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“อโศก” เป็นขบวนการพุทธศาสนาที่ท�ำงานเผยแผ่ศาสนาตามแนวทางของตัวเองภายใต้
การน�ำของสมณะโพธิรกั ษ์ โดยได้ขยายเครือข่ายชุมชนปฏิบตั ธิ รรมและสมาชิก หรือ “ญาติ
ธรรม” ไปทัว่ ประเทศอย่างต่อเนือ่ งตลอดช่วงเวลากว่า 4 ทศวรรษนับจากการก่อตัง้ เครือข่าย
เหล่านีท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็นหน่วยการผลิตทางเศรษฐกิจโดยด�ำเนินการภายใต้หลักปรัชญาทีช่ าวอโศก
เรียกว่า “บุญนิยม” บทความนี้พยายามท�ำความเข้าใจระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมตามหลัก
ปรัชญาดังกล่าวผ่านการศึกษาสนามส�ำคัญทางเศรษฐกิจของชาวอโศก คือ “ตลาดอาริยะ” ผู้
เขียนเสนอว่า กระบวนการทีช่ าวอโศกนิยามการท�ำงานหนักเพือ่ สร้างประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ว่า
เป็นการลดละเลิกกิเลสอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจะน�ำไปสูก่ ารพ้นทุกข์หรือนิพพานได้ในทีส่ ดุ
เป็นตัวอย่างรูปธรรมของเศรษฐกิจทีอ่ งิ กับระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมบนพืน้ ฐานการตีความหลัก
พุทธศาสนา ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ วิพากษ์แต่ขณะเดียวกันก็อา้ งอิงกับโวหารของโลกทุนนิยมสมัย
ใหม่เพือ่ การขับเคลือ่ นทางสังคมด้วย
ค�ำส�ำคัญ พุทธศาสนาเถรวาท, ระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม, ขบวนการอโศก, บุญนิยม, ตลาดอาริยะ
บทคัดย่อ
abstract
“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.
keywords Theravada Buddhism, morality, Asoka Movement, Boon-niyom, Talad-ariya
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งานศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตัง้ แต่ตน้ ศตวรรษที่ 20 ได้เปิดมุมมองทีต่ า่ งจาก
ความรับรู้โดยทั่วไปที่มักพิจารณาระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมทางศาสนาโดยแยกขาดจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ งานศึกษาของมักซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ว่าด้วยความเชือ่ มโยง
ระหว่างการปฏิรปู ศาสนาคริสต์นกิ ายโปรเตสแตนท์กบั การเติบโตของทุนนิยมอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ ชีใ้ ห้เห็นว่าปัจเจกสามารถมีประสบการณ์ทางศาสนาทีเ่ ชือ่ มโยงกับพระเจ้าได้โดยตรง
ผ่านการท�ำงานหนัก มีวนิ ยั และรูจ้ กั ควบคุมตัวเอง (Weber 1930) ข้อเสนอของเวเบอร์ได้
กลายเป็นพืน้ ฐานแนวคิดทีส่ ำ� คัญของกรณีศกึ ษาว่าด้วยระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมในระบบความ
เชือ่ ทางศาสนาอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานศึกษาว่าด้วยการตีความคุณค่าเชิงศีลธรรมของ
พุทธศาสนาเถรวาททีป่ รับเปลีย่ นไปในกระแสการเปลีย่ นผ่านสูส่ ภาวะสมัยใหม่ ดังที่ กันนาธ
โอเบเยเซกีร์ (Gannath Obeyesekere) ได้ชใี้ ห้เห็นว่าการตีความพุทธศาสนาของชนชัน้
น�ำสมัยใหม่ในศรีลังกา นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อต่อต้าน
(“protest”) การเผยแผ่ศาสนาคริสต์จากโลกตะวันตกแล้ว ยังมีโครงสร้างและรูปแบบที่
สะท้อนถึงระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมแบบคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ อันเป็นที่มาของ
ค�ำจ�ำกัดความทีโ่ อเบเยเซกีรใ์ ช้อธิบายพุทธศาสนาเถรวาท “สมัยใหม่” ว่าเป็น “พุทธศาสนา
แบบโปรเตสแตนท์” (Protestant Buddhism) (Obeyesekere 1970; Gombrich and
Obeyesekere 1988)
หนึง่ ในประเด็นถกเถียงส�ำคัญเกีย่ วกับระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมทางพุทธศาสนาในบริบท
ของโลกสมัยใหม่ คือ การ (ไม่) ยึดติดกับรูปวัตถุโดยเฉพาะผ่านการตีความแนวคิดเรือ่ ง “บุญ”
ซึง่ ได้กลายมาเป็นค�ำถามหลักของงานศึกษาเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาว่าด้วยพุทธศาสนาเถรวาท
ในสังคมไทย (Hanks 1962; Keyes 1973; 1982; 1983; Kirsch 1977; Tambiah 1970;
1986) ค�ำว่า “บุญ” มาจากศัพท์ภาษาบาลีวา่ “ปุญญะ” เป็นค�ำทีใ่ ช้แพร่หลายในภาษาไทย
จนกระทัง่ ค�ำนีก้ ลายเป็นส่วนหนึง่ ของชุดค�ำอธิบายเกีย่ วกับโลกและชีวติ ในทัศนะของคนไทย
แนวคิดเรือ่ งบุญมักถูกน�ำมาใช้อธิบายความแตกต่างในต�ำแหน่ง-แห่งที-่ สถานภาพของคนใน
สังคมไทย โลกในปัจจุบนั ของมนุษย์เป็นโลกทีค่ าบเกีย่ วกับชาติภพในอดีต เช่น งานของลูเชียน
แฮงค์ส (Lucien Hanks) ชีใ้ ห้เห็นบทบาทของแนวคิดเรือ่ งบุญในพุทธศาสนาต่อโครงสร้าง
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การจัดระเบียบสังคมในไทย โดยเฉพาะทัศนคติทเี่ ชือ่ ว่าผูม้ อี �ำนาจในสังคมคือผูท้ สี่ งั่ สมบุญ
ไว้แต่ชาติปางก่อน (Hanks 1962, 1247-1261) ในขณะที่งานศึกษาของชาร์ลส คายส์
(Charles F. Keyes) เสนอว่ากรอบคิดเรือ่ งบาป-บุญซึง่ เชือ่ มโยงกับค�ำสอนเรือ่ งกฎแห่งกรรม
เป็นพื้นฐานที่คอยก�ำกับชีวิตประจ�ำวันของพุทธศาสนิกชน กรอบคิดนี้จึงเป็นกุญแจส�ำคัญที่
ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของพุทธศานิกชน (Keyes 1977, 114) ความเชือ่ เรือ่ ง
การอุทศิ ส่วนบุญให้แก่ผอู้ นื่ บุญทีแ่ พร่หลายในสังคมพุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีพื้นฐานมาจากการตีความเรื่องบุญในเชิงวัตถุ ที่บุคคลสามารถแสวงหาและ
ครอบครองเพือ่ ประโยชน์ทงั้ ในโลกนีแ้ ละโลกหน้า (Keyes 1982, 270-271)
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนพบว่างานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติในปริมณฑลของพุทธศาสนา
เถรวาทในสังคมไทยร่วมสมัย โดยเฉพาะงานศึกษาทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในภาษาไทย
หากไม่เป็นงานเขียนเชิงปรัชญาศาสนา (สุนทร ณ รังษี 2541; สมภาร พรมทา 2542; วัชระ
งามจิตรเจริญ 2556) ก็มีแนวโน้มจะเน้นพิจารณาการตีความหรือวิถีปฏิบัติที่แตกต่างจาก
พุทธศาสนาทีไ่ ด้รบั การยอมรับเชิงสถาบัน ในฐานะขบวนการเคลือ่ นไหวทีต่ อ่ ต้านอ�ำนาจรัฐ
(พรเพ็ญ ฮัน่ ตระกูล และ อัจฉราพร กมุทพิสมัย 2527; สมบัติ จันทรวงศ์ 2531) หรือในฐานะ
ภาพสะท้อนของการก่อตัวทางชนชั้นและการก่อรูปของพื้นที่ทางศาสนารูปแบบใหม่ๆ (นิธิ
เอียวศรีวงศ์ 2536; 2537; 2543; อภิญญา เฟือ่ งฟูสกุล 2541; 2556) ส่วนงานศึกษาที่
อภิปรายประเด็นระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในปริมณฑล
ของวิถปี ฏิบตั ทิ างศาสนายังมีคอ่ นข้างจ�ำกัด
บทความนีศ้ กึ ษาหนึง่ ในขบวนการทางพุทธศาสนาในสังคมไทย ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ในนาม
“อโศก” โดยพยายามท�ำความเข้าใจเศรษฐกิจทีอ่ งิ กับระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมของชาวอโศก
ผ่านประสบการณ์และชีวติ ทางสังคมทีม่ แี นวคิดว่าด้วยเศรษฐกิจ “บุญนิยม” เป็นศูนย์กลาง
ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนเลือกน�ำเสนอประเด็นอภิปรายจากปรากฏการณ์ “ตลาดอาริยะ” ซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ าร
แลกเปลีย่ นสินค้าภายใต้เครือข่ายของชาวอโศกจัดทีเ่ กิดขึน้ และด�ำเนินต่อเนือ่ งมาเกือบ 40
ปี ข้อมูลประกอบการอภิปรายในบทความมาจากการวิจยั ภาคสนามในชุมชนปฐมอโศก จังหวัด
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รวมทัง้ เสนอว่า “บุญนิยม” เป็นอีกตัวแบบเชิงอุดมคติของเศรษฐกิจทีอ่ งิ กับระบบคุณค่าเชิง
ศีลธรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นพลวัตของการตีความปรัชญาพระพุทธศาสนาเถรวาทในบริบทสังคม
ไทยร่วมสมัย
พัฒนาการของขบวนการอโศก

นับจากสมณะโพธิรกั ษ์หรือทีช่ าวอโศกเรียกว่า “พ่อท่าน” หรือ “พ่อครู” ประกาศแยกตัวจาก
การปกครองของมหาเถรสมาคมใน พ.ศ. 25182 ขบวนการอโศกผ่านกระบวนการเปลีย่ นแปลง
ในท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจการเมืองไทยมายาวนานเกือบ 50 ปี ซึง่ พิจารณาพลวัตของอโศก
โดยแบ่งได้เป็น 3 ยุค ดังนี้
ยุคก่อก�ำเนิด “อโศก” (พ.ศ. 2513 - 2530) ภายหลังแยกตัวจากมหาเถรสมาคม ชาว
อโศกได้ทำ� งานเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวทางของตัวเอง โดยอ้างอิงหลักการปกครอง
ตนเองจากพระธรรมวินยั เป็นหลัก ในแง่น้ี ชาวอโศกพยายามยืนยันตัวตนทางศาสนาผ่านการ
สร้างนิยามใหม่ เช่น รูปลักษณ์นกั บวชต่างจากพระภิกษุทวั่ ไป ตัง้ แต่นงุ่ ห่มจีวรสีคล�ำ้ ไม่สวม
ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนอ้างถึงชือ่ องค์กรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นชาวอโศกตามชือ่ จริงขององค์กรและบุคคลทีอ่ นุญาตให้ผเู้ ขียน
เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย และอ้างถึงบุคคลภายนอกด้วยนามสมมติ.
1

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างมหาเถรสมาคมกับขบวนการอโศก ได้จากงานศึกษาของ Jackson
(1989, 159-197); Swearer (1991, 628-690) และ McCargo (1997, 67-103) เป็นต้น.
2
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รองเท้า ไม่โกนคิว้ ไม่ใช้ยา่ ม ฉันมังสวิรตั ิ การพยายามสร้างสังคมพุทธในอุดมคติตลอดจน
วัตรปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างจากพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป ท�ำให้คนส่วนใหญ่มองว่าอโศกเป็นขบวนการ
ทีม่ เี ป้าหมายต่อต้านโครงสร้างสังคม โดยเฉพาะอาจเป็นอันตรายต่อสถาบันพระพุทธศาสนา
ทีม่ สี ถานะถูกต้องตามกฎหมาย (คณะท�ำงานปกาสนียกรรม 2532) เมือ่ มหาเถรสมาคมมี
ค�ำสั่งให้สึกพระโพธิรักษ์ ข้อหาขัดค�ำสั่งมหาเถรสมาคมที่ให้สละเพศบรรพชิตและความผิด
ฐานอุปสมบทให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ รวมถึงข้อหาแต่งกาย
เลียนแบบพระภิกษุสงฆ์ นักบวชอโศกจึงได้เปลี่ยนมาห่มจีวรสีกรัก รวมทั้งเปลี่ยนค�ำเรียก
จาก “พระ” เป็น “สมณะ”
ยุค “อโศก” สร้างสัมพันธ์กบั สังคมภายนอก (พ.ศ. 2531 - 2539) เป็นช่วงทีม่ กี าร
ขยายเครือข่ายของชุมชนชาวอโศกไปทั่วประเทศไทย นอกจากชุมชนศูนย์กลางที่ชาวอโศก
เรียกว่า “ราชธานีอโศก” ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานีแล้ว ก็เริม่ มีเครือข่าย “ญาติธรรม” ขึน้ ในหลาย
จังหวัด และมีการจัดตัง้ องค์กรต่างๆ เพือ่ รองรับกิจกรรมของชุมชนและญาติธรรม ตัง้ แต่งาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การประชาสัมพันธ์ เช่น มูลนิธธิ รรมสันติ (พ.ศ. 2520) สมาคม
ผูป้ ฏิบตั ธิ รรม (พ.ศ. 2527) กองทัพธรรมมูลนิธิ (พ.ศ. 2527) โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ธุรกิจ
บุญนิยม” ซึง่ มีองค์กรย่อยอีกนับร้อยองค์กร ค�ำว่า “บุญนิยม” เป็นค�ำทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ โดยสมณะ
โพธิรกั ษ์และเริม่ แพร่หลายในช่วงต้นทศวรรษ 2530 (สัมมาสัมพุทธสาวก 2531) ในช่วงที่
เศรษฐกิจประเทศไทยก�ำลังขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยในช่วงแรกเป็นค�ำทีใ่ ช้สอื่ สารเชิญชวน
ให้คนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอโศกด้วยการมอบแรงงานของตัวเองเพื่อสร้าง
ประโยชน์ต่อผู้อื่น เมื่อผนวกกับความพยายามสร้างพื้นที่ทางสังคมผ่านการจัดโรงบุญ
งานตลาดอาริยะ ท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ส่งผลให้ชมุ ชนอโศกค่อยๆ เชือ่ มกับสังคม
ในวงกว้างมากขึน้
ทั้งนี้ งานศึกษาส่วนหนึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าสมาชิกของชุมชนอโศกในช่วงทศวรรษ 2530
ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ คนชัน้ กลางทีต่ อ่ ต้านกระแสบริโภคนิยม (Satha-Anand 1990, 396400) บางส่วนมองว่าอโศกเป็นการปฏิรปู พุทธศาสนาของคนชัน้ กลางเพือ่ รับมือกับความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมือง (Jackson 1989, 216-218) รวมถึงคนชัน้ กลางทีส่ นิ้ หวังกับ
สถาบันสงฆ์กระแสหลัก (Fuengfusakul 1993, 179-180) และเบือ่ หน่ายกับกระแสพุทธ
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พาณิชย์ทแี่ พร่หลายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 คนชัน้ กลางเหล่านีจ้ งึ พยายามย้อนกลับไป
หารากฐานความเชือ่ เดิมในพระพุทธศาสนา (Jackson 1999, 245-320)
“อโศก” หลังห้วงวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทย (พ.ศ. 2540 - ปัจจุบนั ) ในด้านหนึง่ วิกฤต
เศรษฐกิจในปี 2540 เป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญโดยเกิดการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไปปฏิบตั ิ
เป็นรูปธรรมมากขึน้ และเริม่ ได้รบั ความสนใจจากสังคมวงกว้างมากขึน้ กล่าวคือวิถชี วี ติ ของ
ชาวอโศกทีเ่ น้นพึง่ ตัวเอง กินอยูอ่ ย่างเรียบง่าย ไม่ฟงุ้ เฟ้อ สอดคล้องกับแนวคิด “วัฒนธรรม
ชุมชน” และการ “คืนสู่รากเหง้าของชุมชน” ที่ให้ความส�ำคัญกับสถาบันชุมชน (ฉัตรทิพย์
นาถสุภา 2544, 45-63; ประเวศ วะสี 2542) โดยเริม่ แพร่หลายและขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
นับจากช่วงปลายทศวรรษ 2520 จนถึงต้นทศวรรษ 2530 (นลินี ตันธุวนิตย์ และ จันทนา
สุระพินจิ 2538, 8-9; ยุกติ มุกดาวิจติ ร 2548, 17-18) ทีส่ ำ� คัญชุมชนอโศกได้กลายเป็นทาง
เลือกให้กับผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยไม่ขัดแย้งกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีการน�ำมาปรับใช้อย่างกว้างขวางในเวลานั้นอีกด้วย ชุมชนอโศกหลายแห่งจึงได้
กลายเป็นชุมชนตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และนักเศรษฐศาสตร์บางกลุม่ (Kaewthep
2007; กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2544; 2549; 2550; 2551; อภิชยั พันธเสน และคณะ 2549)
จากการส�ำรวจของผู้เขียนในปี 2559 สามารถประมาณจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ประจ�ำ
ในชุมชนอโศกทัง้ หมดได้ราว 1,300 คน กระจายอยูใ่ นชุมชนอโศก 18 แห่งทัว่ ประเทศไทย
(ไม่รวมชุมชนในเครือข่ายอีกจ�ำนวนหนึ่ง) โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(10 แห่ง) รองลงมาคือภาคเหนือ (3 แห่ง) และภาคกลาง (3 แห่ง) และมีชมุ ชนอโศกในภาค
ใต้และภาคตะวันออกภาคละ 1 แห่ง (แผนที่ 1) ชุมชนที่มีจ�ำนวนสมาชิกมากที่สุดได้แก่
ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี (400 คน) รองลงมาคือสันติอโศกในกรุงเทพมหานคร
(300 คน) ชาวอโศกมี “ฐานะทางธรรม” หรือสถานะทางสังคมเมือ่ เข้ามาปฏิบตั ธิ รรมในชุมชน
เรียงล�ำดับจากต�่ำไปสูง ตั้งแต่ 1) อาคันตุกะ หรือบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติธรรมซึ่งแบ่งเป็น
“อาคันตุกะจร” และ “อาคันตุกะประจ�ำ” 2) คนวัด ซึง่ เป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกผูท้ เี่ ข้ามาปฏิบตั ธิ รรม
อยูป่ ระจ�ำในชุมชนอโศกจนได้รบั การรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกของชุมชน 3) ผูเ้ ตรียมบวช
และ 4) นักบวช ซึง่ ชาวอโศกเรียกว่า “สมณะ” (นักบวชชาย) และ “สิกขมาตุ” (นักบวชหญิง)
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แผนที่ 1 เครือข่ายชุมชนอโศก (ข้อมูลจากการสำ�รวจของผูเ้ ขียน; พ.ศ. 2559)
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นอกจากนี้ ในชุมชนอโศก 7 แห่งจากทั่วประเทศ ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสัมมาสิกขาซึ่งมี
สถานะเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลภายใต้พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และ
ส่วนใหญ่เปิดสอนในระดับมัธยมปีที่ 1 - ปีที่ 6 โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของนักเรียนในกิจกรรม
ของชุมชน เช่น นักเรียนทุกระดับชั้นจากสาขาทั้งหมดต้องเข้าร่วมในกิจกรรมตลาดอาริยะ
เป็นต้น
ชาวอโศกแบ่งสถานะของชุมชนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) พุทธสถาน 2) สังฆสถาน
และ 3) อาวาสสถาน พุทธสถานและสังฆสถานเป็นชุมชนชาวอโศกทีป่ ระกอบด้วยชุมชนนักบวช
ชุมชนฆราวาส และโรงเรียนสัมมาสิกขา ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ส่วนอาวาสสถานเป็นชุมชน
ของชาวอโศกทีม่ เี พียงญาติธรรมอยูร่ วมเป็นชุมชนตามแนวทางทีส่ มณะโพธิรกั ษ์วางไว้ โดยยัง
ไม่มนี กั บวชพ�ำนักอยูป่ ระจ�ำ อาวาสถานทัง้ เก้าแห่งทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพิง่ ได้รบั การก่อตัง้ ในช่วง
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 มีจำ� นวนสมาชิกในแต่ละชุมชนตัง้ แต่ 2-20 คน
ตลาดอาริยะ: ระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมแบบอโศก
ในพืน
้ ทีข
่ องการแลกเปลีย
่ นทางเศรษฐกิจ

“เชิญครับ มาร่วมบุญกัน สินค้าบาทเดียว ซือ้ ไปฝากคนข้างบ้านก็ได้ ไม่มที ไี่ หนขายถูกเท่า
นี้ มีแค่ที่ ‘บ้านราช’ เท่านัน้ บาทเดียวครับ บาทเดียว เชิญครับ” เสียงพ่อค้าในชุดม่อฮ่อมสีห
ม่นร้องเรียกลูกค้าที่เดินผ่านมา จากการวิจัยภาคสนามในงาน “ตลาดอาริยะ” ที่ราชธานี
อโศก หรือทีค่ นทัว่ ไปเรียกว่า “บ้านราช” ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ. 2559
ผูเ้ ขียนพบว่ามีซมุ้ ขายสินค้า 67 ร้าน ซุม้ อาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่ตำ�่ กว่า 30 ร้าน แต่ละซุม้ ตัง้
เรียงรายอยูท่ วั่ ชุมชนทีต่ อนนีเ้ ต็มไปด้วยผูค้ นตัง้ แต่เด็กไปจนถึงผูส้ งู อายุ แม้วา่ ตลาดจะเปิด
ในเวลา 9 โมงเช้า แต่ผคู้ นก็หลัง่ ไหลมารอซือ้ สินค้าแต่เช้าตรู่ ทัง้ จากในตัวเมืองอุบลราชธานี
และจังหวัดใกล้เคียง หรือแม้แต่ประเทศเพือ่ นบ้าน ตลอดจนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ต่างเดินทาง
ฝ่าไอร้อนของเดือนเมษายนมาร่วมงาน แม้ภายนอกจะดูเป็น “ตลาด” แต่ กิจกรรมนีก้ ลับเป็น
“งานบุญ” ประจ�ำปีครัง้ ส�ำคัญของชาวอโศก
ในรอบปีหนึง่ ๆ มีกจิ กรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้ชาวอโศกได้มาพบเจอกันไม่นอ้ ยกว่าสิบงาน
จัดขึน้ ตามชุมชนอโศกต่างๆ ในช่วงเวลาทีไ่ ม่ทบั ซ้อนกัน โดยตลาดอาริยะ หรือ “ตลาดบุญ
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นิยม” เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวอโศกซึง่ เกิดขึน้ ครัง้ แรกทีช่ มุ ชนสันติอโศกในปี 2523
มีรปู แบบเป็นการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เฉพาะสมาชิกชุมชนชาวอโศกได้นำ� สินค้ามาขายให้คนภายนอก
ปัจจุบันในแต่ละปีจะมีตลาดอาริยะเกิดขึ้นหมุนเวียนไปตามชุมชนอโศกต่างๆ ไม่ต�่ำกว่า
10 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะเปิดตลาดเป็นเวลาหนึง่ วัน ยกเว้นทีร่ าชธานีอโศกจะจัดให้มตี ลาด
อาริยะเป็นเวลา 3 วัน ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
เมื่อแรกก่อตั้งตลาดอาริยะ สมาชิกกลุ่มที่เป็นก�ำลังหลักคือกลุ่มรามบูชาธรรมหรือ
เครือข่ายหนุม่ สาวนักศึกษาผูป้ ฏิบตั ธิ รรมตามแนวทางของชาวอโศก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง รูปแบบการแลกเปลีย่ นในช่วงแรกเป็นการจ�ำลองการซือ้ ขายโดย
ใช้ใบไม้และใบตองเขียนตัวเลขแทนเงิน ส่วนใหญ่ของสินค้าทีน่ ำ� มา “ขาย” ในช่วงนัน้ ได้แก่
สมุนไพรและอาหารมังสวิรตั สิ ว่ นเกินจากการบริโภคในชุมชน ถือเป็นการเชิญชวนให้คนทัว่ ไป
ได้มาท�ำความรู้จักกับแนวทางอโศกผ่านการ “ซื้อ” สินค้าที่ไม่ต้องใช้เงิน แม้คนภายนอก
บางส่วนจะตัง้ ข้อสงสัยว่าการจัดตลาดอาริยะเป็นการน�ำสินค้าด้อยคุณภาพมาขายรวมทัง้ เป็น
พื้นที่ระบายสินค้า ตลาดอาริยะก็ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในปี 2525 สมณะ
โพธิรกั ษ์ได้ตดั สินใจให้ยา้ ยไปจัดตลาดอาริยะทีป่ ฐมอโศกซึง่ สามารถรองรับคนได้มากกว่าที่
สันติอโศก และเปลีย่ นรูปแบบจากการซือ้ ขายในเชิงสัญลักษณ์มาเป็นการแลกเปลีย่ นด้วยเงิน
เพือ่ ลดภาระจากการแจกสินค้าฟรี พร้อมทัง้ เริม่ เปิดให้ญาติธรรมเข้ามาร่วมขายสินค้าในราคา
ขาดทุนเท่าทีแ่ ต่ละคนจะท�ำได้ นับตัง้ แต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบนั ได้ยา้ ยตลาดอาริยะมาจัดที่
ราชธานีอโศก ความนิยมในตลาดอาริยะเห็นได้จากผูค้ นนับพันทีม่ ารอซือ้ สินค้าในเช้าวันแรก
ทีจ่ ดั ตลาด แม้ชมุ ชนราชธานีอโศกจะตัง้ อยูห่ า่ งจากตัวอ�ำเภอวารินช�ำราบถึง 8 กิโลเมตรและ
เข้าถึงค่อนข้างล�ำบากเพราะไม่มรี ถประจ�ำทางแล่นผ่านก็ตาม
นับจากทศวรรษ 2540 เมือ่ วิสาหกิจของชุมชนอโศกแต่ละแห่งพัฒนาขึน้ เริม่ มีการจัด
ตลาดอาริยะตามชุมชนอโศกในพื้นที่อื่นๆ แต่อาจไม่ได้จัดทุกปีขึ้นอยู่กับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและจ�ำนวนสมาชิกของแต่ละชุมชน ต่างจากทีร่ าชธานีอโศกและปฐมอโศกซึง่ สามารถ
จัดตลาดอาริยะได้ทกุ ปี และบางครัง้ ยังเชิญชวนชาวอโศกในชุมชนแห่งอืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงให้มา
จัดร่วมกัน โดยการให้น�ำสินค้ามาร่วมขายขาดทุนด้วย ตลาดอาริยะที่จัดขึ้นในชุมชนอโศก
แต่ละแห่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ค้าและก�ำหนดสัดส่วนของราคาขายต�่ำกว่าทุนต่างกัน
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สมณะโพธิรกั ษ์ให้เหตุผลทีต่ อ้ งมีมาตรการจ�ำกัดผูค้ า้ ว่าต้องเป็นเฉพาะคนวัดและญาติธรรม
เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการน�ำสินค้าที่ผิดหลักปฏิบัติของชุมชนอโศกเข้ามาขาย เช่น
เนือ้ สัตว์ รวมถึงสินค้าฟุม่ เฟือยและอบายมุข เช่น เครือ่ งส�ำอางและเหล้า ทัง้ ด้วยความตัง้ ใจ
และไม่ตงั้ ใจ
ในแง่กลไกของราคา ชาวอโศกคนหนึ่งอธิบายถึงปัจจัยที่ท�ำให้ผู้ขายในตลาดอาริยะ
สามารถขายสินค้าราคาต�ำ่ กว่าท้องตลาดได้วา่ “ถ้าเป็นตลาดทัว่ ไปจะบวกค่าแรง ค่าขนส่ง
แต่สนิ ค้าทีเ่ อามาขาย (ทีต่ ลาดอาริยะ) ไม่ได้บวกต้นทุนเหล่านี้ จึงท�ำให้ราคาสินค้าต�ำ่ กว่า
ตลาดทัว่ ไป” ราคาสินค้าในตลาดอาริยะเป็นแรงจูงใจให้บางครัง้ มีการระดมคนมากว้านซือ้
สินค้าในตลาดเพือ่ น�ำไปขายต่อ ภายหลังชุมชนจึงจ�ำเป็นต้องหาวิธจี ดั การเช่น จ�ำกัดจ�ำนวน
ซือ้ ต่อคน หรือจ�ำกัดจ�ำนวนสินค้าทีจ่ ะขายในแต่ละวันและกระจายสินค้าไว้ขายในวันอืน่ ฯลฯ
ตลาดอาจเป็นพืน้ ทีท่ ผี่ ซู้ อื้ และผูข้ ายต่างมุง่ แสวงหาผลประโยชน์สงู สุดผ่านการคิดค�ำนวณเพือ่
ประเมินราคาสินค้า แต่ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายความ
สัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูค้ นกับสินค้า (Callon 1998, 50-51) ในส่วนนีผ้ เู้ ขียนจะแสดงให้
เห็นวิธีที่ชาวอโศกปรับเปลี่ยนความหมายของทั้งผู้ซื้อ สินค้า และผู้ขายภายใต้พื้นที่ตลาด
อาริยะ
ผูซ
้ อ
ื้ : ชีวต
ิ ทางเศรษฐกิจในกิจกรรมบุญนิยม

จากการสังเกตการณ์ตลาดอาริยะทีร่ าชธานีอโศกเมือ่ เดือนเมษายน 2559 ผูเ้ ขียนพบว่ากลุม่
ผูบ้ ริโภคของตลาดจ�ำแนกได้เป็นสองกลุม่ ใหญ่ๆ กลุม่ แรก เป็นกลุม่ ทีม่ าเทีย่ วชมงาน ซึง่ มีทงั้
กลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวจีนทีม่ าเยีย่ มชมชุมชนในช่วงวันหยุดเทศกาล และอาจเลือกซือ้ สินค้าบาง
อย่างในตลาดอาริยะกลับไปเป็นของทีร่ ะลึก และชาวไทยซึง่ เดินทางมาด้วยรถยนต์นงั่ หรือรถ
กระบะส่วนตัว ชาวไทยกลุม่ นีม้ กั เดินทางมาคนเดียวหรือมีผรู้ ว่ มทางมาด้วยไม่เกิน 4 คน จาก
การสอบถามชาวไทยบางคนในกลุม่ นี้ ได้รบั ค�ำตอบว่าการได้มาซือ้ สินค้าติดไม้ตดิ มือกลับ
ไป หรือเพียงได้มาเดินเสพบรรยากาศก็ถือว่าได้เข้ามาร่วมท�ำบุญกับชาวอโศก กลุ่มที่สอง
เป็นกลุม่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ของตลาดอาริยะ คือกลุม่ ทีต่ งั้ ใจมาซือ้ สินค้าและมีความคุน้ เคย
กับแบบแผนการซือ้ ขายของตลาดเพราะเดินทางมาเป็นประจ�ำทุกปี ส่วนใหญ่มกั เดินทางมา
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ด้วยรถบรรทุกรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่มีสมาชิกทุกเพศทุกวัย บางส่วนมาจากต่างอ�ำเภอหรือ
จังหวัดข้างเคียงและเดินทางมาถึงตัง้ แต่เช้ามืด ก่อนทีพ่ นื้ ทีจ่ อดรถกว่า 20 ไร่ รองรับรถได้
4,000 คัน จะเต็มภายในเวลาไม่กชี่ วั่ โมง
จากทีผ่ เู้ ขียนคาดคะเนด้วยสายตา ผูบ้ ริโภคในกลุม่ ทีส่ องเป็นผูห้ ญิงมากกว่าชาย และ
ส่วนใหญ่อายุไม่ตำ�่ กว่า 30 ปี เมือ่ ได้พดู คุยกับหลายๆ คน พบว่าส่วนใหญ่ได้วางแผนการ
ซือ้ มาล่วงหน้า เนือ่ งจากมาตลาดอาริยะเป็นประจ�ำ จึงรูก้ ฎเกณฑ์ของตลาดเป็นอย่างดี ตัง้ แต่
เตรียมอุปกรณ์มาใส่สนิ ค้าและแลกเหรียญมาให้พอดีกบั ราคาสินค้า หลายคนสามารถจดจ�ำ
ราคาสินค้าได้เป็นอย่างดี เช่น ในปีทผี่ เู้ ขียนท�ำวิจยั ภาคสนาม ผูซ้ อื้ หลายคนบ่นว่าราคาสินค้า
ปีนแ้ี พงกว่าปีทผี่ า่ นๆ มา อีกทัง้ สินค้าก็มจี ำ� นวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั ซึง่ ได้รบั ค�ำอธิบายจาก
ชาวอโศกว่าเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจไทยที่กำ� ลังซบเซา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ซื้อใน
กลุม่ นีจ้ งึ จ�ำเป็นต้องหาวิธกี ารให้สามารถซือ้ สินค้าและอาหารได้มากชิน้ ทีส่ ดุ ภายในเวลาจ�ำกัด
เนื่องจากตลาดอาริยะมีนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนซื้อต่อคนเพื่อให้สินค้ากระจายไปที่ผู้ซื้ออย่าง
ทัว่ ถึง โดยจ�ำกัดสัดส่วนปริมาณการขายต่อวันของสินค้าแต่ละชนิด ส�ำหรับบางคนทีอ่ ยูไ่ ม่ไกล
จากราชธานีอโศกจะใช้วธิ เี ดินหรือขีร่ ถจักรยานยนต์มาซือ้ สินค้าทีเ่ ปิดขายเพิม่ เติมในแต่ละวัน
ส่วนผู้ที่อยู่ไกลออกไป การเดินทางมาพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลยุทธ์สำ� คัญในแง่นี้
กล่าวคือ เด็กและผู้สูงอายุจะท�ำหน้าที่นั่งเฝ้าข้าวของในขณะที่คนวัยหนุ่มสาวไปต่อแถวซื้อ
สินค้า โดยหลายคนพยายามกลับมาต่อแถวใหม่เพือ่ หวังซือ้ สินค้าราคาถูกอีกรอบ แต่หาก
แม่คา้ จ�ำหน้าได้กจ็ ะไม่ขายสินค้าให้
ส�ำหรับผูซ้ อื้ หลายๆ คน การมาซือ้ สินค้าจากตลาดอาริยะเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
ทีเ่ ชือ่ มโยงระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมแบบอโศกกับชีวติ ทางสังคม-เศรษฐกิจของพวกเขา ราคา
สินค้าจากตลาดอาริยะช่วยให้พวกเขาประหยัดค่าใช้จา่ ยได้เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ย เช่น บุญช่วย
ชาวนาวัยเจ็ดสิบจากต�ำบลข้างเคียง เล่าว่าเขาสามารถซือ้ ปุย๋ อินทรียข์ วัญดิน 20 กระสอบใน
ราคา 3,400 บาท ซึง่ ถูกกว่าไปซือ้ ปุย๋ อินทรียจ์ ำ� นวนเท่ากันจากตลาดทัว่ ไปกว่า 4,000 บาท
นอกจากนี้ เขายังสามารถเลือกซือ้ ของเบ็ดเตล็ดจากร้านสินค้ามือสองในตลาดทีข่ ายสินค้า
ทุกอย่างในราคา 1 บาท เช่น ซื้อเป้ให้หลานชายที่กำ� ลังเปิดเทอมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
แม้บญ
ุ ช่วยจะรูส้ กึ ไม่คนุ้ เคยกับอาหารมังสวิรตั แิ บบชาวอโศก “อาหารมันก็ถกู จานละบาทหมด

“ตลาดอาริยะ”: สนามปฏิบัติธรรมและการขับเคลื่อนทางสังคมของชาวอโศก

107

แต่มนั ไม่อร่อย มันไม่มเี นือ้ สัตว์เพราะเรายังกินเนือ้ อยู”่ แต่ถงึ ทีส่ ดุ แล้วเขาก็ยนื ยันว่าชุมชน
อโศกมีบทบาทในการส่งเสริมชีวติ ทางเศรษฐกิจของผูค้ นในชุมชนใกล้เคียง “ถ้าไม่มอี โศกมา
ตัง้ ทีน่ กี่ ไ็ ม่เจริญ ไม่ดขี นึ้ มาหรอก คนแถวนีไ้ ด้เข้ามาท�ำงานรายวันในชุมชนได้วนั ละ 250 บาท
วันละ 300 บาท ชาวอโศกมาท�ำเกษตรกรรมมาพัฒนาพืน้ ที่ แต่กอ่ นเป็นป่าเป็นพืน้ ทีร่ กร้าง
น�ำ้ ท่วมทุกปี ตลาดอาริยะก็เป็นประโยชน์กบั คนจนๆ อย่างเราๆ”
สินค้า: การลงทุนและการเสียสละแรงงานของชาวอโศก

สินค้าที่น�ำมาขายในตลาดอาริยะที่ราชธานีอโศกส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับชีวิตประจ�ำวันในท้องถิ่นและการด�ำรงชีพของเกษตรกร
ชาวอีสาน เช่น เครือ่ งจักสานจ�ำพวกกระติบ กระด้ง เครือ่ งนอน เครือ่ งครัว เครือ่ งแก้วและ
ภาชนะพลาสติก เครือ่ งใช้ในครัวเรือนอย่างน�ำ้ มัน น�ำ้ ตาล แชมพู สบู่ สมุนไพร ตลอดจน
เครือ่ งมือช่างและเครือ่ งมือการเกษตร กล่าวได้วา่ การก�ำหนดราคาและการจัดหาสินค้าเหล่า
นีม้ าจ�ำหน่ายเป็นกระบวนการแปรระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมของชาวอโศกให้อยูใ่ นรูปวัตถุของ
การแลกเปลีย่ นทางเศรษฐกิจ โดยจะได้อภิปรายต่อไปนี้
สินค้าในตลาดอาริยะทุกร้านจะมีปา้ ยกระดาษเขียนด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ระบุราคา
ทุนของสินค้านัน้ ๆ ไว้ทางซีกซ้าย ส่วนซีกขวาระบุ “ราคาอาริยะ” หรือราคาต�ำ่ กว่าทุนซึง่ เป็น
ราคาของสินค้าทีข่ ายในตลาดแห่งนี้ และเป็นหนึง่ ในเกณฑ์การตัง้ ราคาสินค้าตามแนวคิดว่า
ด้วยเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศกซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ (ก) ราคาขาย
ต�ำ่ กว่าราคาท้องตลาด (ข) ราคาขายเท่าทุน (ค) ราคาขายต�ำ่ กว่าทุน และ (ง) แจกฟรี ในช่วง
เวลาอืน่ ๆ นอกเหนือจากช่วงงานตลาดอาริยะ ชาวอโศกสามารถขายสินค้าในราคาระดับ (ก)
หรือ (ข) ได้ดว้ ย แต่สนิ ค้าทีน่ ำ� มาขายภายในงานตลาดอาริยะจะต้องอยูใ่ นระดับ (ค) คือขาย
สินค้าในราคาต�ำ่ กว่าทุนเท่านัน้ นอกจากนีใ้ นตลาดอาริยะยังมีการแจกฟรีในรูปของการแจก
อาหารหรือทีช่ าวอโศกเรียกว่า “โรงบุญ” อีกด้วย แต่ดงั ได้กล่าวแล้วว่าตลาดอาริยะในชุมชน
ทีย่ งั มีขอ้ จ�ำกัดด้านเครือข่ายสมาชิกและศักยภาพทางเศรษฐกิจ อาจก�ำหนดเกณฑ์ทแี่ ตกต่าง
ไปได้ เช่น ประธานร้อยเอ็ดอโศกให้เหตุผลทีต่ ลาดอาริยะในชุมชนของเขาสามารถขายสินค้า
ได้แค่ราคาระดับ (ก) เท่านั้น ว่าเป็นเพราะชุมชนมีทุนจ�ำกัด จึงสามารถรับผิดชอบเฉพาะ
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ค่าสถานทีแ่ ละอาหาร ส่วนสินค้าได้มาจากการเชิญชวนญาติธรรมหรือพ่อค้าแม่คา้ ทีร่ จู้ กั กัน
ในละแวกชุมชน จึงไม่สามารถก�ำหนดให้ผคู้ า้ ขายสินค้าในราคาระดับ (ค) เท่านัน้ ได้
ในกรณีตลาดอาริยะทีร่ าชธานีอโศกทีม่ ศี กั ยภาพทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและสามารถเชิญ
ชวนให้ชมุ ชนอโศกในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงร่วมรับผิดชอบน�ำสินค้ามาขายได้ดว้ ย สามารถจ�ำหน่าย
สินค้าทุกชนิดในราคาระดับ (ค) ได้ดว้ ยการจัดหาสินค้าผ่าน 3 ช่องทางหลักๆ ได้แก่ ช่องทาง
แรก เป็นสินค้าทีช่ มุ ชนในเครือข่ายเป็นผูผ้ ลิตขึน้ เอง รวมทัง้ สินค้าจากธุรกิจของญาติธรรม ซึง่
ยอมรับเงื่อนไขด้านราคาจ�ำหน่ายเพื่อยืนยันหลักการว่าตลาดอาริยะต้องขายสินค้าในราคา
ต�ำ่ กว่าทุนเท่านัน้ ช่องทางทีส่ อง เป็นสินค้าจ�ำพวกทีช่ มุ ชนผลิตเองไม่ได้และจัดซือ้ ด้วยเงินทุน
จากกองสาธารณโภคี ซึ่งเป็นเงินจากการร่วมลงขันของชุมชนอโศกแต่ละแห่งรวมทั้งจาก
ญาติธรรม หนึง่ ในสินค้ายอดนิยมในตลาดอาริยะในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาคือหมอนขิดซึง่ ชาว
อีสานนิยมใช้ซื้อไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันและใช้มอบเป็นของช�ำร่วยในงานประเพณีต่างๆ โดย
ชุมชนอโศกติดต่อซือ้ หมอนขิดทีเ่ ป็นสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากจังหวัดยโสธร
การเลือกซื้อหมอนขิดจากแหล่งดังกล่าว สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนตามวิถีของ
“เศรษฐกิจบุญนิยม” ทีน่ อกจากจะเลือกซือ้ สินค้าอันเป็นทีน่ ยิ มมาขายในตลาดอาริยะแล้ว ยัง
ให้ความส�ำคัญกับการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้วย เช่นที่ชาวอโศกผู้หนึ่งบอกกับ
ผูเ้ ขียนอย่างภาคภูมใิ จว่า “เงินทีเ่ อามาลงทุนในตลาดอาริยะมาจากการเสียสละน�ำ้ พักน�ำ้ แรง
ของชาวอโศกทีท่ ำ� งานมาตลอดทัง้ ปีในชุมชน พวกเราท�ำงานไม่มเี งินเดือน ก�ำไรทีไ่ ด้มาจึงไม่
ได้เกิดจากการขูดรีดใครเพือ่ เอามาสร้างตลาด....”
ช่องทางสุดท้าย คือสินค้าทีไ่ ด้จากการร่วมกันลงแรงผลิตสินค้าโดยชาวอโศกและญาติ
ธรรมจากทัว่ ประเทศซึง่ เดินทางมาทีร่ าชธานีอโศกเพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมส�ำคัญของชุมชนได้แก่
“งานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ” ซึง่ จัดขึน้ ประมาณสิบวันก่อนหน้านัน้ และมีทงั้ นักบวชและ
ฆราวาสมาร่วมปฏิบตั ธิ รรมด้วยการถือศีลเคร่ง ฝึกฝนความล�ำบาก ละลดอบายมุข เป็นจ�ำนวน
กว่า 2,000 คน ตามแนวทางของสมณะโพธิรกั ษ์ทเี่ สนอว่าสามารถปลุกเสกคนให้เป็นพระได้
ผ่านการปฏิบตั ธิ รรมอย่างเคร่งครัด นับเป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการระดมแรงงานเพือ่
ผลิตสินค้า โดยเฉพาะปุย๋ อินทรียแ์ ละเครือ่ งจักสาน เพือ่ เตรียมขายในตลาดอาริยะ การร่วม
กันผลิตสินค้าเพือ่ จ�ำหน่ายนี้ เป็นกระบวนการทีช่ าวอโศกได้ตระหนักถึงจริยธรรมพุทธศาสนา

“ตลาดอาริยะ”: สนามปฏิบัติธรรมและการขับเคลื่อนทางสังคมของชาวอโศก
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ในระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมแบบอโศกผ่านวิถปี ฏิบตั ิ ซึง่ มีแบบแผนคร่าวๆ ดังนี้
ในช่วงดังกล่าวชาวอโศกจะต้องตืน่ ตัง้ แต่ตสี ามครึง่ เพือ่ มาฟังเทศน์ในเวลาตีสี่ ก่อนจะ
แบ่งกลุม่ ลงฐานงานตามประเภทต่างๆ ของงานในเวลา 6 โมงเช้า โดยมีสมณะและสิกขมาตุ
เป็นพี่เลี้ยงประจ�ำแต่ละกลุ่ม จนเวลาประมาณ 10.00 น. สมาชิกแต่ละกลุ่มที่แยกย้ายไป
ท�ำงานตามฐานทัง้ ในและนอกชุมชนก็จะกลับเข้ามาฟังเทศน์และรับประทานอาหาร ก่อนจะ
กลับเข้าฐานงานอีกครั้งในตอนเที่ยงจนสิ้นสุดงานในแต่ละวันราว 5 โมงเย็น หลังจากนั้น
สมาชิกในกลุ่มจะได้สรุปงานและสะท้อนสภาวธรรมของตัวเอง ตรวจสอบกิเลสและผัสสะที่
เกิดขึน้ ระหว่างท�ำงาน เช่น เหนือ่ ย ขีเ้ กียจ ร้อน หิว โกรธ เบือ่ อิจฉา เกลียด ฯลฯ โดยสมณะ
และสิกขมาตุประจ�ำกลุม่ จะให้คำ� ปรึกษาและแนะแนวทางแก้ไข
ชาวอโศก: “ผูใ้ ห้” และ “ผูแ้ บ่งปัน” ในตลาดอาริยะ

ตลาดอาริยะเป็นกิจกรรมทีเ่ ปิดพืน้ ทีใ่ ห้ชาวอโศก ทัง้ สมณะ สิกขามาตุ ญาติธรรม ตลอดจน
ศิษย์เก่าโรงเรียนสัมมาสิกขาจากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายบน
พื้นฐานของระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมแบบอโศก ในช่วงวันงานสมณะและสิกขมาตุจะคอยให้
ค�ำปรึกษาแก่คนวัดและญาติธรรม บางส่วนจะยังช่วยผลิตสินค้าอยูใ่ นฐานงาน และสามารถ
มาช่วยยกและจัดสินค้าได้ แต่จะไม่เป็นผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าเอง ชาวอโศกและบรรดาญาติธรรม
ที่เดินทางมาพร้อมกับชุมชนอโศกต่างๆ ที่มาตั้งซุ้มขายสินค้าในตลาดจะรับผิดชอบตั้งแต่
เตรียมสินค้า ยกสินค้าจัดเรียงบนโต๊ะ รับช�ำระค่าสินค้า ฯลฯ นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขา
ศิษย์เก่า และญาติธรรมอีกหลายร้อยคน ถือว่าตลาดอาริยะเป็นกิจกรรมทีท่ ำ� ให้ได้พบปะกัน
และถือโอกาสช่วยงานวัดไปด้วย เช่น เตรียมอาหารจากวัตถุดบิ ทีญ
่ าติธรรมน�ำมามอบให้จาก
แหล่งปลูกของเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นสะตอจากวังน�ำ้ เขียว มะเขือเทศจากนนทบุรี หรือ
สับปะรดจากอุทยั ธานี เป็นต้น และทุกคนจะพร้อมช่วยงานเมือ่ มีการขอความร่วมมือ เช่น ช่วง
หนึง่ ทีโ่ รงปุย๋ พลังชีวติ ประกาศลดราคาปุย๋ อินทรียจ์ ากกระสอบ 50 กิโลกรัม ราคา 280 บาท
เหลือ 170 บาท ท�ำให้มคี นมาซือ้ เป็นจ�ำนวนมาก และมีเสียงตามสายดังแทรกเสียงดนตรีบน
เวทีประกาศขอแรงช่วยเหลือในการบรรจุ ตรวจความเรียบร้อย และขนปุย๋ ไปส่ง ณจุดจ�ำหน่าย
ก็จะได้รบั ความร่วมมืออย่างกระตือรือร้นจากชาวอโศกและญาติธรรมทีอ่ ยูใ่ นบริเวณงาน
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นอกจากนี้ ญาติธรรมยังใช้ตลาดอาริยะเป็นเวทีตอกย�้ำสถานะของการเป็นส่วนหนึ่ง
ของอโศก บางคนเลือกน�ำสินค้ามาขายในตลาด โดยอยูใ่ นฐานะ “แม่ให้” หรือ “พ่อให้” ที่
ก�ำกับด้วยกรอบคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนในเศรษฐกิจบุญนิยม ดังเช่นกรณีของ เพชร รุ่งพุทธ
นักธุรกิจหญิงวัย 58 ปี ทีน่ ำ� ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปออร์แกนิคในธุรกิจของเธอมาร่วมขายขาด
ทุนในปีนี้ เธอลดราคาสินค้ามีทงั้ โจ๊กกึง่ ส�ำเร็จรูป ธัญพืชอบกรอบ ข้าวโอ๊ต ฯลฯ จากราคาทุน
ไปเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ ท�ำยอดขายขาดทุนได้เกือบ 60,000 บาท เพชรรุง่ พุทธเล่าให้ผเู้ ขียน
ฟังว่าเธอเริม่ รูจ้ กั อโศกราวปี 2538 ตัง้ แต่สมัยยังท�ำงานธนาคาร หลังจากเธอได้เข้าร่วมชุมชน
ปฐมอโศกก็ปรับการแต่งตัว หันมาทานอาหารมังสวิรตั ิ ในช่วงต้น เธอต้องเผชิญกับแรงกดดัน
จากสองทาง ทั้งจากครอบครัวของสามีและคนรอบข้างที่หลายคนมองว่าเธอไปคบกับ
พวก “นอกรีต” ขณะเดียวกัน ด้วยสถานะนักธุรกิจ ท�ำให้ชาวอโศกบางคนระแวงว่าเธอจะมา
หาผลประโยชน์กบั ชุมชน แต่สดุ ท้ายเพชรรุง่ พุทธบอกว่าด้วยค�ำสอนของสมณะโพธิรกั ษ์ได้ทำ� ให้
เธอเข้มแข็งและอดทนทีจ่ ะเข้าหาหมูก่ ลุม่ และพยายามน�ำสินค้ามาขายในตลาดอาริยะทุกปี
ด้วยเหตุผลว่าช่วยให้ได้ฝึกลดละกิเลส จากนักธุรกิจที่มุ่งแสวงหาก�ำไรสูงสุด การมาปฏิบัติ
ตามกรอบของอโศกฝึกฝนให้เธอรู้จักเป็นผู้ให้ ขณะเดียวกันยังได้ฝึกพิจารณากิเลสทั้งของ
ตัวเองและของคนทีม่ าซือ้ สินค้าด้วย “ถ้าเขาเห็นของถูกแล้วซือ้ เยอะ เราก็จะหาวิธวี า่ จะฝึกยัง
ไงให้เขาเห็นอย่างทีเ่ ราเห็น เราก็จะบอกว่า ‘แบ่งปันนะคะ ถ้าซือ้ ไปเยอะคนอืน่ เขาก็ไม่ได้’
ขณะเดียวกันก็ฝกึ ตัวเองด้วยเพราะของในตลาดนีม้ นั ถูก บางทีเราเห็นเองเรายังอยากซือ้ เลย”
“ก�ำไรอาริยะ”: การสะสมบุญในระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมของชาวอโศก

หลังจากสิน้ สุดงานตลาดอาริยะทีร่ าชธานีอโศกในปี 2559 ตัวแทนจากแต่ละซุม้ ได้ออกไป
รายงานจ�ำนวนเงินขาดทุนจากการมาร่วมขายสินค้าและบริการ ปิดท้ายด้วยสมณะโพธิรกั ษ์
ได้สรุปว่าในงานครัง้ นี้ พวกเขาขาดทุนไปไม่ตำ�่ กว่า 7 ล้านบาท ไม่ทนั สิน้ เสียงค�ำประกาศ
ชาวอโศกต่างปรบมือแสดงความยินดีและต่างร่วมอนุโมทนาบุญทีเ่ กิดขึน้ แม้วา่ จะยอดรวม
ของการขาดทุนจะน้อยกว่าในปีผ่านมา แต่ชาวอโศกก็ภูมิใจกับสิ่งที่พวกเขานิยามว่าเป็น
“ก�ำไรอาริยะ” ส�ำหรับชาวอโศก ยิง่ ขายสินค้าขาดทุนเท่าไหร่ “ก�ำไรอาริยะ” ก็ดยู งิ่ งอกเงยขึน้
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เท่านัน้ ดังทีส่ มณะโพธิรกั ษ์บอกกับผูเ้ ขียนในช่วงหนึง่ ของการให้สมั ภาษณ์วา่ “สินค้าทีข่ ายกัน
ในตลาดอาริยะแทบจะเป็นลักษณะการให้ของขวัญ ญาติธรรมบางคนตัง้ ใจจะขาดทุน 3 แสน
บางคนจะขาดทุน 4 แสน เอาเข้าจริงมากกว่าทีต่ งั้ ไว้ทงั้ นัน้ ....” ตลาดอาริยะจึงเป็นเหมือน
สนามที่ชาวอโศกได้ฝึกลดกิเลสอันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนเพื่อเป็นอริยบุคคลและมุ่งสู่
นิพพาน ขณะเดียวกันก็เป็นตัวอย่างของตลาดในฐานะพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นทีใ่ ช้เงินเป็นตัวกลาง
ท�ำให้การค�ำนวณอรรถประโยชน์ของสิง่ ทัง้ หลายเกิดขึน้ ได้ (Callon 1998, 21-22) โดยใน
กรณีนคี้ อื การแปรระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมทีอ่ งิ กับกรอบคิดเรือ่ ง “บุญ” เป็นรูปธรรมผ่านการ
ค�ำนวณมูลค่าและราคาของสินค้าทีข่ าย ซึง่ สรุปเป็นแบบแผนเบือ้ งต้นได้ดงั นี้
หากเปรียบเทียบกับก�ำไร/ขาดทุนในทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่ โดยทัว่ ไปสามารถค�ำนวณ
ได้จากส่วนต่างระหว่างราคาขายหรือมูลค่าแลกเปลีย่ นของสินค้ากับต้นทุน หากก�ำหนดราคา
ขายหรือมูลค่าแลกเปลีย่ นเท่ากับ A และต้นทุนเท่ากับ B ค่าก�ำไร/ขาดทุนในทางเศรษฐศาสตร์
(X) จะเท่ากับ X = A - B ในมุมมองของชาวอโศก “ก�ำไร/ขาดทุนอาริยะ” จะมีคา่ แปรผกผัน
กับก�ำไร/ขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ หาก X มีคา่ เป็นบวกหรือผูข้ ายได้กำ� ไรในทาง
เศรษฐศาสตร์ จะมีนยั ว่าผูข้ ายก�ำลังสะสมกิเลสและความโลภผ่านการเอาเปรียบผูอ้ นื่ ซึง่ ถือว่า
เป็ น การ “ขาดทุ น อาริ ย ะ” ในทางกลั บ กั น ถ้ า ค่ า X เป็ น ลบหรื อ ผู ้ ข ายขาดทุ นในทาง
เศรษฐศาสตร์ หมายความว่าผูข้ ายได้ชำ� ระกิเลส การเอาเปรียบและความโลภ ส่งผลให้เกิด
“ก�ำไรอาริยะ” ตัวอย่างเช่น ในกรณีทตี่ น้ ทุนของสินค้าชิน้ หนึง่ เท่ากับ 10 หน่วย หากขายสินค้า
ชิน้ นีใ้ นราคา 15 หน่วย ซึง่ หมายถึงได้กำ� ไรในทางเศรษฐศาสตร์คดิ เป็น 15-10 = 5 หน่วย
แต่สำ� หรับชาวอโศกจะถือว่าผูข้ าย “ขาดทุนอาริยะ” คิดเป็น 5 หน่วย ในทางกลับกัน เมือ่
ก�ำหนดราคาขายสินค้าชิ้นเดียวกันในตลาดอาริยะเท่ากับ 8 หน่วย ท�ำให้ขาดทุนในทาง
เศรษฐศาสตร์คดิ เป็น 8-10 = -2 หน่วย แต่สำ� หรับชาวอโศกจะหมายถึงเกิด “ก�ำไรอาริยะ”
คิดเป็น 2 หน่วย
ในบริบทนี้ จะเห็นว่าจ�ำนวนเงินที่ขาดทุนในทางเศรษฐศาสตร์ได้ตอบสนองความ
ต้องการของชาวอโศกในการปฏิบตั ธิ รรมในรูปของการสร้าง “ก�ำไรอาริยะ” ผูเ้ ขียนเคยถาม
ชาวอโศกว่า ในเมือ่ การได้ “ก�ำไรอาริยะ” มากเท่ากับได้ก�ำจัดกิเลสมาก เหตุใดจึงไม่แจก
สินค้าฟรีหรือจ�ำหน่ายในราคา 0 บาท เพือ่ ให้ได้ “ก�ำไรอาริยะ” มากทีส่ ดุ ชาวอโศกคนหนึง่
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ให้คำ� อธิบายว่า “หากแจกสินค้าในตลาดฟรีทกุ ชิน้ เราจะได้ก�ำไรอาริยะจ�ำนวนมหาศาลเพียง
ครั้งเดียว แต่จะไม่มีทุนหมุนเวียนเพื่อมาจัดตลาดอาริยะครั้งต่อไป” การขายสินค้าภายใน
กรอบคิดค�ำนวณเรื่อง “ก�ำไรอาริยะ” จึงสะท้อนชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวอโศกที่ไม่ได้มี
เป้าหมายเพียงเพือ่ ขายสินค้าราคาถูกให้หมดในเวลารวดเร็ว แต่ยงั คงให้ความส�ำคัญกับการ
สะสมก�ำไรไม่ต่างจากวิธีคิดในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม แม้ว่าการสะสม “ก�ำไรอาริยะ” จะ
ปรากฏในรูปแบบของการสะสมยอดเงินขาดทุนก็ตาม
ในอีกแง่หนึ่งจึงกล่าวได้ว่า ตลาดอาริยะเป็นตัวแบบที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างเชิง
สัญลักษณ์ทชี่ าวอโศกสร้างขึน้ มาเพือ่ ต่อรองกับโครงสร้างทางสังคม-เศรษฐกิจในระบบทุนนิยม
อันเป็นพืน้ ฐานของวิถปี ฏิบตั ทิ างศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย ผ่านการนิยามความหมายใหม่
ให้กบั องค์ประกอบของตลาด ได้แก่ ปรับนิยามจากผูข้ ายเป็น “พ่อให้” และ “แม่ให้” ให้นยิ าม
การซือ้ -ขายว่าเป็นการ “แบ่งปัน” และแปรค�ำอธิบายก�ำไร-ขาดทุนให้อยูใ่ นรูปของ “บาป-บุญ”
ซึง่ สอดคล้องกับที่ จีน โคมารอฟ (Jean Comaroff) เสนอไว้วา่ ปฏิบตั กิ ารก�ำหนดความ
หมายผ่านสัญลักษณ์ในพิธีกรรม สามารถน�ำไปสู่เปลี่ยนแปลงสถานภาพของกลุ่มหรือ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมในทีส่ ดุ (Comaroff 1985, 6)
งานศึกษาว่าด้วยพุทธศาสนาในสังคมไทยทีผ่ า่ นมาได้ชใี้ ห้เห็นลักษณะส�ำคัญของกรอบ
คิดเรือ่ งบุญในระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมแบบพุทธเถรวาทกระแสหลักว่า การท�ำบุญจ�ำเป็นต้อง
ผ่านตัวแทนของสถาบันพุทธศาสนา เช่น ท�ำบุญผ่านพระสงฆ์และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้าง
หรือปฏิสงั ขรณ์วดั (Pfanner and Ingersoll 1962, 356-358; Tambiah 1970, 147) และ
ด้วยกรอบคิดเช่นนี้ ผูท้ มี่ ตี น้ ทุนทางเศรษฐกิจมากกว่าย่อมมีศกั ยภาพทีจ่ ะสะสมบุญได้ดกี ว่า
ผูม้ ฐี านะยากจน (Keyes 1983, 858) แม้ชาวอโศกจะไม่ปฏิเสธแนวคิดทีเ่ ชือ่ มโยงบุญกับ
“กฎแห่งกรรม” และมุมมองที่ว่าบาปหรือกรรมที่เป็นผลจากการกระท�ำในเชิงลบสามารถ
ลบล้างได้ด้วยบุญซึ่งเป็นกรรมในเชิงบวก ดังที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเชื่อว่าการท�ำบุญมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าชีวิตในอนาคตของตนจะดีกว่าเดิม (Keyes 1973, 2-3) แต่
ชาวอโศกมองว่า บาป-บุญ เป็นสมบัตเิ ฉพาะของแต่ละคน แบ่งให้กนั ไม่ได้ และ “....บุญจริงๆ
คือเครื่องประหารกิเลส บุญคือการช�ำระกิเลสจากสันดานให้สะอาดหมดจด บุญนิยมจึง
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หมายถึงการช�ำระความเลวร้าย ความเห็นแก่ตวั ความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่ อี ยูบ่ น
จิตวิญญาณให้ออกไป”
ในแง่นี้ ตลาดอาริยะจึงเป็นปรากฏการณ์ตวั อย่างทีส่ ะท้อนวิธคี ดิ ของชาวอโศกทีม่ องว่า
บุญเป็นหนทางในการขจัดกิเลสที่มีอยู่ในตัวออกไป ผ่านการขายสินค้าขาดทุนเพื่อสะสม
“ก�ำไรอาริยะ” ดังได้เสนอแล้วข้างต้น ยิง่ ไปกว่านัน้ ชาวอโศกยังสามารถสะสมก�ำไรอาริยะผ่าน
การร่วมเป็นผูล้ งแรงผลิตสินค้าเพือ่ จ�ำหน่ายในตลาดอาริยะ ทัง้ นี้ หากพิจารณาจ�ำแนกประเภท
ต้นทุนของสินค้าในกลุม่ นีอ้ อกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนรูปธรรม ครอบคลุมต้นทุนส่วนทีเ่ ป็น
วัตถุดบิ และค่าใช้จา่ ยซึง่ สามารถคิดค�ำนวณเป็นตัวเลขได้ และ ต้นทุนนามธรรม ครอบคลุม
มูลค่าของฝีมอื แรงงาน ความคิดสร้างสรรค์ทใี่ ช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ซึง่ ไม่สามารถ
ค�ำนวณเป็นตัวเลขทีช่ ดั เจนได้ ต้นทุนนามธรรม สามารถก่อให้เกิด “ก�ำไรทางบุญ” กล่าวคือ
การไม่รบั ค่าตอบแทนส�ำหรับค่าแรงซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุน เป็นรูปแบบหนึง่ ของการเสีย
สละก�ำลังแรงงานให้กับสังคม ยิ่งเสียสละมากเท่าไรก็นับว่าได้ “บุญ” มากเท่านั้น ดังที่
เพียรพิมพ์ไพร บรรยายถึงประสบการณ์ในด้านนีใ้ ห้ผเู้ ขียนฟังว่า “เวลาท�ำงานกิเลสของเราจะ
ถูกเคีย่ วให้ไหลออกมาเพือ่ ทีเ่ ราจะได้จดั การมันได้ถกู ....งานจะท�ำให้เราเห็นกิเลส ท�ำงานที่
ฐานบางครัง้ จะมีทงั้ โทสะและโลภะ โลภะ คือความโลภ อยากได้ เวลาคนน�ำของมาบริจาค
ให้เราก็จะเกิดจิตอยากได้ อยากครอบครอง ไม่ใช่แค่เฉพาะกับคนแต่อยูก่ บั สิง่ ของก็ทำ� ให้เรา
เกิดกิเลสได้”
แคเธอรีน บาววี (Katherine A. Bowie) ชีว้ า่ การท�ำบุญไม่ได้หวังผลโดยพุง่ เป้าแค่
เพียงชีวติ ในโลกหน้าเท่านัน้ แต่การท�ำบุญยังเป็นวิธที ผี่ คู้ นใช้รบั มือกับความทุกข์ยากขณะที่
ด�ำรงอยู่ในโลกนี้ ที่ส�ำคัญการท�ำบุญเป็นสถาบันที่ช่วยคลายความตึงแย้งระหว่างชนชั้นใน
สังคมไทย (Bowie 1998, 476) ในกรณีของเศรษฐกิจบุญนิยม ผูเ้ ขียนพบว่าชาวอโศกให้ความ
ส�ำคัญกับการสะสม “ก�ำไรอาริยะ” ด้วยการลงแรงท�ำงานมากกว่าการบริจาคทรัพย์สนิ เงิน
ทอง แม้จะมีบางกรณีทญ
ี่ าติธรรมผูค้ ยุ้ เคยกับหมูก่ ลุม่ จะได้รบั อนุญาตให้บริจาคเงินได้กต็ าม
แต่ จ ะไม่ มี ก ารติ ด ป้ า ยประกาศ จารึ ก ชื่ อ ของผู ้ บ ริ จ าคบนอาคารหรื อ วั ต ถุ สิ่ ง ของ หรื อ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ บั รู้ ดังทีช่ าวอโศกคนหนึง่ ให้ความเห็นว่า “คนทีใ่ ช้เงินท�ำบุญไม่ได้เห็น
กิเลสของตัวเองเท่ากับเสียสละแรงงาน”
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สรุป: การปฏิบต
ั ธ
ิ รรมในนิยามของชาวอโศก

การปฏิ บั ติ ธ รรมเป็ น ปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คมที่ ถู ก หล่ อ หลอมและก�ำ กั บ ด้ ว ยค่ า นิ ย มทาง
ประวัตศิ าสตร์ ทีส่ ำ� คัญประสบการณ์ทางศาสนามีมติ ทิ างสังคมที่เชือ่ มโยงกับโลกกายภาพ
ผ่านการสร้างความหมาย (Csordas 2004, 163-176) ส�ำหรับ “อโศก” ซึง่ เป็นกรณีศกึ ษา
ของบทความนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางการตีความพุทธศาสนาเถรวาทที่ก่อตัวในยุคของความ
ผันผวนทางการเมืองหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 งานศึกษาของคายส์ได้ชใี้ ห้เห็นว่า
บริบททางประวัติศาสตร์ในช่วงดังกล่าวเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ
พุทธศาสนาในสังคมไทย เกิดส�ำนักปฏิบัติใหม่ๆ อย่างเช่น สวนโมกขพลาราม วัดพระ
ธรรมกาย รวมถึงพระเกจิอาจารย์หลายส�ำนัก ท�ำให้รัฐไม่อาจรวมศูนย์กิจการพุทธศาสนา
เถรวาทไว้ทมี่ หาเถรสมาคมได้เหมือนในยุคก่อนหน้า (Keyes 1999, 31) ขณะเดียวกันก็มี
ผูน้ ำ� เสนอแนวทางการตีความปรัชญาและหลักปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาแบบใหม่ๆ ซึง่ ส่งผลให้
กรอบคิดเรือ่ งบุญเปลีย่ นแปลงไปด้วย
สมณะโพธิรกั ษ์นา่ จะได้รบั อิทธิพลจากการตีความปรัชญาพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุ
ไม่มากก็นอ้ ย แม้วา่ อาจมีบางเรือ่ งทีไ่ ม่เห็นด้วยก็ตาม (สิทธิสจั จะ วิมตุ ตินนั ท์ 2528, 28)
โดยเฉพาะหลักค�ำสอนของพุทธทาสทีต่ คี วามเรือ่ งการหลุดพ้นในพุทธศาสนาใหม่ “พระพุทธ
องค์กท็ รงมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับรูปแบบหรือวิธกี ารในทางวิทยาศาสตร์” (พุทธทาสภิกขุ
2534, 16) “วิทยาศาสตร์” ในความหมายของพุทธทาสคือความเป็นเหตุเป็นผลทีพ่ สิ จู น์และ
ประจักษ์แก่ทกุ คนได้โดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั สถานทีแ่ ละเวลา พุทธทาสชีใ้ ห้เห็นว่าการบรรลุนพิ พาน
ไม่จำ� เป็นต้องปลีกตัวออกจากสังคม ซึง่ เป็นการวางรากฐานพุทธศาสนาทีส่ ง่ เสริมให้ชาวพุทธ
สามารถมีบทบาททัง้ ทางโลกและทางธรรมได้ “ถ้าจะกล่าวถึงธรรมะทีถ่ กู ต้องแล้ว จะต้องไม่มี
ค�ำว่าทิ้งโลกหรือหนีโลก เพราะธรรมที่ถูกต้องมุ่งหมายให้คนอยู่ในโลกด้วยชัยชนะต่อโลก”
(พุทธทาสภิกขุ 2513, 8) โดยเสนอแนวความคิดเรือ่ ง “การท�ำงานคือการปฏิบตั ธิ รรม” ซึง่
พิจารณาการท�ำงานในฐานะสนามทีใ่ ช้ฝกึ ฝนจิตเพือ่ ลด/ละกิเลส ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสามัญอย่าง
กิน เดิน นัง่ ไปจนถึงงานทีซ่ บั ซ้อนต้องใช้ทกั ษะมากขึน้ หลักคิดเรือ่ งการละกิเลสเพือ่ บรรลุ
นิพพานสะท้อนให้เห็นในทัศนะของสมณะโพธิรักษ์ดังที่ให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนเมื่อเดือน
เมษายน 2559 ดังนี้
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ชาวอโศกจะไปไหน? เราจะไปนิพพานนี่คือค�ำตอบใหญ่ นิพพานคือสภาวะอาศัย
อุเบกขาจิตในความเป็นคนเป็นๆ ทีท่ ำ� ตนให้พน้ ทุกข์ได้เด็ดขาด หมดอารมณ์สมใจ
อยาก หมดความเห็นแก่ตวั เป็นสภาวะที่ .... ไม่มโี ลภ โกรธ หลง นิพพานก็คอื การ
สูญกิเลสในใจเรา .... กิเลสนีม่ นั เป็นตัวตน มันเป็นอัตตา เราจะต้องท�ำให้ตวั ตนตัว
นีส้ ญ
ู ไปจากจิตใจเรา....

พุทธศาสนาเถรวาทวางเป้าหมายชีวติ มนุษย์ไว้หลายระดับ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ
นิพพานหรือการพ้นทุกข์อย่างสมบูรณ์ วิธกี ารปฏิบตั สิ ำ� คัญทีจ่ ะน�ำพาพุทธศาสนิกชนไปให้ถงึ
เป้าหมายนีค้ อื “ไตรสิกขา” หรือวิธฝี กึ ฝนตัวเองใน 3 ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึง่ จ�ำแนก
การปฏิบตั ไิ ด้หลายแนวทาง (วัชระ งามจิตรเจริญ 2556, 393-396) โดยหลักการไตรสิกขา
ต้องปฏิบตั คิ วบคูก่ บั วิปสั สนาซึง่ เป็น “การฝึกฝนอบรมจิตเพือ่ ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งความจริง
ชนิดทีท่ ำ� ให้ผปู้ ฏิบตั ทิ ำ� ลายกิเลสได้” (พุทธทาสภิกขุ 2534, 418) แต่สำ� หรับชาวอโศก การ
วิปัสสนาไม่ใช่สิ่งที่จ�ำเป็น เพราะ “ปัญญา” ไม่ได้มาจากการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว ศีล
สมาธิ ปัญญา เป็นกิจกรรมทีไ่ ม่แยกขาดจากกัน “ศีล” คือทีต่ งั้ แห่งความประพฤติของตัวเอง
ที่แต่ละคนเป็นผู้ก�ำหนดขอบเขตให้กับตัวเองจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติ บางคนอาจก�ำหนด
ขอบเขตทีจ่ ะรักษาศีลให้เข้มข้นขึน้ และค่อยๆ ลดอบายมุข เช่น เหล้า บุหรี่ เทีย่ วกลางคืน หรือ
อาศัยด้วยการลงมือปฏิบตั ผิ า่ นการท�ำงาน กิเลสทีถ่ กู ขัดเกลาให้นอ้ ยลง เปรียบเหมือนการ
สะสม “หน่วยกิต” พร้อมกับฝึกฝนเพือ่ ไต่ระดับการเป็นอริยบุคคลตัง้ แต่โสดาบัน สกิทาคามี
อนาคามี และอรหันต์ (สุนยั เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง 2534, 78)
ในแง่นี้ พิจารณาได้ว่าหลักการเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศกเป็นด้านกลับของ
ทุนนิยมในโลกตะวันตก ซึง่ เวเบอร์ได้ชใี้ ห้เห็นว่ามีรากฐานส่วนหนึง่ มาจากการตีความเรือ่ ง
การท�ำงานหนักเพื่อจะเป็นผู้ได้รับเลือกในกรณีของคริสตศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนท์
(Weber 1930, 111) กรอบคิดเรือ่ งเศรษฐกิจบุญนิยมทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั ผิ า่ นปรากฏการณ์
ตลาดอาริยะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการนิยามความหมาย “ก�ำไรอาริยะ” สะท้อนให้เห็น
พลวัตของการตีความเกีย่ วกับการแสวงหาความจริงในพุทธศาสนาในช่วงสีท่ ศวรรษทีผ่ า่ นมา
ทีเ่ น้นการปฏิบตั ขิ องปัจเจกบุคคลให้สามารถเข้าถึงค�ำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านประสบการณ์
ของตัวเอง (สุวรรณา สถาอานันท์ 2545, 90-91) โดยอาศัยตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์มาน�ำ
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เสนอแนวปฏิบตั ทิ ที่ งั้ วิพากษ์กรอบคิดเรือ่ งบุญตามขนบพุทธเถรวาทกระแสหลัก พร้อมทัง้ สร้าง
ความชอบธรรมให้กบั การสะสมทุนเชิงสัญลักษณ์ผา่ นวิถปี ฏิบตั ทิ างศาสนาตามแนวทางอโศก
ไปพร้อมๆ กัน
เมือ่ พิจารณาค�ำว่า “อาริยะ” ในนิยามของชาวอโศก พบว่ามีอย่างน้อยสามความหมาย
ได้แก่ “คนผูป้ ระเสริฐ” (สมณะโพธิรกั ษ์ 2549, 281) “ความประเสริฐ” (สมณะโพธิรกั ษ์ 2555,
24) หรือ “คุณวิเศษทางธรรมซึง่ เป็นความเจริญทางพุทธธรรมของคน หรือบรรลุพทุ ธธรรมของ
พุทธโดยเฉพาะอันถูกต้องครบถ้วนแท้จริง” (สมณะโพธิรกั ษ์ 2545, 58) กล่าวได้วา่ ตลาด
อาริยะเป็นสนามทีเ่ ปิดให้ผคู้ นหลากหลายกลุม่ ได้เข้ามามีประสบการณ์รว่ มภายใต้ปฏิบตั กิ าร
ของแนวคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ขณะทีผ่ ซู้ อื้ ส่วนใหญ่ได้สนิ ค้าราคาถูกตอบสนองความต้องการ
กลับไป ชาวอโศกใช้งานตลาดอาริยะเป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้ตวั เองได้สงั่ สมบุญด้วยการลด/ละ
กิเลส ผ่านการช่วยงานฝ่ายต่างๆ การร่วมขายสินค้า ตลอดจนลงแรงผลิตสินค้า ทีส่ ำ� คัญงาน
ตลาดอาริยะเป็นพืน้ ทีท่ ชี่ าวอโศกใช้ประกอบสร้างการนิยามเพือ่ ต่อรองกับการรับรูข้ องสังคม
ว่าชุมชนอโศกไม่ได้เป็นแหล่งสะสมความมัง่ คัง่ โดยตัดวงจรการสะสมก�ำไรเชิงเศรษฐศาสตร์
ส่วนหนึง่ ทีช่ าวอโศกได้จากการด�ำเนินธุรกิจตลอดทัง้ ปี ด้วยการสะสม “ก�ำไรอาริยะ” ผ่านการ
ขายสินค้าขาดทุนในช่วงเวลาเฉพาะของการจัดงานตลาดอาริยะ ซึง่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
ช่วยยืนยันสถานะ “ผูใ้ ห้” และ “ผูเ้ สียสละ” แก่สงั คมของชาวอโศกอีกด้วย
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