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วหิารไม่ว่างเปล่า : 

ประวตัศิาสตร์(ฉบับย่อ)ของพทุธศาสนาหัวก้าวหน้า หลงั 14 ตุลา 2516 (พ.ศ.2516-2541) 1 

ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย ์

บทคดัย่อ 

 เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 นาํไปสู่การตื@นตวัทางการเมืองและการเรียกร้องประชาธิปไตย สิทธิ 

เสรีภาพ ความเท่าเทียมอยา่งกวา้งขวาง แมก้ระทั@งในแวดวงพทุธศาสนากย็งัไดรั้บอิทธิพลจากกระแสความเปลี@ยนแปลงนีM  

แต่การตื@นตวัของมวลชนการชุมนุม ประทว้ง ทาํใหเ้กิดความวุน่วายนัMนนาํไปสู่การบ่อนเซาะความมั@นคงของชาติในสายตา

ของชนชัMนนาํไทย ในเวลาเดียวกนัภยัจากคอมมิวนิสตก์ย็งัทรงพลงัคุกคามอยูต่ามชายแดน ดงันัMนฝ่ายอนุรักษนิ์ยมจึงได้

พฒันากลไกขึMนมาตอบโต ้ไม่วา่จะเป็นกลุ่มลูกเสือชาวบา้น กลุ่มนวพล กลุ่มกระทิงแดง ฯลฯ พระสงฆใ์นพทุธศาสนาที@

ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มจดัตัMงแต่กเ็ป็นแนวร่วมต่อตา้นคอมมิวนิสตไ์ปดว้ย เนื@องมาจากวา่ พวกเขามีความเชื@อวา่ หากคอมมิวนิสตย์ดึ

ครองประเทศไดศ้าสนาจะหมดไปดว้ย จึงไม่แปลกอะไรมากนกัที@พทุธศาสนากลายเป็นหวัเชืMอหนึ@งที@นาํไปสู่ความรุนแรง 

ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ลอ้มปราบ 6 ตุลาคม 2519 ซึ@ งไดบ้ดขยีMภาพลกัษณ์ “ความเป็นเมืองพทุธ” ลงอยา่งยอ่ยยบั พระสงฆที์@

เกี@ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ครัM งนัMนถูกตราหนา้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของความรุนแรง การรัฐประหารและการเซ็นเซอร์ขนานใหญ่

เกิดขึMนหลงัจากนัMน การแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองถูกงด จะมีกแ็ต่การเผยแพร่ศาสนาที@ยงัคงดาํเนินต่อไป  

หลงั 6 ตุลาฯ การแสดงออกจึงอยูใ่นสภาพจาํกดั การแสวงหาของคนในสงัคมไม่ไดเ้ป็นไปเพื@อการเปลี@ยนแปลง

โลกจากโครงสร้างทางการเมืองอีกต่อไปแลว้ แต่เป็นการเปลี@ยนแปลงจากตวัเอง นอกจากตลาดสิ@งพิมพแ์ละกิจกรรมทาง

ศาสนาและจิตวญิญาณที@เปิดกวา้งขึMนแลว้ กไ็ดมี้พืMนที@ทางเลือกเกิดนั@นกคื็อ สิ@งที@บทความนีM เรียกวา่  “พทุธศาสนาหวั

กา้วหนา้” จากเดิมพทุธศาสนาที@เคยมีภาพลกัษณ์เป็นสถาบนัอนุรักษนิ์ยมครํ@ าครึ เป็นปฏิปักษต่์อคนรุ่นใหม่ ไดถู้กแทนที@

ดว้ยสาํนกัพทุธทางเลือกใหม่ที@มีการตีความคาํสอนและแนวปฏิบติัที@สดใหม่ ทัMงในทางนามธรรมนั@นคือ คาํสอนทางจิตใจ 

รวมไปถึงทางรูปธรรมนั@นกคื็อ พืMนที@ทางกายภาพและพทุธศิลป์ที@แตกต่างจากแบบเดิม งานเขียนนีM ใหค้วามสาํคญักบักลุ่ม

สงฆ ์3 สาํนกัที@จดัวา่เป็น พทุธศาสนาหวักา้วหนา้ในยคุนัMน ไดแ้ก่ พทุธทาส-สวนโมกข,์ วดัพระธรรมกายและสนัติอโศก 

งานศึกษานีMจะทาํใหเ้ห็นพลวตัของพทุธศาสนาหวักา้วหนา้วา่ เขา้มามีบทบาทรองรับการแสวงหาของคนรุ่นใหม่ และคนชัMน

กลางที@กาํลงัขยายตวัมากขึMนอยา่งไร ขอบเขตการศึกษาเริ@มตัMงแต่ พ.ศ.2516 จนถึงพ.ศ. 2541 อนัจะเป็นจุดเปลี@ยนผา่นสาํคญั

ของศาสนสถานเหล่านีMไม่วา่จะเป็นขอ้ครหาของวดัพระธรรมกาย หรือคาํพิพากษาต่อสนัติอโศกที@จะนาํความเปลี@ยนแปลง

ใหญ่หลวงไปสู่คณะสงฆใ์นประเทศไทยต่อไป 

1. พทุธศาสนา-ราชาชาตนิิยม 

 การปฏิรูปพทุธศาสนาในสงัคมไทยในหวัเลีMยวหวัต่อของยคุสมยั เกิดขึMนอยา่งเป็นรูปธรรมจากการที@วชิรญาณ

ภิกขตุัMงธรรมยกุตินิกายขึMนที@นาํความเป็นเหตุเป็นผลและแนวคิดแบบมนุษยนิยมเขา้มาในพทุธศาสนามากยิ@งขึMน ในเวลา

ต่อมากลายเป็นรากฐานสาํคญัของรัฐสมยัใหม่ ที@กลายเป็นรัฐรวมศูนยที์@มีใจกลางอยูที่@สถาบนักษตัริยใ์นระบอบ

                                                             
1 ส่วนหนึ@งผูเ้ขียนไดรั้บแรงบนัดาลใจและ ขอ้มูลอนัทรงคุณค่านีMจากคุณ นนทวฒิุ ราชกาว ีนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิา

ประวติัศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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สมบูรณาญาสิทธิราชย ์หมุดหมายสาํคญักคื็อ  พระราชบัญญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445)2 สาระ สาํคญั

ในพ.ร.บ.นีMกคื็อ การเขา้ไปจดัการควบคุมอาํนาจในเชิงพืMนที@ และการแต่งตัMงบุคลากรที@ไวใ้จไดด้ว้ยระเบียบสมยัใหม่ที@มีสาย

บงัคบับญัชา ที@ชดัเจน เพื@อง่ายต่อการปกครองจากส่วนกลาง โดยเฉพาะการสถาปนาอาํนาจผา่นกฎหมายที@ในตวับท

กาํหนดใหรั้ฐบาลส่วนกลางสามารถ ใหคุ้ณใหโ้ทษกบัสงฆใ์นทอ้งถิ@น และยงัเปลี@ยนพระสงฆใ์หมี้สถานะกึ@งขา้ราชการไป

เสียดว้ย นอกจากนัMนยงัมีผูใ้หค้วามเห็นวา่ กฎหมายนีM เป็นการทาํลายความสมัพนัธ์ 3 เสา้คือ รัฐ-วดั-ชุมชน ดว้ยการตดัส่วนที@

เรียกวา่ ชุมชนออกไป ผูเ้ขียนขอเรียกพทุธศาสนาที@อิงกบัรัฐและกษตัริยที์@เกิดในยคุนีMวา่ “พทุธศาสนา-ราชาชาตินิยม” 3 

พระราชบญัญติันีMยติุลงหลงัจากการสิMนสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เมื@อมี พระราชบัญญติัคณะสงฆ์ 

พ.ศ.2484 เขา้มาแทนที@ อนัเปลี@ยนโครงสร้างที@กระจายอาํนาจการปกครองมากขึMน แต่อยา่งไรกดี็พระราชบญัญติันีMยงัมี

ศูนยก์ลางความสาํคญัอยูพ่ทุธศาสนาแบบเถรวาท และยงัหลีกหนีไม่พน้ไปกบัระบบขา้ราชการพระ แมว้า่โดยโครงสร้าง

กระจายอาํนาจจะแกปั้ญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยไดพ้อสมควร แต่กพ็บวา่มีความขดัแยง้ที@คุกรุ่นอยูภ่ายในในฐานะที@

คณะผูป้กครองคณะสงฆก์เ็ป็น “สตัวก์ารเมือง” ประเภทหนึ@ง ความที@คณะสงฆต์อ้งพึ@งพิงอาํนาจรัฐเช่นนีM  ยอ่มทาํใหค้วาม

เปลี@ยนแปลงสาํคญัที@เกิดกบัวงการสงฆจึ์งถูกผลกัดนัผา่นรัฐไปดว้ย ช่วงฉลอง 25 พทุธศตวรรษ โดยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูล

สงคราม ยิ@งทาํใหเ้ห็นไดเ้ป็นอยา่งดีถึงการที@รัฐบาลเป็นตวัตัMงตวัตีในเรื@องของพทุธศาสนาอยา่งกระตือรือร้น เช่นเดียวกบั

กระแสฟืM นฟูพทุธศาสนาที@เกิดขึMนในหลายภูมิภาคของโลก กระนัMนเมื@อเปลี@ยนผา่นมาสู่รัฐบาลเผดจ็การทหารอยา่งจอมพล 

สฤษดิd  ธนะรัชต ์คณะสงฆใ์นปีกอนุรักษนิ์ยมกส็บช่องในการเสนอใหเ้ปลี@ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ ์เพื@อสยบความ

วุน่วายที@เกิดขึMนในวงการสงฆ ์ในที@สุด พระราชบัญญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 กปิ็ดฉากการปกครองสงฆที์@อิงกบัระบอบ

ประชาธิปไตยมากที@สุดลง ตาํแหน่งสงัฆนายก-สงัฆมนตรี ที@ทาํหนา้ที@คลา้ยกบันายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีฝ่ายสงฆก์ถู็กยบุ 

และถวายอาํนาจการปกครองคืนแก่ สมเดจ็พระสงัฆราช โดยมีคณะทาํงานรวมศูนยที์@อยู ่มหาเถรสมาคม ลกัษณะการ

กลบัมาของอาํนาจรวมศูนยด์งักล่าว พร้อมกบัการถวายคืนพระราชอาํนาจผา่นกิจกรรมต่างของรัฐบาลทาํใหส้ถาบนัสงฆ์

กลบัไปสู่อุดมการณ์แบบพทุธศาสนา-ราชาชาตินิยมอีกครัM ง 

อาจกล่าวไดว้า่ พทุธศาสนา-ราชาชาตินิยมเกิดขึMนพร้อมกบัแนวความคิดการสร้างรัฐสมยัใหม่ และวาทกรรมการ

เสียดินแดนใหต่้างชาติ รวมถึงภาวะความหวาดระแวงต่อการขยายตวัของคริสตศาสนาที@มากบัภาวะสมยัใหม่ พทุธศาสนา-

ราชาชาตินิยมในยคุหลงันีMกเ็บ่งบานไปพร้อมๆกบัภาวะคุกคามจากลทัธิคอมมิวนิสต ์ 

พทุธศาสนา กบั ลทัธิคอมมวินิสต์ 

                                                             
2 "ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ"์ ใน ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 19 หนา้ 295 วนัที@ 20 กรกฎาคม ร.ศ.

121, น.295-296อยา่งไรกต็ามกฎหมายนีMไม่ไดป้ระกาศบงัคบัใชใ้นประเทศ การเขา้ไปควบคุมคณะสงฆด์ว้ยตวักฎหมายได้

ทยอยไปในปีต่างๆเช่น ปี 2445 ในมณฑลกรุงเทพฯ, มณฑลกรุงเก่า, มณฑลพิศณุโลก, มณฑลนครศรีธรรมราช, มณฑล

นครราชสีมา, มณฑลราชบุรี, มณฑลปราจิณบุรี, มณฑลนครสวรรค,์ มณฑลนครไชยศรี, มณฑลชุมพร, มณฑลภูเกจ็, 

มณฑลจนัทบุรี, มณฑลอิสาณ และมณฑลบูรพา ขณะที@มณฑลอุดรในปี 2451 สุดทา้ยที@มณฑลมหาราษฎร์ มณฑลพายพั

และมณฑลปัตตานีในปี 2467 
3 ผูเ้ขียนดดัแปลงมาจากคาํวา่ “ราชาชาตินิยม” ของธงชยั วนิิจจะกลู 
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สถานการณ์คอมมิวนิสตที์@ขยายตวัมากขึMนเรื@อยๆ ในภูมิภาค ผนวกกบัการชีMนาํของตะวนัตกทาํใหช้นชัMนนาํที@

สมาทาน 3 เสาหลกั นั@นคือ ชาติ พทุธศาสนา และกษตัริย ์รู้สึกถึงภาวะคุกคามต่อสถาบนัหลกันีMอยา่งยิ@ง ตน้ปี พ.ศ. 2505 J.S. 

Bennett แห่งสถานเอกอคัรราชทูตองักฤษไดน้าํเอกสารการวจิยัเกี@ยวกบัการบ่อนทาํลายพระพทุธศาสนาของคอมมิวนิสตใ์น

ประเทศสหภาพโซเวยีตและจีนที@ชื@อวา่ “Buddhism under Communist Rule” 4 มามอบใหก้บัหม่อมหลวงปิ@ น มาลากลุ 

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขณะนัMน แมรั้ฐจะไม่ตอบสนองโดยทนัที แต่แสดงใหเ้ห็นแลว้วา่ ในที@สุดพทุธศาสนาไม่

สามารถรอดพน้บ่วงสงครามเยน็ไปได ้ไม่เพียงเท่านัMน หนงัสือแปล ใครจะกมุชะตาเอเชีย พทุธศาสนาหรือลทัธิ

คอมมิวนิสต์ (2512) 5 กส็ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเป็นภาวะคู่ตรงขา้มของทัMงสองฝ่ายไดช้ดัเจนมากยิ@งขึMน 

พทุธศาสนาจึงไดก้า้วล่วงเขา้มาเป็นเครื@องมือของรัฐในการต่อสูก้บัอุดมการณ์ลทัธิคอมมิวนิสตที์@อาจแบ่งเป็น

หลายเฉด ในกรณีของพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) ที@เริ@มตน้จากความขดัแยง้ในคณะสงฆ ์ก่อนที@จะลุกลามไปสู่การ

แทรกแซงของรัฐ จนกระทั@งนาํไปสู่ความรุนแรงถึงขัMนจบัสึกและถูกคุมขงัโดยอาํนาจรัฐที@เขา้ไปมีบทบาทโดยตรงตัMงแต่ปี 

2505 ในขอ้หาคอมมิวนิสตแ์ละกวา่จะถูกปล่อยตวักล่็วงมาถึงปี 2509 แลว้ สิ@งที@พระพิมลธรรมถูกเพง่เลง็กเ็นื@องมาจากความ

เปิดกวา้งต่อคอมมิวนิสตพ์ระพิมลธรรม (อาจ) ไดมี้บทบาทในการเขา้ไปสอนวปัิสสนากรรมฐานในเรือนจาํใหแ้ก่นกัโทษ

การเมืองในคราว “กบฏสนัติภาพ” ในปี 2495 ที@ถูกเพง่เลง็วา่มีความเชื@อมโยงกบัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสต ์มีนกัโทษ

การเมือง 2 คนจากจาํนวน 104 คน ที@เขา้เรียนกรรมฐานดว้ยนั@นคือ กหุลาบ สายประดิษฐ ์และสมคัร บุราวาส จากบนัทึกของ

สมคัร บุราวาสไดร้ะบุไวว้า่ เริ@มเรียนวปัิสสนากรรมฐานตัMงแต่ปี 24986  

สถาบนักษตัริยก์น็บัวา่มีบทบาทที@สมัพนัธ์กบัพทุธศาสนาในแง่การรวมใจซึ@งมีนยัต่อการตอบโตก้บัฝ่าย

คอมมิวนิสต ์ดงัที@เราพบเห็นจาก การสร้างพระพทุธรูป ภ.ป.ร. ในปี 25087  โดยเปิดใหมี้การสั@งจอง น่าจะเป็นครัM งแรกที@

พระมหากษตัริยไ์ดท้รงสร้างพระพทุธรูปโดยมีจุดประสงคเ์พื@อใหค้นทั@วไปสามารถนาํไปบูชาได ้ขณะที@ปีต่อมาได้

พระราชทานพระพทุธรูปนวราชบพิธ ใหไ้ปประดิษฐานในทุกจงัหวดั8  นอกจากนัMนช่วงปี 2508-2513 ยงัพบวา่มีการสร้าง

พระเครื@องฝีพระหตัถที์@ถูกเรียกกนัอยา่งลาํลองวา่ “พระสมเดจ็จิตรลดา” พร้อมกบักระแสความนิยมของพระเครื@องใน

ทศวรรษ 2510 ขณะที@การเกิดขึMนของ พระราชบัญญติัป้องกันการกระทาํอันเป็นคอมมิวนิสต์ (ฉบับทีJ 2) พ.ศ. 2512 ไดท้าํให้

                                                             
4 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สบ.5.3/8 เอกสารส่วนบุคคล ม.ล.ปิ@ น มาลากลุ การศาสนา เรื@อง การบ่อนทาํลายพทุธศาสนาของ

คอมมิวนิสต ์(พ.ศ. 2505)  
5 เอนสต ์เบน็ซ์, จาํนงค ์ทองประเสริฐ, แปล. ใครจะกมุชะตาเอเชีย พทุธศาสนาหรือลทัธิคอมมิวนิสม์ (กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพ ์สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย), 2512  
6 สมคัร บุราวาศ. หนึJงเดือนในวิปัสสนา (กรุงเทพฯ : ศยาม), 2544, น.8 
7 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สบ.5.5/42 เอกสารส่วนบุคคล ม.ล.ปิ@ น มาลากลุ คณะกรรมการ เรื@องกรรมการสร้างพระพทุธรูป 

ภ.ป.ร. (พ.ศ. 2507-2509). 
8 มหาดไทย, กระทรวง, พระพทุธนวราชบพิตร (พระนคร: โรงพิมพส่์วนทอ้งถิ@น กรมการปกครอง, 2510), (1). 
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คนเสื@อมศรัทธาในศาสนากลายเป็นการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสตไ์ปดว้ย9 ยงัไม่นบัการเสดจ็พระราชดาํเนินนมสัการพระ

ป่าที@เป็นเกจิอาจารยใ์นดินแดนทุรกนัดารอีกหลายต่อหลายครัM ง 

ปัญหาการทาํให้พทุธศาสนาเป็น “ประชาธิปไตย” 

 คาํวา่ “ประชาธิปไตย” กลายเป็นคาํสาํคญัที@แต่ละฝ่ายกช่็วงชิงมาใหคุ้ณค่ากบัตวัเอง ฝ่ายซา้ยกมี็ประชาธิปไตย

แบบรวมหมู่ การเรียกร้องเสรีประชาธิปไตยกเ็ป็นอีกอิทธิพลหนึ@งมาจากฝั@งอเมริกา ขณะที@ฝ่ายรัฐก่อน 14 ตุลา นบัไดว้า่อยู่

ในสถานะที@จนแตม้ กลืนไม่เขา้คายไม่ออกกบักระแสเรียกร้องประชาธิปไตยที@ตนเองไม่มีอยู ่ประชาธิปไตยจึงมีความ

หมายถึงสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคไปพร้อมๆ กบัรูปแบบการเลือกตัMงอีกดว้ย แมว้า่การเปลี@ยนแปลงสาํคญัในเหตุการณ์ 

14 ตุลา 2516 จะไม่มีร่องรอยการร่วมเดินขบวนของเหล่าพระสงฆ ์แต่กระแสความตื@นตวัต่อประชาธิปไตยส่งผลต่อเนื@อง 

เกิดเหตุพระสงฆก์ลุ่มหนึ@งออกมามีบทบาทเรียกร้องความเป็นธรรมใหก้บัพระพิมลธรรม เพื@อใหคื้นสมณศกัดิd เดิมหลงัจากที@

ถูกจบัสึกและคุมขงัตัMงแต่ปี 2505-2509 การประทว้งนีM เกิดขึMนในปี 2518 มีศูนยก์ลางอยูที่@ ลานอโศก วดัมหาธาตุยวุราช

รังสฤษดิd  กรุงเทพฯ อนัเป็นที@ตัMงของมหาวทิยาลยัสงฆที์@ในวา่ต่อมาคือ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั นบัไดว้า่ ลานอโศกเป็น

แหล่งสาํคญัของพระหวักา้วหนา้สมยันัMน ความคึกคกัของสถานที@ดงักล่าวไดรั้บการยกยอ่งในหมู่พระมหานิกายวา่เป็น ตกั

สิลาแหล่งแห่งการเรียนรู้และการถกเถียง สิ@งเหล่านีMอยูใ่นความทรงจาํร่วมของคนสาํคญัหลายคนในปัจจุบนั เช่น พระกเุทพ 

เทวธมัโม10 (ต่อมาคือ อดีต ส.ส.กเุทพ ใสกระจ่าง), สมณะโพธิรักษ ์และสนอง วรอุไร11 ฯลฯ 

นอกจากนัMนยงัพบวา่มีนกัวชิาการทางพทุธศาสนาคนสาํคญัที@มีความสมัพนัธ์และเคยมาบรรยายเกี@ยวกบัสงัคม

การเมือง ณ วดัมหาธาตุฯ นั@นคือ จาํนงค ์ทองประเสริฐ (2472-ปัจจุบนั) 12 เขาเคยบวชเรียนไดเ้ปรียญ 9 ประโยค ไดรั้บทุน

จากมูลนิธิเอเชียไปเรียนต่อที@มหาวทิยาลยัเยล สหรัฐอเมริกา ในปี 2502 และเป็นถึงพระราชาคณะที@ พระกววีรญาณ ก่อนที@

จะสึกหาลาเพศออกมาในปี 2507 มีบทบาทอยา่งมากในวงการสงฆโ์ดยเฉพาะฝั@งมหานิกายและมหาวทิยาลยัสงฆ ์ในช่วง

ก่อน 6 ตุลา เขามีบทบาทในการบรรยายเนืMอหาที@พทุธศาสนาสมัพนัธ์กบัสงัคมการเมืองนั@นคือ “เมื@อขา้พเจา้ไปร่วมผา่ตดั

พระพทุธศาสนา”, “ศีลธรรมกบัแผนเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม”  (มกราคม 2519) “ประชาธิปไตยกบัธรรมาธิปไตย” (เมษายน 

2519) “พระพทุธศาสนาเอียงซา้ยหรือเอียงขวา”  (เมษายน 2519) โดยตาํแหน่งแลว้ จาํนงคท์าํงานเป็นราชบณัฑิตทาํงานอยู่

ในรัM วพระบรมมหาราชวงั ช่วงเวลาดงักล่าวจึงไดมี้ประสบการณ์ร่วมจากการไดฟั้งปราศรัยและพบเห็นการชุมนุมบริเวณ

                                                             
9 มาตรา 5 พระราชบญัญติัป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสต ์(ฉบบัที@ 2) พ.ศ. 2512, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที@ 86 ตอนที@ 

14 วนัที@ 18 กมุภาพนัธ์ 2512. 
10 เอเอสทีวผีูจ้ดักร. "สิMน “กเุทพ” อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ 5 สมยั หลงัสูม้ะเร็งนานนบัปี”, 18 กนัยายน 2555,  เขา้ถึงเมื@อ 7 

กนัยายน 2556 เขา้ถึงจาก http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000114950 
11 ชมรมกลัยาณธรรม. "ประวติั ท่านอาจารย ์ดร.สนอง วรอุไร",  เขา้ถึงเมื@อ 7 กนัยายน 2556 เขา้ถึงจาก 

http://www.kanlayanatam.com/voice/dr_snong.htm 
12 พระมหานรินทร์ นรินโท. สมัภาษณ์ ศาสตราจารยพ์ิเศษ จาํนงค ์ทองประเสริฐ ราชบณัฑิต ณ วดัไทย ลาสเวกสั 

สหรัฐอเมริกา, 16 ตุลาคม 2553,  เขา้ถึงเมื@อ 2 กนัยายน 2556 เขา้ถึงจาก

http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin

%20110.html 
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สนามหลวงอยูเ่สมอ เนืMอหาการบรรยายจาํนงค ์แสดงใหเ้ห็นจุดยนืของเขาคือ ตอ้งใหค้นในระบบมีศีลธรรม ไม่วา่จะเป็น

นายทุนในเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม13 หรือนกัการเมืองในสภา และยงัอา้งอิงถึงความเป็นประชาธิปไตยของพระพทุธเจา้อีก

ดว้ย จะเห็นไดว้า่จุดยนืทางการเมืองแบบเอาธรรมเป็นใหญ่นีM  เป็นแนวคิดที@มีลกัษณะร่วมกนักบัพทุธทาส เขายงัแสดงออก

อยา่งชดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ยกบัการปฏิวติัสงัคมที@ใชค้วามรุนแรงนองเลือด14 โดยเปรียบเทียบพระพทุธเจา้กบันกัปฏิวติัที@

ตอ้งการช่วยเหลือประชาชนเช่นกนัแต่ทาํดว้ยความเมตตา ไม่ใช่อคติความเกลียดชงัต่อนายทุน 

พทุธศาสนาปกป้องชาต ิศาสน์ กษตัริย์ 

อยา่งไรกต็าม นอกจากการพยายามยนือยูร่ะหวา่งความขดัแยง้ระหวา่งศกัดินา นายทุน และประชาชนแลว้ ยงัมี

คณะสงฆที์@ไดด้ดัแปลงตนเองใหก้ลายเป็นนวตักรรมตา้นคอมมิวนิสตข์องฝ่ายอนุรักษนิ์ยมดว้ย มวลชนที@เกิดขึMนนัMนอยู่

ภายใตก้ารนาํของพระสงฆ ์หรือองคก์รทางศาสนาความเชื@อ ที@ถือวา่ภยัคอมมิวนิสตเ์ป็นเรื@องใหญ่หลวงที@คุกคามชาติ ศาสน ์

กษตัริย ์ซึ@ งไดแ้ก่ เกจิอาจารยผ์ูท้รงภูมิ พระกรรมฐานและลทัธิพธีิศกัดิd สิทธิd ต่างๆ ที@ทาํหนา้ที@ทัMงเป็นเครื@องยดึเหนี@ยวทาง

จิตใจและผูเ้ทศนาสั@งสอนมวลชน ที@รู้จกักนัดีมีดงันีM   

พระมหาวรีะ ถาวโรหรือ หลวงพอ่ฤาษีลิงดาํ (2459-2535) แห่งวดัท่าซุง อุทยัธานี มีความสมัพนัธ์กบัราชสาํนกั

และการต่อสูค้อมมิวนิสต ์พบวา่ในปี 2518-2520 มีการผลิตเครื@องรางของขลงัเพื@อเป็นสิ@งศกัดิd สิทธิd ใหก้บัทหารตาํรวจเพื@อยดึ

เหนี@ยวจิตใจ ในการออกรบกบัฝ่ายคอมมิวนิสต ์เขามีโอกาสไดเ้ดินทางไปแจกอาหาร เครื@องใช ้และเครื@องรางผา้ยนัต ์“ธง

มหาพิชยัสงคราม” และ “เหรียญเอกราช” ใหก้บั ตชด. และทหารที@สูก้บัคอมมิวนิสต ์โดยร่วมเดินทางกบัคณะของพระเจา้ว

รวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วภิาวดี รังสิตตามพระประสงคข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั15 

สาํนกัปู่สวรรคก่์อตัMงขึMนโดยนายสุชาติ โกศลกิติวงศ ์(2486-2548) ในปี 2509 เขามีชื@อเสียงขึMนมาจากการเป็นร่าง

ทรงพระศกัดิd สิทธิd ชื@อดงัอยา่งสมเดจ็พระพฒุาจารย ์(โต พรหมรังสี) และหลวงปู่ทวด เหยยีบนํMาทะเลจืด16 ก่อนจะพฒันาไปสู่

อาณาจกัรสาํนกัหุบผาสวรรคอ์ยา่งใหญ่โตในทศวรรษ 2520 ลูกศิษยข์องสาํนกันีM มีกวา่ 2,000 คน ลูกศิษยลู์กหายงัรวมถึง

ปัญญาชน และนกัธุรกิจที@มีชื@อเสียงระดบัประเทศ เช่น ดร. คลุม้ วชัโรบล นกัวทิยาศาสตร์ผูมี้ชื@อเสียง17 สาํนกัปู่สวรรคไ์ดมี้

                                                             
13 จาํนงค ์ทองประเสริฐ. พระพทุธศาสนากับสังคมและการเมือง (กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา), 2520, น.103 
14 จาํนงค ์ทองประเสริฐ. เรื@องเดียวกนั, น.106 
15 สมศกัดิd  สืบสงวน, พล.ต.ท. น.พ., “หลวงพอ่กบัเหตุการณ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2518 – 2520,” ลกูศิษย์บันทึก เล่ม 2, จดัพิมพ์

เป็นธรรมทาน ในงานบุญประจาํปี 17 มีนาคม 2534, 120 – 122. และในคณะเดินทางของหลวงพอ่ฤๅษีลิงดาํกย็งัมีพระอีก

หลายรูปดว้ย เช่น หลวงปู่สิม พทุธาขาโร วดัถํMาผาปล่อง เชียงดาว , หลวงปู่คาํแสน คุณาลงักาโรวดัป่าดอนมูล สนักาํแพง, 

หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก วดัชยัมงคลหรือวดัวงัมุ่ย จงัหวดัลาํพนู, และครูบาธรรมไชย วดัทุ่งหลวงแม่แตง เชียงใหม่ดว้ย ด ูชลี 

สมัโพธิปัญญา [นามปากกา], “พระอรหนัตท์าํพิธีกูบ้ชาติไทย ตอน 1,” สกลุไทย รายสัปดาห์ 22: 1103 (9 ธนัวาคม 2518), 

49. 
16 ชยานนัโทภิกษุ (อนนัต ์เสนาขนัธ์) และเกรียงศกัดิd  เคราะห์ดี, ผบีญุแห่งหุบผาสวรรค์ (กรุงเทพฯ: ภิกษุชยานนัโท และ 

นายเกรียงศกัดิd  เคราะห์ดี, 2524). 
17 Chai-anan Samudavanija and David Morell, Political Conflict in Thailand (Cambridge, Mass : Oelgeschlager, Gunn & 

Hain), 1981, 248. 
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กิจกรรมต่อตา้นคอมมิวนิสตอ์ยา่งแขง็ขนั พบเห็นไดจ้ากการแจกจ่ายใบปลิวไปทั@วประเทศเรียกร้องใหป้ระชาชนผูรั้กชาติ

ลุกขึMนมาต่อตา้นคอมมิวนิสต ์ในช่วงปี 2519 นอกจากการที@เขาไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยากรพิเศษในการอบรมลูกเสือชาวบา้น

แลว้18 ยงัพบวา่มีกิจกรรมที@แหวกแนวอยา่งยิ@ง นั@นคือ การเขา้ทรงคาร์ล มาร์กซ์เพื@อขอคาํปรึกษาในการต่อสูก้บั

คอมมิวนิสต์19 เครื@องรางของขลงัที@เขาแจกจ่ายออกไปไดแ้ก่ผา้ยนัต ์“พิทกัษเ์อกราช” ใหก้บัตาํรวจทหารในเขตพืMนที@ที@สูก้บั

คอมมิวนิสต ์แต่เรื@องตลกร้ายกคื็อ หลงัจาก 6 ตุลาไปแลว้ สาํนกัแห่งนีMกลบัถูกโจมตีวา่เป็นคอมมิวนิสตเ์สียเอง 

พระกิตติวฑุโฑ (2479-2548) พระสายปฏิบติัแห่ง วดัจิตตภาวนั ที@โด่งดงัมาจากใหส้มัภาษณ์อนัลือเลื@องกบั

นิตยสาร จตุรัส กลางปี 2519 จากบทสมัภาษณ์นีM เองที@เป็นที@มาของวาทะแห่งยคุสมยัอนัเป็นที@จดจาํกนัในวลีที@วา่ “ฆ่า

คอมมิวนิสตไ์ม่บาป” 20  

แมแ้ต่พทุธทาส (2449-2536) ที@รู้จกักนัดีในฐานะพระหวักา้วหนา้ กย็งัไดส้นองนโยบายจากรัฐอยา่งแขง็ขนั ตอ้ง

เขา้ใจเสียก่อนวา่ พทุธทาสนัMนสมัพนัธ์กบัชนชัMนนาํอยา่งคนในวงการตุลาการเป็นอยา่งดี21  ความโด่งดงัและความนิยมของ

พทุธทาสเป็นป้อมปราการอยา่งดีที@จะทาํใหค้นละเลยความเป็นการเมืองในงานเขียนและคาํสอนของเขา เราพบวา่การ

บรรยายอบรมผูพ้ิพากษา เมื@อวนัที@ 14-15 กนัยายน 2517 ไดถู้กนาํมาปรับปรุงเป็นหนงัสือที@รู้จกักนัในนาม ธัมมิกสังคมนิยม

แบบเผดจ็การ22 อนัมีเนืMอหาชีMใหเ้ห็นถึงความชอบธรรมของการเผดจ็การที@มีธรรมนาํหนา้ ในบริบทนัMนสญัญา ธรรมศกัดิd

ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ตัMงแต่วนัที@ 14 ตุลาคม 2516 – 15 กมุภาพนัธ์ 2518 ก่อนจะลาออกและขึMนเป็นประธาน

องคมนตรี (5 ธนัวาคม 2518 - 4 กนัยายน 2541) 

จึงมิใช่เรื@องแปลกนกัที@พทุธทาสจะเคยสงัฆกรรมทาํการอบรมใหก้บัคณะลูกเสือชาวบา้น อยา่งไรกต็ามดว้ยความ

เป็นพทุธทาสเขาพยายามตีความและใหค้วามหมายใหม่แก่ลูกเสือตามความเขา้ใจของเขาเอง การบรรยายเกิดในช่วงเดือน

เมษายน 2518 เปรียบเทียบพระพทุธเจา้เป็น “จอมลูกเสือโลก” และชีMใหเ้ห็นวา่การลูกเสือในทุกวนันีM มุ่งไปทางพิธีและความ

สนุกสนานจนลืมเจตนาของลูกเสือที@เนน้ใหบ้าํเพญ็ประโยชนส่์วนรวม และตอ้งรักษาหวัใจส่วนรวม นั@นคือ ประเทศชาติ 

                                                             
18 สุชาติ โกศลกิติวงศ,์ เราจะยืนจุดไหน (ราชบุรี: บริษทั ยคุใหม่ จาํกดั, ม.ป.ป.), 7 – 19. 
19 Chai-anan Samudavanija and David Morell, ibid., 248; Katherine A. Bowie. Rituals of National Loyalty: An 

Anthropology of the State and the Village Scout Movement in Thailand. New York and Chichester: Columbia University 

Press, 1997, p.20 
20 ทัMงที@รูปประโยคสมัภาษณ์จริงคือ  

จตุรัส: การฆ่าฝ่ายซา้ย หรือ คอมมิวนิสตบ์าปหรือไม่ 

กิตติวฑุโฒ: อนันัMนอาตมากเ็ห็นวา่ควรจะทาํ คนไทยแมจ้ะนบัถือพทุธกค็วรจะทาํ แต่กไ็ม่ใช่ถือวา่เป็นการฆ่าคนเพราะวา่

ใครกต็ามที@ทาํลายชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์มนัไม่ใช่คนสมบูรณ์ คือตอ้งตัMงใจ เราไม่ไดฆ่้าคน แต่ฆ่ามาร ซึ@ งเป็นหนา้ที@

ของคนไทยทุกคน การฆ่าคนเพื@อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ถือเป็นบุญกศุลเหมือนฆ่าปลาแกงใส่บาตรพระ 
21 ดูใน ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย.์ "ธมัมิกสงัคมนิยมแบบเผดจ็การ! วพิากษพ์ทุธทาสในวนัลอ้อายปีุที@ 105", 27 พฤษภาคม 

2554, เขา้ถึงเมื@อ 7 กนัยายน 2556 เขา้ถึงจาก http://prachatai.com/journal/2011/05/35144 
22 พทุธทาสภิกข.ุ ธัมมิกสังคมนิยมแบบเผดจ็การ พิมพแ์จกเป็นที@ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางมณฑา หมื@นนิกร ณ เมรุวดั

มกฏุกษตัริยาราม กรุงเทพมหานคร วนัเสาร์ที@ 13 ธนัวาคม 2518 (กรุงเทพฯ : อกัษรสมัพนัธ์), 2518 
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ศาสนา มหากษตัริย ์และการเป็นลูกเสือนัMนจะตอ้งส่งเสริมพทุธบริษทัภาวะดว้ย อยา่งไรกต็ามพทุธทาสเห็นวา่กิจการลูกเสือ

ที@ยงัไม่ไดผ้ลนัMนกเ็ป็นเพราะนกัเรียนนกัศึกษายงั “อาละวาด”23  แสดงใหเ้ห็นทศันคติของเขาต่อนกัเรียนนกัศึกษาไดเ้ป็น

อยา่งดี ในช่วงเวลาดงักล่าวการบรรยายธรรมของเขา ไดท้า้ทายและเล่นกบัภาษาทางการเมือง ตวัอยา่งเช่น การเมืองคือ

ธรรมะ (10 ก.ค. 19) พระเจา้คือยอดสุดของนกัการเมือง (17 ก.ค. 19) นกัการเมืองของพระเจา้ (24 ก.ค. 19) ธรรมะสาํหรับ

นกัการเมือง (14 ส.ค. 19) ถา้มีธรรมไม่ตอ้งมีการเมือง (28 ส.ค. 19) ระบบการเมืองที@เหมาะสมแก่ศาสนิกชนแบบฉบบั (11 

ก.ย. 19) ศีลธรรมกบัโลกปัจจุบนั (2 ต.ค. 19) 24  โดยเฉพาะการแสดงธรรมหลงัสุดแสดงใหเ้ห็นชดัเจนยิ@งที@ระบุวา่ ปัญหา

ศีลธรรมเป็นเรื@องใหญ่ เขาไดชี้Mใหเ้ห็นวา่เหล่า “อนัธพาลทางธรรม” นัMนไดแ้ก่ นกัศึกษา กรรมกร ชาวนา พอ่คา้ นกักฎหมาย 

นกัการเมือง นกัเศรษฐกิจ ฯลฯ กลุ่มนีM เป็นพวกที@จะตอ้งรู้ศีลธรรมโดยประจกัษเ์สียก่อน เขา้ใจวา่กลุ่มคนเหล่านีM มีบทบาท

สาํคญัในช่วงเวลาดงักล่าวมาก ทัMงยงัเนน้อีกวา่ศีลธรรมเป็น “รากฐานของสงัคมศาสตร์ทุกแขนง” 25  

ใตร่้มกาสาวพสัตร์ในสงัคมไทยกลายเป็นพืMนที@ต่อสูท้างการเมืองอนัร้อนระอุเมื@อเดือนกนัยายน 2519 จอมพล 

ถนอม กิตติขจร ไดบ้วชเป็นสามเณร กลบัเขา้มายงัประเทศไทย ยิ@งทาํใหเ้กิดกระแสการคดัคา้น “ทรราชย”์ ไปอยา่ง

กวา้งขวาง แต่ในทางตรงกนัขา้มกระแสนีMกท็าํใหก้ลุ่มอนุรักษนิ์ยมจบัมือกนัอยา่งแน่นแฟ้นมากขึMน 

หลงั 6 ตุลา 19 ศีลธรรมนําประชาธิปไตย 

 ความรุนแรง ความตายที@เกิดขึMนอยา่งต่อเนื@องดว้ยการกระทาํของ “ฝ่ายขวาพิฆาตซา้ย” แมจ้ะตกเป็นข่าว และที@

กงัวลกนัมาก่อนแต่กน็บัวา่ ไม่ไดส้ร้างผลกระทบอยา่งจริงจงัเท่ากบัเหตุการณ์เชา้วนัที@ 6 ตุลาคม 2519 เยน็วนันัMนเกิด

รัฐประหารและการขึMนครองอาํนาจของรัฐบาลเผดจ็การพลเรือน ธานินทร์ กรัยวเิชียรนาํมาสู่ระบอบเซนเซอร์อนักวา้งขวาง 

                                                             
23 "หวัขอ้บรรยาย (ปกิณกรรม) ลูกเสือชาวบา้น, 7 เมษายน  2518 ", BIA3.1/6 กล่อง2 (60)-(64), เอกสารจดหมายเหตุพทุธ

ทาส อินทปัญโญ,  เขา้ถึงเมื@อ 29 สิงหาคม 2556 เขา้ถึงจาก http://archives.bia.or.th/front-

description.php?refcode=BIA03010002-060-0060_00-0000&pdfid=681 
24 “บตัรยอ่เรื@องบรรยายธรรม พ.ศ.2519”, BIA3.1/7,  เอกสารจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปัญโญ,  เขา้ถึงเมื@อ 29 สิงหาคม 

2556 เขา้ถึงจาก 

http://archives.bia.or.th/showgroup.php?groupcode=BIA030100&groupname=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A

3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3

%E0%B8%A3%E0%B8%A1&subgroupname=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A

2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87&

pregroupcode1=BIA030000 
25 "ศีลธรรมกบัโลกปัจจุบนั", BIA3.1/7 กล่อง 2 [124] (2 ตุลาคม 2519), เอกสารจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปัญโญ,  เขา้ถึง

เมื@อ 29 สิงหาคม 2556 เขา้ถึงจาก http://archives.bia.or.th/front-description.php?refcode=BIA03010002-070-0124_00-

0000&pdfid=776 
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แน่นอนวา่ที@ทางข่าวสารและความรู้ทางการเมืองถูกปิดกัMนเช่นเดียวกบัการแสดงออกความคิดเห็น เงื@อนไขดงักล่าวผลกัดนั

ใหน้กัศึกษาและมวลชนจาํนวนหนึ@งตดัสินใจเขา้ป่าร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย26  

การที@คนรุ่นใหม่ที@มีแนวคิดทางการเมืองถูกสั@งใหหุ้บปาก ทาํใหเ้สียงของผูส้ั@งสอนศีลธรรมดงัขึMนเรื@อยๆ หลงั

โศกนาฏกรรมเพียง 2 เดือน พทุธทาสกเ็ทศนส์ั@งสอนเนน้เรื@อง “ยวุชน”วา่ “เดก็ขาดความรู้เรื@องชาตินิยมที@ถูกตอ้ง” “เดก็เมา

เสรีภาพ, ประชาธิปไตย, จนเฟ้อ ทัMงใน-นอกบา้น” 27  นอกจากการครอบงาํของพทุธศาสนาที@ดูชาญฉลาดสาํหรับชนชัMนกลาง

อยา่งพทุธทาสแลว้ พทุธศาสนาที@ออกแนวโฉ่งฉ่างอยา่งลทัธิพิธีสาํนกัปู่สวรรค ์ที@ไดข้ยายอาณาจกัรไปสู่สาํนกัหุบผาสวรรค ์

จ.ราชบุรี กก็ลายเป็นสาํนกัที@เติบโตขึMนอยา่งมากดว้ยแฟนตาซีแห่งความศกัดิd สิทธิd  และความขลงั28 ซึ@ งสิ@งเหล่าจะมีความ

เปลี@ยนแปลงใหญ่หลวงในตน้ทศวรรษ 2520 

2. จากพทุธศาสนา-ราชาชาตนิิยม สู่ พทุธศาสนาสําหรับชนชัLนกลาง 

การเฟื@ องฟูของการอา้งคุณธรรม ศีลธรรม และศาสนา เกิดขึMนพร้อมๆ กบัตลาดทางพทุธศาสนาและสิ@งศกัดิd สิทธิd  

รวมถึงพลงัของฝ่ายอนุรักษนิ์ยม การเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในปี 2525 คือ รัฐพิธีที@แสดงใหเ้ห็นถึง

การฟืM นฟูความยิ@งใหญ่ของราชวงศอี์กครัM งหลงัสงครามกบัคอมมิวนิสต ์การฟืM นฟูทางวตัถุคือมรดกทางวฒันธรรม กบั การ

ฟืM นฟูทางจิตใจคืองานดา้นศีลธรรมไดรั้บการใหค้วามสาํคญัมากขึMนเป็นลาํดบั สอดคลอ้งกบัตลาดพทุธศาสนาที@ขยายตวัขึMน

อีก สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยสืี@อสารมวลชนที@กวา้งขวาง และกระจายตวัไปในวงกวา้งมากขึMน ไม่วา่จะเป็นหนงัสือธรรมะ 

รายการธรรมะทางโทรทศัน ์หรือเทปคาสเส็ตในดา้นหนึ@งแลว้มนัทาํใหร้ายการธรรมะ เขา้สู่กลุ่มชนชัMนกลางที@กาํลงัขยายตวั

มากขึMน วถีิชีวติของพวกเขาเติบโตไปสู่ความเป็น “คนเมือง” ที@เปลี@ยนไปจากเดิม พวกเขาไม่ไดมี้ชีวติสมัพนัธ์อยูก่บัการเขา้

วดัอีกต่อไปแลว้ เมื@อพทุธศาสนาเขา้มายดึครองพืMนที@สื@อมวลชนมากขึMนตามลาํดบั หลกัธรรมเริ@มถูกทาํใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและ

ถูกปรับใหเ้หมาะกบัชีวติประจาํวนั ยงัไม่ตอ้งนบัวา่การเสพธรรมะยงัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ความฉลาด รอบรู้อีกดว้ย 

พระอนันต์ ชยานันโทและสืPอมวลชน ผู้ปราบมารชาต-ิศาสนา ทศวรรษ 2520 

 พระอนนัต ์ชยานนัโท หรือรู้จกักนัดีในนาม พ.ต.ต.อนนัต ์เสนาขนัธ์ อดีตขา้ราชการตาํรวจ ไดส้ถาปนาตนเอง

เป็นผูป้ราบมารศาสนาอยา่งประสบความสาํเร็จ เนื@องมาจากการเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลของสาํนกัหุบผาสวรรค ์ใน

ทศวรรษ 2520 การดาํเนินการของเขาไดรั้บการสนบัสนุนจากหนงัสือพิมพอ์นัเป็นเครื@องมือสาํคญัของชนชัMนกลาง การ

โจมตีเช่นนีM ส่งผลสะเทือนต่อวงการสงฆแ์บบลทัธิพิธี และทรงเจา้เขา้ผอียา่งยิ@ง การโจมตีดงักล่าวใหภ้าพถึงคนจาํนวนมากที@

เขา้ร่วมสาํนกันัMนวา่เป็นผูโ้ง่เขลา หลงผดิ นั@นไดท้าํใหส้าํนึกพทุธศาสนาแบบชนชัMนกลางที@ใหค้วามสาํคญักบัการกระทาํที@ดู

                                                             
26 ธิกานต ์ศรีนารา. หลงั 6 ตลุาฯ ว่าด้วยความขดัแย้งทางความคิดระหว่างชบวนการนักศึกษากับพรรคคอมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย (พิมพค์รัM งที@ 2, กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพ ์6 ตุลาราํลึก), 2553, น.56-69 
27 "การสร้างยวุชนแห่งยคุปัจจุบนั", BIA3.1/8 กล่อง 3 [7]-[9] (15 ม.ค. 2520), เอกสารจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปัญโญ,  

เขา้ถึงเมื@อ 29 สิงหาคม 2556 เขา้ถึงจาก http://archives.bia.or.th/front-description.php?refcode=BIA03010003-081-

0007_00-0000&pdfid=791 
28 ในยคุใกลเ้คียงกนัเบน แอนเดอร์สนัเทียบไดก้ล่าวถึง วดัไผโ่รงววั วา่เปรียบเสมือนดงัแดนเนรมิต ดูใน เบเนดิกท ์แอน

เดอร์สนั. "เปรตประหลาด: ประวติัศาสตร์นรกภูธร" ใน อ่าน, 2 : 2 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2552) 
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ชาญฉลาด มีเหตุผล ไม่เชื@ออะไรง่ายๆ ค่อยๆ ขยายตวัขึMน การขดุคุย้และโจมตีสาํนกัฉาวกลายเป็นข่าวที@ขายไดส้าํหรับตลาด

การอ่านของชนชัMนกลาง ความแปลกประหลาดผสมผสานกบัเรื@องความเชื@อสิ@งศกัดิd สิทธิd  กระทั@งมีความสุ่มเสี@ยงที@จะละเมิด

ภยัความมั@นคงต่อสถาบนัชาติ ศาสน ์กษตัริย ์กย็ิ@งทาํใหก้ารทาํข่าวหลงัการเซ็นเซอร์ของรัฐตน้ทศวรรษ 2520 มีชีวติชีวามาก

ขึMนไปดว้ย เขาไดใ้หเ้หตุผลที@ตอ้งเปิดโปงและขดุคุย้สาํนกัปู่สวรรคแ์ละอาณาจกัรหุบผาสวรรคด์ว้ยวา่ สุชาติ โกศลวงศ ์เจา้

สาํนกัไดท้าํการอา้งตนเป็นร่างสมเดจ็พระพฒุาจารยโ์ต และหลวงปู่ทวด เหยยีบนํMาทะเลจืด ซึ@ งเป็นการหลอกลวงประชาชน

อยา่งงมงาย ไร้เหตุผล ทัMงยงัหลอกลวงคนต่างชาติดว้ยการระดมทุนมหาศาลมาสร้างหอประชุมโดยอา้งสิ@งที@เรียกวา่

สนัติภาพ และที@สาํคญักคื็อ สาํนึกของความเป็นชาติและความเป็นไทย เขาอา้งวา่ 

“ถ้าปล่อยให้นายสุชาติทาํต่อไปแล้ว เกยีรติภมิูของคนไทยและชาติไทยจะต้องถกูต่างชาติดถูเูป็นแน่ เรา

จึงเห็นความจาํเป็นทีJจะต้องชีWแจงให้คนไทยและชาวโลกได้รู้ว่า สิJงทีJนายสุชาติได้ทาํไปนัWนเป็นเทจ็” 29 

 นอกจากนัMนการโจมตีเรื@อง “ความเป็นไทย” “ความเป็นเจ๊ก” ยงัปรากฏอยูอ่ยา่งชดัแจง้ เขาเรียกสุชาติวา่ นายกิมฮง 

แซ่ฉั@ว ที@อา้งวา่เป็นคนสญัชาติไทย เชืMอชาติจีน หนกัๆเขา้กเ็รียกวา่ “ตีsสุชาติแห่งหุบผานรก”  เลยทีเดียว30 พระอนนัตไ์ด้

โจมตีวา่สิ@งที@เกิดขึMนเป็นปรากฏการณ์ ผบุีญ 2524 ที@เนน้การทรงเจา้เขา้ผ ีอา้งอาํนาจเบืMองบน การปลุกระดมทาํดว้ยการแสดง

ความยิ@งใหญ่ อวดศกัดา ประจานขา้ราชการ31 การกล่าววา่เป็นผบุีญยงัมีนยัส่อไปถึงขบวนการผบุีญในอีสานปี 2444 และผี

บุญในปี 2502 กรณีของศิลา วงศสิ์น อนัส่อนยัวา่เป็นการกระทาํของกบฏต่อราชอาณาจกัรและคุกคามความมั@นคงของชาติ 

พระอนนัตย์กเลิกความคาดหวงัวา่รัฐจะเขา้มาจดัการปัญหานีM เนื@องจากวา่สุชาติมีเครือข่ายที@แน่นหนา ดงัพบวา่ สุชาติ

พยายามสร้างความสมัพนัธ์โดยออ้มกบัจอมพลประภาส จารุเสถียร, พล.อ.เสริม ณ นคร, สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ (วาสน ์

วาสโน), บุญยง วอ่งวานิช กระทั@งทูตต่างเคยไดรั้บเชิญไปร่วมพิธี แมเ้จา้ตวัจะเห็นวา่เป็นการร่วมพิธีทางศาสนาตามปกติ

ทั@วไปกต็าม แต่นั@นกไ็ดเ้สริมสร้างบารมีใหก้บัสุชาติอยา่งไม่รู้ตวั  

อยา่งไรกต็ามการโจมตีที@ไดผ้ลอยา่งยิ@งในทุกยคุทุกสมยักคื็อ เรื@องการเงิน พระอนนัตชี์Mใหเ้ห็นวา่ สุชาติไดเ้งินมา

ใชจ่้ายอยา่งฟุ่ มเฟือย เช่น พิมพห์นงัสือ เอกสารจาํนวนมากเพื@อประชาสมัพนัธ์ตนเอง การเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครัM ง 

ซึ@ งเขาเห็นวา่เป็นการใชเ้งินผดิประเภท แทนที@จะนาํมาสร้างศาสนาวตัถุสถานส่งเสริมพทุธศาสนาใหเ้จริญกา้วหนา้ ตาม

แบบฉบบั “ชาวพทุธ” 32 การกระทาํที@ถึงลูกถึงคนเช่นนีMทาํใหสื้@อมวลชนตอบรับเป็นอยา่งดี การตกเป็นข่าวเช่นนีMยงักดดนัไป

ยงัยงัรัฐบาลในสมยันัMนอีกดว้ย นกัการเมืองและขา้ราชการ นาํไปสู่การแจง้ความและดาํเนินคดีในช่วงเดือนพฤศจิกายน-

ธนัวาคม 2524 หนงัสือพิมพที์@รายงานข่าวในช่วงนัMนไดแ้ก่ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ดาวสยาม, บ้านเมือง, ชาวไทย, สยาม

ใหม่, เดลิมิเรอร์, ตะวนั 33 ความสาํเร็จอยา่งหนึ@งของพระอนนัตก์คื็อ การถกเถียงผา่นตวับทธรรมะที@เหนือกวา่โดยอา้งอิง

                                                             
29 ชยานนัโทภิกษุ และเกรียงศกัดิd  เคราะห์ดี. ผบีญุแห่งบปุผาสวรรค์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบ์พิธ), 2524, น. เปิดใจ 
30 ชยานนัโทภิกษุ และคณะ. ผบีญุสุชาติแห่งบปุผานรก (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโ์คมทอง), 2525, น. เปิดอก 
31 ชยานนัโทภิกษุ และเกรียงศกัดิd  เคราะห์ดี. เรื@องเดียวกนั, น. 45 
32 ชยานนัโทภิกษุ และเกรียงศกัดิd  เคราะห์ดี. เรื@องเดียวกนั, น. เปิดใจ 
33 ชยานนัโทภิกษุ และคณะ. เรื@องเดียวกนั, น. 26-52 



10 

 

พระไตรปิฎก34 มีการกล่าวอา้งพระสูตร และหลกัธรรมตัMงแต่การคบคนพาล-บณัฑิต, กาลามสูตร, สงัสารวฏั ไปจนถึง

อนตัตา ขนัธ์ 5 เพื@อสยบความเชื@อถือสิ@งศกัดิd สิทธิd ที@งมงาย พระอนนัตย์งัเดินหนา้ตัMงคาํถามและเปิดโปงพทุธทาส, สาํนกัสนัติ

อโศกและวดัพระธรรมกายในเวลาต่อมาอีกดว้ย แต่เขากลบัประสบอุบติัเหตุเสียชีวติเสียก่อนในปี 253435 

การสถาปนาอาํนาจนําของนักคดิพทุธศาสนาชนชัLนกลาง 

การล่มสลายลงของอาณาจกัรหุบผาสวรรค ์พร้อมๆไปกบัการขยายตวัของสื@อมวลชน นั@นไดเ้สริมพลงัใหก้ลบั

เหล่าชนชัMนกลางที@ขยายตวัมากยิ@งขึMน นกัคิดนกัเขียนชนชัMนกลางที@ปวารณาตนในการประยกุตค์าํสอนทางพทุธศาสนามาใช้

กบัสงัคมไทยที@มีผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะกเ็ริ@มเป็นที@รู้จกัมากขึMน ลกัษณะพิเศษของกลุ่มบุคคลนีMกคื็อ ผลิตงานเขียน

ทางดา้นพทุธศาสนาที@เกี@ยวขอ้งกบัสงัคม มีทกัษะและประสบการณ์การศึกษาแบบโลกตะวนัตกหรือไดรั้บการยอมรับจาก

โลกตะวนัตก อนัที@จริงเกียรติยศจากโลกตะวนัตกนัMนเองที@เป็นปมแบบที@พฒันา กิตติอาษา เรียกวา่ “Siamese 

Occidentalism”36 ที@มองวา่ความเป็นตะวนัตกนัMนมีส่วนในการสร้างสยามหรือความเป็นไทยมาตัMงแต่สมยัอยธุยาอยา่ง

ยาวนานมาจนถึงสงัคมไทยร่วมสมยั ในความคิดของปัญญาชนไทยร่วมสมยัและความคิดอนัเป็นที@นิยมเห็นวา่การสร้าง

ความเป็น “ฝรั@ง” ใหก้บัชาวตะวนัตกนัMน มีอิทธิพลต่อการสร้างชาติไทยและอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ชื@อของ Occidentalism 

นัMนกเ็ป็นการสนทนากบั Orientalism ของเอด็เวร์ิด ซาอิด ที@เสนอมุมมองคนละดา้นจากที@ซาอิดมองการสร้างที@ตะวนัตก

สร้างความเป็นตะวนัออกขึMนมา แต่พฒันาเสนอใหม้องกลบัมาดว้ยการมองในเชิงรากเหงา้ทางประวติัศาสตร์วา่ ชนชัMนนาํ

และปัญญาชนสยามนั@นเองที@ใชก้ารสร้างความเป็นตะวนัตกเพื@อจุดมุ่งหมายทางการเมือง ดงันัMนการใหค้วามสาํคญักบั 

“ฝรั@ง” ในสยามจึงเป็นระบบการผลิตเกี@ยวกบัอาํนาจ/ความรู้อนัจะนาํไปสู่ความทนัสมยัและศิวไิลซ์  

พวกเขามีความเป็นเครือข่ายที@สมัพนัธ์ต่อกนัไม่ทางตรงกท็างออ้ม นกัคิดเหล่านีM  ไดแ้ก่ พระประยทุธ์ ปยตฺุโต 

(ขณะนัMนดาํรงสมณศกัดิd  พระราชวรมุนี ปัจจุบนัคือ พระพรหมคุณาภรณ์, เกิด 2481-ปัจจุบนั), สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์(2475-

ปัจจุบนั), เสฐียรพงษ ์วรรณปก (2482-ปัจจุบนั) และประเวศ วะสี (2475-ปัจจุบนั)  ทัMงสี@รายแมจ้ะมีลกัษณะที@แตกต่างไปจาก

พระอนนัต ์ชยานนัโทที@ทาํหนา้ที@บู ๊ปราบพระหรือสาํนกัลทัธิที@เป็นภยัต่อความมั@นคงของชาติและศาสนา แต่พวกเขาในบาง

โอกาสกท็าํหนา้ที@ผูธ้าํรงความถูกตอ้งของพทุธศาสนาแบบเถรวาทที@พวกเขารู้จกั ศรัทธาและยดึมั@น 

                                                             
34 ชยานนัโทภิกษุ และเกรียงศกัดิd  เคราะห์ดี. เรื@องเดียวกนั, น. 2-17 
35 อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ พ.ต.ต.อนันต์ เสนาขนัธ์ ณ ฌาปนสถานวดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร บางเขน กรุงเทพนมหา

นคร วนัพฤหสับดีที@ 31 มกราคม 2534 
36 Pattana Kittiarsa. Farang as Siamese Occidentalism. Asia Research Institute working paper No.49, Asia Research 

Institute, Singapore, September 2005, p. 6-7 ขณะที@งานของธงชยั วนิิจจะกลู จะมุ่งเนน้จะชีMวา่การปรับอตัลกัษณ์ของชนชัMน

นาํสยามยคุสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เพื@อบรรลุสถานะที@สูงส่งใตร้ะเบียบโลกใหม่ทีมียโุรปเป็นศูนยก์ลาง เพื@อไม่ตนเป็นชาติ

และเผา่พนัธุ์ชัMนรองอยา่งไรกต็ามความศิวไิลซ์กไ็ม่ตายตวัหยดุนิ@ง การสร้างความเป็นอื@นในชาวบา้น ชาวป่า และความ

ศิวไิลซ์ของความเป็นเมืองของชนชัMนนาํสยาม ซึ@ งการจดัความเป็นอื@นนัMนโชวต์วัตนผา่นการจดัแสดงพิพิธภณัฑใ์นประเทศ

และต่างประเทศ ดูใน ธงชยั วนิิจจะกลู. "ภาวะอยา่งไรหนอที@เรียกวา่ศิวไิลซ์เมื@อชนชัMนนาํสยามสมยัรัชกาลที@ 5 แสวงหา

สถานะของตนเอง ผา่นการเดินทางและพิพิธภณัฑท์ัMงในและนอกประเทศ" ใน รัฐศาสตร์สาร, 24 : 2 (2546)  
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 การเกิดขึMนของผลงานชิMนสาํคญัอยา่ง พทุธธรรม (2514) น่าจะเป็นหมุดหมายที@แสดงใหเ้ห็นถึงจุดยนืร่วมกนัขอ

นกัวชิาการชาวพทุธสมยัใหม่ หนงัสือเล่มนีM เป็นการศึกษาคน้ควา้ของพระประยทุธ์อธิบายพทุธศาสนาไวอ้ยา่งเป็นระบบ

โดยอาศยัหลกัฐานชัMนตน้อยา่งพระไตรปิฎกประกอบกบัหลกัฐานชัMนรอง และมีการขยายความตวับทต่างๆ ดว้ยภาษาและ

การอุปมาร่วมสมยั เมื@อเทียบกบัผลงานของพทุธทาสแลว้ งานชิMนนีM ถือวา่มีโครงสร้างที@เป็นระบบกวา่มาก นอกจากนัMนการ

เขียนกถื็อวา่แสดงการอภิปรายธรรมอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ทัMงยงัสามารถอา้งอิงในเชิงวชิาการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ หนงัสือ พทุธ

ธรรม เป็นเสมือนสารานุกรมพทุธศาสนาแบบเถรวาทที@มีการปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา จากเดิมราว 200 กวา่หนา้ ในปี 2514 

ขยายเป็น 1,000 กวา่หนา้ ในปี 2549 ผลงานนีM เป็นที@รู้จกักนัในวงกวา้งหลงัจากไดรั้บรางวลัวรรณกรรมชัMนที@ 1 ในปี 2525 

และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผลงานวชิาการที@มีการยอ่ยพระไตรปิฎกใหส้มสมยั นอกจากนัMนในปีเดียวกนั เขายงัไดรั้บรางวลั

ประกาศเกียรติคุณในฐานะผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่พระพทุธศาสนาในการฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนัMนยงั

พบวา่พระประยทุธ์ยงัเป็นพระสงฆที์@เชี@ยวชาญในภาษาองักฤษ และนาํสถานภาพของพทุธศาสนาไทยไปอยูใ่นเวทีสากล 

นั@นคือ การไดรั้บรางวลัการศึกษาเพื@อสนัติภาพจากองคก์ารยเูนสโกในปี 253737 

สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์เป็นตวัตัMงตวัตีของพทุธศาสนิกชนที@สนบัสนุนใหพ้ทุธศาสนาสานสมัพนัธ์กบัสงัคม เขาไดส้ร้าง

เครือข่ายนกัคิดนกัเขียนภายใตร่้มเครือข่ายสงัคมศาสตร์ปริทศันม์าตัMงแต่ปี 2506 กลายเป็นพืMนที@แลกเปลี@ยนความคิดเห็นของ

คนรุ่นใหม่ทัMงดา้นการเมือง สงัคม กระทั@งศาสนา สุลกัษณ์ยงัสนบัสนุนใหพ้ระเสฐียรพงษ ์อดีตพระเปรียญ 9 ประโยคใหไ้ป

เรียนต่อที@องักฤษจากความสมัพนัธ์ส่วนตวัของเขาในฐานะอดีตนกัเรียนนอก การรู้จกักบัสุลกัษณ์ทาํใหเ้ขาไดตี้พิมพง์าน

เขียนลงใน สังคมศาสตร์ปริทัศน์ เขามีผลงานเขียนจาํนวนมาก โดยเฉพาะหลงัจากสึกออกมาเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั ในปี 

2514 ในเวลาต่อมากมี็งานเขียนในหนงัสือพมิพร์ายวนัอีก ความโดดเด่นอยูส่าํนวนเขียนของเขานัMนมีอารมณ์ขนั อ่านง่าย

และยอ่ยเรื@องยากๆในวงการพทุธศาสนาใหเ้ป็นเรื@องไม่หนกัมาก ผลงานของเขาที@โดดเด่นไดแ้ก่ ในยทุธจักรดงขมิWน (2522) 

ชืJอนัWนสาํคัญไฉน (2524) พทุธศาสนา : ทัศนะและวิจารณ์ (2529) อยา่งไรกต็ามพบวา่ เสฐียรพงษ ์เคยเขียนจดหมายเปิด

ผนึกถึงพระสนัตะปาปาจอห์นปอลที@ 2 เมื@อครัM งเยอืนเมืองไทยในปี 2527 เพื@อแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมชาวคริสตจ์าํนวน

หนึ@งที@ไดบิ้ดเบือน และลบหลู่พทุธศาสนา เนืMอความในจดหมายแสดงใหเ้ห็นถึงอุดมการณ์แบบนพทุธศาสนา-ราชาชาตินิยม

แฝงอยูอ่ยา่งเขม้ขน้ 38 

                                                             
37 สนัติ ตัMงรพีพากร. พทุธธรรมกับพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) โครงการเขียนชีวประวติัพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุ

โต) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2548 
38 ตวัอยา่งจดหมาย  

“แผ่นดินทีJพระองค์ทรงก้มลงจุมพิตทันทีทีJเสดจ็มาถึงนี W เป็นแผ่นดินแห่งพระพทุธศาสนา แผ่นดินทีJบรรพบรุุษไทยได้

ปกป้องรักษาเอกราชอันยาวนานไว้ด้วยชีวิต มิได้ตกเป็นเมืองขึWนของใคร แม้ในยคุสมยัทีJนักล่าอาณานิคมตะวนัตกพยายาม

จะยึดครอง ประชาชนไทยอันมพีระมหากษตัริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจกป็กป้องรักษาความเป็นไทยไว้ได้ ไม่ตกเป็นเมืองขึWน

ของชนชาติผู้กระหายสงครามทีJเรียกขานตัวเองว่าอารยชน...แผ่นดินนีW เป็นแดนแห่งความสงบสันติ ร่มเยน็เป็นสุข ภายใต้

ร่มเงาแห่งพระพทุธศาสนา ซึJงมปีระวติัศาสตร์อันยาวนาน ไม่เคยม ี“สงครามศาสนา” ไม่ว่าในรูปแบบใด ไม่เคยหลัJงเลือด

แม้แต่หยดเดยีว เพืJอพิทักษ์รักษาศาสนาของชาติไว้ ดงัเช่นลทัธิศาสนาอืJน...มกีารแอบอ้างเอาหลกัความเชืJอ ข้อปฏิบัติและ

พิธีกรรมของพระพทุธศาสนาเข้ามาไว้ในหลกัความเชืJอและข้อปฏิบัติของคริสต์ มกีารบิดเบือนหลกัพทุธธรรมและลบหลู่
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 ประเวศ วะสี เริ@มมีบทบาทในสงัคมการเมืองชนชัMนกลางในช่วงนีM เช่นกนั เขาไดแ้สดงความคิดเห็นทางดา้นสงัคม

การเมืองจากฐานเดิมของตนที@เป็นนายแพทยแ์ละมีเครือข่ายที@กวา้งขวาง39  เขามีสาํนกัพมิพ ์หมอชาวบ้าน (เริ@มพิมพใ์นปี 

2522) เป็นฐานในการทาํงานเผยแพร่ความคิดเห็น จนมีการรวมเล่มตีพิมพห์นงัสือ พทุธธรรมกับสังคม (2526) 40 ที@น่าสนใจ

กคื็อ การที@ประเวศ วะสี เขียนถึง 3 สาํนกัสาํคญัในพทุธศาสนา สองในสามในเวลาต่อมาเป็นประเดน็ใหญ่โตที@ถกเถียงกนั

อยา่งมากในตน้ทศวรรษ 2540  

การทาํให้พทุธศาสนาเป็นวทิยาศาสตร์และปมเรืPองความทนัสมยั 

 ปมอยา่งหนึ@งของพทุธศาสนาที@สืบเนื@องมาตัMงแต่สมยัวชิรญาณภิกขเุป็นอยา่งนอ้ยกคื็อ ความไม่สมเหตุสมผลและ

ความไม่เป็นวทิยาศาสตร์ของพทุธศาสนา อาจกล่าวไดว้า่ ช่วงปี 2518-2519 พระและนกัวชิาการสายพทุธจะหมกมุ่นอยูก่บั

การเอาประชาธิปไตยไปจบักบัพทุธศาสนาตามความตึงเครียดที@สั@งสมมาระหวา่งสงครามเยน็ แต่ทศวรรษ 2520 เป็นตน้มา 

พระและนกัวชิาการชนชัMนกลางจะใส่ใจอยา่งยิ@งที@จะเอาพทุธศาสนากบัวทิยาศาสตร์มาจบัเทียบเคียงกนั โดยเฉพาะเมื@อ

วงการวทิยาศาสตร์และโลกตะวนัตกหนัมาใส่ใจกบัพทุธศาสนามากขึMน หรือจะพดูใหต้รงประเดน็กวา่กคื็อ โลกตะวนัตก

สนใจในศาสตร์จิตวญิญาณของโลกตะวนัออกมายิ@งขึMน ดงัปรากฏผลงานเกี@ยวกบัวทิยาศาสตร์ตะวนัตกที@พยายามเขา้ใจผา่น

ศาสตร์ตะวนัออก เช่น  เต๋าแห่งฟิสิกส์ (1975/2518) ที@ถูกนาํมาอา้งถึงเสมอๆ ในดา้นหนึ@งมนัจึงเชื@อมกบัปม Siamese 

Occidentalism ไปพร้อมๆกนัดว้ย 

 อยา่งไรกต็ามในความเคลื@อนไหวของพทุธศาสนาที@มีพลวตัสูงนีM  เราพบการปรับตวัอยูอ่ยา่งนอ้ยสองประการ 

ประการแรกนั@นคือ การที@ปรับเอาศพัทส์มยั ไม่วา่จะเป็นศพัทท์างสงัคมศาสตร์ และการบริหารจดัการสมยัใหม่มาอธิบายยดั

เขา้พทุธศาสนา เพื@อนาํไปสู่การทึกทกัเอาวา่พทุธศาสนาตอบทุกอยา่ง ประการที@สอง คือ การประดิษฐถ์อ้ยคาํเฉพาะขึMนใหม่

ในศาสนชุมชนของตนซึ@งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

3. สามสํานัก พทุธศาสนาหัวก้าวหน้า  
 การที@ประเวศ วะสี ไดเ้ลือก 3 สาํนกัมาเขียนอธิบาย จึงน่าจะเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นเป็นอยา่งดีถึง ความรู้สึกนึกคิด

ของผูน้าํทางปัญญาของชนชัMนกลางที@มีต่อสาํนกัที@เป็นความหวงัใหม่ของพทุธศาสนิกชนยคุใหม่ ขณะเดียวกนักแ็สดงให้

                                                                                                                                                                                             
เหยยีบย ํJาพระรัตนตรัยอย่างชัดแจ้งและรุนแรง โดยบิดเบือนว่า อริยสัจสีJ ปฏิจจสมปุบาท ทีJพระพทุธเจ้าทรงตรัสรู้ ได้รับไข

แสดงจากพระผู้ เป็นเจ้า พระพทุธเจ้าเป็นเพียง “ประกาศก” หรือทาสผู้รับใช้พระผู้ เป็นเจ้า รับคาํสัJงให้มาเตรียมชาว

ตะวนัออกรอรับพระคริสต์ หรือมา “ถางทางให้พระเยซู” ซึJงจะเสดจ็มาภายหลงั...พฤติกรรมทีJไร้คุณธรรมเหล่านี W เราไม่

อยากคิดว่าสืบทอดมาจากนโยบายไดอลอกและมิชชันทีJประกาศใน “วาติกันเคาน์ซิล ครัWงทีJสอง” เพราะขดัแย้งต่อการอยู่

ร่วมกันโดยสันติระหว่างศาสนาทัWงหลายและเข้าใจว่าองค์สันตะปาปากไ็ม่ทรงทราบ และไม่ทรงประสงค์จะให้เกิดขึWน” 

จดหมายเปิดผนึกนีM  ยื@นถวายสนัตะปาปา จอห์น ปอล ที@ 2 ในคราวเสดจ็มาเยอืนประเทศไทย ตีพมิพใ์น World Buddhism 

ประเทศศรีลงักา, มติมหาราษฎร์, ภยัรายสปัดาห์, เพชรสีชมพรูายสะดวก, ฉบัแปลเป็นภาษาบาลี พิมพใ์น พทุธจกัร อา้งใน 

เสฐียรพงษ ์วรรณปก. พทุธศาสนา : ทัศนะและวิจารณ์ (พิมพค์รัM งที@ 2, กรุงเทพฯ : อุษณา),  2529, น.276-278 
39 ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย.์ "อาํมาตยานุสติ เกิด แก่ ตาย จาก 79 ปีชาตกาลประเวศ วะสี ถึง กรณีมรณกรรมพทุธทาส" ใน 

ประชาไทออนไลน,์ 5 สิงหาคม 2554 เขา้ถึงเมื@อ 7 กนัยายน 2556 เขา้ถึงจาก  http://prachatai.com/journal/2011/08/36366 
40 ประเวศ วะสี. พทุธธรรมกับสังคม (กรุงเทพฯ : มีเดียพรินท)์, 2526 
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เห็นไดดี้ถึงท่าทีต่อสงัคมไทยโดยเฉพาะชนชัMนกลางที@กมุอาํนาจผา่นสื@อสารมวลชน ประเวศกล่าวถึงทัMงสามสาํนกัไวด้งันีM 41  

“แหวกออกจากรูปแบบเก่าๆ, ก่อใหเ้กิดความสนใจและความกระตือรือร้น แด่ผูแ้สวงหาคาํตอบ...หากจบัเอาหลกัไตรสิกขา

ของพทุธศาสนาแลว้ แต่ละมีจุดเด่นที@แตกต่างกนัดงันีM  สวนโมกขเ์นน้ที@ปัญญา ธรรมกายเนน้ที@สมาธิ สนัติอโศกเนน้ที@ศีล” 42 

หากพจิารณาจากประเวศ กจ็ะเห็นไดว้า่ สวนโมกขน์ัMนเป็นพืMนที@ที@พวกเขาใหค้วามสาํคญัมากที@สุด อยูใ่นสถานะที@พวกเขา

เองทาํการวพิากษว์จิารณ์นอ้ยที@สุด 

พทุธทาส และสวนโมกข์หยัPงราก ยืนหยดั 

 สวนโมกขภ์ายใตพ้ทุธทาส เป็นความพยายามของพระรูปหนึ@งที@จะทดลองจะสร้างพืMนที@ใหม่ที@สวนกระแสกบัโลก

ทางวตัถุโดยมีนยัวา่ตอ้งการจะยอ้นไปจาํลองชีวติในสมยัพทุธกาล ดงันัMนสวนโมกขจึ์งมีลกัษณะเป็นวดัป่าอยา่งหนึ@ง 

เพียงแต่วา่แทบไม่มีใครใหค้าํจาํกดัความเช่นนัMนเลย อาจเป็นเพราะวา่ ผูค้นตระหนกัดีวา่ ไม่ใช่วดัป่าตามขนบธรรมเนียมวดั

สายอรัญญิกอยา่งเคร่งครัด ไม่ใช่วดัป่าแบบพระป่าในสายหลวงปู่มั@น ภูริทตัโต หรือแบบวดัป่าสายหลวงปู่ชาที@เป็นวดัที@ให้

ความสาํคญักบัพระสงฆม์ากกวา่ฆราวาส คือเป็นวดัปิด นอกจากนัMนสวนโมกขย์งัเป็นหนึ@งในเรื@องเล่าที@เชื@อมโยงกบัการ

ทดลองที@ร่วมสมยักบัการปฏิวติัสยาม 2475 อีกดว้ย 

วดัป่าแบบพทุธทาสเป็นวดัป่าที@แหวกขนบ เป็นวดัป่าแบบบา้นที@ใหค้วามสาํคญักบัฆราวาส เป็นพืMนที@เปิดรับให้

คนนอกเขา้มามีปฏิสมัพนัธ์อยูแ่ทบตลอดเวลา เนน้การสอนปัจเจกชนผา่นการการบรรยายธรรมที@มีความสดใหม่ จากความ

กลา้หาญที@จะตีความ โดยตัMงคาํถามต่อสถานการณ์โลกที@เปลี@ยนแปลง อนัสมัพนัธ์กบัการใส่ใจกบัปัญหาสงัคม คาํบรรยาย

จาํนวนหนึ@งถูกถอดเทปและถ่ายทอดมาเป็นหนงัสือ เสียงพทุธทาสและขอ้เขียนของพทุธทาสจึงขยายและกระจายตวัไปใน

กลุ่มคนชัMนกลางและคนเมืองที@กาํลงัขยายตวัในทศวรรษ 2520 ไปดว้ย ศูนยก์ลางของการบริหารจดัการสวนโมกข ์จึงเป็น

การสร้างชุมชนที@รวมศูนยก์ลางอยูที่@เขาคนเดียว โดยที@ไม่ไดว้างระบบของสงัฆะเผื@อไวอ้ยา่งจริงจงั สิ@งก่อสร้างทางกายภาพ

ไม่วา่จะเป็นลานหินโคง้ โรงมหรสพทางวญิญาณ หอ้งสมุด ฯลฯ จึงสะทอ้นตวัตนของพทุธทาสเป็นอยา่งดี  บทบาทของ

พทุธทาสที@โดดเด่นขึMนมาอยา่งมากหลงั 6 ตุลา สวนโมกขไ์ดมี้โอกาสไดรั้บเสดจ็สมเดจ็พระสงัฆราชพระอริยวงศาคตญาณ 

(วาสน ์วาสโน) ในเดือนสิงหาคม 252143 ถือวา่เป็นการไดรั้บการยนืยนัความสาํคญัของสวนโมกขอ์ยา่งเป็นทางการ 

เช่นเดียวกนัปีนีM เขาไดส่้งเทปบรรยายธรรมเพื@อไปออกอากาศทางวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย44 คาํสอนของเขา ตน้ปี 

2520 มีโทนไปที@การอธิบายเกี@ยวกบัเยาวชนอนัสืบเนื@องมาจากสถานการณ์ที@น่าเป็นห่วงของคนรุ่นใหม่ตัMงแต่ปลายทศวรรษ 

2510 ตัMงแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2520 มีหวัขอ้ดงันีM 45 ปัญหาทั@วไปเกี@ยวกบัยวุชน,  การสร้างยวุชนแห่งยคุปัจจุบนั, ตรีรัตน

                                                             
41 ประเวศ วะสี. สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก (กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพ ์หมอชาวบา้น), 2530, หนา้ จากผูเ้ขียน 
42 ประเวศ วะสี. สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก. เรื@องเดียวกนั, น.96 
43 พระประชา ปสนฺนธมฺโม และสนัติสุข โสภณศิริ. ภาพชีวิต 80 ปี พทุธทาสภิกข ุ(กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพ ์โกมลคีมทอง), 

2529, น.291 
44 พระประชา ปสนฺนธมฺโม และสนัติสุข โสภณศิริ. เรื@องเดียวกนั, น.284 
45 "บตัรยอ่เรื@องบรรยายธรรม พ.ศ.2520".  BIA3.1/8, เอกสารจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปัญโญ, เขา้ถึงเมื@อ 4 กนัยายน 2556 

เขา้ถึงจาก http://archives.bia.or.th/showgroup2.php?refcode=BIA03010003-081-0000&pdfid=787 
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ศาสตร์สากล, พทุธศาสตรสาํหรับยวุชน, ธรรมศาสตรสาํหรับยวุชน, สงัฆศาสตรสาํหรับยวุชน, ศีลธรรมแห่งการต่อสู้

สาํหรับยวุชน, ทางเขวหรือทางตรงสาํหรับยวุชน, ศีลธรรมเกี@ยวกบัความมั@นคงของชาติไทยสาํหรับยวุชน ฯลฯ  

แต่ในปี 2521-2524 ที@บรรยายในวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเนน้ไปที@การอธิบายสงัคมที@เรียกร้อง

ศีลธรรมดงัชื@อชุดบรรยายวา่ “ศีลธรรมกลบัมา” 46  เป็นการบรรยายธรรมะที@เนน้เรื@องระบบเพื@อเรียกร้องการจดัระเบียบ

สงัคมโดยมีธรรมะเป็นธงนาํ ในช่วงนีMสวนโมกขย์งัไดพ้ยายามเชื@อมโยงกบักลัยาณมิตรอยา่งหลวงปู่ชา สุภทัโทแห่งวดั

หนองป่าพง อุบลราชธานี ซึ@ งเป็นพระป่าที@สมัพนัธ์กบัสายหลวงปู่มั@น ภูริทตัโต ในปี 2523 ไดมี้การสร้างกฏิุอาจารยช์า สุภทั

โทเพื@อตอ้นรับการมาเยอืน แต่ปรากฏวา่เขาไดล้ม้ป่วยเสียก่อนจึงไม่มีโอกาสเดินทางมาพบปะกนั47 ในปีเดียวกนันัMนกเ็ริ@ม

สร้างศาลาธรรมโฆษณ์อนุสรณ์ เพื@อเป็นคลงัเกบ็รวบรวมงานคิดงานเขียนทัMงหนงัสือและเทปบนัทึกเสียงของพทุธทาส48 

เช่นเดียวกบัการขยายตวักบัการพิมพห์นงัสือชุดธรรมโฆษณ์ที@เริ@มตัMงแต่ปี 2513  ในเวลาใกลเ้คียงพระอนนัต ์เสนาขนัธ์ 

แสดงบทบาทผูต้รวจสอบ ตัMงประเดน็โจมตีพทุธทาสอยา่งถึงพริกถึงขิง จนในวนัลอ้อายใุนปี 2523 พทุธทาสกอ็อกมาตอบ

โตด้ว้ยการบรรยายธรรมและรวมเล่มเป็นหนงัสือที@ชื@อวา่ ธรรมะนํWาล้างธรรมะโคลน 49   

ขณะที@ปี 2524-2529 บทบรรยายธรรมในวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยถูกเรียกวา่ชุด “ปรมตัถธรรมกลบัมา” 

เป็นการยกระดบัการบรรยายที@มุ่งไปที@การพดูถึงธรรมะระดบัสูงมากขึMน ขณะที@ยงัมีกรอบของศีลธรรมกาํหนดความเป็น

มนุษย ์และที@น่าสงัเกตกคื็อ มีการกล่าวถึงการทาํงานที@เชื@อมโยงกบักบัการปฏิบติัธรรมที@สมัพนัธ์กบัชีวติทาํงานของชนชัMน

กลางที@ขยายตวัอยา่งกวา้งขวางขึMน ปลายปี 2525 ถึง 2526 ไดข้ยายไปสู่ความเขา้ใจอนัดีกบัศาสนาอื@นๆดว้ย50   

                                                             
46 หวัขอ้ที@น่าสนใจ ไดแ้ก่ ธรรมะในฐานะลทัธิทางการเมือง (2521) ธรรมะในฐานะระบบเศรษฐกิจ (2521) ธรรมะในฐานะ

ระบบการศึกษา (2521) ธรรมะในฐานะระบบการดาํเนินชีวติ (2522) ธรรมะในฐานะระบบการพฒันามนุษย ์(2522) ธรรมะ

ในฐานะที@เป็นเอกลกัษณ์ไทย (2522) ธรรมะในฐานะสิ@งที@ตอ้งการรู้วา่ กงจกัรหรือดอกบวั (2523) ธรรมะในฐานะที@ตอ้งรู้วา่ 

เป็นชาวพทุธกห็มดปัญหาทัMงปวง (2524) ธรรมะในฐานะที@ตอ้งรู้วา่ ศีลธรรมกลบัมา โลกาสงบเยน็ (2524)  "หวัขอ้ปาฐกถา

ธรรม พ.ศ.2521 - 2524". BIA3.1/9 กล่อง 3 (1)-(2), เอกสารจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปัญโญ, เขา้ถึงเมื@อ 4 กนัยายน 2556 

เขา้ถึงจาก http://archives.bia.or.th/front-description.php?refcode=BIA03010003-090-0001_00-0000&pdfid=827 
47 พระประชา ปสนฺนธมฺโม และสนัติสุข โสภณศิริ. เรื@องเดียวกนั, น.278 
48 พระประชา ปสนฺนธมฺโม และสนัติสุข โสภณศิริ. เรื@องเดียวกนั, น.233 
49  พระประชา ปสนฺนธมฺโม, สมัภาษณ์. อัตชีวประวติัของท่านพทุธทาส เล่าไว้เมืJอวยัสนธยา 2 ชีวิตแห่งการทาํงาน 

(กรุงเทพฯ : โกมลคีมทอง), 2529, น.324-325 และ พทุธทาสภิกข.ุ ธรรมะนํWา ล้างธรรมะโคลน (กรุงเทพฯ : ธรรมบูชา), 

2524 
50 หวัขอ้ที@น่าสนใจไดแ้ก่ ปรมตัถธรรมกลบัมา โลกสวา่งไสว (2524) ศีลธรรมดี คนกก็ลายเป็นมนุษยก์นัหมด (2524) การ

ทาํงานคือการปฏิบติัธรรม (2525ภาวะแยง้ขดั ตอ้งไม่มีในแวดวงของศีลธรรม (2525)  ทุกศาสนาต่างชกันาํโลกไปไดโ้ดยไม่

เกิดภาวะขดัแยง้ (2525) ไม่ตอ้งแตกร้าว เพราะเหตุเพียงมีศาสนาต่างกนั (2526) พระเจา้บนสวรรค ์และพระเจา้ในหวัใจ

มนุษย ์(2526) ถา้จะใหมี้ผลแน่ ๆ ตอ้งใหพ้ระเจา้เผดจ็การ (2526) ผูป้ระกอบดว้ยธรรมะ : ยอ่มทาํงานเป็นสุข (2527) 

ทิฏฐานุคติ แห่งการทาํงานเป็นสุข (วนัพระราชชนนี) (2527) ปี เดือน คืน วนั ที@ไม่กดัเจา้ของ (2528) เมื@อพอใจในหนา้ที@ที@

กาํลงักระทาํกมี็สวรรคอ์ยู ่ณ ที@นัMนเอง (2528) ทาํไมจึงใชค้าํวา่ "กลบัมา" (2528) เกิดเป็นคนทัMงที อยา่ตอ้งตกนรกไปพลาง

ทาํงานไปพลาง (2529) แมแ้ต่ลูกเลก็เดก็อ่อน กต็อ้งสอนเรื@องไม่ยดึมั@น (2529) ใน"หวัขอ้ปาฐกถาธรรม พ.ศ.2524 – 2529". 
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สวนโมกขไ์ดมี้ชื@อเสียงเป็นที@รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง ดว้ยบารมีของเจา้สาํนกัอยา่งพทุธทาสเอง ปี 2525 สวนโมกขมี์

อายคุรบรอบ 50 ปี พทุธทาสร่าง “กฎบตัรชาวพทุธ” เพื@อมุ่งหมายวางหลกัเกณฑท์ั@วไปไวเ้ป็นแนวทางสาํหรับพทุธบริษทั51 

ปี 2528 เปิดหอ้งสมุด “โมกขพลบรรณาลยั” บริเวณหวัเรืออาคาร52 ปี 2529 พทุธทาสมีอายคุรบ 80 ปี ไดมี้การฉลองกนัอยา่ง

ใหญ่โต งานดงักล่าวกลายเป็นการชุมนุมกนัของลูกศิษยแ์ละผูน้บัถือพทุธทาสอยา่งอุ่นหนาฝาคั@ง ในดา้นหนึ@งแลว้นบัวา่เป็น

การเผยแพร่ภาพสวนโมกขแ์ละพทุธทาสที@จะกลายเป็น “ภาพจดจาํ” และภาพตวัแทนของสวนโมกขใ์นยคุที@รุ่งเรืองที@สุด ไม่

วา่จะมีการตีพิมพห์นงัสือ ภาพชีวิต 80 ปี พทุธทาสภิกข ุ(2529) เล่าไว้เมืJอวยัสนธยา : อัตชีวประวติัของท่านพทุธทาส 

(2529) ก่อนที@สภาวะดงักล่าวจะทรงและทรุดเรื@อยมา ตามเงื@อนไขของสุขภาพพทุธทาสที@ไม่เอืMออาํนวยต่อการจดัการใดๆ 

จนกระทั@งเขามรณะไปแลว้ ภาพสวนโมกขที์@สมบูรณ์แบบจึงหยดุนิ@งและถูกผลิตซํM าเรื@อยมานบัแต่นัMน 

 กระนัMนจดหมายที@พทุธทาสเขียนถึงพระปัญญานนัทภิกข ุช่วงปลายปี 2529 กลบัสะทอ้นความเป็นคนที@ตอ้ง

ประสบทุกขเ์นื@องมาจากเรื@องทางโลกดว้ยเช่นกนั เขากล่าวถึงปัญหาสุขภาพ และปัญหาเรื@องการเงินในสวนโมกข ์รวมไปถึง

อาการเบื@อหน่ายพวก “กากเดนธรรมทายาท” ที@ไม่สนใจเขา้รับการอบรมที@มีอยูเ่ป็นจาํนวนมากในการอบรมที@ผา่นๆมา53 

“มคีวามรู้สึกเองว่า ปัจจัยแห่งชีวิตสังขารมนัเหลือน้อยทีJสุดแล้ว แต่ผมกไ็ม่อยากตาย จึงถนอมชีวิตไว้ 

ไม่ฝืนทาํอะไร ไม่ฝืนคิดอะไร ตามนิสัยทีJทาํอะไรกจ็ะทาํให้ดทีีJสุด”  

 การอบรมพระธรรมทายาทจะปรับหลกัสูตรเพื@อประหยดั โดยตระหนกัถึงภาวะเศรษฐกิจที@ตกตํ@าอนัส่งผลต่อ

ประชาชนที@มาช่วยเหลือ โดยระบุวา่ “การเงินของสวนโมกขก์อ็ยูใ่นลกัษณะชกัหนา้ถึงหลงัไปเดือนหนึ@งๆ เท่านัMน” 

สันตอิโศก ชุมชนท้าทายอาํนาจรัฐ 

มีศูนยก์ลางอยูที่@สมณะโพธิรักษ ์(2477-ปัจจุบนั) ชื@อเดิมสมยัยงัเป็นฆราวาสของเขาคือ รักษ ์รักพงษ ์เขามีพืMนฐาน

เป็นคนทาํงานดา้นสร้างสรรคม์าก่อนไม่วา่จะเป็นนกัเขียนเรื@องสัMน สารคดี กาพยก์ลอน กระทั@งที@เป็นที@รู้จกักนัในวงกวา้งก็

คือ นกัแต่งเพลง แสดงใหเ้ห็นถึงชีวติที@ซึมซบัประสบการณ์ของคนในสงัคมสมยัใหม่มาอยา่งเตม็ที@ก่อนที@จะบวชในสงักดั

ธรรมยกุตินิกาย ปี 2513 ดว้ยทกัษะและศิลปะการบรรยายที@ดีเยี@ยม ทัMงยงัเป็นพระสงฆที์@มีความเคร่งครัดในศีลวตัร ทาํใหมี้

คนฟังและติดตามจาํนวนมาก อยา่งไรกต็ามดว้ยความที@เขามกัจะวพิากษว์จิารณ์ศาสนาอยา่งรุนแรง ความไม่สบายใจและ

ความขดัแยง้ของเขากบัหมู่คณะจึงไดรั้บคาํแนะนาํโดยนยัวา่ใหไ้ปบวชใหม่ ในครัM งหลงันีMบวชเป็นพระในสงักดัมหานิกาย 

ในปี 2516 และกลายเป็นจุดกาํเนิดของธรรมสถานแดนอโศกที@นครปฐม อีกเพียงสองปี เขากป็ระกาศแยกตวัจากการ

ปกครองสงฆไ์ทย แบบที@ไม่ค่อยพบเห็นนกัในประวติัศาสตร์พทุธศาสนาไทย การไม่ยอมอยูใ่ตก้ารปกครองของรัฐ

กลายเป็นสิ@งที@เขาถูกโจมตีมาอยูเ่สมอ พทุธสถานศีรษะอโศก อนัเป็นพทุธสถานแรกๆ ถูกสร้างขึMนในตน้ปี 2519 ก่อนจะ

ขยายสาขาไปสู่ พทุธสถานสนัติอโศก ที@บางกะปิ และพทุธสถานสาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรคใ์นปีเดียวกนั ต่อมากมี็การ

                                                                                                                                                                                             
BIA3.1/9 กล่อง 4, เอกสารจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปัญโญ, เขา้ถึงเมื@อ 8 กนัยายน 2556 เขา้ถึงจาก 

http://archives.bia.or.th/front-description.php?refcode=BIA03010004-131-0000&pdfid=974 
51 พระประชา ปสนฺนธมฺโม และสนัติสุข โสภณศิริ. เรื@องเดียวกนั, น.232 
52 พระประชา ปสนฺนธมฺโม และสนัติสุข โสภณศิริ. เรื@องเดียวกนั, น.265 
53 ประเวศ วะสี. สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก, น.8-9 
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สร้างพทุธสถานปฐมอโศกในปี 2523 ในที@สุดสนัติอโศกกไ็ดก้ลายเป็นฐานที@มั@นสาํคญัในเวลาต่อมา และชื@อพทุธสถานแห่ง

นีMกไ็ดก้ลายเป็นชื@อเรียกสาํนกันีMไปอยา่งแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบนั  

อนึ@ง การใชค้าํวา่อโศกนัMนมีที@มาอยู ่3 ประการนั@นคือ มาจากชื@อของวดัแรกที@เขาไดบ้วชเปลี@ยนแปลงชีวติ วดัอ

โศการาม ประการที@สองคือ สอดคลอ้งกบัลานอโศกที@วดัมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ในฐานะที@มีชื@อเสียงวา่เป็นพืMนที@ถกเถียงกนั

ทางความคิดของพระสงฆม์หานิกายจากทั@วประเทศ ประการสุดทา้ยคือ มาจากนิตยสาร อโศก ซึ@ งในฉบบัแรกทุกคนที@เขียน

พร้อมใจกนัใชน้ามปากกาเดียวกนัวา่ อโศก จนคนภายนอกเขา้ใจวา่มีคนเขียนเพียงคนเดียว54  

ทกัษะความเป็นนกัสื@อสารมวลชนของเขาตัMงแต่ยงัไม่บวช สอดคลอ้งกบัปณิธานที@ตัMงไวว้า่ “จะพิมพห์นงัสือ

ธรรมะใหท่้วมโลก” ทาํใหมี้การตีพิมพว์ารสารจาํนวนมาก อนัไดแ้ก่ สารอโศก (2514) วารสารรายเดือน, แสงสูญ (2523), 

รายสามเดือนเพื@อศึกษาและอา้งอิง, ดอกหญ้า (2528) สื@อธรรมะเบืMองตน้ รายสองเดือน และ ดอกบัวน้อย (2528) สื@อสาร

สาํหรับเยาวชน รายสองเดือน55 

หลงัจากการแยกตวัออกจากคณะสงฆไ์ทย กต็อ้งรอจนถึงปี 2519 เขาถึงจะรับอุปสมบทนกับวชในสาํนกั ใน การ

รับบวชของสาํนกันีM เรียกไดว้า่มีความเคร่งครัดเป็นอยา่งยิ@ง ตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ผา่นการเปลี@ยนสถานะจากปุถุชน 

ตอ้งสมคัรเป็นอารามิก, ปะ, นาค, เณร และนาํไปสู่การบวชเป็นสมณะ ที@น่าสนใจกคื็อ สนัติอโศกรับนกับวชหญิงที@เรียกวา่ 

สิกขามาตุดว้ย แต่ตอ้งมีสดัส่วนที@นอ้ยกวา่สมณะ56 ไม่เพียงเท่านัMนพบวา่สมณะบางรูปเป็นนกัศึกษายคุ 6 ตุลา ไดเ้ขา้มามี

บทบาทในดา้นการศึกษาของสาํนกันีMดว้ย 

ลกัษณะเด่นของสาํนกันีM คือ ความเขม้งวดและเคร่งครัดในศีลอยา่งเขม้ขน้และเอาจริงเอาจงั พระสาํนกันีMฉนัมืMอ

เดียว ไม่กินหมาก ไม่สูบบุหรี@  ไม่มีวตัถุเกินที@วนิยักาํหนด ไม่วา่จะเป็นกฏิุพระ การรับเงินทอง หรือเกบ็ขา้วของ รับบริจาค

นอ้ยที@สุด กระทั@งไม่รับบริจาคจากผูไ้ม่สนใจธรรมะ เนน้ลกัษณะความขยนั ต่อตา้นไสยศาสตร์และอบายมุข57 นอกจากนัMน

ยงัมีการจดัความสมัพนัธ์ทางการผลิตภายในชุมชนอโศกเองที@เนน้การพึ@งตนเอง ซึ@ งแนวคิดนีMจะไปไดอ้ยา่งยิ@งต่อสภาพ

สงัคมไทยหลงัวกิฤติเศรษฐกิจ 2540 และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง อยา่งไรกต็ามปลายทศวรรษ 2520 ต่อตน้ทศวรรษ 2530 

สงัคมไทยเปลี@ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ชนบทไดรั้บผลกระทบ มีการหลั@งไหลเขา้สู่เมืองใหญ่ทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆตามมา  

 “บุญนิยม” ของสนัติอโศก ซึ@ งมีลกัษณะตอบโตส้งัคมทุนนิยมและสงัคมนิยมที@เนน้วตัถุทัMงคู่อนัเป็นการทวน

กระแสโลก ทัMงยงัมีการพฒันาความคิดยกระดบัไปสู่งานวชิาการและจดัใหอ้ยูใ่น “เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ” อีกดว้ย58 ดว้ย

                                                             
54 ล้มสันติอโศก ทาํไม? โพธิรักษ์ ต้องสึก (กรุงเทพฯ : ว.ีดี.พี.กรุ๊ฟ), 2532, น.58-61 และ สุรเธียร จกัรธรานนท.์ สันติอโศก 

สามทศวรรทีJท้าทาย (กรุงเทพฯ : มติชน), 2550, น.100-104 ส่วนหลงัใหข้อ้มูลที@เป็นบวกกบัสนัติอโศกมากกวา่เอกสารชิMน

แรก 
55 ล้มสันติอโศก ทาํไม? โพธิรักษ์ ต้องสึก. เรื@องเดียวกนั, น.61  
56 สุรเธียร จกัรธรานนท.์ เรื@องเดียวกนั, น.125-126 และ 219 
57 ประเวศ วะสี. สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก. เรื@องเดียวกนั, น.69-70 
58 ปรากฏในคาํอภิปรายของสุนยั เศรษฐบุ์ญสร้าง ในกรสมัมนาเรื@องเศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ ที@มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 27 

สิงหาคม 2530 อา้งใน  ประเวศ วะสี. สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก. เรื@องเดียวกนั, น.86-91  
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แนวคิดที@เรียกวา่ “สาธารณโภคี” ทาํใหเ้กิดภายในชุมชนอโศกเนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นชุมชน โดยมีกรรมสิทธิd ในปัจจยั

การผลิตเป็นของชุมชน ผลผลิตที@ไดก้น็าํมาไวส่้วนกลาง และมีการจดัสรร แบ่งปัน ดูแลทรัพยากรร่วมกนั สนบัสนุนให้

เสียสละทรัพยสิ์นส่วนตวัเขา้ส่วนกลาง โดยถือวา่เป็นการขดัเกลากิเลสโดยยดึศีลเป็นสิ@งนาํ ที@สาํคญักคื็อ ในชุมชนชาวอโศก

จะไม่มีการใชเ้งิน ลกัษณะดงักล่าวจึงมีลกัษณะคลา้ยกบักรรมสิทธิd แบบสงัคมนิยม59  

กาํลงัหลกัของสนัติอโศกอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม นั@นกคื็อ กลุ่มนกับวช และกลุ่มฆราวาส ในนามของมูลนิธิ ปี 2520 มี

การตัMงมูลนิธิธรรมสนัติ ปี 2524 ตัMงกองทพัธรรมมูลนิธินาํโดย ของพ.ต.(พิเศษ) จาํลอง ศรีเมือง และปี 2527 มีการตัMงสมาคม

ผูป้ฏิบติัธรรม60 กลุ่มฆราวาสที@เขา้มามีบทบาทและส่งเสริมสนัติอโศกเป็นอยา่งดีกคื็อ การเขา้มาของจาํลอง ศรีเมือง ทัMงคู่พบ

กนัปี 2522 ในเวลาต่อมาจาํลองไดต้าํแหน่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในสมยัพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ในช่วงปี 2523-

2528 การผนึกกาํลงัของทัMงสองกลายเป็นฐานการเมืองอยา่งดีต่อการขึMนสู่ตาํแหน่งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครของจาํลอง 

ในปี 252861 ในนามของกลุ่มรวมพลงั ดงันัMนความหวาดระแวงอีกประการกคื็อ ความสมัพนัธ์เช่นนีM เองที@เกรงวา่หากจาํลอง

มีอาํนาจทางการเมือง สนัติอโศกกจ็ะอาศยัโอกาสนัMนดว้ย 

ที@น่าสนใจกคื็อช่วงกลางทศวรรษ 2520 มีงานวจิยัที@ทาํการศึกษาเกี@ยวกบัสนัติอโศกอยูไ่ม่นอ้ย เช่น จรณะ 15 ทาง

เอกแห่งการบรรลธุรรมอย่างพระพทุธเจ้าฯ (2525) พระชาวอโศกกับพทุธบัญญติัว่าด้วยจุลศีล มชัฌิมศีล มหาศีลฯ (2525) 

การศึกษาเปรียบเทียบศีลวตัรและบทบาททางสังคมของ "พระชาวอโศก" กับพทุธบัญญติั (2525) การประยกุต์แนวคิดเรืJอง

เกมภาษาของวิตเกนสไตน์ ในการอธิบายเรืJองความหมายในภาษาศาสนา ศึกษาเฉพาะกรณีภาษาของสาํนักสันติอโศก 

(2529) ในวทิยานิพนธ์เล่มหลงัสุดนีM  เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงเกมภาษาของสนัติอโศกที@ใชอ้ธิบายการแปลภาษาบาลีที@ไม่ตรง

ตามมาตรฐาน 

ความนอกรีตของสาํนกันีMแมจ้ะเป็นที@ประจกัษต์ัMงแต่การประกาศแยกตวัออกจากคณะสงฆใ์นปี 2518 แต่กลบัถูก

ไต่สวนและพิพากษาโดยรัฐในนามของมหาเถรสมาคมอยา่งจริงจงัในปี 2525 คาดวา่เกิดจากการเป็นประเดน็สาธารณะ

หลงัจากที@เขาออกโทรทศันร์ายการ “ชั@วอยา่งช่างชี ดีอยา่งช่างสงฆ”์ ณ ที@ทาํการอสมท. ปรากฏวา่เทปดงักล่าวถูกหา้ม

ออกอากาศโดย กบว. ในเนืMอหานัMนพบวา่ โพธิรักษ ์ไดอ้วดอุตริมนุสสธรรม นั@นคือ อวดอา้งวา่ตนเองไดบ้รรลุธรรม62 

นอกจากนัMนอาจกล่าวไดว้า่การโจมตีโดยพระอนนัต ์เสนาขนัธ ์ผูที้@สามารถโค่นสาํนกัหุบผาสวรรคไ์ดส้าํเร็จมาก่อนกมี็

                                                             
59 กนกศกัดิd  แกว้เทพ. มรรควิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง (3) : เศรษฐศาสตร์แห่งการให้ (กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2552, น.48-49 
60 ประเวศ วะสี. สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก. เรื@องเดียวกนั, น.69 
61 สุรเธียร จกัรธรานนท.์ เรื@องเดียวกนั, น.138-139 
62 ล้มสันติอโศก ทาํไม? โพธิรักษ์ ต้องสึก. เรื@องเดียวกนั, น.134-135  
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บทบาทเปิดเกมรุกต่อสนัติอโศกเช่นกนั63 ขณะที@ประเวศกล่าวถึงขอ้กล่าวหาร้ายแรงวา่ สาํนกันีM ถูกสงัคมตราหนา้วา่เป็น 

“เถรเทวทตั” 64 ทัMงในมิติประทุษร้ายพระพทุธเจา้และการฉนัมงัสวรัิติ  

สนัติอโศกแสดงตนอยา่งชดัเจนวา่ มีความสมัพนัธ์ที@ดีกบัพทุธทาส สมณโพธิรักษ ์เคยไปร่วมงานที@สวนโมกขปี์ 

2529 คราวฉลอง 80 ปีพทุธทาสดว้ย โดยใหเ้คารพพทุธทาสในฐานะอาจารย ์ดงัที@ปรากฏวา่ ชาวอโศกเรียกขานวา่ “หลวงปู่

พทุธทาสภิกข”ุ มีการจดัแสดงชีวประวติัใน พิพิธกรรมชาวหินฟ้าอโศก ที@พทุธสถานศีรษะอโศก พร้อมจารึกคาํสอน

เตือนใจวา่ “ไม่ทาํตามที@สอน อยา่มาออ้นเรียกอาจารย”์65 ความเอาจริงเอาจงัของชาวอโศกที@แสดงตนวา่เป็นพระปฏิบติัผู ้

เคร่งครัด รวมทัMงการชีMผดิชีMโทษพระสงฆที์@นอกลู่นอกทางไม่วา่จะในทางไสยศาสตร์ ความงมงายต่างๆ น่าจะเป็นที@ถูกใจชน

ชัMนกลางที@เห็นความเสื@อมในศาสนาผา่นพฤติกรรมดงักล่าว และพฤติกรรมอนัไม่น่าเคารพนัMน อยา่งไรกต็ามการเพง่โทษ

ดงักล่าวจะกลายมาเป็นศรที@ยอ้นกลบัมาเล่นงานพวกเขาเองในที@สุด ขอ้น่าสงัเกตกคื็อ สิ@งที@สนัติอโศกไม่ไดเ้นน้เลยกคื็อ การ

สร้างสมัพนัธ์ชุดคาํอธิบายกบัโลกตะวนัตกซึ@งแตกต่างกบัพทุธทาสอยา่งยิ@ง   

วดัพระธรรมกาย มวลมหาชนชาวพทุธ 

 ความแตกต่างของวดัพระธรรมกายจากสองสาํนกัอยา่งมหาศาล กล่าวคือ สองสาํนกัขัMนตน้ตัMงคาํถามและตอ้งการ

ปฏิรูปสงฆใ์หท้นัสมยั โดยแทบไม่อา้งอิงการสืบทอดมาจากครูบาอาจารย ์แต่มุ่งหาหนทางของตน สาํหรับวดัพระธรรมกาย

หาไดเ้ป็นเช่นนัMน การเกิดขึMนและดาํรงอยูข่องวดัแสดงตนอยา่งชดัเจนวา่ มีการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งครูอาจารยแ์ละลูก

ศิษย ์รวมทัMงการเคารพความอาวโุสที@มีลาํดบัชัMนสูงตํ@าแบบที@ทัMงสองสาํนกัไม่ค่อยมีการอา้งถึง วดัพระธรรมกายให้

ความสาํคญักบัประวติัศาสตร์ที@เชื@อมโยงกบัปูชนียาจารยอ์นัมีพระเทพมงคลมุนี หรือหลวงปู่สด จนัทสโร ในฐานะผูใ้ห้

กาํเนิดวชิชาธรรมกาย ที@เชื@อวา่เคยหายสาบสูญไป อยา่งไรกต็ามพฒันาการของวดัพระธรรมกายนัMนมีพลวตัสูงอยา่งยิ@ง

โดยเฉพาะแนวความคิดเกี@ยวกบัการจดัการแบบสมยัใหม่ 

 อาจกล่าวไดว้า่ วดัพระธรรมกายนัMนมีฐานที@แขง็แกร่งจากการดาํเนินการของ 3 บุคคล นั@นคือ พระไพบูลย ์ธมัม

ชโย (2487-ปัจจุบนั) ยายชีจนัทร์ ขนนกยงู (2452-2543) พระเผดจ็ ทตัตชีโว (2483-ปัจจุบนั) ที@ในเวลาต่อมาจะแยกตวั

ออกมาจากวดัปากนํMาภาษีเจริญ ขณะที@วดัมีความขดัแยง้อยูภ่ายใน พบวา่พวกเขาเริ@มสร้างวดัในปี 2513  ตรงกบัวนัมาฆบูชา 

บริเวณตาํบลคลองหลวง ปทุมธานี ทัMงที@พระธมัมชโยเองบวชก่อนหนา้นัMนเพียง 1 ปี ดว้ยการสนบัสนุนของยายชีจนัทร์ที@

เป็นลูกศิษยส์ายตรงของหลวงปู่สดมาก่อน ทัMงสองพาํนกัอยูที่@วดัปากนํMาฯ และเดินทางมาสร้างกิจกรรมเผยแพร่ธรรมะอยู่

เสมอ จนกระทั@งในปี 2524 จึงไดย้า้ยมาอยูอ่ยา่งถาวร66   

                                                             
63 พระอนนัต ์ชยานนัโท. โพธิรักษ์ (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ)์, 2525 และพระอนนัต ์ชยานนัโท. ภยัโพธิรักษ์ (กรุงเทพฯ : 

บพิธการพิมพ)์, 2525 
64 ประเวศ วะสี. สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก. เรื@องเดียวกนั, น.74 
65 สุรเธียร จกัรธรานนท.์ เรื@องเดียวกนั, น.230 
66 กลัยาณมิตร. "ธรรมทายาท", 18 มีนาคม 2550 เขา้ถึงเมื@อ 8 กนัยายน 2556 เขา้ถึงจาก 

http://www.kalyanamitra.org/daily/dhamma/index.php?option=com_content&task=view&id=2174&Itemid=99999999  
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ลกัษณะเด่นของวดัแห่งนีM ในสายตาของประเวศกคื็อ การสร้างมวลชนมหาศาลผา่น “การจดัตัMง” โดยวเิคราะห์

ความสาํเร็จกคื็อวา่ ผูใ้หก้าํเนิดมีความเอาจริงเอาจงั ทัMงหลวงปู่สด พระธมัมชโย พระทตัตชีโว และสองคนหลงันัMนเป็นคน

สมยัใหม่ที@จบระดบัมหาวทิยาลยั จึงเขา้ใจและสื@อสารกบัคนสมยัใหม่ไดง่้าย นอกจากนัMนมีการจดัการพืMนที@ที@มีความงาม 

ความสะอาด เรียบร้อย ไม่เพียงเท่านัMนการสอนสมาธิทาํใหผู้ป้ฏิบติัไดรั้บความสงบอยา่งไม่เคยพบมาก่อน และสุดทา้ยกคื็อ

ความสามารถในการจดัการและการตลาด67 การวเิคราะห์นีMสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมที@กาํลงัเปลี@ยนแปลงไปสู่สงัคมเมืองใน

ทศวรรษ 2520  

ในช่วงแรกวดัพระธรรมกายพยายามจะสร้างความสมัพนัธ์กบัราชสาํนกัผา่นพิธีกรรมต่างๆ เช่น ปี 2520 สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ และเจา้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ มาพธีิวางศิลาฤกษอุ์โบสถวดัพระธรรมกาย ปี 2522 สมเดจ็

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสดจ็มาประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน ณ อุโบสถวดัพระธรรมกาย และมีรับสั@งกบั 

พระธมัมชโยวา่ “เป็นห่วงเยาวชน ช่วยปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจเยาวชนดว้ย สิ@งแวดลอ้มที@ไม่ดีกาํลงัดึงเยาวชนออกห่าง

จากศีลธรรม” 68 ไม่เพียงเท่านัMน 2525 สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใหพ้ระธมัมชโย กบั พระทตัตชีโวเขา้เฝ้า ณ วงั

สระปทุม เพื@อรับถวายปัจจยัสาํหรับสร้างและบาํรุงวดั และยงัรับสั@งฝากความหวงักบัการอบรมเยาวชนอีก69 ปี 2527 สมเดจ็

พระพี@นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา เสดจ็มาบาํเพญ็พระราชกศุลเนื@องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายคุรบ 60 พรรษา ณ 

อุโบสถวดัพระธรรมกาย70 

สาํนกันีMยงัไดส้ร้างเครือข่ายในระดบันานาชาติ อนัเป็นอาการที@สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ Siamese Occidentalism ที@

เห็นวา่การจะเขา้ถึงความศิวไิลซ์ไดน้ัMนตอ้งอาศยัฐานจากโลกตะวนัตก ปี 2527 เริ@มโครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ขึMน 

โดยใชพ้ระไตรปิฎกบาลีอกัษรโรมนัของสมาคมบาลีปกรณ์แห่งประเทศองักฤษ (Pali Text Society) จนสาํเร็จและเผยแพร่

ทั@วโลก ปี 2538 โดยผูเ้ชี@ยวชาญทางพทุธศาสนา 51 คน จากมหาวทิยาลยัต่างๆ ใน 14 ประเทศ ทัMงยงัสร้าง Driver ภาษาบาลี

ในคอมพิวเตอร์สาํเร็จเป็นครัM งแรก71 ความสมัพนัธ์เรื@องพระไตรปิฎกนีMจะเกี@ยวขอ้งกบัความขดัแยง้เรื@องการตีความเรื@อง

ธรรมะต่อไป 

แรกเริ@มนัMนไดมี้การสร้างอาคารรองรับมวลชนมีนามวา่ ศาลาจาตุมหาราชิกา ตัMงแต่ปี 2518  มีการอา้งวา่รองรับได้

มากถึง 500 คน อุโบสถที@แลว้เสร็จในปี 2525 เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมไดรั้บการเอาใจใส่พร้อมไปกบัการวาง

แผนผงัโดยมืออาชีพ แตกต่างไปจากสภาพวดัโดยทั@วไปในสมยันัMน  ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพทุธรูปที@มีพทุธศิลป์

เฉพาะตวัของวดั แนวความคิดการออกแบบพระพทุธรูปกคื็อ การจาํลองลกัษณะมหาบุรุษ 32 ประการตามพระไตรปิฏก 

และหากใครปฏิบติัธรรมกจ็ะพบพทุธรูปลกัษณะนีM ที@ศูนยก์ลางกายฐานที@ 7 ของตนเอง72  ซึ@ งกคื็อ ตน้แบบของพระธรรมกาย

                                                             
67 ประเวศ วะสี. สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก. เรื@องเดียวกนั, น.35-37 
68 เจาะลึกวดัพระธรรมกาย, 2541, น.9 
69 เจาะลึกวดัพระธรรมกาย, น.9 
70 อรอนงค ์เปรมะสกลุ. จากเชตวนารามสู่วดัพระธรรมกาย (กรุงเทพฯ : ฝ่ายวชิาการ วดัพระธรรมกาย), 2531, น.86 
71 เจาะลึกวดัพระธรรมกาย, น.39 
72 มูลนิธิธรรมกาย. "อุโบสถวดัพระธรรมกาย" เขา้ถึงเมื@อ 11 สิงหาคม 2556 เขา้ถึงจาก http://goo.gl/23Htb9 
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ในเวลาต่อมานั@นเอง ความสาํคญัของอุโบสถยงัสะทอ้นออกมาในตราสญัลกัษณ์ของวดัพระธรรมกายยคุแรก นั@นคือ ภาพ

พระประธานวางอยูห่นา้พระอุโบสถทรงทนัสมยั อุโบสถดงักล่าวยงัไดรั้บรางวลัสถาปัตยกรรมดีเด่น จาก สมาคมสถาปนิก

สยามในพระบรมราชูปถมัภใ์นปี 2541 ภาพลกัษณ์ของวดัพระธรรมกายที@เป็นที@รับรู้กนัโดยทั@วไปในยคุแรกนัMน สมัพนัธ์กบั

อุโบสถและพืMนที@โดยรอบที@สงบนิ@ง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการจดัสภาพภูมิสถาปัตยกรรมที@สมัพนัธ์กบั

ธรรมชาติอยา่งลงตวั ไม่วา่จะเป็นแนวทิวไมใ้หญ่ การขดุสระนํMา และการปูหญา้เขียวขจีที@ตดักบัอุโบสถสีขาวบริสุทธิd ในเขต

พทุธาวาส ผูม้าวดัไดเ้พิ@มจาํนวนขึMนอยา่งทวคูีณจนตอ้งสร้างสภาธรรมกายสากลหลงัแรกที@เป็นหลงัคาจากในปี 2527 

ประวติัของวดัไดอ้า้งตวัเลขวา่ อาคารดงักล่าวรองรับคนไดจ้าํนวน 12,000 คน และถา้เพิ@มเตน๊ทช์ั@วคราวกอ็าจรองรับคนได้

ถึง 30,000-40,000 คนเสียดว้ยซํM า73  แมจ้ะมิอาจพิสูจนต์วัเลขไดใ้นบทความนีM  แต่กส็ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเขา้ไปสู่ความเป็น 

“อภิมหาวหิาร” (Megachurch74) มากขึMนไปทุกที 

 ความพยายามขยายอาณาเขตของวดัจากออกไปเพิ@มเติมจาก 196 ไร่ เกิดจากการตระหนกัถึงการขยายตวัของบา้น

จดัสรรและโรงงานอุตสาหกรรมที@กาํลงัขยายตวั และเพื@อรองรับนกัปฏิบติัธรรมใหก้วา้งขวางขึMน ทาํใหมู้ลนิธิธรรมกายริเริ@ม

โครงการธุดงคสถานตัMงแต่ปี 2524 สร้างพืMนที@สวนป่าอีก 2,000 ไร่จึงไดมี้การซืMอที@ดินจากกองมรดกของ ม.ร.ว.สุวพรรณ 

สนิทวงศ ์กลายเป็นวา่ ที@ดินดงักล่าวเป็นที@นาที@ปล่อยใหช้าวนาเช่า และกลายเป็นเรื@องใหญ่เมื@อชาวนาถวายฎีกาต่อในหลวง

และเป็นข่าวลงหนา้หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐในปี 2528 โดยใหน้ํM าหนกัวา่มูลนิธิธรรมกายรังแกชาวนา แมว้า่จะมีการชีMแจงจาก

มูลนิธิและการดาํเนินการช่วยเหลือชาวนาโดยอา้งถึงวา่เป็นการช่วยเหลือเป็นอยา่งดี75  แต่จากเหตุการณ์นีMกน็าํไปสู่การ

เปิดตวัวดัพระธรรมกายไปสู่พืMนที@สาธารณะผา่นสื@อมวลชน ภาพจาํเกี@ยวกบัวดัพระธรรมกายจึงถูกมองไปแน่แง่ที@ไม่เป็น

ผลดีกบัวดั ทัMงยงันาํไปสู่การขดุคุย้ของสื@อมวลชนอยา่งต่อเนื@อง ต่อมาไม่นานวดัพระธรรมกายถูกกล่าวหาวา่บุกรุกป่าสงวน

บริเวณนํMาตกเอราวณั กาญจนบุรีอีกดว้ย มีการชีMแจงวา่ เป็นการเขา้ใจผดิ เนื@องจากการใชพ้ืMนที@ดงักล่าวเป็นการพฒันาพืMนที@

ของกรมป่าไมใ้หมี้พืMนที@ท่องเที@ยวกวา้งขึMน และเป็นช่วงที@มีโครงการศึกษาและอบรมรมจริยธรรมแก่ราชการ ที@กรมป่าไมไ้ด้

ขอใหมู้ลนิธิธรรมกายส่งบุคลากรไปอบรม อนึ@ง สมยันัMนผอ่ง เล่งอีM  ลูกศิษยว์ดัพระธรรมกาย ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนายการกอง

อุทยานแห่งชาติ76 

 ความแตกต่างของวดัพระธรรมกายทัMงในแง่ลกัษณะทางกายภาพ พิธีกรรม ปริมาณคนมหาศาล การจดัริMวขบวน

มวลชน การสั@งสอนธรรมที@ลกัษณะเฉพาะตวั และภาพลกัษณ์ที@ถูกสร้างขึMนโดยสื@อมวลชน ยิ@งทาํใหว้ดัพระธรรมกายถูกมอง

ในลกัษณะที@แปลกแยก แมจ้ะไม่ถูกโจมตีอยา่งรุนแรงเท่ากบัสนัติอโศก แต่อาจกล่าวไดว้า่ ความไม่รู้ดงักล่าวไดน้าํไปสู่การ

หวาดระแวงสงสยัในฐานะภยัความมั@นคงสุดคลาสสิคนั@นกคื็อ การกล่าวหาวา่วดัพระธรรมกายเป็นคอมมิวนิสต ์มีคาํเล่าลือ

วา่ มีการฝึกอาวธุในวดั มีอาวธุซ่อนอยูใ่ตโ้บสถ ์มีการปลุกระดมนกัเรียนนกัศึกษาที@เขา้วดัจาํนวนมาก และยดัเยยีด

                                                             
73 มูลนิธิธรรมกาย. "สภาธรรมกายสากล” เขา้ถึงเมื@อ 11 สิงหาคม 2556 เขา้ถึงจาก http://goo.gl/8nbrCe 
74 Stephen Ellingson. The Megachurch and the Mainline : Remaking Religious Tradition in the Twenty-First Century 

(Chicago : The University of Chicago Press), 2007 
75 อรอนงค ์เปรมะสกลุ. เรื@องเดียวกนั, น.63-71 
76 อรอนงค ์เปรมะสกลุ. เรื@องเดียวกนั, น.74-78 
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อุดมการณ์คอมมิวนิสตเ์พื@อจะลม้ลา้งรัฐบาล ลกัษณะทางกายภาพที@ทาํใหว้ดัสะอาดเรียบร้อยที@เป็นเรื@องผดิปกติของศาสน

สถานไทยนัMน ถูกสนันิษฐานวา่เป็นการจดัการที@มีประสิทธิภาพของคอมมิวนิสต ์กระทั@งการเขา้ร่วมของปัญญาชนจาํนวน

มากที@สนบัสนุนวดั กมี็เหตุผลเพื@อตอ้งการขยายอิทธิพลยดึครองประเทศไทย77 จึงไม่แปลกที@ตลอดทศวรรษ 2520 วดัได้

พยายามอิงกบัพระบรมวงศานุวงศ ์และผูเ้ป็นใหญ่เป็นโตในแวดวงราชการและพระสงฆ ์อนัเป็นจุดเริ@มตน้การสานสาย

สมัพนัธ์อุปถมัภที์@แขง็แกร่งขึMนเรื@อยๆ 

4. การสัประยุทธ์ระหว่างรัฐ-คณะสงฆ์ กบั ชุมชนขบถพทุธศาสนา 

ทศวรรษ 2530 คดีฉาวทางพทุธศาสนาถูกนาํมาเล่นในหนา้หนงัสือพิมพม์ากยิ@งขึMน ความฉาวโฉ่ของศาสนาพทุธ

ถูกกลายเป็นข่าวที@ขายดีตามหนา้หนงัสือพิมพ ์การเสียชีวติกะทนัหนัของพระอนนัต ์พระนกัแฉ กมิ็ไดท้าํใหก้ระแสเปิดโปง

ความอปัลกัษณ์ของวงการสงฆซ์บเซาลง โดยเฉพาะกรณีเกี@ยวกบัการละเมิดพระธรรมวนิยัเกี@ยวกบัเรื@องเพศ ดงัที@มีตวัอยา่ง

คือ สมีเจีuยบ (2532), พระนิกร (2534), ยนัตระ (2537), ภาวนาพทุโธ (2538) การขยายตวัของเศรษฐกิจมากขึMนผกูกบัความไม่

มั@นคงทางเศรษฐกิจ และการแสวงหาที@พึ@งทางจิตวญิญาณ ส่งผลต่อการเกิดขึMนของลทัธิพิธีต่างๆ เช่น ลทัธิพิธีเสดจ็พอ่ ร.5 

ลทัธิพิธีเจา้แม่กวนอิม การเติบโตของลทัธิพิธีความเชื@อต่างๆ ที@ผสมผสานและปนเปกบัพทุธศาสนาอนับริสุทธิd ในมโนทศัน์

ของปัญญาชนชนชัMนกลางแลว้ ถือวา่เป็นเรื@องไม่เลก็ 

ไม่เพียงการรัฐประหาร 2534 จะส่งผลต่อการกระชากใหส้งัคมไทยกลบัมาสู่วงัวนของอาํนาจนิยม สาํหรับวงการ

ศาสนาเองกไ็ดมี้การปรับตวัอีกครัM ง โดยพยายามรวมศูนยเ์ขา้สู่ศูนยก์ลางมากขึMน หลงัจากปัญหาพทุธศาสนาที@ขยายตวัมาก

ขึMนเมื@อตน้ทศวรรษ 2530 นาํไปสู่การปรับแกไ้ข พระราชบัญญติัคณะสงฆ์ (ฉบับทีJ 2) พ.ศ.2535 โดยสาระแลว้คือการสลาย

ความคลุมเครือเดิมจากการที@ชนชัMนนาํสงฆไ์ทยตอ้งเจอความทา้ทายมาตลอด โดยเฉพาะการใหอ้าํนาจกษตัริยใ์นการแต่งตัMง

และถอดถอนสมณศกัดิdพระภิกษุซึ@ งแต่เดิมไม่มี ทัMงยงัเพิ@มความผดิฐานหมิ@นประมาทสมเดจ็พระสงัฆราชแบบที@ไม่เคยมีมา

ก่อนดว้ย การเนน้วา่คณะสงฆที์@หมายถึง พระนิกายเถรวาทในไทยตอ้งอยูภ่ายใตก้ารปกครองของมหาเถรสมาคม กย็ิ@งแสดง

ใหเ้ห็นถึงการพยายามตามแกไ้ขปัญหาที@เกิดขึMนอยา่งนอ้ยกก็รณีสนัติอโศก เช่นเดียวกบัการปรับปรุงขัMนตอนการแต่งตัMง

สมเดจ็พระสงัฆราชใหเ้ป็นระบบมากขึMนน่าจะสอดคลอ้งกบัการขึMนครองตาํแหน่งของสมเดจ็สงัฆราชในปี 2532 นี@คือ การ

เดินเกมของคณะสงฆแ์ละรัฐที@ขีดวงเพื@อควบคุมสงฆม์ากยิ@งขึMน 

ดว้ยความแนบแน่นของพทุธศาสนา กบั สถาบนักษตัริย ์จะเห็นไดว้า่ในยคุนีMสถาบนักษตัริยย์งัมีบทบาทใน

สงัคมไทยอยา่งต่อเนื@อง นอกจากบทบาทในฐานะผูย้ติุความขดัแยง้หลงัพฤษภาทมิฬแลว้ สถาบนัยงัถูกสถาปนาให้

กลายเป็นส่วนหนึ@งของรูปแบบรัฐพิธีอยา่งพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (2530) พระราชพิธีรัชมงัคลา

ภิเษก (2531) พระราชพิธีกาญจนาภิเษก (2539) จากการวเิคราะห์ของสมศกัดิd  เจียมธีรสกลุเสนอวา่ ปี 2531 หลงัจากชาติชาย 

ชุณหะวณัขึMนเป็นนายกรัฐมนตรี กไ็ดมี้การเปลี@ยนโครงสร้างทางสงัคมการเมืองใหม่ ที@มีศูนยก์ลางอาํนาจอยูที่@รัฐสภา และ

                                                             
77 อรอนงค ์เปรมะสกลุ. เรื@องเดียวกนั, น.79 
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รัฐธรรมนูญมากยิ@งขึMน ขณะที@สถาบนักษตัริยไ์ดก้ลายมาเป็น Humanized monarchy มีลกัษณะเป็น “พอ่” เป็น “พลงัของ

แผน่ดิน”78 และจะมีบทบาทอยา่งมากในเวลาต่อมาในฐานะพลงัของราชาชาตินิยมหลงัวกิฤติเศรษฐกิจ 2540 

พทุธทาส และสวนโมกข์ยามอศัดง 

มีบนัทึกวา่ในเดือนตุลาคม 2530 พทุธทาสไดท้าํหนงัสือ ถวายสวนโมกขน์านาชาติ เป็นพระราชกศุลเนื@องในพระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 79  ผา่นยงัราชเลขานุการ, นายกรัฐมนตรี, อธิบดีกรมการศาสนา, ผูว้า่ราชการ

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และเจา้คณะจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ขณะที@ยงัดาํรงสมณศกัดิd เป็นพระเทพวสุิทธิd เมธีอยู ่ในประวติัระบุการ

ไดรั้บสมณศกัดิd ใหม่ที@ พระธรรมาโกศาจารย ์พระราชาคณะชัMนพรหมในปี 2530 จึงอนุมานไดว้า่เป็นสิ@งที@ไดม้าหลงัจากการ

ถวายเป็นพระราชกศุลในครัM งนัMน แต่เรากย็งัไม่มีหลกัฐานแน่ชดัพอวา่เหตุใดเขาจึงตอ้งถวายใหเ้ป็นพระราชกศุล  

 ลูกศิษยลู์กหาตระหนกัดีถึงความเปลี@ยนแปลงที@กาํลงัจะมาถึงอนัเนื@องมาจากสงัขารและอาการอาพาธของพทุธ

ทาส จึงไดจ้ดัรายการโทรทศันใ์นเทปรายการ “เกษตรสนทนา” ของช่อง 11 (1 กนัยายน 2534 อดัเทป) ซึ@ งต่อมาเปลี@ยนเป็น 

“เวทีชาวบา้น” เป็นการสนทนากนัระหวา่ง พทุธทาส, ส.ศิวรักษ ์และเจิมศกัดิd  ปิ@ นทอง เทปแบ่งเป็นตอนยอ่ยๆ ปรากฏวา่ถูก

แบนตอนที@ 3 เขา้ใจวา่เป็นตอนที@ สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์ออกรายการ เนื@องจากวา่ขณะนัMนเขา้ถูกฟ้องร้องคดีอยู ่การอดัเทปรายการ

นีMนาํมาสู่การถอดเทปและตีพมิพอ์อกมาเป็นหนงัสือ สนทนากับท่านพทุธทาส ว่าด้วยเรืJอง การศึกษา นิเวศวิทยา และ

การเมือง (2536) 80 โดยประเวศ วะสี เป็นคนเขียนคาํนาํให ้หนงัสือนีMพิมพส์องครัM ง การพิมพค์รัM งที@สองมีนยักคื็อ เป็นการ

เรียกร้องใหตี้พิมพใ์นช่วงอาพาธ ใกลจ้ะถึงช่วงมรณกรรม ซึ@ งในที@สุด พทุธทาสอาพาสหนกัและมรณภาพในปี 2536 ความ

ตายของพทุธทาสยงัสร้างปรากฏการณ์ที@น่าสนใจกคื็อ ความรู้สึกสูญเสียนกัคิดทางพทุธศาสนาอนัยิ@งใหญ่ ท่ามกลาง

สงัคมไทยที@กาํลงัปั@นป่วนหลงัจบพฤษภาทมิฬ และภยัต่างๆที@คุกคามศาสนาที@ซึมลึกเรื@อยๆ81  การฌาปนกิจศพของพทุธทาส

ไดรั้บการออกแบบไวอ้ยา่งดี เนื@องจากการเตรียมตวัตายก่อนตายของพทุธทาส การเขียนพินยักรรมแสดงใหเ้ห็นวา่ พทุธ

ทาสตอ้งการจะใหค้นจาํภาพของตนอยา่งไรหลงัจากไม่อยูแ่ลว้  

 นบัไดว้า่ พทุธทาสไม่ไดว้างระบบสาํหรับสวนโมกขไ์วม้ากนกั ปัญหาต่างๆ ค่อยๆสุมตวัและระเบิดขึMนหลงัจาก

พทุธทาสตายไป 20 ปี กรณีความขดัแยง้ภายในสวนโมกข ์ 

สันตอิโศก ชุมชนขบถพทุธศาสนาในอุ้งมือรัฐและคณะสงฆ์ 

                                                             
78 สมศกัดิd  เจียมธีรสกลุ. “หลงั 14 ตุลา” ใน ฟ้าเดยีวกัน, 3 : 4 (ตุลาคม 2548) : 170 
79 "หนงัสือถวายกิจการสวนโมกขน์านาชาติเป็นพระราชกศุล, 24 ต.ค. 2530". BIA8.2/2, เอกสารจดหมายเหตุพทุธทาส 

อินทปัญโญ, เขา้ถึงเมื@อ 4 กนัยายน 2556 เขา้ถึงจาก archives.bia.or.th/front-description.php?refcode=BIA08020001-020-

0001_00-0000&pdfid=3968 
80 สนทนากับท่านพทุธทาสภิกข ุว่าด้วยเรืJองการศึกษา นิเวศวิทยาและการเมือง (พิมพค์รัM งที@สอง, กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

ศาสนาเพื@อการพฒันา, 2536 
81 อ่านการเมืองในช่วงมรณกรรมของพทุธทาสไดใ้น ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย.์ "อาํมาตยานุสติ เกิด แก่ ตาย จาก 79 ปีชา

ตกาลประเวศ วะสี ถึง กรณีมรณกรรมพทุธทาส" ใน ประชาไทออนไลน,์ 5 สิงหาคม 2554 เขา้ถึงเมื@อ 7 กนัยายน 2556 

เขา้ถึงจาก  http://prachatai.com/journal/2011/08/36366 
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หลงัจากที@พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) ไดเ้ลื@อนสมณศกัดิd เป็น พระเทพเวทีในปี 2530 ในฐานะที@เป็นนกัคิด

ชาวพทุธคนสาํคญัที@ไดติ้ดตามเรื@องนีMอยา่งใกลชิ้ด ไดอ้อกหนงัสือ กรณีสันติอโศก (2531) เผยแพร่วนัที@ 24 กรกฎาคม 2531 

ตรงกบัวนัเลือกตัMงทั@วไปสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เพราะเกรงจะกระเทือนต่อผลการเลือกตัMงวา่หนงัสือนีMจะใหคุ้ณใหโ้ทษ

กบัใครในครัM งนัMนจาํลองในฐานะหวัหนา้พรรคพลงัธรรม และผูว้า่ราชการจงัหวดักรุงเทพมหานคร การกา้วสู่สนามเลือกตัMง

ในระดบัชาติครัM งนีM  เขาไดส้.ส.ในนามของพรรคจาํนวน 15 คน แสดงใหเ้ห็นถึงพลงัทางการเมืองมวลชนที@เริ@มมีบทบาทมาก

ยิ@งขึMน 

หนงัสือดงักล่าวชีMประเดน็ไวว้า่  สนัติอโศกไม่สามารถอา้งความเป็นอิสระต่อกฎหมายคณะสงฆไ์ด ้ในความคิด

ของเขา เมื@ออยูใ่นคณะสงฆไ์ทยกต็อ้งอยูใ่ตอ้าํนาจปกครองของมหาเถรสมาคมโดยอตัโนมติั82 เขายงัชีMวา่พระสงฆไ์ม่ควรเขา้

ไปกา้วก่ายกิจการของบา้นเมือง ที@ผา่นมาบา้นเมืองยกสงฆไ์วเ้หนือการเมือง83 ปัญหาสนัติอโศกนัMนไม่ใช่เรื@องธรรมดา แต่อยู่

ในระดบัทิฏฐิ คือ ระดบัที@ฝังลึกไปถึงความคิดความเชื@อ ไม่วา่จะเป็นการอวดอุตริมนุสสธรรม วา่ไดฌ้าน ไดอ้ภิญญา ได้

บรรลุมรรคผล เป็นพระอริยะ เป็นพระโสดาบนั เป็นพระอรหนัต์84, การแปลความหมายศพัทบ์าลี หรือถอ้ยคาํทางธรรมเอา

เองไม่เป็นไปตามหลกั85, การบริโภคมงัสวรัิติแลว้นาํมาถืออยา่งผดิๆ คือ กล่าววา่ใครไม่ฉนัมงัสวรัิติผดิศีล หรืออา้งวา่

พระพทุธเจา้กฉ็นัมงัสวรัิติ86 ทัMงยงัมุ่งเพง่โทษติเตียนความประพฤติผดิสมณวสิยั และความบกพร่องยอ่หยอ่นที@เป็นอยูใ่น

พทุธศาสนา87 

หลงัจากนัMนในเดือนพฤศจิกายน มหาเถรสมาคมมีการนดัประชุมและแต่งตัMงคณะทาํงานเพื@อศึกษาขอ้มูล รวบรวม

พยานหลกัฐาน มีขอ้สรุปเพื@อประกอบการพิจารณาลงมติใหพ้ระโพธิรักษข์าดออกจากความเป็นภิกษุ นั@นคือ การล่วงละเมิด

วนิยั, คา้นพระวนิยัที@หา้มอวดคุณวเิศษ, ล่วงละเมิดกฎหมายบา้นเมือง, บ่อนทาํลายพระพทุธศาสนาและความมั@นคงของชาติ, 

ประกาศตนเล่นการเมืองและเกี@ยวขอ้งกบัการเมืองอยา่งเปิดเผย, มุ่งทาํพระธรรมวนิยัใหว้ปิริต และประกาศแยกตวัไม่ขึMนต่อ

การปกครองคณะสงฆไ์ทย88 ก่อนที@คณะทาํงานไดป้ระชุมเดือนพฤษภาคม 2532 สรุปส่งเรื@องใหม้หาเถรสมาคมและราชการ

ดาํเนินการต่อไปนั@นคือ ใหม้หาเถรสมาคมมีคาํสั@งใหโ้พธิรักษส์ละสมณเพศ และสาํหรับบุคคลที@เป็นบริวาร ใหป้ระกาศวา่

บุคคลเหล่านัMนมิใช่ผูบ้วชถูกตอ้งตามพระวนิยัและกฎมหาเถรสมาคม, ประกาศใหภิ้กษุ สามเณรทั@วราชอาณาจกัรคว ํ@าบาตร 

และที@น่าสนใจกคื็อ ประกาศนียกรรมประกาศขอ้เทจ็จริงใหช้าวพทุธทราบโดยทั@ว โดยเทียบเคียงกรณีที@พระพทุธเจา้ทาํกบั

พระเทวทตั89 

                                                             
82 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). กรณีสันติอโศก (ม.ป.ท.,), 2531, น.9-11 
83 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). เรื@องเดียวกนั, น.27-28 
84 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). เรื@องเดียวกนั, น.35 
85 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). เรื@องเดียวกนั, น.39 
86 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). เรื@องเดียวกนั, น.43-44 
87 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). เรื@องเดียวกนั, น.54 
88 ล้มสันติอโศก ทาํไม? โพธิรักษ์ ต้องสึก. เรื@องเดียวกนั, น.117 
89 ล้มสันติอโศก ทาํไม? โพธิรักษ์ ต้องสึก. เรื@องเดียวกนั, น.121 
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ความขดัแยง้ดงักล่าวไดดึ้งใหบุ้คคลในวงการต่างๆ เขา้มาเกี@ยวขอ้งเป็นอนัมากไม่วา่จะเป็นฝ่ายที@อยูข่า้งสน้ติอโศก

อยา่งจาํลอง ศรีเมืองที@กล่าวอา้งถึงฐานมวลชนกินมงัสวรัิติกวา่ 8 หมื@น90, การแสดงท่าที@สนบัสนุนของยนืยง โอภากลุ (แอด๊ 

คาราบาว) โดยอา้งวา่ตนเป็นญาติธรรม91, แมพ้ทุธทาสกย็งัออกตวัเป็นกลางโดยไม่ขอออกความเห็น92 ขณะที@ฝ่ายรัฐก็

ตระหนกัดีถึงความวุน่วายดงักล่าว ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ถึงกบักล่าวเตือนหนงัสือพิมพ์

วา่ หากมีบทความและการ์ตูนที@สนบัสนุนสนัติอโศกจะเสนอปิดหนงัสือพิมพฉ์บบันัMน โดยอา้งเหตุผลวา่ จะทาํใหบ้า้นเมือง

เสียหาย93 

หนงัสือคาํสั@งใหพ้ระโพธิรักษ ์สละสมณเพศ ลงนามโดยสมเดจ็พระสงัฆราช เมื@อ 10 มิถุนายน 253294 แมจ้ะเป็น

ขอ้สิMนสุดกจ็ริง แต่กลบัพบวา่ ในที@สุดแลว้พระโพธิรักษก์ไ็ม่ยอมสึก แมจ้ะถูกจบัในวนัที@ 19 มิถุนายน และถูกปล่อยตวัใน

เวลาต่อมา เดือนมกราคม 2533 อยัการกย็ื@นฟ้องโพธิรักษแ์ละนกับวชชายหญิงแห่งสนัติอโศกรวม 80 คน อนัเป็นที@รู้จกักนั

ในนามคดีสนัติอโศก ซึ@ งนบัรวม 80 คดี เป็นคดีอาญาที@กลายเป็นเรื@องราวใหญ่โต สุรเธียรใหค้วามเห็นวา่ คดีนีM เชื@อมโยง

อาํนาจของศาสนจกัรและโลกสมยัใหม่ ที@เกี@ยวพนักนัซึ@งมีลกัษณะทางการเมือง ที@เกี@ยวพนักบัสิทธิเสรีภาพขัMนพืMนฐาน และ

การถูกจาํกดัสิทธิและบงัคบัตามกฎหมายพระราชบญัญติัคณะสงฆแ์ละพบวา่คดีนีM เป็นที@สนใจและไดรั้บความร่วมมือจาก

ทนายมีชื@อเสียงหลายคน เช่น ทองใบ ทองเปาด ์เจา้ของรางวลัแมกไซไซ เป็นหวัหนา้คณะ สงบ สุรินทร์, สมัผสั พึ@ง

ประดิษฐ,์ ไชยวฒัน ์สินสุวงศ ์เป็นตน้95  การตดัสินของศาลสิMนสุดในปี 2541 ระหวา่งนัMนสนัติอโศกกห็ยดุย ัMงการขยายศาสน

จกัรของออกไปชั@วคราว มุ่งปรับปรุงกิจการภายใน คน้หาแนวทางวถีิพทุธ การพึ@งตนเอง อาจนบัไดว้า่การเพลี@ยงพลํMาต่อคดี

ทางโลกไดท้าํใหน้าํไปสู่ยคุใหม่ของสนัติอโศก96 

ขณะที@คดีสนัติอโศกยงัคา้งคาอยูน่ัMน พวกเขากไ็ดมี้ส่วนร่วมสงัคมการเมืองในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พบวา่สนัติ

อโศกไดร้ะดมคนเขา้ร่วมชุมนุมกบัจาํลอง ศรีเมือง สุรเธียรใหเ้ครดิตกบัสนัติอโศกวา่ การนาํกลุ่มมวลชนของสนัติอโศกเขา้

มานัMน ทาํใหส้ถานการณ์ชุมนุมที@มีแต่ผูป้ระทว้งบางตา เพิ@มจาํนวนขึMนอยา่งรวดเร็วจนเกิดการเพิ@มมวลชนขึMนอยา่งมหาศาล

ตัMงแต่เยน็วนัที@ 4 พฤษภาคม 2535 เป็นตน้มา97 แต่อาจกล่าวไดว้า่ สนัติอโศกน่าจะทราบดีถึงการออกกฎหมาย

พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัที@ 2) พ.ศ.2535 ในเดือนกมุภาพนัธ์ ภายใตรั้ฐบาลอานนัท ์ปันยารชุนที@เป็นการยกเครื@อง

กฎหมายหลงัจากกรณีสนัติอโศกนั@นเอง การเดิมพนัครัM งนีMของสนัติอโศกกบัจาํลองจึงแยกไม่ออกจากสงัคมการเมืองไทยไป

ดว้ย  

                                                             
90 ล้มสันติอโศก ทาํไม? โพธิรักษ์ ต้องสึก. เรื@องเดียวกนั, น.21-22 
91 ล้มสันติอโศก ทาํไม? โพธิรักษ์ ต้องสึก. เรื@องเดียวกนั, น.43 
92 ล้มสันติอโศก ทาํไม? โพธิรักษ์ ต้องสึก. เรื@องเดียวกนั, น.22 
93 ล้มสันติอโศก ทาํไม? โพธิรักษ์ ต้องสึก. เรื@องเดียวกนั, น.25 
94 ล้มสันติอโศก ทาํไม? โพธิรักษ์ ต้องสึก. เรื@องเดียวกนั, น.32 
95 สุรเธียร จกัรธรานนท.์ เรื@องเดียวกนั, น.153-158 
96 สุรเธียร จกัรธรานนท.์ เรื@องเดียวกนั, น.162-164 
97 สุรเธียร จกัรธรานนท.์ เรื@องเดียวกนั, น.55-56 
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วดัพระธรรมกาย สู่ความเป็นอภมิหาวหิารก่อนจะเจอพายุใหญ่ 

การตีพิมพห์นงัสือ จากเชตวนารามสู่วดัพระธรรมกาย98  ปี 2531 แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามชีMแจงต่อขอ้สงสยั

และแกข้อ้กล่าวหาต่อวดัอยา่งเป็นระบบ โดยผูเ้ขียนเป็นอาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ผูเ้คยทาํงาน

เกี@ยวขอ้งกบัการปรามปรามผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์ลาํดบัเนืMอหาการนาํเสนอเริ@มจากยกกรณีการใส่ร้ายพระพทุธเจา้, ครู

บาศรีวชิยั, หลวงปู่สด วดัปากนํMา และวดัพระธรรมกายมาเป็นลาํดบั แลว้ชีMแจงกรณีละเอียดอ่อนที@เป็นปัญหาในหนา้

หนงัสือพิมพน์ั@นคือ การกวา้นซืMอที@ดินและเกิดความขดัแยง้กบัชาวนาผูเ้ช่าที@ดิน อาจกล่าวไดว้า่ ปัญหานีM เป็นเรื@องใหญ่แรกๆ

ของวดัที@นาํไปสู่การถกเถียงในที@สาธารณะเป็นครัM งแรกๆ ก่อนที@จะกลายเป็นประเดน็ใหญ่โตอีกครัM งในช่วงปลายทศวรรษ 

2530 ต่อตน้ทศวรรษ 2540 หลงัจากกระแสการโจมตีวดัพระธรรมกายตัMงแต่ปลายทศวรรษ 2520 ซาลง วดัพระธรรมกายเอง

กเ็พิ@มความซบัซอ้นขององคก์รและกิจกรรมมากขึMน  

ปี 2533 มูลนิธิธรรมกายจดัใหมี้ประชุมทางวชิาการทางพระพทุธศาสนานานาชาติขึMนในเดือนกมุภาพนัธ์ ในหวัขอ้ 

“Buddhism into the year 2000” สมเดจ็พระสงัฆราช ประทานโอวาทในวนัเปิดงาน, สมเดจ็พระพทุธชินวงศ ์วดัเบญจม

บพิตรฯ เป็นประธานเปิดงาน สญัญา ธรรมศกัดิd  ประธานองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส99 งานดงักล่าวไดย้กระดบั

ความน่าเชื@อถือในดา้นวชิาการในนามวดั และยงัมีการเชื@อมต่อกบัระดบันานาชาติเพิ@มเติมดว้ยการเปิดวดัพระธรรมกาย 

สาขาต่างประเทศแห่งแรกที@ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (2536) 100 รวมทัMงการริเริ@มโครงการถวายไตรจีวรไปวดัต่างๆทั@ว

ประเทศ ในปี 2537101   

เพื@อรองรับมวลชนมหาศาลที@เขา้วดั ในปี 2539  ไดมี้ดาํริการสร้างสภาธรรมกายสากลหลงัใหม่ที@มีการใชส้อยแบบ

ศาลาการเปรียญ อาคารหลงันีMสร้างบนที@ดินผนืใหม่ มีพืMนที@ใชส้อย 572,336 ตารางเมตร ตัMงอยูบ่นพืMนที@ 250 ไร่เศษ ขนาด

ใหญ่กวา่สนามหลวงถึง 3 เท่า อา้งวา่อาคารแห่งใหม่นีMรองรับคนไดก้วา่ 300,000 คน ที@เป็นจาํนวนมากกวา่ความจุของสนาม

รัชมงัคลากีฬาสถาน สนามกีฬาแห่งชาติที@ใชเ้ป็นสนามกีฬาหลกัในเอเชี@ยนเกมส์ ปี 2541 ราว 3 เท่า โครงสร้างของอาคาร 

แบ่งเป็น 2 ชัMน102 ชัMนบนเป็นอาคารโถงสูงโปร่งที@ไม่มีผนงั ใชโ้ครงสร้างเหลก็ที@ใชช่้วงยาว คลา้ยกบัลกัษณะโรงงาน หลงัคา

มุงดว้ยสแตนเลส กรุดว้ยฉนวนกนัความร้อนและกนัเสียงสะทอ้น ภายในพืMนที@ขนาดใหญ่มีการจดัตัMงระบบภาพและเสียง 

ทัMงยงัมีโทรทศันว์งจรปิดครอบคลุมพืMนที@ทัMงหมดอีกดว้ย ขณะที@ชัMนล่าง (ใตดิ้น) เป็นลานจอดรถและหอ้ง ประชุมขนาดต่างๆ

ตัMงแต่ 500 คนขึMนไป รวมถึงศูนยเ์ดก็เลก็เพื@อดูแลเดก็ที@ตามผูป้กครองมาวดั  

                                                             
98 อรอนงค ์เปรมะสกลุ. เรื@องเดียวกนั, น. คาํนาํ 
99 เจาะลึกวดัพระธรรมกาย, น.41 
100 ในประวติัทั@วไปจะนบัปี 2535 ที@นบัการส่งสมณทูตไปประจาํที@ศูนยป์ฏิบติัธรรมเซอร์ติโตส แต่ในที@นีM จะนบัจากการซืMอ

วดัเจดียข์าว เมืองเมยว์ดูจากพระไตห้วนัและเริ@มปฏิบติัศาสนกิจในนามวดัพทุธเมยว์ดู ในปี 2536 ดูใน กลัยาณมิตร. "วดั

พระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย" เขา้ถึงเมื@อ 11 สิงหาคม 2556 เขา้ถึงจาก http://www.kalyanamitra.org/u-ni-boon/feb48/c68.htm  
101 อภิญญา เฟื@ องฟูสกลุ. ศาสนทัศน์ของชุมชนเมืองสมยัใหม่ : ศึกษากรณีวดัพระธรรมกาย: งานวิจัย (เชียงใหม่ : คณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 254?,, น.126 
102 มูลนิธิธรรมกาย. "สภาธรรมกายสากล". เรื@องเดียวกนั และ DMC TV. "วดัพระธรรมกาย จากวนัวานถึงวนันีM" ", 13 

กมุภาพนัธ์ 2556,  เขา้ถึงเมื@อ 11 สิงหาคม 2556 เขา้ถึงจาก http://goo.gl/BC8i3  
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พืMนที@ขนาดใหญ่เช่นนีMกบัมวลชนจาํนวนมหาศาล ตอ้งการการจดัการประสิทธิภาพสูง ตัMงแต่การจดัการจราจร

ภายในวดั และพืMนที@รอบวดั สถานที@จอดรถ การใหบ้ริการอาหารและเครื@องดื@ม กระทั@งสุขา มาตรการการจดัการเช่นนีM  อาจ

เทียบเท่ากบัการจดัการของการแข่งขนักีฬาระดบัชาติ หรือในระดบันานาชาติดว้ยซํM า ประสบการณ์เช่นนีM เป็นจุดเด่นที@วดั

พระธรรมกายตระหนกัดีและไดเ้ป็นฐานสาํคญัในการสร้างความเคลื@อนไหวกิจกรรมของวดัออกไปอยา่งกวา้งขวางต่อมา

อีกนบัสิบปี ความเชื@อมั@นในพลงัการจดัการและการระดมทุนมหาศาลยิ@งทาํใหโ้ครงการที@ยิ@งใหญ่กวา่เดิมปรากฏชดัขึMนอีก 

อาจกล่าวไดว้า่หนึ@งในความสาํเร็จกคื็อ การเขา้วดัของนกัธุรกิจและมหาเศรษฐีที@เขา้มาอุปถมัภว์ดั เช่น ปี 2537-

2538 อนนัต ์อศัวโภคิน เจา้ของแลนดแ์อนดเ์ฮาส์ นายทุนอสงัหาริมทรัพยร์ายใหญ่ เริ@มเขา้วดัพระธรรมกาย103  

 

5. การกลบัมาของพทุธศาสนา-ราชาชาตนิิยม 

ความขดัแยง้ในวงการสงฆ ์ทศวรรษ 2520-2530 กรณีสนัติอโศก นบัเป็นภาพตวัแทนของปัญหาระดบัโครงสร้าง

ขององคก์รสงฆ ์สนัติอโศก เป็นขบถผูดื้Mอดึงต่อรัฐที@สั@นสะเทือนสงัคมไทยดว้ยพลานุภาพของสื@อมวลชนที@ขยายตวั พร้อม

ทัMงการออกตวัต่อตา้นและสนบัสนุนสนัติอโศกของคนดงัในสงัคมกลุ่มต่างๆ นาํไปสู่การพยายามหามาตรฐานใหม่ผา่นการ

ตราพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัที@ 2) พ.ศ.2535 แต่ในทศวรรษ 2540 การพลิกผนัของระบบเศรษฐกิจ จนฟองสบู่แตก 

ประเทศไทยตกอยูภ่ายใตค้วามงงงนั ความร้ายแรงของสภาพเศรษฐกิจสงัคมที@พงัทลายลง ประกอบกบัการเขา้มาของ

อิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองจากตะวนัตกผา่นองคก์ร IMF และธนาคารโลก ไดท้าํใหเ้กิดกระแสชาตินิยม เรียกร้องฟืM นฟู

คุณค่าความเป็นไทยขึMนมาอยา่งมีนยัสาํคญั104 จึงไม่แปลกที@ความคิดที@ฝ่ายอนุรักษนิ์ยมกลบัขึMนมาส่งเสียงอีกครัM ง พร้อมไป

กบัการเติบโตของแนวคิดชุมชนนิยม ทอ้งถิ@นนิยม ชีวติทางเลือก กระทั@งสิ@งที@เรียกวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที@มีรากฐานที@แนบ

แน่นมากกบัอุดมการณ์แบบราชาชาตินิยมที@ปรากฏขึMนอยา่งชดัเจนหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535  

ความฟุ้งเฟ้อ การบริโภคอยา่งฟุ่ มเฟือย กลายเป็นจาํเลยสาํคญัทางสงัคม เมื@อมนัถูกแทนที@ดว้ยฐานคิดแบบชุมชน

นิยม ภูมิปัญญาชาวบา้นที@ค่อยๆก่อตวัเรื@อยมา แนวคิดรวบยอดดงักล่าวจึงเป็นคู่ตรงขา้มกบัการดาํเนินการของวดั

พระธรรมกายที@ยงัเร่งการก่อสร้างอาณาจกัรพทุธศาสนาอนัใหญ่โตมโหฬารและเรียกร้องเงินทุนมหาศาล ขณะที@เสียงของ

ปัญญาชนจากสวนโมกขก์เ็งียบลงหลงัจากมรณกรรมของพทุธทาส กลายเป็นเสียงเลก็เสียงนอ้ยในนามของศิษยผ์ูไ้ม่มีบารมี

เท่ากบัพทุธทาส แต่ในกระแสเช่นนีMกลบัทาํใหส้นัติอโศกกลบัฟืM นตวัและมีความสาํคญัในฐานะชุมชนศาสนาทางเลือก และ

การพึ@งพิงตวัเอง ดว้ยกระแสพทุธศาสนา-ราชาชาตินิยมที@กลบัมาใหม่ทาํใหพ้ระมหาบวั ญาณสมัปันโน หรือที@เรียกกนัวา่ 

หลวงตาบวั ไดเ้ปิดแคมเปญรับบริจาคเงินและทองช่วยชาติในปี 2541-2547105 เพื@อนาํเงินเขา้สู่คลงัที@ร่อยหรอลงจากวกิฤติ

เศรษฐกิจ 

สันตอิโศก ยุตคิดใีนปี 2541 

                                                             
103 เจาะลึกวดัพระธรรมกาย, น.82 
104 Scott, Rachell M. Nirvana for Sale? : Nirvana for sale? : Buddhism, wealth, and the Dhammakaya Temple in 

contemporary Thailand (New York : SUNY Press), 2009, p.3 
105 สุรเธียร จกัรธรานนท.์ เรื@องเดียวกนั, น.50-51 
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 การถูกโจมตีผา่นสื@อมวลชน กลไกกฎหมายของรัฐ ทาํใหส้นัติอโศกอยูใ่นสภาพตัMงรับ ศาลแขวงพระนครมีคาํ

พิพากษาคดีสนัติอโศกในปลายปี 2538 ใหจ้าํเลยทัMงหมดมีความผดิตามที@ฟ้อง เพียงแต่วา่จาํเลยไดรั้บการรอลงอาญาในคดี

ของสมณะโพธิรักษ ์ขณะที@คดีฟ้องสมณะและสิกขมาตุอีก 79 คดีใหมี้ความผดิและรอลงอาญาเช่นเดียวกนั จาํเลยสูค้ดียื@น

อุทธรณ์ ในปี 2540 ปรากฏวา่ยกฟ้องสิกขมาตุและสมณะบางส่วน เฉพาะของสมณะโพธิรักษต์ดัสินใจไม่ยื@นสูฎี้กาเพราะ

เห็นวา่ไม่มีทางเอาชนะได ้แต่สูฎี้กาของสมณะที@เหลือ ศาลฎีกาตดัสินปี 2541 ใหพ้ิพากษายนืตามศาลอุทธรณ์ ถือวา่ปิดฉาก

คดีสนัติอโศกอนัลือลั@นมาเป็นเวลา 1 ทศวรรษ106 

 

วดัพระธรรมกาย วกิฤตทีPมากบัอาการพทุธศาสนา-ราชาชาตนิิยมลงแดง 

อาจกล่าวไดว้า่ วดัพระธรรมกายคิดการณ์ใหญ่ดว้ยการวางแผน “โครงการในอนาคต” ในวาระที@วดัครบรอบ 20 ปี 

โดยมีแผนสร้างมหาวทิยาลยัทางพทุธศาสนา, พิพิธภณัฑพ์ทุธศาสนา, มหาเจดียข์นาดใหญ่ รวมถึงหมูบา้นของสาธุชนที@

อยากอยูใ่กลว้ดั107  สถาปัตยกรรมศกัดิd สิทธิd ของวดัในนาม “มหาธรรมกายเจดีย ์เริ@มตอกเสาเขม็ตน้แรกในปี 2538108 ที@เป็น

โคง้สุดทา้ยของการบูมทางเศรษฐกิจก่อนฟองสบู่จะแตกที@รู้จกักนัในนาม “วกิฤตตม้ยาํกุง้” ในปี 2540 สวนทางกบัเศรษฐกิจ

ที@ล่มสลาย วดัพระธรรมกายกลบัระดมทุนมหาศาลเพื@อสร้างอคัรมหาวหิารดงักล่าวใหส้าํเร็จลุล่วงใหไ้ด ้ในครัM งนีM ปัญหามนั

เกิดจากการที@ชาววดัพระธรรมกายไดเ้จอประสบการณ์ “อศัจรรยต์ะวนัแกว้” ช่วงที@มีการระดมทุนเพื@อสร้างพระธรรมกาย

ประจาํตวัในเดือนกนัยายน 2541 ถึงสองครัM ง ในวนัที@ 6 และ 11109 พวกเขาไดมี้ประสบการณ์หมู่นั@นคือ การพบเห็นดวงแกว้

บนทอ้งฟ้าอนัเนื@องมาจากพลานุภาพของจิตที@ฝึกมาแลว้ ความอศัจรรยด์งักล่าวหากกล่าวขานกนัในวดักค็งไม่มีปัญหา แต่

พบวา่ปาฏิหาริยด์งักล่าวไดมี้การนาํไปตีพิมพโ์ฆษณาในหนา้หนงัสือพิมพร์ะดบัชาติเพื@อนาํไปสู่การชกัชวนใหค้นมาทาํบุญ

กบัวดั จนนาํมาซึ@งกระแสสงัคมที@กงัขาต่อการเผยแพร่เรื@องปาฏิหาริยข์องวดัจากปรากฏการณ์ดงักล่าว และนาํไปสู่การขดุคุย้

และโจมตีวดัอนัไดแ้ก่ การระดมทุนดว้ยเงินมหาศาล การแปลงบุญใหเ้ป็นสินคา้, การถือครองที@ดินอนัน่ากงัขาของเจา้

อาวาส และที@แหลมคมที@สุด กคื็อ ปัญหาการตีความวา่นิพพานเป็นอตัตา คดีความดงักล่าวเป็นที@โจษจนัในวงกวา้งและ

ยดืเยืMอตัMงแต่ปี 2541-2549110  

ช่วงดงักล่าวนบัวา่เป็นวกิฤตอยา่งยิ@งของวดัพระธรรมกาย วดัถูกโจมตีจากสื@อมวลชนอยา่งหนกั จากทุกสารทิศ 

ในทางกลบักนักระแสวพิากษว์จิารณ์อยา่งหนกัอยูใ่นช่วงที@วดัตอ้งการระดมความช่วยเหลือและทุนมหาศาลเพื@อสร้างมหา

                                                             
106 สุรเธียร จกัรธรานนท.์ เรื@องเดียวกนั, น.161-164 
107 อภิญญา เฟื@ องฟูสกลุ. เรื@องเดียวกนั, น.31-32 
108 มูลนิธิธรรมกาย. "มหาธรรมกายเจดีย:์ สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพโลก". เรื@องเดียวกนั 
109 DMC TV. "อศัจรรย.์..ตะวนัแกว้ ตอนที@ 1". 11 พฤษภาคม  2556  เขา้ถึงเมื@อ 11 สิงหาคม 2556 เขา้ถึงจาก 

http://goo.gl/gppFJ 
110 ดูใน พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์). กรณีธรรมกาย ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ : งานดี), 2542 และ Danna Marie Cook. Wat 

Phra Dhammakaya : Competition and Authoritative Conflict with the Thai Monastic Elite, M.A., Arizona State 

University, 2009, p.53-56 
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ธรรมกายเจดียใ์หส้าํเร็จ ในเวลานัMนมหาธรรมกายเจดีย ์ถูกมองวา่เป็นสถาปัตยกรรมที@ไม่มีความเป็นไทย ทัMงยงัมีลกัษณะ

พิลึกพิลั@นคลา้ยจานบิน มีพระพทุธรูปที@มีหนา้ตาแปลกประหลาด ไม่เหมือนกบัพระพทุธรูปทั@วไปตามวดั หรือร้าน

สงัฆภณัฑ ์นยัของการเปรียบเทียบดงักล่าว กคื็อ การสร้างความเป็นอื@นใหก้บัศาสนชุมชนแห่งนีM  วา่ประดุจตวัประหลาดผูม้า

จากต่างดาว เป็นตวัประหลาดของสงัคมที@อยูห่่างไกลออกจากความเป็นไทยและความเป็นพทุธ ซึ@ งการโจมตีดงักล่าวเกิดขึMน

พร้อมกบักระแสชาตินิยมไทยหลงัเศรษฐกิจฟองสบู่ และการที@ปัญญาชนชนชัMนนาํทางวชิาการพทุธศาสนาเถรวาทแบบไทย 

แสดงจุดยนืในการวพิากษแ์ละผลกัใหอ้ยูใ่นฝ่ายตรงกนัขา้ม เรียงกนัมาตัMงแต่ พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), เสถียรพงษ ์

วรรณปก, สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์ฯลฯ สิ@งที@น่าสนใจกคื็อ การติดกบัดกัการเหมารวมและด่วนสรุปคุณค่าในเชิงสถาปัตยกรรมและ

ศิลปะนั@นเอง ทัMงที@ปัญหาการสร้างสรรคศิ์ลปะและสถาปัตยกรรมไทยประยกุต ์เป็นสิ@งที@ยงัถกเถียงกนัอยูแ่ละหาจุดลงตวั

ไม่ไดเ้สมอมา โดยเฉพาะการออกแบบพทุธศาสนสถานในไทยที@ในระยะหลงัมีความพยายามของวดัและสถาปนิกที@จะ

สร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมใหม่ๆขึMนอยูเ่สมอ เช่น วหิารวดัศาลาลอย (2520) นครราชสีมา, เจดียบ์รรจุอฐิัหลวงปู่ชา วดัหนอง

ป่าพง (2535) อุบลราชธานี ฯลฯ แนวคิดและการออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมของวดัแห่งนีMกลบัถูกพดูถึงในแง่ติดลบไป

ตามความเป็นอื@นที@ถูกปิดป้ายให ้

ดงันัMนจึงมีการออกหนงัสือ เจาะลึกวดัพระธรรมกาย (2541) 111 ซึ@ งเป็นการใหข้อ้มูลพืMนฐานวดั และมีการตัMงคาํถาม

และตอบเองจากประเดน็อนัเป็นขอ้กงัขาของสงัคมและสื@อมวลชนในเวลานัMน พอจะประมวลไดด้งันีM  ทาํไมคนถึงเขา้วดักนั

มาก, ทาํไมจึงมีเสียงติติงวดั, ทาํไมตอ้งก่อสร้างอาคารใหญ่โตและสูญเสียเงินมหาศาล, ทาํไมตอ้งสร้างในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี, 

การนาํปาฏิหาริยม์าสั@งสอนจะทาํใหง้มงายหรือไม่, ทาํไมเวลาทาํบุญตอ้งเอาสวรรคม์าล่อ, การทาํบุญควรหวงัผลหรือไม่ 

ความขดัแยง้ความเชื@อทาํใหค้นในครอบครัวแตกแยก และขอ้ถกเถียงเรื@องนิพพานเป็นอนตัตาหรืออตัตา ขอ้ชีMแจงดงักล่าวยิ@ง

ทาํใหเ้ห็นความเป็นวดัพระธรรมกายที@ไม่อยูใ่นกรอบพทุธศาสนาแบบปัญญาชนไทยที@กล่าวถึงมาตัMงแต่ตน้ ความกดดนั

ดงักล่าวมาจากทัMงกลุ่มคนเหล่านีM  สื@อมวลชน กระทั@งรัฐบาลตอ้งรับลูกเพื@อดาํเนินการอะไรบางอยา่งในที@สุด อาคม เอ่งฉว้น 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เยี@ยมวดัพระธรรมกาย เมื@อวนัที 27 พฤศจิกายน 2541 112  

หนงัสือ กรณีธรรมกาย (2541) โดยพระธรรมปิฎก (พระประยทุธ์ ปยตุโต) ยิ@งตอกย ํMาใหเ้ห็นบทบาทที@ตอ้งการจะ

รักษาหลกัการพทุธศาสนาที@เขาเชื@อมั@น หลงัจากที@เขามีบทบาทในการแสดงหลกัการต่อกรณีสนัติอโศก เมื@อปี 2531 แลว้ 

หลงัจากที@พระธรรมปิฎกเห็นการเผยแพร่สื@อสิ@งพิมพชี์Mแจงของวดัพระธรรมกายไดเ้ห็นประเดน็ที@คลาดเคลื@อนและเห็นวา่

จะตอ้งสื@อสารและชีMแจงในที@สาธารณะ113 

เขา้ใจวา่หนงัสือกรณีธรรมกาย และท่าทีของสื@อมวลชนที@กดดนัวดัพระธรรมกายอยา่งหนกั ทาํใหปี้ต่อมา เบญจ ์

บารกลุ ออกหนงัสือ เปิดโปงขบวนการล้มพทุธ (2542) โจมตีวา่มีความเคลื@อนไหวของขบวนการหนึ@งที@รับเงินจากชาว

คริสตม์าลม้พทุธศาสนา เรียกวา่เป็น “ขบวนการลม้พทุธ” เนื@องจาก มีความพยายามเสนอร่างพระราชบัญญติัคณะสงฆ์ฉบับ

                                                             
111 เจาะลึกวดัพระธรรมกาย, 2541 
112 เจาะลึกวดัพระธรรมกาย, น.108 
113 พิมพค์รัM งที@ 1 ในปี 2541 แต่การอา้งอิงครัM งนีM ใช ้พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต). กรณีธรรมกาย (พิมพค์รัM งที@ 23, กรุงเทพฯ : 

ธรรมสาร), 2542, คาํปรารภ 
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ใหม่ และร่างพระราชบัญญติัอุปถมัภ์และคุ้มครองพระพทุธศาสนา ในปี 2541 ที@เป็นการเสนอกระจายอาํนาจ ที@เสนอใหมี้

การเลือกตัMงระดบัเจา้คณะจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และใหมี้สงัฆมนตรี สงัฆสภา และคณะวนิยัธร ซึ@ งลอ้กบัพระราชบญัญติั

คณะสงฆ ์พ.ศ.2484 มาก่อน ซึ@ งเขาเห็นวา่เป็นการทาํลายพระธรรมวนิยั และปลดสมเดจ็พระสงัฆราชออกจากพระราช

อาํนาจ นอกจากนัMนยงัเป็นการโจมตีพระธรรมปิฎกโดยตรง โดยกล่าวหาวา่เป็น เทวทตัยคุไฮเทค ที@คลา้ยกบัที@สมณะโพธิ

รักษถู์กกล่าวหามาก่อน114 การกล่าวอา้งโจมตีดงักล่าวเป็นการกระทาํที@ใหคุ้ณต่อวดัพระธรรมกาย ขณะเดียวกนักเ็ป็นความ

เคลื@อนไหวที@พยายามเหมารวมฝ่ายต่อตา้นวดัพระธรรมกายวา่เป็น “ขบวนการลม้พทุธ” และชีM เหตุผลวา่ ที@มีการโจมตีวดั

พระธรรมกายอยา่งหนกัหน่วงนัMน เนื@องมาจากความพยายามของกลุ่มบุคคลในการผลกัดนัร่างกฎหมายศาสนา ขบวนการ

ลม้พทุธในสายตาเบญจน์ัMน กคื็อ กลุ่มปัญญาชนพทุธศาสนาสายหนึ@งที@มีพระธรรมปิฎกเป็นหลกั ซึ@ งเขามีเครือข่ายและ

ความสมัพนัธ์กบับุคคลต่างๆ ซึ@ งถูกระบุชื@อวา่เป็นบุคคลอนัตรายต่อพทุธศาสนาในสายตาของเบญจ ์ไดแ้ก่ สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์

ที@สมัพนัธ์กบัพระธรรมปิฎกผา่นมูลนิธิโกมลคีมทอง ความซบัซอ้นเกิดขึMนอีกเมื@อเขาเปิดขอ้มูลวา่ มูลนิธิดงักล่าวไดรั้บเงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารคริสเตียนและองคก์รระหวา่งประเทศ เช่นเดียวกบัเสฐียรพงษ ์วรรณปก แมแ้ต่พระพยอม กลัยาโณก็

ถูกเหมารวมในฐานะมีความสมัพนัธ์ดว้ยกนั มูลนิธิเดก็เองกไ็ม่พน้ขอ้ครหานั@นทาํให ้ประเวศ วะสีที@ดาํรงตาํแหน่งอยูก่ถู็ก

พาดพิง โดยสรุปคือ ขบวนการลม้พทุธนีMตอ้งการมีอาํนาจเหนือการปกครองคณะสงฆเ์พื@อควบคุมประโยชนจ์ากวดัทั@ว

ประเทศโดยอาศยัร่างกฎหมายที@พวกตนไดร่้างไว ้115 คนเหล่านีM คือคนที@มีชื@อเสียงระดบัชาติ มีภาพลกัษณ์ของชาวพทุธ

สมยัใหม่ ที@มีความรู้เป็นอยา่งดี และมีบทบาทในการสืบสานพทุธศาสนาในรูปแบบที@ต่างกบัวดัพระธรรมกายอยา่งสิMนเชิง 

 ขอ้มูลดงักล่าว นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นการตอบโตอ้ยา่งดุดนัที@มีต่อฝ่ายต่อตา้นวดัพระธรรมกายแลว้ นํMาเสียง

ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นพลงัอนุรักษนิ์ยมในกระแสพทุธศาสนา-ราชาชาตินิยม ที@มนัไม่ไดใ้ชโ้จมตีไปที@วดัพระธรรมกาย

เท่านัMน ฝ่ายต่อตา้นวดัพระธรรมกายกถู็กนาํมาใชโ้จมตีกลบัไดเ้ช่นเดียวกนั 

6. บทสรุป วหิารไม่ว่างเปล่า  

สามถึงสี@ทศวรรษที@ผา่นมา พทุธศาสนาในสงัคมไทยไดก้ลายเป็นส่วนหนึ@งของปัญหาเชิงโครงสร้างที@แนบแน่น

ประหนึ@งเงาของสงัคมไทย โดยเฉพาะเมื@อมนัถูกผกูโยงเป็นหนึ@งในสามสถาบนัเสาหลกัของชาติ ความวติกกงัวล 

หวาดระแวงจึงมีอยูเ่สมอ พทุธศาสนาจึงทัMงสร้างความสงบสนัติสุขภายในใจ พร้อมๆไปกบัการสร้างระบบป้องกนัตนเอง

โดยการสร้างศตัรูของศาสนาที@ผกูกบัอุดมการณ์พทุธศาสนา-ราชาชาตินิยมที@อิงอยูก่บัโครงเรื@องทางประวติัศาสตร์ที@สยาม-

ไทยไม่เคยเสียเอกราชใหใ้คร ศตัรูที@เกิดขึMนจึงเรียงหนา้มาตัMงแต่คอมมิวนิสต,์ คริสตศ์าสนา แมก้ระทั@งภยัทุนนิยม อยา่งไรก็

ตามพลวตัการสร้างสรรคแ์ละการปรับตวัของพทุธศาสนาที@ในที@นีM เรียกพทุธศาสนาหวักา้วหนา้ กส็มัพนัธ์กบัสงัคมเมืองและ

ชนชัMนกลางที@ขยายตวัขึMนดว้ย การพยายามบุกเบิกตีความพทุธศาสนาใหส้มัพนัธ์กบัอุดมคติของสาํนกัของตน ไดส้ร้างฐาน

มวลชนและศาสนิกในรูปแบบใหม่ๆขึMนอยา่งมาก โดยอาศยัพลงัทางภาษา และการตีความคาํสอนที@แตกต่างกนัไป ไม่เพียง

เท่านัMนพลงัของการสนทนากบัอารยธรรมตะวนัตกบนฐานแนวคิดเรื@องความศิวไิลซ์ที@มาจากแดนตะวนัตกนัMน กย็งัเป็นแรง

                                                             
114 เบญจ ์บารกลุ. เปิดโปงขบวนการล้มพทุธ (ม.ป.ท., ม.ป.พ.), น.7-11 
115 มหาชาย (นามแฝง). “จม. เปิดโปงขบวนการท่านปยตุ” ใน พิมพ์ไทย ฉบบัพิเศษ (18 กรกฎาคม 2542)  อา้งถึงใน เบญจ ์

บารกลุ. เรื@องเดียวกนั, น.28-39 
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ขบัดนัสาํคญัในการเปลี@ยนแปลงต่อพทุธศาสนาหวักา้วหนา้ในไทยอยูด่ว้ย แต่อยา่งไรกดี็พทุธศาสนาที@มีฐานอนุรักษนิ์ยมได้

สร้างความกา้วหนา้ไปเกือบถึงที@สุดของขอ้จาํกดั นั@นคือ เพดานความคิดของพทุธศาสนาที@ไม่สามารถหนีออกจากกรอบ

ควบคุมของรัฐ และการไม่สามารถขา้มพน้ไปจากสามสถาบนันั@นคือ ชาติ ศาสน ์กษตัริย ์อยา่งนอ้ยกก่็อนรัฐประหาร 2549 


