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รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ สรณ์ อุณโณ คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุ วรรณ กี รตยาจารย์แห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุมิตร
ปิ ติพฒั น์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.นลิ นี ตันธุ วนิ ตย์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิ ลกั ษณ์ ท่านผูม้ ีเกี ยรติ ที่
เคารพ
ผมรู ้ สึ กเป็ นเกี ยรติ แ ละมี ค วามยิ น ดี ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญจากคณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษย วิ ท ย า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มาร่ วมการสนทนาในวันนี้ ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุ วรรณ ได้รับ
การยกย่องเป็ นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผมรู ้ จกั ท่านอาจารย์เสมอชัย ครั้ ง แรกในฤดู ร้อน พ.ศ. 2528 คื อกว่า 30 ปี มาแล้ว รู ้ จกั ที่มหาวิทยาลัย
มิชิแกน เมือง Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริ กา ท่านอาจารย์เสมอชัยเป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอกมานุษยวิทยา ผม
เป็ น Scholar in Residence ศูนย์ศึกษาเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของมหาวิทยาลัย ภาพที่จาได้ติดตาคือ
ท่านอาจารย์เสมอชัยเป็ นเด็กหนุ่ ม ท่าทางมุ่งมัน่ หอบหนังสื อใส่ เป้ เดิ นเร็ ว ขี่จกั รยาน แวะมาคุ ยกับผมกับคุณ
จรรยาที่อพาตเม้นท์ที่เราพัก เอาการเอางานและสนใจวิชาการมาก คุ ยเรื่ องวิชาการกัน แล้วก็รีบกลับไป ไม่ได้
เสี ยเวลาเรื่ องอื่น ผมจาได้อย่างนั้น และเดี๋ยวนี้ เมื่อมาแลกเปลี่ยนกับคุ ณจรรยา เธอก็จาท่านอาจารย์เสมอชัยได้
รู ้ สึกเช่ นเดี ยวกัน คุ ณจรรยากับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเพียงหน้าร้ อนเดี ยวประมาณ 2 เดื อน เราไม่ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน รู ้จกั ท่านอาจารย์เสมอชัยสนิ ทมากนัก เพียงจาได้วา่ นักศึกษาไทยผูน้ ้ ี เป็ นนักอ่านนักค้นคว้า
เอาจริ งเอาจัง คงจะเป็ นนักวิชาการมีผลงานสาคัญในอนาคต
ผมจะบรรยายต่อโดยขออนุ ญาตเปลี่ยนเรื่ อง มาเล่าถึงท่านอาจารย์เสมอชัยที่รู้จกั ในด้านวิชาการ จากวัน
นั้นมาถึงวันนี้ แล้วจึงจะขอกลับมาเล่าถึงท่านอาจารย์เสมอชัยที่รู้จกั เป็ นส่ วนตัว หลังจากที่ได้พบครั้งแรกนั้น
ผมรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องพิเศษที่เราจะรู ้จกั นักวิชาการคนหนึ่ ง และงานวิชาการของเขา ตั้งแต่เขาเป็ นนักศึกษา
ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก จนถึงเขาเป็ นศาสตราจารย์ เป็ นเวลาเกื อบ 35 ปี ติดต่อกัน แม้วา่ จะไม่ได้เข้าใจงานวิจยั
ของเขาลึกมากนัก สาหรับผมนึกได้ไม่กี่ท่าน ในสาขามานุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่นึกได้และสนิทมี
* บทอภิปรายในการเสวนาทางวิชาการ “นานาสาระ : - จิปาถะความรู้ : เสวนาวิชาการเพื่อร่ วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย
พูลสุวรรณ ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะกีรตยาจารย์แห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมริ มน้ า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุ จิต บุญบงการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ และศาสตราจารย์เกี ยรติคุณสายชล สัตยานุ รักษ์ พลตรี
ศาสตราจารย์ ดร.ศรศักร ชู สวัสดิ์ ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก ท่านหนึ่ งเป็ นรุ่ นพี่ของผมที่คณะรัฐศาสตร์
จุฬาฯ ท่านมีอาวุโสสู งมาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เขียน ธี ระวิทย์ ท่านหนี่งเพื่อนรักยิง่ ของผม ตลอดชีวติ ท่าน
จากไปแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.ลิ ขิต ธี รเวคิน กี รตยาจารย์แห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านศาสตราจารย์ ดร.
เสมอชัย พูลสุ วรรณจึงอยูใ่ นฐานะพิเศษสาหรับผม นับแต่ที่ผมได้รู้จกั กับท่าน ผมได้ติดตามงานวิชาการของท่าน
เรื่ อยมา แม้ไม่ได้เข้าใจบางส่ วนมากนัก และที่สาคัญผมโชคดีได้มาสนิทกับท่านในช่วง 3-5 ปี หลังมานี้
งานวิจยั ของศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย จากช่ วงที่ทาปริ ญญาเอกมาจนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วยงาน 3
กลุ่ม ปรากฎต่อวงวิชาการและสาธารณะ ทยอยเรี ยงกันมาตามลาดับเวลา คือ 1) พันธุศาสตร์ชนชาติไท 2) สังคม
และวัฒนธรรมชนชาติไทเปรี ยบเทียบ และ 3) ประวัติศาสตร์ ศิลปะพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยและ
ประเทศพม่า เมื่อท่านอาจารย์ ดร.เสมอชัยได้รับรางวัลเมธี วิจยั อาวุโส สกว. ใน พ.ศ. 2558 สานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั ระบุยกย่องท่านว่า มีคุณูปการทางวิชาการ 3 ด้าน 1) ด้านมานุษยวิทยาพันธุ ศาสตร์ มีผลงาน
ศึกษาเกี่ ยวกับวิวฒั นาการของความผิดปกติทางพันธุ กรรมของเม็ดเลื อดแดง ในประชากรพื้นเมื องของเอเชี ย
อาคเนย์ และการสื บประวัติการตั้งถิ่ นฐานของผูค้ นในภูมิภาคดังกล่าวด้วยวิธีการทางพันธุ ศาสตร์ 2) ด้านชาติ
พันธุ์ศึกษา บุกเบิกงานภาคสนามด้านการศึกษากลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไท ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ตอนบนและ
จีนตอนใต้ 3) ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ มีผลงานบุกเบิกด้านการทาความเข้าใจจิตรกรรมพุทธศาสนาของพม่า
และไทย ในมิติสัญลักษณ์นิยมและประติมานวิทยา (วิชาการทาความเข้าใจภาพหรื อ Image) ผมเห็นด้วยกับการ
แบ่งงานวิจยั ของท่านอาจารย์เสมอชัย ออกเป็ น 3 สาขาวิชา แบบที่ สกว. กล่าวยกย่อง นี้ เป็ นการแบ่งในลักษณะ
เดียวกันกับที่ผมระบุเป็ น 3 กลุ่มงาน เพียงแต่สกว. กล่าวเป็ นสาขาวิชา ส่ วนผมให้รายละเอียด ว่าทุกกลุ่มงานว่า
ด้วยชนชาติไทและชนชาติขา้ งเคียง
ต่อไปนี้ผมขออนุ ญาตให้รายละเอียดคุณูปการในแต่ละกลุ่มงาน และความเชื่อมโยงกันของคุณูปการทั้ง
3 ส่ วน
พันธุ ศาสตร์ ชนชาติไท : ท่านอาจารย์เสมอชัยเป็ นนักวิชาการไทยคนแรกๆ ที่คน้ คว้าเรื่ องระยะใกล้ไกล
ทางพันธุ ศาสาตร์ (genetic distance) โดยวิธีตรวจจากเลื อดและจาก DNA ระหว่างคนไทยประเทศไทยกับ ชน
ชาติอื่นในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และจีนตอนใต้ พบว่าคนไทยใกล้ชิดมากในทางพันธุ กรรมกับกลุ่มชาติพนั ธุ์
เขมร (เสมอชัย พูลสุ วรรณ “บรรพบุรุษของไทยมาจากไหน : การวิเคราะห์และตีความจากหลักฐานใหม่ทาง
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พันธุศาสตร์ ” วารสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ 20 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537) และอาจใกล้ชิดด้วยกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสี
( Patcharee Lertrit, Samerchai Poolsuwan, Rachanie Thosarat, Thitima Sanpachudayan, Hathaichanoke
Boonyarit, Chatchai Chinpaisal, and Bhoom Suktitipat, “Genetic History of Southeast Asian Populations as
Revealed by Ancient and Modern Human Mitochondrial DNA Analysis,” American Journal of Physical
Anthropology, 2008)
สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไทเปรี ยบเทียบ : งานวิจยั ชุ ดนี้ ส่ วนใหญ่ท่านอาจารย์เสมอชัยทาร่ วมกับ
รศ.สุ มิตร ปิ ติพฒั น์ และนักวิชาการรุ่ นน้อง โดยเฉพาะ ผศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ผศ.ดร.ดารงพล อินทร์ จนั ทร์
ผศ.ดร. พิเชฐ สายพันธุ์ ผศ.สุ ดแดน วิสุทธิ ลกั ษณ์ เป็ นชุ ดงานวิจยั ชิ้ นเอก ของกลุ่มนักวิชาการคณะสังคมวิทยา
และมานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทาติดต่อกันหลายปี ในช่วงทศวรรษ 2540 ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถาบัน ไทยคดี ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะนัก วิจ ัย ท างานวิจ ัย ในสนามในรั ฐ ฉานของ พม่ า ใน
ภาคเหนื อของเวียดนาม มณฑลยูนนาน กวางสี กุย้ โจว ไหหลา ของจีน อัสสัมของอินเดี ย เป็ นงานวิจยั บุกเบิก
นักวิจยั มานุษยวิทยาชาวไทยทางานวิจยั เป็ นคณะ ณ สนามนอกเขตแดนประเทศไทย เป็ นกลุ่มแรกๆ สนามวิจยั
หลายแห่ ง เดิ นทางไปถึ ง ได้ยากล าบาก เช่ นชุ ม ชนชาวหลี ใ นมณฑลไหหลา ชุ ม ชนชาวต้ง ในมณฑลกุ้ยโจว
คุ ณูปการสาคัญคื อคณะนัก วิจยั ชุ ดนี้ ต้ งั ปั ญหาวิจยั ว่า อยากทราบชี วิตการท ามาหากิ น โครงสร้ างสังคมและ
วัฒนธรรมความเชื่อ ของชนชาติไท คาถามวิจยั กลุ่มนี้เป็ นคาถามพื้นฐานของสังคมศาสตร์ แห่งชนชาติไท คือการ
พยายามทาความเข้าใจชนชาติไทอย่างเป็ นวิชาการ ไม่ติดใจวนเวียนเฉพาะเพียงคาถามเดิม ที่วา่ คนไทยมาจาก
ไหน ? นอกจากนั้น คณะนักวิจยั สนใจสังคมและวัฒนธรรมชนชาติไทกลุ่มต่างๆ นี้ โดยเปรี ยบเทียบ อีกด้วย เป็ น
ความสนใจที่ จ ะช่ ว ยท าให้ เ ข้า ใจแกนแห่ ง สั ง คมและวัฒ ธรรมไท สามารถน าไปสู่ ก ารสร้ า งทฤษฎี ท าง
สังคมศาสตร์ ชนชาติไทโดยรวม และการเพิ่มและปรับทฤษฎีน้ นั เพื่อการทาความเข้าใจเฉพาะสาหรับแต่ละกลุ่ม
ในชนชาติไทด้วย
ผมได้อ่านงานวิจยั ชิ้ นต่างๆ ของคณะนักวิจยั แห่ งคณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา มีความประทับใจ
มากกับปั ญหาวิจยั กับวิธีวจิ ยั แบบเปรี ยบเทียบโครงสร้างสังคมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง และประทับใจกับ
การดาเนิ นการวิจยั ที่ลึกซึ้ งและประณี ต ใช้ท้ งั วิธีวิจยั การสังเกตในสนาม สัมภาษณ์ท้ งั ชาวบ้านและนักวิชาการ
อ่านเอกสารและหนังสื อประวัติศาสตร์ อ่านในหลายภาษา ไทยประเทศไทย ไทถิ่ น อังกฤษ ฝรั่ งเศส จี น ข้อ
ค้นพบสาคัญที่ผมประมวลได้คือ 1) ชนเผ่าทางใต้ของจีนที่ชาวฮัน่ ทางเหนื อเรี ยกว่าชาวเยว่ร้อยเผ่า มีอตั ลักษณ์
ต่างจากชาวฮัน่ ทางเหนื อ และในหมู่ชาวเยว่น้ ี ชนเผ่าไทเป็ นกลุ่มที่สาคัญ ชนเผ่าไทอาศัยกระจายในพื้นที่กว้าง
จากกวางสี ถึงกุย้ โจว และยูนนาน พม่า และอัสสัมในอินเดีย จากกุย้ โจวลงใต้มาถึงไหหลาและไทยประเทศไทย
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ความจริ งนี้ เราก็ทราบกันอยู่บา้ ง แต่ทว่างานวิจยั จานวนมากของคณะของท่านอาจารย์สุมิตรและท่านอาจารย์
เสมอชัย ยืนยันข้อเท็จจริ งนี้ จากการเดินทางไปถึงพื้นที่ในงานสนาม และจากการค้นคว้าเอกสารประวัติ ศาสตร์
งานของท่านอาจารย์สุมิตรและท่านอาจารย์เสมอชัย ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมชนเผ่าและชนชาติไทพิมพ์เป็ น
หนังสื อนับ 10 เล่ ม เล่ มสาคัญเช่ น คนไทและเครื อญาติในมณฑลไหหลา ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจี น
(2542) “ไท” และ “จ้ วง” ในมณฑลยูนนาน สาธารณรั ฐประชาชนจีน บทวิเคราะห์ จากข้ อมูลภาคสนาม (2543)
คนไตและลาจีในภาคเหนื อของเวียดนาม (2544) คนไตในซื อเหมา มณฑลยูนนาน สาธารณรั ฐประชาชนจี น
ประวัติศาสตร์ การเมือง สั งคมและวัฒนธรรม (2546) ผมสรุ ปคุ ณูปการของท่านอาจารย์ท้ งั สอง ข้อนี้ คือท่าน
บอกเราว่า จีนตอนใต้กบั เอเชี ยอาคเนย์คือเขตวัฒนธรรมเดียวกัน และชนชาติสาคัญที่โยง 2 เขตนี้ เข้าด้วยกันคือ
ชนชาติไท 2) ชนชาติไทมีอตั ลักษณ์ต่างจากชนชาติฮน่ั ข้อเท็จจริ งที่วา่ ทามาหากินโดยทานาปลูกข้าว อาศัยใน
เรื อนยกพื้นใต้ถุนสู ง นั้น เป็ นที่ทราบกันมาก่อนแล้ว แต่ที่คณะวิจยั นี้ มาเน้นอัตลักษณ์ชดั เจน ว่าปรากฎเป็ นแกน
หลักอีก 2 ข้อสาคัญในทุกชนเผ่าไท-ชนชาติไท คือ ก) ฐานะที่สูงและความสาคัญของผูห้ ญิงและความเป็ นเสรี
ของผูห้ ญิง ในครอบครัวและสังคม ในการประกอบพิธีกรรมและในการทามาหากิน สตรี ชาวไทเลือกคู่ได้อย่าง
เสรี และในกลุ่มชาวไทหลายกลุ่มสตรี อาจนาสามีเข้ามาอยูใ่ นครอบครัว หรื อหากจะต้องไปอยูใ่ นครอบครัวสามี
ก็อาจประวิงเวลาได้นานเป็ นปี เช่นจนถึงเมื่อมีบุตร ข) ความเชื่ อเรื่ องขวัญ เชื่ อว่าทุกสิ่ ง คน สัตว์ พืช สิ่ งของ มี
ขวัญ คนเราเมื่อตาย ขวัญกลุ่มหนึ่งจะขึ้นไปเมืองฟ้ า อีกกลุ่มหนึ่งจะอยูก่ บั ครอบครัว ผมคิดว่าความเชื่อเรื่ องขวัญ
นี้ มีละเอี ยดพิเศษเฉพาะในกลุ่ มชนชาติ ไท ชนชาติ ฮนั่ ไม่มีอย่างนี้ และเรื่ องพิธีฮอ้ งขวัญหรื อเรี ยกขวัญ เป็ น
พิธีกรรมที่แสดงความสาคัญของความเป็ นชุมชน ที่มีอยูส่ ู งมาก ในชนเผ่าไท-ชนชาติไท ทุกกลุ่ม
ในเรื่ องคุ ณูป การการค้นคว้า สัง คมและวัฒนธรรมไทเปรี ย บเที ย บของท่ า นอาจารย์สุ มิ ตรและท่ า น
อาจารย์เสมอชัยนี้ ผมไม่อาจละเว้นที่จะแสดงความประทับใจและความรู ้ สึกปลื้มใจไปด้วยกับท่านอาจารย์ท้ งั
สอง อีกข้อหนึ่ ง คือคณะศิษย์ของท่านอาจารย์ท้ งั สอง ได้สืบทอดและสื บสานการค้นคว้าในเรื่ องนี้ อย่างมุ่งมัน่
และลึกซึ้ ง ต่อเนื่อง ข้ามรุ่ นอายุ คือ ผศ. ดร.ยุกติ และ ผศ.ดร. พิเชฐ ว่าด้วยชนชาติไทดา ผศ.ดร. ดารงพลว่าด้วย
ไทอาหมและจ้วง ผศ.สุ ดแดนว่าด้วยไทอาหม
ประวัติศาสตร์ ศิลปะพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยและประเทศพม่า : ในช่วงปลายทศวรรษ 2530
ท่านอาจารย์เสมอชัยได้เริ่ มค้นคว้าเรื่ องศาสนาพุทธ จากหลักฐานข้อมูลทางศิลปะ โดยเฉพาะจากจิตรกรรมฝา
ผนังในวัด ที่ ต้ งั ของวัดและการจัดวางอาคารในเขตวัด เริ่ มจากงานวิจยั ประวัติศาสตร์ ศิลปะศาสนาพุ ท ธใน
ประเทศไทย มีงานสาคัญคือ สั ญลักษณ์ ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่ างพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24 (2539) ศึกษา
การจัดวางอาคารและจิตรกรรมฝาผนังวัดสุ ทศั น์เทพวราราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่านอาจารย์
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เสมอชัยศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะพุทธศาสนาอย่างเข้มข้น เต็มที่ และสุ ดท้ายพัฒนาเป็ นชุ ดโครงการในช่ วง
ทศวรรษ 2550 จนถึงปั จจุบนั ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสานักงานกองทุนสนับสุ นการวิจยั งานวิจยั ขยาย
ขอบเขตทางพื้นที่ รวมประวัติศาสตร์ ศาสนาพุทธในไทใหญ่ประเทศพม่า และประวัติศาสตร์ ศิลปะพุทธศาสนา
ที่กลุ่มเจดียพ์ ุทธเมืองพุกาม ในช่วงทศวรรษ 2550 อาจารย์เสมอชัยพิมพ์บทความวิชาการว่าด้วยความหมายของ
จิตรกรรมฝาผนังภายในห้องในเจดี ยพ์ ุทธที่เมืองพุกามเป็ นภาษาอังกฤษ ในวารสารที่มีชื่อเสี ยงมากของโลก
ติ ด ต่ อ กัน เช่ น Artibus Asiae ของพิ พิ ธ ภัณฑ์ Rietberg เมื อ งซู ริ ค เล่ ม ที่ 72 ฉบับ ที่ 2 ค.ศ. 2012, Journal of
Burma Studies เล่มที่ 19 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2015, Artibus Asiae เล่มที่ 76 ฉบับที่ 1 มกราคม 2016, Journal of
the Royal Asiatic Society เล่ ม ที่ 37 ส่ ว นที่ 2 เมษายน 2017 ที่ เ ป็ นภาษาไทยในทศวรรษ 2540 มี ห นัง สื อ
วิทยาศาสตร์ กับความจริ งในวัฒนธรรมไทย (2544) งานชิ้ นนี้ แสดงความสื บเนื่ องของผลงานวิจยั 3 ด้าน ของ
ท่านอาจารย์เสมอชัย ในแง่น้ ีผมชอบหนังสื อเล่มนี้ มากเป็ นพิเศษ ซึ่ งผมจะขออธิ บายเพิ่มอีกภายหลัง อีกเล่มหนึ่ ง
รั ฐฉาน (เมืองไต พลวัตรชาติพันธุ์ ในบริ บทประวัติศาสตร์ และสั งคมการเมื องร่ วมสมัย (2552) ก็แสดงความ
ต่อเนื่ องและความเกี่ ยวเนื่ องของความสนใจของท่านอาจารย์ จากสังคมและวัฒนธรรมชนชาติไทมาสู่ ศาสนา
พุทธ มาถึงกลางและปลายทศวรรษ 2550 ท่านอาจารย์เสมอชัยทาวิจยั เรื่ องประวัติศาสตร์ ศิลปะพุทธศาสนาเถร
วาท ที่เมืองพุกามเต็มตัว และศึกษาความสัมพันธ์ของพุทธศาสนาและพุทธศิลป์ ระหว่าง พม่า กับไทย และศรี
ลังกา ปรากฎเป็ นหนังสื อ จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม เล่ มที่ 1 และ 2 (2558)
ผมคิ ดตอบคาถามว่า งานวิชาการ 3 ส่ วนของท่านอาจารย์เสมอชัย ต่อเนื่ อง เกี่ ยวข้อง กันอย่างไร ?
คาตอบของผมคื อ ต่างว่าด้วยประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมไทย แม้จะว่าด้วยวัฒนธรรมไทยประเทศไทย ก็ควร
จะต้องทราบว่าคนไทยประเทศไทยมีเชื้ อสายมาอย่างไร บรรพบุรุษมีประวัติมาอย่างไร ทั้งประวัติเชื้ อสาย และ
ประวัติวฒั นธรรม ด้า นวัฒนธรรมส าคัญที่ สุดและเป็ นแกนกลาง แต่ เราก็ อยากทราบด้านเชื้ อสายด้วย ท่ า น
อาจารย์เสมอชัยสนใจครบทั้ง 2 ด้าน พันธุ ศาสตร์ ชนชาติไท และสังคมและวัฒนธรรมชนชาติไทเปรี ยบเทียบ
และโดยที่ความสนใจทางวิชาการของท่านอาจารย์เสมอชัยรวมศูนย์ที่วฒั นธรรมไทยประเทศไทย ท่านจึงเติม
เต็ม มีดา้ นที่สาม ซึ่ งที่จริ งคือส่ วนเพิ่มของด้านที่สอง คือศาสนาพุทธเถรวาท เป็ นส่ วนของวัฒนธรรมประเทศ
ไทยที่เติมรับเข้ามาทีหลังในประวัติศาสตร์ เข้ากันได้กบั วัฒนธรรมไทเดิมอย่างดี และในปั จจุบนั ถือว่า เป็ นส่ วน
สาคัญ แยกออกไม่ได้จากวัฒนธรรมไทยประเทศไทย ในระยะหลังท่านอาจารย์เสมอชัยให้ความสาคัญเต็มที่กบั
ส่ วนนี้
คุณูปการทางวิชาการของท่านอาจารย์เสมอชัยในส่ วนนี้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะพุทธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศไทยและประเทศพม่า เป็ นอย่างไร ? ในความคิ ดของผมมี อย่างน้อย 2 ประการ คือ 1) จากการศึกษา
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ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ที่ต้ งั ของวัดสุ ทศั น์และวัดพระเชตุ พนกลางเมื องหลวงกรุ งเทพ การจัดวางอาคารในเขต
พุทธาวาสทั้งสอง การประดิษฐานพระพุทธรู ปประธานและพระพุทธรู ปอื่น จิตรกรรมฝาผนังว่าด้วยจักรวาลและ
พุทธประวัติ เป็ นการเสนอภาพจาลองว่า วัดทั้งสองเป็ นศู นย์กลางของจัก รวาลและเป็ นศู นย์กลางโลกพุ ท ธ
ศาสนา เป็ นการประกาศว่า ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ เป็ นคติในลักษณะเดียวกันกับเขตพุทธ
เจดี ย ์และจิ ตรกรรมในอาคารเจดี ย ์ที่ พุ ก ามเมื องหลวงของอาณาจัก รพม่ า สมัย พระเจ้า อโนรธา (Anawrahta
ครองราชย์ ค.ศ. 1044-77) คริ สต์ศตวรรษที่ 11 หรื อเมืองพระนคร อาณาจักรเขมรสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7
(Jayavarman Vll ครองราชย์ ค.ศ. 1181 – 1218) คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 12 – 13 นับ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ การสามารถ
ประดิษฐานสิ่ งก่อสร้างขนาดใหญ่ คือวัด เจดีย ์ และพระพุทธรู ปประธาน และการแสดงภาพวาดบนผนังอาคาร
สาคัญ กลางพระนครหลวง ที่ ซ่ ึ งผูค้ นทัว่ ไปแวะมาเยือนและประกอบพิธีกรรม ย่อมแสดงถึ งการรั บคาสอน
ศาสนาพุทธเป็ นส่ วนสาคัญของวัฒนธรรมของสังคม 2) จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหารพุทธในประเทศ
ไทย แสดงถึ งการรับนับถื อพุทธศาสนานิ กายเถรวาท คือ นิ ยมเสนอภาพพุทธประวัติของพระโคตมพุทธเจ้า
สิ ทธัตถะ โคตมะ (Gautama Buddha) พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนั ยึดถือพระไตรปิ ฎกและคัมภีร์ภาษาบาลี มากกว่า
เสนอภาพพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ หรื อพระโพธิ สัตว์องค์ต่างๆ ซึ่ งมีกล่าวถึงละเอียดในคัมภีร์ฝ่ายมหายานในคัมภีร์
ภาษาสันกฤตหรื อ คัมภี ร์อื่น ในคุ ณูปการข้อนี้ ท่านอาจารย์เสมอชัยเห็ นว่า พุทธศิ ลป์ ในประเทศไทย มี ความ
สอดคล้องระหว่างการเสนอประวัติพระโคตมพุทธเจ้า บนภาพจิตรกรรมในอาคารวัดต่างๆ ในประเทศไทย กับ
ประวัติที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิ ฎกและคัมภีร์คลาสสิ กภาษาบาลี ในขณะที่ในพม่าและกัมพูชามีอิทธิ พลของ
นิกายมหายานในพุทธศิลป์ อยูด่ ว้ ย
ในเรื่ อ งความเชื่ อ และศาสนากับ ประวัติ ศ าสตร์ ว ฒ
ั นธรรมไทยนี้ ผมมี ข ้อ สั ง เกตประการหนึ่ ง คื อ
วัฒนธรรมไทยประเทศไทยนั้นมีท้ งั ส่ วนความเชื่ อในบรรพบุรุษและธรรมชาติ เชื่ อว่ามีวิญญาณ (animism) และ
ส่ วนความเชื่ อศาสนาพุทธ ส่ วนความเชื่ อวิญญาณนิ ยมนั้นมีมาเดิ มในชนเผ่าไททุกกลุ่ม ส่ วนความเชื่ อศาสนา
พุ ท ธชนชาติ ไ ทสาขาตะวันตกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง ไทยประเทศไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งรั บ มาภายหลัง แต่ ก็ นานนับ เกื อบ
สหัสวรรษ 1,000 ปี แล้ว ทั้งสองส่ วนของความเชื่ อนี้ อยูร่ ่ วมกัน ผสานกันอย่างดี จะเข้าใจวัฒนธรรมไทยประเทศ
ไทยจะต้องเข้าใจทั้งสองส่ วน ท่านอาจารย์เสมอชัยพยายามเข้าใจส่ วนศาสนาพุทธโดยเฉพาะในวัฒนธรรมไทย
ประเทศไทย และท่านยังพยายามเข้าใจศาสนาพุทธในกลุ่มชนชาติไทในประเทศพม่าคือกลุ่มชาวไทฉานด้วย
ท่านศึกษาประวัติและงานของครู บาบุญชุ่ม ญาณสังวโร (2508 - ) อย่างละเอียด ผมขอตั้งข้อสังเกต คือผมคิด
ว่า ท่านอาจารย์เสมอชัยเห็นว่าศาสนาพุทธกับวัฒนธรรมไท เป็ นเรื่ องใกล้เคียงกันมาก และยิ่งไปในวันข้างหน้า
จะเข้าใจวัฒนธรรมไท-ไทย ไม่วา่ ในชนชาติไทกลุ่มไหน ควรต้องเข้าใจศาสนาพุทธให้มากขึ้น ณ ตรงนี้ ผมตั้งใจ
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มากที่จะมีขอ้ สังเกตที่ว่า วัฒนธรรมไทยประเทศไทยมีสองส่ วน คือส่ วนความเชื่ อในบรรพบุรุษและธรรมชาติ
และส่ วนความเชื่ อศาสนาพุทธ เพราะผมอยากเสนอความคิ ดของผมเป็ นคู่ขนานไว้ คือแม้เราจะศึกษาและทา
ความเข้าใจศาสนาพุทธเพิ่มขึ้น ขอเราอย่าละเลยการศึกษาและการทาความเข้าใจส่ วนของความเชื่ อและศาสนา
ของวัฒนธรรมไท-ไทย ซึ่ งยังมีการศึกษากันน้อย คือส่ วนความเชื่ อในบรรพบุรุษและธรรมชาติ ส่ วนนี้ น่าจะทา
ให้เราเข้าใจความสาคัญของผูห้ ญิง ความเข้มข้นของความเป็ นครอบครัวและชุมชน ในวัฒนธรรมของเรา ท่าน
อาจารย์เสมอชัยศึกษาเรื่ องนี้ อยู่แล้ว ร่ วมกับท่านอาจารย์สุมิตร และท่านอาจารย์สุมิตรได้ศึกษาละเอียดต่อมา
ปรากฎเป็ นหนังสื อเล่มสาคัญ สุ มิตร ปิ ติพฒั น์ ศาสนาและความเชื่ อไทดาในสิ บสองจุไท สาธารณรัฐสั งคมนิยม
เวียดนาม (2545)
ผมขอกลับมาเล่าถึงท่านอาจารย์เสมอชัยที่รู้จกั เป็ นส่ วนตัว หลังจากที่ได้พบครั้งแรกใน พ.ศ. 2528
ความประทับใจของผมคือ ท่านอาจารย์เสมอชัย เป็ นนักวิชาการรุ่ นน้องที่ ติดต่อกับผมสม่ าเสมอ เป็ น
อย่างยิ่ง ตลอดเวลากว่า 30 ปี และอาจารย์เสมอชัยกับผมก็สนิ ทกันมากขึ้ นเป็ นลาดับ ผมอยากขอเล่าถึ งความ
สม่าเสมอ อย่างเป็ นธรรมชาติน้ ี โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วง คือทศวรรษ 2530 2540 และ 2550
ในช่วงทศวรรษ 2530 ผมจาอะไรไม่ได้มาก คิดว่าอาจได้พบท่านอาจารย์เสมอชัย นานๆ ครั้งหนึ่ ง ผ่าน
ทาง รศ.ดร.ตรี ศิลป์ บุญขจร อาจารย์สาขาวิชาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพราะเราต่างสนิ ทกับท่านอาจารย์ตรี ศิลป์ ซึ่ งจบมาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ผมได้ทราบแล้วในช่วงนั้นว่าท่าน
อาจารย์เสมอชัยจบปริ ญญาเอกด้านมานุ ษยวิทยากายภาพ ท่านค้นคว้าเรื่ องความสัมพันธ์ใกล้ไกลทางเชื้ อสาย
(genetic distance) ท่านเขียนนบทความที่บุกเบิก มีชื่อเสี ยง ชื่อ “วิวฒั นาการของฮีโมโกลบินอี และเบต้าธาลัสสี
เมีย กับปั ญหาเรื่ องถิ่นกาเนิ ดของคนไทย” ลงพิมพ์ใน สารศิริราช 44 (6) และ 44 (7) 2535) ในช่วงนั้นผมได้รู้จกั
กับท่านอาจารย์สุมิตร ปิ ติพฒั น์แล้ว และผ่านทางท่านอาจารย์สุมิตร ผมคงได้พบกับท่านอาจารย์เสมอชัยบ้างด้วย
ช่วงทศวรรษ 2540 ผมพบท่านอาจารย์เสมอชัยบ่อยขึ้น คิดว่าพบแทบจะทุกปี ที่บา้ นท่านอาจารย์สุมิตร
ท่านอาจารย์สุมิตรชวนนักวิชาการที่ท่านสนิ ทไปในโอกาสวันเกิดท่าน ท่านกรุ ณาเลี้ยงข้าวอร่ อยๆ บ้านท่านอยู่
ซอยอารี สัมพันธ์ บ้านผมอยูถ่ นนเศรษฐศิริ ใกล้กนั มาก ในช่วงทศวรรษ 2540 นั้น ผมเชิญท่านอาจารย์สุมิตรและ
ท่านอาจารย์เสมอชัยมาร่ วมเป็ นนักวิจยั ในโครงการวิจยั “ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม ภาษา และเชื้ อสายของชน
ชาติไท” เราร่ วมกันเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เสนอต่อสกว.ในพ.ศ. 2546 โครงการประกอบด้วยนักวิชาการ
ประมาณ 10 คน จากหลายสาขาวิชา การขอทุนครั้งนั้นไม่ประสบผลสาเร็ จ ในช่วงนั้น ผมไปเยี่ยมท่านอาจารย์
เสมอชัยที่บา้ น ไปกับศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์ พนั ธุ์ และคุ ณพรพิไล เลิ ศวิชา จาได้ว่าคุ ยกันเรื่ องชน
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ชาติไท บรรยากาศร่ มรื่ นมาก ผมบอกว่าอยากมาอีก แต่ผมไม่ได้ทา จนมาถึงปี นี้ กว่า 10 ปี ต่อมา ผมถึงได้ไปเป็ น
ครั้งที่สอง ในช่ วงทศวรรษ 2540 นั้น ท่านอาจารย์เสมอชัยมาบ้านผมด้วย มากกว่าหนึ่ งครั้ง ครั้งหนึ่ งเราเลี้ ยง
อาหาร คุณจรรยาจาได้ว่าท่านอาจารย์เสมอชัยชอบแกงเขียวหวานเนื้ อ ดูเหมือนว่าเราสัญญากับเธอว่าจะทาให้
เธอทานอีก แต่ก็ไม่ได้ทา จนกระทัง่ อีกกว่า 10 ปี คือปี นี้ ท่านอาจารย์เสมอชัยบางครั้งแวะเอาขนมมาให้เราตอน
ปี ใหม่บางปี ด้วย ผมคิดว่าเธอมีน้ าใจมาก
ในทศวรรษ 2550 ท่านอาจารย์เสมอชัยกับผมพบกัน 3-4 เดื อนครั้งหนึ่ งในช่ วงประมาณ 3 ปี หลังมานี้
เป็ นการพบในการประชุ มวิชาการระหว่างเมธี วิจยั อาวุโสสกว. ฝ่ ายวิชาการสกว. สนับสนุ นการจัดประชุ ม นี้
ในช่ วงกลางทศวรรษท่านอาจารย์เสมอชัยกรุ ณาเชิ ญผมเป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์ ปริ ญญาเอกสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของผศ.ดร.ดารงพล อินทร์ จนั ทร์ ซึ่ งท่านอาจารย์เสมอชัยเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เรื่ อง “นุ ง ในจีนตอนใต้ : ประวัติศาสตร์ ชาติพ นั ธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม” (2556) เป็ นโอกาสได้พบทั้ง ท่ า น
อาจารย์เสมอชัยและอาจารย์ดารงพล ใน พ.ศ. 2556 ผมอายุ 72 ปี ผมจัดทาหนังสื อชุดด้วยรัก ท่านอาจารย์เสมอ
ชัยกรุ ณาเขียนบทความให้ ชื่ อบทความ “สัญลักษณ์ รอยพระพุทธบาท และ ดอกบัวบาน ในจิตรกรรมสมัย
พุกาม” ในหนังสื อ ด้ วยรัก เล่ มที่ 8 ศาสนาและความเชื่ อกับสั งคม (2556) ในโอกาสเดียวกันนี้ เธอได้สมทบเงิน
สนับสนุนการจัดแสดงละคร “เพื่อชาติ เพื่อ humanity” ของคณะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ การเมือ ง และกรุ ณามา
ชมละครในวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ที่โรงละครสดใส พันธุมโกมล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปี นี้ พ.ศ. 2561 คุณจรรยาและผมได้ไปเยี่ยมท่านอาจารย์เสมอชัยที่บา้ นอีกครั้งหนึ่ ง เมื่อวันศุกร์ ที่ 20
กรกฎาคม หลังจากสัญญากับเธอมากว่า 10 ปี เราได้ทาแกงเขียวหวานไปฝากเธอด้วย ท่านอาจารย์เสมอชัยกรุ ณา
เลี้ยงข้าวกลางวันเรา มีอาหารเต็มโต๊ะ อร่ อยๆ ทั้งนั้น เราได้พบคุณพี่และพี่เขยท่านอาจารย์ คุณแม่ท่านอาจารย์
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของบ้านร่ มรื่ นมากกว่าเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ยิง่ ขึ้นไปอีก หลังจากอาหารกลางวัน ท่าน
อาจารย์เสมอชัยพาเรานัง่ รถท่าน ท่านขับรถเอง ออกไปชมบริ เวณรอบ รวมทั้งวัดในแถบนั้นด้วย บริ เวณรอบ
เป็ นสวนผลไม้ ผมคงลืมบอกท่านทั้งหลายไป หรื อบางท่านอาจทราบแล้ว บ้านท่านอาจารย์อยู่ที่อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม เรารู ้สึกชื่ นใจและมีความสุ ข ผมคิดในใจว่าอยากจะกลับไปอีก และอยากจะพานักศึกษา
และนักวิชาการรุ่ นน้อง ไปด้วย
ผมคงไม่ตอ้ งบรรยายคุณสมบัติของท่านอาจารย์เสมอชัย ท่านทั้งหลายอนุมานได้จากที่ผมเล่ามาถึ งท่าน
อาจารย์เสมอชัยที่ผมรู ้จกั ในความสัมพันธ์ที่เป็ นส่ วนตัว อย่างไรก็ตาม มีคุณสมบัติของท่านอาจารย์เสมอชัยข้อ
หนึ่งที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะ คือท่านอาจารย์ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักศาสนาพุทธ มีความบริ สุทธิ์ และความครบถ้วน
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ทุ ก อย่ า ง ผมคิ ด ว่ า ผมสั ม ผั ส ได้ ผมได้ อ่ า นพบว่ า ในการมอบรางวั ล ต าแหน่ งกี รตยาจารย์ แ ห่ ง
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ วันที่ 27 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2561 ท่ า นรองศาสตราจารย์ เกศิ นี วิฑู รชาติ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่ าวว่า นอกจากความโดดเด่ นทางวิชาการแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย เป็ น
แบบอย่างที่ดีของการดาเนิ นชี วิต จากการนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ โดยการดาเนิ น
ชีวติ ด้วยสติ และ สมาธิ
ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุ วรรณที่ผมรู ้จกั เป็ นนักวิชาการผูม้ ีความรู ้เป็ นเลิศ และเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
บริ สุทธิ์ ตามคาสอนพุทธศาสนา

-----------------------------------------------
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