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บ่ายวันหนึ่งในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เดือนพฤษภาคมปี 57 ผมนั่งอยู่คนเดียว 

แถวตึกคณะที่รังสิต ฟังเสียงนกร้อง พร้อมด้วยเสียงของใบไม้ที่มีลมพัดผ่าน แทบจะ 

ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลย เพ่ือนๆ พ่ีๆ ก็กลับบ้านกันไปหมด มีแค่ผมที่นั่งอยู่ที่นั่น ที่อยู่

กันก็เห็นจะมีแต่ พี่ๆ เจ้าหน้าที่ รปภ. และแม่บ้าน เป็นบรรยากาศที่เงียบเหงาและ 

สงบเงียบ ต่างกับช่วงเวลาเปิดเทอมที่จะเห็นผู้คนเดินผ่านไปผ่านมา หรือไม่ก็น่ังเล่น 

นั่งอ่านหนังสือ หรืออาจจะสูบบุหรี่ ท�ากิจกรรมต่างๆ อยู่ในบริเวณคณะอยู่ตลอดเวลา 

เป็นช่วงเวลาที่ผมได้น่ังคิดทบทวนตัวเองกับส่ิงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และได้ท�ามาตลอด 

ช่วงเวลาของการเป็นนกัศกึษาปี 1 ทีผ่่านมา ซึง่เป็นช่วงเวลาทีไ่ด้เรยีนรูใ้นอะไรหลายๆ 

อย่างจากคณะน้ี และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้น  

เตรียมตัว และได้เรียนรู ้กับการรับมือต่อโลกภายนอกก่อนที่จะจบการศึกษาแล้ว 

ไปเผชิญเมื่อเป็นบัณฑิตแล้ว

 เม่ือตอนปี 1 เป็นช่วงเวลาที่ต้องเริ่มปรับตัว ปรับการใช้ชีวิต และปรับการ

เข้าสังคม จากวัยมัธยมมาสู่วัยมหาวิทยาลัย ต้องเจอเพื่อนใหม่ ต้องพบปะกับผู้คนที่มี 

ความแตกต่างหลากหลายและเยอะขึ้นมากกว่าเม่ือตอนมัธยม ขณะเดียวกัน ก็ต้อง

ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเรียนแบบใหม่ส�าหรับผม  

เพราะค่อนข้างต่างจากการเรยีนตอนมธัยมอยูม่าก เป็นการเรยีนทีไ่ม่ได้สอนให้ท่องจ�า

เหมือนตอนมัธยม ต้องตั้งใจฟังและคิดตามไปด้วยตลอดทั้งคาบ และที่ส�าคัญที่สุดก็คือ 

เป็นการเรียนที่เปลี่ยนความคิดของผม และท�าให้กระบวนทัศน์ในการมองโลกของผม

เปลี่ยนไป เมื่อนั่งคิดทบทวนย้อนนึกดูแล้ว ก็พบว่ามีอยู่ 4 วิชาหลักที่ช่วยเปิดมุมมอง

ของผมที่มีต่อโลกให้กว้างขึ้น ได้แก่ TU 110, SA 241, AN 201 และ SO 201 

 วิชาสหวิทยาการมนุษยศาสตร์ (TU 110) เป็นวิชาแรกท่ีผมได้เรียนในตอน 

ปี 1 และเป็นวิชาบังคับที่ทุกคณะต้องเรียน เป็นวิชาแรกๆ ที่ผมชอบ เพราะไม่ได้สอน

แบบล้างสมองให้มองสิ่งต่างๆ เป็นขั้วตรงข้ามที่ว่าอะไรคือดี อะไรคือเลว อันไหนสีขาว  

อันไหนสีด�า แต่สอนให้เราใช้ทฤษฎีต่างๆ มามอง มาสวมเหมือนแว่นตา แล้วมอง 

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวว่าท�าไมถึงเป็นแบบนี้ แล้วท�าไมเราถึงต้องมองว่ามันเป็น 

อย่างนี้ ท�าให้เข้าใจโลกได้มากกว่าเดิม ด้วยกระบวนทัศน์ที่เปิดกว้างขึ้นมากกว่า 

ตอนมัธยม

 อย่างเช่น ในคาบของวรรณกรรมกับอ�านาจก็จะสอนให้วิเคราะห์และเข้าใจถึง

การใช้วรรณกรรมในฐานะเคร่ืองมอืในการสร้างอ�านาจและถูกใช้ในการต่อรองกบัอ�านาจ

ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยผู้ใช้ก็จะมีตั้งแต่ฝ่ายรัฐที่พยายามปลูกฝังชุดอุดมการณ์ 

บางอย่างผ่านตวังานวรรณกรรม แล้วสนบัสนนุเผยแพร่ให้ถงึประชาชนทัง้หมด รวมทัง้

การสัง่ห้ามเผยแพร่วรรณกรรมทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ต่ออดุมการณ์ชดุนี ้และอกีฝ่ายทีพ่ยายาม

ต่อต้านด้วยการใช้งานวรรณกรรมเผยแพร่ความคิดของฝ่ายตนเพื่อช่วงชิงพื้นที ่

ทางสงัคมจากฝ่ายรฐั จงึเป็นคาบทีช่่วยให้ผมเข้าใจในเรือ่งของอ�านาจทีม่นัพยายามเข้า

มาควบคุมความคิดของเรา ด้วยแบบเรียนท่ีเคยเรียนเมื่อตอนเด็กๆ และวรรณกรรม 

เรื่อง สี่แผ่นดิน ที่มีชุดความคิดบางอย่างถูกใส่อยู่ในเรื่องนี้ 

 วชิาต่อมาคอื เพศสถานะในสงัคม (SA 241) เป็นวชิาทีส่องทีผ่มได้เรยีน เพราะ

เรียนในคาบบ่าย ส่วนคาบเช้าเป็น TU 110 ท�าให้เรียนต่อกัน เป็นวิชาพื้นฐานของ

คณะ วิชานี้ท�าให้ผมมองสังคมในมิติทางเพศมากขึ้น ท�าให้เห็นถึงอ�านาจของผู้ชายที่ 

เข้าไปมีอิทธิพลในระดับความคิดของผู้คนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลาย 

เป็นความคิดพื้นฐานในวัฒนธรรมต่างๆ โดยเข้าไปมีอิทธิพลครอบง�าความคิดของ 

ผู้หญิงให้ปฏิบัติเพื่อสนองต่อผู้ชาย รวมทั้งคนที่เป็นเพศทางเลือกก็ยอมรับและถูก 

ครอบง�าด้วย จนถกูเบยีดขบัออกไปเป็นชายขอบของสงัคมโดยคนทีม่เีพศสรรีะเดยีวกนั

แต่ต่างกันที่เพศวิถีและเพศสถานะ ช่วยให้ศึกษาและท�าความเข้าใจสังคมได้ในอีก 

มุมมองหนึ่งท่ีต่างออกไป เป็นการมองท่ีลดอคติทางเพศลง และเปิดใจในการท�า 
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ความเข้าใจมากขึ้น ส่งผลให้มองเห็นความคิดของคนที่ถูกละเลยไป เช่น กลุ่มเพศ 

ทางเลือก ผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษา ผู้หญิงที่ยากจน เป็นต้น

 วิชาต่อมาที่ช่วยในการเชื่อมโยงความคิดและการมองโลกในมุมใหม่มากขึ้น  

ก็คือ วิชามานุษยวิทยาเบื้องต้น (AN 201) เป็นวิชาพื้นฐานของคณะเช่นกัน วิชานี้

ได้สอนให้เข้าใจถึงมโนทัศน์พื้นฐานต่างๆ ทางด้านมานุษยวิทยาที่ใช้ในการศึกษา

วัฒนธรรม และสังคมเฉพาะต่างๆ เช่น ชนเผ่า คนชายขอบ คนเร่ร่อน คนพิการ 

เป็นต้น ถึงแม้ว่าในอดีตจะมีจุดก�าเนิดมาจากการท�างานเพื่อรับใช้เจ้าอาณานิคมก็ตาม  

ซึ่งในปัจจุบันเป็นความรู้ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาและท�าความเข้าใจในสังคม 

และวัฒนธรรมนั้นๆ ว่ามีความแตกต่างเฉพาะกันไป รวมถึงเข้าใจในปัญหาเฉพาะ  

หรือปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาน้ันๆ ได ้

โดยหลกัๆ ทีส่่งผลต่อความคดิของผมกค็อื การศกึษาแบบปราศจากอคตทิางชาตพินัธุ์ 

เพื่อมองว่าวัฒนธรรมน้ันๆ ไม่สามารถน�ามาเปรียบเทียบกันว่าวัฒนธรรมไหน 

มค่ีาสูงกว่า มีความดงีามมากกว่ากนั และได้ท�าความเข้าใจกบัค�าว่า วฒันธรรม เสยีใหม่ 

ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ต้องวัฒนะหรือดีงามเสมอไป มันคือทุกๆ สิ่ง มันคือกิจกรรมต่างๆ  

ของมนุษย์ตั้งแต่ การกิน นอน ขับถ่าย การค้า ความสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงข้าวของ

เครื่องใช้ต่างๆ

 และอีกวิชาหนึ่งที่ส่งผลต่อผมก็คือ วิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น (SO 201)  

เป็นวิชาพื้นฐานของคณะอีกเหมือนกัน เป็นวิชาที่ได้สอนให้เข้าใจถึงมโนทัศน์พื้นฐาน

เบื้องต้นทางด้านสังคมวิทยา ท�าให้เข้าใจและมองสังคมอย่างเป็นกระบวนการ เข้าใจ 

ถึงพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นของมนุษย์ ซ่ึงมีพลวัต เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาและท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ  

ที่เกิดขึ้น เช่น ค่านิยมของวัยรุ่น กระแสแฟชั่นต่างๆ กระแส K-pop Hipster ตลอดจน 

ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง และการคืนความสุขให้คนในชาติโดยรัฐบาลใน

ปัจจุบัน เป็นวิชาที่ส่งผลต่อความคิดของผมให้มองสังคมและท�าการศึกษาอย่าง 

เป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ และร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเสมอภาคมากขึ้น

 วิชาทั้ง 4 วิชาที่กล่าวมานี้ เป็นวิชาที่ผมได้เรียนเมื่อตอนปี 1 แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

ของวิชาที่เรียน หากแต่เป็นวิชาที่ช่วยขัดเกลาความคิดและเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ์

ในการมองโลกของผม ท�าให้มองส่ิงต่างๆ รอบตวัอย่างละเอยีด รอบด้าน และหลากหลาย 

มิติมากข้ึน รวมทั้งเคารพในความแตกต่างหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และ 

ความคิดของผู้อื่นมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

 นีค่อืส่ิงท่ีได้ตระหนกัขึน้หลงัจากท่ีนัง่ทบทวนตวัเองว่าเปลีย่นแปลงไปอย่างไร

บ้างในช่วงตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท�าให้เกิดความรู้สึกท่ีว่า เราโตขึ้นมากกว่า 

เมื่อตอนเป็นเด็กมัธยมผมเกรียน มีความคิดมากขึ้น มองสิ่งต่างๆ ละเอียดมากขึ้น  

รู้จักตั้งค�าถามในเชิงวิพากษ์หรือวิเคราะห์มากขึ้น และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ก็ด้วยการ

ขัดเกลาจากทั้ง 4 วิชาที่ว่านี่เอง แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย

ให้คนใกล้ชิด เพื่อน ญาติสนิท มิตรสหาย และคนอื่นๆ ท่ัวไปท่ีไม่ได้มีความสนใจ

ทางด้านสังคมศาสตร์ ฟังและเข้าใจในสิ่งท่ีผมพยายามจะบอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเดน็ทีว่่า คณะนีเ้รยีนเกีย่วกบัอะไร เรยีนไปท�าไม และจบไปแล้วท�างานอะไรได้บ้าง  

เมือ่อธบิายให้เขาฟัง เขากจ็ะสบัสนนกึว่าผมเรยีนสงัคมสงเคราะห์ซึง่เป็นคณะเพือ่นบ้าน 

ที่หนักที่สุดก็คือการที่เขานึกว่าเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะเข้าใจผิดในชื่อของคณะว่า 

เป็นสงัคมวทิยาศาสตร์ และทีซ่�า้ร้ายกค็อืโดนเข้าใจผดิอยูว่่า เรยีนเกีย่วกบัสงัคมศกึษา

แบบท่ีเคยเรียนกนัในสมยัมธัยม และส่วนตวัผมเองนัน้ กม็กัจะโดนเพือ่นเก่าเข้าใจผิดว่า

เรยีนรฐัศาสตร์ หรอืไม่กน็ติศิาสตร์อยูเ่สมอ พอถกูถามว่าจบไปท�างานอะไร กย็ิง่อธบิาย

ยากขึน้อกี ท�าให้มคี�าตอบแค่ไม่กีช่ดุทีพ่อจะตอบเขาให้เขาเข้าใจกค็อื จบไปเป็นนกัวจิยั 

นักวิชาการ และนักการตลาด

 นี่ก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากผมนั่งทบทวนตัวเอง และมักจะเกิดขึ้น

บ่อยๆ เมื่อผมกลับไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนเก่า หรือพบเจอได้พูดคุยกับเพื่อนเก่า และนี่

ก็คือความรู้สึกของผมท่ีมีต่อคณะและวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
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