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บทคัดย่อ
ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 จนถึงปัจจุบัน เกิดปรากฎการณ์สาคัญในพุทธศาสนาทางภาคเหนือของ
ไทย คือ มีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งบทความฉบับนี้เรียกว่ า “กลุ่มครูบาคติใหม่” กลุ่มพระสงฆ์กลุ่มนี้ มีลักษณะ
พิเศษกว่าพระสงฆ์อื่นๆ ในภาคเหนือ คือ เป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง (ในแง่การเป็นเกจิ-ผู้วิเศษ) มีผู้คนหลงใหล
ศรัทธาจานวนมาก นามาซึ่ง วัตถุปัจจัย ทุนปัจจัย จานวนมหาศาลด้วยเช่นกัน
บทความฉบับนี้ พยายามชี้ให้เห็นถึงกาเนิดของกลุ่มครูบาคติใหม่ โดยพบว่า กลุ่มพระสงฆ์เหล่านี้
พยายามอิงตัวเองกับภาพลักษณ์ค รูบาศรีวิชัย (ในอุดมคติ) เป็นส่วนนาเสนอตัวตนกับสังคม เช่น การถือวัตร
ปฏิบัติแบบครูบาศรีวิชัย การเชื่อว่าเป็นครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด ฯลฯ อีกทั้งยังพบว่าการสร้างบารมีของ
กลุ่มครูบาคติใหม่เหล่านี้ ไม่เพียงแต่อิงแอบกับภาพลักษณ์ความเป็นครูบาศรีวิชัยในอุดมคติ การโชว์เงินปัจจัย
จานวนมหาศาล หรื อ การสร้ างวัด ที่ส วยงามอลั งการเท่า นั้ น แต่ยั งมี การพยายามอิง ตัว เองกับ อานาจรั ฐ
ทั้งอานาจรัฐฝ่ายสงฆ์ และ อานาจรัฐฝ่ายฆราวาสด้วยเช่นกัน
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“เจ้าตนบุญปิ๊กมาเกิด” : การสร้างบารมีผ่านการอิงแอบกับความเป็นครูบาศรีวิชัย (ในอุดมคติ)
ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา จะพบว่าเป็นพระสงฆ์กลุ่ มหนึ่งที่พยายามอิงตั วเองความเป็น
ครู บ าศรี วิ ชั ย โดยบทความฉบั บ นี้ จ ะกล่ า วถึ ง การอ้ า งอิ ง ตั ว เองกั บ ความเป็ น ครู บ าศรี วิ ชั ย ในอุ ด มคติ อ ยู่
3 ประการ คือ 1. การกล่าวอ้างว่าถือวั ตรปฏิบัติแบบครูบาศรี วิชัย 2.การเป็นครูบาศรีวิชัย กลับชาติมาเกิด
3.การแอบอิงภาพลักษณ์การเป็นพระนักพัฒนา โดยจะกล่าวอย่างละเอียดในลาดับต่อไป การอ้างอิงตัวเอง
ดังกล่าวล้วนเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่า “ครูบาคติใหม่” เหล่านี้ คือ ครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด และความเชื่อ
ดัง กล่ า วนี้ ด้ว ยเช่น กั น ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ค รู บ าคติ ใหม่ เ หล่ า นี้ มีชื่ อ เสี ย ง และ เป็ น ที่ ศรั ท ธาของผู้ ค นใน
ภาคเหนือจานวนมาก
ข้อวัตรปฏิบัติของครู บาศรีวิชัย (ในอุดมคติ) ของกลุ่ ม ครู บ าคติใหม่ที่เห็ นเป็ น รูป ธรรมและมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เช่น “การนุ่ งห่ม ” ครูบ าคติใหม่ส่ว นใหญ่ มักจะพยายามดึงเอาภาพลักษณ์ของครูบ า
ศรีวิชัยจากภาพถ่ายที่ เผยแพร่และเป็นที่รู้ จักกันทั่วไปในสังคมมาใช้ อ้างอิงลักษณะการนุ่ง ห่มของตัวเอง เช่น
การใส่ผ้าสีกรักแดง หรือสีที่แตกต่างไปจากพระสงฆ์อื่นๆ ห้อยลูกประคา ถือพัดที่ทาจากใบลาน หรือ ขนนกยูง
บ้างก็ถือไม้เท้าด้วย โดยเชื่อกันว่าลักษณะๆ ต่างนี้ถือเป็นวัตรปฏิบัติแบบครู บาศรีวิชัยในมโนทัศน์ของผู้คน
จานวนมากในสังคม รวมถึงตัวครูบาคติใหม่ด้วย ยกตัวอย่าง เมื่อครั้งที่ผู้วิจัยได้ร่วมสังเกตการณ์อย่างมีส่วนรวม
ในงานบุ ญ ต่ า งๆ ของครู บ าคติ ใ หม่ ห ลายๆ รู ป ครู บ าคติ ใ หม่ เ หล่ า นี้ พ ยายามสร้ า งภาพลั ก ษณ์ เ หล่ า นี้ ใ ห้
สอดคล้ อ งกับ ความเข้ าใจต่อ ภาพลั กษณ์ ครู บ าศรี วิชั ย โดยมัก จะเดิ น ไปไหนมาไหนโดยถื อพั ดและไม้ เท้ า
ตลอดเวลา ห้อยลูกประคาตลอดเวลา นุ่งผ้าแบบรัดอกตลอดเวลา1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้วิจัยได้ไปกราบ
นมัสการครูบาน้อย เตชปัญโญ ที่วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อผู้วิจัยได้ร่วมให้ครูบาเป่าหัวเสร็จ ได้ขอ
ถ่ายรูปร่วมครูบา เมื่อเตรียมตั้งกล้อง ครูบาจะต้องจัดท่าทางโดยจะต้องยกพัดขึ้นมาประกอบกับการถ่ายภาพ 2
หรือแม้กระทั่ง หากดู ผ่านภาพถ่ายที่เหล่าครูบาคติใหม่น าเสนอตัว เอง จะเห็นว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
ภาพลักษณ์ที่ปรากฏผ่านในภาพถ่ายของครูบาศรีวิชัยอย่างชัดเจน

1

สังเกตการณ์งานกฐินครู บาอริ ยชาติ อริ ยจิตโต อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อ 7-9 พฤศจิกายน 2558 , สังเกตการณ์งานกฐิน
ครู บาเทือง นาถสี โล วัดพระธาตุดงสี มา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อ 29-30 ตุลาคม 2558 , สังเกตการณ์งานกฐินครู บาน้อย เชปั ญโญ วัดศรี
ดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อ 28 กันยายน 2558
2
สังเกตการณ์การมาทาบุญในวันปกติ และ สัมภาษณ์ครู บาน้อย เตชปั ญโญ เมื่อ 4 มีนาคม 2559
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ภาพที่ 1 : แสดงภาพลักษณะการนุ่งห่มของครูบาคติใหม่ที่มีลักษณะคล้ายการนุ่งห่มของครูบาศรีวิชัย
การเป็นพระนักพัฒนา เป็น ภาพลักษณ์ส าคัญหนึ่ งในการรับ รู้ของผู้ คนในสั งคมต่อความเป็ น
ครูบาศรีวิชัย การสร้างวัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เป็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งที่กลุ่มครูบาคติใหม่พยายามอ้างอิง โดย
กลุ่มครูบาคติใหม่จะสร้างวัดของตนเองให้มีลักษณะที่ยิ่งใหญ่สวยงาม เน้นการใช้ศิลปะล้านนาประยุกต์ เป็นที่
รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยว ความยิ่งใหญ่ ของวัด และ การเป็นพระนักพัฒนา เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้
เห็นถึงบารมีของครูบาผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดนั้น ดังนั้นการสร้างวัดของกลุ่มครูบาคติใหม่ จึงไม่ได้เป็นเพียงแต่การ
สร้างวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่ยังเป็น การสร้างวัดเพื่อประกาศบารมีของตนเองด้วย ซึ่งแน่นอนว่า ทุน
ปัจจัยจานวนมหาศาลที่ถูกนามาสร้างวัดของครูบาคติใหม่เหล่านี้ ได้มาจากการทาบุญของผู้ที่มีความศรัทธาต่อ
ตัวครูบาคติใหม่เพียงเท่านั้น หรือ ได้มาจากช่องทางอื่นๆ ด้วย (ซึ่งหวังว่าจะมีผู้ศึกษาในมุมมองนี้ต่อไป)
การอ้างอิงตัวเองผ่านว่าเป็นครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด ผู้คนในสังคมหลายคนเชื่อว่าครูบาคติ
ใหม่บางรูปเป็นครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด โดยส่วนนี้จะยกกรณีตัวอย่างอยู่ 2 กรณีหลักคือ กรณีครูบาเทือง
นาถสีโล และ ครูบาบุญ ชุ่ม ญาณสงฺวโร กรณีครูบาเทือง นาถสีโล โดยครูบาเทืองกล่าวว่า ท่านมีเหตุการณ์
สาคัญ 3 สิ่งในชีวิตท่ านที่ทาให้คนเชื่อว่าท่ านหนึ่งครูบาศรีวิชัย กลับชาติมาเกิด ประการแรกคือ ท่านเกิดวัน
เดียวกันวันที่ครูบาศรีวิชัยมรณภาพ คือท่านเกิดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2508 ส่วนครูบาศรีวิชัยมรณภาพเมื่อ 20
กุมภาพันธ์ 2481 ประการที่สองคือ ตามมุขปาฐะเกี่ยวกับอมมตะวาจาของครูบาศรีวิชัยที่ว่า ภายหลังจากที่ครู
บาศรีวิชัยโดนข้อหาครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2478 ท่านได้กล่าวไว้ว่า “...หากน้้าปิงไม่ไหลย้อนขึ้นเหนือ จะไม่
ขอกลับมาเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่...” อย่างไรก็ตามในช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ได้มีการสร้างเขื่อนภูมิพลขึ้น
โดยสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2508 ซึ่งตรงกับปีเกิดของครูบาเทือง และประการสุดท้าย เชื่อกันว่ าอนุสาวรีย์ครู
บาศรีวิชัยสามารถกลับ มาตั้งที่เชียงใหม่ได้ในปี 2508 เช่นกัน ดั งนั้นจากเหตุการณ์สาคั ญ 3 ประการนี้ครูบา
เทืองกล่าวว่าจึงทาให้คนในภาคเหนือเชื่อกันว่า ท่านคือครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด3
วัดบ้ านเด่ นสะหลีศรี เมืองแกน แม่ แต่ ง จ เชี ยนใหม่ ครู บาเทือง (ให้สัมภาษณ์เพื่อทาบันทึกรายการ 2) (เผยแพร่ เมื่อ 6
ธันวาคม 2014) ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=y0svjiYpV0Y
3
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ในกรณีของครูบาบุญชุ่ม ญาณสงฺวโร เช่นกัน ประวัติครูบาบุญชุ่มบางเอกสารกล่าวว่าท่านเกิดใน
ปี พ.ศ.2505 บางฉบับก็กล่าวว่าท่านเกิดในปี พ.ศ.2508 โดยเมื่อครั้งที่ท่านได้บวชเป็นสามเณรอยู่วัดบ้านด้าย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ท่านได้มีดาริจะสร้างพระธาตุดอยเวียงแก้ว ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยเล่ากันว่าท่าน
ได้นิมิตเห็นเป็นสถูปเก่า และเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่จะได้เป็นผู้กลับมาบูรณะ แต่อย่างไรก็ตามการบูรณะพระธาตุ
ดอยเวียงแก้วต้องใช้ง บประมาณจานวนมาก และด้ วยชื่อเสียงของท่านโด่งดังมาขึ้นพื้นที่เชียงใหม่ ชนชั้น นา
เชียงใหม่ในขณะนั้น ได้นิมนต์ท่านขึ้น มาโปรดเมตตาญาติโยมที่เชี ย งใหม่ แต่ท่านกับ ปฏิ เสธแล้ ว กล่าวว่า
“...เชียงใหม่ หนามนัก(เยอะ) หากเฮาไป หนามจะปัก(ตา)ตีนเฮา...”4 จากคากล่าวนี้ ทาให้คนเชียงใหม่หลาย
คนเชื่อกันว่า ท่านเป็นครูบาศรีวิชั ยมาเกิด ตามความเชื่อเกี่ยวกับมุขปาฐะอมตะวาจาของครูบาศรีวิชัยดังที่
กล่าวไว้ข้างต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เห็นลักษณะการอ้างอิงตัวเองของกลุ่มครูบาคติใหม่ กับ ภาพลักษณ์
ครูบาศรีวิชัย การอ้างอิงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบารมีให้แก่กลุ่มครูบาคติใหม่ด้วย ทั้งการอ้างอิงว่า
ตนเองคือครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด การอ้างอิงผ่านภาพลักษณ์จากภาพถ่าย หรือแม้แต่การอ้างอิงลักษณะ
ของการเป็นพระนักพัฒนา ซึ่งเป็น ภาพลั กษณ์สาคัญของครู บ าศรี วิชัย โดนการอ้างอิงกับภาพลั กษณ์ของ
ครูบาศรีวิชัย เป็นปัจจัยทาให้ผู้คนในสังคมเกิดความศรัทธาต่อครูบาคติใหม่อย่างยิ่ง และเป็นที่มาของความเชื่อ
ที่ว่า “...เจ้าตนบุญปิ๊กมาเกิด...”
“ครูบาศรีวิชัยในอุดมคติ” : การผลิตซาและการสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย ทศวรรษ 2470
ช่ว งทศวรรษหลั ง 2490 เป็ น ต้น มา เกิดกระบวนการผลิ ตซ้า และสร้ างภาพลั กษณ์ให้ ครู บ า
ศรีวิชัยขึ้นหลายกระบวนการ เช่น การผลิตหนังสือชีวประวัติ อนุสาวรีย์ เพลงซอ ภาพถ่าย เครื่องรางและของ
ฝาก เรื่องเล่าตานานมุขปาฐะ และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้เป็นการสร้างภาพจาของครู
บาศรีวิชัยให้อยู่ในพื้นฐานการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงกลุ่มครูบาคติใหม่ด้วย โดยถือ
ว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ภายใต้กระบวนการผลิตซ้าภาพลักษณ์ดังกล่าวสร้างกรอบความเข้าใจต่อครูบา ศรีวิชัยใน
ความทรงจา ทั้งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงว่า เรื่องราวของครูบาศรีวิชัยที่กระบวนการเหล่านี้ผลิตขึ้น มีความ
จริงแท้ประการใด มีการดัดแปลง หรือสร้าง ราวเรื่องอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยเพิ่มมากน้อยแค่ไหน ซึ่ง
บทความส่วนนี้จะกล่าวถึงการผลิตซ้าและการสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย 3 ประการ คือ 1. การผลิตหนังสือ
ชีวประวัติครูบาศรีวิชัย 2.ภาพถ่ายครูบาศรีวิชัย 3.อนุสาวรีย์และมุขปาฐะที่มาพร้อมการสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศ
รีวิชัย เพื่อตอบคาถามว่า เหตุใดครูบาคติใหม่จึงพยายามเชื่อมโยงกับความเป็นครูบา ศรีวิชัย
หนังสือชีวประวัติครูบาศรีวิชัย ณ ปัจจุบันสามารถรวบรวมได้ถึง 46 โดยฉบับแรกเขียนขึ้ นในปี
2472 โดยเจ้าสุริยวงศ์ วโรรส และ ล่าสุดในปี 2558 โดยสมาคมชาวลาพูน แต่ละฉบับยังได้รับการตีพิมพ์ซ้า
หลายรอบ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือประวัติย่อและผลงานของครูบาศรีวิชัย ที่เขียนโดยหลวงศรีประกาศ ตีพิมพ์
เสมอชัย พลูสุวรรณ , รั ฐฉาน (เมื องไต) พลวัตของชาติพันธุ์ ในบริ บทประวัติศาสตร์ และสั งคมการเมื องร่ วมสมัย ,
กรุ งเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) , 2552 , น.145-147
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ถึง 5 ครั้ง รวมกว่า 41,000 ฉบับ โดยเป็นพิมพ์เพื่อถวายเป็นธรรมทาน5 อีกเล่มหนึ่งคือหนังสือประวัติครูบาศรี
วิชัย รวบรวมเรียบเรียงโดย พระอานันท์ พุทธธัมโม ได้รับการตีพิมพ์ ถึง 9 ครั้ง รวมกว่า 75,650 ฉบับ 6 โดยมี
การตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความถี่มากยิ่งขึ้น
ส่ ว นเนื้อ หาในหนั ง สื อ ฉบั บ ที่ เ นื้ อ หามี อิท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ของผู้ คนทั่ ว ไปเป็ น งานเขีย นของ
ส.สุภาภา โดยเป็นการบรรยายเนื้อหาอย่างละเอียด และมีความเป็นวรรณกรรมสูง สามารถสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึก ของเรื่องราวให้แก่ผู้อ่านด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนาโครงเรื่อง และ เนื้อหามาเทียบกับบทประพันธ์
เพลงซอประวัติครูบาศรีวิชัยที่ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ ในปี 25207 และการแสดง แสงสีเสียง
ล้านนาโอเปร่า น้อมไหว้สาครูบาเจ้า ที่ประพันธ์โดย ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ซึ่งแสดงในงานสรงน้าพระบรมธาตุ
หริภุญชัยฯ จังหวัดลาพูน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 25578 จะเห็นว่ามีลักษณะโครงเรื่อง และเนื้อหาที่คล้ายคลึง
กัน แสดงให้เห็นว่า หนังสือประวัติครูบาศรีวิชัย ฉบับ ส.สุภาภา มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย
ต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนในสังคมทั้งพื้นที่ภาคเหนือและต่างพื้นที่เป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตามในแง่ของเนื้อหา และโครงสร้างของหนังสือประวัติครูบาศรีวิชัย ให้ความสาคัญของ
เนื้อหาและเน้นย้าภาพลักษณ์ในบางประการตามเจตนาของผู้ เขียนแตกต่างไป เช่น สุวัฒ น์ วรดิลก เน้ น
ความส าคั ญ กับ การน าครูบ าศรี วิ ชัย มาเป็ น ตั ว แทนการต่ อ สู้ ท างการเมือ ง 9 แต่ โ ดยส่ ว นมากแล้ ว หนั ง สื อ
ชีว ประวัติครูบาศรีวิชัยมักจะมีโครงเรื่ องเนื้อหาที่คล้ ายคลึงกันเกือบทั้งหมด คือ ตั้งแต่ เกิด การเข้าสู่ เพศ
บรรพชิต การบาเพ็ญ ผลงานของครูบาศรีวิชัย จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
หากสรุป เนื้ อหาภาพรวมหนั ง สื อ ประวั ติค รู บ าศรี วิ ชัย ทุก เล่ ม ให้ เห็ น ถึ งลั กษณะการผลิ ต ซ้ า
ภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยที่สาคัญๆ คือ 1.เรื่องปาฏิหาริย์กับการกาเนิด และ การต่อสู้ดิ้นรนต่อความยากลาบาก
จากความยากจนต่างๆ 2.ความฝักใฝ่ต่อการเข้าสู่เพศบรรพชิต 3.ลักษณะจิตใจที่แตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป
เช่น การมีเมตตาสูง ความสนใจในทางธรรม 4.กรณีของข้อขัดแย้งระหว่างครูบาศรีวิชัยกับรัฐส่วนกลาง ในส่วน
นี้มีความแตกต่างในการตีความบ้างในบางเล่ม เช่น อธิบายถึงความไม่เข้าใจกันระหว่างสิ่งใหม่และสิ่งเก่า การ
พ้นโทษจากพระเมตตาของสมเด็จสังฆราช10 หรือ มองว่าครูบาศรีวิชัยเป็นผู้นาในการต่อต้านอานาจกรุงเทพฯ
และส่วนที่ถูกให้ความสาคัญมากที่สุดคือ 5. การบูรณะ ซึ่งให้ภาพลักษณ์การเป็นพระนักพัฒนาแก่ครูบาศรีวิชัย
โดยจะชี้ให้เห็นถึงจานวนสถานที่ที่ครูบาศรีวิชัยได้เดินทางไปบูรณะ และสถานที่ที่สาคัญที่สุด และมักถูกมองว่า
เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของครูบาศรีวิชัยคือ การสร้างถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ เพราะฉะนั้น จากเนื้อหา
ศรี ประกาศ, หลวง , (พิมพ์ครั้งที่ 5) , ประวัตยิ ่อและผลงานของครูบาศรีวชิ ัย, เชียงใหม่:ธนบรรณการพิมพ์ ,2538
สมาคมชาวลาพูน , (พิมพ์ครั้งที่ 9) , ครูบาเจ้ าศรีวชิ ัย นักบุญแห่ งลานนา ศรีหริภุญชัย , เชียงใหม่ : โรงพิมพ์นนั ธ์ , 2559
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เหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นการนาเสนอและผลิตซ้าภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย อยู่หลายประการเช่น การเป็นตนบุญ
การเป็นพระผู้เมตตา การเป็นพระนักพัฒนา และเรื่องภาพลักษณ์เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ต่างๆ ภาพลักษณ์ และ
เค้าโครงประวัติที่ถูกผลิตซ้าอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ กลายมาเป็นพื้นทางการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนใน
ปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มครูบาคติใหม่ ต่อเรื่องราวของครูบาศรีวิชัย อีกทั้งยังเป็นเค้าโครง และ ภาพลักษณ์ที่เป็น
ต้นแบบที่กลุ่มครูบาคติใหม่นาไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง และ การนาเสนอภาพลักษณ์ของตนเอง ทั้งแง่การ
เขียนประวัติตนเอง การเล่าต่อ และนาไปเป็นวัตรปฏิบัติเช่นกัน
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย
เช่นกัน โดยส่วนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างอนุสาวรีย์ที่เชิงดอยสุเทพเป็นหลัก โดยอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเริ่ม
มีดาริสร้างเมื่อปี 249911 โดยคณะกรรมการจัดสร้างจากจังหวัดเชียงใหม่ นาโดย หลวงศรีประกาศ และ เจ้า
แก้วนวรัฐ
การสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นการประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ครูบาศรีวิชัย ให้ยืนเด่นอยู่คู่
กับผลงานชิ้นโบว์แดงของท่าน คือการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ และแน่นอนว่าเรื่องราวการสร้างถนนขึ้นพระ
ธาตุดอยสุเทพ เป็นอีกส่วนหนึ่งในชีวประวัติครูบาศรีวิชัยที่ถูกให้ความสาคัญมากส่วนส่วนหนึ่งในช่วงชีวิตและ
ผลงานของครูบาศรีวิชัย ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพจึงกลายมาเป็นการรับรู้และความเข้าใจ
หลักหนึ่งของผู้คนในปัจจุบันต่อเรื่องราวของครูบาศรีวิชัย
ในแง่ของภาพลักษณ์ที่ปรากฏผ่านตัวอนุสาวรีย์ เช่น ลักษณะท่าทาง ลักษณะการนุ่งห่ม โดย
ภาพลักษณ์ที่อนุสาวรีย์ได้นาเสนอออกมาถือ การนุ่งผ้ารัดอก ห้อยลูกประคา ถือไม้เท้า ลักษณะต่างๆ เหล่านี้
ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความเข้าใจและการรับรู้ของคนในปัจจุบันต่อลักษณะภาพลักษณ์การนุ่ งห่มของครูบา
ศรีวิชัย และกลุ่มครูบาคติใหม่เหล่านี้จึงได้นาภาพลักษณ์เหล่านี้จากการับรู้และความเข้าใจของตนเอง นาไปใช้
เป็นวัตรปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงตนเองเข้ากับความเป็นครูบาศรีวิชัย และกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ถือสิ่งที่ครูบาศรีวิชัยถือ
เป็นวัตรปฏิบัติของท่าน ซึ่งแน่นอนว่าภาพลักษณ์ต่างๆ เหล่านั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ตามหลักฐานร่วมสมัยว่า
ครูบาศรีวิชัยได้ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ ครูบาศรีวิชัยใส่ผ้ากรักแดงจริงหรือไม่ สิ่งเหล่านี้กลายเป็น
ข้อสงสัยและข้อถกเถียงกันในกลุ่มนักวิชาการที่สนใจประเด็นเรื่องครูบาศรีวิชัยอยู่ในปัจจุบัน
ยิ่งไปกว่านั้ นในกระบวนการสร้ างอนุ ส าวรี ย์ ครู บ าศรี วิชั ย ปรากฏตานานที่เ กี่ย วพัน กับ การ
ก่อสร้างด้วย ตานานดังกล่าวเกี่ยวโยงกับความเชื่อเรื่อง อมตะวาจาครูบาศรีวิชัยที่เชื่อว่า ภายหลังครูบาศรีวิชัย
ถูกอธิกรณ์คณะที่สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มชนชั้นนาเชียงใหม่ ครูบาศรีวิชัย
กล่าวอมตะวาจาว่า “...หากน้าปิงไม่ไหลย้อนขึ้นเหนือ จะไม่ไปเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่อีก...” ภายหลังจาก
การพ้นข้อกล่าวหาครูบาศรีวิชัยก็ไม่ได้ขึ้นมาเชียงใหม่อีกจนคราวมรณภาพ ภายหลังในปี 2507 รัฐบาลได้สร้าง
เชื่อมภูมิพลที่จังหวัดตาก จึงทาให้น้าเอ่อท่วม การสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยจึงเปรียบเสมือนอมตะวาจาของ

หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ,(4)ศธ.2.2.3.1/11 , การสร้ างอนุสาวรีย์พระศรีวชิ ัยเพื่อนาไปประดิษฐานบริเวณเส้ นทางขึ้นสู่
ดอยสุ เทพจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2499-พ.ศ.2506)
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ครูบาศรีวิชัยนั้นได้เสื่อมและถอนไป 12 ตามความเชื่อจึงเชื่อว่าอนุสาวรีย์จึงสามารถประดิษฐานได้ในปี 2508
ทั้งที่จริงการสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยมีการดาริและเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2499 เป็นต้นมา และสาเร็จจน
นามาประดิษฐานตั้งแต่ปี 2506 แล้ว 13 ความเชื่อเกี่ยวกับตานานการสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ถูกนาไป
เชื่อมโยงกับการขึ้นมาเป็นครูบาคติใหม่ของครูบารูปสาคัญท่านหนึ่งด้วย 14 ดังที่กล่าวมาข้างต้น
ความสาคัญขององค์พระธาตุดอยสุเทพ ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
สังเกตจากคาขวัญจังหวัดเชียงใหม่ที่กล่าวว่า “...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุพชาติล้วนงามตา งาม
ล้ าค่านครพิงค์ . ..” นักท่อ งเที่ย วที่ไปเที่ย วเชี ย งใหม่จึ งเชื่ อกัน ว่า หากไม่ได้ไปนมัส การพระธาตุดอยสุ เทพ
เปรียบเสมือนไปไม่ถึงเชียงใหม่ จากความสาคัญดังกล่าวขององค์พระธาตุดอยสุเทพ เป็นอีกอิทธิพลหนึ่งที่ทา
ให้ภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยยิ่งไปตามไปด้วย เพราะหากขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพก็จาเป็นต้องแวะไป
กราบนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และทุกวันนี้ยังคงมีใส่บาตรพระสงฆ์ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อีกทั้ง
ยังเป็นพื้นที่บนบานขอพรของผู้คนจานวนมากที่เคารพและศรัทธาในตัวครูบาศรีวิชัย 15 จึงถือได้ว่า อนุสาวรีย์
ครูบาศรีวิชัยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ช่วยผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงตานานมุขปาฐะที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นครูบาศรีวิชัยด้วย
กล่าวโดยสรุป กระบวนการผลิตซ้าและการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ครูบาศรีวิชัย ตั้งแต่ 2499 เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน แน่นอนว่ากระบวนการต่างๆ ล้ วนมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศคุณงามความดีของครูบา
ศรีวิชัย แต่อย่างไรก็ตามผลอีกด้านหนึ่งของกระบวนต่างๆ เหล่านั้ นทั้ง หนั งสื อชีว ประวัติ และ การสร้าง
อนุสาวรีย์ ณ เชิงทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ เป็นการผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์ของครูบา ศรีวิชัยในกลายเป็น
การรับรู้และความเข้าใจหลั กของผู้ คนในสั งคม โดยไม่รู้ ว่ากระบวนการเหล่ านั้น มีการสร้ างเสริ มเติมแต่ง
ภาพลักษณ์อะไรบ้าง หรือแม้แต่ตั้งคาถามว่าภาพลักษณ์เหล่านั้นสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักฐานประวัติศาสตร์
มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นจึงถือได้ว่าการรับ รู้ และความเข้าใจของผู้คนในสังคมปัจ จุ บั น ต่อเรื่ องราวเกี่ย วกับ
ครูบาศรีวิชัย อยู่ภายใต้กระบวนการการและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ครูบาศรีวิชัยเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้นจากการศึกษาพบว่า เมื่อผู้คนในสังคม รวมถึงกลุ่มครูบาคติใหม่ด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มคน
หนึ่งที่อยู่ภายใต้กระแสกระบวนการเหล่านี้ด้ว ยเช่นกัน มีลักษณะความเข้าใจต่อภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัย
เพ็ญสุ ภา สุ ขะตะใจอินทร์ ,ปริ ศนาโบราณคดี “เงื่อนงาแห่ งอมตะวาจาของครูบาศรีวชิ ัย หากน้าปิ งไม่ ไหลย้อน จักไม่ ขอ
เหยียบนครเชียงใหม่ (1) , มติชนสุ ดสัปดาห์ปีที่ , 35 ฉบับที่ 1795 [9-15 ธ.ค.2558] , ปริ ศนาโบราณคดี “เงื่อนงาแห่ งอมตะวาจาของครูบาศ
รี วิชัย หากน้าปิ งไม่ ไหลย้ อน จักไม่ ขอเหยียบนครเชี ยงใหม่ (2) , มติชนสุ ด สัป ดาห์ ปีที่ , 35 ฉบับที่ 1796 [16-22 ธ.ค.2558] , ปริ ศนา
โบราณคดี“เงื่อนงาแห่ งอมตะวาจาของครูบาศรีวชิ ัย หากน้าปิ งไม่ ไหลย้อน จักไม่ ขอเหยียบนครเชียงใหม่ (จบ) , มติชนสุ ดสัปดาห์ปีที่ , 35
ฉบับที่ 179 [23-29 ธ.ค.2558]
13
หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดเชียงใหม่ , ชม.1.2.22/12 , เรื่ องการก่อสร้ างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวชิ ัย 2506-2508
14
ครู บาเทือง นาถสี โร วัดบ้านเด่น อ. แม่แตง เชียงใหม่ ตอน1รายการบันทึกลับแดนสยาม (ให้สัมภาษณ์เพือ่ ทาบันทึก
รายการ) (เผยแพร่ เมื่อ 1 ธันวาคม 2014) ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=31nKy10sC20
15
สังเกตการณ์ร่วมใส่ บาตรพระสงฆ์ สามเณร ณ ลานอนุสาวรี ยค์ รู บาศรี วชิ ยั เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558
12
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ตามกระแสของกระบวนการผลิตซ้าภาพลักษณ์เหล่านั้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่กลุ่มครูบาคติใหม่นาการรับรู้
และความเข้าใจต่างๆ เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่
ตนเอง เพื่อ เป็ น จุด ขายหนึ่ งให้ ผู้ ค นในสั ง คมที่ มีพื้ น ฐานการั บ รู้ แ ละความเข้ าใจต่ อ เรื่ องราวครู บ าศรี วิ ชั ย
เช่นเดียวกันกับกลุ่มครูบาคติใหม่ มีความสนใจและศรัทธาต่อกลุ่มครูบาคติใหม่เหล่านั้น และพร้อมจะเชื่อกัน
ว่า สิ่งที่ครูบาคติใหม่เหล่านั้นปฏิบัติเป็นวัตรปฏิบัติ ที่ครูบาศรีวิชัยปฏิบัติ และเป็นภาพลักษณ์ของสาคัญของ
การเป็น “ครูบา” “ตนบุญ” และ “เกจิ” ของกลุ่มครูบาคติใหม่ (ซึ่งจะกล่าวต่อไป)
“เฮง.. เฮง.. รวย.. รวย..” : การตอบนองความไม่มั่นคงของคนในสังคมปัจจุบัน
ลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งของกลุ่มครูบาคติ ใหม่ คือ สามารถสนองความไม่มั่นของผู้คนใน
สังคมปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการพยายามปรับตั วเพื่อให้ตนเองสามารถตอบสนองความไม่มั่นคงของผู้คนใน
สังคม จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ครูบาคติใหม่มีเชื่อเสียง และมีผู้หลั่งไหลเข้ามาศรัทธาจานวนมาก
กลุ่มคนที่เข้ามาศรัท ธากับครูบ าคติใหม่ มี อยู่หลากหลายกลุ่ม ทั้ งกลุ่มที่เป็ นชนชั้น กลางจาก
กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด กลุ่มคนในพื้นที่ กลุ่มชาติพันธุ์ หรือ ชนกลุ่มน้อยจานวนมาก ซึ่งแตกละกลุ่มต่างมี
ลักษณะของความไม่มั่นคงในชีวิตที่แตกต่างกันไป เช่น กลุ่มชนชั้นกลางมักมีความไม่มั่นคงในแง่ของอาชีพการ
งาน หรือ ปัญหาครอบครั ว กลุ่มชาวบ้านทั่วไปอาชีพการงานที่ต้องอยู่ ภายใต้นโยบายของรัฐที่ ไม่มั่นคง หรือ
แม้แต่การเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการของรัฐ ส่วนชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ จากการลงพื้นที่ หลายคนมักมี
ปัญหาเรื่องกับความมั่นคง และการถูกทาให้เป็นชายขอบของสั งคม อย่างไรก็ตามเนื้ อหาส่วนนี้ จะกล่าวถึ ง
เพียงความไม่มั่นคงของกลุ่มคนชนชั้นกลางเป็นหลัก
ความปัจเจกและความเป็นพหุนิยมทางศาสนา เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถที่
จะเข้าศรัทธากลุ่มครู บาคติใหม่ได้อย่างไม่ รู้ สึกแปลกใจในความเป็ นพหุความเชื่อที่ปรากฏในวัดของครูบ า
คติใหม่ อีกทั้งกลุ่มครูบาคติใหม่แต่ละรูปมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น ครูบาน้อย และ ครูบาอริยชาติ มัก มี
ลักษณะไปในแนวทางเมตตามหานิยม อาจเรียกได้ว่า “พุทธพาณิชย์ และ ไสยพาณิยช์” ได้ ส่วน ครูบาบุญชุ่ม
ญาณสงวโร มีลั ก ษณะคล้ า ยกับ พระป่ า โดยครู บ าบุ ญชุ่ ม มั ก จะได้รั บ การเรี ย กขานว่า “อรั ญวาสี ภิ ก ขุ ”
เช่นเดียวกัน รสนิยมทางศาสนาของผู้คนในสังคมปัจจุบัน สามารถที่จะเลือกศรัทธาครูบารูปใดก็ได้ ตามรสนิยม
ที่ตนเองชื่นชอบ ดังนั้นครูบาคติใหม่หนึ่งองค์ จะไม่ได้มีเพียงกลุ่มลูกศิษย์เพียงกลุ่มเดียว และ ลูกศิษย์หนึ่งคนก็
ไม่จาเป็นจะต้องศรัทธาครูบาคติใหม่เพียงรูปเดียวด้วยเช่นกัน หรือศรัทธาเพียงครูบาคติใหม่เท่านั้น
ความเป็ น พหุ นิ ย มทางศาสนา ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานความหลากหลายทางศาสนาในสั ง คมเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้อ ยู่ แ ล้ ว 16 วั ดของครูบ าคติใ หม่ จึ ง ไม่ มีเ พีย งแค่รู ป เคารพที่ เป็ น เพีย งความเชื่ อ ของพุ ท ธ
ด้วย ลักษณะพื้นฐานความเชื่อที่เป็นพหุนิยมของคนในสังคมจึงทาให้ คนที่เข้าศรัทธาไม่รู้สึกแปลกกับการเห็น
วัดที่มีรปู เคารพหลายความเชื่อ รวมถึงความหลากหลายลักษณะในตัวครูบาคติใหม่

16

ดู ปรานี วงษ์เทศ , สั งคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์ , กรุ งเทพฯ : เรื อนแก้วการพิพม์ , 2539
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ลักษณะการปรับตัวของครูบาคติใหม่ที่เน้นสนองความหลากหลายทางความเชื่อของผู้คนในสังคม
ครูบาคติใหม่บางรูปจึงจาเป็นต้องสร้างรูปเคารพที่สามารถตอบสนองความเป็นพหุนิยมทางศาสนาของผู้คนให้
ได้ ดังกรณีวัดของครูบาอริ ยชาติ ปรากฏรูปปั้นเทวรูปสาคัญๆ จานวนมาก เช่น เจ้าแม่กวนอิม พระพิฆเนศ
พระพรหม เทพทันใจ เทพกระซิบ ซึ่งเป็นผีนัตในความเชื่อของคนพม่า หรือแม้กระทั่งรูปปั้น นางกวักอ้วน17
หรือแม้แต่ในวัดของครู บาเทือง วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน มีการสร้างวัดอย่างยิ่งใหญ่ มีพระธาตุถึง 12
องค์ แต่ละองค์จะเป็นพระธาตุประจาปีนักษัตรตามความเชื่อของผู้คน18
ในแง่ความไม่มั่นคงในครอบครัว เป็นอีกความไม่มั่นคงหนึ่งที่ทาให้คนเหล่านี้เข้ามาศรัทธาตัวครู
บาคติใหม่ มีผู้ศรัทธาครูบาคติใหม่ท่านหนึ่ง เป็นผู้หญิงชนชั้นกลางจากรุงเทพฯ กล่าวถึงปัญหาในครอบครัว ที่
ต้องแยกทางกับสามี เพราะสามีของเธอมีผู้หญิงอื่น เธอกล่าวช่วงเวลาดังกล่าวเธอเครียดมาก เครียดถึงขั้นคิด
จะเอาปืนไปยิงผู้หญิงคนที่เข้ามามีสัมพันธ์กับสามีของเธอ แต่เธอตัดสินใจที่จะไม่ทา จึงหันมาทาบุญ ขอพรกับ
ครูบาคติใหม่ท่านหนึ่ง โดยเธอกล่าวว่าเธอได้ซื้อน้าต้นที่ทาจากเงิน(คนโท) เพื่อขอให้ครูบาช่วยกรวดน้าอุทิศให้
เจ้ากรรมนายเวรช่วงที่ครูบาเข้านิ โรธกรรม เพื่อให้เขาพ้ นจากเคราะห์กรรมที่เขากาลังประสบ เธอกล่าวว่า
หลายหลังจากที่ครูบากรวดน้าอุทิศให้ เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอโล่งและดีขึ้น พลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือ ทาให้
เธอใจเย็นขึ้น มีสติ มีสมาธิมากขึ้น เธอจึงเชื่อและศรัทธาตัวครูบาคติใหม่อย่างยิ่ง
กลุ่มชนชั้นกลางที่เป็นลูกศิษย์ครูบาคติใหม่ ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มนักธุรกิจ หรือ ข้าราชการ กลุ่ม
คนเหล่านี้ต่างมี ไม่ความมั่นคงในแง่ของการช่วงชิงแข่ง ขัน ในหน้าที่การงาน สภาวะความไม่มั่นคงดังกล่ า ว
เกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยม เพราะฉะนั้นความสามารถจึงอาจจะไม่ใช่เพียงปัจจัยสาคัญที่จะสามารถทา
ให้กลุ่มคนเหล่านี้บรรลุถึงเป้าหมายหน้าที่การงาน ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จึงหันมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกลุ่มครู
บาคติใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการทางาน
หากกล่าวถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสภาวะความไม่มั่นคงต่อธุรกิจการงานของผู้
ศรัทธากลุ่มครูบาคติใหม่ที่ชัดเจนที่สุด มักได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ปี 40 หรือที่รู้จักในชื่อ วิกฤติการณ์
ต้มยากุ้ง และ วิกฤติการณ์แฮมเบอร์เกอร์ ในช่วงทศวรรษ 2550 อย่างผู้ศรัทธาท่านหนึ่งกล่าวว่ามีปัญหาเรื่อง
ที่ดิน ที่ขายไม่ได้ และโดนโกง เมื่อได้เข้ามาศรัทธาครูบาคติใหม่ ได้ขอบารมีครูบาช่วย โดยได้นาโฉนดที่ดินมา
ขอให้ครูบาคติใหม่ช่วยมนต์ และนาไปวางไว้หน้าพระขณะที่ท่านสวดมนต์เย็น หลังจากนั้นก็ทาให้เขาขายที่ดิน
ได้ โดยเป็นการขายทีเ่ ขากล่าวว่าเป็นเรื่องบังเอิญและมหัศจรรย์มาก
จากความไม่มั่นต่างๆ ของกลุ่มคนเหล่านี้ กลุ่มครูบาคติใหม่จึงมีการสร้างปรับพิธีกรรมและการให้
ความหมายกับพิธีกรรมเพื่อตอบนองความไม่มั่นคงนั้นๆ ของผู้คน โดยพิธีกรรมที่ถูกดึง มาใช้หลักๆ ทุกๆงาน
ประเพณีที่จัดขึ้นที่วัดของครูบาคติใหม่คือ พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์-สืบชะตาหลวง ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมของ
ล้านนาเดิม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะลู กศรัทธา อีกทั้งยังมีการให้ความหมายใหม่ๆ ในบางพิธีกรรมเช่น
17
18

มีนาคม 2558

สังเกตการณ์งานกฐินครู บาอริ ยชาติ อริ ยจิตโต อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อ 7-9 พฤศจิกายน 2558
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การสร้างพระเจ้าทันใจ ในอดีตเป็นการสร้างเพื่อเสี่ยงทายสู่ความสาเร็จในงานใหญ่ๆ ข้างหน้า เช่น หากจะมี
การสร้างพระวิหาร จะต้องมีการเสี่ยงทายว่าจะสามารถสร้างพระเจ้าทั นใจได้สาเร็จภายใน 24 ชั่วโมงหรือไม่
หากทาสาเร็จ ก็เชื่อกันว่าการสร้างวิหารในภายภาคหน้าจะสาเร็จตาม แต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มครูบาคติใหม่ ได้
ให้ความหมายใหม่แก่พิธีกรรมดังกล่าว เช่น สร้างพระเจ้าโคตรทันใจ รวยทันใจ หรือรวมถึงพระเจ้ารวยมหา
สาน(ศาล19) ซึ่งในอดีตการสร้างพระจากไม้สานมีปรากฏอยู่แล้วในพื้นที่ภาคเหนือ แต่จะให้ชื่อในอีกลักษณะ
หนึ่ง เช่น พระเจ้าอินทร์สาน ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่พระอินทร์เป็นผู้สาน การให้ความหมายใหม่ๆ เหล่านี้
กับพิธีกรรม หรือการปรับพิธีกรรมเก่า ให้มีลักษณะสามารถนามาตอบโจทย์ความไม่มั่นคงของผู้คนได้ เป็นอี ก
กระบวนการหนึ่งของครูบาคติใหม่เพื่อดึงพลังศรัทธาจากกลุ่มคนในปัจจุบัน
“เจ้าใหญ่นายโตเปิ่นยังมาไหว้” : การสร้างบารมีผ่านการอิงแบบกับ “อานาจรัฐ”
การอิงกับอานาจรัฐเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบารมีแก่ตัวครูบาคติใหม่ด้วย โดยการอิง
แอบที่สังเกตได้ชัดจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือการอิงกับอานาจรัฐฝ่ายสงฆ์ และ การอิงอานาจรัฐฝ่ายฆราวาส กลุ่ม
ชนชั้นสูง และ กลุ่มนักการเมือง
กลุ่มครูบาคติใหม่พยายามจะอิงตัวเองอยู่กับอานาจของกลุ่ม พระสงฆ์ที่มีอานาจฝ่า ยปกครอง
โดยการรับตาแหน่งพระครูฐานานุกรมของพระราชาคณะที่สามารถแต่งตั้งตาแหน่งฐานานุกรมได้20 หรือรับ
ตาแหน่งจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง เช่นตาแหน่งพระครูต่างๆ 21เนื่องจากลักษณะของกลุ่ มครูบาคติใหม่ มักถูก
มองในแง่ลบจากกลุ่มพระสงฆ์ทั่วไปบางกลุ่ม เช่นถูกมองว่าเป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่ทาผิดครรลองของ พ.ร.บ.สงฆ์
โดยเฉพาะเรื่องสีผ้าที่นุ่งห่ม ไม่เป็นไปตามการบัญญัติของคณะสงฆ์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มครูบาคติ
ใหม่ เช่นการจัดงานพิธีกรรมบางอย่างที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มลัทธิพิธีที่แปลกใหม่ผิดครรลองพุทธศาสนาฝ่ายคณะ
สงฆ์ส่วนกลาง ดังนั้นการอิงแอบอานาจจากอานาจฝ่ายปกครองโดยการรับตาแหน่งพระครูฐานานุกรมจึงเป็น
สิ่งหนึ่งที่จะสามารถปกป้องตัวครูบาคติใหม่ และ กิจกรรมต่างๆ บางอย่า งของกลุ่มครูบาคติใหม่ได้ อีกทั้งการ
รับตาแหน่งต่างๆ ดังกล่าวของกลุ่มครูบาคติ ใหม่ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ผู้คนเชื่อมั่นและได้รับการนับถือ
เพิ่มขึ้นจากผู้คนในชุมชนใกล้เคียง
ไม่เพียงแต่การอิงอานาจฝ่ายจากพระสงฆ์ฝ่ายปกครองเท่านั้น การอิ งอานาจบุคคลของรัฐ เช่ น
ชนชั้นสูง และ กลุ่มนั กการเมือง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมบารมีให้ แก่ตัวครูบาคติใหม่และสามารถ
ปกป้องการต่อต้านของกลุ่มคนที่ ยกตัวอย่างกรณีสาคัญเช่น ในงานกฐินประจาปี 2558 ของครูบาอริยชาติ
อริ ย ชาติ โ ต ได้ เ ชิ ญ พล.เอก ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยความมั่ น คง และ รั ฐ มนตรี
กระทรวงกลาโหม ในการเป็นประธานในบัตรพลีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์พระสมเด็จองค์ปฐมโพธิญาณ หน้า
19
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20

ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว

11
11

ตัก 45 เมตร สูง 32 เมตร หรือในงานฉลองสมโภช 9 ปี 9 เดือน 9 วัน การสร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณ ครูบาได้
เชิ ญ พระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ เป็ น ประธานในพิ ธี แ ละทรงเป็ น ประธานมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลาพูน โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้รั บ
ทุนสนับสนุนการธนาคารออมสินถึง สองล้านบาท22
ผลประโยชน์ที่จากการแอบอิงอานาจรัฐ การอิงอาศัยกันแบบระบบอุปถัมภ์ ระหว่างกลุ่มครูบา
คติใหม่และกลุ่มอานาจรัฐทั้งฝ่ายฆราวาส และ ฝ่ายคณะสงฆ์ เป็นการอิงอาศัยและได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน
โดยผลประโยชน์ที่จะเกิ ดกับกลุ่มครู บาคติใหม่ ที่สาคัญที่สุดคือการเสริมสร้างบารมีของตนเอง ดังผู้วิจั ยได้
สัมภาษณ์เจ้าของโรงแรมครั้งเมื่อไปพักขณะลงพื้นที่สังเกตการณ์ กล่าวว่า “...เจ้าใหญ่นายโต เปิ่นลุกไหนลุก
เบ่ามา เปิ่นยังเสาะกั๋นมาไหว้ แสดงว่าบารมีเปิ่นสูง ไหว้ก่อไค่ไหว้ละกานี้...”23 เพราะฉะนั้น การมาของกลุ่มชน
ชั้นสูง และกลุ่มนักการเมือง จึงเป็นการมาเพื่อช่วยเสริมบารมีให้แก่ครูบาคติใหม่รูปนั้นๆ ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการ
เสริมสร้างแรงศรัทธาของผู้คนที่มีต่อครูบาคติใหม่ด้วย
ในกลุ่มนักการเมือง ผลประโยชน์ที่ได้รับมักเป็นฐานอานาจการเมืองจากผู้คนในพื้นที่ หากดูจาก
กระแสความชัดแย้งทางการเมืองในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พื้นที่ภาคเหนือถือว่าเป็นพื้นที่กลุ่มการเมืองที่เป็น
ฐานเสียงของพรรคเพื่อ ไทย ซึ่งคงความไม่พอใจต่อการทารัฐประหารครั บคณะรักษาความแห่งชาติ (คสช.)
ดังนั้นการมาของ พลเอก.ประวิตร วงศ์สุวรรณ หนึ่งในคณะรักษาความสงบ จึงไม่ได้มาเพียงเพราะเชื่อหรือ
ศรัทธาต่อตัวครูบา แต่การมาคือการยืมชื่อเสียงและบารมีของครูบาในฐานะเกจิที่มีผู้คนศรัทธาจานวนมาก ทั้ง
ที่เป็นคนในและนอกพืน้ ที่ภาคเหนือ สร้างฐานอานาจทางการเมืองของตนเอง
อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือการวางตัวของครูบาคติใหม่กับความแตกต่างความคิดทางการเมือง
ของกลุ่มผู้ศรัทธา โดยพบว่าครูบาคติใหม่เหล่านี้จะพยายามทาตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เลี่ยงที่จะกล่าวถึงการเมือง หรือแม้แต่เลี่ยงที่จะกล่ าวถึงความขัดแย้งของ
คณะสงฆ์ที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ส่วนกลุ่มผู้ศรัทธา จากการสังเกตการณ์พบว่ามีกลุ่มชนชั้ นกลางบางคนที่เป็นผู้
ศรัทธาครูบาคติใหม่ที่มีแนวคิดทางการเมืองทั้งสองขั้ว ผู้วิจัยได้พูดคุยกับชนชั้นกลางผู้หญิงท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่
มีความศรัทธาและค่อยอุปัฏฐากครูบาอริยชาติ ตั้งแต่เป็นเณรแต่ผู้ศรัทธาท่านนี้มีแนวคิดทางการเมืองเป็นขั้ ว
ตรงข้ามกับคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน รวมถึงเพื่อนสนิทที่เป็นทหารระดับสูงเช่นกัน การมาของ พล.เอก ประวิตร
จึงสร้างความขุ่นเคืองให้เธอและเพื่อนสนิท ของเธอ แต่อย่างไรก็ต ามการจัดการของเธอเกี่ ยวกับการมาของ
พล.เอก ประวิตร เธอกล่ าวว่า เธอจะไม่มาร่วมงานขณะที่ พล.เอก ประวิตร อยู่ในงาน และเธอจะมาร่วมงาน
ต่อเมื่อ พล.เอก ประวิตรกลับไปแล้วเท่านั้น24

22

สัง เกตการณ์ ป อยหลวงฉลองสมโภช 9 ปี 9 เดื อ น 9 วัน การสร้ า งวัด แสงแก้ว โพธิ ญาณ อ.แม่ ส รวย จ.เชี ย งราย
เมื่อ 30 ธันวาคม 2559
23
สัมภาษณ์เจ้าของโรงแรมกาแล อ.แม่สรวย จ.เชียงราย , เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2558
24
ป้าแดง(นามสมมติ) , สัมภาษณ์โดยผูว้ จิ ยั , เมื่อ 20 กันยายน 2559
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กล่าวโดนสรุป กลุ่มครูบาคติใหม่มีลักษณะของการอิงกับอานาจรัฐ และ คนของรัฐ ทั้งฝ่ายสงฆ์
และ ฆราวาส ซึ่งการอิ งอานาจดังกล่าวก่อให้ เกิดประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้อิงและฝ่ายผู้ถูกอิ ง ทั้งแง่การเสริมสร้ าง
บารมีและเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากกลุ่มพระสงฆ์บางกลุ่มในพื้นที่เดียวกัน หรืออีกด้านหนึ่งคือการสร้างฐาน
อานาจทางการเมืองของกลุ่มนักการเมือง และผลประโยชน์ด้านทุนปัจจัยที่จะเกิดกับพระสงฆ์ฝ่ายปกครอง สิ่ง
ที่น่าสนในคือ กลุ่มครูบาคติใหม่พยายามจะวางตัวอยู่อย่างไม่เลือกข้าง และเลี่ ยงที่จะกล่าวถึงปัญหาทางการ
เมืองทั้งการเมืองฝ่ายฆราวาส และการเมืองฝ่ ายคณะสงฆ์ ลักษณะการวางตัวของครูบาคติใหม่ในลักษณะนี้
จึงมีจานวนผู้ที่ศรัทธาต่อตัวครูบาจานวนมาก และ สามารถตอบสนองผู้ศรัทธาได้ทุกกลุ่มแนวคิดทางการเมือง
“ป๊าดด!! โทะ!! เป็นนาบุญของเปิ่น” : ความมั่งคั่ง ของ วัตถุปัจจัย และ ทุนปัจจัย
ดังที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มคนที่ศรัทธาครูบาคติใหม่เกิดขึ้นจากหลายประการด้วยกัน เช่ น ความ
เชื่อว่ากลุ่มครูบาคติใหม่เป็นตนบุญ-เกจิ ที่สืบทอดสิ่งที่เป็นครูบาศรีวิชัยในอุดมคติ ที่ผ่านกระบวนการผลิตซ้า
และสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ครูบาศรีวิชัยตั้งแต่ทศวรรษ 2470 เป็นต้นมา ความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากคาสอนหรือ
กิจกรรมที่สามารถตอบสนองความคาดหวังทางศาสนาของผู้คนในยุคปัจจุ บันได้ หรือแม้แต่การอิงตัวเองกับ
อานาจรัฐและคนของรัฐ เพื่อสร้างฐานบารมีให้แก่ตัวเอง จนทาให้ผู้คนหลั่งไหลมาศรัทธาอย่างมหาศาล ซึ่งการ
หลั่งไหลมาของผู้ศรัทธาจานวนมหาศาลนี้ จะมาพร้อมกับวัตถุปัจจัย และ ทุนปัจจัยมหาศาลด้วยเช่นกัน
ที่มาของทุนปัจจัยของครูบาคติใหม่ หลักๆ เท่าที่สามารถเห็นได้คือ ได้มาจากการบริจาคของกลุ่ม
ผู้ศรัทธา อาทิ ต้นเงิน จะมีการติดป้ายเพื่อรับบริจาคต้นเป็นเจ้าภาพต้นเงินต้นละแสน เมื่อถึงวันงานพิธี เงินที่
ได้รับการบริจาคจะถูก นามาแลกเป็นธนบัตรใบละยี่สิบบาทบ้าง หนึ่งร้อยบ้าง เพื่อนามาปักเป็นต้นเงินโขว์
พร้อมชื่อผู้บริจาค ในวัดงานพิธีที่กาหนดไว้เช่น งานกฐินประจาปี หรือ งานอายุวัฒนมงคลประจาปี โดยยอด
กฐินแต่ละปีของกลุ่มครูบาคติใหม่เป็นจานวนเงินที่สุดมาก เช่นงานกฐินประจาปี 2556 ของครูบาอริยชาติ
อริยจิตโต สูงถึง 20 ล้านบาท25 ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลเดียวที่สามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อีกเช่น จานวนเงินที่ได้จากการประมูลสิ่งของในงานพิธีสาคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อมูลมาเพียงอย่างเดียวคือ การ
ประมูลฟันของครูบาอริยชาติ จานวน 2 ซี่ โดยซี่แรกเป็นเงินจานวน 1.2 ล้านบาท และ อีกซี่หนึ่งได้ 2 ล้าน26
หรือจานวนเงินสุทธิที่ ใช้ในการสร้างศาลาหลวงมาต๋ามหน้ าบุญ 20 ปี บารมี พระครูบาเจ้ าเทือง นาถสีโ ล
พุทธศักราช 2549 โดยใช้งบประมาณทั้งหมดถึง 15 ล้านบาท27 ซึ่งยังไม่รวมถาวรวัตถุอื่นๆ อีกจานวนมากใน
วัดของครูบาเทืองด้วย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นทุนปัจจัยและวัตถุปัจจัยจานวนมหาศาลที่ หลั่งไหลเข้ามาจาก
ความศรัทธาของผู้คนทีม่ ีต่อครูบาคติใหม่
25

ยอมรวมกฐินประจาปี พ.ศ.2556 วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ,
http://www.watsangkaew.com/component/k2/item/82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%
E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99-2-3-%E0%B8%9E-%E0%B8%A2-56.html
26
สังเกตการณ์งานฉลอง 9 ปี 9 เดือน 9 วันการสร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อ 9 มกราคม 2558
27
สังเกตการณ์งานฉลองอายุวฒั นมงคล ประจาปี 2558 ครู บาเจ้าเทือง นาถสี โล เมื่อ เมื่อ 21-22 กุมภาพันธุ์ 2558
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สิ่งที่น่าสนใจคือ การบริหารจัดการเงินภายในวัด จะไม่ได้อิงอยู่ กับฆราวาสผู้เป็นคณะกรรมการ
ประจาหมู่บ้าน 28 แต่จะเป็นการบริหารจั ดการการเงินเองด้วยตั วของครูบาคติใหม่ จากการสัมภาษณ์บุคคล
สาคัญท่านหนึ่ง กล่าวว่า หากวัดครูบาท่านใดมีกลุ่ มกรรมการหมู่บ้านเข้า มายุ่งเกี่ยวกับวัด มั กจะเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างตัวครู บาและชาวบ้านขึ้นที่นั้ น เพราะฉะนั้นจึงมักจะปรากฏว่า ครูบาคติใหม่หลายรูปต้องย้าย
ออกจากวัดที่ใกล้ชิดกั บชุมชน 29 และหันไปซื้อที่ดินเพื่ อสร้างวัดที่ตนเองสามารถบริหารจัดการได้เองอย่าง
สะดวก 30ยกตัวอย่างกรณีครูบาเทือง ทราบว่ามีการโจมตีครูบาทั้งสองรูปด้วยหนังสือสนเทศ ที่เกิดจากปัญหา
เรื่องการขยายที่ดินของวัด และกรณีของครูบาอริยชาติ ซึ่งเคยเป็นพระครูบาที่ใกล้ชิดกับครูบาเทือง เกิดปัญหา
เกี่ยวกับการยักยอกเงิ นซึ่งกันและกันด้วยเช่ นกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่สามารถจะเข้าถึงกลุ่มคนที่เป็น คู่
ขัดแย้งกับครูบาเหล่านี้ได้ ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับครูบาเป็นส่วนใหญ่
การสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่ และการโชว์ต้นเงินมหาศาล เฉพาะนั้นวัดใหญ่ และ ต้นเงินที่สูงใหญ่จึงเป็น
อีกช่องสร้างหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความมีบารมีของครูบาคติใหม่ และเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความศรัทธา
ให้แก่ผู้คนได้ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างกรณีของคุณป้าสองท่าน ซึ่ง เป็นผู้ศรัทธาที่มาจากจังหวัดลพบุรี ได้กล่าว
กับผู้วิจัยว่า บารมีท่านสูงมาก ดูสิ่งที่ท่านทา ดูสิ่งที่ท่านสร้าง หากไม่มีบารมีจะคิดสร้างอะไรใหญ่อลังการและ
ส่วนงามเช่นนี้ไม่ได้ 31จากคาสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความศรัทธาของผู้คนต่อครูบาคติใหม่เกิดขึ้น
จากการแสดงบารมีผ่านถาวรวัตถุในวัดของตนเองด้วย เป็นที่มาของคาว่า “ป๊าดด!! โทะ!! เป็นนาบุญของเปิ่น”
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป ในเรื่องแหล่งที่มาของทุนปัจจัยของกลุ่มครูบาคติใหม่ ผู้วิจัยต้อง
ขอกล่าวไว้ก่อนว่า เป็ นการวิเคราะห์ผ่านสิ่ งที่พบเห็น และ ได้จากคาสั มภาษณ์บางส่วน ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งที่มาหลักของทุนปัจจัยจานวนมหาศาลได้ อีกทั้งยังต้องกล่าวไว้ว่า ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเงินจานวน
มหาศาลเหล่านี้ ถูกนาไปใช้ในลักษณะใดบ้างเช่นกัน เนื่องจากการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนปัจจั ยในวัดเป็น
การบริหารโดยตัวครูบาคติใหม่เอง สิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นปัญหาหนึ่งที่จะนาไปสู่การวิเคราะห์เรื่ องเกี่ยวกับทุน
ปัจจัยอย่างลึกยิ่งกว่านี้
กล่าวโดยกระแสครูบาคติใหม่เกิดขึ้นจากอ้างอิงตัวเองกับภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยหลายประการ
เช่น การนุ่งหุ่ม การเป็นพระนักพัฒนา โดยภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิ ชัยที่กลุ่มครูบาคติใหม่นามาใช้เป็นสิ่งที่
เรียกได้ว่า “เป็นภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยในอุดมคติ” ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์
ให้แก่ครูบาศรีวิชัยภายตั้งแต่ทศวรรษ 2470 โดยมีการแต่งเติม และ ลดทอนข้อเท็จจริงบางประการ อีกทั้งยัง
ผสานเข้ากับเรื่องเล่ามุขปาฐะต่างๆ จนกลายมาเป็นพื้นฐานการรับรู้และความเข้าใจหลักของคนในสังคมที่มีต่อ
ครูบาศรีวิชัยปัจจุบัน อีกทั้งกระบวนการผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยดังกล่าวยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
28

สัมภาษณ์พระครู อดุลสี ลกิตติ์ , เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
สัมภาษณ์พอ่ หนานศรี เลา เกษพรหม , 23 มิถุนายน 2559
30
ครู บ าเทือง นาถสี โล เกิด ที่ อ.สารภี ย้ายมาสร้ างวัด นอยู่ที่ อ.แม่แตง จ.เชีย งใหม่ , ครู บ าอริ ย ชาติ อริ ยจิ ตโต เกิ ดที่
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ แต่ยา้ ยมาสร้างวัดที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย , ครู บาเจษฎา จิรสี โล เกิดที่ อ.แม่จนั จ.เชียงราย ย้ายหปสร้างวัดที่ อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย , ครู บาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เกิดบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ย้ายหปอยู่ เมืองพง รัฐฉาน ประเทศพม่า
31
สัมภาษณ์คุณป้าปรี ดา ชูรส และ คุณป้าสุ ภาพ อังศุกสิ กร ชาวจังหวัดลพบุรี , เมื่อ 7พฤศจิกายน 2558
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ที่สร้างชื่อเสียงให้ แก่ครูบาศรีวิชัย ชื่ อเสียงของครูบาศรีวิชั ยจึงเป็นที่รู้จักในสั งคมวงกว้าง ดังนั้นการอ้างอิง
ตนเองกับความเป็นครูบาศรีวิชัยในอุดมคติจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างเสริมบารมี และ เป็นที่รู้จักของผู้คน
ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่การสร้างบารมีจากการอ้างอิงตนเองกับความเป็นครูบาศรี วิชัยเท่านั้น กลุ่มครูบาคติ
ใหม่ยังพยายามอิงตนเองกับอานาจรัฐและบุ คคลของรัฐด้วย ทั้งกลุ่มพระสงฆ์ฝ่ายปกครอง และ นักการเมื อง
ซึ่งการสร้างอ้างอิงดังกล่าวจะมีผลประโยชน์ที่เกิดแต่บุคคลทั้งสองฝ่าย ผลประโยชน์ที่เกิดแก่กลุ่มครูบาคติใหม่
คือ การสร้างบารมีให้แก่ตนเองด้วย การปรับเปลี่ยนพิธีกรรม คาสอนบางประการเพื่อตอบสนองความมั่นคง
ของผู้คนในยุคปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งของทางหนึ่งที่ทาให้ชื่อเสียงของครูบาคติใหม่เป็นที่รู้จัก ปัจจัยการอ้างอิงทั้ง
3 ดังที่กล่ าวมานี้ นามาซึ่งทุน ปั จ จัย และวั ตถุปัจ จั ยจานวนมหาศาล โดยไม่ส ามารถสื บค้น หาต้น สายและ
ปลายทางของเงินจานวนมหาศาลเหล่านี้ได้ นอกจากเห็นได้จากการสร้างถาวรวัตถุในวัดของครูบาคติใหม่นั้นๆ
และการสร้างถาวรวัตถุ ใหญ่ๆ สวยงามและมีความอลังการ เป็นแสดงบารมีให้แก่ตัวเองด้ว ยเช่นกัน ดังนั้นสิ่ง
เหล่านี้ทั้งการอ้างอิงตัวเองกับความเป็นครูบาศรีวิชัย การอ้างอิงตนเองกับอานาจรัฐและคนของรัฐ การสนอง
ความต้องการของผู้คน การสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งเหล่านี้นามาซึ่งจานวนผู้ศรัทธามหาศาล และถือเป็นสิ่งที่เป็น
ปัจจัยต่อการกาเนิดกระแสครูบาคติใหม่ในปัจจุบัน

รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2559
นางเพ็ชรี สุมิตร
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
นายพนัส ทัศนียานนท์
นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
นายวิทยา สุจริตธนารักษ์
นางสาวศรีประภา เพชรมีศรี
นายประจักษ์ ก้องกีรติ
นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นายธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ประธานและผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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สัมมนาประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
08.00-09.00

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
- ศ. พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
		 กล่าวต้อนรับ / Welcoming
- ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย
		 พะเยา กล่าวแนะนำ�มหาวิทยาลัยพะเยา
- ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ
		 ตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
- คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า
		 มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด และกรรมการมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย
		 กล่าวเปิดงาน / Opening
- มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and
		 Group Photos
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-EconomicCultural Connectivity” / อาเซียน + ญีป่ นุ่ : ความเชือ่ มโยงสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
		 คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน | คุณซินยา อาโอกิ | ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ |
		 ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ | คุณอดิศกั ดิ์ ศรีสม ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
12.00–13.00 อาหารกลางวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,
est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อาเซียน +
จีน : อาเซียน และ เขตแดนทางบก ทะเล และอากาศ
		 ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น |

		 อ. อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong,
The Chao Phraya and The Salween Rivers” แม่น�้ำ โขง เจ้าพระยา
สาละวิน : ปัญหาน้ำ�ในอาเซียน
		 คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี |
		 ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
		 ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ |
		 คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำ�รอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ |
		 อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
14.30–15.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and
Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะ และอุษาคเนย์
		 ศ. พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง |
		 คุณปิยณัฐ สร้อยคำ� | ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ | ผศ. กาญจนี ละอองศรี
		 ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/
รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
		 ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |
		 คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินรายการและ
		 นำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”
/ LGBT: เพศวิถีในอาเซียน
		 ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล | คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง |
		 คุณชานันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ |
		 อ. ดารารัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย

