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“อโศก” เป็นขบวนการพุทธศาสนาท่ีท�างานเผยแผ่ศาสนาตามแนวทางของตัวเองภายใต้

การน�าของสมณะโพธิรักษ์ โดยได้ขยายเครือข่ายชมุชนปฏบิตัธิรรมและสมาชกิ หรอื “ญาติ

ธรรม” ไปท่ัวประเทศอย่างต่อเนือ่งตลอดช่วงเวลากว่า 4 ทศวรรษนบัจากการก่อตัง้ เครอืข่าย

เหล่านีท้�าหน้าท่ีเป็นหน่วยการผลติทางเศรษฐกจิโดยด�าเนนิการภายใต้หลกัปรชัญาทีช่าวอโศก

เรียกว่า “บุญนิยม” บทความนี้พยายามท�าความเข้าใจระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมตามหลัก

ปรชัญาดงักล่าวผ่านการศกึษาสนามส�าคญัทางเศรษฐกจิของชาวอโศก คอื “ตลาดอารยิะ” ผู้

เขยีนเสนอว่า กระบวนการทีช่าวอโศกนยิามการท�างานหนกัเพือ่สร้างประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ ว่า

เป็นการลดละเลกิกเิลสอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจะน�าไปสูก่ารพ้นทกุข์หรอืนพิพานได้ในทีส่ดุ 

เป็นตัวอย่างรปูธรรมของเศรษฐกจิทีอ่งิกบัระบบคุณค่าเชงิศลีธรรมบนพืน้ฐานการตีความหลกั

พทุธศาสนา ซึง่มีเป้าหมายเพือ่วิพากษ์แต่ขณะเดียวกนักอ้็างองิกบัโวหารของโลกทนุนยิมสมัย

ใหม่เพือ่การขบัเคลือ่นทางสังคมด้วย

ค�ำส�ำคญั  พทุธศาสนาเถรวาท, ระบบคณุค่าเชงิศลีธรรม, ขบวนการอโศก, บญุนยิม, ตลาดอารยิะ

“Asoka” is one of Thailand’s contemporary Theravada Buddhist movements which 

has campaigned for its exegesis of dhamma under the leadership of Samana 

Bodhiraksa. The movement has expanded its practicing communities and networks 

of patrons over the past four decades. These Asoka communities and networks 

constitute a social enterprise under a philosophy known as “Boon-niyom”, (as 

opposed to capitalism, or “Thun-niyom” in Thai). This article discusses Boon-niyom 

morality from one of Asoka’s key socio-economic activities called “Talad-ariya” 

(Noble Market). It illustrates how this event form a field of Asoka’s dhamma 

practices, where its members’ labour and devotion for the benefits of others are 

considered a virtuous pathway towards salvation and ultimately nirvana. It finally 

argues that this event exemplifies Asoka’s nuanced moral economy which proclaims 

to criticize capitalism, but has at the same time adopted its rhetoric as the basis 

of their movement. 
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บทน�า

งานศกึษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต้ังแต่ต้นศตวรรษที ่20 ได้เปิดมมุมองทีต่่างจาก

ความรับรู้โดยทั่วไปที่มักพิจารณาระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมทางศาสนาโดยแยกขาดจาก

กจิกรรมทางเศรษฐกิจ งานศกึษาของมกัซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ว่าด้วยความเชือ่มโยง

ระหว่างการปฏิรูปศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์กบัการเตบิโตของทนุนิยมอตุสาหกรรม

สมยัใหม่ ชีใ้ห้เหน็ว่าปัจเจกสามารถมปีระสบการณ์ทางศาสนาทีเ่ชือ่มโยงกบัพระเจ้าได้โดยตรง

ผ่านการท�างานหนัก มวิีนัย และรูจ้กัควบคุมตวัเอง (Weber 1930) ข้อเสนอของเวเบอร์ได้

กลายเป็นพืน้ฐานแนวคดิทีส่�าคญัของกรณศีกึษาว่าด้วยระบบคณุค่าเชงิศลีธรรมในระบบความ

เชือ่ทางศาสนาอืน่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่งานศกึษาว่าด้วยการตคีวามคุณค่าเชงิศีลธรรมของ

พทุธศาสนาเถรวาททีป่รับเปล่ียนไปในกระแสการเปลีย่นผ่านสู่สภาวะสมยัใหม่ ดงัที ่กนันาธ 

โอเบเยเซกร์ี (Gannath Obeyesekere) ได้ชีใ้ห้เหน็ว่าการตคีวามพทุธศาสนาของชนชัน้

น�าสมัยใหม่ในศรีลังกา นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อต่อต้าน 

(“protest”) การเผยแผ่ศาสนาคริสต์จากโลกตะวันตกแล้ว ยังมีโครงสร้างและรูปแบบท่ี

สะท้อนถึงระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมแบบคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ อันเป็นที่มาของ 

ค�าจ�ากดัความท่ีโอเบเยเซกร์ีใช้อธิบายพทุธศาสนาเถรวาท “สมยัใหม่” ว่าเป็น “พทุธศาสนา

แบบโปรเตสแตนท์” (Protestant Buddhism) (Obeyesekere 1970; Gombrich and 

Obeyesekere 1988)  

หนึง่ในประเดน็ถกเถยีงส�าคัญเกีย่วกบัระบบคณุค่าเชงิศลีธรรมทางพทุธศาสนาในบรบิท

ของโลกสมยัใหม่ คอื การ (ไม่) ยดึตดิกบัรปูวตัถโุดยเฉพาะผ่านการตคีวามแนวคดิเรือ่ง “บญุ” 

ซ่ึงได้กลายมาเป็นค�าถามหลกัของงานศกึษาเชงิชาตพินัธ์ุวรรณนาว่าด้วยพทุธศาสนาเถรวาท

ในสงัคมไทย (Hanks 1962; Keyes 1973; 1982; 1983; Kirsch 1977; Tambiah 1970; 

1986) ค�าว่า “บุญ” มาจากศพัท์ภาษาบาลว่ีา “ปญุญะ” เป็นค�าทีใ่ช้แพร่หลายในภาษาไทย

จนกระทัง่ค�านีก้ลายเป็นส่วนหนึง่ของชดุค�าอธบิายเกีย่วกบัโลกและชีวิตในทศันะของคนไทย 

แนวคดิเรือ่งบญุมกัถกูน�ามาใช้อธิบายความแตกต่างในต�าแหน่ง-แห่งที-่สถานภาพของคนใน

สงัคมไทย โลกในปัจจบัุนของมนษุย์เป็นโลกทีค่าบเกีย่วกบัชาตภิพในอดตี เช่น งานของลเูชยีน 

แฮงค์ส (Lucien Hanks) ชีใ้ห้เหน็บทบาทของแนวคิดเรือ่งบญุในพุทธศาสนาต่อโครงสร้าง
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การจดัระเบยีบสังคมในไทย โดยเฉพาะทศันคตท่ีิเชือ่ว่าผูม้อี�านาจในสงัคมคอืผูท้ีส่ัง่สมบญุ 

ไว้แต่ชาติปางก่อน (Hanks 1962, 1247-1261) ในขณะที่งานศึกษาของชาร์ลส คายส์ 

(Charles F. Keyes) เสนอว่ากรอบคิดเร่ืองบาป-บุญซึง่เชือ่มโยงกบัค�าสอนเรือ่งกฎแห่งกรรม

เป็นพื้นฐานที่คอยก�ากับชีวิตประจ�าวันของพุทธศาสนิกชน กรอบคิดนี้จึงเป็นกุญแจส�าคัญที ่

ช่วยให้เข้าใจพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิของพทุธศานิกชน (Keyes 1977, 114) ความเชือ่เรือ่ง

การอทิุศส่วนบญุให้แก่ผูอ้ืน่ บุญท่ีแพร่หลายในสังคมพทุธศาสนาเถรวาทในเอเชยีตะวนัออก 

เฉียงใต้มีพื้นฐานมาจากการตีความเรื่องบุญในเชิงวัตถุ ที่บุคคลสามารถแสวงหาและ 

ครอบครองเพือ่ประโยชน์ท้ังในโลกน้ีและโลกหน้า (Keyes 1982, 270-271)

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนพบว่างานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติในปริมณฑลของพุทธศาสนา

เถรวาทในสงัคมไทยร่วมสมยั โดยเฉพาะงานศกึษาทีไ่ด้รบัการตพิีมพ์เผยแพร่ในภาษาไทย 

หากไม่เป็นงานเขยีนเชงิปรชัญาศาสนา (สุนทร ณ รังษ ี2541; สมภาร พรมทา 2542; วชัระ 

งามจิตรเจริญ 2556) ก็มีแนวโน้มจะเน้นพิจารณาการตีความหรือวิถีปฏิบัติที่แตกต่างจาก

พทุธศาสนาทีไ่ด้รบัการยอมรบัเชงิสถาบนั ในฐานะขบวนการเคลือ่นไหวทีต่่อต้านอ�านาจรฐั 

(พรเพญ็ ฮัน่ตระกลู และ อจัฉราพร กมทุพสิมยั 2527; สมบตั ิจนัทรวงศ์ 2531) หรอืในฐานะ

ภาพสะท้อนของการก่อตัวทางชนชั้นและการก่อรูปของพ้ืนที่ทางศาสนารูปแบบใหม่ๆ (นิธิ  

เอียวศรวีงศ์ 2536; 2537; 2543; อภญิญา เฟ่ืองฟูสกลุ 2541; 2556) ส่วนงานศึกษาที่

อภปิรายประเดน็ระบบคุณค่าเชงิศลีธรรมผ่านกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะในปรมิณฑล

ของวถิปีฏบิตัทิางศาสนายงัมค่ีอนข้างจ�ากดั 

บทความนีศ้กึษาหน่ึงในขบวนการทางพทุธศาสนาในสงัคมไทย ซึง่เป็นทีรู้่จักในนาม 

“อโศก” โดยพยายามท�าความเข้าใจเศรษฐกจิทีอ่งิกบัระบบคณุค่าเชงิศลีธรรมของชาวอโศก 

ผ่านประสบการณ์และชวีติทางสงัคมทีม่แีนวคดิว่าด้วยเศรษฐกจิ “บญุนยิม” เป็นศูนย์กลาง 

ทัง้นี ้ผูเ้ขยีนเลอืกน�าเสนอประเด็นอภิปรายจากปรากฏการณ์ “ตลาดอารยิะ” ซ่ึงเป็นพ้ืนทีก่าร

แลกเปลีย่นสนิค้าภายใต้เครือข่ายของชาวอโศกจดัทีเ่กดิขึน้และด�าเนนิต่อเนือ่งมาเกอืบ 40 

ปี ข้อมลูประกอบการอภิปรายในบทความมาจากการวจัิยภาคสนามในชมุชนปฐมอโศก จังหวดั
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นครปฐม เป็นเวลา 14 เดือน1 และระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 - มถินุายน พ.ศ. 2559 

ผูเ้ขยีนได้เดนิทางไปร่วมงานตลาดอาริยะซ่ึงจดัขึน้ทีช่มุชนราชธานอีโศก จงัหวดัอบุลราชธานี 

โดยได้รับความร่วมมือจากชาวอโศกให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับสมณะโพธิรักษ์และ

ตวัแทนชาวอโศกเมือ่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ผูเ้ขยีนแบ่งการน�าเสนอประเดน็ในบทความ

นีอ้อกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก ว่าด้วยพฒันาการของขบวนการอโศก ส่วนทีส่อง ว่าด้วยตลาด 

อารยิะในฐานะพืน้ทีข่องการแลกเปลีย่นทางเศรษฐกจิทีเ่ช่ือมโยงผูก้ระท�าการกลุม่ต่างๆ เข้า

กบัระบบคุณค่าเชงิศลีธรรมแบบอโศก และ ส่วนสดุท้าย ผูเ้ขียนอภิปรายนยิามการปฏบิติัธรรม

ของชาวอโศกท่ีหลอมรวมกับปฏิบัติการทางเศรษฐกิจในปริมณฑลของตลาดอาริยะ 

รวมทัง้เสนอว่า “บุญนิยม” เป็นอกีตัวแบบเชงิอุดมคตขิองเศรษฐกจิทีอ่งิกบัระบบคณุค่าเชงิ 

ศลีธรรมทีส่ะท้อนให้เหน็พลวตัของการตีความปรชัญาพระพุทธศาสนาเถรวาทในบรบิทสังคม

ไทยร่วมสมยั

พัฒนาการของขบวนการอโศก
 
นบัจากสมณะโพธิรกัษ์หรอืท่ีชาวอโศกเรยีกว่า “พ่อท่าน” หรือ “พ่อคร”ู ประกาศแยกตวัจาก

การปกครองของมหาเถรสมาคมใน พ.ศ. 25182 ขบวนการอโศกผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลง

ในท่ามกลางบรบิทเศรษฐกจิการเมอืงไทยมายาวนานเกอืบ 50 ปี ซ่ึงพิจารณาพลวัตของอโศก

โดยแบ่งได้เป็น 3 ยคุ ดังน้ี

ยคุก่อก�าเนิด “อโศก” (พ.ศ. 2513 - 2530) ภายหลงัแยกตวัจากมหาเถรสมาคม ชาว

อโศกได้ท�างานเผยแพร่พระพทุธศาสนาตามแนวทางของตวัเอง โดยอ้างองิหลกัการปกครอง

ตนเองจากพระธรรมวนิยัเป็นหลกั ในแง่นี ้ชาวอโศกพยายามยืนยันตวัตนทางศาสนาผ่านการ

สร้างนยิามใหม่ เช่น รปูลกัษณ์นักบวชต่างจากพระภกิษทุัว่ไป ตัง้แต่นุง่ห่มจวีรสคีล�า้ ไม่สวม

1 ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนอ้างถึงชือ่องค์กรและผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่ป็นชาวอโศกตามช่ือจรงิขององค์กรและบคุคลทีอ่นุญาตให้ผูเ้ขยีน
เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย และอ้างถึงบุคคลภายนอกด้วยนามสมมติ.

2 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างมหาเถรสมาคมกับขบวนการอโศก ได้จากงานศึกษาของ Jackson 
(1989, 159-197); Swearer (1991, 628-690) และ McCargo (1997, 67-103) เป็นต้น.
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รองเท้า ไม่โกนคิว้ ไม่ใช้ย่าม ฉันมงัสวิรตั ิการพยายามสร้างสงัคมพุทธในอดุมคตติลอดจน

วัตรปฏบิตัทิีแ่ตกต่างจากพทุธศาสนิกชนท่ัวไป ท�าให้คนส่วนใหญ่มองว่าอโศกเป็นขบวนการ

ทีม่เีป้าหมายต่อต้านโครงสร้างสงัคม โดยเฉพาะอาจเป็นอนัตรายต่อสถาบันพระพุทธศาสนา

ทีม่สีถานะถกูต้องตามกฎหมาย (คณะท�างานปกาสนยีกรรม 2532) เมือ่มหาเถรสมาคมมี

ค�าสั่งให้สึกพระโพธิรักษ์ ข้อหาขัดค�าส่ังมหาเถรสมาคมที่ให้สละเพศบรรพชิตและความผิด 

ฐานอุปสมบทให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับการแต่งต้ังเป็นพระอุปัชฌาย์ รวมถึงข้อหาแต่งกาย 

เลียนแบบพระภิกษุสงฆ์ นักบวชอโศกจึงได้เปลี่ยนมาห่มจีวรสีกรัก รวมท้ังเปลี่ยนค�าเรียก 

จาก “พระ” เป็น “สมณะ”

ยคุ  “อโศก”  สร้างสมัพนัธ์กบัสงัคมภายนอก  (พ.ศ. 2531 - 2539) เป็นช่วงทีมี่การ 

ขยายเครือข่ายของชุมชนชาวอโศกไปท่ัวประเทศไทย นอกจากชุมชนศูนย์กลางที่ชาวอโศก

เรยีกว่า “ราชธานอีโศก” ท่ีจงัหวัดอบุลราชธานีแล้ว ก็เริม่มีเครอืข่าย “ญาตธิรรม” ขึน้ในหลาย

จงัหวดั และมกีารจดัตัง้องค์กรต่างๆ เพือ่รองรบักิจกรรมของชมุชนและญาตธิรรม ตัง้แต่งาน

ด้านเศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา การประชาสมัพนัธ์ เช่น มลูนธิธิรรมสนัต ิ(พ.ศ. 2520) สมาคม

ผู้ปฏบิตัธิรรม (พ.ศ. 2527) กองทพัธรรมมลูนิธิ (พ.ศ. 2527) โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ธรุกจิ 

บญุนยิม” ซึง่มอีงค์กรย่อยอกีนับร้อยองค์กร ค�าว่า “บญุนยิม” เป็นค�าทีบ่ญัญตัขิึน้โดยสมณะ

โพธริกัษ์และเริม่แพร่หลายในช่วงต้นทศวรรษ 2530 (สมัมาสมัพุทธสาวก 2531) ในช่วงที่

เศรษฐกจิประเทศไทยก�าลงัขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงแรกเป็นค�าทีใ่ช้สือ่สารเชญิชวน

ให้คนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอโศกด้วยการมอบแรงงานของตัวเองเพ่ือสร้าง

ประโยชน์ต่อผู้อื่น เมื่อผนวกกับความพยายามสร้างพื้นที่ทางสังคมผ่านการจัดโรงบุญ 

งานตลาดอาริยะ ท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ส่งผลให้ชุมชนอโศกค่อยๆ เชือ่มกบัสงัคม

ในวงกว้างมากขึน้ 

ทั้งนี้ งานศึกษาส่วนหน่ึงได้ชี้ให้เห็นว่าสมาชิกของชุมชนอโศกในช่วงทศวรรษ 2530 

ส่วนใหญ่เป็นกลุม่คนชัน้กลางทีต่่อต้านกระแสบรโิภคนยิม (Satha-Anand 1990, 396-

400) บางส่วนมองว่าอโศกเป็นการปฏรูิปพทุธศาสนาของคนชัน้กลางเพ่ือรบัมอืกบัความไม่

แน่นอนทางเศรษฐกจิการเมอืง (Jackson 1989, 216-218) รวมถงึคนชัน้กลางทีส่ิน้หวงักบั

สถาบนัสงฆ์กระแสหลกั (Fuengfusakul 1993, 179-180) และเบือ่หน่ายกบักระแสพทุธ
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พาณชิย์ท่ีแพร่หลายในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 คนชัน้กลางเหล่านีจึ้งพยายามย้อนกลบัไป

หารากฐานความเชือ่เดิมในพระพุทธศาสนา (Jackson 1999, 245-320)

“อโศก” หลงัห้วงวิกฤตเศรษฐกจิประเทศไทย (พ.ศ. 2540 - ปัจจบัุน) ในด้านหนึง่วกิฤต

เศรษฐกิจในปี 2540 เป็นจดุเปลีย่นส�าคญัโดยเกิดการน�าแนวคดิเศรษฐกจิบญุนยิมไปปฏบัิติ

เป็นรปูธรรมมากข้ึน และเร่ิมได้รบัความสนใจจากสังคมวงกว้างมากขึน้ กล่าวคอืวถิชีวีติของ

ชาวอโศกทีเ่น้นพึง่ตัวเอง กนิอยูอ่ย่างเรยีบง่าย ไม่ฟุง้เฟ้อ สอดคล้องกบัแนวคดิ “วฒันธรรม

ชุมชน” และการ “คืนสู่รากเหง้าของชุมชน” ที่ให้ความส�าคัญกับสถาบันชุมชน (ฉัตรทิพย์  

นาถสภุา 2544, 45-63; ประเวศ วะสี 2542) โดยเริม่แพร่หลายและขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง

นบัจากช่วงปลายทศวรรษ 2520 จนถึงต้นทศวรรษ 2530 (นลนิ ี ตนัธวุนติย์ และ จนัทนา 

สรุะพนิจิ 2538, 8-9; ยกุติ มกุดาวิจติร 2548, 17-18) ทีส่�าคญัชมุชนอโศกได้กลายเป็นทาง

เลือกให้กับผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยไม่ขัดแย้งกับปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงที่มีการน�ามาปรับใช้อย่างกว้างขวางในเวลานั้นอีกด้วย ชุมชนอโศกหลายแห่งจึงได้

กลายเป็นชุมชนตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังได้รับการ

สนบัสนนุจากหน่วยงานรฐั องค์กรพฒันาเอกชน และนกัเศรษฐศาสตร์บางกลุม่ (Kaewthep 

2007; กนกศกัด์ิ แก้วเทพ 2544; 2549; 2550; 2551; อภิชยั พนัธเสน และคณะ 2549) 

จากการส�ารวจของผู้เขียนในปี 2559 สามารถประมาณจ�านวนสมาชิกท่ีอยู่ประจ�า 

ในชมุชนอโศกท้ังหมดได้ราว 1,300 คน กระจายอยูใ่นชมุชนอโศก 18 แห่งทัว่ประเทศไทย 

(ไม่รวมชุมชนในเครือข่ายอีกจ�านวนหน่ึง) โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(10 แห่ง) รองลงมาคือภาคเหนือ (3 แห่ง) และภาคกลาง (3 แห่ง) และมชีมุชนอโศกในภาค

ใต้และภาคตะวันออกภาคละ 1 แห่ง (แผนที่  1) ชุมชนที่มีจ�านวนสมาชิกมากที่สุดได้แก่

ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี (400 คน) รองลงมาคือสันติอโศกในกรุงเทพมหานคร 

(300 คน) ชาวอโศกม ี“ฐานะทางธรรม” หรอืสถานะทางสงัคมเม่ือเข้ามาปฏบิติัธรรมในชุมชน

เรียงล�าดับจากต�่าไปสูง ตั้งแต่ 1) อาคันตุกะ หรือบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติธรรมซึ่งแบ่งเป็น 

“อาคนัตกุะจร” และ “อาคันตุกะประจ�า” 2) คนวดั ซึง่เป็นค�าทีใ่ช้เรยีกผูท้ีเ่ข้ามาปฏบิตัธิรรม

อยูป่ระจ�าในชมุชนอโศกจนได้รบัการรับรองสถานะให้เป็นสมาชกิของชมุชน 3) ผูเ้ตรยีมบวช 

และ 4) นกับวช ซ่ึงชาวอโศกเรยีกว่า “สมณะ” (นกับวชชาย) และ “สกิขมาต”ุ (นักบวชหญงิ) 
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แผนท่ี 1 เครือข่ายชุมชนอโศก (ข้อมูลจากการสำารวจของผู้เขียน; พ.ศ. 2559)
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นอกจากนี้ ในชุมชนอโศก 7 แห่งจากทั่วประเทศ ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสัมมาสิกขาซึ่งมี

สถานะเป็นโรงเรียนเอกชนการกศุลภายใต้พระราชบญัญัตโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2525 และ

ส่วนใหญ่เปิดสอนในระดบัมธัยมปีที ่1 - ปีที ่6 โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของนกัเรยีนในกจิกรรม

ของชุมชน เช่น นักเรียนทุกระดับชั้นจากสาขาทั้งหมดต้องเข้าร่วมในกิจกรรมตลาดอาริยะ 

เป็นต้น

ชาวอโศกแบ่งสถานะของชมุชนออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 1) พทุธสถาน 2) สงัฆสถาน 

และ 3) อาวาสสถาน พทุธสถานและสังฆสถานเป็นชมุชนชาวอโศกทีป่ระกอบด้วยชมุชนนกับวช 

ชมุชนฆราวาส และโรงเรยีนสัมมาสิกขา ต้ังอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั ส่วนอาวาสสถานเป็นชมุชน

ของชาวอโศกทีม่เีพยีงญาติธรรมอยูร่วมเป็นชมุชนตามแนวทางทีส่มณะโพธริกัษ์วางไว้ โดยยัง

ไม่มีนกับวชพ�านกัอยูป่ระจ�า อาวาสถานท้ังเก้าแห่งทีมี่อยู่ในปัจจุบนั เพ่ิงได้รบัการก่อต้ังในช่วง

หลงัวกิฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 มจี�านวนสมาชกิในแต่ละชมุชนตัง้แต่ 2-20 คน 

ตลาดอารยิะ: ระบบคุณค่าเชงิศีลธรรมแบบอโศก
ในพ้ืนทีข่องการแลกเปลีย่นทางเศรษฐกจิ
 
“เชญิครบั มาร่วมบุญกนั สินค้าบาทเดียว  ซ้ือไปฝากคนข้างบ้านกไ็ด้ ไม่มทีีไ่หนขายถกูเท่า

นี ้มแีค่ที ่‘บ้านราช’ เท่าน้ัน บาทเดียวครับ บาทเดยีว เชญิครบั” เสยีงพ่อค้าในชดุม่อฮ่อมสหี

ม่นร้องเรียกลูกค้าท่ีเดินผ่านมา จากการวิจัยภาคสนามในงาน “ตลาดอาริยะ” ที่ราชธานี

อโศก หรอืทีค่นท่ัวไปเรยีกว่า “บ้านราช” ซ่ึงจดัขึน้ระหว่างวนัที ่13-15 เมษายน พ.ศ. 2559 

ผูเ้ขยีนพบว่ามซุ้ีมขายสินค้า 67 ร้าน ซุ้มอาหารและเครือ่งด่ืมไม่ต�า่กว่า 30 ร้าน แต่ละซุ้มตัง้ 

เรยีงรายอยูท่ัว่ชมุชนท่ีตอนน้ีเตม็ไปด้วยผูค้นตัง้แต่เดก็ไปจนถงึผูสู้งอายุ แม้ว่าตลาดจะเปิด 

ในเวลา 9 โมงเช้า แต่ผูค้นก็หลัง่ไหลมารอซ้ือสินค้าแต่เช้าตรู ่ทัง้จากในตวัเมอืงอบุลราชธานี

และจงัหวดัใกล้เคียง หรอืแม้แต่ประเทศเพือ่นบ้าน ตลอดจนนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิต่างเดนิทาง

ฝ่าไอร้อนของเดอืนเมษายนมาร่วมงาน แม้ภายนอกจะดูเป็น “ตลาด” แต่ กจิกรรมนีก้ลบัเป็น 

“งานบญุ” ประจ�าปีครัง้ส�าคัญของชาวอโศก

ในรอบปีหน่ึงๆ มกีจิกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ชาวอโศกได้มาพบเจอกนัไม่น้อยกว่าสบิงาน

จดัขึน้ตามชมุชนอโศกต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีไม่ทับซ้อนกนั โดยตลาดอารยิะ หรอื “ตลาดบญุ
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นยิม” เป็นกจิกรรมทางเศรษฐกิจของชาวอโศกซ่ึงเกิดขึน้ครัง้แรกทีช่มุชนสนัตอิโศกในปี 2523 

มรูีปแบบเป็นการเปิดพืน้ทีใ่ห้เฉพาะสมาชกิชมุชนชาวอโศกได้น�าสนิค้ามาขายให้คนภายนอก 

ปัจจุบันในแต่ละปีจะมีตลาดอาริยะเกิดขึ้นหมุนเวียนไปตามชุมชนอโศกต่างๆ ไม่ต�่ากว่า 

10 ครัง้ โดยแต่ละคร้ังจะเปิดตลาดเป็นเวลาหน่ึงวัน ยกเว้นทีร่าชธานอีโศกจะจดัให้มตีลาด

อารยิะเป็นเวลา 3 วนั ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  

เมื่อแรกก่อตั้งตลาดอาริยะ สมาชิกกลุ่มท่ีเป็นก�าลังหลักคือกลุ่มรามบูชาธรรมหรือ 

เครอืข่ายหนุ่มสาวนักศกึษาผูป้ฏบัิตธิรรมตามแนวทางของชาวอโศก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษา

จากมหาวทิยาลัยรามค�าแหง รปูแบบการแลกเปลีย่นในช่วงแรกเป็นการจ�าลองการซือ้ขายโดย

ใช้ใบไม้และใบตองเขียนตวัเลขแทนเงนิ ส่วนใหญ่ของสนิค้าทีน่�ามา “ขาย” ในช่วงนัน้ได้แก่

สมุนไพรและอาหารมงัสวริตัส่ิวนเกนิจากการบรโิภคในชุมชน ถอืเป็นการเชิญชวนให้คนทัว่ไป

ได้มาท�าความรู้จักกับแนวทางอโศกผ่านการ “ซื้อ” สินค้าที่ไม่ต้องใช้เงิน แม้คนภายนอก 

บางส่วนจะตัง้ข้อสงสยัว่าการจดัตลาดอารยิะเป็นการน�าสนิค้าด้อยคณุภาพมาขายรวมทัง้เป็น

พื้นท่ีระบายสินค้า ตลาดอาริยะก็ยังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนในปี 2525 สมณะ 

โพธริกัษ์ได้ตดัสนิใจให้ย้ายไปจดัตลาดอาริยะทีป่ฐมอโศกซึง่สามารถรองรบัคนได้มากกว่าท่ี

สนัตอิโศก และเปล่ียนรปูแบบจากการซ้ือขายในเชงิสญัลกัษณ์มาเป็นการแลกเปลีย่นด้วยเงนิ

เพือ่ลดภาระจากการแจกสนิค้าฟรี พร้อมทัง้เริม่เปิดให้ญาติธรรมเข้ามาร่วมขายสนิค้าในราคา

ขาดทุนเท่าท่ีแต่ละคนจะท�าได้ นบัตัง้แต่ปี 2541 จนถงึปัจจุบนัได้ย้ายตลาดอาริยะมาจัดท่ี

ราชธานอีโศก ความนิยมในตลาดอาริยะเหน็ได้จากผูค้นนบัพนัทีม่ารอซือ้สนิค้าในเช้าวนัแรก

ทีจ่ดัตลาด แม้ชมุชนราชธานอีโศกจะตัง้อยูห่่างจากตวัอ�าเภอวารนิช�าราบถงึ 8 กโิลเมตรและ

เข้าถงึค่อนข้างล�าบากเพราะไม่มรีถประจ�าทางแล่นผ่านกต็าม 

นบัจากทศวรรษ 2540 เมือ่วิสาหกิจของชมุชนอโศกแต่ละแห่งพฒันาขึน้ เริม่มกีารจดั

ตลาดอาริยะตามชุมชนอโศกในพื้นท่ีอื่นๆ แต่อาจไม่ได้จัดทุกปีขึ้นอยู่กับศักยภาพทาง

เศรษฐกจิและจ�านวนสมาชกิของแต่ละชมุชน ต่างจากทีร่าชธานอีโศกและปฐมอโศกซึง่สามารถ

จดัตลาดอารยิะได้ทกุปี และบางครัง้ยงัเชญิชวนชาวอโศกในชมุชนแห่งอืน่ทีอ่ยูใ่กล้เคยีงให้มา

จัดร่วมกัน โดยการให้น�าสินค้ามาร่วมขายขาดทุนด้วย ตลาดอาริยะที่จัดขึ้นในชุมชนอโศก

แต่ละแห่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ค้าและก�าหนดสัดส่วนของราคาขายต�่ากว่าทุนต่างกัน 
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สมณะโพธริกัษ์ให้เหตผุลทีต้่องมมีาตรการจ�ากดัผูค้้าว่าต้องเป็นเฉพาะคนวดัและญาตธิรรม

เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการน�าสินค้าที่ผิดหลักปฏิบัติของชุมชนอโศกเข้ามาขาย เช่น 

เนือ้สตัว์ รวมถึงสินค้าฟุม่เฟือยและอบายมขุ เช่น เครือ่งส�าอางและเหล้า ทัง้ด้วยความตัง้ใจ

และไม่ตัง้ใจ 

ในแง่กลไกของราคา ชาวอโศกคนหน่ึงอธิบายถึงปัจจัยที่ท�าให้ผู้ขายในตลาดอาริยะ

สามารถขายสนิค้าราคาต�่ากว่าท้องตลาดได้ว่า “ถ้าเป็นตลาดทัว่ไปจะบวกค่าแรง  ค่าขนส่ง 

แต่สนิค้าท่ีเอามาขาย (ท่ีตลาดอารยิะ)  ไม่ได้บวกต้นทนุเหล่านี ้ จึงท�าให้ราคาสินค้าต�า่กว่า

ตลาดทัว่ไป” ราคาสินค้าในตลาดอาริยะเป็นแรงจูงใจให้บางครัง้มกีารระดมคนมากว้านซือ้

สนิค้าในตลาดเพือ่น�าไปขายต่อ ภายหลงัชมุชนจงึจ�าเป็นต้องหาวธิจีดัการเช่น จ�ากดัจ�านวน

ซือ้ต่อคน หรอืจ�ากดัจ�านวนสินค้าท่ีจะขายในแต่ละวนัและกระจายสนิค้าไว้ขายในวนัอืน่ ฯลฯ 

ตลาดอาจเป็นพืน้ทีท่ีผู่ซ้ือ้และผู้ขายต่างมุง่แสวงหาผลประโยชน์สงูสดุผ่านการคดิค�านวณเพือ่

ประเมินราคาสินค้า แต่ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายความ

สมัพนัธ์ทางสังคมระหว่างผูค้นกบัสนิค้า (Callon 1998, 50-51) ในส่วนนีผู้้เขยีนจะแสดงให้

เห็นวิธีที่ชาวอโศกปรับเปลี่ยนความหมายของทั้งผู้ซื้อ สินค้า และผู้ขายภายใต้พ้ืนที่ตลาด 

อารยิะ

ผูซ้ือ้: ชวีติทางเศรษฐกจิในกจิกรรมบญุนยิม

จากการสงัเกตการณ์ตลาดอารยิะทีร่าชธานอีโศกเมือ่เดอืนเมษายน 2559 ผูเ้ขยีนพบว่ากลุม่

ผู้บรโิภคของตลาดจ�าแนกได้เป็นสองกลุม่ใหญ่ๆ กลุม่แรก เป็นกลุม่ทีม่าเทีย่วชมงาน ซึง่มทีัง้

กลุม่นกัท่องเทีย่วชาวจนีทีม่าเยีย่มชมชมุชนในช่วงวันหยุดเทศกาล และอาจเลอืกซือ้สนิค้าบาง

อย่างในตลาดอารยิะกลบัไปเป็นของทีร่ะลกึ และชาวไทยซ่ึงเดนิทางมาด้วยรถยนต์นัง่หรอืรถ

กระบะส่วนตวั ชาวไทยกลุม่น้ีมกัเดินทางมาคนเดยีวหรอืมีผูร่้วมทางมาด้วยไม่เกนิ 4 คน จาก

การสอบถามชาวไทยบางคนในกลุม่น้ี ได้รบัค�าตอบว่าการได้มาซือ้สินค้าตดิไม้ตดิมอืกลบั

ไป หรือเพียงได้มาเดินเสพบรรยากาศก็ถือว่าได้เข้ามาร่วมท�าบุญกับชาวอโศก กลุ่มที่สอง

เป็นกลุม่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ของตลาดอาริยะ คือกลุม่ทีต่ัง้ใจมาซือ้สนิค้าและมคีวามคุน้เคย

กบัแบบแผนการซือ้ขายของตลาดเพราะเดนิทางมาเป็นประจ�าทุกปี ส่วนใหญ่มกัเดนิทางมา



106 บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ

ด้วยรถบรรทุกรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่มีสมาชิกทุกเพศทุกวัย บางส่วนมาจากต่างอ�าเภอหรือ

จงัหวดัข้างเคยีงและเดินทางมาถงึตัง้แต่เช้ามดื ก่อนทีพ้ื่นทีจ่อดรถกว่า 20 ไร่ รองรบัรถได้ 

4,000 คนั จะเตม็ภายในเวลาไม่กีช่ัว่โมง 

จากท่ีผู้เขยีนคาดคะเนด้วยสายตา ผูบ้ริโภคในกลุม่ทีส่องเป็นผูห้ญงิมากกว่าชาย และ

ส่วนใหญ่อายไุม่ต�า่กว่า 30 ปี เมือ่ได้พดูคยุกบัหลายๆ คน พบว่าส่วนใหญ่ได้วางแผนการ 

ซือ้มาล่วงหน้า เนือ่งจากมาตลาดอารยิะเป็นประจ�า จงึรูก้ฎเกณฑ์ของตลาดเป็นอย่างด ีตัง้แต่

เตรยีมอปุกรณ์มาใส่สินค้าและแลกเหรียญมาให้พอดกีบัราคาสนิค้า หลายคนสามารถจดจ�า

ราคาสนิค้าได้เป็นอย่างดี เช่น ในปีทีผู่เ้ขียนท�าวจัิยภาคสนาม ผูซ้ือ้หลายคนบ่นว่าราคาสนิค้า

ปีนีแ้พงกว่าปีท่ีผ่านๆ มา อกีทัง้สินค้ากม็จี�านวนน้อยลงอย่างเหน็ได้ชดั ซ่ึงได้รับค�าอธบิายจาก

ชาวอโศกว่าเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ก�าลังซบเซา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ซื้อใน

กลุม่นีจ้งึจ�าเป็นต้องหาวิธีการให้สามารถซือ้สินค้าและอาหารได้มากช้ินทีส่ดุภายในเวลาจ�ากดั 

เนื่องจากตลาดอาริยะมีนโยบายจ�ากัดจ�านวนซื้อต่อคนเพ่ือให้สินค้ากระจายไปที่ผู้ซื้ออย่าง 

ทัว่ถงึ โดยจ�ากดัสดัส่วนปริมาณการขายต่อวนัของสนิค้าแต่ละชนดิ ส�าหรบับางคนทีอ่ยู่ไม่ไกล

จากราชธานอีโศกจะใช้วิธีเดินหรือข่ีรถจกัรยานยนต์มาซือ้สนิค้าทีเ่ปิดขายเพ่ิมเตมิในแต่ละวนั 

ส่วนผู้ท่ีอยู่ไกลออกไป การเดินทางมาพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในแง่นี ้

กล่าวคือ เด็กและผู้สูงอายุจะท�าหน้าที่น่ังเฝ้าข้าวของในขณะที่คนวัยหนุ่มสาวไปต่อแถวซื้อ

สนิค้า โดยหลายคนพยายามกลบัมาต่อแถวใหม่เพือ่หวงัซือ้สนิค้าราคาถกูอกีรอบ แต่หาก

แม่ค้าจ�าหน้าได้กจ็ะไม่ขายสินค้าให้ 

ส�าหรับผู้ซ้ือหลายๆ คน การมาซือ้สนิค้าจากตลาดอารยิะเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

ทีเ่ชือ่มโยงระบบคณุค่าเชงิศลีธรรมแบบอโศกกบัชวีติทางสงัคม-เศรษฐกจิของพวกเขา ราคา

สนิค้าจากตลาดอาริยะช่วยให้พวกเขาประหยดัค่าใช้จ่ายได้เป็นจ�านวนไม่น้อย เช่น บญุช่วย 

ชาวนาวยัเจด็สบิจากต�าบลข้างเคียง เล่าว่าเขาสามารถซือ้ปุย๋อนิทรย์ีขวญัดนิ 20 กระสอบใน

ราคา 3,400 บาท ซ่ึงถูกกว่าไปซ้ือปุย๋อนิทรีย์จ�านวนเท่ากนัจากตลาดทัว่ไปกว่า 4,000 บาท 

นอกจากนี ้ เขายงัสามารถเลอืกซือ้ของเบด็เตลด็จากร้านสนิค้ามือสองในตลาดทีข่ายสนิค้า

ทุกอย่างในราคา 1 บาท เช่น ซื้อเป้ให้หลานชายที่ก�าลังเปิดเทอมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า 

แม้บญุช่วยจะรูส้กึไม่คุ้นเคยกบัอาหารมงัสวิรัติแบบชาวอโศก “อาหารมนักถู็กจานละบาทหมด 
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แต่มนัไม่อร่อย มนัไม่มเีนือ้สตัว์เพราะเรายงักนิเนือ้อยู”่ แต่ถงึทีส่ดุแล้วเขากย็นืยนัว่าชมุชน

อโศกมีบทบาทในการส่งเสริมชวีติทางเศรษฐกจิของผูค้นในชมุชนใกล้เคยีง “ถ้าไม่มอีโศกมา

ตัง้ทีน่ีก่ไ็ม่เจรญิ ไม่ดขีึน้มาหรอก คนแถวนีไ้ด้เข้ามาท�างานรายวันในชุมชนได้วันละ 250 บาท 

วนัละ 300 บาท ชาวอโศกมาท�าเกษตรกรรมมาพฒันาพืน้ที ่แต่ก่อนเป็นป่าเป็นพืน้ทีร่กร้าง

น�า้ท่วมทกุปี ตลาดอารยิะก็เป็นประโยชน์กับคนจนๆ อย่างเราๆ”

สนิค้า: การลงทนุและการเสยีสละแรงงานของชาวอโศก

สินค้าที่น�ามาขายในตลาดอาริยะท่ีราชธานีอโศกส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและ 

เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิตประจ�าวันในท้องถิ่นและการด�ารงชีพของเกษตรกร 

ชาวอสีาน เช่น เครือ่งจกัสานจ�าพวกกระตบิ กระด้ง เครือ่งนอน เคร่ืองครัว เครือ่งแก้วและ

ภาชนะพลาสตกิ เครือ่งใช้ในครวัเรอืนอย่างน�า้มัน น�า้ตาล แชมพู สบู ่ สมุนไพร ตลอดจน

เครือ่งมือช่างและเครือ่งมอืการเกษตร กล่าวได้ว่าการก�าหนดราคาและการจดัหาสนิค้าเหล่า

นีม้าจ�าหน่ายเป็นกระบวนการแปรระบบคณุค่าเชิงศีลธรรมของชาวอโศกให้อยู่ในรปูวัตถขุอง

การแลกเปลีย่นทางเศรษฐกิจ โดยจะได้อภิปรายต่อไปนี้ 

สนิค้าในตลาดอารยิะทกุร้านจะมป้ีายกระดาษเขียนด้วยตัวหนงัสือขนาดใหญ่ระบรุาคา

ทนุของสนิค้าน้ันๆ ไว้ทางซีกซ้าย ส่วนซีกขวาระบ ุ“ราคาอารยิะ” หรอืราคาต�า่กว่าทนุซึง่เป็น

ราคาของสนิค้าท่ีขายในตลาดแห่งน้ี และเป็นหนึง่ในเกณฑ์การตัง้ราคาสินค้าตามแนวคดิว่า

ด้วยเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศกซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ (ก) ราคาขาย 

ต�า่กว่าราคาท้องตลาด (ข) ราคาขายเท่าทุน (ค) ราคาขายต�า่กว่าทนุ และ (ง) แจกฟร ีในช่วง

เวลาอ่ืนๆ นอกเหนอืจากช่วงงานตลาดอารยิะ ชาวอโศกสามารถขายสนิค้าในราคาระดับ (ก) 

หรอื (ข) ได้ด้วย แต่สินค้าท่ีน�ามาขายภายในงานตลาดอารยิะจะต้องอยูใ่นระดบั (ค) คอืขาย

สนิค้าในราคาต�า่กว่าทุนเท่านัน้ นอกจากนีใ้นตลาดอารยิะยงัมกีารแจกฟรใีนรปูของการแจก

อาหารหรอืทีช่าวอโศกเรยีกว่า “โรงบุญ” อกีด้วย แต่ดงัได้กล่าวแล้วว่าตลาดอารยิะในชมุชน

ท่ียงัมีข้อจ�ากัดด้านเครอืข่ายสมาชกิและศกัยภาพทางเศรษฐกจิ อาจก�าหนดเกณฑ์ทีแ่ตกต่าง

ไปได้ เช่น ประธานร้อยเอด็อโศกให้เหตผุลท่ีตลาดอารยิะในชมุชนของเขาสามารถขายสนิค้า

ได้แค่ราคาระดับ (ก) เท่านั้น ว่าเป็นเพราะชุมชนมีทุนจ�ากัด จึงสามารถรับผิดชอบเฉพาะ 
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ค่าสถานทีแ่ละอาหาร ส่วนสินค้าได้มาจากการเชญิชวนญาตธิรรมหรอืพ่อค้าแม่ค้าทีรู่จ้กักนั

ในละแวกชมุชน จงึไม่สามารถก�าหนดให้ผูค้้าขายสินค้าในราคาระดบั (ค) เท่านัน้ได้

ในกรณตีลาดอารยิะทีร่าชธานอีโศกท่ีมศีกัยภาพทัง้ในเชิงเศรษฐกจิและสามารถเชิญ

ชวนให้ชมุชนอโศกในพืน้ทีใ่กล้เคียงร่วมรับผดิชอบน�าสนิค้ามาขายได้ด้วย สามารถจ�าหน่าย

สนิค้าทกุชนดิในราคาระดับ (ค) ได้ด้วยการจดัหาสินค้าผ่าน 3 ช่องทางหลกัๆ ได้แก่ ช่องทาง

แรก เป็นสนิค้าท่ีชมุชนในเครอืข่ายเป็นผูผ้ลติขึน้เอง รวมทัง้สินค้าจากธรุกจิของญาตธิรรม ซึง่

ยอมรับเงื่อนไขด้านราคาจ�าหน่ายเพื่อยืนยันหลักการว่าตลาดอาริยะต้องขายสินค้าในราคา

ต�า่กว่าทุนเท่านัน้ ช่องทางท่ีสอง เป็นสินค้าจ�าพวกท่ีชมุชนผลติเองไม่ได้และจัดซือ้ด้วยเงนิทนุ

จากกองสาธารณโภคี ซึ่งเป็นเงินจากการร่วมลงขันของชุมชนอโศกแต่ละแห่งรวมทั้งจาก 

ญาตธิรรม หนึง่ในสนิค้ายอดนิยมในตลาดอาริยะในช่วงหลายปีทีผ่่านมาคอืหมอนขดิซึง่ชาว

อีสานนิยมใช้ซื้อไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและใช้มอบเป็นของช�าร่วยในงานประเพณีต่างๆ โดย

ชมุชนอโศกตดิต่อซ้ือหมอนขดิทีเ่ป็นสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) จากจงัหวดัยโสธร 

การเลือกซื้อหมอนขิดจากแหล่งดังกล่าว สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนตามวิถีของ 

“เศรษฐกิจบญุนยิม” ท่ีนอกจากจะเลอืกซือ้สินค้าอันเป็นทีน่ยิมมาขายในตลาดอารยิะแล้ว ยัง

ให้ความส�าคัญกับการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้วย เช่นที่ชาวอโศกผู้หนึ่งบอกกับ 

ผูเ้ขยีนอย่างภาคภมิูใจว่า “เงนิท่ีเอามาลงทนุในตลาดอารยิะมาจากการเสียสละน�า้พักน�า้แรง

ของชาวอโศกทีท่�างานมาตลอดทัง้ปีในชมุชน พวกเราท�างานไม่มเีงนิเดอืน ก�าไรทีไ่ด้มาจงึไม่

ได้เกดิจากการขดูรดีใครเพือ่เอามาสร้างตลาด....”

ช่องทางสดุท้าย คือสินค้าทีไ่ด้จากการร่วมกนัลงแรงผลติสนิค้าโดยชาวอโศกและญาติ

ธรรมจากทัว่ประเทศซ่ึงเดินทางมาท่ีราชธานีอโศกเพือ่เข้าร่วมกจิกรรมส�าคญัของชมุชนได้แก่ 

“งานปลกุเสกพระแท้ๆ ของพทุธ” ซ่ึงจดัข้ึนประมาณสบิวนัก่อนหน้านัน้ และมทีัง้นกับวชและ

ฆราวาสมาร่วมปฏบิตัธิรรมด้วยการถอืศลีเคร่ง ฝึกฝนความล�าบาก ละลดอบายมขุ เป็นจ�านวน

กว่า 2,000 คน ตามแนวทางของสมณะโพธิรักษ์ท่ีเสนอว่าสามารถปลกุเสกคนให้เป็นพระได้

ผ่านการปฏบิตัธิรรมอย่างเคร่งครดั นับเป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะสมส�าหรบัการระดมแรงงานเพือ่

ผลติสนิค้า โดยเฉพาะปุ๋ยอนิทรย์ีและเครือ่งจกัสาน เพือ่เตรยีมขายในตลาดอารยิะ การร่วม

กนัผลติสนิค้าเพ่ือจ�าหน่ายน้ี เป็นกระบวนการท่ีชาวอโศกได้ตระหนกัถงึจรยิธรรมพทุธศาสนา
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ในระบบคณุค่าเชงิศลีธรรมแบบอโศกผ่านวิถีปฏบิตั ิซึง่มแีบบแผนคร่าวๆ ดงันี้ 

ในช่วงดังกล่าวชาวอโศกจะต้องตืน่ตัง้แต่ตสีามครึง่เพือ่มาฟังเทศน์ในเวลาตส่ีี ก่อนจะ

แบ่งกลุม่ลงฐานงานตามประเภทต่างๆ ของงานในเวลา 6 โมงเช้า โดยมสีมณะและสกิขมาตุ

เป็นพี่เลี้ยงประจ�าแต่ละกลุ่ม จนเวลาประมาณ 10.00 น. สมาชิกแต่ละกลุ่มที่แยกย้ายไป

ท�างานตามฐานท้ังในและนอกชมุชนกจ็ะกลบัเข้ามาฟังเทศน์และรบัประทานอาหาร ก่อนจะ

กลับเข้าฐานงานอีกครั้งในตอนเที่ยงจนส้ินสุดงานในแต่ละวันราว 5 โมงเย็น หลังจากนั้น

สมาชิกในกลุ่มจะได้สรุปงานและสะท้อนสภาวธรรมของตัวเอง ตรวจสอบกิเลสและผัสสะที่

เกดิขึน้ระหว่างท�างาน เช่น เหน่ือย ข้ีเกียจ ร้อน หวิ โกรธ เบือ่ อจิฉา เกลยีด ฯลฯ โดยสมณะ

และสกิขมาตปุระจ�ากลุม่จะให้ค�าปรกึษาและแนะแนวทางแก้ไข 

ชาวอโศก: “ผูใ้ห้” และ “ผูแ้บ่งปัน” ในตลาดอารยิะ

ตลาดอารยิะเป็นกจิกรรมท่ีเปิดพืน้ท่ีให้ชาวอโศก ทัง้สมณะ สกิขามาต ุญาตธิรรม ตลอดจน

ศิษย์เก่าโรงเรียนสัมมาสิกขาจากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายบน 

พื้นฐานของระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมแบบอโศก ในช่วงวันงานสมณะและสิกขมาตุจะคอยให้ 

ค�าปรกึษาแก่คนวัดและญาตธิรรม บางส่วนจะยงัช่วยผลติสนิค้าอยูใ่นฐานงาน และสามารถ

มาช่วยยกและจดัสินค้าได้ แต่จะไม่เป็นผูจ้�าหน่ายสนิค้าเอง ชาวอโศกและบรรดาญาตธิรรม

ที่เดินทางมาพร้อมกับชุมชนอโศกต่างๆ ที่มาตั้งซุ้มขายสินค้าในตลาดจะรับผิดชอบตั้งแต่

เตรยีมสินค้า ยกสินค้าจดัเรยีงบนโต๊ะ รบัช�าระค่าสนิค้า ฯลฯ นกัเรยีนโรงเรยีนสมัมาสกิขา 

ศษิย์เก่า และญาติธรรมอกีหลายร้อยคน ถือว่าตลาดอารยิะเป็นกจิกรรมทีท่�าให้ได้พบปะกนั

และถือโอกาสช่วยงานวดัไปด้วย เช่น เตรียมอาหารจากวัตถดุบิท่ีญาตธิรรมน�ามามอบให้จาก

แหล่งปลกูของเครอืข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสะตอจากวงัน�า้เขยีว มะเขอืเทศจากนนทบรุ ีหรอื

สบัปะรดจากอทุยัธาน ีเป็นต้น และทกุคนจะพร้อมช่วยงานเมือ่มกีารขอความร่วมมอื เช่น ช่วง

หนึง่ทีโ่รงปุย๋พลงัชวิีตประกาศลดราคาปุย๋อนิทรย์ีจากกระสอบ 50 กโิลกรมั ราคา 280 บาท 

เหลอื 170 บาท ท�าให้มคีนมาซือ้เป็นจ�านวนมาก และมเีสยีงตามสายดงัแทรกเสยีงดนตรบีน

เวทีประกาศขอแรงช่วยเหลอืในการบรรจ ุตรวจความเรยีบร้อย และขนปุ๋ยไปส่ง ณ  จุดจ�าหน่าย

กจ็ะได้รบัความร่วมมอือย่างกระตือรือร้นจากชาวอโศกและญาตธิรรมทีอ่ยูใ่นบรเิวณงาน
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นอกจากนี้ ญาติธรรมยังใช้ตลาดอาริยะเป็นเวทีตอกย�้าสถานะของการเป็นส่วนหนึ่ง

ของอโศก บางคนเลอืกน�าสินค้ามาขายในตลาด โดยอยูใ่นฐานะ “แม่ให้” หรือ “พ่อให้” ท่ี

ก�ากับด้วยกรอบคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนในเศรษฐกิจบุญนิยม ดังเช่นกรณีของ เพชร รุ่งพุทธ 

นกัธรุกิจหญิงวยั 58 ปี ทีน่�าผลติภณัฑ์อาหารแปรรปูออร์แกนิคในธุรกิจของเธอมาร่วมขายขาด

ทนุในปีนี ้เธอลดราคาสินค้ามท้ัีงโจ๊กก่ึงส�าเรจ็รูป ธัญพชือบกรอบ ข้าวโอ๊ต ฯลฯ จากราคาทนุ

ไปเกอืบ 50 เปอร์เซน็ต์ ท�ายอดขายขาดทุนได้เกือบ 60,000 บาท เพชรรุง่พทุธเล่าให้ผูเ้ขยีน

ฟังว่าเธอเริม่รูจ้กัอโศกราวปี 2538 ตัง้แต่สมยัยงัท�างานธนาคาร หลังจากเธอได้เข้าร่วมชมุชน

ปฐมอโศกก็ปรบัการแต่งตวั หนัมาทานอาหารมงัสวิรตั ิในช่วงต้น เธอต้องเผชญิกบัแรงกดดนั

จากสองทาง ท้ังจากครอบครัวของสามีและคนรอบข้างที่หลายคนมองว่าเธอไปคบกับ 

พวก “นอกรตี” ขณะเดียวกนั ด้วยสถานะนักธุรกจิ ท�าให้ชาวอโศกบางคนระแวงว่าเธอจะมา

หาผลประโยชน์กบัชมุชน แต่สดุท้ายเพชรรุง่พทุธบอกว่าด้วยค�าสอนของสมณะโพธริกัษ์ได้ท�าให้

เธอเข้มแขง็และอดทนทีจ่ะเข้าหาหมูก่ลุม่ และพยายามน�าสนิค้ามาขายในตลาดอารยิะทกุปี

ด้วยเหตุผลว่าช่วยให้ได้ฝึกลดละกิเลส จากนักธุรกิจที่มุ่งแสวงหาก�าไรสูงสุด การมาปฏิบัติ

ตามกรอบของอโศกฝึกฝนให้เธอรู้จักเป็นผู้ให้ ขณะเดียวกันยังได้ฝึกพิจารณากิเลสทั้งของ 

ตัวเองและของคนทีม่าซ้ือสินค้าด้วย “ถ้าเขาเห็นของถกูแล้วซือ้เยอะ เรากจ็ะหาวธิว่ีาจะฝึกยงั

ไงให้เขาเห็นอย่างท่ีเราเหน็  เรากจ็ะบอกว่า  ‘แบ่งปันนะคะ  ถ้าซือ้ไปเยอะคนอ่ืนเขากไ็ม่ได้’ 

ขณะเดยีวกันก็ฝึกตวัเองด้วยเพราะของในตลาดน้ีมนัถกู บางทีเราเหน็เองเรายังอยากซือ้เลย”

“ก�าไรอารยิะ”: การสะสมบุญในระบบคุณค่าเชงิศลีธรรมของชาวอโศก
 
หลงัจากสิน้สดุงานตลาดอาริยะท่ีราชธานีอโศกในปี 2559 ตวัแทนจากแต่ละซุม้ได้ออกไป

รายงานจ�านวนเงนิขาดทนุจากการมาร่วมขายสนิค้าและบรกิาร ปิดท้ายด้วยสมณะโพธริกัษ์

ได้สรปุว่าในงานครัง้นี ้ พวกเขาขาดทนุไปไม่ต�า่กว่า 7 ล้านบาท ไม่ทนัสิน้เสยีงค�าประกาศ 

ชาวอโศกต่างปรบมอืแสดงความยนิดแีละต่างร่วมอนโุมทนาบญุทีเ่กดิขึน้ แม้ว่าจะยอดรวม

ของการขาดทุนจะน้อยกว่าในปีผ่านมา แต่ชาวอโศกก็ภูมิใจกับสิ่งที่พวกเขานิยามว่าเป็น 

“ก�าไรอารยิะ” ส�าหรบัชาวอโศก ยิง่ขายสนิค้าขาดทุนเท่าไหร่ “ก�าไรอารยิะ” กด็ยูิง่งอกเงยขึน้
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เท่านัน้ ดงัทีส่มณะโพธิรกัษ์บอกกับผู้เขียนในช่วงหนึง่ของการให้สมัภาษณ์ว่า “สนิค้าทีข่ายกนั

ในตลาดอารยิะแทบจะเป็นลกัษณะการให้ของขวญั ญาตธิรรมบางคนตัง้ใจจะขาดทนุ 3 แสน 

บางคนจะขาดทนุ 4 แสน เอาเข้าจริงมากกว่าทีต่ัง้ไว้ทัง้นัน้  ....” ตลาดอารยิะจงึเป็นเหมอืน

สนามที่ชาวอโศกได้ฝึกลดกิเลสอันเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกฝนเพ่ือเป็นอริยบุคคลและมุ่งสู่

นพิพาน ขณะเดียวกนักเ็ป็นตัวอย่างของตลาดในฐานะพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นทีใ่ช้เงนิเป็นตวักลาง

ท�าให้การค�านวณอรรถประโยชน์ของส่ิงท้ังหลายเกดิขึน้ได้ (Callon 1998, 21-22) โดยใน

กรณนีีค้อืการแปรระบบคุณค่าเชงิศลีธรรมท่ีองิกบักรอบคดิเรือ่ง “บุญ” เป็นรปูธรรมผ่านการ

ค�านวณมลูค่าและราคาของสินค้าท่ีขาย ซ่ึงสรุปเป็นแบบแผนเบือ้งต้นได้ดงันี้

หากเปรยีบเทยีบกบัก�าไร/ขาดทนุในทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่โดยทัว่ไปสามารถค�านวณ

ได้จากส่วนต่างระหว่างราคาขายหรอืมลูค่าแลกเปล่ียนของสนิค้ากบัต้นทนุ หากก�าหนดราคา

ขายหรอืมลูค่าแลกเปลีย่นเท่ากบั A และต้นทุนเท่ากบั B ค่าก�าไร/ขาดทุนในทางเศรษฐศาสตร์ 

(X) จะเท่ากบั X = A - B ในมุมมองของชาวอโศก “ก�าไร/ขาดทนุอารยิะ” จะมค่ีาแปรผกผัน

กบัก�าไร/ขาดทนุทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ หาก X มค่ีาเป็นบวกหรอืผูข้ายได้ก�าไรในทาง

เศรษฐศาสตร์ จะมนียัว่าผูข้ายก�าลงัสะสมกเิลสและความโลภผ่านการเอาเปรยีบผูอ้ืน่ ซึง่ถอืว่า

เป็นการ “ขาดทุนอาริยะ” ในทางกลับกันถ้าค่า X เป็นลบหรือผู ้ขายขาดทุนในทาง

เศรษฐศาสตร์ หมายความว่าผูข้ายได้ช�าระกเิลส การเอาเปรยีบและความโลภ ส่งผลให้เกดิ 

“ก�าไรอารยิะ” ตัวอย่างเช่น ในกรณทีีต้่นทนุของสนิค้าช้ินหนึง่เท่ากับ 10 หน่วย หากขายสนิค้า

ชิน้นีใ้นราคา 15 หน่วย ซ่ึงหมายถึงได้ก�าไรในทางเศรษฐศาสตร์คดิเป็น 15-10 = 5 หน่วย 

แต่ส�าหรบัชาวอโศกจะถอืว่าผูข้าย “ขาดทนุอารยิะ” คดิเป็น 5 หน่วย ในทางกลบักนั เม่ือ

ก�าหนดราคาขายสินค้าชิ้นเดียวกันในตลาดอาริยะเท่ากับ 8 หน่วย ท�าให้ขาดทุนในทาง

เศรษฐศาสตร์คิดเป็น 8-10 = -2 หน่วย แต่ส�าหรบัชาวอโศกจะหมายถงึเกดิ “ก�าไรอารยิะ” 

คดิเป็น 2 หน่วย 

ในบริบทน้ี จะเห็นว่าจ�านวนเงินท่ีขาดทุนในทางเศรษฐศาสตร์ได้ตอบสนองความ

ต้องการของชาวอโศกในการปฏบิตัธิรรมในรปูของการสร้าง “ก�าไรอารยิะ” ผูเ้ขียนเคยถาม

ชาวอโศกว่า ในเมือ่การได้ “ก�าไรอารยิะ” มากเท่ากบัได้ก�าจดักเิลสมาก เหตใุดจงึไม่แจก

สนิค้าฟรหีรอืจ�าหน่ายในราคา 0 บาท เพือ่ให้ได้ “ก�าไรอารยิะ” มากทีส่ดุ ชาวอโศกคนหนึง่
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ให้ค�าอธบิายว่า “หากแจกสินค้าในตลาดฟรีทุกชิน้ เราจะได้ก�าไรอารยิะจ�านวนมหาศาลเพยีง

ครั้งเดียว แต่จะไม่มีทุนหมุนเวียนเพื่อมาจัดตลาดอาริยะครั้งต่อไป” การขายสินค้าภายใน

กรอบคิดค�านวณเรื่อง “ก�าไรอาริยะ” จึงสะท้อนชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวอโศกที่ไม่ได้มี 

เป้าหมายเพยีงเพือ่ขายสินค้าราคาถกูให้หมดในเวลารวดเรว็ แต่ยงัคงให้ความส�าคญักบัการ

สะสมก�าไรไม่ต่างจากวิธีคิดในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม แม้ว่าการสะสม “ก�าไรอาริยะ” จะ

ปรากฏในรปูแบบของการสะสมยอดเงนิขาดทุนกต็าม 

ในอีกแง่หน่ึงจึงกล่าวได้ว่า ตลาดอาริยะเป็นตัวแบบที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างเชิง

สญัลกัษณ์ท่ีชาวอโศกสร้างข้ึนมาเพ่ือต่อรองกบัโครงสร้างทางสงัคม-เศรษฐกิจในระบบทนุนิยม

อนัเป็นพืน้ฐานของวถิปีฏบัิตทิางศาสนาในสงัคมไทยร่วมสมัย ผ่านการนิยามความหมายใหม่

ให้กับองค์ประกอบของตลาด ได้แก่ ปรบันิยามจากผู้ขายเป็น “พ่อให้” และ “แม่ให้” ให้นยิาม

การซ้ือ-ขายว่าเป็นการ “แบ่งปัน” และแปรค�าอธิบายก�าไร-ขาดทนุให้อยูใ่นรปูของ “บาป-บญุ” 

ซึง่สอดคล้องกบัท่ี จนี โคมารอฟ (Jean Comaroff) เสนอไว้ว่าปฏบิตักิารก�าหนดความ

หมายผ่านสัญลักษณ์ในพิธีกรรม สามารถน�าไปสู่เปลี่ยนแปลงสถานภาพของกลุ่มหรือ 

การเปลีย่นแปลงทางสังคมในท่ีสุด (Comaroff 1985, 6) 

งานศกึษาว่าด้วยพุทธศาสนาในสงัคมไทยทีผ่่านมาได้ชีใ้ห้เหน็ลกัษณะส�าคญัของกรอบ

คดิเร่ืองบญุในระบบคณุค่าเชิงศลีธรรมแบบพทุธเถรวาทกระแสหลกัว่า การท�าบญุจ�าเป็นต้อง

ผ่านตัวแทนของสถาบันพทุธศาสนา เช่น ท�าบุญผ่านพระสงฆ์และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้าง

หรอืปฏสิงัขรณ์วดั (Pfanner and Ingersoll 1962, 356-358; Tambiah 1970, 147) และ

ด้วยกรอบคดิเช่นนี ้ผูท่ี้มต้ีนทุนทางเศรษฐกจิมากกว่าย่อมมศีกัยภาพทีจ่ะสะสมบญุได้ดกีว่า

ผู้มฐีานะยากจน (Keyes 1983, 858) แม้ชาวอโศกจะไม่ปฏเิสธแนวคดิทีเ่ช่ือมโยงบญุกบั 

“กฎแห่งกรรม” และมุมมองท่ีว่าบาปหรือกรรมท่ีเป็นผลจากการกระท�าในเชิงลบสามารถ

ลบล้างได้ด้วยบุญซึ่งเป็นกรรมในเชิงบวก ดังท่ีพุทธศาสนิกชนทั่วไปเช่ือว่าการท�าบุญมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าชีวิตในอนาคตของตนจะดีกว่าเดิม (Keyes 1973, 2-3) แต ่

ชาวอโศกมองว่า บาป-บุญ เป็นสมบัติเฉพาะของแต่ละคน แบ่งให้กนัไม่ได้ และ “....บญุจรงิๆ 

คือเครื่องประหารกิเลส  บุญคือการช�าระกิเลสจากสันดานให้สะอาดหมดจด  บุญนิยมจึง 
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หมายถงึการช�าระความเลวร้าย ความเห็นแก่ตวั ความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่อียูบ่น

จติวญิญาณให้ออกไป” 

ในแง่นี ้ตลาดอารยิะจงึเป็นปรากฏการณ์ตวัอย่างทีส่ะท้อนวธิคีดิของชาวอโศกทีม่องว่า

บุญเป็นหนทางในการขจัดกิเลสที่มีอยู่ในตัวออกไป ผ่านการขายสินค้าขาดทุนเพื่อสะสม 

“ก�าไรอารยิะ” ดงัได้เสนอแล้วข้างต้น ยิง่ไปกว่าน้ันชาวอโศกยังสามารถสะสมก�าไรอารยิะผ่าน

การร่วมเป็นผูล้งแรงผลติสนิค้าเพือ่จ�าหน่ายในตลาดอารยิะ ทัง้นี ้หากพจิารณาจ�าแนกประเภท

ต้นทนุของสนิค้าในกลุม่น้ีออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ต้นทนุรปูธรรม ครอบคลมุต้นทนุส่วนทีเ่ป็น

วตัถดุบิและค่าใช้จ่ายซ่ึงสามารถคิดค�านวณเป็นตวัเลขได้ และ ต้นทนุนามธรรม ครอบคลมุ

มลูค่าของฝีมอื แรงงาน ความคิดสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการผลติสนิค้าและบรกิาร ซึง่ไม่สามารถ

ค�านวณเป็นตวัเลขท่ีชดัเจนได้ ต้นทุนนามธรรม สามารถก่อให้เกดิ “ก�าไรทางบญุ” กล่าวคอื 

การไม่รบัค่าตอบแทนส�าหรับค่าแรงซึง่เป็นส่วนหนึง่ของต้นทุน เป็นรปูแบบหนึง่ของการเสยี

สละก�าลังแรงงานให้กับสังคม ยิ่งเสียสละมากเท่าไรก็นับว่าได้ “บุญ” มากเท่านั้น ดังที่  

เพยีรพมิพ์ไพร บรรยายถงึประสบการณ์ในด้านนีใ้ห้ผูเ้ขยีนฟังว่า “เวลาท�างานกเิลสของเราจะ

ถกูเคีย่วให้ไหลออกมาเพ่ือทีเ่ราจะได้จดัการมนัได้ถกู....งานจะท�าให้เราเหน็กเิลส ท�างานท่ี

ฐานบางครัง้จะมท้ัีงโทสะและโลภะ โลภะ คือความโลภ อยากได้  เวลาคนน�าของมาบรจิาค

ให้เรากจ็ะเกดิจิตอยากได้ อยากครอบครอง ไม่ใช่แค่เฉพาะกบัคนแต่อยูก่บัสิง่ของกท็�าให้เรา

เกดิกเิลสได้”  

แคเธอรนี บาววี (Katherine A. Bowie) ชีว่้าการท�าบญุไม่ได้หวงัผลโดยพุง่เป้าแค่

เพยีงชวีติในโลกหน้าเท่านัน้ แต่การท�าบญุยงัเป็นวิธีทีผู้่คนใช้รับมือกบัความทกุข์ยากขณะที่

ด�ารงอยู่ในโลกน้ี ที่ส�าคัญการท�าบุญเป็นสถาบันที่ช่วยคลายความตึงแย้งระหว่างชนช้ันใน

สงัคมไทย (Bowie 1998, 476) ในกรณขีองเศรษฐกจิบญุนยิม ผูเ้ขยีนพบว่าชาวอโศกให้ความ

ส�าคญักบัการสะสม “ก�าไรอารยิะ” ด้วยการลงแรงท�างานมากกว่าการบรจิาคทรัพย์สนิเงนิ

ทอง แม้จะมบีางกรณท่ีีญาตธิรรมผูคุ้้ยเคยกบัหมูก่ลุม่จะได้รบัอนญุาตให้บริจาคเงนิได้กต็าม 

แต่จะไม่มีการติดป้ายประกาศ จารึกชื่อของผู ้บริจาคบนอาคารหรือวัตถุส่ิงของ หรือ

ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นทีรั่บรู ้ดงัทีช่าวอโศกคนหนึง่ให้ความเหน็ว่า “คนทีใ่ช้เงนิท�าบุญไม่ได้เหน็

กเิลสของตวัเองเท่ากบัเสียสละแรงงาน” 
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สรปุ: การปฏบิตัธิรรมในนยิามของชาวอโศก

การปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติการทางสังคมท่ีถูกหล่อหลอมและก�ากับด้วยค่านิยมทาง

ประวัตศิาสตร์ ทีส่�าคญัประสบการณ์ทางศาสนามีมติทิางสงัคมที่เชือ่มโยงกบัโลกกายภาพ

ผ่านการสร้างความหมาย (Csordas 2004, 163-176) ส�าหรบั “อโศก” ซึง่เป็นกรณศีกึษา

ของบทความนี้ เป็นหน่ึงในแนวทางการตีความพุทธศาสนาเถรวาทที่ก่อตัวในยุคของความ

ผันผวนทางการเมอืงหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 งานศึกษาของคายส์ได้ชีใ้ห้เหน็ว่า

บริบททางประวัติศาสตร์ในช่วงดังกล่าวเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ 

พุทธศาสนาในสังคมไทย เกิดส�านักปฏิบัติใหม่ๆ อย่างเช่น สวนโมกขพลาราม วัดพระ

ธรรมกาย รวมถึงพระเกจิอาจารย์หลายส�านัก ท�าให้รัฐไม่อาจรวมศูนย์กิจการพุทธศาสนา

เถรวาทไว้ทีม่หาเถรสมาคมได้เหมอืนในยคุก่อนหน้า (Keyes 1999, 31) ขณะเดยีวกนักม็ี

ผู้น�าเสนอแนวทางการตคีวามปรชัญาและหลกัปฏบัิตทิางพทุธศาสนาแบบใหม่ๆ ซึง่ส่งผลให้

กรอบคดิเรือ่งบญุเปลีย่นแปลงไปด้วย

สมณะโพธริกัษ์น่าจะได้รบัอทิธพิลจากการตคีวามปรชัญาพทุธศาสนาของพทุธทาสภกิขุ

ไม่มากกน้็อย แม้ว่าอาจมบีางเรือ่งทีไ่ม่เหน็ด้วยกต็าม (สทิธิสัจจะ วิมุตตนินัท์ 2528, 28) 

โดยเฉพาะหลกัค�าสอนของพทุธทาสท่ีตคีวามเร่ืองการหลดุพ้นในพทุธศาสนาใหม่ “พระพทุธ

องค์กท็รงมหีลักเกณฑ์อย่างเดียวกนักบัรูปแบบหรือวิธกีารในทางวทิยาศาสตร์” (พทุธทาสภิกขุ 

2534, 16) “วทิยาศาสตร์” ในความหมายของพทุธทาสคอืความเป็นเหตเุป็นผลทีพ่สิจูน์และ

ประจกัษ์แก่ทุกคนได้โดยไม่ขึน้อยูก่บัสถานทีแ่ละเวลา พทุธทาสชีใ้ห้เหน็ว่าการบรรลนุพิพาน

ไม่จ�าเป็นต้องปลกีตวัออกจากสงัคม ซึง่เป็นการวางรากฐานพทุธศาสนาทีส่่งเสริมให้ชาวพทุธ

สามารถมีบทบาททัง้ทางโลกและทางธรรมได้ “ถ้าจะกล่าวถงึธรรมะทีถ่กูต้องแล้ว จะต้องไม่มี

ค�าว่าทิ้งโลกหรือหนีโลก เพราะธรรมที่ถูกต้องมุ่งหมายให้คนอยู่ในโลกด้วยชัยชนะต่อโลก” 

(พทุธทาสภกิข ุ2513, 8) โดยเสนอแนวความคิดเร่ือง “การท�างานคอืการปฏบิตัธิรรม” ซึง่

พจิารณาการท�างานในฐานะสนามท่ีใช้ฝึกฝนจติเพือ่ลด/ละกเิลส ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสามญัอย่าง

กนิ เดนิ นัง่ ไปจนถงึงานทีซั่บซ้อนต้องใช้ทกัษะมากข้ึน หลกัคดิเรือ่งการละกเิลสเพือ่บรรลุ

นิพพานสะท้อนให้เห็นในทัศนะของสมณะโพธิรักษ์ดังที่ให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนเมื่อเดือน

เมษายน 2559 ดงัน้ี
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ชาวอโศกจะไปไหน?  เราจะไปนิพพานนี่คือค�าตอบใหญ่  นิพพานคือสภาวะอาศัย

อเุบกขาจิตในความเป็นคนเป็นๆ  ท่ีท�าตนให้พ้นทุกข์ได้เดด็ขาด หมดอารมณ์สมใจ

อยาก หมดความเหน็แก่ตวัเป็นสภาวะที ่ .... ไม่มโีลภ โกรธ หลง นพิพานกค็อืการ

สญูกเิลสในใจเรา .... กเิลสนีม่นัเป็นตวัตน มนัเป็นอตัตา เราจะต้องท�าให้ตวัตนตวั

น้ีสญูไปจากจติใจเรา....

พทุธศาสนาเถรวาทวางเป้าหมายชวิีตมนษุย์ไว้หลายระดับ โดยมเีป้าหมายสงูสุดคอื

นพิพานหรอืการพ้นทุกข์อย่างสมบูรณ์ วิธีการปฏบิตัสิ�าคญัทีจ่ะน�าพาพทุธศาสนกิชนไปให้ถงึ

เป้าหมายนีค้อื “ไตรสิกขา” หรอืวิธีฝึกฝนตวัเองใน 3 ด้าน คือ ศลี สมาธิ ปัญญา ซึง่จ�าแนก

การปฏบิตัไิด้หลายแนวทาง (วัชระ งามจติรเจริญ 2556, 393-396) โดยหลกัการไตรสกิขา

ต้องปฏิบัติควบคู่กบัวปัิสสนาซึง่เป็น “การฝึกฝนอบรมจติเพือ่ให้เกดิปัญญาเหน็แจ้งความจริง

ชนดิทีท่�าให้ผูป้ฏบัิติท�าลายกเิลสได้” (พทุธทาสภกิข ุ2534, 418) แต่ส�าหรบัชาวอโศก การ

วิปัสสนาไม่ใช่สิ่งที่จ�าเป็น เพราะ “ปัญญา” ไม่ได้มาจากการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว ศีล 

สมาธ ิปัญญา เป็นกิจกรรมท่ีไม่แยกขาดจากกัน “ศลี” คอืทีต่ัง้แห่งความประพฤตขิองตวัเอง

ท่ีแต่ละคนเป็นผู้ก�าหนดขอบเขตให้กับตัวเองจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติ บางคนอาจก�าหนด

ขอบเขตทีจ่ะรกัษาศลีให้เข้มข้นข้ึนและค่อยๆ ลดอบายมขุ เช่น เหล้า บหุรี ่เทีย่วกลางคนื หรอื

อาศยัด้วยการลงมอืปฏบิตัผ่ิานการท�างาน กเิลสทีถ่กูขัดเกลาให้น้อยลง เปรยีบเหมือนการ

สะสม “หน่วยกติ” พร้อมกบัฝึกฝนเพือ่ไต่ระดับการเป็นอรยิบคุคลตัง้แต่โสดาบนั สกทิาคามี 

อนาคาม ีและอรหันต์ (สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง 2534, 78)  

ในแง่นี้ พิจารณาได้ว่าหลักการเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศกเป็นด้านกลับของ

ทุนนิยมในโลกตะวนัตก ซึง่เวเบอร์ได้ชีใ้ห้เหน็ว่ามีรากฐานส่วนหนึง่มาจากการตคีวามเรือ่ง

การท�างานหนักเพ่ือจะเป็นผู้ได้รับเลือกในกรณีของคริสตศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนท์ 

(Weber 1930, 111) กรอบคิดเร่ืองเศรษฐกจิบญุนยิมทีไ่ด้รบัการปฏบิตัผ่ิานปรากฏการณ์

ตลาดอารยิะ โดยเฉพาะอย่างยิง่กระบวนการนิยามความหมาย “ก�าไรอารยิะ” สะท้อนให้เหน็

พลวตัของการตคีวามเกีย่วกบัการแสวงหาความจรงิในพทุธศาสนาในช่วงสีท่ศวรรษทีผ่่านมา 

ทีเ่น้นการปฏบิตัขิองปัจเจกบคุคลให้สามารถเข้าถงึค�าสอนของพระพทุธเจ้าผ่านประสบการณ์

ของตวัเอง (สวุรรณา สถาอานันท์ 2545, 90-91) โดยอาศยัตวัแบบทางเศรษฐศาสตร์มาน�า



116 บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ

เสนอแนวปฏบิตัท่ีิทัง้วพิากษ์กรอบคดิเรือ่งบญุตามขนบพทุธเถรวาทกระแสหลกั พร้อมทัง้สร้าง

ความชอบธรรมให้กบัการสะสมทุนเชงิสญัลกัษณ์ผ่านวิถีปฏบิติัทางศาสนาตามแนวทางอโศก

ไปพร้อมๆ กนั 

เมือ่พจิารณาค�าว่า “อาริยะ” ในนิยามของชาวอโศก พบว่ามีอย่างน้อยสามความหมาย 

ได้แก่ “คนผูป้ระเสรฐิ” (สมณะโพธรัิกษ์ 2549, 281) “ความประเสรฐิ” (สมณะโพธิรกัษ์ 2555, 

24) หรอื “คุณวเิศษทางธรรมซึง่เป็นความเจริญทางพทุธธรรมของคน หรือบรรลพุทุธธรรมของ

พทุธโดยเฉพาะอนัถกูต้องครบถ้วนแท้จริง” (สมณะโพธริกัษ์ 2545, 58) กล่าวได้ว่าตลาด 

อารยิะเป็นสนามทีเ่ปิดให้ผูค้นหลากหลายกลุม่ได้เข้ามามีประสบการณ์ร่วมภายใต้ปฏบิติัการ

ของแนวคดิเศรษฐกจิบุญนยิม ขณะทีผู่ซ้ือ้ส่วนใหญ่ได้สนิค้าราคาถกูตอบสนองความต้องการ

กลบัไป ชาวอโศกใช้งานตลาดอาริยะเป็นเครือ่งมอืเพือ่ให้ตวัเองได้สัง่สมบญุด้วยการลด/ละ

กิเลส ผ่านการช่วยงานฝ่ายต่างๆ การร่วมขายสินค้า ตลอดจนลงแรงผลติสนิค้า ทีส่�าคญังาน

ตลาดอารยิะเป็นพืน้ทีท่ีช่าวอโศกใช้ประกอบสร้างการนยิามเพ่ือต่อรองกบัการรบัรูข้องสงัคม

ว่าชมุชนอโศกไม่ได้เป็นแหล่งสะสมความมัง่คัง่ โดยตดัวงจรการสะสมก�าไรเชงิเศรษฐศาสตร์

ส่วนหนึง่ท่ีชาวอโศกได้จากการด�าเนนิธรุกจิตลอดทัง้ปี ด้วยการสะสม “ก�าไรอารยิะ” ผ่านการ

ขายสนิค้าขาดทนุในช่วงเวลาเฉพาะของการจดังานตลาดอารยิะ ซึง่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการ

ช่วยยนืยนัสถานะ “ผูใ้ห้” และ “ผูเ้สียสละ” แก่สังคมของชาวอโศกอกีด้วย
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