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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

จากท่าช้างถึงท่าพระจันทร์
ศรินธร รัตน์เจริญขจร

อยากเป็นส่วนหนึ่งของมานุษยวิทยาในความรู้สึก จึงเกิดบันทึกความทรงจ�า

ล้วนๆ ที่ช่วยทบทวนตนเอง

ฟังเพลง

 ในห้องเรยีนวันนัน้ อาจารย์ชนญั วงษ์วิภาค เปิดเพลงให้นกัศกึษาฟังสองเพลง 

คอื “Tell Laura I love her” และเพลง “ล�าดวนทองด”ี โดยเพลงหลงัน�าท�านองเพลงแรก

มาใส่เนือ้ร้องภาษาไทย ไม่แปลกใช่ไหมส�าหรบัเพลงแปลงทีม่อียูท่ัว่ไป แต่ในห้องเรียน

มานษุยวทิยาเราได้เรยีนรูว่้า เพลงเป็นวัฒนธรรมประเภทหนึง่ แม้ว่าเราจะรบัน�ามาจาก

อีกวัฒนธรรมหนึ่ง แต่เราได้ผสานวัฒนธรรมตนเองเข้าไปด้วย ดังเห็นได้จากเนื้อเพลง

ต้นฉบบัทีท่อมม่ีไปแข่งรถเพือ่ให้ได้เงนิมาซือ้แหวนให้คนรักคอืลอร่า ขณะทีน่ายทองดี

ไปแข่งวิง่ควายด้วยจดุประสงค์เดยีวกนัเพือ่ล�าดวน อกีทัง้ยงัแสดงวฒันธรรม (ทีเ่หมอืน

จะเป็น) สากล คือความรักอมตะที่ไม่มีวันตายแม้จะสิ้นลมหายใจ จากผัสสะนี้สร้าง 

ความประทับใจและอาการตกหลุมรักวิชามานุษยวิทยาในใจข้าพเจ้า

ลงสนาม

 สนามคือห้องเรียนจริงของนักเรียนมานุษยวิทยา หลายวิชาพาไปต่างจังหวัด

ไปนอนในวัดไปคุยกับชาวบ้าน แต่สนามที่ข้าพเจ้าเลือกเพื่อเขียนรายงานก่อนจบ  

(สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ธีสิส เดอะซี้ด...อะไรก็ตาม) เป็นสนามในมหานคร คือลาน

พระบรมรูปทรงม้า ที่นี่ไม่ใช่ชุมชน ไม่มีหลังคาเรือนให้นับ ไม่มีงานศพให้ตื่นเต้น  

และไม่มีงานบวชให้ตื่นใจ ผัสสะท่ีได้จากสนามจึงไม่โรแมนติกแบบเราได้กลายเป็น 

ส่วนหน่ึงของชุมชนน้ัน หรือเดินเข้าได้ทุกหลังคาเรือน แต่เป็นการสัมผัสถึงการทลาย

ก�าแพงคนเมืองเพื่อเข้าไปพูดคุย ร่วมสวดมนต์กลางลานพระรูป และคอยเดินหนีการ

รุมเร้าของนักขายของบูชารุ่นเยาว์ สนามของนักเรียนมานุษยวิทยาไม่สวยหรู ไม่มี

หลอดทดลอง ไม่เร้าใจเหมือนที่วาดฝัน แต่เป็นสนามที่มีชีวิตชีวา เพราะสิ่งที่ศึกษาคือ

มนุษย์ตัวเป็นๆ

เดินเรียน

 “ไปเรียนธรรมศาสตร์ อย่าต่อที่เดิม” ค�าตอบที่ได้รับจากที่ปรึกษา อาจารย์

ปรานี วงษ์เทศ เมื่อข้าพเจ้าคิดจะเรียนต่อ ดังนั้นห้องเรียนมานุษยวิทยาของข้าพเจ้า

จึงเปลี่ยนไป สถานที่ช่างกว้างใหญ่ แต่อบอุ่นดีมีเพื่อนเรียนด้วยกัน 7 คน และปีแรก

เราไม่มีห้องเรียน...

 ห้องเรียนของเราเปลี่ยนไปเรื่อยในปีแรก บางวิชาเรียนที่ตึกคณะสังคม 

สงเคราะห์ฯ บางวิชาเดินไปเรียนตึกคณะนิติฯ จนปีสองจึงมีห้องเรียนเป็นหลักแหล่งที่

ตึกหอสมุดเดิม ชั้น 4 ผัสสะที่ผ่านเข้ามาในความทรงจ�าไม่ใช่เนื้อหาวิชามานุษยวิทยา 

แต่สมัผสัเหน็ความลกึของพืน้ทีก่�าลงัก่อสร้างเป็นอาคารโรงอาหารรมิน�า้ ก้อนดนิสเีข้ม

ถูกขุดลึงลงไปเรื่อยๆ จากองศาการมองเห็นที่ระเบียงชั้น 4 โสตสดับเสียงตอกเสาเข็ม

เป็นจงัหวะหนกัหน่วงสม�า่เสมอ เป็นความรืน่รมย์ทีไ่ด้ลุน้ดคูวามก้าวหน้าของความคดิ

มนษุย์ในการใช้พืน้ท่ี และยิง่ร่ืนรมย์ท่ีได้เหน็แนวอฐิสีส้มซ่อนตวัอยูด้่านล่างนัน้ (ปัจจุบัน

คือกองอิฐมหึมาที่น�าขึ้นมา-อนุรักษ์?-ไว้ที่โรงอาหาร)

ลงสนาม (อีกแล้ว)

 ห้องเรยีนทีน่ีแ่ตกต่างไปจากห้องเรยีนแรก ไม่เคยรูว่้าจะได้นัง่เรยีนกบัอาจารย์

ธีรยุทธ บุญมี นักคิดนักต่อสู้เดือนตุลา แม้วิชาแนวคิดที่อาจารย์สอนยากจะเข้าใจนัก  

แต่สิ่งที่ได้ฝึกคือการ “คิด” และประโยคคลาสสิกที่ติดใจมาคือ I think therefore I am 

(Rene Descartes) นอกจากนัน้ ยงัไม่ได้เตรยีมใจด้วยว่าต้องเรยีนมานษุยวทิยากายภาพ 

อีกแล้ว วิชาที่เป็นยาขมส่วนตัว แถมยากกว่าเดิม ทั้งยีนส์ โครโมโซม โครงสร้าง

พันธุกรรม หรือไมโตคอนเดรีย...ค�าสุดท้ายสร้างผัสสะบางอย่างในล�าคอ ทุกวันนี้ยัง 

ไม่อาจจ�าได้ในส่วนใดของเนื้อสมองว่า “มันคืออะไร”
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 สนามที่สอง ข้าพเจ้าเลือกร้านกาแฟแบรนด์ใหญ่ใจกลางเมือง สภาพก�าแพง

ของคนเมืองไม่ต่างจากสนามแรกและดูจะตั้งตระหง่านมากกว่า การทลายก�าแพง

ไม่ส�าเร็จหลายกรณี แต่หลังจากน่ังซดกาแฟทุกวันจนดึกดื่นก็มีเรื่องราวให้เขียนได้

มากมายจนกลายเป็นวทิยานพินธ์ ความรูส้กึเสยีดายเกดิขึน้บ่อยคร้ังเมือ่มองย้อนกลบั 

อยากเขียนให้ดีกว่านั้น ถ้ารู้ว่าสิ่งที่เขียนไว้จะติดตัวมาจนทุกวันนี้ มีคนอ่านมัน มีคน 

ค้นเจอ และมีคนน�ามันกลับมาใช้ให้ระลึกถึงอยู่เนืองๆ เจ้า “กาแฟความรู้”

เส้นทางและผัสสะ

 ชีวิตที่มีวิถีอยู่แถบละแวกเดิมในบางช่วงเวลา ท�าให้ทุกขณะที่ต้องผ่านทาง 

ความรู้สึกบางอย่างมักพัดผ่านเข้ามาในใจทุกครั้ง ร้านขายของเก่า ร้านหนังสือ แผง 

พระเครื่อง หรือท่าเรือข้ามฟากที่คุ้นเคย ย่านที่ทางเดินบนบาทวิถีสามารถจับจ่าย

ของกินของใช้ได้ตลอดเส้นทางโดยได้ฝึกฝนวิชาเดินหนีบกายหลบพระไปพร้อมกัน

 ถามว่าแนะน�าตวัเองเป็นนกัมานษุยวทิยาหรอืไม่หลงัเรยีนจบ ประดกัประเดดิ

เกินไปส�าหรับข้าพเจ้า เพราะรู้สึกว่าวิชามานุษยวิทยาไม่ได้จบลงหลังอาการตื่นเต้น

ที่เห็นเล่มวิทยานิพนธ์ตั้งเรียงอยู่ในรถเข็นผักถูกส่งมาจากร้านถ่ายเอกสาร แต่วิชา

มานุษยวิทยาได้หล่อหลอมทักษะบางอย่างเข้ามาในชีวิต มานุษยวิทยาเป็นศาสตร์ที่

เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด หมุนรอบตัวก็พบเห็นสิ่งที่ศึกษาได้ และทุกวันนี้ข้าพเจ้ายังคงเป็น

นักเรียนมานุษยวิทยา

11 ปีที่เราได้รู้จัก
รพีพรรณ เจริญวงศ์

2547: 

คนแรกท่ีรู้จักจะเป็นใครไปเสียมิได้ / กะว่ามาลองข้อสอบเผ่ือจะเรียนสักปีหน้า / นั่ง

สอบที่ตึกพาณิชย์ฯ / เจอน้องที่รู้จักกันมาสอบด้วย / สอบมันทั้งวัน / ให้หอบหนังสือ

มาเปิดได้ / แต่มันจะช่วยอะไร / เสียเวลาเปิดเปล่าๆ / ใช้ไปเยอะที่สุดคือจินตนาการ / 

ปฐมนิเทศเจอคนรู้จักหน้าสมัย ม.ปลาย มาเรียนสังวิด / ได้รู้จักสังวิดอีก 5 คน /  

ค�ากล่าวแสดงความยินดีกับมานุดผู้โชคร้ายทั้งหลาย / แสงสีที่หัวของแต่ละคน / เกือบ 

10 คนให้มองหน้ากนัไว้ / ขาออกจะเหลอืสกักีค่น / เรยีนจบดหีรอืไม่จบจะด ี/ คดิเอาเอง / 

ยังโลกสวยและมีความหวัง / เรียน / งง / มึน / เอ๋อ / รู้สึกโง่มากแต่ก็ยังโลกสวยอยู่ / 

ปลายปีชุดท่ีใส่มาสัมภาษณ์ใส่ไม่ได้แล้วว่ะ / ข้อค้นพบท่ีชนะรายงานทุกชิ้น / ปลาย

ธันวานั่งสอบ TU-GET / ปวดมึนหัวมาก / มีสึนามิเช้าวันนั้น / คะแนนก็ยังแหว่งอยู่ / 

ไม่สอบมันละ / ปีนี้มีคนบอกลากันไปตามรายทาง / ยินดีด้วยทุกครั้งหลังความใจหาย

เพราะคนเลือกชัดเจน / เราไม่ชัดเจน

2548:  

 ทริปสึนามิ ได้รู้จักสังวิดปีก่อนหน้าอีก 3 คน / ยังคง งง มึน เอ๋อ / ชาติพันธุ์ / 

พิธีกรรม / โลกาภิวัตน์ / ความเชื่อ / สังคมเมือง / มันไม่มีหรอกปิดเทอม...อย่าฝัน / 

แต่ก็ปั่นงานก่อนส่งทุกที / เข้าปี 2 แล้วนี่หว่า ท�าไมยิ่งไม่รู้หนักกว่าเดิม / บอกให้สงสัย

กับทุกสิ่ง / ชักสงสัยว่ามาท�าอะไรที่นี่? / คนรู้จักบางคนพบหนทาง / ก็มุ่งท�าไป / ช่วย


