1
The Wonder
That Was India
กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการแปล

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2559/2016

25

2559
2016

อินเดียมหัศจรรย์ The Wonder that was India
กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการแปล
[คำ�ปรารภ จากหนังสือ อินเดียมหัศจรรย์ The Wonder that was India]
เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2559/2016
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
พิมพ์ครั้งแรก :		

พฤศจิกายน 2559

ออกแบบปกและรูปเล่ม :
			

DREAM CATCHER GRAPHIC CO., LTD.
โทร. 0 2455 3932, 0 2455 3995

จัดพิมพ์โดย

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
Toyota Thailand Foundation
186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ต. สำ�โรงใต้ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0 2386 1393-5 โทรสาร 0 2386 2880
186/1 Moo 1 Old Railway Road, T. Samrong Tai, A. Prapadaeng, Samutprakan 10130
Tel. 0 2386 1393-5 Fax. 0 2386 2880
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Project
413/38 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร/โทรสาร 0 2433 8713
413/38 Arun-amarin Road, Bangkoknoi, Bangkok, Siam 10700 Tel./Fax. 0 2433 8713
http://www.textbooksproject.com | http://www.textbooksproject.org

คำ�ปรารภ

การตีพมิ พ์หนังสือ The Wonder that was India ของศาสตราจารย์
เอ. แอล แบชัม (A. L. Basham) ครัง้ นี้ เป็นหมุดหมายของการครบรอบ 50 ปี
จากการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 1954 โดยสำ�นักพิมพ์ Sidgwick & Jackson
แห่งลอนดอน หนังสือของท่านได้กลายเป็นคลาสสิกในสาขาวิชานี้ มีการอ่าน
กันทั่วไปตั้งแต่เริ่มแรก เช่น ในอเมริกา ฉบับปกอ่อน ที่ Grove Press พิมพ์
ปี 1959 ขายได้เกิน 10,000 เล่ม ภายในเวลาสองปีแรก ผู้อ่านในเอเชียใต้และ
ยุโรปก็มเี พิม่ ขึน้ ๆ เมือ่ มีการตีพมิ พ์ฉบับแปลในภาษาฮินดี อูรดู ปัญจาบ เตลุกุ
ทมิฬ สิงหล ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย โปลิส และโครอัต
ศาสตราจารย์แบชัมมีชื่อสกุลเต็มว่า Arthur Llewellyn Basham
(1914-1986) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในสาขา
วิชาภาษาและวรรณคดีสนั สกฤต (สมัยนัน้ เรียกว่า อินโด-อารยันศึกษา) จาก
School of Oriental and African Studies (SOAS) แห่งมหาวิทยาลัย
ลอนดอน ก่อนทีจ่ ะเรียนต่อปริญญาเอก ด้านประวัตศิ าสตร์โบราณของอินเดีย
ที่ SOAS โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ แอล. ดี บาร์เน็ตต์ (L.D. Barnett)
ศาสตราจารย์แบชัมเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ว่าด้วยประวัติศาสตร์และ
ลัทธิอาชีวกิ ะ ทีต่ อ่ มามีการตีพมิ พ์ และยังคงมีประโยชน์ยงิ่ ในแง่การให้ภาพรวม
ของประเด็นนี้1 ในปี 1948 ท่านได้เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์อินเดีย
ที่ SOAS ท่านสอนประวัติศาสตร์อินเดียโบราณอยู่หลายปี จนถึงปี 1965
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ได้ย้ายไปอยู่ Australian National University และเกษียณอายุในปี 1980
ซึง่ จากนัน้ ท่านก็เป็นอาจารย์รบั เชิญบรรยายในอีกหลายๆ มหาวิทยาลัย ทัง้
ในอินเดีย สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ในสมัยอันยาวนานของการทำ�งานนั้น
ท่านได้รับเกียรติยศนานาประการ ได้รับปริญญาดุษฎีจากมหาวิทยาลัยกุรุ
เกษตร และจากนวนาลันทามหาวิหาร อีกทั้งได้รับ Dr. B. C. Law Gold
Medal ด้านอินเดียวิทยาของ The Asiatic Society เมืองกัลกัตตา และเป็น
ประธาน International Congress of Orientalists ครัง้ ที่ 28 ณ กรุงแคนเบอร์รา
ในปี 1971 ท่านเสียชีวิตในประเทศอินเดีย ในขณะที่ได้รับทุนไปประจำ�อยู่ที่
The Asiatic Society และศพของท่านก็ถกู ฝังไว้ที่ Old Military Cemetery
ณ All Saints Cathedral ที่เมืองชิลลอง (รัฐเมฆาลัย)
เค้าโครงชีวประวัติสั้นๆ ข้างต้น อาจจะไม่สื่อความหมายพิเศษของ
คุณลักษณะของศาตราจารย์แบชัมมากนัก ท่านเป็นอาจารย์ที่อบอุ่น ใจดี
ประหนึง่ เป็นคุณลุงของนักศึกษา ท่านมีลกู ศิษย์ระดับหลังปริญญาตรีจ�ำ นวน
มากมาย ส่วนใหญ่มาจากอินเดียและปากีสถานหลังจากประเทศเหล่านี้ได้
เอกราชแล้ว หลายคนได้กลายเป็นนักวิชาการที่ประสบความสำ�เร็จ บางคน
ก็เพิง่ เริม่ ต้น ลูกศิษย์ทงั้ หลายทัง้ ปวงไม่คนุ้ เคยกับอากาศของอังกฤษ อาหาร
อั ง กฤษ ที่ พั ก อาศั ย แบบอั ง กฤษ และการถื อ เนื้ อ ถื อ ตั ว แบบอั ง กฤษ
แต่ศาสตราจารย์แบชัมเองก็ไม่ถือเนื้อถือตัว ท่านให้เวลากับการแก้ไขข้อ
ขีดเขียนของลูกศิษย์ ท่านช่วยสนับสนุนลูกศิษย์เมื่อมีความยุ่งยากกับฝ่าย
บริหาร ท่านให้คำ�ปรึกษาที่เป็นเชิงปฏิบัติ และเคยแม้แต่ให้ลูกศิษย์ยืมเงิน
ศาสตราจารย์แบชัมเคยกล่าวว่า ลูกศิษย์ของท่านกว่าร้อยคน เป็นความสำ�เร็จ
ที่ท่านภาคภูมิใจเป็นที่สุด และว่าไปแล้ว คนรุ่นนั้นทั้งรุ่นที่เป็นลูกศิษย์ท่าน
ได้เข้าไปประจำ�ตำ�แหน่งชัน้ นำ�ๆ ในหลายๆ มหาวิทยาลัยของอินเดีย ปากีสถาน
และบังกลาเทศ ความอบอุน่ ทีท่ า่ นมีให้กบั นักศึกษา ก็เป็นส่วนหนึง่ ของความ
รู้สึกอันเดียวกันกับที่ท่านมีต่ออินเดีย ดังปรากฏชัดในหนังสือนี้ของท่าน
หนังสือเล่มนี้ ก็เหมือนกับหนังสือหลายๆ เล่ม ที่เป็นผลผลิตทั้งชีวิต
ของผู้ประพันธ์ ของกาลเวลา และสถานการณ์พิเศษขณะที่หนังสือเขียนขึ้น
สิ่งแรกที่ควรกล่าวถึง ก็คือชื่อของหนังสือ ที่ผู้จัดพิมพ์ขอร้องแกมบังคับกับ
อาจารย์แบชัม และท่านก็ค่อนข้างจะขวยเขิน หนังสือ The Wonder that
was India นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหนังสือที่ได้รับการจัดทำ�ด้วยชื่อเหมือนๆ
กัน เช่น The glory that was Greece, The grandeur that was Rome,
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The splendour that was Egypt, และ The greatness that was Babylon
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นส่วนหนึ่งของชุดอารยธรรมโบราณ อาจารย์แบชัม
เอง เคยกล่าวตำ�หนิติเตียนนักเขียนอเมริกันสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 นามว่า
เอ็ดการ์ แอลเลน โพอี (Edgar Allen Poe) ที่ตั้งชื่อแบบเฟ้อๆ ไว้ กล่าวคือ
โพอีเคยเขียนบทกวีชื่อ ‘To Helen’ ซึ่งเท้าความถึงวรรณกรรมคลาสสิก
ที่เขาชื่นชอบ ที่กู่ร้องเรียก โพอีให้กลับคืนไปยังบ้านเกิดทางวัฒนธรรม ดังที่
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมกรีกและโรม กู่ให้เขากลับจากการร่อนเร่พเนจร
(ในดินแดนที่น่าจะเป็นอินเดีย) ดังนี้
On desperate seas long wont to roam,
Thy hyacinth hair, thy classic face,
Thy Niad airs have brought me home
To the glory that was Greece,
And the grandeur that was Rome.
ฉะนัน้ สำ�นักพิมพ์ Sidgwick & Jackson ก็เอาประโยคทีว่ า่ the glory
that was Greece and the grandeur that was Rome มาใช้ และยังขยาย
ความคิดแย่ๆ นี้ออกไปอีก ชื่อหนังสือของอาจารย์แบชัมเลยแตกตัวเป็นชื่อ
อื่นๆ อีกนานับชื่อ และหากเราจะดูจากอินเทอร์เน็ต เราก็จะพบชื่อเหล่านั้น
เช่น The wonder that is India หรือ A wonder of Ancient India:
the Mahabharata หรือ Wondering wonder Ibn Batuta, และ Neem--the wonder tree of India.
หนังสือแต่ละเล่มในชุดนี้ คล้าย ๆ กับงานหลัก ๆ เกีย่ วกับอารยธรรม
โบราณ ในหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์แบชัมก็เช่นกัน คือ จะเขียนขึ้นโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ มีชอื่ เสียงเป็นหลักประกัน ผลิตขึน้ อย่างดีเยีย่ ม มีภาพประกอบ
เป็นร้อย และจำ�หน่ายในราคาทีพ
่ อซือ้ ได้ คือ 45 ชิลลิง ความจริงทีว่ า่ หนังสือ
ชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องอารยธรรมโบราณ ซึ่งอธิบายได้จากคำ�อดีตกาลในชื่อว่า
The Wonder that was India ซึ่งสำ�หรับอารยธรรมอื่นๆ ในชุดเดียวกันนี้
มีความหมายถึง การสิน้ สุดสูญสลายของอารยธรรมนัน้ ๆ ไปแล้ว แต่กรณีของ
อารยธรรมอินเดียนั้นไม่ใช่ จึงไม่ค่อยจะเข้ากันนักกับหนังสือในชุดเดียวกัน
ดังนั้น การใช้คำ�อดีตกาลในที่นี้ก็ไม่สู้จะเหมาะสม ฉะนั้น ด้วยเหตุนี้หนังสือ
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ของอาจารย์แบชัมจึงมีชื่อรองว่า A survey of the culture of the Indian
sub-continent before the coming of the Muslims ซึ่งสำ�หรับอาจารย์
แบชัมแล้ว คำ�ว่า “การเข้ามาของมุสลิม” หมายถึงการเข้ามาของภาษาและ
ข้อมูลหลักฐานจากเปอร์เซีย ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านไม่มีความรู้นัก ท่านจึงไม่มี
ความมัน่ ใจทีจ่ ะพูดถึงอย่างผูเ้ ชีย่ วชาญสำ�หรับยุคสมัยหลังๆ และนีก่ ต็ รงตาม
ความประสงค์ของผู้จัดพิมพ์ และก็หาได้เกี่ยวกับความรู้สึกต่อต้านมุสลิม
แต่อย่างใดไม่
ในแง่เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ เราจะเห็นได้ว่า นี่ไม่ใช่หนังสือ
ประวัตศิ าสตร์ตามความหมายปกติธรรมดาๆ ทีบ่ รรยายไปตามลำ�ดับเหตุการณ์
ต่อเนื่อง แต่คล้ายๆ เป็นสารานุกรมอารยธรรมอินเดีย โดยมีบทก่อนสมัย
ประวัติศาสตร์ บทประวัติศาสตร์ บทว่าด้วยรัฐ สังคม วงจรชีวิตประจำ�วัน
ศาสนา ศิลปะ ภาษาและวรรณคดี และมรดกของอินเดีย หนังสือนีย้ งั มีภาคผนวก
ที่ให้บทสรุปเป็นความรู้ย่อๆ ในหัวข้อเฉพาะ เช่น จักรวาลวิทยา ภูมิศาสตร์
ดาราศาสตร์ ปฏิทนิ คณิตศาสตร์ ฯลฯ ดังนัน้ หนังสือเล่มนีก้ เ็ ป็นการประมวล
ความรูท้ มี่ อี ยูท่ งั้ มวลเข้าด้วยกัน หาใช่งานเขียนทีเ่ ปิดพรมแดนใหม่ หรือพัฒนา
ทฤษฎีใหม่ๆ แต่อย่างใด แต่ทงั้ ๆ ทีเ่ ป็นหนังสือประเภทตำ�ราครูโดยแท้กต็ ามที
แต่ก็มีทั้งพันธกิจและสิ่งใหม่สำ�หรับเรื่องนี้ ซึ่งจะขอชี้ให้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้
มีเค้าโครงใหม่ๆ อย่างไรเมื่อปรากฏตัวออกมาในบรรณพิภพ
เช่นเดียวกับหนังสือประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆ ที่เราจะเข้าใจได้อย่างดี
ที่สุดด้วยการมองให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นผลของทั้งสามสิ่งที่มาบรรจบกัน นั่นคือ
ความงอกงามทางปัญญาของผูป้ ระพันธ์ กับยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร์ทเี่ ขียน
ขึ้น และความแตกต่างจากหนังสืออื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้
เรามาเริ่มกันที่ผู้ประพันธ์ก่อน อาจารย์แบชัมมีความเป็นศิลปินโดย
พรสวรรค์ และก็แสดงออกมาในหลายๆ ด้าน ท่านเล่นเปียโนได้ และเคยแต่ง
บทเพลงไว้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ท่านวาดเขียนได้ และถ้าเราเพ่งดูภาพลายเส้นที่
วาดไว้ในหนังสือเล่มนี้ เราจะเห็นตัวย่อชื่อเล็กๆ ของท่าน ALB ปรากฏอยู่
แต่ท่านก็โปรดปรานวรรณกรรมเป็นพิเศษ ท่านอ่านทั้งบทกวี อ่านนวนิยาย
อ่านจากหลายๆ ภาษา ที่จริงแล้ว ท่านได้เขียนและตีพิมพ์หนังสือบทโคลง
กลอนเล่มหนึ่ง กับนวนิยายอีกหนึ่งเล่ม ในช่วงทศวรรษ 1930 สมัยที่ท่านยัง
หนุ่มแน่นอยู่ และก่อนที่จะเล่าเรียนภาษาสันสกฤตกับประวัติศาสตร์อินเดีย
โบราณ บิดามารดาของท่านเป็นนักเขียน ความรักในวรรณกรรมของท่านก็
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มาจากบิดามารดาอย่างไม่ต้องสงสัย (บิดาของท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เคย
ทำ�งานอยู่ในอินเดียในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และเมื่อท่านยังเป็นเด็ก
ได้เรียนภาษาฮินดูสถาน (ปัจจุบันคือภาษาฮินดี-อูรดู) ขั้นพื้นฐานจากบิดา
ดังนัน้ ดูเหมือนว่าความสนใจของท่านต่ออินเดียนัน้ ก็มาจากบิดา) สิง่ เหล่านี้
จะแสดงออกมาชัดเจนในบทที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ที่เต็มไปด้วยคำ�แปลของ
ท่านจากวรรณกรรมภาษาสันสกฤต ภาษาปรากฤต และภาษาทมิฬ ส่วน
ความสนใจที่มากเป็นอันดับสองของท่าน ก็คือเรื่องศาสนาต่างๆ ในอินเดีย
ที่น่าทึ่งยิ่งนักคือ บทที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นบทที่ยาวที่สุดในหนังสือเล่มนี้
และมีเค้าโครงเรื่องที่กว้างขวางยิ่งในประเด็นดังกล่าว
เนื่องจากศาสตราจารย์แบชัมเป็นบุคคลที่มาจากยุค 1930 ซึ่งสำ�หรับ
ชายหนุ่มชาวอังกฤษรุ่นนี้ ก็ต้องประสบกับสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ�ครั้งใหญ่
ตลอดจนการถดถอยจนแทบจะล่มสลายของลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตยใน
ภาคพื้นทวีปยุโรป ที่ก็ดูจะยังไม่มีคำ�ตอบสำ�หรับปัญหาของยุคสมัยนี้นัก
พร้อมๆ กับทีม่ กี ารเติบโตของลัทธิคอมมิวนิสต์ กับลัทธิฟาสซิสต์ และในขณะ
เดียวกันก็มกี ระแสของขบวนการชาตินยิ มอินเดียเติบโตขึน้ ด้วย และสิง่ เหล่านี้
เป็นบริบทของงานเขียนของท่านในช่วงแรกๆ ศาสตราจารย์แบชัมมีแนวโน้ม
ที่จะต่อต้านจักรวรรดิ และนิยมชมชื่นต่อเอกราชของอินเดีย ท่านเข้าร่วม
กับพรรคคอมมิวนิสต์เป็นเวลาสั้นๆ เหมือนๆ กับบรรดาปัญญาชนหนุ่มๆ
ของยุคสมัยนัน้ แต่ลทั ธินนั้ ก็ไม่เหมาะกับท่าน ทำ�ให้เลิกราไปภายในไม่กเี่ ดือน
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านกลายเป็นผู้ปฏิเสธสงครามด้วยจิตสำ�นึก
และไปเป็นอาสาสมัครรับใช้อยู่ในหน่วยดับเพลิงในลอนดอน รามจันทร์ คุหะ
กล่าวว่า “ในความรูส้ กึ นึกคิดของคนอินเดีย มีการต่อสูช้ ว่ งชิงความเป็นใหญ่
ระหว่างความเป็นคานธี กับความเป็นมาร์กซิสต์”2 และสิ่งนี้ก็ดูเหมือนจะ
เป็นจริงสำ�หรับศาสตราจารย์แบชัม ในกรณีของท่านนั้น ท่านละทิ้งตัวตนที่
เคยทดลองเป็นมาร์กซิสต์ไปแล้ว และแม้วา่ ท่านจะไม่ได้ท�ำ ตนเป็นแบบคานธี
แต่ท่านก็ชื่นชมคานธี และเป็นนักสันตินิยม
ช่วงระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ ที่ศาสตราจารย์แบชัมเขียนหนังสือ
เล่มนี้ แตกต่างจากทศวรรษ 1930 อันเป็นช่วงเวลาทีท่ า่ นมีอาชีพเป็นนักเขียน
และในช่วงทศวรรษ 1940 ท่านก็ได้กลายเป็นนักประวัติศาสตร์ไปแล้ว
ในทศวรรษ 1950 เศรษฐกิจทีต่ กต่�ำ ทัว่ โลกได้สนิ้ สุดลง ลัทธิฟาสซิสต์ถอยกรูด
ไปจากยุโรปและญี่ปุ่น ทั้งอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา ก็ได้รับเอกราชจาก
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จักรวรรดิบริเตน นี่เป็นยุคสมัยของปลดเปลื้องลัทธิอาณานิคมของบรรดา
จักรวรรดิยุโรปครั้งใหญ่ ที่นำ�โดยอินเดียกับปากีสถาน สมัยนั้นดูเหมือนว่า
ทุกๆ เดือนเว้นเดือน จะมีอาณานิคมอังกฤษได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การ
สหประชาชาติที่ได้รับการสถาปนาขึ้นมาใหม่ๆ จักรวรรดิบริเตนเองได้กลาย
สภาพเป็นเครือจักรภพ พร้อมกับข้อเสนอให้มีความสัมพันธ์ที่สืบเนื่องกัน
แต่ก็แตกต่างกันในหมู่บรรดาอดีตอาณานิคมกับจักรวรรดิบริเตน หนังสือ
The Wonder that was India ซึ่งบัดนี้ (2004) มีอายุได้ 50 ปี ก็มีอายุน้อย
กว่าสาธารณรัฐที่เกิดขึ้นมาใหม่จากการล่มสลายของอินเดียของจักรวรรดิ
บริเตน และศาสตราจารย์แบชัมก็เขียนหนังสือนีข้ นึ้ ภายหลังการได้รบั เอกราช
และการแตกแยกออกเป็นสองประเทศ (อินเดียและปากีสถาน) ในครั้งนั้น
หนังสือของศาสตราจารย์แบชัม เน้นย้ำ�ถึงโครงสร้างในกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ ของการปลดเปลื้องอาณานิคม โดยมองจากทางด้านของ
จักรวรรดิบริเตนในเชิงความสัมพันธ์ของบริเตนกับอินเดีย เช่นเดียวกับหนังสือ
หลายๆ เล่มในชุด History and culture of the Indian people ของอาร์.
ซี. มาชุมดาร์ (R. C. Majumdar) ที่เป็นงานเขียนของนักวิชาการอินเดีย ที่
มองจากทางด้านของอินเดีย โดยต่างก็มจี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะใช้ทดแทนประวัตศิ าสตร์
อินเดียเชิงจักรวรรดินิยม
สำ�หรับศาสตราจารย์แบชัม ท่านส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า หนังสือ
ของท่านจะมีสถานะเช่นใดในสถานการณ์ใหม่นี้ ท่านบอกเราว่า ได้เขียนขึ้น
เพือ่ ตีความอารยธรรมอินเดียให้ผอู้ า่ นสามัญชนชาวตะวันตกได้ตระหนักเห็น
ถึงสภาพการณ์ของโลก ทีส่ ามชาติเกิดใหม่ (อินเดีย ปากีสถาน และศรีลงั กา)
ทีแ่ ยกออกมาจากจักรวรรดิบริเตนในปี 1947 และกำ�ลังเข้ามามีบทบาทในโลก
แต่ถึงแม้ว่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อชาวตะวันตกก็ตามที ท่านก็หวังว่าจะเป็น
ที่น่าสนใจสำ�หรับผู้อ่านชาวอินเดีย ผู้อ่านชาวปากีสถาน และผู้อ่านชาว
ศรีลังกาเช่นกัน ทั้งยังเป็นการตีความจากชาวต่างชาติที่เป็นมิตรด้วย
ท่านคิดว่าน่าจะมีพนื้ ทีส่ �ำ หรับเค้าโครงว่าด้วยวัฒนธรรมอินเดีย ทีจ่ ะใช้ทดแทน
งานเขียนชิ้นเยี่ยมอื่นๆ ที่ตอนนี้ก็จัดหากันไม่ได้อีกแล้ว ซึ่งก็จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในอารยธรรมของรัฐใหม่ของโลกปัจจุบนั และเราคงจะต้องสำ�รวจ
งานเขียนเก่าๆ เหล่านั้น กับอธิบายให้ได้ว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานเขียน
ของศาสตราจารย์แบชัมอย่างไร
ศาสตราจารย์แบชัมเห็นชอบด้วยแน่ๆ กับการสิ้นสุดของจักรวรรดิ
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บริเตน แต่ท่านก็ภาคภูมิใจกับผลงานสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์อินเดียของ
นักวิชาการบริเตน เช่น เซอร์ วิลเลียม โจนส์ (Sir William Jones) และ
ชาร์ลส์ วิลคินส์ (Charles Wilkins) หรืออเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม (Alexander
Cunningham) กับเซอร์ จอห์น มาร์แชล (Sir John Marshall) ดังที่ท่าน
กล่าวไว้ชัดในบทนำ� ส่วนในบทอื่นๆ ท่านวิพากษ์อย่างรุนแรงต่อวินเซนส์
สมิธ (Vincent Smith) ผูเ้ ขียนแบบเรียนเล่มมโหฬาร ทีใ่ ช้ขอ้ มูลฝ่ายจักรวรรดิ
อย่างโจ่งแจ้ง ศาสตราจารย์แบชัมตระหนักดี และพยายามเขียนหนังสือสำ�หรับ
ยุคสมัยใหม่ และพยายามค้นคว้าหาความสัมพันธ์กบั อินเดียในรูปแบบใหม่ๆ
ที่วางรากฐานไว้กับความนิยมชมชอบ ทั้งนี้ ก็เพื่อนักวิชาการบริเตนนั่นเอง
ท่านเจ็บปวดยิง่ ในการทีจ่ ะต้องแก้ไขการประเมินอารยธรรมอินเดีย ทีเ่ ป็นลบ
และร้ายแรง ที่ย้อนกลับไปยังห้วงเวลาของบทความ “of the Hindus” ของ
เจมส์ มิลล์ (James Mill) ในหนังสือ History of British India (1817)
หนังสือของแม็คคอเลย์ (Macaulay) ทีฉ่ าวโฉ่เรือ่ ง “Minute on education”
(1835) ตลอดจนบรรดาบทวิพากษ์ของเหล่ามิชชันนารีต่อสังคมฮินดู ในการ
เขียนเช่นนี้ ศาสตราจารย์แบชัมก็รบั เอาทัศนคติแบบรักใคร่อนิ เดีย (Indophilia)
ของนักตะวันออกนิยม (Orientalist) รุน่ แรกๆ เข้ามาใช้ ทีก่ อ่ นหน้านีท้ ศั นคติ
แบบเกลียดกลัวอินเดีย (Indophobia) ได้กลายเป็นทัศนคติกระแสหลัก
ในบริเตน ทัง้ นี้ เนือ่ งมาจากการตีพมิ พ์หนังสือของมิลล์3 ศาสตราจารย์แบชัม
ได้เสนอความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ระหว่าง “ผูศ้ กึ ษาชาวยุโรป” กับคนอินเดีย
และท่านค้นพบข้อมูลหลักฐานที่จะใช้ในความสัมพันธ์ใหม่ของนักตะวันออก
นิยมชาวบริเตน
ศาสตราจารย์แบชัมบอกกับเราไว้ในคำ�นำ�ว่า หนังสือของท่านนั้น
ได้รูปแบบมาจากหนังสือของอาจารย์ของท่านคือ แอล. ดี. บาร์เน็ตต์ เรื่อง
Antiquities of India ที่เขียนขึ้นเมื่อกว่า 40 ปีก่อน แต่ท่านก็ไม่ได้บอกเรา
ตรงๆ ทั้งๆ ที่ก็เห็นได้ชัดว่า ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อโต้กับงานเขียน
ของวินเซนต์ สมิธ เรื่อง Early history of India (1904 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4
ปี 1924) ทีก่ ลายเป็นแบบเรียนมาตรฐานในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในอินเดีย
ต่อแบบเรียนดังกล่าว ศาสตราจารย์แบชัมได้เสนอการศึกษาทีน่ า่ ทึง่ ประหนึง่
คำ�พิพากษาที่หนักแน่นต่อหนังสือของสมิธผู้ซึ่งรับราชการพลเรือนอยู่ใน
อินเดียถึง 30 ปี แต่ “ไม่สามารถเข้ากันได้กับ ทั้งดินแดนและผู้คน” ของ
อินเดีย ท่านกล่าวว่า---
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ความพยายามที่จะใช้ทั้งจินตนาการและภูมิปัญญา
เป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง เพื่อที่จะมองโลกด้วยสายตาของ
ประชาชนทั่วๆ ไป มิใช่การจมปลักอยู่กับวัฒนธรรมที่วางอยู่
บนคัมภีร์ไบเบิลและผลงานคลาสสิกซึ่งมีมากเกินไปสำ�หรับ
เขา ถ้าหากเขาได้เคยตระหนักถึงความจำ�เป็นของความ
พยายามเหล่านี้บ้างอินเดียเป็นดินแดนแห่งความลึกลับอยู่
ตลอดเวลาและจะห่างไกลจากตัวเขา ในส่วนของความสวยงาม
อย่างประหลาด แต่โดดเดีย่ ว มีความแปลกแยกเป็นทีส่ ดุ และ
ด้วยเหตุนี้อินเดียจะดูน่ากลัว
ศาสตราจารย์แบชัมคิดว่า คำ�พูดที่เสียๆ หายๆ ของสมิธเกี่ยวกับคน
อินเดียนั้น ไม่เป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นการสืบทอด
การปกครองของบริเตนอีกด้วย
คำ�สบประมาทที่ไร้เหตุไร้ผลต่อจิตวิญญาณของ
อินเดียนั้น คงไม่มีใครสังเกตเห็นเท่าไรในสมัยของมิลล์และ
เอลฟินสโตน (Elphinstone) แต่ในห้วงเวลาของสมิธนั้นน่า
จะมาจากความตั้งใจ และการคิดคำ�นวณไว้แล้วว่า ต้องการ
ปลุกระดมให้เกิดความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์จากคนอ่านที่เป็น
คนอินเดีย ซึง่ ก็เห็นได้ชดั เจนในความหมายทีผ่ ดิ ปกติและทือ่
ทีก่ ด็ จู ะเป็นประจักษ์พยานอย่างดีวา่ มีความกลัวฝังรากอยูล่ กึ
ไม่อาจจะแสดงออกมาได้โดยตรง และมีความรู้สึกผิด เป็น
บาปโดยไม่รู้ตัว
ท่านยังเสนอต่ออีกว่า มีคำ�อธิบายทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับ “ความขัดแย้งทาง
จิตพลวัต” (psychodynamics) ของการปกครองแบบอาณานิคมในไอร์แลนด์
อันเป็นดินแดนที่สมิธผู้ซึ่งเป็นชนชั้นปกครองอังกฤษเติบโตขึ้นมานั้นด้วย4
ทฤษฎีของสมิธ ว่าด้วยประวัตศิ าสตร์อนิ เดีย คือ สังคมอินเดียถูกสร้าง
ขึน้ มาได้ดว้ ย “อณูทฟ
ี่ ดั กันและกัน” (mutually repellent molecules) ดังนัน้
ก็ตกอยูต่ รงปากปล่องของความจลาจลวุน่ วาย คนอินเดียไม่เคยเป็นสุข เท่ากับ
เมื่อได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบอันดีงาม ภายใต้การปกครองที่เข้มแข็งของ
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จักรวรรดิที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา อย่างเช่น เมารยะ คุปตะ มุฆัล และบริเตน
ประวัตศิ าสตร์จกั รวรรดิทแี่ สนจะยิง่ ใหญ่เหล่านี้ เป็นตำ�ราว่าด้วยอำ�นาจครอบงำ�
และเป็นการตีความที่ทั้งแบชัม กับมาชุมดาร์ ที่แม้ว่าจะมาจากทิศทางที่
แตกต่างกัน พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทดแทนเสียใหม่ และก็ประสบความ
สำ�เร็จด้วย
ต่อแบบฉบับทีเ่ ป็นเชิงลบเช่นนัน้ ศาสตราจารย์แบชัมเสนอทีจ่ ะแก้ไข
ใหม่ ซึ่งผู้อ่านก็จะพบได้ในบทนำ� ที่ไม่จำ�เป็นต้องกล่าวซ้ำ� แต่อยากอ้างถึง
ประโยคสั้นๆ ว่าด้วยปรัชญาประวัติศาสตร์ ที่ท่านเสนอไว้เมื่อสองสามปี
ภายหลังการตีพิมพ์ The Wonder that was India ในปาฐกถานำ� ท่านได้
กล่าวไว้ในโอกาสทีท่ า่ นได้รบั ตำ�แหน่งศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน5
สาระของคำ�กล่าวนั้น เล็งเป้าไปที่แบบแผนสามประการต่อประวัติศาสตร์
อินเดีย ทีท่ รงอิทธิพลอยูใ่ นโลกตะวันตก กล่าวคือจักรวรรดิอนิ เดียไม่สามารถ
ดำ�รงอยู่ได้เกินสองสามชั่วอายุคน ศาสนาฮินดูเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและ
ของโลกอืน่ และอารยธรรมอินเดียนัน้ ดำ�รงอยูแ่ บบดัง้ เดิมนับแต่สมัยเมารยะ
แม้วา่ จะมีการรุกรานเข้ามาในอินเดียซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ท่าน
โจมตีข้อคิดข้อเขียน ที่ว่าอินเดียไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเลย เป็นแต่เรื่อง
ของจิตวิญญาณ และอินเดียก็ไม่เคยมีความเปลีย่ นแปลง ปาฐกถารับตำ�แหน่ง
ครั้งนั้น เป็นกุญแจไขเข้าสู่เค้าโครงของหนังสือ The Wonder that was
India นี้
ดังนั้น ในสามบทแรกของหนังสือ ว่าด้วยสมัยก่อนประวัติศาสตร์
สมัยประวัติศาสตร์และว่าด้วยรัฐ ก็ต้องการแสดงให้เห็นว่า อินเดียนอกจาก
จะห่างไกลจากความไม่มีการเมือง ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ที่จริงอินเดียมี
ประวัติศาสตร์ ที่มีพลวัต และมีชุดความคิดว่าด้วยกาลเวลา ว่าด้วยรัฐ
ที่รวมกันเป็นจิตสำ�นึกทางประวัติศาสตร์ และนี่ก็คือแกนเรื่องในการสอน
การบรรยายของศาสตราจารย์แบชัมด้วย ซึ่งพร้อมกับที่เน้นถึงความคิด
ทางการเมืองของอินเดียโบราณ รวมทั้งการเล่าลำ�ดับประวัติศาสตร์ของรัฐ
ส่วนในเรือ่ งศาสนา ทีเ่ ด่นและยาวเป็นพิเศษสุดในหนังสือนี้ กว่าหนึง่ ร้อยหน้า
นัน้ ก็เป็นหนึง่ ในหลายๆ บท ทีแ่ สดงให้เห็นว่าศาสตราจารย์แบชัมไม่ตอ้ งการ
ที่จะรวบยอดอารยธรรมอินเดีย ให้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ศาสนาอย่างที่
นักเขียนหลายต่อหลายคนทำ�กัน แท้ทจี่ ริงแล้ว ในปาฐกถารับตำ�แหน่งครัง้ นัน้
ศาสตราจารย์แบชัมได้กล่าวยืนยันความเชือ่ ทีว่ า่ “ระดับของความกระตือรือร้น
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ทางด้านศาสนาในอินเดีย ไม่มีครั้งใดจะสูงมากเท่าในคริสต์ศตวรรษที่ 19
และ 20” แนวความคิดที่ว่าอินเดีย เป็นเรื่องของจิตวิญญาณอย่างล้นเหลือ
ก็เป็นผลกระทบมาจากลัทธิชาตินิยมสมัยใหม่ ท้ายที่สุด ในบทอื่นๆ ว่าด้วย
สังคม วงจรชีวิตประจำ�วัน ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม กับมรดกอินเดีย
จะบอกเล่าถึงความเชื่อของท่านว่า คนอินเดียนั้นโดยรวมมีความเกี่ยวพัน
อย่างเร่าร้อนกับสรรพสิง่ ในโลกใบนีม้ าแต่ครัง้ โบราณ หาได้เป็นฤาษีทปี่ ฏิเสธ
เรื่องทางโลกไม่
และนี่ก็คือโครงเรื่องของ The Wonder that was India และของ
งานเขียนอื่นๆ ของศาสตราจารย์แบชัม ท่านผู้อ่านจะตัดสินได้เองว่า
ท่านอาจารย์แบชัมทำ�เค้าโครงเรื่องเช่นว่านี้ สำ�เร็จหรือไม่ และเค้าโครงเรื่อง
เช่นนี้ ยังคงจะบอกเล่าอะไรๆ ให้กับเราๆ มาตลอด 50 ปีที่หนังสือนี้ ปรากฏ
ออกมาในบรรณพิภพหรือไม่ ข้าพเจ้าเชื่อว่าการบอกเล่าเก้าสิบยังอยู่กับเรา
และเป็นการบอกเล่า ที่ชัดเจน งดงาม ในฐานะที่เป็นศิษย์ของศาสตราจารย์
แบชัม ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นประจักษ์พยานเฉยๆ มิได้มีความสนอกสนใจ แต่
ข้าพเจ้าจะไม่พยายามที่จะชั่งน้ำ�หนักของความสำ�เร็จ กับคุณค่าที่ยังคงอยู่
ของหนังสือเล่มนี้ ท่านผู้อ่านสามารถจะประเมินได้ด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าเพียง
จะขอกล่าวว่า นี่คือหนังสือที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของครูที่ดีเท่านั้นเอง
ทอมัส เทราท์มันน์
(Thomas R. Trautmann)
มหาวิทยาลัยมิชิแกน 2004
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สัมมนาประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
08.00-09.00

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
- ศ. พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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- ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ
		 ตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
- คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า
		 มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด และกรรมการมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย
		 กล่าวเปิดงาน / Opening
- มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and
		 Group Photos
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-EconomicCultural Connectivity” / อาเซียน + ญีป่ นุ่ : ความเชือ่ มโยงสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
		 คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน | คุณซินยา อาโอกิ | ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ |
		 ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ | คุณอดิศกั ดิ์ ศรีสม ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
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The Chao Phraya and The Salween Rivers” แม่น�้ำ โขง เจ้าพระยา
สาละวิน : ปัญหาน้ำ�ในอาเซียน
		 คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี |
		 ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
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14.30–15.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and
Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะ และอุษาคเนย์
		 ศ. พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง |
		 คุณปิยณัฐ สร้อยคำ� | ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ | ผศ. กาญจนี ละอองศรี
		 ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/
รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
		 ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |
		 คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินรายการและ
		 นำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”
/ LGBT: เพศวิถีในอาเซียน
		 ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล | คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง |
		 คุณชานันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ |
		 อ. ดารารัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย

