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บทคัดย่อ

 ภายใต้บริบทโลกสมัยใหม่ที่เหตุผลนิยมแบบวิทยาศาสตร์ถูกสถาปนาขึ้นเป็นความคิดหลักของ

สงัคม ความคดิเกีย่วกบัอำานาจเหนอืธรรมชาตถิกูเบยีดขบัอยา่งมาก แตก่ระนัน้ความคดิดงักลา่วกไ็มเ่คย

หายไปจากโลก บทความชิ้นนี้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการปรับตัวของลัทธิพิธีในโลกสมัยใหม่ผ่านปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการสอนปฏิบัติสมาธิของสำานักทรงแห่งหนึ่งในอำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้คอร์ส

ปฏิบัติภาวนาที่จัดข้ึนโดยสำานักทรง พบว่ามีการดึงเอาองค์ประกอบทางวัฒนธรรมท้ังพุทธชาวบ้านบาง

ลักษณะ พุทธปัญญาชน ความเช่ือเรื่องผี และพราหมณ์(บางส่วน)มาอธิบายที่ทางของสำานัก จักรวาล

วิทยาของสำานักทรง และการปฏิบัติสมาธิแบบเฉพาะของสำานักอย่างสลับซับซ้อน ปฏิบัติการดังกล่าว

สะท้อนถึงการปรับตัวของระบบความเชื่อของสำานักทรงในโลกสมัยใหม่

คำ�สำ�คัญ: คอร์สปฏิบัติธรรม, สำานักทรง, โลกสมัยใหม่, การปะทะประสาน
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Abstract

 In the modern world context, scientific rationalism was established as the main idea 

of society. The idea of magic is greatly marginalized. Nevertheless, such ideas never disappear 

from the world. This article points to the adaptation process of magic belief system in                        

the modern world through the practice of meditation teaching in spirit medium cult in San 

Kamphaeng District, Chiangmai Province. In the meditation course found that many cultural 

elements; some popular Buddhism, intellectual Buddhism, magic and Brahman (partly) are 

articulate to shape the position, cosmology, and meditation method of belief system in                       

spirit medium cult. This practice reflects the adaptation of the magic belief system in                                      

the modern world.

Keywords: meditation course, spirit medium cult, modern world, articulation
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บทนำา

T he fate of our times is characterized by rationalization and intellectualization and, above 

all, by the disenchantment of the world.” (Weber, 1918 pp. 19)

 การศกึษาศาสนาและระบบความเชือ่ตัง้แตช่ว่งแรกๆของวงการสงัคมศาสตรซ์ึง่เตบิโตควบคูม่า

กับทุนนิยมอุตสาหกรรมหรือทุนนิยมสมัยใหม่ในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่18ทำาให้มักซ์ เวเบอร์                           

(Max Weber, 1918) เชื่อว่าสุดท้ายแล้วแนวคิดแบบเหตุผลนิยมที่ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์ซึ่งทวี

ความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เมื่อศตวรรษที่ 16–17 นั้น จะนำาพามนุษย์ไป                    

สู่สังคมทีค่ดิดว้ยเหตผุลเปน็หลกัและจะปลดปลอ่ยความคดิและโครงสรา้งสงัคมทีม่เีหตผุลออกจากเงือ้ม

มอืของแนวคดิอนัไรต้รรกะจากมายาคตทิางศาสนา สดุทา้ยแลว้ศาสนาและความเชือ่จะเสือ่มคลายมนต์

ขลังลงไปในที่ สุด โดยเขาเรียกกระบวนการน้ีว่าเป็นการ “ถอดปีกเทพนิยายออกจากโลก”                                            

(disenchantment of the world)

 แตเ่หตผุลนิยมจะนำาความเสือ่มถอยมาสูศ่าสนาและความเชือ่จรงิหรอื ?  นกัสงัคมวทิยาศาสนา

หลายท่านชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงจากหลากหลายทวีปว่า ที่จริงแล้วยุคที่เรียกว่ายุคสมัยใหม่นั้น จัดได้ว่า

เปน็ยคุทองของขบวนการเคลือ่นไหวทางศาสนาเลยกว่็าได ้(อภญิญา เฟือ่งฟสูกุล, 2558) กลางทศวรรษ

ที่ 20 ประเทศโลกที่สามที่เกิดใหม่ที่หลุดพ้นจากอำานาจของจักรวรรดินิยมได้น้ัน ก็เน่ืองมาด้วยการใช้

ศาสนาและความเชื่อในการปลดปล่อยตนเอง ท้ังกรณีของคานธีในอินเดีย กรณีของนายพลอองซานใน

พม่า รวมถึงเหล่าประเทศในแอฟริกาด้วย จะเห็นว่าศาสนาและขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนานั้น                 

ถูกใช้และมีอิทธิพลต่อการถูกปลดปล่อยจากเจ้าอาณานิคมอย่างมาก (Karel Dobbelaere, 2004 อ้าง

ถึงใน Davie, 2013.)

 ปรากฏการณ์เหลา่น้ีชีใ้หเ้ห็นว่าในโลกยคุใหมท่ีแ่มว้ธิคิีดเหตผุลนิยมแบบวทิยาศาสตรถ์กูสถาปนา

ใหเ้ปน็องคค์วามรูห้ลกัในการอธบิายโลกและชวีติ แตก่ระนัน้ศาสนาและความเชือ่กไ็มเ่คยหายไปในสงัคม

ตะวันตกน้ัน หลังจากยุคกลางมีความพยายามจะแยกศาสนาออกจากการเมืองเมื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมา

เถลิงอำานาจในชวีติประจำาวนัเหนอืความคดิอ่ืนๆของสังคม และเมือ่ศาสนาถกูเบยีดขบัไปสูพ่ืน้ทีก่ารเลือก

ส่วนบุคคลและถูกทำาให้เป็นเรื่องส่วนตัว ความคิดเกี่ยวกับอำานาจเหนือธรรมชาติ (magic) ยิ่งถูกเบียด

ขับอย่างมาก ในบริบทน้ีความคิดเกี่ยวกับอำานาจเหนือธรรมชาติในตะวันตกต้องพิสูจน์ตัวเองและปรับ

ตัวอย่างมากเพื่อให้คงอยู่ได้ในสังคมที่วิทยาศาสตร์เป็นความคิดความเช่ือหลัก ส่ิงน้ีดูจะแตกต่างกันกับ

กรณีของสังคมตะวันออก ศาสนานั้นเป็นเครื่องมืออย่างดีของการเมือง การเรียนร้องเอกราชทั้งในพม่า

และอินเดียล้วนใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสำาคัญทั้งสิ้น ในกรณีของไทย ศาสนานั้นเป็นเครื่องมืออันวิเศษ

ของการเมืองที่ตกอยู่ภายใต้รัฐและเป็นส่วนหน่ึงชาตินิยม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั (รชักาลท่ี 4) เมือ่ทรงตอ้งเผชญิหนา้กบัการคกุคามของลทัธอิาณานคิม การทา้ทายจากแนวคดิ
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ทางวิทยาศาสตร์ และการเผยแพร่ศาสนาคริสต์จากตะวันตก รัชการที่ 4 ก็ได้ใช้การปฏิรูปศาสนาพุทธ

เถรวาทนีเ่องมาเปน็เคร่ืองมอืในการตอ่รองกบัอทิธพิลจากภายนอกดงักลา่ว ในการนีเ้ราจะเหน็การปะทะ

ประสานของความคิดเรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติ พุทธศาสนา และความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้

เป็นอย่างดี รัชกาลที่ 4 ทรงนำาเอาระบบ “เหตุผลนิยม” (rationalism) จากตะวันตกมาปรับใช้โดยทรง

พยายามอธบิายคำาสอนในพทุธศาสนาให้เปน็เหตผุลนยิมมากทีส่ดุ ลดทอนเรือ่งราวทีอ่ยูใ่นรปูเทพนยิาย 

ทัง้นีก้มี็เปา้หมายทีจ่ะลดบทบาทหรอือทิธพิลของความคดิเกีย่วกบัอำานาจเหนอืธรรมชาตใินหมูป่ระชาชน

ท้องถิ่นลง(ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, 2543) จะเห็นว่าการปะทะประสานของความคิดความเชื่อดังกล่าว

ทำาให้ความคิดเรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติถูกเบียดขับออกไปจากพื้นที่ทางสังคมอย่างมาก การเบียดขับ

ความคิดเรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติในสังคมไทยนั้นเป็นการเมืองอันเปี่ยมสีสันที่สำาคัญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้

เขียนเห็นว่าแม้ศาสนาพุทธในสังคมไทยจะเบียดขับความคิดเก่ียวกับอำานาจเหนือธรรมชาติเสมอมา                 

แต่ก็ยังไม่สามารถเบียดขับออกไปได้ ความคิดเรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติในสังคมไทยนั้นก็ยังไม่ได้เป็น

ชายขอบทั้งยังไม่เคยเป็นชายขอบอีกด้วย แม้จะถูกเบียดขับออกไปจากพ้ืนท่ีทางสังคมแต่ความคิดเก่ียว

กับอำานาจเหนือธรรมชาติในสังคมไทยก็ยังไม่ได้หายไปไหน กลับไปแสดงตัวในพ้ืนที่อื่นๆที่ไม่ใช่พ้ืนที่

ทางการและยึดครองพื้นที่ดังกล่าวเรื่อยมา

 มีประเด็นน่าสนใจที่ว่าเมื่อมีการปฏิรูปศาสนาและความเชื่ออย่างขนานใหญ่แล้ว แล้วเหตุใด

ความคิดเกี่ยวกับอำานาจเหนือธรรมชาติจึงยังไม่หมดไป ในประเด็นดังกล่าวนี้นักสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาทั้ง Emile Durkheim Bronislaw Malinowski หรือแม้แต่ Claude Levi Strauss แม้จะ

มองเรื่องดังกล่าวจากมุมมองทางทฤษฎีท่ีแตกต่างกัน ก็ได้เสนอคำาอธิบายที่คล้ายคลึงกันว่า ความคิด

เกี่ยวกับอำานาจเหนือธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องของกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและความคับข้องใจใน                 

“โลกนี้” ที่ยังไงเสียความคิดเกี่ยวกับอำานาจเหนือธรรมชาติก็ขาดหายไปไม่ได้ตราบใดที่มนุษย์ยังดำารงอยู่

ใน “โลกน้ี” ปจัจบัุนเราจงึพบวา่ ยิง่วทิยาศาสตรม์คีวามกา้วหนา้ไปไกลมากแคไ่หน คนกลบัยิง่ตอบคำาถาม

ของชีวิตอันอ้างว้างโดดเดี่ยวในโลกท่ีท่วมท้นไปด้วยการบริโภคนี้ไม่ได้มากยิ่งขึ้น ในอีกด้านหนึ่งจึงพบ  

การฟื้นคืนชีพมามีอิทธิพลใหม่ของกระแสศรัทธาปาฏิหาริย์ แต่กระแสศรัทธาปาฏิหาริย์ที่ฟื้นคืนและผุด

พรายกลายเป็น “ลัทธิพิธี” ใหม่ๆมากมายในโลกยุคปัจจุบันก็ดูจะมีความหลากหลายและสลับซับซ้อน

มากยิ่งขึ้น

 คำาถามหลักที่จะถกกันในบทความนี้ก็คือ “ลัทธิพิธีที่มีความคิดเกี่ยวกับอำานาจเหนือธรรมชาติ

มีกระบวนการและปฏิบัติการอย่างไรในการปรับตัวและดำารงอยู่ในบริบทโลกสมัยใหม่ที่เหตุผลนิยมแบบ

วิทยาศาสตร์สถาปนาเป็นความคิดหลักของสังคม” ทั้งนี้ผ่านการพิจารณาปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับ              

การปฏิบัติสมาธิของสำานักทรงแห่งหนึ่งในอำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่
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สำานักปฏิบัติธรรมน้ำาฟ้า: การกลายเป็นสำานักปฏิบัติธรรมของสำานักทรง
 สำานกัทรงทีน่ำามาเปน็กรณศีกึษาในครัง้นีเ้ปน็สำานกัทรงแหง่หนึง่ในบ้านน้ำาฟา้ หมู่บา้นชานเมือง

แห่งหนึ่งในอำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำานักที่มีชื่อเรียกตามชื่อหมู่บ้านนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2522 

โดยมีคุณ “ดวงจันทรา โพธิธรรม” เป็นสังขารรับผ่านญาณของ “องค์พ่อปู่ขันคำา” คุณดวงจันทราเล่าว่า

เธอได้กลายมาเปน็สงัขารรบัผา่นญาณในป ี2520 และสองปถีดัมาเธอก็ได้กอ่ตัง้ “สำานกัน้ำาฟา้” ขึน้ทีบ่า้น

ต้นตระกูลที่เธออาศัย

 เหตผุลสำาคญัทีส่ำานกัทรงแหง่นีถ้กูหยบิยกมาศกึษากคื็อการทีส่ำานกัน้ำาฟา้นัน้เคยผา่นการศึกษา

มาหลายครัง้หลายหนทำาใหม้ขีอ้มลูยอ้นหลงัไปเพยีงพอถึงการเปลีย่นแปลงของรายละเอยีดกิจกรรมสำาคัญ

ต่างๆของสำานัก งานศึกษาของธวัช (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว) ที่ศึกษาสำานักทรงแห่งนี้เมื่อกว่าทศวรรษที่

แล้วชีว่้ากจิกรรมบางอยา่งของสำานกัถกูขมวดเกลยีวและคอ่ยๆเปลีย่นแปลงไปตัง้แตป่ ี2540 แตเ่นือ่งจาก

งานศึกษาของเขาสิ้นสุดลงในปี 2546 การตกผลึกของกิจกรรมสำาคัญบางอย่างจึงยังไม่ได้รับคำาอธิบาย

ทีเ่พยีงพอ บทความชิน้นีต้อ้งการเสนอถงึความเปลีย่นแปลงและการเพิม่เตมิรายละเอยีดกจิกรรมสำาคญั

บางอย่างของสำานักที่เพิ่งเกิดขิ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

 ธวัช (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว) ระบุว่านับตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งสำานัก กิจกรรมสำาคัญของสำานักที่

คุณดวงจันทราปฏิบัติไม่เคยขาดในฐานะสังขารรับผ่านญาณเกือบทุกค่ำาคืนก็คือการให้การรักษาอาการ

เจ็บป่วยของผู้คนที่เผชิญกับวิกฤติท้ังทางด้านสุขภาพและจิตวิญญาณ ซ่ึงหลายคนที่เข้ามาที่สำานักบ้างก็

เจ็บปว่ยทางกาย บา้งกมี็อาการเจบ็ปว่ยทีไ่ดร้บัการอธบิายวา่เปน็สาเหตจุากมติทิางจติวญิญาณ อกีหลาย

คนก็ไม่ได้เข้ามาที่สำานักเพราะเจ็บป่วยแต่เข้ามาเพื่อปรึกษานานาปัญหาในชีวิตกับองค์พ่อปู่ผ่านร่างของ

คณุดวงจนัทรา ทัง้นีก้จิกรรมการรกัษาของสำานกัจะเริม่ขึน้ในชว่งเวลาตัง้แต ่20.00 หรือ 20.30 น. จนถึง

เวลาประมาณเที่ยงคืนหรือล่วงเลยไปกว่านั้น ข้ึนอยู่กับจำานวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา ซ่ึงในช่วงท่ีมี

คนเขา้มารกัษามากๆในบางคนืคณุดวงจนัทราในฐานะสงัขารรับผา่นญาณกต็อ้งทำาหนา้ทีไ่ปจนถงึหกโมง

เช้าของอีกวันก็มี พิธีกรรมการรักษาไปทีละรายนั้นถูกดำาเนินไปภายในศาลาของสำานัก และองค์พ่อปู่จะ

สอนธรรมไปพร้อมกับการรักษาผู้ป่วยด้วย ภายหลังจากผู้ป่วยหมดแล้วองค์พ่อปู่ก็จะสนทนาและแสดง

ธรรมต่อพระสงฆท่ี์มาร่วมในพธิ ีครบูาอาจารย ์และผูป้ว่ยทีย่งัคงอยูใ่นศาลาปฏบิตับูิชาของสำานกั กจิกรรม

เช่นนี้ดำาเนินไปเกือบทุกค่ำาคืนตลอดเกือบสี่สิบปีที่ได้เปิดสำานักน้ำาฟ้าขึ้นมา 

 งานของธวัช (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว) ชี้ว่าในช่วงพ.ศ. 2540 เกิดการเปลี่ยนแปลงสำาคัญของ

กจิกรรมการรกัษาของสำานกัน้ำาฟา้ เพราะในชว่งดงักลา่วกจิกรรมการรกัษาของสำานกัแมจ้ะมอียูแ่ตก่เ็ปน็

กิจกรรมที่สำานักให้ความสำาคัญน้อยลง กล่าวคือกิจกรรมการรักษานั้นยังคงดำาเนินต่อไป ขณะเดียวกัน

องค์พ่อปู่ก็ให้น้ำาหนักกับการส่ังสอนธรรมและฝึกอบรมการทำาสมาธิมากขึ้น โดยเฉพาะธรรมสำาหรับ               

การดำาเนินชีวิตประจำาวันแบบฆราวาส แต่ละเดือนจะมีการกำาหนดวันเวลาในกลุ่มผู้ที่ตั้งใจเรียนธรรม             

1 – 2 คืน เพื่อฟังธรรมและงดเว้นการรักษาในค่ำาคืนนั้น คุณดวงจันทราอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงนี้

ว่าส่วนหนึ่งเป็นความประสงค์ขององค์พ่อปู่ โดยองค์ท่านกล่าวว่าถึงเวลาแล้วสำาหรับการให้น้ำาหนักกับ
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การเรียนรู้ธรรม กิจกรรมการรักษาจำาเป็นต้องดำาเนินต่อไป แต่องค์พ่อปู่จะช่วย “ปิดคน” ซึ่งหมายถึง             

ลดจำานวนผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษาให้มีจำานวนคงท่ี เพื่อการจัดสรรเวลาสำาหรับการปฏิบัติธรรม              

ให้มากขึ้น

 องค์พ่อปู่อธิบายถึงความเปล่ียนแปลงของการเน้นเป้าหมายการสั่งสอนธรรมะในช่วงปีหลังๆ

ของสำานักน้ำาฟ้าผ่านการอธิบายเรื่องทุกข์ว่า การเจ็บป่วยนั้นเป็นทุกข์หนัก การจะเผยแพร่ธรรมไปสู่ลูก

หลานได้ก็โดยการคลายทุกข์ทางกายให้เขาเสียก่อน เพื่อให้ลูกหลานได้เปิดใจรับธรรมะขั้นสูงต่อไป องค์

พ่อปู่ชี้ว่าทุกข์นั้นมีสองอย่างคือทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ การรักษาอาการเจ็บป่วยของสำานักน้ำาฟ้า

เป็นการรักษาทุกข์ทางกาย ส่วนการให้ธรรมะแก่ลูกหลานขององค์พ่อปู่น้ันเป็นการคลายทุกข์ทางใจ                 

การเปลีย่นแปลงจดุเนน้ของกจิกรรมภายในสำานกัน้ำาฟา้ในชว่งหลงัป ี2540 ชีใ้ห้เหน็ถงึพฒันาการสำาคญั

ของสำานักว่าในช่วงปี 2522–2539 นั้นเป็นช่วงของการก่อรูปสำานักน้ำาฟ้าโดยใช้กิจกรรมการรักษาใน      

การขยายเครือข่ายของสำานักออกไปสู่สังคมภายนอกต้ังแต่ในระดับจังหวัด ภูมิภาค ไปจนถึงนานาชาติ 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมการสอนธรรมะในพุทธศาสนาผ่านการตีความขององค์พ่ออปู่ก็ดำาเนินไปด้วย

พร้อมๆกันผ่านการพูดสอนในระหว่างการรักษาด้วย และหลังปี 2540 เป็นต้นมาสำานักน้ำาฟ้าก็ใช้เครือ

ข่ายท่ีก่อรูปขึ้นดังกล่าวเปล่ียนแปลงจุดเน้นของสำานักท่ีหันมาคลายทุกข์ทางใจผ่านกิจกรรมสอนธรรมะ

มากยิ่งขึ้น จนในที่สุดสำานักน้ำาฟ้าก็เริ่มจัด “คอร์สฝึกกรรมฐานวิปัสนาญาณบารมีบวชจิต” ขึ้นอย่างเป็น

ทางการในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้นธรรมมะที่สอนก็มีความละเอียดอ่อนในระดับที่สูงขึ้น

ไม่ใช่แค่แนวทางการดำาเนินชีวิตเท่านั้นแต่มีการสอนไปถึงธรรมะขั้นสูงอย่างเรื่องนิพพาน

 “สำานักปฏิบัติธรรม สอนวิชาความรู้โดยไม่คิดค่าเรียน เพียงจัดพานดอกไม้ขาวเพ่ือขอเรียน 

สามารถเข้าไปเรียนได้ตลอด สำานักปฏิบัติธรรม ปิดวันโกน วันพระ เปิดทำาการตั้งแต่ 20.00 น.                      

เป็นต้นไป”

 นีค่อืขอ้ความทีป่รากฏบนหนา้แรกของแผน่พบั “คอรส์ฝกึกรรมฐานวปิสันาญาณบารมบีวชจติ” 

ของสำานกัน้ำาฟา้ ขอ้นา่สงัเกตคอืเราจะเหน็ขอ้ความทีแ่ผน่พบันำาเสนอวา่สำานกัน้ำาฟา้นัน้เปน็สำานักปฏบิตัิ

ธรรม ไม่เพียงเท่านั้นด้านหน้าทางเข้าสำานักมีเองก็ป้ายเล็กๆ เขียนด้วยตัวหนังสือสีแดงบนพ้ืนขาว            

ว่า “ทางเข้าสำานักน้ำาฟ้า” ไม่ใช่ “ทางเข้าสำานักทรงน้ำาฟ้า” แม้แต่ป้ายหมายเลขพลาสติกแข็งสีขาว                 

มีสติ๊กเกอร์สีน้ำาเงินที่ห้อยอยู่ในสำานักซึ่งคนที่เข้ามารับการบริการจากสำานักใช้เป็นบัตรคิวเองก็ยังมี

ขอ้ความระบุอยูบ่นบัตรวา่ “สำานกัปฏบิตัธิรรมน้ำาฟา้” ไมใ่ช ่“สำานกัทรงน้ำาฟา้” เหลา่น้ีชีช้วนใหต้ัง้ขอ้สงัเกต

ได้ว่าสำานักน้ำาฟ้าจัดวางที่ทางของสำานักแตกต่างออกไปจากสำานักทรงอื่นๆที่เราพบเห็นกันทั่วไป

 อนัทีจ่รงินยัยะของการปฏเิสธการเปน็รา่งทรงและสำานกัทรงโดยทัว่ไปของสำานกัน้ำาฟา้นัน้ไมไ่ด้

เพิ่งจะมามีปรากฏขึ้นมาในปี 2556 เท่านั้น เพราะตั้งแต่ช่วงแรกที่เปิดสำานัก คุณดวงจันทราก็ปฏิเสธจะ

ใหน้ยิามตนเองหรอืใหผู้อ้ืน่นยิามวา่เปน็ “รา่งทรง” มาโดยตลอด โดยเธอมกัจะเรยีกความสมัพนัธข์องตน

กับญาณขององค์พ่อปู่ว่าเป็นเพียง “สังขารรับผ่านญาณ” ซึ่งนัยหนึ่งของการปฏิเสธการเป็น “ร่างทรง”   

นั้นมาจากการที่เธอจัดแบ่งลักษณะของร่างทรง (category) ว่ามี 3 ลักษณะ คือหนึ่ง การทรงแบบเต็ม
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ตัว คือร่างทรงจะไม่สามารถรับรู้สิ่งใดได้เลยเป็นร่างทรงที่ให้เทพหรือดวงจิตอื่นใช้ร่างกายอย่างเบ็ดเสร็จ

ซึง่มกัจะพบโดยทัว่ไป สอง การทรงแบบไมเ่ตม็ตวั คอืสงัขารจะรบัรูเ้หตกุารณใ์นขณะทีท่รงประมาณรอ้ย

ละ 50 – 75 และสาม การทรงระดับผ่านญาณ สังขารจะรับรู้เรื่องราวและเหตุการณ์ได้ทั้งหมด สามารถ

สนทนากับญาณที่ผ่านร่างกายของตนเองได้ เพียงแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมและเป็นเจ้าของร่างกายได้

เท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะท่ีระดับของการเป็นร่างทรงท่ีพบน้อยมาก การทรงของคุณดวงจันทราน้ันเป็น             

การทรงในระดับของการผ่านญาณ (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว)

 แมค้ณุดวงจนัทราจะปฏิเสธนยัยะของการเปน็รา่งทรงมาตัง้แตแ่รกแตเ่ธอก็ทำาหน้าทีใ่นการเปน็ 

“สังขารรับผ่านญาณ” แบบท่ีคล้ายคลึงกับการเป็นร่างทรงและสำานักทรงอื่นๆ คือเป็นผู้ที่ให้การบำาบัด

รักษาแก่ผู้คนที่เผชิญกับวิกฤติทั้งทางด้านสุขภาพและจิตวิญญาณ อย่างไรก็ดีนัยยะของการปฏิเสธ                

การเปน็ “สำานักทรง” นัน้เพิง่จะมปีรากฏและขมวดเกลยีวในปหีลังๆนีเ่อง กลา่วคอืต้ังแตป่ ี2540 เปน็ตน้

มาที่สำานักน้ำาฟ้าเริ่มจะหันเหมาให้ความสำาคัญและให้น้ำาหนักกับกิจกรรมการสั่งสอนธรรมมะและการ

ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนั้นทำาให้นิยามสำานักน้ำาฟ้านั้นถอยห่างจากการเป็น “สำานักทรง” มากขึ้น และในปี 

2556 การจดั “คอรส์ฝกึกรรมฐานวปิสันาญาณบารมบีวชจติ” ในลกัษณะทีเ่ปน็ทางการ มรีะยะเวลาและ

เนื้อหาที่กำาหนดแน่นอน มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมก่อนถึงวันเข้าคอร์สทำาให้การกำาหนดตำาแหน่งแห่งที่

ของสำานักน้ำาฟ้าในการเป็น “สำานักปฏิบัติธรรม” นั้นถูกขมวดเกลียวขึ้น

 หากดูผิวเผินการกำาหนดตำาแหน่งแห่งที่เป็น “สำานักปฏิบัติธรรม” ดูจะเป็นการพยายามปฏิเสธ

และถอยหา่งจากความคดิเกีย่วกบัอำานาจเหนอืธรรมชาติของสำานกัน้ำาฟา้ อยา่งไรกด็แีมจ้ะใหค้วามสำาคญั

นอ้ยลงแตก่ารรักษาผู้เจบ็ปว่ยนัน้ยงัเปน็กจิกรรมทางพธิกีรรมทีม่อียูอ่ยา่งตอ่เนือ่งเกอืบทกุค่ำาคนืและพลงั

ในการรกัษานัน้กย็งัได้รบัการอธบิายวา่เปน็ไปดว้ยอำานาจพระเวทยข์ององคพ์อ่ปู ่ไมเ่พยีงเทา่นัน้กิจกรรม

หลายอย่างในคอร์สฝึกกรรมฐานวิปัสนาญาณบารมีบวชจิตก็ยังมีความเก่ียวข้องกับความคิดเก่ียวกับ

อำานาจเหนอืธรรมชาตอิยา่งมาก เชน่มกีารสอนการทำาน้ำามนตด์ว้ยวธิตีา่งๆ ทัง้การทำาน้ำามนตด้์วยมนตรา 

การทำาน้ำามนต์ด้วยพลังจักรวาล การทำาน้ำามนต์ด้วยพลังพุทธคุณ การทำาน้ำามนต์ระยะไกลผ่านอากาศ 

เป็นต้น

 ภายใต้ปฏิบัติการนิยามตนเองว่าเป็น “สำานักปฏิบัติธรรม” ของสำานักน้ำาฟ้านั้นเราจะพบ                   

การปะทะประสานกันขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมหลายอย่างอยู่ภายในเพื่อขับเคลื่อนคำาอธิบายดัง

กล่าว ทั้งพุทธชาวบ้านบางลักษณะ พุทธปัญญาชน ความเชื่อเรื่องผี และพราหมณ์(บางส่วน) ซึ่งหล่อ

หลอมกลายเป็นจักรวาลวิทยาเฉพาะของสำานัก ภายใต้คำาอธิบายดังกล่าวเราสามารถพบว่าการฟื้นคืน

ของกระแสศรทัธาปาฏหิารยิภ์ายใตบ้รบิทโลกสมยัใหมน่ัน้มคีวามสลบัซับซ้อน นอกจากน้ียงัมปีระเดน็น่า

สังเกตอีกว่าการอธิบายตนเองเป็นสำานักปฏิบัติธรรมของสำานักน้ำาฟ้าน้ัน สำานักน้ำาฟ้าไม่ได้ “ถูกทำาให้” 

กลายเป็นพุทธ สำานักน้ำาฟ้าเอง “เลือกที่จะกลายเป็น” พุทธ การใช้องค์ประกอบทางศาสนาพุทธเถรวาท

ของไทยอย่างการปฏิบัติสมาธิมาเป็นสิ่งขับเคลื่อนคำาอธิบาย “สำานักปฏิบัติธรรม” น้ำาฟ้านั้นดูเป็นนัยยะ

ที่น่าสนใจ
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เมื่อสังขารรับผ่านญาณสอนปฏิบัติธรรม: การปฏิบัติแบบสายสัญญา
 อนัทีจ่รงิแลว้กจิกรรมของ “คอรส์ฝึกกรรมฐานวปัิสนาญาณบารมบีวชจิต” นัน้มคีวามหลากหลาย

มาก ทั้งการสอนวิธีการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พื้นบ้าน เช่นการนวด การแหก                 

การใช้ลูกประคบ การใช้สมุนไพร การเรียนรู้เรื่องพลังจักระ พลังเรกิ ลูกดิ่ง เพนดูล่ัม การทำาน้ำามนต์                 

ไปจนถึงกสิณต่างๆ แต่กิจกรรมที่มีความโดดเด่นอย่างมากในคอร์ส 9 วันของสำานักดูจะเป็นการปฏิบัติ

สมาธิแบบเฉพาะของสำานักน้ำาฟ้าที่องค์พ่อปู่เรียกว่า “การปฏิบัติแบบสายสัญญา”

 เพื่อความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจำาเป็นต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับ                

การอธิบายระบบความคิดความเช่ือเกี่ยวกับชีวิตและความตายหรือในท่ีน้ีอาจจะเรียกว่าเป็นการให้ภาพ

จักรวาลวิทยาของสำานักน้ำาฟ้าเสียก่อน การอธิบายโลก มนุษย์ ความตาย ชีวิตหลังความตาย กรรม 

นิพพาน ฯลฯ ของสำานักน้ำาฟ้านั้นดำาเนินไปภายใต้อิทธิพลของการอธิบายที่ผสมผสานกันอย่างซับซ้อน

ระหว่างพุทธชาวบ้านบางลักษณะ พุทธปัญญาชน ความเชื่อเรื่องผี และพราหมณ์(บางส่วน)

 ในทัศนะของชุมชนสำานักน้ำาฟ้า ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยร่างกายอันเป็นวัตถุธาตุ ดำารงอยู่ร่วม

กับดวงจิต ความตายหมายถึงภาวะที่ดวงจิตละจากกายเนื้อล่องลอยไปอยู่ในอีกสภาวะหนึ่งเอง โดยไม่

ต้องมีผู้ใดมาคอยพิพากษาหรือตรวจสอบว่าดวงจิตควรจะไปอยู่ท่ีใด สภาวะดังกล่าวมิได้เป็นสถานท่ี                

แต่เป็นอีกมิติหนึ่งที่เหลื่อมซ้อนกันอยู่กับโลกมนุษย์ และในมิติต่างๆเหล่าน้ันเองก็มีการเหล่ือมซ้อนกัน

อีกหลายชั้น ความกระจ่างในเรื่องความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และมิติท่ีดวงจิตดำารงอยู่                       

มี “ความตาย” เป็นเหมือนเส้นแบ่งสำาคัญ (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว)

 องค์พ่อปู่อธิบายว่าภายใต้จักรวาลท้ังหมด ดวงจิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำารงอยู่เป็นนิรันดร์                  

หากแต่ต่างระดับกัน มีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนพื้นที่ในโลกมนุษย์ และพื้นที่หลังความตาย

และก่อนการมาจุติ หรือองค์พ่อปู่เรียกพื้นที่นี้ว่า “โลกแห่งดวงจิต” ทั้งสองส่วนมีเส้นของภาวะความตาย

เป็นตัวแบ่ง กล่าวคือชุมชนแห่งน้ีบอกว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นการอยู่ร่วมกันของสังขารอันเป็นเนื้อ

ตัวร่างกายที่จับต้องสัมผัสได้ กับดวงจิตผู้ครองสังขาร เมื่อดำาเนินชีวิตไปสู่สภาวะความตาย อันหมายถึง

ดวงจิตผู้ครอบครองนั้นละจากสังขาร แล้วเคล่ือนไปอยู่ในโลกของดวงจิตซ่ึงมีมิติที่หลากหลายและสลับ

ซับซ้อน โดยมีกรรมดีและกรรมไม่ดีท่ีได้กระทำาขณะเป็นมนุษย์ เป็นตัวนำาไปอยู่ในมิติต่างๆ ดวงจิตที่

กระทำากรรมดกีจ็ะดำารงอยูใ่นลกัษณะของดวงจิตทีส่กุใสและเบกิบาน ซึง่ความสกุใสและเบกิบานนีจ้ะลด

ระดับลงเรื่อยๆตามวาระกรรมของดวงจิต จนกระทั่งขุ่นมัวและดำามืด อันหมายถึงดวงจิตที่กระทำากรรม

ไม่ดี ดวงจิตที่สุกใสสว่างท่ีสุดเป็นดวงจิตท่ีดำารงอยู่ในภาวะที่ไร้ซ่ึงกิเลสและอุปทานใดมาเก่ียวข้องหรือ

เรียกว่านิพพานในพุทธศาสนา (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว)

 จากคำาอธบิายขององคพ์อ่ปู ่การแบง่โลกเปน็ชว่งชัน้และแบง่ประเภทของดวงจติตามความสกุใส

และดำามืด มีส่วนใกล้เคียงกับความเช่ือแบบพุทธชาวบ้าน (popular buddhism) ในเร่ืองของนรกและ

สวรรค์ ชนิดที่มีการตีความนรกและสวรรค์ในเชิงมิติ “สถานที่” (place) ชนิดหนึ่ง หากพิจารณาตามวิธี

การมองโลกมองชีวิตของสำานักน้ำาฟ้าแล้ว ชีวิตมนุษย์ท่ีดำารงอยู่นั้นทั้งภาวะปกติหรือเมื่อเกิดเรื่องราว
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เหตุการณ์ร้ายดีในชีวิต ล้วนแล้วแต่มีกรรมเป็นตัวกำาหนดและเมื่อเดินทางเข้าสู่ภาวะของความตาย ดวง

จิตที่มีกรรมนำาพาเคลื่อนไปสู่มิติที่กำาหนดโดยตัวเอง ไม่มีรูปลักษณ์ แต่อยู่ในรูปของแสงและพลังงาน ใน

ขอ้อธบิายขององคพ์อ่ปูเ่กีย่วกบัมิตติา่งๆเหลา่นัน้ มไิดม้ลีำาดบัชัน้ลดหลัน่ในแนวดิง่ แตก่ไ็ม่ไดป้ฏเิสธการ

มีอยู่ของลำาดับช่วงชั้น (hierarchy) และอำานาจของดวงจิต โดยมีระดับความสุกใสและความเบิกบานของ

ดวงจิตเป็นตัวแบ่ง ลำาดับสูงสุดคือ “นิพพาน” อันหมายถึงภาวะที่ดวงจิตดำารงอยู่ได้โดยไม่มีอะไรไปเกาะ

เกี่ยวได้อีก ไม่ว่าจะเป็นกิเลส ตันหา หรืออุปาทาน (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว)

 องค์พอ่ปูอ่ธบิายวา่การจะไปถงึนพิพานไดน้ัน้ตอ้งมาจากการปฏบิตัธิรรมะตามหลกัคำาสอนของ

พุทธศาสนาซึ่งเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการเดินทางไปสู่สภาวะธรรมที่มีการกำาหนดไว้ 2 ระดับคือโลกีย

ธรรมและโลกุตระธรรม

 โลกียธรรม หมายถึง การปฏิบัติเพื่อก้าวไปถึงภาวะพ้นทุกข์ขณะยังคงเกาะเก่ียวกับกามและ

กิเลส จะปฏิบัติก้าวหน้ามากน้อยขึ้นอยู่กับระดับของวาระกรรมหรือความสุกใสของดวงจิต

 โลกุตระธรรมคือลูกของการก้าวข้ามหรือหลุดพ้นไปจากโลกียธรรม เป็นสภาวะธรรมที่เรียกว่า

นิพพานมีกฎไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเป็นเครื่องนำาสำาคัญ

 อาจกล่าวได้ว่าสภาวธรรมของชุมชนสำานักน้ำาฟ้าเป็นเรื่องของ “ดวงจิต” นิพพานหรือภาวะที่

ปราศจากการเกาะเกี่ยวของสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขที่ดวงจิตหลุดไปจากกายเนื้อแล้วเท่านั้น 

 ชุมชนสำานักน้ำาฟ้ามีระบบความคิดความเชื่อหรือจักรวาลวิทยาร่วมกันก็คือ เชื่อว่าเทพ                      

ผี วิญญาณและมนุษย์สามารถสัมพันธ์กันได้และเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ท้ังทุกข์ทางกายและทุกข์ทาง

ใจ “สญัญากรรม” เปน็สิง่ทีเ่ชือ่มโยงปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนั ทกุขณะของการดำาเนนิชีวติมนษุยม์ไิด้ดำาเนนิ

ไปโดยอิสระ จากสัญญากรรม ภาวะทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกแง่มุมของชีวิต ซึ่งเป็นเสมือนสื่อที่นำา

ให้ เกิดการเ รียนรู้ธรรมะหรือหลุดพ้นจากสัญญากรรม ภายใต้คำาอธิบายของสำานักน้ำาฟ้า                                               

(ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว)

 ดังนั้นสัญญากรรมจึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่การอธิบายถึงมูลเหตุของความทุกข์ “สัญญา” 

อันหมายถึงเครื่องจำาได้หมายรู้ เชื่อมโยง “กรรม” ของมนุษย์แต่ละคน ทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ 

สัญญาจึงเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้

 สำาหรับพุทธศาสนากระแสหลกัหรอืเถรวาททีใ่หค้ณุคา่กบัความถกูตอ้งและเนน้เน้ือหาสาระของ

คำาในพระไตรปิฎก “สัญญา” อันเป็นเครื่องจำาได้หมายรู้ ถูกกำาหนดให้เป็นเพียงหนึ่งในขันธ์ 5 ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่บ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์คนหนึ่งๆ ขันธ์ 5 ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 

(ปรีชา นันตาภิวัตน์, 2544)

 ขณะที่ความหมายของ “สัญญา” อันเป็นเครื่องจำาได้หมายรู้ของชุมชนสำานักน้ำาฟ้า เป็นการจำา

ได้หมายรู้ในพันธะสัญญาที่ทุกคนมีมาแต่อดีตชาติ อันเป็นทั้งสัญญากรรมดีและไม่ดี โดยสัญญากรรมไม่

ดีมักจะมีความผูกพันกับเจ้ากรรมนายเวร ขณะที่สัญญากรรมดีนั้น จะผูกพันอยู่กับองค์เทพหรือดวงจิต

ที่สุกใสอันเป็นจุดต่างในการกล่าวอ้างถึงสัญญาของพุทธในแบบของสำานักน้ำาฟ้ากับพุทธแบบอื่นๆ                    
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โดยเฉพาะพุทธกระแสหลักนั้น สัญญาเป็นคุณลักษณะหนึ่งของดวงจิต ที่มีความหมายเพียง “ความจำา” 

มิได้กำาหนดวิธีอธิบายสัญญาที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกกับคนอื่นๆ ดังที่ปรากฏในข้ออธิบายขององค์พ่อ

ปู ่องคพ์อ่ปูใ่ช ้“สญัญา” เชือ่มรอ้ยปจัเจกเขา้กับบคุคลอืน่ในสงัคม โดยเฉพาะการอธบิายถงึ “สายสญัญา” 

นยัหนึง่หมายถงึอะไรบางอยา่งทีเ่ปน็เสมอืน “เชอืก” รอ้ยรดัและผกูโยงความสมัพนัธข์องผูค้นขา้มภพขา้ม

ชาติ มีอิทธิพลกำาหนดชีวิตประจำาวันตลอดจนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของปัจเจกในพื้นที่ของศาสนา                     

ความเชื่อ และศรัทธา  (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว)

 องค์พ่อปู่อธิบายว่า “สัญญา” มิได้ดำารงอยู่ด้วยตัวมันเอง แต่มีนัยของความเกี่ยวข้องระหว่าง

บคุคลหรือมกีารกระทำาอนัเปน็กรรมทีเ่กิดขึน้จรงิในอดตีชาต ิและองคท์า่นเลือกทีจ่ะทำาใหเ้กดิกระบวนการ

เรียนรู้ผ่านสัญญากรรมที่ปรากฏผลแล้วในปัจจุบันชาติ อันหมายถึงสัญญากรรมของบุคคลท่ีดำาเนินมา

เมื่อถึงเวลา

 คำาอธิบายโลก มนุษย์ ความตาย ชีวิตหลังความตาย กรรม นิพพาน ฯลฯ ข้างต้น ถูกใช้เป็นแก่น

หลกัในการอธบิายกจิกรรมและคำาสอนใน “คอรส์ฝกึกรรมฐานวปิสันาญาณบารมบีวชจติ” โดยมกีจิกรรม

สำาคัญคอืการฝกึสมาธแิบบสายสญัญาเปน็การคลีค่ลายคำาอธบิายจกัรวาลวทิยาดงักล่าว กจิกรรมฝกึสมาธิ

ที่เกิดขึ้นตลอด 9 วันในคอร์สของสำานักน้ำาฟ้าเริ่มต้นด้วยการเปิดสัญญากรรมในวันแรก

 การเปดิสญัญากรรมคอืผูท้ีท่ำาสมาธจิะได้รบัรูเ้รือ่งราวอนัเปน็สัญญากรรมของตนซ่ึงเปน็สภาวะ

ธรรมของการปฏิบัติสมาธิภาวนา จากนั้นเมื่อปฏิบัติสมาธิต่อไประยะหนึ่ง ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะพบนิมิต

ที่แตกต่างกันไป และเป็นเรื่องราวท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน สะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกรรมเก่า

ในอดีตชาติอย่างเป็นเรื่องราว เช่น พบเห็นงู มองเห็นผู้คนทั้งหญิงชายที่แต่งกายแปลกไปจากบุคคล

ธรรมดาสามัญ บางรายรับรู้เป็นภาวะของอารมณ์ที่แตกต่างกันไป เช่น อยากร้องไห้ กรีดร้อง บางราย

สะอืน้ใหเ้บาๆ แตบ่างรายกมี็อาการทรุนทรุายคลา้ยกบัถกูทบุต ีบางรายทำาทา่ทางลักษณะคลา้ยกบักำาลงั

บีบมวยผม บางรายแสดงอากัปกิริยาคล้ายกับกำาลังถืออาวุธ กิริยาการขี่บนหลังสัตว์อันเป็นพาหนะ 

อากัปกิริยาที่เกิดขึ้น นี้ต้องอาศัยองค์พ่อปู่ช่วยตีความเรื่องราวให้ในภายหลัง (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว)

 หลังจากมีการเปิดสัญญากรรมแล้ว การปฏิบัติภาวนาตลอดเก้าวันจะเป็นการปฏิบัติแบบสาย

สัญญาต่อเน่ืองกันไป ซึ่งมีลักษณที่คล้ายคลึงกับลัทธิพิธี “ปฏิบัติธรรมแก้กรรม” ที่ปรากฏขึ้นและแพร่

หลายในสังคมไทยเมื่อช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์พ่อปู่อธิบายว่าสมาธิแบบสายสัญญาเปรียบเสมือน

ทางด่วนสำาหรับการปฏิบัติ เหมาะสำาหรับผู้คนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางความทันสมัยและความโกลาหลวุ่นวาย

ในปจัจบุนั เพราะเปน็การปฏบิตัทิีส่ามารถเขา้ถงึสมาธไิดง้า่ย เปน็การเชือ่มโยงชวีติปจัจบัุนเขา้มากับกรรม

ของปัจเจกในอดีตชาติ และอธิบายปัจเจกบนกรรมดี ก็จะมาในรูปของพลังจากญาณขององค์พระบารมี 

แต่หากเป็นกรรมชั่วก็มักจะมาในรูปของเจ้ากรรมนายเวร ซ่ึงก็ถือเป็นโอกาสสำาคัญที่จะได้แก้ข้อผูกพัน

ของกรรมที่กระทำากันมาแต่อดีตชาติ(ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว) ความสัมพันธ์ร่วมกับดวงจิตอื่นๆ                            

ทั้งที่ผูกพันกันในลักษณะของกรรมดีและกรรมชั่ว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะใด ก็ย่อมจะ

เป็นโอกาสสำาหรับการเรียนรู้ทั้งสิ้น
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คุณดวงจันทราอธิบายเพิ่มเติมว่า “มนุษย์ทุกคนมีกรรมของตนเอง การเปิดสัญญากรรมเป็น “โอกาส” 

สำาคญัทีจ่ะตดัสายสญัญากรรมไมด่ ีและตอ่สายสญัญากรรมด”ี ส่วนใหญแ่ลว้องคพ์อ่ปูจ่ะผา่นญาณมายัง

สังขารของคุณดวงจันทราเพื่อบอกกล่าวถึงสารท่ีเจ้ากรรมนายเวรส่ือมายังบุคคลผู้ที่เปิดสัญญากรรม                      

ส่วนผู้ที่มีสัญญากรรมดีก็มีโอกาสรับรู้ว่าตนมีเทพองค์ใดเป็นผู้คุ้มครอง จากน้ันจะได้ปฏิบัติบูชาต่อร่วม

กนัระหวา่งมนษุยก์บัองคเ์ทพผูคุ้ม้ครอง เพือ่ใหเ้กือ้กลูและเปน็แรงค้ำาจนุในการปฏบิตับิชูา สมาชกิชมุชน

สำานักน้ำาฟ้าทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนมีองค์เทพคอยคุ้มครองดูแล ซึ่งมักจะเรียกว่า “องค์บารมี”                                  

บนความสัมพันธ์ตามหน้าท่ีของมนุษย์ผู้พึงปฏิบัติชอบ องค์เทพเองก็พึงที่จะคอยเก้ือหนุนเพ่ือให้มนุษย์

นั้นปฏิบัติได้ในแนวทางที่ควร บารมีขององค์เทพประจำาตัวจะคอยช่วยเหลือด้วยการแผ่ซ่านบารมีลงมา 

การมีดวงจิตที่สุกใสในสถานะขององค์เทพมาคอยคุ้มครองมนุษย์น้ี อธิบายว่าภายใต้จักรวาลทัศน์ของ

สำานัก เหล่าองค์เทพเองก็มิได้เสวยสุขอยู่ในดินแดนอันสงบเย็นและเบิกบานอยู่เป็นนิรันดร์เท่านั้น                     

เพราะองคเ์ทพจะตอ้งลงมาชว่ยเหลอืมนุษยท์ีด่ำารงอยูร่ว่มกบัดวงจติทีม่กีรรมอนัตอ้งมาจตุ ิเพือ่ใหเ้ขาได้

มีโอกาสในการปฏิบัติเพื่อนำาไปสู่การเป็นดวงจิตที่สุกใสเบิกบาน จากคำาอธิบายของสำานักที่เชื่อว่ามนุษย์

ทกุคนมเีทพคุม้ครองนีเ้อง จงึพบวา่บคุคลท่ีทำาสมาธเิปดิสญัญากรรม จะไดร้บัรูว้า่ตนเองมคีวามเกีย่วขอ้ง

สมัพนัธก์บัเทพองคใ์ดองคห์นึง่ อาจจะมเีทพทีป่กปอ้งคุม้ครองดงัทีป่รากฏเหน็ในนิมติหรือภาวะรับรู้ทาง

อารมณ์จริงขณะเข้าถึงภาวะสมาธิ (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว)

 การอธิบายภาพความสัมพันธ์ภายใต้บริบทของจักรวาลวิทยาของสำานักระหว่างมนุษย์กับดวง

จติทีส่กุใสเบกิบานหรือองคเ์ทพทีเ่ปน็องคบ์ารม ีและดวงจิตทีขุ่น่มวัหรอืเจา้กรรมนายเวร เปน็เสมอืนภาพ

สะทอ้นของขัว้บวกและลบของปฏสิมัพนัธ ์และองคพ์อ่ปูเ่องกด็ำารงบทบาทอยูท่า่มกลางความสมัพนัธด์งั

กล่าว โดยองค์ท่านมีหน้าที่ในการเอื้อโอกาสให้ขั้วความสัมพันธ์ท้ังสองมีความสมดุล หรืออาจจะเป็น             

การสลายขั้วลบของความสัมพันธ์ด้วยการเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรที่ผูก

พยาบาทใหมี้การตดัขาดจากความสมัพนัธ ์ทีเ่ปน็สญัญากรรมไมด่ ีและทา้ยทีส่ดุแลว้นำาไปสูก่ารปฏบิตัทิี่

เกิดคุณค่าทั้งสำาหรับตัวมนุษย์และเจ้ากรรมนายเวร ให้มีช่องทางสำาหรับการปฏิบัติเพื่อดำาเนินไปสู่ภาวะ

ของความสุกใสและเบิกบาน (ธวัช มณีผ่อง, อ้างแล้ว)

 องค์พ่อปู่จึงมักเรียกการปฏิบัติสมาธิแบบสายสัญญาเป็นเสมือนทางด่วนในการปฏิบัติเหมาะ

สำาหรับทุกคนในยุคปัจจุบันที่มีเงื่อนไขชีวิตที่ไม่พร้อมสำาหรับการปฎิบัติในสมาธิในลักษณะที่ต้องใช้เวลา

และความเพยีรพยายามอยา่งหนกั ขณะเดยีวกนัคณุลกัษณะของการปฏิบตัสิมาธแิบบสายสญัญาสามารถ

เป็นทางด่วนในการเข้าถึงสภาวะของสมาธินั้น เพราะสัญญาที่กล่าวอ้างมาเป็นจุดที่สะท้อนปฏิสัมพันธ์

ของคนกับสิ่งอื่นเหนือธรรมชาติ ทั้งเจ้ากรรมนายเวรหรือองค์เทพ ดังนั้นขณะที่ปฏิบัติสมาธิภายในศาลา

ของสำานัก พลังร่วมของเทพและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยปฏิบัติให้สามารถบรรลุผลได้                  

โดยง่ายและรวดเร็ว

 สิ่งสำาคัญที่จะเน้นในหัวข้อนี้ก็คือการอธิบายระบบความเชื่อหรือจักรวาลวิทยาของสำานักน้ำาฟ้า

สะทอ้นถงึการมทีา่ทกีารอธบิายแบบพทุธชาวบา้น ซึง่จดุแข็งของพทุธชาวบ้านในสำานวนตา่งๆทีม่รีว่มกนั
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นั้นก็คือการเสนอ “เทคนิค” หลากหลายของการแทรกแซงหรือต่อรองกระบวนการส่งผลของกรรม                     

ในกรณีสำานักน้ำาฟ้า การปฏิบัติตามแนวความเชื่อเรื่องสัญญากรรม อันอาศัยอำานาจดวงจิตขององค์พ่อปู่

ใหช้ว่ยปฏิบตัใินการ “เชค็บลิ” หรอืชำาระสะสางหนีก้รรมเกา่ประเภทตา่งๆ ทำาใหผู้้ปฏิบตัรู้ิสึกมคีวามมัน่คง

แข็งแรงมากขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ

 ขณะที่กรอบวาทกรรมแบบพุทธแบบปัญญาชนมิได้เสนอเทคนิคปฏิบัติการต่อรองกับกรรมเก่า

โดยการช่วยของพลังอำานาจนอกตัว กรรมเก่าถูกทำาให้เป็นสิ่งที่ยากแก่การอธิบาย เป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าว

อา้งถงึ (แม้วา่จะไม่ปฏเิสธการมอียูข่องกรรมเกา่กต็าม) การกำาหนดทา่ทตีอ่กรรมเก่าเชน่น้ีดา้นหน่ึงทำาให้

ไม่สามารถตอบสนองวิกฤตทางจิตวิญญาณของผู้คนในสังคมที่สับสนในบริบทของความทันสมัย ซึ่งส่วน

ลึกของมนุษย์ต้องการและเรียกร้องอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดควบคู่ไปกับเหตุและผล

 สำาหรับประเด็นนิพพาน แม้สำานักน้ำาฟ้าจะไม่เน้นนิพพานในลักษณะแบบเดียวกับท่ีท่านพุทธ

ทาสเนน้คอื “นพิพานทีน่ีเ่ดีย๋วนี”้ ซึง่ทำาใหเ้หน็วา่จดุนีส้ำานกัน้ำาฟา้กดู็ราวจะเห็นนพิพานเปน็เรือ่งของโลก

หน้าอันไกลโพ้นยังมาไม่ถึง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการทำาสมาธิแบบสายสัญญาแล้ว จะเห็นว่า

เป็นกระบวนการที่มีผลต่อการเพิ่มพลังปัจเจกภาพและทำาให้ปัจเจกรู้สึกว่าชีวิตของเขาและการกระทำา

ของเขาในโลกนี ้เดีย๋วนี ้มจีดุมุง่หมายเชงิจติวญิญาณ ทีใ่นทีส่ดุการจะนำาเขา้ไปสูค่วามหลดุพน้ในอนาคต

กันไกลโพ้นข้างหน้า ดังนั้นจะเห็นว่าการมุ่งแก้ปัญหาวิกฤติของชีวิตประจำาวันในโลกปัจจุบันนี้ เทคนิค

แบบพทุธชาวบ้านกส็ามารถเชือ่มโยงเร่ืองโลกนี ้(mundane and profane) เขา้กบัจดุมุง่หมายอนัศกัดิสิ์ทธิ์

ของโลกหน้า (the otherworldly and the sacred) ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้แม้นิพพานในความหมายคลาสสิก

ของการหลดุพน้อยา่งสิน้เชงิจะมไิดถ้กูนำามาตคีวามใหม ่แตจ่ดุทีเ่หมอืนกนัของสำานกัน้ำาฟา้กบัพทุธปญัญา

ชนที่ตีความนิพพานใหม่ก็คือการทำาให้ปัจเจกตระหนักถึงศักยภาพของตัวเขาเองในโลกนี้และการทำาให้

กรรมในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายเชิงจิตวิญญาณ

 จากลักษณะการปฏิบัติแบบสายสัญญาของสำานักน้ำาฟ้าจะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับกระแส    

การปฏิบัติสมาธิแก้กรรมที่เฟื่องฟูขึ้นในไทยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา วัดต่างๆตามหัวเมืองใหญ่ๆหลาย

วัดมีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อแก้กรรม เพราะตามคติพุทธไทยเถรวาทน้ันถือว่าบุญสูงสุดน้ันมาจาก                   

การปฏิบัติภาวนา และบุญจากการปฏิบัติธรรมภาวนาซึ่งเป็นบุญแบบละเอียดน้ีเองจะส่งไปถึงเจ้ากรรม

นายเวรไม่ว่าอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรปลดปล่อยกรรมแก่กัน ภายใต้คอร์สฝึกกรรม

ฐานวิปัสนาญาณบารมีบวชจิต นั้นมีความเด่นชัดของความคิดเรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติที่ประสานรวม

อย่างซับซ้อนกับพุทธชาวบ้านบางลักษณะ พุทธปัญญาชน ความเชื่อเรื่องผี และพราหมณ์(บางส่วน) 

ลักษณะดังกล่าวนั้นทำาให้ตำาแหน่งแห่งที่ของสำานักน้ำาฟ้านั้นดูจะต่างจากทั้งวัดและสำานักทรงโดยทั่วไป
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เมื่อผีสนทนาธรรม: ที่ทางศรัทธาปาฏิหาริย์ในโลกสมัยใหม่
 การที่สำานักน้ำาฟ้ามีความแตกต่างจากวัดซึ่งเป็นสถาบันทางการที่รับรองโดยรัฐดูจะเป็นจุดเด่น

และสร้างความยดืหยุน่ใหก้บัปฏบิตักิารในการสอนธรรมมะขององคพ์อ่ปู ่ความยดืหยุน่ดงักล่าวดจูะทำาให้

การอธิบายความคิดเรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติสามารถกลับที่ความสัมพันธ์บางประการกับวัดและพระ

สงฆอ์นัเปน็ภาพตวัแทนของสถาบนัทางศาสนาทีเ่ปน็ทางการ อยา่งทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้วา่ผูท้ีเ่ขา้มาสมัพนัธ์

กับสำานกัแหง่น้ีไม่ไดม้แีตฆ่ราวาสเทา่นัน้ แตย่งัมพีระสงฆม์าเขา้รว่มกจิกรรมของสำานกัดว้ย พระสงฆห์ลาย

รูปก็เข้ามารับการรักษากับองค์พ่อปู่ด้วย

 กรณีหนึ่งที่เกิดข้ึนคือกรณีของหลวงปู่ชา โดยเริ่มแรกหลวงปู่ชาเข้ามาสัมพันธ์กับสำานักน้ำาฟ้า

ผ่านการเข้ามารบัการรกัษาอาการปวกเทา้เรือ้รงั และเมือ่อาการดขีึน้หลวงปูช่ากเ็ขา้มารบัการรกัษาอยา่ง

ต่อเนื่อง ในระหว่างการรักษาแต่ละครั้งหลวงปู่ชาก็ได้เห็นและรับรู้การสอนธรรมะและกิจกรรมการสอน

ปฏิบัติธรรมตามแนวทางขององค์พ่อปู่ การสนทนาขององค์พ่อปู่และหลวงปู่ชาจึงเร่ิมมีการพูดคุยแลก

เปล่ียนไปถึงการสอนปฏบิตัธิรรมเนือ่งจากหลวงปูช่าเองกม็กีารสอนปฏบิตัธิรรมในวดัทีจ่งัหวดัลำาปางเชน่

กัน จนในช่วงหลังหลวงปู่ชาเริ่มมีการจะแนะนำาคณะญาติโยมที่มีอาการเจ็บป่วยให้มาเข้ารับการรักษาที่

สำานักน้ำาฟ้า รวมไปถึงหากใครสนใจปฏิบัติธรรมและสะดวกที่จะเดินทางมาสำานักน้ำาฟ้าหลวงปู่ชาก็มัก

จะแนะนำาให้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมกับสำานักน้ำาฟ้าด้วย

 หากพจิารณาในภาพปรากฏ พระสงฆร์ปูหนึง่นัง่สนทนากบัคณุดวงจนัทราทีเ่ปน็ผูห้ญงิซึง่ดำารง

ในฐานะสังขารรับผ่านญาณขององค์พ่อปู่ในพื้นที่สำานักทรงเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำาคนมาปฏิบัติธรรม 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุกท็ำาให้เหน็ถงึการกลบัทีก่ลบัทางของข้ัวอำานาจ (re – position) ในพืน้ทีค่วามเชือ่ระหวา่ง

พทุธกระแสหลกักบัพทุธทีร่วมอยูก่บัพราหมณฮ์นิดู ผ ีซึง่ถกูแปะปา้ยวา่เปน็กลุม่ความรูท้ีง่มงายไรเ้หตผุล 

แสดงให้เห็นว่าความคิดเรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติสามารถท่ีจะมีกระบวนการอธิบายกลับจากสถานะ

ขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่โดนเบียดขับอย่างมากในสังคมสมัยใหม่

 ในประเด็นท่าทีของพระสงฆ์นอกจากกรณีของหลวงปู่ชาแล้ว สำาหรับท่านเจ้าอาวาสวัดน้ำาฟ้า 

ท่านได้ให้สัมภาษณ์และแสดงทัศนะต่อปฏิบัติการของสำานักน้ำาฟ้าว่า ท่านมีประสบการณ์ตรงที่เชื่อมั่น

และศรทัธาในสิง่ท่ีองคพ์อ่ปูก่ระทำา ทัง้การชว่ยเหลอืผูค้นโดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ยในการรกัษา การรกัษาอาการ

เจ็บป่วยของคนที่มีอาการหนักให้สามารถหายเป็นปกติได้ โดยเฉพาะการรักษาผู้ที่เจ็บป่วยด้วยเหตุทาง

จิตวิญญาณ คนในหมู่บ้านน้ำาฟ้าก็ไปพึ่งพิงพิธีกรรมของสำานัก รวมไปถึงการสอนคนให้ปฏิบัติธรรม                    

ตามแนวทางพุทธศาสนา

 การยอมรบัและเขา้ใจจากสิง่ทีท่า่นเจา้อาวาสได้ประจักษจ์รงิกบัตนเอง อาจจะผนวกรวมเขา้กบั

พืน้ฐานคณุลกัษณะของทา่นทีเ่ปน็คนในทอ้งถิน่ เตบิโตและซมึซบัระบบความเชือ่ทอ้งถิน่มามาก แตท่า่น

ก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามมาอยู่ในพื้นท่ีของความเช่ือและศรัทธาในตรรกะของสำานักน้ำาฟ้าได้อย่างเต็มที่ 

เจ้าอาวาสกล่าวว่า ท่านไม่ได้ปฏิเสธ แต่จะไปสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็ไม่ได้ ขัดขวางก็ไม่ได้ เพราะได้เห็น

กับตาตนเอง และแนวทางของสำานักก็เป็นไปเพื่อช่วยคน พระในวัดหลายรูปก็เข้าไปรับการรักษาที่สำานัก 
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การยืนอยู่ท่ามกลางสองข้ัวความคิดระหว่างพุทธกระแสหลักท่ีอิงอยู่กับตรรกะคิดแบบวิทยาศาสตร์กับ

พุทธในแบบผสมผสานขององค์พ่อปู่ ทำาให้ท่านต้องระมัดระวังท่าทีต่อกรอบการปฏิบัติภายใต้สถาบัน

สงฆ์ในสังคมไทย ที่พยายามปฏิเสธในเรื่องนี้ แม้ว่าจะปรากฏออกมาในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเช่าพระ

เครื่อง การทำาบุญกรวดน้ำาอุทิศส่วนกุศล เป็นต้น

 เจ้าอาวาสยังอธิบายต่ออีกว่า ในโอกาสที่ท่านเดินทางไปในที่ต่างๆ พระหลายรูปก็มักจะมาส

อบถามถึงเรื่องราวของสำานักน้ำาฟ้า ซึ่งท่านก็ไม่แสดงท่าทีส่วนตัวที่ชัดเจนกับทุกคนที่ถาม แต่จะประเมิน

ว่าผู้ถามมีแนวโน้มที่จะต้องการคำาตอบเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อตรวจสอบ หากต้องการเรียนรู้จริงท่านจึง

จะพูดถึงสำานักน้ำาฟ้าและแสดงทัศนะของตนเองออกไป

 จากทา่ทขีองเจา้อาวาสตอ่ทัง้ปฏบิตักิารรกัษาและการสอนธรรมมะขององคพ์อ่ปูเ่ราจะพบวา่มี

การวางระยะห่างเนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่เป็นภาพตัวแทนของสงฆ์ แต่ในอีกด้านหน่ึง ด้วยความเป็น

คนทอ้งถิน่ประกอบกบัการทีส่ำานกัน้ำาฟา้ไมไ่ดม้กีารเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาและสอนธรรมมะ ทีท่าง

ของสำานักน้ำาฟ้าในสายตาของท่านจึงไม่ได้เป็นสถาที่ที่สอนให้คนงมงาย ไร้สาระ แม้ความเป็นสงฆ์จะ

ทำาใหท้า่นไม่สามารถพดูไดอ้ยา่งเตม็ปากนกั กรณขีองหลวงปูช่าเองนอกจากสำานกัน้ำาฟา้จะไมใ่ชส่ถานที่

ทีง่มงายแล้ว การแลกเปลีย่นสนทนาธรรมกบั “องคพ์อ่ปู”่ ยงัเปน็การกลบัทีก่ลับทางความคดิเรือ่งอำานาจ

เหนือธรรมชาติในโลกสมัยใหม่อีกด้วย

สรุป
 ปฏบิตักิารของสำานกัน้ำาฟา้ทัง้การพยายามอธิบายตนเองใหถ้อยหา่งจากการเปน็สำานกัทรงและ

มรีปูแบบเฉพาะในการปฏบิตัธิรรมตามแนวทางของสำานกัสะทอ้นถงึการปรบัตัวของสำานกัทรงในโลกสมยั

ใหมท่ีเ่หตผุลนิยมแบบวทิยาศาสตรถู์กสถาปนาใหก้ลายเป็นโลกทศันห์ลกัในปจัจุบนั สำานกัน้ำาฟา้อธบิาย

ตนเองใหมี้ความแตกตา่งจากสำานกัทรงโดยทัว่ไปโดยเลอืกหยบิยกเอาองค์ประกอบทางวฒันธรรมเชงิพทุธ

ไทยเถรวาทมาอธิบายปฏิบัติการสั่งสอนธรรมมะและสอนปฏิบัติภาวนาของสำานัก ไม่เพียงเท่านั้นท่าที

และการเข้ามาร่วมในปฏิบัติการการสั่งสอนธรรมของสำานักน้ำาฟ้ายังกลับที่กลับทางความสัมพันธ์ของขั้ว

อำานาจ ในพื้นที่ความเชื่อระหว่างพุทธกระแสหลักกับพุทธที่รวมอยู่กับพราหมณ์ฮินดู ผี ซึ่งถูกแปะป้าย

ว่าเป็นกลุ่มความรู้ที่งมงายไร้เหตุผล แสดงให้เห็นว่าความคิดเร่ืองอำานาจเหนือธรรมชาติสามารถ                        

ที่จะมีกระบวนการอธิบายกลับจากสถานะขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่โดนเบียดขับอย่างมากใน

สังคมสมัยใหม่

 ไม่เพียงแต่ปฏิบัติการสอนธรรมของสำานักน้ำาฟ้าเท่าน้ัน ภายใต้บริบทโลกสมัยใหม่น้ันเราจะ

สามารถพบการดำารงอยู่ร่วมกันขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งวิทยศาสตร์, ศาสนาหลัก,                     

ความชื่อเรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติ ฯลฯ ในปรากฏการณ์ทางศาสนารูปแบบอื่นๆอีกมากมาย เช่น ลัทธิ

พิธีที่ผุดพรายเป็นดอกเห็ดในปัจจุบันซึ่งความหลากหลายและสลับซับซ้อนอย่างมาก ในบริบทที่องค์

ประกอบทางวฒันธรรมตา่งๆทีแ่ตกตา่งกนัดำารงอยูร่ว่มกนันี ้เราอาจพบเหน็พระเขา้ทรง ไปจนถึงรา่งทรง
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สอนเรื่องนิพพาน

 สำานักน้ำาฟ้าเปน็เพยีงหนึง่ในหลายๆตวัอยา่งของความซบัซอ้นและหลากหลายของปรากฏการณ์

ทางศาสนาและลัทธิพิธีใหม่ๆที่ผุดพรายเป็นดอกเห็ดในปัจจุบัน ทั้งจตุคามรามเทพ ลูกเทพ กระแสการ

ปฏิบัติธรรมรวมหมู่ (mass meditation) ในวัดต่างๆ ไปจนถึงลัทธิพิธี “แก้กรรม” ที่เฟื่องฟูในสังคมไทย

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ใช่เฉพาะกรณีของไทยเท่านั้น ในโลกสมัยใหม่ที่องค์ประกอบทางวัฒนธรรม

ต่างๆปะทะบ้างประสานบ้าง เราสามารถพบเห็นศูนย์ปฏิบัติสมาธิ (meditation center) เกิดขึ้นและ

เบยีดเสยีดอยูก่บัศนูยก์ารคา้และสถาบนัการเงนิยกัษใ์หญใ่นเมอืงใหญ่ๆ ของโลกอยา่งบอสตนัหรือนิวยอร์ก 

แตแ่นน่อนวา่ลทัธพิธิทีีแ่ตกตา่งกนัในบรบิททางสงัคมทางวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนัหรอืแมแ้ตใ่นวฒันธรรม

เดยีวกนักย็อ่มมรีายละเอยีดของรปูแบบและเนือ้หาสาระการปะทะประสานทีแ่ตกตา่งกันออกไป อยา่งไร

ก็ดีการแยกแยะองค์ประกอบทางวัฒนธรรมต่างๆและสังเกตถึงลักษณะที่องค์ประกอบเหล่าน้ันอยู่ร่วม

กันย่อมจะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการทางวัฒนธรรมที่เปี่ยมสีสันในโลกสมัยใหม่

 การฟืน้คนืของกระแสศรทัธาปาฏหิารยิใ์นโลกสมยัใหมช่ีใ้หเ้หน็ไดเ้ปน็อยา่งดวีา่ยิง่วทิยาศาสตร์

พัฒนาไปมากเพียงใด คนกลับยิ่งตอบคำาถามของชีวิตอันอ้างว้างโดดเดี่ยวในโลกที่ท่วมท้นไปด้วยการ

บริโภคไม่ได้มากยิ่งข้ึน เชื่อเหลือเกินว่า หาก Max Weber มาเห็นการผุดพรายของปรากฏการณ์ทาง

ศาสนาในโลกปัจจุบัน เขาก็คงประดิษฐ์คำาว่า “reenchantment” ขึ้นมาอธิบายการต้องมนตร์ทางศาสนา

ของโลกสมัยใหม่หรือจะเป็นหลังสมัยใหม่นี้ก็ตาม
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