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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

 เสียงที่สองเป็นเสียงที่เคยได้ยินจากนักศึกษาที่เรียนจบออกไปบอกเล่าให้ฟัง 

“ตอนเรียน หนู (นักศึกษา) ไม่รู้ว่าวิชาที่หนูเรียนๆ ไปจะเอาไปท�าอะไรต่อไปดี แต่มา 

วันนี้เมื่อออกไปสู่โลกนอก มหาวิทยาลัยถึงได้รู ้ว่าสามารถจะเอาสิ่งที่เรียนมาไป 

ปรับใช้ได้ ทั้งในชีวิตประจ�าวันและในชีวิต การท�างาน”2 หลายคนอาจจะเคยตั้งค�าถาม 

หรือโดนตั้งค�าถามกับสิ่งที่เรียนในคณะนี้ แต่ในวันหนึ่งหลายคนก็อาจจะเคยตอบ 

เหมือนที่นักศึกษาเหล่านี้ตอบ  เชื่อได้ว่า “เสียง” ที่สะท้อน ออกมาเช่นนี้ คงได้สร้าง

ความปลาบปลื้มให้กับอาจารย์ผู้สอนหลายคนที่ดูจะตั้งใจกับการถ่ายทอด ความรู้ให้ 

ลูกศิษย์อย่างเข้มข้น3 ทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคปฏิบัติในการฝึกงาน 

ภาคสนาม 

 และเสียงสุดท้าย อาจจะดูเหมือนเป็นเสียงที่เบาและอยู่ห่างไกลออกไป ทว่า

เป็นเสียงที่ส�าคัญที่จะขาดไม่ได้ใน “บ้าน” หลังนี้ นั่นก็คือ เสียงของเจ้าหน้าที่ทุกคน

ทุกฝ่ายที่อยู่เบื้องหลัง การขับเคลื่อนงานต่างๆ ของคณะและมีส่วนอย่างส�าคัญในการ

ประสานงานระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์  เจ้าหน้าที่คณะหลายคนท�าหน้าที่ที่ตัวเอง 

รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี หลายครั้งที่พวกเขา ต้องร่วมเดินทางไปดูแลนักศึกษาออก

ฝึกงานภาคสนามกับอาจารย์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แม้ว่าค่าตอบแทนพิเศษที่ 

เขาได้รับจะน้อยนิด แต่นักศึกษาและอาจารย์ก็ยังจะได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาและ 

การสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลังในหลายๆ เรื่อง ผู้เขียนขอคารวะแด่เจ้าหน้าที่ที่รักและ

ปรารถนาดีต่อคณะ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

 “บ้าน” เล็กๆ หลังนี้ ก�าลังจะก้าวข้ามผ่านเวลากึ่งศตวรรษ และยังอยู่ใน 

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน อะไรหลายๆ อย่างทั้งของสังคมไทยและของสังคมโลก  

เชื่อว่าอาจารย์ผู้ใหญ่และเพื่อนอาจารย์ หลายๆ คน นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจบุนั รวมทัง้เจ้าหน้าทีค่ณะทกุๆ ฝ่าย จะร่วมช่วยกนั ท�าให้คณะเตบิโตไปอย่างมัน่คง 

ด้วยความสมัพนัธ์ในแบบทีเ่ป็นธรรมชาตขิองสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา และตวัเอง

ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเดินทางครั้งนี้ด้วย 

เรื่องเล่าจากความทรงจ�าที่ผิดพลาด
สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต
3708610195/4408030197

เท่าที่จ�าได้เรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของคติชนวิทยาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

กับมานุษยวิทยา เรื่องเล่าสะท้อนถึงจักรวาลวิทยาของผู้คนในชุมชน บอกถึงต�าแหน่ง

แห่งที่ของผู้คนในชุมชนนั้น มีผู้จัดให้เรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของ “อดีตที่ทอดเนื่องอยู่

เบื้องหน้า” 1 เรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร์ส่วนที่อยู่ไกลโพ้นสุดของมนุษย์ แต่เหตุการณ์

และผู้คนในอดีตของเรื่องเล่ายังคงส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคตของชุมชน ถ้าเรา

หลงลมืเร่ืองเล่าในอดตี เราจะไม่เข้าใจต�าแหน่งแห่งท่ีของเราในปัจจุบัน และมองไม่เหน็ 

ทางเดินต่อไปในอนาคต 

 ในวิชามานุษยวิทยาเองก็มีเรื่องเล่าอยู ่มากมายที่ได้มาจากการท�าวิจัย 

ภาคสนามของนกัมานษุยวทิยา มเีร่ืองเล่าเร่ืองหนึง่ท่ีผู้เขยีนยงัจ�าได้รางๆ จะขอน�ากลบั 

มาเล่าใหม่อีกครั้งเนื่องในงานครบรอบกึ่งศตวรรษ (2508-2558) คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เพื่อนพี่น้องร่วมคณะร่วมสาขาวิชาได้

ย้อนร�าลึกถึงความหลังครั้งก่อนร่วมกัน แล้วก็อยากชวนให้หวนกลับมามองปัจจุบัน

และจินตนาการถึงอนาคตของสังคมไทยที่เราจะก้าวเดินกันต่อไป ดังกล่าวแล้วว่า 

เร่ืองเล่านี้ผู้เขียนจดจ�าได้เพียงรางๆ ดังนั้นเนื้อหาท่ีจะกล่าวถึงต่อไปในงานเขียนนี้ 

จึงอาจเป็นข้อมูลที่ผิดพลาด และมีบางส่วนที่จงใจเล่าใหม่ให้ไม่เหมือนเดิมเสียทีเดียว 

ดังนั้นความคิดสืบเนื่องจากเรื่องเล่านี้ จนถึงตอนจบก็อาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนด้วย

เช่นกัน ถึงกระนั้นผู้เขียนก็ปรารถนาให้งานเขียนชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจ�าให้ผู้คน

ได้เล่าขานถึงเรื่องเล่าอันเกิดจาก “ความทรงจ�าที่ผิดพลาด” กันต่อไป 

 เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขวานหินของชาวยีโยรอน2 สังคมชาวยีโยรอน 

เป็นสังคมขนาดเล็ก ผู้เขียนจ�าไม่ได้ว่าเป็นสังคมระดับกลุ่ม (band) หรือระดับเผ่า 

(tribe) แต่ใจความก็คือชาวยีโยรอนมีขวานหินอันเป็นเครื่องมือที่พวกเขาประดิษฐ์ 

ขึ้นมาเพื่อการยังชีพในชีวิตประจ�าวัน เช่น ใช้ตัดไม้เพื่อน�ามาสร้างบ้าน ตัดฟืนมาท�า

1 คล้ายกับวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหมู่บ้านทั่วๆ ไป แต่คณะเราอาจจะมีเครื่องเคียงที่แตกต่างกันไป 
2 ประมวลจากเสยีงสะท้อนของนกัศกึษาหลายคนเอามารวมกนัเพือ่ใช้ในข้อเขยีนชิน้นี ้กรณุาอย่าน�าไปอ้างองิ  

อย่างเป็นทางการ
3 ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “โหด” ในที่นี้ปรับการใช้ภาษาเพื่ออรรถรสในการอ่านที่ดูกึ่งทางการ
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อาหาร เป็นต้น ผู้ชายเป็นเจ้าของขวานหิน ขณะที่ผู้หญิงและเด็กหากจะใช้ขวานหิน 

กต้็องขอหยบิยมืจากผูช้าย แล้วสงัคมชาวยโียรอนก็ด�าเนนิไปเช่นนีภ้ายใต้ความสมัพนัธ์

ทางสังคมอันเกี่ยวเน่ืองกับขวานหิน ดูจะไม่มีใครสงสัยตั้งค�าถามต่อเรื่องความเท่า

เทียมกันในอ�านาจของการใช้ขวานหินมากนัก จนกระทั่งการปรากฏตัวของมิชชันนาร ี

ชาวตะวนัตกในยคุจกัรวรรดนิยิม ท�าให้สายสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคน และคนกบัขวาน

ต้องมีอันแปรเปลี่ยนจนถึงขาดสะบั้นลงไป

 มิชชนันารนี�าขวานเหล็กมามอบให้ชาวยโียรอน ขวานเหลก็ทีค่มและแขง็แกร่ง

กว่าขวานหิน ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนต่างก็ได้รับขวานเหล็ก โดยเฉพาะพวกผู้หญิงที่ไป

เข้าโบสถ์จะได้รับแจกขวานเหล็กกันถ้วนหน้า เมื่อผู้หญิงมีขวาน ก็ไม่จ�าเป็นต้องคอย

ขอยืมขวานจากผู้ชายอีกต่อไป ขวานหินตลอดจนสถานภาพและศักดิ์ศรีของผู้ชาย 

จึงหมดความหมาย น�าไปสู่ความล่มสลายของสายสัมพันธ์ทางเครือญาติที่เป็นสถาบัน

ส�าคัญขั้นพื้นฐานของสังคมชาวยีโยรอน เพียงเพราะมิชชันนารีตะวันตกคิดอย่าง 

ตื้นเขินว่าการที่ทุกคนมีขวานเหล็กเหมือนๆ กัน จะน�าไปสู่ความเท่าเทียมกันอัน 

จะน�าการพัฒนามาสู่สังคมชาวยีโยรอนได้ ทั้งที่ความเท่าเทียมกันเป็นสิ่งซับซ้อนเกิน

กว่าเพยีงการท�าให้เหมอืนกัน นอกจากนี ้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสงัคมชาวยโียรอนไม่มี

ความเท่าเทยีมกนัอยูเ่ลย ดงันัน้ แทนทีม่ชิชนันารจีะพฒันา จงึกลบักลายเป็นการสร้าง

บาดแผลร้าวลกึให้แก่ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของชาวยโียรอน ถงึกระนัน้ เราจะโทษให้

เป็นความผดิของมิชชนันารตีะวนัตกอย่างเดยีวคงไม่ได้ เพราะกระบวนทศัน์ทางสงัคม

ในเวลาน้ันที่ครอบง�าความคิดของมิชชันนารีเอาไว้ ท�าให้พวกเขาคิดและเช่ือเช่นนั้น  

จากเรื่องเล่านี้เราอาจสรุปได้ว่า การถ่ายทอดถึงความสัมพันธ์ที่ล่มสลายในเร่ืองเล่า

ขวานหินของชาวยีโยรอน อาจสะท้อนให้เห็นว่านักมานุษยวิทยามิได้เห็นด้วยกับ 

วิธีการของมิชชันนารีตะวันตกแต่อย่างใด

 เรื่องเล่าดังกล่าวท�าให้ผู้เขียนน�ามาคิดต่อไปว่าถ้าหากนักมานุษยวิทยาอยาก

จะให้สังคมชาวยีโยรอนพัฒนาและมีความเท่าเทียมกัน นักมานุษยวิทยาจะท�าอย่างไร

ต่อปรากฏการณ์เช่นนี้ แน่นอนว่านักมานุษยวิทยาแต่ละคนย่อมมีแว่นมองไม่เหมือน

กัน หากยังจ�ากันได้ ในท่ามกลางแว่นมองต่างๆ เรามีแว่นมองที่เรียกว่าอีมิค (emic) 

และอีติค (etic) อยู่ด้วย ตามความหมายโดยสังเขป ค�าแรกคือการมองจากสายตา

ของคนใน ค�าหลังคือการมองจากสายตาของคนนอก เมื่อประยุกต์ใช้มโนทัศน์ทั้งสอง 

ดังกล่าว อาจน�าไปสู่การใคร่ครวญค้นหาว่าเมื่อมองด้วยความปรารถนาดีจากสายตา

ของคนนอก ชาวยีโยรอนอาจเป็นสังคมที่ยังไม่พัฒนา แม้แต่เคร่ืองมืออย่างขวานหิน 

ก็ไม่มีท้ังปริมาณและประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้ชีวิตของ 

ชาวยีโยรอนได้อย่างเต็มท่ี แต่เราจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นอย่างไร 

เราจะสร้างการพัฒนาที่มาจากมุมมองทางภูมิปัญญาของชาวยีโยรอนเองได้อย่างไร 

ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมชาวยีโยรอนอยู่ที่การไม่ได้ครอบครองทรัพยากรที ่

เหมือนกันหรือไม่ ความแตกต่างทางสถาพภาพและการจัดช่วงชั้นโดยตัวมันเอง 

เป็นที่มาของความไม่เท่าเทียมกันหรือไม่ 

 หากพจิารณาสงัคมแม้ในสงัคมขนาดเลก็อย่างกลุม่และเผ่า จะพบว่าทกุสงัคม

ต่างก็มีการจัดช่วงชั้นทางสังคมไม่มากก็น้อย เช่น สังคมชาวอินนูอิท (Inuit) มีชาย 

ผู้อาวุโสที่สุดของครอบครัวเป็นหัวหน้ากลุ่ม ผู้ชายคนอื่นๆ ตลอดจนผู้หญิงและเด็กจะ

คอยฟังความคิดเห็นของชายอาวุโสสูงสุดของครอบครัว สังคมชาวโฮปี (Hopi) หรือ 

ชาวยาโนมาโม (Yanomamo) ก็มีหัวหน้าเผ่า มีผู้อาวุโสของเผ่า และมีชาวบ้านอื่นๆ 

อยู่ในล�าดับช่วงชั้นที่ลดหลั่นลงไป ผู้ที่อยู่ในช่วงชั้นสูงกว่าย่อมมีอ�านาจและความ 

มั่งคั่งมากกว่าคนอื่น แต่ก็ดูเหมือนว่าคนในสังคมเหล่านี้มิได้มีส�านึกว่าเป็นความ 

ไม่เท่าเทียมกัน สิ่งนี้ควรเรียกว่าเป็นจิตส�านึกที่ผิดพลาดเมื่อมองจากสายตาของ 

คนนอกอย่างมิชชันนารีตะวันตก หรือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องการค�าอธิบายอีกชุด

หนึ่งที่มาจากสายตาของคนในสังคมนั้นเอง

 ในสังคมระดับราชอาณาจักร (kingdom) อย่างสังคมจีนประเพณี ยิ่งมีล�าดับ

ช่วงชั้นท่ีชัดเจน คือ มีองค์จักรพรรดิ ขุนนางข้าราชการ และราษฎร ล�าดับช่วงชั้นจะ 

ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อพิจารณาภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของผู้คนและ

คุณธรรมตามสถานภาพ กล่าวคือ ผู้เป็นจักรพรรดิ ขุนนาง บิดา พี่ชาย สามี ซ่ึงอาจ

เรียกรวมได้ว่ามีสถานภาพเป็นผู้ปกครอง จะต้องมีเมตตาธรรมเป็นคุณธรรมประจ�าใจ 

ในการปฏบัิตต่ิอผู้อยูใ่ต้ปกครองคอื ราษฎร บุตร น้องชาย ภรรยา ในขณะเดยีวกนัราษฎร

ก็จะต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิและให้ความเคารพต่อขุนนาง บุตรต้องมี

ความเคารพและกตญัญตู่อบิดา น้องชายต้องเคารพและเชือ่ฟังพีช่าย ภรรยาต้องเชือ่ฟัง

และซือ่สตัย์ต่อสาม ีเหล่านีค้อืคณุธรรมประจ�าสถานภาพของผูค้นในสงัคมจนีประเพณี 

และในความเป็นจริงก็ยังมีคุณธรรมย่อยอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ด้วยความจริงใจมิใช่เสแสร้ง การท�าในสิ่งที่พึงกระท�า การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นต้น  

ความสมัพนัธ์ของผูค้นในสงัคมจนีประเพณจีงึผกูพนัอยูก่บัคณุธรรมจ�านวนหนึง่ดงักล่าว

 ในสงัคมชาวโฮปีและชาวอนินอูทิกใ็ห้คณุค่ากบัความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นกนั 

คนทีม่สีถานภาพสงูและมัง่คัง่กว่าคนอืน่จะไม่โอ้อวด ไม่ท�าตวัโดดเด่นเกนิไป เพราะจะ
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

ท�าให้คนอ่ืนรูส้กึว่าตนเองต�า่ต้อยด้อยค่าและน�ามาซึง่ความอจิฉาริษยา ซึง่จะไม่เป็นผล

ดีต่อความสัมพันธ์ของผู้คน ขณะที่ชาวควาคิวท์ (Kwakiutl) และชาวทลิงกิท (Tlingit) 

มีพิธีท�าลายข้าวของ (potlatch) เพื่อกระจายอ�านาจและความม่ังค่ังของผู้น�าชุมชนไป

สู่ประชาชนคนอื่นๆ นอกจากนี้ แม้สังคมต่างๆ จะมีช่วงชั้นระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูก

ปกครอง แต่ก็ไม่แน่เสมอไปว่าอ�านาจจะตกอยู่กับผู้ปกครองสูงสุดเพียงผู้เดียว ในจีน

ประเพณี คนที่เป็นภรรยาแม้จะต้องเชื่อฟังสามี เคารพบิดามารดาของสามี แต่เธอก็จะ

ได้รบัการเคารพเชือ่ฟังจากลูกๆ ของเธอในฐานะทีเ่ป็นแม่ ในขณะทีพ่วกผูช้ายมอี�านาจ

ในการตัดสินใจในกิจการนอกบ้าน ผู้หญิงก็มีอ�านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรม

ภายในบ้าน เช่นเดียวกับในหลายชนเผ่าที่แม้ผู้ชายจะมีอ�านาจในการใช้เคร่ืองมือ 

ท�ามาหากิน แต่ผู้หญิงและเครือญาติของตระกูลฝ่ายหญิงก็มีอ�านาจในที่ดินและการ

ตดิต่อสือ่สารกบัสิง่เหนือธรรมชาต ิหรอืแม้ว่าผูอ้าวุโสจะมีอ�านาจการปกครอง แต่สมาชกิ

คนอื่นๆ ก็มีสิทธิที่จะเลือกว่าจะท�าตามหรือไม่ก็ได้ ไม่จ�าเป็นว่าต้องท�าตามทุกกรณีไป 

จึงเหน็ได้ว่าอ�านาจมไิด้เป็นของใครโดยเบด็เสรจ็ หากแต่ละคนมอี�านาจตามสถานภาพ

ในแบบของตนเอง สิ่งส�าคัญอยู่ที่ทุกคนจะต้องมีคุณธรรมในการใช้อ�านาจของตนเอง

 คุณธรรมของสังคมประเพณีดังกล่าว อาจถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของความ 

เท่าเทียมกันทางสังคมในแบบที่เหมาะกับแต่ละสังคม เมื่อใดที่ผู ้คนขาดคุณธรรม 

ตามหน้าที่ สถานภาพ หรือชนชั้น ก็จะเกิดค�าถามเรื่องความเท่าเทียมกันตลอดจน 

ค�าถามอื่นๆ ตามมา ครั้นเมื่อเกิดค�าถามขึ้นมาแล้ว แต่ละสังคมก็จะมีกลไกในการ

จัดการกับปัญหา เช่น การปลูกฝังจติส�านกึ การยกย่องชมเชย การประณาม การลงโทษ  

หรือการใช้พิธีกรรมอย่างพิธีท�าลายข้าวของดังกล่าวไปแล้ว เป็นต้น เพื่อจัดการกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมิใช่การท�าให้คนกลุ่มหนึ่งมีหรือเป็นเหมือนๆ กับคนอีกกลุ่มหน่ึง 

หรือเปลี่ยนให้ชนชั้นหนึ่งเหมือนอีกชนชั้นหนึ่ง หรือแม้แต่การท�าให้ไร้ชนชั้น ดังเช่นที่ 

มิชชันนารีตะวันตกกระท�าต่อสังคมชาวยีโยรอน อันที่จริงแม้แต่สังคมสมัยใหม่เอง ก็

มิได้มีความเท่าเทียมกันในแบบที่ต้องท�าให้ทุกคนทุกกลุ่มเหมือนกัน อย่างเช่น ใน

สถาบันการศึกษาสมัยใหม่ ก็มีผู้บริหาร คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา แม่บ้าน 

ที่มีอ�านาจลดหลั่นกันไปตามต�าแหน่งหน้าที่ แม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ

นกัศกึษากม็ใิช่การปฏบิตัทิีเ่หมอืนกัน ไม่เช่นน้ัน นักศกึษาคงไม่จ�าเป็นต้องเรียกอาจารย์ 

โดยขึ้นต้นว่า “อาจารย์...” ในยามมีปฏิสัมพันธ์ต่อหน้ากัน แต่คงเรียกช่ือโดยไม่ต้องมี

ค�าขึ้นต้นเหมือนกับที่เรียกเพื่อนๆ ของตนเอง 

 ลองย้อนกลับมาดูวิชามานุษยวิทยากันบ้าง ผู ้ที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็น 

นักมานุษยวิทยาควรมีคุณธรรมประจ�าอาชีพของตนอย่างไร ในฐานะผู้ที่เคยเรียน 

ในสาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนรู้สึกภูมิใจท่ีวิชานี้สอนคนให้ 

เป็นคน ให้ตระหนกัถงึคณุลกัษณะของความเป็นคน ท่ีมท้ัีงถกูผิด ดชีัว่ปะปนกนั  ท่ีส�าคญั 

ก็คือมานุษยวิทยามองว่าคนมิใช่ผลผลิตจากธรรมชาติล้วนๆ หากมีด้านท่ีเป็นผลผลิต

ทางวัฒนธรรมอยู่ด้วย คนจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสอนได้ปรับเปลี่ยนได้มากกว่า 

สิง่มชีวีติชนดิอืน่ นอกจากนีม้านษุยวทิยากส็อนให้เรยีนรูถ้งึความหลากหลายของผูค้น

ต่างกลุ่ม ต่างเพศสภาพ ต่างวัย ต่างวัฒนธรรม ต่างชนชั้น ฯลฯ เป็นความหลากหลาย

ทีม่ใิช่แค่การสร้างความแตกต่างโดดเด่นให้คนกลุม่ใดเพยีงกลุม่เดยีว แต่เป็นการเปิดใจ

ต่อผู้คนท่ีแตกต่างจากเราท้ังความคิดและการกระท�า เพื่อลดทอนอคติต่อเพื่อนมนุษย์ 

รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เคารพในศักดิ์ศรีของกันและกัน และตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการพึ่งพาอาศัยกัน ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความแตกต่างตามคุณธรรมและ

ศักดิ์ศรีของตนเอาไว้ได้ 

 ผู้เขียนมองว่าคุณธรรมแห่งการตระหนักถึงคุณลักษณะของความเป็นคน 

และการเรียนรู้ความหลากหลายของผู้คนเช่นนี้จะมีส่วนส�าคัญในการเล่า “เรื่องใหม่”  

ให้กับสังคมไทยในปัจจุบันที่ความสัมพันธ์ของผู้คนก�าลังแตกร้าวจนน่าร้าวรานใจ  

เรื่องเล่าใหม่ที่ยังคงมีผู้คนหลายกลุ่มหลายชนชั้นอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยคนที่เคยอยู่

ศูนย์กลางไม่ต้องกลายไปเป็นคนชายขอบ ขณะที่คนชายขอบมีตัวตนชัดเจนขึ้น 

ในสายตาของคนทีอ่ยูศ่นูย์กลาง และทกุคนมคีณุธรรมตามหน้าทีแ่ละสถานภาพของตน 

เรื่องเล่าใหม่ที่ทุกคนต่างรักในศาสตร์และศิลป์ของตนเอง รักท้องถิ่น รักกลุ่ม รักสังคม

วฒันธรรม รกัชาตขิองตนเอง แต่กส็ามารถขยายอาณาจกัรแห่งความรกัออกไปโอบรบั

คนต่างศาสตร์ ต่างศลิป์ ต่างท้องถิน่ ต่างกลุม่ ต่างสงัคมวฒันธรรม และต่างชาตไิด้ด้วย 

 ความยากของการเล่าเร่ืองใหม่อาจอยู่ท่ีการชักชวนให้ผู้คนกลุ่มต่างๆ มา 

ช่วยกันเล่าปะติดปะต่อเรื่องราว ซึ่งท�าให้ต้องใช้เวลายาวนานนับชั่วรุ่นกว่าเรื่องเล่า 

จะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา แต่นั่นจะคุ้มค่าแก่การอดทนรอคอยหรือไม่ หาก 

เรื่องเล่าเรื่องใหม่นี้อาจเป็นหนึ่งในความหวังรางๆ ของการร่วมกันสร้างอนาคต 

ที่มีความเท่าเทียมกันและเป็นการพัฒนาอย่างแท้จริงให้แก่ดินแดนขวานทองของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้

1 ผู ้เขียนต้องขออภัยเจ้าของผู ้แปลวลีนี้ที่มิได้อ้างอิงเอาไว้ในงานเขียนชิ้นนี้ เช่นเดียวกับข้อมูลทาง

ชาติพันธุ์วรรณนาจ�านวนหนึ่งในงานเขียนชิ้นนี้ แต่จะอ้างอิงในงานเขียนชิ้นอื่นในโอกาสอื่นต่อไป.
2 ผู้เขียนจ�าไม่ได้ว่าอาจารย์ท่านใดแปลเรื่องนี้เอาไว้ จ�าได้เพียงว่าได้อ่านตอนเรียนปริญญาตรี ปี 1 ในวิชา

มนษุย์กบัสงัคม ผู้เขยีนอยากขอบคุณอาจารย์ไว้ ณ ท่ีนี ้ท่ีท�าให้เด็กคนหนึง่ได้รูจ้กัดวงตาของนกัมานษุยวิทยา

เป็นครั้งแรก.




