย	วชิรเมธ	ี(ว.	วชิรเมธ)ี	ใน	“ปัญญาทีส่ากลคอืหลักประกนั

สิทธิมนุษยชนที่แท้”

 ๒. ขอบเขตในด้านหลักฐานประวัติศาสตร์ (เพื่อใช้ร่วมในการวิเคราะห์

เกี่ยวกับการใช้ภาษา)

  ๑.	งานนิพนธ์อื่น	ๆ	ของพระธรรมโกศาจารย์

		 	 ๒.	งานนิพนธ์อื่น	ๆ	ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตโต)

		 	 ๓.	งานนิพนธ์อื่น	ๆ	ของพระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี

		 	 ๔.	ว่าด้วยมนุษยธรรม ๔ อย่าง	 (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

	 	 ๕.	สารัตถสังคหะ เล่ม ๑ ร.ศ. ๑๒๙	(งานในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

	 	 ๖.	พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร	 (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว)

	 	 ๗.	พทุธประวัต ิเล่ม ๑	(พระนิพนธ์ในสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา

วชิรญาณวโรรส)

๒. กรอบแนวคิดที่น�ามาศึกษา

 ทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์

 หลายส�านักคดิได้พยายามเสนอวิธกีารวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์	(critical	

discourse	analysis)	ที่หลากหลาย	แต่กรอบการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในงาน

วิจัยนี้เน้นวิธีศึกษาแบบฟูโกต์	(Foucaultian	approach)	ที่เน้นการตรวจสอบชุดความรู้	

(episteme)	และการจัดระเบียบทางวาทกรรม	(order	of	discourse)	ในวาทกรรม/
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ตวับท	ทฤษฎน้ีีได้รบัอิทธพิลทางความคดิจากมเิชล	ฟโูกต์	(Michel	Foucault)	นักปรชัญา

และนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่เห็นว่า	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสังคมใดที่ปราศจาก

เรื่องอ�านาจ	(il	n’y	a	pas	de	relation	social	sans	 le	pouvoir)	แต่ขณะเดียวกัน

ผู้วิจัยยอมรับว่าเทคนิคบางประการของวิธีการศึกษาของส�านักจารีตเวียนนากับแลง

คาสเตอร์	(Vienna	and	Lancaster	traditions	of	CDA)	หรือที่นิยมเรียกกันในแบบ

ทั่วไปว่า	“วิธีศึกษาวาทกรรมในแบบประวัติศาสตร์	(discourse	historical	approach)”	

(Wodak	&	Meyer,	2001,	p.	160-180)	ได้น�ามาประยุกต์ใช้ด้วย	วิธีศึกษาของส�านัก

การวิเคราะห์วาทกรรมเชงิวิพากษ์โดยทัว่ไปมกัเน้นสามประเดน็ส�าคญั	คอื	๑. ประเด็น

ตัวบท (text)	 ซ่ึงหมายถึงลักษณะภาษา	 ประเภทวาทกรรม	 การสร้างเหตุผล	 และ

รวมถึงเครื่องมือทางวรรณศิลป์	 (literary	 devices)	๒. ประเด็นวิถีปฏิบัติทาง

วาทกรรม (discursive practice)	ซ่ึงหมายถงึการประกอบสร้างวาทกรรม	(discursive	

constitution)	ที่สะท้อนสถานะทางสังคมของผู้พูด	(social	status	of	the	speakers)	

และสามารถบ่งบอกถึงการแบ่งระดับทางสังคม	 (social	 stratification)	 ที่มีอยู่จริง	

วาทกรรมในนัยน้ีจึงสะท้อนโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ	 (power	 relation)

ในมิติสังคม	 เพราะภาษาของกลุ่มที่มีอ�านาจได้ถูกแสดงผ่านเทคนิคที่หลากหลาย

ในระหว่างการประกอบสร้างตัวบท	เช่น	ลีลาการใช้ภาษา	(language	styles)	ซึ่งรวม

ถึงคัพท์	 (vocabularly)	 วากยสัมพันธ์	 (syntax)	 การเน้นเสียง	 (intonation)	 การใช้

ส�านวนหรือสุภาษิต	 (proverb)	 และการเรียกชื่อ	 (naming	 strategy)	 ซ่ึงมีอิทธิพล

อย่างมากในการผลิตตัวบท	 (text	 production)	 และในการตีความหรือการบริโภค

ตัวบท	 (text	 consumption)	 นอกจากน้ัน	 การเล่าเรื่องและรูปแบบการให้เหตุผล	

(reasoning)	และหลักเหตุผล	(argument)	ล้วนมีความส�าคัญในการวิเคราะห์	เพราะ

สะท้อนถงึความเป็นสถาบันทางสังคมของผู้พดู	ยิง่กว่าน้ัน	หากพจิารณาในด้านการสร้าง

ความหมายหรอืการปะตดิปะต่อทางมโนทศัน์	การใส่บรบิท	(contextualization)	การถอด

ออกจากบริบท	 (decontextualization)	และการเปลี่ยนบริบท	 (recontextualization)	

ดังที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการผลิตตัวบทเป็นประเด็นที่ต้องค�านึงถึง	และ	๓. ประเด็น

วิถีปฏิบัติทางสังคม-วัฒนธรรม (socio-cultural practice)	 ซึ่งหมายถึงเงื่อนไขทาง

ประวัติศาสตร์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการก�าหนดทิศทางของวาทกรรม	 อาจเข้าใจใน

แบบกว้าง	ๆ 	ว่าหมายถงึบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมทีส่่งผลต่อการเกดิและการด�ารง

อยูข่องวาทกรรมชุดดงักล่าว	เช่น	ปัจจัยสังคม	ปัจจัยการเมอืง	ปัจจัยวัฒนธรรม	เป็นต้น	
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 การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์น้ี	คอื	การศกึษาวิธพีดูและวิธเีขยีนทีถ่กูท�าให้

เป็นมาตรฐานและถูกพัฒนาจนเป็นแบบแผน	 (standardised	 and	 institutionalised	

ways	of	talking	and	writing)	ของผู้ประพันธ์	ซึ่งในที่นี้คือ	วิธีคิด	วิธีเขียน	วิธีใช้/

สร้างเหตุผลของพระสงฆ์ทั้งสามรูป	 อาจกล่าวในอีกแบบ	 การวิเคราะห์วาทกรรมเชิง

วิพากษ์เน้นวิธีที่พระสงฆ์ใช้ถ้อยค�า	 วิธีที่พวกเขาได้ให้ข้อมูล	 (information)	 และวิธีที่

พวกเขาสร้างการตีความ	(interpretation)	ดังที่ปรากฏและได้ถ่ายทอดกันอยู่ในระบบ

วาทกรรมเถรวาทไทย	มากพอ	ๆ	กับสิ่งที่พวกเขามุ่งหมายในการสื่อสาร	การวิเคราะห์

ในงานวิจัยน้ีได้สร้างอยูบ่นฐานคตทิีว่่า	อิทธพิลของวาทกรรมน้ันไกลกว่าทีผู้่ใช้วาทกรรม

สามารถเห็นได้	(the	influence	of	the	discourse	itself	is	greater	than	the	speakers	

themselves	can	see)	ด้วยตนเอง	

	 ทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์สร้างอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการใช้

ภาษามไิด้ใสกระจ่าง	แต่บางครัง้ได้น�าไปสู่การปิดบงัความจรงิ	หรอืเหตกุารณ์ทางสังคม	

(use	of	language	could	lead	to	mystification	of	social	events)	แต่การวิเคราะห์อย่าง

รอบด้านสามารถช่วยเปิดเผยกระบวนการใช้ภาษาในลักษณะทีปิ่ดบังความจรงิดงักล่าว	

โครงสร้างทางภาษา	(construction)	ทีเ่ราใช้บางทไีด้ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืทางอุดมการณ์

ในการปิดบังอ�าพรางผู้กระท�า	หรอืแม้แต่ซ่อนแนวคดิหรอืค่านิยมอะไรบางอย่าง	หน่ึงใน

หลักการส�าคญัของทฤษฎวิีเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์คอื	การใช้ภาษาแท้จรงิคอืการ

ปฏบิตักิารทางสังคม	(use	of	language	is	a	social	practice)	ทีถ่กูก�าหนดโดยโครงสร้าง

ทางสังคมที่สะท้อนความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ	และการใช้ภาษายังได้มีส่วนส�าคัญในการ

ช่วยรกัษาและเปล่ียนแปลงโครงสร้างน้ันในเวลาเดยีวกนั	เป้าหมายของทฤษฎวิีเคราะห์

วาทกรรมเชิงวิพากษ์คือการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากการครอบง�าทางภาษาที่มนุษย์

อาจมิได้ตระหนักผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตนเอง	(self	reflexion)	อย่าง

จริงจัง	ทฤษฎีนี้จึงมิใช่แค่บรรยายและอธิบาย	แต่ยังสามารถระบุมายาคติหรือวิธีการ

หลอกลวงทางภาษา	(delusion)	ให้แก่มนุษย์ได้อีกด้วย	(Wodak	&	Meyer,	2001,	p.	7-10)	

	 ส�านักน้ีเช่ือว่า	 ตัวบทมิใช่เพียงสะท้อนความคิดของผู้ประพันธ์เท่าน้ัน

แต่ทว่ายังสะท้อนความคิดและเจตนาของกลุ่มอ�านาจต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่ในสังคม	 หรือ

ให้ภาพโครงสร้างทางสังคมที่มีพลวัต	 ตัวบทมีโครงสร้างเรื่องเล่าที่สะท้อนค่านิยม	

โลกทัศน์	 หรืออุดมการณ์ของสังคม	 ฟูโกต์สนใจประเด็นที่ว่าอ�านาจได้ถูกจารึกบน
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ภาษา	 หรือได้ถูกสะท้อนในเพศสภาพ	 การมองตนเองและการมองโลกได้อย่างไร	

แต่ทว่างานวิจัยน้ีสนใจว่าอ�านาจของความเป็นเถรวาทมีผลต่อวิธีคิด	 วิธีพูด	 วิธีเล่า

วิธเีขยีนของพระสงฆ์ไทยได้อย่างไร	วิทยาศาสตร์มอิีทธพิลต่อการเทศนาของพระสงฆ์

ไทยขนาดไหน	พระสงฆ์ไทยมองตนเองและมองโลกอย่างไร	ในช่วงบรบิทประวัตศิาสตร์

ที่มีเงื่อนไขเช่นใดที่วาทกรรมเถรวาทไทยได้เปล่ียนไป	 (โดยเทียบกับวาทกรรมเถรวาท

ไทย/ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาไทยในสมัยรัชกาลที่	๔)

	 อย่างไรก็ดีจ�าเป็นต้องตระหนักว่า	 ภาษามิได้มีอ�านาจ	 แต่ภาษาถูกใช้ใน

ฐานะวิธี	 (means)	 ในการได้อ�านาจและในการแสดงอ�านาจ	 อ�านาจในที่น้ีจึงมิใช่เรื่อง

ทหาร	แต่หมายถึงเทคโนโลยีและความรู้	หรือวิธีคิด	อ�านาจจึงเป็นเรื่องความสัมพันธ์

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโครงสร้างสังคม	แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ	เมื่อมีอ�านาจ	ก็ต้อง

มีการต้านทาน	 ดังน้ันอ�านาจและการต่อต้านเป็นเรื่องที่ผูกโยงซ่ึงกันและกัน	 (power	

and	resistance	are	 inter-linked)	ผลของการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์นี้

จึงบอกเป็นนัยเกี่ยวกับโครงสร้างอ�านาจที่มีพลวัตหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในสังคม

และมักถูกต้านทานในเวลาเดียวกัน	 ดังน้ันทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์

น้ีจึงมิเพียงเปิดเผยว่าส่ิงที่ผู้ประพันธ์เขียนสะท้อนความมุ่งหมาย	 โลกทัศน์	 ฐานคต	ิ

อุดมการณ์หรือค่านิยมอะไรบ้าง	 แต่ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดเผยลักษณะเชิงชักจูง/

โน้มน้าว	หรอืเชงิจัดการ/บิดเบือนของการใช้วาทกรรม	(persuasive	or	manipulative	

character	of	discursive	practices)	อีกด้วย	(Wodak	&	Meyer,	2001,	p.	162-180)	

	 คุณประโยชน์ของการวิเคราะห์ในลักษณะน้ีคือการเปิดเผยความย้อนแย้ง	

(paradoxes)	 ความขัดแย้งในตัวเอง	 (contradictions)	 ที่มีอยู่จริงในโครงสร้าง

ตัวบท	 (text-internal	 structure)	 หรือในวาทกรรม	 (discourse)	 ดังนั้นการวิเคราะห์

วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของส�านักประวัติศาสตร์น้ีจึงไม่สนใจเรื่องการประเมินค่านิยม

ว่าอะไรผิดอะไรถกู	แต่เสนอความจรงิของภาษาและตวัเลือกในงานวิจัย	เพือ่อธบิายว่า

ท�าไมการตคีวามบางประเภททีเ่กีย่วกบัวาทกรรมจึงมคีวามถกูต้องกว่าการตคีวามของ

ประเภทอ่ืน	ๆ 		ทฤษฎน้ีีมองภาษาพดูและภาษาเขยีนเป็นรปูแบบของวิถปีฏบัิตทิางสังคม

(a	form	of	social	practice)	วาทกรรมจึงเป็นอีกวิธกีารส่ือความเกีย่วกบัการปฏบัิตทิาง

สังคมจากมุมมองเฉพาะแบบหนึ่ง	(a	discourse	is	a	way	of	signifying	a	particular

domain	of	social	practice	 from	a	particular	perspective)	(Wodak	&	Meyer,	
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2001,	p.	163-180)	

	 ในอีกระดับทฤษฎีวาทกรรมเชิงวิพากษ์น้ีต้องการหารูปแบบเชิงสัญลักษณ์

ของความเป็นเจ้า	 (hegemonic	 symbolic	 form)	 ที่มีอยู่ในสังคมและเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการผลิตซ�้าในด้านอุดมการณ์	ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของวิธีคิดหรือมุมมอง	จึงมีฐาน

คติที่ว่าฉากทางสังคม	 (social	 setting)	 ฉากทางสถาบัน	 (institutional	 setting)	

หรือฉากสถานการณ์	 (situational	 setting)	 ล้วนมีผลอย่างมากในการก�าหนดทิศทาง

หรือรูปร่างของวาทกรรม	

แนวคิดว่าด้วยความเป็นยุคสมัยใหม่ของพระพุทธศาสนา

 งานวิจัยน้ีใช้แนวคิดว่าด้วยความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาที่

เสนอโดยเดวิด	แม็กมาฮาน	(David	McMahan)	แม็กมาฮานได้ส�ารวจงานวรรณกรรม

ทางพระพทุธศาสนาจ�านวนมากและเหน็ว่า	ในช่วงหลายศตวรรษทีผ่่านมา	กระบวนการ

ท�าให้เป็นตะวันตก	 (westernization)	 และกระบวนการปรับเปล่ียนให้ทันสมัย	

(modernization)	 ได้เป ็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให ้เกิดความเป็นยุคสมัยใหม่ของ

พระพุทธศาสนา	 (Buddhist	 modernism)	 ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงรูปแบบต่าง	 ๆ	 ของ

พระพุทธศาสนา	 เช่น	 การพยายามกลับไปหาค�าสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา	 เช่น	

การฟื้นฟูเรื่องวิปัสสนา	 การตีความพระธรรมในรูปแบบใหม่	 (reinterpretation)	 หรือ

การเปล่ียนบริบทค�าสอนทางศาสนา	 (recontextualization)	 รวมทั้งการตัดทอนเรื่อง

ต�านานหรือปกรณัมออกจากค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 (demythologization	 of	

Buddhist	 doctrines)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความรู้พุทธต้องปะทะกับญาณวิทยา

ของยุคสมัยใหม่	 เช่น	 วิทยาศาสตร์	 เงื่อนไขเหล่าน้ีได้น�าไปสู่การฟื้นฟู	 หรือแม้แต่

การปฏิรูปค�าสอนทางพระพุทธศาสนาในที่สุด	 (McMahan,	 2008,	 p.	 5)	 แนวคิด

ของแม็กมาฮานน้ีจึงสอดคล้องกับข้อมูลที่เจอในตัวอย่างของวาทกรรม	 ดังที่พบ

ในงานวรรณกรรมเถรวาทในรอบ	 ๒๐๐	 ปีที่ผ่านมาว่า	 วาทกรรมเถรวาทไทยได้

พัฒนาขึ้นทั้งในด้านเนื้อหา	ลีลา	และญาณวิทยา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์นักปฏิรูป

รับวิธีคิดแบบวิทยาการสมัยใหม่ในการเทศนาส่ังสอน	 ในการตีความพุทธธรรม	

และในการผลิตค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	หรืองานวรรณกรรมพุทธ
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๓. ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยพบว่า	 วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทยเป็น

สหวาทกรรม	(interdiscourse)	หรอืประกอบสร้างจากหลายวาทกรรม	แต่ม	ี“วาทกรรม

เถรวาทไทย”	 ในฐานะวาทกรรมหลัก	 (dominant	 discourse)	 ที่ก�าหนดวิธีตีความ	

หากวิเคราะห์จนถึงระดับมโนทัศน์เบื้องล่าง	เช่น	ฐานคติทางญาณวิทยา	

	 อัตลักษณ์	 (identity)	 ของวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย

ที่พบในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 ๑.	 การใช้ไตรสิกขาในฐานะอุดมการณ์ที่สะท้อนวิธีคิดทาง

จริยศาตร์เถรวาท	๒.	การใช้วิธีเล่าในแบบเถรวาท	(Theravada	narrative	style)	ซึ่งใน

ที่น้ีหมายถึง	 การเล่าทุกครั้งต้องมีวัตถุประสงค์เชิงเทศนาส่ังสอนที่วนเวียนอยู่กับ

แก่นเรื่อง	 (theme)	 ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความดีหรือเรื่องพุทธจริยศาสตร์ในมิติ

ต่างๆ	เช่น	การนิยามความดี	การแบ่งระดับความดี	(ไตรสิกขา)	และการยกตัวอย่าง

หรืออุทาหรณ์เพื่ออธิบายเป้าหมาย	 ผล	 หรือลักษณะ/วิธีท�าความดี	 ดังที่ยอมรับกัน

ทั่วไปในคัมภีร์เถรวาท	 ทั้งน้ีเพราะเถรวาทจะไม่เทศนาเรื่องอ่ืนที่ห่างไกลจากแนวคิด

เรื่องความดี	

	 อย่างไรก็ดีผู้วิจัยพบว่า	 วิธีการให้/สร้างเหตุผล	 วิธีเลือกค�า	 และโครงเรื่อง

ในตัวบทของพระสงฆ์ทั้งสามรูปมีความแตกต่างกันในด้านรายละเอียด	 อันเน่ืองจาก

มมุมอง	(point	of	view)	ของพระสงฆ์แต่ละรปูทีม่ปีระสบการณ์ชวิีตและวัยทีแ่ตกต่างกนั

แต่ทุกตัวบทสะท้อนการใช้โครงสร้างทางความคิดในแบบเดียวกัน	 น่ันคือการมอง

โลกผ่านไตรสกิขา	(หรอืการแบ่งความดอีอกเป็นสามระดบั	ศลี	สมาธ	ิปัญญา)	โดยเฉพาะ

ในการเปรยีบเทยีบความดแีบบไตรสิกขากบัความดแีบบสิทธมินุษยชนของโลกตะวันตก

ตัวบทสะท้อนการถูกครอบง�าด้วยวาทกรรมเถรวาทไทย	 เช่น	 การใช้พุทธวจนะ	 หรือ

การใช้ค�าศัพท์บาลี	 และรวมถึงการใช้ฐานคติทางพุทธญาณวิทยาและพุทธอภิปรัชญา

ที่ต้องเข้าใจผ่านโลกทัศน์ของเถรวาทไทยเท่าน้ัน	 งานวิจัยจึงได้ตอกย�้าแนวคิดส�าคัญ

ของทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ที่ว่า	ฐานคติ	อุดมการณ์	หรือวิธีคิดดังที่

สะท้อนอยูใ่นวาทกรรมได้มผีลต่อผู้ใช้ภาษา	เช่น	วิธกีารพดู	วิธกีารเล่าเรือ่ง	ความเข้าใจ

เกีย่วกบัความดทีีส่ร้างอยูบ่นการแบ่งระหว่างขาวกบัด�า	หรอืระหว่างปัญญากบัอวิชชา	

โดยต้องพิจารณาเรื่องราวต่าง	ๆ	 ในด้านแรงจูงใจ	หรือเจตนาของบุคคล	โครงสร้าง
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ทางความคิดในท�านองน้ีจึงเป็นทั้งเอกลักษณ์และส่ิงที่ปิดกั้นวิธีคิดในรูปแบบอ่ืน	 ๆ	

ได้อีกด้วย	

	 นอกจากน้ันงานวิจัยสนับสนุนแนวคิดของวาทกรรมที่เห็นว่าแท้จริงแล้ว

วาทกรรมเป็นเรือ่งประวัตศิาสตร์	และวาทกรรมเป็นระบบเปิดและพร้อมทีจ่ะผสมผสาน	

หรือถูกใช้ในการสร้างความรู้และความจริงใหม่	 ๆ	 ตรงจุดน้ีเราเห็นวาทกรรมเถรวาท

ไทยได้ถูกใช้ร่วมกับความรู้เชิงวาทกรรม	 (discursive	 knowledge)	 ของสาขาวิชา

ต่าง	ๆ 	จ�านวนมาก	ดงัทีป่รากฏในตวับท	แต่ร่องรอยทีแ่ยกวาทกรรมเถรวาทไทยออกจาก

วาทกรรมชุดต่าง	ๆ 	จะเหน็ได้จรงิ	กต่็อเมือ่เราต้องสังเกตและตรวจสอบอย่างละเอียด	

	 ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า	 แม้ว่าเน้ือหาที่ปรากฏในค�าเทศนาส่ังสอนหรือใน

ตวับทของวรรณกรรมเถรวาทไทยได้แปรเปล่ียนไปตามยคุสมยั	แต่ส่ิงหน่ึงทีไ่ม่เปล่ียนคอื

แนวคิดพุทธปัญญาและโครงสร้างไตรสิกขา	 การเล่าในท�านองน้ีจึงถูกนิยามในที่น้ีว่า

“วิธีแบบเถรวาท”	เพราะจารีตเถรวาทสนใจแต่เรื่องความดี	วิธีท�าความดี	และเหตุผล

ท�าไมมนุษย์ควรต้องท�าความดี	 เป็นต้น	 วรรณกรรมเถรวาททั้งหมดถูกผลิตออกมา

ในท�านองน้ีตลอดระยะเวลาสองพนักว่าปีแห่งประวัตศิาสตร์	แม้ว่าวรรณกรรมเถรวาท

ในบางยุคได้แสดงในรูปบทกวี	วรรณกรรมเถรวาทบางชิ้นอาจระบุความรู้ในเรื่องอื่น	ๆ

บ้าง	เช่น	จักรวาลวิทยา	อาหาร	ยา	ความรูเ้รือ่งแพทย์	เป็นต้น	แต่เรือ่งเล่าเหล่าน้ันเป็นเพยีง

ประเดน็ปลีกย่อย	เพราะเป้าหมายหลักทีแ่ท้จรงิของวรรณกรรมเถรวาท	คอื	การเทศนา

ส่ังสอนมนุษย์ในเรือ่งการท�าความด	ีโดยมฐีานคตว่ิา	นิพพานหรอืวิมตุตเิป็นเป้าหมายและ

เป็นเรือ่งจรงิ	แต่มนุษย์ยงัมอีวิชชา	วิธบีรรลุการพ้นทกุข์	คอื	อรยิมรรคมอีงค์	๘	เป็นต้น

	 นอกจากน้ันพบว่าตัวบท	 (text)	 ที่ใช้ในการวิจัยน้ีพบว่าได้ถูกสร้างขึ้นจาก

สหบท	(intertextuality)	หรือสหวาทกรรม	(interdiscursivity)	จ�านวนมากเพื่อผลทาง

ความหมาย	 การที่ผู้ประพันธ์ใช้หลายวาทกรรมภายใต้โครงเรื่องที่ตนสร้างสรรค์ขึ้น	

โดยเล่าเรื่องด้วยโทนเสียงจากมุมมองของตนเอง	 จึงได้ส่งผลให้วาทกรรมด้านสิทธิ

มนุษยชนของพระสงฆ์ไทยแต่ละรูปมีความแตกต่างกันในระดับของรายละเอียด

ปลีกย่อย	เช่น	โครงเรือ่ง	กลวิธทีางโวหาร	กลวิธทีางค�าศพัท์	ฯลฯ	แต่ทว่ายงัเหมอืนกนั

ในด้านโครงสร้างทางความคดิบางอย่าง	เช่น	วิธพีจิารณาระดบัของความด	ี(ไตรสิกขา)	

ทกุตวับทสะท้อนอุดมการณ์ของสถาบันสงฆ์	เช่น	พทุธปัญญาเป็นเรือ่งจรงิ	วิธพีจิารณา



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓208

ความดีในท�านองอ่ืนมิได้น�าไปสู่การหลุดพ้น	 ทุกตัวบทสร้างอยู่บนฐานคติร่วมกันที่ว่า

มนุษย์มีอวิชชา	 ไตรสิกขาเป็นเรื่องจริง	 มนุษย์ควรพัฒนาตนเองจนบรรลุวิมุตต	ิ

หรืออิสรภาพทางปัญญาที่ปลอดจากมายาคติ	เป็นต้น

	 เมือ่พจิารณาในด้านลักษณะเด่นของตวับทของพระสงฆ์ทัง้สามรปู	ตวับทของ

พุทธทาสภิกขุและของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.ปยุตโต)	 เน้นเรื่องความ

แตกต่างระหว่างค�าสอนทางพระพุทธศาสนากับแนวคิดสิทธิมนุษยชน	 โดยเห็นว่า

พระพุทธศาสนามิใช้ภาษาสิทธิ	 แต่ใช้ภาษาหน้าที่	 แต่ทั้งสองปราชญ์เถรวาทดังกล่าว

ยอมรับว่าทั้งสองระบบคิดน้ันเป็นเรื่องความดี	 หรือเรื่องจริยศาสตร์	 (วิธีพิจารณา

ความดี)	 และโต้ว่าแนวคิดสิทธิมนุษยชนมิใช่กฎธรรมชาติและสะท้อนความดีใน

ระดับพื้นฐานที่อาจพอเทียบเท่ากับศีลในค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 แต่น่ันก็มิใช่

ความดีในระดับสูงหรือปัญญา	 ในขณะที่ตัวบทของพระมหาวุฒิชัย	 วชิรเมธีเน้น

ความใกล้เคียงกันระหว่างค�าสอนทางพระพุทธศาสนากับแนวคิดสิทธิมนุษยชน

ในแนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และหลักการพื้นฐาน	 (ความเสมอภาค

เสรีภาพ	 ภราดรภาพ)	 อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย	 พระมหาวุฒิชัยฯ

เหน็ว่า	สิทธมินุษยชนยงัขาดปัญญาระดบัสูง	(หรอืสมัมาปัญญาในระดบัของการละกเิลส)	

ตรงจุดน้ีต่างสะท้อนว่าไตรสิกขาหรอืโครงสร้างวิธพีจิารณาความดขีองเถรวาทยงัเป็น

อุดมการณ์ที่ปรากฏในตัวบท	 อาจกล่าวในอีกแบบว่า	 โครงสร้างทางจริยศาสตร์หลัก

ที่ถูกใช้และแพร่กระจายทั่วในตัวบทคือ	ไตรสิกขา

	 ในด้านรูปแบบของการเล่า	 ตัวบททั้งสามใช้วิธีเล่าในแบบเถรวาทที่มี

โครงสร้างของความตรงข้ามแบบทวิ	 (binary	 opposition)	 ที่มักวนเวียนอยู่กับเรื่อง

ปัญญากับอวิชชาในฐานะแรงจูงใจ	 (motivation)	 ของมนุษย์ที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์

ในการวิเคราะห์และตัดสินปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืน	 ๆ	 โดยเล่าผ่านมุมมองของ

ผู้เล่า	(โดยไม่สนใจวิธีคิดในแบบทฤษฎีสังคมอื่น	ๆ)

	 ในด้านความหมาย	 สิทธิมนุษยชนถูกส่ือในฐานะภาพตัวแทนของรูปแบบ

หน่ึงของอัตตา	 หรือความเห็นแก่ตัว	 หรืออวิชชา	 อันเน่ืองจากแนวคิดเรื่องการ

อ้างสิทธิและการเรียกร้องสิทธิ	 ในขณะที่ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาถูกส่ือออกมา

ว่าเปรียบเสมือนปัญญา	 ซ่ึงเป ็นความดีในระดับที่ สูงกว ่าการรักษาสิทธิ์และ
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การไม่ละเมิดเสรีภาพดังในแนวคิดสิทธิมนุษยชน	 แนวคิดเรื่องปัญญาในไตรสิกขา

จึงถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินระดับของการท�าความดีในแบบเถรวาทที่บรรดา

นักสิทธิมนุษยชนก็อาจไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนัก	เพราะเป็นเรื่องคนละวัฒนธรรม

	 ในด้านพัฒนาการทางประวัติศาสตร์	งานวิจัยนี้พบว่า	ค�าว่า	“สิทธิมนุษยชน”

เป็นค�าที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่	 หรือเพิ่งปรากฏขึ้นในภาษาหรือวาทกรรมการเมืองไทย

(Thai	 political	 discourse)	 หลังจากที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาต	ิ(UN	Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ได้ถกูประกาศรบัรอง

ในปี	ค.ศ.	๑๙๔๘	ค�าว่า	“เสรีภาพ”	และ	“อิสรภาพ”	มีมาก่อนค�าว่า	“สิทธิมนุษยชน”

แม้กระนั้น	ค�าว่า	“เสรีภาพ”	ก็ยังเป็นค�าที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในยุครัชกาลที่	๖	อย่างไร

ก็ดี	ค�าว่า	“สิทธิมนุษยชน”	นี้ถูกสร้างจากค�าบาลีและสันสกฤตถึงสามค�า	คือ	สิทธิ	+	

มนุษฺย	+	ชน	

	 วาทกรรมและกระแสแห่งการเรยีกร้องสิทธแิละเสรภีาพในยคุทศวรรษที	่๑๙๕๐

และ	๑๙๖๐	ซึ่งเป็นยุคแห่งการปลดปล่อยอาณานิคม	(decolonization)	การเผยแพร่

อุดมการณ์ประชาธิปไตยและการส่งเสริมวาทกรรมสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกา

และประเทศพันธมิตร	 ปรากฏการณ์เหล่าน้ีได้มีผลต่อจินตนาการของคนไทยในด้าน

การเมอืง	สถาบนัสงฆ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยจึงต้องรบัเอาอิทธพิลทางความคดิ

ดงักล่าวไว้ด้วย	กระแสการเปล่ียนแปลงทางการเมอืงทีม่าพร้อมกบัวาทกรรมเรยีกร้อง

สิทธิและเสรีภาพชุดดังกล่าวจึงได้ส่งผลให้สถาบันสงฆ์ต้องรับส�านวนภาษาเสรีนิยม

ที่เข ้ามาในวิธีคิดของคนไทย	 โดยเฉพาะการประดิษฐ์ค�าว ่า	 “ธรรมาธิปไตย”

“ธัมมิกสังคมนิยม”	 หรือแม้แต่การน�าค�าศัพท์ส�าคัญของอุดมการณ์เสรีนิยม	 เช่น

“เสรภีาพ”	และ	“อิสรภาพ”	มาใช้ในวาทกรรมทางศาสนา	แต่เมือ่ค�าศพัท์ดงักล่าวเข้ามา

ในวาทกรรมศาสนาหรอืวาทกรรมของสถาบันสงฆ์ไทย	ค�าว่า	“เสรภีาพ”	และ	“อิสรภาพ”	

ดังกล่าวกลับถูกเปลี่ยนบริบท	(recontextualization)	หรือท�าให้เป็นเรื่องที่ตรงกันข้าม

กบัอุดมการณ์เสรนิียมและทนุนิยมทีก่�าลังเบ่งบานในสังคมไทยในยคุสงครามเยน็	ดงัใน

ตัวอย่างที่ชัดเจน	เช่น	“อิสรภาพเหนือปัจจัย”	“อิสรภาพทางปัญญา”	หรือ	“การศึกษา

เพื่ออิสรภาพ”	 ที่มักพบในงานวรรณกรรมของปราชญ์เถรวาททั้งสองรูป	 เป็นต้น	

อิสรภาพในที่นี้	 จึงมิใช่เรื่องการท�าตามใจตนเอง	 (free	 will)	 ดังที่พบในโลกตะวันตก

หรือในขบวนการบุปผาชน	 (ฮิปปี้)	 แต่ทว่าเป็นแนวคิดเรื่องวิมุตติ	 ที่เป็นอีกค�าบาลี
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ที่ใช้แทนมโนทัศน์เรื่องนิพพาน	 อิสรภาพในลักษณะน้ีจึงมิใช่เรื่องอิสระจากการ

แทรกแซง	 หรือการท�าตามใจตนเองในความหมายของโลกตะวันตก	 แต่เป็นเรื่อง

การปล่อยวางอันเน่ืองจากการตระหนักในความจริงที่ว่า	 มนุษย์ควบคุมอะไรไม่ได้	

(เพราะโลกเป็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา)	ดังนั้น	มนุษย์จึงควรท�าจิตให้ว่าง	อย่าปรุงแต่ง

อย่าดิ้นรนไขว่คว้าจนเกินเหต	ุ แต่ทว่ามนุษย์ควรพากเพียรในการท�าความดีเพื่อตนเอง

และสังคม	 เสรีภาพ/อิสรภาพทางปัญญาในความหมายพุทธคือการที่ไม่ต้องติดอยู่ใน

วิธีคิดของอุดมการณ์	 (มิว่าเสรีนิยมหรือสังคมนิยม)	 หรือค่านิยมใด	 ดังน้ัน	 วิมุตต	ิ

หรืออิสรภาพทางความคิด	 หรือเสรีภาพทางปัญญาในที่น้ีจึงถูกใช้สลับกันและเป็น

อีกชื่อของนิพพาน	(เย็น)	ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

	 การเลือกใช้ค�าว่า	 “เสรีภาพ”	 และ	 “อิสรภาพ”	 (ซ่ึงเป็นค�าประดิษฐ์ใหม่ใน

ยุคนั้น	แต่ค�าว่า	“อิสระ”	มีใช้มาช้านานเพราะเป็นค�าบาลีในพระไตรปิฎก)	จึงบอกเป็น

นัยว่าปราชญ์เถรวาทได้พยายามหาค�าทีท่นัสมยัเพือ่เข้าถงึจินตนาการของผู้คนร่วมสมยั

แต่ในอีกด้านหน่ึงกไ็ด้สะท้อนโครงสร้างทางสังคม	โดยเฉพาะข้อเทจ็จรงิทีว่่า	ความนิยม

ในเสรีนิยมได้เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และได้มีผลถึงขนาดที่ท�าให้พระภิกษุ

สงฆ์ต้องเลือกค�าที่มีต้นก�าเนิดในบริบทเสรีนิยมของโลกตะวันตก	 แต่ทว่าทั้งสองค�าน้ี

เพิ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือเพิ่งปรากฏขึ้นมาในสารบบค�าศัพท์ไทย	น่าสังเกตว่า	ค�าว่า

อิสรภาพ	หรือเสรีภาพถูกแปลมาจากค�า	 “freedom”	และ	 “liberty”	 ในภาษาอังกฤษ

ในช่วงก่อนปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ตรงจุดน้ีอาจกล่าวว่า	 จารีตเถรวาทได้อยู่ภายใต้อิทธิพล

ทางภาษาของอุดมการณ์เสรีนิยมที่ก�าลังครอบง�าโลก	 และยังมีส่วนในการสนับสนุน

แนวคิดทุนนิยมและบริโภคนิยม	 ความย้อนแย้งที่อาจปรากฏในที่น้ีคือ	 ทั้งพุทธทาส

ภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้เห็นว่าอุดมการณ์เหล่าน้ีเป็นภัยต่อสังคม

พุทธ	 หรืออาจกล่าวอีกนัยได้ว่า	 เถรวาทในตอนน้ีได้อยู่ใต้อ�านาจทางญาณวิทยา

ของทั้งวิทยาศาสตร์และภาษาเสรีนิยมโดยปริยาย	 ทั้งที่ค�าที่สามารถใช้แทนค�าว่า	

“วิมุตติ”	 มีจ�านวนมากในภาษาไทย	 แต่ท�าไม	 ค�าว่า	 “อิสรภาพ”	 และ	 “เสรีภาพ”

จึงต้องถูกเลือกใช้เพื่อหมายถึงแนวคิดเรื่องวิมุตติในช่วงเวลาน้ัน	 จากยุคน้ัน	 ค�าว่า	

“เสรีภาพทางปัญญา”	 หรือ	 “ปัญญาเสรี”	 ดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประดิษฐ์

ขึน้		โดยเหน็ว่าการมปัีญญาเท่ากบัการมเีสรภีาพ	น่ันเป็นค�าทีม่คีวามหมายในแบบเถรวาท
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	 อีกตัวอย่างที่น่าสนใจของสหบท	 (intertextuality)	 คือ	 ประโยคที่พุทธทาส

ภิกขุได้กล่าวในตัวบทว่า	 “คนสมัยน้ีเรียกร้องแต่สิทธิ”	 จึงบ่งบอกถึงความเบ่งบาน

ของอุดมการณ์เสรีนิยมในสังคมไทย	 หรือการพรรณนาในตัวบทของพุทธทาสภิกขุ

เกี่ยวกับคุณยายขี้เหนียวที่ต้องยอมเสียเงินซ้ือตู้เย็นและโทรทัศน์จึงสะท้อนถึงการ

ครอบง�าสังคมไทยของลัทธิวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

ในช่วงยุคสงครามเย็น	 หรือการที่พุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงมนุษย์คนแรกที่เหยียบ

ดวงจันทร์ในตัวบทต่างสะท้อนถึงการทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในด้าน

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	เศรษฐกิจ	การเมือง	และวัฒนธรรม	หรืออาจเรียกช่วงเวลานี้

ว่ายุค	 “จักรวรรดินิยมใหม่”	 หรือสันติภาพอเมริกัน	 (Pax	 Americana)	 ที่สหรัฐฯ

เริ่มท�าตัวเป็นต�ารวจโลก	 ดังสะท้อนในวิกฤตคลองสุเอซ	 และการขับเคี่ยวแข่งขัน

กบัสหภาพโซเวียตในทางภมูริฐัศาสตร์โลก	ส่ิงทีพ่ทุธทาสภกิขกุล่าวถงึในตวับทจึงบ่งบอก

ถึงบริบททางประวัติศาสตร์	 น่ันคือความหมายโดยนัย	 (implicature)	 ของยุค

สงครามเย็น	(Cold	War)	และนัยทางภูมิรัฐศาสตร์โลก	(geopolitical	significance)

	 หากพิจารณาในด้านทางญาณวิทยาของตัวบท	 ตัวบททั้งหมดใช้วาทกรรม

วิทยาศาสตร์ที่ไม่ยอมรับจักรวาลวิทยาในแบบไตรภูมิพระร่วง	 และไม่มีภววิทยาที่เกิน

กว่าวิสัยมนุษย์ในนิยามของยุคสมัยใหม่	 เพราะไม่มีเรื่องยักษ์	 มาร	 อสุรกาย	 เทวดา

ที่สามารถสนทนากับผู้คนในช่วงกลางวันหรือกลางคืน	 ตัวบทเหล่าน้ีไม่ประกาศ

ความเหนือกว่าของค�าสอนทางพระพทุธศาสนาในประเดน็วิชชา	๘	หรอือภญิญา	๖	ดงัที่

เจอในทฆีนิกาย	แต่จ�ากดัเน้ือหาของตนอยูแ่ต่ในเรือ่งความด	ีและการแบ่งระดบัความดี	

หรือไตรสิกขา	และไม่จ�าเป็นต้องอธิบายอย่างยืดยาวเกี่ยวกับมรรคผล	นิพพานในแบบ

พระไตรปิฎก	แต่ปล่อยให้คนอ่านใช้สามญัส�านึกของตนในการเลือกทีจ่ะเช่ือหรอืไม่เช่ือ

	 การที่ผู ้อ ่านหน้าใหม่จะเข้าใจความหมายของค�าว่า	 “อิสรภาพ”	 และ

“เสรีภาพ”	ในแบบพุทธทาสภิกขุหรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	ผู้อ่าน

ต้องเข้าใจบรบิท	(context)	ต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้มอิีทธพิลต่อตวับทและมมุมองของพทุธทาสภกิขุ	

เช่น	 บริบทประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา	 บริบทสังคม	 บริบททางวรรณกรรม	 บริบท

ภูมิรัฐศาสตร์โลก	 และบริบทการเมือง	 เป็นต้น	 เพราะค�าศัพท์ภาษาไทยจ�านวนมาก

ต้องถูกตีความแบบเถรวาท	 อิสรภาพในงานวรรณกรรมพุทธจึงมิใช่อิสรภาพในแบบ

วาทกรรมการเมือง	 เช่น	 การประกาศอิสรภาพ	 หรือการได้เอกราช	 แต่เป็นอิสรภาพ
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ทางภูมิปัญญา	 (แม้อาจถูกกดดันในทางกายภาพ)	 ดังเห็นว่าหากพิจารณาบริบท

ประวัติศาสตร์สังคม	 คนไทยในยุคน้ีมิได้มองพระพุทธศาสนาในแบบเดิม	 และไม่ได้

มองตนเองในแบบเดิม	 คนไทยเริ่มมองตนเองว่าเป็นอิสระหรือเป็นปัจเจกบุคคล	

(agency)	 มากขึ้นกว่าในอดีต	 หากพิจารณาในบริบทวรรณกรรม	 วาทกรรมเถรวาท

น้ันมีพัฒนาการและมีลักษณะเฉพาะตัว	 แม้ว่าวนเวียนกับเรื่องความดี	 ดังเห็นว่า

วรรณกรรมเถรวาทไทยได้เปล่ียนแปลงจากรปูแบบเดมินับจากยคุรชักาลที	่๔	เป็นต้นมา

	 หากพิจารณาบริบทประวัติศาสตร์ที่กว้างขึ้น	 การเข้ามาของวิธีคิดทาง

วิทยาศาสตร์ได้ท�าให้พระสงฆ์ที่ท�าหน้าที่เผยแผ่ศาสนา	 หรือเทศนาส่ังสอนประชาชน

จ�าต้องปรับลดเรื่องราวปกรณัมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์โบราณทางพระพุทธ

ศาสนาลงเพื่อความเหมาะสม	 และสอดใส่เนื้อเรื่อง	 และค�าศัพท์หรือส�านวนร่วมสมัย

เพื่อสะท้อนความทันสมัย	 หรือการตรงประเด็นของค�าสอนทางศาสนา	 (ที่อายุกว่า

สองพันห้าร้อยปี)	 หรือแม้แต่สร้างความหมายในระดับตัวบท	 โดยการแทรกสหบท	

(intertextuality)	 เข้าไปในตัวบท	 เช่นการอ้างอิงฉากต่าง	 ๆ	 ของประวัติศาสตร์โลก	

การใช้ค�าที่สะท้อนวิธีคิดแบบสังคมวิทยาตะวันตก	 การอ้างปรากฏการณ์ที่เกิดจริง

ในฉากสังคมที่ห่างไกล	เป็นต้น

	 ตรงจุดน้ีวาทกรรมจึงบ่งบอกเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่ได้กระท�าต่อ

ภาษา	 ค�าว่า	 “เสรีภาพ”	 และ	 “อิสรภาพ”	 จึงเดินทางออกจากแก่นเรื่องความเย็น

(นิพพาน)	 แต่มุ่งไปสู่พรมแดนทางประสบการณ์ใหม่ที่ผู้คนเริ่มรู้จัก	 คงเหมือนกับส่ิง

ที่มิเชล	ฟูโกต์ได้กล่าวว่า	เราเพิ่งตระหนักว่าเราเป็นมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้	 เพราะก่อน

หน้านี้	 ระเบียบแบบแผนในวิธีคิด	 หรือจารีตทางประวัติศาสตร์ไม่อนุญาตให้เราคิดได้

	 งานนิพนธ์ในประเดน็สิทธมินุษยชนของพระภกิษสุงฆ์ทัง้สามรปูมคีวามต่างกนั

ในด้านสัดส่วนของการใช้ภาษาบาลี	การใช้ค�าและความหมาย	(word	and	meaning)

โครงเรื่อง	 (plot)	 หรือเทคนิควิธี/กลวิธีที่ใช้ในการสร้างเอกลักษณ์	 (identity)	 ดังที่

ปรากฏในตัวบทหรือในวาทกรรมของตน	 แต่ทั้งหมดสะท้อนวิธีคิดแบบพุทธเถรวาท

โดยเฉพาะวิธคีดิทางจรยิศาสตร์พทุธทีเ่หมอืนกนั	ดงัทีพ่บในจารตีเถรวาท	ดงัดจูากการใช้

ค�าที่เกี่ยวข้องกับความดี	 ความเลวที่ดึงมาจากพระบาลี	 ในด้านอุดมการณ์ในตัวบท

เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียด	 ตัวบท	 (text)	 สามารถบ่งบอกถึงค่านิยม	 โครงสร้าง

อ�านาจทางสังคม	 เน่ืองจากตัวบทมีข้อความและนัยจ�านวนมากที่สะท้อนได้ถึง
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ความเป็นสถาบันทางสังคม	(social	institution)	ของผู้ประพันธ์	ตลอดจนบทบาทและ

ฐานะทางสถาบันของตนเองที่ก�าลังลดลงในสังคมไทยที่ก�าลังเปล่ียนแปลงหรือ

ก�าลังถูกท้าทายจากโลกาภิวัตน์

	 แม้ว่าการเทศนาส่ังสอนได้ถูกปรับเปล่ียนให้ทันสมัยในรูปการให้เหตุผล	

(argument)	 หรือการอธิบายที่มีความเป็นเหตุเป็นผลอย่างดี	 แต่การใช้โครงสร้าง

จริยศาสตร์พุทธยังคงอยู่	 กลวิธีทางความคิด/การวิเคราะห์ที่ส�าคัญและโดดเด่น

ที่ผู้วิจัยได้เจอในตัวบท	 คือ	 การที่ผู้ประพันธ์	 (ซ่ึงในที่น้ีเป็นพระภิกษุสงฆ์)	 มักนิยม

ตีความเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์	 (historical	 events)	 ไปในเรื่องของแรงจูงใจ	

(motivations)	เช่น	ความเห็นแก่ตัว	ความโลภ	อวิชชา	การเอาตนเป็นศูนย์กลาง	อคติ	

ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบพุทธ	แรงจูงใจเหล่านั้นมักถูกสะท้อนอยู่ในค�า	(words)	ต่าง	ๆ	เช่น	

การแข่งขัน	การเบียดเบียน	การบีบคั้น	เป็นต้น	แรงจูงใจหรือพฤติกรรมดังกล่าวถือว่า

เป็นเรื่องอวิชชา	 ในขณะที่นักประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกมักพิจารณาเหตุการณ์

ทางประวัตศิาสตร์ดงักล่าวในเรือ่งความสัมพนัธ์ในแบบเหตแุละผล	(causation)	มากกว่า

เรื่องแรงจูงใจ	(motivations)	ตรงจุดนี้	การใช้เกณฑ์ทางญาณวิทยาพุทธ	(Buddhist	

epistemology)	 เช่น	 การมองทุกอย่างเป็นเรื่องอวิชชากับปัญญา	 หรือความรู้และ

ความไม่รู้ตามความเป็นจริงในลักษณะน้ีจึงเป็นคุณลักษณะ	 (characteristics)	 หรือ

หัวใจของกลวิธีวิเคราะห์ของจารีตเถรวาท	 นอกเหนือจากการใช้กลวิธีทางภาษา

อื่น	ๆ	ในตัวบท

	 นอกจากน้ัน	 เมื่อพิจารณาในด้านพัฒนาการทางภาษาดังปรากฏในตัวบท	

งานนิพนธ์ทั้งสามช้ินจึงสามารถถูกวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการผลิตซ�้าทางอุดมการณ์ที่มี

อยู่ในสถาบันสงฆ์ในยุคสงครามเย็น	(Cold	War)	ที่วนเวียนอยู่กับแก่นเรื่อง	(theme)	

ที่มักเกี่ยวกับการต่อต้านลัทธิบริโภคนิยม	 วัตถุนิยม	 และทุนนิยมหรือกังวลใจเกี่ยวกับ

อวิชชาที่มีอยู่ในเสรีนิยม	 และในการน�ามาปฏิบัติใช้จริงของอุดมคติสังคมนิยม	 เพราะ

ก่อนหน้าน้ีสถาบันสงฆ์ไทยให้ความส�าคัญในประเด็นอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 การโต้กับไสยศาสตร	์

การโต้กับแนวคิดพราหมณ์-ฮินดูที่ถูกแทรกสอดในพิธีกรรมพุทธ	 รวมถึงการวิจารณ์

แนวคิดและค่านิยมต่าง	 ๆ	 ของโลกตะวันตก	 แต่ยุคสงครามเย็นเป็นช่วงที่สังคมไทย

นอกจากรู้สึกถึงการแข่งขันระหว่างมหาอ�านาจ	 เช่น	 สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต	

การแข่งขันทางค่านิยมและอุดมการณ์ระหว่างค่ายเสรีนิยมกับค่ายคอมมิวนิสต์
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ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน	 แต่สังคมไทยยังต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองอย่างรุนแรง	มุมมองหรืออุดมการณ์ในท�านองเดียวกัน

(เช่น	 การโต้ภูมิปัญญาตะวันตก)	 จึงสามารถพบได้ในงานวรรณกรรมชิ้นอื่น	 ๆ	 ที่เคย

ถูกผลิตข้ึนมาก่อนหน้าน้ีของปราชญ์เถรวาท	 โดยเฉพาะงานของพุทธทาสภิกขุและ

สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยตุโฺต)	เป็นต้น	เพือ่บ่งบอกถงึจุดยนืของเถรวาทไทย	

และสะท้อนการปะทะและการบูรณาการทางญาณวิทยา

	 ด้วยเหตุน้ี	 ตัวบท	 (text)	 จึงมิเพียงบอกสารของผู้ประพันธ์ถึงผู ้อ่าน

ในแบบโปร่งใส	แต่ยังจัดการความหมายในแบบแยบยลโดยใช้สหบท	(intertextuality)	

และสอดแทรกอุดมการณ์เถรวาทไว้อย่าง	ดังในส�านวน	เช่น	“รู้ธรรมะ”	“มองโลกตาม

ความเป็นจรงิ”	“เหน็ความจรงิตามทีม่นัเป็นจรงิ”	“มองความจรงิอย่างถกูต้องถ่องแท้”	

“เจาะทะลวงความจริงของโลกและชีวิตอย่างตรงไปตรงมา”	 เป็นต้น	 ส�านวนเหล่าน้ี

มีต้นก�าเนิดในพระไตรปิฎก

	 อุดมการณ์ทางสังคมเด่น	ๆ	ที่พบในตัวบทคือ	การพัฒนามนุษย์แบบเถรวาท	

หรือ	 การศึกษาแบบเถรวาท	 น่ันคือ	 “ไตรสิกขา”	 ดังสะท้อนในส�านวนประชดประชัน

ระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน	เช่น	

	 “การศึกษาชนิดที่ก�าลังอยู ่ในโลกน้ีเป็นการศึกษาชนิดสุนัขหางด้วน”	

โดยพุทธทาสภิกขุ

	 “เราต้องอาศัยการพัฒนามนุษย์ที่เรียกว่าการศึกษา	(ไตรสิกขา)”	โดยสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตโต)

	 “เพราะด้วยระบบการศึกษาอย่างที่โลกมีอยู่ทุกวันน้ี	 มันท�าให้มนุษย์เป็น

สัตว์เศรษฐกิจชั้นดี	แต่ไม่สามารถท�าให้เขาเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นมาได้”	โดยพระมหาวุฒิชัย	

วชิรเมธี	

	 วาทกรรมเถรวาทไทยในฐานะวาทกรรมเด่น	(dominant	discourse)	ในตวับท

สามารถสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ	 หลังจากที่สังคมไทยรับวาทกรรม

วิทยาศาสตร์	 อ�านาจในการอธิบายโลกและจักรวาลในแบบเถรวาทได้หมดบทบาทลง	

แต่การอธิบายชีวิตด้วยกฎแห่งกรรมและพระธรรมกลับถูกจัดระบบโดยบูรณาการกับ
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วาทกรรมสมยัใหม่ได้อย่างลงตวั	เมือ่บทบาทของสถาบันสงฆ์ลดลง	อ�านาจของสถาบนั

สงฆ์ต่างได้ลดลงตามไปด้วย	แต่ขณะเดยีวกนัอ�านาจของมหาวิทยาลัยเพิม่ข้ึน	ความเป็น

สถาบันทางสังคม	(social	 institution)	และโครงสร้างทางสังคม	(social	 structure)

ที่ก�าหนดฐานะและต�าแหน่งทั้งของสถาบันสงฆ์และสถาบันอ่ืน	 ๆ	 ตามความสัมพันธ์

ระหว่างอ�านาจ/ความรู	้(power/knowledge)	ผ่านวาทกรรม	จึงเปล่ียนแปลง	หรอืมพีลวัต	

	 ในบริบทสงครามเย็นน้ี	 พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักทางสังคมในการ

เทศนาสั่งสอน	จึงจ�าเป็นต้องรักษาบทบาท	หน้าที่	อ�านาจทางความรู้ของจารีตเถรวาท

ของตน	แต่เมือ่พจิารณาบรบิทโครงสร้างทางสังคม	ญาณวิทยา	และวัฒนธรรมทีก่�าลัง

เปล่ียนไปในยุคสงครามเย็น	 พระสงฆ์พัฒนาจิตส�านึกทางสังคมว่า	 หากปล่อยเช่นน้ี	

สังคมไทยคงจะถดถอยลง	 วิธีคิดเรื่องความดีในแบบพระพุทธเจ้าก็อาจจะหมดไปจาก

สังคมไทย	ปัญหาสังคมไทยกจ็ะขยายเพราะวิธกีารวิเคราะห์ในแบบพทุธมไิด้น�ามาใช้ใน

การคิดวิเคราะห์ในแบบจริงจัง	ปัญหาของบุคคลจะกลายเป็นปัญหาสังคม	และปัญหา

สังคมกจ็ะกลายเป็นปัญหาของวัดและพระสงฆ์เอง	ดงัสะท้อนในเรือ่งบทบาททีล่ดลงไป

ของพระสงฆ์ในชีวิตสังคมไทยปัจจุบนั	เน่ืองจากคนสนใจแต่เรือ่งวัตถ	ุเพราะการศกึษา

สมัยใหม่ไม่เน้นการพัฒนาคนในแบบดั้งเดิมตามหลักไตรสิกขา	 แต่เน้นการแข่งขันเพื่อ

ความเป็นเลศิในทางวิชาการทีเ่กีย่วพนักบัการพฒันาวัตถ	ุแต่ไม่เน้นเรือ่งการพฒันาจิตใจ

	 ดังที่พุทธทาสภิกขุได้กล่าวในทศวรรษที่	 ๘๐	 ว่าการศึกษาในโลกปัจจุบันเป็น

การศึกษาสุนัขหางด้วน	 เป็นชนวนน�าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เพราะไม่ใช่

การศึกษาที่แท้จริง	 มันเป็นการศึกษาที่มีแต่ความฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัว	 (Phutthat	

phikkhu,	 2013,	 p	 427-428)	 หรือการที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)

ได้อธิบายในลักษณะโต้ตอบทัศนะของผู้คนในสังคมไทยว่า	 สิทธิน้ันหากเราใช้ไม่เป็น	

หรือมีท่าทีไม่ถูกต้อง	ก็อาจกลายเป็นว่าอารยธรรมก็จะมาจบลงแค่เรื่องสิทธิมนุษยชน

ทีใ่ช้เป็นข้ออ้างแล้วกลายเป็นเครือ่งแบ่งแยกเกีย่งงอนและแก่งแย่งกนั...สิทธมินุษยชน

เท่าที่เป็นมาน้ี	 เรามักมองในแง่ของการระวังปกป้องตัวเอง	 ที่จะไม่ให้ผู้อ่ืนมาละเมิด	

ท�าแต่ในแง่การพิทักษ์สิทธิ์	 และเรียกร้องสิทธิ	 เป็นต้น	 จึงมีลักษณะเป็นจริยธรรม

เชิงลบ	 ซ่ึงจะต้องระวัง	 คือจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นจริยธรรมเชิงบวก	 เพื่อให้เป็น

จรยิธรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้	(Phra	Dhammapitaka	(P.A.	Payutto),	2003,	p.	18-21)
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	 ภายใต้สภาวะเช่นน้ี	 พระสงฆ์จึงมิได้เทศนาส่ังสอนในแบบจารีตประเพณี

ดั้งเดิม	 หรือในแบบที่พระภิกษุสงฆ์เคยเทศนาดังในอดีต	 พระสงฆ์จึงต้องสังเกตและ

ปรับตัวเอง	 โดยพัฒนาการเทศนาในแบบใหม่ที่ขอยืมวาทกรรมสมัยใหม่ที่มีลักษณะ

ของความเป็นยุคสมัยใหม่	เช่น	การใช้ความรู้หรือการอ้างหลักฐานที่ผู้คนทั่วไปยอมรับ

ในการสร้างเหตุผลของตน	 เช่น	 การอ้างฉากประวัติศาสตร์โลกและบุคคลส�าคัญ

ที่หลากหลายที่ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎก	 จึงไม่แปลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 บางวัด

ได้ผลิตโครงการขนาดใหญ่เพื่อสังคมจ�านวนมาก	 บางวัดพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้

เทคโนโลยีการส่ือสารและมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเทศนาส่ังสอน	 น้ีจึง

แสดงถึงการปรับตัวครั้งใหญ่ของสถาบันสงฆ์ในโครงสร้างทางสังคมที่ก�าลังเปลี่ยนไป

โดยเฉพาะเมือ่วัดก�าลังหมดบทบาททางสังคมลงอย่างมากในด้านกจิการทางการศกึษา

การหันมามุ่งเน้นเรื่องความดีสามระดับหรือไตรสิกขา	 ดังสะท้อนในมรรคมีองค์	 ๘

ในฐานะแก่นความรูท้ีเ่ป็นนวัตกรรมของพระพทุธเจ้าจึงเป็นเรือ่งจ�าเป็น	และยงัสามารถ

ไปได้ดีกับโลกสมัยใหม่ที่ความทุกข์ของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมากข้ึนอันเน่ืองจาก

มายาคตทิี่หอ่หุม้วธิคีดิของมนษุย์จากการเสพวาทกรรมผ่านสือ่และการปะทะสงัสรรค์

กับสาธารณชน	การที่ปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์ในศตวรรษที่	๒๑	

ต้องการอย่างมาก	แต่น้ีจ�าเป็นต้องใช้ทัง้สต	ิสมาธ	ิและปัญญา	หรอืต้องเข้าใจไตรสิกขา	

หรือการศึกษาที่แท้จริงที่พัฒนาทั้งกายและใจ

	 หากพจิารณาจากมมุมองของสังคมวิทยา	ตวับทหรอืวาทกรรมทีพ่ระภกิษสุงฆ์

ได้ผลิตขึน้เพือ่ใช้ในการเสวนาหรอืในการอธบิาย	หรอืตอบโต้ประเดน็สาระภมูหิลังและ

อรรถประโยชน์ที่แท้จริงของสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตกจึงสะท้อนถึงกระบวนการ

ขัดเกลาและการจัดระเบียบสังคม	 ซ่ึงผู้รับสารเองก็อาจไม่ตระหนัก	 การส่ือความ

หมายในลักษณะน้ีจึงสะท้อนความพยายามในการรักษาบทบาท	 หน้าที่	 และอ�านาจ

ของสถาบันสงฆ์เถรวาทในสังคมไทยที่ก�าลังถูกครอบง�าด้วยวิธีคิดของโลกตะวันตก

	 ดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 ได้เคยกล่าวว่าชนชาติไทย

มีพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติล�้าค่า	 อันแสดงหลักการพัฒนาจิตใจและสัมมาปัญญา

ที่จะใช้แก้ปัญหาของโลกปัจจุบันน้ีได้ดี	 หลักการน้ีเป็นส่ิงที่ขาดไปหรือพร่องอยู่ใน

อารยธรรมของมนุษยชาติ	 ซ่ึงชนชาติที่เรียกว่าพัฒนาแล้วก็ยอมรับกันมากขึ้น	

การน�าเสนอพทุธธรรมแก่ชาวโลกจึงควรท�าโดยวิธฉีลาดเฟ้น	ฉลาดแสดงอย่างสบสมยั	

สบสถานการณ์	
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	 ในอดีตค�าสอนทางพระพุทธศาสนามักโต ้ตอบค�าสอนของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู	 ระบบวรรณะ	 ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์	 แต่

ในยุคสงครามเย็น	 ศัตรูของพระพุทธศาสนากลายเป็นลัทธิสังคมนิยมและเสรีนิยม

ที่ก�าลังเผยแพร่อุดมการณ์ของตนเข้าไปในประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 จนกระทั้งการส้ิน

สุดลงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและการล่มสลายของค่ายสังคมนิยม

โซเวียต	 ศัตรูตัวส�าคัญใหม่ของพระพุทธศาสนาได้กลายเป็นลัทธิวัตถุนิยมและ

ลัทธิบริโภคนิยมที่สามารถครอบง�าสังคมสมัยใหม่ผ่านการโฆษณาของส่ือสมัยใหม	่

ในสภาวะเช่นน้ี	 ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาจึงต้องถูกปรับ	 วาทกรรมกรรมพุทธจึง

ต้องเปล่ียนเพื่อเสวนากับยุคสมัยที่เปล่ียนไป	 โดยเฉพาะในทิศทางของการโต้กับ

สิ่งที่พระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นภัยหรือขัดกับหลักค�าสอนของตนเอง	

	 ภายใต้บริบทสังคมเช่นนี้	วาทกรรมโต้	(counter	discourse)	มีโอกาสที่จะถูก

ผลิตซ�้าต่อไปในอนาคต	 ตราบใดที่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเงื่อนไขของโครงสร้างทางสังคม

ยังด�ารงอยู่ต่อไป	วาทกรรมกรรมโต้นี้อาจมีส่วนกระตุ้นผู้คนให้ต้องคิดมากขึ้นเกี่ยวกับ

นิยามความดีของสังคมไทยดั้งเดิมน้ันควรเป็นเช่นใด	 หรือแม้แต่ท�าให้ผู้คนทั่วไป

อาจต้องหันกลับมาตั้งค�าถามเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล/ความน่าเช่ือถือของระบบ

จริยศาสตร์แบบสิทธิ์	 ดังที่พบในแนวคิดสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่พัฒนาขึ้น

ในโลกตะวันตก	แม้ว่าสิทธิมนุษยชนได้ถูกยอมรับในปัจจุบันในฐานะจารีตและกฎหมาย

ระหว่างประเทศแล้วก็ตาม

	 วาทกรรมที่ใช้ในการเทศนาของเถรวาทไทยจึงมิใช่แค่เรื่องว่าใครท�าอะไร

กบัใครในบรบิทสังคมในแบบหน่ึง	วาทกรรมยงัสะท้อนเงือ่นทีบ่่งบอกถงึประวัตศิาสตร์

ที่ผ่านมา	 ซึ่งเหมือนกับชั้นหินที่บ่งบอกถึงยุคต่าง	 ๆ	 ของโลก	ตัวบทที่บรรจุวาทกรรม

ดังกล่าวได้ถูกสร้างหรือคิดขึ้นจากชุดความรู้	 (episteme)	 จ�านวนมากจึงบอกเป็น

นัยว่า	ความสัมพันธ์ทางอ�านาจ	(power	relations)	ได้เปลี่ยนบทบาทและอ�านาจของ

สถาบันสงฆ์	 สถาบันเถรวาทไทยต้องพยายามรักษาบทบาทของตนที่ก�าลังถูกท้าทาย

อย่างหนักในยุคโลกาภิวัตน์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านญาณวิทยา	 นับตั้งแต่การ

ท้าทายของวิทยาศาสตร์ทีแ่พร่เข้ามาในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	

การเข้ามาของวาทกรรมปรัชญาการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา	 ส่ิงที่ตามมาคือสถาบันสงฆ์ไทยต้องปรับตัว	 โดยเล่าอธิบาย
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พระพุทธศาสนาด้วยภาษาสมัยใหม่	แต่ขณะเดียวกันต้องวิพากษ์จุดอ่อนของความเป็น

ยุคสมัยใหม่ของตะวันตก	 เพื่อยืนยันว่าแก่นค�าสอนพุทธดั้งเดิมที่เน้นจริยศาสตร์ยัง

ทนัสมยัเสมอ	โดยวางวาทกรรมพทุธในโครงเรือ่งเล่าแม่บท	(master	narrative)	ในแบบ

ใหม่ทีท่นัสมยั	ทีส่ะท้อนความรอบรูข้องพระภกิษสุงฆ์	ทีส่ะท้อนการใช้หลักฐานมากกว่า

ความเช่ือความศรัทธาในการโน้มน้าว	 ตรงจุดน้ีจารีตเถรวาทก็ไม่ต่างจากส�านัก/

จารตีอ่ืน	ๆ 	ในโลกทีต้่องค�านึงถงึความไปได้กบัวิทยาศาสตร์ของส่ิงทีต่นก�าลังจะเทศนา

หรืออธิบายในงานนิพนธ์	 และนัยน้ีได้สะท้อนถึงการปะทะหรือการเจรจาต่อรอง

ระหว่างญาณวิทยาต่าง	 ๆ	ที่มีอยู่ในตัวบท	แม้ว่าบางทีกฎเกณฑ์ความรู้และความจริง

ของญาณวิทยาเหล่าน้ันอาจดูขัดกัน	 แต่น้ีก็คือการประกอบสร้างของส่ิงที่เรา

เรียกว่า	“วาทกรรม”

	 ตัวบทนอกจากสะท้อนความหมายของผู้พูด/ผู้เขียน	 แต่ยังมีหน้าที่ทาง

สังคมในการส่งผ่านอุดมการณ์ในรปูแบบของความเป็นสถาบนัสงฆ์ไทย	และยงัสะท้อน

โครงสร้างอ�านาจที่มีพลวัต	 ดังสะท้อนอยู่ในโครงสร้างสังคมไทยที่ยึดโยงกับบริบท

เศรษฐกิจและการเมืองโลก	ในขณะเดียวกันหากวิเคราะห์ร่วมกับบริบทประวัติศาสตร์

ภูมิปัญญา	 วาทกรรมในตัวบททั้งสามก็บอกเป็นนัย	 หรือแม้แต่สามารถถูกใช้เป็น

หลักฐานเพื่อยืนยันว่า	สถาบันสงฆ์มิได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ	ดังที่ผู้คนเข้าใจ	แต่

สถาบันสงฆ์กย็งัให้พลังแก่รฐั	หรอืช่วยสร้างความชอบธรรมแก่นโยบายของรฐัได้เช่นกนั	

	 แม้ว่าได้ถูกท้าทายจากอ�านาจทางความรู ้ของยุคสมัยใหม่	 ซ่ึงในที่น้ีคือ

วิทยาการสมัยใหม่	 โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา	 วาทกรรม

เถรวาทไทยได้ปรบัตวัและพร้อมทีจ่ะบรูณาการชุดความรูเ้ชงิวาทกรรมอ่ืน	ๆ 	ในลักษณะ

ที่ลังกาได้บรูณาการความรู้ต่าง	ๆ 	ในการผลติค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	บทบาทของ

วัดที่ได้ถูกท้าทายอาจช่วยให้วัดต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างตนเอง	 เพราะแม้ค�าสอน

ของพระพุทธเจ้ายังสามารถพบหรือศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยช้ันน�าในโลก

ตะวันตก	 การศึกษาพระธรรมกับพระสงฆ์ก็คงจะมิใช่เรื่องจ�าเป็นมากอีกต่อไปในโลก

แห่งอนาคต

	 จิตส�านึกทางสังคม	(social	consciousness)	ของพระนักเทศน์และพระนักเขยีน

คือการที่สถาบันสงฆ์ยังต้องท�าหน้าที่ในการสืบทอดค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 มิว่า
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สถานการณ์บ้านเมืองจะเปล่ียนแปลงอย่างไร	 การสืบทอดค�าสอนทางศาสนาจึงเป็น

เรือ่งทีไ่ม่ง่ายอีกต่อไป	เมือ่ผู้ฟัง/ผู้อ่านมกัมคีวามรูแ้ละความเชือ่ทีห่ลากหลาย	การผลิต

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาที่สามารถไปได้กับญาณวิทยาต่าง	ๆ 	โดยอาศัยสหบท	(เช่น	

พุทธ	 วิทยาศาสตร์	 การเมือง	 สังคม)	 จึงเป็นงานที่สงฆ์ต้องท�า	 เพราะความรู้อ่ืนๆ

ของพระไตรปิฎก	 เช่น	คติชนวิทยา	ภูมิศาสตร์	 โลก	จักรวาลวิทยา	 ได้ถูกท้าทายจาก

ศาสตร์สมัยใหม่จนหมดส้ิน	 และน้ีจึงอาจเป็นวิธีเดียวที่พระพุทธศาสานาจะอยู่รอด	

สรุป

 บทความน้ีต้องการน�าเสนอว่าวาทกรรมเถรวาทไทยได้เปล่ียนแปลงอย่างมาก

ในรอบสองศตวรรษทีผ่่านมา	ชุดความรูบ้างอย่างในพระไตรปิฎกได้ลดบทบาทลง	แต่ชุด

ความรู ้บางประเภทในพระไตรปิฎกกลับถูกเน้นย�้าจนกลายเป็นอุดมการณ์	 เช่น	

ไตรสิกขา	พทุธปัญญา	กฎแห่งกรรม	เป็นต้น	อาจกล่าวได้ว่า	ทัง้ไตรสิกขาและกฏแห่งกรรม

ได้กลายเป็นกฏเกณฑ์ความรู้และความจริงที่สามารถประสานกับกฏเกณฑ์ของชุด

ความรู้อ่ืนๆ	 หรือบูรณาการร่วมกับวาทกรรมประเภทอ่ืนๆ	 จนฝังแน่นในตัวบทของ

งานวรรณกรรมร่วมสมัย	

	 กรณีศึกษาในที่น้ี	 คือ	 ตัวบท/วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย	

งานวิจัยน้ีพบว่าตวับททีเ่ลือกมาทัง้	๓	ช้ินจ�าเป็นต้องถกูตคีวามผ่านวาทกรรมเถรวาทไทย

เท่านั้น	และจะต้องเข้าใจได้ดีภายใต้ชุดความรู้	(episteme)	บางอย่าง	นั่นคือไตรสิกขา

และพุทธปัญญา	 หากวิเคราะห์วาทกรรมร่วมกับบริบททางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา	

ชุดความรู้อ่ืน	 ๆ	 ในพระไตรปิฎกที่เคยก�าหนดวิธีคิดของผู้คนในสังคมไทยได้เปิดทาง

ให้แก่ชุดความรู้จ�านวนมากของวิทยาศาสตร์และศาสตร์สมัยใหม่	 แม้กระน้ันค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนา	 หรือวาทกรรมเถรวาทไทยต้องสะท้อนฐานคติทางชุดความรู้

เถรวาท		ดงัเช่นฐานคตทิีว่่ามนุษย์มอีวิชชา	รวมถงึกฏเกณฑ์ความรูแ้ละความจรงิในแบบ

เถรวาท	เช่น	กฎไตรลักษณ์	กฎแห่งกรรม	ไตรรตัน์	ไตรสิกขา	วิมตุต	ินิพพาน	อภญิญา	๖	

วชิชา	๘	ความรู้เหล่านีล้้วนเป็นเรื่องจริง	หรือแม้แต่ภพภูมิในแบบอืน่ก็ยังมีจริง	เป็นต้น	

	 หากวิเคราะห์วาทกรรมเถรวาทไทยในลักษณะผิวช้ันต่าง	ๆ 	ทางประวัตศิาสตร์	

วาทกรรมเถรวาทไทยได้เปล่ียนแปลงอย่างมากในรอบหลายศตวรรษ	 โดยเฉพาะ
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เมื่อผสมกับวิธีคิดของชนชาติต่าง	 ๆ	 ในเอเชีย	 แม้ก่อนที่วาทกรรมเถรวาทได้เข้าถึง

ดินแดนสุวรรณภูมิ	 แต่ระยะเวลาที่งานวิจัยน้ีสนใจคือช่วงเวลาที่เรียกว่า	 ความเป็น

ยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนา	 (Buddhist	Modernism)	 เมื่อวาทกรรมของศาสตร์

สมัยใหม่	เช่น	วิทยาศาสตร์	สังคมวิทยา	ปรัชญาการเมือง	ปรัชญาสังคม	ได้เริ่มมีผล

ต่อการผลติค�าสอนทางพระพทุธศาสนา	เช่น	การใช้ค�าศพัท์หรอืวิธคีดิทางวิทยาศาสตร์

ในหนังสือแสดงกิจจานุกิจ	 โดยเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี	 การใช้ค�าศัพท์

สังคมวิทยาในค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 ดังเช่น	 ค�าว่า	 “โครงสร้างทางสังคม”

“การจัดระเบียบสังคม”	 “องค์กรทางสังคม”	หรือค�าศัพท์ร่วมสมัยอื่น	 ๆ	ที่ผลิตในยุค

สงครามเย็น	 เช่น	 โลกาภิวัตน์	 โลกทัศน์	 ค่านิยม	 ค�าศัพท์เหล่าน้ีได้ปรากฏในงาน

“พุทธธรรม”	 ซ่ึงเป็นผลงานอมตะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	

การตคีวามพระธรรมในยคุสงครามเยน็ต่างสะท้อนวิธคีดิของสังคมไทยในยคุสงคราม

เยน็ในอีกระดบั	วาทกรรมเถรวาท	(มว่ิาในภาษาไทย	หรอืสิงหลลังกา	หรอืในภาษาอ่ืน	ๆ )

มีการสร้างค�าและมีการพัฒนาความหมายใหม่ตลอดเวลา	 น้ีจึงเป็นอีกวิธีในการ

ปะตดิปะต่อทางความคดิและความหมาย	(bricolage)	หรอืแม้แต่เป็นการเปิดทางให้แก่

ความรูแ้ละแนวคดิด	ีๆ 	จากทีอ่ื่น	ๆ 	ในโลก	แม้ในโลกของวาทกรรมเถรวาทไทย	ค�าต่าง	ๆ 	

ได้ถกูสร้างและท�าให้มคีวามหมายละเอียดเฉพาะ	(nuance)	เพือ่ใช้ในการส่ือความหมาย	

โดยเฉพาะในบรบิทของการเทศนาส่ังสอนและในการผลิตงานประพนัธ์เถรวาท	ดงัเช่น	

หมวดค�ากริยา	 “รู้ตระหนัก”	 “ตื่นรู้”	 “รู้ตื่น”	 “รู้แจ้ง”	 ค�าเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้แทน

ค�าพระบาลีว่า	 “ปัญญา”	 หรือใช้แทนส�านวนพระบาลี	 “ยถาภูต�	 ปชานาติ	 (ซึ่งแปลว่า	

รู้ตามความเป็นจริง)”	

	 วาทกรรมเถรวาทไทย	 การตีความพระไตรปิฎก	 และการเทศนาส่ังสอน

ของพระสงฆ์เถรวาทไทยจึงเป็นสภาพที่อยู ่ควบคู ่กันและได้มีการเปล่ียนแปลง

ในรอบ	 ๒๐๐	 ปีที่ผ ่านมา	 และดูเหมือนได้เปลี่ยนอย่างมากในยุคสงครามเย็น	

การเปล่ียนแปลงในมิติต่าง	 ๆ	 น้ีถูกเรียกในงานวิจัยน้ีว่า	 “ความเป็นยุคสมัยใหม่ของ

พระพุทธศาสนาไทย	(Thai	Buddhist	Modernism)”	ทั้งหมดจึงสะท้อนความสัมพันธ์

เชิงอ�านาจ	(power	relations)	อย่างไรก็ดี	ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจมิควรเข้าใจเฉพาะ

ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสถาบันสงฆ์	 ดังที่นักวิชาการไทยนิยมเล่าใน

ลักษณะน้ี	 ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจควรรวมถึงมิติกฎหมาย	 มิติการปฏิรูป	 มิติสังคม	



ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา : วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย 221

มิติทางการเมือง	มิติทางเศรษฐกิจ	และที่ส�าคัญที่สุดคือมิติทางญาณวิทยา	โดยเฉพาะ

กระบวนการปะติดปะต่อทางความคิดและความหมาย	 (bricolage)	 ที่ด�าเนินควบคู่

กับการตีความพระไตรปิฎกและการผลิตค�าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยจบส้ิน	

วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุที่ได้ประกอบสร้างข้ึนในยุคสงคราม

เย็นจึงสะท้อนโครงสร้างทางสังคมและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ไทยในยุคน้ัน	

เมือ่ประเทศไทยก�าลังรบัอุดมการณ์เสรนิียม	แนวคดิทนุนิยม	และชดุความรูอ่ื้น	ๆ 		มากมาย

จากโลกตะวันตก	แต่ในขณะเดยีวกนัไทยกร่็วมกบัโลกตะวันตกจนประสบความส�าเรจ็ใน

การปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์	นี้จึงเป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่ผู้วิจัยใช้ในการอธิบาย

ถงึอิทธพิลของความรูแ้ละอุดมการณ์โลกต่อเถรวาท	ส่ิงทีพ่บในงานวิจัยน้ีจึงสะท้อนถงึ

ความร�่ารวยและความลุ่มลึกของสถาบันสงฆ์ไทยในผลิตค�าสอนทางพระพุทธศาสนา

และบ่งบอกถึงการปรับตัวทางภูมิปัญญา	 เช่น	 การเล่าอธิบายพระพุทธศาสนาด้วย

ภาษาของยุคสมัยใหม่	 การตีความค�าสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหม่	 การฟื้นฟู

โลกุตรธรรม	 การลดเรื่องปกรณัมในต�าราค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 การพัฒนา

รูปแบบวัดเพื่อปฏิสัมพันธ์กับสังคมขนาดใหญ่	 การโต้วัตถุนิยม	 ทุนนิยม	 และ

บริโภคนิยม	 การโต้อุดมการณ์ทางการเมืองโลก	 การวิพากษ์ระบบการศึกษาสมัยใหม่	

การท�าให้เรื่องเกินกว่าวิสัยมนุษย์ไปอยู่ในระดับฐานคติ	 การหันกลับไปหาค�าสอน

ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา	 อวสานของเตภูมิกถา	 และขบวนการพระพุทธศาสนา

เพื่อสังคม	เป็นต้น

	 ด้วยเหตุนี้	ค�าว่า	 “อิสรภาพ”	 “เสรีภาพ”	จึงถูกน�ามาใช้ในบริบทศาสนาพุทธ

ปัญญาเสรีธัมมิกประชาธิปไตย	 และ	 ธัมมิกสังคมนิยมจึงถูกประดิษฐ์ขึ้น	 แม้กระน้ัน

ปราชญ์เถรวาทไทยยังไม่ยอมใช้ค�าหรือภาษาสิทธิ	 ในขณะที่นักวิชาการตะวันตก

พบว่าภาษาสิทธิกลับพบอยู่ในรูปแบบต่าง	ๆ 	ของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน

ของไทย	และนั่นอาจสะท้อนถึงเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้น

	 แท้จริงแล้ววาทกรรมเป็นเรื่องประวัติศาสตร์	 วาทกรรมไม่สามารถเข้าถึง

ได้อย่างรวบรัดโดยปราศจากการเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์	 โดยเฉพาะ

ประวัติศาสตร์ภูมิป ัญญาที่ช ่วยอธิบายว่าท�าไมบางแนวคิดถึงสามารถอยู ่มา

นับพัน	 ๆ	 ปีจนปัจจุบัน	 ในขณะที่หลายแนวคิดได้อ่อนตัวลงและจมอยู่ในโลกแห่ง

ประวัติศาสตร์	 การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในแบบประวัติศาสตร์ในท�านองน้ี
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จะช่วยเปิดมุมมองและท�าให้เราตระหนักมากข้ึนถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในมิติทาง

ญาณวิทยาที่เชื่อมต่อระบบท้องถิ่นกับระบบโลก	 ดังสะท้อนในกระบวนการแห่งการ

ปะทะสังสรรค์	การปะติดปะต่อทางความคิด	การบูรณาการ	และการโต้ตอบ/ตอบโต้

ในมิติภาษา	ความคิด	ความรู้	ความจริง	และอุดมการณ์
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