บทที่ 1
ระยะเปลี่ยนผ่ าน การพลัดถิ่นฐาน และการเดินทางอันศักดิ์สทิ ธิ์
ระยะเปลี่ยนผ่ านกับการพเนจร
นับ ตั ้งแต่ผ้ ู วิจัย เริ่ ม สอบโครงร่ างวิทยานิ พ นธ์ ซึ่งเป็ นวันที่ มีก ารนัด ชุมนุมใหญ่ ทาง
การเมืองใกล้ กับสถานที่สอบ สถานการณ์ดําเนิ นไปจนกระทั่งระหว่างเก็ บข้ อมูลสนามที่ ประเทศ
กัมพูชาผู้วิจัยได้ เห็นภาพและเสียงของการเผาเมืองในประเทศมาตุภูมิ การเผชิ ญหน้ ากันระหว่าง
กองกําลังของรัฐกับผู้ชุมนุมซึง่ ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บล้ มตายเป็ นจํานวนมาก เหตุก ารณ์ ดังกล่าวทํา
ให้ ทั ้งผู้วิจัยและมิตรสหายชาวเขมรในขณะนัน้ นึก ถึงเหตุก ารณ์ ที่เกิ ดขึน้ ในประเทศกัมพูชาเมื่อสี่
ทศวรรษก่ อน คํา ถามที่ ผ้ ูวิ จัย ไม่ อาจตอบชาวเขมรได้ ว่า หายนะและความวุ่น วายที่ เกิ ดขึ น้ จะ
นําไปสู่อะไร ไฟที่โหมกระหนํ่ าแผ่ นดินเกิ ดของผู้วิจัย จะกลายเป็ นไฟสงครามซึ่งอาจทําให้ ผ้ ูวิจัย
ต้ องกลายเป็ นผู้ลี ้ภัยในชั่วข้ ามคืนและความกังวลว่าจะได้ ก ลับบ้ านหรื อไม่ ความรู้ สึก ทั ้งมวลนี ไ้ ด้
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งต่อประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สกึ ของชาวเขมรซึ่งเคยสัมผัส
กับสภาวะบ้ านแตกสาแหรกขาดและความล่มสลายของสังคมที่หยดเลือดและหยาดนํ า้ ตาไม่อาจ
เยียวยา วิถีทางใดที่จะนําเราก้ าวข้ ามสภาวะเช่นนี ้คือสิ่งที่ผ้ วู ิจัยแสวงหา
เมื่อวิกฤตกลางกรุ งเทพมหานครในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา เราได้ เห็นการ
เคลื่อนไหวของผู้คนกลุ่มต่างๆ ที่แสดงให้ เห็นความขัดแย้ งซึ่งขมึงเกลีย วมากขึน้ ในขณะที่อยู่ใน
สนาม ณ ประเทศกัมพูชาอันเป็ นส่วนหนึ่งของการเขี ย นวิทยานิ พนธ์ เกี่ ย วกับ ‚ธรรมยาตรา‛ ซึ่ง
เกิดขึ ้นภายหลังสงครามเพื่อเยี ย วยาจิ ตวิญญาณของชาวเขมรซึ่งรอดชี วิตจากเหตุก ารณ์ ครัง้ นัน้
สหายท่านหนึ่งได้ สอบถามผมว่า เป็ นไปได้ ไหมที่ผมจะชัก ชวนให้ คณะผู้จัดธรรมยาตราในกัมพูชา
มาจัดกิจกรรมในประเทศไทยด้ วย ไม่นานหลังจากนั ้นผมได้ รับข่าวจากสหายท่านเดิมว่ามีก ารเดิน
เพื่อสันติในเมืองหลวงของประเทศไทย ครั ้งนั ้นเป็ นการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่นําโดยพระ
ไพศาล วิสาโล อาจารย์สลุ กั ษณ์ ศิวรักษ์ บรรดานัก เคลื่อนไหวด้ านสันติวิธี รวมทั ้งญาติโยมที่เห็น
พ้ องกับกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดกิ จกรรมเสร็ จสิ ้นภายในวันเดีย ว เป็ นการเดินในระยะสั ้นๆ เ พื่อ
สื่อสารกับผู้คนให้ ตระหนักในการใช้ แนวทางอหิงสาในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง ความสนใจ
ของผมต่อข่าวดังกล่าวเพิ่มมากขึ ้นหลังจากได้ รับข้ อเขียนชิ ้นหนึ่งซึง่ เกี่ยวโยงกับสิ่งที่ผมกํ าลังศึก ษา
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อยู่ในประเทศกัม พูชา ข้ อเขี ย นชิ น้ ดังกล่าวเป็ นของพระไพศาล วิ สาโล 1 (พระไพศาล วิสาโล ปี
พ.ศ. 2553: http://www.visalo.org/DhammaWalk/article001.htm) มีใจความตอนหนึ่งว่า
ธรรมยาตราในความหมายที่เป็ นปฏิบัติการทางสังคมบนพื ้นฐานของศาสนธรรม ดูเหมือน
จะเริ่มต้ นเป็ นครั ้งแรก ณ ประเทศกัมพูชา โดยการนําของสมเด็จพระมหาโฆษนันทะ เมื่อ
ปี 2535 ธรรมยาตราครั ง้ นั น้ มี จุด มุ่ง หมายที่จ ะนํ า สัน ติภ าพและและสมานฉั นท์ คื น สู่
ประเทศกั ม พู ช าซึ่ ง บอบชํ า้ จากภัย สงครามมาเป็ นเวลานานกว่ า 2 ทศวรรษ แม้
สนธิ สัญ ญาสัน ติ ภ าพจะเป็ นที่ ย อมรั บ ของทุก ฝ่ ายในกั ม พูช า แต่ ก ารสู้ร บก็ ยั งมี อ ยู่
ประปราย ขณะที่ ผ้ ูค นจํ านวนมากยัง ไม่ มีค วามหวัง ว่า สันติ ภาพจะเป็ นจริ งได้ ‚ธรรม
ยาตราเพื่อสันติภาพและสมานฉันท์ในกัมพูชา‛ ซึ่งจัดติดต่อกันเป็ นเวลาหลายปี ในช่ วง
หน้ าร้ อน และฝ่ าเดินไปยังจุ ดที่ยังมีก ารปะทะกันอยู่ ได้ จุ ดประกายแห่ง ความหวังและ
ความกล้ าในหมู่ประชาชน เป็ นครัง้ แรกก็ ว่าได้ ในรอบหลายทศวรรษที่คนเล็ก คนน้ อยได้
ตระหนัก ว่าสันติภาพก็ อยู่ในมือของเขาด้ วยเหมือนกัน หาได้ ขึน้ อยู่กับนัก การเมืองหรื อ
กองกําลังติดอาวุธฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่
ธรรมยาตราที่ กัม พูช า ได้ พิ สูจน์ ว่า การเดิ นอย่ า งสงบ โดยพร้ อมที่ จะเผชิ ญกั บ ความ
ยากลํ า บาก และด้ ว ยใจที่ เ ชื่ อ มั่ น ในอานุภ าพแห่ ง ธรรม สามารถก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างน้ อยก็ในใจของสามัญชนคนธรรมดา ซึ่งเป็ นฝ่ ายถูก กระทํามาโดย
ตลอด ไม่กี่ปีต่อมาธรรมยาตราในกัมพูชา ได้ เป็ นแรงบันดาลใจให้ เกิ ดธรรมยาตราขึน้ ใน
ประเทศไทย เริ่ มจาก ‚ธรรมยาตราเพื่อสันติภาพและชี วิ ต‛ ซึ่งจัดขึน้ เพื่อสอดรับกับการ
เดินทางข้ ามทวีป จากโปแลนด์ไปญี่ ปุ่น 2 โดยผ่ านประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี
แห่งการยุติสงครามโลกครั ้งที่สอง
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ในนิตยสาร ฅ ฅน ฉบับที่ 59 ประจําเดือนกันยายน 2553 (หน้ า 53) ได้ ก ล่า วถึ งจุดเริ่ มต้ น ของธรรม
ยาตราลําปะทาวซึ่งเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อกระตุ้นเตือนผู้คนให้ ตระหนักในการอนุรักษ์ ผืนป่ าภูหลงซึ่งเหลือรอด
มาจากการที่มี สัมปทานตัดไม้ โดยพระภิก ษุ แ ห่ งวัด มหาวัน (ชื่อ เดิม คือวัดป่ าสุคะโต) เป็ นผู้ข อบิณ ฑบาต
นอกจากนี ้พระไพศาลยังได้ กล่าวว่าจุดเริ่ มต้ นของธรรมยาตราลํา ปะทาวว่า เกิ ดขึ ้นภายหลังจากที่ห ลวงพ่อคํา
เขียน สุวณ
ั โณ (เจ้ าอาวาสวัดมหาวัน ณ เวลานั ้น) กลับมาจากการร่ วมเดินธรรมยาตรารอบทะเลสาบสงขลา
2
ธรรมยาตราดังกล่า วมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Interfaith Pilgrimage และสมาชิก ธรรมยาตราใน
กัมพูชาเรี ยกการเดินในครัง้ นั ้นว่า ‚ธรรมยาตราอันตรศาสนา‛ (การเดินร่ วมกันของศาสนิกในศาสนาต่างๆ) เมื่อ
ธรรมยาตรานี ้ไปถึงประเทศกัมพูชา ขบวนได้ เคลื่อนไปตามเส้ น ทางที่ชาวเขมรต้ องบ้ า นแตกสาแหรกขาดใน
ระหว่างปี ค.ศ.1975-1979 ภายใต้ การปกครองของรัฐบาลเขมรแดงซึ่งบีบบังคับให้ ชาวเขมรทั ้งประเทศย้ า ยถิ่ น

3

ธรรมยาตราลําปะทาวและธรรมยาตรารอบทะเลสาบสงขลาเป็ นการเดินในมิติศาสนา
ซึง่ สัมพันธ์กับ ประเด็นทางสังคม 1 และจัดขึน้ อย่ างต่อเนื่ องยาวนาน รวมทั ้งเมื่อไม่นานมานี ศ้ ูนย์
ศึกษาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลได้ จัดการเดินในลัก ษณะคล้ ายกันนี ไ้ ปยังจังหวัดปั ตตานี เพื่อให้
ผู้คนได้ ตระหนักถึงแนวทางสันติวิธีในการแก้ ไขปั ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย ในช่วงต้ นที่มีการประชาสัมพันธ์คณะผู้จัดได้ ใช้ คํา ‚ธรรมยาตรา‛ ในการเรี ย กชื่ อ
กิ จกรรมดังกล่ าว ‚จะเห็ นได้ว่า “ธรรมยาตรา” ได้ก ลายเป็ นเหมื อ นกับ สานวนทางวัฒนธรรม
(cultural idiom) ที ่ใช้ข นานนามกิ จกรรมทางศาสนาในลัก ษณะดังกล่ าวไปแล้ว ‛ (สัมภาษณ์
ชยันต์ วรรธนะภูติ, เชียงใหม่, 1 มิถุนายน 2553) ในประเด็นนี ผ้ ้ ูศึก ษาจะขยายความในกรณี ข อง
ธรรมยาตราในประเทศกัมพูชาในส่วนต่อๆ ไป

ฐานไปยังคอมมูนต่างๆ ใช้ แรงงานอย่างหนัก และมีผ้ คู นจํานวนมากจบชีวิตลงเพราะถูกปลิดชี พบริ เวณทุง่ สังหาร
(killing fields) ซึ่งกระจายตัว อยู่ท ั่ว ประเทศในระหว่า งนั ้นด้ ว ยอัน ส่งผลให้ มีผ้ เู สีย ชีวิตเกื อบสองล้ า นคน (ดู
รายละเอีย ดเพิ่มเติมใน David P. Chandler, The Tragedy of Cambodian History: Politics, War, and
Revolution since 1945, New Haven: Yale University Press, 1991.
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แนวทางของกลุ่มศาสนิกที่ใช้ แนวคิดพุทธศาสนาเพื่อเคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองและสังคม ถูก
ขนานนามว่า ‚พุท ธศาสนาเพื่อสังคม‛ หรื อ ‚พุท ธศาสนาแนวพัฒนาสังคม‛ (Engaged Buddhism) ซึ่งเป็ น
กระแสแนวคิดหนึ่งทั ้งในทางเทววิทยาและในทางสังคมศาสตร์ แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ ้นจากการวิพากษ์ บทบาท
ของกลุ่มศาสนิกชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาเถรวาทว่า พยายามหนีโลกย์และมุ่งเน้ นการบรรลุธรรม
เฉพาะตน ดูร ายละเอีย ดเพิ่มเติมใน Christopher S. Queen, Engaged Buddhism: Buddhist Liberation
Movements in Asia, New York: State University of New York, 1996. อย่า งไรก็ ตามกระแสดังกล่า วมิได้
เกิดขึ ้นเฉพาะในปริ มณฑลของพุทธศาสนาเท่านั ้น กรณีศึกษาที่สําคัญเช่น การใช้ แ นวคิดของคริ สต์ศาสนามา
เคลื่อนไหวในเชิงการเมืองในละตินอเมริ กาซึ่งเรี ยกว่า ‚เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย‛ (theology of liberation)
ซึ่งเป็ นการทําให้ การเมืองเป็ นเรื่ องศัก ดิ์สิท ธิ์ (theologization of politics) ดูร ายละเอีย ดเพิ่มเติมใน อภิญ ญา
เฟื่ องฟูสกุล, ศาสนทัศน์ ของชุมชนเมืองสมัยใหม่ : ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย, กรุงเทพฯ: ศูนย์พทุ ธศาสน์
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541, หน้ า 5 และ อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล , มานุ ษยวิทยาศาสนา: แนวคิด
พืน้ ฐานและข้ อถกเถียงทางทฤษฎี , เชีย งใหม่ : ภาควิชาสังคมวิท ยาและมานุษ ยวิท ยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, หน้ า 109. อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษามิได้ เน้ น การพิจารณาในแนวทางดังกล่า วนัก
ด้ วยผู้ศึกษาเห็นแย้ งว่าพุทธศาสนาไม่ว่าจะนิกายใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาเถรวาทนั ้นมิเคยแยกขาด
จากมิติการเมืองและสังคม ซํ ้ายังสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับความเปลี่ย นแปลงทางการเมืองและสังคม และมี
ส่วนกําหนดโลกทัศน์และชีวทัศน์ของผู้คนอย่างมีนยั สําคัญ
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เมื่อเราได้ ทํา ความรู้ จัก กับดอกผลของธรรมยาตราในประเทศกัมพูชาที่ พลัด พราย
มายังพื ้นที่อื่นๆ แล้ ว ก็ควรแก่การย้ อนกลับไปสํารวจตรวจสอบที่มาที่ไปของธรรมยาตราในแผ่ นดิน
แม่ด้ว ย ทัง้ นี ง้ านศึก ษาที่ เ กี่ ย วกั บธรรมยาตราในประเทศกัมพูช าก่ อนหน้ านี ้ (Poethig 2002,
2006; Skidmore 1995, 1997) ได้ เน้ นมิติข บวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ ามพรมแดน (transnationalist movement) ในเรื่ องสันติภาพ และเน้ นมิติข บวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช้
กรอบแนวคิดเรื่อง การต่อต้ าน (resistance) ผู้ศกึ ษามิได้ ปฏิเสธว่าธรรมยาตราในประเทศกัมพูชา
นั ้นก่อตัวขึ ้นในบริบทข้ ามพรมแดน และแม้ ว่าจะโดยตั ้งใจหรือไม่ก็ตามที่การเคลื่อนไหวทางศาสนา
ของธรรมยาตราได้ มีบ ทบาทในทางการเมืองเขมร แต่ทว่างานศึก ษาก่ อนหน้ าดังกล่าวได้ ละเลย
ความหมายของการเดินดังกล่าวในบริบทสังคมและวัฒนธรรมเขมร
แม้ ค วามคิ ด เครื อข่ า ย ผู้ คน และทรัพ ยากรจะเป็ นสิ่ ง ที่แ พร่ ก ระจายย้ ายถิ่ น ที่ ไ ด้
กว้ างไกลไหลเลื่อน แต่การที่ธรรมยาตราในประเทศกัมพูชายังดํารงอยู่แ ละมีก ารจัดอย่ างต่อเนื่ อง
เป็ นประจํ าทุก ปี ถึง 20 ปี มาแล้ ว การผลิตและธํ ารงความหมาย (reproduction of meaning) จะ
เติบโตได้ อย่างไร หากในแผ่นดินดังกล่าวไม่มีเมล็ดพันธุ์อยู่1
ธรรมยาตราในประเทศกัม พูช านั น้ ตั ้งแต่ค รัง้ แรกเริ่ ม คณะผู้จั ดได้ เ ทีย บกั บคํ าใน
ภาษาอังกฤษสองคําคือ peace march, pilgrimage for truth ในงานศึก ษาก่ อนหน้ านัน้ ได้ เน้ นมิติ
ของคําแรกในรู ป แบบของขบวนการเคลื่อนไหวด้ านสันติภาพ ทว่าผู้เขี ย นเสนอว่าการมองในมิติ
แบบหลัง จะช่ วยทําให้ เข้ าใจการก่ อ ตัวของธรรมยาตราและช่ ว ยอธิ บายการดํา รงอยู่ข องธรรม
ยาตราในแผ่ นดินแม่มาอย่ างยาวนานนับหนึ่งรุ่ นคน (generation) แล้ ว ทว่าการจาริ ก แสวงบุญ
(pilgrimage) มิได้ เป็ นสิ่งที่เพิ่งมีขึ ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ต่อ 21 นี ้ กิจกรรมทางศาสนาดังกล่าวมี
มายาวนานและหลากหลายรูปลักษณ์ในสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ดังที่ผ้ ูวิจัย จะกล่าวถึงมุมมอง
ทางมานุษยวิทยาต่อการจาริกแสวงบุญในส่วนต่อไป และเพื่อปูทางสู่ความเข้ าใจธรรมยาตราใน
ประเทศกัมพูชาได้ ก ระจ่ างชัดขึน้ ผู้วิจั ย จะกล่าวถึงบริ บททางสังคมและแนวทางการศึก ษาทาง
สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งแนวคิดในสายมานุษยวิทยาที่ให้ ความสนใจต่อศาสนปฏิบัติ
(religious practice) ลัท ธพิ ธี (cult) พิ ธี ก รรม (ritual) และกิ จ กรรมทางศาสนา (religious

1

ขอขอบคุณ ดร.พัฒนา กิติอาษา ที่เสนอข้ อคิดเห็นดังกล่าว
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activity)1 ที่เกิดขึ ้นในช่วงวิกฤตของสังคม ทั ้งนี ้เพราะธรรมยาตราในประเทศกัมพูชานัน้ ก่ อตัวขึน้ ใน
เงื่อนไขดังกล่าว
Edward Said นั ก วิ ช าการด้ า นวัฒ นธรรมศึก ษา (cultural studies) เชื อ้ สาย
ปาเลสไตน์ได้ สะท้ อนความคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เกี่ ย วข้ องกับผู้ลี ้ภัย และผู้ที่พลัดที่พลัดทางไป
อยู่ในสังคมอื่ นที่ต่า งไปจากมาตุภูมิข องตนไว้ ในงานเขี ย นชิ น้ สําคัญเรื่ อง Reflection on Exile
(2001) งานเขี ย นชิ น้ นี น้ อกจากจะสรุ ป แนวคิด เรื่ อ งจิ ต สํา นึก ของผู้ พลัดถิ่ น ฐานบ้ า นเกิ ดจาก
ประสบการณ์ของเพื่อนมนุษย์ผ้ อู ื่นที่ปรากฏในวรรณกรรมแล้ วเขายังสื่อสะท้ อนสํานึก ของผู้ลี ้ภัย ที่
เขามีประสบการณ์ร่วมทั ้งกับตัวตนของเขาเองและกับสมาชิ ก ในครอบครัว Said (2001) กล่าวว่า
คริ สต์ ศตวรรษที่ 20 เป็ นช่ ว งเวลาที่สํ าคัญ เพราะโลกได้ ร้ ู จัก กั บกลุ่ม คนที่ ถูก เรี ย กว่ า ‚ผู้อ พยพ‛
(refugee) หัวใจของการเป็ นผู้อพยพอยู่ที่ ‚การกลับไม่ได้ ไปไม่ถึง ‛ ไม่ว่าบุคคลเหล่านี จ้ ะได้ ที่อยู่
อาศัย แห่งใหม่ ในประเทศที่เจริ ญ กว่า มีความสะดวกสบายในเชิ ง วัตถุพรั่ งพร้ อ ม ดังที่ ผ้ ูอพยพ
จํานวนมากในโลกใบนี ้ได้ รับที่อยู่ใหม่ในประเทศโลกที่ 1 นั่นมิได้ หมายความว่าพวกเขาและเธอจะ
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของโลกใบใหม่ที่ผ้ ูคนเหล่านี ย้ ้ ายถิ่ นฐานไป ความรู้ สึก เสีย บ้ านนัน้ ลึก ซึ ้งเกิ น
กว่าการวิ่งหนี เพื่อให้ รอดชี วิตจากเรื อนและที่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ อันเป็ นมาตุภู มิที่จากมา และแม้
เงื่ อ นไขทางการเมื อ งและการสงครามในแผ่ น ดิ น แม่ จ ะสิ น้ สุด ลง พวกเขาและเธอจะ ‚ไม่
เหมือนเดิม‛ แม้ ว่าจะได้ หวนกลับไปอยู่บ้านหลังเดิมที่เคยอยู่ สภาพเช่ นนี ร้ าวกับเป็ นสภาวะของ
การต้ อ งคํา สาปหรื อการถูก พิ พากษาให้ ต้อ งเร่ ร่ อ นและวัง เวงอย่ า งเป็ นนิ รัน ดร์ ผู้ วิจั ย ใคร่ ตัง้
ข้ อสังเกตว่า ด้ วยเหตุนี ้หรือไม่ที่งานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ทางวรรณกรรมจํ านวนมากซึ่งบอกเล่า
เรื่องราวของผู้ลี ้ภัยมักจะปรากฏคําว่า ‘Exodus’ ซึง่ มีนัยทางศาสนาและสะท้ อนศาสนทัศน์ ข องผู้ลี ้
ภัย
Exodus หรือ การถูกขับ เป็ นบทหนึ่งที่สําคัญในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พันธสัญญาเก่ า
ในส่วนที่เรียกว่า ปฐมกาล (Genesis) บทดังกล่าวบอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์ ค่แู รกของโลกซึ่งถูก
พระผู้เ ป็ นเจ้ าขับ ออกจากสวนสวรรค์ เอเดน (Eden) ความผิ ดประการสําคัญในครัง้ นัน้ คือการ
ละเมิดข้ อห้ ามของพระเจ้ าและการหลงเชื่อแรงยั่วยวนแห่งซาตานที่แ ปลงกายมาในรู ปของอสรพิษ
บาปดังกล่าวถูกส่งต่อมายังลูกหลานของพวกเขาทุก รุ่ นคน ตกทอดมายังมนุษย์ โลกในปั จจุบันซึ่ง
บาปดังกล่าวถูก เรี ย กว่า ‚บาปกํ าเนิ ด‛ (Original Sin) บาปดังกล่าวจะถูก ชํ าระล้ างเมื่อลูก หลาน
1

ข้ อถกเถียงในเรื่ องลักษณะอันคล้ ายคลึงกัน (blurred genres) ของสิ่งที่เรี ย กว่า ‚พิธีก รรม‛ (ritual)
กับ ‚การกระทํา เชิงสัญ ลัก ษณ์ ‛ (ritual-like activities) ดูร ายละเอีย ดเพิ่มเติมใน Catherine Bell, Ritual :
perspectives and dimensions, New York : Oxford University Press, 1997, 138-169.
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ของมนุษย์ค่แู รกได้ พิสจู น์ตนเองว่ามีศรัทธาต่อพระผู้เป็ นเจ้ าอย่างแท้ จริ ง แต่ก ารจะกลับคืนไปรวม
กับพระผู้เป็ นเจ้ าได้ นัน้ จะต้ องรอคอยไปเรื่ อยๆ จนถึงวันพิพากษา (Judgement Day) ซึ่งพระเจ้ า
จะเผยพระวรกายและลงมาชั่งตวงวัดบุญบาปคุณงามความดีและความชั่วที่มนุษย์ ทุก ผู้ทุก นามได้
กระทําไว้ น่าสังเกตว่าพันธสัญญาเก่านี ้ถือกําเนิดจากชาวฮิ บรู (Hebrew หรื อที่เรี ย กว่ายิ ว Jewish
ในปั จจุบัน) คิดว่า ฮิบรู เป็ นคําที่ชาวอียิปต์เรียกพวกเขาและเธออันมีความหมายตรงตัวว่า ‚ทาส‛
ชาวฮิ บ รู ถูก อาณาจัก รอียิ ป ต์โบราณใช้ แ รงงานอย่ างหนัก ชาวฮิ บรู ถูก กดขี่ ดูแ คลนอย่ างถึงที่สุด
จนกระทัง่ ในที่สดุ ชาวฮิบรูได้ อพยพหลบหนีกองกําลังของอาณาจักรอียิปต์ในสมัย ฟาห์โรราเมเสสที่
2 ข้ ามฝั่ งทะเลแดงไปประกาศอิสรภาพและศาสนา อันเป็ นที่มาของการรวบรวมพระวจนะของพระ
ผู้เป็ นเจ้ าเป็ นครั ้งแรกซึง่ ก็คือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่านั่นเอง
ในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาก็ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างการพเนจรและการหลุด
พ้ น จากความทุก ข์ เ ช่ น เดี ย วกั น ดั ง จะพบว่ า ทั ง้ สองศาสนามี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ ง ‚สัง สารวัฏ ‛
(samsara) ซึง่ แปลตามตัวหมายถึง การหมุนวน ความหมายของสังสารวัฏนัน้ หมายถึงการที่สัตว์
โลกทั ้งปวงจะต้ อง ‚เดินทางอย่ างเป็ นนิ รันดร์ ‛ ในอุปลัก ษณ์ (metaphor) ที่พุทธศาสนาเรี ย กว่า
‚ทะเลวน‛ จนกว่าจะได้ ‚ขึ ้นฝั่ งฟากเมืองแก้ วนฤพาน‛ หรื อการหลุดพ้ นจากความทุก ข์ ทั ้งปวงและ
ดับสูญไป (พุทธศาสนา) หรือการกลับ คืนไปรวมกับ ดวงวิญญาณศัก ดิ์สิทธิ์ หรื อปรมาตมัน (ฮิ นดู)
การเดินทางดังกล่าวอาจกิ นเวลายาวนานชั่วกัปชั่วกัลป์ หากจะพิจารณาแนวความคิดเรื่ องการ
พเนจรดังกล่าวจะพบว่าศาสนาฮินดูซงึ่ ถือกําเนิดขึ ้นในชมพูทวีปก่อนพุทธศาสนานัน้ ชนชาติที่เป็ น
ต้ นกําเนิดของศาสนาดังกล่าวเป็ นชนเผ่า ‚เร่ร่อน‛ มาก่อนในทุ่งราบเขตเปอร์ เซีย ชนกลุ่มนี ไ้ ด้ ข้ าม
ช่องเขาไคเบอร์เข้ ามาตั ้งถิ่ นฐานและขับชนพื ้นเมืองในลุ่มนํ า้ สินธุให้ ลงไปทางตอนใต้ ข องอนุทวีป
แห่งนี ้ และเป็ นที่น่าสังเกตอีกเช่นกันที่พระพุทธเจ้ าองค์ปัจจุบันซึง่ เสวยพระชาติสดุ ท้ ายเป็ นเจ้ าชาย
สิทธั ตถะนั น้ ถู ก เชื่ อ ว่า สืบ เชื อ้ สายมาจากชาวอารยัน หรื อ ชนเผ่ า เร่ ร่อ นซึ่งเดิม อาศัย อยู่ ในเขต
เปอร์เซีย แนวคิดเกี่ยวกับการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพิสูจน์ ศรัทธาและการปฏิบัติทางศาสนาจึง
เกี่ยวพันกับประวัติศาสนาอย่างแนบแน่น
แนวคิ ด เรื่ อ งการพเนจรดั ง กล่ า วเป็ นที่ ม าของประเพณี ก ารจาริ ก แสวงบุ ญ
(pilgrimage) ในศาสนาฮิ นดูซึ่งเชื่ อว่าศาสนิ ก ควรจะต้ องเดินทางอย่ างยากลําบากไปยังสถานที่
สําคัญต่ างๆ ศาสนาฮิ นดูเรี ย กการเดิน ทางอัน ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ดัง กล่ าวว่า ‚ติ รถยาตรา‛ (tirthayatra)
‚ยาตรา‛ หมายถึงการเดินในขณะที่ ‚ติรถ‛ หมายถึง ฝั่ ง (ของนํ า้ ) การจาริ ก แสวงบุญเป็ นหนทาง
หนึ่งที่จะทําให้ ศาสนิ ก ก้ าวขึน้ ฝั่ งแห่งกุศลได้ (แม้ จะชั่วครู่ ชั่วคราวก็ ตาม) ความคิดดังกล่าวนี ส้ ่ง
อิทธิพลถึงการเดินทางไปยังสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ต่างๆ (sacred places) ในพุทธศาสนาเช่ นกัน ดังจะ
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พบว่ามีประเพณีของการเดินทางไปนมัสการพระธาตุสําคัญรวมทั ้ง สังเชนี ย สถานอันเป็ นสถานที่
ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปริ นิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ในประเด็นนี ผ้ ้ ูวิจัย จะ
กล่าวอธิบายเพิ่มเติมถึงในส่วนความหมายของการจาริก
จากที่กล่าวมาพบว่า การอพยพลี ้ภัย การถูกขับออกจากสังคม การร่ อนเร่ พเนจรนัน้ มี
นัยทางศาสนา ในขณะเดียวกันในประวัติศาสนาเองก็แสดงให้ เห็นร่องรอยความเป็ นจริ งทางสังคม
บางประการเกี่ ย วกับ การเดิน ทางและการร่ อนเร่ พเนจร ในงานเขี ย นเรื่ อง Tourist, Traveler, or
Exile: Redefining the Theological Endeavor ของ Michael Grimshaw (2001) ชี ใ้ ห้ เห็นว่าการ
เดิ นทาง การลี ้ภัย ของผู้ อพยพ และการจาริ ก ทางศาสนาเป็ นลัก ษณะสํ าคัญของแนวคิ ดทาง
เทววิทยาหลังสมัย ใหม่ (postmodern theology) เส้ นทางแห่งการบรรจบกันของการเดินทางใน
รูปแบบต่างๆ ทําให้ เห็นสภาวะอันชัดเจนของโลกซึ่ง ‚เคลื่อนไหว‛ และเดินทางตลอดเวลา กล่าว
อีกนัยหนึ่งนั ้น การทําความเข้ าใจโลกผ่านการเดินทาง การพเนจร และการจาริกแสวงบุญนัน้ จะทํา
ให้ เราเข้ าถึงความรู้ในแบบใหม่ๆ และโลกซึง่ เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา (world on the move) หรื อ
ที่ในมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกเรียกสภาวะเปลี่ยนผ่านในชี วิตของปั จเจกว่าเป็ นการเปลี่ย นผ่ านของ
ช่ วงชี วิต (rite of passage) .ในงานของ Gennep (1977) ซึ่งได้ รับการพัฒนาให้ เชื่ อมโยงและ
สัมพันธ์กับช่วงเปลี่ยนผ่านของสังคมด้ วยดังในงานของ Turner (1974) ซึ่งชี ใ้ ห้ เห็นว่าเราสามารถ
มองความเปลี่ยนแปลงของพิธีก รรมกับสภาวะปกติแ ละสภาวะโกลาหลหรื อการเปลี่ย นผ่ านของ
สังคม (Ritual Process) ได้ ด้ วยเหตุนี ้รูปแบบของการเดินทางทางศาสนาอย่ างการจาริ ก แสวงบุญ
ซึ่งเกิ ดขึ น้ ในยุคสมัย ที่มีก ารอพยพลี ้ภัย เฟื่ องฟูอย่ า งในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ต่อ 21 นี ้ จํ าเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องถูกสํารวจตรวจสอบและทบทวนการนิ ย ามความหมายซึ่งไหลเวีย นและเคลื่อนที่
อยู่ในสังคมวัฒนธรรมของเรา
ความหมายของการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์
‚การจาริ ก แสวงบุญ ‛ ตรงกั บ คํา ศัพท์ ในภาษาอัง กฤษคื อคํ า ‘pilgrimage’ ซึ่ง ใน
Oxford Advanced Learner’s Dictionary นิยามความหมายไว้ ว่า
1) a journey to a holy place for religious reasons
2) a journey to a place that is connected with sb/sth that you admire and
respect
ทั ้งสองความหมายล้ ว นแล้ วแต่เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเดินทางทั ้งสิ น้ แต่โ ดยหลัก ใหญ่
ใจความนั น้ มุ่ง หมายถึง การเดิ นทางไปยั งสถานที่ศัก ดิ์ สิท ธิ์ ทางศาสนา หรื อการเดิน ทางไปยั ง
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สถานที่อนั เกี่ยวเนื่องด้ วยบุคคลสําคัญหรือผู้เป็ นที่เคารพรัก จากความหมายดังกล่าวแล้ วเราจะพบ
กิจกรรมทํานองนี ้ในสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย
Victor Turner (1978) ผู้มีคุณูปการต่อการศึก ษามานุษยวิทยาศาสนาและพิธีก รรม
วิเคราะห์ได้ ยกตัวอย่างการจาริกแสวงบุญซึง่ เป็ นที่ร้ ูจักกันในวงกว้ าง 3 ตัวอย่ างคือ การเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย การเดินทางไปแสวงบุญในสเปนของชาว
คริสต์ที่ ซานติอาโก เด กอมโปสเตยา (Santiago de Compostella) และการเดินทางไปอัญเชิ ญ
พระไตรปิ ฎกของพระถังซัมจั๋งที่มหาวิทยาลัย นาลันทาในชมพูทวีป จะเห็นได้ ว่าจากตัวอย่ างที่ย ก
มานั ้นการจาริกแสวงบุญมิใช่เรื่องของปั จเจกเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นเรื่องในเชิงสังคมด้ วย
ในศาสนาอิสลาม แม้ การประกอบพิธีก รรมใดๆ จะถูก ห้ ามเพราะแสดงให้ เห็นถึงเค้ า
มูลความเชื่ อในศาสนาดั ้งเดิม (paganism) ที่ มีก ารบูชาไฟและการเคารพรู ป สัตว์ต่ างๆ ก่ อนที่
ศาสนาอิสลามจะถือกําเนิดขึ ้นในดินแดนที่ราบอุดมสมบูรณ์ เขตพระจันทร์ เสี ้ยว (fertile crescent)
ทว่าหลักการสําคัญของการเป็ น ‚มุสลิมที่ดี‛ ซึ่งมีอยู่ 5 ประการ (five pillars of Islamic conduct)
นั ้น ข้ อหนึ่งซึง่ ในชีวิตของมุสลิมพึงต้ องทําคือการไปแสวงบุญที่เมกกะห์ จากหลักการนี เ้ องมีผ้ ูเสนอ
ว่า แม้ ศาสนาอิสลามปฏิเสธการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แต่การไปแสวงบุญที่เมกกะห์แ ละการเดิน
วนรอบหินกาบะห์ รวมทั ้งการนํ าร่ างกายของศาสนิ ก ไปแตะกับ ส่วนใดส่วนหนึ่งของหินศัก ดิ์สิทธิ์
โดยนัย คือความเชื่ อว่าหินดังกล่าวสามารถดูด ซับ บาปของมวลมนุษย์ ได้ และการเชื อดแพะเพื่อ
บูชายัญอันเป็ นส่วนประกอบของการไปจาริกแสวงบุญนั ้นมีลัก ษณะใกล้ เคีย งกับท่าทีซึ่งสังคมยุค
ก่อนศาสนาอิสลามประพฤติปฏิบัติในความเชื่อดั ้งเดิมมาก ทว่าการรัก ษาองค์ประกอบของความ
เชื่ อดัง้ เดิ มไว้ ใ นศาสนาอิ สลามเช่ น นี เ้ นื่ องมาจากการจาริ ก แสวงบุญ เพื่อ ไปประกอบพิ ธีฮั จ ญ์
สามารถสลายปั จเจกภาพและสร้ างเอกภาพในหมู่ชาวมุสลิมได้ อย่างทรงพลังยิ่ง (Katz 2004)
การจาริ ก แสวงบุญของชาวคริ สต์เองและการเดินทางของพระถังซั มจั๋งนัน้ เป็ นที่น่า
สังเกตว่าเป็ นการเดินทางในเส้ นทางการค้ าที่สําคัญ ในกรณี ข องพระถังซัมจั๋งคือเส้ นทางสายไหม
ซึง่ เชื่อมซีกโลกตะวันตกกับตะวันออกและตะวันออกกลางเข้ าด้ วยกัน การเดินทางกลับของพระถัง
ซัมจั๋ งมายัง จัก รวรรดิจี นโดยนํ า พุท ธศาสนามหายานในอิน เดีย มาเผยแพร่ นัน้ ได้ ทําให้ อํา นาจ
ทางการเมืองของราชวงศ์ถังมีความแข็งแกร่งและชอบธรรมต่อการปกครองแผ่นดินจีนต่อไป
ประเพณี ก ารเดินในระยะไกลเพื่อวัตถุประสงค์บางประการนัน้ ที่เก่ าแก่ ที่สุดเห็นจะ
ได้ แก่สิ่งที่เรียกว่าการเผยแผ่ศาสนธรรม (evangelical mission) โดยหลัก ฐานในพระวินัย ปิ ฎกระบุ
ว่า
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‚จรถ ภิกขฺเว จาริ กํ พหุชนหิตาย พหุชนสุข าย โลกานุก มฺปาย ฯเปฯ ปริ สุทฺธํ พฺร
หฺมจริยํ ปกาเสถ.‛ (วินย.มหา. 14/15, 64-65) แปลว่า ‚ดูก ร ภิก ษุ ทั ้งหลาย ท่าน
ทั ้งหลายจงจาริ ก ท่องเที่ย วไป เพื่อเกื อ้ กูลแก่ คนเป็ นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แ ก่
ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ คนเป็ นจํ านวนมาก เพื่อเกื อ้ กูลและเพื่อ
ความสุขแก่เทพและมนุษย์ทั ้งหลาย ภิก ษุ ทั ้งหลาย ฯลฯ จงประกาศพรหมจรรย์
ให้ สมบูรณ์โดยสิ ้นเชิงเถิด1
หากพิจารณาโดยผิวเผินจะพบว่าการเดินทางเผยแผ่ ศาสนธรรมนัน้ เป็ นกิ จกรรมทาง
ศาสนาที่ ‚ปลอด" จากนัยทางสังคมและการเมือง ซึง่ ในความเป็ นจริ งหาเป็ นเช่ นนัน้ ไม่ งานศึก ษา
ของ Keyes (1971) เรื่ อ ง Buddhism and National Integration in Thailand ชี ใ้ ห้ เห็ นว่ า
ปรากฏการณ์ ทางศาสนาดังกล่าวมิไ ด้ เกิ ดขึน้ อย่ างซื่อใสไร้ เ ดีย งสา หากทว่ามีนัย ทางการเมือ ง
อย่ างเข้ มข้ น Keyes ได้ ย กตัวอย่ า งนโยบายแผ่ นดินธรรมแผ่ นดินทองของรัฐบาลไทยในคริ ส ต์
ทศวรรษ 1960 ซึง่ ก่อให้ เกิดโครงการย่อยสองโครงการคือ พระธรรมจาริ ก และพระธรรมทูต ทั ้งสอง
โครงการเป็ นกิจกรรมทางศาสนาที่มีการส่งพระภิกษุสงฆ์ไปตามพื ้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ในหมู่ที่อยู่อาศัยของชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย การเผยแผ่ พุทธศาสนาในครัง้ นัน้ มีนัย
ทางการเมือ งที่สํ าคัญ สองประการคื อ 1.เพื่ อเผยแผ่ ข องแถมคือ ‚ความเป็ นพลเมือ งไทย‛ ซึ่ง
หมายถึงว่าต้ องเป็ นพุทธด้ วย และ 2.เพื่อต่อสู้กับการเผยแผ่ศาสนาอื่นบนพื ้นที่สูงโดยเฉพาะอย่ าง
ยิ่งคริสต์ศาสนา
ในประเด็นหลังนั ้นจะพบว่าในสังคมไทย ที่มาของการแยกความแตกต่างระหว่างคํา
ว่า ‚เผยแพร่ ‛ กับ ‚เผยแผ่ ‛ ก็ มีวัตถุประสงค์เพื่ อที่จะแยกความหมายของการแยกกิ จกรรมทาง
ศาสนาชนิ ด เดี ย วกั น ของพุท ธศาสนากับ ศาสนาอื่ น ดัง จะพบว่ า ในแบบเรี ย นพุท ธศาสนาใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาของประเทศไทย รวมทั ้งแม้ แต่ในวิชาภาษาไทยเองล้ วนแล้ วแต่เป็ นที่
ทราบกันอย่ างกว้ างขวางผ่ านระบบการเรี ย นการสอนว่า ‚เผยแผ่ ‛ นัน้ ใช้ กับพุทธศาสนาเท่านัน้
ส่วนการ ‚โฆษณา‛ ประชาสัมพันธ์อย่ างอื่นรวมทั ้งของศาสนาอื่นให้ ใช้ คําว่า ‚เผยแพร่ ‛ ดังนัน้ จะ
เห็นได้ ว่าในการศึกษาปรากฏการณ์ทางศาสนาดังกล่าวมิอาจแยกขาดจากการพิจารณาบริ บททาง
สังคมและการเมืองประกอบด้ วย
การเดินทางแสวงบุญยังมีภาพของคนเล็ก คนน้ อยที่พยายามหลีก หนี ความกดดันใน
การดํารงชีวิตในระบอบสังคมนิย มในประเทศเวีย ดนาม ซึ่ง Phillip Taylor (2004) ได้ ชีใ้ ห้ เห็นภาพ
1

คําแปลโดยผู้วิจยั
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ที่น่าตื่นตาตื่นใจของขบวนการจาริกแสวงบุ ญของชาวเวีย ดนามหลังสงครามซึ่งพากันไปสัก การะ
ศาลเจ้ า แม่ ธรณี ณ บริ เวณชายแดนเวี ย ดนามใต้ ซึ่งติ ดกั บประเทศกัม พูช า ในสภาพสัง คมซึ่ง
ประชาชนถูก ตรวจสอบและห้ า มมิ ใ ห้ มีก ารเคลื่ อนไหวในลัก ษณะมวลชน การจาริ ก ของชาว
เวียดนามจํานวนมหาศาลได้ ท้าทายและก้ าวพ้ นข้ อจํ ากัดดังกล่าวของรัฐบาล เศรษฐกิ จของผู้คน
ตัวเล็ก ตัว น้ อยได้ ถูก ปลุก ให้ ตื่น ขึน้ มาอี ก ครัง้ ภายหลังจากความเสี ย หายของสงคราม ทั ้งที่พัก
โรงแรม ปาหี่ และโสเภณีซงึ่ คอยบริการญาติธรรมระหว่างทางนัน้ การเดินทางข้ ามพรมแดนของ
คนสามัญในพม่าจํานวนมหาศาลในกองคาราวานเพื่อมากราบครู บาบุญชุ่มในจังหวัดเชี ย งรายซึ่ง
มีบารมีก้าวข้ ามข้ อจํากัดทางรัฐชาติแ ละระบอบเผด็จการทหารพม่า (เสมอชัย พูลสุวรรณ 2552;
Amporn Jirattikorn, personal communication) รวมไปถึงปั จเจกในสังคมทันสมัย ในญี่ ปุ่นซึ่ง
ต้ องการหลีกหนีไปจากชีวิตอันจําเจและสภาวะตึงเครียดในการงานของพวกเขาและเธอ การจาริ ก
แสวงบุญที่เมืองชิโกกุ (Shikoku) ช่วยชะโลมใจพลเมืองแห่งประเทศอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อย่ าง
ญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ดํารงชีวิตด้ วยหัวใจแห้ งผากได้ อย่างทรงประสิทธิภาพ (Reader 2005)
จากที่กล่าวมาจะพบว่าท่าทีของนักมานุษยวิทยาต่อศาสนจาริกในวัฒนธรรมต่างๆ ได้
บ่งชี ้ว่าการจาริกแสวงบุญ ‚ทําหน้ าที่‛ ปลดแอกปั จเจกบุคคลออกจากโครงสร้ างสังคมที่บีบคั ้นและ
พันธนาการ Turner (1974) เห็นว่าศาสนจาริกเป็ นห้ วงเวลาและสถานที่อันพิเศษซึ่งปราศจากการ
กดขี่ จองจํ า สภาวะของความรู้ สึก ร่ วม (communitas) ที่สลายพันธะแห่งอํานาจครอบงํ าบงการ
โดยมีลกั ษณะอนาธิปไตยด้ วยความคลุมเครือ กลับหัวกลับหาง และไร้ ปั จเจกภาพกลายเป็ นลูก ผี
ลูกคน (liminal) ของมัน มีลกั ษณะเบ็ดเสร็จและจบสมบูรณ์ในตัว เป็ นระยะเปลี่ยนผ่ านของสังคม
ไร้ ระเบียบหรือวิกฤตการณ์ ทางสังคมไปสู่ภาวะเข้ ารู ปเข้ ารอย มีระบบระเบี ย บชัดเจน มีลัก ษณะ
เติบโตหรือเป็ นภาวะอุดมคติที่สงั คมและวัฒนธรรมนั ้นๆ ใฝ่ ฝั นถึง
แนวความคิดของ Turner เกี่ ย วกับการจาริ ก แสวงบุญข้ างต้ นเป็ นความพยายามใน
การสร้ างภาพรวมในเชิงปรากฏการณ์หรือกรอบความคิดกว้ างๆ (generalization) เพื่อให้ สามารถ
อธิ บายพิธีก รรมดังกล่าวได้ ทว่างานศึก ษาของ Turner (1978) นัน้ ใช้ ข้ อมูลหลัก จากการจาริ ก
แสวงบุ ญในคริ สต์ ศาสนา นั ก มานุษยวิ ทยาในยุค สมัย ต่อ มาจึง ใช้ ข้ อมูลชาติพันธุ์ วรรณนาใน
วัฒนธรรมอื่นๆ มาแย้ งงานศึก ษาของ Turner หรื อแม้ ก ระทั่งศึก ษาการจาริ ก แสวงบุญในคริ สต์
ศาสนาเองแต่ตั ้งคําถามต่อสิ่งที่ Turner นํ าเสนอ อาทิ งานศึก ษาของ Eade and Sallnow (1995)
ซึง่ ชี ้ให้ เห็นถึงความไม่ลงรอยในหมู่ผ้ ทู ี่สมั พันธ์กับการจาริ ก แสวงบุญในตลอดเส้ นทาง ท่าทีต่อสิ่ง
หรือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ (sacred) ของแต่ละคนนัน้ ไม่เหมือนกัน แม้ จะร่ วมเดินบนเส้ นทางเดีย วกัน
หรือร่วมประกอบพิธีเดียวกัน การจาริ ก แสวงบุญอาจหมายถึงศัก ดิ์ศรี หรื อหน้ าตาของเจ้ าเมืองที่
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ต้ อนรับญาติธรรมจากแดนไกล กล่าวคือกิจกรรมทางศาสนาได้ ช่วยสร้ างและธํ ารงความชอบธรรม
ในการปกครองเหนือท้ องที่นั ้นต่อไปด้ วยภาพศาสนูปถัมภกของเจ้ าเมือง ไม่เพีย งแต่คนใหญ่ คนโต
เท่านั ้นที่ร้ ูสกึ ว่าการจาริกแสวงบุญคือสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์ สําหรับตน แม้ แ ต่แ ม่ค้าพ่อขาย
รายทางที่ขบวนศาสนิ ก จาริ ก ไป การแสวงบุญคือโอกาสทองหรื อโชคลาภวาสนาซึ่งมิได้ มีมาถึง
หน้ าประตูบ้ า นบ่ อยๆ การได้ กํ าไรจากการค้ า เครื่ องอุปโภคและบริ โภคให้ กับผู้จาริ ก อย่ างถล่ ม
ทลายไม่ได้ หมายถึงเพีย งความการุ ณย์ ที่สิ่งหรื อสถานที่ศัก ดิ์สิทธิ์ อันเป็ นจุดหมายปลายทางนัน้
ประทานให้ เท่านั ้น ความอยากขายของได้ จํานวนมากและการหวังผลกํ าไรแม้ จะเป็ นร่ างทรงหนึ่ง
ของความโลภซึ่งเป็ นหนึ่งในบาปมหันต์เจ็ ดประการของชาวคริ สต์ (seven deadly sins) ก็ ได้ รับ
ยกเว้ นเพราะนับว่าการค้ าดังกล่าวเป็ นพฤติการณ์หนึ่งของการสร้ างบุญสร้ างกุศล (merit making)
เกื ้อกูลศาสนิกชนผู้รอนแรมเดินทางมาจากแดนไกล
ในแง่ นี ก้ ารจาริ ก แสวงบุ ญ มิ ใช่ พิ ธี ก รรมที่ส ลายปั จ เจกภาพของผู้ กระทํ า การเพื่ อ
ก่อให้ เกิดบูรณภาพทางสังคม (concensus and solidarity) อย่ างที่ Durkheim (1995) เสนอ หาก
คือการสื่อ ความหมายที่ ผ้ ูก ระทําการหรื อผู้ แสดงมีสิท ธิ์ ในการกํ าหนด นิ ย าม หรื อตีค วาม ด้ ว ย
ตําแหน่งแห่งที่ จุดอ้ างอิง หรือชุดคุณค่าในกลุ่มของตน (Geertz 1975) ซึง่ นัย ของการมองพิธีก รรม
ในแบบหลังนี ไ้ ด้ เปลี่ย นภูมิทัศน์ ข องการศึก ษา (academic landscape) การจาริ ก แสวงบุญไป
อย่างมหาศาล ด้ วยนัก มานุษยวิทยาในชัน้ หลังเริ่ มเห็นโลกที่ก ระจัดกระจาย (Geertz 1993: 61)
หรือศาสนภูมิทศั น์ (sacred landscape) ที่ปริแยกไม่ลงรอยกันแม้ ภมู ิศาสตร์ ก ายภาพแห่งสถานที่
ที่ศาสนิกเดินจะคืนแผ่นพื ้นเดียวกันก็ ตาม แต่พวกเขาและเธอมองสิ่งเหล่านี ด้ ้ วยดวงตาที่ต่างนัย
(น์) จากการเพ่งมองพื ้นที่แห่งภราดรภาพกลายเป็ นการเฝ้ าติดตามการประกวดประชันขันแข่ งทาง
ความหมาย (contested meaning) ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ในโลกที่ละครโรงใหญ่ได้ รุก คืบเข้ ามาในชี วิต
จริงและผู้แสดงต้ องเขียนบทเพื่อลิขิตชีวิตทางสังคมของตน (Geertz 1980)
การจาริ ก แสวงบุญจึ งมิใ ช่ สิ่งสนุก สนานและไร้ สาระ แต่ เป็ นเรื่ องของการแสวงหา
ความหมายและการจัดภูมิทัศน์ ชีวิตของผู้คนในสังคม (landscaping social life) งานศึก ษาการ
เดินธรรมยาตราอันตรศาสนา (Interfaith Pilgrimage) ชี ใ้ ห้ เห็น ว่าการชัก ชวนชาวอเมริ กันเชื อ้
สายอัฟ ริ กัน มาร่ ว มเดิ น จาริ ก แสวงบุ ญ กับ ชาวอเมริ กั นผิ ว ขาวได้ ก่ อ ให้ เ กิ ดแรงเสี ย ดทานทาง
ความคิด ความรู้สกึ จนนําไปสู่การเผชิญหน้ าและบริภาษกันเลยไปไกลกว่าปั ญหาที่พบในระหว่าง
ทางคือปั ญหาการเหยียดผิวในสหรัฐอเมริกาที่ยังดํารงอยู่ (Sutherland 2007)
ธรรมยาตราอัน ตรศาสนาในครั ง้ นั น้ ตั ้งต้ นที่ เ มื องเอาช์ วิต ส์ (Auschwitz) ประเทศ
โปแลนด์ซงึ่ มีชื่อเสียงเพราะเป็ นสถานที่ฆ่าล้ างเผ่ าพันธุ์ (Holocaust) ชาวยิ วและชนกลุ่มน้ อยของ
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ยุโรปในสมัยสงครามโลกครั ้งที่สองและสิ ้นสุดที่เมืองฮิโรชิ มา (Hiroshima) ประเทศญี่ ปุ่นซึ่งระเบิ ด
ปรมาณูข องกอลทัพอากาศสหรัฐได้ ก ลืนกิ นชี วิตผู้คนจํ านวนมหาศาลเข้ าไปในกัมมันตภาพรังสี
หนึ่งในเส้ นทางระหว่างนัน้ คือการเดินย้ อนรอยเส้ นทางการค้ าทาสของสหรัฐอเมริ ก ากลับไปยั ง
ทวีปอัฟริกาโดยหวังว่าการเดินครั ้งนี ้จะช่วยนําดวงวิญญาณเร่ร่อนของบรรพบุรุษคนผิ วสีที่เสีย ชี วิต
ในเส้ นทางการค้ ามนุษย์นั ้นกลับมาตุภมู ิ และอีกทางหนึ่งเป็ นการแสดงความสํานึก ผิ ดของคนขาว
ปั จจุบันในสหรัฐอเมริ ก าต่อการกระทําในสมัย บรรพบุรุษของตน (Sutherland 2007: 31) แต่ทว่า
Sutherland (2007: 68) พบว่านอกจากความคิดเหยี ย ดผิ ว (racism) ไม่ได้ รับการไถ่ ถ อนจากการ
เดินร่วมกันของทั ้งสองฝ่ ายเพราะยังมีหลายเหตุการณ์ที่คนผิวขาวปฏิบัติต่อคนผิ วสีเช่ นนัน้ อยู่ คน
ผิวสีในขบวนยังปฏิเสธรับการเยีย วยาประวัติศาสตร์ บาดแผลดังกล่าวโดยยื นยันว่าตราบใดที่คน
ขาวมาเดินร่วมทางกับพวกเขาและเธอ โดยนัย นี ง้ านศึก ษาได้ ตั ้งคําถามต่อชุมชนพิเศษหรื อพื ้นที่
และห้ วงเวลาอุดมคติ (communitas) ของ Turner (1974, 1978) ว่าคํา นึงถึงแต่ก ารพิจารณา
สังคมเอกวัฒนธรรม (monocultural society) ทว่าละเลยความสลับซับซ้ อนของการจาริ ก แสวง
บุญในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม (multicultural society) ซึ่งความขัดแย้ งของผู้คนต่างกลุ่มนอกจากจะ
ไม่สร้ างภราดรภาพและบูรณภาพเพื่อธํ ารงโครงสร้ างและสถาบันทางสังคมแล้ ว การจาริ ก แสวง
บุญกลับกลายเป็ นยุทธภูมิทางวัฒนธรรม
อย่ างไรก็ ตาม หลังจากที่เราพิจารณามิติที่หลากหลายของนัก มานุษยวิทยาในการ
มองศาสนจาริ ก หรื อ ชุ ม ชนศาสนาเคลื่ อ นที่ (mobile religious community) ในสัง คมและ
วัฒนธรรมต่างๆ แล้ วกลับพบว่าความเห็นเกี่ ย วกับความสัมพันธ์ ที่ศาสนจาริ ก สร้ างขึน้ นัน้ มิได้ ลง
รอยกัน ในแง่ ที่ว่า ด้ านหนึ่ งการจาริ ก ทํ าให้ เกิ ดสํานึ ก ชุมชนศาสนาที่สวยงามและสมบู รณ์ แ บบ
จรรโลงใจ ยกระดับชีวิตทางสังคม และปลดเปลื ้องผู้จาริ ก ออกจากความขุ่นข้ องหมองมัว ในอีก
ด้ านหนึ่งมองว่ากิจกรรมทางศาสนาเคลื่อนที่นีเ้ พิ่มทุก ข์ มากกว่าไถ่ ถ อนทุก ข์ ข องผู้เดิน สร้ างการ
ทะเลาะวิ วาท และการชิ งดีชิงเด่นของการกํ าหนดตําแหน่ งแห่งที่ในสังคมและชี ใ้ ห้ เห็นการแตก
สลาย กระจัดกระจาย ความเป็ นส่วนเสี ้ยว และความไม่ลงรอยในโลกของชุมชนศาสนาเคลื่อนที่
(mobile religious world) นี ้ ทว่า ลัก ษณะทั ้งสองประการกลับกลายเป็ นสองด้ านของเหรี ย ญ
เดียวกันเพราะยังยืนยันว่า การจาริ ก แสวงบุญต้ องเกิ ดขึน้ ในศาสนภูมิทัศน์ เดิมๆ ซํ ้าๆ (recursive
sacred geography) และนัย ของการเดิน (walking as social practice) ไม่สําคัญเท่าจุดหมายที่
ตั ้งใจว่าจะไปถึงซึง่ มักจะเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของศาสดา นักบุญสาวก หรือเทพยดาต่างๆ
แต่แนวคิดดังกล่าวไร้ พลังในการอธิบายการก่อตัวของชุมชนศาสนาเคลื่อนที่ในบริ บท
ปั จจุบันซึง่ ความศักดิ์สิทธิ์มิได้ อยู่ที่การไปพิชิตขุนเขาแห่งจิ ตวิญญาณ ศาสนสถานที่ข ลังและทรง
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พลังอํานาจ แต่ความศัก ดิ์สิ ทธิ์ อยู่ที่สองเท้ าของการก้ า วเดินอย่ างช้ า ๆ ในโลกที่ห มุนเวี่ย งอย่ า ง
รวดเร็ วและถูก ปั่ นด้ วยกระแสโลกานุวัตร (Globalization) จุดหมายของการเดินเปลี่ย นจากการ
มุ่งมัน่ ไปเก็บเกี่ยวบุญจากการไปเยือนหรือไปพิชิตสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์นั ้นๆ กลายมาเป็ นการไปรับ ฟั ง
ความทุกข์ เรื่องราวของผู้คนและสังคมระหว่างทาง การเดินทางของธรรมยาตราในประเทศกัมพูชา
ซึง่ เน้ น ‚ระหว่างทาง‛ มากกว่า ‚จุดหมาย‛ การไม่ติดอยู่กับพื ้นที่และเส้ นทางซํ ้าๆ แต่สนใจว่าพื ้นที่
ใดมีปัญหาและความทุกข์ยากจะต้ องเคลื่อนขบวนไปเยียวยาด้ วยศาสนทัศน์ที่ตรงนั ้น
การเพ่ งมองว่า ธรรมยาตราเป็ นขบวนการเคลื่อ นไหวทางสัง คมและการเมื องโดย
ละเลยนัยที่ชุมชนศาสนาเคลื่อนที่นี ้นิยามว่ากลุ่มของตนคือการยาตรา (pilgrimage) ซึ่งก่ อตัวจาก
ทักษะบางประการที่สงั คมวัฒนธรรมเขมรได้ หล่อหลอมให้ พวกเขาและเธอคุ้นเคยกับการเดินใน
ลักษณะดังกล่าว จึงเห็นจะไม่เป็ นธรรมนัก ในส่วนต่อไปผู้ศึก ษาจะกล่าวถึงการก่ อตัวของธรรม
ยาตราในบริบทพุทธศาสนาและธรรมยาตราในฐานะที่เป็ นรู ปรอยของการเดินในความทรงจํ าทาง
สังคมและวัฒนธรรมเขมร
นอกจากนี ้ ผู้ศกึ ษาจําต้ องกล่าวถึงศาสนจาริ ก อีก รู ปแบบหนึ่งซึ่งมีลัก ษณะใกล้ เคีย ง
กันกับ การจาริ ก แสวงบุญและมีส่วนที่มีลัก ษณะร่ วมกับธรรมยาตราในกัมพูชาด้ วย การเดินใน
ลักษณะนี ้เรียกว่า ‚การแห่แหน‛ (procession)
การแห่แหนมิได้ เป็ นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ ้นเฉพาะในบริบทพุทธศาสนาเท่านัน้
แต่เป็ นรูปแบบการกระทําทางสังคมซึ่งปรากฏในหลายวัฒนธรรม ใน Encyclopædia Britannica
ได้ กล่าวถึงที่มาและความหมายของคํา procession ว่ามีที่มาจากคํากริ ย า procedere ในภาษา
ละตินหมายถึง การเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ า แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าองค์ประกอบอะไรที่ทําให้ ก ารแห่แ หน
มิเป็ นเพียงการที่กลุ่มชนที่ม่งุ หน้ าเดินทางไปในทิศเดียวกันเฉยๆ ข้ อเขียนข้ างต้ นยังอธิ บายเพิ่มเติม
ว่า การแห่แหนนั ้นมี ‚องค์ประกอบ‛ (element) และ ‚หน้ าที่‛ (function) หลายประการ
ในส่ว นขององค์ป ระกอบนั น้ การแห่ แ หนคือ รู ป แบบหนึ่ง ของ ‚การเดิน ทางขนส่ ง ‛
(mode of transport) ดังเราคงจะคุ้นเคยกันกับการเสด็จพระราชดําเนิ นพยุหยาตราทางชลมารค
ซึง่ มิใช่เพียงการเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งของกษัตริย์เท่านัน้ และมิได้ หมายความว่าผู้ใดก็ ได้ ที่
สามารถเดินทางได้ เช่นนั ้น การแห่แหนดังกล่าวเกี่ยวข้ องโดยตรงถึงองค์ประกอบประการที่สองคือ
‚ลําดับ ของผู้เข้ าร่ วมการแห่แ หน‛ (order of precedence) ในสังคมพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเรา
คุ้นเคยกันดีกับ ประเพณี ก ารบรรพชาและอุปสมบทเราจะพบว่ามิใช่ ใครก็ ได้ ที่สามารถเดิน ‚ถื อ
หมอน‛ ให้ นาคได้ ตําแหน่ งการเดินบางตําแหน่ ง สงวนไว้ ให้ เฉพาะผู้ที่สังคมหรื อวัฒนธรรมนัน้ ๆ
‚กํากับ‛ บทบาทเอาไว้ แล้ ว หรือที่ลําลองกว่านัน้ เราจะพบว่าในขบวนแห่กีฬาสีข องโรงเรี ย นต่างๆ
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ในประเทศไทย ผู้ ที่อ ยู่หัว ขบวนจะเป็ นผู้ ที่ไ ด้ รับ คัดเลือ กมาแล้ ว เพื่ อ ให้ มาถื อป้ ายซึ่งจะต้ อ งมี
คุณสมบัติบางประการที่ ‚เหมาะสม‛ ต่อตําแหน่งดังกล่าว หรือแม้ ก ระทั่งผู้ที่เป็ นผู้ถือคทาซึ่งสงวน
ไว้ เฉพาะบุคคลเท่านั ้น นอกจากนี ้องค์ประกอบที่จําเป็ นสําหรับการแห่แหนประการที่สามคือต้ องมี
‚ความน่าตื่นตาตื่นใจ‛ (spectacle) ในกรณีนี ้เราจะพบว่าภาพที่มีพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และฆราวาส
เดินไปในทิศทางเดี ย วกั น ตัด กับ ภาพท้ องนา และผื นดิ นลูก รัง และต้ นไม้ ที่ยืน ต้ นอยู่ ริมทางซึ่ง
บ่ อยครัง้ มีเพีย งโคและกระบื อยื นหงอยเหงาเป็ นเพื่อนอยู่นัน้ จัดได้ ว่ าเป็ นทัศ นภาพที่ ผ้ ูคนตาม
หมู่บ้านต่างๆ ในประเทศกัมพูชาอาจจะมิได้ พบได้ เห็นกันบ่อยนัก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในช่ วงเวลาที่
ธรรมยาตราถื อกํ าเนิ ดขึน้ ซึ่งบรรยากาศของสงครามภายในไม่เ อื ้อให้ เกิ ดการออกเดินเท้ าพร้ อ ม
เพียงกัน เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ เช่นนั ้น การมาเยือนหมู่บ้านต่างๆ ของธรรมยาตราจึงสร้ าง
ความตื่ นตาตื่น ใจให้ กับ ผู้ คนที่อ ยู่ตามเส้ น ทางที่เ ดิน ผ่ านไป นอกจากนี ป้ ระการสุดท้ า ยที่ เป็ น
องค์ประกอบของการแห่แหนดังกล่าวคือ ‚การให้ ของขวัญ‛ (dispensing of gift) ในกรณี ข องธรรม
ยาตรานั ้น ทุกครั ้งที่พบปะกับญาติโยมระหว่างทาง สิ่งที่ผ้ ูคนเฝ้ารออย่ างใจจดใจจ่ อคือการตั ้งถัง
นํ ้าอยู่หน้ าบ้ านและรอให้ พระภิกษุที่เดินมากับขบวนธรรมยาตรานัน้ รดนํ า้ ลงบนศีรษะและร่ างกาย
ในบรรยากาศภายหลังสงครามซึ่งผู้คนต้ องการขวัญและกํ าลังใจในการดําเนิ นชี วิตต่อไป การรด
นํ ้ามนต์ให้ ผ้ คู นเป็ นจํานวนมากของขบวนธรรมยาตราที่เดินทางเคลื่อนที่ไปในปี ๑๙๙๒ นัน้ โดยนัย
เป็ นการชําระล้ างความทุก ข์ โศกของผู้คนที่ได้ รับจากสงครามที่ยืดเยื อ้ และยาวนาน (Bob Maat,
personal communication) จากองค์ประกอบทัว่ ไปของ ‚การแห่แหน‛ ที่สารานุก รมดังกล่าวได้ พูด
ถึงและผู้ศกึ ษาพยายามยกตัวอย่างซึง่ ปรากฏในสังคมไทยและในกรณี ธรรมยาตรานัน้ ชวนให้ เรา
ตั ้งคําถามต่อไปว่า ถ้ าเช่ นนัน้ แล้ ว ‚การแห่แ หน‛ ได้ ‚ทําหน้ าที่‛ หรื อ ‚แสดงบทบาททางสังคม‛
อย่างไร
ใน Encyclopædia Britannica อี ก เช่ น กั น ได้ ก ล่ า วถึ ง บทบาทหน้ าที่ แ ละการ
แสดงออกของการแห่ แ หนว่ า หมายถึง ‚การโฆษณา‛ ‚การแสดงตัว ตนทางการเมื อ ง‛ ‚การ
แสดงออกของอํานาจ‛ ‚การรําลึกเหตุการณ์สําคัญๆ‛ ตัวอย่ างที่เห็นได้ จากกรณี ข องเขมรคือ การ
เสด็ จขึน้ เถลิ งถวัลยราชสมบั ติข องพระบาทสมเด็จนโรดมสีน มุนี กษั ตริ ย์ พระองค์ปั จ จุบัน ของ
พระราชาอาณาจัก รกัมพูชา ซึ่งมีก ารเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคอย่ างยิ่ งใหญ่ ปั จจุบันภาพ
จําลองเหตุการณ์ดงั กล่าวยังเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ ในพิพิ ธภัณฑ์เครื่ องประกอบพระราชพิธีใน
พระราชวังจตุมขุ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งผู้ศึก ษาได้ เคยเข้ าชมและเห็นว่าการเสด็จพระ
ราชดํา เนิ นดัง กล่ าวมีขึน้ เพื่ อป่ าวประกาศว่า ผู้ที่ อยู่ ในขบวนคื อผู้ที่ ได้ รับ การยกสถานะขึน้ เป็ น
กษั ตริ ย์ แ ล้ ว นอกจากนี เ้ ราจะพบว่าเหตุก ารณ์ ทางการเมืองเมื่อไม่นานนี เ้ ป็ นประจัก ษ์ พยานที่

15

สําคัญซึ่งได้ แ ก่ เหตุก ารณ์ ที่สมเด็ จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน แซน นายกรั ฐมนตรี แ ห่ งพระราชา
อาณาจักรกัมพูชาประสงค์จะ ‚เดินทางเยือน‛ ปราสาทเขาพระวิหารและปราสาทตาเมือนธม เรา
จะพบว่า การเดินทางแห่แหนขึ ้นไปทําพิธีบวงสรวงเทพยดาบนปราสาทเขาพระวิหารมิใช่ เป็ นเพีย ง
การเดินทางเคลื่อนที่ปกติ แต่การที่นายกรัฐมนตรี แ ห่งพระราชอาณาจัก รกัมพูชาแต่งกายด้ วยชุด
ทหารพรานเต็มยศพร้ อมด้ วยภริยาและข้ าราชการชั ้นผู้ใหญ่ของฝ่ ายเขมรและเรี ย กร้ องให้ ‚ผู้ใหญ่ ‛
ของทางฝ่ ายไทยไปต้ อนรับ นัน้ ย่ อมมีนัย ทางการเมืองอย่ างมิอาจหลี ก เลี่ย งแน่ น อน และการที่
นายกรัฐมนตรีพระราชาจักรกัมพูชานั ้นมิอาจ ‚ย่ างเหยี ย บ‛ ไปบนปราสาทตาเมือนธมซึ่งเป็ นการ
‚ห้ ามและขอความร่วมมือ‛ จากฝ่ ายรัฐบาลไทยนั ้นย่ อมแสดงให้ เห็นว่า ทั ้งสองประเทศ ‚เล็งเห็น ‛
และ ‚เข้ าใจ‛ นัยทางวัฒนธรรมของการเดินเลาะเลียบ ย่างเหยียบ และการแห่แหนเป็ นอย่ างดีว่ามี
นัย ทางการเมือ งอย่ างเข้ มข้ น แนวความคิด เช่ นนี ย้ ั งปรากฏอย่ างเด่นชัด ในการ ‚เสด็จ พระราช
ดําเนินเลียบพระนคร‛ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวองค์ปั จจุบันแห่งพระราชอาณาจัก รไทย
ซึง่ การเดินทางเคลื่อนที่แ ละแห่แ หนกษั ตริ ย์ไปตาม ‚เส้ นทาง‛ รอบพระบรมมหาราชวังและถนน
สายสําคัญในเขตรอบเกาะรัตนโกสินทร์นั ้นมีนัยทางการเมืองที่สําคัญอย่ างแน่ นอน ไม่เว้ นแม้ แ ต่
‚การเสด็จพระราชดําเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร‛ จนกระทัง่ มีภาพของสื่อมวลชนฉายให้ เห็น ‚พระเสโท
ที่จับต้ องพระพักตร์ ‛ นอกจากนี ้ในงานศึกษาเกี่ยวกับขบวนแห่งาน ‚สังขารล่อง‛ ในช่ วงสงกรานต์
ของชาวลาวหลวงพระบางของ Trankell (1999) ในเรื่ อง Royal Relics: Ritual and Social
Memory in Louang Prabang ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า พรรคสังคมนิ ย มของสาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวนั ้นต้ องการให้ มีประธานพรรคและผู้บริหารลงมาร่ วมเดินนํ าขบวนด้ วย แต่นโยบาย
ดังกล่าวถูกท้ าทายด้ วยข้ อจํากัดทางความเชื่ อที่ว่า ถ้ าไม่อยากให้ ประเทศชาติแ ละสังคมลาวต้ อง
ประสบกับวิกฤตและภัยพิบัติแล้ วล่ะก็ จะต้ องยอมให้ ผ้ ทู ี่สวมหัวโขนเป็ น ‚ปู่ เยอย่าเยอ‛ ซึง่ เป็ นภาพ
ตัวแทนของบรรพบุรุษผู้ให้ กําเนิดชาวลาวนัน้ เดินในขบวนบริ เวณที่เป็ นตําแหน่ งขององค์ประธาน
แทนที่จะเป็ นประธานพรรคสังคมนิยม เหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่แสดงให้ เห็นว่า การเดินทางเคลื่อนที่แ ห่
แหนไปยังพื ้นที่ต่างๆ นั ้นมีนัยที่สําคัญทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมอย่ างแนบแน่ น ดังนัน้ จึง
เป็ นที่น่ าสนใจว่า ในกรณี ข องธรรมยาตรานัน้ กรอบความคิดเรื่ องการแห่แ หนจะช่ วย ทํ าความ
เข้ าใจความหมายของการเดินทางและพื ้นที่รอบรับการเดินทางนั ้นอย่างไร ในกรณี ข องธรรมยาตรา
ในเขมรนัน้ ผู้ให้ ข้ อมูล ชาวเขมรได้ เ ล่าว่า นายสม รังสี ผู้นํา ฝ่ ายค้ านได้ พยายามเข้ า มาร่ ว มเดิ น
นําหน้ าขบวนธรรมยาตราหลายครัง้ แต่ทางคณะผู้จัดปฏิเสธที่จะรับเขาเข้ ามาเดินนํ าขบวนและ
สงวนพื ้นที่หน้ าขบวนไว้ ให้ กับพระภิกษุสงฆ์เท่านั ้น
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จะพบว่าการแห่แหนมิใช่เพียงกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน การเดินธุดงค์
เป็ นหมู่คณะธรรมดาๆ ซึง่ ปลีกวิเวกแยกขาดออกจากสังคมและวัฒนธรรมที่ธรรมยาตราดําเนิ นอยู่
หากยังเป็ นแหล่งที่มาของอํานาจ เป็ นเวทีแ ห่งการประชั นขันแข่ งทางความหมาย หรื อแม้ ก ระทั่ง
กําหนดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้
การแสวงหานัยแห่ งก้ าวย่ างในสังคมเขมร
คําถามสําคัญจากความเข้ าใจเรื่ องการเดินทางอันศัก ดิ์สิทธิ์ ดังที่ก ล่าวไว้ ข้ างต้ นอยู่
ที่ว่ า เหตุใดมนุษย์ จึ ง เชื่ อ ว่ าการก้ าวเดิ น หรื อ การพเนจรเป็ นหนึ่ ง ในหนทางแห่ ง การเยี ย วยา
(catharsis) ทั ้งๆ ที่ความหมายอีกด้ านหนึ่งของการออกเดินทางหรื อการพเนจรนัน้ นํ ามาซึ่งความ
ทุกขเวทนาให้ แก่มนุษย์ ผลแห่งการก้ าวย่ างนัน้ ได้ สร้ างความหมายใดแก่ ผ้ ูก้ าวเดิน ความหมาย
ของการเดินทางนั ้นแสดงให้ เห็นการเดินทางของความหมายอย่างไร ย่ า งก้ าวของปั จเจกแต่ละคน
ส่งผลต่อก้ าวย่างของสังคมอย่างไร ความเคลื่อนไหวของสังคมและการเมืองส่งผลต่อจังหวะการ
ก้ าวหรือไม่อย่างไร ตัวอย่างของย่างก้ าวในสังคมเขมรร่ วมสมัย ดังจะได้ ก ล่าวในส่วนนี อ้ าจช่ วยให้
เราเข้ าใจในประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ ้น
แม้ ในภายหลังการลงนามสนธิสญ
ั ญาสันติภาพ ณ กรุ งปารี ส (Paris Peace Accord)
ในปี ค.ศ.1991 ของขั ้วทางการเมืองในประเทศกัมพูชาทั ้งสามฝ่ าย 1 จะเป็ นนิ มิตหมายที่สมรภูมิจะ
แปรเปลี่ยนเป็ นผืนดินมาตุภมู ิได้ แต่ในทางปฏิบัติแ ล้ วฝ่ ายเขมรแดงซึ่งมิได้ เข้ าร่ วมเจรจาด้ วยนัน้
ยังคงตรึงกําลังอยู่ในหลายพื ้นที่ของประเทศ การเคลื่อนที่/เคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มใดก็ ตามใน
ห้ วงเวลาดังกล่าวจึงแทบเป็ นไปไม่ได้ เลยอันเนื่องมาจากความหวาดกลัวและความหวาดระแวงที่มี
ต่อกันของแต่ละฝ่ ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของรัฐบาลพนมเปญซึ่งมองว่าการเคลื่อนไหวใดๆ
ที่เกิดขึ ้นทั ้งในประเทศและตามชายแดนย่ อมหมายถึงการเคลื่อนไหวของฝ่ ายเขมรแดงไม่ว่าใน
ความเป็ นจริงแล้ วจะมีความหลากหลายของกลุ่มการเมืองเพีย งใดก็ ตาม แม้ ก ระทั่งการเดินทาง
ของเจ้ าหน้ าที่น านาชาติ ที่ หลั่ง ไหลเข้ า มาทํ า งานในประเทศกั ม พูช าภายหลัง ‚ไฟเขี ย ว‛ ของ
สนธิสญ
ั ญาดังกล่าวก็เป็ นไปโดยลําบาก บรรยากาศเช่ นนี ม้ ิเพีย งแทรกซึมอยู่ในระดับขัว้ การเมือง
ต่างๆ เท่านั ้น แต่ยังคุกรุ่นอยู่ในความรู้สกึ นึกคิดระหว่างผู้คนในประเทศและผู้อพยพตามชายแดน
ด้ วย

1

อันประกอบด้ วยฝ่ ายรัฐบาลกรุงพนมเปญซึ่งสนับสนุนโดยเวีย ดนาม ฝ่ ายเจ้ าสีหนุ และฝ่ ายซอน ซาน
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ในห้ วงเวลาเช่ นนี เ้ องที่ ศ าสนาทวี ค วามสํ าคัญ ในการสร้ างความไว้ เ นื อ้ เชื่ อใจกั น
ระหว่างมนุษย์และชะโลมใจผู้คนซึง่ ตกทุก ข์ ได้ ย ากอย่ า งถึงที่สุดจากสงคราม สําหรับผู้ที่รอดชี วิต
การจัดการกับ อดีตที่คอยหลอกหลอนพวกเขาและเธอกับการต่อสู้ดิ ้นรนเพื่อที่จะมีปั จจุบันและ
อนาคตที่ดีกว่านั ้นมิใช่สิ่งที่ง่ายเลย1 การรวมตัวกันในนาม ‚กองกํ าลังสันติภาพ‛ (army of peace)
ของกลุ่มคนที่ทํางานด้ านสันติวิธีในประเทศต่ างๆ รวมทั ้งคณะสงฆ์ชาวเขมรและผู้อพยพ นํ าโดย
พระภิก ษุ น าม ‚มหาโฆษนันทะ‛ ที่ ‚เดิ นทาง‛ ข้ ามพรมแดนกลับสู่มาตุภูมิซึ่งยังคงมี สภาพเป็ น
สมรภูมิอยู่นั ้นเป็ นจุดเริ่มต้ นของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาซึง่ เป็ นที่ร้ ู จัก ในเวลาต่อมาในนาม
‚ธรรมยาตรา‛ (Moser-Puangsuwan, personal communication) การเคลื่อนที่ข อง ‚ผู้ไร้ เรื อน‛
(อนาคาริก) ที่ปรารถนาจะเป็ น ‚ผู้มี/ครองเรื อน‛ (อาคาริ ก /ฆราวาส) จากชายแดนไทยไปยังภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาไปจนถึงกรุงพนมเปญและย้ อนกลับมายังเส้ นทางเดิมกว่า
สี่ร้อยกิโลเมตรกิ นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือน นอกจากจะทําให้ ‚เพื่อนร่ วมทุก ข์ ‛ จากสองขอบฟ้ า
และพรมแดนได้ ม าพบปะและสนทนากั น แล้ ว ปรากฏการณ์ เ ช่ น นี ย้ ั ง เป็ นเครื่ อ งยื น ยั น ถึ ง
ความสัมพันธ์อนั แนบแน่นระหว่างพุทธศาสนากับปฏิบัติการทางการเมืองที่ ‚ธรรมยาตรา‛ ได้ สร้ าง
‚พื ้นที่‛ ที่เอื ้อเฟื อ้ ให้ ผ้ คู นธรรมดาสามัญได้ ‚ส่งเสีย ง‛ และ ‚แสดงออก‛ ซึ่งความปรารถนาที่จะมี
‚มาตุ ภูมิ ‛ มากกว่ า ‚สมรภู มิ ‛ และที่ อ ยากจะเป็ น ‚คนมี บ้ าน‛ แทนที่ จ ะเป็ น ‚คนไร้ บ้ าน‛
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเงื่อนไขที่ขั ้วการเมืองทุกฝ่ าย ‚ห้ าม‛ มิให้ มวลชนกลุ่มใดก็ ตามเคลื่อนไหวใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ซึง่ จะพบว่าขัว้ การเมืองต่า งๆ นัน้ ประสบความล้ มเหลวในคําขู่ดังกล่าว เพราะ
ตามเส้ นทางที่ธรรมยาตราเคลื่อนที่ไปนั ้นได้ มีผ้ ูคนเข้ าร่วมเป็ นจํานวนหลายพันคน 2
นับ แต่ นัน้ เป็ นต้ นมามีก ารจัดธรรมยาตราเป็ นประจํ าทุก ปี ในพื ้นที่ที่แ ตกต่างกันทั่ว
ประเทศจนกระทั่งปั จจุบันนับ เป็ นปี ที่ 20 งานวิจัย ชิ น้ นี ไ้ ด้ มุ่งสํารวจตรวจสอบและตั ้งคําถามต่อ
‚การดํารงอยู่‛ ของขบวนการธรรมยาตราในสภาวการณ์ ปั จจุบันซึ่ง ‚สมรภูมิ‛ ถูก แปรเปลี่ย นเป็ น
1

Hiegel et Landrac (1990) ในงานวิจัย เรื่ อง Suicides dans un camp de refugies Khmers:
meurtre du moi et meurtre de soi ชี ้ให้ เห็นว่ามีผ้ อู พยพชาวเขมรจํา นวนหนึ่งในบริ เวณชายแดนไม่สามารถ
จัดการกับภาพหลอกหลอนในอดีตซึ่งเป็ นประสบการณ์ ที่อยู่ภายใต้ รั ฐบาลเขมรแดงได้ เขาและเธอเหล่า นั ้น
ตัดสินใจจบชีวิตลงด้ วยการฆ่าตัวตายเพราะมองไม่เห็นว่าอะไรคือความหวังในอนาคตที่ถ ูก พัน ธนาการไว้ ด้ว ย
อดีต
2
Yeshua Moser-Puangsuwan ผู้จดั ธรรมยาตราในครัง้ แรกๆ นั ้นได้ ให้ ข้อมูลว่า สถิติการเข้ าร่ วมธรรม
ยาตราครัง้ ที่มีผ้ เู ข้ าร่ วมมากที่สดุ นั ้นเป็ นจํานวนถึงสี่พนั คน เป็ นที่น่าสังเกตว่าแรกเริ่ มที่เดินทางไปจากค่ายอพยพ
ในชายแดนไทยนั ้นเริ่ มต้ นด้ วยผู้อพยพเพียงราวสองร้ อยคน ทว่า จํา นวนของผู้เข้ า ร่ ว มในครั ง้ แรกเพิ่มขึ ้นตาม
เส้ นทางที่ผ่านไป และทวีจํานวนสูงสุดเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางคือกรุงพนมเปญ
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‚มาตุภมู ิ‛ แล้ ว หากขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาคือการแสดงออกซึง่ ความปรารถนาในรู ปแบบ
ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับโลกที่เขาและเธออิงอาศัยแล้ วไซร้ โลกในแบบใดที่ยังคงผลัก ดัน
ให้ ‚ผู้ที่ครองเรือน‛ ต้ องออกมาแสดงตนเป็ น ‚ผู้ที่ไร้ เรื อน/เคลื่อนที่ ‛ ในปริ มณฑลแห่งพิธีก รรมเช่ น
ธรรมยาตราแม้ เพียงชั่วครู่ชั่วคราวก็ตาม
ที่ผ่านมาธรรมยาตราได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นตัวอย่ างของกิ จกรรมเคลื่อนไหวด้ าน
สันติภ าพซึ่งได้ รับ อิ ทธิ พ ลทางความคิด และรู ปแบบการจั ดกิ จ กรรมมาจากการเคลื่อ นไหวด้ า น
สันติภาพในระดับโลก (Poethig 2002, 2006) นอกจากนี ้ยังมีผ้ ูเสนอว่าธรรมยาตราเป็ นขบวนการ
ทางสังคมรูปแบบหนึ่งซึง่ ใช้ เรือนร่างเป็ นเครื่องมือในการต่อต้ านอํานาจครอบงํ าของรัฐ (Skidmore
1995, 1997) อย่ างไรก็ ตาม แม้ ทรรศนะในงานศึก ษาธรรมยาตราก่ อนหน้ านี จ้ ะชี ใ้ ห้ เห็นนัย ทาง
การเมืองทั ้งในระดับท้ องถิ่นและในระดับโลก แต่ทว่างานดังกล่าวได้ ละเลยมิติที่สําคัญของธรรม
ยาตราสองประการ กล่าวคือ ประการแรก งานศึก ษาดัง กล่าวมิได้ ให้ ‚เสีย ง‛ ของผู้คนธรรมดา
สามัญที่ร่วมเดินในธรรมยาตราเพราะได้ ใช้ ข้อมูลจากเอกสารและเสีย งของบรรดาแกนนํ าเป็ นหลัก
งานศึกษาชิ ้นนี ้จึงมุ่งเสนอมุมมองของ ‚คนใน‛ ธรรมยาตรา เป็ นเป้ าประสงค์แ รก เนื่ องจากผู้ศึก ษา
เห็นว่าการจะทําความเข้ าใจธรรมยาตราได้ นั ้น เสีย งของคนในควรจะเป็ นเสีย งที่นัก มานุษยวิทยา
ควรให้ ความสนใจมากที่สุด อีก ประการหนึ่ง ทั ้งๆ ที่ธรรมยาตราเป็ นกิ จกรรมทางศาสนาและมี
รูปแบบทางพิธีกรรมที่ชัดเจน แต่ทว่ายังไม่มีงานศึก ษาชิ น้ ใดที่มองธรรมยาตราในมุมดังกล่าว ผู้
ศึก ษาเห็ นว่า มุมมองในเรื่ องพิ ธีก รรมและประสบการณ์ ทางศาสนานัน้ กล่าวได้ ว่ าสํา คัญอย่ า ง
ยิ่งยวดต่อการทําความเข้ าใจ (make sense) ‚การกระทําทางสังคม‛ เช่ นนี ้ เราอาจจะเข้ าใจหรื อ
ตีความไปได้ ว่าธรรมยาตราคือแนวคิดสันติวิธีหรื อยุทธวิธีในการต่อต้ านอํานาจรัฐ แต่ก ารเดินใน
ลักษณาการใดและความเข้ มข้ นของประสบการณ์ทางศาสนาชนิดใดเล่าที่จะทําให้ บรรลุเป้ าหมาย
ดังกล่าวได้
สํ า หรั บ ศาสนิ กแ ล้ วข้ อกั ง ข าเกี่ ยวกั บประสบการณ์ ทางศาสนา (religious
experience) ประสิทธิภาพ หรือพลานุภาพของพิธีก รรมใดๆ อาจถูก ละไว้ ในฐานที่เข้ าใจ แต่ทว่า
สําหรับนักมานุษยวิทยาซึง่ การเกิดขึน้ ของศาสตร์ ดังกล่าว มิได้ เริ่ มต้ นจากการศึก ษาวัฒนธรรมที่
ตนอิงอาศัยอยู่ ทั ้งยังดั ้นด้ นออกไปศึกษาวิธีคิดและวิถี ชีวิตไกลโพ้ น ความสงสัย ใคร่ ร้ ู ต่อแง่ มุมต่างๆ
ของวัฒนธรรม ‚ผู้อื่น‛ ที่ ตนศึก ษาเป็ นประเด็นสํ าคัญเสมอมา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในการศึก ษา
ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม หรือระบบสัญลักษณ์ที่ไหลเวียนอยู่นั ้นสังคมนั ้นๆ
ในกรณี ข องธรรมยาตรานัน้ ผู้วิ จั ย ต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บคํ า ถามสํา คัญ ซึ่ง ทั ้งจากนั ก
มานุษยวิทยาศาสนา สมณะ หรือแม้ แต่นักวิชาการพุทธศาสนาทั ้งในและนอกสังคมเขมร ข้ อกังขา
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เหล่านี ้เป็ นต้ นว่า การเดินสงบด้ วยอาการสงบนิ่งไปเรื่ อยๆ จะเป็ นสิ่งที่นําสันติภาพและความสงบ
สุขมาสู่ป ระเทศกัมพูชาได้ อย่ างไร หรื อทว่านี่ เป็ นเพีย งสิ่งที่ผ้ ูเดินต้ องการทําใจตนเองให้ สงบแต่
เพียงเท่านั ้น หรือแม้ กระทัง่ ข้ อวิจารณ์ด้วยนํ ้าเสียงตําหนิว่ากิ จกรรมทางศาสนาดังกล่าวเป็ นเพีย ง
‚พุทธศาสนาเพื่อ ชาวตะวันตก‛ หาได้ มีค วามหมายต่ อสังคมเขมรหรื อ เป็ นการสร้ างสรรค์ เพื่ อ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นไม่
ข้ อกัง ขา การท้ า ทาย หรื อแม้ ก ระทั่งการตีต ราดังกล่ าว ใครเล่าที่ มีสิท ธิ์ พิพ ากษา
ความชอบธรรมอันใดในทางมานุษยวิทยาหรื อ ที่ได้ มาโดยปราศจากการไต่สวนทวนความผู้ที่ถูก
กล่าวหาเช่นนั ้น ด้ วยเหตุนี ้สิ่งซึง่ ควรทําความเข้ าใจประการแรกคือ วิธีคิดของการกระทําทางสังคม
ดังกล่าว ธรรมยาตรามี ความหมายอย่ างไรต่ อผู้เดิน และความหมายดังกล่ าวได้ ช่วยส่ อง
ทางต่ อความเข้ าใจสังคมและวัฒนธรรมที่หล่ อหลอมขบวนการนี้ข้นึ มาได้ อย่ างไร
ประการต่อมา จากการค้ นคว้ าข้ อมูลเชิ ง ประวัติ ข องธรรมยาตรา ทั ้งที่ เป็ นเอกสาร
จากประสบการณ์ของผู้เข้ าร่วมเดินในอดีต และจากการเข้ าร่ วมเดินธรรมยาตราของผู้ศึก ษาเอง
พบว่ า ข้ อมูลเกี่ ย วกับ ธรรมยาตราซึ่ง เกิ ดขึน้ ในอดีต มีค วามแตกต่า งอย่ างมีนั ย สํา คัญ กับธรรม
ยาตราในปั จจุบันซึง่ ผู้ศกึ ษาได้ เข้ าไปมีส่วนร่วม ข้ อสังเกตดังกล่าวสอดรับกับข้ อกังขา คําถามและ
ข้ อวิพากษ์ วิจารณ์ ต่อธรรมยาตราจากทั ้งผู้ที่เข้ าร่ วมขบวนการและชาวเขมรทั่วไป อาทิ นัก เรี ย น
นั ก ศึก ษา พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ในตลาดหลายจั ง หวั ด ในประเทศกั ม พู ช า ครู อ าจารย์ ตัง้ แต่ ร ะดั บ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา คนขับมอเตอร์ ไซค์รับจ้ าง ภิก ษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิก า
แม่ชี รวมทั ้งเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึง่ ทํางานข้ องเกี่ยวกับศาสนา
ข้ อสังเกตดังกล่าวเริ่มตั ้งแต่ว่า ธรรมยาตราคืออะไร ใช่ ก ารเดินประท้ วงทางการเมือง
หรือการกรีฑาทัพของทหารหรือไม่ ผู้เข้ าร่วมธรรมยาตราเดินจริงๆ หรือนั่งรถเป็ นส่วนใหญ่ การได้
รับคําชื่นชมระหว่างร่วมเดินธรรมยาตราว่า ‚โยมช่ วยต่อสู้ให้ พุทธศาสนา‛ จากพระภิก ษุ ชัน้ ผู้ใหญ่
บางรู ป ‚ขอให้ ได้ รับ ชัย ชนะ‛ จากคุณยายตามหมู่บ้านที่ ธรรมยาตราเคลื่อนผ่ าน ‚การถูก เรี ย ก
พิสจู น์ใบหน้ า‛ จากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนขณะผู้ศึก ษาอยู่ในกิ จกรรมดังกล่าว ‚ประเทศ
กัมพูชามีสนั ติภาพแล้ ว ไม่มีความจําเป็ นต้ องจัดธรรมยาตราอีกต่อไป‛ จากนัก การเมือง ‚ฉันได้ ยิน
เรื่องไม่ค่อยโปร่งใสเกี่ ยวกับ ธรรมยาตราบ่ อยๆ นะ‛ จากครู สอนโยคะชาวต่างประเทศในกัมพูชา
หรือแม้ กระทัง่ ‚ช่วยทําบุญให้ ฉันด้ วย‛ จากผีซงึ่ ปรากฏตัวเฉพาะหน้ าผู้เข้ าร่ วมเดินธรรมยาตรา ณ
วัดแห่งหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั ้นผู้ศกึ ษายังพบว่า ‚ธรรมยาตรา‛ ยังถูก ใช้ เรี ย กขานเหตุก ารณ์ ทางศาสนา
และการเมืองในลัก ษณะอื่นๆ จากหลายผู้คนหลากบริ บท การทําความเข้ าใจต่อคําถามทั ้งสอง
ประการข้ างต้ นจะช่วยให้ เข้ าใจการการดํารงอยู่ในธรรมยาตราในสังคมเขมรร่วมสมัย
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วิถีก้าวเพื่อสืบสาวความหมาย
งานศึกษาชิ ้นนี ้ ผู้ศกึ ษามุ่งทําความเข้ าใจ ‚โลก‛ ของ ผู้คนที่เรี ย กตนเองว่า ผู้จัดธรรม
ยาตรา เป็ นหลัก นอกจากนี ้การศึกษาเพื่อทําความเข้ าใจธรรมยาตรานัน้ แบ่ งออกเป็ นสองส่วนคือ
การทําความเข้ าใจแนวความคิด และการทําความเข้ าใจยุทธวิธีก ารเคลื่อนไหวทางสังคมของธรรม
ยาตรา
ในส่ วนของการทํา ความเข้ าใจแนวความคิด นัน้ ส่ วนหนึ่ งเกิ ด จากการศึก ษาจาก
เอกสารที่ เกี่ ย วข้ องซึ่ งประกอบด้ วยกลุ่ม ของแนวคิ ด ที่ ว่ าด้ ว ย พุท ธศาสนาในสัง คมกั ม พูช า
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ การเคลื่อนไหวทางสังคมในกระแสแนวคิดพุทธธรรมิก สังคมนิ ย ม รวมทั ้ง
เอกสารที่คณะผู้จั ดธรรมยาตราพิ มพ์เ ผยแพร่ อันได้ แ ก่ หนั งสือ คําสอนและชี วประวัติ มหา
โฆษนันทะ บันทึก การจัดธรรมยาตราในครัง้ ต่างๆ อีก ส่วนหนึ่งเกิ ดจากการสัมภาษณ์ คณะผู้จัด
ธรรมยาตราซึง่ อาศัยอยู่ทั ้งในประเทศไทยในลัก ษณะของเครื อข่ ายสาขา และในประเทศกัมพูชา
ณ 3 จังหวัดสําคัญคือ กรุงพนมเปญ จังหวัดพระตะบอง และจังหวัดบันเตีย เมีย นเจย ซึ่งมีศูนย์
ธรรมยาตราและมีเจ้ าหน้ าที่ประจําอยู่
แรกเริ่มเดิมทีนั ้น ดังที่ได้ ก ล่าวไว้ แ ล้ วในส่วนของที่มาและความสําคัญของปั ญหา ผู้
ศึกษาเริ่มเข้ าไปในประเทศกัมพูชาเพื่อหวังจะหาคําตอบเกี่ ย วกับการฟื น้ ฟูพุทธศาสนาในประเทศ
กัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1979 ดังนั ้น ผู้ศึก ษาจึงเริ่ มติดต่อผ่ านตัวแทนที่เป็ นทางการก่ อนอันดับแรก
ในเบื ้องต้ นผู้ศกึ ษาติดต่อหัวหน้ าพระสังฆนิสิตเขมรประจําประเทศไทยเพื่อที่จะให้ ท่านช่ วยแนะนํ า
เครือข่ายพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา ซึง่ ท่านแนะนําว่าให้ ไปติดต่อสหายธรรมของท่านที่วัดแห่ง
หนึ่งในพนมเปญซึง่ เป็ นพระนักกิจกรรมที่ทํางานองค์ก รพัฒนาเอกชน (NGO) ในสายพุทธศาสนา
นอกจากนี ้ผู้ศกึ ษายังได้ ติดต่อผ่านราชบัณฑิตเขมรท่านหนึ่งซึ่งมิตรในแวดวงวิชาการกับอาจารย์
สอนภาษาเขมรที่ผ้ ูศึก ษานับ ถื อท่านหนึ่ง การติดต่อผ่ านราชบัณฑิตเขมรท่านนี ท้ ําให้ สะดวกใน
การเก็บข้ อมูลในประเทศกัมพูชาอย่างยิ่ง เพราะท่านสามารถแนะนําให้ ผ้ ศู ึก ษาไปสัมภาษณ์ พูดคุย
กับบรรดาลูกศิษย์ท่านที่กระจายตัวทํางานอยู่ตามสถาบันต่างๆ ที่เกี่ ย วข้ องกับพุทธศาสนา อาทิ
พุท ธศาสนบั ณ ฑิ ต ย์ (Buddhist Institute) ซึ่ ง ณ ที่ แ ห่ ง นี เ้ อง ทํ า ให้ ผู้ ศึก ษาได้ ข้ อมู ล เชิ ง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับองค์ก รที่รัฐบาลอาณานิ คมฝรั่งเศสก่ อตั ้งขึน้ เพื่อดูแ ลและควบคุมกิ จ กรรม
ด้ า นพุทธศาสนาในประเทศกัม พูช ารวมทั ้งคัด เลือ กจั ดพิ มพ์ หนั งสื อและวารสารเกี่ ย วกั บพุท ธ
ศาสนาในโอกาสสําคัญต่างๆ นอกจากนี จ้ ากคําแนะนํ าของอาจารย์ สอนภาษาเขมรในเมืองไทย
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ของผู้ศกึ ษา ทําให้ ได้ นัดสัมภาษณ์กับผู้อํานวยการและเจ้ าหน้ าที่ข องสํานัก ฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพ
ทิศ (Ecole Francaise d’Extreme Orient; EFEO) ซึ่งตั ้งอยู่ ณ วัดอุณณาโลม กรุ งพนมเปญ
องค์กรแห่งนี ้มีภารกิจหลักในการสํารวจ รวบรม ซ่อมแซม และขึน้ ทะเบี ย นใบลานที่สูญหายและ
ชํารุดจากสงครามตั ้งแต่ก่อนสมัยเขมรแดง

ภาพที่ 1.1 การเก็บรวบรวมใบลานที่ชํารุดหลังสงคราม
(ถ่ายจากสํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ ณ กรุงพนมเปญ)
ข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่กล่าวมานี ้ซึง่ ผู้ศกึ ษาติดต่อผ่านบุคคลฝ่ ายต่างๆ ในเบื อ้ งต้ น แม้ มิใช่ ข้ อมูล
ที่เกี่ยวกับธรรมยาตราโดยตรง แต่ก็นับว่าเป็ นประโยชน์ ต่อการเข้ าใจภาพรวมของการฟื น้ ฟูพุทธ
ศาสนาในประเทศกัมพูชาภายหลังสงคราม
ในส่วนของการได้ เข้ าไปรู้ จัก คณะผู้จัดธรรมยาตรานัน้ ผู้ศึก ษาได้ ทราบในเบื อ้ งต้ น
ก่ อนที่จะเดินทางเข้ าไปในประเทศกัมพูชาคร่ าวๆ แล้ วว่า มีข บวนการเคลื่อนไหวในนาม ‚ธรรม
ยาตรา‛ แต่ข้อมูลที่ผ้ ศู กึ ษามีอยู่นั ้นค่อนข้ างจํากัด แต่ช่องทางของข้ อมูลเปิ ดออกเมื่อผู้ศึก ษาได้ พบ
กับหนึ่งในผู้จัดธรรมยาตราที่วดั กัณฎาล จังหวัดพระตะบอง ซึง่ จุดเริ่มต้ นนี ้เองทําให้ เกิ ดการแนะนํ า
ให้ ไปสัมภาษณ์ผ้ จู ัดท่านอื่นๆ ด้ วย
สําหรับการเดินทางในประเทศกัมพูชาเพื่อเก็ บข้ อมูลนัน้ ส่วนใหญ่ ผ้ ูศึก ษาอาศัย รถ
โดยสารประจําทางซึง่ ชาวเขมรมักใช้ เมื่อต้ องเดินทางข้ ามจังหวัด แม้ รถโดยสารดังกล่าวจะมีสภาพ
ค่อนข้ างเก่าแต่ก็พบว่าไม่มีเหตุขัดข้ องในการเดินทาง ยิ่งไปกว่านั ้นการใช้ รถโดยสารประจํ าทางยัง
ได้ ทําให้ ผ้ ศู กึ ษาได้ ใกล้ ชิดกับประชาชนเขมรมากยิ่ งขึน้ และได้ เห็นวิธีแ ละวิถีข องการเดินทางของ
ชาวเขมร ส่วนเมื่อถึงในตัวเมืองอันเป็ นจุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง ผู้ศึก ษามัก จะพึ่งพาหนังสือ
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นําทาง (guide book) เพื่อเสาะหาที่พกั ราคาย่อมเยาและสะดวกในการเดินไปไหนมาไหนเป็ นหลัก
เพื่อประหยัดค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้ างหรือสามล้ อ ยกเว้ นเฉพาะสถานที่ซงึ่ มีระยะทางไกล
หลังจากที่ผ้ ศู กึ ษาได้ ทําความรู้ จัก กับคณะผู้จัดธรรมยาตราและได้ รับการแนะนํ าให้
ไปหาสมาชิกท่านอื่นในจังหวัดถัดออกไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ ถึงกรุ งพนมเปญนัน้ ผู้ศึก ษาได้ รับทราบ
ข้ อมูลในเบื ้องต้ นของธรรมยาตราผ่านคําบอกเล่าของพวกเขาเหล่านัน้ การจัดธรรมยาตราในแต่
ละปี นัน้ ใช้ เวลาเตรี ย มการประมาณ 6 เดื อน โดยเริ่ มต้ น สํา รวจเส้ น ทางราวๆ เดื อนตุลาคมถึ ง
พฤศจิ ก ายนรวมทั ้งการจัดเตรี ย มอุปกรณ์ อาทิ เสื ้อ ธง ข้ า วปลาอาหารต่า งๆ นํ า้ ดื่ม การจัดหา
เงินทุน การประสานงานกับบรรดาวัดที่จะไปแวะระหว่างเส้ นทางต่างๆ และหมู่บ้านต่างๆ ที่จะเข้ า
ไปร่ ว มทํ า กิ จ กรรมด้ วย โดยปกติแ ล้ ว เมื่ อมี ก ารแวะตามหมู่บ้ าน จะมีผ้ ู คนมาร่ ว มทํา บุญ กั บ
พระสงฆ์และแม่ชีทั ้งหลายที่เดินขบวนมาตามทาง มีก ารร่ วมกันทําวิปั สสนา มีก ารสนทนาธรรม
กัน มีการเลี ้ยงอาหารต้ อนรับฆราวาส แผนงานทั ้งหลายเหล่านี จ้ ะต้ องเตรี ย มการล่วงหน้ าก่ อนที่
จะเริ่มเดินจริงในเดือนมีนาคม ซึง่ จะกินเวลาประมาณ 15 วัน

ภาพที่ 1.2 การต้ อนรับขบวนธรรมยาตราของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดไพรเวง
จากการศึกษาภาคสนามเบื อ้ งต้ นในพื ้นที่ดังกล่าวทําให้ ผ้ ูศึก ษาได้ พบกับผู้ให้ ข้ อมูล
หลัก (key informants) ในพื ้นที่ต่างๆ ในประเทศกัมพูชา 1 โดยผู้ศึก ษาจะยกตัวอย่ างข้ อมูลผู้ให้
1

จะสังเกตว่า ในการเก็บข้ อมูลสนามในงานศึกษาชิ ้นนี ้มีลกั ษณะพหุสถาน (multi-sited) ซึ่งแตกต่า ง
จากการศึก ษาสนามของนัก มานุษ ยวิท ยาแบบเดิมคือการปั ก หมุดและฝั งตัว อยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน อย่า งน้ อยต้ องครบรอบฤดูก าลของชีวิต เพื่อสามารถอธิ บายชุมชนดังกล่า วใน
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ข้ อมูล หลัก เพื่ อ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ‚เส้ น ทาง‛ อัน หลากหลายของชี วิ ต ก่ อ นที่ บุ ค คลเหล่ า นี จ้ ะเข้ าร่ ว ม
‚เส้ นทาง‛ เดียวกันในธรรมยาตรา
เส้นทางที ่ 1 เรื ่องราวชี วิตของคุณอุดม วัณณ สีวร
สีวร มีพื ้นเพมาจากศรีโสภณ เธอเป็ นลูกครึ่งไทย-เขมร บิ ดาของเธอเป็ นชาวไทยซึ่งมี
บทบาทในการสนับ สนุนรัฐบาลลอน นอล (ค.ศ.1970-1975) และต่อมาหายสาปสูญไปเมื่อกอง
กํ า ลัง เขมรแดงสามารถยึ ดอํ านาจได้ สํ าเร็ จ จากการสัม ภาษณ์ ข องผู้ วิ จัย ในขณะนัน้ ณ กรุ ง
พนมเปญ เมื่อผู้ศกึ ษาถามเธอว่า ทั ้งๆ ที่งานหนัก ในการจัดธรรมยาตรานัน้ เธอเป็ นผู้รับภาระหลัก
อันได้ แ ก่ การสํารวจเส้ นทางว่าจะไปธรรมยาตราผ่ านเส้ นทางใดบ้ าง การประสานงานหมู่บ้าน
ต่างๆ ระหว่างเส้ นทางเพื่อเป็ นที่พํานัก ของบรรดาผู้จาริ ก การออกไปสอนหนังสือโดยเฉพาะวิชา
พุทธศาสนาในโรงเรียนตามชนบทซึง่ เธอรับเป็ นอาสาสมัคร รวมทั ้งงานจิ ปาถะอีก มากมาย เหตุใด
เธอยังคงทํางานนี ้อยู่ เธอมีความหวังใดต่อสิ่งเหล่านี ้และชีวิตของเธอในภายภาคหน้ า เธอกล่าวว่า
‚ความหวังเดียวในชี วิตที ่ฉันมี ตอนนี ้คือขอให้ฉันได้มีชีวิตอยู่ แ ละมี ก าลังวังชาเพื ่อจัดธรรมยาตรา
ต่อไป ฉันไม่มี ครอบครัว มี แ ต่แ ม่คนเดี ย วที ่ฉันดูแ ลอยู่ ที่บ้าน‛ เธอเล่ าเหตุผลของการกรํ างานนี ้
ต่อไปทั ้งนํ ้าตา ‚การจัดธรรมยาตราทาให้ฉนั ลื ม ลื มช่วงเวลาที ่ชีวิตตอนเด็ก ของฉันในคุก ของพวก
เขมรแดง ฉันไม่เข้าใจว่าฉันทาความผิ ดอะไรอยู่ ดีๆ พวกมันจึ งจับ ฉันไปทรมาน จับ ไปคุมขัง อด
อยาก ฉันได้แต่นงั่ หลับตาทัง้ ๆ ที ่มือและเท้าถู ก โซ่ ตรวนขึ งเอาไว้ ในใจคิ ดถึ งข้าวปลาอาหารแล้ว
ต้องจิ นตนาการเอาเองว่าฉันได้กินมันเข้าไปแล้ว ฉันไม่ เข้าใจเลยว่าพวกเขาคิ ดยังไงที ่จับฉันและ
คนเขมรทัง้ หลายไปอยู่ ในคุก พวกเราต้องถู ก ทรมานเพี ย งเพราะเราเป็ นคนเฉยๆ ใช่ ไหม‛ เมื่อผู้
ศึกษาถามถึง ‚ทีท่ าการ‛ ของธรรมยาตราในปั จจุบัน เธอกล่าวว่า ‚เดีย๋ วนีเ้ ราไม่มีที่ทาการเป็ นหลัก

ลักษณะองค์รวม (holistic) ได้ การศึกษางานชิ ้นนี ้มิได้ กระทําในลักษณะดังกล่าว แต่ ‚ชุมชน‛ ในความหมาย
แบบนักมานุษยวิทยาดั ้งเดิมนั ้นกลายเป็ น ‚เครื อข่ายความสัมพันธ์ ‛ ของผู้คน ซึ่ง ‚สนาม‛ ในลักษณะนี ้อาจเป็ น
ปรากฎการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง นอกจากนี ้ George E. Marcus (1995) ยังเสนอว่าตัวอย่างที่ชดั เจนของการ
ทํา งานสนามแบบหลายแห่งแหล่งที่คือ ‚การเดิน ทางตามผู้จาริ ก ‛ (to follow the pilgrims) ดูร ายละเอีย ด
เพิ่มเติมใน "Ethnography in/of the World System: the Emergence of Multi-sited Ethnography." Annual
Review of Anthropology 24:95-117. และ พัฒนา กิ ติอาษา, ‚ ‚สนาม‛ ในความทรงจํา ของนัก เรี ย น
มานุษยวิทยา,‛ คนใน ประสบการณ์ ภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษ ยวิท ยาสิ
ริ นธร, 2545), หน้ า 113-163.
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แหล่งแล้ว มหาโฆษนันทะเคยสอนพวกเราว่า ทุกทีเ่ ป็ นทีท่ างานได้เสมอ และที ่ทางานที ่สาคัญคื อ
ทีน่ งั่ ใต้ตน้ ไม้ พระพุทธองค์ยงั ทางานใต้ตน้ ไม้ตลอดเวลา‛
เส้นทางที ่ 2 เรื ่องราวชี วิตของ Bob Maat
ผู้ศกึ ษาพบผู้ให้ ข้อมูลท่านนี ้ครั ้งแรก ณ กุฏิหน้ าเมรุวดั กัณฎาล จังหวัดพระตะบอง ซึ่ง
เป็ นที่พํานักของเขา ผู้ศกึ ษาเรี ยกเขาว่า ‚ครูบ๊อบ‛ เช่นเดียวกับที่พระภิก ษุ ส่วนใหญ่ เรี ย กเขา เดิมที่
ครูบ๊อบเป็ นภราดา (brother) นิกายเยซูอิต (Jesuit) ชาวอเมริกันที่เข้ ามาทํางานในค่ายอพยพที่ อ.
ตาพระยา จ.สระแก้ ว ในฐานะหมอรักษาวัณโรค ที่นั ้นเอง ครูบ๊อบได้ พบกันมหาโฆษนันทะในเวลา
ต่อมาและได้ ร่วมกันจัดธรรมยาตราในที่สุด หลังจากจัดธรรมยาตราเป็ นเวลาหลายปี ครู บ๊อบลา
สิกขาบทออกมาจากการเป็ นบาทหลวง และมาสอนวิชาธรรมะที่มหาวิทยาลัย สงฆ์ประจํ าจังหวัด
พระตะบอง ครูบ๊อบกล่าวถึงการสอนวิชาดังกล่าวในมหาวิทยาลัย แห่งนี ว้ ่า “ผมเป็ นคนที่ถูก ฝึ กมา
ให้ เป็ นหมอวัณโรค ดังนั ้นถ้ าจะให้ ผมสอนภาษาอังกฤษเฉยๆ ผมสอนไม่เป็ น ผมจึงสอนธรรมะเป็ น
ภาษาอังกฤษ ถ้ าลูกศิษย์จะได้ เรียนภาษาอังกฤษก็ขอให้ ได้ เรี ย นธรรมะไปด้ วย ธรรมะที่ผมเอามา
สอนส่ ว นใหญ่ ก็ คือ สิ่ง ที่ มหาโฆษนั นทะท่า นมัก จะนํ ามาสอนพวกเราก่ อ นหน้ านี ้ แนวคิ ด เรื่ อ ง
สันติภาพของคานธี แนวคิดเรื่องสันติวิธีต่างๆ” เมื่อผู้ช่วยวิจัย ของผู้ศึก ษาถามครู บ๊อบว่า “ชี วิตคื อ
อะไร” “ทีน่ ีแ่ ละเดีย๋ วนี ”้ (here and now) คือคําตอบที่ไม่ต้องใช้ เวลาคิดตรึกตรอง “ฝรั่งบ้า” (บาราง่
ฉฺกวต) เป็ นสมญานามที่บรรดาลูกศิษย์และผู้คนที่ร้ ูกันครูบ๊อบแถวนี ้เรี ย กขาน อันเนื่ องมาจากวัตร
ปฏิบัติที่เรียบง่ายของครูบ๊อบ ชาวพระตะบองบางท่านเล่าให้ ผ้ ูศึก ษาฟั งว่า ทุก วันเราจะเห็นภาพที่
ชินตาคือการเดินไปจ่ายตลาดของครูบ๊อบ ซึง่ ระยะทางจากวัดมาตลาดนัน้ ไกล และไม่ว่าจะไปทํา
ธุระที่ใดในเมืองครูบ๊อบก็ล้วนเดินเท้ าทั ้งสิ ้น เมื่อมีผ้ ูคนสงสัย ใคร่ ร้ ู ไต่ถ ามก็ ได้ ความว่า “การเดิ นใน
ชี วิตประจาวันก็คือธรรมยาตราอย่างหนึ่ง”
ในส่วนของความคิดเห็นทางการเมืองนั ้น เมื่อผู้ช่วยวิจัย ของผู้ศึก ษาถามว่า “คุณเคย
ทุกข์บ้างไหม” “ทุกข์อยู่ทกุ เวลา” คือคําตอบที่ครูบ๊อบแทบจะมิได้ ใช้ เวลามากในการใคร่ ครวญ ครู
บ๊ อบกล่าวต่อว่า “ถ้ าหากไม่เชื่อก็ลองหายใจเข้ า-ออกและตรึก ตรองดูสิว่าชี วิตนี ท้ ุก ข์ เรื่ องอะไรบ้ าง
แต่ที่ผมทุกข์มากๆ คือเรื่ องลูก ศิษย์ พระทั ้งหลาย เมื่อครัง้ ที่มีเหตุก ารณ์ เผาสถานทูตไทย วันก่ อน
หน้ านัน้ ผมยัง นํ า แนวคิ ดเรื่ อ งสัน ติ วิธี ไ ปสอนลูก ศิ ษ ย์ วัน ต่อ มาเมื่ อ ข่ าวลวงทางทีวี อ อกมาว่ า
เจ้ าหน้ าที่ในสถานทูตเขมรในกรุงเทพฯ ถูก คนไทยฆ่าตาย น่ าเศร้ าใจมากที่ลูก ศิษย์ พระทั ้งหลาย
บอกว่า อยากจะถกจีวรวิ่งไปฆ่าเสียม (คนสยาม) ผมก็ไม่ร้ ูจะทํายังไง สิ่งที่พอทําได้ ก็ได้ แ ต่ก ารที่นํา
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แนวคิ ดเรื่ อง “กาลามสูต ร” ในพุท ธศาสนาไปสอนลูก ศิ ษย์ หวังว่ าวัน หนึ่งเขาจะตระหนัก ได้ ว่ า
รัฐบาลของเขาปั่ นหัวเขาให้ เกลียดชังเพื่อนบ้ านอยู่”
เส้นทางที ่ 3 เรื ่องราวชี วิตของ พระสุวิชชา
ผู้ศึก ษารู้ จัก พระสุวิช ชาจากคํ าแนะนํ า ของครู บ๊อบซึ่งกล่าวว่า ตนนั น้ มีลูก ศิษ ย์ ค น
สําคัญอยู่ที่ วัดอุณณาโลม กรุ งพนมเปญ ดังนัน้ การเดินทางจากจังหวัดพระตะบองมายังเมือ ง
หลวงจึงเป็ นโอกาสอันดีที่ จะได้ หาข้ อมูลจากหลายแหล่ง หลวงพี่สุวิชชานัน้ เป็ นชาวพระตะบอง
โดยกํ าเนิ ด และยังมีพรรษาน้ อยอยู่ หลังจากที่บวชเรี ย นที่จังหวัดพระตะบองและได้ มีโอกาสรํ่ า
เรียนกับครูบ๊อบแล้ ว ท่านได้ เดินทางเข้ ามาศึก ษาต่อในเมืองหลวงและร่ วมประสานงานเป็ นกํ าลัง
สําคัญในการจัดธรรมยาตรา นอกจากนี ท้ ่านยังร่ วมงานองค์ก รพัฒนาเอกชนแนวพุทธที่ทํางาน
ร่วมกันอยู่ในกรุงพนมเปญด้ วย หลวงพี่สวุ ิชชานั ้นมีลกั ษณะคล้ ายกับพระภิก ษุ รุ่นใหม่ข องกัมพูชา
คือ ท่านสามารถใช้ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นได้ ดี ทําให้ สามารถติดต่อประสานงาน
กับ องค์ก รหรื อเครื อข่ ายระหว่างประเทศได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเครื อข่ ายพุทธศาสนาเพื่อสังคม
(Socially Engaged Buddhist Network) ล่ าสุดท่านได้ รับเชิ ญให้ ไปปฏิบัติภาวนา ณ หมู่บ้า น
พลัม ที่เมืองบอร์โด (Bordeaux) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็ นสถานปฏิบัติธรรมของท่านติช นัท ฮันห์
( hich hat anh) เป็ นพระภิกษุที่เป็ นกําลังสําคัญในเครือข่ายพุทธศาสนาเพื่อสังคมในระดับ
นานาชาติ
นอกจากการทําความเข้ าใจข้ อมูลหรื อรายละเอีย ดชี วิตและความคิดของทางคณะผู้
จัดธรรมยาตราแล้ ว อีกส่วนหนึ่งเป็ นการทําความเข้ าใจวิถีปฏิบัติตามแนวทางของมหาโฆษนันทะ
ซึง่ มีการนําวิธีการเจริญสัมปชัญญะในแนวทางปฏิบัติข องธัมมธโรภิก ขุ แห่งวัดชายนา อ.เมือง จ.
นครศรี ธรรมราช ไปใช้ สอนผู้ เข้ า ร่ ว มธรรมยาตราและสร้ า งแนวทางการปฏิ บัติ ให้ แ ก่ พ ระภิก ษุ
กัมพูชาที่จํ าพรรษาอยู่ ณ วัด สําเภามาส กรุ งพนมเปญด้ วย เพื่อ ให้ สามารถเข้ าใจวิ ถีป ฏิบั ติ
ดังกล่าว ผู้วิจัยใช้ วิธีเก็บข้ อมูลโดยการอุปสมบท ณ วัดชายนา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
นอกจากนี ผ้ ้ ู วิจัย ยังเก็ บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผ้ ู ที่เคยเข้ าร่ วมธรรมยาตราทั ้งใน
ประเทศไทย (ในการจัดธรรมยาตราครัง้ ที่ 5 นัน้ เกิ ดขึน้ บริ เวณรอบทะเลสาบสงขลา ทําให้ มีชาว
ไทยจํานวนหนึ่งเข้ าร่วม) และในประเทศกัมพูชาเพื่อให้ เข้ าใจมุมมองในอีก ลัก ษณะหนึ่ง ยิ่ งไปกว่า
นั ้น ผู้วิจัยยังใช้ วิธีการสัมภาษณ์เครือข่ายองค์กรพุทธเพื่อสังคมที่เคยทํางานร่วมกับธรรมยาตรา
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นักมานุษยวิทยาและช่ างถ่ ายภาพในสนามอันอ่ อนไหว
แม้ ผ้ ู วิจัย จะได้ ทํา ความรู้ จั ก กั บคณะผู้จั ดและสมาชิ ก ธรรมยาตราท่า นต่า งๆ ก่ อ น
หน้ าที่จะไปร่วมเดิน แต่ก็เกิดความกังวลใจที่สําคัญสองประการ ประการแรก ในขณะที่เดินเราจะ
สามารถเคลื่อนย้ ายตนเองขึน้ ลงในขบวนได้ อย่ างไร เพื่อให้ สามารถพูดคุย กับพระเถระ สามเณร
และฆราวาส ในวันแรกที่ผ้ วู ิจัยเข้ าไปร่ วมเดิน ทางคณะผู้จัดได้ มอบหมายงานให้ ผ้ ูวิจัย เป็ น “ช่ าง
ถ่ายภาพ” ผู้วิจัยจึงสามารถใช้ ก ารอ้ างหน้ าที่นีอ้ ธิ บายกับผู้ที่ร่วมเดินได้ ว่าเหตุใดตนเองจึงเดินไป
เดินมาระหว่างหัวขบวนกับ ท้ ายขบวนได้ บทบาทของช่ างถ่ ายภาพเป็ นบทบาทที่น่าสนใจเพราะ
ช่ า งถ่ า ยภาพคื อ ผู้ ที่ เ ลื อ กสรรภู มิ ทั ศ น์ บ างมุ ม ของความจริ ง มานํ า เสนอ เช่ น เดี ย วกั บ นั ก
มานุษยวิทยา การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของเขาและเธอย่อมมีข้อจํากัด “กล้ องถ่ ายรู ป ” ของ
ผู้วิจัยจะฉายภาพในลักษณะใดให้ ผ้ อู ่านได้ เพ่งพิศ คงต้ องพลิกหน้ าถัดๆ ไป
อย่างไรก็ ตาม สําหรับภาพบางภาพกว่าจะได้ มา ย่ อมต้ องรอคอย เฝ้าติดตาม หรื อ
แม้ กระทัง่ “สุ่มเสี่ยง” ต่อภยันตรายต่างๆ ในบทต่อๆ ไปท่านผู้อ่านคงจะได้ ฟัง “เบื อ้ งหลังการถ่ าย
ทํา” ในบางช่วงตอนที่เมื่อผู้วิจัย ผ่ านพ้ นห้ วงเวลาดังกล่าวมาได้ แ ล้ วนัน้ เมื่อนึก ถึงเมื่อใดก็ ให้ ร้ ู สึก
หวาดผวาเมื่อนั ้น เมื่อนักเรียนมานุษยวิทยาชาวไทยผู้นี ้กําลังย่างเหยียบลงไปในดินแดนซึ่งเคยเป็ น
สมรภูมิ และ ณ ห้ วงยามปั จจุบันซึง่ ความเป็ นพลเมืองของผู้วิจัย ได้ เข้ าไปมีส่วนในสงครามที่กําลัง
ปะทุอยู่ระหว่างฝ่ ายไทยและกัมพูชา

