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ปัญหาของมโนทัศน์โลกียะนุวัตรกับกลุม่ ปฏิบตั ิวิปสั สนาโกเอ็นก้าในประเทศไทย
สฤษดิ์ สิริธีรธำรง1
บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้ ผู้เขียนต้องการถกเถียงกับมโนทัศน์โลกียะนุวัตรแบบยุโรปเป็นศูนย์กลาง ซึ่งวางอยู่บน
การอธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ว่าเมื่อสังคมเดินหน้าเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่จะทาให้เกิดกระบวนการ
แยกรัฐกับศาสนาออกจากกัน จากการศึกษาพบว่า มโนทัศน์โลกียะนุวัตรแบบยุโรปไม่สามารถนามาอธิบาย
กรณีประเทศไทยได้ เพราะการเดินหน้าเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ของไทยไม่ได้นาไปสู่การแยกรัฐกับศาสนาออก
จากกันแต่ศาสนากลับเติบโตอยู่ภายใต้รัฐเป็นเนื้อเดียวกันแยกจากกันไม่ได้ ในบทความนี้ผู้เขียนยกกรณีศึกษา
กลุ่มวิปัสสนาโกเอ็นก้าในประเทศไทยเพื่อชี้ให้เห็น กระบวนการโลกียะนุวัตรอีก รูปแบบหนึ่ง คือ การทาให้
ศาสนาไม่เป็นสถาบันและทาให้ศาสนามีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นผ่านการผสมผสานทางความเชื่อระหว่าง
ศาสนากับวิทยาศาสตร์
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Problem of Secularization concept and Vipassana Meditation as taught by
S.N. Goenka in Thailand
Sarid Siriteerathomrong2
Abstract
My purpose in this article is to argue with secularization concept. Which based on the
explanation of historical developments that as society progresses to modernity, there will be
a process of separating state and religion. The study found that, Eurocentric-secularization
cannot be used to explain the case of Thailand. Because advancing to modernity in Thailand
does not lead to the separation of state and religion. In contrast, religion seamlessly grows
under political body of Thai state. In this article, I will discuss about Goenka Vipassana group
in Thailand to illustrate another form of secularization which is de-institutionalization and
hybridization of religions.
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บทนา
Max Weber (1946) เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อสังคมก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่จะทาให้การใช้เหตุผลแบบ
วิท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทในสั ง คมมากกว่ า และบทบาทของศาสนาความเชื่ อ จะเสื่ อ มถอยลง เวเบอร์ เ รี ย ก
ปรากฏการณ์นี้ว่า “การเสื่อมมนต์ขลังของโลก (disenchantment of the world)” หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง
ได้ว่าเป็นกระบวนการโลกียะนุวัตร (secularization) (Jitnukul, 2561) อย่างไรก็ตาม มโนทัศน์โลกียะนุวัตรก็
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นวิธีการอธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ที่มียุโรปเป็นศูนย์กลาง เพราะเมื่อนามโน
ทัศ น์ โ ลกี ย ะนุ วั ตรมาศึก ษาพัฒ นาการทางประวั ติศ าสตร์ใ นที่ อื่น ๆ กลั บ พบว่า ไม่ ส ามารถอธิ บายและไม่
สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ในสังคมที่ไม่ใช่ยุโรปเช่น อเมริกา ญี่ปุ่น
เกาหลี ไทย ฯลฯ ไม่ได้นาไปสู่การแยกรัฐกับศาสนาออกจากกัน ความเป็นสมัยใหม่เป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับ
การเกิดขึ้นและขยายตัวของศาสนาหรือนิกายย่อยต่าง ๆ ดังจะเห็นได้ว่ามีขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาที่
เกิดขึ้นใหม่เป็นจานวนมากทั่วโลก ทั้งในหมู่ประเทศเกิดใหม่หลังยุคล่าอาณานิคมที่มีการใช้ศาสนาและความ
เชื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องเอกราช เช่น กรณีเรียกร้องเอกราชของคานธีในอินเดีย หรือกรณีของ
นายพลอองซานในเมียนมาร์ เป็นต้น
นอกเหนือไปจากความเป็นสมัยใหม่ ภายใต้อิทธิพลของ “โลกาภิวัตน์ (globalization)” ที่มาพร้อม
กับการไหลของข้อมูล ผู้คน ความรู้และเทคโนโลยี ฯลฯ อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดรูปแบบใหม่ ๆ ทางศาสนา ที่
มีการปรับเปลี่ยน ตัด/คัดแยกรูปแบบของศาสนาออกจากการปฏิบัติ มีการเลือกเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ศาสนามาใช้ เช่น เลือกเฉพาะคาสอน เลือกเฉพาะการปฏิบัติมาเพื่อปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีบริโภคนิยม
ที่เปลี่ยนไปของปัจเจกในโลกสมัยใหม่ที่ยังต้องการแหล่งพึ่งพิงทางจิตวิญญาณ (Lambert, 1999) ลักษณะ
สาคัญของการแสวงหาทางจิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่ ประการแรกคือ เน้นมิติของโลกนี้ (this-worldliness)
ประการที่สอง การเน้นมิติทางจิตวิญญาณหรือประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล (self-spirituality) ประการที่
สาม ลักษณะพหุลักษณ์ของความเชื่อ (belief pluralism) ในปัจจุบันที่ปัจเจกมีอิสระที่จะเลือกเชื่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือหลายสิ่งพร้อมกัน ในขณะเดียวกันปัจเจกก็มีอิสระที่จะเปลี่ยนจากความเชื่อหนึ่งไปสู่อีกความเชื่อหนึ่ง
ได้ ทาให้ความเชื่อเกิดความหลากหลายและทาให้เกิดชุมชนทางจิตวิญญาณขึ้น
สาหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จะพบว่า เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม
กับ ตัว แบบมโนทัศน์ โ ลกียะนุวัตรที่มียุ โ รปเป็นศูนย์กลาง ในปัจจุบันมีกลุ่ มนิกายหรือลั ทธิความเชื่อต่าง ๆ
มากมาย เช่น หลวงพ่อคูณ ลัทธิเสด็จพ่อ ร.5 ลัทธิเจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
ความเป็นเมืองทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทาให้เส้นแบ่งระหว่าง ‘เมือง-ชนบท’ เริ่มพร่าเลือน ความเป็น
สมัยใหม่ และการกลายเป็นเมือง ส่งผลให้เกิด “การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ (spatial shift)” ทั้งทางกายภาพ
และทางความคิด แต่ความเป็ นเมืองไม่ได้กลืนกลายพื้นที่ทางความเชื่อของชนบทดังที่กลื นกลายพื้นที่ทาง
กายภาพ แต่พื้นที่ทางความเชื่อของเมืองสมัยใหม่แสดงลักษณะผสมผสาน เข้ากับพื้นที่ทางความเชื่อของชนบท
และทาให้เกิดลักษณะเฉพาะซึ่งเรียกว่า “ศาสนาของพื้นที่เมือง” (Taylor, 2008)
การปฏิบัติวิปัสสนาก็เป็นหนึ่งในวิธีการแสวงหาทางจิตวิญญาณที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ในบทความชิ้น
นี้ผู้เขียนศึกษา “กลุ่มปฏิบัติวิปัสสนาโกเอ็นก้า” เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อกลุ่มโกเอ็นก้าในประเทศไทย คาถาม
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สาคัญของงานชิ้นนี้คือ กลุ่มวิปัสสนาโกเอ็นก้าในฐานะที่เป็นกลุ่มปฏิบัติเชิงจิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่ มีการ
ผสมผสานทางความเชื่อ (hybridization) ระหว่างความเชื่อแบบพุทธเถรวาทและวิทยาศาสตร์อย่างไร ผู้เขียน
ยกกรณีศึกษากลุ่มโกเอ็นก้ามาอภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นว่ามโนทัศน์โลกียะนุวัตรแบบตะวันตกนั้นไม่เพียงพอต่อ
การนามาอธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่อื่น อีกทั้งวิธีการอธิบายว่ากระบวนการโลกียะนุวัตรในฐานะที่เป็นการ
แยกรัฐออกจากศาสนาเป็นเพียงวิธีการอธิบายที่มีลักษณะทั่วไป ไม่ได้พิจารณาถึงบริบทที่เฉพาะของพื้นที่
บทความนี้ผู้เขียนนาเสนอออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกผู้เขียนอภิปรายถึงมโนทัศน์โลกียะนุวัตรและ
ปัญหาของมโนทัศน์นี้เมื่อนามาใช้วิเคราะห์พลวัตของความเป็นศาสนาในไทย ส่วนที่สองผู้เขียนอภิปรายถึง
กลุ่มวิปัสสนาโกเอ็นก้า ในประเทศไทยในฐานะที่เป็นกลุ่มปฏิบัติเชิงจิตวิญญาณมีการผสมผสานทางความเชื่อ
ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการทาให้ศาสนามีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น
เป็ น อี ก แนวทางการอธิ บ ายของมโนทั ศ น์ โ ลกี ย ะนุ วั ต ร บทความชิ้ น นี้ ผู้ เ ขี ย นท าการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ด้วยการสมัครเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติกับกลุ่มโกเอ็นก้า ในคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน
หลักสูตร 10 วัน เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ “ศูนย์ธรรมสีมันตะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.
ลาพูน
การเมืองของการปฏิรูปคริสต์ศาสนากับการแยกศาสนาออกจากรัฐ
เพื่อที่จะทาความเข้าใจมโนทัศน์โลกียะนุวัตรเราจาเป็นต้องเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
การแยกรัฐ ออกจากศาสนาซึ่งเป็ นผลสื บเนื่องมาจากการเมืองของการปฏิรูปคริส ต์ศาสนาในยุโรป ดังนั้น
ผู้เขียนจะขออภิปรายประเด็นดังกล่าวพอสังเขปเพื่อชี้ให้ผู้อ่านเห็นที่มาที่ไปของความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและศาสนาในบริบทสังคมยุโรป
ตลอดประวัติศาสตร์ ของคริสต์ศาสนาในยุโรป ศาสนานี้ได้เผชิญหน้ากับความขัดแย้งมากมาย ใน
หนังสือของสุรพศ ทวีศักดิ์ (2564) เรื่อง “เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธ และสังคมโลกวิสัย” สุรพ
ศอธิบายว่า หากพิจารณาในประวัติศาสตร์ของจารีต ยิว-คริสเตียน (Judeo-Christian) ศาสนามีความเป็น
การเมืองตั้งแต่แรกเริ่ม ตัวอย่างเช่น ประวัติศาสตร์ของการกาเนิดศาสนายูดายที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การ
ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาวยิวจากการกดขี่ของอียิปต์และอพยพมายังแผ่นดินคานาอัน ดินแดนแห่งพันธะสัญญาที่
พระเจ้าทรงมอบให้ชาวยิว จวบจนการมาถึงของ “เยซูบุตรของพระเจ้า. ที่ชาวยิวหลายกลุ่มในกรุงเยรูซาเลม
เชื่อกันว่าเป็น ‘พระเมสสิยาห์ ’ หรือพระผู้ช่วยให้รอด การมาถึงของเยซู เกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายทาง
การเมืองและศาสนาเนื่องจากอิสราเอลตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน การอ้างตัวว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
จึงทาให้เยซูและผู้ติดตามเผชิญหน้ากับอันตรายทั้งจากผู้มีอานาจทางการเมืองและผู้นาศาสนา ในแง่นี้ สถานะ
ของพระผู้ช่วยให้รอดจึงถูกตีความในทางที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทางโลกและทางศาสนาด้วย
ความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์และจักรวรรดิโรมันดาเนินมาจนถึงจุดเปลี่ยนสาคัญคือ เมื่อจักรพรรดิ
คอนสแตนตินอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์ อีกทั้งประกาศให้คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจาจักรวรรดิโรมัน ทาให้การ
ไล่ล่าชาวคริสต์โดยจักรวรรดิโรมันสิ้นสุดลงและเป็นจุดเริ่มต้นการขยายตัวของคริสต์ ศาสนาในยุโรป ต่อมา
คริสต์ศาสนาเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะคริสตจักรคาธอลิก กลายเป็นสถาบันทรงอานาจซึ่งครอบงายุโรปนาน
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หลายศตวรรษ จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 16 เกิดการปฏิรูปศาสนาโดยมาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) รากฐาน
ของการปฏิรูปของมาร์ตินวางอยู่บนวิธีคิดเรื่อง ‘เสรีภาพ’ เพื่อต่อต้านการครอบงาของศาสนจักร มาร์ตินเชื่อ
ว่าปัจเจกบุคคลมีศักยภาพและมีเสรีภาพในการตีความคัมภีร์ด้วยตนเองได้ อีกทั้ง มาร์ตินเห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเขาโต้แย้งบทบาทของคริสตจักรในฐานะที่เป็น ‘สื่อกลาง’
ในการติดต่อกับพระเจ้า
เงื่อนไขสาคัญที่ทาให้การปฏิรูปของมาร์ติน ลูเธอร์ประสบผลสาเร็จสามารถแบ่งออกเป็นสามประการ
ดังนี้ ประการแรก มาร์ติน ลูเธอร์ได้รับการสนับสนุนจากบรรดากษัตริย์ที่ต้องการเป็นอิสระจากการครอบงา
ของศาสนาจักร เนื่องจาก ณ เวลานั้นคริสตจักรมีอานาจเหนือบรรดากษัตริย์และรัฐต่าง ๆ ในยุโรปอย่างมาก
ประการที่สอง ในช่วงศตวรรษที่ 16 อันเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ เกิดการนาปรัชญากรีกมาตีความ
ใหม่เช่น ปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล เพื่อตั้งคาถามต่ออานาจของคริสตจักร ส่งผลให้แนวคิดมนุษยนิยม
(humanism) ขยายตัว ประการสุดท้าย ความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทาให้
งานเขียนเรื่อง ‘หลัก 95 ข้อ’ ของมาร์ติน ลูเธอร์ถูกแปลเป็นภาษาถิ่นต่าง ๆ และเผยแพร่ไปทั่วยุโรปอย่าง
รวดเร็ว
การปฏิรูปศาสนาของมาร์ติน ลูเธอร์เป็นหมุดหมายสาคัญทางประวัติศาสตร์ของยุโรปเพราะนอกจาก
จะทาให้คริสต์ศาสนาแตกออกเป็นสองนิกายหลัก ๆ คือ นิกายโรมันคาธอลิกกับโปรเตสแตนท์ ยังมีการแตก
นิกายย่อยออกไปอีกเช่น นิกายลูเธอรัน นิกายคัลแวง ศาสนจักรอังกฤษ (Church of England) ฯลฯ ผลที่
ตามมาคือ เกิดสงครามระหว่างกษัตริย์ทั้งที่นับถือนิกายเดียวกันและคนละนิกายทั่วยุโรป ที่เรียกว่าสงคราม 30
ปีเหตุผลของการทาสงครามเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจและศาสนาสลับกันไป
สงครามครั้งนี้จบลงที่การลงนามในสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย ค.ศ. 1648 ที่ให้เสรีภาพแก่กษัตริย์และประชาชน
ในการเลือกนับถือศาสนา
สุรพศกล่าวว่า การปฏิรูปโปรเตสแตนท์และกระแสมนุษยนิยมยุคเรเนซองส์ ก่อให้เกิดความคิดเรื่อง
ความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ ความเท่าเทียม เหตุผลและปัจเจกชนนิยม แบบประชาธิปไตยสมัยใหม่ซง่ึ ส่งต่อมายัง
ยุคแสงสว่างทางปัญญา (enlightenment) ในศตวรรษที่ 17 แกนกลางของกระบวนทัศน์ ของยุคนี้อยู่ที่การ
เน้นความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นวิทยาศาสตร์ อีกทั้งการยืนยัน เสรีภาพของปัจเจกบุคคลในการกาหนด
เจตจานงของตนเองทั้งในทางการเมืองและศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นสมัยใหม่ (modernity)
กระบวนทัศน์ดังกล่าวนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ ศาสนาในยุโรป เกิดแนวคิด
โลกวิสัย (secularism) ที่มีสาระสาคัญคือ การปฏิเสธอานาจเทวสิทธิ์ของกษัตริย์และศาสนจักรโดยเชื่อว่าพระ
เจ้าไม่มีอานาจแทรกแซงกิจกรรมทางปัญญา กิจกรรมทางการเมืองและการกาหนดวิถีชีวิตของปัจเจกในโลก
ดังนั้ น อานาจเทวสิ ทธิ์ที่กษัตริ ย์ ห รื อพระสั นตะปาปากล่ าวอ้างว่าได้รับมอบมาจากพระเจ้าอีกที ย่อมไม่มี
ความหมายและไม่ มี ค วามจ าเป็ น อี ก ต่ อ ไป จากวิ ธี คิ ด ดั ง กล่ า วท าให้ เ กิ ด กระบวนการโลกี ย ะนุ วั ต ร
(secularization) คือ กระบวนการแยกรัฐออกจากศาสนา
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กล่าวโดยสรุป ความสาเร็จของการปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่ 16 ได้วางรากฐานทางปรัชญาให้แก่
ยุโรปที่ส่งต่อมาในศตวรรษที่ 17 ทาให้เกิดความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเป็นสมัยใหม่
รวมถึงเกิดกระบวนการแยกรัฐออกจากศาสนาในสังคมยุโรปด้วย
มโนทัศน์โลกียะนุวัตร (Secularization)
คาว่าโลกีย์ (secular) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน saeculum หมายถึง ยุคสมัยหนึ่งๆ (an age)
(Zuckerman & Shook, 2017) Peter Berger (as cited in Fuengfusakul, 2013) เสนอว่าวัฒนธรรมและ
ค่านิยมของโลกสมัยใหม่ทาให้เนื้อหาและคาสอนของศาสนาไม่ได้เป็นสัจธรรมสากลอีกต่อไปแต่กลายเป็นเรื่อง
สัมพัทธ์ Berger นิยามโลกียะนุวัตรกับการเสื่อมถอยของศาสนา กล่าวคือ คาสอนของศาสนาเป็นความจริง
เฉพาะกับผู้ที่ศรัทธาเท่านั้น ในแง่นี้ ศาสนาได้สูญเสียสถานะในการเป็นระบบความหมายและสัญลักษณ์ในการ
นิยามความเป็นจริงสูงสุด การสูญเสียสถานะและอานาจในการนิยามความเป็นจริงเป็นใจกลางของการเสื่อมที่
แท้จ ริ ง ของศาสนา Stark & Brianbridge (1985) ได้ป รับเปลี่ ยนนิย ามมโนทัศน์ โ ลกียะนุวัตรแตกต่ างจาก
Berger พวกเขานิยามว่าคือกระบวนการที่ศาสนาถูกค่านิยมและอิทธิพลทางโลกย์โน้มน้าวให้เปลี่ยนแปลงไปสู่
ทางโลกย์มากขึ้นจนกระทั่งศาสนาเกิดวิกฤติ การถูกโน้มน้าวให้เ ข้าสู่ทางโลกย์ส่งผลให้เกิดกระบวนการปฏิรูป
ศาสนา เกิดนิกายทางศาสนาต่าง ๆ ทั้ง Stark & Brianbridge และ Berger ต่างเห็นว่าการสูญเสียสถานะของ
ศาสนาจนกลายเป็นเรื่องส่วนตัว (privatization) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเปลี่ยนผ่านของประวัติศาสตร์
จากโลกก่อนสมัยใหม่สู่โลกสมัยใหม่หรือกล่าวให้เจาะจงกว่านั้นคือ การเปลี่ยนผ่านจากความไม่เป็นเหตุเป็นผล
(irrational) ไปสู่ความเป็นเหตุเป็นผล (rational)
แต่อย่างไรก็ตามมโนทัศน์โลกียะนุวัตรของทั้ง Stark & Brianbridge และ Berger ถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่ายึดติดกับการเสื่อมของศาสนามากเกินไป Yves Lambert (1999) อธิบายผลลัพธ์ที่ความเป็นสมัยใหม่ส่งผล
ต่อศาสนาด้วยกัน 4 ประการ 1. การเสื่อมถอยของศาสนา 2. การปรับตัวของศาสนาและการตีความศาสนา
ใหม่ 3. การตอบโต้แบบอนุรักษ์นิยม 4. การประดิษฐ์ใหม่ทางวั ฒนธรรม จะเห็นว่า Lambert ได้ขยายมโน
ทัศน์โลกียะนุวัตรออกไป โดยชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของความเป็นสมัยใหม่ทาให้เกิดศาสนารูปแบบใหม่ (new
religious form) ที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Fuengfusakul, 2013) ในแง่นี้กระบวนการโลกียะนุวัตรใน
ทัศนะของ Lambert มีสองประการคือ ประการแรกปัจเจกมีอิสระมากขึ้นในความสัมพันธ์กับองค์กรศาสนาที่
อยู่ในอานาจ ประการที่สองการที่สังคมสมัยใหม่ละทิ้งสัญลักษณ์ทางศาสนาโดยสิ้นเชิง Lambert มองว่าการมี
อิสระของปัจเจกต่อองค์กรศาสนาลุล่วงไปแล้ว แต่กระบวนการที่สองคือการละทิ้งสัญลักษณ์ทางศาสนาอย่าง
สิ้นเชิงที่มีปัญหายังคงไม่ลุล่วงเนื่องจากโลกสมัยใหม่ยังคงโหยหาการเติมเต็มทางจิตวิญญาณอยู่
นอกเหนือไปจาก Yves Lambert แล้วยังมีนักวิชาการอีกหลายคนที่พยายามปรับปรุงมโนทัศน์โลกียะ
นุ วั ต ร เ ช่ น Steve Bruce (1966) Bryan Wilson (1998) Jose Casanova (2009) Karel Dobbelaere
(2002) นักวิชาการกลุ่มนี้เสนอกรอบโลกียะนุวัตรผ่านการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอานาจในสามระดับ
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ระดับแรกคือ การลดความสาคัญของศาสนาในระดับโครงสร้างทางการเมืองจนนาไปสู่การแยกสถาบันทางโลก
ออกจากสถาบัน/องค์กรทางศาสนา ระดับที่สองคือ การลดความสาคัญของศาสนาในฐานะที่เป็นความเชื่อและ
การปฏิบัติของสังคม ระดับสุดท้ายคือ การลดความสาคัญของศาสนาในระดับปัจเจกที่ศาสนากลายเป็นเรื่อง
สั ม พั ท ธ์ (Davie, 2013) กล่ า วคื อ นั ก วิ ช าการกลุ่ ม นี้ พ ยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง มโนทั ศ น์ โ ลกี ย ะนุ วั ต รเพื่ อ ให้
ครอบคลุมและก้าวข้ามการวิเคราะห์ที่ยึดติดอยู่กับความเสื่อมของศาสนา (Aldridge, 2000) การวิเคราะห์
พัฒนาการทางสังคมว่าการเป็นสมัยใหม่เท่ากับการเป็นโลกวิสัยคือ การแยกรัฐออกจากศาสนาเป็นวิธีคิดที่มี
พื้นฐานอยู่บนการวิเคราะห์พัฒนาการของสังคมยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 อย่างไรก็ตาม การมองพัฒนาการ
ทางสังคมแบบเป็นเส้นตรง (linear) ที่กระบวนการแยกรัฐออกจากศาสนาเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อสังคมเข้าสู่
ความเป็ นสมัยใหม่ถูกวิจารณ์ว่ามีปั ญหาเนื่ องจากยึดติดกับแง่มุมของความเสื่อมและละเลยศักยภาพของ
ศาสนาในการปรับตัวเมื่อพยายามนามโนทัศน์นี้ไปใช้วิเคราะห์ สังคมนอกยุโรปที่ประสบกับความเป็นสมัยใหม่
ในรูปแบบต่างกัน
ในแง่นี้ความสัมพันธ์ของความเป็นสมัยใหม่กับศาสนาจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน กระบวนการเข้าสู่
ความเป็นสมัยใหม่ในสังคมที่ไม่ใช่ยุโรปเช่น อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ บ่งชี้ว่าศาสนามีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับความเป็นสมัยใหม่ได้อย่างดี (Pérez-Agote, 2014) กล่าวได้ว่า กระบวนการโลกียะนุวัตรใน
สังคมที่ไม่ใช่ยุโรปนอกจากจะไม่แยกขาดรัฐกับศาสนาแล้ว ศาสนายังมีการปรับตัวให้มีความเป็นเหตุเป็นผล
มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมของความเป็นสมัยใหม่ หรือที่ James Miller (2008) เสนอมโนทัศน์ศาสนา
แบบฆราวาส (religio-secular) ซึ่ง นิ ย ามโดยลั กษณะของความหลากหลายอีกทั้ งยัง มีก ารผสมผสานทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศาสนาในประเทศไทย
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เกิดการปฏิรูปพุทธศาสนาแนวทางแบบสมัยใหม่ (Buddhist Modernism)
(White, 2014) โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ซึ่งท่านได้ทรงนาวิธีคิด ความเป็นเหตุ
เป็นผล (ในความหมายจากัด) 3 มาใช้ในการตีความศาสนาพุทธใหม่ทั้งในแง่ของคาสอนและคาภีร์ เน้นการใช้
ความเป็นเหตุเป็นผลและสิ่งที่สามารถประจักษ์ได้ ให้ความสาคัญกับโลกนี้ มากกว่าจะให้ความสาคัญกับโลก
หน้า แนวทางการให้ความสาคัญกับคาสอนจึงมุ่งไปที่คาสอนโลกิย ะธรรม (ธรรมะทางโลก) เช่น ศีล เมตตา ให้
ความสาคัญกับการศึกษาพระคัมภีร์ ฯลฯ ส่งผลให้ศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่วัดผลได้ คาสอนเชิงโลกุตรธรรมที่มี
ลักษณะเป็นอภิปรัชญาจึงลดความสาคัญลงจากพุทธศาสนาไทย อีกทั้งทัศนะแบบวิทยาศาสตร์ยังทาให้เรื่อง
เหนือธรรมชาติ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ถูกตัดออกไปจากความเป็นพุทธของรัชกาลที่ 4 (Angsanan, 2019)

สาหรับข้อถกเถียงโดยละเอียดดูที่ “มุมมองต่อ ‘การวิจารณ์ความเป็นมนุษยนิยมและเหตุผลนิยมของธรรมยุกตินิกาย’ ของพิพัฒน์ พสุธารชาติ”
โดย Thaweesak, (2017)
3
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2376 ท่านทรงก่อตั้ง “ธรรมยุกตินิกาย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า นิกายธรรมยุต หมายความว่า ผู้
ประกอบด้วยธรรมหรือผู้ชอบด้วยธรรม
เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองควบคู่
ไปกับการปฏิรูปศาสนา มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ที่ทาให้เกิดการ
รวมศู น ย์ ก ารปกครองทางศาสนามี ก ารก่ อ ตั้ ง มหาเถระสมาคมซึ่ ง อ านาจการปกครองสู ง สุ ด อยู่ ที่ ส มเด็ จ
พระสังฆราชขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นเสมือนคณะรัฐบาลในทางศาสนาคอยดูแลกากับและควบคุมกิจการสงฆ์ทั่ว
ประเทศ อาจกล่าวได้ว่าการปฏิรูปประเทศโดยรัชกาลที่ 5 เป็นโครงการสร้างชาติที่พยายามผนวกรวมเอาหัว
เมืองต่าง ๆ เข้าเป็นส่ว นหนึ่งของสยาม ทาให้เกิดจินตนาการร่วมของความเป็นชาติ สั งคม การเมืองและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศาสนา โครงการนี้ทาให้เกิดการจินตนาการถึง “พุทธศาสนา” ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งในมิติความเป็นจริงทางสังคมและทางอุด มการณ์ มุมมองต่อพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นมรดกทางศีลธรรม
ของชาติ เป็นชุดคุณค่าทางศีลธรรมที่ช่วยทาให้สังคมเป็นไปด้วยความสอดคล้องประสาน White (2014) เรียก
การปฏิรูปนี้ว่า “พุทธศาสนาแบบสถาบันโดยรัฐ (establishment-state Buddhism)” ผลที่ตามมาคือช่วงต้น
ของศตวรรษที่ 20 มีการปรับตัวของกลุ่มความเชื่อและการปฏิบัติที่พยามปรับความเชื่อและการปฏิบัติของ
ตนเองให้สามารถอาศัยอยู่ภายใต้ร่ มโพธิ์ร่มไทรของพุทธศาสนาแบบสถาบันได้จึงส่งผลให้กลุ่มความเชื่อและ
การปฏิบั ติย่ อยทางศาสนา (religious subculture) ไม่ได้ถูกกลื นกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพุ ทธแบบสถาบัน
ในทางกลับกัน การเกิดขึ้นของพุทธแบบสถาบันยิ่งทาให้ความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น (Parnwell & Seeger, 2008)
พุทธศาสนาแบบสถาบันโดยรัฐเป็ นวาทกรรมหลักของรัฐ จนกระทั่งทศวรรษที่ 1960s ศาสนาพุทธ
แบบเถรวาทประสบกับการแตกออกเป็นส่วน (fragmentation) ศาสนาพุทธในฐานะอุดมการณ์หลักของชาติ
ถูกท้าทายจากขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาต่าง ๆ ที่มีคุณลักษณะหลักร่วมกันคือ “มีการผสมผสานทาง
ความเชื่อ ” กล่ า วอีกนั ย หนึ่ ง กลุ่ มความเชื่ อทางศาสนา/การปฏิ บัติต่าง ๆ มีก ารนาเอาองค์ประกอบทาง
วัฒนธรรมของความเชื่ออื่น ๆ กระทั่งองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับแนวทางของตนเอง เพื่อให้
เข้ากับสภาพบริบทสังคมที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น Pattana (2005) อธิบายลักษณะของยุค
นี้ว่า เป็นยุคของตลาดแห่งความเชื่อโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยสินค้าทางความเชื่อและจิตวิญญาณวางขายอยู่
มากมาย ความสาคัญของการเป็นตลาดค้าความเชื่อคือ ลูกค้าเมื่อเห็นว่าความเชื่อที่ตนซื้อมาไม่เหมาะสม
หรือไม่เกิดประโยชน์กับตนอีกแล้วก็สามารถที่จะทิ้งความเชื่อเก่าและมุ่งหน้าไปสู่ความเชื่ออื่น ๆ ได้
นั ก วิ ช าการหลายท่ า น (Kirch, Pattana, White, Taylor) อธิ บ ายว่ า พุ ธ ศาสนาเถรวาทไทยก าลั ง
ประสบกับ “วิกฤตการณ์ทางอานาจ (crisis of authority)” ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1960s เป็นต้นมาในอย่างน้อยสามมิติคือ การพัฒนาไปสู่ทุนนิยม การกลายเป็นเมืองและการทาให้
เป็นประชาธิปไตยทางการเมือง การพัฒนาไปสู่ทุนนิยมทาให้เกิดการขยายตัวของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางอาชี พ เกิ ดอาชี พใหม่ ที่ จาเป็ นต้ องใช้ ความรู้แ ละทั กษะ จึง ทาให้ พื้ นฐานทาง
การศึกษาขยายตัวขึ้นเกิดการอพยพของผู้คนจากต่างจังหวัดหรือจากชนบทเข้ามาสู่พื้นที่เมืองเพื่อไต่เต้าใน
สนามของการศึ ก ษา (Taylor, 2003) การเปลี่ ย นแปลงสู่ ทุ นนิ ย มได้ ท าให้ ค นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงตั ว ตน
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(subjective) ของคน แต่เดิมผู้คนต้องอ้างอิงตนเองกับโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมที่เขาหรือเธอดารงอยู่
เขาหรือเธอจึงให้คุณค่าในชีวิตของคนเองไปตามคุณค่าของสังคมนั้น ๆ แต่ในระบบทุนนิยมผู้คนถูกทาให้แปลก
แยกจากสังคมเดิม และถูกผูกโยงเข้ากับความสัมพันธ์ในระบบตลาดและคุณค่าแบบทุนนิยม เช่น การต้อง
ประสบความสาเร็จในชีวิตและหน้าที่ การงาน การมีเงินเก็บ มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข ต้องร่ารวย ฯลฯ
กล่ าวคือสั ง คมเผชิญกั บ ภาวะปั จ เจกนิ ย ม (individualism) ยิ่ งไปกว่านั้ นทุนนิยมบัง คับให้ ปัจเจกต้องขาย
แรงงานและต้องพึ่งพาตลาดแรงงานไม่ว่าจะในภาคอุตสาหกรรมหรือในภาคการผลิตอื่นทาให้ปัจเจกคิดว่าตนมี
อิสระและมีอานาจต่อรองกับชีวิตและกับทุน แต่ในความเป็นจริงทุนได้ทาลายอานาจต่อรองและริบอิสรภาพ
ของปัจเจกผ่านกลไกต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
การทาให้ เป็นประชาธิปไตยทางการเมืองกับ การเกิดกระแสส านึกในเสรีภาพในห้วงเวลาแห่งการ
เรียกร้องประชาธิปไตยในช่วง 1970s เกิด อัตลักษณะแห่งการต่อต้าน (resistance identity) ภายหลังจาก
เกิดเหตุการณ์ที่ฝ่ายขวาในประเทศไทยได้ใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตย (Taylor, 1999) ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นชนชั้นกลาง อัตลักษณ์ของการต่อต้านนี้เกิดขึ้นมาในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ตรงกันข้ามกับอัตลักษณ์
ทางอุดมการณ์เดิม (Taylor, 1999) กล่าวคือ อัตลักษณ์ต่อต้านที่เกิดขึ้นมาถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐ ซึ่ง
พยายามที่จะสร้างชาติด้วยการครอบงาทางอุดมการณ์ เช่น การเป็นคนไทยต้องนับถือศาสนาพุทธเถรวาท
(แบบสถาบัน ) ต้องรักสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น แต่ชนชั้นกลางที่มีอั ตลักษณ์ของการต่อต้านนั้น ได้
พยายามที่จะต่อต้านการครอบงานี้ การพยายามสร้างกลุ่มศาสนาหรือความเชื่อทางเลือกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
การถูกทาให้เป็นปัจเจกที่แปลกแยกทั้งจากสังคมที่จากมาและแปลกแยกจากสังคมเมืองที่ดารงอยู่
กอปรกับการต้องพึ่งพาตลาดแรงงานไร้ซึ่งอานาจต่ อรอง ทาให้ปัจเจกไม่มีความมั่นคงและปลอดภัยทั้งในด้าน
ชีวิตและในด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมโลกทัศน์เชิงพุทธที่มุ่งเน้นคุณค่าทางศาสนาคือการไปสู่นิพพานอันเป็นหนทาง
แห่งการดับทุกข์ที่ควรไปถึง แต่โลกทัศน์แบบสมัยใหม่ที่ลัทธิบริโภคนิยมวัตถุนิยมทาให้ปัจเจกมองหาการหลุด
พ้นจากทุกข์ในโลกนี้ การอยู่ในโลกนี้อย่างไรให้เป็นสุขและมีความทุกข์น้อยที่สุด อีกทั้งยังทาให้เกิดขบวนการ
เคลื่อนไหวทางศาสนาใหม่ที่มีการปรับตัวให้สอดคล้องหรือต่อต้านลัทธิบริโภคนิยมวัตุนิยมอีกด้วย ตัวอย่างของ
กลุ่ มขบวนการเคลื่ อนไหวทางศาสนาที่เกิดขึ้นมาภายใต้ช่ว งเวลานี้ ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือ กลุ่ ม
ธรรมกายและสันติอโศก สองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นมาในฐานะทางเลือกของชนชั้นกลางและเป็นอุดมการณ์
ต่อต้านพุทธแบบสถาบัน (Taylor, 1990)
นอกเหนือจากนั้น การอพยพของผู้คนจากพื้นที่ต่างจังหวัดหรือชนบทเข้าสู่เมืองศูนย์กลางส่งผลให้เกิด
การกลายเป็นเมือง การอพยพด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและการศึกษาให้ภูมิทัศน์ความเป็นเมืองและความเป็น
ศาสนาเปลี่ ย นแปลงไป เกิ ด ชนชั้ น ใหม่ คื อ “ชนชั้ น กลาง” และเกิ ด กลุ่ ม อาชี พ ใหม่ เ พื่ อ การรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ชนชั้นกลางขยายตัวเป็นประชากรหลักโดยเฉพาะในพื้นที่เมือง ประชากรชนชั้นกลาง
เหล่านี้ได้รับการศึกษาและได้รับอิทธิพลจากความเป็นสมัยใหม่พวกเขาจึงมองว่า พุทธศาสนาแบบสถาบันโดย
รัฐไม่สนองตอบกับชีวิตประจาวันของตนอีกทั้งยังมองว่าเป็นการครอบงาทางอุดมการณ์ของรัฐ ผู้คนที่ย้ายถิ่น
ฐานสู่เมืองมีการนาวัฒนธรรมของท้องถิ่นผสมผสานเข้ากับชีวิตประจาวันของตนเอง เกิดเป็นชุดวัฒนธรรมใหม่
ภายใต้บริบทความเป็นเมืองในทางความเชื่อ ถึงแม้ว่าพุทธเถรวาทจะเป็นชุดวาทกรรมหลักของสังคม แต่ผู้คนที่
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อพยพจากต่างจังหวัดมาในเมืองทาการต่อรองกับชุดวาทกรรมดังกล่าวโดยการนาเอาศาสนาและความเชื่อของ
ตนเองผสมผสานเข้ากับพุทธแบบเถรวาท เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณแบบเมืองสมัยใหม่”
เช่น คนทรง/ม้าขี่ ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ฯลฯ (White, 2014) การกลายเป็นเมืองได้ขยายตัวออกไปยังต่างจังหวัด
และพื้นที่ชนบท เกิดการผสมผสานทางความเชื่อระหว่างความเชื่อท้องถิ่นและความเชื่อของพุทธแบบสถาบัน
โดยรัฐ ทาให้เส้นแบ่งระหว่าง เมือง-ชนบท พร่าเลือนไป ไม่ใช่แค่ในเชิงพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้น แต่ในพื้นที่
ทางอุดมการณ์ความเชื่ออีกด้วย เส้นแบ่งระหว่างโครงสร้างทางอานาจ (hierarchy) ทลายลงจากเดิมที่ความ
เชื่อท้องถิ่นถูกกดทับให้อยู่ภายใต้พุทธเถรวาท แต่เมื่อเส้นแบ่งนี้พร่าเลือนโดยการพัฒนาของความเป็นสมัยใหม่
เปิดช่องให้ความเชื่อท้องถิ่นกลับมามีพื้นที่ในสังคมอีกครั้ง (Taylor, 2008)
จากที่กล่าวมา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ศาสนาของไทยบ่งชี้ว่า มโนทัศน์โลกียะนุวัตรแบบยุโรปไม่
สามารถนามาอธิบายกรณีประเทศไทยได้ เนื่องจากกระบวนการเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ของไทยไม่ ได้นาไปสู่
การแยกรัฐออกจากศาสนาอย่างเด็ดขาด อีกทั้งวิธีคิดแบบโลกวิสัยก็ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่านิยม
และบรรทัดฐานของสังคมไทย ที่ก่อร่างสร้างอัตลักษณ์แห่งความเป็นชาติขึ้นมาบนหลักการของศาสนา “การ
เป็นคนไทยคือการเป็นพุทธศาสนิกชน” ยิ่งไปกว่านั้นความเป็นศาสนาของไทยยังผูกโยงอยู่กับการเมืองอย่าง
แยกกันไม่ได้ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์ไทยที่เป็นผู้ นาในการปฏิรูปศาสนาเพื่อให้
ศาสนามีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น อีกทั้งบทบาทของกษัตริย์ในฐานะผู้ทานุบารุงศาสนาที่สาคัญที่สุด แห่งรัฐ
ไทย กล่าวได้ว่า สังคมไทยเป็นสังคมศาสนาการเมือง (religio-political societies) คือเป็นโครงสร้างสังคม
การเมืองที่ศาสนาหลอมรวมอยู่ภายใต้ รัฐ ศาสนาไม่ได้แยกออกจากรั ฐแต่เติบโตอยู่บนกายการเมือง (body
politics) (James, 2009) การก่อตั้งมหาเถระสามคมเพื่อควบคุมพระสงฆ์ในประเทศและเพื่อคอยทาหน้าที่
สอดส่องศาสนา/ความเชื่อในประเทศที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แสดงให้เห็น
ถึงการหลอมรวมภายใต้รัฐของศาสนาพุทธเถรวาทไทย
โครงสร้างสังคมศาสนาการเมืองของไทยแสดงให้เห็นการพังทลายของทวิภาวะ (dualism) ของโลกีย์
กับศาสนาซึ่งเป็นรูปแบบของศาสนาสมัยใหม่ (Bellah as cited in Pérez-Agote, 2014) การเข้าสู่ความเป็น
สมัยใหม่ของไทยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960s เป็นต้นมาไม่ได้แสดงถึงกระบวนการโลกียะนุวัตรแบบยุโรปที่แยกรัฐ
ออกจากศาสนา แต่กระบวนการโลกียะนุวัตรของประเทศไทยเกิดขึ้นในระดับปัจเจกคือ กระบวนการที่ศาสนา
มีอิทธิพลต่อความเชื่อและการปฏิบัติของปัจเจกน้อยลง การลดอิทธิพลของศาสนาต่อชีวิตของปัจเจกไม่ได้
แสดงว่าศาสนาสูญหายไปจากชีวิตของปัจเจกอย่างสิ้นเชิง ในทางกลับกันแสดงให้ถึงการทาให้ไม่เป็นสถาบัน
(de-institutionalization) ของศาสนา (Pérez-Agote, 2014) กล่ า วคื อ ศาสนาไม่ ไ ด้ เ สื่ อ มถอยลงจนสู ญ
หายไปดังที่มโนทัศน์โลกียะนุวัตรแบบยุโรปกล่าว แต่เป็นกระบวนการที่ศาสนาแบบสถาบันถูกปัจเจกมองว่า
ห่างไกลและยุ่งยากต่อการนามาใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของปัจเจกที่เคยอ้างอิงอยู่
กับความเป็นจริงสูงสุดแบบศาสนา มาอ้างอิงอยู่กั บวิธีการเข้าถึงความจริงด้วยตรรกะแบบวิทยาศาสตร์คือต้อง
มีหลักฐานมารองรับผ่านการวัด ผล มีความเป็นเหตุเป็นผล ศาสนาของปัจเจกในโลกสมัยใหม่จึงต้องมีการ
ปรับตัวผสานเข้ากับวิทยาศาสตร์ให้สอดรับกับค่านิยมดังกล่าว
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ส่วนต่อไปผู้เขียนจะอภิปรายถึง กลุ่มปฏิบัติวิปัสสนาโกเอ็นก้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของ
การปฏิบัติเชิงจิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่ โดยผู้เขียนจะสารวจว่า กลุ่มโกเอ็นก้ามีการผสมผสานระหว่างพุทธ
เถรวาทและวิทยาศาสตร์อย่างไรผ่านมโนทัศน์การผสมผสานทางความเชื่อ (hybridization) เพื่อชี้ให้เห็นว่า
กลุ่มโกเอ็นก้าเป็นกระบวนการโลกียะนุวัตรรูปแบบหนึ่งทาให้ศาสนาหลุดออกจากโครงสร้างอานาจของสถาบัน
ศาสนาและทาให้เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับค่านิยมสมัยใหม่ของปัจเจก

ความเป็นมาของกลุ่มปฏิบัติวิปัสสนาโกเอ็นก้า
กลุ่มปฏิบัติวิปัสสนาโกเอ็นก้า นาโดย สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (S. N. Goenka) นักธุรกิจเชื้อสาย
อิน เดีย ที่เกิดและเติบ โตในพม่าครั้ งวัย เยาว์โ กเอ็นก้ านับถือศาสนาฮินดู เมื่อโตเป็นหนุ่มโกเอ็นก้าประสบ
ความสาเร็จทางเศรษฐกิจอย่างมากและกลายเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวฮินดูในพม่า แต่เขากลับต้องทรมานจาก
อาการเจ็บป่วยด้วยโรคไมเกรนเรื้อรังหาวิธีรักษาอยู่นานก็ไม่สามารถรักษาได้ จนกระทั่งได้รับคาแนะนาจากคน
รู้จักให้ไปพบกับ ‘วิปัสสนาจารย์’ ซายาจี อูบาขิ่น (Sayagyi U Ba Khin) และได้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กับอูบาขิ่นจนอาการป่วยของเขาค่อย ๆ ดีขึ้นและหายในที่สุดทาให้โกเอ็นก้าเกิดความเลื่อมใสในคาสอนและ
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนา เขาจึงช่วยเผยแผ่หลักธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนาทั้งในพม่าและต่างประเทศเขาได้
ก่อตั้ง“ศูนย์สมาธินานาชาติ ” ที่แรกขึ้นที่อินเดียในปีค.ศ. 1974 จากนั้นก็เปิดศูนย์/สาขาในทวีปต่าง ๆ ทั้ง
เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป อเมริกา
ประเทศไทยเปิดศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาตามคาสอนของโกเอ็นก้าแห่งแรกขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 ชื่อ ‘ศูนย์
ธรรมกมลา’ ที่จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ปัจจุบันศูนย์สมาธิที่ปฏิบัติตามคาสอน
ของโกเอ็นก้ามี 9 แห่งและ 1 สถานที่นั่งสมาธิที่ไม่ใช่ศูนย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ปราจีนบุรี กาญจนบุรี
นครศรีธรรมราช ลาพูน ขอนแก่น พิษณุโลก จันทบุรี อุดรธานี และสถานที่นั่งสมาธิตรัง4
การปฏิบัติวิปสั สนาที่สอนโดย เอส. เอ็น. โกเอ็นก้า
ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมโดยการสมัครเข้าไปร่วมปฏิบัติกับกลุ่มโกเอ็นก้า ในคอร์
สวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 10 วัน เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ “ศูนย์ธรรมสีมันตะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.
มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลาพูน ศูนย์ธรรมสีมันตะเป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาตามคาสอนของโกเอ็นก้าศูนย์ที่ 6 ที่ถูก
ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เปิดให้การอบรมหลักสูตรวิปัสสนา 10 วันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.
2552
การปฏิบัติตามแนวทางของโกเอ็นก้าจะแบ่งคาสอนออกเป็นสามส่วนสาคัญคือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ
ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์ 8 (ทางแห่งธรรมะ) ในหมวดของศีลนั้นมี มรรค 3 ข้อ หมวดสมาธิมีมรรคอีก 3 ข้อ

4

ข้อมูลจาก https://www.thaidhamma.net.
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และหมวดปัญญามีมรรค 2 ข้อ โกเอ็นก้าอธิบายว่าในการเดินไปในเส้นทางแห่งธรรมขั้นแรกจะต้องเริ่มที่การ
รักษาศีล การปฏิบัติศีลจะทาให้จิตใจบริสุทธิ์และเมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็จะเกิดสมาธิหรือความตั้งมั่นอยู่กับ
ปัจจุบันระลึกรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่มีอุเบกขา เมื่อจิตสามารถวางอุเบกขาได้ปัญญาก็จะเกิดขึ้น คือ
การมองเห็นความเป็นจริงแห่งธรรมชาติหรือไตรลักษณ์ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา สรรพสิ่งล้วนมีความทุกข์ ไม่
เที่ยงและไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเรา
การพัฒ นาปั ญญานั้ น มีส ามข้อดังนี้ สุ ตมยปัญญาคือปัญญาที่ได้จากการฟังหรืออ่านจากผู้ อื่น แต่
ปัญญาในระดับนี้ไม่สามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้เพราะอาจทาให้เกิดอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นที่ ผิดเพราะ
เรายังไม่ได้ใช้ปัญญาของเราเอง ปัญญาระดับต่อมาคือ จินตามยปัญญาคือปัญญาที่ได้จากการวิเคราะห์ ตรึก
ตรองปัญญาที่ได้ยิน ได้ฟังมา ว่ามีเหตุผลไหมแต่การใช้ปัญญาในขั้นนี้ก็ไม่อาจทาให้พ้นทุกข์ได้เพราะอาจทาให้
ตัวเราเกิดอัตตาได้เนื่องจากคิดว่าเรารู้จริง รู้ลึ กถึงความเป็นจริงแล้วสามารถพ้นทุกข์ได้แล้ว และปัญญาในขั้น
สุดท้ายคือ ภาวนามยปัญญาคือ ปัญญาที่เกิดจากการนาจินตามยปัญญามาปฏิบัติต่อด้วยตนเองจนสามารถรู้
แจ้งได้
โกเอ็นก้าจึงให้ความสาคัญกับการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นอย่างมาก ไม่สามารถมีใครมาปฏิบัติแทนได้ ผู้
ปฏิบัติจะต้องค้นหาความเป็นจริงในตนเองให้ผ่านการสังเกตเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยจิตอุเบกขา โกเอ็นก้าอธิบาย
ว่าการฟังธรรมบรรยายเป็น แค่เพียงด้าน“ทฤษฎี” เท่านั้นการฟังธรรมบรรยายจะต้องทาไปควบคู่กับการ
“ปฏิบัติ” เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเพื่อความเข้ าใจว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไร แต่หากมีผู้ปฏิบัติ
คนใดไม่ยอมรับทฤษฎีในส่วนไหนก็ขอให้วางทฤษฎีไว้ก่อน และให้ความสาคัญกับการปฏิบัติด้วยตนเองเป็น
อันดับแรก สุดท้ายเมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างถูกวิธีที่และด้วยความมุ่งมั่นจริงจังเมื่อนั้นผู้ปฏิบัติจะค้นพบความ
เป็นจริงสูงสุดที่เหนือรูปและนามหรือ “ปรมัตถสัจจะ” คือสภาวะที่กิเลสถูกขจัดไปหมดสิ้นแล้วไม่มีการเกิด
และดับใด ๆ ในร่างกายเราอีกกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเข้าถึงสภาวะนิพพาน
ภายในกลุ่มเอ็นก้ามีกฎระเบียบที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคือ ผู้ปฏิบัติทุกคน
จะต้องรักษาศีล 5 สาหรับศิษย์เก่า5จะต้องรักษาศีล 8 ซึ่งประกอบด้วย
1.) ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไม่เบียดเบียนผู้อื่น
2.) ห้ามลักทรัพย์
3.) ห้ามประพฤติผิดในกามไม่ว่าจะเป็นการกระทาใด ๆ
4.) ห้ามพูดปด พูดเท็จหรือเอ่ยวาจาในทางที่ไม่ดี
5.) ห้ามดื่มเครื่องดื่มมึนเมาหรือสิ่งเสพติด
สาหรับศิษย์เก่าจะเพิ่มศีลที่ต้องรักษาอีก 3 ข้อด้วยกันคือ
6.) งดเว้นจากการรับประทานอาหารในยามวิกาล (งดรับประทานอาหารหลังเที่ยง)
7.) งดจากการดูละครฟ้อนราและสิ่งบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงงดใช้เครื่องหอมตกแต่งร่างกาย
8.) งดเว้นจากการนอนบนที่นอนหนาและอ่อนนุ่ม
5
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ตารางที่ 1 ตารางการปฏิบัติภายในศูนย์

ตารางการปฏิบัติภายในศูนย์
เวลา
4.00 – 4.30 น.
4.30 – 6.30 น.

กิจกรรม
ระฆังปลุกตอนเช้า
ปฏิบัติเองในห้องปฏิบัติส่วนตัว หรือในห้องปฏิบัติ
รวม
6.30 – 8.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
8.00 – 9.00 น.
ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
9.00 – 11.00 น.
ปฏิบัติเองในห้องส่วนตัว หรือห้องปฏิบัติรวมตามที่
อาจารย์กาหนด
11.00 – 12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง
12.00 – 13.00 น.
พักผ่อน
13.00 – 14.30 น.
ปฏิบัติเองในห้องส่วนตัว หรือห้องปฏิบัติรวม
14.30- 15.30 น.
ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
15.30 – 17.00 น.
ปฏิบัติเองในห้องส่วนตัว หรือห้องปฏิบัติรวมตามที่
อาจารย์กาหนด
17.00 – 18.00 น.
พักดื่มน้าปานะ
18.00 – 19.00 น.
ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
19.00 – 20.40 น.
ฟังธรรมบรรยายร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
20.40 – 21.00 น.
ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
21.00 น.
เข้าพักผ่อนในห้องพัก
*ในช่วงเวลาพักระหว่าง 12.00-13.00 และหลังจาก 21.00 จะสามารถเข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
ซักถามและขอคาแนะนาในการปฏิบัติ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้า
แต่อย่างไรก็ตามศีลทั้ง 8 ข้อนั้นผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมีเพียงแต่ศีลข้อ 6 ที่ศิษย์ใหม่6จะมี
ขนมและของว่างหรือผลไม้ให้รับประทาน แต่สาหรับศิษย์เก่าสามารถดื่มได้แต่เพียงน้าปานะเท่านั้น ยกเว้นผู้ที่
มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องทานยาตามหมอสั่งที่จะอนุญาติให้รับประทานอาหารได้ นอกจากนี้อาหารที่ผู้
ปฏิบัติจะได้รับประทานตลอดการอบรมจะเป็นอาหารมังสวิรัติและไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ทุก
ชนิด เนื่องมาจากการรักษาศีลข้อแรก
6
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นอกจากการรั กษาศี ล 8 ผู้ ป ฏิบั ติ ยัง ต้อ งรั กษา “ความเงีย บอัน สู ง ส่ ง (noble silence)” ผู้ ป ฏิบั ติ
จะต้องปฏิบัติเหมือนกับว่าปฏิบัติอยู่เพียงคนเดียวไม่ใช่แค่ห้ามพูดหรือส่งเสียงเท่านั้น แต่ผู้ปฏิบัติทุกคนต้องงด
เว้นจากการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะทางการพูด สายตา ท่าทาง และต้องงดเว้นจาก
การสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวคนอื่น ๆ ด้วย เหตุผลของการรักษาความเงียบอันสูงส่งเพื่อให้เกิดสมาธิและเพื่อไม่ให้
เกิดการเปรียบเทียบประสบการณ์ของการปฏิบัติและไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่น
ในค่าของวันที่ 0 ผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องท่องบาลีตามเสียงบันทึกเทปของอาจารย์โกเอ็นก้าก่อนการเริ่ม
ปฏิบัติ 4 ประการคือ ประการแรกบทบาลีที่ท่องเพื่อยอมรับพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ บทที่สองคือ บทที่ท่องเพื่อการยอมรับการถือศีล 5 บทที่สามคือ การยอมมอบตัวอย่างสิ้นเชิงต่อ
อาจารย์ผู้สอน และบทสุดท้ายคือ บทขอกรรมฐานจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอให้อาจารย์ยอมสอนการปฏิบัติ
อย่างเป็นทางการ
การปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ข องโกเอ็ น ก้ า ในวั น ที่ 1-3 จะเป็ น การสอนให้ ป ฏิ บั ติ “อานาปานสติ
(Anapanasati)” คือ “การตระหนักรู้ถึงลมหายใจ” โดยผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งสมาธิให้อยู่ที่บริเวณเหนือริมฝีปาก
บนไปจนถึงจมูกเป็นรูปสามเหลี่ยม เป้าหมายของการฝึกอานาปานสติคือการให้ผู้ปฏิบัติมีสติระลึกรู้อยู่กับ
ปัจจุบันสามารถรับรู้ถึง “ความเป็นจริงพื้นฐาน” นั่นก็คือลมหายใจเพราะลมหายใจเป็นของธรรมชาติ มนุษย์
ทุกคนต้องหายใจ จึงมีการห้ามไม่ให้มีการท่อง สวด นับลูกประคาหรือนึกภาพที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ ในการ
ปฏิบัตินี้ เพือ่ การก้าวข้ามความขัดแย้งทางความเชื่อส่วนบุคคลและเพื่อป้องกันการผสมการปฏิบัติ
ในวันที่ 4 ของการปฏิบัติจะเริ่มสอน “วิปัสสนากรรมฐาน” การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหมายถึง
การสังเกตสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงที่มันเป็น ไม่ใช่อย่างที่คิดว่ามันเป็นหรือดูเหมือนจะเป็น สิ่งที่วิปัสสนา
กรรมฐานจะต่างจากอานาปานสติคือ การฝึกวิปัสสนาผู้ปฏิบัติจะต้อง “เคลื่อนความสนใจ” ของตนเองไปทั่ว
ทั้งร่างกายเพื่อรับรู้ ”เวทนา” หรือความรู้สึก (sensations) ทางกายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ดีหรือ
ความรู้สึกดี
ประเด็นสาคัญของการปฏิบัติตามวิธีนี้คือ การสารวจดูความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยจิตที่เป็น “อุเบกขา” หรือ
การไม่มีการปรุงแต่งตอบโต้กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ด้วย
การวางจิตให้เป็นอุเบกขานี้เองผู้ปฏิบัติจะสามารถขจัดกิเลสที่อยู่ในจิตใจได้ทั้งหมด โกเอ็นก้าอธิบายว่า กิเลส
นั้นประกอบด้วยกันสองระดับคือ ระดับพื้นผิวของจิตและระดับจิตส่วนลึกหรือระดับจิตไร้ สานึก โดยปกติแล้ว
ร่างกายของมนุษย์จะมีความรู้สึกใด ๆ ก็ตามเกิดขึ้นตลอดเวลาเพียงแต่ที่เรารับรู้ทั่วไปนั้นเป็นความรู้สึกแบบ
หยาบ คือเป็นความรู้สึกที่รุนแรงจนจิตสานึกของเรารับรู้ได้ เช่น ความรู้สึกเจ็บปวด เมื่อยล้า ความรู้สึกร้อน /
หนาว แต่ความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งคือ ความรู้สึกในส่วนลึกของจิตซึ่งเป็นความรู้สึกประเภทที่จิตสานึกของเรา
ไม่สามารถที่จะรั บรู้ ได้ แต่ความรู้ สึกนั้ นก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ส่ ว นที่รับรู้ความรู้สึกเหล่ านั้นคือจิตไร้ส านึกหรือ
“ภวังคจิต” โกเอ็นก้าอธิบายว่าจิตไร้สานึกติดต่อกับร่างกายตลอดเวลาซึ่งจะมีค วามรู้สึก “ละเอียด” โกเอ็นก้า
กล่าวว่า การปฏิบัติวิปัสสนาจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถขจัดกิเลสในส่วนจิตไร้สานึกนี้ได้
ธรรมบรรยาย (Dhamma Discourse)
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การอบรบปฏิบัติวิปัสสนาตลอด 10 วัน ตอนค่าเวลา 19.00 น. ของทุก ๆ วันผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องนั่ง
ฟังธรรมบรรยายในห้องปฏิบัติรวม ธรรมบรรยายคือ คาสอนของท่านโกเอ็นก้าที่เปิดจากเทปที่บันทึกไว้เป็น
ภาษาอังกฤษและมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น สรุปความได้ดังนี้ การปฏิบัติวิธีนี้เป้าหมายของการปฏิบัติมิใช่แค่
เพียงการสร้างสมาธิมีสติระลึกรู้ (mindfulness) เท่านั้น แต่เป้าหมายจริง ๆ ของการปฏิบัติวิธีนี้คือการ “ชาระ
จิตให้บริสุทธิ์” เพราะการมีจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถกาจัดกิเลสได้ และเมื่อไม่มีกิเลสผู้ปฏิบัติก็
จะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์โกเอ็นก้าอธิบายว่า เราต้องเริ่มจากการสารวจลมหายใจของตัวเองเพื่อ “เข้าถึง
ความเป็นจริงภายในตนเอง” ความเป็นจริงในระดับพื้นฐานที่สุดคือโครงสร้างของมนุษย์ซึ่งประกอบขึ้นด้วย รูป
หรือกายกับนามหรือจิต โดยรูปนั้นประกอบขึ้นจากอนุปรมาณูหรือภาษาบาลีว่าอัฐกลาปะคือ อนุภาคเล็ก ๆ ที่
มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นล้าน ๆ ครั้งในหนึ่งวินาที ในกลาปะยังประกอบไปด้วยธาตุพื้นฐานทั้งสี่ที่ส่งผล
ต่อจิตใจและร่างกายเราคือ ดิน น้า ลม ไฟ เมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งแสดงลักษณะของตัวเองออกมาก็จะเกิดเวทนา
ต่าง ๆ ขึ้นที่ร่างกายเช่น เมื่อเราโกรธธาตุไฟจะแสดงลักษณะผ่านความร้อนของร่างกาย ความร้อนของลม
หายใจ ฯลฯ นอกจากนี้อีกหนึ่งธรรมชาติของโครงสร้างของรูปและนามคือ การมี “อุปาทาน” การยึดมั่น ถือ
มั่น
นามหรือจิตในคาอธิบายของโกเอ็นก้าประกอบไปด้วยสี่ส่วนคือ วิญญาณ สัญญา เวทนา และสังขาร
ส่วนแรก วิญญาณคือส่วนที่รู้แจ้งในอารมณ์ มีหน้าที่รับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบข้าง ส่วนต่อมาของจิตจะทางานคือ
สัญญา เป็นส่วนที่ทาหน้าที่ประมวลความรู้สึกกับสิ่งที่มากระทบตามประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้หรือประสบมา
เช่น เมื่อมีเสียงมากระทบหูสัญญาจะประมวลว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่ดีหรือไม่ดี เป็นเสียงชมหรือคาด่าตาม
ประสบการณ์ที่ผ่ านมา ส่ วนต่อมาของจิ ตก็จะทางานคือเวทนา เป็นส่ ว นที่รับความรู้สึ กหลั งจากที่สั ญญา
ประมวลความรู้สึกแล้ว เช่น เมื่อมีเสียงมากระทบ เสียงนั้นเป็นคาชม เราจะรู้สึกยินดีมีความสุขไปทั้งร่างกาย
หรือถ้าเป็นคาด่าเราจะรู้สึกโกรธตัวสั่นเป็นต้น ความรู้สึกเกิดขึ้นที่ร่างกายแต่ใจจะเป็นส่วนที่รับ ความรู้สึก และ
ส่วนสุดท้ายของจิตคือ สังขารซึ่งเป็นส่วนที่จะปรุงแต่งตอบโต้กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเช่น เมื่อเสียงที่มากระทบ
เป็นคาชม เรารู้สึกดีเป็นสุข สังขารจะปรุงแต่งให้เราต้องการคาชมนั้นอีกเป็นโลภะ เช่นเดียวกันเมื่อเป็นคาด่า
เราจะไม่ชอบ รู้สึกโกรธและสังขารจะปรุงแต่งตอบโต้เป็นโมหะ หรือโทสะ กลายเป็นการยึดติดและกลายเป็น
ความทุกข์ในที่สุด
ความทุกข์ในคาอธิบายของโกเอ็นก้ากล่าวว่า ความทุกข์นั้นเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดหรือเป็น
สมาชิกของศาสนาใดก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะดับทุกข์ก็ต้องเป็นสากลด้วยเช่นกัน ดังที่กล่าวไป
แล้ วการสวด ภาวนา นึ กภาพ ฯลฯ เป็ น สิ่งต้องห้ ามนอกจากเพื่อหลีกเลี่ยงการเสี ยสมาธิแล้ ว ยังเป็นการ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ยอมรับของคนต่างความเชื่อ การอธิบายเช่นนี้เป็นการอธิบาย
ที่พยายามออกจากกรอบการให้ความหมายของทุกข์ในแบบศาสนาหลัก นอกจากการให้ความหมายของความ
ทุกข์แล้ว ความหมายของ “บาปและบุญ” ก็ยังแตกต่างกันโดยโกเอ็นก้าให้คาอธิบายว่า บาปและบุญก็มีความ
เป็นสากลเช่นเดียวกันคือ “การกระทาใด ๆ ที่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเบียดเบียนผู้อื่น การกระทานั้นถือว่า
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เป็นบาป ในทางกลับกันการกระทาใด ๆ ที่เป็นการทาให้ผู้อื่นมีความสุข หรือเป็นประโยชน์กับผู้อื่น การกระทา
นั้นถือว่าเป็นบุญ”
การผสมผสานทางความเชื่อของกลุ่มปฏิบัติวิปัสสนาโกเอ็นก้าในประเทศไทศ
Pattana Kitiarsa (2005) เสนอว่า การศึกษาความหลากหลายทางศาสนาของไทย กรอบวิธีคิดแบบ
การผสมผสาน (syncretic approach) นั้นไม่เพียงพอเขาจึงเสนอวิธีการศึกษาแบบการผสมผสานทางความ
เชื่อ (hybridization) ขึ้นมา วิธีการศึกษาทั้งสองแบบมองพุทธเถรวาทไทยเป็นสิ่งที่มีความหลากหลายและมี
การผสมผสานความเชื่อเหมือนกัน แต่กรอบวิธีมองแบบแรก (syncretism) พัฒนาอธิบายว่า เป็นการมองพุทธ
ศาสนาที่ถูกผสมผสานอย่ างมีสารัตถะ กล่ าวคือ การมองแบบนี้มองว่าพุทธศาสนาเป็น แกนกลางของการ
ผสมผสาน อีกทั้งยังยกสถานะของพุทธศาสนาเหนือความเชื่ออื่น ๆ และมองพุทธศาสนาไทยเป็นสิ่งที่ตกทอด
ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในวิธีการมองแบบที่สอง (hybridized) นั้นมองว่าการผสมผสานไม่
มีรสารัตถะ พุทธศาสนาไทยมีความเป็นพลวัตรสูงมีการเปลี่ยนแปลงและขัดแย้งกันในตัว มีการแตกออกเป็น
เสี่ยง อีกทั้งยังมองสถานะของความเชื่อต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นพุทธเถรวาทไทยมีสถานะเท่าเทียมกัน
(หลังจากนี้ผู้เขียนจะขอเรียก hybridization ว่า การสมผสานทางความเชื่อ เพื่อสร้างความชัดเจนระหว่าง
วิธีการมองสองแบบ) การผสมผสานทางความเชื่อเป็นแนวคิดส าคัญในยุคหลั งอาณานิคม ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย ซึ่งพัฒนากล่าวว่ากรอบ
แนวคิ ด เรื่ อ งการผสมผสานทางความเชื่ อ ของเขามาจากนั ก คิ ด สองคนคื อ Mikhail Bakhtin และ Homi
Bhabha สาหรับ Bakhtin การผสมผสานทางความเชื่อ คือ “การผสมผสานระหว่างชุดภาษาทางสังคมสองชุด
ภายใต้ข้อจากัดของการถูกกดขี่ อีกทั้งยังเป็นการเผชิญหน้าระหว่างชุดภาษาทางสังคมที่แตกต่างกันสองชุด”
สาหรับ Bhaktin แล้ว การผสมผสานของชุดภาษาและการเผชิญหน้ากับการถูกกดขี่ทาให้เกิดรูปแบบ
ใหม่ ๆ ของชุดวัฒนธรรมมากกว่าที่จะเป็นการช่วงชิงความหมาย แต่สาหรับ Bhabha มองว่าการผสมผสาน
ทางความเชื่อ นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิเสธความรู้หรือความเชื่อของอาณานิ คม Bhabha ใช้การ
ผสมผสานทางความเชื่อเพื่ออธิบายถึงการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นมาภายใต้การกดขี่ของอาณานิคม
กล่าวโดยสรุปแล้ว สาหรับ Bhabha การผสมผสานทางความเชื่อคือรูปแบบหนึ่งของการต่อต้านอานาจของ
อาณานิคม (Kitiarsa, 2005)
เมื่อนามุมมองดังกล่าวมาอธิบายในกรณีของกลุ่มโกเอ็นก้าแล้ว พบว่า กลุ่มโกเอ็นก้าซึ่งเป็น กลุ่มความ
เชื่อที่ถูกนาเข้ามาในประเทศไทยมีปรับตัวผสมผสานระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์ กลุ่มปฏิบัติวิปัสสนาโก
เอ็นก้าเป็นกลุ่มที่เกิดมาภายใต้บริบทโลกสมัยใหม่ ถึงแม้ว่าต้นกาเนิดของหลักการปฏิบัติและคาสอนจะถูกสืบ
ทอดกันมา แต่ด้วยการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภายในโดยอาจารย์โกเอ็นก้า จึงเป็นที่ยอมรับของโลกตะวันตก
ที่ให้ความสาคัญกับโลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ เมื่อเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งพุทธเถรวาทเป็นชุดวาทกรรมทางอุดม
กาณ์หลักของประเทศอยู่แล้วกอปรกับการเผชิญหน้ากับ “วิกฤติการณ์ของอานาจ (crisis of authority)” ของ
ตัวพุทธเถรวาทเอง ทาให้การเปิดรับกับกลุ่มปฏิบัติใหม่เช่นโกเอ็นก้าค่อนข้างเป็นไปได้โดยง่าย
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จะเห็นได้ว่ากลุ่มโกเอ็นก้านั้นมีการนา “ส่วนประกอบต่าง ๆ “ของความเป็นพุธทศาสนาเช่น การท่อง
บาลี 4 บทในวันแรกก่อนที่จะได้เริ่มการปฏิบัติอย่างจริงจัง และในขณะที่กาลังปฏิบัติระหว่างวัน มีการเปิดเทป
คาสอนทีโ่ กเอ็นก้าท่องบทสวดพุทธในภาษาบาลี โกเอ็นก้าให้เหตุผลว่าการที่ท่องบทสวดนั้นเป็นไปเพื่อ “สร้าง
บรรยากาศ” ให้เอื้อต่อการปฏิบัติเท่านั้น ผู้ปฏิบัติไม่จาเป็นต้องท่องตามหรือประนมมือ หรือแม้กระทั่งให้ความ
สนใจกับเสียงสวดบาลีของโกเอ็นก้า เขายังให้เหตุผลว่าการท่องบาลีที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ปฏิบัติเข้ารีต
เป็นพุทธศาสนิกชน การปฏิบัติวิปัสสนาในความคิดของโกเอ็นก้าไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะนับถือศาสนาใดหรือไม่นับถือ
ศาสนาใดเลยก็สามารถเข้าร่วมปฏิบัติได้
อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดในการนาเอาวิธีคิด /ส่วนประกอบในทางพุทธมาปรับใช้คือ คาสอนของโก
เอ็นก้าทั้งหมด นอกเหนือไปจากการสอนวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการปฏิบัติที่แพร่ห ลายและเป็นที่
รู้จักสาหรับคนทั่วไปแล้ว (วิธีปฏิบัติที่แพร่หลายอีกวิธีหนึ่งคือ สมถกรรมฐาน) ธรรมบรรยายในตอนค่าของทุก
วันเรื่องที่โกเอ็นก้าสอนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคาสอนในทางพุทธศาสนาทั้งสิ้นเช่น การสอนอริยมรรคมีองค์ 8
สอนอริยสัจ 4 กฎไตรลักษณ์ ฯลฯ ถึงแม้ว่าคาสอนของโกเอ็นก้าจะมีการนาเอาวิธีคิด /คาสอนทางพุทธมาใช้
หลากหลาย แต่โกเอ็นก้าไม่เคยเรียกกลุ่มของตนเองว่าเป็น “พุทธ” เขามักจะใช้คาว่า “การปฏิบัติวิธีนี้” หรือ
“ทางสายนี้” เขาไม่เคยนิยามกลุ่มของตนเองว่าเป็น “ลัทธิ นิกาย ศาสนา” ใด ๆ
จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเลือกหยิบเฉพาะวิธีคิด /องค์ประกอบทางวัฒนธรรมต่าง ๆ มา
ปรับใช้ของกลุ่มโกเอ็นก้าเป็นลักษณะของการผสมผสานทางความเชื่อ มีการนาความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล
และความเป็นวิทยาศาสตร์มาผนวกเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมของตน จนเกิดเป็นความเชื่ออันใหม่ ถึงแม้ว่าจะมี
การอ้างอิงในส่วนของคาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาที่ถ่ายทอดกันจากอาจารย์สู่ลูกศิษย์ แต่คาสอนอื่น ๆ ของ
โกเอ็นก้า แตกต่างไปจากการอธิบายของพุทธเถรวาทของไทยที่เน้นการอ้างอิงคัมภีร์ กลุ่มโกเอ็นก้าเองก็ไม่ได้
เผชิญหน้าหรือต่อต้านพุทธเถรวาทอย่างตรงไปตรงมา ลักษณะเช่นนี้พัฒนาอธิบายว่าคือการ “ผสมผสานทาง
ความเชื่อแบบอ่อน (subtle hybridization)”
ยิ่งไปกว่านั้น ตัวกลุ่มโกเอ็นก้ามีการนาเอาวิธีคิดแบบการจัดการองค์กรสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้กับการ
สอนของตนเองผ่ า นการสร้ า งมาตรฐานให้ แ ก่ ก ารปฏิ บั ติ ข องตน (standardization of practices) ให้
เหมือนกันทัว่ โลกโดยบันทึกเป็นเทปการจัดการองค์กรของกลุ่มโกเอ็นก้านั้นแต่ละศูนย์ปฏิบัติเป็นเอกเทศต่อกัน
มีการจัดการดูแลของใครของมันแต่จัดการภายใต้วิธีคิดการจัดการองค์ที่เป็นแบบแผนเดียวกัน ข้อห้ามสาคัญที่
โกเอ็นก้าเน้นย้าคือ “ห้ามเพิ่มเติม ตัดต่อ หรือลดทอน” คาสอนของตนเด็ดขาด และห้ามนาการปฏิบัติของตน
ไปสอนให้แก่ผู้อื่นถ้าบุคคลผู้นั้นยังไม่ได้ปฏิบัติมามากพอจนเข้าใจในคาสอนของโกเอ็นก้าอย่างท่องแท้ และยัง
ไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อสอนผู้อื่น
กล่าวได้ว่า การผสมผสานความเชื่อของกลุ่มโกเอ็นก้า ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับวิทยาศาสตร์บ่ง
ชี้ให้เห็นคุณลักษณะของศาสนาแบบฆราวาสดังที่ Miller เสนอ ศาสนาแบบฆราวาสสอดรับไปกับค่านิยมแบบ
สมัยใหม่ของปัจเจกที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒ นาการทางสังคมของไทย การเดินหน้าเข้าสู่ความเป็ นสมัยใหม่
ไม่ได้นาไปสู่การแยกรัฐออกจากศาสนา แต่เป็นการทาให้ศาสนาหลุดออกจากการควบคุมของรัฐ ผ่านการทาให้
ศาสนากลายเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผล ยอมรับได้และสามารถนามาปรับใช้กับชีวิตประจาวันได้
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สรุป
พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ ศาสนาของไทยตั้งแต่การเกิดขบวนการปฏิรูปพุทธศาสนาแนวทาง
สมัยใหม่ของรัชกาลที่ 4 ท่านทรงตีความพุทธศาสนาแบบเถรวาทด้วยความเป็นเหตุเป็นผลแบบตะวันตก การ
ตีความคัมภีร์และคาสอนให้มุ่งเน้นความเป็นโลกนี้มากกว่าโลกหน้า มีการสร้างระบบวัดผลของศาสนาผ่านการ
สอบเปรียญธรรมและก่อตั้งนิกายใหม่คือ ธรรมยุกตินิกายให้เป็นนิกายหลักของพุทธเถรวาทไทย ต่อมาใน
รัชกาลที่ 5 ทรงสานต่อโครงการปฏิรูปศาสนาพร้อม ๆ กับการปฏิรูปการปกครองประเทศ ทรงก่อตั้งมหาเถระ
สมาคมซึ่งทาหน้าที่เสมือนคณะรัฐบาลในโลกศาสนาเพื่อคอยควบคุมวินัยและกิจการของพระสงฆ์ทั่วประเทศ
ยิ่งไปกว่านั้นยังทาหน้าที่สอดส่องกลุ่มความเชื่อ /ศาสนาที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อรัฐอีกด้วย การปฏิรูปศาสนา
ของรัชกาลที่ 5 อาจเรียกได้ว่าเป็น “พุทธศาสนาแบบสถาบันโดยรัฐ ” ซึ่งเป็นชุดอุดมการณ์หลักจนกระทั่ง
ทศวรรษที่ 1960s ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ในอย่างน้อย 3 ประการคือ การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรม การทาให้เป็นประชาธิปไตยทางการเมืองและการกลายเป็นเมือง ส่งผล
ให้ภูมิทัศน์ทางศาสนาเปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ศาสนาของไทยแสดงให้ เห็นว่า การนาความคิดโลกียะนุวัตรแบบที่มี
ยุโ รปเป็น ศูนย์ กลางไม่สามารถน ามาอธิบ ายได้ เพราะในกรณีของยุโ รปเมื่อสังคมเดินหน้าเข้าสู่ ความเป็น
สมัยใหม่รั ฐ กับศาสนาถูกทาให้ แยกออกจากกัน ในแง่นี้ การเป็นสมัยใหม่จึงเท่ากับ การเป็นโลกียะ (to be
modern is to be secular) แต่ในกรณีของไทยการเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ไม่ได้นาไปสู่การแยกรัฐออกจาก
ศาสนา ศาสนากลับเติบโตอยู่ภายใต้รัฐเป็นเนื้อเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้
กล่าวได้ว่า กระบวนการโลกียะนุวัตรของไทยไม่ใช่การแยกศาสนากับรัฐออกจากกัน แต่เป็นการลด
ความเป็นสถาบันของศาสนาให้ หลุดจากการควบคุมโดยสถาบันสงฆ์และรัฐ ศาสนาถูกตีความใหม่ผ่านการ
ผสมผสานกับความเป็นเหตุเป็นผลและวิทยาศาสตร์ ผู้นากลุ่มความเชื่อ/ศาสนาใหม่มีแนวโน้มที่จะเป็นฆราวาส
มากขึ้น กล่าวโดยสรุปแล้ว การเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศไทยไม่ได้ทาให้ศาสนาเสื่อมถอยลง แต่เป็น
เงื่อนไขสาคัญที่ทาให้กลุ่มความเชื่อ/ศาสนาเกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น กรณีของกลุ่มปฏิบัติวิปัสสนา
โกแอ็นก้าในประเทศไทยในงานชิ้นนี้ ที่ผสมผสานระหว่างพุทธเถรวาทและวิทยาศาสตร์เพื่อให้สอดรับกับ
ค่า นิ ย มแบบสมั ย ใหม่ข องคนในสั ง คม หรื อที่ Urapeepathanapong (2012) เรีย กว่ า “พุ ท ธศาสนาแบบ
ฆราวาส”
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