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หลักสูตรรัฐศาสตร์ ส�านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อครั้งผมเป็นศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ส�านักที่มักถูกขนานว่า “ป้อมปราการนีโอคลาสสิกแห่งสังคมไทย” ผมมัก 

เรียกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างรวบรัด (และเกียจคร้าน) ว่า “คณะสังวิด” 

และท่องจ�าว่าเป็นหนึ่งในคณะ “เก่า” ของท่าพระจันทร์  ถึงแม้ว่าผมจะเรียนวิชาอย่าง

ค่อนข้างหลากหลายพอควร ผมไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะสังวิดแม้แต ่

วชิาเดยีว หรอืกระทัง่เข้าไปย่างกรายในอาคารของคณะนีเ้มือ่ตอนเรยีนปรญิญาตรเีลย  

 อาจดูเป็นเรื่องตลก แต่ผมได้เรียนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่าง 

เป็นจริงเป็นจังบ้าง เมื่อตอนได้ศึกษาในระดับปริญญาโท เนื่องด้วยผมได้ลงทะเบียน

วชิา “Research Skills for Social Analysis” อนัเป็นวชิาทีผ่มได้เรยีนรูศ้พัท์แสงจ�าพวก 

Ethnography, Writing Culture, Rapport หรือ Corpus เป็นครั้งแรกๆ ในชีวิต 

 ถึงแม้ว่าผมไม่ได้มีความข้องเกี่ยวทางวิชาการโดยตรงกับคณะรหัส 08  

มากนัก นอกเหนือไปจากการร ่วมวงสุราแลกเปล่ียนความคิดเห็นนักศึกษา 

ปริญญาโทสาขามานุษยวิทยารหัส 51 ที่ผมได้รู้จักอย่างบังเอิญผ่านเพื่อนสนิทผม 

ที่ย้ายสาขามาศึกษาเรื่องชีวิตมนุษย์แทน  กระนั้นก็ตาม คณะนี้ได้ทิ้งอิทธิพลทาง 

ความคิดในการเดินทางวิชาการอันคดเคี้ยวของตัวผม ผมได้ซึมซับอิทธิพลจากการ 

มโีอกาสได้อ่านหนงัสอืและบทความวชิาการทีผ่ลติโดยสมาชกิ (ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั) 

ของคณะสังวิด กับการเข้าร่วมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมในเวที 

สัมมนาทางวิชาการที่ทางคณะนี้จัดขึ้น รวมไปถึงการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ 

คณะสังคมวิทยาฯ อิทธิพลเหล่านั้นได้ก่อรูปขอบเขตของความเข้าใจท่ีมีต่อสังคม 

และแบบแผนการใช้ชีวิตทางเศรษฐกิจของผมได้ขยายตัวกว้างไกลกว่าการมองมนุษย์

เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่การกระท�าถูกขับเคลื่อนจากความเห็นแก่ตัว และเริ่มน�าเอาบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมในเข้ามาพิจารณาชีวิตและระบบเศรษฐกิจ

 ด้วยความทีค่ณะประกอบไปด้วยสองสาขาวชิาหลกั อนัได้แก่ สาขาสงัคมวทิยา

และสาขามานุษยวิทยา ผมจึงขอเขียนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะโดยการ

แบ่งตามสาขาวิชา เพราะถึงแม้ว่าทั้งสองสาขาวิชาข้างต้นสังกัดอยู่ในคณะเดียวกัน  

แต่อิทธิพลที่ผมได้จากการปฏิสัมพันธ์กับสองสาขาวิชานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  

จากประสบการณ์อันจ�ากัดของผม ประสบการณ์และความรู้ท่ีได้จากสาขาสังคมวิทยา 

(ไม่ว่าจากทางใดกต็าม) มกัเกีย่วข้องกบัการสร้างความเข้าใจทีม่ต่ีอระบบเศรษฐกจิของ

ผม โดยท�าให้ตระหนักถึงความข้องเกี่ยวระหว่างระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางสังคม

ท่ีไม่ได้ท�าหน้าท่ีทางเศรษฐกจิโดยตรง ในขณะท่ีประสบการณ์ท่ีสาขาวชิามานษุยวทิยา

ได้หยิบยื่นให้แก่ผม ล้วนมีส่วนช่วยในการปรับมุมมองของผมที่มีต่อวิธีคิดและ 

วัตรปฏิบัติทางเศรษฐกิจของปัจเจกหรือกลุ่มบุคคล  โดยผมขอแลกเปลี่ยนความ 

ทรงจ�าและประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับคณะบางประการ เพื่อท�าให้คุณูปการของ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีต่อผมชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการประนีประนอม

กับกองบรรณาธิการที่ต้องจ�ากัดความยาวของหน้ากระดาษ

 ประสบการณ์แรกท่ีผมได้เกี่ยวข้องกับสาขาสังคมวิทยา คือการได้เข้าเรียน 

ในวิชา TU 120 (สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์) ที่สอนโดยอาจารย์วรพล พรหมิกบุตร  

ผู้ล่วงลับไปแล้ว ส�าหรับตัวผมเอง การได้รับประสบการณ์ประการนี้ไม่ได้เกิดจาก 

ความสมัครใจหรือความตั้งใจ แต่ต้องเข้ารับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นวิชาบังคับ 

ส�าหรับนกัศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคน  ในช่วงแรก ด้วยความเขลาอย่างเยาว์วยั ผมคดิว่า 

เรียนวิชานี้แบบไม่ให้ตกก็เพียงพอ แต่หลังจากฟังการบรรยายอย่างสนุกและเป็น 

ระบบของอาจารย์วรพล ผมก็กลับตัวเรียนวิชานี้อย่างค่อนข้างตั้งใจ การบรรยายของ 
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อาจารย์วรพลได้ปูพื้นฐานมโนทัศน์ส�าคัญด้านสังคมศาสตร์หลายประการให้แก่ผม  

เช่น วิธีคิดแบบวิภาษวิธี (dialectic) หรือความชอบธรรมทางการเมือง (political  

legitimacy) ที่ผูกอยู่กับเทววิทยา หรือระบบชนชั้น (class) หรือวรรณะ (caste)  

 ย่ิงกว่าน้ัน วิชานี้ยังท�าให้ผมตระหนักว่าระบบเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา  

ล้วนได้รับอิทธิพลจากเงื่อนไขทางการเมืองและสังคมที่อยู่รายรอบ เช่นการเร่ิมจัดท�า

ระบบบญัชใีนสเุมเรยีนก็เป็นผลจากความเช่ือในอ�านาจอนัน่ากลวัของเทพเจ้า หรือระบบ 

เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมก็เป็นผลจากการปฏิวัติทางความคิดและการขยายอ�านาจ

ของโลกตะวันตก เมื่อย้อนกลับไป สิ่งอันมีค่าที่ได้รับจากการเรียนวิชา TU 120  

ไม่ใช่แค่เกรดหรือความรู้จากห้องบรรยายและเอกสารเท่านั้น แต่คือวิธีคิดในเรื่อง 

ของระบบเศรษฐกิจที่ถูกก่อรูปจากเงื่อนไขและบริบททางสังคมและการเมืองที่ต่างกัน

ออกไปในแต่ละสถานที่และช่วงเวลา

 นอกจากการบรรยาย ผมยังได้รับประสบการณ์และความรู้จากงานวิชาการ

ของคนในสาขาสังคมวิทยา โดยหนึ่งในงานที่ส่งอิทธิพลต่อผมเป็นอย่างสูงคือ หนังสือ 

The Rise and Fall of Thai Absolute Monarchy ของ อาจารย์ไชยันต์ รัชชกูล  

อดีตอาจารย์สังคมวิทยาแห่งท่าพระจันทร์ ข้อเสนอและเนื้อหาในหนังสือเล่มนี ้

สร้างความตระหนักให้แก่ผมว่า ผลสะเทือนของการเข้าสู่ระบบทุนนิยมและการค้าโลก 

จากการเซ็นสนธิสัญญาเบาว์ริ่งในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่

ปริมณฑลด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายไปถึงปริมณฑลด้านการเมืองอีกด้วย 

เพราะระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ขยายตัวขึ้นได้เรียกร้องให้รัฐสยามต้องปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการจัดการอ�านาจให้เข้าสู ่ศูนย์กลางมากข้ึน เช่นเดียวกับวิชา TU 120  

คุณูปการของงานชิ้นนี้ที่มีต่อผมคือ การฉายภาพให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจมักผูกโยงเข้ากับความเปลี่ยนแปลงด้านอื่นในสังคม และการเสนอมโนทัศน์

ทางเลือกว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทย  

 ส�าหรับสาขามานุษยวิทยา ผมมีโอกาสได้อ่านงานวิชาการของคนในสาขานี้

หลายชิ้น โดยงานหลายชิ้นได้บรรยายถึงชีวิตของกลุ่มคนที่อยู่ภายใต้โครงข่ายความ

สัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตาม เวลานึกถึงงานเขียนมานุษยวิทยาของ

ส�านักท่าพระจันทร์ งานสองชิ้นที่ผุดขึ้นมาในห้วงคิดอย่างทันทีทันใดได้แก่ บทความ 

“ไม่มีสังคมใดเหนือกว่าสังคมอื่น” ของอาจารย์ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ที่แปล

มาจากงานของ ซานซ์ เดอ กรามอนท์ โดยบทความช้ินนี้ได้เปิดประตูให้ผมรู้จักกับ 

วิธีการศึกษาแบบโครงสร้างนิยม (structuralism) ของโคลด เลวี สโทรสส์ (Claude 

Lévi-Strauss) ที่พยายามท�าความเข้าใจสังคมผ่านการศึกษาคู่ตรงข้าม บทความชิ้นนี้ 

ช่วยในการปลูกฝังการพยายามวางกรอบของปรากฏการณ์ให้อยู่ในความสัมพันธ์ 

แบบคู่ตรงข้าม เพื่ออ�านวยความสะดวกในการศึกษาภาพรวม  

 ส่วนงานวิชาการของคนในสาขามานุษยวิทยาอีกชิ้นคือ “อ่าน” วัฒนธรรม

ชุมชน: วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน ซึ่งดัดแปลง 

มาจากวทิยานพินธ์ในระดบัปรญิญาโทของอาจารย์ยกุต ิมกุดาวจิติร  ความทรงจ�าต่องาน 

ชิ้นน้ีของผมผูกอยู่กับการเขียนรายงานวิชา EC 402 (เศรษฐศาสตร์สถาบัน) ท่ีศึกษา

เรือ่งการศกึษาเปรยีบเทยีบวาทกรรมใน พรบ.ป่าชมุชน ฉบบัรฐั และกฎหมายป่าชมุชน

ของ “ชาวบ้าน” เพื่อเข้าใจถึงวิธีคิดและมุมมองว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคนและป่า 

ท้ังของหน่วยงานภาครัฐกบักลุม่เคลือ่นไหวประชาสังคม อนัน�าไปสู่การออกแบบผลกัดนั 

เคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีความแตกต่างกัน งานของอาจารย์ยุกต ิ

เผยให้เห็นว่าแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นรากฐานของกฎหมายป่าชุมชน “ฉบับ 

ชาวบ้าน” ไม่ได้เป็นแนวคิดท่ีถ่ายทอดความเป็นจริงในชนบท แต่ตรงกันข้าม แนวคิด 

ได้กลับสร้างความเป็นจริงว่าด้วยชนบทและชาวบ้านอีกชุดขึ้นมาคัดง้างกับวาทกรรม 

การพัฒนากระแสหลัก 

 งานชิ้นนี้จึงได้ผลักผมออกจากความโรแมนติกของวัฒนธรรมชุมชนและ

กระตุ้นให้มองกระแสการเคลื่อนไหวเหล่านี้อย่างมีตั้งค�าถามมากขึ้น อีกทั้งผมยัง 

เรียนรู้จากข้อเสนอของหนังสือเล่มนี้ว่า การจัดสรรทรัพยากรไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน

ทางเทคนิคการจัดการเท่านั้น แต่ยังเป็นผลจากวิธีคิดและวาทกรรมท่ีห่อหุ้มข้อเสนอ 

การจัดการทรัพยากรด้วย ยิ่งกว่าน้ัน งานชิ้นน้ียังเพิ่มพูนความเข้าใจว่าด้วยการเมือง

ในการจัดสรรทรัพยากรในสังคมไทย เพราะได้แสดงถึงภูมิหลังของแนวคิดวัฒนธรรม

ชุมชนอย่างค่อนข้างรอบด้าน    

 เช่นเดียวกับสาขาสังคมวิทยา ผมได้รับอิทธิพลหรือถูกกระแทกทางความคิด 

เมื่อได้เข้าฟังกิจกรรมทางวิชาการที่สาขาวิชานี้เป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นสัมมนา 

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การบรรยายสาธารณะในหัวข้อพิเศษ หรือการสัมมนา

วิชาการในประเด็นทางมานุษยวิทยา ส�าหรับกิจกรรมทางวิชาการสองประการที่

ยังตราตรึงในความทรงจ�าของผมได้แก่ “การจัดการความจริงทางเศรษฐกิจในแนว

มานุษยวิทยา” ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเศรษฐศาสตร์ ตลาดวิชา สัมมนาสาธารณะ

ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยผู้น�าสัมมนาคือ อาจารย์ยุกติ มุกดาวิจิตร  

ทีเ่พิง่ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกมาไม่นานนกั และถ้าผมจ�าไม่ผดิ การสมัมนานี้
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

เป็นการบรรยายสาธารณะครั้งแรกๆ ของอาจารย์ยุกติ หลังจากส�าเร็จการศึกษา  

 เนื้อหาของการสัมมนาครั้งน้ีแทบไม่เก่ียวกับอะไรกับวิชาเศรษฐศาสตร์เลย 

เพราะเป็นการบรรยายว่านักมานุษยวิทยาศึกษาและมีมุมมองต่อระบบเศรษฐกิจ

อย่างไร อาจารย์ยุกติแสดงให้เห็นว่าสมมติฐานเบื้องต้นของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ระบุว่า 

“ทรัพยากรมีอยู่อย่างจ�ากัด” ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเช่ือกันอย่างสากล เนื่องจากบางชนเผ่า 

เชื่อว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างไม่จ�ากัด เช่นแสงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่น 

ต่อผูค้น หรอืการบรรยายถงึรปูแบบการแลกเปล่ียนทีน่อกเหนอืไปจากการแลกเปลีย่น

ผ่านตลาดอย่างที่นักศึกษาเศรษฐศาสตร์คุ้นเคย  

 ส�าหรับกิจกรรมทางวิชาการอีกประการหนึ่งที่ผมจ�าขึ้นใจคือ การสัมมนา 

เรื่อง “Cosmopolitan Villagers” ของอาจารย์ Charles F. Keyes ที่จัดขึ้นประมาณ

เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเกือบปีหลังการสังหารโหดกลาง

นครหลวง โดยการสัมมนาน้ีพยายามตอบค�าถามว่าคนที่เข้าร่วมชุมนุมและถูกล้อม 

ปราบกลางกรุงเทพฯ เมื่อปีก่อนคือใคร และเหตุปัจจัยอันใดที่ผลักดันให้พวกเขา 

เข้ามาอยู่กินนอนกลางเมืองหลวง จนดูราวกับว่าพวกเขาได้ยกหมู่บ้านชนบทของ

ภาคอีสานเข้ามาตั้งอยู ่ในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อาจารย์ Keyes ได้ถ่ายทอด 

ข้อเสนอที่ทรงอิทธิพลในเวลาต่อมา คือข้อเสนอว่าด้วย “ชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับ 

ทั่วโลก” (cosmopolitan villagers) ที่เป็นก�าลังส�าคัญของขบวนการเสื้อแดง โดยคน 

กลุ่มน้ีไม่ได้เป็นชาวบ้านที่ล้าหลังและอับจนปัญญาความรู้อีกต่อไป แต่คือชาวบ้านที่

เข้าไปปะทะและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกและระบบทุนนิยมโดยตรง และมีความเข้าใจและ

ความสามารถในการเข้าถึงความรู้ของโลกภายนอกมากกว่าอดีต ยังผลให้พวกเขา

เรียกร้องระบอบการเมืองที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  การบรรยายของอาจารย์ 

Keyes ในครัง้น้ัน ท�าให้ผมได้ทบทวนความเข้าใจทีม่ต่ีอสภาพเศรษฐกจิของชนบทไทย 

ในปัจจุบัน และผลกระทบของปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และการขยายตัวของระบบ

ทุนนิยมต่อชีวิตผู้คนในชนบท

 ถึงแม้ว่าประสบการณ์และความทรงจ�าที่ผมได้ถ่ายทอดในที่นี้เป็นสิ่งที่ผูก 

กับการเดินทางทางปัญญาส่วนตัวของผมเอง แต่การเรียนรู้อันเป็นส่วนตัวของผม 

ยากท่ีจะเกิดข้ึนถ้าสมาชิกของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไม่ได้กระท�าภารกิจ 

อื่นใดนอกไปจากการจัดการเรียนสอนให้แก่นักศึกษาตัวเองเท่าน้ัน การเรียนรู้ของผม 

เกิดข้ึนได้เพราะสมาชิกของคณะท�าการบรรยายในวิชาพื้นฐาน บรรยายพิเศษแก่

นกัศกึษาคณะอืน่ ผลิตงานวิชาการกับจดังานสมัมนาแก่บคุคลภายนอก  อาจกล่าวอย่าง

สรุปได้ว่า ความเตบิโตทางความคดิส่วนตวัของผมนัน้ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากกจิกรรมท่ี 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับใช้ต่อส่วนรวม  

 สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ “คณะสังวิด” ยังปฏิบัติภารกิจในการผลิต 

และถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะอย่างเข้มแข็งต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เข้าถึง

ความรู้เหมือนอย่างที่ตอนผมเองได้รับเมื่อครั้งยังเริ่มต้นเดินในเส้นทางวิชาการ และ 

ขอตั้งความคาดหวังให้กระจายความรู้สู่สาธารณะให้กว้างไกลกว่าในอดีตที่ผ่านมา  

 

         ด้วยความเคารพยิ่ง

ท่าศาลา ในมรสุมที่พัดพาความหนาวเย็นและความเปียกฉ�่าจากทางเหนือ

   




