บทที่ 5
กลับบ้ าน
จากสรกสู่ไพร จากไพรสู่สรก
จากการเดินทางอันยาวไกลนับแต่บทที่ 1 จนกระทัง่ ถึงบรรทัดแรกของบทที่ 5 ซึ่งเป็ น
ปลายทางอัน เป็ นห้ ว งเวลาแห่ ง การทบทวนย้ อนคิ ด ระยะทางและรอยก้ าวย่ า งที่ ผ่ า นมา ใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ โดยชี ้ให้ เห็นว่า “ธรรมยาตรา” ซึ่งเป็ นประเด็นศึก ษาหลัก นัน้ เป็ น “การพเนจร
โดยสมัครใจ” (voluntary displacement) อันเกิดขึ ้นจากบรรจบกันหรือเหลื่อมซ้ อนกันของ รู ป แบบ
ความหมาย และวิ ธีคิ ด ที่ก ากับ การเดินทางในสังคมเขมรร่ วมสมัย อันได้ แ ก่ การพลัดถิ่ นฐาน
(coercive displacement) การจาริ ก แสวงบุ ญ (pilgrimage) และการเดิ นทางของนั ก เรี ย น
มานุษยวิทยาไทยผู้หนึ่ง (a journey of a Thai anthropology student) ดัง ในงานเขี ย นเรื่ อ ง
Tourist, Traveler, or Exile: Redefining the Theological Endeavor ของ Michael Grimshaw
(2001) ซึ่งชี ใ้ ห้ เห็นว่าการเดินทาง การลี ้ภัย ของผู้อพยพ และการจาริ ก ทางศาสนาเป็ นลัก ษณะ
สาคัญของแนวคิดทางเทววิทยาหลังสมัย ใหม่ (postmodern theology) เส้ นทางแห่งการบรรจบ
กันของการเดินทางในรู ป แบบต่างๆ ทาให้ เห็นสภาวะอันชัด เจนของโลกซึ่ง “เคลื่อนไหว” และ
เดินทางตลอดเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่งนั ้น การทาความเข้ าใจโลกผ่ านการเดินทาง การพเนจร และ
การจาริกแสวงบุญนั ้นจะทาให้ เราเข้ าถึงความรู้ในแบบใหม่ๆ และโลกซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
(world on the move) หรือที่ในมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกเรียกสภาวะเปลี่ย นผ่ านในชี วิตของปั จเจก
ว่าเป็ นการเปลี่ย นผ่ านของช่ วงชี วิต (rite of passage) ในงานของ Arnold Van Gennep (1977)
ซึง่ ได้ รับการพัฒนาให้ เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับช่วงเปลี่ยนผ่านของสังคมด้ วยดังในงานของ Turner
(1974) ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าเราสามารถมองความเปลี่ย นแปลงของพิธีก รรมกับสภาวะปกติแ ละสภาวะ
โกลาหลหรื อการเปลี่ย นผ่ านของสังคม (Ritual Process) ได้ ด้ วยเหตุนี ร้ ู ปแบบของการเดินทาง
ทางศาสนาอย่ างการจาริ ก แสวงบุญซึ่งเกิ ด ขึน้ ในยุคสมัย ที่มีก ารอพยพลี ้ภัย เฟื่ องฟูอย่ า งในยุ ค
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ต่อ 21 นี ้ จาเป็ นอย่ างยิ่ งที่จะต้ องถูก สารวจตรวจสอบและทบทวนการนิ ย าม
ความหมายซึง่ ไหลเวียนและเคลื่อนที่อยู่ในสังคมวัฒนธรรมของเรา ทว่าวิทยานิ พนธ์ ฉบับนี เ้ สนอว่า
หากรูปแบบ เนื อ้ หา และวิธีคิดของการเดินทางนัน้ เหลื่อมซ้ อนกันดังที่ Grimshaw (2001) กล่าว
แล้ ว ก็ควรที่จะนับการเดินทางของผู้วิจัย ในฐานะนัก เรี ย นมานุษยวิทยาเข้ าไปด้ วย ผู้วิจัย เข้ าไป
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เก็ บ ข้ อมูลในประเทศกัมพูชาในขณะที่ผ้ ูวิจั ย กาลังอยู่ใน “สภาวะเปลี่ย นผ่ าน” คือจากนัก เรี ย น
มานุษยวิทยาไปสู่นักมานุษยวิทยา อันเป็ นห้ วงเวลาวิก ฤตช่ วงหนึ่งของชี วิต ผู้ที่ดารงอยู่รายรอบ
ผู้วิจัย ทราบดีว่า “ความเป็ นลูก ผี ลูก คน” (liminality) ความกังวล ความเครี ย ด ความหดหู่ ความ
เศร้ า ความสุข ในช่ ว งเวลาสัน้ ๆ รวมทัง้ การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉบั บ นี ย้ ั งถั ก ทอขึ น้ ในช่ ว งเวลาที่
สังคมไทยซึง่ ผู้วิจัยเป็ นสมาชิกอยู่ด้วยนั ้นมีแนวโน้ มว่าจะแตกสลายเพราะสภาวะวิก ฤตนานัปการ
นับตั ้งแต่ผ้ วู ิจัยไปเก็บข้ อมูลที่ประเทศกัมพูชาและบ่อยครั ้งที่การศึก ษาเรื่ องราวความล่มสลายของ
สัง คมเขมรในอดี ต เมื่ อ สามทศวรรษก่ อ นก็ ท าให้ ผ้ ู วิ จั ย ย้ อนมองสัง คมที่ ต นอาศั ย อยู่ ว่ า จะมี
“จุดหมายปลายทาง” อยู่ที่แห่งหนตาบลใด เช่ นเดีย วกับบริ บทการสร้ างงานที่ Durkheim (1958)
คิดต่อ ศาสนา พิธี ก รรม และสังคมในสภาวะวิก ฤตในยุโ รปหลังยุค ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เหล่า นี ้
นับเป็ นการเดินทางส่วนสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการ “ตีความ” ข้ อมูล หากเราเชื่ อมั่นในสิ่งที่ Geertz
(1973) เสนอว่าในการศึก ษาวัฒนธรรมกลุ่ม ใดนัก มานุษยวิท ยาควรที่จ ะมองจากมุมมองของ
ผู้ก ระทาการ (from native’/ actor’s point of view) นัก มานุษยวิทยาก็ ควรที่จะตรวจสอบหรื อ
ทบทวนด้ วยเช่ นกันว่าความเป็ นปั จเจกของตนกับบริ บททางสังคมที่ตนดารงอยู่นัน้ มีอิทธิ พลต่อ
“การตี ค วาม” สิ่ งที่ ศึก ษาอย่ า งไร และนี่ คื อ ที่ ม าของวิ ธี วิ ท ยาที่เ รี ย กว่ า “การทบทวนตนเอง”
(reflexivity) ซึง่ Geertz (1973) เสนอ และจะพบว่าผู้วิจัย ได้ แ สดงให้ เห็นบริ บทการตีความข้ อมูล
สนามของผู้วิจัยไว้ เสมอตลอดวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้
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 านอานาจครอบงาของรัฐ (Skidmore
1995, 1997) อย่ างไรก็ ตาม แม้ ทรรศนะในงานศึก ษาธรรมยาตราก่ อนหน้ านี จ้ ะชี ใ้ ห้ เห็นนัย ทาง
การเมืองทั ้งในระดับท้ องถิ่นและในระดับโลก แต่ทว่างานดังกล่าวได้ ละเลยมิติที่สาคัญของธรรม
ยาตราสองประการ กล่าวคื อ ประการแรก งานศึก ษาดังกล่าวมิได้ ให้ “เสีย ง” ของผู้คนธรรมดา
สามัญที่ร่วมเดินในธรรมยาตราเพราะได้ ใช้ ข้อมูลจากเอกสารและเสีย งของบรรดาแกนนาเป็ นหลัก
งานศึกษาชิ ้นนี ้จึงมุ่งเสนอมุมมองของ “คนใน” ธรรมยาตรา เป็ นเป้ าประสงค์แ รก เนื่ องจากผู้ศึก ษา
เห็นว่าการจะทาความเข้ 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 าสาคัญอย่ า ง
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ยิ่งยวดต่อการทาความเข้ าใจ (make sense) “การกระทาทางสังคม” เช่ นนี ้ เราอาจจะเข้ าใจหรื อ
ตีความไปได้ ว่าธรรมยาตราคือแนวคิดสันติวิธีหรื อยุทธวิธีในการต่อต้ านอานาจรัฐ แต่ก ารเดินใน
ลักษณาการใดและความเข้ มข้ นของประสบการณ์ทางศาสนาชนิดใดเล่าที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมาย
ดังกล่าวได้
Geertz (1973: 89) ยังได้ เสนอว่า วัฒนธรรมนั ้นเป็ นระบบที่ประจุไว้ ด้วยความหมาย
ซึง่ มักแสดงออกผ่านสัญลักษณ์ที่ผ้ คู นสื่อสาร ถ่ายทอด พัฒนา และมองชี วิต โดยนัย นี ห้ ากข่ ายใย
แห่งความหมาย (web of signification) ดังกล่าวถูก ทาลายลง มนุษย์ จะดารงอยู่อย่ างไร นี่ เป็ น
คาถามที่สาคัญต่อสังคมเขมรในสมัยศูนยศักราชที่พทุ ธศาสนาอันเป็ นข่ ายใยแห่งความหมายของ
ชีวิตและสังคมถูกทาลายลง จุดตั ้งต้ นของยุคสมัยปั จจุบันนั ้นเริ่มต้ นจาก “สูญ” เมื่อศูนยศัก ราชใน
ปี ค.ศ.๑๙๗๕ ซึง่ กองกาลังเขมรกาดาได้ รับชัย ชนะจากฝ่ ายการเมืองอื่นและเข้ ายึดกรุ งพนมเปญ
สถาปนาระบอบกั มพูชาประชาธิ ปไตย (Democratic Kampuchea) ซึ่งต่อมาโลกรับรู้ ใ นนาม
“ระบอบเขมรแดง” (Khmer Rouge Regime) ซึง่ ได้ บังคับให้ ชาวเขมรนัน้ ละทิ ้งถิ่ นฐานอพยพจาก
“สรกสู่ไ พร” Chandler (2008) คือ จาก “อารยธรรม” ไปสู่ “ความป่ าเถื่ อ น” การพลัด ถิ่ น ครั ง้
ดังกล่าวเป็ นจุดสิ ้นสุดและจุดเริ่มต้ นของยุคสมัยของสังคมเขมรปั จจุบันที่ซึ่งความกระจัดกระจาย
เป็ นเศษเสี ้ยวนั ้นมิได้ แสดงตนผ่านฝั กฝ่ ายทางการเมืองเท่านั ้นแต่ยังแฝงฝั งอยู่ในจิ ตสานึก ของผู้คน
ที่ผ่านเหตุการณ์ช่วงเวลานั ้นมา
คาถามที่สาคัญอยู่ที่ว่านับแต่ชาวเขมรต้ องพลัดจากถิ่ นฐานบ้ านเกิ ดที่ตนได้ ฝังรกฝั ง
รากออกมา และความคิดความเชื่ อที่พุทธศาสนาได้ อธิ บายและนิ ย ามความสัมพันธ์ ทางสังคมที่
ชาวเขมรดารงอยู่นั ้นถูกตั ้งคาถามและท้ าทาย รวมทั ้งทาลาย วัดวาอารามและวิหารทั ้งหลายที่ถูก
ท าลายหมายถึ ง การอั น ตรธานของพระศาสนาด้ วยหรื อ ไม่ ธรรมยาตราจึ ง เป็ นรู ป ธรรม
(manifestation) ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่า “อาราม” ภายนอกซึ่งประกอบขึน้ จากอิฐ หิน ปูน ทรายนัน้ อาจถูก
ทาลายลงได้ ง่ายดายกว่า “อาราม” ที่อยู่ในจิตสานึกของผู้คน ธรรมยาตราในฐานะที่เป็ นปฏิบัติก าร
ทางวัฒนธรรม (cultural practice) ซึ่งเกิ ดขึน้ ในหลังสมัย ศูนยศัก ราชได้ รวมชาวเขมรให้ เข้ ามา
“เดินบนเส้ นทางและขบวน” เดีย วกัน โดยมีจาเป็ นต้ องเข้ ารับการอบรบว่าจะเดินด้ วยทีท่าเช่ นไร
ใครควรจะเดินนา ใครควรจะเป็ นผู้ตาม สิ่งเหล่านี แ้ ฝงฝั งอยู่ในอารามซึ่งแม้ พวกเขาและเธอจะ
ไม่ ได้ พบเห็น อารามทางกายภาพเป็ นเวลากว่ าสองทศวรรษที่อ ยู่ใ นค่ า ยอพยพบางแห่ง ก็ มิ ไ ด้
หมายความว่า “อาราม” ในจิตสานึก และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอันเนื่ องด้ วยอารามดังกล่าวจะ
ถูก ทาลายลงไปด้ วย “วัด” จึงมิได้ จากัดตัวอยู่ในความหมายที่ Kobayashi (2005) ยังติดอยู่กับ
สภาพทางภูมิศาสตร์ แ ละกายภาพ ทว่าผลของการเดินธรรมยาตราซึ่งทาให้ เกิ ดสานึก ความเป็ น
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ชุมชนศีลธรรม (communitas/ moral community) นั่นเองที่ทาให้ สถานที่ทางภูมิศาสตร์ ในทุก ที่
สามารถกลายเป็ น “วัด” ได้ เราจะเห็นรูปธรรมของการเปลี่ย นพื ้นที่สมรภูมิข องประเทศกัมพูชาได้
จากแผนที่ “รอยทาง” ของธรรมยาตราในบทที่ 3 ซึ่งชี ใ้ ห้ เห็นว่า ก้ าวเล็ก ๆ แม้ จะไม่ได้ สร้ างความ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แกสังคมเขมร ทว่าอย่ างน้ อยที่สุด การเดินในลัก ษณะดังกล่าวได้ ส่งสารที่
สาคัญให้ แก่ผ้ ชู มซึง่ “ความรู้สกึ ตรึงตราตรึงใจ” (communitas) จากพิธีกรรมเช่ นนี เ้ องที่อาจเปลี่ย น
ชี วิตคนทัง้ ชี วิตให้ มาเดินบนเส้ นทางอีกสายหนึ่งได้ เส้ นทางชี วิตของสีวรเป็ นตัวอย่ างที่ชัดเจนที่สุด
ในประเด็นนี ้
อย่างไรก็ตาม เส้ นทางของความพยายามในการสร้ างอารามของธรรมยาตรานัน้ มิได้
โรยด้ วยกลีบ กุหลาบ บ่ อยครัง้ มีความขรุ ข ระ เพราะบนหนทางที่เดินนัน้ ประกอบด้ วยภยันตราย
ต่างๆ นานาโดยเฉพาะ “กับระเบิด” ซึง่ ได้ กล่าวถึงไว้ อย่างพิสดารแล้ วในบทที่ 4 อันเป็ นผลผลิตใน
เชิงประวัติศาสตร์
นอกจากนี ้ เราจะพบว่าสานึกความเป็ นชุมชน (community) และเครื อข่ ายของธรรม
ยาตราซึง่ ร้ อยรัดให้ ผ้ คู นต่างชาติต่างศาสนามาทางานร่ วมกันเป็ นเวลากว่าสามทศวรรษนับตั ้งแต่
ในค่ า ยอพยพ กระทั่ง ธรรมยาตราก่ อ ตัว ขึ น้ และระหว่ า งนั น้ แม้ มี ก ารเปลี่ ย นผู้ จั ด และมี ก าร
ปรับเปลี่ย นรู ป แบบการทางานและการเคลื่อนไหว แต่สานึก ของ “ความเป็ นลูก ศิษย์ มหาฯ” ได้
กลายเป็ น ร้ อยคนเข้ ามาเดินเข้ าด้ วยกันซึง่ แสดงผ่านพิธี “บังสุกุล” เพื่อราลึกถึงพระมหาโฆษนันทะ
(บทที่ 4) ได้ รับการผลิตซ ้าและตอกย ้าผ่านพิธีกรรมคือการจาริ ก แสวงบุญ (pilgrimage) ซึ่งดาเนิ น
มาเป็ นเวลากว่า 1 รุ่ น อายุ คน (2 ทศวรรษ) การเดิ นธรรมยาตราเป็ นทั ้งการเดิน ร่ วมกันในทาง
กายภาพ (physical walking) และการเดินร่ วมกันในเชิ งสัญลัก ษณ์ (symbolic walking) ดังคา
กล่าวของพระมหาโฆษนันทะที่ว่า “คนทุก ชาติทุก ศาสนาเดินร่ วมกันได้ ” (มนุสฺสครบ่ ชาติสาสฺสน์
เฎีรชามวยคฺนาบาน) “พลังของสานึกร่วม” (communitas) ซึง่ เกิดขึ ้นจากการประกอบธรรมยาตรา
จึงสามารถก่อตัวขึ ้นมาจากลักษณะพหุวฒ
ั นธรรม (multicultural) ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ใน
เรื่ องการจาริ ก แสวงบุญของ Turner (1974, 1978) ซึ่งเน้ นพิจารณาการเดินจาริ ก แสวงบุญซึ่งมี
ลักษณะเอกวัฒนธรรม (monocultural) “พลังของสานึก ร่ วม” ในลัก ษณะดังกล่าวจึงส่งผลให้ ก าร
ก่อตัวของธรรมยาตรานั ้นมีพลังในการสมานความบาดหมางที่ชาวเขมรยื นอยู่คนละฟากฝ่ ายทาง
การเมืองและมีทั ้งความกลัว ความหวาดระแวง และความเกลียดชังกันและกัน
ใน “อาราม” ที่ธรรมยาตราได้ สร้ างขึ ้นนัน้ จากข้ อมูลเชิ งชาติพันธุ์วรรณนาที่ผ้ ูวิจัย ได้
นาเสนอโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในบทที่ 4 จะพบว่ าไม่เ พีย งแต่ร้ อยรั ดผู้ค นเข้ า ด้ วยกันในพื ้นที่แ ห่ ง
พิธีก รรมเท่านั น้ หากยังเป็ นพื ้นที่ แ ห่ งการช่ วงชิ งความหมาย โดยเฉพาะในกรณี เหตุก ารณ์ ก าร
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เสียชีวิตของผู้เดินธรรมยาตราในปี ค.ศ.1994 สิ่งที่น่าสนใจคือ “การตีความ” ประสบการณ์ ความ
สูญเสีย ดังกล่าว เรื่ องเล่าส านวนที่หนึ่งเป็ นการให้ ความหมาย “ทางการเมือง” (political) กั บ
โศกนาฏกรรมครั ้งนั ้น แม้ ว่าจะมีนา้ เสีย งกล่าวตาหนิ ในเรื่ องเล่าว่าบุคคลเหล่านี ท้ ี่ “ฆ่าผู้ประกอบ
กุ ศ ลกรรม” แต่ ค วามหมายกลั บ เน้ นอยู่ ที่ ก ารเผชิ ญ หน้ ากั น ระหว่ า ง “ฝ่ ายเขมรแดง” กั บ
“ฝ่ ายรั ฐบาลพนมเปญ” ในขณะที่เ รื่ อ งเล่า สานวนหลัง “ให้ ค วามหมายเชิ งศี ลธรรม” (moral
encoding) ต่อเหตุการณ์ที่มีความคลุมเครื อทางประวัติศาสตร์ ว่าการกระทาดังกล่าวมิใช่ สิ่งใดอื่น
เลยนอกเหนือไปจาก “ความโลภของมนุษย์ ” การให้ ความหมายเช่ นนี ข้ ้ ามพ้ นไปจากการแบ่ งฝั ก
แบ่งฝ่ ายทางการเมือง แต่มอง “ผู้ก ระทาการ” (actor) ในภาพกว้ างกว่านัน้ คือในฐานะมนุษย์ คน
หนึ่งซึง่ สามารถ “ทาบาป” ด้ วยกันทั ้งนั ้น ไม่จาเป็ นว่าจะต้ องสังกัดอุดมการณ์ทางการเมืองใด การ
ให้ ความหมายกับความจริงหรือการตีความความจริงเห็นได้ ชัดจากตานานการอพยพของช้ างด้ วย
เช่นกัน
จุดเริ่ มต้ นแห่งความหมายของการเดินจาริ ก แสวงบุญนัน้ เกี่ ย วข้ องโดยตรงกับการ
ราลึกถึง “อดีต” ทว่าเป็ นการมองอดีตจากสายตาของคนปั จจุบัน การที่เราจะเข้ าถึงอดีตที่พวกเขา
และเธอตีความได้ จึงต้ องทาความเข้ าใจผ่าน “ความทรงจา” (memory) ในบทที่ 4 ซึ่งเป็ นหัวใจของ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้และเป็ นแกนสาคัญในการตอบคาถามว่า “การเดินมีความหมายมากกว่าการ
เคลื่อนไหวทางกายอย่างไร” และ “ความหมายของการเดินนัน้ เดินทางไปอย่ างไร” ในสังคมเขมร
ร่ วมสมัย ผู้วิจั ย อาศัย การน าเสนอที่ พยายาม “อ่า น” อดีตหรื อความทรงจาของผู้ ร่ วมเดิน ธรรม
ยาตราเพื่อให้ เข้ าใจพลวัตของความเปลี่ยนแปลงของสังคมเขมรร่วมสมัย ที่ซึ่งความเป็ นจริ งในอดีต
ที่ซบั ซ้ อนที่สดุ ยังไม่ได้ รับการคลี่คลาย การทางานในลัก ษณะนี ด้ าเนิ นไปพร้ อมๆ กับการพาผู้อ่าน
ทาความเข้ าใจความหมายอันหลากนัย ของการเดินจากประสบการณ์ ก ารเดินธรรมยาตราของ
ผู้วิจัย จากข้ อมูลทั ้งหลายในวิทยานิ พนธ์ ฉบับนี แ้ สดงให้ เห็นแล้ วว่าเราสามารถอ่านความหมาย
ของการเดินทางและมองเห็นการเดินทางนัน้ เป็ นอุปลัก ษณ์ (metaphor) ของความเปลี่ย นแปลง
ทางสังคมอย่างไร ความน่าสนใจของการศึกษาธรรมยาตราอยู่ตรงที่เมื่อเราตระหนัก ในข้ อเท็จจริ ง
ที่ว่าธรรมยาตราได้ สร้ างสานึก ความเป็ นชุ มชนขึน้ หากชุมชนดังกล่ าวไม่ใ ช่ ชุมชนหมู่บ้ านดัง ที่
Ebihara นาเสนอในงานชาติพนั ธุ์วรรณนายุคบุกเบิกของเธอ ทว่าเป็ นชุมชนทางศี ลธรรมเคลื่อนที่
ซึง่ อาจประกอบด้ วยผู้คนที่ข้ามพรมแดนรัฐชาติ ชาติพันธุ์ และศาสนา สิ่งที่น่าติดตามสาหรับการ
เคลื่ อนไหวทางศาสนากลุ่มนี ค้ ือธรรมยาตราได้ “เคลื่ อนที่ ” ไปพร้ อมๆ กับ สัง คมเขมรร่ วมสมัย
ตลอดเวลา หากนักมานุษยวิทยาสามารถมองเห็นความเปลี่ย นแปลงทางจากศึก ษาหมู่ บ้านแห่ง
หนึ่งผ่านการเวลาและบริบททางประวัติศาสตร์สงั คมได้ การสารวจตรวจสอบธรรมยาตราในฐานะ
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ดังกล่าวก็อาจทาได้ เช่นกัน ซึง่ อาจช่วยให้ เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ขอบเขตทางกายภาพนัน้
มีความพร่าเลือนลงและเห็น “ความเคลื่อนไหว” ต่างๆ อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ ้น
สรกในไพร ไพรในสรก
ธรรมยาตราในฐานะที่เป็ นการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์แบบหนึ่งนัน้ ได้ ดูดซับ ความหมาย
ของการพลัดถิ่นโดยถูก บี บ บังคับ เข้ ามา ซึ่งเป็ นนโยบายที่เกิ ดจากระบอบกัมพูชาประชาธิ ปไตย
ธรรมยาตราได้ เปลี่ยนประสบการการเดินทางอันเจ็ บปวดนัน้ ให้ เป็ น "การพเนจรโดยสมัครใจ" ซึ่ง
ความสูญ เสี ย และทุก ขเวทนาต่ า งๆ จากเหตุ ก ารณ์ ฆ่ า ล้ างเผ่ า พัน ธุ์ นั น้ ได้ รั บ การเยี ย วยา
ความหมายของ "การถูกพรากจากถิ่นฐาน" จึงถูกแปรเปลี่ยนให้ เป็ น "ความผูก พันกับถิ่ นฐานอย่ าง
ลึกซึ ้ง" อันเป็ นการตอกย ้าความหมายของการบรรจุกลับคืนชี วิตลงไปในพื ้นที่ชีวิต ทว่ามิได้ ก ระทา
ผ่านการอยู่นิ่งกับที่หากกระทาผ่านการเคลื่อนที่ ถึงแม้ ว่าการเดินนี จ้ ะเป็ นปฏิบัติก าร "การรื อ้ ฟื น้ "
สิ่งที่เคยมีอยู่ ทว่าระเบียบของชุมชนทางศีลธรรมที่ปรากฏในมิติพิธีก รรมของธรรมยาตรากลับมิได้
ทาให้ ทกุ คนเท่าเทียมกันหรือมีลกั ษณะเอกวัฒนธรรมดังที่ปรากฏในงานศึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง
อันศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ ทว่ากับ ปรากฏการขับ เคี่ย วกันระหว่างแนวคิดลาดับ ทางชนชัน้ ซึ่งเป็ นชุด
คุณค่ าของสังคมก่ อ นสมัย ศูน ยศัก ราชกั บความปรารถนาที่ ต้องการให้ เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลง
นอกจากนี ้ลักษณะอันมีพลวัตของธรรมยาตรายังผูก พันกับย่ างก้ าวของสังคมอย่ างแนบแน่ น เรา
สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ข องสังคมผ่ านการเดินทางในรู ปแบบดังกล่าว
ได้ เราจะพบว่าแม้ ในที่ที่เป็ น “ไพร” อย่ างศูนย์ อพยพก่ อสามารถทาให้ ธรรมยาตราก็ ตัวขึน้ ได้ อัน
เป็ นชุดคุณค่าแบบ “สรก” ในขณะเดียวกันลัก ษณะของ “ระเบี ย บทางศีลธรรม” ที่ปรากฏในพื ้นที่
พิธีกรรมซึ่งมีลัก ษณะ “สรก” ของธรรมยาตราซึ่งได้ หยิ บยื่ นให้ แ ก่ ผ้ ูเดินและสร้ างรอยทางบนผื น
แผ่นดินก็มีลกั ษณะของลาดับ ชัน้ ปรากฏซึ่งเป็ นสิ่งที่ “อานาจไพร” ของสมัย ศูนยศัก ราชต้ องการ
ชาระล้ างออกจากสังคมเขมร พิธีกรรมจึงมิได้ เป็ นพื ้นที่แ ห่งความเสมอภาค (egalitarianism) ตาม
อุดมคติของ urner
สู่ความเปลี่ย นแปลงของสังคม
หลังจากสิ ้นสุดลงของพิธีกรรม การเข้ าไปในวัดวาอารามเพื่อแสวงหาความเสมอภาคเท่าเทีย มกัน
ในสังคมจากสภาวะที่ถูกกดทับนอกอารามจึงต้ องพบกับความจริ งว่าแม้ ในพื ้นที่แ ห่งความใฝ่ ฝั นก็
ยังพบกับองค์ประกอบของชีวิตจริง อารามเคลื่อนที่ของธรรมยาตราก็เช่นกัน การเดินไปพร้ อมๆ กัน
ไม่ได้ หมายถึงความเสมอภาค ทว่าคือการจัดระเบี ย บทางศีลธรรมและสังคมที่มีลาดับ ศัก ดิ์ ทัศนะ
ที่ว่าพุทธศาสนาเถรวาทมีลกั ษณะหนีโลกย์จึงไม่เป็ นความจริงเพราะเมื่อคนคนหนึ่งเข้ าไปในวัดเขา
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และเธอจะไปพบกับโลกย์ในโลกศักดิ์สิทธิ์ที่ซงึ่ เราไม่อาจขี ดเส้ นแบ่ งได้ ระหว่าง “สรก” หรื อ “ไพร”
การหวนคืนของมารดา
สาหรั บ ปลายทางของวิ ทยานิ พ นธ์ ฉ บั บนี ้ ไม่ ได้ มุ่งที่ จ ะให้ คาตอบข้ อ สรุ ป ทว่า ตัง้
ข้ อสังเกตว่า เมื่อพิจารณาย่ างก้ าวอันยาวไกลของธรรมยาตรานัน้ จะพบว่าปฏิ บัติก ารดังกล่า ว
กาลังบอกกล่าวแก่เราว่า "การส่งผู้ลี ้ภัยกลับบ้ าน" (rematriation)1 ยังไม่เกิดขึน้ จะเกิ ดขึน้ แล้ วก็ แ ต่
กับ "การส่งคืนผู้ลี ้ภัยกลับประเทศ" (repatriation) การส่งคืนกลับบ้ านในความหมายที่เป็ นการคืน
พื ้นที่ชีวิต (lifescape) และสานึก ของการดารงอยู่อย่ า งที่ชีวิตเปี่ ยมความหมายนัน้ ยังไม่เกิ ดขึ น้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเขมรยังคงปรารถนา "บ้ าน" ที่จะให้ ที่พานักภายหลังจากสังคมยุคหวาดผวา
ที่พวกเขาและเธอได้ เผชิญมา

1

rematriation เป็ นศัพท์ซึ่งผู้วิจยั ประดิษฐ์ขึ ้นโดยมีรากศัพท์มาจากคา matri ในภาษาละตินหมายถึง
มารดา คานี ้ประดิษฐ์ขึ ้นเพื่อล้ อคา repatriation ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคา patri ในภาษาละตินหมายถึงบิดา ในแง่
นี ้มีความหมายว่า การส่งกลับผู้ลี ้ภัยไปยังประเทศที่จากมาไม่อาจเยียวยาผู้พลัดบ้ านได้ เพราะบ้ านมีความหมาย
ของการฟูมฟัก (nurturing) ทะนุถนอม (caring) ซึ่งมีความหมายเหมือนมารดา

