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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์	3	ประการ	กล่าวคือ	ประการ

แรก	 เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางศาสนาที่ปรากฏในวัฒนธรรม

ประชานิยมผ่านการศึกษาตัวละครท่ีชื่อ	 “พุทธะ”	 (Buddha)	

ใน	มังงะ/อนิเมะเรื่อง	 “Saint	 Young	Men”	 (Saint	Onii-

san/ศาสดาเดินดิน)”	ประการที่	 2	 เพื่อศึกษาผลตอบรับของ

ผู้อ่าน/ผู้ชมในสังคมไทยต่อมังงะ/อนิเมะเรื่องนี้	 และประการ

สุดท้าย	 เพื่อเสนอแนวทางทำาความเข้าใจและท่าทีท่ีพึงประสงค์

ต่อปรากฏการณ์นี้สำาหรับชาวพุทธในสังคมไทย	จากการสำารวจ

สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต	พบว่ามีผู้อ่าน/ผู้ชมที่เป็นชาวพุทธ

กลุ่มหนึ่งที่มีปฏิกิริยาทางลบต่อ	“Saint	Young	Men”	เนื่องจาก

เห็นว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธเจ้า	 ดังนั้น	 ผู ้เขียนจึงได้

เสนอ	“สามเหลี่ยมแห่งความเข้าใจ:	รู้เรา/รู้เขา/รู้โลก”	 เพื่อการ

ทำาความเข้าใจและสร้างท่าทีเชิงสร้างสรรค์ต่อปรากฏการณ์นี	้

ซึ่ง	“รู้เรา”	คือ	ความรู้เกี่ยวกับคำาสอน/หลักการของพุทธศาสนา					

เถรวาท	”รู้เขา”	คือ	ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น	(Jap-

anese	Buddhism)	และสังคม-วัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ

ญี่ปุ่น	รวมท้ัง	“ไวยากรณ์”	ของมังงะ/อนิเมะ	ส่วน	“รู้โลก”	คือ	

ความรู้เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมในบริบทโลกปัจจุบัน

ปรากฏการณ์ทางศาสนาในวัฒนธรรมประชานิยม : 
ว่าด้วย “พุทธะ” ในมังงะ/อนิเมะเรื่อง 
“Saint Young Men” 
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Abstract

	 The	purpose	of	this	paper	is	threefold:	firstly,	to	

study	religious	phenomena	in	popular	culture	through	

the	character	of	the	“Buddha”	in	“Saint	Young	Men”	

(Saint	Onii-san),	a	Japanese	manga/anime;	secondly,	to	

study	the	response	of	the	Thai	readers/audiences;	and	

thirdly,	to	propose	a	way	to	understand	this	phenom-

enon	and	the	appropriate	attitude	for	Thai	Buddhists.	

By	 investigating	 Internet	 resources,	 it	was	 found	that	

some	Thai	Buddhist	readers/audiences	have	a	negative	

reaction	to,	or	are	offended	by,	Saint	Young	Men	be-

cause	they	think	that	it	is	insulting	to	the	Buddha.	For	

this	 reason	the	present	author	presents	the	“Triangle	

of	Understanding:	Know	Ourselves,	Know	Others,	and	

Know	the	World”	for	better	understanding	and	creat-

ing	a	positive	attitude	towards	this	phenomenon,	 i.e.	

“Know	Ourselves”-knowledge	of	the	doctrines/princi-

ples	of	Theravada	Buddhism;	“Know	Others”-knowl-

edge	of	 Japanese	Buddhism,	 the	socio-cultural	 state	

of	contemporary	Japan,	and	the	grammar	of	manga/	

anime;	and	“Know	the	World”-knowledge	of	 religion	

and	culture	in	the	present-day	context.  

Religious Phenomena in Popular Culture: 
On “Buddha” in “Saint Young Men” 

(Saint Onii-san)
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1. บทน�ำ
	 ในท ่ามกลางพลวัตแห ่งกระแสโลกที่

หมุนเวียนเปล่ียนผันไปทุกขณะ	ปรากฏการณ์ทาง

ศาสนานับว่าเป็นส่ิงหนึ่งที่บ่งแสดงถึงความหลาก

หลายของสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี	 ไม่ว่าจะ

มองในเชิงกว้าง	ซึ่งหมายถึง	 จำานวนของผู้นับถือ

ศาสนาสำาคัญที่เรียกว่า	“ศาสนาโลก”	 (World	 re-

ligions)	มีเพิ่มมากขึ้นและการมีศาสนาใหม่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	หรือ	มองในเชิงลึก	อันได้แก่	ความ

เปลี่ยนแปลงภายในแต่ละศาสนาเอง	 เช่น	 การ

เข้าไปมีบทบาททางการเมืองและประเด็นสาธารณะ

ในสังคมมากขึ้น	 กล่าวเฉพาะความเปลี่ยนแปลง

ภายในของศาสนาดังกล ่าวนั้นมีสาเหตุสำาคัญ

ประการหนึ่ง	 ได้แก่	การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมซ่ึงก็คือสภาพสังคมที่ศาสนานั้นเกิดขึ้น

และ/หรือตั้งอยู่นั่นเอง	และเมื่อพิจารณาถึงสภาพ

สังคมในปัจจุบัน	คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าศาสนาต่างๆ	

ย่อมต้องปรับตัวไม่มากก็น้อย	 เพ่ือให้เข้ากันได้กับ

สภาวะของโลกที่เรียกว่า	“โลกาภิวัตน์”	 (global-

ization)	โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง

	 โลกาภิวัตน์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง

เข้มข้น	รวดเร็วและกว้างขวางนี้เองได้ส่งผลให้แต่ละ

ประเทศในโลกต่างเป็นทั้งผู้ผลิตและเป็นผู้รับทาง

วัฒนธรรม	จนทำาให้เกิดกระแสทางวัฒนธรรมเป็น	2	

กระแสด้วยกนั	กระแสทางวฒันธรรมกระแสแรก	คือ 

“การกลายเป็นแบบเดยีวกนัทางวฒันธรรม”	(cultural 

homogenization)	ส่วนกระแสทางวฒันธรรมกระแส 

ที่	 2	คือ	“ความไม่เป็นเนื้อเดียวกันทางวฒันธรรม” 

(cultural	 heterogeneity)	 (Jennings,	 2011, 

pp.	132-136)	แม้ว่าทั้ง	2	กระแสทางวัฒนธรรม 

ท่ีกล่าวมาดูจะเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึน

พร้อมกันได้	 แต่แท้ท่ีจริงแล้วกลับสอดคล้องกับ

ลักษณะที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของโลกาภิวัตน์ 

นั่นคือ	 เป ็น	 “กระบวนการที่ขัดแย ้งในตัวเอง

(contradictory	process)”	 (เอก	ตั้งทรัพย์วัฒนา,	

2548,	น.	12)	กล่าวคือ	ในขณะที่โลกาภิวัตน์ทำาให้มี

การกลายเป็นแบบเดียวกันทางวัฒนธรรมหรืออาจ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทำาให้เกิด	 “วัฒนธรรมโลก” 

(global	culture)	ซึ่งได้แก่	การที่ผู้คนบนโลกต่าง

มี	“วิถีความเป็นอยู่”	 (way	of	being)	 ในรูปแบบ

เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน	ตั้งแต่การบริโภคสินค้า	

ไปจนถึงการรับรู้ข่าวสาร	แต่ในขณะเดียวกันกลับ

ทำาให้เกิดความไม่เป็นเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรม	

คือมีการเกิดขึ้นหรือการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่าง

ข้ึนอย่างหลากหลายหรืออาจกล่าวได้ว่าโลกาภิวัต

น์ก็ทำาให้เกิด	 “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”	

(cultural	diversity)	ขึ้นในสังคมไปพร้อมกันด้วย

นั่นเอง	

	 ในกระแสทางวัฒนธรรมที่กล ่าวมานี้

มีวัฒนธรรมสาขาหนึ่งที่ใช ้บ ่งเฉพาะเจาะจงถึง 

วฒันธรรมอนัแพร่หลายทัว่ไปและเป็นทีน่ยิมชมชอบ 

ของผู้คนส่วนใหญ่	เรียกว่า	“วัฒนธรรมประชานิยม” 

(popular	culture)	ซึ่ง	“มักเก่ียวกับความบันเทิง	

การกีฬา	 โทรทัศน์	ภาพยนตร์	และเพลงสมัยใหม่”	

(ราชบัณฑิตยสถาน,	2549,	น.	188)	ทั้งนี้วัฒนธรรม

ประชานิยมประเภท	 (genre)	หน่ึงซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกัน

ดีไปทั่วโลกได้แก่	“มังงะ”	(manga)	และ	“อนิเมะ”		

(anime)1	 อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ ่น

ร่วมสมัย	 และเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีสำาคัญ

1	 สำาหรับชาวไทย	“มังงะ”	เป็นที่รู้จักกันดีในนามของการ์ตูนญี่ปุ่น	ส่วน	“อนิเมะ”	(เป็นคำาที่กร่อนมาจากคำาภาษาอังกฤษว่า	“animation”)	เรียกกันโดย
ทั่วไปว่าภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นหรือหนังการ์ตูนญี่ปุ่น	
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ของญี่ปุ่น	ซึ่งในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ามีอิทธิพลแผ่

ครอบคลุมไปทั่วโลก	จนเรียกได้ว่า	“ในปัจจุบัน	เป็น

เร่ืองยากมากที่จะหนีพ้นจากมังงะไปได้”	 (John-

son-Woods,	2010,	p.	1)	ดังที่เราจะเห็นมังงะ/ 

อนิเมะ	 รวมทั้งสินค้าที่มาจากมังงะ/อนิเมะ	 เช่น	

ของเล่น	ของใช้ต่างๆ	ปรากฏในสื่อมวลชนแขนง

ต่างๆ	อย่างโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	 จนไปถึง	“สื่อ

ใหม่”	 (new	media)	อย่างเฟซบุ๊ค	 (facebook)	

เป็นต้น	อยู่ตลอดเวลา	

	 ลักษณะของมังงะและอนิเมะที่สำาคัญ

ประการหนึ่ง	 ได้แก่	การเป็นสื่อที่สามารถนำาเสนอ

เนื้อหา	 (content)	 ได้อย่างหลากหลาย	กล่าวคือ	

สามารถนำาเสนอเน้ือหาที่เป็นความรู้ด้านต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 และ

ประวัติศาสตร์	 (Chua,	2014,	p.	126)	รวมไปถึง 

ความคิด/ความเชื่อด้านต่างๆ	หรือแม้กระทั่งด้าน 

ศาสนาได้อีกด้วย	 มังงะทางศาสนา	 (religious	 

manga)	น้ีในภาษาญีปุ่น่เรยีกว่า	“shŪkyō manga” 

ทำาหน้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวกับ

ศาสนาโดยตรง	 เช่น	แนวคิดคำาสอน	หรือ	ประวัติ

บุคคลสำาคัญในศาสนาแก่ผู ้อ่าน	 ที่เป็นสามัญชน	

(layman)	และให้ความบันเทิงไปพร้อมกัน	(Eynon,	

2012,	p.	196)	 	อย่างไรก็ดี	ยังมีมังงะอีกกลุ่มหนึ่ง 

ที่แม้จะเป็นเร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา	หรือมี

ความคิด/ความเชื่อทางศาสนาแฝงอยู ่ในเนื้อหา	

แต่ก็ไม่ถูกจัดว่าเป็นมังงะทางศาสนา	 เนื่องจากมี

จุดประสงค์หลักคือการให้ความบันเทิงแก่ผู ้อ่าน	

มังงะกลุ่มน้ีเรียกว่า	“มังงะทางโลกย์”	 (secular	

manga)	ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ	 	มังงะ/อนิเมะเรื่อง	

“Buddha”	ของนักเขียนมังงะ/อนิเมะชาวญี่ปุ ่น

คนสำาคัญคือ	เทะซึกะ	โอะซะมุ	 (Tezuka	Osamu)	

(Eynon,	2012,	p.	208)	ซึ่งแม้จะเป็นการนำาเสนอ	

“พุทธประวัติ”	 (ประวัติของพระพุทธเจ้า)	แต่ก็มี

การตีความใหม่และดัดแปลงเพิ่มเติมเรื่องราวเพื่อ

ให้มีสีสันน่าติดตามและมีความสนุกสนานมากขึ้น 

	 ถึงกระนั้นก็ตาม	นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

เก่ียวกับมังงะ	 คือ	 มาร์ค	 แม็ควิลเลี่ยมส์	 (Mark	

MacWilliams,	2012,	p.	602)	ชี้ว่า	แม้แต่ในมังงะ/

อนิเมะทางโลกย์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา	ก็สามารถใช้

เป็นแหล่งที่ผู้อ่าน/ผู้ชม	“สร้าง”	(construct)	ความ

หมาย	และความรู้สึกต่างๆ	 เช่น	ความหวัง	ความ

สนุกสนาน	หรือแม้กระทั่งความหวาดกลัว	กล่าวคือ	

รูปภาพ	สัญลักษณ์ทางศาสนา	ตลอดจนโครงเรื่อง

และเรื่องราวของมังงะ/อนิเมะ	ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้อ่าน/

ผู้ชมสามารถนำามาครุ่นคิดพิจารณา	 เพื่อแสวงหา

สิ่งที่	“มีความหมาย”	(meaningful)	 ในเชิงศาสนา

และจิตวิญญาณสำาหรับตนเองได้

	 เมื่อเป็นเช่นนั้น	 หากเราต้องการศึกษา

ศาสนาโดยใช้แนวการศึกษาทางสังคมวิทยา	 (so-

ciological	approach)	ซึ่ง	“ศึกษาศาสนาในฐานะ

ปรากฏการณ์ทางสังคม	คือดูว่ามิติต่างๆ	ทางศาสนา

นี้เกี่ยวพันกับมิติอื่นๆ	ทางสังคมอย่างไร”	 (อภิญญา	

เฟื่องฟูสกุล,	2548,	น.79)	ไม่ว่า	มังงะ/อนิเมะทาง

ศาสนาหรือมังงะ/อนิเมะทางโลกย์ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสนาก็ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความเก่ียวพัน

ระหว่างศาสนากับวัฒนธรรมประชานิยมได้	กล่าว

คือสามารถสะท้อนให้เราเรียนรู้และเข้าใจได้ว่าใน

โลกปัจจุบันน้ัน	ศาสนามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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บ้าง	 เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน	 รวมทั้งความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อสังคมอย่างไรบ้าง	

และท่ีสำาคัญคือเราจะสามารถทำาความเข้าใจและมี

ท่าทีอย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงนั้น

	 ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมด	 ในบทความน้ี 

ผู ้ เขียนจะศึกษาปรากฏการณ ์ทางศาสนาใน

วัฒนธรรมประชานิยม	โดยที่ความสนใจของผู้เขียน

จะจำากัดขอบเขตอยู่ที่การศึกษาปรากฏการณ์ทาง

พุทธศาสนาในมังงะ/อนิเมะ	 เรื่อง	“Saint	Young	

Men”	 (Saint	Onii-san/ศาสดาเดินดิน)	 (ต่อไป

นี้จะเรียกโดยย่อว่า	 “SYM”)	 โดยมีวัตถุประสงค์	

3	 ประการ	 กล่าวคือ	 ประการแรก	 เพ่ือศึกษา

ปรากฏการณ์ทางศาสนาที่ปรากฏในวัฒนธรรม

ประชานิยมของสังคมปัจจุบัน	ผ่านการศึกษาตัว

ละครที่ชื่อ	“พุทธะ”	 (Buddha)	 ใน	มังงะ/อนิเมะ

เรื่อง	“SYM”	ประการที่	 2	 เพื่อศึกษาผลตอบรับ

ของชาวพุทธในสังคมไทยต่อมังงะ/อนิเมะเรื่องนี้	

และประการสุดท้าย	 เพื่อเสนอแนวทางทำาความ

เข้าใจและท่าทีที่พึงประสงค์ต่อปรากฏการณ์น้ี

สำาหรับชาวพุทธในสังคมไทย

2. “Saint Young Men” (Saint Onii-san/

ศำสดำเดินดิน)

	 SYM	 เป ็นมังงะ/อนิเมะว ่าด ้วยเร่ือง

ราวของ	 “พุทธะ”/ศาสดาของพุทธศาสนาและ	

“เยซู”/ศาสดาของศาสนาคริสต์	ซึ่งดำาเนินชีวิตอยู่

ในประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเวลาปัจจุบัน	 โดยทั้งคู่เช่า

หอพักอยู่ร่วมห้องเดียวกันและต้องเผชิญกับปัญหา

และเร่ืองราวมากมายเหมือนกับคนทั่วไป	 เช่น	

เจ้าของหอพักที่เจ้าระเบียบ	การทำางานพิเศษเพ่ือ

หารายได้	และการทำางานบ้าน	เช่น	ซักผ้า	ทำาความ

สะอาดห้อง	ตลอดทั้งเรื่องมีการแทรกด้วยมุขขำาขัน

ซึ่งมีที่มาจากกับพุทธประวัติและประวัติของพระ

เยซู	 	 เช่น	การท่ีพระพุทธเจ้ามีพญานาคโผล่มาบัง

นำ้าฝนให้	หรือการท่ีพระเยซูสามารถเปล่ียนนำ้าเป็น

ไวน์	และเปลี่ยนก้อนหินเป็นขนมปัง	จากโครงเรื่อง	

(plot)	ดังกล่าวในสารานุกรมของเว็บไซต์	“Anime	

News	Network”	 (2014)	จึงได้จัดให้	 SYM	อยู่

ในมังงะประเภท	“สุขนาฏกรรม”	 (comedy)	และ	

“เสี้ยวชีวิต”	(slice	of	life)2

	 มงังะเรือ่ง	SYM	นีเ้ป็นผลงานของ	นากามรูะ 

ฮิคารุ	 (Nakamura	Hikaru)	 นักเขียนหญิงชาว

ญี่ปุ่นท่ีเขียนข้ึนเมื่อปี	ค.ศ.	2007	ต่อมาในปี	ค.ศ.	

2009	 เธอได้รับรางวัล	Tezuka	Osamu	Culture	

Prize	ประเภทเรื่องสั้นจากผลงานเรื่องนี้	 และเมื่อ

เดือนกันยายน	ค.ศ.	2011	นิตยสาร	Nikkei	En-

tertainment	ได้ประกาศรายช่ือนักเขียนมังงะ	50	

อันดับที่มียอดขายผลงานสูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคม	 

ค.ศ.	2010	ปรากฏว่านากามูระติดอันดับท่ี	9	จาก 

มังงะเรื่อง	SYM	 โดยมียอดขาย	5,541,000	 เล่ม	

ถือว่าเป็นนักเขียนมังงะท่ีอายุน้อยท่ีสุดในบรรดานัก

เขียนทั้ง	50	คน	คืออายุเพียง	27	ปีเท่านั้น	(Anime	

News	Network,	 2011)	ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 2013	

SYM	ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์อนิเมะโดยมี	ทาคาโอะ	

โนริโกะ	(Takao	Noriko)	เป็นผู้กำากับภาพยนตร์	

	 เสียงตอบรับต่อมังงะเรื่องนี้	 ในประเทศ

ญี่ปุ ่นเป็นไปค่อนข้างดี	 ปรากฏว่า	 SYM	 ได้รับ

ความนิยมอย่างมากจากชาวญี่ปุ ่น	 จนติดอันดับ	

1	 ใน	10	มังงะขายดีที่สุดประจำาปี	 2009	 (Chat	

room,	2556)	ต่อมามังงะเรื่องนี้ก็ได้เผยแพร่ออก

ไปท่ัวโลก	 โดยมีการแปลเป็นภาษาฝร่ังเศส	สเปน				

อิตาเลียน	และจีนตามลำาดับ	 (Anime	News	Net-

2	 เป็นรูปแบบของการเลียนแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิตประจำาวัน	หรือพฤติกรรมของมนุษย์	มักเป็นเรื่องว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	ทั้งนี้อาจแฝงด้วย
ความตลกขบขัน	เคร่งขรึม	สับสนวุ่นวาย	หรือง่ายๆ	สบายๆ	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	Brenner	(2007,	pp.	112-130)
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work,	2014)	ความโด่งดังของ	SYM	นั้นถึงขนาดที่

พิพิธภัณฑ์บริติช	 (The	British	Museum)	ซึ่งเป็น

หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ของมนุษย์ที่สำาคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก	 ได้นำา

มังงะเร่ืองน้ีไปจัดแสดงเลยทีเดียว	 (Tokyo	Otaku	

Mode	News,	2012)

 

3. ปฏิกิริยำตอบรับต่อ Saint Young Men 

	 จากที่กล่าวมาแล้ว	จะเห็นได้ว่า	SYM	ได้

รับความนิยมจากผู ้อ ่าน/ผู ้ชมชาวญ่ีปุ ่นมากพอ

สมควร	 เรียกได้ว่ามีผลการตอบรับเป็นไปในทาง

บวก	กล่าวคือ	ผู้อ่าน/ผู้ชมมักจะแสดงความ		ชื่นชม

เป็นส่วนใหญ่	 โดยเฉพาะส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า	

SYM	 เป็นความริเริ่มสร้างสรรค์ในความพยายาม

สื่อเนื้อหาสาระทางศาสนาบางอย่าง	ในเว็บไซต์	TV	

Tropes	 (2014)	 แสดงทัศนะว่า	 ใน	 SYM	มีการ

สอดแทรกประเด็นทางศาสนาอยู่โดยตลอด	 โดยที่

การนำาเสนอดังกล่าวเป็นไปอย่างระมัดระวังและ

ด้วยความเคารพ	ไม่มีการนำาเสนอในเชิงที่จะทำาให้

ไม่พอใจหรือมีลักษณะที่น่ารังเกียจ	 (offensive)	

เลยแม้แต่น้อย	

	 กล่าวได้ว ่านอกจาก	 SYM	 จะสามารถ

สร้างรอยยิ้มและความบันเทิงให้กับผู ้อ่านได้สม

ความตั้งใจคนเขียนแล้ว	มังงะ/อนิเมะเรื่องนี้ยังสร้าง

ความรู้สึกสมานฉันท์ระหว่างศาสนาได้โดยที่ผู้อ่าน/

ผู้ชมอาจจะไม่รู้ตัวอีกด้วย	นากามูระได้ให้สัมภาษณ์

ว่า	มี	“อธิการโบสถ์”	 (pastor)	และบาทหลวงใน

คริสตจักรคาทอลิกเขียนจดหมายถึงเธอว่าพวกท่าน

เผยแพร่	SYM	ในโรงเรียนของท่าน	ซึ่งเธอคิดว่าน่า

จะเป็นเพราะ	SYM	แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่าง	“เยซู”	และ	”พุทธะ”	 (Santos,	2008)	

นอกจากนี้	 SYM	 ได้รับรางวัลและคำาช่ืนชมจาก

หลายสถาบันในญี่ปุ่นในฐานะ			มังงะ/อนิเมะที่ช่วย

เผยแพร่ความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรระหว่าง

คนต่างศาสนา	(Chat	room,	2556)

	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อมังงะเรื่อง	SYM	เดินทาง

เข้ามาสู่ประเทศไทย	ดูเหมือนว่ามีปฏิกิริยาต่อมัง 

งะเรื่องนี้แบ่งออกเป็น	2	ฝ่ายที่แตกต่างกันอย่าง

ตรงกันข้าม	ฝ่ายแรกมองมังงะ/อนิเมะเรื่องนี้ในเชิง

ลบ	 โดยเห็นว่าเป็นการนำาเสนอภาพและเนื้อหาที่

เป็นการล้อเลียนพระพุทธเจ้า	ฝ่ายท่ีมีความเห็นเช่น 

นีน้ำาโดยเฟซบุค๊เพจชือ่	“Do	and	Don’t	on	Buddha” 

ซึ่งเป็นเพจขององค์กรที่ชื่อว่า	 “Knowing	Bud-

dha”	องค์กรนี้ระบุว่ามีภารกิจคือ	 “ให้ความรู้,	

ปกป้อง,	และยับยั้งการยำ่ายีพระศาสนา”	โดยมีราย

ละเอียดว่า	“ลดการกระทำายำ่ายีพระศาสนา	 ให้คน

รู้จักหลักการปฏิบัติตน	และขยายผลให้เกิดการรับรู้

วิธีปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง	

เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางจิตสำานึกและความ

คิด”	 ท้ังนี้ทางเพจดังกล่าวได้มีการโพสต์ภาพและ

ข้อความเกี่ยวกับมังงะเรื่อง	SYM	 เอาไว้ในหมวด

หมู่ที่เรียกว่า	“Disrespectful	 cases”	ซึ่งหมาย

ถึงกรณี	 (ที่ทางองค์กรเห็นว่า)	 ไม่ให้ความเคารพต่อ

พระพุทธเจ้า	เมื่อวันที่	22	เมษายน	พ.ศ.	2556	และ

เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบรายละเอียดของ	“ข้อกล่าว

หา”	อย่างครบถ้วน	ผู้เขียนจึงขอนำาข้อความเฉพาะ

ส่วนภาษาไทยส่วนหนึ่งมาแสดงให้ดู	ดังต่อไปนี้
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 นักเขียนชาวญี่ปุ่นคิดง่าย เขียนการ์ตูนล้อเลียนพระพุทธเจ้า และพระเยซู!!!!

 เป็นการ์ตูนชื่อเรื่อง “Saint Young Men” โดย Nakamura Hikaru เป็นเรื่อง

ราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน ของพระพุทธเจ้าและพระเยซู ตามจินตนาการของผู้เขียน

ชาวญี่ปุ่น ได้ล่วงล�้าไปถึงประเด็นเมื่อพระศาสดาทั้ง 2 พระองค์ตัดสินใจมาลองใช้ชีวิตอยู่

บนโลกมนุษย์และต้องอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์เล็กๆ ในโตเกียว กรณีลบหลู่นี้แสดงถึงการ

ขาดวิจารณญาณของทั้งผู้เขียน และผู้ให้การสนับสนุน อาจน�ามาซึ่งโทษอันใหญ่หลวง 

เพียงแค่อ่านเรื่องย่อก็รู้สึกสลดใจ และเป็นห่วงผู้ท่ีสร้างกรรมหนักนี้ คาดว่าจะมีคนอ่าน

อีกมากมาย โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ก็เห็นดีงามไปกับการ์ตูนนี้ด้วย นักแปลคนไทยก็

ชื่นชม และที่แย่ก็คือ เค้าได้น�าภาษาบาลีมาใช้ในการแปลด้วย และมีการใช้ค�าว่า ตถาคต 

ไปในทางที่ผิดอย่างยิ่ง

 เร่ืองนี้เป็นการ์ตูนตีพิมพ์ลงในนิตยสารรายเดือนต้ังแต่ปี 2007 น่าเศร้าที่เรื่อง

น้ีกลับได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม เป็นการ์ตูนที่ดังมากในญี่ปุ่น เพราะได้รับรางวัล 

ประจ�าปี 2009 และยังติดอันดับหนังสือการ์ตูนที่ขายดีเป็นล�าดับต้นๆ ในญี่ปุ่น ปัจจุบันได้

น�ามาท�าเป็นหนังการ์ตูนแล้วเช่นกัน

 แฟนคลับการ์ตูน ทั้งเด็กไทย วัยรุ่น หรือแม้วัยกลางคนได้อ่านก็ชอบใจ มีคนอ่าน

ชื่นชอบ และติดตามกันเป็นจ�านวนมาก จึงมีการตั้งเพจ Saint Onii-san Thailand fan-

page (https://www.facebook.com/SaintOniisanclub)

 จิตส�านึกความเป็นชาวพุทธหายไปแล้วหรือ จิตนอบน้อมกตัญญูไม่มีเลยหรือ....

เหตุใดจึงลืมประเด็นเรื่องการให้ความเคารพพระศาสดา ผู้มีความส�าคัญต่อมนุษย์โลกไป

อย่างน่าประหลาด

 โปรดช่วยกันดึงจิตส�านึกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และพระธรรมอันสูงส่งกลับ

มาสู่เราผู้เจริญรอยตามพระศาสดาเถิด

 โปรดช่วยกันชี้ทางสว่างให้กับผู้ที่อาจหลงเข้าไปกับความคิดมืดบอดนี้ด้วยเถิด 

เราจะดึงจิตส�านึกพวกเขากลับมา แล้วเราจะเข้าไปบอกผู้ที่เขียน และผู้แปลเรื่องนี้ ว่าเป็นสิ่ง

ที่ท�าให้คนขาดจิตส�านึก เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ผิด เป็นการกระท�าที่ไม่ควรยิ่ง3 

และกระทบความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนทั่วไป”	

และขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารพิจารณายับยั้งการเผยแพร่การ์ตูนดังกล่าว

ทางเว็บไซต์ต่างๆ	รวมทั้ง	 เฟซบุ๊ค	และทางองค์กร

ยังได้ทำาสำาเนาหนังสือดังกล่าวให้กระทรวงการต่าง

ประเทศอีกด้วย	

	 ในเวลาต่อมา	ทางองค์กร	Knowing	Bud-

dha	 ได้ยื่นหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารว่า	 “การ์ตูนญ่ีปุ่นเรื่อง	

Saint	Young	Man	มีตัวละครและเน้ือเร่ืองเกี่ยว

กับพระพุทธเจ้าและพระเยซูคริสต์ที่ผิดจากข้อ

เท็จจริง	 ไม่เหมาะสม	 เป็นการดูหมิ่นพระศาสดา

3	 ตัวเน้นทั้งหมดเป็นของผู้เขียน
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	 นอกจากที่กล่าวมาแล้ว	ยังมีการตั้งกระทู้

ในเว็บบอร์ดชื่อดังอย่าง	“Pantip.com”	โดย	ผู้ที่ใช้

นามว่า	“ตาลโตน”	(2556)	ได้ตั้งกระทู้ชื่อ	“การ์ตูน

ญี่ปุ่น	Saint	Young	Man	เอาพระพุทธเจ้า	พระเยซู	

มาเล่นซะแล้ว”	เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2556	โดย

มีข้อความว่า	

4	 การสะกดคำาเป็นไปตามต้นฉบับ	ส่วนตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย

 การ์ตูนยุ่นปี่ ญี่ปุ่น ชนชาติชั่วช้าลามก ท่ีมีท้ังหนัง AV และการ์ตูนลามก ตอน

นี้เอาพระศาสดา พระพุทธเจ้า พระเยซู มาวาดเขียนเป็นภาพยนต์การ์ตูนแนวลามก ให้

เยาวชนได้ดูกัน ในประเทศมันคงรับได้ เพราะพระมันอึบเมียได้ แต่ประเทศไทย คงท�าใจยาก 

รัฐบาลไทยและศาสนิกทั้งสองศาสนา คงต้องเคลื่อนไหวบ้างแล้ว ก่อนท่ีมันจะวาดลามปาม

ไปในทางลามก เลอะเทอะมากกว่านี้นะ..4

	 จากข้อความที่ยกมาทั้งหมดข้างต้น	จะพบ

ว่า	ในความเห็นขององค์กร	Knowing	Buddha	นั้น	

SYM	เป็นการ	”ล้อเลียน”	“ล่วงลำ้า”	“ลบหลู่”	พระ

ศาสดา	ซึ่งการกระทำาเช่นนี้	 เป็นสิ่งที่	“น่าละอาย”	

เป็นการ	“ขาดวิจารณญาณ”ของทั้งผู้เขียน	และ

ผู ้ ให ้การสนับสนุน	 แสดงให ้ เห็นถึงการ“ขาด

จิตสำานึก”	 “ไม่เคารพ”	 “ไม่กตัญญู”	 และเป็น	

“การปลูกฝังสิ่งที่ผิด”	“การกระทำาที่ไม่ควรยิ่ง”		

ซ่ึงจะก่อให้เกิด	“โทษอันใหญ่หลวง”	และ	“กรรม

หนัก”	 ในขณะที่ผู ้ที่ใช้นามว่า	 “ตาลโตน”	 เห็น

ว่า	SYM	 เป็น	“การ์ตูนลามก”	ที่เป็นอันตรายต่อ

เยาวชนไทย	ถึงกับเรียกร้องให้ศาสนิกและรัฐบาล

เข้ามาดูแลและจัดการเลยทีเดียว

	 ในขณะเดียวกัน	ปฏิกิริยาอีกฝ่ายหน่ึงคือ

ฝ่ายที่มองมังงะเรื่อง	SYM	ในเชิงบวก	ดังที่เพจ	“Do	

and	Don’t	on	Buddha”	อ้างถึงข้างต้นว่าผู้ที่

ชื่นชอบมังงะเรื่องนี้ได้สร้างแฟนเพจขึ้นมาในเฟซ 

บุ๊คด้วยเช่นกัน	 ได้แก่	 “Saint	Onii-san	 Thai-

landfanpage”	ซึ่งมีผู้ที่กด	“ถูกใจ”	(like)	จำานวน	

8,993	ไลค์	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.2557)	

นอกจากนั้น	ยังมีการนำา	SYM	 ไปเผยแพร่	ทั้งรูป

แบบมังงะและอนิเมะในรูปแบบที่เรียกว่า	 “OVA”	

(Original	video	animation)	ซึ่งหมายถึงอนิเมะ

ที่ทำาเพื่อเป็นวิดีโอหรือดีวีดีโดยตรง	 โดยไม่ออก

ฉายทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์ก่อน	ดังเช่น	ใน

เว็บไซต์	“กระปุก”	 ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมในหมู่

วัยรุ ่นระดับแถวหน้า	มีผู ้ที่ใช้นามว่า	 “mokies”	

เมื่อวันท่ี	14	มี.ค.	2556	 ได้นำาภาพยนตร์ตัวอย่าง

ของอนิเมะ	 SYM	 ไปโพสต์ในเว็บไซต์ด้วย	หรือ

รายการ	“Chat	room”	(2556)	ทางสถานีโทรทัศน์	

Voice	TV	ได้นำาเสนอโดยมองว่า	SYM	เป็น	“วิธีท่ี

จะให้ศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัยรุ่น

ให้มากข้ึน”	โดย	“การนำาศาสดาของศาสนามาเป็น

พระเอกการ์ตูน”	ทั้งนี้	 เท่าที่ผู ้เขียนติดตามอ่าน

ความเห็นในเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ต่างๆ	พบว่าผู้ที่ชื่น

ชอบ	SYM	ในประเทศไทย	ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ใน

ช่วงวัยรุ่น	ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของมังงะ 

/อนิเมะอยู่แล้ว

	 สำาหรับทัศนะของผู ้ท่ีชื่นชอบ	 SYM	นั้น	

ส่วนใหญ่มองว่าเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย	

ดังที่ผู ้ที่ใช้นามว่า	“Pat	Patanukom”	 ได้แสดง

ความเห็น	 (comment)	 ในโพสต์ของเพจ	 “Do	
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and	Don’t	on	Buddha”	ที่อ้างถึงข้างต้นว่า	“เขา

สมมุติสถานการณ์ข้ึน	แล้วจำาลองว่าหากพระเยซู

คริสต์และพระพุทธเจ้า	อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ	พวก

ท่านจะทำาเช่นไร	 โดยเอาแนวทางเก่าๆ	ของท่าน

มาเป็นแบบและแนวทางให้กับแคแร็คเตอร์”	รวม

ท้ังเป็น	“การเอาแนวทางปฏิบัติเก่าๆ	ของท่านมา

ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและเหตุการณ์ปัจจุบัน”	

นอกจากนั้นหลายคนยังมองว่าการที่	 SYM	 นำา

เสนอศาสดาทั้ง	 2	 ในลักษณะ	 “ติดดิน”	 เช่นนี้

เป็นการทำาให้ศาสดามีความเป็นมนุษย์ที่ใกล้ชิดกับ

ศาสนิกชน	 ไม่ใช่เป็น	“เทพ”	ที่ดูห่างเหินไปจาก

พวกเขา	ตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า	“สถานภาพของ

ศาสดาที่ภายหลังถูกยกขึ้นสูงเกินเอื้อม	ละเลยว่า

พระองค์เคยแต่งงานและใช้ชีวิตแบบมนุษย์เดิน

ดิน”	 ส่ิงที่น ่าสนใจก็คือ	 ความต้องการดังกล่าว

สอดคล้องกับผู้อ่าน/ผู้ชมชาวญี่ปุ่นซึ่ง	แม็ควิลเลี่ยม	

(MacWilliams,	2012,	pp.	620-622)	พบว่า	จาก

การสำารวจความคิดเห็นของแฟน	มังงะชาวญี่ปุ ่น

ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ	 เช่น	 เฟซบุ๊ค	บล็อก	 (blog)	

ในอินเตอร์เน็ต	 ส่วนใหญ่ชื่นชอบที่เห็นศาสดา

ทั้ง	2	 เหมือนเป็นชาวต่างประเทศที่มาอยู่ในญ่ีปุ่น	

มากกว่าที่จะเป็นศาสดาที่มีความ	“ศักดิ์สิทธิ์”	มา

เยือนโลกมนุษย์	 แม็ควิลเลี่ยมสรุปว่าการที่	 SYM	

นำาเสนอภาพลักษณ์ของศาสดาใน	 “แบบโลกน้ี”	

(this-worldly	 version)	 ไม่ใช่แค่เพียงเป็นสิ่งท่ี

สนุกสนานเท่าน้ัน	 หากยังเป็นสิ่งที่ทรงพลังและ

สร้างความแปลงเปลี่ยน	 (transformative)	ทางจิต

วิญญาณได้อีกด้วย

4. แนวทำงท�ำควำมเข้ำใจและท่ำทีที่พึงประสงค์

	 จากข้อมูลที่ผู ้เขียนนำาเสนอมาในหัวข้อ

ที่ผ่านมา	 เราจะเห็นได้ว่า	พฤติกรรมต่างๆ	ที่ไม่

สร้างสรรค์ของฝ่ายที่มีปฏิกิริยาทางลบต่อ	 SYM	

และการกล่าวหา	 SYM	ขององค์กรและบุคคลใน

ประเทศไทย	สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจและ

ความเข้าใจผิดหลายประการ	ผู ้เขียนจึงขอเสนอ

แนวทางทำาความเข้าใจและท่าทีที่พึงประสงค์ต่อ

ปรากฏการณ์	SYM	เป็นลำาดับต่อไป	

	 อนึ่ง	เพื่อให้การพิจารณาแนวทางทำาความ

เข้าใจและท่าทีที่พึงประสงค์ในที่นี้เป็นไปอย่างครบ

ถ้วนและรอบด้านที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	ผู้เขียนจะ

แยกการพิจารณาออกเป็น	3	แง่มุมด้วยกัน	อย่างไร

ก็ตามการแบ่งแยกในที่นี้	 จึงเป็นแต่เพียงเพื่อมุ ่ง

ใช้ในการอธิบายรายละเอียดเท่านั้น	 เพราะอันที่

จริงแล้วทั้ง	 3	แง่มุมดังกล่าวนี้มีความเชื่อมโยงกัน

และบางครั้งก็เหลื่อมซ้อนกันอยู ่	 เปรียบเสมือน

มุมท้ัง	 3	ของรูปสามเหลี่ยม	ซึ่งผู้เขียนขอเรียกว่า	

“สามเหลี่ยมแห่งความเข้าใจ:	 รู ้เรา-รู ้เขา-รู ้โลก”	

(ภาพที่	1)

ภำพที่ 1:	“สามเหลี่ยมแห่งความเข้าใจ:	รู้เรา-รู้เขา- 

รู้โลก”

	 สำาหรับความหมายที่ผู้เขียนใช้ในที่นี้	คำาว่า	

“รู้เรา”	หมายถึง	ความรู้เกี่ยวกับคำาสอนของพุทธ

ศาสนาเถรวาทท่ีเก่ียวข้อง	ส่วน	“รู้เขา”	หมายถึง	

ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น	 (Japanese	

Buddhism)	 และสังคม-วัฒนธรรมร่วมสมัยของ 

ประเทศญีปุ่น่	รวมทัง้	“ไวยากรณ์”	ของมงังะ/อนเิมะ 

และ	“รู้โลก”	หมายถึง	ความรู้เกี่ยวกับศาสนาและ

วัฒนธรรมในบริบทโลกปัจจุบัน

รู้โลก

รู้เรา รู้เขา
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 4.1 “รู้เรำ”: ค�ำสอน/หลักกำรของพุทธ

ศำสนำเถรวำท

	 เน่ืองจากฝ่ายที่ต่อต้าน	 SYM	ซึ่งนำาโดย

องค์กร	Knowing	Buddha	และผู้สนับสนุน	อ้างว่า

จุดยืนของพวกตนคือพุทธศาสนา	ซึ่งในบริบทของ

ประเทศไทยก็คือพุทธศาสนาเถรวาท	ผู้เขียนจึงจะ

พิจารณาปรากฏการณ์	SYM	ที่เกิดขึ้น		โดยดูว่ามีคำา

สอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีอันเป็นคัมภีร์ที่พุทธ

ศาสนาเถรวาทใช้อ้างอิงเป็นหลักใดบ้างที่เก่ียวข้อง	

ตามความเห็นของผู้เขียน

	 ขอเร่ิมต้นจากการพิจารณาประเด็นที่เห็น

ได้ชัดท่ีสุดก่อน	นั่นคือ	การที่ฝ่ายต่อต้าน	SYM	มี

การใช้	 “โทสวาจา”	 (hate	 speech)	 และมีการ 

กล่าวหาที่ไม่เป็นความจริง	 ตัวอย่างท่ีชัดเจนคือ 

กรณีของผู้ที่ใช้นามว่า	 “ตาลโตน”	ที่ใช้โทสวาจา

กล่าวโจมต	ีSYM	เลยเถดิไปถงึชาวญ่ีปุน่และประเทศ 

ญ่ีปุ่นอย่างหยาบคายและเหมารวม	ทั้งยังกล่าวหา	

SYM	เป็นมังงะ	“ลามก”	ซึ่งดูเหมือนจะไม่ตรงกับ

ข้อเท็จจริงเลย	เนื่องจากเนื้อหาของ	SYM	นั้น	ห่าง

ไกลจากความหมายของคำาว่า	“ลามก”	อยู่มาก		ไม่

ว่ามองในความหมายที่ว ่า	 “หยาบช้าตำ่าทราม”	

“หยาบโลน”	หรือ	“อันเป็นท่ีน่ารังเกียจของคนดี

มีศีลธรรม”	สิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาที่

ไม่สร้างสรรค์อันเกิดขึ้นเมื่อมีความเห็นว่ามีผู้ลบหลู่

พระพุทธเจ้าและพุทธศาสนา	

	 สำาหรับประเด็นนี้	จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาที่

ไม่สร้างสรรค์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่

พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างแน่นอน	 เน่ืองจากทรง

แนะนำาว่า	 “ถึงคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเตียนเรา	

กล่าวติเตียนพระธรรมหรือกล่าวติเตียนพระสงฆ์

ก็ตาม	พวกเธอไม่ควรผูกอาฆาตแค้นเคืองขุ่นใจคน

พวกนั้น	ถ้าพวกเธอโกรธเคืองหรือไม่พอใจพวกเขา	

พวกเธอก็จะประสบอันตราย	เพราะความโกรธเคือง

นั้นได้”	 (9/5/2)5	ซึ่งการที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติตรง

ข้ามแนวทางหรือหลักการของ	พระพุทธองค์เช่นนี	้

อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่	 “ไม่เห็น”	พระพุทธเจ้า	ดัง

ที่พระองค์ตรัสว่า	“ผู้ใดเห็นพระสัทธรรมผู้นั้นชื่อว่า

เป็นบัณฑิตเห็นเรา	(ส่วน)	ผู้ไม่เห็นพระสัทธรรม	ถึง

จะเห็นเราก็ช่ือว่าไม่เห็น”	 (33/54/244)	 เนื่องจาก

การ	“เห็นพระสัทธรรม”	นั้นเป็นกระบวนการที่

ประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	นั่นคือ	การศึกษาเรียนรู้

และเข้าใจสิ่งท่ีพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างถ่องแท	้

(ปริยัติ)	จากนั้นจึงนำามาปฏิบัติหรือใช้จริง	 (ปฏิบัติ)	

จนได้รับผลจากการปฏิบัติจริงนั้น	 (ปฏิเวธ)	 (พระ

พรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2557,	น.	105)

	 ยิ่ ง ไ ปก ว ่ า นั้ น 	 ผู ้ เ ขี ย นคิ ด ว ่ า ก า ร ท่ี

พระพุทธเจ้าตรัสว่า	“ผู้ใดเห็นพระสัทธรรมผู้นั้นชื่อ

ว่าเป็นบัณฑิตเห็นเรา	 (ส่วน)	ผู้ไม่เห็นพระสัทธรรม	

ถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็น”	นี้	 มีนัยสำาคัญอย่าง

ยิ่ง	 อีกประการหนึ่ง	 กล่าวคือพระพุทธเจ้าทรงไม่

ต้องการให้มีการยึดติดกับตัวพระองค์เอง	โดยทรงชี้

ว่าสำาหรับพระองค์นั้น	พระพุทธเจ้าที่แท้จริงคือพระ

สัทธรรม	 ซ่ึงได้แก่	สิ่งท่ีพระองค์ค้นพบจนทำาให้เป็น

พระพุทธเจ้าและนำามาเปิดเผยแสดงต่างหาก	ความ

ข้อนี้ถูกตอกยำ้ายิ่งขึ้นไปอีกในมหาปรินิพพานสูตร

(10/216/164)	 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพระพุทธเจ้ากำาลังใกล้

จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน		พระองค์ทรงเรียกพระ

อานนท์มาตรัสว่า	“อานนท์	บางทีพวกเธออาจจะ

คิดว่า	 ‘ปาพจน์6	มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว	พวก

เราไม่มีพระศาสดา’	ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น 

ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้ง

หลาย	หลังจากเราล่วงลับไป	ก็จะเป็นศาสดาของ

5	 การอ้างอิงพระไตรปิฎกในที่นี้	ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	โดยในวงเล็บ	หมายถึง	เล่มที่/ข้อที่/หน้าที่
6	 ปาพจน์	หมายถึง	วจนะอันเป็นประธาน,	พุทธพจน์หลัก,	คำาสอนหลักใหญ่	ได้แก่	1.	ธรรม	(คำาสอนแสดงหลักความจริงที่ควรรู้	และแนะนำาหลักความดี

ที่ควรประพฤติ)	และ	2.	วินัย	(ข้อบัญญัติที่วางไว้เป็นหลักกำากับความประพฤติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอกัน)	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	
2557,	น.	69)
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เธอทั้งหลาย”	จะเห็นได้ว่าแม้พระพุทธองค์ซึ่งทุก

คนเข้าใจว่าเป็นพระศาสดาจะทรงล่วงลับไป	แต่

ทรงชี้ให้เห็นว่าพระศาสดาที่แท้จริงคือธรรมและ

วินัยของพระองค์ยังคงอยู่

	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า	คำาสอนไม่ให้

ยึดติดในตัวพระพุทธเจ้านั้น	ยังบ่งนัยต่อไปได้อีกว่า	

พระพุทธเจ้าท่ีแท้จริงไม่ใช่	“รูปธรรม”	ใดๆ	ทั้งสิ้น	

ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย	วัตถุหรือภาพลักษณ์ใดๆ	ที่ใช้

แทนตัวพระพุทธเจ้า	 (เช่น	พระพุทธรูป	ภาพวาด)	

แต่เป็น	“นามธรรม”	ซึ่งก็คือพระสัทธรรม	 ดังน้ัน 

สิ่งที่องค์กร	Knowing	Buddha	และชาวพุทธบาง

กลุ่มที่สนับสนุน	 เห็นว่า	 SYM	ลบหลู่/ล้อเลียน/ 

ดูหมิ่นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของพุทธศาสนา	

โดยวาดให้พระพุทธเจ้าแต่งกายไม่เหมาะสม	คือ	ใส่

เสื้อยืด	กางเกงยีนส์	และประพฤติไม่เหมาะสม	ไม่

สำารวม	เช่น	ชู	2	นิ้วทักทายเหมือนวัยรุ่น	หรือ	ดื่ม

เบียร์	 เป็นต้นน้ัน	 ใช่หรือไม่ว่าเป็นความยึดติดใน

ตัวพระพุทธเจ้าที่เป็น	“รูปธรรม”มากจนเกินไป	จน	

“ไม่เห็น”	พระพุทธเจ้าที่แท้จริง	ดังที่หลายคนแสดง

ปฏิกิริยาอย่างไม่สร้างสรรค์ออกมา	

	 เป็นที่น ่าสังเกตว่าในสังคมไทยมักจะมี

ปัญหาซ่ึงเกี่ยวกับการยึดติดกับวัตถุหรือภาพลักษณ์

ที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อยู ่เสมอ	 เช่น	

กรณีการเข้าใจผิดว่ารูปปั้นของศาสดามหาวีระแห่ง

ศาสนาเชนเป็นพระพุทธรูปเปลือย	กรณีเข้าใจผิดว่า

พระพุทธรูปปาง	“ยับยุม”	(Yab-Yum)		ของนิกาย

ตันตระยานเป็นพระพุทธรูปปาง	“กอดสาว”	หรือ	

“สีกานั่งคร่อม”	กรณีภาพวาดภิกษุสันดานกา	หรือ

กรณีนักร้องญี่ปุ่นแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อเร็วๆ	 น้ี	ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งสะท้อน

ให้เห็นการขาดความรู้	ความเข้าใจทั้งในศาสนาของ

ตนเองและศาสนาอื่นๆ	แต่ที่สำาคัญคือ	ล้วนนำาไป

สู่การแสดงออกของผู้คนที่เรียก/ถือตัวเองว่าเป็น	

“ชาวพุทธ”	 ในสังคมซึ่งมักเอ่ยอ้างว่าเป็น	“สังคม

พุทธ”	ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับคำาสอน/

หลักการของพุทธศาสนาเสียเป็นส่วนใหญ่

 4.2 “รู ้เขำ”: พุทธศำสนำแบบญี่ปุ ่น 

(Japanese Buddhism) สังคม-วัฒนธรรมญี่ปุ่น

ปัจจุบัน และไวยำกรณ์ (grammar) ของมังงะ/ 

อนิเมะ

	 4.2.1	พุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น	

	 ในจดหมายของนายมนัสวี	 ศรีโสดาพล	

อธิบดีกรมสารนิเทศ	กระทรวงการต่างประเทศที่

ชี้แจงองค์กร	Knowing	Buddha	นั้น	ระบุว่าได้รับ

รายงานจากสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโตเกียว

ว่า	 ในประเทศญี่ปุ ่น	 SYM	 ได้รับความนิยมอย่าง

สูงและไม่มีกระแสต่อต้านใดๆ	 เลย	 โดยให้เหตุผล

ว่า	 “เนื่องจากชาวญี่ปุ ่นนับถือพุทธศาสนานิกาย

มหายาน	ซึ่งพระสงฆ์สามารถดำาเนินชีวิตโดยทั่วไป

ในลักษณะเดียวกับฆราวาสได้ในหลายด้าน	ทำาให้

แนวคิดและมุมมองของชาวญี่ปุ ่นเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนาแตกต่างจากชาวไทย”	(Do	and	Don’t	on	

Buddha,	2556)	ข้อความนี้อาจแปลความต่อไปได้

ว่า	การที่องค์กร	Knowing	Buddha	ร้องเรียนกรณี	

SYM	 ก็เพราะว่าขาดความรู ้เก่ียวกับพุทธศาสนา

นิกายมหายาน	หรือกล่าวให้ชัดข้ึนคือขาดความรู้

เกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่นนั่นเอง

	 	 	 	 	 	 เมื่อกล่าวถึงพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น	มัตสุโอะ	

เคนจิ	 (Matsuo	Kenji)	นักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้าน

นี้ท่านหนึ่ง	 ได้สรุปลักษณะพิเศษของพุทธศาสนา

แบบญี่ปุ ่นเอาไว้	 3	ประการ	 ได้แก่	 1)	 วินัยบาง

ข้อมักถูกเพิกถอน	 เห็นได้ชัดจากการที่พระญี่ปุ ่น

สามารถมีภรรยาได้	 2)	นิกายที่โดดเด่นในปัจจุบัน

สืบทอดมาจากนิกายท่ีตั้งข้ึนใหม่ซ่ึงมีพัฒนาการ

ในช่วงศตวรรษที่	12-14	และ	3)	พระสงฆ์มีหน้าที่

ประกอบพิธีกรรมทำาศพ	 (Matsuo,	2007,	p.	14,	

247)	จะเห็นได้ว่าในปรากฏการณ์	SYM	ฝ่ายท่ีต่อ
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ต้านมักจะยกลักษณะพิเศษประการแรกมาโจมตี	ดัง

น้ันในหัวข้อน้ีผู้เขียนจะขออภิปรายลักษณะพิเศษ

ของพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่นประการแรกเป็นหลัก

	 การที่พระภิกษุญี่ปุ ่นมีภรรยาได้นั้น	 มี

ความเป็นมาหรือเหตุผลในประวัติศาสตร์ญ่ีปุ ่น

รองรับอยู ่ทั้งสิ้น	 เริ่มต ้นจากการที่ท ่านฌินรัน	

(Shinran,	ค.ศ.	1173	-	1262)		ผู้ก่อตั้งนิกายโจโดะ 

ฌินฌู	 (Jodo	 Shinshu)	 หรือนิกายสุขาวดีแท้	 

เป็นพระภิกษุรูปแรกที่ประกาศให้สาธารณชนรับ

รู ้ว่าตนเองแต่งงานมีภรรยา	 โดยให้เหตุผลว่าใน

ความเป็นจริงมีพระจำานวนมากที่มีภรรยา	อย่างไร

ก็ตาม	ในช่วงเวลานั้นมีเพียงพระสงฆ์ในนิกายโจโดะ 

ฌินฌูและนิกายอื่นเพียงไม่กี่นิกายเท่านั้นที่ยอมรับ

การแต่งงานอย่างเป็นทางการ	นิกายส่วนใหญ่ยังไม่

ยอมรับแต่อย่างใด	 (Matsuo,	2007,	p.	227)	ต่อ

มาใน	“ยุคปฏิรูปสมัยเมจิ”	 (Meiji	 Restoration,	

ค.ศ.	 1868-1945)	 เกิดลัทธิชาตินิยมแบบชินโต	

(Shinto	Nationalism)	ซึ่งนำาไปสู่การชำาระศาสนา

ชินโตให้บริสุทธิ์จากอิทธิพลของพุทธศาสนา	จึง

มีการกวาดล้างพุทธศาสนา	 โดยการเผาทำาลาย

พระพุทธรูป	คัมภีร์และศิลปกรรมต่างๆ	 เป็นต้น	

นอกจากน้ันรัฐบาลยังได้สั่งห้ามทำากิจกรรมต่างๆ	

ทางพุทธศาสนา	พระสงฆ์จึงตกอยู่ในสถานการณ์

ถูกบังคับให้หารายได้มาเล้ียงชีพและเพื่อรักษาวัด

ของตนให้อยู่รอด	จนทำาให้เกิดความย่อหย่อนใน

พระธรรมวินัย		(พระมหาสมบูรณ์	วุฑฒิกโร,	2554)	

นอกจากน้ัน	 เมื่อเดือนเมษายน	ค.ศ.1872	รัฐบาล

มีการออกกฤษฎีกา	 (ordinance)	อนุญาตให้พระ

ภิกษุสามารถแต่งงานมีครอบครัวได้	จำานวนนิกาย

ที่อนุญาตให้พระสงฆ์แต่งงานจึงมีมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	 กฎหมายดังกล่าวจึงถือว่าทำาให้การที่พระ

ญี่ปุ่นสามารถมีภรรยาได้เป็นเร่ืองปกติ	และกลาย

เป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาญี่ปุ่นไปใน

ที่สุด	(Matsuo,	2007,	p.	227)					

	 อีกประเด็นหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการเพิก

ถอนวินัยบางข้อ	คือ	การที่พระภิกษุญี่ปุ่นสามารถ

ดื่มเหล้าหรือเบียร์ได้	 เนื่องจากใน	SYM	มีบางตอน

ที่ตัวละคร	“พุทธะ”	ดื่มเบียร์	ซึ่งผู้ที่ต่อต้านเห็นว่า

เป็นการกระทำาที่ไม่เหมาะสม	สำาหรับเร่ืองนี้	พระ

ภิกษุโยชิกิ	ฟูจิโมโต	 	 (Yoshiki	 Fujimoto)	 เจ้า

อาวาสวัดโคลินจิ	 เมืองนางาโน	ประเทศญี่ปุ่น	 ได้

ให้สัมภาษณ์ว่า	 “หลังจากที่พระไปสวดตามบ้าน	

เมื่อสวดเสร็จจะต้องมีการถวายเหล้าสาเกให้พระ

ด้วย	เพื่อเป็นการตอบแทน	และพระทุกรูปก็ต้องดื่ม	

เพราะหากไม่ดื่มจะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติ	ซึ่ง

คนญ่ีปุ่นถือว่าเป็นเร่ืองปกติ	และเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง”	

(ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์,	2557)	ผู้เขียนคิดว่ากรณีนี้เป็นการ

เพิกถอนวินัยตาม	“บรรทัดฐาน”	(norm)	ของสังคม		

ซ่ึงลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับพุทธศาสนา	

(หรือศาสนาอื่นๆ)	ในทุกสังคมก็ว่าได้	กล่าวอีกแบบ

หนึ่งก็คือ	 ลักษณะเช่นนี้เป็น	 “พุทธศาสนาแบบ

ชาวบ้าน”	 (popular/folk	Buddhism)	มากกว่า

ที่จะเป็น	“พุทธศาสนาแบบทางการ”	 (official/ 

institutional	 Buddhism)	หรือ	 “พุทธศาสนา 

แบบคัมภีร์”	 (canonical/textual	Buddhism)	

นั่นเอง

	 กล่าวสำาหรับการเพิกถอนวินัยบางข้อนี้	

ผู ้เขียนเห็นว่าสิ่งสำาคัญที่พึงพิจารณาคำานึงถึงเป็น

ลำาดับแรกไม่ใช่ประเด็นเร่ืองความถูกต้อง	แต่เป็น

เรื่องความเข้าใจ	 เหตุผล	ที่มาของการกระทำาดัง

กล่าว	 เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

ในบริบททางสังคม-วัฒนธรรมของแต่ละสังคมหรือ

ท้องถ่ิน	ความเข้าใจนี้จะช่วยให้เราสามารถกำาหนด

ท่าทีและพฤติกรรมที่เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ได้ดี

กว่า	นั่นหมายความว่า	หากเราต้องการแก้ปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องจากการเพิกถอนวินัยบางข้อก็

สามารถทำาได้ย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาโดยปราศจาก

ความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแน่นอน		 	
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	 4.2.2	สังคม-วัฒนธรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน	

	 ตามข้อมูลสถิติของ	Pew	Research	Cen-

ter	 (2014,	p.19)	ซึ่งได้ทำาการสำารวจประชากรใน

ประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	พบว่า	 ในประเทศญ่ีปุ่น	มี

จำานวนผู้ไม่นับถือศาสนาใดๆ	 (Religiously	Un-

affiliated)	มากที่สุด	 คิดเป็น	57%	รองลงมาคือ

นับถือพุทธศาสนา	36.2%	ส่วนศาสนาอื่นๆ	ล้วนตำ่า

กว่า	10%	ทั้งสิ้น	อย่างไรก็ดีมีผู้ชี้ให้เห็นถึงความซับ

ซ้อนของการสำารวจข้อมูลเกี่ยวกับการนับถือศาสนา

ของชาวญี่ปุ่น	กล่าวคือ	หากมองตามสภาพที่เกิด

ข้ึนจริง	การระบุว่าชาวญ่ีปุ่นคนไหนนับถือศาสนา

อะไรอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก	ตัวอย่างเช่น	จากการ

สำารวจข้อมูลผู้นับถือศาสนาของรัฐบาลญ่ีปุ่น	พบว่า	

ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่นับถือ	2	ศาสนาคือพุทธ

ศาสนาและชินโตไปพร้อมกัน	ในขณะที่คนส่วนใหญ่

อีกส่วนหนึ่งแสดงตัวว่าไม่มีศาสนา	วัยรุ่นญี่ปุ่นส่วน

ใหญ่มักอ้างว่าไม่สนใจศาสนาแม้ว่าจะมีความเชื่อใน

เทพเจ้าหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอื่นๆ	(Dolce,	2012,	p.	

xx-xxi)	

	 อย่างไรก็ตาม	อาจสรุปได้ว่าชาวญี่ปุ ่นมี

การปฏิบัติทางศาสนาและความเชื่อแบบผสมผสาน	

เนื่องจากชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะบอกว่ามีความเชื่อใน

หลายๆ	ศาสนาและจะประกอบพิธีที่เหมาะสมใน

เวลาอันสมควร	(Rice,	2009,	p.	29)	ดังที่สุวรรณา	

สถาอานันท์	ให้สัมภาษณ์ว่า“ในญี่ปุ่น	เวลาแต่งงาน

จะคดิถงึศาสนาคริสต์	เวลาตายจะคดิถงึศาสนาพทุธ	

ช่วงขึ้นปีใหม่หรือในวันเกิดจะใช้พิธีกรรมแบบชินโต	

แต่เวลาไปถามว่านับถือศาสนาไหม	 เขาจะบอก

ว่าไม่	 นี่เป็นปรากฏการณ์ที่นักวิชาการได้เห็นใน

ญี่ปุ่น	คล้ายๆ	กับไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเป็นศาสนิกชน 

ในศาสนาเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์”	(ภิญโญและ		ฆัสรา,	

2555,	น.150)

	 ความเปิดกว้างทางศาสนาและความเชื่อ

ในเชิงปฏิบัติเช่นน้ีเองที่ทำาให้วงวิชาการที่ศึกษา

เกี่ยวกับสังคมญี่ปุ ่นยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสังคม

ญี่ปุ่นในปัจจุบันมี	“ความเป็นพหุนิยม”	(plurality)	

สูง	 (Dolce,	2012,	p.	 xxii-xxv)	 เมื่อรวมกับการ

ท่ี	“รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นให้สิทธิชาวญี่ปุ่นมีอิสระทาง

ความคิดและการแสดงออกในเชิงศาสนาได้อย่าง

เต็มที่โดยไม่มีการปิดก้ัน”	 (Do	and	Don’t	on	

Buddha,	 2556)	 จึงปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม

ในชีวิตประจำาวัน	อย่างเช่น	การนำาพระพุทธรูปไป

เป็นลายถุงเท้า	หรือลายกล่องขนม	ซึ่งโดยทั่วไป

ชาวญี่ปุ่นจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติ	หรือเรื่องไม่

เหมาะสมแต่อย่างใด	เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจ

แม้แต่น้อยว่าเหตุใดในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่มีกระแส

ต่อต้าน	SYM	ในแง่ศาสนาเลย

	 4.2.3	ไวยากรณ์ของมังงะ/อนิเมะ

	 จากข้อกล่าวหาที่องค์กร	Knowing	Bud-

dha	 ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารว่า	 “การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง	

Saint	Young	Men	มีตัวละครและเนื้อเรื่องเก่ียว

กับพระพุทธเจ้าและพระเยซูคริสต์ท่ีผิดจากข้อเท็จ

จริง”	นั้น	สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	ทางองค์กร

ขาดความรู ้และความเข้าใจในเร่ืองมังงะ/อนิเมะ	

โดยเฉพาะในเรื่องที่ผู้เขียนขอเรียกว่า	“ไวยากรณ์”	

(grammar)	ของมังงะ/อนิเมะ	ความเข้าใจในเรื่อง

ดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีจำาเป็น	 เปรียบเสมือนการท่ีเรา

จะสามารถอ่านภาษาใดๆ	ออกได้	 เราจำาเป็นจะ

ต้องเข้าใจไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ	หากเราไม่รู ้

ไวยากรณ์	 ต่อให้เรารู้ความหมายของคำาในภาษา

นั้นๆ	 มากมายเพียงใด	 เราก็ไม่มีทางท่ีจะเข้าใจ

ภาษานั้นได้	ฉันใดก็ฉันนั้น	ดังนั้นในหัวข้อนี้	ผู้เขียน

จะขออภิปรายเก่ียวกับไวยากรณ์ของมังงะเฉพาะท่ี

จำาเป็นและมีนัยสำาคัญต่อการทำาความเข้าใจ	SYM

	 ลั กษณะพิ เศษของมั ง งะ ท่ีสำ าคัญคื อ	 

“จนิตนมิติ”	(fantasy)	เบรนเนอร์	(Brenner,	2007, 

p.	77)	อธิบายว่า	สำาหรับนักเขียนและนักอ่านมังงะ 
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จินตนิมิตกับความเป็นจริง	 (reality)	 ถูกแยก 

ขาดออกจากกันอย่างไม่มีวันที่จะมาบรรจบ	ด้วย

เหตุดังน้ัน	 มังงะจึงมีข ้อจำากัดเรื่องเนื้อหาน้อย

มาก	 เพราะไม่มีความจำาเป็นใดๆ	ที่จะต้องสะท้อน

พฤติกรรมหรือคุณค่าของชีวิตจริง	แม้ว่าเรื่องราวท่ี

เกิดขึ้นจะเกิดในบรรยากาศท่ีสมจริงเพียงใดก็ตาม	

แต่เนื้อหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในมังงะไม่จำาเป็นต้อง

สมจริงแต่อย่างใด	 เบรนเนอร์ชี้ว่าโดยปกติผู้อ่าน 

มังงะจะเข้าใจลักษณะพิเศษนี้เป็นอย่างดี	 จะไม่มี

ใครโจมตีหรือตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในมังงะ	

ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่โตหรือเล็กน้อยก็ตาม	

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เบรนเนอร์	ยังชี้ต่อไปอีกว่า	

หากกล่าวเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนา	ก็

ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องนำาเสนอในแบบสมจริง

เช่นเดียวกัน	 เหตุผลส่วนหน่ึงเน่ืองจากในประเทศ

ญ่ีปุ่น	การยึดถืออยู่กับเฉพาะคำาสอนของความเช่ือ

หรือศาสนาใดเพียงหน่ึงเดียวไม่ใช่ส่ิงที่ถูกคาดหวัง

หรือสิ่งที่จำาเป็น	มังงะและอนิเมะจึงมีอิสระที่จะนำา

เสนอศาสนาในแง่ที่ไม่ต้องลงลึก	(superficial)	และ

เน้นไปในทางสุนทรียศาสตร์ได้	(Brenner,	2007,	p.	

103)	นอกจากนั้นหากเราใช้หลักเกณฑ์การจัดประ

เภทมังงะของไอนอน	(Eynon,	2012,	p.)	ซึ่งให้ดูที่	

“เหตุผลในการดำารงอยู่”	(raison	d’etat)	ของมังงะ

นั้นเป็นหลัก	ก็จะพบว่า	SYM	จัดเป็นมังงะทางโลกย์	

(secular	manga)	 ไม่ใช่	 มังงะทางศาสนา	 (reli-

gious	manga)	เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความ

บันเทิงแก่ผู้อ่านเป็นหลัก	เมื่อเป็นเช่นนี้การคาดหวัง

ให้	 SYM	นำาเสนอความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา

ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของมังงะทางศาสนา	ย่อมเป็น

สิ่งที่เกินเลยและออกจะ	“ผิดฝาผิดตัว”	อยู่ไม่น้อย 

	 จากคำาอธิบายของเบรนเนอร์ที่กล่าวมา	

เมื่อย้อนกลับไปมองกรณี	 SYM	ก็จะเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่า	 องค์กร	Knowing	Buddha	 ไม่เข้าใจ

ลักษณะจินตนิมิตของมังงะ	 จึงนำามาปะปนกับ

ความเป็นจริง	 จนกระทั่งถึงกับบอกว่า	 SYM	นำา

เสนอตัวละครและเนื้อหาที่	 “ผิดข้อเท็จจริง”	ดัง

ท่ีระบุในข้อกล่าวหา	อาจกล่าวได้ว่า	ความเข้าใจ

มังงะขององค์กร	Knowing	Buddha	อยู่ในระดับ	 

“ผู้เริ่มต้น”	(novice)	ดังที่เบรนเนอร์บอกว่า	ผู้อ่าน 

มังงะที่เริ่มต้นอ่านใหม่ๆ	 มักจะเกิดความสับสน

หรือแม้กระทั่งรู ้สึกรำาคาญใจหรือไม่สบายใจกับ

รายละเอียดที่เหลือเชื่อหรือการแสดงออกที่ไม ่

น่าเป็นไปได้	 แต่ความรู ้สึกเหล่านี้จะค่อยๆ	หาย

ไปเมื่อผู้อ่านได้อ่านมังงะมากขึ้นและเริ่มคุ ้นเคย

กับ	 “ขนบธรรมเนียม”	 (conventions)	 และ

จินตนาการด้านภาพของมังงะ	 (Brenner,	 2007,	

p.	78)	

 4.3 “รู้โลก”: ศำสนำและวัฒนธรรมใน

บริบทโลกปัจจุบัน

	 4.3.1	มุมมองจากนักวิชาการทางศาสน

ศึกษา	(Religious	Studies)	

	 นิเนียน	 สมาร์ท	 (Ninian	 Smart)	 นัก

วิชาการทางศาสนศึกษาชาวอังกฤษ	ได้เสนอเอาไว้

ว่า	 เมื่อกล่าวถึงมิติด้านเรื่องเล่าและเรื่องปรัมปรา	

(Narrative	and	Mythic	dimensions)	ซึ่งเป็นหนึ่ง

ใน	7	มิติของศาสนา	จะพบว่าศาสนาทุกศาสนาล้วน

มีเรื่องเล่า/เรื่องปรัมปราของตนเองทั้งสิ้น	ซึ่งโดย

ท่ัวไปเรื่องเล่า/เรื่องปรัมปรามักถูกใช้ในความหมาย

ที่เป็น	“เท็จ/	ไม่จริง”	(false)	แต่สมาร์ทเสนอว่า	ใน

บริบทของการศึกษาศาสนาสมัยใหม่	 เรื่องเล่า/เรื่อง

ปรัมปรามีความหมายที่เป็น	“เป็นกลาง”	(neutral)	

คือไม่เป็นทั้ง	 “จริง”	 (true)	และ	“เท็จ”	ฉะนั้น

เรื่องเล่า/เรื่องปรัมปราจึงทำาหน้าที่เพียงแค่รายงาน	

“ความเชื่อ”	(belief)	เท่านั้น	(Smart,	1996b,	p.	5) 

ดังนั้นการศึกษามิติทางเรื่องเล่า/เรื่องปรัมปรา

ของศาสนาควรเป็นไปในลักษณะที่มองหาความ

เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับมิติของศาสนาอีก	 6	มิติที่
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เหลือ	 ซ่ึงได้แก่	1)	มิติด้านการปฏิบัติและพิธีกรรม	

(Practical	and	Ritual	dimensions)	2)	มิติด้าน

ประสบการณ์และอารมณ์	 (Experiential	 and	

emotional	dimensions)	3)	มิติด้านสังคมและ

สถาบัน	(Social	and	Institutional	dimensions)	

4)	มิติด้านจริยศาสตร์	และกฏ/วินัย	 (Ethical	and	

legal	dimensions)	5)	มิติด้านคำาสอนและปรัชญา	

(Doctrinal	 and	philosophical	dimensions)	

และ	6)	มิติด้านวัตถุและศิลปะ	(Material	and	Ar-

tistic	dimensions)7	(Smart,	1996a,	pp.	8-10)

	 หากเราลองนำาข้อเสนอของสมาร์ทมา

ศึกษาเร่ืองเล่า/เร่ืองปรัมปราที่เกี่ยวข้องกับ	พุทธ

ศาสนาในประเทศไทย	จะพบว่าถ้านำาเอาประเด็น

เร่ืองความจริง-เท็จเป็นเกณฑ์ชี้วัด	 เรื่องเล่า/เรื่อง

ปรัมปราส่วนใหญ่ก็ดูจะเป็นเร่ืองเท็จมากกว่าเร่ือง

จริง	ตัวอย่างเช่น	“ตำานานพระเจ้าเลียบโลก”	ซึ่ง

เป็นวรรณกรรมทางศาสนาท่ีมีการเผยแพร่กระจาย

อยู่บริเวณดินแดนล้านนา	สิบสองปันนา	 รัฐฉาน	

และล้านช้าง	 ตลอดถึงบางพ้ืนที่แถบภาคอีสาน	

(เธียรชาย,	2552)	ว่าด้วยการเสด็จมา	 เผยแผ่พุทธ

ศาสนาของพระพุทธเจ้าในดินแดนเหล่านั้น	ซึ่งหาก

จะกล่าวตามหลักฐานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

แล้ว	ตำานานพระเจ้าเลียบโลกย่อมเป็นเรื่องที่ไม่จริง	

เนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จมาในดินแดนดัง

กล่าวแม้เพียงคร้ังเดียว	 (สิริวัฒน์,	2523,	น.	101)	

แต่หากจะมองในแง่ความสัมพันธ์กับมิติของศาสนา

ด้านอื่นๆ	ตามที่สมาร์ทเสนอ	ก็จะเห็นได้ว่า	ตำานาน

พระเจ้าเลียบโลกเกี่ยวข้องกับมิติของศาสนาหลาย

มิติด้วยกัน	 เช่น	มิติด้านวัตถุและศิลปะ	 เน่ืองจาก

มีเล่าถึงการสร้างปูชนียวัตถุและปูชนียสถาน	หรือ

มิติด้านประสบการณ์และอารมณ์	 เพราะทำาหน้าที่

สร ้างความเลื่อมใสศรัทธาแก ่พุทธศาสนิกชน	

เป็นต้น

	 เมื่อพิจารณาในแง่ความเป็นเรื่องเล่า/เรื่อง

ปรัมปรา	ผู้เขียนคิดว่าหากเรามองว่าตำานานพระเจ้า

เลียบโลกเป็นเร่ืองเล่า/เรื่องปรัมปราสมัยโบราณที่

ว่าด้วยการเสด็จมาเยือนดินแดนล้านนาและอื่นๆ	

เมื่อหลายร้อยปีก่อน	ในทำานองเดียวกัน	 เราก็น่าจะ

สามารถมองว่า	SYM	 เป็นเรื่องเล่า/เรื่องปรัมปรา

สมัยใหม่ที่ว่าด้วยการเสด็จมาเยือนโตเกียว	ประเทศ

ญี่ปุ ่นในช่วงเวลาปัจจุบันได้เช่นกัน	 เพราะฉะนั้น	

เราจึงสามารถศึกษา	SYM	เพื่อดูว่าทำาหน้าที่และมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับมิติด้านอื่นๆ	ของศาสนา

อย่างไรได้อีกด้วย

	 ผู้เขียนคิดว่า	SYM	ในฐานะที่เป็นเรื่องเล่า/

เรื่องปรัมปราทางศาสนาสมัยใหม่	 สามารถเช่ือม

โยงได้กับมิติด้านจริยศาสตร์และกฏ/วินัย	 เนื่องจาก 

สื่อให้เห็นถึง	 “จริยศาสตร์แห่งการอยู ่ร ่วมกัน”	

(ethics	of	coexistence)	ซึ่งเป็นประเด็นร่วมสมัย

ในโลกปัจจุบันที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม	ผู้เขียนว่า

ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำาคัญมาก	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเมื่อกล่าวในบริบทสังคมญ่ีปุ่น	 ซ่ึงได้กล่าวมาแล้ว

ว่ามีความเป็นพหุนิยมทางศาสนาสูง	นอกจากนั้น	

หากพิจารณาในแง่ประวัติศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่น

ก็จะยิ่งเห็นความสำาคัญมากขึ้นอีก	ทั้งนี้เนื่องจาก

ในอดีต	พุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาในญี่ปุ่นเคยมี

ความขัดแย้งกันอย่างหนักมาก่อน	(Thelle,	1987)	

ผู ้เขียนคิดว่า	 SYM	ทำาหน้าที่นี้ได้ดี	 ดังที่ผู ้อ ่าน

จำานวนมากแสดงความเห็นว่า	หากแม้ศาสดาของ

ทั้ง	2	ศาสนายังอยู่ร่วมกันได้	แล้วเหตุใดศาสนิกชน

จะอยู่ร่วมกันไม่ได้	4.3.2	 มุมมองจากนักวิชาการ

ทางวัฒนธรรม	

7	 แนวคิด	“มิติของศาสนา	๗	มิติ”	 น้ี	 เป็นแนวคิดที่สามารถประยุกต์ใช้สำาหรับพิจารณาศาสนาต่างๆ	ได้	 โดยไม่จำากัดไว้เพียงแค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง	
แนวคิดดังกล่าวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจตราลักษณะของศาสนาตามความเป็นจริง	โดยเป็นการอธิบายหน้าที่ของมิติด้านต่างๆ	ของศาสนาแทนการให้
นิยามความหมายแบบสัมบูรณ์แก่ศาสนา



ปรากฏการณ์ทางศาสนาในวัฒนธรรมประชานิยม : ว่าด้วย “พุทธะ” ในมังงะ/อนิเมะเรื่อง “Saint Young Men” 

99jsn Journal Vol.5 No.1 (Jun. 2015)

	 โฮมิ	 บาบา	 (Homi	 Bhabha)	 ชี้ให้เห็น

ว่าในคำาว่า	 “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”	

(cultural	diversity)	นั้นมีนัยแฝงถึง	“ความแตก

ต่างทางวัฒนธรรม”	 (cultural	difference)	ซึ่ง

ไม่ใช่สิ่งที่สามารถจัดให้อยู่ใน	“กรอบสากล”	 (uni-

versalist	 framework)	 ได้	 วัฒนธรรมที่แตกต่าง

กัน	ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติทางวัฒนธรรม	

และความแตกต่างของการสร้างวัฒนธรรมภายใน

กลุ่มที่แตกต่างกัน	มักจะก่อให้เกิด	“ความไม่อาจ

เปรียบเทียบกันได้”	 (incommensurability)	ขึ้น	

(Bhabha,	1990,	pp.	208-209)

	 ความหมายของสิ่งที่บาบากล่าวข้างต้น	

อาจจะสรุปให้ง่ายขึ้นได้ว่า	 เราไม่อาจนำาวัฒนธรรม

ที่มีความแตกต่างกันมาเปรียบเทียบว่าวัฒนธรรม

ใดดีกว่า	หรือมีคุณค่ามากกว่า	 เป็นต้น	 ได้	 เพราะ

เป็นสิ่งที่ไม่อาจเปรียบเทียบกันได้	 เนื่องจากแต่ละ

วัฒนธรรมล้วนแล้วแต่อยู่ภายในเง่ือนไขด้านต่างๆ	

เช่น	ประวัติศาสตร์	 เศรษฐกิจ	การเมือง	ฯลฯ	ของ

แต่ละสังคมที่แตกต่างกันอย่างสลับซับซ้อน	การนำา

วัฒนธรรมมาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินประเมินคุณค่า	

ในแง่หน่ึงจึงกลายเป็นการลดทอนหรือมองข้าม

บริบทของวัฒนธรรมนั้นๆ	ไปโดยปริยาย	

	 จากข้อชี้แนะของบาบา	ถ้าเราพิจารณา

ปรากฏการณ์	SYM	อย่างถี่ถ้วน	ก็จะเห็นได้ชัดเจน

ว่าปัญหาล้วนเกิดจากการนำาเกณฑ์ชี้วัดคุณค่าของ

วัฒนธรรมแบบหนึ่งไปตัดสินวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่ง

ทั้งสิ้น	ตั้งแต่การนำาเกณฑ์ของพุทธศาสนาเถรวาท

แบบไทยไปตัดสินพุทธศาสนามหายานแบบญี่ปุ ่น	

การนำาวัฒนธรรมทางศาสนาไปตัดสินวัฒนธรรม

ประชานิยม	การนำาเอาความ	“สมจริง”	 (?)	 ของ

ศาสนาไปตัดสินความ	 “เหนือจริง”	 ของมังงะ/ 

อนิเมะ	เป็นต้น

5. สรุป

	 กล่าวสำาหรับสังคมไทย	หากเราไม่หลอก

ตัวเองมากจนเกินไปนัก	 ก็คงจะต้องยอมรับว่า

ปรากฏการณ์	SYM	เป็นเพียงหนึ่งในปรากฏการณ์

มากมายที่เปรียบเสมือนยอดภูเขานำ้าแข็งของปัญหา

ต่างๆ	นานาอันเก่ียวเนื่องกับการปะทะสังสรรค์

ทางวัฒนธรรมท้ังภายในสังคมไทยและระหว่าง

สังคมไทยกับโลกภายนอกเท่านั้น	ดังนั้นสิ่งที่ควรจะ

เป็นก็คือการเล็งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ควร

เพิกเฉย	หากเป็นสิ่งที่พึงตระหนักอย่างยิ่งในโลก

ปัจจุบัน

	 หากกล่าวอย่างถึงท่ีสุดแล้ว	สิ่งท่ีผู้เขียนได้

นำาเสนอมาท้ังหมดนี้	 แท้ท่ีจริงก็คือความพยายาม

ที่จะตอบคำาถามว่า	“เราจะอยู่ร่วมในโลกที่นับวัน

จะต้องพบกับความแตกต่างหลากหลายทางสังคม-

วัฒนธรรมท่ีไม่คุ ้นเคยและยิ่งทวีมากข้ึนอย่างต่อ

เนื่อง	 ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างสันติได้

อย่างไร”	อย่างไรก็ตาม	สำาหรับชาวพุทธในสังคม

ไทย	แม้ว่าแนวทางท่ีผู้เขียนเสนอมานั้น	อาจจะยัง

ไม่ใช่คำาตอบสุดท้าย	แต่อย่างน้อยท่ีสุด	หากเราเช่ือ

ถ้อยคำาว่า	“ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน”	ที่มักพูด

กันจนติดปากจริง	 เราก็ต้องพยายามพินิจพิจารณา

ปรากฏการณ์ทางศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและ

ละเอียดรอบคอบให้ครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด	

และที่สำาคัญก็คือจะต้องไม่	”ละเอียดอ่อน”	เฉพาะ

กับศาสนา	 (รวมทั้งนิกาย)	ที่ตนเองนับถือเท่านั้น	

ซึ่งผู้เขียนเชื่อเหลือเกินว่ามีแต่วิถีทางนี้เท่านั้นที่จะ

ตอบคำาถามดังกล่าวข้างต้นได้
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