บทที่ 2
อารามกับความหวังในโลกวังเวง

ศาสนภูมิทัศน์ กับวิกฤตการณ์ ของโลก
ศาสนาเป็ นสิ่งที่นักสังคมศาสตร์ให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในวิก ฤตการณ์ ต่างๆ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมยุโรปเข้ าสู่ยุคสมัยใหม่ซึ่งผ่ านการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ แ ละอุตสาหกรรมมา
ตั ้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 และส่งอิทธิ พลถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 นัน้ ได้ เปลี่ย นภูมิทัศน์ ทั ้งทางภาย
ภาพและทางสังคมรวมทั ้งจิตสํานึกของผู้คนอย่างรวดเร็ว รุ นแรง และลึก ซึ ้ง ศาสนาในฐานะที่เป็ น
สถาบันหลักในการกําหนดวิธีคิดและเป็ นเบ้ าหลอมของความหมายในสังคมดั ้งเดิมนัน้ ถูก ปฏิเสธ
ท้ าทาย วิพากษ์ และตั ้งคําถามจากระบบคุณค่าและเหตุผลนิ ย ม (rationalism) ชุดใหม่ซึ่งสมาทาน
แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าโลกของวัตถุเป็ นความจริ งสูงสุด (material determinism) ความ
เชื่ อดัง้ เดิม ศรั ทธา ความเข้ า ใจและชุ ด คํา อธิ บายโลกของศาสนาถูก มองว่ าเป็ นสิ่ งที่ มอมเมา
ประชาชน (opium)1 ทั ้งยังเป็ นเครื่ องมือของการกดขี่ (power over) และครอบงํ าผู้คนให้ หลงงม
งาย ทัศนะต่อศาสนาดังกล่าวจํากัดกรอบการวิเคราะห์สงั คมในฐานะที่เป็ นระบบปิ ดและดํารงอยู่
อย่างโดดเดี่ย ว (self-contained/ isolated society) โดยละเลยไม่ก ล่าวถึง (silent) สถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นจริงในอี ก ซีก โลกหนึ่งซึ่งประเทศมหาอํานาจในยุโรปกํ าลังขยายพรมแดนทางการค้ าและ
อาณาเขตโดยส่งสําเภา เรื อรบ และไม้ ก างเขนต่างทูตเจริ ญสัมพันธไมตรี กับ ‚ชนพื ้นเมือง‛ และ
‚อาณาจักรป่ าเถื่อนล้ าหลังซึง่ บูชาพระอิฐพระปูน ‛2 ควรได้ รับอารยธรรมและความเจริ ญก้ าวหน้ า
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แนวคิดดังกล่าวยังไม่อาจช่วยให้ เข้ าใจได้ ว่า เหตุใดรั ฐซึ่งเคยสมาทานแนวคิดและท่า ทีปรปั ก ษ์ ต่อ
ศาสนาแบบมาร์ กซ์อย่างเวียดนาม ลาว และกัมพูชากลับกลายมาเป็ นผู้ใช้ เครื่ องมอมเมาประชาชนหรื อ ‚ฝิ่ น‛
นั ้นเสียเอง ด้ วยเห็นว่าไม่มีพลังอื่นใดจะสามารถกํากับพลเมืองและสร้ างเอกภาพและบูรณภาพแห่งรัฐได้ เท่ากับ
ศาสนา (Louis Gabaude, personal communication)
2
ทัศนะและท่าทีเกี่ยวกับความเชื่อและการนับถือศาสนาของชนพื ้นเมืองในลัก ษณะดังกล่า วปรากฏ
ชัดเจนในข้ อเขียนของชาวตะวันตกซึ่งเดินทางไปยังดินแดนโพ้ นทะเล ดังในจดหมายเหตุข องเดอ ลาลูแ บร์ ซึ่ง
เดินทางมายังสยามในสมัย อยุธยา รวมไปถึ งนวนิย ายอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเขีย นขึ ้นมาใหม่จากการค้ น คว้ า
เอกสารทางประวัติศาสตร์ ของผู้ประพันธ์ทําให้ เห็นวิธีการที่ชาติมหาอํา นาจในยุโรปใช้ ในการล่า อาณานิคม ดู
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ในแบบวิทยาศาสตร์ แนวคิ ดทางสังคมศาสตร์ ที่มีต่อศาสนาว่าเป็ นเครื่ องมอมเมาและครอบงํ า
ประชาชนนัน้ ล้ มเหลวต่อการทําความเข้ าใจปฏิบัติก ารทางศาสนาและพิธีก รรมแห่งการต่อต้ าน
(religious practice and ritual of resistance) ซึ่งเกิ ดขึน้ เพื่อตอบโต้ ก ารกดขี่ ข่ มเหงของรัฐบาล
อาณานิคมเช่นกรณีของการจาริ กแสวงบุญที่ซามาร์ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ซงึ่ สามารถระดมมวลชนเข้ า
ร่วมได้ เป็ นจํานวนมากในการต่อต้ านรัฐบาลอาณานิ คมสเปน (Cruikshank 1979) เทววิทยาแห่ง
การปลดปล่อย (theology of liberation) ในหมู่ประเทศละตินอเมริกาซึง่ ศาสนาได้ มีบทบาทสําคัญ
ในการขับเคลื่อนผู้คนให้ เผชิ ญหน้ ากั บรัฐบาลอาณานิ คม (อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล 2551: 5; 2551:
109) ขบวนการพระศรีอาริย์ (millennialism) ที่เกิดขึ ้นในเขตชนบทหลายแห่งของประเทศกัมพูชา
(Sam 1987) สงครามฉัตรในปี 1942 ซึง่ นําโดยยุวสงฆ์เขมรซึ่งกางร่ มเดินภาวนาประท้ วงรัฐบาล
อาณานิ ค มฝรั่ งเศส (Harris 2005; Locard 2007: 70-81; Sam 1987) แนวคิ ดและความ
เคลื่อนไหวทางศาสนาซึง่ ปรากฏตัวออกมาในสภาวะวิก ฤตของสังคมเป็ นสิ่งที่ต้องตั ้งคําถามกลับ
ต่อความชอบธรรมของทัศนะแบบลดทอน (reductionism) ซึ่งประเมินค่าศาสนาว่าเป็ นส่วนเกิ น
และสิ่งเลวร้ ายของสังคม
นอกเหนื อ จากทัศ นะแบบลดทอนที่ มี ต่ อ ศาสนาแล้ ว ทัศ นะที่ ม องศาสนาเป็ น
เครื่องมือ (instrumentalism) ซึง่ จะถูกหยิบฉวยมาใช้ ได้ เมื่อจําเป็ นกล่าวคือ เมื่อมีเงื่ อนไขทางวัตถุ
(interest) มากํากับปฏิบัติการทางศาสนา การปรากฏของความเชื่ อและลัทธิ พิธีต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่
ผ่ า นการคิด คํา นวณอย่ า งมี เหตุผ ล (calculation) สาเหตุที่ ทํา ให้ คนบนเกาะซาร์ ม าร์ (Samar)
ออกมาเดินจาริกประท้ วงรัฐบาลอาณานิคมสเปนในทัศนะดังกล่าวจึงมีสาเหตุหลัก มาจากการเก็ บ
ภาษี ที่สูงขึน้ เพราะไม่มีป ฏิบัติ ก ารทางศาสนาและพิ ธีก รรมใดที่ไม่มีผลประโยชน์ อ ยู่เบื อ้ งหลัง
คําอธิ บ ายพฤติก รรมทางศาสนาในทํานองนี ค้ งไม่ อาจทํ าความเข้ าใจได้ ว่าสภาวะของผู้จาริ ก ที่
พร้ อมจะสละชีวิตในการเดินจาริกรอนแรมในระยะไกลและต้ องเผชิ ญกับความยากลําบากนัน้ คุ้ม
กับการบีบให้ ลดหย่อนภาษี แนวคิดดังกล่าวย่ อมพบกับข้ อจํ ากัดว่าเมื่อชาวบาหลีเผชิ ญหน้ ากับ
กองกํ าลังดัชต์ (Dutch) พวกเขาประกอบพิ ธีปุปุ ตัน (Puputan) ซึ่ง มีก ารชํ าระล้ างร่ า งกายให้
บริสทุ ธิ์และสวมชุดขาว ยาตราเข้ าหากระสุนปื น การรบกันเพื่อสิ่งที่เชื่ อระหว่างชาวคริ สต์แ ละชาว
มุสลิมในสงครามครู เสดซึ่งกิ นเวลานั บศตวรรษ การพลีชีพในสงครามศาสนาที่เ รี ย กว่ าญิ ฮาด
(Jihad) สงครามฉัตรในกัมพูชาซึ่งเกิ ดขึน้ อีก ครัง้ เมื่อปี ค.ศ.1997 เมื่อพระสงฆ์เขมรจํ านวน
มากเดิน ภาวนาและจํ านวนหนึ่งยั งคงอาราธนาพระปริ ต รขณะที่ก องกํ าลัง ฝ่ ายรัฐ ประหารเข้ า
รายละเอียดเพิ่มเติมใน มอร์ กาน สปอร์ แตส, รุกสยามในนามของพระเจ้ า, กรรณิกา จรรย์แสง แปล, กรุงเทพฯ
มติชน, 2547.
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ปราบปรามอย่ า งรุ น แรง การยิ น ยอมพร้ อ มตายในลัก ษณะนี ค้ ือ พฤติ ก รรมทางศาสนาซึ่ง คิ ด
คํานวณผ่านเงื่อนไขเชิงวัตถุหรือไม่ การตัดสินใจของมนุษย์ที่จะมุ่งตายยั งชวนให้ เชื่ ออีก หรื อไม่ว่า
ศาสนาเป็ นเพียงเครื่องมือที่จะหยิบฉวยมาใช้ เมื่อมีเงื่อนไขเป็ นผลประโยชน์เชิงวัตถุ
การมองว่าศาสนาเป็ นเครื่องมือที่จะถูกเลือกใช้ นัน้ เป็ นแนวคิดที่เชื่ อในสมมติฐานว่า
โลกสมัยใหม่ได้ ผ่านกระบวนการเข้ าสู่ความเป็ นโลกฆราวาส (secularization) แล้ ว ซึ่งมโนทัศน์ นี ้
เชื่ อว่าทุก สังคมที่เปลี่ย นเข้ าสู่ความทันสมัย (modernity) เหตุผลนิ ย ม (rationalism) จะเข้ ามา
แทนที่วิธีคิดทางศาสนา (other-worldly mode of thought) ซึ่งมีนัย สําคัญของการเข้ าสู่ระบบทุน
นิ ย ม และเบี ย ดขับ ศาสนาให้ หลีก เร้ นออกไปจากกิ จของฆราวาส (inner-worldly matters) ด้ วย
แนวความคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาศาสนาซึ่งอิงกับบริ บททางประวัติศาสตร์ ยุโรปที่
ฝ่ ายอาณาจักรเริ่มตีตนออกห่างจากศาสนจักรด้ วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองรวมทั ้งการสิ ้นสุด
ลงของอิท ธิ พลของคริ สตจัก รในยุค กลางและการปฏิวัติ ทางวิทยาศาสตร์ การพิ จารณาข้ อมูล
ดังกล่าวทําให้ แขนงวิชานี ้เชื่ออย่างปั กใจว่าเราได้ ก้าวเข้ าสู่ยุคของฆราวาสเพราะเราเป็ นคนรุ่ นใหม่
คนหนุ่มสาวในยุคทันสมัยแล้ วไม่ใช่คนของพระและไม่ใช่ คนของอาราม ทั ้งยังไม่ได้ ถูก กํ ากับด้ วย
วิธีคิดแบบศาสนาและเชื่อว่าสังคมอื่นๆ นอกเหนือจากสังคมในซีก โลกตะวันตกก็ จะดําเนิ นไปตาม
รูปแบบความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การอนุมานเช่ นนี ท้ ําให้ โลกวิชาการภาษาตะวันตกเกิ ดความ
ตื่นตัวต่อ ปรากฏการณ์ อย่ างเทววิทยาแห่งการปลดปล่อ ย (theology of liberation) ในกลุ่ม
ประเทศละตินอเมริกา การเดินภาวนาเป็ นกลุ่มของสงฆ์เพื่อเรียกร้ องสันติภาพอย่ า งกรณี ข องธรรม
ยาตรา สงครามฉั ตร การเดินภาวนาเพื่อสัน ติ และการเดินของพระสงฆ์ ชาวพม่าเพื่อต่อต้ า น
รัฐ บาลเผด็ จการทหาร เหล่า นี ถ้ ู ก ขนานนามว่า เป็ น พุทธศาสนาแนวพัฒ นาสัง คม (engaged
Buddhism) ด้ วยเข้ าใจว่าโลกศาสนาที่เคยแยกขาดไปจากโลกฆราวาสนั น้ ได้ หวนกลับ มาแล้ ว
ศาสนายังคงเป็ นเพียงรูปแบบและเครื่องมือที่สามารถหยิบฉวยมาใช้ ได้ เมื่อต้ องการประโยชน์ ด้ วย
แนวคิดดังกล่าวมองว่าเทววิทยาไม่เคยช่ วยปลดเปลื ้องศาสนิ ก ออกจากความทุก ข์ ทางสังคมจึง
เรียกปรากฏการณ์ในละตินอเมริกาว่า ‚เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย‛ และด้ วยมองว่าพุทธศาสนา
โดยเฉพาะสายเถรวาทมุ่งสอนเฉพาะให้ คนบรรลุธรรมและไม่สนใจทางโลกจึงเรี ย กปฏิบัติก ารทาง
วัฒนธรรมของชาวพุทธที่เกิดขึ ้นนี ้ว่าเป็ น พุทธศาสนาแนวพัฒนาสังคม (อันมีนัย ว่าก่ อนหน้ านี พ้ ุทธ
ศาสนาไม่เคยพัฒนาสังคมและไม่เคยข้ องเกี่ยวกับมิติสงั คม)
ทัศนะและท่าทีที่มีต่อ ศาสนาดังกล่าวมิไ ด้ มองว่าศาสนาเป็ นระบบความหมายอัน
ซับ ซ้ อน (religion as a cultural system) ซึ่งมนุษย์ ก ระทําการทั ้งที่ร้ ู ตัวและไม่ร้ ู ตัวโดยมีแ นวคิด
ทางศี ลธรรมของศาสนากํ ากั บ อยู่ การลดบทบาทของศาสนจัก รและวาติกั นออกจากรั ฐชาติ
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สมัยใหม่ในยุโรปไม่ได้ แปลว่าชาวคาธอลิกทัว่ ยุโรปจะเคร่งครัดในศาสนาน้ อยลง การที่อินเดีย ระบุ
อย่ างเป็ นทางการว่าเป็ นรัฐฆราวาส (secularized state) มิได้ หมายความว่าชาวอินเดีย หลาก
ศาสนาจะมีความเป็ นศาสนิ ก น้ อยลง พิธีมหากุมภเมลาที่ทําให้ ชาวฮิ นดูจาริ ก แสวงบุญไปชํ าระ
ล้ างบาปที่แม่นํ ้าคงคาจํานวนนับล้ านคนที่เมืองพาราณสีดจู ะขัดแย้ งกันกับความเป็ นรัฐและสังคม
ฆราวาสของยุ คอิ นเดีย ‚ทันสมัย ‛ ที่ ริม ฝั่ ง แม่ นํา้ คงคาเราไม่ สามารถจํ า แนกได้ ว่ าใครเคยเป็ น
ข้ าราชการชัน้ ผู้ใหญ่ มีหน้ าที่ก ารงานดีมาก่ อนเพราะพวกเขาและเธอเลือกดําเนิ นชี วิตตามหลัก
อาศรม 4 เมื่อถึงวัยเกษี ยณอายุราชการอายุจําตรงกับช่ วงของสันยาสีคือการบํ าเพ็ ญพรตภาวนา
ชาวฮินดูสงู อายุเหล่านี ้ต้ องจากเรือนเพื่อไปใช้ ชีวิตแบบนักบวชเพื่อรอการบรรลุธรรม วิถีชีวิตแบบ
นี ย้ ั ง คงเกิ ด ขึ น้ และดํ า เนิ น ไปในรั ฐ ที่ ถู ก เรี ย กว่ า ‚รั ฐ ฆราวาส‛ และ ‚สั ง คมทั น สมัย ‛ และ
เช่นเดียวกันกับชาวเขมรสูงอายุทั ้งหญิงชายเมื่อสูงอายุจะโกนศีรษะ ถืออุโบสถศีล และไปอาศัย รับ
ใช้ งานการในอาราม ปฏิบัติตามขั ้นตอนชีวิตเฉกเช่นสันยาสีในหลักอาศรม 4 ของอินเดีย การสละ
เรือนมีการปฏิบัติกันมาตั ้งแต่สมัยก่อนสังคมเขมรเข้ าสู่ยุคทันสมัย ยุคทันสมัย และแม้ ก ระทั่งใน
ปั จจุบันซึ่งระบอบเขมรแดงเมื่อสี่ทศวรรษก่ อนได้ พยายามกํ าจัดพุทธศาสนาให้ ออกจากวิถีชีวิต
ผู้คนแล้ ว สิ่งเหล่านี ้ยังพบเห็นได้ ในสังคมเขมรปั จจุบัน
การเกิ ดขึน้ ของลัทธิ พิธี ศาสนปฏิ บัติ และขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาต่างๆ
อาทิ การเดินภาวนาเพื่อสันติ และธรรมยาตรา มีแ นวโน้ มว่าจะมีมากขึน้ ในวิก ฤตของโลกในยุค
ปั จจุบัน อาทิ การทรงเจ้ าเข้ าผี การบูชาเทพยดาต่างๆ ความเชื่ อใหม่ๆ ในสังคมเพื่อบรรเทาความ
ไม่มนั่ คง ภัยพิบัติ ความหวาดกลัว และความเสี่ย งต่างๆ นานาในชี วิตของผู้คนและสังคมอันเป็ น
ผลจากความเปลี่ย นแปลงที่รวดเร็ วและรุ นแรงเมื่อสังคมเข้ าสู่ภาวะทันสมัย (modernity) และถูก
รวมเข้ าสู่ระบบโลก (globalization) อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ปรากฏการณ์เหล่านี ้ท้ าทายแนวคิดการ
กลายเป็ นโลกฆราวาส (secularization) ซึง่ ครอบงําสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาศาสนาในฐานะ
คําอธิบายครอบจักรวาลเป็ นเวลานาน (Taylor 2004, 2007) เพราะปฏิบัติการทางศาสนาทั ้งหลาย
ซึง่ ปะทุและแพร่กระจายเพิ่มมากขึ ้นนั ้นสวนทางกับแนวคิดการกลายเป็ นโลกฆราวาสซึ่งเชื่ อว่าเมื่อ
โลกทันสมัย ขึน้ เมื่ อมนุษย์ ร้ ู สึก ระบบเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ มากขึน้ มนุษ ย์ จะเชื่ อ ถื อศาสนา
น้ อยลง กิจกรรมทางโลกย์จะมีบทบาทมากขึ ้นในขณะที่กิจกรรมทางธรรมจะลดบทบาทและแยก
ขาดออกไปจากปริมณฑลแห่งชีวิตและสังคมในที่สดุ
แนวคิ ด ดัง กล่ า วเกิ ด ข้ อจํ า กั ด อย่ า งมากในการทํ า ความเข้ าใจท่ า ที ที่ ค นนั บ ถื อ
วิทยาศาสตร์เหมือนกับศาสนาที่อธิบายโลกและชีวิตในทุกปริมณฑลตั ้งแต่การเกิดจนตาย อธิ บาย
การเกิดขึ ้น ดํารงอยู่ และความดับสูญของชีวิตและสสารด้ วยจินตภาพชุดใหม่ในแบบวิทยาศาสตร์
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แนวคิดดังกล่าวสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ ้นภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมในจี นซึ่งรัฐบาลคอมมิวนิ สต์
พยายามแยกเรื่องศาสนาออกจากเรื่องของสังคม ยกกองกํ าลังไปปราบปรามชาวทิเบตซึ่งรัฐบาล
จีนเชื่อว่านับถือ ‚ฝิ่ น‛ หรือ ‚สิ่งมอมเมาประชาชน‛ หากหลังการปฏิวตั ินัน้ หนังสือปกแดงของเหมา
ถูกปฏิบัติด้วยท่าทีด้วยกับคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนาของทิเบตที่ผ้ ูคนในระบอบต้ องท่องจํ าให้ ได้
เก็บรักษาไว้ อย่างดีเพราะเป็ นสิ่งที่สงู ส่ง และแม้ ผ้ ูครอบครองจะเข้ าใจเนื อ้ หาที่อยู่ข้ างในหรื อไม่ก็
ตามแต่จะไม่ย อมให้ ลบหลู่หนังสือปกแดงของประธานเหมาเจ๋ อตงเป็ นอันขาด สถานภาพข อง
ประธานเหมา คําสอนของเหมา และสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงกลายเป็ นเหมือนพระรัตนไตร
เช่ นเดี ย วกับ ‚การบูชา‛ รู ป เคารพของประธานไกรสอน พรหมวิหานของลาวและโฮจิ มิ นห์ข อง
เวียดนามซึง่ ทั ้งสองเป็ นผู้นํา ‚การปลดแอก‛ สังคมเข้ าสู่ยุคสมัย ปลอดการครอบงํ าของสถาบัน
ศักดินาและศาสนาซึง่ มอมเมาประชาชนตลอดมา แนวคิดดังกล่าวยังคงตีบตันที่จะทําความเข้ าใจ
ระบบสัญลักษณ์สําคัญซึง่ ระบอบเขมรแดงใช้ คือนครวัด ทั ้งๆ ที่นครวัดเป็ นสถานที่ซึ่งประจุไว้ ด้วย
ความหมายทางวัฒนธรรมซึง่ หยั่งรากลึก ในดินแดนภาคพื ้นทวีปของอุษาคเนย์ ทั ้งในฐานะที่เป็ น
จุดหมายปลายทางของการจาริ ก แสวงบุญของชาวพุท ธและเป็ นร่ องรอยของศาสนาฮิ น ดูแ ละ
แนวคิดในการเมืองการปกครองแบบ ‚มลฑล‛ (mandala) ซึง่ เป็ นเรื่องของสถาบันกษั ตริ ย์ ระบอบ
เขมรแดงตีความให้ น ครวัดกลายเป็ น ‚องค์ สัญลัก ษณ์ ‛ (sacra) ในพิธีก รรมแห่ งการปฏิวัติ ใน
ฐานะที่เป็ นรูปธรรมของหยาดเหงื่อแรงงานของผู้คนที่ร่วมกันสร้ างขึ ้นมา การบังคับให้ ทุก คนซึ่งอยู่
ภายใต้ ระบอบต้ องจงรักภักดีต่อ ‚องค์การ‛ คือท่าทีที่มีต่อ ‚สิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ ‛ ที่จําต้ องได้ รับการเคารพ
และยํ าเกรงเพราะอาจให้ คุณให้ โทษแก่ สาวกและศาสนิ ก ได้ นอกจากนี ร้ ะบอบเขมรแดงยังได้
เปลี่ยนรูปลักษณ์ของเทวรู ปศิลาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศด้ วยการทาสีแ ดงชาดทับลงบน
พื ้นผิว1 นายกรัฐมนตรีฮุน แซนของกัมพูชาซึง่ เดิมเคยเข้ าร่ วมกับฝ่ ายเขมรแดงในการปฏิวัติสังคม
ซึง่ นําต้ นแบบการปฏิวตั ิวัฒนธรรมแบบเหมาเจ๋ อตงมาใช้ และต่อมาได้ เปลี่ย นฝ่ ายไปอยู่กับค่าย
สังคมนิยมของเวียดนามซึง่ ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ของระบอบใหม่อย่ างเหนี ย วแน่ นกลับสนับสนุนให้
มีการจัดพิมพ์ตํานานเสด็จกอน2ซึง่ พูดถึงวีรกษัตริย์ซงึ่ ถูกเก็บมาได้ จากท้ องปลาเพื่อยื นยันว่าแม้ ตน
1

ภัณฑารักษ์ ของศูนย์อนุรักษ์ องั กอร์ (Angkor Conservation Center) แห่งจังหวัดเสีย มเรี ย บ อธิ บาย
ให้ ผ้ วู ิจยั ฟั งว่าในสมัยเขมรแดง นายพลตาม็อกซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้นําระดับบัญชาการของระบอบเขมรแดงได้ สงั่ การ
ให้ ใช้ สีแดงชาดทาอาบลงบนวัตถุโบราณทั ้งหลายในประเทศกัมพูชา และบางชิ ้นที่เป็ นรูปเคารพเทพเจ้ า ต่า งๆ มี
คําสัง่ ให้ นําไปถ่วงนํ ้า
2

ตํานานเสด็จกอนเป็ นเรื่ องราวของวีรกษัตริ ย์พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ นิพ นธ์ เขมร โดยกล่า วถึ ง
พระราชประวัติของเสด็จกอนซึ่งเป็ นทารกที่ถกู ชาวประมงพบในท้ องปลา ซึ่งต่อมาได้ กลายเป็ นแม่ทพั ผู้ทะแกล้ ว
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จะไม่ได้ สืบเชื ้อสายมาจากราชวงศ์เขมรโบราณแต่ก็เป็ นผู้ปกครองที่มีบารมีเหมาะสมที่จะเป็ นผู้นํา
และเป็ น ‚สมเด็จ‛ ของ ‚พระราชอาณาจักรกัมพูชา‛ ชื่ อประเทศในปั จจุบันซึ่งเปลี่ย นกลับมาจาก
เดิม ที่เ ป็ นกั มพูชาประชาธิ ป ไตยในสมัย เขมรแดง และสาธารณรั ฐกั มพูชาเมื่อ ครั ง้ กัม พูช าอยู่
ภายใต้ อิทธิพลของเวียดนามอย่างเข้ มข้ นภายหลังการโค่นล้ มเขมรแดงลงจากอํานาจ จะเห็นได้ ว่า
ความพยายามที่จะนําสังคมเข้ าสู่โลกยุคใหม่ โลกของคนหนุ่มสาวที่ไม่ใช่ โลกของคนสูงวัย โลก
ของฆราวาสที่ไม่ใช่โลกของพระและอาราม กลับพบว่าความเข้ มข้ นของท่าทีแบบการนับถื อศาสนา
กลับ มีสูง ขึน้ ความทันสมัย การปฏิ วัติ และวิ ทยาศาสตร์ น อกจากจะไม่สามารถทํา ลายโลก
ศักดิ์สิทธิ์ลงได้ แล้ ว ยังมีวิธีคิดในการจําแนกและมีท่าทีต่อหลักเหตุผลสมัยใหม่ในแบบเดีย วกับที่มี
ต่อศาสนาในยุคจารีต
การปะทุแ ละแพร่ ก ระจายของศาสนปฏิ บั ติ แ ละพิธี ก รรมต่ า งๆ (resurgence of
religious/ ritual practices) จึงมิใช่การฟื น้ คืนชีพของสิ่งที่ตายไปแล้ ว หรื อสิ่งที่ถูก ตัดขาดออกจาก
สังคมภายหลังความเปลี่ยนแปลงที่แนวคิดหลัก ทางสังคมศาสตร์ เชื่ อกันว่าโลกศาสนาถูก กันออก
จากเวที ชีวิ ต และสังคมไปแล้ ว หากความเฟื่ องฟูข องลัท ธิ พิ ธี ต่า งๆ ชี ใ้ ห้ เ ห็ นถึ ง ข้ อจํ า กัด ของ
คําอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมประสบกับหายนภัย
วิกฤตความทันสมัย การปฏิวตั ิ และสงคราม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในกรณี ข องสังคมเขมรซึ่งผ่ าน
เหตุก ารณ์ ฆ่าล้ างเผ่ าพันธุ์มา
ศาสนามีที่ ทางเช่ นไรในสภาพโลกที่แ ตกสลายเป็ นเศษเสี่ย ง
ภูมิทศั น์ทางภายภาพที่เปลี่ยนไปของสังคมจากการพัฒนาและความทันสมัย รวมทั ้งการเป็ นส่วน
หนึ่งของกระแสโลกได้ ลดทอนภูมิทศั น์ของโลกศักดิ์สิทธิ์ลงไปหรือไม่ อารามที่ถูกทําลาย พระที่ถูก
ฆ่าตายในช่วงเขมรแดงทําให้ อารามข้ างในใจของผู้คนแตกสลายและพระที่อยู่ในใจของผู้คนดับ
สูญไปพร้ อ มกั บ เปลวเพลิ งและกระสุน ปื นหรื อไม่ คํ าอธิ บ ายในแนววิวัฒนาการแบบเส้ น ตรง
เชิ งเดี่ย ว (single-linear progress narrative) ว่าสังคมโลกเปลี่ย นจากโลกจารี ต โลกแห่งความ
ศักดิ์สิทธิ์ ไปสู่โลกของเหตุผล ความก้ าวหน้ า และความทันสมัย ซึง่ ทําให้ ศาสนา จิ ตวิญญาณ และ
ความศัก ดิ สิ ทธิ์ ก ลายเป็ นสิ่ง งมงายไร้ สาระและเป็ นเหมือ นคํา หยาบในสังคมศาสตร์ ปั จจุ บั น
แนวทางดังกล่าวจําเป็ นที่จะต้ องถูกสํารวจตรวจสอบในบริ บทที่ศาสนาได้ แ สดงบทบาทสําคัญใน
ความเปลี่ย นแปลงของสังคมโลกในหลายแห่ง ในปั จจุบัน พลัง ของศาสนาได้ ส่ งอิทธิ พลต่อการ
กล้ าสามารถต่อกรกับข้ าศึกและกู้เอกราชให้ แก่พระราชอาณาจักรกัมพูชาได้ โครงเรื่ องของตํา นานซึ่งกล่า วถึ ง
วีรบุรุษ ‚ผู้มีบารมี‛ แต่เคยเป็ นสามัญชนมาก่ อน และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ในตํานานดังกล่า วเกี่ ย วข้ องกับ
จังหวัดกัมปงจาม ซึ่งเป็ นจังหวัดบ้ านเกิดของสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน แซน นายกรัฐมนตรี กัมพูชาจึงมี
คําสัง่ ให้ จดั พิมพ์ตํานานเสด็จกอนเผยแพร่
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เคลื่อนไหว การปลดแอก และการแสวงหาทางรอดของสังคม (Asad)1 ศาสนปฏิบัติแ ละพิธีก รรม
ซึง่ เกิดขึ ้นในบริบทดังกล่าวจึงเป็ นประเด็นความสนใจหลักของวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้
เมื่ อ ศาสนาได้ รั บ ความสนใจจากนั ก สั ง คมศาสตร์ ใ นฐานะที่ เ ป็ นพื น้ ที่ ป ะทะ
ประสานกันของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็ นตัวชี ้วัดทางสังคม เป็ นสํานึก และสิ่งที่หล่อหลอม
ความเป็ นตัวตนของผู้คนในสังคม รวมทั ้งเป็ นสิ่งที่ก่อรูปก่อร่ างองคาพยพของสังคม ประเด็นต่างๆ
เหล่านี ้ได้ ทําให้ เกิดแนวคิด องค์ความรู้ และข้ อถกเถี ย งเชิ งทฤษฎีซึ่งเกิ ดขึน้ จากสังคมซึ่งมีบริ บท
แตกต่างกัน เช่ น การที่มาร์ ก ซ์ (Marx) และเวเบอร์ (Weber) พยายามสร้ างแนวคิดว่าศาสนานัน้
ครอบงํ าและกดขี่ ผ้ ูคนในสังคม โลกสมัย ใหม่ซึ่งผู้คนรู้ จัก เหตุผลในแบบวิทยาศาสตร์ จึงปฏิเสธ
ความงมงายที่ ศ าสนายิ บ ยื่ น คํ า อธิ บ ายทุ ก ปริ ม ณฑลของชี วิ ต ให้ นั น้ อาจจะต้ องพิ จ ารณา
ประกอบด้ วยว่าทัง้ คู่เติบ โตในสัง คมเยอรมัน ซึ่งเป็ นต้ นธารของกระแสการปฏิรูป คริ ส ต์ศาสนา
(Reformation movement) อันเป็ นที่มาของนิ ก ายใหม่คือโปรเตสแตนท์ (Protestant) ซึ่งโดยรู ป
ศัพท์หมายถึงการประท้ วง การคัดค้ าน และการปฏิเสธ ทั ้งนี เ้ นื่ องมาจากแบบแผนของอํานาจการ
ปกครองในโลกยุ โ รปยุ ค กลางนั น้ ศาสนจั ก รมีอํ า นาจอย่ า งล้ น พ้ น มากเกิ น กว่ า อํ า นาจทาง
อาณาจักรหรือทางโลกซึง่ บรรดากษัตริย์ของรัฐต่างๆ มี ลักษณะเช่นนี ้แตกต่างอย่ างมีนัย สําคัญกับ
รัฐแบบมณฑลในโลกจารีตของอุษาคเนย์ซงึ่ ศาสนจักรนั ้นอิงอยู่กับอํานาจของสถาบันการเมืองการ
ปกครอง รวมทั ้งแนวคิดเรื่ องอํานาจศัก ดิ์สิทธิ์ ซึ่งก่ อให้ เกิ ดขบวนการเคลื่อนไหวจากคนระดับ ล่าง
1

Talal Asad สนใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ศาสนามีบทบาทสําคัญ ในการขับเคลื่อนขบวนการ
เคลื่อนไหวต่างๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการนํา ชารี อะฮ์ (Shari’ah) มาตีความใหม่ในสังคมโลกตะวัน ออกกลาง
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในอียิปต์ช่ว งศตวรรษที่ 19-20 ดูร ายละเอีย ดเพิ่มเติมใน Talal Asad, Genealogies of
religion : discipline and reasons of power in Christianity and Islam, Baltimore : Johns Hopkins
University Press, 1993. และ José Casanova, ‚Secularization revisited: A reply to Talal Asad.‛ In
David Scott and Charles Hirschkind (eds.), Powers of the Secular Modern: Talal Asad and his
Interlocutors, Stanford University Press, Palo Alto, CA, 2006. อนึ่ง ในขณะที่ ผ้ วู ิ จัย กํ า ลังตรวจแก้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้อยู่โลกอิสลามกําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญในหลายประเทศ อาทิ อียิปต์ และ
ลิเบีย ประชาชนชาวมุสลิมจํานวนมหาศาลเดินออกสู่ท้องถนนและละหมาดอย่างพร้ อมเพีย งกัน เพื่อขับไล่ผ้ นู ํา
เผด็จการซึ่งครองอํานาจยาวนานหลายทศวรรษ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวขยายผลไปยังประเทศอื่นๆ ที่มผี ้นู าํ เผด็จ
การด้ วย ไม่นานหลังจากข่าวการลุกฮือของชาวมุสลิมแพร่ กระจายออกไป พรรคฝ่ ายค้ านของประเทศกัมพูชา
นํา โดยนายสม รั งสีไ ด้ ออกข่ า วอย่า งต่อเนื่ องว่า ให้ ชาวเขมรลุก ฮือขับไล่ผ้ นู ํา เผด็จการของตนบ้ า งโดยเอา
เยี่ยงอย่างประเทศมุสลิมอย่างอียิปต์ซึ่งประสบความสําเร็ จในการโค่นล้ มผู้นําเผด็จการลงได้ ไม่นานนัก สมเด็จ
อัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน แซน นายกรัฐมนตรี กัมพูชาได้ กล่าวต่อสาธารณชนผ่านทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์
ว่า ‚ถ้ ามีการประท้ วงรัฐบาลในประเทศกัมพูชา ตนจะทําการปิ ดประตูบ้านและตีหมา‛
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เช่น ขบวนการพระศรีอาริย์นั ้นมิได้ มาจากศูนย์ ก ลางของอํานาจ ศาสนจัก ร หรื อมาจากศาสนาใน
แบบทางการเสมอไป การเคลื่อนไหวทางศาสนาเหล่านี ้กลับมาจากชายขอบและพรมแดนระหว่าง
รัฐ ซึ่ง เป็ นศาสนาที่ เ ป็ นวิ ธี คิด และวิถี ชี วิ ต ของผู้ คน (popular/ civic religion) ดัง ที่ Chandler
(1983) ได้ ตั ้งคําถามว่ าการที่ผ้ ูคนในสัง คมเขมรนัน้ ถูก ปลูก ฝั งสั่งสอนให้ สยบยอมต่อผู้ปกครอง
(mystification) อย่างต่อเนื่องยาวนานและเข้ มข้ น เอกราชที่ได้ รับจากฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1952 มี
ความหมายอย่างไรต่อผู้คนในสังคมเขมร ความเป็ นอิสรชนที่สามารถปลดแอกตัวเองจากอํานาจ
ครอบงําทั ้งในทางการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมได้ ก่อตัวขึ ้นหรือไม่ คําถามที่สําคัญดังกล่าวของ
นักประวัติศาสตร์กัมพูชาคนสําคัญนี ้คงจะต้ องพิจารณาด้ วยว่าในประวัติศาสตร์ กัมพูชา นอกจาก
ศาสนาจะบงการชี วิตทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนแล้ ว ยังมีด้านอื่นของศาสนาที่ช่วยปลด
แอกอํานาจครอบงํ าในแบบอื่นหรื อไม่ ตัวอย่ างของขบวนการพระศรี อาริ ย์ที่ปะทะขึน้ ในชนบท
หลายแห่งของเขมรก่อนปี ค.ศ.1952 และขบวนการเรียกร้ องเอกราชของพระสงฆ์นัน้ ควรได้ รับการ
พิจารณาประกอบด้ วยว่าที่ทางของพุท ธศาสนาในสังคมเขมร และท่าทีที่ชาวเขมรมี ต่อศาสนา
คือศาสนทัศน์ หรื อกล่าวอีก นัย หนึ่งว่าศาสนาในความเข้ าใจของผู้คน (religiosity) นัน้ มีลัก ษณะ
อย่างไรในสังคมเขมร ผู้วิจัย ให้ ความสําคัญกับศาสนาในฐานะที่เป็ นพลังในการสร้ างสํานึก ทาง
สังคม (social consciousness) เป็ นแหล่งอ้ างอิงของสังคมและวัฒนธรรม (a source of cultural
reference) และศาสนาในฐานะปฏิบัติก ารทางวัฒนธรรม (cultural practice) ที่ดํารงอยู่ในชี วิต
ของผู้คนในสังคมเขมร1
การทําความเข้ าใจความเฉพาะเจาะจงของบริ บททางประวัติศาสตร์ ข องสังคมเมื่อ
ต้ องพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของศาสนาในสังคมใดสังคมหนึ่งนัน้ จึงเป็ นแนวทางที่สําคัญของ
งานทางมานุษยวิทยาในปั จจุบัน ซึ่งไม่ ย อมจํ านนและสมาทานต่อ แนวคิดทฤษฎี ที่พยายามหา
ข้ อสรุปครอบจักรวาลและอ้ างความเป็ นสากล การพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาใน
สังคมเขมร่วมสมัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ก็เช่นเดียวกัน แม้ ผ้ วู ิจัยจะเกิดและเติบโตในปริ มณฑลของ
พุทธศาสนาในสังคมไทยซึง่ งานศึกษาจํ านวนมากชี ใ้ ห้ เห็นว่าพุทธศาสนาเถรวาทของไทยเป็ นต้ น
เค้ าที่สําคัญของประเทศข้ างเคียง แม้ กระทัง่ ชาวเขมรเองจํานวนหนึ่งทั ้งที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่พุทธศาสน
1

ซึ่งแตกต่างจากแนวทางที่อิงอยู่กับคําสอนในคัมภีร์ศาสนาที่กําหนดวิธีคิดของผู้คนเหมือนลัก ษณะที่
Weber (1958, 1964) วิเคราะห์ ดูร ายละเอีย ดงานศึก ษาวิเคราะห์ดังกล่า วของเขาได้ ใน Max Weber, The
Protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by Talcott Parsons ; with a foreword by R.H.
Tawney, New York : Scribner, 1958. และ Max Weber, The Sociology of Religion, 3rd ed., translated by
Ephraim Fischoff ; introd. by Talcott Parsons, Boston, Beacon Press, 1964.
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บัณฑิตย์ พระสงฆ์ และฆราวาสซึ่งที่ผ้ ูวิจัย ได้ สัมภาษณ์ ก็ยังยอมรับว่าไทยและเขมรนับถื อพุท ธ
ศาสนาในแบบเดีย วกัน ทว่ าเมื่อพิจ ารณาบริ บ ททางประวัติศาสตร์ ข องทั ้งสองประเทศแล้ วจะ
พบว่ามีความแตกต่างกัน 1 ในส่วนต่อไปผู้วิจัย จึ งพยายามนํ าเสนอภาพของภูมิทัศน์ ทางศาสนา
(religioscape) อันหมายถึงมโนภาพของศาสนาในความเข้ าใจและในความหมายของสังคมเขมร
อันจะเป็ นพื ้นฐานต่อการทําความเข้ าใจความเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทางศาสนาที่เกิ ดขึน้
ในเวลาต่อมา
พุทธศาสนากับการเผชิญหน้ าความเปลี่ยนแปลงในสังคมเขมร
เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชะตากรรมเดีย วกันในอนุภูมิภาคลุ่มนํ า้ โขงตอนกลางและล่าง
อันประกอบด้ วย ลาว ไทย และเวียดนาม นับแต่ช่วงเวลาการปกครองภายใต้ อารัก ขาของฝรั่งเศส
(French Protectorate) ในคริ ส ต์ศตวรรษที่ 19 ประเทศกัมพูช าได้ เ ผชิ ญกั บคลื่น ลมแห่ งความ
เปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญ หลายระลอกทั ้งในด้ านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม พุทธ
ศาสนาอันเป็ นสดมภ์หลักของสังคมเขมร (Ebihara 1968) ต้ องปะทะกับแรงเสีย ดทานหลายห้ วง
เวลาซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ‚ศาสนทัศน์‛ (religiosity) หรือท่าทีที่ผ้ คู นมีต่อศาสนาไม่ว่าจะเป็ น
‚การปฏิรูปศาสนา‛ โดยการตั ้งคําถามต่อวัตรปฏิบัติข องสงฆ์ภายหลังจากที่สยามประเทศได้ แ ผ่
อิทธิพลแนวคิดธรรมยุติกนิกายเข้ าไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน 2 (อุเทน วงศ์สถิ ตย์ 2549: 177) อันทํา
ให้ เกิดการแบ่งขั ้วทางความคิดในหมู่สงฆ์3 (Hansen 2007) ‚การเรี ย กร้ องให้ สถาบันศาสนาแสดง
1

ดูรายละเอียดงานศึกษาเปรี ยบเทียบแง่มมุ ของพุทธศาสนาในประเทศไทยและกัมพูชาจากมุมมอง
ของชาวเขมรที่มาศึก ษาต่อในประเทศไทยได้ ใน Samsopheap Preap, "A Comparative Study of Thai and
Khmer Buddhism", M.A. Thesis in Buddhist Studies, Mahachulalongkornrajavidyalaya University,
B.E.2548.
2
พุทธศาสนาในแบบธรรมยุติกนิกายเผยแพร่ เข้ าไปในพระราชอาณาจักรกัมพูชาในรัชสมัยของสมเด็จ
พระหริ รั ก ษ์ รามาธิ บ ดี ใ นปี ค.ศ. 1856 โดยพระมหากษั ต ริ ย์ แ ห่ ง กั ม พูช าพระองค์ นี ้ มี พ ระศุภ อัก ษรถึ ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทูลขอพระมหาปาน ปั ญญาสีโล เข้ าไปเผยแผ่ธรรมยุติก ยนิก ายในพระ
ราชอาณาจักร
3
การรับพุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายเข้ าไปในพระราชอาณาจัก รกัมพูชานั ้น นอกจากจะเกิ ดข้ อ
ถกเถียงกันในเรื่ องวัตรปฏิบตั ิในหมู่ภิกษุสงฆ์แล้ ว นิกายดังกล่าวยังกลายเป็ นแห่งที่มาแห่งอํานาจซึ่งถูกใช้ในการ
คํ ้าจุนสถาบันกษั ตริ ย์ในพระราชอาณาจักรกัมพูชาตั ้งแต่ครัง้ ที่รับเข้ าไปจนกระทัง่ ในปั จจุบนั ดังจะพบว่า นิก าย
ดังกล่าวถูกลดความสําคัญลงพร้ อมๆ กับการเสื่อมคลายคงของสถาบัน กษั ตริ ย์ในพระราชอาณาจัก รกัมพูชา
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บทบาททางการเมือง‛ อาทิ ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มยุวสงฆ์ซึ่งรู้ จัก กันในนาม ‚การประท้ วง
กลด/ สงครามฉั ต ร‛ (umbrella demonstration)1 ซึ่ง เป็ นผลโดยตรงจากการรับ เอาแนวคิ ด
การศึกษาแบบตะวันตกเข้ ามาวางระบบการศึก ษาของสงฆ์แ ละทําให้ เกิ ดกลุ่มสงฆ์ปั ญญาชนขึน้
ขบวนการนี ท้ ้ ายที่ สุดนํ าไปสู่ก ารได้ รับเอกราชจากฝรั่งเศสของประเทศกั มพูช าในปี ค.ศ.1953
(Locard 2007) ‚การตีความแนวคิดทางพุทธศาสนาเพื่อแสดงจุดยื ดทางการเมืองในบรรยากาศ
สงครามเย็น‛ เช่น แนวคิดเรื่อง ‚ธรรมิกสังคมนิ ย ม‛ ของรัฐบาลเจ้ าสีหนุ (Sam 1987; Suksamran
1993) ‚การใช้ คําสอนทางพุทธศาสนาเพื่อปลุกระดมมวลชน‛ อาทิ การปลุกกระแสความเกลีย ดชัง
และความหวาดกลัวภัย/มารเวียดนามของรัฐบาลนายพลลอน นอล (ค.ศ.1970-1975) ภายใต้ ก าร
สนับสนุนของสหรัฐอเมริ ก า ‚การมองศาสนาเป็ นฝิ่ น‛ เช่ น นโยบายกดดัน เบี ย ดขับ และความ
พยายามทําลายล้ างสถาบันศาสนาภายใต้ นโยบายของรัฐบาลเขมรแดงระหว่างปี ค.ศ.1975-7979
(Harris 2005, 2007; Sam 1987; Suksamran 1993) และ ‚การใช้ ศาสนาเป็ นมอร์ ฟีนแห่งความ
มัน่ คง‛ ดังเห็นได้ จากนโยบายการควบคุมการปกครองและสถาบันสงฆ์อย่ างเข้ มงวดและใกล้ ชิด
ในนโยบายของรัฐบาลเฮง สัมริ น (ค.ศ.1979-1989) รวมทั ้งการใช้ ศาสนาเพื่อสร้ างบูรณภาพทาง
สังคม รัฐชาติ และประชานิยมของรัฐบาลเขมรปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างพุทธศาสนากับปฏิบัติการทางการเมืองในสังคมเขมร
มิได้ เกิดขึ ้นเฉพาะในระดับรัฐกับสถาบันสงฆ์เท่านัน้ หากยังปรากฏอยู่ในระดับคนเล็ก คนน้ อยใน
สังคมด้ วย ไม่เว้ นแม้ แต่ในสภาวการณ์ที่ผ้ คู นเหล่านี ต้ ้ องถูก เบี ย ดขับไปอยู่ที่พรมแดนของประเทศ
ในฐานะผู้ลี ้ภัยในค่ายอพยพระหว่างและภายหลังระบอบการปกครองของเขมรแดงเป็ นเวลาเกื อบ
สองทศวรรษ (Ong 2003)
ในขณะที่ ‚มหานิกาย‛ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีจํานวนมากกว่า ได้ รับการสนันสนุนอย่า งแข็ งขัน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ใน
ภายหลังจากที่ข ั ้วอํานาจของ ‚พรรคประชาชนกัมพูชา‛ (Cambodian People’s Party, CPP) สามารถกุมเสีย ง
ข้ างมากในรัฐสภา
1
ในปี ค.ศ. 1942 การประท้ วงกลดเกิดขึ ้นจากกลุ่มยุวสงฆ์หวั ก้ า วหน้ า ราวห้ า ร้ อยรู ปเดิน ขบวนไปยัง
ที่ว่าการของผู้สําเร็ จราชการฝรั่งเศส (Résident Supérieur) โดยกางร่ มเดินไปเป็ นทัศนภาพที่สะดุดตา ต่อมาถูก
รัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสปราบปรามอย่า งรุ น แรง เหตุก ารณ์ ดังกล่า วถูก นํา มากล่า วขานถึ งซํ ้าแล้ ว ซํ ้าเล่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยลอน นอล (ค.ศ. 1970-1975) ซึ่งมีการปลุกกระแสรักชาติที่เรี ยกร้ องให้ พระภิก ษุ สงฆ์
ออกมาแสดงบทบาทต่อต้ านภัยสังคมและภัยของชาติ และเมื่อการรัฐประหารครัง้ ล่าสุดในปี ค.ศ.1997 ในครั ง้
นั ้นมี พระภิก ษุ ส งฆ์ก ลุ่ม หนึ่ง กางร่ ม มาประท้ ว งและถูก คณะรั ฐประหารปราบปรามอย่ า งหนัก ทั ้งการนํ า
รถดับเพลิงมาฉีดนํ ้าและเจ้ าหน้ าที่ตํารวจใช้ กระบองฟาดพระภิกษุสงฆ์ จะเห็น ได้ ว่า เหตุก ารณ์ ครั ง้ นี ้ยืน ยัน ให้
เห็นถึงสิ่งที่ภาคประชาสังคมของเขมรได้ เรี ยนรู้และถอดบทเรี ยนทางประวัติศาสตร์ ของตน
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สรก ไพร วัด และวัง : ศู นย์ กลาง สมรภู มิ หรื อ ชุมทางของความหมายทางศี ล ธรรมใน
สังคมเขมร
เช่นเดียวกับนัก มานุษยวิทยาสํานัก คอร์ แ นล (Cornell University) คนอื่นๆ ที่เข้ ามา
ศึกษาชีวิตชาวบ้ านในสังคมอุษาคเนย์อย่าง Charles F. Keyes ผู้เฝ้ าสังเกตการณ์ โครงสร้ างสังคม
และความเปลี่ ย นแปลงในสัง คมชนบทภาคอี ส านของประเทศไทย May Ebihara สหายนั ก
มานุษยวิทยาของ Keyes ได้ เลือก ‚สวาย‛ หมู่บ้านในจังหวัดกัณฎาลเป็ นสนามตัวแทนที่ใช้ สังเกต
ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมในสังคมเขมรร่วมสมัย 1
สิ่งที่ Ebihara (1966, 1968) พบในชีวิตหมู่บ้านที่เธอศึกษานั ้นมีลกั ษณะคล้ ายกันกับ
ชี วิ ต หมู่บ้ านส่ ว นใหญ่ ที่ นั ก มานุษ ยวิ ท ยายุ ค นั น้ ไปศึก ษาในแถบภาคพื น้ ทวี ป ของอุษ าคเนย์
(Mainland Southeast Asia) คือ ประเทศไทย ลาว พม่า จี นตอนใต้ บางส่วนของเวีย ดนาม และ
กั ม พูช า ชี วิ ต หมู่บ้ านในงานศึก ษาเหล่ า นี ร้ วมทัง้ ของเอบิ ฮ าราได้ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ความสํ า คัญ ของ
การเกษตรซึง่ เป็ นรากฐานของชนบท ความสัมพันธ์ อันใกล้ ชิดของพุทธศาสนาเถรวาทในลัก ษณะ
ของพุทธศาสนาแบบประชานิยมซึง่ มิได้ ให้ ความสูงสุดกับอภิธรรมหรื อพุทธปรัชญาซึ่งมีคัมภีร์ทาง
ศาสนาเป็ นแหล่งอ้ างอิง หากยึดถือคําสอนหลักๆ อันได้ แก่เรื่อง บุญทํากรรมแต่ง ซึง่ เป็ นคําอธิ บาย
ที่นิยามการกระทําของปั จเจกบุคคลว่าสิ่งใดควรทําไม่ควรทํา (ศีล) และจัดวางความสัมพันธ์ ข อง
ผู้คนในสังคม (คนที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าเป็ นเพราะกระทํากุศลกรรม คือการกระทําที่ดี ซึ่ง
ทําให้ บุญที่สงั่ สมมาแต่ชาติปางก่อนและชาติปัจจุบันหรือที่เรียกว่า บารมี นั ้นมีมากกว่า )
1

หลังจากที่ Ebihara เสียชีวิตลง Judy Ledgerwood ผู้ช่วยวิจยั ของเธอได้ ศึก ษาหมู่บ้า นแห่งเดิมต่อ
การทํางานสนามในช่วงยุคสงครามเย็น สงครามเวียดนาม และช่วงหลังสมัยเขมรแดงจนกระทัง่ ในปั จจุบนั ทําให้
Ebihara และ Ledgerwood ได้ ข้อมูลสนามของสังคมชนบทเขมรอันเป็ นประโยชน์ต่อความเข้ า ใจภาพในเชิง
ประวัติและพลวัตของสังคมเขมร การทํางานสนามในลักษณะดังกล่าวปรากฏในงานของ Keyes ด้ ว ยซึ่งอาศัย
บ้ านหนองตื่น ในจังหวัดมหาสารคามเป็ นสนามตัวแทนในการสังเกตความเปลี่ย นแปลงของสังคมชนบทภาค
อีสานของประเทศไทย นอกจากนี ้ Keyesยังมีข้อเขียนที่เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่า งชีวิตหมู่บ้า นกับพุท ธ
ศาสนาเถรวาทในกรณีของบ้ านหนองตื่นกับกรณี ข องหมู่บ้า นสวายซึ่งเป็ นสนามที่ Ebihara ทํา งานอยู่ด้ว ย ดู
รายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ ใน Charles F. Keyes, ‚Communism, Peasants and Buddhism: The Failure of
‘Peasant Revolutions’ in Thailand in Comparison to Cambodia,‛ in Anthropology and Community in
Cambodia: Reflections on the Work of May Ebihara, ed. by John Marston. Melbourne: Monash Asia
Institute, 2011.
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มโนทัศน์เรื่องบุญทํากรรมแต่งและบารมีนี ้เป็ นที่มาของการจัดระเบีย บทางสังคมและ
เป็ นแหล่งอ้ างอิงที่สําคัญของอํานาจทางการเมือง ผู้ปกครองในรัฐจารี ตหรื อรัฐสมัย ใหม่ที่อ้างอิง
สถาบันการปกครองกับจารีตนิยมดังกล่าวซึง่ นิยามความหมายของอํานาจ แหล่งที่มาของอํานาจ
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ และการใช้ อํานาจ (รัตนา โตสกุล 2548: 90-94)
ด้ วยแหล่งอ้ างอิงทางพุทธศาสนาซึง่ ในที่นี ้หมายถึงพุทธศาสนาเถรวาท รัฐจึงถูก มอง
เป็ น ‚อาณาจักร‛ (แปลตามตัวอักษรหมายถึงบริเวณที่กงล้ อหมุนไปถึง ) ซึ่งความหมายสําคัญที่อิง
กับ วิธีคิดในพุทธศาสนาสองประการ (Reynolds 1971; Obeyesekere 1972; Sam 1987) กงล้ อ
แรกคือ ราชอาณาจักร ซึง่ อํานาจเป็ นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่โคจรอยู่รอบสถาบันกษั ตริ ย์ กษั ตริ ย์
เป็ นเจ้ าแห่ง ยศศัก ดิ์ที่จะให้ คุณหรื อให้ โทษต่ อผู้ที่อยู่ ใต้ ป กครอง ผู้ใ ต้ ป กครองถูก นิ ย ามให้ เป็ น
ราษฎรซึ่งเป็ นข้ า แผ่ นดิ น ชี วิ ตของผู้คนจึ งมิได้ เป็ นของตัวเขาและเธอเอง หากแต่อ้ างอิง อยู่กั บ
กษั ตริ ย์ ในอีก ด้ านหนึ่งเพื่อมิให้ ผ้ ูปกครองใช้ อํานาจตามอําเภอใจ กงล้ ออีก ข้ างหนึ่งจึงเป็ นฝ่ าย
ของศาสนจักร ผู้ป กครองนอกจากจะต้ องอุปถัมภ์สถาบันศาสนาแล้ ว ยังถูก เชื่ อว่าเป็ นผู้ที่สั่งสม
บุญญาบารมีมาแต่ชาติปางก่อนจึงพึงได้ รับความเคารพนบนอบและจงรัก ภัก ดีจากผู้ที่ตนปกครอง
เพราะเป็ นผู้ที่สงั่ สมบุญญาบารมีมาน้ อยกว่า และพระมหากษัตริย์จะต้ องเป็ นธรรมิก ราช (ในสังคม
เขมรเรียกว่า พระบาทธรรมิก1) หรือพระราชาที่ประกอบด้ วยธรรมะสําหรับผู้ปกครอง 10 ประการ
หรือที่เรียกว่าทศพิศราชธรรม2
กงล้ อทั ้งสองเป็ นแนวคิดในการปกครองที่สร้ างความชอบธรรมให้ กับสถาบันกษั ตริ ย์
ต้ น แบบของกษั ต ริ ย์ ผ้ ู ทรงธรรมปรากฏในเรื่ อ งเล่ า ทางศาสนาและตํ า นานที่ มี ก ารถ่ า ยทอด
(transmitted) ในสั ง คมผ่ า นศาสนพิ ธี (religious rite) และบทสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น
ผู้ประกอบการกุศลอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการให้ ทานถูก เชื่ อมโยงความหมายเข้ ากับพระเวสสันดร
พระโพธิสตั ว์พระองค์หนึ่งซึ่งเสวยพระชาติสุดท้ ายก่ อนมาเกิ ดเป็ นเจ้ าชายสิทธิ ทัตถะซึ่งได้ บรรลุ
ธรรมเป็ นพระพุทธเจ้ า ผู้ป กครองที่มากบารมีจึงจํ าต้ องประกอบกุศลทานเพื่อสั่งสมบารมีอย่ าง
พระเวสสันดร ผู้ที่ให้ มากเท่าใดยิ่งมีสถานภาพทางสังคมที่สงู กว่ามากเท่านัน้ เพราะ ‚มือที่อยู่สูงนั่น
1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เหง มณี จินฺตา, พฺระบาทธมฺมิก (พระบาทธรรมิก ), พิมพ์ครั ง้ ที่ 2, พุทฺธ
สาสนาเฎีมบีอภิว ฑฺฒน์ : พนมเปญ, 1995. และ Heng Monychenda, ‚In Search of Dhammika Ruler,‛ in
People of Virtue: Reconfiguring Religion, Power and Morality in Cambodia Today, edited by
Alexandra Kent and David Chandler, NIAS Press: Copenhagen, 2008, 310-318.
2

ได้ แก่ ทาน ศีล บริ จาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพีย ร ความไม่โกรธ ความไม่เบีย ดเบีย น
ความอดทน และความเที่ยงธรรม
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เหนือกว่ามือที่อยู่ตํ่าและแบออกรอรับการให้ ‛ ความหมายเชิ งสังคมของทานในพุทธศาสนเถรวาท
จึงเป็ นการตอกยํ ้าความเหนื อกว่าของผู้ให้ มากกว่าผู้รับ ผู้ปกครองที่ประกอบทานการกุศลมาก
และยิ่ งใหญ่ อลังการได้ รับ การยอมรับว่าเป็ นผู้มีบารมี วัดวาอารามและศาสนสถานที่ได้ รับการ
สร้ างจากพระราชาเป็ นเครื่องยืนยันสถานภาพทางสังคมจากความยิ่งใหญ่ของวัดที่สร้ าง1
รัฐในความหมายซึง่ ยึดโยงกับพุทธศาสนาเถรวาทจึงมีลัก ษณะเป็ น มณฑลศัก ดิ์สิทธิ์
(mandala)2 ซึง่ มีบารมีอนั หมายถึงทั ้งอํานาจในทางการเมืองและวัฒนธรรมแผ่ ออกไปโดยรอบ ใน
ภาพกว้ างของอาณาบริเวณภาคพื ้นทวีปของอุษาคเนย์ประกอบด้ วยมณฑลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกระจายตัว
อยู่ตามหัวเมืองต่างๆ เหมือนแสงเทียนที่แผ่รัศมีออกไป ดังนั ้นในบางบริ เวณรัศมีข องแสงเทีย นทับ
ซ้ อนกันอยู่เทียนเล่มที่ใหญ่กว่าและมีแ สง หรื อแสนยานุภาพที่มากกว่าก็ จะทําให้ เทีย นเล่มที่เล็ก
กว่าหรืออาณาจักรที่อ่อนแอกว่าระย่ อแสงลง (ชุลีพร วิรุณหะ, 2550) คํานิ ย ามของรัฐในลัก ษณะ
ดังกล่าวเป็ นชุดคําอธิ บ ายเดีย วกันกับคําอธิ บายลัก ษณะของอาราม (monastery) ดังจะพบการ
บรรยายลักษณะอาณาเขตของรัฐว่าอาณาจัก รหนึ่งจะแยกออกจากอีก อาณาจัก รหนึ่งหรื อส่วนที่
มิใ ช่ อ าณาจั ก รของตนก็ ด้ว ยการพิ จารณาสิ่ งที่ เรี ย กว่า ‚ขอบขั ณฑสีม า‛ โดยปกติ แ ล้ ว ‚สีม า‛
หมายถึ งหลัก ศิล าที่ ใช้ ระบุ เขตของพระอุโบสถหรื อ ศาสนสถานที่สํ าคัญ เป็ นการจํ าแนกพื ้นที่
1

ความหมายในลักษณะดังกล่าวในสังคมเขมรมักอ้ างถึงพระบาทชัยวรมันที่ 7 แม้ รัชกาลของพระองค์
กินเวลาไม่นาน หากพระองค์ทรงสร้ างศาสนสถานจํานวนมากในอาณาบริ เวณที่อาณาจักรแห่งเมืองพระนครแผ่
ไปถึง ข้ อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ ดงั กล่าวทําให้ นกั โบราณคดีฝรั่งเศสในสมัยอาณานิคมตีความว่าดินแดนทีห่ มาย
ด้ วยปราสาทหินและศาสนสถานในศิลปะเขมรโบราณหมายถึ งอํา นาจทางการเมืองที่แ ผ่ไปถึ งด้ ว ย แนวคิด
ดังกล่าวมีผลต่อความคิดเรื่ องชาตินิยมเขมรในปั จจุบนั ซึ่งเชื่อว่าดินแดนที่เป็ นประเทศไทยปั จจุบัน เกิ น ครึ่ งหนึ่ง
เป็ นของกัมพูชา นอกจากนี ้แนวคิดเรื่ องการทําทานเพื่อสร้ างบารมียงั ถูกเน้ นยํ ้าในสมัยที่เจ้ าสีหนุได้รับความนิยม
สูงสุดในทศวรรษ 1960s และแม้ กระทัง่ ในปั จจุบนั ผู้นํากัมพูชายังใช้ วิธีดงั กล่าวในการสร้ างความนิยมในหมู่ชาว
เขมรที่อาศัยในเขตชนบทด้ วยการสร้ างวัดวาอารามขนาดมหึมาเกินกว่าที่ท้องถิ่นจะมีกําลังทรัพยากรในการดูแล
และบริ หารจัดการ ทว่าการทําให้ เกิดขึ ้นได้ หมายถึงผู้เป็ นเจ้ า ภาพนั ้นมีบารมี Ian Harris นัก วิชาการด้ า นพุท ธ
ศาสนาเขมรเรี ย กวิธีคิดดังกล่า วว่า Entrepreneurialism of Merit ดูร ายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ ใน Ian Harris,
‚Entrepreneurialism and Charisma: two modes of doing business in post-Pol Pot Cambodian
Buddhism,‛ in Expressions of Cambodia: The politics of tradition, identity, and change, edited by
Leakthina Chau-Pech Ollier and Tim Winter, New York: Routledge, 2006, 167-180.
2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Stanley Jeyaraja Tambiah, World Conqueror and World Renouncer :
A Study of Buddhism and Polity in Thailand Against a Historical Background, Cambridge :
Cambridge University Press, 1976.
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ศัก ดิ์สิทธิ์ (sacred) ออกจากพื ้นที่สามัญ (profane) (Durkheim 1995) ผู้คนที่อยู่ในรัฐ อยู่ในวัด
และอยู่ในวังจึงเป็ นผู้คนพิเศษเพราะอยู่ในอาณาบริ เวณที่ศัก ดิ์สิทธิ์ ตรงกั นข้ ามกับผู้ที่ถูก ขับออก
จากอาณาจักร คนที่อยู่ตามชายแดน ผู้ที่ห่างออกจากศูนย์ ก ลางทางความหมายอันศัก ดิ์สิทธิ์ มาก
เท่าไหร่ ก็เป็ นคนป่ าคนดงมากขึน้ เท่านัน้ ราษฎร ไพร่ ที่มีสังกัดมูลนาย พระ พราหมณ์ ชี กษั ตริ ย์
และราชวงศ์จึงเป็ นผู้มีสถานะสูงเพราะชีวิตถูกนิยามด้ วยความหมายทางศาสนาว่าเป็ นสิ่งที่สูงส่ง
ถูกอุ้มชูและประคับประคอง ถูกหล่อหลอมห้ อมแหนด้ วยยศฐาบรรดาศัก ดิ์ ได้ รับ ความจงรัก ภัก ดี
และความเมตตากรุ ณา ตรงกัน ข้ า มกั บคนเร่ ร่ อ น ชาวเล โจรสลัด และปะหล่อ งต่ องสู้ (กลุ่ม
คาราวานขายสิ นค้ า ) ซึ่งเดินทางไปเรื่ อยๆ มิ ได้ สถิ ตอยู่ในผื น ดิ นที่ประจุไว้ ด้ว ยความหมายทาง
วัฒนธรรมว่าด้ วยความศักดิ์สิทธิ์ซงึ่ ถูกกําหนดด้ วยขอบขัณฑสีมาและจัก รวาลทัศน์ แ บบไตรภูมิซึ่ง
มีทั ้งระบบระเบียบและลําดับชั ้นอันล่วงละเมิดมิได้ ด้ วยเหตุนี ้รัฐ วัด และวังจึงเชื่ อมโยงกันด้ วยชุด
คํา อธิ บ ายในเชิ ง พุทธศาสนาเถรวาทซึ่งให้ ค วามสํา คัญกั บ พื น้ ที่ เ หล่ า นี ว้ ่า เป็ นศูน ย์ ก ลางทาง
ความหมายทางวัฒนธรรม เป็ นแหล่งอ้ างอิงของชี วิตทางสังคม และเป็ นศูนย์ ก ลางของความเชื่ อ
ความคิด ค่านิยม และความเป็ นตัวตนของสังคมของผู้คนในภาคพื ้นทวีปของอุษาคเนย์ ซึ่งรับนับ
ถือพุทธศาสนาเถรวาทเป็ นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้ อมูลสนามในประเทศกัมพูชาและการค้ นคว้ าจากเอกสาร
อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยพบว่าการนิยามความหมายของพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ในทางศาสนาของสังคมเขมรมี
ความแตกต่างจากความรับรู้โดยทัว่ ไปในสังคมพุทธศาสนาเถรวาท ผู้วิจัย ใคร่ ข ออธิ บายมโนทัศน์
ทางวัฒนธรรมของคําสามคําในสังคมเขมรคือ วัด สรก และไพร เพื่อเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญในการทํา
ความเข้ าใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองที่จักกล่าวถึงในส่วนต่อไป
ในจักรวาลวิทยา (cosmology) ของสังคมเขมรนอกจากอิทธิ พลของแนวคิดแบบไตร
ภูมิซึ่งจัดลําดับ ช่ วงชัน้ ของสิ่ งมีชีวิตในสามภพภูมิคือโลกมนุษย์ สวรรค์ และบาดาลรวมทั ้งเป็ น
แหล่ งอ้ างอิง ของสถานภาพทางสังคมเช่ น พระจั ก รพรรดิ ราชนัน้ เป็ นเสมื อนพระโพธิ สัตว์ ที่ม า
เสวยพระชาติเพื่อธํารงดุลยภาพของภพภูมิเอาไว้ การจัดลําดับช่ วงชัน้ ดังกล่าวยังกํ าหนดด้ วยว่า
คนที่อยู่ต่างลําดับชั ้นควรสัมพันธ์กันอย่างไร มนุษย์ควรสัมพันธ์กับสัตว์เดรัจฉานอย่ างไร เทวดาจะ
สัมพันธ์ กับ พรหมอย่ างไร มนุษย์ สามัญจะสัม พันธ์ กั บพระมหาจัก รพรรดิอ ย่ างไร โลกของแบบ
ดังกล่าวได้ เป็ นตัวกําหนดโลกทางสังคมและโลกกายภาพข้ างนอกคัมภีร์ด้วย นอกจากอิทธิ พลของ
แนวคิดแบบไตรภูมิเมื่อภูมิถึงระบบระเบียบของสังคมแล้ ว ยังมีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ฮินดูที่
หล่อหลอมวิธีคิดในเรื่องระเบียบของสังคมเขมรอย่างมหาศาลและเนิ่นนาน
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คําถามสําคัญที่แ ม้ ก ระทั่งนัก วิชาการด้ า นพุทธศาสนาจํ านวนมากต่างมองข้ ามไป
คําถามที่ว่า ‚วัดคืออะไร‛ แม้ งานศึกษาจํานวนมากยื นยันว่าพุทธศาสนาเถรวาทแบบที่พบเห็นใน
ปั จจุบันซึง่ ผู้คนในภาคพื ้นทวีปของอุษาคเนย์รับนับถืออยู่นีไ้ ด้ รับอิทธิ พลจากลังกาวงศ์ รามัญวงศ์
และสยามวงศ์ ทว่าศูน ย์ ก ลางในการประกอบพิธีก รรมทางศาสนาส่ว นใหญ่ นัน้ กลับถูก เรี ย กว่ า
‚วัด‛ ซึง่ เป็ นคําที่มีต้นทางมาจากภาษาเขมร (Gabaude 2010) บ้ างสันนิษฐานว่าคําว่า ‚วัด‛ เองก็
กร่อนเสีย งมาจากภาษาบาลีว่ า ‚อาวาส‛ ซึ่งหมายถึง อาราม (monastery) ด้ วยเหตุนีจ้ ึงจํ าเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องสืบสาวความหมายในสังคมเขมรว่าวัดหมายถึงอะไร
เมื่อถามชาวเขมรว่าวัดมีลกั ษณะอย่างไรในทางกายภาพ เรามัก จะพบคําตอบว่าวัด
ประกอบด้ วย วิหาร ศาลาฉัน กุฏิ และที่บรรจุก ระดูก ผี (กอนแลงฎาก่ ฉฺอึงนิ งกบาลโขฺ มจ) และ
ศาลอฺนกตา (ศาลผี; ซึง่ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป) นั่นหมายความว่าสิ่งสําคัญที่จะประกอบ
กันขึ ้นมาเป็ นวัดได้ จะต้ องมีองค์ประกอบที่เกี่ ย วข้ องกับความหมายสามด้ านคือ สถานที่ประกอบ
พิธีกรรม สถานที่บริโภค สถานที่พกั ผ่อน และสถานที่แ ห่งความตาย แต่ถ้ าถามว่าองค์ประกอบใด
สําคัญที่ สุดเรามัก จะได้ คํา ตอบว่า ‚วิหาร‛ (ออกเสีย งว่า วิ เฮี ย ) ในวัด เขมร วิหารมีความหมาย
เทีย บเท่ากับ อุโบสถในวัดไทย วัดเขมรมัก จะไม่สร้ างอุโบสถแยกออกมาต่างหาก มัก มีวิหารอยู่
เพียงหลังเดียวซึง่ เป็ นสถานที่สําคัญที่สดุ ในการประกอบสังฆกรรมเช่น การบรรพชาอุปสมบท การ
สวดปาฏิโมกข์ ในสังคมไทยเราเรียกวัดโดยเทียบกับภาษาอังกฤษว่า temple ในขณะที่ในวัดเขมร
temple หมายถึงเฉพาะตัวอาคารของวิหารเท่านั ้น หากเรียกวัดใช้ คําว่า ‘pagoda’
Louis Gabaude (personal communication) นัก วิชาการพุทธศาสนาชาวฝรั่งเศส
อธิบายความแตกต่างระหว่างคําเรียกวัดในประเทศไทย ลาว และกัมพูชาว่าในยุคแรกที่นัก วิชาการ
ชาวตะวันตก1 เดินทางเข้ ามาในภูมิภาคสิ่งที่สังเกตเห็นเมื่อไปเยื อนวัดวาอารามต่างๆ คือสถูป
(Stupa) หรื อเจดีย์ (Chetiya) อาทิ ในพุก ามของพม่า ภาพในเชิ งภูมิทัศ น์ ข องศาสนสถานล้ ว น
หมายด้ วยสถูปและเจดีย์จํานวนมาก เช่นเดีย วกับวัดในเขตพม่า มอญ ล้ านนา และล้ านช้ างล้ วน
หมายด้ วยเจดีย์ แ ละสถูป ทั ้งสิ ้น อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชี ย งใหม่ วัดพระธาตุช่อแฮ
จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุแ ช่ แ ห้ ง จังหวัดน่ าน วัดพระธาตุหริ ภุญไชย จังหวัดลําพูน วัดพระธาตุศรี
สองรัก จังหวัดเลย วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เจดีย์ชเวดากอง กรุงย่ างกุ้ง ประเทศพม่า วัด
ธาตุหลวง กําแพงนครเวีย งจันทน์ วัดพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว ด้ วยเหตุนี ้
1

ในที่นี ้มุ่งหมายถึงชาวฝรั่งเศสเป็ นหลักเพราะประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามสัมพัน ธ์ กับฝรั่ งเศส
ในฐานะเป็ นเทศในอารักขา (French Protectorate) ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ ส่งนัก วิชาการด้ า นบูร พคดีศึก ษาเดิน
ทางเข้ ามาสํารวจและวิจยั สังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในภูมิภาคดังกล่าว
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สถูปและเจดีย์ซงึ่ ในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า un pagode (a pagoda ในภาษาอังกฤษ) จึงกลายเป็ น
คําที่ใช้ เรียก ‚วัด‛ ไปโดยปริ ย าย และด้ วยเหตุที่วัดในสมัย ก่ อนให้ ความสําคัญกับสถูปและเจดีย์
มากเป็ นพิเศษ1 ความหมายของวัดและการเดินทางไปวัดหรื อการมุ่งหน้ าเข้ าหาวัดคือการมุ่งหน้ า
เข้ าหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเพราะสถูปและเจดีย์ถูกให้ ความหมาย (assumed) ว่าเป็ นที่รัก ษาพระ
สรีระของพระพุทธองค์เป็ นหลัก นี่จึงเป็ นที่มาของความคิดและความเชื่อเรื่องการจาริ ก แสวงบุญใน
เขตล้ านนา ล้ านช้ าง พม่า และมอญ เป็ นต้ น เพื่อไปสัก การะ ‚ร่ าง‛ ของพระพุทธองค์ ในขณะที่
สมัยต่อมาความหมายของวัดเคลื่อนไปให้ ความสําคัญกับพระอุโบสถซึ่งมีความเกี่ ย วข้ องกับการ
ประกอบสังฆกรรม การบรรพชาอุปสมบทของพระภิก ษุ สงฆ์มากกว่าเป็ นการรํ าลึก ถึงพระพุทธ
องค์โดยตรง การเดินทางไปยังวัดแม้ จะเป็ นการมุ่งหน้ าเข้ าหาพระพุทธแต่ทว่ากระทําผ่ านพระ พระ
จึงกลายเป็ นตัวกลางและศูนย์กลางของกิจกรรมทางศาสนา พระอุโบสถและวิหารจึงกลายเป็ นชุม
ทางของความหมายทางศาสนา ซึง่ การที่สมั พันธ์โดยตรงระหว่างศาสนิกกับพระพุทธองค์เคลื่อนไป
อยู่ ใ นมื อ ของพระสงฆ์ ใ นฐานะที่ เ ป็ นตัว กลางนั น้ เป็ นเรื่ อ งของการเมื อ ง (Louis Gabaude,
personal communication) ปริ มณฑลของพุทธศาสนาเถรวาทจึงให้ ความสําคัญกับพระสงฆ์ใน
ฐานะเป็ น ‚เนื ้อนาบุญของโลก‛ (ปุํฺญเขฺตตํ โลกสฺส , ถ้ อยคําที่ปรากฏในบทสวดอิติปิโสอันกล่าว
ถึงความสําคัญของพระสงฆ์ ) ที่ซึ่งศาสนิ ก ชนสามารถหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ เก็ บเกี่ ย วพืชผลอัน
หมายถึงบุญได้ จากบุคคลกลุ่มนี ้ พิธีกรรมแห่งชี วิต เช่ น การบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปยังญาติ
มิ ต รผู้ ล่ ว งลั บ ต้ องอาศั ย พระภิ ก ษุ สงฆ์ เ ป็ นเหมื อน ‚บุ รุ ษ ไปรษณี ย์ ‛ (Taylor, personal
communication) ส่งบุญกุศลไปให้ บุพการี ต้องมีโอกาสได้ ‚เกาะชายผ้ าเหลือง‛ ของ ‚กุลบุตร‛
ในการบรรพชาอุปสมบทถึงจะทําให้ พวกเขาและเธอได้ ‚ขึ ้นสวรรค์‛
วัดวาอารามกลายเป็ นสถานที่ศกึ ษาหาความรู้ทั ้งวิชาทางโลกและทางธรรม การบวช
นอกจากเพื่อทดแทนบุญคุณของบุพการีแล้ วยังบวชเพื่อ (ให้ มีโอกาสได้ ) เรี ย น วัดกลายเป็ นทั ้งศา
สนสถานและเป็ นสถานที่จัดกิ จกรรมทางสังคม เป็ นตลาดนัด เป็ นสถานที่รับทําหมันสุนัข เป็ น
ศูนย์กลางการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บด้ วยความรู้ เรื่ องการแพทย์ แ ผนโบราณ เป็ น ‚สํานัก ‛ ที่ใช้ ‚ปลุก
ความศัก ดิ์สิทธิ์ ‛ ของเครื่ องลางของขลัง เป็ นที่ให้ บริ ก ารขจัดและชํ าระล้ างความทุก ข์ ด้วย ‚การ
1

ในสมัยอยุธยาตอนต้ นและตอนกลางวัดวาอารามต่างๆ ก็หมายด้ วยพระเจดีย์เช่นกัน ตัว อย่า งที่เห็น
ได้ ชดั คือวัดราชบูรณะ จังหวัดอยุธยา วัดมหาธาตุ (จังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ) วัดไชยวัฒนา
ราม วัดพระศรี สรรเพชญ์ วัดใหญ่ไชยมงคล จังหวัดอยุธยา ในขณะที่วดั ในสมัยอยุธยาตอนปลายความสํา คัญ
ของเจดีย์เริ่ มลดบทบาทลง โดยมีพระอุโบสถมาแทนที่ศนู ย์กลางความหมายของวัด อาทิ วัดหน้ าพระเมรุ จังหวัด
อยุธยา เป็ นต้ น - เพิ่มเติมโดยผู้วิจยั

43

ประพรมนํ ้าพระพุทธมนต์‛ ความศักดิ์สิทธิ์ของพื ้นที่แห่งพัทธสีมานี ้จึงมิใช่สิ่งที่แ ตะต้ องมิได้ แต่เป็ น
ชุมทางการโคจรของชี วิ ตทางสังคม กิ จกรรมทางสัง คม เป็ นอาณาบริ เวณสาธารณะ เป็ นที่นั ด
พบปะของหนุ่มสาว เป็ นเวทีทางสังคมที่ซงึ่ ให้ โอกาสในการแสดงออกของผู้คนในทุกฐานะ และเป็ น
แม้ แ ต่ เ วที ป ระชัน ขั น แข่ ง เช่ น การประกวดร้ องเพลง ‚คุณ สมบัติ อ เนกประสงค์ ‛ นี เ้ องที่ ทํ า ให้
ปริมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์นั ้นประกอบขึ ้นด้ วยเลือดเนื ้อและชีวิตของผู้คนตั ้งแต่เกิ ดจนกระทั่งตาย เป็ น
อาณาบริเวณศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ บริการแก่คนทุกชนชั ้นวรรณะ1 เป็ นที่ซงึ่ อัฐิธาตุจะถูก ฝากไว้ สัก มุมหนึ่ง
ในวัดเพื่อให้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ได้ อยู่ร่วมกันเป็ น ‚ร่ าง‛ เดีย วกันกับวัด ในสมัย เขมรแดงซึ่งจะ
กล่าวถึงในส่วนต่อไปนั ้น การมุ่งทําลายวัดวาอารามและศาสนสถานจึงเป็ นการทําลาย ‚ร่ าง‛ ของ
สังคม เป็ นการพรากวิถีชีวิตไปจากผู้คน การทําลายวัดและพระสงฆ์ในสมัย เขมรแดงเป็ นการขุด
รากถอนโคน ยกเลิก และรื ้อทิ ้งชุมทางของประเพณี แ ละพิธีก รรมอันเกี่ ย วเนื่ องกับชี วิตซึ่งผู้คนเคย
สัญจรมาพบกันอยู่เสมอ
ด้ วยเหตุที่วัดเป็ นชุมทางและหัวใจของชุมชนศีลธรรม รวมทั ้งเป็ นอาณาบริ เวณอัน
ศัก ดิ์สิทธิ์ ที่ผ้ ูคนมาร่ วมใช้ บ ริ ก าร สิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็ นอันตรายจึงถูก กันออกจากอาณาบริ เวณ
ดังกล่าว ดังเราจะพบว่าในสังคมพุทธศาสนาเถรวาท ‚อาวุธ‛ เช่น ปื นผาหน้ าไม้ มัก จะถูก ห้ ามมิให้
นําเข้ าสู่อาณาบริเวณของวัด แม้ กระทัง่ การนําเครื่องมือจับปลาไปใช้ ในแหล่งนํ า้ ของวัดก็ มัก จะถูก
ห้ ามเพราะวัดถูก ให้ ความหมายว่าเป็ น ‚เขตอภัย ทาน‛ การอาศัย วัดเป็ นสถานที่กําบังและหลบ
หลีกภยันตรายปรากฏให้ เห็นในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี เ้ สมอ ความเป็ นพื ้นที่ศัก ดิ์สิทธิ์ ข องวัด
ยังถูกนิยามด้ วย ‚ผี‛ หรือวิญญาณที่คอยดูแลรักษาอาณาบริเวณของพุทธศาสนาด้ วย วัดในสังคม
เขมรจะมีการตั ้งศาลอฺนกตาซึง่ อาจเป็ นรูปเคารพของหญิ งหรื อชายสูงอายุอยู่มุมใดมุมหนึ่งของวัด
แม้ วดั จะเป็ นที่สร้ างเครื่ องลางของขลังหรื อวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ท ั ้งหลาย แต่มีคณ
ุ ลักษณะแตกต่าง
กันตรงที่เราไม่สามารถยกวัดพกไปกับตัวเราได้ ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดอยู่กับตัวเราในขณะที่เ รานึก ถึ ง ต่า งจาก
เครื่ องลางและวัตถุมงคลที่ต้องพกติดกายความศักดิ์สิทธิ์จึงจะติดตามเราไปทุก ที่ นอกจากนี ้คุณ สมบัติความ
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดในชุมชนต่างจากสบู่อย่างมีนยั สําคัญ เราต้ องใช้ สบู่จํา นวนมากเพีย งไรในการทํา ให้ ชุมชนนั ้น
‚หอม‛ ทั ้งชุมชน การจะทําให้ สงั คมแห่งนั ้นเป็ น ‚ชุมชนแห่งความหอม‛ ต้ องใช้ สบู่ปริ มาณมากมายมหาศาล
ในขณะที่การมีว ัดเพีย งแห่งเดีย วในชุมชนนั ้นๆ สามารถทํา ให้ เกิ ด ‚ชุมชนศีลธรรม‛ (moral community) ได้
เพราะความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ สํานึกของที่พึ่งพิงสามารถกระจายตัวอยู่ในปริ มณฑลต่างๆ ของชุมชนได้ แม้ ในขณะที่
ผู้คนในชุมชนทางศีลธรรมแห่งนั ้นมิได้ มองเห็น โบสถ์ วิห ารอยู่ในระยะสายตา ในแง่นี ้ความหมายของวัดจึงมี
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เป็ นอารามที่อยู่ในสํานึกของผู้คนมากกว่าที่จะเป็ นอิฐหิน ปูน ทรายที่อยู่ภายนอก
ทว่าการไปทํากิจกรรมกับอิฐหินปูนทรายในโลกกายภาพที่ถกู ‚สมมติ‛ ให้ เป็ นวัดนั ้นได้ ช่ว ยสถาปนา ‚วัด‛ ใน
สํานึกของคนให้ มนั่ คงยิ่งขึ ้น
1
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ที่ทางของผีชนิดนี ้สื่อให้ เห็นถึงร่องรอยความเชื่อของสังคมเขมรซึง่ ให้ ความสําคัญกับอํานาจของสิ่ง
เหนือธรรมชาติอันเป็ นศาสนาดัง้ เดิมก่ อนที่สังคมเขมรจะรับนับถื อศาสนาฮิ นดูแ ละพุทธศาสนา
การดํารงอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คน พระ อาราม และผี นัน้ เป็ นการประนี ประนอมระหว่างวัฒนธรรม
สองชุดที่มาพบกัน ทว่านั่นมิได้ หมายความว่าผู้คน พระ และอารามจะสามารถดํารงอยู่ร่วมกับผี
ทุกประเภทได้ ยังมีอํานาจในและเหนื อ ธรรมชาติบางประเภทที่ไม่อาจดํารงอยู่ร่วมกับปริ มณฑล
ของศาสนา อํานาจประเภทที่จะถูกกันออกจากอารามเช่นเดียวกับปื นผาหน้ าไม้
ในจักรวาลทัศน์ของสังคมเขมรก่อนรับศาสนาฮิ นดูแ ละพุทธศาสนาซึ่งชุดความคิดนี ้
ยังซึมซ่านอยู่ในสังคมเขมรกระทัง่ ในปั จจุบันนั ้นได้ แบ่ง ‚โลก‛ ที่เราอาศัย อยู่เป็ น 2 อาณาบริ เวณที่
ตรงข้ ามกั นโดยสิ ้นเชิ ง อาณาบริ เวณแรกเรี ย ก ‚ไพร‛ อี ก อาณาบริ เวณเรี ย ก ‚สรก‛ (Chandler
2008: 31-46) ไพรซึง่ แปลตามตัวหมายถึงป่ านั ้นเป็ นโลกแห่งธรรมชาติ ความดิบเถื่ อน ความหยาบ
กระด้ าง ความล้ าหลัง ความทมิฬ หีนชาติ ความไร้ อารยธรรมและโลกที่ ป ราศจากการขัด เกลา
ในขณะที่โลกตรงข้ ามคือ สรก ซึ่งแปลตามตัวหมายถึงถิ่ นฐานบ้ านเรื อนนัน้ เป็ นอาณาบริ เวณที่
แยกตัวห่างออกมาจากสภาพความดิบเถื่ อน สรกกลายมาเป็ นคําศัพท์ที่ใช้ เรี ย กการจัดองค์ก ร
ทางการเมืองการปกครองขนาดย่ อยที่สุดคือ ‚หมู่บ้าน‛1 อันหมายถึงเขตที่มีวัฒนธรรม มีก ารขัด
เกลาทางสังคม มีความเจริญ มีแบบแผนการดําเนิ นชี วิตที่ชัดเจน สรกยังมิได้ มีความหมายเพีย ง
การจัดระเบี ย บทางสังคมในระดับ ย่ อยเท่านัน้ แต่สรกยังหมายถึงประเทศหรื ออาณาบริ เวณของ
สังคมในระดับ มหภาคด้ ว ย ภาษาเขมรในทุก ถิ่ น ทั ้งในเขตอี สานใต้ ข องประเทศไทย ประเทศ
กัมพูชาตั ้งแต่สมัยโบราณจนกระทัง่ ปั จจุบัน รวมทั ้งในเขตดินดอนสามเหลี่ย มปากแม่นํา้ โขง คําว่า
สรกมีความหมายร่ วมตรงกันว่าหมายถึงดินแดนหรื อประเทศ ‚ประเทศกัมพูชา‛ เป็ นคําศัพท์ที่
เกิดขึ ้นในรัฐชาติสมัยใหม่ซงึ่ เป็ นการนํ าคําในภาษาสันสกฤตคือ ‚ประเทศ‛ มานํ าหน้ า ‚กัมพูชา‛
ซึ่งแปลเป็ นภาษาฝรั่งเศสว่า Le Cambodge และเป็ นภาษาอังกฤษคือ Cambodia แต่ในความ
รับรู้ของผู้คนในทุกฐานะและทุกระดับของสังคมยังคงเรี ย กดินแดนมาตุภูมิข องตนอย่ างคุ้นเคยว่า

1

ในภาษาเขมรถิ่นไทยซึ่งมีผ้ บู อกภาษาอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศีรษะเกศซึ่งสามารถรักษา
คําศัพท์ดั ้งเดิมหลายคําได้ เรี ยกการจัดองค์กรทางสังคมในขนาดย่อยที่สดุ คือหมู่บ้า นว่า ‚สรก‛ ผู้คนที่ใช้ ภาษา
เขมรในแถบนี ้มักจะเอ่ยถามผู้คนที่ไม่ร้ ูจักมักคุ้นกันมาก่อนว่า ‚เนิวสรกณา?‛ (อยู่บ้านไหน) ในขณะที่ผ้ ใู ช้ ภาษา
เขมรในประเทศกัมพูชาปั จจุบนั หากถามในลักษณะเดียวกันจะเปลี่ยนจากคํา ‚สรก‛ เป็ น ‚ภูมิ‛ ซึ่งเป็ นคํา จาก
ภาษาบาลีอนั เป็ นภาษาที่มาทีหลังและภาษาเขมรปั จจุบนั นํามาใช้ เทียบกับคําว่า ‚หมู่บ้าน‛ หากใช้ คําว่า ‚สรก‛
ในภาษาเขมรประเทศกัมพูชาปั จจุบนั มักจะหมายถึง ‚ประเทศ‛ เช่น ‚เนิวสรกขแมร์ ‛ (อยู่ในประเทศกัมพูชา)
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‚สรกขแมร์‛ ซึง่ มีนัยของการเชื่ อมโยงตนเองเข้ ากับจัก รวาลทัศน์ ที่ก ล่าวถึงข้ างต้ น 1 ไม่ว่าจะเป็ น
การรวมกลุ่มทางสังคมขนาดเล็ก หรื อในระดับที่เป็ นประเทศหรื อเป็ นอาณาจัก รนัน้ แนวความคิด
เรื่อง สรก นั ้นได้ เกี่ยวร้ อยองคาพยพของสังคมเข้ าไว้ ด้วยกันด้ วยการนิ ย ามความหมายของสภาวะ
‚ปกติ ‛ ‚มี ระเบี ย บ‛ ‚ได้ รั บ การขัด เกลา‛ ‚เขตที่มีอ ารยธรรมและวัฒ นธรรม‛ และเป็ น ‚อาณา
บริเวณศักดิ์สิทธิ์‛
ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บมโนทัศน์ ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเขมรซึ่ง อิงอยู่กั บ
แนวคิดทางพุทธศาสนาเถรวาทซึง่ แสดงให้ เห็นจักรวาลวิทยาหรื อการกํ าหนดตําแหน่ งแห่งที่ทั ้งใน
โลกนี ้และโลกหน้ า การตอกยํ ้าสถานภาพทางสังคม ชาติกําเนิ ด ลําดับชัน้ ทางสังคม และการแบ่ ง
อาณาบริ เวณศัก ดิ์สิ ทธิ์ ออกจากอาณาบริ เวณทางโลกย์ ดังที่ได้ อธิ บ ายข้ างต้ นนี ้ แม้ จะได้ มีก าร
อภิปราย อรรถาธิบายขยายความจากนัก วิชาการด้ านเขมรศึก ษาในชัน้ หลังจนสามารถทําความ
เข้ าใจองคาพยพของสังคมและวัฒนธรรมเขมรได้ ในระดับหนึ่ง ทว่าคุณูปการสําคัญของการศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตทางศาสนา (ในที่นีม้ ่งุ หมายถึงพุทธศาสนาเถรวาท) กับชี วิตทางสังคม
เขมรนั ้นได้ รับอิทธิพลอย่างมากจากงานชาติพนั ธุ์วรรณนาในยุคบุกเบิกของ Ebihara ซึ่งชี ใ้ ห้ เห็นว่า
พุทธศาสนาเถรวาทเป็ น ‚ศูนย์กลางความหมาย‛ ของชี วิตทางสังคมและวัฒนธรรมเขมร Ebihara
ยังนําเสนอการจัดระเบียบทางสังคมอันได้ รับอิทธิ พลจากแนวคิดพุทธศาสนาเถรวาท รวมทั ้งเพศ
สถานะของสตรีในโครงสร้ างของสังคมพุทธศาสนาเถรวาท
ภายหลังจากความไม่สงบอันเป็ นผลจากสงครามในประเทศกัมพูชาที่เรื อ้ รังยาวนาน
เกื อ บสามทศวรรษ (ค.ศ.1970-19892) แม้ ภ ายหลัง กองกํ าลัง เขมรแดงได้ ถูก ขั บออกจากกรุ ง
1

ความแตกต่างของนามเรี ยกขานชื่อประเทศนั ้นมีนยั ทางวัฒนธรรมที่สําคัญ เขมร หรื อ ขแมร์ นั ้นเป็ น
คําเรี ยกซึ่งมีที่มาจากชื่อนางเขมรา เทวีองค์แรกในประวัติศาสตร์ เขมรโบราณ ในขณะที่กัมพูชานั ้นมีที่มาจากชื่อ
ท้ าวกัมพุ ซึ่งเป็ นพระนามกษัตริ ย์องค์แรกในประวัติศาสตร์ เขมรโบราณ การเรี ย กตนเองว่า เป็ นชาวเขมรและ
เรี ย กแผ่น ดิน ถิ่ น เกิ ดว่ า สรกขแมร์ จึง สื่อ ให้ เห็ น ร่ องรอยของวัฒนธรรมที่น ับถื อบรรพบุรุ ษ ทาง ฝ่ ายมารดา
(matriarchy) ซึ่งน่าสังเกตว่าความพยายามในการเรี ย กประเทศกัมพูชานั ้นปรากฏให้ เห็น เฉพาะในสื่อที่เป็ น
ทางการเท่านั ้น ผู้คนชาวเขมรยังคงอ้ างอิงกับบรรพบุรุษทางฝ่ ายมารดาอยู่ ใสประเด็นนี ้ผู้วิจยั จะขยายความใน
บทที่กล่าวถึงสถานภาพของสตรี กับพุทธศาสนาในสังคมเขมร
2
ประเทศกัมพูชาได้ ถกู ทําให้ เป็ นแนวรบอย่า งเต็มรู ปแบบในยุคสงครามเย็น ตั ้งแต่ปี ค.ศ.1970 เมื่อ
สหรัฐอเมริ กาได้ สนับสนุนนายพล ลอนนอลอย่างลับๆ ในการทํารัฐประหารรัฐบาลของเจ้ า สีห นุ เนื่องจากท่า ที
ของรัฐบาลสีหนุน ั ้นเป็ นมิตรกับโลกคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะจีน สังเกตได้ จากการมี สายสัมพัน ธ์ ที่ดีกับเหมา เจ๋อ
ตง การตีความคําสอนพุทธศาสนาเถรวาทให้ เข้ ากับแนวคิดทางการเมืองฝ่ ายซ้ ายที่ผกู ขึ ้นว่า ‚ธรรมิกสังคมนิยม‛
(Dharmic Socialism) รวมทั ้งการเปิ ดทางให้ กองทัพของเวียดนามเหนือ (ฝ่ ายเวียดกง, Viet Cong) ใช้ อาณาเขต
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พนมเปญไปแล้ ว (ค.ศ.1979) แต่ สัง คมเขมรในฐานที่ เ ป็ น “สนาม” ในในการทํ า งานทาง
มานุษยวิทยายังคง “บอด” จากการรับรู้ ข องโลกภายนอก เพราะการเข้ าถึงพื ้นที่โดยเฉพาะพื ้นที่
ชนบทถูกควบคุมอย่างเข้ มงวด1 ด้ วยเหตุนี ้เราจึงขาดภาพที่ปะติดปะต่อเรื่ องราวก่ อน ระหว่าง และ
หลังสงครามอันเป็ นภาพเชิ งลึก ของสังคมเขมรจากการทํ างานภาคสนามของนัก มานุษยวิทยา
ในช่วงเวลาดังกล่าวนี ้เองนักมานุษยวิทยาที่สนใจความสัมพันธ์ ระหว่างสังคมเขมรกับพุทธศาสนา
ได้ หนั ไปให้ ความสนใจกับชุมชนเขมรพลัดถิ่นที่กระจัดกระจายอยู่ตามชายแดนไทย-กัมพูชา ชุมชน
เขมรในประเทศที่สามซึ่ง ผู้อพยพถู ก ส่ง ตัวไปเช่ นในสหรั ฐอเมริ ก า ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และ
แคนาดาดังในงานศึก ษาเรื่ อง Cambodian Culture Since 1975: Homeland and Exile (1994)
โดยหนังสือเล่มดังกล่าวได้ รวบรวมงานศึก ษาในหลากสาขาวิชา อาทิ ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
บางส่วนของกัมพูชาเป็ นที่กบดานและเคลื่อนกําลังในสงครามเวียดนาม ความกระวนกระวายและความเชื่อใน
ทฤษฎีโดมิโนซึ่งเห็นว่าประเทศข้ างเคียงอย่างจีน เวียดนามและลาวได้ ถกู ปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของโลกคอมมิวนิสต์ทําให้ รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาภายใต้ การนําของประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน
(Richard Nickson) ได้ ออกคํา สั่งลับซึ่งมิได้ รั บความเห็น ชอบจากรั ฐสภาคองเกรสในการให้ ก องทัพอากาศ
อเมริ กัน ทิ ง้ ระเบิด เพื่อสะกดรอยกองทัพเวีย ดกงในเขตชนบทของประเทศกัมพูชาตั ้งแต่ ปี ค .ศ.1970-1975
ช่วงเวลานี ้เองที่ระเบิดจากกองทัพอากาศของสหรัฐฯ ได้ ทําลายวัดวาอารามจํานวนมาก รวมทั ้งวัดวาอารามยัง
ได้ กลายเป็ นแนวรบระหว่างกองกําลังฝ่ ายต่างๆ ในหลายๆ ครัง้ ของการปะทะ ซึ่งสถานการณ์เช่นนี ้ดํา เนิน ไปถึ ง
จุดวิกฤตที่สดุ ในช่วงที่กองกําลังฝ่ ายเขมรแดงได้ รับชัยชนะและกรี ฑาทัพเข้ ามาในกรุ งพนมเปญในปี ค.ศ.1975
อันเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สําคัญในการพยายามถอนรากถอนโคนและควบคุมศาสนาที่ประชาชนยึดถื อในฐานะสิ่งตก
ทอดผูกพันโดยเฉพาะอย่า งยิ่งพุท ธศาสนาเถรวาทอัน เป็ นหัว ใจของวัฒนธรรมเขมรปั จจุบัน ความพยายาม
ดังกล่าวก่อให้ เกิดความรู้สึกสูญ เสีย อย่า งลึก ซึ ้งในใจของศาสนิก ดังจะได้ ก ล่า วถึ งในส่ว นต่อไป นอกจากนี ้
สาเหตุที่ผ้ วู ิจยั ระบุว่าสงครามกินเวลายาวนานถึงปี ค.ศ.1998 เพราะเป็ นช่วงเวลาภายหลังการรัฐประหารกลาง
กรุงพนมเปญ ภายหลังจากเหตุการณ์นี ้รัฐบาลเขมรมีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ ้นภายใต้ ผ้ นู ํา เพีย งผู้เดีย ว
จนกระทัง่ ปั จจุบนั คือนายกฮุน แซน
1
Olivier De Bernon (personal communication) นัก วิช าการชาวฝรั่ งเศสผู้เชี่ย วชาญด้ า นพุท ธ
ศาสนาในประเทศกัมพูชาได้ เล่าว่าครัง้ แรกที่ตนมาถึ งประเทศกัมพูชาในต้ น ทศวรรษ 1990 การเดิน ทางจาก
จังหวัดหนึ่งไปยังอีกจัดหวัดจะต้ องขออนุญ าตอย่า งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจากทางการ โดยเขาเรี ย กเอกสาร
สําคัญดังกล่า วว่า Internal Visa เช่น เดีย วกับ John Marston (2011) ได้ ร ะบุว่า การเข้ า ถึ งพื ้นที่ในชนบทของ
ประเทศกัมพูชาในช่ว งเวลาดังกล่า วนั ้นถูก ห้ า มจากทางการด้ วยเหตุที่อาณาบริ เวณในชนบทเป็ นพื ้นที่ซึ่ ง
เปราะบางและเป็ นแนวรบของฝ่ ายต่ า งๆ ทัง้ ในทางกองกํ า ลัง อาวุธ และในทางสงครามชวนเชื่อ ยิ่ง เป็ น
ชาวต่างชาติด้วยแล้ ว ยิ่งจะถูกควบคุมและถูกจับตาเป็ นพิเศษ นี่จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่นกั มานุษยวิทยาซึ่งส่ว น
ใหญ่เป็ นชาวต่างชาติไม่อาจเข้ าถึงสนามได้ โดยสะดวก

47

และมานุษยวิทยา โดยตั ้งคําถามที่สําคัญว่าชุมชนเขมรพลัดถิ่ นต่างจากชุมชนเขมรในแผ่ นดินแม่
อย่างไร เมื่อพวกเขาและเธอต้ องพลัดที่นาคาที่อยู่ ความสัมพันธ์ ทางสังคมในแบบเดิมเปลี่ย นไป
หรือไม่อย่างไร และชาวเขมรพลัดถิ่นในประเทศใหม่นัน้ สร้ างสํานึก ทางสังคมและอัตลัก ษณ์ เขมร
ขึ ้นมาอย่างไร อย่างไรก็ตามผลการศึกษาทั ้งหลายดังกล่าวยังยืนยันให้ เห็นว่าแม้ ชาวเขมรจะมิได้ มี
ชีวิตติดวัดและหมู่บ้านเดิมที่เคยอยู่อาศัย แต่พวกเขาและเธอได้ หอบ ‚บ้ านและวัด‛ ติดตัวไปด้ วย
โดยการสร้ างบ้ านใหม่ของพวกเขาและเธอนัน้ ยังคงอิง ‚พิมพ์เขี ย ว‛ จากแผ่ นดินแม่ในการให้ วัด
เป็ นศูนย์ ก ลางทางความหมายของศีลธรรมและชี วิตทางสังคมแม้ จะพบพานกับอุปสรรคในการ
ดํารงชีวิตในสังคมใหม่อย่างไรก็ตาม สิ่งนี ้เป็ นเครื่องยืนยันว่าพุทธศาสนาเป็ นหัวใจของวัฒนธรรม
เขมรไม่ว่าจะเป็ นแผ่นดินแม่หรือแผ่นดินอื่น ตราบเท่าที่ ‚บ้ านและวัด‛ ยังคงดํารงอยู่ในสํานึก
อย่างไรก็ตาม Kobayashi (2005) นักมานุษยวิทยาชาวญี่ปนซึ
ุ่ ่งสนใจพุทธศาสนาใน
ประเทศกัมพูชา ในงานศึก ษาของเขาเรื่ อง An Ethnographic Study on the Reconstruction of
Buddhist Practice in Two Cambodian Temples: With the Special Reference to Buddhist
Samay and Boran ได้ เสนอว่างานชาติพันธุ์วรรณนาของเขาชิ น้ นี เ้ ป็ นงานศึก ษาความสัมพันธ์
ระหว่างชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมเขมรซึ่งสัมพันธ์ กับพุทธศาสนาชิ น้ แรกที่เกิ ดจากการทํางาน
สนามอย่างเข้ มข้ นภายหลังงานชาติพนั ธุ์วรรณนายุคบุก เบิ ก ของ Ebihara โดยได้ ตั ้งข้ อสังเกตและ
เตือนผู้ที่อ่านงานของเธอว่าควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลจากงานของเธอ ทั ้งนี เ้ พราะเขาชี ใ้ ห้ เห็น
ว่างานของเธอนั ้นเขียนขึ ้นและเลือกเก็ บข้ อมูลสนามจากกรอบแนวคิดทฤษฎีแ บบโครงสร้ างการ
หน้ าที่นิยมซึง่ กําลังเป็ นกระแสนําในวงการศึกษามานุษยวิทยาอเมริ กันในช่ วงเวลาที่เธอมาศึก ษา
โดยเขาชี ้ให้ เห็นว่างานของเธอได้ รับอิทธิ พลอย่ างมากจากงานในสายโครงการวิจัย ร่ วมคอร์ แ นลไทยดังในงานของ Sharp และคณะ (1953) ซึง่ มาศึกษาที่ ‚บางชัน‛ ชุมชนใกล้ ก รุ งเทพมหานครใน
ปี 1948 รวมทั ้งนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันจํ านวนมากที่เข้ ามาศึก ษาในประเทศไทย พม่า และ
ลาวในช่ ว งเวลาเดีย วกันซึ่ง ทําให้ เกิ ดข้ อสรุ ปอย่ างเช่ น สังคมภาคพื น้ ทวีปของอุษาคเนย์ นัน้ เป็ น
สังคมที่มาโครงสร้ างทางสังคมอย่ างหลวมๆ (the loosely structured social system) ซึ่งเปิ ด
โอกาสให้ สมาชิกในสังคมสามารถเปลี่ยนสถานภาพได้ โดยง่าย (Embree 1950) รวมทั ้งข้ อเสนอว่า
ศาสนาที่สงั คมภาคพื ้นทวีปส่วนใหญ่ นับถื อคือพุทธศาสนาซึ่งผสานความเชื่ อเรื่ องผี (syncretism
of Buddhism and animism) ซึ่งเป็ นแนวคิดดั ้งเดิมของคนในภูมิภาค (Brohm 1963; Kirsch
1977) Kobayashi (2005) วิจารณ์ งานเหล่านี ว้ ่าได้ ให้ ภาพที่บิดเบื อนจากความสัมพันธ์ ที่ปรากฏ
จริงระหว่างสังคมเขมรกับพุทธศาสนาเถรวาทเพราะให้ ภาพว่าวัดเป็ นศู นย์ ก ลางทางความหมาย
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ของชีวิตหมู่บ้านซึง่ เป็ นภาพที่สวยงาม สงบ และนิ่ ง ไม่เห็นความเปลี่ย นแปลงและความขัดแย้ ง
ภายใน
Kobayashi (2005) เสนอว่ าพุท ธสถานเช่ น วัด วาอารามต่ างๆ นะเป็ น ‚แนวรบ‛
เพราะเป็ นสนามแห่งการเผชิญหน้ า การปะทะกันของศาสนิกในชุมชน เป็ นเวทีแ ห่งการประชันขั น
แข่ง และเป็ นจุดตัดหรือจุดปะทะของความขัดแย้ ง ซึ่งเป็ นผลมาจากความเปลี่ย นแปลงในระดับ
โครงสร้ างของสังคมคือ ความเคลื่อนไหวในเรื่ อง ‚การปฏิรูปศาสนา‛ อันเป็ นผลจากการรับเอา
รูปแบบของธรรมยุติก นิ ก ายไปจากสยามประเทศ รวมทั ้งการปรับตัวของโครงสร้ างสถาบันสงฆ์
หลังได้ รับเอกราชจากฝรั่งเศส ความพยายามในการฟื น้ ฟูพุทธศาสนาในสมัย หลังเขมรแดง และ
นโยบายควบคุมพุทธศาสนาในสมัย หลังเขมรแดง ดังในพื ้นที่ซึ่งเขาเลือกศึก ษาคือวัด 2 แห่งใน
จัง หวัดกํ าปงธม วัดแห่ง แรกเป็ นวัด ธรรมยุติ ในขณะที่อี ก แห่ งเป็ นมหานิ ก าย โดย Kobayashi
(2005) เสนอว่าการพิจารณาอารามทั ้งสองแห่งนี จ้ ะทําให้ เห็ นความเปลี่ย นแปลงทางสังคมใน
ระดับโครงสร้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้ างของสถาบันสงฆ์
ผลการศึกษาของ Kobayashi (2005) ชี ้ให้ เห็นว่าวัดไม่ได้ เป็ นศูนย์ ก ลางของชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง เป็ นอันหนึ่งอันเดีย วกับชุมชนเดีย วดังที่ Ebihara นํ าเสนอ ญาติโยมของแต่ละวัด1มี
ความเหลื่อมซ้ อนกัน ดังจะพบว่าโยมที่ไปทําบุญวัดธรรมยุติก็อาจไปทําบุญวัดมหานิ ก ายได้ ด้วย
จุดนี ท้ ําให้ Kobayashi วิจารณ์ Ebihara ว่าเธอยึดเอาวัดที่เป็ นลัก ษณะทางภูมิศาสตร์ หรื อทาง
กายภาพเป็ นที่ตั ้งแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ ทางสังคมระหว่างผู้คนในหมู่บ้านกั บวัดที่เขาและเธอไป
ทําบุญ นอกจากนี ้จากเขายังได้ สะท้ อนเสีย งของศาสนิ ก ทั ้งสองวัดว่าเกิ ดความขัดแย้ งในเรื่ องศา
สนปฏิบัติซงึ่ แตกต่างกันสองแบบคือ สมัย (แบบใหม่) และ โบราณ2 เสียงสะท้ อนดังกล่าวนี แ้ สดง
ถึงความโกลาหลของศาสนทัศน์ หรื อความรู้ แ ละความเข้ าใจเกี่ ย วกับพุทธศาสนาในสังคมเขมร
ภายหลังยุคเขมรแดงซึง่ มีทั ้งความปรารถนาที่จะรื อ้ ฟื น้ อดีตผ่ านความพยายามในการปฏิบัติตาม
จารีตทางศาสนาที่ปรากฏในช่ วงเวลาก่ อนยุคเขมรแดง ความพยายามเชื่ อมโยงพุทธศาสนาเถร

1

ในวัฒนธรรมล้ านนา ภาคเหนือของประเทศไทยปั จจุบัน นั ้นเรี ย กการจัดองค์ก รทางสังคมแบบนี ้ว่า
‚ศรัทธา‛ อันหมายถึงญาติโยมประจําวัดต่างๆ ว่า ‚ศรัทธา‛ ซึ่งจะคอยอุปถัมภ์ ‚วัดประจําย่าน‛ หรื อ ‚วัดประจํา
ชุมชน‛ ของตน อย่างไรก็ตามการจัดแบ่งกลุ่มของศรัทธานี ้มิได้ หมายความว่าคนคนหนึ่งจะไปทําบุญวัดอื่นไม่ได้
2
แนวคิดทั ้งสองนี ้มีความกํากวมและลัก ลั่น มากเนื่องจากในสมัย อาณานิคม สมัย หมายถึ งกระแส
แนวคิดปฏิรูปของพระสงฆ์ก ลุ่มที่ใช้ ชื่อว่า ‚ธรรมกาย‛ ซึ่งยึดถื อการตีความพระไตรปิ ฎกอย่า งเคร่ งครั ดและ
ลดทอนความสําคัญของศาสนปฏิบตั ิในแบบที่ถกู มองว่าได้ รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู
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วาทปั จจุบันให้ มีอดีตย้ อนไปถึงยุคที่มีการสร้ างปราสาทหิน 1 และความพยายามทําให้ พุทธศาสนา
เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างชาติ (national integration) ในสมัย หลังเขมรแดง ความพยายามและ
ความปรารถนาเหล่า นี ท้ ับ ซ้ อ น ซับ ซ้ อ น และสื่อ สะท้ อนให้ เห็ นจากการสร้ างพุทธสถานต่า งๆ
รวมทัง้ ศาสนปฏิ บั ติ ใ นช่ ว งหลัง สมัย เขมรแดง ดั ง ที่ Marston (2008) ในเวลาต่ อ มาเรี ย ก
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวว่าเป็ น ‚ความโกลาหลทางศีลธรรม‛ (moral chaos)
อย่ างไรก็ ตาม ผู้วิจัย ใคร่ เสนอต่อผู้อ่านงานของ Kobayashi (2005) เช่ นกันว่างาน
ชาติพนั ธุ์วรรณนาของเขาก็ ควรจะถูก อ่านด้ วยการตระหนัก ในกระแสแนวคิดของยุคสมัย เช่ นกัน
แม้ เขาเองจะมิ ได้ ย อมรับ ออกมาโดยตรง แต่ คงปฏิเสธมิได้ ว่ากระแสการผลิตงานวิช าการทาง
มานุษยวิทยาในยุคปั จจุบันซึ่งเขารวมอยู่ด้วยนัน้ มัก มุ่งนํ าเสนอให้ เห็น ‚ความขัดแย้ ง ‛ ‚การต่อสู้
ต่อรอง‛ ‚ความเป็ นเศษเสี่ย ง‛ และ ‚การปริ แ ยกแตกหัก ของความหมาย‛ เหล่านี เ้ ป็ นผลพวงมา
จากกระแสการสร้ างงานวิชาการที่เรี ย กว่า ‚หลังสมัย ใหม่‛ ซึ่งพยายามรื อ้ ถอนความเข้ าใจหรื อ
ความเชื่อเกี่ยวกับความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม รวมทั ้งท่าทีที่ผ้ ูคนมีต่อศาสนาด้ วย ภูมิ
ทัศน์ทางศาสนาจึงมิได้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากแต่เป็ นสนามแห่งการเผชิ ญหน้ าหรื อเป็ นแนว
รบนั่นเอง
นอกจากนี ้กรอบการพิจารณาของ Kobayashi (2005) ยังชี ้ให้ เห็นว่าเขาเองยังนิ ย าม
ว่าวัดและชุมชนหมายถึง ที่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ เป็ นสําคัญ ดังเห็นได้ จากการที่เขาชี ใ้ ห้ เห็ นว่าการ
เหลื่อมซ้ อนของศาสนิ ก ในแต่ละวัดจัดเป็ นความขัดแย้ งและแตกหัก หากพิจารณาโดยผิ วเผิ นดู
เหมือนว่าคํากล่าวของเขาไม่แสดงให้ เห็นความลัก ลั่นใดๆ แต่หากพิจารณาวิธีคิดที่กํากับข้ อเสนอ
ของเขาแล้ วจะพบว่า การเชื่อว่าความเหลื่อมซ้ อนในสมาชิ ก ภาพของวัดเป็ นความขัดแย้ งแสดงให้
เห็นว่าเขามีสมมติฐานซึง่ เชื่อว่าสมาชิ ก ภาพของวัดใดวัดหนึ่งต้ องอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ ข อง
วัดใดวัดหนึ่งเท่านัน้ และด้ วยเหตุนีป้ ระเด็นสํา คัญที่ Kobayashi (2005) ยังคงยึดมั่นอยู่นั่นคือ
‚วัด‛ ยังคงเป็ นสถานที่ทางกายภาพที่มีคนในชุมชนมาทําบุญ หากพิจารณาในแง่ นีแ้ ล้ วจะพบว่า
งานของเขามิได้ แ ตกต่างจากงานชาติพันธุ์วรรณนาในยุคบุก เบิ ก ของ Ebihara เลย นอกจากนี ้
ประเด็นสําคัญที่งานชาติพนั ธุ์วรรณนาทั ้งสองชิ น้ ที่สําคัญนี ล้ ะเลย (take it for granted) ก็ คือ การ
มองไม่เห็นความหมายของวัด (pagoda) ที่พบใช้ ในสังคมเขมร งานทั ้งสองชิ น้ ยังใช้ คํา temple ซึ่ง
เป็ นสามัญนามที่อิงอยู่กับความเข้ าใจภาษาอังกฤษของ Ebihara และ Kobayashi เอง หาใช่ ความ
1

พุทธศาสนาในยุคที่มีการสร้ างปราสาทหินของสังคมเขมรนั ้นเป็ นที่รับรู้กันในแวดวงวิชาการว่าเป็ น ยุค
ที่อาณาจักรเขมรโบราณรับนับถือพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดู ส่วนพุทธศาสนาเถรวาทนั ้นเข้าสูด่ นิ แดน
กัมพูชาปั จจุบนั ในสมัยหลังพระนครมาแล้ ว กล่าวคือสมัยหลังการสร้ างปราสาทหินนัน่ เอง
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เข้ าใจในทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมเขมรไม่ อย่างไรก็ ตามไม่ว่าเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาเถร
วาทในสังคมเขมรนั ้นเป็ น ‚ศูนย์กลาง‛ หรือเป็ น ‚สมรภูมิ‛ สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ก็คือว่าแนวคิด
ทั ้งสองแบบนี ้ชี ้ให้ เห็นว่าพุทธศาสนานั ้นสําคัญต่อสังคมเขมรเพีย งไรทั ้งในแง่ ที่ให้ ผ้ ูคนได้ เชื่ อมโยง
หรืออ้ างอิงตนเอง และเป็ นพื ้นที่ข องการแสดงออกและการปะทะกันของวาทกรรมทางศีลธรรม
(contested moral discourses)
ด้ วยเหตุที่ก ล่าวมาทั ้งหมดนี ผ้ ้ ูวิจัย จึงใคร่ เสนอว่า พุทธศาสนาในความเข้ าใจของ
สังคมเขมรนัน้ เป็ น ‚ชุมทาง‛ คือเป็ นจุดนัดพบ จุดปะทะ ประสาน เป็ นอาณาบริ เวณที่สําคัญซึ่ง
แสดงให้ เห็นทั ้งการผสานสอดคล้ องและความไม่ลงรอยดังจะได้ อภิปรายในส่วนต่อไปว่าอาณา
บริ เวณทางศาสนาได้ ถูก แปรเปลี่ย นไปอย่ างไรซึ่ง ความเปลี่ย นแปลงดังกล่ าวไม่ไ ด้ เกิ ด ขึน้ จาก
กระแสแนวคิด หลัง สมัย ใหม่ที่ ม่งุ มองหาความไม่ล งรอยเท่านั น้ แต่เ ป็ นผลพวงจากบริ บททาง
ประวัติศาสตร์ แ ละการเมื องของสังคมเขมรที่ ส่งผลให้ พุท ธศาสนากลายเป็ นทั ้งศูนย์ ก ลางและ
สมรภูมิในทางสังคมวัฒนธรรม และในจุดวิก ฤตที่สุดดัง ที่ผ้ ูวิจัย ได้ ก ล่าวถึง ไว้ บ้างแล้ วเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ของพุทธศาสนาในสมัยเขมรแดงซึง่ จะได้ อภิปรายเพิ่มเติมในส่วนต่อไปนี จ้ ะทําให้ เห็น
ชัดเจนยิ่งขึ ้นว่า ภายหลังที่อารามในทางกายภาพได้ ถูกทําลายลงอย่ างเต็มรู ปแล้ ว เราจะได้ พบว่า
วัดนั ้นมีความหมายอย่างไรในสภาวะการณ์ดงั กล่าว เมื่ออํานาจ ‚สรก‛ ถูก ทําให้ ก ลายเป็ น ‚ไพร‛
อํานาจแห่งไพรนั ้นแสดงออกผ่ านอะไรที่ทําให้ ความหมายของผื นแผ่ นดินอันศัก ดิ์สิทธิ์ ก ลายเป็ น
พื ้นที่แห่งการเข่นฆ่า บ้ าน วิหารและอารามจะยังคงเป็ นสิ่งที่ธํารงความหมายของชี วิตและสังคม
อยู่หรื อไม่เมื่อทั ้งสองสิ่งนี ถ้ ูก ทําลายลงในทางกายภาพ ในส่วนต่อไปผู้วิจัย จะอภิปรายถึงความ
เป็ นไปของสิ่งเหล่านี ้
วิหารที่ผุพังกับโลกวังเวง
บ้านไร้ผพู้ านัก ถนนไร้คนสัญจร คือถ้ อยคําที่ปรากฏในคัม ภีร์ ‚พุทธทํานาย‛1 ของ
ชาวเขมร (นักออกญามหามนตรีญึก นูว และบู โป 2513; นา สุขา 2546; สมเด็จพระโพธิ วงส์ นนฺท
1

พุทธทํานาย เป็ นชื่อคัมภีร์พยากรณ์ (prophesy) ซึ่งปรากฏแพร่ หลายในวัฒนธรรมพุท ธศาสนาเถร
วาททั ้งในสายรามัญวงศ์ (มอญและพม่า) และสายสยามวงศ์ (สยาม ลาว กัมพูชา) ในสังคมเขมรพุทธทํานายยัง
เป็ นที่ร้ ูจักในชื่ออื่นๆ อีก อาทิ พฺระพุทฺธพยากรณ์ อินฺททํานาย (คําทํานายของพระอินทร์ ) อิสีทํานาย (คําทํานาย
ของฤๅษี ) ปฺรสฺนาพฺระอินฺท (ปริ ศนาพระอินทร์ ) มกุฎแก้ ว ปุถชุ ฺชน ฯลฯ แม้ นกั วิชาการด้ านพุทธศาสนศึกษาได้
ตรวจสอบคัมภีร์พยากรณ์ดงั กล่าวแล้ วพบว่ามิใช่พระวจนะที่พระพุทธองค์ตรัส ทว่าชื่อของพระพุทธเจ้ าและพระ
อินทร์ น ั ้นถูกอ้ างถึงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเน้ นยํ ้าความสําคัญของคัมภีร์ ดังกล่า ว ด้ ว ยเหตุที่คํา พยากรณ์
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แงต และธน่ หิน 2514; De Bernon 1994) คําทํานายดังกล่าวสะท้ อนสภาพบ้ านแตกสาแหรกขาด
การพลัดพราก และความเปลี่ย วร้ า งหดหู่ข องสังคมเขมรภายหลังการปกครองภายใต้ ร ะบอบ
กัมพูชาประชาธิ ป ไตย (Democratic Kampuchea 1975-1979) หรื อระบอบเขมรแดง (Khmer
Rouge) ได้ อย่างชัดเจน (Yang Sam 1987: 71) คําทํานายดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ถูก กล่าวถึงในหมู่ชาว
เขมรที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์ทั ้งในหมู่ผ้ ทู ี่ยังคงอาศัยในประเทศกัมพูชา รวมทั ้งผู้ที่
ได้ ที่ พํ า นั ก ใหม่ ใ นประเทศที่ ส าม คํ า ทํ า นายดัง กล่ า วได้ ถู ก ตี ค วามเข้ ากั บ เหตุ ก ารณ์ แ ละ
ประสบการณ์ที่พวกเขาและเธอได้ ประสบในระหว่างสงครามและการพลัดถิ่ นฐานเอายาวนานซึ่ง
กินเวลาตั ้งแต่ทศวรรษ 1970 ซึง่ กองทัพทางอากาศของสหรัฐอเมริ ก าได้ ทิ ้งระเบิ ดปูพรมเขตชนบท
ของกัมพูชาอันนับเป็ นส่วนหนึ่งของพันธกิ จในการส่งกองกํ าลังมารบสงครามเวีย ดนาม ต่อด้ วย
การถูกอพยพออกจากบ้ านที่อยู่อาศัยไปใช้ แรงงานหนักตามคอมมูนต่างๆ ทัว่ ประเทศและบางส่วน
สามารถหลบหนีออกตามตะเข็บชายแดนกลายเป็ นผู้อพยพจนถึงต้ นทศวรรษ 1990 การรํ าลึก และ
เชื่ อมโยงประสบการณ์ ที่ สดใหม่เข้ ากับพุทธทํา นายชี ใ้ ห้ เห็ นว่าพุทธศาสนาเป็ นแหล่งอ้ างอิง (a
source of reference) ทางความหมายอันสําคัญของชีวิตทางสังคมของชาวเขมร
แม้ สงั คมเขมรในสมัย โบราณมีความเชื่ อดั ้งเดิมซึ่งให้ ความสําคัญกับวิญญาณของ
บรรพบุรุษฝ่ ายสตรี รวมทั ้งอํานาจของสิ่งเหนื อ ธรรมชาติ 1 ทั ้งต่อมายังรับนับถื อศาสนาฮิ นดู2ดัง
ปรากฏให้ เห็นเป็ นรู ป เคารพทางศาสนาและปราสาทศิลาซึ่งสร้ างตามคติความเชื่ อทางฝ่ ายฮิ นดู
ต่างๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์เหล่านี ้มักถูกเลือกสรรและตีความเพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทความเปลี่ย นแปลงครั ง้
สําคัญของในสังคม ทั ้งนี ้ด้ วยคําพยากรณ์เพียงลําพังที่ปรากฏในคัมภีร์มิได้ ระบุเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
อย่า งชัดเจน หากกล่า วถึ งในเชิงสัญ ลัก ษณ์ พุท ธทํา นายจึงถูก กล่า วขาน ผลิตซํ ้าและรํ า ลึก นึก ถึ งเมื่อเกิ ด
วิกฤตการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง
1
ในตํานานกําเนิดชนชาติเขมรกล่าวถึง พระทอง เจ้ าชายแห่งราชวงศ์อินเดียใต้ ซึ่งเดินทางมากับสําเภา
การค้ ามาพบรักและแต่งงานกับผู้นําชนพื ้นเมืองคือนางนาคซึ่งเป็ นลูกสาวของพญานาค ตํา นานพระทองนาง
นาคนีแ้ สดงให้ เห็น ถึ งความเชื่อดั ้งเดิมของดิน แดนที่เป็ นกัมพูชาในปั จจุบัน ว่า ปกครองโดยผู้นํา สตรี แ ละให้
ความสําคัญกับการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษทางฝ่ ายมารดา (matrilocality) ตํา นานพระทองนางนาคเป็ นที่
แพร่ ห ลายทั ้งในวัฒนธรรมมุข ปาฐะ (oral tradition) แบบเรี ย น (textbook) รวมทั ้งในพิธีก รรมการแต่งงาน
โดยเฉพาะของผู้คนชาวเขมรในเขตชนบทซึ่งมีข ั ้นตอนของการรํ าลึกถึงตํา นานพระทองนางนาคในพิธีแ ต่งงาน
ด้ วย
2
ในภาษาเขมรเรี ย ก ศาสนาพรหมัน ซึ่งนอกเหนือจากการเคารพนับถื อเทพเจ้ า ต่า งๆ แล้ ว ยังให้
ความสําคัญกับพราหมณ์ในฐานะผู้ที่มีบทบาทในราชสํานักเขมรโบราณ ผู้ป ระกอบพิธี และเป็ น ‚ข้ า ราชการ‛
ของรัฐ ในภาษิ ตเขมรปรากฏร่ องรอยความสําคัญของพราหมณ์หลายแห่ง ดังเช่น ‚หนูประทุษ ร้ ายบ้ า น ลิงดื ้อ
ประทุษร้ ายป่ า กาจัญไรประทุษร้ ายพฤกษา พราหมณาประทุษร้ ายประชาชน‛
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ทว่าวิธีคิ ด ตัวตน และวิถี ก ารดําเนิ นชี วิตของชาวเขมรในปั จจุบันนั น้ อิงอยู่กั บระบบคุณค่าและ
ความหมายของพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งพุทธศาสนาเถรวาท 1 (Hansen 2004) นอกจากนี ้
แม้ พุท ธศาสนาเถรวาทเป็ นศาสนาในชั น้ หลัง ของสังคมเขมร กล่า วคือ มีก ารรับนับ ถื อหลังจาก
ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามหายาน ทว่าพุทธศาสนาเถรวาทกลับมีอิทธิ พลสูงยิ่ งต่อวิธีคิดและ
ชีวิตทางวัฒนธรรมของชาวเขมร สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ พุทธศาสนาเถรวาทกลายเป็ น
ศาสนาประจํ า ชาติทัง้ ในความหมายเชิ ง นิ ติ นัย และพฤตินัย นัน้ เป็ นผลสืบ เนื่ องจากบริ บททาง
ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ ที่สังคมเขมรมีต่อพุทธศาสนาเถรวาท นับตั ้งแต่หลังอาณาจัก รแห่ ง
เมืองพระนครเสื่อมอํานาจลงในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ทําให้ ศนู ย์กลางการปกครองของเขมรต้ องถอย
ร่นลงมายังเมืองอุดงค์มีชัย ลงแวก และพนมเปญในที่สุด การย้ ายเมืองนัน้ ไม่ได้ ย้ ายเฉพาะเมือง
แต่ย้ายพลเมืองมาด้ วย ความรู้สกึ พลัดถิ่นที่และความปรารถนาในโลกที่สมบูรณ์ ก ว่าซึ่งขัดแย้ งกับ
ความเป็ นจริงที่ผ้ คู นต้ องเผชิญปรากฏเด่นชัดในกระแสความคิดเรื่ องพระศรี อาริ ย์ที่ไหลเวีย นและ
แพร่ ก ระจายในสัง คมเขมรช่ ว งหลั ง เมื อ งพระนครซึ่ง นั บ เป็ นยุ ค มื ด ในประวัติ ศ าสตร์ เ ขมร
(Thompson 2004) ช่วงเวลานี ้เองที่วิหารศิลาซึ่งเคยยิ่ งใหญ่ เรื องรองในอาณาจัก รแห่งเมืองพระ
นครอันเป็ นสัญลัก ษณ์ ข องศาสนาฮิ นดูแ ละพุทธศาสนามหายานซึ่งเกื อ้ หนุนความยิ่ งใหญ่ ข อง
สถาบันกษัตริย์ต้องเสื่อมคลายลง อาณาจักรที่เคยมีอํานาจทางการเมืองเป็ นปึ กแผ่ นสามารถรวม
ศูนย์ อํานาจและผู้คนได้ ต้องถูก ทิ ง้ ร้ าง การจัดองค์ก รทางสังคมขนาดย่ อ มกระจายตัวอยู่ทั่วไป
แทนที่องค์กรทางสังคมในแบบเดิม ช่วงเวลานี ้เองที่พุทธศาสนาเถรวาทเข้ ามามีบทบาทในการจัด
องค์กรทางสังคม การมีวดั วาอารามประจําชุมชนและมีพระสงฆ์เป้ นผู้ประกอบกิ จทางศาสนาด้ วย
1

พุท ธศาสนาในที่นี ้กล่า วถึ งในความหมายกว้ า งซึ่งมีท ั ้งพุท ธศาสนาแบบจารี ตนิย ม (Normative
Buddhism) ซึ่งให้ ความสําคัญกับคําสอนดั ้มเดิมของศาสนาและความบริ ส ุท ธิ์ ความถูก ต้ องแม่น ยํา ของการ
ปฏิบตั ิที่ดําเนินตามพระปรัยตั ิธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้ าบัญญัติไว้ และเน้ นเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุธรรม
พุทธศาสนาในที่นี ้ผู้วิจยั ยังหมายรวมถึงพุทธศาสนาแบบประชานิยม (Popular Buddhism) ซึ่งให้ ความสํา คัญ
กับศาสนาในฐานะที่เป็ นสิ่งทีให้ คณ
ุ ให้ โทษต่อเป้าหมายทางโลกย์ (inner-worldly concern) ไม่เน้ น คํา สอนใน
เชิงปรัชญาและอภิธรรมที่ซบั ซ้ อน การจําแนกในลักษณะนี ้แตกต่างจากการจําแนกพุทธศาสนาเถรวาทในแบบ
ดั ้งเดิมคือแบ่งตามนิกายสงฆ์ อันได้ แก่ มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย ผู้วิจัย ไม่เห็น ด้ ว ยกับการแบ่งลัก ษณะ
พุทธศาสนาเถรวาท (ซึ่งครอบคลุมอาณาบริ เวณของพม่า ลาว กัมพูชา บางส่ว นของเวีย ดนามตอนใต้ และ
บางส่วนของจีนตอนใต้ ด้วย) ในแบบดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธ
เถรวาทกับสังคม ดูร ายละเอีย ดการจํา แนกลัก ษณะของพุท ธศาสนาแต่ละประเภทโดยอาศัย ตัว อย่า งจาก
พฤติก รรมทางศาสนาของผู้คนในสังคมไทยได้ ใน Pataraporn Sirikanchana, ‚Essential Facets of Thai
Buddhism,‛ in Journal of the World Buddhist University, Vol.5, No.2, 2008, 13-30.
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ความสนับสนุนจากผู้คนในชุมชนนั ้นง่ ายต่อการดูแ ลเมื่อเทีย บกับศาสนสถานศิลาขนาดมโหฬาร
แต่เดิมซึ่งต้ องอาศัย อํานาจทางการเมืองของผู้นําที่มีทัง้ กํ าลัง ทรัพยากร และบารมีในการดูแ ล
รักษา ช่วงเวลานี ้เองแม้ จะเป็ นยุคมืดของประวัติศาสตร์ กัมพูชา ยุคซึ่งวิหารศิลาอันตระการถูก ทิ ้ง
ร้ าง ผู้คนต้ องโยกย้ ายถิ่นฐานหนี ก ารสงคราม ทว่านับเป็ นช่ วงที่ศาสนาที่หยั่งรากซึมลึก ลงไปใน
จิตสํานึกของผู้คนธรรมสามัญ ศาสนาจึงไม่ได้ เป็ นเครื่ องมือบงการและปกครองพลเมืองของผู้มี
อํานาจและบารมีแ ต่ เพีย งด้ านเดีย ว หากช่ ว งเวลาทางประวัติศ าสตร์ ที่สัง คมเขมรต้ องกระจั ด
กระจายนี ้ พุทธศาสนาเถรวาทมีส่วนสําคัญในการสร้ างแบบแผนทางสังคมและวัฒนธรรม (David
Chandler 1984) หรือภูมิทศั น์ความศักดิ์สิทธิ์ขึ ้นมาใหม่ จะเห็นได้ ในช่ วงเวลาที่สังคมเขมรตกตํ่า
ที่สดุ จนเรียกได้ ว่ายุคมืด ปราสาท วิหาร ศาสนสถานศิลาทรายที่ยิ่งใหญ่กําลังผุพงั และสึก กร่ อนลง
ทว่าสิ่งที่วดั วาอารามขนาดเล็ก กระจายตัวโดยทั่ว และได้ สร้ างและจัดระเบี ย บสังคมขนาดย่ อม
กว่ากลับประสบความสําเร็จในการทําให้ ศาสนาเข้ าไปอยู่ในจิ ตสํานึก ของผู้คนได้ อย่ างทั่วถึง ทํา
ให้ วัดเป็ นทั ้งศาสนสถานในทางกายภาพที่ มองเห็ นและจับ ต้ อ งได้ รวมทั ้งเป็ นอารามที่อ ยู่ใ น
จิตสํานึกของผู้คนชาวเขมรซึง่ วิหารในใจอันเป็ นผลสืบเนื่ องจากความสัมพันธ์ ข องพุทธศาสนาเถร
วาทกับการฝึ กฟื น้ ใจเมืองนี ้แม้ ในเวลาต่อมาสังคมเขมรได้ ดําเนินไปสู่ยุคที่มืดมิดที่สุดอีก ครัง้ คือเมื่อ
อยู่ภายใต้ ระบอบกัมพูชาประชาธิ ปไตย การทําลายศาสนสถาน ศาสนวัตถุ การสังหารพระสงฆ์
และการจํากัดสิทธิ์ในการแสดงออกทางศาสนาถูก ห้ ามนัน้ ไม่สามารถทําลายศาสนวิหารที่อยู่ใน
จิตสํานึกของผู้คนได้ แม้ จะเป็ นช่วงที่มืดมิดและเลวร้ ายที่สดุ ก็ตาม
ความรู้สกึ ว่าโลกทั ้งทางกายภาพและทางสังคมกํ าลังสึก กร่ อน ผุพัง และแตกสลาย
อย่างในเขมรเป็ นความรู้สกึ เดียวกันกับบริบทการสร้ างงานชิ น้ สําคัญด้ านสังคมวิทยาศาสนาที่ชื่อ
The Elementary Forms of Religious Life ของ Emile Durkheim (1995) งานชิ น้ สําคัญนี ถ้ ื อ
กําเนิดขึ ้นในช่วงเวลาที่สงั คมยุโรปกําลังเปลี่ยนเข้ าสู่สังคมอุตสาหกรรมเต็มรู ปแบบ ปั ญหาสังคม
เกิ ดขึน้ ตามมามากมาย ปั ญหามลพิษของเมืองการผลิตใหญ่ ๆ ปั ญหาการใช้ แ รงงานเกิ นกํ าลัง
ปั ญหาความสัมพันธ์แบบเครือญาติในสังคมเกษตรกรรมกํ าลังถูก สั่นคลอนและพลิก โฉม สภาวะ
ดัง กล่ า วนี เ้ องที่ Durkheim ซึ่ง เติ บ โตขึ น้ มาในครอบครั ว ที่ บิ ด าเป็ นหมอสอนศาสนาชาวยิ ว
(Jewish) หวนคิดถึงความสําคัญของศาสนากับสภาวะการแตกเป็ นเศษเสี่ยงของสังคม
Durkheim (1995) ใช้ ตวั อย่างของพิธีกรรมทางศาสนา 1ของชนพื ้นเมืองออสเตรเลีย 1
เพื่อชี ้ให้ เห็นว่าศาสนาไม่ได้ มีแต่ด้านที่กดขี่ครอบงํา ทว่ามองเห็นศาสนาเป็ นพลังสร้ างสรรค์ และ
1

ในบริ บทนี ้ ผู้วิจยั ใช้ คํา พิธีกรรม ในฐานะที่เป็ นภาพแสดง ปฏิบตั ิการ หรื อการแสดงออกทางศาสนา
(religious practice/ manifestation of religion)
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ทํา หน้ าที่ ธํ ารงระบบ ระเบี ย บของสัง คมที่ก ระจั ดกระจายเป็ นเศษเสี่ย งได้ Durkheim (1995)
พิ จ ารณาศาสนปฏิ บั ติ ห รื อ พิ ธี ก รรมในลั ก ษณะดัง กล่ า วว่ า เป็ นแบบจํ า ลองของการก่ อ ตั ว
ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเขาเชื่อว่าการจะมองเห็นสังคมใดๆ นัน้ สามารถมองผ่ านศาสนาและ
พิธีกรรมได้ เช่นการเกิดขึ ้นของศาสนาคือการขี ดเส้ นแบ่ งหรื อการสร้ างพรมแดนระหว่างสิ่งพิเศษ
(sacred) กับสิ่งธรรมดาสามัญ (profane)2 และพิธีก รรมคือกลไลที่รัก ษาตําแหน่ งแห่งที่ข องเส้ น
แบ่งหรือพรมแดนนั ้นเอาไว้ พิธีกรรมในหลายลัก ษณะจึงถูก ประดิษฐ์ ขึน้ และถูก แสดงซํ ้าอยู่เสมอ
เพื่อยืนยันความแตกต่างและความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว

1

‚ศาสนาของชนพื ้นเมือง‛ ในแง่นี ้มีความหมายแตกต่างจากคู่ตรงข้ ามแบบเดิมตามความรู้ความเข้าใจ
ในสังคมศาสตร์ ว่า ศาสนาหมายคือชุดความรู้ ความหมาย และสถาบัน ที่มีความสลับซับซ้ อนตรงกัน ข้ า มกับ
ความเชื่อซึ่งเป็ นสิ่งที่ซบั ซ้ อนน้ อยกว่า ในงานเขีย นชิ ้นนี ้ Durkheim (1995) ชี ้ให้ เห็น ถึ งความเหมือนระหว่า ง
ศาสนากับความเชื่อว่าทําหน้ าที่ไม่ต่างกันคือทั ้งอธิบายโลกที่เราอาศัยอยู่ ให้ ค วามหมายและคําอธิบายแก่ ชีวิต
มนุษย์ รวมทั ้งทําหน้ าที่แก้ ไขวิกฤตและรักษาดุลยภาพ เอกภาพ และบูร ณภาพของสังคม ในแง่นี ้เพื่อเน้ น ยํ ้า
ข้ อเสนอที่ว่าแบบแผนของพิธีกรรม อํานาจของพิธีกรรมและศาสนาสามารถธํารงดุลยภาพของสังคมได้ ไม่ว่า จะ
เป็ นชนพื ้นเมืองหรื อในสังคมทันสมัยใดๆ ในยามที่ เกิดวิกฤต
2
ในแง่นี ้ Durkheim (1995) มิได้ มองว่าธรรมชาติของสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคม รวมทั ้งการจัด
ระเบียบทางสังคมนั ้นได้ จดั วางไว้ ในแบบที่ทกุ อย่างเท่ากันหมด ดังเช่น เมื่อ Durkheim (1995) กล่า วถึ งแนวคิด
เรื่ องพื ้นที่น ั ้นเขาได้ กล่าวว่าพื ้นที่ใดๆ ก็ตาม ย่อมจะมีการจัดลําดับชั ้นในพื ้นที่ เพราะพื ้นที่มิได้ ถกู จัดมาอย่างเท่า
เทียม โดยนัยนี ้พิธีกรรมเป็ นการแสดงซํ ้าซึ่งแบบแผนความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม และความสัมพันธ์ของผู้คน
ในสังคมอันสะท้ อนผ่านพิธีกรรมและพฤติกรรมทางศาสนานี ้เป็ นภาพจําลองของสิ่งที่ Durkheim (1995) เรี ยกว่า
องคาพยพของสังคม (organic solidarity) ซึ่งมีการจัดแบ่งหน้ าที่ที่แตกต่างกันให้ แก่คนในแต่ละกลุ่มของสังคม
เดียวกัน (division of labour) แนวคิดดังกล่าวถูกโจมตีจากสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสายมาร์ กซิส ต์ว่า การ
มองสังคมด้ วยภาพดังกล่าวไม่นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมลํ ้าในเชิงโครงสร้ าง แนวคิดทางพิธีก รรม
ในยุคต่อมาอย่างของ Turner โต้ แย้ งว่าพื ้นที่ในพิธีกรรมนั ้นเป็ นแบบจําลองของสังคมในอุดมคติ (communitas)
ความสัมพัน ธ์ ข องผู้คนเป็ นแบบเท่า เทีย ม (egalitarian) และพิธีก รรมสามารถนํา ไปสู่ความเปลี่ย นแปลงได้
อย่างไรก็ดี แนวทางของ Turner ในที่นี ้ได้ รับอิทธิพลจากนัก มานุษ ยวิท ยาสายมาร์ ก ซิสต์ซึ่งเป็ นครู ข องเขาคือ
Max Gluckman ในการจัดกลุ่มนักคิดทางมานุษยวิทยาของบางสํานักจึงเห็นว่า Turner เป็ นมานุษยวิทยาสาย
มาร์ กซิสต์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Alan Barnard, History and theory in anthropology, Cambridge, U.K.:
Cambridge University Press, 2000. แม้ กระนั ้นเราอาจจะต้ องระบุว่า Turner ใช้ วิธีคิดแบบมาร์ ก ซิสต์ในงาน
ช่วงเวลาใด ทั ้งนี ้เนื่องมาจากแนวทางที่ Turner ใช้ มองปรากฏการณ์ ท างสังคมโดยศึก ษาผ่า นพิธีก รรมและ
สัญลักษณ์น ั ้นมิได้ เป็ นแนวทางเดียวกันหมดทุกชิ ้น ดังจะเห็นได้ ว่าในระยะแรก Turner ยังคงเห็นด้ วยกับแนวทาง
ของการหน้ าที่นิยมในขณะที่ตอนบั ้นปลายชีวิต Turner เริ่ มหันมาใช้ มมุ มองทางโครงสร้ างนิยม (Structuralism)
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บริบทการก่อตัวของแนวคิดในสาย Durkheim สอดคล้ องกันกับกรณี ข องสังคมเขมร
ยุคหลังการฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็ นบริ บทของการศึก ษาในวิทยานิ พนธ์ ฉบับนี ้ ความหวาดผวาอัน
เป็ นผลพวงของสงครามที่กินเวลายาวนานหลายทศวรรษ ภาวะบ้ านแตกสาแหรกขาด ‚บ้ านไร้ ผ้ ู
พํานัก ถนนไร้ คนสัญจร‛ วิหารถูกทําลายและผู้คนล้ มตายนับล้ าน เด็ก ถูก สอนว่าไม่ต้องนับถื อพ่อ
แม่และญาติผ้ ูใหญ่ เพราะยุคสมัย เขมรแดงเป็ นยุคสมัย ของคนรุ่ นใหม่คนรุ่ นเก่ าเป็ นอุปสรรคต่อ
ความก้ า วหน้ า ของสัง คมซึ่ง ต้ อ งกํ า จั ด คนไม่ ค วรไว้ เ นื อ้ เชื่ อ ใจกั น เพราะอีก ฝ่ ายอาจเป็ นฝ่ าย
ปฏิกิริยาที่บ่อนเซาะระบอบเขมรแดง สภาพเหล่านี ้ทําให้ เกิดคําถามที่แหลมคมต่อสังคมเขมรซึ่งถูก
หล่อหลอมกล่อมเกลาด้ วยพุทธศาสนาเถรวาท
คําสอนพื ้นฐานทางศาสนาอย่างเบญจศีลซึ่งข้ อห้ ามประการแรกคือการห้ ามทําลาย
ชี วิตผู้อื่น (ปาณาติบ าต; No Killing) การที่ผ้ ูคนลุก ขึน้ มาประหัตประหารกันราวกับว่าชี วิตเป็ น
เพียงเศษหินดินทรายเช่นนี ้ พุทธศาสนาในฐานะที่เป็ นอารามและวิหารศัก ดิ์สิทธิ์ ในจิ ตสํานึก ของ
ผู้คนย่อมจะถูกสัน่ คลอน เช่นเดียวกับช่วงหลังสงครามโลกครั ้งที่สองซึง่ สังคมยุโรปได้ ตั ้งคําถามถึง
การมีอยู่ของพระผู้เป็ นเจ้ าซึง่ ในครัง้ หนึ่งผู้คนเชื่อว่าพระองค์เป็ นพระผู้ไถ่ (Messiah) ซึ่งจะมาปลด
เปลื ้องความทุกข์ของมนุษย์ในยามที่มนุษย์ทกุ ข์ยากจนถึงที่สดุ นอกจากนี ้ภายใต้ ระบอบเขมรแดง
‚องค์การ‛ (Angkar) ได้ สอนเด็กและเยาวชนว่าไม่ให้ ไว้ ใจพ่อแม่ ในขณะเดีย วกันก็ สอนให้ พ่อแม่
และผู้ใหญ่ไม่ไว้ ใจเด็ก นโยบายของระบอบเขมรแดงในลักษณะนี ค้ ือการให้ ความสําคัญกับคนรุ่ น
ใหม่ที่จะสร้ างยุคใหม่ซงึ่ จะต้ องปฏิเสธคุณค่าในแบบของคนรุ่ นเก่ า คุณค่าในแบบเดิมซึ่งแม้ คนที่
มนุษย์ปุถุชนควรไว้ ใจและเชื่อมัน่ อย่างพ่อแม่และบุพการี และคนที่พ่อแม่บุพการี จะฝากความหวัง
เอาไว้ ได้ อย่างบุตรหลานในสายโลหิต คุณค่าเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่ถูก รื อ้ ถอนภายใต้ ระบอบเขมรแดง
สํานึก ของความเป็ นสังคมและคุณค่าทางนามธรรมขัน้ พื ้นฐานดังกล่าวไม่เพีย งแต่ถูก สั่นคลอน
หากแต่ถูกขุดรากถอนโคน (uprooted) ในสภาวการณ์ เช่ นนี ไ้ ม่ว่าผู้คนจะเดินเข้ าหาหรื อเดินออก
ห่างจากศาสนา สิ่ งที่เ กิ ดขึ น้ ในใจของผู้ค นคือ ความเคว้ งคว้ างล่องลอย ความไร้ ทิศทาง ความ
มืดมน ความทุก ข์ ทนในฐานะที่ศาสนาและระบบคุณค่าทางศีลธรรม (morality) ซึ่งเดิมเคยเป็ น
‚สิ่งตกทอดผูกพัน‛ (primodial attachment) หรือวิหารที่อยู่ในจิตสํานึกของผู้คนถูกเขย่ ากลายเป็ น
เศษเสี่ยง (fragmented) ความรู้สกึ ดังกล่าวในภาษาเขมรเรียกว่า ‚วังเวง‛
วังเวง หมายถึง หลงลืมหรือเสียสติสมั ปชัญญะ หลงทาง วังเวงจิต หมายถึงใจเสีย
วัง เวงชาติ หมายถึ งเกิ ด ผิ ดที่ ผิด ทางตามยถากรรมไม่ ตรงตามเจตนาที่ จะให้ เ กิ ด วั งเวงทิ ส
หมายถึงหลงทิศทาง วังเวงผลูว หมายถึงไปผิดทาง วังเวงสมารตี หมายถึง สติไม่อยู่กับเนื อ้ กับ
ตัวบัดเดี๋ยวกลับจําบัดเดี๋ยวกลับลืม บัดเดี๋ยวกลับหาย บัดเดี๋ยวกลับเห็น (วจนานุก รมแขฺ มร 1967:
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1150-1151) โดยนัยนี ้สภาวะไร้ ทิศทาง ไม่เป็ นอันหนึ่งอันเดีย วกันกับพื ้นที่ที่พํานัก อยู่อาศัย ความ
วิตกหวาดผวา และความรู้สกึ หลงทางเป็ นสิ่งที่แสดงออกผ่ านปั จเจกบุคคล ทว่าความรู้ สึก วังเวงนี ้
เองที่ เป็ นผลมาจากความวัง เวงของสัง คมหรื อสิ่ง อื่นๆ ที่มีอํา นาจบงการให้ บุค คลรู้ สึก วังเวงได้
ความยากลําบากประการสําคัญของผู้ที่ร อดชี วิ ตมาจากเหตุก ารณ์ ฆ่ าล้ า งเผ่ า พันธุ์ คือการต้ อ ง
วนเวียนใช้ ชีวิตกับอดีตอันน่าหวาดผวา (traumatic past) กับการอยู่กับปั จจุบันที่ต้องดิ ้นรนเพื่อให้
ตนและครอบครัวมีชีวิตรอดต่อไปอันจะกํ าหนดทิศทางของอนาคตว่าจะรุ่ งโรจน์ หรื อร่ วงโรย ใน
ภาพยนตร์ เรื่ อง <<Un soir après la guerre>> ของ Rithy Panh ผู้กํากับชาวเขมรซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั ้งนั ้นได้ นําเสนอประเด็นดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจน นางเอกซึ่งครอบครัว
ของเธอรอดชีวิตจากสงครามต้ องทํางานเป็ นสาวบาร์เพราะเป็ นอาชีพเดีย วสําหรับเธอที่จะหาเลี ้ยง
ตัวเธอเองและแม่ของเธอซึง่ เสียสติและต้ องถูก ล่ามโซ่อยู่ที่บ้านในชนบท แม่ข องเธอนัน้ ‚วังเวง‛
ทว่าการที่นางเอกต้ องอยู่กับ อดีตอันน่ าหวาดผวาของแม่ตนเองกับการต้ องอยู่กับปั จจุบันซึ่งเธอ
ต้ องใช้ เรือนร่างอันสาวสคราญหารายได้ เพื่อเลี ้ยงปากท้ องมากกว่าหนึ่ง เธออาจจะมีชีวิตที่ดีก ว่า
ถ้ าเธอกลายเป็ นผู้ลี ้ภัยและถูก ส่งไปประเทศที่สามซึ่งดูจะมีความหวังเรื องรองกว่า แต่ก็ไม่มีสิ่ งที่
รับประกันได้ ว่าจะเป็ นเช่นนั ้น สําหรับผู้ชมแล้ วแม้ นางเอกจะไม่ได้ ถูกล่ามโซ่เพราะวังเวงเสีย สติแ ต่
ปฏิเสธไม่ได้ เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี ้ได้ ชี ้ชวนให้ ผ้ ชู มตั ้งคําถามว่าตกลงมารดาหรื อบุตรสาวที่วังเวง
มากกว่ากัน นอกจากนี เ้ รื่ องดังกล่าวยังนํ าเสนอสาร (message) ที่สําคัญว่าการพาชี วิตให้ รอด
จากเหตุการณ์ ฆ่าล้ างเผ่ าพันธุ์นัน้ นับว่ายากแล้ ว แต่ก ารดํารงชี วิตให้ รอดหลังจากนัน้ เป็ นเรื่ องที่
ยากกว่า
เช่นเดียวกับภาพยนตร์เชิงสารคดีเรื่ อง The Wanderers หรื อชื่ อในภาษาเขมรว่า นัก
วังเวงผลูว ของผู้กํากับ Christine Bouteiller ได้ นําเสนอเส้ นทางชีวิตของชาวเขมรกลุ่มหนึ่งในเขต
จังหวัดอุดรเมียนเจยซึง่ เคยเป็ นผู้อพยพมาก่อนและต่อมาได้ ถูก ส่งกลับประเทศบ้ านเกิ ด หมู่บ้าน
ข้ างเคียงต่างเรียกหมู่บ้านของ ‚ผู้มาใหม่‛ นี ว้ ่าหมู่บ้านผู้อพยพ และถูก มองว่าตอนที่หนี ไปอยู่ใน
ค่ายเป็ นการเลือกที่จะไม่เสี่ย งตายอยู่ใ นประเทศเกิ ดฉะนัน้ ผู้มาใหม่จึงถูก กี ดกันการเข้ าถึงสิทธิ
ต่างๆ นานา อาการ ‚กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง‛ แม้ จะกลับมายังแผ่ นดินเกิ ดที่ตนเคยพํานัก อาศัย ก็ ไม่ได้
หมายความว่าจะ ‚ถึงบ้ าน‛ ความเป็ น ‚คนหลงทาง‛ ที่เมื่อขึ ้นชื่อว่าได้ หลงแล้ วก็ ย ากที่จะหวนคืนสู่
ทางสายเดิม ความวังเวงแม้ จะเกิ ดขึน้ และปรากฏในรู ปของอารมณ์ ความรู้ สึก ระดับปั จเจก ทว่า
ความวังเวงในกรณีดงั กล่าวเกิ ดขึน้ เพราะเงื่ อนไขของสังคมที่ปั จเจกมิอาจกํ าหนดและควบคุมได้
ในแง่ นี ค้ วามวัง เวงจึ งเป็ นสิ่ง ที่เ ชื่ อ มระหว่า งปั จเจกบุ คคล (agency) กับ โครงสร้ างของสังคม
(structure) คุณค่าทางศีลธรรมและศาสนา (วัดวาอารามและวิหารในใจ) ที่กําลังถูก สั่นคลอนใน
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จิตสํานึกของผู้คนทําให้ พวกเขาและเธอรู้สกึ ว้ าเหว่ มืดมน และหลงทาง นัน้ เกิ ดขึน้ ในโลกกายภาพ
และโลกทางสังคมที่ล่มสลาย ผู้คนที่วงั เวงนอกจากวังเวงด้ วยตัวเองแล้ วยังเป็ นผลมาจากการที่เขา
และเธออาศัยอยู่ในโลกที่วงั เวงด้ วย
การพิจารณาการเกิ ดขึน้ ดํารงอยู่ และแตกสลายของสังคมสามารถพิจารณาผ่ าน
ศาสนาได้ ในผลงานชิ น้ สํา คัญเรื่ อง The Elementary forms of religious life นัน้ Durkheim
(1995) พิจารณาแบบแผนขัน้ พื ้นฐานของชี วิตทางศาสนา (religious life) เพื่อที่จะทําให้ เห็นการ
เกิดขึ ้นของสํานึกร่วมทางสังคม (collective effervescence) การถือกําเนิดของความเป็ นสังคม ซึ่ง
เป็ นต้ น แบบให้ แ ก่ ก ารพิจารณาชี วิ ตทางสังคม (social life) ในท้ ายที่ สุด ด้ วยตรรกะเช่ นนี ก้ าร
สัน่ คลอนของระบบคุณค่า ศรัทธา และความใกล้ ชิดกับศาสนาในฐานะเป็ นสิ่งตกทอดผูก พันจึง
หมายถึงความสัน่ คลอนของโลกทางกายภาพและชี วิตทางสังคมด้ วย ชี วิตในทางพุทธศาสนาของ
สังคมเขมรซึง่ เป็ นต้ นธารของชี วิตทางสังคมในหลายด้ านนัน้ ถูก ทําให้ บุบสลาย นั่นหมายถึงโลก
ทางสังคม ความรู้สกึ ร่วมของสังคม และความเป็ นสังคมถูกทําให้ บุบสลายด้ วย
ในแง่นี ้ศาสนาในมุมมองของ Durkheim เป็ นแบบจํ าลองของ (model of) สังคมและ
วัฒนธรรม (religion as a cultural system; Geertz 1973) แต่ในอีก ด้ านหนึ่งที่ศาสนาดํารงอยู่ใน
สังคมที่มีพลวัตตลอดเวลา ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางศาสนาและพิธีก รรมที่แ สดงออกมา
ย่อมไม่ยํ่าอยู่กับที่ ดังนั ้นสิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนื อจากการก่ อรู ปก่ อร่ างของศาสนาว่า
เป็ นเสมือนกับก่อตัวของความเป็ นสังคมแล้ ว ยังจะต้ องพิจารณาเพิ่มเติมถึงอีก ด้ านหนึ่งคือบริ บท
ของการแสดงออกทางศาสนาและผู้ร่วมแสดง การปะทุแ ละกระจายตัวของแนวคิดทางศาสนา
และปฏิบัติการของพิธีกรรมในช่วงวิกฤตการณ์ของสังคมนอกจากจะสะท้ อนให้ เห็นการฟื น้ ตัวของ
สังคมแล้ วยังสื่อให้ เห็นด้ วยว่าการแสดงออกนัน้ ใครเป็ นผู้แ สดงและแสดงเพื่อใครและเพื่ออะไร
คํา ถามในลัก ษณะดังกล่ าวคื อการสํ ารวจตรวจสอบว่า ศาสนาเป็ นแบบจํ าลองเพื่อ ใคร รับ ใช้
จุดประสงค์ใด (model for; Geertz 1973) ด้ วย นอกเหนื อจากเพื่อก่ อร่ างสังคม และเพื่อรัก ษา
สถานภาพหรื อโครงสร้ างของสัง คมให้ มีค วามเป็ นปึ กแผ่ นและเข้ ม แข็ ง คงทนถาวร Gottowik
(2008, 2010) ตั ้งคําถามว่าเหตุใดชาวจี นโพ้ นทะเลในอินโดนี เซีย ซึ่งถูก ผู้ประท้ วงในอินโดนี เซีย
พยายามทํ า ร้ า ยร่ า งกาย ข่ ม ขื น และฆ่า จึง สามารถหนี ไ ปหลบภัย ที่ เ กาะบาหลี ได้ Gottowik
(2008, 2010) ได้ ศกึ ษาตํานานและขบวนแห่ข องหน้ ากาก Barong ในบาหลีซึ่งมีก ารรื อ้ ฟื น้ ขึน้ มา
อีก ครัง้ ในช่ วงดังกล่าว บารองเป็ นหน้ ากากชายหญิ งซึ่งเชื่ อกันว่าเป็ นบรรพบุรุษของชาวบาหลี
หน้ ากากฝ่ ายบุรุษเป็ นหน้ ากากสีดําซึ่งชาวบาหลีเชื่ อว่าเป็ นเค้ าของบรรพบุรุ ษซึ่งเดินทางมาจาก
อินเดีย ส่วนหน้ ากากฝ่ ายสตรีมีใบหน้ าสีขาวซึง่ ชาวบาหลีเชื่ อว่าเป็ นเค้ าของบรรพบุรุษซึ่งเดินทาง
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มาจากจี น ลัท ธิ พิธี แ ละขบวนแห่ ห น้ า กากของบรรพบุรุ ษ ซึ่งถู ก แสดงและให้ ความสํา คัญ ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นการส่งสารที่สําคัญว่า ชาวบาหลีในปั จจุบันเป็ นบุตรธิ ดาของบรรพบุรุษทั ้ง
สองฝ่ ายคือจีนและอินเดีย ชาวจีนที่มาหลบภัยอยู่บนเกาะบาหลีจึงถูก อนุมานว่าเป็ นเชื อ้ สายหรื อ
เป็ นญาติกับชาวบาหลี (Gottowik 2008, 2010)
การปรากฏของสิ่งตกทอดผูกพันในบริบทใหม่ หรือแบบแผนการแสดงของพิธีก รรมที่
โลดแล่นเต้ นไหวขึ ้นมาอีกครั ้งเป็ นสารที่สื่อไปยังผู้ชมว่าระบบระเบียบ และสภาวะที่สังคมใฝ่ ฝั นถึง
กําลังจะกลับคืนมา ขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ เจดีย์แ ห่งใหม่
บนภูเขาพระราชทรัพย์ กรุงอุดงค์ หนึ่งในเมืองหลวงเก่ าของประเทศกัมพูชา การรื อ้ ฟื น้ ประเพณี
แข่งเรือ ลอยประทีป ไหว้ พระจันทร์ และตําข้ าวเม่าซึง่ เป็ นรัฐพิธีที่สําคัญที่สุดในพระราชพิธีทวาทศ
มาสของเขมรซึง่ เกิดขึ ้นก่อนช่วงสงครามเป็ นประจําทุกปี ในช่วงเวลาที่สายนํ า้ ตนเลธม (แม่นํา้ โขง)
ไหลย้ อนกลับและนํ า้ จากตนเลสาบไหลออกเป็ นสีใสบริ เวณจตุมุข หน้ าพระราชวังเขมริ นทร์ กรุ ง
พนมเปญ เหล่านี ้คือสิ่งที่ผ้ นู ําทั ้งสามคนคือ เฮง สัมริน เจีย สิม และฮุน แซน ในปี 1990 ซึ่งในเวลา
นั ้นยึดมัน่ อุดมการณ์สงั คมนิยมตามแนวทางของเวียดนามได้ สงั่ ให้ จัดพิธีดงั กล่าวขึน้ มาอีก ครัง้ หนึ่ง
ผู้นํา ซึ่ง มีอุดมการณ์ ในแบบสังคมนิ ย มได้ รือ้ ฟื น้ พระราชพิธี ที่สํ าคัญและรับ บทบาท (assume)
ธรรมิกราช (ideal king) เป็ นองค์ประธานในพระราชพิธีซงึ่ ผู้คนชาวเขมรเดินทางมาชมนับล้ านจาก
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ การได้ ชมนาฏกรรมของรัฐ (state theatre) ดังกล่าวอีก ครัง้ ทําให้ ชาว
เขมรเชื่อว่าระบบระเบียบในแบบที่บ้านเมืองเคยมีก่อนสงครามกําลังจะกลับมา สันติภาพกํ าลังจะ
เกิด พระราชพิธีดงั กล่าวถูกจัดขึ ้นได้ แม้ ไม่มีกษัตริย์คือเจ้ าสีหนุในเวลานัน้ ยังลี ้ภัย อยู่นอกประเทศ
เพราะผู้นําใหม่ทั ้งสามคนกําลังสวมบทบาทเป็ นธรรมิก ราชตามความหมายในวัฒนธรรมเขมรซึ่ง
จะปรากฏตัวขึน้ เพื่อนํ าสันติสุข คืนมาสู่แ ผ่ นดินในยามกลียุค (Judy Ledgerwood 2008: 195220) พิธีกรรมดังกล่าวถูก จัดขึน้ เพื่อสื่อความหมายว่าบัดนี ก้ ัมพูชาได้ ก ลับมา ‚ครึก ครื น้ ‛ อีก ครัง้
ภายหลังจากที่ ‚วังเวง‛ อย่างยาวนาน
จากที่กล่าวมาจะพบว่า แม้ ความวังเวงปรากฏขึน้ ในระดับจิ ตสํานึก ของปั จเจก ทว่า
ความวังเวงกลับ มีป ฏิสัมพันธ์ อัน สลับซับซ้ อนกับโครงสร้ างสังคมอัน ไร้ ระเบี ย บ (chaos) คนจะ
วังเวงหรือไม่ย่อมมิได้ ขึน้ อยู่กับ การกํ าหนดของปั จเจกเพีย งอย่ างเดีย ว ดังความเข้ าใจโดยทั่วไป
เกี่ยวกับคําสอนของพุทธศาสนาว่าสุขและทุกข์อยู่ที่ใจ ใจเป็ นนายที่สามารถกํ าหนดความสุข หรื อ
ทุก ข์ ได้ ความเข้ าใจในแง่ นีล้ ะเลยการพิจารณาแง่ มุมอีก แง่ มุมหนึ่ ง ในพุทธศาสนาคือเรื่ องของ
‚สังฆะ‛ (Sangha) ซึง่ ไม่ได้ หมายถึงเฉพาะพระภิกษุสงฆ์และชุมชนซึง่ ประกอบด้ วยนัก บวชเท่านัน้
แต่หมายรวมถึงชุมชนทางศีลธรรม (moral community) ซึ่งจะเกื อ้ หนุนและหล่อหลอมให้ ปั จเจก
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สามารถปฏิบัติธรรมได้ อย่างราบรื่น ในแง่นี ้ในยามปกติชุมชนศีล ธรรมจึงเป็ นสิ่งที่ธํารง ‚ระเบี ย บ‛
(order) ซึ่ง ผู้คนในชุมชนทางศี ลธรรมหรื อ ในโครงสร้ างสัง คมดังกล่ าวมีชุด คุณ ค่าทางศีลธรรม
(morality) ร่ วมกัน ในแง่ นีส้ ภาวะที่ระเบี ย บหรื อชุดคุณค่าที่มี ร่วมกันของสังคมถูก สั่นคลอนดัง
ในช่วงเขมรแดง สภาวะไร้ ระเบียบ (chaos/ disorder) หรือ ‚ความวังเวง‛ จึงเกิดขึน้ ไม่เฉพาะในแต่
ละบุคคลเท่านัน้ หากสิ่งที่เขาและเธอยึดถื อร่ วมกันนัน้ ถูก สั่นคลอน ความวังเวงจึงเป็ นเรื่ องของ
ความวัง เวงทางสังคม (social loss/ social chaos/ social disorder) ด้ วย Chandler (2008)
ชี ใ้ ห้ เห็นว่าประเด็นของการกู้คืน (reconfiguration) ศาสนาในสภาวะแห่งความวังเวงของสังคม
เขมรหลังสมัยเขมรแดงเป็ นต้ นมานั ้นเป็ นเรื่ องที่เกี่ ย วข้ องกับ ระเบี ย บทางศีลธรรม (moral order)
และอํานาจทางการเมือง (political power) ซึง่ มีบทบาทในอาณาบริ เวณต่างๆ ทั ้งในระดับของรัฐ
และในระดับ ของชุมชนหรื อท้ องถิ่ น ในรู ป แบบของศาสนปฏิบัติ พิธีก รรม ความเชื่ อ การศึก ษา
สถาปั ตยกรรม เหล่านี ล้ ้ ว นเป็ นประเด็นที่สํ าคัญยิ่ งในสังคมเขมรร่ วมสมัย ธรรมยาตราซึ่งเป็ น
ปฏิบัติการทางศาสนาและพิธีกรรมที่วิทยานิพนธ์นี ้ให้ ความสนใจจึงอยู่ในบริ บททางสังคมดังกล่าว
สังคมซึ่งผ่ านไฟสงคราม เถ้ า ถ่ าน ซากปรัก ของวิห ารที่ถู ก ทําลาย และผู้ค นล้ มตายพลัดพราก
สังคมซึง่ อบอวลด้ วยบรรยากาศของความวังเวง

