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หนังสือ Engendering the Buddhist State เป็นผลงานล่าสุดของแอชลีย์
ทอมป์สัน (Ashley Thompson) ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประจ�ำวิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา (School of
Oriental and African Studies) มหาวิทยาลัยลอนดอน ข้อเสนอส�ำคัญของหนังสือ
เล่ ม นี้ คื อ การทบทวนแนวคิ ด เรื่ อ งเขตแดน (territory) และอ� ำ นาจอธิ ป ั ต ย์
(sovereignty) ในอาณาจักรโบราณแถบดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
อาณาจักรขอมสมัยพระนครและสมัยหลังพระนคร ในแง่นี้ แม้ชื่อหนังสือเล่มนี้จะใช้
ค�ำว่ารัฐพุทธศาสนา (ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ เริม่ ต้นขึน้ ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13) แต่ก็ศึกษาย้อนกลับไปถึงสมัยก่อตั้งอาณาจักรขอมใน
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 802-835) พร้อมกับการสถาปนา
คติเทวราชอันเป็นรากฐานของความคิดเรื่องเขตแดนและอ�ำนาจอธิปัตย์ดังจะได้
อภิปรายต่อไป อนึง่ ควรกล่าวว่าหนังสือเล่มนีไ้ ม่ใช่ตำ� ราประวัตศิ าสตร์เขมร หากแต่
เป็นการสืบสาว วิพากษ์ และรื้อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณศึกษาและ
เขมรศึกษา ทอมป์สันพิจารณาปัญหาเรื่องเขตแดนและอ�ำนาจอธิปัตย์ผ่านมุมมอง
แบบนักประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยอาศัยวิธีการตีความรูปแบบการแสดงออกทาง
Journal of Mekong Societies Vol.14 No.1 January-April 2018 pp. 187-196

188 Journal of Mekong Societies
สุนทรียะในโบราณสถานโบราณวัตถุ รวมไปถึงการตีความศิลาจารึก ต�ำนาน และ
พิธีกรรมต่างๆ ที่ยังปรากฏในสังคมเขมรปัจจุบัน
หนังสือของทอมป์สันเป็นบทสนทนากับงานของนักวิชาการหลายคน
ที่ส�ำคัญคืองานของเชลดอน พอลล็อค (Sheldon Pollock) ว่าด้วย “นครสากล
สันสกฤต” (Sanskrit cosmopolis) ซึ่งสื่อถึงกระบวนการที่ภาษาสันสกฤตและ
วัฒนธรรมของดินแดนภรตวรรษแผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆ และมีบทบาทส�ำคัญ
ในการสถาปนาอ�ำนาจขององค์อธิปัตย์ในดินแดนเหล่านั้น การขยายอ�ำนาจของ
ภาษาและวัฒนธรรมสันสกฤตเป็นการแผ่อ�ำนาจแบบจักรวรรดิที่ไม่ใช้ก�ำลังรบพุ่ง
(ต่างกับระบอบอาณานิคมตะวันตกในโลกสมัยใหม่) และไม่น�ำไปสู่การสร้าง
จักรวรรดิของตนเอง แต่เป็นกลไกส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดจักรวรรดิตา่ งๆ ขึน้ ภายใต้อำ� นาจ
ครอบง�ำทางภาษาและวัฒนธรรมของดินแดนภรตวรรษ (ดู Pollock, 2006) ทอมป์
สันโต้แย้งข้อเสนอของพอลล็อคโดยชีใ้ ห้เห็นพลวัตและการต่อรองระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมสันสกฤตกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น การเน้นย�้ำให้เห็นกระบวนการกลายเป็น
พื้นถิ่น (vernarcularization) ในงานของทอมป์สันแสดงให้เห็นจุดยืนแบบหลัง
อาณานิคมที่พยายามจะวิพากษ์อ�ำนาจครอบง�ำของจักรวรรดินิยม ขณะเดียวกัน
ทอมป์สันก็ตระหนักถึงการสร้างขั้วตรงข้ามระหว่างมุมมองของคนนอกกับคนใน
ซึง่ เป็นปัญหาเรือ้ รังประการหนึง่ ของอาณาบริเวณศึกษา การแสวงหา “มุมมองของ
คนพืน้ ถิน่ ” ในงานชิน้ นีจ้ งึ เป็นไปอย่างระมัดระวังและตระหนักถึงข้อจ�ำกัดของวิธคี ดิ
แบบพื้นถิ่นนิยม แนวทางหนึ่งที่ทอมป์สันใช้ตลอดงานชิ้นนี้คือวิธีคิดแบบรื้อสร้าง
(deconstruction) ของฌัก แดริดา (Jacques Derrida) ซึ่งเป็นหลักทฤษฎีที่ทอมป์
สันน�ำมาใช้พิจารณาการสร้างขั้วตรงข้ามระหว่างความเป็นต่างชาติกับความเป็น
ท้องถิ่น จักรวาลวิทยาของทวยเทพกับภาพจ�ำลองจักรวาลในโลกมนุษย์ ความเป็น
ชายกับความเป็นหญิง (ในกรณีศึกษาประติมากรรมศิวลึงค์บนฐานโยนีในบทที่ 2)
และความเป็ น ผู ้ ก ระท� ำ การกั บ ภาวะผู ้ ถู ก กระท� ำ  (ในกรณี ศึ ก ษาการเขี ย น
ประวัติศาสตร์โดยผู้หญิงในจารึกพิมานอากาศในบทที่ 3)1
ควรกล่าวด้วยว่าการน�ำทฤษฎีตะวันตกมาศึกษาโลกยุคก่อนสมัยใหม่เช่นนีส้ มั พันธ์กบั เส้นทางชีวติ
ทางวิชาการของแอชลีย์ ทอมป์สนั อย่างแยกไม่ออก กล่าวคือขณะทีท่ อมป์สนั ศึกษาระดับปริญญาตรี
1

Vol.14 No.1 January-April 2018

Engendering the Buddhist State: Territory, Sovereignty,
and Sexual Difference in the Inventions of Angkor

ในบทแรก ทอมป์ สั น ศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ งเขตแดนและอ� ำ นาจอธิ ป ั ต ย์
ที่ปรากฏในจารึกสด๊กก๊อกธม อันเป็นหลักฐานแห่งการสถาปนาอาณาจักรขอม
สมัยพระนครและคติเทวราชาแบบจักรพรรดิราชในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 จารึก
ดังกล่าวเป็นจารึก 2 ภาษาคือภาษาสันสกฤตกับภาษาขอม ทอมป์สันใช้จารึก
ดังกล่าวเป็นหลักฐานโต้แย้งข้อสังเกตของพอลล็อคที่ว่า การปรากฏร่วมของภาษา
สันสกฤตกับ “เทศภาษา” หรือภาษาประจ�ำท้องถิ่น มักแสดงให้เห็นการ “แบ่งงาน”
ทางภาษา กล่ า วคื อ ขณะที่ ภ าษาสั น สกฤตจะเป็ น ภาษาแห่ ง การ “ส� ำ แดง”
(performative) ที่สามารถดลบันดาลให้เกิดผลต่างๆ (เช่น การอัญเชิญทวยเทพมา
ชุมนุมหรือการขอพรจากเทพต่างๆ) ภาษาพื้นถิ่นจะเป็นภาษาแห่งการจดบันทึก
(เช่น การระบุจ�ำนวนสัตว์หรือสิ่งของที่น�ำมาร่วมประกอบพิธีกรรม) ในกรณีจารึก
สด๊กก๊อกธม การแบ่งงานดังกล่าวไม่ได้ปรากฏชัดเจน ดังเห็นได้จากการทีเ่ นือ้ ความ
ของจารึกส่วนที่เป็นภาษาสันสกฤตกับภาษาขอมนั้นมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน ภาษา
ทั้งสองจึงไม่ได้ท�ำหน้าที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด นอกจากนี้ ทอมป์สันยังตั้ง
ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า แม้แต่การกล่าวถึงคติเทวราชา ก็ไม่ได้ใช้ศัพท์สันสกฤต
(ค�ำว่า “เทวราช” ปรากฏเพียงแห่งเดียวในจารึก) หากแต่ใช้วลีที่ผสมระหว่าง
ภาษาขอมกับสันสกฤต นั่นคือ “กมฺรเตงฺ ชคตฺ ต ราช” ซึ่งแปลความหมายได้
สอดคล้ อ งกั บ คติ จั ก รพรรดิ ร าชว่ า ผู ้ เ ป็ น ใหญ่ ใ นจั ก รวาลแห่ ง ราชาทั้ ง ปวง
จากหลักฐานทางภาษานี้ เราอาจตีความได้วา่ การรับคติเทวราชาเกิดขึน้ พร้อมๆ กับ
กระบวนการท�ำให้เป็นพื้นถิ่น ในบริบทนี้ ภาษาขอมมีบทบาททัดเทียมกับภาษา
สันสกฤตในการสถาปนาอ�ำนาจอธิปตั ย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 จาก “กมฺรเตงฺ ไผฺท
โกฺรมฺ” (ผู้เป็นใหญ่แห่งแผ่นดินเบื้องล่าง) มาเป็นพระจักรพรรดิราช
ทอมป์สันสนใจบทบาทของภาษา จารึก และพิธีกรรมในการสถาปนาและ
สืบทอดอ�ำนาจอธิปัตย์ของกษัตริย์ขอม ลักษณะส�ำคัญประการหนึ่งของอ�ำนาจ
อธิปตั ย์ในอาณาจักรขอมสมัยพระนครทีท่ อมป์สนั ชีใ้ ห้เห็นคือ การสืบต่ออ�ำนาจผ่าน
ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้อ่านบทละครอิงประวัติศาสตร์เขมรเรื่อง L’histoire terrible mais
inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge ประพันธ์โดยนักวิชาการสตรีนิยมสายรื้อ
สร้างอย่างแอเลน ซิซสู ์ (Hélène Cixous) ทอมป์สนั ตัดสินศึกษาต่อด้านศิลปะเขมรทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส
โดยมีซิซูส์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Vol.14 No.1 January-April 2018

189

190 Journal of Mekong Societies
การกระท�ำซ�้ำ  (reenactment) โดยเฉพาะการประกอบพิธีตั้งศิวลึงค์เมื่อกษัตริย์
พระองค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติ พร้อมกับการจัดสรรแบ่งปันที่ดินในราชอาณาจักร
การสื บ ทอดอ� ำ นาจดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ทวิ ภ าวะขององค์ อ ธิ ป ั ต ย์ (ในที่ นี้ คื อ
องค์อธิปัตย์ตามคติจักรพรรดิราช) กล่าวคือ องค์อธิปัตย์ในฐานะมรรตัยชนที่อาจ
วายชีพได้กับองค์อธิปัตย์ในฐานะสถาบันแห่งอ�ำนาจที่สามารถแทนที่ได้ไม่สิ้นสุด
ข้อเสนอของทอมป์สันไม่ใช่เรื่องใหม่ เมื่อพิจารณาจากระบบการสืบสันตติวงศ์ของ
ระบอบกษัตริย์ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก แต่ทอมป์สันเน้นย�้ำประเด็นนี้เพื่อ
โต้แย้งวิธีคิดเกี่ยวกับอ�ำนาจอธิปัตย์และเขตแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
เฉพาะแนวคิดเรื่อง “มัณฑละ” (mandala) ของโอลิเวอร์ วิลเลียม โวลเตอร์ (Oliver
William Wolters หรือ O.W. Wolters) ซึ่งเสนอว่า รัฐโบราณในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ไม่มเี ขตแดนทีช่ ดั เจน หากแต่มลี กั ษณะคล้ายวงแหวนทีแ่ ผ่ขยายออกไปจาก
ศูนย์กลาง อ�ำนาจอธิปตั ย์ในรัฐโบราณไม่ได้มลี กั ษณะเป็นสถาบัน หากแต่ยดึ โยงกับ
ตัวบุคคลหรือที่วอลเตอร์เรียกว่า “ผู้มีบารมี” (man of prowess) ข้อเสนอนี้ขัดแย้ง
กับสิ่งที่ปรากฏในอาณาจักรขอม เมื่อแรกที่โวลเตอร์เสนอความคิดนี้จึงได้กล่าวว่า
อาณาจักรขอมถือเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากมีแนวคิดเรื่องเขตแดนและการสืบต่อ
อ�ำนาจอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หลังจากการตีพิมพ์หนังสือ Siam Mapped
ของธงชัย วินิจจะกูล โวลเตอร์ได้เปลี่ยนข้อเสนอว่าอาณาจักรขอมไม่ได้ยึดโยงเป็น
ปึกแผ่นในแง่เขตแดนแต่เป็นในเชิงวัฒนธรรม ทอมป์สันวิพากษ์โวลเตอร์และธงชัย
ที่ ใ ห้ ภ าพของเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ นฐานะคู ่ ต รงข้ า มกั บ รั ฐ แบบตะวั น ตก
จนเกินไป สิ่งที่ทอมป์สันต้องการชี้ให้เห็นคือ รัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อย่างน้อยที่สุดก็อาณาจักรขอม) มีวิธีคิดเรื่องเขตแดนและอ�ำนาจอธิปัตย์ที่เป็น
ระบบ แนวคิดเหล่านี้ไม่เหมือนกับแนวคิดเรื่องรัฐชาติสมัยใหม่หรือแบบตะวันตก
แต่ก็ไม่ได้สะเปะสะปะหละหลวมเสียทีเดียว จารึกสด๊กก๊อกธมเป็นหลักฐานส�ำคัญ
ชิน้ หนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นธรรมชาติและกลไกการท�ำงานของอ�ำนาจอธิปตั ย์และแนวคิด
เรือ่ งเขตแดนในอาณาจักรโบราณ ผ่านกระบวนการต่อรองทางภาษาและวัฒนธรรม
ระหว่างนาครสากลสันสกฤตกับ “กัมพุชเทศะ”
ในบทที่ 2 ทอมป์สนั วิเคราะห์ความส�ำคัญของประติมากรรมศิวลึงค์บนฐาน
โยนีซึ่งปรากฏทั่วไปทั้งในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพล
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ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแบบไศวนิกาย การตีความของทอมป์สันตั้งอยู่บนข้อเสนอ
ของปอล มูส (Paul Mus) ผูเ้ ขียนบทความ “India Seen from the East: Indian and
Indigenous Cults in Champa” (ตีพิมพ์ ค.ศ. 1933) โดยเฉพาะในแง่จุดยืนทาง
วิชาการที่มุ่งโต้กลับอ�ำนาจครอบง�ำของอินเดียในการศึกษาประวัติศาสตร์และ
ประติมานวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แน่นอนว่างานวิชาการชิน้ ส�ำคัญทีท่ อมป์สนั
ต้องการรื้อสร้างคืองานของยอร์ช เซเดส์ (George Cœdès) ว่าด้วยรัฐแบบอินเดีย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเน้นอิทธิพลของวัฒธรรมอินเดียต่อการวางรากฐาน
ความคิดทางการเมืองการปกครองในภูมภิ าคนี้ สัญลักษณ์แห่งการแผ่ขยายอิทธิพล
ของอินเดียในงานของเซเดส์คอื ศิวลึงค์ เครือ่ งหมายแห่งพระศิวะและความเป็นชาย
ของพราหมณ์อินเดียที่รุกล�้ำเข้ามา “สมพาส” กับวัฒนธรรมท้องถิ่น ในแง่นี้
วัฒนธรรมอินเดียจึงผูกโยงกับความเป็นชาย ขณะที่ดินแดนอื่นถูกผูกโยงกับความ
เป็นหญิง ในเรือ่ งเล่าของเซเดส์ซงึ่ ได้กลายเป็นเรือ่ งเล่าหลักของการก่อตัวของรัฐใน
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศิ ว ลึ ง ค์ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการขยายเขตแดนและ
การสถาปนาสืบทอดอ�ำนาจอธิปตั ย์ผา่ นอ�ำนาจศักดิส์ ทิ ธิข์ องศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ดังที่ปรากฏหลักฐานในจารึกสด๊กก๊อกธมที่กล่าวมาแล้ว
ค� ำ ถามส� ำ คั ญ ของทอมป์ สั น ในบทนี้ คื อ เราจะอ่ า นฐานโยนี แ ละ
ความเป็นหญิงอย่างไรเพื่อท้าทายกรอบเรื่องเล่าดังกล่าว ทอมป์สันเริ่มต้นจากการ
รือ้ สร้างขัว้ ตรงข้ามระหว่างความเป็นชายกับความเป็นหญิงในประติมากรรมศิวลึงค์
กับฐานโยนี โดยชี้ให้เห็นว่าฐานโยนีไม่ได้เป็นคู่เปรียบและขั้วตรงข้ามกับศิวลึงค์
ข้อเสนอนี้อ้างอิงหลักฐานในต�ำนานและพัฒนาการทางประติมานวิทยาของศิวลึงค์
ทีไ่ ม่ได้พฒ
ั นาการควบคูม่ ากับฐานโยนี หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือศิวลึงค์ไม่ได้ปรากฏ
ร่วมกับฐานโยนีเพื่อสื่อถึงการรวมตัวกันของชายกับหญิงตั้งแต่แรก หากแต่เป็น
สัญลักษณ์ของพลังศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ของพระศิวะ หากกล่าวด้วยภาษาแบบจิต
วิเคราะห์ ศิวลึงค์เกิดจากกระบวนการทดเทิด (sublimation) ที่พลังงานทางเพศถูก
แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานแห่งปัญญาญาณ การอ่านแบบรื้อสร้างนี้ไม่ปฏิเสธนัยทาง
เพศของประติมากรรมฐานโยนี-ศิวลึงค์ หากแต่พยายามแสวงหาความหมายอื่นๆ
ของประติมากรรมดังกล่าวที่ไม่ใช่การลดทอนฐานโยนีให้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของ
เครื่องเพศหญิงตามหลักสรีรวิทยาและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่กับศิวลึงค์เท่านั้น
Vol.14 No.1 January-April 2018

191

192 Journal of Mekong Societies
เมือ่ เราพิจารณาว่าฐานโยนีไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเครือ่ งเพศหญิง ค�ำถามต่อ
มาคือฐานโยนีมีบทบาทและความหมายอย่างไร ทอมป์สันกลับไปทบทวนค�ำถามที่
พืน้ ฐานทีส่ ดุ นัน่ คือ “ฐาน” คืออะไรในวิธคี ดิ ทางปรัชญาและประติมานวิทยา ค�ำตอบ
คือฐานท�ำให้สงิ่ ทีต่ งั้ อยูบ่ นฐานสามารถปรากฏขึน้ หรือด�ำรงอยูไ่ ด้ ฐานเป็นสิง่ ทีแ่ ยก
จากสิ่งที่อยู่บนฐาน แต่ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ท�ำให้สิ่งที่อยู่บนฐานปราฏหรือด�ำรงอยู่ใน
ลักษณะเช่นนั้นได้ ในแง่นี้ ฐานจึงทั้งเป็นและไม่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อยู่บนฐาน
เป็นสิ่งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ และด�ำรงอยู่ทั้งภายนอกและภายในชิ้นงานศิลปะใน
เวลาเดียวกัน ทอมป์สันใช้แนวคิดเรื่อง “khôra” ในงานของแดริดาเพื่อตีความฐาน
โยนี ค�ำว่า “khôra” ในภาษากรีกหมายถึง ฐานรองรับ มดลูก พื้นที่หรือสถานที่
ต้นก�ำเนิด และเป็นแนวคิดที่ปรากฏในงานของเพลโต (Plato) เพื่ออธิบายพื้นที่
อันเป็นต้นทางให้สรรพสิ่งในจักรวาลอุบัติขึ้น (ดู Derrida, 1995) ทอมป์สันมองว่า
ฐานโยนีมีลักษณะเช่นเดียวกับ “khôra” นั่นคือ การเป็นพื้นที่รองรับการก่อก�ำเนิด
ขึ้นของสรรพสิ่ง ในตอนท้ายของบท ทอมป์สันเชื่อมโยงการตีความฐานโยนีเข้ากับ
การอธิบายความส�ำคัญของเทพนารีประจ�ำท้องถิน่ สมัยอาณาจักรจามปาในงานของ
ปอล มูส ในท�ำนองเดียวกับที่ฐานโยนีเป็นเงื่อนไขของการก่อก�ำเนิดกาละและเทศะ
เทพนารีดงั กล่าวได้รบั การสรรเสริญในจารึกว่าเป็นศักยภาพต้นก�ำเนิด (primordial
potentiality) ของภาวะและอภาวะ (being/non-being) ในสรรพสิง่ ในแง่นี้ การตีความ
ประติมากรรมฐานโยนี-ศิวลึงค์แบบรื้อสร้างของทอมป์สันจึงช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ
เกี่ยวกับการศึกษาความแตกต่างทางเพศ (sexual difference) กับปฏิสัมพันธ์
อันซับซ้อนระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ ในกระบวนการก่อตัวของ
รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเน้นบทบาทของผู้หญิงและความเป็นหญิงในงานของทอมป์สันยัง
ปรากฏในบทที่ 3 ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์จารึกพิมานอากาศ จารึกช่วงปลายคริสต์
ศตวรรษที่ 12 และเป็นช่วงที่อาณาจักรขอมรับอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายาน
เข้ามาแทนที่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ข้อเสนอของทอมป์สันในบทนี้เป็นบทสนทนา
กับงานของบาร์บารา อันดายา (Barbara Andaya) นักประวัติศาสตร์ผู้บุกเบิกการ
ศึกษาสถานะของผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคก่อน
สมัยใหม่ อันดายาเสนอว่าในระบบความคิดความเชื่อแบบ “ดั้งเดิม” ผู้หญิง
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มีสถานภาพสูงและมีอภิสิทธิ์ในฐานะผู้ติดต่อสื่อสารกับอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังศาสนาจากภายนอกเข้ามาบทบาทของผูห้ ญิงได้ถกู ลดทอน
ลงไป และปรากฏอยู่เฉพาะในวัฒนธรรมมุขปาฐะเท่านั้น กรณีศึกษาเฉพาะของ
ทอมป์สันให้ภาพที่แตกต่างไปจากงานศึกษาประวัติศาสตร์ภาพกว้างของอันดายา
เนื่องจากจารึกพิมานอากาศเป็นจารึกที่เขียนโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง และกล่าวถึง
เหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับศาสนาพุทธอันเป็นศาสนาจากภายนอก ทอมป์สนั เห็นด้วย
กับอันดายาเรือ่ งการแสวงหา “เสียง” ของผูห้ ญิงในประวัตศิ าสตร์ แต่เสนอว่าเราควร
ตัง้ ค�ำถามด้วยว่าประวัตศิ าสตร์ถกู สร้างขึน้ มาได้อย่างไรและเหตุการณ์ใดทีถ่ กู นับว่า
เป็น “เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์” ในกรณีนี้ ทอมป์สนั ต้องการศึกษาการ “เข้าทรง”
ของผู้หญิงที่ปรากฏในจารึกพิมานอากาศกับการสร้างประวัติศาสตร์
จารึกพิมานอากาศเป็นจารึกภาษาสันสกฤตทีน่ พิ นธ์โดยพระนางอินทรเทวี
พระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหากล่าวถึงประวัติและกรณียกิจของ
พระกนิษฐาของพระนางคือ พระนางชัยราชเทวี พระชายาองค์ก่อนของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 (ขณะยังไม่ขึ้นครองราชสมบัติ) พระนางชัยราชเทวีบ�ำเพ็ญพรตตาม
หลักศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก่อนเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาตามค�ำชักชวนของ
พระนางอินทรเทวี (ในแง่นี้ การเปลี่ยนศาสนาถูกบอกเล่าผ่านความสัมพันธ์ของ
ผู้หญิง) เหตุการณ์ส�ำคัญในจารึกคือเมื่อพระนางชัยราชเทวีประกอบพิธีบ�ำเพ็ญ
“ตบะ” ตามความเชือ่ ทางศาสนาเพือ่ ให้พระสวามีกลับมาจากการยกทัพไปปราบปราม
อาณาจั ก รจามปา เนื่ อ งจากขณะนั้ น ในพระนครเกิ ด กบฏขึ้ น ในที่ สุ ด พระเจ้ า
ชัยวรมันที่ 7 นิวัตพระนครและภายหลังได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ทอมป์สันอ้างอิง
ค�ำอธิบายของยอร์ช เซเดส์ที่ให้ความส�ำคัญกับกรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ในฐานะเรือ่ งเล่าทางประวัตศิ าสตร์ หรือกล่าวอีกอย่างคือ ส�ำหรับเซเดส์ คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของจารึกพิมานอากาศอยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราวการปราบปราม
อาณาจั ก รจามปาและความระส�่ ำ ระสายทางการเมื อ งในอาณาจั ก รขอมซึ่ ง มี
จุดศูนย์กลางของเรื่องอยู่ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในขณะที่เรื่องราวการบ�ำเพ็ญตบะ
ของพระนางชัยราชเทวีไม่ถกู จดจ�ำในฐานะเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ (แม้วา่ จารึก
จะกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการบ�ำเพ็ญตบะดังกล่าวเป็น “เหตุ” ให้เกิดความพลิกผัน
ทางการเมืองที่ส�ำคัญ) ประเด็นส�ำคัญของทอมป์สันไม่ใช่เพียงการแสวงหาภาวะ
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ผู้กระท�ำการ (agency) ของผู้หญิงในการสร้างและเขียนประวัติศาสตร์ หากแต่
ต้องการถามต่อไปว่า หากเราให้ความสนใจจินตกรรมและวิถีปฏิบัติทางศาสนา
ของผูห้ ญิงในฐานะเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ เราจะเข้าใจกระบวนการเปลีย่ นผ่าน
ทางศาสนาและการเมืองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอาณาจักรขอมสมัยพระนคร
ได้อย่างไรบ้าง
ทอมป์สันเสนอว่า จารึกพิมานอากาศแสดงให้เห็นกระบวนการสถาปนา
อาณาจั ก รและอ� ำ นาจอธิ ป ั ต ย์ แ บบพุ ท ธที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความแตกต่ า งทางเพศ
อย่างซับซ้อน ในกระบวนการดังกล่าว ผู้หญิงมีบทบาทส�ำคัญในฐานะ “องค์ร่าง”
(embodiment) ของการเปลี่ยนศาสนาและการสถาปนาอ�ำนาจอธิปัตย์แบบพุทธ
(พุทธราชา) การบ�ำเพ็ญตบะอย่างยิ่งยวดของพระนางชัยราชเทวีคือการสละตัวตน
ตามวิถีของพุทธศาสนา แต่กระบวนการสละตัวตนนี้เองที่ช่วยแปรเปลี่ยนความ
สูญเสียให้กลายเป็นดอกผล แปรเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นความสุขสม
(การได้กลับไปครองคู่กับพระสวามีและความรุ่งเรืองของอาณาจักร) การเปลี่ยนมา
นับถือพุทธศาสนาของพระนางชัยราชเทวีเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการหวนคืน
พระนครของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และการหวนคืนดังกล่าวก็หมายถึงการเปลี่ยน
ศาสนาของพระเจ้าชัยวรมันและอาณาจักรทั้งปวงด้วย ค�ำอธิบายเช่นนี้ดูเหมือน
จะลดทอนกระบวนการเปลีย่ นศาสนาให้เป็นเพียงเรือ่ งในราชส�ำนักและเกีย่ วพันกับ
คนไม่กี่คน อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของทอมป์สันชี้ให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนศาสนา
อาจเกิดขึ้นในระดับ “เรือนร่าง” ได้อย่างไร ในตอนท้ายของบท ทอมป์สันเชื่อมโยง
แนวคิดเรื่องเรือนร่างนี้เข้ากับประดิษฐกรรมทางศิลปะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
นั่นคือการสร้างรูปเคารพที่จ�ำลองจากองค์พระมหากษัตริย์ พระมเหสี ตลอดจน
พระบรมวงศานุวงศ์ ในจารึกพิมานอากาศระบุวา่ พระนางอินทรเทวีได้โปรดให้สร้าง
รูปเคารพของพระนางชัยราชเทวี ตลอดจนรูปเคารพของพระนางเองและพระเจ้าชัย
วรมันที่ 7 แล้วน�ำไปประดิษฐานไว้ตามเมืองต่างๆ ในอาณาจักร ลักษณะทาง
ประติมานวิทยาเช่นนี้พัฒนาอย่างสูงสุดในรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ซึง่ แสดงให้เห็นการผนวกรวมองค์อธิปตั ย์ 2 แบบเข้าด้วยกันนัน่ คือ พระมหากษัตริย์
กับพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ รูปเคารพเหล่านี้เป็นเสมือน “ร่องรอยของ
เรือนร่าง” ที่สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการสร้างและเขียนประวัติศาสตร์โดยผู้หญิง
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ในบทสุดท้าย ทอมป์สนั วิเคราะห์กระบวนการท�ำให้เป็นพืน้ ถิน่ ในพิธกี รรม
และตัวบทวรรณกรรมเขมรยุคหลังสมัยพระนคร นัน่ คือพิธี “เรียกพระลึง” (ហៅព្រលឹង)
ซึง่ น่าจะเทียบได้กบั พิธสี ขู่ วัญในวัฒนธรรมไทย-ลาว ข้อเสนอทีส่ ำ� คัญของทอมป์สนั
ในบทนี้คือ ความเสื่อมสลายของอาณาจักรขอมสมัยพระนครและการเปลี่ยนผ่าน
จากวัฒนธรรมสันสกฤตมาเป็น “ศาสนาภาษาบาลี” อย่างพุทธศาสนาเถรวาทท�ำให้
ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิ่นเขมรมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างจินตกรรมเกี่ยวกับ
เขตแดนและอ�ำนาจอธิปัตย์ พิธีกรรมและตัวบทวรรณกรรม “เรียกพระลึง” เป็น
หลักฐานทีบ่ ง่ ชีใ้ ห้เห็นบทบาทของภาษาพืน้ ถิน่ ในยุคเปลีย่ นผ่านนี้ ทอมป์สนั เสนอว่า
ค�ำว่า “พระลึง” ซึง่ หมายถึงวิญญาณ หรือพลังขับเคลือ่ นสรรพชีวติ ในระบบความเชือ่
พืน้ ถิน่ เขมรเป็นค�ำทีส่ ร้างขึน้ จากศัพท์เขมรและสันสกฤตอันสือ่ ถึงศิวลึงค์ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ เมื่อคติการสร้างประติมากรรมรูปศิวลึงค์เสื่อมคลายไปพร้อมกับ
อาณาจักรขอมสมัยพระนคร ความเชื่อเกี่ยวกับศิวลึงค์ได้ทิ้งร่องรอยอยู่ในถ้อยค�ำ
ภาษาพื้นถิ่น ในกระบวนการท�ำให้เป็นพื้นถิ่นนี้ ลึงค์อันเป็น “แก่น” ของพระศิวะได้
กลายมาเป็นสารัตถะของสรรพชีวิตและถูกน�ำไปใช้ในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่
ต่างออกไป การตีความของทอมป์สนั นอกจากจะอาศัยหลักฐานจากจารึกต่างๆ แล้ว
ยังมาจากการวิเคราะห์สญ
ั ลักษณ์ในพิธี “เรียกพระลึง” โดยเฉพาะสัญลักษณ์ทางเพศ
ทีส่ อดคล้องกับคติความเชือ่ เกีย่ วกับฐานโยนี-ศิวลึงค์ การพลัดพรากและกลับมารวม
ตัวของความเป็นชายและความเป็นหญิงในพิธี “เรียกพระลึง” (เช่นเดียวกับเรือ่ งราว
การพลัดพรากระหว่างพระนางชัยราชเทวีและพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในบทก่อนหน้า)
เป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญของจินตกรรมเกี่ยวกับเขตแดนและอ�ำนาจอธิปัตย์ การเรียก
“พระลึง” ที่พลัดพรากจากร่างของบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตอื่นให้กลับมาสถิตในร่างอีก
ครั้งคือการสถาปนา “บูรณภาพ” (integrity) ทั้งของบุคคลนั้นๆ และของชุมชนโดย
รวม ในลักษณาการเดียวกับที่ฐานโยนี-ศิวลึงค์เป็นสัญลักษณ์ของบูรณภาพแห่ง
เขตแดนและอ�ำนาจอธิปัตย์
การเน้นประเด็นเรื่องความแตกต่างทางเพศถือเป็นจุดเด่นของหนังสือ
Engendering the Buddhist State และถือเป็นการขยายกรอบมโนทัศน์ในการศึกษา
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างวัฒนธรรมภายนอกกับวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การตีความศิลาจารึก ต�ำนาน ประติมากรรม และพิธกี รรมผ่านกรอบมุมมองเรือ่ งเพศ
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และกรอบทฤษฎีแบบรื้อสร้างท�ำให้หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นที่สนใจของผู้อ่านในวง
กว้างทีไ่ ม่จำ� กัดเฉพาะในแวดวงเอเชียตะวันเฉียงใต้ศกึ ษาหรือเขมรศึกษา ผูว้ จิ ารณ์
ในฐานะผูท้ ไี่ ม่ได้เชีย่ วชาญทัง้ ในด้านจารึกศึกษาและโบราณคดีเห็นว่าหนังสือเล่มนี้
ชักชวนให้เรากลับไป “อ่าน” ซากปรักหักพังของโลกก่อนสมัยใหม่ด้วยสายตาและ
วิธกี ารอย่างใหม่ วิธกี ารตีความเหล่านีอ้ าจเสีย่ งทีจ่ ะถูกมองว่าเป็นเรือ่ งผิดกาลเทศะ
ขณะเดียวกันผู้เขียนก็เชิญชวนให้เราตั้งค�ำถามว่า “กาละ” และ “เทศะ” ถูกสร้างขึ้น
ได้อย่างไรในจินตกรรมของโลกก่อนสมัยใหม่และในวาทกรรมของโลกวิชาการ
กลยุทธ์การตีความแบบสตรีนิยมและหลังอาณานิคมเป็นสุ้มเสียงที่แฝงอยู่ในงาน
ของทอมป์สันอย่างแนบเนียน อีกทั้งยังเป็นทั้งเสน่ห์และความท้าทายของหนังสือ
เล่มนี้
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