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คําถาม 3: อาตมาไดเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการที่ทานอาจารยจัดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมาดวย เมื่อตอน
ที่พูดถึงมาตรฐานการวิจัยรูสึกจะสับสนมาก เพราะมีการโตแยงกันระหวางองคปาฐกกับศาสตราจารยดร.ริชารด
กอมบริช อาตมาฟงไมทันจึงไมรูวาเขาคุยกันเรื่องอะไรบาง
อยากเรียนถามอาจารยวาถาจะทําวิจัยใหได
มาตรฐานตองทําอยางไร และอยากใหทานอาจารยชวยอธิบายจรรยาบรรณในการทําวิจัยทางพุทธศาสนาดวย
อาตมากําลังทําวิทยา นิพนธอยูที่มหาวิทยาลัยสงฆ (พระกิตติธโช/เขตสัมพันธวงศ)
คําตอบ: มีเรื่องจะเลาใหฟงสักเรื่อง ระหวางผมอยูเรียนปริญญาเอกในอังกฤษมีโอกาสตอนรับนักวิชาการชาว
ไทยหลายครั้ง สวนใหญจะไดทุนไปดูงาน ผมก็พาเที่ยวดูรอบๆ เมืองและบางทีก็พาเขาไปฟงบรรยาย นา
แปลกมากครับ นักวิชาการไทยจะบนเปนเสียงเดียวกันวาฟงบรรยายภาษาอังกฤษของอาจารยในออกซฟอรด
ไมรูเรื่องเลย อาจารยที่บรรยายพูดเร็วเกินไป ความรูภาษาอังกฤษที่วาดีรูสึกวาจะใชไมได ผมชวนไปนั่งฟง
บรรยายก็ฟงไดไมถึง 30 นาทีก็แอบๆ หนีกันออกมาแลวครับเพราะฟงไมรูเรื่อง บนเซ็งเปนแถว นอกจากนั้น ยัง
พากันตําหนิอาจารยฝรั่งในออกซฟอรดวารสนิยมแตงตัวต่ํา
หลายคนนุงเสื้อผาเหมือนไมไดรีด วันดีคืนดี
อาจารยในอังกฤษมาประชุมวิชาการในประเทศไทย แอบบนใหผมไดยินบอยวาครูอาจารยไทยทั้งชายทั้งหญิง
แตงตัวกันสวยมาก แตฟงเปเปอร (บทความวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุม) แลวไมคอยจะไดความ พูดงายๆ ก็คือ
เขียนงานวิจัยยังไมคอยเปน!
สมัยผมเรียนคัมภีรอัษฏาธยายี ผมมีอาจารยที่ใกลชิดที่สุด (นอกจากกอมบริช)คือดร.เจมส เบนสัน
ทานผูนี้จบปริญญาเอกสาขาภาษาสันสกฤตจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด แตไดทุนมาปกหลักทําวิทยานิพนธ
ที่ออกซฟอรดโดยมีกอมบริชชวยใหคําแนะนํา
จบแลวไปเปนอาจารยสอนที่ฮารวารดอยูหลายปกอนจะมา
ปกหลักสอนอยูที่ออกซฟอรด เมื่อผมไดทุนไปอยูฮารวารด ผมเคยเขาไปนั่งถามปญหาทางสันสกฤตหลายเรื่อง
กับทานศาสตราจารย ดร.สเตฟานี เจมิสันซึ่งสอนสันสกฤตอยูที่ฮารวารดเดี๋ยวนี้ ดร.สเตฟานี เจมิสันตอบวา
คําถามที่ผมถามเหลานั้น ไมจําเปนตองดั้นดนมาที่ฮารวารดเลย ดร.เจมส เบนสันก็เหลือกินแลว ทานยังยกยอง
วาดร.เจมส
เบนสันนาจะเปนหนึ่งในกลุมนักวิชาการชาวยุโรปที่เชี่ยวชาญคัมภีรอัษฏาธยายีหรือไวยากรณ
สันสกฤตปาณินิที่ดีที่สุดในโลก
โดยปรกติ ดร.เจมส เบนสันนุงกางเกงยีนสเกาๆ ไปสอน ถาไมใชงานพิธีเขาไมเคยพิถีพิถันเลย แทบ
ไมเคยใชรถยนตเลย ใชจักรยานเสือหมอบตลอด ไปสงลูกเล็กๆเขาเรียนก็ใชจักรยานไปสง หอพักผมอยูใกลบาน
ทานพอดี เชามาผมถีบจักรยานเสือภูเขาออกจากหอพักในราว 8:45 เพื่อไปเรียนตอน ๙ โมงกับทาน พอรถออก
จากหอพักก็เจอทานถีบจักรยานผานพอดี เราก็ถีบจักรยานไปพรอมกัน คุยกันเหมือนเพื่อนตลอด ถึงสถาบัน
ตะวันออก อีกคนเปนอาจารย อีกคนเปนนักศึกษา ผมทําตมยําปลาหรือตมยํากุงแลวโทรเชิญทานมากินเลี้ยง
ในหอพักผมเปนประจํา

ในโลกนักวิชาการจริงๆ ไมมีใครสนใจหรอกครับวาเครื่องแตงตัวใครจะดีหรือไมดี และเปนการเสีย
มารยาทอยางยิ่งที่ไปวิพากษวิจารณเครื่องแตงกายคนเขาแบบนั้น ผมรูสึกอับอายขายหนามากถามีอาจารยคน
ไทยที่ผมพาเที่ยวละลาบละลวงถามอาจารยในออกซฟอรดวา ‘ทําไมแตงตัวอยางนี้?’
ในสายตาครูอาจารยในออกซฟอรด นักวิชาการมีแค 2 ประเภทเทานั้นคือ 1.นักวิชาการที่ทํางานวิจัย
อยางจริงจัง (serious scholar) มีผลงานวิจัยระดับโลกที่นายกยอง ออกซฟอรดยกยองพวกนี้ โดยไมสนใจวาเขา
จะแตงกายอยางไร เพราะเขามีคุณูปการตอการพัฒนาวิชาการเพื่อใหมนุษยพนโมหะในสาขาวิชานั้นๆ 2.นัก
วิชาการประเภทฉาบฉวย (casual scholar) ที่ทํางานแบบสุกเอาเผากิน คนพวกนี้มีขอเสียคือถาทําวิจัยยังไม
เปนก็ชอบลอกงานชาวบานเขาไปหากินแลวสรางภาพวาตัวเองเกงควรแกการยกยองสรรเสริญ
บางทีก็เรียน
ระเบียบวิธีวิจัยมาแบบครึ่งๆ กลางๆ สรุปอะไรออกมาแลวเหมือนขยายขี้เทอใหคนเห็น พอมีคนทักก็อางเสรีภาพ
ในการเขียนในระบอบประชาธิปไตย ในสายตาฝรั่งที่เปนนักวิจัยระดับโลก คนพวกนี้เปนแคพวกนักวิจัยชั้นสอง
เทานั้น
เรื่องคุณภาพงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี้ ผมเองก็ไมอยากวิจารณเทาไหรนักหรอก
ครับ เหตุผลหลักคือตั้งแตผมกลับมาจากอังกฤษ ผมยังไมเคยไดทุนวิจัยที่เพียงพอเพื่อทําวิจัยที่มีคุณภาพที่ผม
พึงพอใจสักครั้ง ผลงานที่ผมเคยทํามาลวนแตทําแบบขลุกขลักเพราะเวลาไมคอยมี หนังสือทุกเลมที่ผมเคย
จัดพิมพจะมีการปรับปรุงและจัดพิมพใหมทั้งหมด ที่ผานมา ผมมัวแตทํางานบริหารหลักสูตรและสอนไปเสีย
หมด ปรกติ มาตรฐานทั่วไปของยุโรป อาจารยตองสอนไมเกิน 8 ชม./สัปดาห/เทอม แตหลายอาทิตย ผมสอน
ถึง 16 ชม./สัปดาห/เทอมก็มี ดวยเหตุผลบางประการ ตอนนี้ทุกอยางกําลังลงตัว ผมคิดวาจะเสนอขอทุนทํา
วิจัยจริงๆ จังๆ ในเร็วๆนี้
ในวันประชุมสัมมนาวิชาการนั้น ทานอาจารยดร.ประพจน อัศววิรุฬหการพูดถึงเรื่องมาตรฐานการวิจัย
ความจริงผมอยากใหทานชวยวิจารณวามาตรฐานการวิจัยของไทยเปนอยางไร แตทานอาจารยบอกผมลวงหนา
วาไมอยากวิจารณใคร ถาทานตองการรูระเบียบวิธีวิจัยทางดานพระพุทธศาสนาสําหรับปริญญาเอก ซึ่งผม
บรรยายใหนักศึกษาฟงอยูประจําหรือมาตรฐานการวิจัยระดับสากล ทานสมัครไปเรียนไดครับ ในที่นี้ ผมขอสรุป
ใหพระคุณเจาอานทรรศนะของผมสั้นๆ เพียงบางแงมุมเทานั้นดังนี้:1.ประเทศไทยยังมีปญหาในเรื่องการวิจัยอยูมาก เรามีนักวิชาการ (นักวิจัย) ทางพระพุทธศาสนาอยู
มาก แตนอยคนจะเปนนักวิชาการที่ดี ขอนี้ สงผลใหมีผูผลิตงานวิจัยที่ไมไดมาตรฐานอยูเปนอันมาก ขณะ
เดียวกัน เมื่อมีการควบคุมวิทยานิพนธก็ทําใหวิทยานิพนธนักศึกษาที่ตนเองควบคุมพลอยไมคอยไดมาตรฐาน
ดวย มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พระสงฆ/ฆราวาสทําแลวไดรับรางวัล เมื่อผมอานและพิจารณาโดยมาตรฐานสากล
แลวยังใชไมได ฉะนั้น ผูที่ไมแนใจวาตนเองจะทําวิจัยเปน ก็ควรเขาหาผูรูและปรึกษาในเรื่องระเบียบทําวิจัยให
ละเอียดกอนคอยลงมือทําวิจัย
2.งานวิจัยคืองานคนควาหาความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อตอยอดความรูเดิมที่มี ในการเขียนงานวิจัย
ทุกครั้งนักวิจัยตองระบุใหชัดเจนวา 1.ประเด็นที่จะเขียนวิจัยนั้น เคยมีคนทําวิจัยแลวหรือยัง? ถาเคยมีคนทํา
มาแลว
ตองระบุในงานวิจัยใหชัดเจนวานักวิจัยคนกอนๆทําไปถึงระดับไหน? ตัวเองจะทําใหแตกตางเขา
อยางไร? มีขอมูลใหมที่พอจะหักลางแนวคิดเดิมหรือไม? 2.ตองแยกแยะใหเห็นชัดเจนในงานวิจัยวาสวนให
นคือความคิดเห็นของคนอื่น ความคิดเห็นของคนอื่นนี้คือของใคร? เขียนไวอยางไร? เมื่อไหร? สวนไหนคือ
ความคิดเห็นของตัวเอง นักวิจัยคนไหน ไมไดแยกแยะใหเห็นวาสวนไหนคือขอเขียนอันเกิดจากการวิเคราะหของ

ตนเอง สวนไหนคือขอเขียนหรือแนวคิดของคนอื่นที่ตนเองนํามาเขียนถึง งานวิจัยชิ้นนั้นใชไมได นักวิจัยคนใด
มีพฤติกรรมอยางนี้ถือเปนนักวิจัยชั้นสอง เพราะนักวิจัยพวกนี้กําลังหมกเม็ด มักจะดึงเอาแนวคิดของคนอื่นๆ
กอนหนานี้มาสรางภาพวาเปนแนวคิดของตนเอง
3.ในการวิจัยทางพระพุทธศาสนานั้น ถาเปนการวิจัยระดับสูง ผูวิจัยตองพยายามนําเสนอขอมูลอยาง
แมนยํา(accurate) และถูกตองเที่ยงตรง (correct) เพราะผูวิจัยกําลังจะบอกวาสิ่งที่ตนเองกําลังทําวิจัยนั้นคือ
หลักคําสอนของพระพุทธเจา การอางขอมูลจากพระไตรปฎก จึงตองแนใจไดวาอางไดถูกหรือแปลไดอยางถูก
ตอง ในการอางเกจิอาจารยไมวา พระหรือฆราวาสสมัยหลัง ผูวิจัยตองสํารวจใหรอบคอบกอนอางวาแนวคิดเกจิ
อาจารยเหลานี้สอดคลองกับพระไตรปฎกหรือไม? หรือสักแตวาเปนความเห็นของทานเหลานั้น เพราะความเห็น
ของทานเหลานี้ แนนอน ยอมไมใชความคิดเห็นหรือหลักคําสอนของพระพุทธเจาเสมอไป
4.เมื่อมีการทําวิจัยแนวคิดแกนนําชาวพุทธในปจจุบัน เชน มีการเปรียบเทียบปรัชญาของพุทธทาส
ภิกขุกับนักปรัชญาตะวันตก ซึ่งมีคนเคยทํามามากและก็มีนักศึกษาสนใจจะทําตอไปอีกมากดวย ตองระมัด
ระวังวาสิ่งที่นําเสนอนั้นแทจริงแลวเปน ‘ปรัชญา’ ของพุทธทาสจริงหรือไม? หรือวาเปน ‘พุทธปรัชญา’ ที่พุทธ
ทาสภิกขุดึงมาเขียนเปนหนังสือ? เมื่อดึงดันจะบอกวาเปนปรัชญาของทานพุทธทาสใหได ทานจะตองมีหลัก
ฐานหรือเหตุผลชี้ไดวาทานพุทธทาสไดดําริคิดคนหรือคิดประยุกตแลวนํามาเสนอดวยการวิเคราะหของตัวทาน
เอง ไมใชนํามาจากขอเขียนหรือแหลงขอมูลที่อื่น
ที่จริงแลว ทานพุทธทาสก็มีนวัตกรรมหรือแนวคิดที่ทานรังสรรคขึ้นเองเพื่อประโยชนในการสั่งสอนพุทธ
มามกะไวมาก เปนตนวา การพยายามนําเอาแนวคิดแบบพระพุทธศาสนานิกายเซ็นมาอธิบาย, การพยายามนํา
แนวคิดบางเรื่องของลัทธิมารกซมาอธิบาย กอใหเกิดขอเขียนดังเชน ธรรมิกสังคมนิยม เปนตน ซึ่งนักวิจัย
สามารถจะบอกวาไดทานไดบุกเบิกสังเคราะหหรือประยุกตเอามาใชในงานเขียนเผยแผพระพุทธศาสนาของทาน
แตถาพระคุณเจา ตองการทําวิจัยวาพุทธปรัชญาสอนไวอยางไรโดยเนนที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ทาน
ตองแยกใหเห็นวาพุทธวจนะในพระไตรปฎกกลาวไวอยางไร กอนจะไปอางอิงแนวคิดของเกจิอาจารยสมัยหลัง
เพราะบางที พุทธวจนะสั้นมาก แตเกจิอาจารยสมัยหลังขยายตอใหยาว บางทีพุทธวจนะกลาวไวพิสดาร แต
เกจิอาจารยไดนํามาอางแบบยอจนอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดได ฉะนั้น ถาอางผานเกจิอาจารย สิ่งที่อางก็ไม
แมนยํา (accurate) ถาสิ่งที่อางไมแมนยํา บทสรุปก็ไมหนักแนน ถาสังเกตดูคอลัมนวิจารณหนังสือในวารสาร
วิชาการของนานาชาติจะเห็นวานักวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ไมไดเรียนบาลี-สันสกฤตมาโดยตรง มีแนวโนมจะ
ถูกวิจารณวาขอมูลที่อางพุทธวจนะผานขอเขียนของเกจิอาจารยคลาดเคลื่อนจากพระไตรปฎก
นอกจากนั้น
การแปลยังอาจไมถูกตองเพียงพอก็ได
5.การอางอิงคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ไมวาพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส พงศาวดาร
ฯลฯ นั้นทั่วโลกเขาไดประชุมและสรางมาตรฐานการอางอิงเอาไววาควรจะตองใชอักษรยอคัมภีรแตละคัมภีร
อยางไร ไมใชสักแตอางเหมือนนักวิชาการประเภทมวยวัดทั่วไป ที่อยากจะทําตามความพึงพอใจสวนตัว
6.ใหระวังมาตรฐานครูอาจารยที่ทําหนาที่ควบคุมการวิจัย เพราะคุณภาพหรือมาตรฐานครูอาจารย
ยอมไมเหมือนกัน โดยเฉพาะก็ใหระมัดระวังเกจิอาจารยที่สําเร็จปริญญาโทเอาไวบาง เพราะหลักสูตรปริญญา
โท ในบางประเทศ เชนอังกฤษ ไมใชหลักสูตรที่เนนวิจัยเหมือนปริญญาเอก แตเปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียนได
เรียนเอาความรูที่มีคนทําวิจัยไวแลวมากกวามุงใหผูศึกษาทําวิจัย ภาษาอังกฤษเรียกวา Master’s Degree
Taught Courses หลักสูตรแบบนี้มีระยะเวลาทําวิทยานิพนธนอยมาก ฉะนั้น ถึงเรียนจบปริญญาโทมา พวกนี้ก็

อาจทําวิจัยไดไมละเอียด ระเบียบวิธีวิจัยในแตละสาขาวิชานั้น จะมีสอนอยางละเอียดก็ตอเมื่อลงทะเบียนเปน
นักศึกษาปริญญาเอกเทานั้น ฉะนั้น มาตรฐานการวิจัยของผูสําเร็จปริญญาโทจึงไมเทาปริญญาเอก แตทั้งนี้
ทั้งนั้น ไมไดแปลวาคนเรียนจบปริญญาโทจะทําวิจัยไมเปนกันทุกคน ขอยกเวนยอมมี ผมเพียงแตใหขอมูล
กวางๆเอาไว
เพื่อระมัดระวังวาหลักสูตรปริญญาโทนั้นไมไดสอนระเบียบวิธีวิจัยเทาผูเรียนสําเร็จหลักสูตร
ปริญญาเอกเทานั้น
7.ถาทานไมสามารถจะอานภาษาบาลีได แตจําเปนอางพระไตรปฎกบาลี ทานสามารถอางได แตทาน
ตองระบุใหชัดเจนวาสํานวนแปลพระไตรปฎกที่ทานอางนั้นอางจากสํานวนแปลของใคร เพราะบางครั้ง การแปล
คือการถายทอดความจากภาษาหนึ่งไปสูภาษาหนึ่งที่ผูเชี่ยวชาญภาษาบาลีทุกทานถอดออกมาไดเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกันแตบางครั้ง การแปลก็คือการตีความ โดยที่ผูแปลหลายคนเมื่อแปลออกมาแลวมีเนื้อความตางกัน
การอางพระไตร ปฎกโดยที่ตนเองไมมีความรูภาษาบาลีเทากับลวงโลกวาตนเองอานพระไตรปฎกภาษาบาลีได
ดังนั้น เมื่อทานไมเคยเรียนภาษาบาลีแตวาตองการอางพระไตรปฎก ไมวาจะอางเมื่อเขียนงานวิจัย
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนมารยาทที่จะตองระบุไวดวยวาอางจากขอเขียนของใคร
ถาไมมีความรู
ภาษาบาลี แตอางพระไตรปฎก โดยไมระบุวานําสํานวนแปลมาจากใคร เทากับเปนการสรางภาพหรือลวงโลกให
ผูอื่นเขาใจวาทานอานพระไตรปฎกภาษาบาลีไดเอง ถาเปนในมหาวิทยาลัยบางแหงเชนออกซฟอรด ดีไมดี ทาน
อาจถูกคณาจารยเรียกมาทดสอบโดยหยิบพระไตรปฎกเลมใดเลมหนึ่งมาใหทานแปลเดี๋ยวนั้น ทั้งนี้เพื่อประเมิน
ความสามารถของทานกอนวาอยูระดับใดกอนลงมือทําวิจัยเพื่อเขาจะไดประเมินผลงานวิจัยที่ทําไดอยางถูกตอง
วาทานไดทําคุณูปการตอวงการวิชาการมากเพียงไร งานวิจัยที่ดีตองแสดงใหคนอานเห็นวามีสวนไหนบางที่คน
ทําวิจัยทําขึ้นเอง มีสวนไหนบางที่ดึงมาจากที่อื่น เพราะถางานวิจัยนั้นดึงมาจากที่อื่นมากกวาตัวเองวิเคราะหก็
เทากับเปนงานวิจัยที่ใชไมได
8.กระบวนการทําวิจัย เมื่อกลาวโดยสรุปก็คือ 1.ตั้งสมมติฐาน 2.เก็บรวบรวมขอมูล 3.วิเคราะหขอมูล 4.
สรุปเทาที่ขอมูลจะบอกได นักวิชาการชาวไทยมักจะพลาดในขั้นตอนวิเคราะหขอมูล กลาวคือเมื่อไดขอมูล
มาแลว ตามธรรมดาตองวิเคราะหวาขอมูลที่ไดมานาเชื่อถือเพียงใด คนใหขอมูลก็ดี ขอมูลที่มีคนเขียนถึงนั้นก็ดี
นาเชื่อถือจนสม ควรจะอางอิงหรือไม? เปนไปไดหรือไมที่คนแสดงความคิดเห็นนั้นจะอคติ? ถาคนใหขอมูลอคติ
ก็นําไปใชอางอิง ในงานวิจัยไมได เพราะผลวิจัยที่ไดมาโดยนําขอคิดเห็นที่อคติมาเปนขอมูลในการพิจารณา
ยอมทําใหบทสรุปไมนา เชื่อถือและอาจใชไมไดดวย นักวิจัยไทยหลายคนพลาดเพราะไปอิงกับทรรศนะเกจิ
อาจารยที่ไมไดอยูในแวดวงพุทธศาสนศึกษา บางทีก็อยูในแวดวงชาวพุทธ แตเปนแคนักกิจกรรมสังคมที่พื้นฐาน
วิชาการไมแนนพอ
ผมเคยสํารวจงานวิจัยหลายชิ้นที่วาดวยพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ทั้งคนไทยและฝรั่งทํา (เชน
งานบางชิ้นของ Stanley Jeyaraja Tambiah ชาวทมิฬศรีลังกาซึ่งเปนนักมานุษยวิทยาที่สอนอยูในฮารวารด) มี
เปนจํานวนมากที่ผูใหขอมูลบิดเบือน บางที นักวิจัยก็ไปอิงแนวคิดชาวพุทธนักกิจกรรมสังคมที่มีอคติในเรื่อง
นิกายมากเกินไป โดยไมรูจักแยกแยะวาขอมูลไหนเชื่อถือไดไมได ซึ่งผิดหลักการวิจัย เพราะกอนหนาจะอางอิง
ตองพิจารณาขอมูลทุกอยางกอนวาขอมูลไหนเชื่อถือไดและไมนาเชื่อถือ
ถาไปอางใครก็ไดที่คิดวานาเชื่อถือ
ขอสรุปที่ออกมาก็จะเอียงกระเทเรหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง
ถาทานจะสนใจทําวิจัยเรื่องราว
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) ของมหิดล ผมจะ
แนะนําโดยละเอียดวาควรทําอยางไร

9.สมมติตองทําวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประเด็นประวัติศาสตร เชน การกอกําเนิดของนิกายธรรม
ยุต ตองระลึกเสมอวานักวิจัยไมมีหนาที่ไปดวนตัดสินเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้นมาแลว หรือตั้งธงไวกอนแลววา
จะสรุปอยางไร หนาที่นักวิจัยก็คือพยายามหาขอมูลที่เกี่ยวของและนาเชื่อถือไดเทาที่จะหามาได มาอธิบายโดย
ละเอียดวามีปจจัยอะไรจึงกอใหเกิดเหตุการณนั้นๆ ในทางประวัติศาสตร นักวิจัยจะประสบความสําเร็จถา
สามารถนําขอมูลที่เกี่ยวของและนาเชื่อถือไดมาวิเคราะหใหเห็นอยางละเอียดวามีเหตุปจจัยอะไรบางที่เปน
เหตุผลอันสําคัญ ตามขั้นตอนของการวิจัย
10.ผูคนหลายคนคิดวาชาวพุทธสามารถตีความคําสอนพระพุทธเจาไปตามแตละสาขาที่ตนเองถนัดได
แนว คิดนี้ผมคิดวาคลาดเคลื่อน ยอมรับกันไมไดในวงวิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยปรกติแลว คําสอนของ
พระพุทธ เจาสวนใหญมีความชัดเจนโดยไมตองตีความ สงสัยเรื่องใดก็ใหศึกษาคําสอนที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ
ในทุกบริบทก็จะเขาใจไดวาภาพรวมของพระพุทธศาสนาสอนเรื่องนั้นๆไวอยางไร ที่จริงแลว หนาที่นักวิชาการที่
ทําวิจัยก็คือพยายามอธิบายความหมายที่พระพุทธเจาตรัสในพระไตรปฎกมากกวา เพราะคําสอนพระพุทธเจา
นั้น ถาเก็บรวบรวมขอมูลมาศึกษาโดยละเอียดแลวจะมีความชัดเจนจนไมมีความจําเปนตองตีความ
วิธีศึกษาก็คือเมื่อมีคําที่นาสงสัย ยกตัวอยางเชน คําวา ‘ธรรมกาย’ ผูวิจัยควรรวบรวมบริบทที่คํานี้
ปรากฎในทุกๆ แหงในพระไตรปฎกมาศึกษาใหละเอียดกอนคอยสรุปวาความหมายที่จริงในพระไตรปฎกนั้นมีวา
อยางไร หลัง จากนั้น ก็ศึกษาปริบทตางๆ ของคําวาธรรมกายในคัมภีรภาษาบาลีเลมอื่นๆ ที่แตงสมัยหลังจาก
พระไตรปฎก เชน อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส พงศาวดารหรืองานของเกจิอาจารยสมัยหลังเพื่อใหเห็นวา
พัฒนาการแนวคิดในเรื่องธรรมกายวามีมาอยางไร ความสับสนในการอธิบายคําสอนของพระพุทธเจาที่เกิดขึ้น
ทุกวันนี้มาจากผูศึกษาตีความไปตามความชอบใจของตนเอง ไมพยายามศึกษาบริบทตางๆ ใหถี่ถวนเสียกอน
พูดงายๆ ก็คือนักวิชาการมักงายเพราะดวนสรุปนั่นเอง
นอกจากนั้น ผูวิจัยยังตองแยกใหออกระหวาง ‘ตีความ’ และ ‘อธิบายความเพื่อนําไปประยุกตใช’ คน
จะตี ความไดเมื่อมีความสงสัยเกี่ยวแกพุทธวจนะ ตองเปนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีความรูหลายดาน
ประกอบกันเทานั้น อาทิ มีความรูภาษาบาลีดีพอจะอานพระไตรปฎกและคัมภีรบาลีอื่นๆ ได, มีความรูใน
ประวัติศาสตรของพระ พุทธศาสนาเปนอยางดี, รูจักบริบทในสังคมที่พระพุทธศาสนาเจริญดวยดี ฯลฯ ความรู
เหลานี้เปนสิ่งจําเปน ถาขาดความรูดานใดดานหนึ่งแลว อาจทําใหไดขอสรุปที่ไมถูกตองได
สวน ‘การอธิบายความเพื่อนําไปประยุกตใช’ ตามความถนัดของนักวิชาการในสาขาตางๆ สามารถ
กระทําไดหลังจากที่ไดศึกษาจนชัดเจนแลววาพระพุทธเจาทรงอธิบายความไวอยางไร การอธิบายคําสอนของ
พระพุทธเจาเพื่อนํามาประยุกตใชนี้ไมใชเปนการตีความอยางที่หลายๆ คนเขาใจ เปนเพียงการพยายามอธิบาย
เพื่อประยุกตใชในสาขาตางๆ เทานั้น
11.ถานักวิชาการสายบาลี-สันสกฤตจะแปลคัมภีรพระพุทธศาสนาสักเลม ไมวาจะเปนการแปลจาก
บาลีเปนไทยหรือจากบาลีเปนอังกฤษ โดยมารยาททางวิชาการของนักวิจัยที่ดี ผูแปลตองระบุใหละเอียดวา
คัมภีรที่ตนแปลนั้นมีคนแปลมาแลวกี่คน แตละสํานวนมีขอแตกตาง จุดเดนจุดดอยอยางไร สํานวนแปลที่จะทํา
ตอไปนั้น แตกตางจากที่คนอื่นๆแปลอยางไร ระหวางแปลนั้น ไดแปลเองทั้งหมดหรือสักแตเอาสํานวนของ
ชาวบานที่เขาแปลไวดีแลวมาแตมแปะเพื่อลวงโลกวาตัวเองเปนคนแปล สิ่งเหลานี้ตองบอกใหละเอียด เพื่อให
นักวิจัยไดประเมินวาสํานวนแปลใหมนี้มีคุณูปการตอวิชาการอยางไร คนที่ไมไดทําอยางที่ผมแนะนํานี้ โปรด
ทราบวาเปน ‘นักแปลชั้นสอง’ เปนพวกหากินกับสํานวนแปลที่คนอื่นทําไวแลว

12.นักวิจัยไมใชพอคาหนังสือธรรมะ พอคาหนังสือธรรมะคือกลุมคนที่คอยลอบสังเกตวาผลงานใคร
ดีเดนจนนาจะเอามาดัดแปลงขายได แลวก็ลงมือดัดแปลง พวกพอคาธรรมะจะไมไดระบุใหชัดเจนวาตัวเองลอก
เอางานคนอื่นมากี่มากนอยโดยละเอียดเพื่อจะจัดพิมพหนังสือในแตละเลม ยิ่งปกปดที่มาเพียงไร ตนเองก็จะได
เครดิตมากขึ้นในฐานะผูศึกษาบุกเบิก วัตถุประสงคคนพวกนี้คือเพื่อหาเงินและสรางชื่อในหมูนักอาน คนเหลานี้
ถนัดเรื่องดัดแปลง
สวนนักวิจัยคือนักวิชาการที่มุงศึกษาตอยอด ใหความรูที่ตนเองคนควานั้นลึกลงไปใน
ประเด็นที่ไมมีคนอื่นเคยทํามากอน คนเหลานี้ สนใจที่จะบุกเบิกความรูใหมมากกวาที่จะไปลอกเลียนงานใคร
ดังนั้น เวลาอางงานเขียนทางพระพุทธศาสนาที่มีในหองสมุดตองวิเคราะหดูวาขอเขียนนั้นเปนพวกพอคาหนังสือ
ธรรมะหรือเปนนักวิจัย ทางที่ดีควรอางงานของนักวิจัย ถาจะใหดีควรสืบยอนหลังไปดูวาเรื่องที่จะอางนั้นมีคน
เขียนกอนหนานั้นหรือไม
แลวอางเนื้อหาจากหนังสือที่มีคนเขียนไวกอนหนานั้นๆ เพื่อใหคนอานมองเห็น
พัฒนาการของความคิด
การพัฒนาสํานักพิมพในประเทศไทยยังไมดีเทาฝรั่ง
เมืองไทยยังสนใจตีพิมพงานของพวกพอคา
หนังสือธรรมะมากกวาจะพิมพผลงานวิจัยที่มีคุณคา ยุคนี้ เปนการงายที่พอคาหนังสือธรรมะจะสรางชื่อ ขอ
เพียงสามารถ ‘จีบ’ หรือ ‘โนมนาว’ สํานักพิมพใหเห็นดีเห็นงามในเรื่องผลประโยชนได สํานักพิมพก็พรอมจะจัด
งานเปดตัวนักเขียนหรือเปดตัวหนังสือใหสาธารณชนไดรูจักอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น สํานักพิมพยังอาศัย
เครือขายสื่อมวลชนใหนํางานไปลงโฆษณาให อาจจะโดยการวาจางหรือวานใหโฆษณาหรือวิธีอื่นๆ พอคา
หนังสือธรรมะมีชื่อทั้งพระและฆราวาสจึงเกิดไดไมยาก ขณะที่งานวิจัยเดนๆ ในหองสมุด แทบไมมีสํานักพิมพใด
สนใจเลย
วาไปแลว นักวิชาการก็เหมือนประชาชนในสาขาอาชีพอื่นๆ ถาทานลองเอาวันเดือนปเกิดของ
นักวิชาการตางๆ มาศึกษาดู (อยางที่ผมเคยสํารวจคราวๆ) แนวโนมนักวิชาการจะแบงออกเปน 2 พวกคอนขาง
ชัดเจน พวกแรกคือ 1.ดาวพฤหัสบดีเดนและราหูดอย ดาวพฤหัสบดีเดนในที่นี้หมายถึงไมไดตกตําแหนงทุ
สถาน เปนมหาอุจน, มหาจักรหรือเกษตร ไมดางพรอยไปโดยตําแหนง, โดยเรือนหรือโดยดาวสัมพันธและดาว
ที่เปนกาลกิณีเบียนไมถึง
นักวิชาการพวกนี้มักเขียนงานวิจัยไดลุมลึกเพราะปญญาที่มีเปนปญญาบริสุทธิ์
ขณะเดียวกันก็เกรงใจผูอื่นมาก ทําใหไมไปลอกงานคนอื่นมาเปนของตน 2.พวกที่มีดาวพฤหัสบดีดอยและราหู
เดน
หมายถึงดาวพฤหัสบดีที่ดอยไปเพราะอยูตําแหนงไมดี, เสียโดยเรือนและดาวสัมพันธ หาไมก็จะถูก
กาลกิณีเอื้อมถึง คนพวกนี้จะมีไหวพริบดี แกปญหาเฉพาะหนาไดเกง แตปญญาที่มีเปนปญญาประเภทฉลาด
แกมโกง ตัดตอนหรือดัดแปลงงานมาหากินไดเกง ถนัดในการลักไกเอางานชาวบานเขามาหากิน พวกหลังนี้มี
เยอะในประเทศไทยเดี๋ยวนี้
อานความคิดผมแลวอยาสิ้นหวังนะครับ การเปนนักวิจัยทีด่ ีเปนกันไดยากครับ แตถารักใน
วิชาความรูอยางแทจริงแลว ก็ตองพยายามเปนใหไดครับ

