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ภาณุทัต ยอดแก้ว๒
บทคัดย่อ
ทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (critical discourse analysis) เป็น
เครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเปิดเผยถึงอุดมการณ์ที่ฝังอยู่ในวาทกรรมและรวมถึง
วัฒนธรรมทีส่ ร้างวาทกรรมดังกล่าว บทความนีต้ อ้ งการศึกษาอัตลักษณ์ของวาทกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย และสืบค้นว่าวาทกรรมดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นมา
ในบริบททางประวัติศาสตร์แบบไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิเคราะห์จากทฤษฎี
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ในบทความนีผ้ วู้ จิ ยั พยายามอธิบายว่าแนวคิดว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนได้ถูกสะท้อนในฐานะภาพตัวแทน (representation) ในงานวรรณกรรม
อย่างไร
ไตรสิกขาและพุทธปัญญาถูกพบว่าเป็นชุดความรู้และสะท้อนฐานคติทาง
อุดมการณ์ วาทกรรมว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของเถรวาทไทยถูกสร้างขึ้นในยุคสงคราม
เย็นเมื่อวาทกรรมเสรีนิยมได้แข่งขันกับวาทกรรมคอมมิวนิสต์ในการช่วงชิงความเป็น
เจ้าอุดมการณ์ วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรม
โต้วตั ถุนยิ ม บริโภคนิยม และจักรวรรดินยิ มใหม่ อย่างไรก็ตามวาทกรรมเถรวาทไทยได้
พัฒนาขึน้ ในยุคต่อมาจนมีรปู แบบทีส่ ลับซับซ้อน ทัง้ ในด้านเนือ้ หา โครงเรือ่ ง การให้เหตุผล
และการใช้ความหมายโดยนัย (implicature) เพือ่ สร้างความแตกต่างให้แก่ความหมาย
ของตนเอง
ค�ำส�ำคัญ : วาทกรรม, ตัวบท, สิทธิมนุษยชน, เถรวาท, ภาพแทน
๑
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Thai Buddhist Modernism: Human Rights Discourse
as Formulated by Thai Buddhist Monks and its
Historical Development
Panutat Yodkaew๓

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 neoimperialism. Theravada Buddhist discourse has developed over the past decades
to integrate various strands of discursive knowledge of modern disciplines
๓
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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

ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา : วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย 191

บทน�ำ
ภาษาที่ยังไม่ตายต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
โครงสร้างทางความรู้ ความจริง และอ�ำนาจในสังคมดังที่สะท้อนอยู่ในตัวภาษานั้น
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยต่าง ๆ ของประวัติศาสตร์ วาทกรรม (discourse) หรือถ้อยค�ำ
ภาษาในที่นี้จึงมิได้มีความหมายในแบบที่บุคคลทั่วไปเข้าใจ แต่ทว่าหมายถึงสิ่งที่มิเชล
ฟูโกต์ (Michel Foucault) ได้เสนอไว้หนังสือ “Archaeology of Knowledge”
ฟู โกต์ เ ห็ นว่ า เอพี ส ตีม (episteme) หรือรูปแบบหนึ่งของชุ ด ความรู ้ ที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
การประกอบสร้างทางวาทกรรมอย่างเป็นระบบจนมีเอกลักษณ์หรือความโดดเด่น
การหาเงื่ อ นไขในประวั ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ อธิ บ ายพั ฒ นาการของกฏเกณฑ์ ค วามรู ้ แ ละ
ความจริง/ชุดความรูต้ า่ ง ๆ ทีพ่ บในวาทกรรม ทีถ่ กู ผลิตขึน้ โดยกลุม่ ต่าง ๆ ในสังคมจึงเป็น
ประเด็นที่สร้างความสนใจแก่ฟูโกต์ เอพีสตีมในนัยนี้จึงเป็นแกนกลางของแนวคิด
เรื่องวาทกรรม (discourse) ในนิยามของฟูโกต์ ซึ่งหมายถึง “วิธีคิดและวิธีพูดที่มี
กฏเกณฑ์ในเรือ่ งหนึง่ ๆ (regulated ways of speaking)” วาทกรรมจึงมีระบบความจริง
(regime of truth) เช่น อะไรที่สมควรเรียกว่า “ความจริง” และอะไรเป็น “ความรู้”
การประกอบสร้างทางวาทกรรมซึง่ ได้แก่การรวมตัวของแนวคิดต่าง ๆ ในระบบวาทกรรม
นั้นเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ (Barker, 2004, p. 61) อย่างไรก็ดี
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในที่นี้มิจ�ำเป็นต้องเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทาง
สังคม หรือความสัมพันธ์ในมิติทางกายภาพ แต่อาจเป็นความสัมพันธ์ในมิติทางความรู้
เทคโนโลยี กฎหมาย จริยธรรมก็ได้ ความรู้เชิงวาทกรรม (discursive knowledge)
จึงเป็นเรือ่ งเดียวกับอ�ำนาจในสังคมปัจจุบนั โดยเฉพาะในรูปแบบต่าง ๆ ของการครอบง�ำ 
(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
แต่ ว าทกรรมยั ง สามารถก� ำ หนดหรื อ สร้ า งความหมายในแบบฉบั บ ของตนเอง

192

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

ในกระบวนการประกอบสร้างทางวาทกรรม (discursive formation) นี้ บางชุดความรู้
อาจถูกปิดกั้นหรือถูกปฏิเสธว่าเป็นเรื่องไม่จริง หรือเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นหากพิจารณา
ตามเกณฑ์ทางญาณวิทยาที่มีอยู่ในวาทกรรมนั้น วาทกรรมจึงท�ำหน้าที่ในการก�ำหนด
ว่าความหมายไหนสามารถใช้ได้บ้างภายในสภาวการณ์ต่าง ๆ (Chris Barker, 2004,
p. 55) ตัวอย่างวาทกรรมที่ชัด เช่น วาทกรรมวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) ที่ได้
ก�ำหนดวิธกี ารเล่าอธิบายเกีย่ วกับธรรมชาติ โลกและจักรวาล โดยเฉพาะความจริงทีว่ า่
โลกนัน้ กลม โลกเป็นสสาร และโลกเป็นส่วนหนึง่ ของระบบสุรยิ ะจักรวาล หากพิจารณา
กับตัวอย่างในปัจจุบัน วาทกรรมวิทยาศาสตร์น้ีจึงต้องปฏิเสธวิธีคิดของลังกาโบราณ
ดังปรากฏในพระไตรปิฎกและในเตภูมิกถาที่เห็นว่าโลกแบนและโลกนั้นมีขอบโลก
งานวิจัยนี้พบว่าวิธีคิด วิธีเทศนา วิธีพูด วิธีเขียนของพระสงฆ์ไทยเป็น
เรือ่ งความรูเ้ ชิงวาทกรรม (discursive knowledge) ทีส่ ะท้อนกฎเกณฑ์ทางญาณวิทยา
และอภิปรัชญาของตนเอง และยังสะท้อนความเป็นจารีตและความเป็นสถาบันทาง
สั ง คมที่ ยั ง มี อ� ำ นาจมากในสั ง คมของตนเองผ่ า นการเทศนาสั่ ง สอนประชาชน
อย่างไรก็ดีวาทกรรมเถรวาทไทยได้เปลี่ยนไปในรอบสองร้อยปีอันเนื่องจากการปะทะ
ทางชุดความรู้ของโลกตะวันตก วาทกรรมเถรวาทไทยในยุคปัจจุบันจึงไม่เน้นความรู้
จ�ำนวนมากในพระไตรปิฎกอีกต่อไป แต่เน้นเฉพาะมิติจริยศาสตร์ ดังที่ทราบกันดี
เนื่องจากญาณวิทยาเถรวาทแตกต่างจากญาณวิทยาของวิทยาศาสตร์ ดังนั้นค�ำบาลี
จ�ำนวนมากที่พบอยู่ในวาทกรรมที่พระสงฆ์ไทยใช้มักมาพร้อมกับวิธีคิดหรือฐานคติ
(assumption) ที่สะท้อนชุดความรู้ (episteme) และอุดมการณ์ (ideologies) ที่อาจถูก
เรียกในชื่อต่าง ๆ กัน เช่น โลกทัศน์ วิธีคิด ค่านิยม หรือแม้แต่จารีตทางประวัติศาสตร์
ตัวอย่างเช่น กรอบไตรสิกขาจัดว่าเป็นชุดความรู้และอุดมการณ์เถรวาท ดังสะท้อน
ในการใช้ค�ำว่า “ปัญญา” หรือในส�ำนวน “รู้ตามความจริง” ค�ำว่า “ปัญญา” ในภาษาไทย
ทั่วไปหมายถึง ความฉลาด หรือ การรู้ทั่ว การรู้ถึง แต่ค�ำว่า “ปัญญา” ในวาทกรรม
เถรวาทไทยนัน้ หมายถึงความรูแ้ ละการรูท้ ถี่ กู ต้อง โดยเฉพาะชุดความรู้ หรือพระธรรม
ที่น�ำไปสู่การด�ำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งมีเป้าหมายคือการหลุดพ้น ดังนั้น
ขอบเขตทางความหมายของค�ำนีใ้ นวาทกรรมเถรวาทจะแคบ ซึง่ ต้องมิใช่การตระหนักรู้
เรื่องอะไรก็ได้ และการรู้ชุดความรู้นั้นต้องไม่มาจากความเห็นแก่ตัวหรือไม่ก่อให้เกิด
การผิดศีล หรือการเบียดเบียนสัตว์โลก
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การวิ เ คราะห์ ใ นงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ เ ปิ ด เผยว่ า วาทกรรมเถรวาทไทย (Thai
Theravada discourse) หรือค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบ ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา หรือนับตั้งแต่การที่สังคม
สยามเปิดรับวาทกรรมวิทยาศาสตร์ (ตรรกะเหตุผลนิยมและวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์)
ในทิศทางเดียวกัน วาทกรรมของสถาบันสงฆ์ซึ่งใช้ค�ำศัพท์ภาษาไทยร่วมกับพระบาลี
(ที่ตกทอด/ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นอย่างเหนียวแน่นผ่านวิธีคิด วิธีเขียน วิธีพูด
หรื อ การศึ ก ษา) ในบริ บ ทของการเทศนาสั่ ง สอนและในบริ บ ทของการเขี ย นงาน
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะนับจากยุคแห่ง
การเปิดประเทศเพือ่ รับวัฒนธรรมตะวันตกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นต้นมา
อย่างไรก็ดีหากพิจารณาในด้านพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของวาทกรรม
เถรวาทไทยทีย่ าวนานนี้ ปัจจัยภายนอกส�ำคัญ ๆ เช่น การเปิดประเทศ อันเนือ่ งจากลัทธิ
ล่าอาณานิคม (Colonialism) และลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) ได้กดดันให้
ชนชั้นน�ำไทยต้องการปฏิรูปตนเอง และสิ่งแรกที่จ�ำเป็นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนควบคู่
กั บ การปฏิ รู ป กองทั พ คื อ การปฏิ รู ป ความคิ ด ดั ง สะท้ อ นในการปฏิ รู ป คณะสงฆ์
การปฏิรูประบบราชการ และสร้างระบบการศึกษาในแบบใหม่เพื่อรองรับวิถีการผลิต
ในแบบใหม่ อย่างไรก็ดีระบบการศึกษาส่วนใหญ่ของสยามในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
มักอยูใ่ นอ�ำนาจของวัด พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงผนวชอย่างยาวนาน
และทรงเห็นว่ารากฐานแรกที่รัฐสยามอาจจ�ำเป็นต้องปฏิรูปคือระบบความรู้และ
ระบบสงฆ์ ทั้งนี้เพราะความรู้สูงสุดของไทยอยู่ในศาสนา และข้าราชการชั้นเลิศ
ของโลกสยามทั้งหมดมาจากวัด การสถาปนาธรรมยุติกนิกายจึงเกิดขึ้นมาในบริบทนี้
พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ ว่าด้วยพุทธธรรม ๔ อย่าง เพื่อทรงบอกเป็นนัยถึง
การเปลี่ ย นแปลงทางความคิ ด ที่ จ ะต้ อ งมี ขึ้ น ในยุ ค ต่ อ มา ในรั ช สมั ย พระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว การสร้ า งต� ำ ราทางพระพุ ท ธศาสนาภายใต้
การก� ำ กั บ ของสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรสได้ เ กิ ด ขึ้ น
การออกพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)
ได้พัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกิจการทาง
พระพุ ท ธศาสนา ในรั ช กาลของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ได้ มี
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ความพยายามที่จะท�ำให้พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ชาติไทยในแบบ
สมั ย ใหม่ ดั ง ในค� ำ ขวั ญ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย ์ ” หลั ง เหตุ ก ารณ์
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ วาทกรรมเสรีนิยม (ประชาธิปไตย
ความเสมอภาค) ได้มีอิทธิพลต่อค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ดังเช่น การประดิษฐ์
ค�ำว่า “ธรรมาธิปไตย” เพื่อล้อแนวคิดประชาธิปไตย และการใช้ค�ำว่า “อิสรภาพ”
แทนค�ำว่า “วิมุตติ” และ “ความหลุดพ้น” ซึ่งเป็นส�ำนวนดั้งเดิม ในยุคสงครามเย็น
การหลั่ ง ไหลทางความคิ ด การแข่ ง ขั น ทางอุ ด มการณ์ ร ะหว่ า งค่ า ยเสรี นิ ย มกั บ
ค่ า ยสั ง คมนิ ย ม และการปรากฏตั ว ขึ้ น ของลั ท ธิ จั ก รวรรดิ นิ ย มใหม่ (Neo
imperialism) ได้ท�ำให้พระสงฆ์ตระหนักในสถานการณ์โลกและเริ่มบูรณาการความรู้
และปะติดปะต่อความคิด (bricolage) จากวิทยาการสมัยใหม่ ปราชญ์เถรวาทในยุคนี้
เช่น พุทธทาสภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้สร้างค�ำใหม่ เช่น
ธัมมิกสังคมนิยม ปัญญาเสรี วิทยาศาสตร์ทางจิต เป็นต้น ปราชญ์เถรวาทไทยทั้ง
สองรูปได้ขอยืมค�ำจ�ำนวนมากจากวาทกรรมของศาสตร์สมัยใหม่ที่ก�ำลังหลั่งไหล
เข้าสู่สังคมไทย โดยเฉพาะคลังศัพท์สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เป็นต้น แม้กระนั้น
ปราชญ์เถรวาทของไทยไม่สนับสนุนการใช้ภาษาสิทธิ์ แต่กลับนิยมใช้ค�ำว่าอิสรภาพ
และเสรีภาพ ทั้งนี้เพราะปราชญ์เถรวาทไทยเห็นว่าสิทธิบอกเป็นนัยถึงการปกป้อง
สิทธิของตน หรือความเห็นแก่ตัว ในขณะที่วิธีคิดทางจริยศาสตร์พุทธเน้นภาษาหน้าที่
แม้ว่าแนวคิดชาตินิยมได้ถูกปลุกเร้าในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาและ
ในช่วงรัฐบาลเผด็จการทหาร แต่แนวคิดเรื่องชาตินิยมกลับไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากนัก
ในแดนของศาสนา ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาโดยเนื้อแท้เป็นเรื่องของความไม่เห็น
แก่ตัวและความเมตตากรุณาในแบบสากล งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ช่วงสงครามเย็นจึงยังวนเวียนในเรื่องแก่นพุทธจริยศาสตร์ เช่น ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา
มรรคมีองค์ ๘ กฏแห่งกรรม เป็นต้น ในขณะที่วิชชา ๘ อภิญญา ๖ ยังคงเป็นแนวคิด
ที่แพร่หลายในหมู่คนที่ชื่นชอบเรื่องพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ พวกเขาเหล่านั้น
เห็นว่าเรื่องเหล่านี้ต่างเป็นเรื่องสากลในความหมายที่ว่าหากใครเชื่อและปฏิบัติ ผู้นั้น
ก็ย่อมบรรลุได้
วาทกรรมเถรวาทไทย (Thai Theravada discourse) ในทีน่ หี้ มายถึงวาทกรรม
ที่ พ ระสงฆ์ ไ ทยใช้ ใ นการศึ ก ษาเล่ า เรี ย นพระธรรม ในการเล่ า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
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พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า หรือในการเทศนาสั่งสอนประชาชน ทั้งนี้เพราะ
คั ม ภี ร ์ โ บราณทางพระพระพุ ท ธศาสนามั ก ใช้ ภ าษาขอมในการถอดมโนทั ศ น์ จ าก
พระไตรปิ ฎ กของสิ ง หลลั ง กา ตั ว อั ก ษรไทยเพิ่ ง เริ่ ม ใช้ ใ นการถ่ า ยทอดสาระของ
พระไตรปิฎกเมื่อไม่นานมานี้ ในช่วงนี้เอง สาระบางส่วนของพระไตรปิฎกถูกเน้น
สาระบางส่วนไม่ได้เน้นเหมือนในสมัยก่อนหน้านี้ เช่น จักรวาลวิทยา เป็นต้น ในนัยนี้
วาทกรรมเถรวาทไทยจึงท�ำหน้าที่ถ่ายทอด ตีความ และสะท้อนวิธีคิดของสถาบันสงฆ์
วาทกรรมจึ ง มี พ ลวั ต มิ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง เพราะวาทกรรมเถรวาทไทยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ภาษาไทย (ที่ ยั ง ไม่ ต ายในขณะที่ ภ าษาบาลี ต ายแล้ ว ) เมื่ อ ภาษาไทยเปลี่ ย น
วาทกรรมเถรวาทเปลี่ ย น การเล่ า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาก็ ต ้ อ งเปลี่ ย น
แต่ในขณะเดียวกัน วาทกรรมเถรวาทไทยมีความพิเศษ หรือมีความแตกต่างจากภาษาไทย
ทั่วไปในด้านความหมายตรงที่วาทกรรมเถรวาทไทยสามารถสะท้อนหรือถ่ายทอด
ชุดความรู้ทางพุทธ (Buddhist episteme) โดยเฉพาะฐานคติทางญาณวิทยาและ
อภิปรัชญาพุทธ (Buddhist epistemological and metaphysical assumptions)
เมื่ อ พิ จ ารณาในระดั บ ฐานคติ ห รื อ มโนทั ศ น์ เ บื้ อ งล่ า งสุ ด ยกตั ว อย่ า งเช่ น
การที่ ช าวพุ ท ธเชื่ อ ในเรื่อ งกฎแห่ง กรรม การเชื่อ ในเรื่ องชาติ ที่ แล้ ว และโลกหน้ า
การเชื่ อ ในความจริ ง ของวิ ช ชา ๘ หรื อ อภิ ญ ญา ๖ การเชื่ อ ว่ า มรรคมี อ งค์ ๘
เป็นความรู้และความจริงที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติที่สามารถท�ำให้มนุษย์พ้นทุกข์หรือ
หลุดพ้น หรือการเชือ่ ในเรือ่ งปฏิจจสมุปบาทและกฎไตรลักษณ์วา่ เป็นเรือ่ งกฎเกณฑ์แห่ง
ความจริง เป็นต้น
อัตลักษณ์ที่พบในตัวอย่างทางตัวบทของงานวรรณกรรมเถรวาทที่ถูกพบ
ในงานวิ จั ย นี้ คื อ การใช้ ไ ตรสิ ก ขาและพุ ท ธปั ญ ญาในฐานะกรอบความคิ ด หรื อ
โครงสร้างทางความคิด (structure of thought) ดังเช่น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ได้เขียนในหนังสือ “สิทธิมนุษยชนสร้างสันติสุขหรือสลายสังคม” ว่า
“เรายั ง มี ข ้ อ ปฏิ บั ติ อื่ น ที่ จ ะต้ อ งท� ำต่ อ ไปอี ก มาก คื อ เราจะต้ อ งก้ า วจาก
เรื่ อ งศี ล ๕ เรื่ อ งทิ ศ ๖ และเรื่ อ งอบายมุ ข เหล่ า นี้ โ ดยพั ฒ นาชี วิ ต ขึ้ น ไป อย่ า ง
ที่กล่าวไว้ว่าจากศีล ขึ้นไปสู่สมาธิ และปัญา สิทธิมนุษยชนก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่อง
ระดับศีลนั้นเอง (Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto), 2013, p. 21)”

196

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

หรื อ ในกรณี ข องพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ที่ ไ ด้ ใ ช้ ค� ำ ว่ า “ปั ญ ญา” ซึ่ ง เป็ น ปั ญ ญา
ในไตรสิกขา หรือ ความดีในระดับสูงสุดในงานนิพนธ์ “อตัมมยตาปริทัสน์” ของตน
“ความก้าวหน้าของคนในโลก สติปัญญาของโลก มันไม่ต้องติดอยู่ในโลก
คือ สามารถที่จะออกไปนอกโลก ไปสู่โลกุตตระได้ ถ้ารู้จักประพฤติ รู้จักปฏิบัติ รู้จัก
กระท�ำ  บัดนี้จะเอาธรรมะสูงสุดนี้มาใช้กับปัญหาโลก ๆ ปัญหาที่มีอยู่ในโลก ทั่วโลก
ในปัจจุบันนี้ก็ได้ คือปัญหาสิทธิมนุษยชน (Phutthatphikkhu, 2003, p. 420-421)”
หรือในกรณีของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีที่ใช้แนวคิดเรื่องปัญญาในงาน
นิพนธ์เรื่อง “ปัญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้” ซึ่งสะท้อนไตรสิกขา
“ปัญญาสากล กล่าวคือ ปัญญาทีไ่ ม่เคลือบแฝงไปด้วยตัณหา (Vajiranedhi, 2008, p. 21)”
แม้วา่ ค�ำศัพท์บาลีเป็นรูปแบบหนึง่ ของอัตลักษณ์ของความเป็นเถรวาท แต่การ
สร้างค�ำและความหมายใหม่เพื่อใช้ในการเทศนาสั่งสอนยังต้องด�ำเนินอยู่ตลอดเวลา
นีจ้ งึ สะท้อนกระบวนการทีเ่ รียกว่า “การปะติดปะต่อทางมโนทัศน์ (bricolage)” อันเป็น
ผลจากการผสมผสานและการปะทะทางความคิดในยุคโลกาภิวัตน์ (globalization)
การเปลีย่ นแปลงและการผลิตค�ำศัพท์ใหม่ ๆ จึงเกิดขึน้ ตลอดเวลาในโลกของวาทกรรม
เถรวาทไทย ทัง้ นีเ้ พราะภาษาไทยเปิดรับมโนทัศน์จากทีอ่ นื่ ๆ ตลอดเวลา หรือยังไม่ตาย
การรับมโนทัศน์จึงท�ำให้ภาษาไทยและวาทกรรมเถรวาทไทยมีวิธีคิดที่สลับซับซ้อนและ
ทันกับตรรกะและความหมายของยุคสมัยใหม่
ในด้านการตีความวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทยจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของโลกแห่งวาทกรรมเถรวาทไทย ทั้งนี้เพราะการตีความในแบบเถรวาท
แตกต่างจากการตีความในแบบทั่วไป และเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ชัดขึ้น ผู้วิจัยขอยก
ตัวอย่างค�ำว่า “ปัญญา” ค�ำนี้สามารถแปลในแบบภาษา/วาทกรรมไทยทั่วไปว่า “รู้ทั่ว”
หรือ “ความฉลาด” หรือ “ความรอบรู้” และในขณะเดียวกันค�ำเดียวกันนี้ยังสามารถ
แปลในแบบวาทกรรมเถรวาทไทยว่า “รู้ตามความเป็นจริง (ที่น�ำไปสู่การพ้นทุกข์)”
ซึ่งในกรณีนี้คือการตระหนักรู้เกี่ยวกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้น มิใช่การรู้
ทั่วหรือการตระหนักรู้ในเรื่องใดก็ได้ที่ไม่น�ำไปสู่การพ้นทุกข์ในแบบภาษาไทย เช่น
การรู้ในชุดความรู้ที่ก่อให้เกิดกิเลสและอุปาทาน ตรงจุดนี้ค�ำศัพท์บางตัวที่เราพบใน
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งานวรรณกรรมอาจมีทั้งความหมายตามตัวอักษรในแบบทั่วไป และความหมายที่ถูก
ก�ำหนดโดยระบบวาทกรรมเถรวาทอีกด้วย ซึง่ มิใช่บริบทไทยร่วมสมัยทีไ่ ม่ใช้โครงสร้าง
ไตรสิกขาในการมองโลก แต่ใช้กรอบทางความคิดในแบบอื่น รวมถึงวิทยาศาสตร์
ในด้านพัฒนาการงานวิจัยพบว่า วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์
ไทยเป็นเรื่องของปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่มาจากโลกตะวันตก โดยเฉพาะอุดมการณ์
ทางการเมือง ในที่นี้จึงต้องรวมถึงแนวคิด/วาทกรรมสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตก
วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทยสะท้อนสิง่ ทีเ่ รียกว่า “วาทกรรมโต้
(counter discourse)” ทั้ ง นี้ เ พราะผู ้ ป ระพั น ธ์ มิ ไ ด้ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ เนื้ อ หาสาระและ
ความจริงดังที่ปรากฏในวาทกรรมหลัก (dominant discourse) ที่ผลิตโดยประเทศ
มหาอ�ำนาจตะวันตก วาทกรรมโต้สิทธิมนุษยชนของเถรวาทเกิดขึ้นครั้งแรกในบริบท
สงครามเย็น (Cold War) เมื่อพุทธทาสภิกขุได้เริ่มเทศนาประเด็นนี้ในทศวรรษ ๑๙๘๐
แต่การเผยแพร่วาทกรรมโต้ในประเด็นสิทธิมนุษยชนในรูปงานวรรณกรรมนีอ้ าจเริม่ ขึน้
ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๘๐ การวิเคราะห์ผลงานวรรณกรรมของพุทธทาสภิกขุพบว่า
พุทธทาสภิกขุเห็นว่าเสรีนิยมเป็นเรื่องเดียวกับลัทธิปัจเจกชนนิยม ลัทธิวัตถุนิยม และ
ลัทธิบริโภคนิยม (ซึ่งรุกเข้ามาในสังคมไทยเมื่อรัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่จะรับแนวคิด
ทุนนิยมเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ) วาทกรรมโต้กับสิทธิมนุษยชนของเถรวาทไทย
ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความตระหนักในประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์โลก (awareness of
geopolitical issues) ในยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างสองค่าย
ทางอุดมการณ์ โดยมีเป้าหมาย ๑) เพื่อการอธิบายนัยลบของจริยศาสตร์แบบสิทธิ์
ที่ ค รอบง� ำ การศึ ก ษานิ ติ ศ าสตร์ ข องไทยที่ นิ ย มใช้ วิ ธี คิ ด แบบอรรถประโยชน์ นิ ย ม
จนกระทัง้ ละเลยวิธคี ดิ ดัง้ เดิมในสังคมไทย ๒) เพือ่ การประยุกต์ใช้วธิ คี ดิ ของสหวิทยาการ
ใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลก โดยตอกย�้ ำ ว่ า พระพุ ท ธศาสนาเป็ น เรื่ อ งที่ ยั ง พิ สู จ น์ ไ ด้
หรือไปได้กับวิทยาศาสตร์ แต่วิทยาศาสตร์ได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ในแบบที่เห็นแก่ตัว
เช่น การผลิตสินค้าและบริการเพื่อมุ่งแต่เรื่องการแสวงหาก�ำไรอย่างมหาศาล และ
๓) เพื่อการเทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับความดี ตามค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนจากมุมมองของเถรวาทดังกล่าวได้พัฒนาใน
ยุคต่อมาจนมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ทั้งในด้านเนื้อหา โครงเรื่อง ยุทธศาสตร์การให้/
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สร้างเหตุผล การใช้หลักฐานในเชิงวิชาการ และการใช้สหบท (intertextuality) เพือ่ สร้าง
ความหมาย รวมถึงการอ้างฉากต่าง ๆ ของประวัตศิ าสตร์โลกในการสร้างความชอบธรรม
ให้ แ ก่ เ หตุ ผ ลของผู ้ ป ระพั น ธ์ ดั ง ปรากฏในงานของสมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตโต) และพระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี แต่ทกุ ตัวบทล้วนสะท้อนวิธคี ดิ แบบเถรวาท
ซึ่งสะท้อนความเป็นจารีตและบ่งบอกถึงอ�ำนาจของสถาบันสงฆ์ที่ยังมีอยู่ในสังคมไทย
โดยเฉพาะบทบาททางสังคมทีโ่ ดดเด่นของตน อันได้แก่ การเทศนาสัง่ สอนสาธารณชน
ในเรื่องความดี วิธีท�ำความดี เป้าหมายของความดี และการแบ่งระดับของความดี
เป็นต้น แม้บทบาททางสังคม เช่น บทบาทในด้านการศึกษาของสถาบันสงฆ์ได้ลดลง
อย่างมากในศตวรรษที่ผ่านมา
แต่ในขณะเดียวกัน งานวิจยั นีย้ งั พบอีกว่า การผลิตวาทกรรมของเถรวาทไทย
ยังต้องค�ำนึงถึงความสมจริง ซึ่งในที่นี้หมายถึงพลังอ�ำนาจของญาณวิทยาของศาสตร์
สมัยใหม่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท�ำให้พระสงฆ์ที่จะต้องท�ำหน้าที่เทศนา
สั่งสอนจ�ำเป็นต้องคอยติดตามกระแสความรู้ที่มีอยู่ในสังคมให้ทัน โดยเฉพาะต้องรู้ว่า
ตนต้องใช้ภาษาในลีลาใด ตนควรต้องหยิบยกประเด็นสังคมใด ตนควรต้องอ้างหลักฐาน
ชิน้ ไหน หรือตนต้องยอมรับหรือควรข้ามประเด็นใดเพือ่ เปิดทางให้ประเด็นอืน่ สามารถ
ครอบง�ำตัวบท การปะทะและการผสมผสานทางญาณวิทยาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา และเข้มข้นอย่างมากในยุคสงครามเย็น จนมีผลท�ำให้เกิด
วาทกรรมเถรวาทไทย ดังที่พบในปัจจุบันมีบางลักษณะหน้าตาที่แปลกไปจากวาทกรรม
เถรวาทไทยที่พบในอดีต เช่น ในงานพระราชนิพนธ์ “ว่าด้วยมนุษยธรรม ๔ อย่าง
(พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั )” ไปอย่างมาก หากวิเคราะห์
ลงอย่างละเอียด

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย
๒. เพื่อศึกษาพัฒนาการของวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย
๓. เพือ่ วิเคราะห์วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทยในแบบรือ้ สร้าง
(deconstruction) เพื่อหาชุดความรู้เชิงวาทกรรม (discursive knowledge) เด่น ๆ ที่
ปรากฏอยู่ในตัวบท และเพื่อเปิดเผยเกี่ยวกับอุดมการณ์ (ideology) กลวิธีทางค�ำศัพท์
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(lexical strategy) และกลวิธที างโวหาร (rhetorical strategy) เด่น ๆ ทีถ่ กู ใช้ในการผลิต
ตัวบท (textual production) ดังกล่าว

นิยามศัพท์
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มีค�ำศัพท์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และเพื่อประโยชน์
ต่อการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาจึงให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ ดังนี้
๑. สิทธิมนุษยชน (human rights) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพอันเนื่องจาก
การเป็นมนุษย์
๒. ปั ญ ญา หมายถึ ง การรู ้ ทั่ ว หรื อ การรู ้ ส รรพสิ่ ง ตามความเป็ น จริ ง
รวมถึงความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
๓. สิทธิ (right) หมายถึง เสรีภาพที่จะท�ำตามเจตจ�ำนงของตน ซึ่งไม่
แตกต่างจากเจตจ�ำนงเสรี (free will) ในความหมายของโลกตะวันตก
๔. สิทธิในกฎหมายสิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิท์ เี่ กิดขึน้ เพราะความสัมพันธ์
ทางกฎหมายโดยต้องมีบคุ คล/กลุม่ บุคคลมาท�ำหน้าทีร่ บั รองสิทธิห์ รือเพือ่ สนองสิทธิข์ อง
ผูท้ รงสิทธิ์ สิทธิน์ เี้ ป็นมโนทัศน์ทพี่ ฒ
ั นาในส�ำนักคิดตะวันตก ต่อมาแนวคิดว่าด้วยสิทธิจ์ งึ
กลายเป็นรากฐานของกระบวนการยุตธิ รรมในยุคปัจจุบนั
๕. วาทกรรม (discourse) หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต
เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance) ให้สรรพสิง่ ต่าง ๆ ในสังคม ไม่วา่
เป็นความรู้ ความจริง อ�ำนาจ
๖. การปะติดปะต่อทางมโนทัศน์ (bricolage) หมายถึง การใช้คำ� ในบริบทหนึง่
เพื่อ/ส�ำหรับ/ในอีกบริบท อันเนื่องจากข้อจ�ำกัดของค�ำที่มีใช้อยู่ในระบบภาษา วิธีนี้ก่อ
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ขอบเขตข้อมูล
๑. ขอบเขตในด้านเนือ้ หาของการวิเคราะห์ (เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์เนือ้ หา
ของตัวบท)
เนือ่ งจากความหลากหลายในทัศนะและวิธวี เิ คราะห์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั การวิจยั
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ในครั้ ง นี้ จ ะยึ ด ความเห็ น /การวิ เ คราะห์ / วิ ธี ตี ค วามของนั ก วิ ช าการ/บุ ค ลส� ำ คั ญ
ดังต่อไปนี้
		 ๑. พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ใน “อตัมมยตาปริทัสน์”
		 ๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ใน “สิทธิมนุษยชน สร้าง
สันติสุขหรือสลายสังคม”
		 ๓. พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ใน “ปัญญาทีส่ ากลคือหลักประกัน
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. พุทธประวัติ เล่ม ๑ (พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส)

๒. กรอบแนวคิดที่น�ำมาศึกษา
ทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์
หลายส�ำนักคิดได้พยายามเสนอวิธกี ารวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (critical
discourse analysis) ที่หลากหลาย แต่กรอบการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในงาน
วิจัยนี้เน้นวิธีศึกษาแบบฟูโกต์ (Foucaultian approach) ที่เน้นการตรวจสอบชุดความรู้
(episteme) และการจัดระเบียบทางวาทกรรม (order of discourse) ในวาทกรรม/
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ตัวบท ทฤษฎีนไี้ ด้รบั อิทธิพลทางความคิดจากมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) นักปรัชญา
และนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่เห็นว่า ไม่มีความสัมพันธ์ทางสังคมใดที่ปราศจาก
เรื่องอ�ำนาจ (il n’y a pas de relation social sans le pouvoir) แต่ขณะเดียวกัน
ผู้วิจัยยอมรับว่าเทคนิคบางประการของวิธีการศึกษาของส�ำนักจารีตเวียนนากับแลง
คาสเตอร์ (Vienna and Lancaster traditions of CDA) หรือที่นิยมเรียกกันในแบบ
ทั่วไปว่า “วิธีศึกษาวาทกรรมในแบบประวัติศาสตร์ (discourse historical approach)”
(Wodak & Meyer, 2001, p. 160-180) ได้น�ำมาประยุกต์ใช้ด้วย วิธีศึกษาของส�ำนัก
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์โดยทัว่ ไปมักเน้นสามประเด็นส�ำคัญ คือ ๑. ประเด็น
ตัวบท (text) ซึ่งหมายถึงลักษณะภาษา ประเภทวาทกรรม การสร้างเหตุผล และ
รวมถึงเครื่องมือทางวรรณศิลป์ (literary devices) ๒. ประเด็นวิถีปฏิบัติทาง
วาทกรรม (discursive practice) ซึง่ หมายถึงการประกอบสร้างวาทกรรม (discursive
constitution) ที่สะท้อนสถานะทางสังคมของผู้พูด (social status of the speakers)
และสามารถบ่งบอกถึงการแบ่งระดับทางสังคม (social stratification) ที่มีอยู่จริง
วาทกรรมในนัยนี้จึงสะท้อนโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ (power relation)
ในมิติสังคม เพราะภาษาของกลุ่มที่มีอ�ำนาจได้ถูกแสดงผ่านเทคนิคที่หลากหลาย
ในระหว่างการประกอบสร้างตัวบท เช่น ลีลาการใช้ภาษา (language styles) ซึ่งรวม
ถึงคัพท์ (vocabularly) วากยสัมพันธ์ (syntax) การเน้นเสียง (intonation) การใช้
ส�ำนวนหรือสุภาษิต (proverb) และการเรียกชื่อ (naming strategy) ซึ่งมีอิทธิพล
อย่างมากในการผลิตตัวบท (text production) และในการตีความหรือการบริโภค
ตัวบท (text consumption) นอกจากนั้น การเล่าเรื่องและรูปแบบการให้เหตุผล
(reasoning) และหลักเหตุผล (argument) ล้วนมีความส�ำคัญในการวิเคราะห์ เพราะ
สะท้อนถึงความเป็นสถาบันทางสังคมของผูพ้ ดู ยิง่ กว่านัน้ หากพิจารณาในด้านการสร้าง
ความหมายหรือการปะติดปะต่อทางมโนทัศน์ การใส่บริบท (contextualization) การถอด
ออกจากบริบท (decontextualization) และการเปลี่ยนบริบท (recontextualization)
ดังที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการผลิตตัวบทเป็นประเด็นที่ต้องค�ำนึงถึง และ ๓. ประเด็น
วิถีปฏิบัติทางสังคม-วัฒนธรรม (socio-cultural practice) ซึ่งหมายถึงเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการก�ำหนดทิศทางของวาทกรรม อาจเข้าใจใน
แบบกว้าง ๆ ว่าหมายถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดและการด�ำรง
อยูข่ องวาทกรรมชุดดังกล่าว เช่น ปัจจัยสังคม ปัจจัยการเมือง ปัจจัยวัฒนธรรม เป็นต้น
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การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์นี้ คือ การศึกษาวิธพี ดู และวิธเี ขียนทีถ่ กู ท�ำให้
เป็นมาตรฐานและถูกพัฒนาจนเป็นแบบแผน (standardised and institutionalised
ways of talking and writing) ของผู้ประพันธ์ ซึ่งในที่นี้คือ วิธีคิด วิธีเขียน วิธีใช้/
สร้างเหตุผลของพระสงฆ์ทั้งสามรูป อาจกล่าวในอีกแบบ การวิเคราะห์วาทกรรมเชิง
วิพากษ์เน้นวิธีที่พระสงฆ์ใช้ถ้อยค�ำ  วิธีที่พวกเขาได้ให้ข้อมูล (information) และวิธีที่
พวกเขาสร้างการตีความ (interpretation) ดังที่ปรากฏและได้ถ่ายทอดกันอยู่ในระบบ
วาทกรรมเถรวาทไทย มากพอ ๆ กับสิ่งที่พวกเขามุ่งหมายในการสื่อสาร การวิเคราะห์
ในงานวิจยั นีไ้ ด้สร้างอยูบ่ นฐานคติทวี่ า่ อิทธิพลของวาทกรรมนัน้ ไกลกว่าทีผ่ ใู้ ช้วาทกรรม
สามารถเห็นได้ (the influence of the discourse itself is greater than the speakers
themselves can see) ด้วยตนเอง
ทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์สร้างอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการใช้
ภาษามิได้ใสกระจ่าง แต่บางครัง้ ได้นำ� ไปสูก่ ารปิดบังความจริง หรือเหตุการณ์ทางสังคม
(use of language could lead to mystification of social events) แต่การวิเคราะห์อย่าง
รอบด้านสามารถช่วยเปิดเผยกระบวนการใช้ภาษาในลักษณะทีป่ ดิ บังความจริงดังกล่าว
โครงสร้างทางภาษา (construction) ทีเ่ ราใช้บางทีได้ถกู ใช้เป็นเครือ่ งมือทางอุดมการณ์
ในการปิดบังอ�ำพรางผูก้ ระท�ำ หรือแม้แต่ซอ่ นแนวคิดหรือค่านิยมอะไรบางอย่าง หนึง่ ใน
หลักการส�ำคัญของทฤษฎีวเิ คราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์คอื การใช้ภาษาแท้จริงคือการ
ปฏิบตั กิ ารทางสังคม (use of language is a social practice) ทีถ่ กู ก�ำหนดโดยโครงสร้าง
ทางสังคมที่สะท้อนความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ และการใช้ภาษายังได้มีส่วนส�ำคัญในการ
ช่วยรักษาและเปลีย่ นแปลงโครงสร้างนัน้ ในเวลาเดียวกัน เป้าหมายของทฤษฎีวเิ คราะห์
วาทกรรมเชิงวิพากษ์คือการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากการครอบง�ำทางภาษาที่มนุษย์
อาจมิได้ตระหนักผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตนเอง (self reflexion) อย่าง
จริงจัง ทฤษฎีนี้จึงมิใช่แค่บรรยายและอธิบาย แต่ยังสามารถระบุมายาคติหรือวิธีการ
หลอกลวงทางภาษา (delusion) ให้แก่มนุษย์ได้อกี ด้วย (Wodak & Meyer, 2001, p. 7-10)
ส� ำ นั ก นี้ เ ชื่ อ ว่ า ตั ว บทมิ ใ ช่ เ พี ย งสะท้ อ นความคิ ด ของผู ้ ป ระพั น ธ์ เ ท่ า นั้ น
แต่ทว่ายังสะท้อนความคิดและเจตนาของกลุ่มอ�ำนาจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม หรือ
ให้ภาพโครงสร้างทางสังคมที่มีพลวัต ตัวบทมีโครงสร้างเรื่องเล่าที่สะท้อนค่านิยม
โลกทัศน์ หรืออุดมการณ์ของสังคม ฟูโกต์สนใจประเด็นที่ว่าอ�ำนาจได้ถูกจารึกบน
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ภาษา หรือได้ถูกสะท้อนในเพศสภาพ การมองตนเองและการมองโลกได้อย่างไร
แต่ทว่างานวิจัยนี้สนใจว่าอ�ำนาจของความเป็นเถรวาทมีผลต่อวิธีคิด วิธีพูด วิธีเล่า
วิธเี ขียนของพระสงฆ์ไทยได้อย่างไร วิทยาศาสตร์มอี ทิ ธิพลต่อการเทศนาของพระสงฆ์
ไทยขนาดไหน พระสงฆ์ไทยมองตนเองและมองโลกอย่างไร ในช่วงบริบทประวัตศิ าสตร์
ที่มีเงื่อนไขเช่นใดที่วาทกรรมเถรวาทไทยได้เปลี่ยนไป (โดยเทียบกับวาทกรรมเถรวาท
ไทย/ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔)
อย่างไรก็ดีจ�ำเป็นต้องตระหนักว่า ภาษามิได้มีอ�ำนาจ แต่ภาษาถูกใช้ใน
ฐานะวิธี (means) ในการได้อ�ำนาจและในการแสดงอ�ำนาจ อ�ำนาจในที่นี้จึงมิใช่เรื่อง
ทหาร แต่หมายถึงเทคโนโลยีและความรู้ หรือวิธีคิด อ�ำนาจจึงเป็นเรื่องความสัมพันธ์
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโครงสร้างสังคม แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อมีอ�ำนาจ ก็ต้อง
มีการต้านทาน ดังนั้นอ�ำนาจและการต่อต้านเป็นเรื่องที่ผูกโยงซึ่งกันและกัน (power
and resistance are inter-linked) ผลของการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์นี้
จึงบอกเป็นนัยเกี่ยวกับโครงสร้างอ�ำนาจที่มีพลวัตหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในสังคม
และมักถูกต้านทานในเวลาเดียวกัน ดังนั้นทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์
นี้จึงมิเพียงเปิดเผยว่าสิ่งที่ผู้ประพันธ์เขียนสะท้อนความมุ่งหมาย โลกทัศน์ ฐานคติ
อุดมการณ์หรือค่านิยมอะไรบ้าง แต่ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดเผยลักษณะเชิงชักจูง/
โน้มน้าว หรือเชิงจัดการ/บิดเบือนของการใช้วาทกรรม (persuasive or manipulative
character of discursive practices) อีกด้วย (Wodak & Meyer, 2001, p. 162-180)
คุณประโยชน์ของการวิเคราะห์ในลักษณะนี้คือการเปิดเผยความย้อนแย้ง
(paradoxes) ความขัดแย้งในตัวเอง (contradictions) ที่มีอยู่จริงในโครงสร้าง
ตัวบท (text-internal structure) หรือในวาทกรรม (discourse) ดังนั้นการวิเคราะห์
วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของส�ำนักประวัติศาสตร์นี้จึงไม่สนใจเรื่องการประเมินค่านิยม
ว่าอะไรผิดอะไรถูก แต่เสนอความจริงของภาษาและตัวเลือกในงานวิจยั เพือ่ อธิบายว่า
ท�ำไมการตีความบางประเภททีเ่ กีย่ วกับวาทกรรมจึงมีความถูกต้องกว่าการตีความของ
ประเภทอืน่ ๆ  ทฤษฎีนม้ี องภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นรูปแบบของวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคม
(a form of social practice) วาทกรรมจึงเป็นอีกวิธกี ารสือ่ ความเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ าง
สังคมจากมุมมองเฉพาะแบบหนึ่ง (a discourse is a way of signifying a particular
domain of social practice from a particular perspective) (Wodak & Meyer,

204

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

2001, p. 163-180)
ในอีกระดับทฤษฎีวาทกรรมเชิงวิพากษ์นี้ต้องการหารูปแบบเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นเจ้า (hegemonic symbolic form) ที่มีอยู่ในสังคมและเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการผลิตซ�้ำในด้านอุดมการณ์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของวิธีคิดหรือมุมมอง จึงมีฐาน
คติที่ว่าฉากทางสังคม (social setting) ฉากทางสถาบัน (institutional setting)
หรือฉากสถานการณ์ (situational setting) ล้วนมีผลอย่างมากในการก�ำหนดทิศทาง
หรือรูปร่างของวาทกรรม

แนวคิดว่าด้วยความเป็นยุคสมัยใหม่ของพระพุทธศาสนา
งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดว่าด้วยความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาที่
เสนอโดยเดวิด แม็กมาฮาน (David McMahan) แม็กมาฮานได้ส�ำรวจงานวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาจ�ำนวนมากและเห็นว่า ในช่วงหลายศตวรรษทีผ่ า่ นมา กระบวนการ
ท� ำ ให้ เ ป็ น ตะวั น ตก (westernization) และกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นให้ ทั น สมั ย
(modernization) ได้ เ ป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ยุ ค สมั ย ใหม่ ข อง
พระพุทธศาสนา (Buddhist modernism) ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงรูปแบบต่าง ๆ ของ
พระพุทธศาสนา เช่น การพยายามกลับไปหาค�ำสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เช่น
การฟื้นฟูเรื่องวิปัสสนา การตีความพระธรรมในรูปแบบใหม่ (reinterpretation) หรือ
การเปลี่ยนบริบทค�ำสอนทางศาสนา (recontextualization) รวมทั้งการตัดทอนเรื่อง
ต�ำนานหรือปกรณัมออกจากค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา (demythologization of
Buddhist doctrines) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความรู้พุทธต้องปะทะกับญาณวิทยา
ของยุคสมัยใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ เงื่อนไขเหล่านี้ได้น�ำไปสู่การฟื้นฟู หรือแม้แต่
การปฏิรูปค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาในที่สุด (McMahan, 2008, p. 5) แนวคิด
ของแม็กมาฮานนี้จึงสอดคล้องกับข้อมูลที่เจอในตัวอย่างของวาทกรรม ดังที่พบ
ในงานวรรณกรรมเถรวาทในรอบ ๒๐๐ ปีที่ผ่านมาว่า วาทกรรมเถรวาทไทยได้
พัฒนาขึ้นทั้งในด้านเนื้อหา ลีลา และญาณวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์นักปฏิรูป
รั บ วิ ธี คิ ด แบบวิ ท ยาการสมั ย ใหม่ ใ นการเทศนาสั่ ง สอน ในการตี ค วามพุ ท ธธรรม
และในการผลิตค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา หรืองานวรรณกรรมพุทธ
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๓. ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า วาทกรรมด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของพระสงฆ์ ไ ทยเป็ น
สหวาทกรรม (interdiscourse) หรือประกอบสร้างจากหลายวาทกรรม แต่มี “วาทกรรม
เถรวาทไทย” ในฐานะวาทกรรมหลัก (dominant discourse) ที่ก�ำหนดวิธีตีความ
หากวิเคราะห์จนถึงระดับมโนทัศน์เบื้องล่าง เช่น ฐานคติทางญาณวิทยา
อัตลักษณ์ (identity) ของวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย
ที่พบในการวิจัยครั้งนี้ คือ ๑. การใช้ไตรสิกขาในฐานะอุดมการณ์ที่สะท้อนวิธีคิดทาง
จริยศาตร์เถรวาท ๒. การใช้วิธีเล่าในแบบเถรวาท (Theravada narrative style) ซึ่งใน
ที่นี้หมายถึง การเล่าทุกครั้งต้องมีวัตถุประสงค์เชิงเทศนาสั่งสอนที่วนเวียนอยู่กับ
แก่นเรื่อง (theme) ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความดีหรือเรื่องพุทธจริยศาสตร์ในมิติ
ต่างๆ เช่น การนิยามความดี การแบ่งระดับความดี (ไตรสิกขา) และการยกตัวอย่าง
หรืออุทาหรณ์เพื่ออธิบายเป้าหมาย ผล หรือลักษณะ/วิธีท�ำความดี ดังที่ยอมรับกัน
ทั่วไปในคัมภีร์เถรวาท ทั้งนี้เพราะเถรวาทจะไม่เทศนาเรื่องอื่นที่ห่างไกลจากแนวคิด
เรื่องความดี
อย่างไรก็ดีผู้วิจัยพบว่า วิธีการให้/สร้างเหตุผล วิธีเลือกค�ำ  และโครงเรื่อง
ในตัวบทของพระสงฆ์ทั้งสามรูปมีความแตกต่างกันในด้านรายละเอียด อันเนื่องจาก
มุมมอง (point of view) ของพระสงฆ์แต่ละรูปทีม่ ปี ระสบการณ์ชวี ติ และวัยทีแ่ ตกต่างกัน
แต่ทุกตัวบทสะท้อนการใช้โครงสร้างทางความคิดในแบบเดียวกัน นั่นคือการมอง
โลกผ่านไตรสิกขา (หรือการแบ่งความดีออกเป็นสามระดับ ศีล สมาธิ ปัญญา) โดยเฉพาะ
ในการเปรียบเทียบความดีแบบไตรสิกขากับความดีแบบสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตก
ตัวบทสะท้อนการถูกครอบง�ำด้วยวาทกรรมเถรวาทไทย เช่น การใช้พุทธวจนะ หรือ
การใช้ค�ำศัพท์บาลี และรวมถึงการใช้ฐานคติทางพุทธญาณวิทยาและพุทธอภิปรัชญา
ที่ต้องเข้าใจผ่านโลกทัศน์ของเถรวาทไทยเท่านั้น งานวิจัยจึงได้ตอกย�้ำแนวคิดส�ำคัญ
ของทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ที่ว่า ฐานคติ อุดมการณ์ หรือวิธีคิดดังที่
สะท้อนอยูใ่ นวาทกรรมได้มผี ลต่อผูใ้ ช้ภาษา เช่น วิธกี ารพูด วิธกี ารเล่าเรือ่ ง ความเข้าใจ
เกีย่ วกับความดีทสี่ ร้างอยูบ่ นการแบ่งระหว่างขาวกับด�ำ หรือระหว่างปัญญากับอวิชชา
โดยต้องพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ในด้านแรงจูงใจ หรือเจตนาของบุคคล โครงสร้าง
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ทางความคิดในท�ำนองนี้จึงเป็นทั้งเอกลักษณ์และสิ่งที่ปิดกั้นวิธีคิดในรูปแบบอื่น ๆ
ได้อีกด้วย
นอกจากนั้นงานวิจัยสนับสนุนแนวคิดของวาทกรรมที่เห็นว่าแท้จริงแล้ว
วาทกรรมเป็นเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ และวาทกรรมเป็นระบบเปิดและพร้อมทีจ่ ะผสมผสาน
หรือถูกใช้ในการสร้างความรู้และความจริงใหม่ ๆ ตรงจุดนี้เราเห็นวาทกรรมเถรวาท
ไทยได้ถูกใช้ร่วมกับความรู้เชิงวาทกรรม (discursive knowledge) ของสาขาวิชา
ต่าง ๆ จ�ำนวนมาก ดังทีป่ รากฏในตัวบท แต่รอ่ งรอยทีแ่ ยกวาทกรรมเถรวาทไทยออกจาก
วาทกรรมชุดต่าง ๆ จะเห็นได้จริง ก็ตอ่ เมือ่ เราต้องสังเกตและตรวจสอบอย่างละเอียด
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่าเนื้อหาที่ปรากฏในค�ำเทศนาสั่งสอนหรือใน
ตัวบทของวรรณกรรมเถรวาทไทยได้แปรเปลีย่ นไปตามยุคสมัย แต่สงิ่ หนึง่ ทีไ่ ม่เปลีย่ นคือ
แนวคิดพุทธปัญญาและโครงสร้างไตรสิกขา การเล่าในท�ำนองนี้จึงถูกนิยามในที่นี้ว่า
“วิธีแบบเถรวาท” เพราะจารีตเถรวาทสนใจแต่เรื่องความดี วิธีท�ำความดี และเหตุผล
ท�ำไมมนุษย์ควรต้องท�ำความดี เป็นต้น วรรณกรรมเถรวาททั้งหมดถูกผลิตออกมา
ในท�ำนองนีต้ ลอดระยะเวลาสองพันกว่าปีแห่งประวัตศิ าสตร์ แม้วา่ วรรณกรรมเถรวาท
ในบางยุคได้แสดงในรูปบทกวี วรรณกรรมเถรวาทบางชิ้นอาจระบุความรู้ในเรื่องอื่น ๆ
บ้าง เช่น จักรวาลวิทยา อาหาร ยา ความรูเ้ รือ่ งแพทย์ เป็นต้น แต่เรือ่ งเล่าเหล่านัน้ เป็นเพียง
ประเด็นปลีกย่อย เพราะเป้าหมายหลักทีแ่ ท้จริงของวรรณกรรมเถรวาท คือ การเทศนา
สัง่ สอนมนุษย์ในเรือ่ งการท�ำความดี โดยมีฐานคติวา่ นิพพานหรือวิมตุ ติเป็นเป้าหมายและ
เป็นเรือ่ งจริง แต่มนุษย์ยงั มีอวิชชา วิธบี รรลุการพ้นทุกข์ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น
นอกจากนั้นพบว่าตัวบท (text) ที่ใช้ในการวิจัยนี้พบว่าได้ถูกสร้างขึ้นจาก
สหบท (intertextuality) หรือสหวาทกรรม (interdiscursivity) จ�ำนวนมากเพื่อผลทาง
ความหมาย การที่ผู้ประพันธ์ใช้หลายวาทกรรมภายใต้โครงเรื่องที่ตนสร้างสรรค์ขึ้น
โดยเล่าเรื่องด้วยโทนเสียงจากมุมมองของตนเอง จึงได้ส่งผลให้วาทกรรมด้านสิทธิ
มนุษยชนของพระสงฆ์ไทยแต่ละรูปมีความแตกต่างกันในระดับของรายละเอียด
ปลีกย่อย เช่น โครงเรือ่ ง กลวิธที างโวหาร กลวิธที างค�ำศัพท์ ฯลฯ แต่ทว่ายังเหมือนกัน
ในด้านโครงสร้างทางความคิดบางอย่าง เช่น วิธพี จิ ารณาระดับของความดี (ไตรสิกขา)
ทุกตัวบทสะท้อนอุดมการณ์ของสถาบันสงฆ์ เช่น พุทธปัญญาเป็นเรือ่ งจริง วิธพี จิ ารณา
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ความดีในท�ำนองอื่นมิได้น�ำไปสู่การหลุดพ้น ทุกตัวบทสร้างอยู่บนฐานคติร่วมกันที่ว่า
มนุษย์มีอวิชชา ไตรสิกขาเป็นเรื่องจริง มนุษย์ควรพัฒนาตนเองจนบรรลุวิมุตติ
หรืออิสรภาพทางปัญญาที่ปลอดจากมายาคติ เป็นต้น
เมือ่ พิจารณาในด้านลักษณะเด่นของตัวบทของพระสงฆ์ทงั้ สามรูป ตัวบทของ
พุทธทาสภิกขุและของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) เน้นเรื่องความ
แตกต่างระหว่างค�ำสอนทางพระพุทธศาสนากับแนวคิดสิทธิมนุษยชน โดยเห็นว่า
พระพุทธศาสนามิใช้ภาษาสิทธิ แต่ใช้ภาษาหน้าที่ แต่ทั้งสองปราชญ์เถรวาทดังกล่าว
ยอมรับว่าทั้งสองระบบคิดนั้นเป็นเรื่องความดี หรือเรื่องจริยศาสตร์ (วิธีพิจารณา
ความดี) และโต้ว่าแนวคิดสิทธิมนุษยชนมิใช่กฎธรรมชาติและสะท้อนความดีใน
ระดับพื้นฐานที่อาจพอเทียบเท่ากับศีลในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา แต่นั่นก็มิใช่
ความดีในระดับสูงหรือปัญญา ในขณะที่ตัวบทของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีเน้น
ความใกล้ เ คี ย งกั น ระหว่ า งค� ำสอนทางพระพุ ท ธศาสนากั บ แนวคิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในแนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และหลักการพื้นฐาน (ความเสมอภาค
เสรีภาพ ภราดรภาพ) อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย พระมหาวุฒิชัยฯ
เห็นว่า สิทธิมนุษยชนยังขาดปัญญาระดับสูง (หรือสัมมาปัญญาในระดับของการละกิเลส)
ตรงจุดนีต้ า่ งสะท้อนว่าไตรสิกขาหรือโครงสร้างวิธพี จิ ารณาความดีของเถรวาทยังเป็น
อุดมการณ์ที่ปรากฏในตัวบท อาจกล่าวในอีกแบบว่า โครงสร้างทางจริยศาสตร์หลัก
ที่ถูกใช้และแพร่กระจายทั่วในตัวบทคือ ไตรสิกขา
ในด้ า นรู ป แบบของการเล่ า ตั ว บททั้ ง สามใช้ วิ ธี เ ล่ า ในแบบเถรวาทที่ มี
โครงสร้างของความตรงข้ามแบบทวิ (binary opposition) ที่มักวนเวียนอยู่กับเรื่อง
ปั ญ ญากั บ อวิ ช ชาในฐานะแรงจูง ใจ (motivation) ของมนุ ษ ย์ ท่ีถู ก ใช้ เป็ น เกณฑ์
ในการวิเคราะห์และตัดสินปรากฏการณ์ทางสังคมอื่น ๆ โดยเล่าผ่านมุมมองของ
ผู้เล่า (โดยไม่สนใจวิธีคิดในแบบทฤษฎีสังคมอื่น ๆ)
ในด้านความหมาย สิทธิมนุษยชนถูกสื่อในฐานะภาพตัวแทนของรูปแบบ
หนึ่งของอัตตา หรือความเห็นแก่ตัว หรืออวิชชา อันเนื่องจากแนวคิดเรื่องการ
อ้างสิทธิและการเรียกร้องสิทธิ ในขณะที่ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาถูกสื่อออกมา
ว่ า เปรี ย บเสมื อ นปั ญ ญา ซึ่ ง เป็ น ความดี ใ นระดั บ ที่ สู ง กว่ า การรั ก ษาสิ ท ธิ์ แ ละ
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การไม่ละเมิดเสรีภาพดังในแนวคิดสิทธิมนุษยชน แนวคิดเรื่องปัญญาในไตรสิกขา
จึงถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินระดับของการท�ำความดีในแบบเถรวาทที่บรรดา
นักสิทธิมนุษยชนก็อาจไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนัก เพราะเป็นเรื่องคนละวัฒนธรรม
ในด้านพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ งานวิจัยนี้พบว่า ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน”
เป็นค�ำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือเพิ่งปรากฏขึ้นในภาษาหรือวาทกรรมการเมืองไทย
(Thai political discourse) หลังจากที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (UN Universal Declaration of Human Rights) ได้ถกู ประกาศรับรอง
ในปี ค.ศ. ๑๙๔๘ ค�ำว่า “เสรีภาพ” และ “อิสรภาพ” มีมาก่อนค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน”
แม้กระนั้น ค�ำว่า “เสรีภาพ” ก็ยังเป็นค�ำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในยุครัชกาลที่ ๖ อย่างไร
ก็ดี ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” นี้ถูกสร้างจากค�ำบาลีและสันสกฤตถึงสามค�ำ  คือ สิทธิ +
มนุษฺย + ชน
วาทกรรมและกระแสแห่งการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในยุคทศวรรษที่ ๑๙๕๐
และ ๑๙๖๐ ซึ่งเป็นยุคแห่งการปลดปล่อยอาณานิคม (decolonization) การเผยแพร่
อุดมการณ์ประชาธิปไตยและการส่งเสริมวาทกรรมสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกา
และประเทศพันธมิตร ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้มีผลต่อจินตนาการของคนไทยในด้าน
การเมือง สถาบันสงฆ์ซงึ่ เป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทยจึงต้องรับเอาอิทธิพลทางความคิด
ดังกล่าวไว้ดว้ ย กระแสการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีม่ าพร้อมกับวาทกรรมเรียกร้อง
สิทธิและเสรีภาพชุดดังกล่าวจึงได้ส่งผลให้สถาบันสงฆ์ต้องรับส�ำนวนภาษาเสรีนิยม
ที่ เ ข้ า มาในวิ ธี คิ ด ของคนไทย โดยเฉพาะการประดิ ษ ฐ์ ค� ำ ว่ า “ธรรมาธิ ป ไตย”
“ธัมมิกสังคมนิยม” หรือแม้แต่การน�ำค�ำศัพท์ส�ำคัญของอุดมการณ์เสรีนิยม เช่น
“เสรีภาพ” และ “อิสรภาพ” มาใช้ในวาทกรรมทางศาสนา แต่เมือ่ ค�ำศัพท์ดงั กล่าวเข้ามา
ในวาทกรรมศาสนาหรือวาทกรรมของสถาบันสงฆ์ไทย ค�ำว่า “เสรีภาพ” และ “อิสรภาพ”
ดังกล่าวกลับถูกเปลี่ยนบริบท (recontextualization) หรือท�ำให้เป็นเรื่องที่ตรงกันข้าม
กับอุดมการณ์เสรีนยิ มและทุนนิยมทีก่ ำ� ลังเบ่งบานในสังคมไทยในยุคสงครามเย็น ดังใน
ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น “อิสรภาพเหนือปัจจัย” “อิสรภาพทางปัญญา” หรือ “การศึกษา
เพื่ออิสรภาพ” ที่มักพบในงานวรรณกรรมของปราชญ์เถรวาททั้งสองรูป เป็นต้น
อิสรภาพในที่นี้ จึงมิใช่เรื่องการท�ำตามใจตนเอง (free will) ดังที่พบในโลกตะวันตก
หรือในขบวนการบุปผาชน (ฮิปปี้) แต่ทว่าเป็นแนวคิดเรื่องวิมุตติ ที่เป็นอีกค�ำบาลี
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ที่ ใ ช้ แ ทนมโนทั ศ น์ เ รื่ อ งนิ พ พาน อิ ส รภาพในลั ก ษณะนี้ จึ ง มิ ใ ช่ เ รื่ อ งอิ ส ระจากการ
แทรกแซง หรือการท�ำตามใจตนเองในความหมายของโลกตะวันตก แต่เป็นเรื่อง
การปล่อยวางอันเนื่องจากการตระหนักในความจริงที่ว่า มนุษย์ควบคุมอะไรไม่ได้
(เพราะโลกเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ดังนั้น มนุษย์จึงควรท�ำจิตให้ว่าง อย่าปรุงแต่ง
อย่าดิ้นรนไขว่คว้าจนเกินเหตุ แต่ทว่ามนุษย์ควรพากเพียรในการท�ำความดีเพื่อตนเอง
และสังคม เสรีภาพ/อิสรภาพทางปัญญาในความหมายพุทธคือการที่ไม่ต้องติดอยู่ใน
วิธีคิดของอุดมการณ์ (มิว่าเสรีนิยมหรือสังคมนิยม) หรือค่านิยมใด ดังนั้น วิมุตติ
หรืออิสรภาพทางความคิด หรือเสรีภาพทางปัญญาในที่นี้จึงถูกใช้สลับกันและเป็น
อีกชื่อของนิพพาน (เย็น) ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
การเลือกใช้ค�ำว่า “เสรีภาพ” และ “อิสรภาพ” (ซึ่งเป็นค�ำประดิษฐ์ใหม่ใน
ยุคนั้น แต่ค�ำว่า “อิสระ” มีใช้มาช้านานเพราะเป็นค�ำบาลีในพระไตรปิฎก) จึงบอกเป็น
นัยว่าปราชญ์เถรวาทได้พยายามหาค�ำทีท่ นั สมัยเพือ่ เข้าถึงจินตนาการของผูค้ นร่วมสมัย
แต่ในอีกด้านหนึง่ ก็ได้สะท้อนโครงสร้างทางสังคม โดยเฉพาะข้อเท็จจริงทีว่ า่ ความนิยม
ในเสรีนิยมได้เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้มีผลถึงขนาดที่ท�ำให้พระภิกษุ
สงฆ์ต้องเลือกค�ำที่มีต้นก�ำเนิดในบริบทเสรีนิยมของโลกตะวันตก แต่ทว่าทั้งสองค�ำนี้
เพิ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือเพิ่งปรากฏขึ้นมาในสารบบค�ำศัพท์ไทย น่าสังเกตว่า ค�ำว่า
อิสรภาพ หรือเสรีภาพถูกแปลมาจากค�ำ  “freedom” และ “liberty” ในภาษาอังกฤษ
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ตรงจุดนี้อาจกล่าวว่า จารีตเถรวาทได้อยู่ภายใต้อิทธิพล
ทางภาษาของอุดมการณ์เสรีนิยมที่ก�ำลังครอบง�ำโลก และยังมีส่วนในการสนับสนุน
แนวคิดทุนนิยมและบริโภคนิยม ความย้อนแย้งที่อาจปรากฏในที่นี้คือ ทั้งพุทธทาส
ภิกขุและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้เห็นว่าอุดมการณ์เหล่านี้เป็นภัยต่อสังคม
พุทธ หรืออาจกล่าวอีกนัยได้ว่า เถรวาทในตอนนี้ได้อยู่ใต้อ�ำนาจทางญาณวิทยา
ของทั้งวิทยาศาสตร์และภาษาเสรีนิยมโดยปริยาย ทั้งที่ค�ำที่สามารถใช้แทนค�ำว่า
“วิมุตติ” มีจ�ำนวนมากในภาษาไทย แต่ท�ำไม ค�ำว่า “อิสรภาพ” และ “เสรีภาพ”
จึงต้องถูกเลือกใช้เพื่อหมายถึงแนวคิดเรื่องวิมุตติในช่วงเวลานั้น จากยุคนั้น ค�ำว่า
“เสรีภาพทางปัญญา” หรือ “ปัญญาเสรี” ดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประดิษฐ์
ขึน้   โดยเห็นว่าการมีปญ
ั ญาเท่ากับการมีเสรีภาพ นัน่ เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายในแบบเถรวาท
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อีกตัวอย่างที่น่าสนใจของสหบท (intertextuality) คือ ประโยคที่พุทธทาส
ภิกขุได้กล่าวในตัวบทว่า “คนสมัยนี้เรียกร้องแต่สิทธิ” จึงบ่งบอกถึงความเบ่งบาน
ของอุดมการณ์เสรีนิยมในสังคมไทย หรือการพรรณนาในตัวบทของพุทธทาสภิกขุ
เกี่ยวกับคุณยายขี้เหนียวที่ต้องยอมเสียเงินซื้อตู้เย็นและโทรทัศน์จึงสะท้อนถึงการ
ครอบง�ำสังคมไทยของลัทธิวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ในช่วงยุคสงครามเย็น หรือการที่พุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงมนุษย์คนแรกที่เหยียบ
ดวงจันทร์ในตัวบทต่างสะท้อนถึงการทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม หรืออาจเรียกช่วงเวลานี้
ว่ายุค “จักรวรรดินิยมใหม่” หรือสันติภาพอเมริกัน (Pax Americana) ที่สหรัฐฯ
เริ่มท�ำตัวเป็นต�ำรวจโลก ดังสะท้อนในวิกฤตคลองสุเอซ และการขับเคี่ยวแข่งขัน
กับสหภาพโซเวียตในทางภูมริ ฐั ศาสตร์โลก สิง่ ทีพ่ ทุ ธทาสภิกขุกล่าวถึงในตัวบทจึงบ่งบอก
ถึ ง บริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ นั่ น คื อ ความหมายโดยนั ย (implicature) ของยุ ค
สงครามเย็น (Cold War) และนัยทางภูมิรัฐศาสตร์โลก (geopolitical significance)
หากพิจารณาในด้านทางญาณวิทยาของตัวบท ตัวบททั้งหมดใช้วาทกรรม
วิทยาศาสตร์ที่ไม่ยอมรับจักรวาลวิทยาในแบบไตรภูมิพระร่วง และไม่มีภววิทยาที่เกิน
กว่าวิสัยมนุษย์ในนิยามของยุคสมัยใหม่ เพราะไม่มีเรื่องยักษ์ มาร อสุรกาย เทวดา
ที่ ส ามารถสนทนากั บผู้ค นในช่วงกลางวันหรือ กลางคื น ตั ว บทเหล่ า นี้ ไ ม่ ป ระกาศ
ความเหนือกว่าของค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาในประเด็นวิชชา ๘ หรืออภิญญา ๖ ดังที่
เจอในทีฆนิกาย แต่จำ� กัดเนือ้ หาของตนอยูแ่ ต่ในเรือ่ งความดี และการแบ่งระดับความดี
หรือไตรสิกขา และไม่จ�ำเป็นต้องอธิบายอย่างยืดยาวเกี่ยวกับมรรคผล นิพพานในแบบ
พระไตรปิฎก แต่ปล่อยให้คนอ่านใช้สามัญส�ำนึกของตนในการเลือกทีจ่ ะเชือ่ หรือไม่เชือ่
การที่ ผู ้ อ ่ า นหน้ า ใหม่ จ ะเข้ า ใจความหมายของค� ำ ว่ า “อิ ส รภาพ” และ
“เสรีภาพ” ในแบบพุทธทาสภิกขุหรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้อ่าน
ต้องเข้าใจบริบท (context) ต่าง ๆ ทีไ่ ด้มอี ทิ ธิพลต่อตัวบทและมุมมองของพุทธทาสภิกขุ
เช่น บริบทประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา บริบทสังคม บริบททางวรรณกรรม บริบท
ภูมิรัฐศาสตร์โลก และบริบทการเมือง เป็นต้น เพราะค�ำศัพท์ภาษาไทยจ�ำนวนมาก
ต้องถูกตีความแบบเถรวาท อิสรภาพในงานวรรณกรรมพุทธจึงมิใช่อิสรภาพในแบบ
วาทกรรมการเมือง เช่น การประกาศอิสรภาพ หรือการได้เอกราช แต่เป็นอิสรภาพ
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ทางภูมิปัญญา (แม้อาจถูกกดดันในทางกายภาพ) ดังเห็นว่าหากพิจารณาบริบท
ประวัติศาสตร์สังคม คนไทยในยุคนี้มิได้มองพระพุทธศาสนาในแบบเดิม และไม่ได้
มองตนเองในแบบเดิม คนไทยเริ่มมองตนเองว่าเป็นอิสระหรือเป็นปัจเจกบุคคล
(agency) มากขึ้นกว่าในอดีต หากพิจารณาในบริบทวรรณกรรม วาทกรรมเถรวาท
นั้นมีพัฒนาการและมีลักษณะเฉพาะตัว แม้ว่าวนเวียนกับเรื่องความดี ดังเห็นว่า
วรรณกรรมเถรวาทไทยได้เปลีย่ นแปลงจากรูปแบบเดิมนับจากยุครัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา
หากพิจารณาบริบทประวัติศาสตร์ที่กว้างขึ้น การเข้ามาของวิธีคิดทาง
วิทยาศาสตร์ได้ท�ำให้พระสงฆ์ที่ท�ำหน้าที่เผยแผ่ศาสนา หรือเทศนาสั่งสอนประชาชน
จ�ำต้องปรับลดเรื่องราวปกรณัมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์โบราณทางพระพุทธ
ศาสนาลงเพื่อความเหมาะสม และสอดใส่เนื้อเรื่อง และค�ำศัพท์หรือส�ำนวนร่วมสมัย
เพื่อสะท้อนความทันสมัย หรือการตรงประเด็นของค�ำสอนทางศาสนา (ที่อายุกว่า
สองพันห้าร้อยปี) หรือแม้แต่สร้างความหมายในระดับตัวบท โดยการแทรกสหบท
(intertextuality) เข้าไปในตัวบท เช่นการอ้างอิงฉากต่าง ๆ ของประวัติศาสตร์โลก
การใช้ค�ำที่สะท้อนวิธีคิดแบบสังคมวิทยาตะวันตก การอ้างปรากฏการณ์ที่เกิดจริง
ในฉากสังคมที่ห่างไกล เป็นต้น
ตรงจุ ด นี้ ว าทกรรมจึ ง บ่ ง บอกเงื่ อ นไขทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ไ ด้ ก ระท� ำต่ อ
ภาษา ค�ำว่า “เสรีภาพ” และ “อิสรภาพ” จึงเดินทางออกจากแก่นเรื่องความเย็น
(นิพพาน) แต่มุ่งไปสู่พรมแดนทางประสบการณ์ใหม่ที่ผู้คนเริ่มรู้จัก คงเหมือนกับสิ่ง
ที่มิเชล ฟูโกต์ได้กล่าวว่า เราเพิ่งตระหนักว่าเราเป็นมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้ เพราะก่อน
หน้านี้ ระเบียบแบบแผนในวิธีคิด หรือจารีตทางประวัติศาสตร์ไม่อนุญาตให้เราคิดได้
งานนิพนธ์ในประเด็นสิทธิมนุษยชนของพระภิกษุสงฆ์ทง้ั สามรูปมีความต่างกัน
ในด้านสัดส่วนของการใช้ภาษาบาลี การใช้ค�ำและความหมาย (word and meaning)
โครงเรื่อง (plot) หรือเทคนิควิธี/กลวิธีที่ใช้ในการสร้างเอกลักษณ์ (identity) ดังที่
ปรากฏในตัวบทหรือในวาทกรรมของตน แต่ทั้งหมดสะท้อนวิธีคิดแบบพุทธเถรวาท
โดยเฉพาะวิธคี ดิ ทางจริยศาสตร์พทุ ธทีเ่ หมือนกัน ดังทีพ่ บในจารีตเถรวาท ดังดูจากการใช้
ค�ำที่เกี่ยวข้องกับความดี ความเลวที่ดึงมาจากพระบาลี ในด้านอุดมการณ์ในตัวบท
เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียด ตัวบท (text) สามารถบ่งบอกถึงค่านิยม โครงสร้าง
อ� ำ นาจทางสั ง คม เนื่ อ งจากตั ว บทมี ข ้ อ ความและนั ย จ� ำ นวนมากที่ ส ะท้ อ นได้ ถึ ง
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ความเป็นสถาบันทางสังคม (social institution) ของผู้ประพันธ์ ตลอดจนบทบาทและ
ฐานะทางสถาบั น ของตนเองที่ ก� ำ ลั ง ลดลงในสั ง คมไทยที่ ก� ำ ลั ง เปลี่ ย นแปลงหรื อ
ก�ำลังถูกท้าทายจากโลกาภิวัตน์
แม้ว่าการเทศนาสั่งสอนได้ถูกปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยในรูปการให้เหตุผล
(argument) หรือการอธิบายที่มีความเป็นเหตุเป็นผลอย่างดี แต่การใช้โครงสร้าง
จริยศาสตร์พุทธยังคงอยู่ กลวิธีทางความคิด/การวิเคราะห์ที่ส�ำคัญและโดดเด่น
ที่ผู้วิจัยได้เจอในตัวบท คือ การที่ผู้ประพันธ์ (ซึ่งในที่นี้เป็นพระภิกษุสงฆ์) มักนิยม
ตีความเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (historical events) ไปในเรื่องของแรงจูงใจ
(motivations) เช่น ความเห็นแก่ตัว ความโลภ อวิชชา การเอาตนเป็นศูนย์กลาง อคติ
ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบพุทธ แรงจูงใจเหล่านั้นมักถูกสะท้อนอยู่ในค�ำ  (words) ต่าง ๆ เช่น
การแข่งขัน การเบียดเบียน การบีบคั้น เป็นต้น แรงจูงใจหรือพฤติกรรมดังกล่าวถือว่า
เป็นเรื่องอวิชชา ในขณะที่นักประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกมักพิจารณาเหตุการณ์
ทางประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวในเรือ่ งความสัมพันธ์ในแบบเหตุและผล (causation) มากกว่า
เรื่องแรงจูงใจ (motivations) ตรงจุดนี้ การใช้เกณฑ์ทางญาณวิทยาพุทธ (Buddhist
epistemology) เช่น การมองทุกอย่างเป็นเรื่องอวิชชากับปัญญา หรือความรู้และ
ความไม่รู้ตามความเป็นจริงในลักษณะนี้จึงเป็นคุณลักษณะ (characteristics) หรือ
หัวใจของกลวิธีวิเคราะห์ของจารีตเถรวาท นอกเหนือจากการใช้กลวิธีทางภาษา
อื่น ๆ ในตัวบท
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาในด้านพัฒนาการทางภาษาดังปรากฏในตัวบท
งานนิพนธ์ทั้งสามชิ้นจึงสามารถถูกวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการผลิตซ�้ำทางอุดมการณ์ที่มี
อยู่ในสถาบันสงฆ์ในยุคสงครามเย็น (Cold War) ที่วนเวียนอยู่กับแก่นเรื่อง (theme)
ที่มักเกี่ยวกับการต่อต้านลัทธิบริโภคนิยม วัตถุนิยม และทุนนิยมหรือกังวลใจเกี่ยวกับ
อวิชชาที่มีอยู่ในเสรีนิยม และในการน�ำมาปฏิบัติใช้จริงของอุดมคติสังคมนิยม เพราะ
ก่อนหน้านี้สถาบันสงฆ์ไทยให้ความส�ำคัญในประเด็นอื่น ๆ เช่น การโต้กับไสยศาสตร์
การโต้กับแนวคิดพราหมณ์-ฮินดูที่ถูกแทรกสอดในพิธีกรรมพุทธ รวมถึงการวิจารณ์
แนวคิดและค่านิยมต่าง ๆ ของโลกตะวันตก แต่ยุคสงครามเย็นเป็นช่วงที่สังคมไทย
นอกจากรู้สึกถึงการแข่งขันระหว่างมหาอ�ำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
การแข่งขันทางค่านิยมและอุดมการณ์ระหว่างค่ายเสรีนิยมกับค่ายคอมมิวนิสต์
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ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศเพื่ อ นบ้ า น แต่ สั ง คมไทยยั ง ต้ อ งเผชิ ญ การเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรุนแรง มุมมองหรืออุดมการณ์ในท�ำนองเดียวกัน
(เช่น การโต้ภูมิปัญญาตะวันตก) จึงสามารถพบได้ในงานวรรณกรรมชิ้นอื่น ๆ ที่เคย
ถูกผลิตขึ้นมาก่อนหน้านี้ของปราชญ์เถรวาท โดยเฉพาะงานของพุทธทาสภิกขุและ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) เป็นต้น เพือ่ บ่งบอกถึงจุดยืนของเถรวาทไทย
และสะท้อนการปะทะและการบูรณาการทางญาณวิทยา
ด้ ว ยเหตุ นี้ ตั ว บท (text) จึ ง มิ เ พี ย งบอกสารของผู ้ ป ระพั น ธ์ ถึ ง ผู ้ อ ่ า น
ในแบบโปร่งใส แต่ยังจัดการความหมายในแบบแยบยลโดยใช้สหบท (intertextuality)
และสอดแทรกอุดมการณ์เถรวาทไว้อย่าง ดังในส�ำนวน เช่น “รู้ธรรมะ” “มองโลกตาม
ความเป็นจริง” “เห็นความจริงตามทีม่ นั เป็นจริง” “มองความจริงอย่างถูกต้องถ่องแท้”
“เจาะทะลวงความจริงของโลกและชีวิตอย่างตรงไปตรงมา” เป็นต้น ส�ำนวนเหล่านี้
มีต้นก�ำเนิดในพระไตรปิฎก
อุดมการณ์ทางสังคมเด่น ๆ ที่พบในตัวบทคือ การพัฒนามนุษย์แบบเถรวาท
หรือ การศึกษาแบบเถรวาท นั่นคือ “ไตรสิกขา” ดังสะท้อนในส�ำนวนประชดประชัน
ระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน เช่น
“การศึ ก ษาชนิ ด ที่ ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นโลกนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาชนิ ด สุ นั ข หางด้ ว น”
โดยพุทธทาสภิกขุ
“เราต้องอาศัยการพัฒนามนุษย์ที่เรียกว่าการศึกษา (ไตรสิกขา)” โดยสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)
“เพราะด้วยระบบการศึกษาอย่างที่โลกมีอยู่ทุกวันนี้ มันท�ำให้มนุษย์เป็น
สัตว์เศรษฐกิจชั้นดี แต่ไม่สามารถท�ำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นมาได้” โดยพระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธี
วาทกรรมเถรวาทไทยในฐานะวาทกรรมเด่น (dominant discourse) ในตัวบท
สามารถสะท้ อ นถึ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ� ำ นาจ หลั ง จากที่ สั ง คมไทยรั บ วาทกรรม
วิทยาศาสตร์ อ�ำนาจในการอธิบายโลกและจักรวาลในแบบเถรวาทได้หมดบทบาทลง
แต่การอธิบายชีวิตด้วยกฎแห่งกรรมและพระธรรมกลับถูกจัดระบบโดยบูรณาการกับ
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วาทกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เมือ่ บทบาทของสถาบันสงฆ์ลดลง อ�ำนาจของสถาบัน
สงฆ์ตา่ งได้ลดลงตามไปด้วย แต่ขณะเดียวกันอ�ำนาจของมหาวิทยาลัยเพิม่ ขึน้ ความเป็น
สถาบันทางสังคม (social institution) และโครงสร้างทางสังคม (social structure)
ที่ก�ำหนดฐานะและต�ำแหน่งทั้งของสถาบันสงฆ์และสถาบันอื่น ๆ ตามความสัมพันธ์
ระหว่างอ�ำนาจ/ความรู้ (power/knowledge) ผ่านวาทกรรม จึงเปลีย่ นแปลง หรือมีพลวัต
ในบริบทสงครามเย็นนี้ พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักทางสังคมในการ
เทศนาสั่งสอน จึงจ�ำเป็นต้องรักษาบทบาท หน้าที่ อ�ำนาจทางความรู้ของจารีตเถรวาท
ของตน แต่เมือ่ พิจารณาบริบทโครงสร้างทางสังคม ญาณวิทยา และวัฒนธรรมทีก่ ำ� ลัง
เปลี่ยนไปในยุคสงครามเย็น พระสงฆ์พัฒนาจิตส�ำนึกทางสังคมว่า หากปล่อยเช่นนี้
สังคมไทยคงจะถดถอยลง วิธีคิดเรื่องความดีในแบบพระพุทธเจ้าก็อาจจะหมดไปจาก
สังคมไทย ปัญหาสังคมไทยก็จะขยายเพราะวิธกี ารวิเคราะห์ในแบบพุทธมิได้นำ� มาใช้ใน
การคิดวิเคราะห์ในแบบจริงจัง ปัญหาของบุคคลจะกลายเป็นปัญหาสังคม และปัญหา
สังคมก็จะกลายเป็นปัญหาของวัดและพระสงฆ์เอง ดังสะท้อนในเรือ่ งบทบาททีล่ ดลงไป
ของพระสงฆ์ในชีวติ สังคมไทยปัจจุบนั เนือ่ งจากคนสนใจแต่เรือ่ งวัตถุ เพราะการศึกษา
สมัยใหม่ไม่เน้นการพัฒนาคนในแบบดั้งเดิมตามหลักไตรสิกขา แต่เน้นการแข่งขันเพื่อ
ความเป็นเลิศในทางวิชาการทีเ่ กีย่ วพันกับการพัฒนาวัตถุ แต่ไม่เน้นเรือ่ งการพัฒนาจิตใจ
ดังที่พุทธทาสภิกขุได้กล่าวในทศวรรษที่ ๘๐ ว่าการศึกษาในโลกปัจจุบันเป็น
การศึกษาสุนัขหางด้วน เป็นชนวนน�ำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะไม่ใช่
การศึกษาที่แท้จริง มันเป็นการศึกษาที่มีแต่ความฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัว (Phutthat
phikkhu, 2013, p 427-428) หรือการที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ได้อธิบายในลักษณะโต้ตอบทัศนะของผู้คนในสังคมไทยว่า สิทธินั้นหากเราใช้ไม่เป็น
หรือมีท่าทีไม่ถูกต้อง ก็อาจกลายเป็นว่าอารยธรรมก็จะมาจบลงแค่เรื่องสิทธิมนุษยชน
ทีใ่ ช้เป็นข้ออ้างแล้วกลายเป็นเครือ่ งแบ่งแยกเกีย่ งงอนและแก่งแย่งกัน...สิทธิมนุษยชน
เท่าที่เป็นมานี้ เรามักมองในแง่ของการระวังปกป้องตัวเอง ที่จะไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิด
ท�ำแต่ในแง่การพิทักษ์สิทธิ์ และเรียกร้องสิทธิ เป็นต้น จึงมีลักษณะเป็นจริยธรรม
เชิงลบ ซึ่งจะต้องระวัง คือจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นจริยธรรมเชิงบวก เพื่อให้เป็น
จริยธรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้ (Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto), 2003, p. 18-21)
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ภายใต้สภาวะเช่นนี้ พระสงฆ์จึงมิได้เทศนาสั่งสอนในแบบจารีตประเพณี
ดั้งเดิม หรือในแบบที่พระภิกษุสงฆ์เคยเทศนาดังในอดีต พระสงฆ์จึงต้องสังเกตและ
ปรับตัวเอง โดยพัฒนาการเทศนาในแบบใหม่ที่ขอยืมวาทกรรมสมัยใหม่ที่มีลักษณะ
ของความเป็นยุคสมัยใหม่ เช่น การใช้ความรู้หรือการอ้างหลักฐานที่ผู้คนทั่วไปยอมรับ
ในการสร้างเหตุผลของตน เช่น การอ้างฉากประวัติศาสตร์โลกและบุคคลส�ำคัญ
ที่หลากหลายที่ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎก จึงไม่แปลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บางวัด
ได้ผลิตโครงการขนาดใหญ่เพื่อสังคมจ�ำนวนมาก บางวัดพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเทศนาสั่งสอน นี้จึง
แสดงถึงการปรับตัวครั้งใหญ่ของสถาบันสงฆ์ในโครงสร้างทางสังคมที่ก�ำลังเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะเมือ่ วัดก�ำลังหมดบทบาททางสังคมลงอย่างมากในด้านกิจการทางการศึกษา
การหันมามุ่งเน้นเรื่องความดีสามระดับหรือไตรสิกขา ดังสะท้อนในมรรคมีองค์ ๘
ในฐานะแก่นความรูท้ เี่ ป็นนวัตกรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น และยังสามารถ
ไปได้ดีกับโลกสมัยใหม่ที่ความทุกข์ของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอันเนื่องจาก
มายาคติที่หอ่ หุม้ วิธคี ดิ ของมนุษย์จากการเสพวาทกรรมผ่านสือ่ และการปะทะสังสรรค์
กับสาธารณชน การที่ปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑
ต้องการอย่างมาก แต่นจี้ ำ� เป็นต้องใช้ทงั้ สติ สมาธิ และปัญญา หรือต้องเข้าใจไตรสิกขา
หรือการศึกษาที่แท้จริงที่พัฒนาทั้งกายและใจ
หากพิจารณาจากมุมมองของสังคมวิทยา ตัวบทหรือวาทกรรมทีพ่ ระภิกษุสงฆ์
ได้ผลิตขึน้ เพือ่ ใช้ในการเสวนาหรือในการอธิบาย หรือตอบโต้ประเด็นสาระภูมหิ ลังและ
อรรถประโยชน์ที่แท้จริงของสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตกจึงสะท้อนถึงกระบวนการ
ขัดเกลาและการจัดระเบียบสังคม ซึ่งผู้รับสารเองก็อาจไม่ตระหนัก การสื่อความ
หมายในลักษณะนี้จึงสะท้อนความพยายามในการรักษาบทบาท หน้าที่ และอ�ำนาจ
ของสถาบันสงฆ์เถรวาทในสังคมไทยที่ก�ำลังถูกครอบง�ำด้วยวิธีคิดของโลกตะวันตก
ดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้เคยกล่าวว่าชนชาติไทย
มีพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติล�้ำค่า อันแสดงหลักการพัฒนาจิตใจและสัมมาปัญญา
ที่จะใช้แก้ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ได้ดี หลักการนี้เป็นสิ่งที่ขาดไปหรือพร่องอยู่ใน
อารยธรรมของมนุ ษ ยชาติ ซึ่ ง ชนชาติ ที่ เ รี ย กว่ า พั ฒ นาแล้ ว ก็ ย อมรั บ กั น มากขึ้ น
การน�ำเสนอพุทธธรรมแก่ชาวโลกจึงควรท�ำโดยวิธฉี ลาดเฟ้น ฉลาดแสดงอย่างสบสมัย
สบสถานการณ์
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ในอดี ต ค� ำ สอนทางพระพุ ท ธศาสนามั ก โต้ ต อบค� ำ สอนของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ระบบวรรณะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์ แต่
ในยุคสงครามเย็น ศัตรูของพระพุทธศาสนากลายเป็นลัทธิสังคมนิยมและเสรีนิยม
ที่ก�ำลังเผยแพร่อุดมการณ์ของตนเข้าไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จนกระทั้งการสิ้น
สุดลงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและการล่มสลายของค่ายสังคมนิยม
โซเวี ย ต ศั ต รู ตั ว ส� ำ คั ญ ใหม่ ข องพระพุ ท ธศาสนาได้ ก ลายเป็ น ลั ท ธิ วั ต ถุ นิ ย มและ
ลัทธิบริโภคนิยมที่สามารถครอบง�ำสังคมสมัยใหม่ผ่านการโฆษณาของสื่อสมัยใหม่
ในสภาวะเช่นนี้ ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงต้องถูกปรับ วาทกรรมกรรมพุทธจึง
ต้องเปลี่ยนเพื่อเสวนากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในทิศทางของการโต้กับ
สิ่งที่พระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นภัยหรือขัดกับหลักค�ำสอนของตนเอง
ภายใต้บริบทสังคมเช่นนี้ วาทกรรมโต้ (counter discourse) มีโอกาสที่จะถูก
ผลิตซ�้ำต่อไปในอนาคต ตราบใดที่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเงื่อนไขของโครงสร้างทางสังคม
ยังด�ำรงอยู่ต่อไป วาทกรรมกรรมโต้นี้อาจมีส่วนกระตุ้นผู้คนให้ต้องคิดมากขึ้นเกี่ยวกับ
นิยามความดีของสังคมไทยดั้งเดิมนั้นควรเป็นเช่นใด หรือแม้แต่ท�ำให้ผู้คนทั่วไป
อาจต้องหันกลับมาตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล/ความน่าเชื่อถือของระบบ
จริยศาสตร์แบบสิทธิ์ ดังที่พบในแนวคิดสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่พัฒนาขึ้น
ในโลกตะวันตก แม้ว่าสิทธิมนุษยชนได้ถูกยอมรับในปัจจุบันในฐานะจารีตและกฎหมาย
ระหว่างประเทศแล้วก็ตาม
วาทกรรมที่ใช้ในการเทศนาของเถรวาทไทยจึงมิใช่แค่เรื่องว่าใครท�ำอะไร
กับใครในบริบทสังคมในแบบหนึง่ วาทกรรมยังสะท้อนเงือ่ นทีบ่ ง่ บอกถึงประวัตศิ าสตร์
ที่ผ่านมา ซึ่งเหมือนกับชั้นหินที่บ่งบอกถึงยุคต่าง ๆ ของโลก ตัวบทที่บรรจุวาทกรรม
ดังกล่าวได้ถูกสร้างหรือคิดขึ้นจากชุดความรู้ (episteme) จ�ำนวนมากจึงบอกเป็น
นัยว่า ความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจ (power relations) ได้เปลี่ยนบทบาทและอ�ำนาจของ
สถาบันสงฆ์ สถาบันเถรวาทไทยต้องพยายามรักษาบทบาทของตนที่ก�ำลังถูกท้าทาย
อย่างหนักในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านญาณวิทยา นับตั้งแต่การ
ท้าทายของวิทยาศาสตร์ทแี่ พร่เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
การเข้ามาของวาทกรรมปรัชญาการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา สิ่งที่ตามมาคือสถาบันสงฆ์ไทยต้องปรับตัว โดยเล่าอธิบาย
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พระพุทธศาสนาด้วยภาษาสมัยใหม่ แต่ขณะเดียวกันต้องวิพากษ์จุดอ่อนของความเป็น
ยุคสมัยใหม่ของตะวันตก เพื่อยืนยันว่าแก่นค�ำสอนพุทธดั้งเดิมที่เน้นจริยศาสตร์ยัง
ทันสมัยเสมอ โดยวางวาทกรรมพุทธในโครงเรือ่ งเล่าแม่บท (master narrative) ในแบบ
ใหม่ทที่ นั สมัย ทีส่ ะท้อนความรอบรูข้ องพระภิกษุสงฆ์ ทีส่ ะท้อนการใช้หลักฐานมากกว่า
ความเชื่อความศรัทธาในการโน้มน้าว ตรงจุดนี้จารีตเถรวาทก็ไม่ต่างจากส�ำนัก/
จารีตอืน่ ๆ ในโลกทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงความไปได้กบั วิทยาศาสตร์ของสิง่ ทีต่ นก�ำลังจะเทศนา
หรืออธิบายในงานนิพนธ์ และนัยนี้ได้สะท้อนถึงการปะทะหรือการเจรจาต่อรอง
ระหว่างญาณวิทยาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบท แม้ว่าบางทีกฎเกณฑ์ความรู้และความจริง
ของญาณวิ ท ยาเหล่ า นั้ น อาจดู ขั ด กั น แต่ นี้ ก็ คื อ การประกอบสร้ า งของสิ่ ง ที่ เ รา
เรียกว่า “วาทกรรม”
ตัวบทนอกจากสะท้อนความหมายของผู้พูด/ผู้เขียน แต่ยังมีหน้าที่ทาง
สังคมในการส่งผ่านอุดมการณ์ในรูปแบบของความเป็นสถาบันสงฆ์ไทย และยังสะท้อน
โครงสร้างอ�ำนาจที่มีพลวัต ดังสะท้อนอยู่ในโครงสร้างสังคมไทยที่ยึดโยงกับบริบท
เศรษฐกิจและการเมืองโลก ในขณะเดียวกันหากวิเคราะห์ร่วมกับบริบทประวัติศาสตร์
ภูมิปัญญา วาทกรรมในตัวบททั้งสามก็บอกเป็นนัย หรือแม้แต่สามารถถูกใช้เป็น
หลักฐานเพื่อยืนยันว่า สถาบันสงฆ์มิได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ ดังที่ผู้คนเข้าใจ แต่
สถาบันสงฆ์กย็ งั ให้พลังแก่รฐั หรือช่วยสร้างความชอบธรรมแก่นโยบายของรัฐได้เช่นกัน
แม้ว่าได้ถูกท้าทายจากอ�ำนาจทางความรู้ของยุคสมัยใหม่ ซึ่งในที่นี้คือ
วิทยาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา วาทกรรม
เถรวาทไทยได้ปรับตัวและพร้อมทีจ่ ะบูรณาการชุดความรูเ้ ชิงวาทกรรมอืน่ ๆ ในลักษณะ
ที่ลังกาได้บรู ณาการความรู้ต่าง ๆ ในการผลิตค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา บทบาทของ
วัดที่ได้ถูกท้าทายอาจช่วยให้วัดต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างตนเอง เพราะแม้ค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้ายังสามารถพบหรือศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในโลก
ตะวันตก การศึกษาพระธรรมกับพระสงฆ์ก็คงจะมิใช่เรื่องจ�ำเป็นมากอีกต่อไปในโลก
แห่งอนาคต
จิตส�ำนึกทางสังคม (social consciousness) ของพระนักเทศน์และพระนักเขียน
คือการที่สถาบันสงฆ์ยังต้องท�ำหน้าที่ในการสืบทอดค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา มิว่า
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สถานการณ์บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร การสืบทอดค�ำสอนทางศาสนาจึงเป็น
เรือ่ งทีไ่ ม่งา่ ยอีกต่อไป เมือ่ ผูฟ้ งั /ผูอ้ า่ นมักมีความรูแ้ ละความเชือ่ ทีห่ ลากหลาย การผลิต
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สามารถไปได้กับญาณวิทยาต่าง ๆ โดยอาศัยสหบท (เช่น
พุทธ วิทยาศาสตร์ การเมือง สังคม) จึงเป็นงานที่สงฆ์ต้องท�ำ  เพราะความรู้อื่นๆ
ของพระไตรปิฎก เช่น คติชนวิทยา ภูมิศาสตร์ โลก จักรวาลวิทยา ได้ถูกท้าทายจาก
ศาสตร์สมัยใหม่จนหมดสิ้น และนี้จึงอาจเป็นวิธีเดียวที่พระพุทธศาสานาจะอยู่รอด

สรุป
บทความนีต้ อ้ งการน�ำเสนอว่าวาทกรรมเถรวาทไทยได้เปลีย่ นแปลงอย่างมาก
ในรอบสองศตวรรษทีผ่ า่ นมา ชุดความรูบ้ างอย่างในพระไตรปิฎกได้ลดบทบาทลง แต่ชดุ
ความรู ้ บ างประเภทในพระไตรปิ ฎ กกลั บ ถู ก เน้ น ย�้ ำจนกลายเป็ น อุ ด มการณ์ เช่ น
ไตรสิกขา พุทธปัญญา กฎแห่งกรรม เป็นต้น อาจกล่าวได้วา่ ทัง้ ไตรสิกขาและกฏแห่งกรรม
ได้กลายเป็นกฏเกณฑ์ความรู้และความจริงที่สามารถประสานกับกฏเกณฑ์ของชุด
ความรู้อื่นๆ หรือบูรณาการร่วมกับวาทกรรมประเภทอื่นๆ จนฝังแน่นในตัวบทของ
งานวรรณกรรมร่วมสมัย
กรณีศึกษาในที่นี้ คือ ตัวบท/วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย
งานวิจยั นีพ้ บว่าตัวบททีเ่ ลือกมาทัง้ ๓ ชิน้ จ�ำเป็นต้องถูกตีความผ่านวาทกรรมเถรวาทไทย
เท่านั้น และจะต้องเข้าใจได้ดีภายใต้ชุดความรู้ (episteme) บางอย่าง นั่นคือไตรสิกขา
และพุทธปัญญา หากวิเคราะห์วาทกรรมร่วมกับบริบททางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา
ชุดความรู้อื่น ๆ ในพระไตรปิฎกที่เคยก�ำหนดวิธีคิดของผู้คนในสังคมไทยได้เปิดทาง
ให้แก่ชุดความรู้จ�ำนวนมากของวิทยาศาสตร์และศาสตร์สมัยใหม่ แม้กระนั้นค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนา หรือวาทกรรมเถรวาทไทยต้องสะท้อนฐานคติทางชุดความรู้
เถรวาท  ดังเช่นฐานคติทวี่ า่ มนุษย์มอี วิชชา รวมถึงกฏเกณฑ์ความรูแ้ ละความจริงในแบบ
เถรวาท เช่น กฎไตรลักษณ์ กฎแห่งกรรม ไตรรัตน์ ไตรสิกขา วิมตุ ติ นิพพาน อภิญญา ๖
วิชชา ๘ ความรู้เหล่านีล้ ้วนเป็นเรื่องจริง หรือแม้แต่ภพภูมิในแบบอืน่ ก็ยังมีจริง เป็นต้น
หากวิเคราะห์วาทกรรมเถรวาทไทยในลักษณะผิวชัน้ ต่าง ๆ ทางประวัตศิ าสตร์
วาทกรรมเถรวาทไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากในรอบหลายศตวรรษ โดยเฉพาะ
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เมื่อผสมกับวิธีคิดของชนชาติต่าง ๆ ในเอเชีย แม้ก่อนที่วาทกรรมเถรวาทได้เข้าถึง
ดินแดนสุวรรณภูมิ แต่ระยะเวลาที่งานวิจัยนี้สนใจคือช่วงเวลาที่เรียกว่า ความเป็น
ยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Modernism) เมื่อวาทกรรมของศาสตร์
สมัยใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญาการเมือง ปรัชญาสังคม ได้เริ่มมีผล
ต่อการผลิตค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น การใช้คำ� ศัพท์หรือวิธคี ดิ ทางวิทยาศาสตร์
ในหนังสือแสดงกิจจานุกิจ โดยเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี การใช้ค�ำศัพท์
สังคมวิทยาในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ดังเช่น ค�ำว่า “โครงสร้างทางสังคม”
“การจัดระเบียบสังคม” “องค์กรทางสังคม” หรือค�ำศัพท์ร่วมสมัยอื่น ๆ ที่ผลิตในยุค
สงครามเย็น เช่น โลกาภิวัตน์ โลกทัศน์ ค่านิยม ค�ำศัพท์เหล่านี้ได้ปรากฏในงาน
“พุทธธรรม” ซึ่งเป็นผลงานอมตะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
การตีความพระธรรมในยุคสงครามเย็นต่างสะท้อนวิธคี ดิ ของสังคมไทยในยุคสงคราม
เย็นในอีกระดับ วาทกรรมเถรวาท (มิวา่ ในภาษาไทย หรือสิงหลลังกา หรือในภาษาอืน่ ๆ)
มีการสร้างค�ำและมีการพัฒนาความหมายใหม่ตลอดเวลา นี้จึงเป็นอีกวิธีในการ
ปะติดปะต่อทางความคิดและความหมาย (bricolage) หรือแม้แต่เป็นการเปิดทางให้แก่
ความรูแ้ ละแนวคิดดี ๆ จากทีอ่ น่ื ๆ ในโลก แม้ในโลกของวาทกรรมเถรวาทไทย ค�ำต่าง ๆ
ได้ถกู สร้างและท�ำให้มคี วามหมายละเอียดเฉพาะ (nuance) เพือ่ ใช้ในการสือ่ ความหมาย
โดยเฉพาะในบริบทของการเทศนาสัง่ สอนและในการผลิตงานประพันธ์เถรวาท ดังเช่น
หมวดค�ำกริยา “รู้ตระหนัก” “ตื่นรู้” “รู้ตื่น” “รู้แจ้ง” ค�ำเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้แทน
ค�ำพระบาลีว่า “ปัญญา” หรือใช้แทนส�ำนวนพระบาลี “ยถาภูตํ  ปชานาติ (ซึ่งแปลว่า
รู้ตามความเป็นจริง)”
วาทกรรมเถรวาทไทย การตีความพระไตรปิฎก และการเทศนาสั่งสอน
ของพระสงฆ์ เ ถรวาทไทยจึ ง เป็ น สภาพที่ อ ยู ่ ค วบคู ่ กั น และได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ในรอบ ๒๐๐ ปี ที่ ผ ่ า นมา และดู เ หมื อ นได้ เ ปลี่ ย นอย่ า งมากในยุ ค สงครามเย็ น
การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ นี้ถูกเรียกในงานวิจัยนี้ว่า “ความเป็นยุคสมัยใหม่ของ
พระพุทธศาสนาไทย (Thai Buddhist Modernism)” ทั้งหมดจึงสะท้อนความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจ (power relations) อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจมิควรเข้าใจเฉพาะ
ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสถาบันสงฆ์ ดังที่นักวิชาการไทยนิยมเล่าใน
ลักษณะนี้ ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจควรรวมถึงมิติกฎหมาย มิติการปฏิรูป มิติสังคม
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มิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ และที่ส�ำคัญที่สุดคือมิติทางญาณวิทยา โดยเฉพาะ
กระบวนการปะติดปะต่อทางความคิดและความหมาย (bricolage) ที่ด�ำเนินควบคู่
กับการตีความพระไตรปิฎกและการผลิตค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยจบสิ้น
วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพุทธทาสภิกขุที่ได้ประกอบสร้างขึ้นในยุคสงคราม
เย็ น จึ ง สะท้ อ นโครงสร้ า งทางสั ง คมและเงื่ อ นไขทางประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยในยุ ค นั้ น
เมือ่ ประเทศไทยก�ำลังรับอุดมการณ์เสรีนยิ ม แนวคิดทุนนิยม และชุดความรูอ้ นื่ ๆ  มากมาย
จากโลกตะวันตก แต่ในขณะเดียวกันไทยก็รว่ มกับโลกตะวันตกจนประสบความส�ำเร็จใน
การปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ นี้จึงเป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่ผู้วิจัยใช้ในการอธิบาย
ถึงอิทธิพลของความรูแ้ ละอุดมการณ์โลกต่อเถรวาท สิง่ ทีพ่ บในงานวิจยั นีจ้ งึ สะท้อนถึง
ความร�่ำรวยและความลุ่มลึกของสถาบันสงฆ์ไทยในผลิตค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
และบ่งบอกถึงการปรับตัวทางภูมิปัญญา เช่น การเล่าอธิบายพระพุทธศาสนาด้วย
ภาษาของยุคสมัยใหม่ การตีความค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาในแบบใหม่ การฟื้นฟู
โลกุตรธรรม การลดเรื่องปกรณัมในต�ำราค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา การพัฒนา
รู ป แบบวั ด เพื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมขนาดใหญ่ การโต้ วั ต ถุ นิ ย ม ทุ น นิ ย ม และ
บริโภคนิยม การโต้อุดมการณ์ทางการเมืองโลก การวิพากษ์ระบบการศึกษาสมัยใหม่
การท�ำให้เรื่องเกินกว่าวิสัยมนุษย์ไปอยู่ในระดับฐานคติ การหันกลับไปหาค�ำสอน
ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา อวสานของเตภูมิกถา และขบวนการพระพุทธศาสนา
เพื่อสังคม เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ ค�ำว่า “อิสรภาพ” “เสรีภาพ” จึงถูกน�ำมาใช้ในบริบทศาสนาพุทธ
ปัญญาเสรีธัมมิกประชาธิปไตย และ ธัมมิกสังคมนิยมจึงถูกประดิษฐ์ขึ้น แม้กระนั้น
ปราชญ์เถรวาทไทยยังไม่ยอมใช้ค�ำหรือภาษาสิทธิ ในขณะที่นักวิชาการตะวันตก
พบว่าภาษาสิทธิกลับพบอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน
ของไทย และนั่นอาจสะท้อนถึงเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้น
แท้จริงแล้ววาทกรรมเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ วาทกรรมไม่สามารถเข้าถึง
ได้ อ ย่ า งรวบรั ด โดยปราศจากการเข้ า ใจบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ โดยเฉพาะ
ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ป ั ญ ญาที่ ช ่ ว ยอธิ บ ายว่ า ท� ำ ไมบางแนวคิ ด ถึ ง สามารถอยู ่ ม า
นับพัน ๆ ปีจนปัจจุบัน ในขณะที่หลายแนวคิดได้อ่อนตัวลงและจมอยู่ในโลกแห่ง
ประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในแบบประวัติศาสตร์ในท�ำนองนี้
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จะช่วยเปิดมุมมองและท�ำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในมิติทาง
ญาณวิทยาที่เชื่อมต่อระบบท้องถิ่นกับระบบโลก ดังสะท้อนในกระบวนการแห่งการ
ปะทะสังสรรค์ การปะติดปะต่อทางความคิด การบูรณาการ และการโต้ตอบ/ตอบโต้
ในมิติภาษา ความคิด ความรู้ ความจริง และอุดมการณ์
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