
	 	 *	 อดตีนกัศกึษาปรญิญาโทสาขามานษุยวทิยา	คณะสงัคมวทิยา

และมานุษยวิทยา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

		 ประมาณต้นปีที่แล้ว	ผมไปสอบเรียนต่อด้านมานุษยวิทยา

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เมื่อผ่านข้อเขียนก็มีการสัมภาษณ์

เหมอืนกบัการสอบทัว่ๆ	ไปนัน่แหละ	แตไ่มรู่ว้า่จะเหมอืนกบัทีอ่ืน่ไหม	

เพราะที่นี่ก่อนจะเข้าไปสอบสัมภาษณ์นั้น	 เขาให้เราส่งเอกสารไม่

เกิน	2	หน้า	เอ	4	โดยระบุหัวข้อไว้สั้นง่ายว่า	“แนะนำตัว	ประเด็น

ที่สนใจ	 ความคาดหวัง”	 จะว่าไปผมเองก็มีประสบการณ์เขียน

แนะนำตัวหลายครั้งครา	 เพราะเปลี่ยนงานมาก็หลายท	ี แต่ผมดูจะ

ชอบใจการแนะนำตัวเองในครั้งนี้มากที่สุด	 ค่าที่มันตอบโดยไม่ได้

คำนงึถงึการไดห้รอืไมไ่ดง้าน	 หากแตเ่ปน็การได้หรือไม่ได้เล่าเรียนใน

สิ่งที่ตนสนใจอย่างแท้จริง	

	 เนื้อความที่ผมเขียนส่งไปมีดังนี้		

 … 

	 คนเราควรเริ่มแนะนำตัวจากจุดไหน?	 คนเราจะรู้จักกัน

ผ่านตัวอักษรได้มากเท่าไรกันเชียว	 หากคุณรู้ว่าผมทำงานอะไรมา

บ้าง	 ยกตัวอย่างเช่น	 ทำร้านเช่าหนังแผ่น	 ทำงานเป็นกอง

บรรณาธิการนิตยสารบันเทิง	 (happening)	 เป็นพิธีกรรายโทรทัศน์

ชื่อดัง	 (คนค้นฅน)	 ไปเฝ้าร้านหนังสือที่ปายและร่วมงานระยะสั้นๆ	

ลียบเลาะห้องเรียนเ
กตัญญู สว่างศรี*
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กับสำนักพิมพ์หนึ่ง	 (ซึ่งตอนนี้เจ๊งไปแล้ว)	 กลับมาตายรังด้วยการทำงานนิตยสารแฟชั่น	 (แต่อันนี้ทน

ทำได้ไม่นานจริงๆ	 ไม่เหมาะมากๆ)	 […]	 จากนั้น	 (หมายถึงออกจากนิตยสารแฟชั่นน่ะ)	 ผมก็ว่างงาน	

แล้วก็พยายามมุ่งมั่นทำตามฝัน	 […]	 แต่เมื่อความเพ้อฝันค่อยๆ	 จางไปจากชีวิตจริงอันลำเข็ญ	 ผมก็

ตระหนักได้ว่าผมจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างกับชีวิตก่อนที่มันจะสายเกินไป	 ตรงนี้เองที่คุณกำลังเดิน

ทางมาถึงปัจจุบันขณะของผม	แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนักหรอกว่าการแนะนำตัวสั้นๆ	นี้จะทำให้คุณรู้จักผมได้

มากขึ้นแค่ไหน?	

 

ประเด็นที่สนใจ      

	 คุณคงไม่แปลกใจถ้าวัยรุ่นอย่างผมจะบอกว่ากำลังสนใจในสกุลความคิด	 “หลังสมัยใหม่”	 ซึ่ง

เป็นที่แพร่หลายและถูกกล่าวถึงอยู่ในปัจจุบัน	 แต่มันเป็นความสนใจแบบกว้างๆ	 […]	 ซึ่งความสนใจใน

ทฤษฎีดังกล่าวอาจมาจากความใคร่รู้ในการอ่านวรรณกรรมและการวิพากษ์วิจารณ์ของผมนั่นเอง	 […]	

ทั้งหมดที่กล่าวมา	 ผมคิดว่ามันยังไม่น่าสนใจพอจะหยิบยกมาเป็นประเด็นเท่าไรนัก	 ยังมีเรื่องราวและ

ปรากฏการณ์ต่างๆ	 อีกมากมายในสังคมที่ผมยังจับต้นชนปลายไม่ถูก	 […]	 ผมคิดว่าคำตอบที่ดีย่อมเริ่ม

จากคำถามทีน่า่สนใจ	 ดงันัน้	 กอ่นจะตัง้คำถามกบัอะไรบางอยา่ง	 จงึจำเปน็อยา่งยิง่ทีเ่ราตอ้งมคีวามรู้มาก

พอที่จะทำความเข้าใจ	เพื่อสร้างประเด็นคำถามอันแหลมคม	

 

ความคาดหวังที่มาเรียนในหลักสูตรนี้ 

	 โดยส่วนตัว	 ผมคิดว่า	 “ความคาดหวัง”	 กับ	 “ความหวัง”	 นั้นไม่เหมือนกัน	 และข้อแตกต่าง

ของสองประโยคนี้	 (ในความเข้าใจของผม)	 ก็คือความคาดหวังเป็นดั่งเป้าหมายที่เราต้องการจะทำมันให้

สำเร็จ	 ส่วนความหวังนั้นคล้ายกับความฝันอันยิ่งใหญ่เกินตัวที่เราอาจทำไม่สำเร็จ	 อย่างไรก็ตาม	 ผมจะ

ขอกล่าวถึงทั้งสองสิ่ง	และจะแยกไว้เป็นสองหัวข้อ	

 

ความคาดหวัง  

	 ศึกษาให้จบครบตามหลักสูตร	ได้รับความรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการเรียน	ได้เรียนรู้กับ

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้ถกเถียงและเห็นแจ้งต่อความสงสัยใคร่รู้ต่างๆ	 นานาด้วยตนเอง	 ได้เข้าใจชีวิต	

สังคม	 วัฒนธรรม	 และสิ่งต่างๆ	 ในแง่มุมที่ซับซ้อนมากขึ้น	 คาดหวังว่าความเข้าใจอันมั่วซั่วไร้ระเบียบ

ของตนจะถูกจัดให้เข้ารูปเข้ารอยในทิศทางที่สมควรจะเป็น	 พบเจอมิตรภาพดีๆ	 จากเพื่อนร่วมชั้นและ
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เหล่าคณาจารย์	 เมื่อศึกษาจบ	คาดหวังว่าจะได้ใช้ความรู้เพื่อประโยชน์แก่ตนในการหาเลี้ยงชีพ	และเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อื่นในด้านมานุษยวิทยา	ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	

 

ความหวัง  

	 […]	 ผมล้มเลิกความฝันของการเป็นนักเขียนอาชีพ	 ผมไม่ต้องการเลี้ยงตัวเองด้วยการเขียน

วรรณกรรม	 แต่อยากเขียนวรรณกรรมดีๆ	 ให้มันหล่อเลี้ยงจิตใจของผม	 ขณะเดียวกันผมก็ไม่ต้องการ

เลี้ยงชีพด้วยการเป็นสื่อมวลชนบันเทิงอีก	 ผมต้องการเลี้ยงชีพด้วยการทำงานด้านความรู้	 และผมก็หวัง

ว่าความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ	 จากการเรียนจะทำให้ผมพัฒนาตนเองในด้านวรรณกรรมที่ตนฝันใฝ	่

กลายเป็น	 “นักเขียนที่ฉลาดขึ้น”	 อีกทั้งเติมเต็มชีวิตในแง่จริง	 (จากการหาเลี้ยงชีพด้วยงานที่พึงใจ)	 ลง

ไปด้วย	 นอกจากนี้	 ผมยังฝันเพ้อพกอีกหลายประการ	 ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	

การหาทุนเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	 […]	 การได้พร่ำพูดในสิ่งที่ตนสนใจและมีคนตั้งใจฟังมันอย่าง

จริงใจ	และจะดีที่สุดก็ต่อเมื่อมันได้สร้างประโยชน์แก่คนเหล่านั้น	(ที่ตั้งใจฟังหรือตั้งใจอ่านสิ่งที่ผมได้เผย

แพร่)	 แง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับความรู้ในด้านมานุษยวิทยา	 ซึ่งผมเชื่อว่าหลักคิดต่างๆ	 อาจช่วยให้

ผูค้นดำรงอยูร่ว่มกนัไดด้ว้ยความเขา้อกเขา้ใจผูอ้ืน่	เขา้ใจตนเอง	และเขา้ใจสิง่ตา่งๆ	รอบตวัมากขึน้กวา่เดมิ 

 … 

	 เป็นไปดังหวัง	 ผมผ่านการสอบสัมภาษณ์และกลายเป็นนักศึกษาปริญญาโทเต็มตัว	 การเรียน

การสอนเต็มไปด้วยบรรยากาศของความจริงจัง	 เราอ่านหนังสือกันหนัก	 อาจารย์ก็มีความเข้มข้นและ

เปิดโอกาสในการถกเถียงแลกเปลี่ยนได้อย่างเต็มที	่ เราต่างก็รู้ตัวว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีมากนัก	 เราก็ต้อง

อา่นหนงัสอืและบทความมากมาย	เขยีนรายงานสง่ทกุครัง้ทีเ่ขา้เรยีน	ดว้ยความตืน่เตน้และไฟฝนัอนัลน้ปรี	่

ทุกคนในชั้นต่างก็กระตือรือร้นในการเรียน		

	 การเรียนการสอนที่นี่ถือว่าหนักหนาสาหัสไม่น้อย	อาจารย์รัตนา	โตสกุล	หรือ	“ครูใหญ่”	ของ

ที่แห่งนี้	 เคยเตือนเราไว้ในท่าทีสบายๆ	 แต่แฝงด้วยความจริงจังว่า	 ที่นี่คุณทำงานไม่ได้หรอก	 คุณต้อง

อ่านหนังสือหนักมาก	 และเรื่องเล็กๆ	 อย่างความรักที่รบกวนหัวใจคุณก็จะส่งผลต่อการเรียนได้ด้วยนะ	

ขอให้ทุกคนระวัง	 และเรื่องที่แกดูจะเน้นย้ำก็คือคุณภาพ	 ผมสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของวิชาการอันหนัก

แน่นตั้งแต่วันปฐมนิเทศที่น่ารักอบอุ่นเป็นต้นมา		

	 คณะและหอ้งเรยีนของมานษุยวทิยาใหค้วามรูส้กึคลา้ยกบับา้นสามหอ้งในนยิาย	 แฮรร์ี ่ พอตเตอร์ 

ผมจำชื่อบ้านทั้งสามบ้านไม่ได้	 เพราะไม่ใช่แฟนหนังสือ	 แต่ที่คณะจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่ตั้งแต่ประตูที่
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ต้องใช้คีย์การ์ดในการเข้าออก	 ชั้นเรียนเราเล็ก	 แต่อบอุ่น	 นอกจากนี้ยังมี	 “พี่วิชัย”	 ที่เปรียบเสมือนพ่อ

บ้าน	คอยปัดกวาดเช็ดถูดูแลเรื่องราวต่างๆ	ในบ้าน		

	 ผมยังจำได้ว่านั่งคุยกับ	 “พี่วิชัย”	 เกือบชั่วโมงตอนที่เข้ามาติดต่ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับการ

เรียนต่อเมื่อปีที่แล้ว	 แกจะคอยแนะนำพูดคุยอย่างเป็นกันเอง	 จนกระทั่งล่าสุดซึ่งผมได้ขออนุญาต

อาจารย์เข้าไปร่วมฟังบรรยายในวิชาทฤษฎี	 พี่วิชัยก็ยังคงเป็น	 “ศิราณี”	 ให้กับนักศึกษาเหมือนเดิม	

ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้	 ผมมีโอกาสเข้าไปในชั้นเรียน	 โดยอาจารย์อนุญาตให้ผมเข้าไปฟังในเรื่องที่สนใจ	

จำได้ว่าหลังจากการฟังวันนั้น	 เรายืนพูดคุยกันที่หน้าคณะเรื่องอาการอกหักของเพื่อนคนหนึ่งในชั้นเรียน	

เรียกว่าปลอบประโลมให้กำลังใจราวกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน		

	 จะว่าไป	 “พี่วิชัย”	 นี่แหละที่ผมรู้สึกสนิทสนมมากที่สุด	 เพราะเอาเข้าจริง	 แม้จะได้พูดคุยกับ

อาจารย์ในห้องมากมาย	แต่ก็จะเป็นเรื่องวิชาการความรู้มากกว่าเรื่องส่วนตัวทั่วไป		

	 จนเมื่อครั้งที่ผมตัดสินใจลาออก	โดยตั้งใจจะมาบอกลาออกในชั้นเรียนชาติพันธุ์	อาจารย์พิเชฐ	

ผู้สอน	 ก็ได้กล่าวให้ข้อคิดต่างๆ	 มากมายจนหมดไปหนึ่งคาบ	 และพวกเราก็ไม่ได้เรียนเลย	 ผมซาบซึ้ง

น้ำใจของอาจารย์เป็นอย่างมาก	 (แม้สัปดาห์ต่อมาผมจะลาออกอยู่ดี)	 ต่อมาผมก็เริ่มรู้สึกถึงความผูกพัน

เล็กๆ	 น้อยๆ	 แม้ว่าจะมีระยะห่างและการวางตัวที่ชัดเจนของอาจารย์อีกสองท่าน	 คืออาจารย์ยุกติและ

อาจารย์อนุสรณ์	 ครั้งหนึ่งหลังจากลาออกไปแล้ว	 ผมก็กลับมาทำเรื่องลาออกที่คณะ	 เมื่อได้ยินเสียง	 

โหวกเหวกของผม	 อาจารย์ยุกติก็เดินออกมาทักทายและพูดคุยกันสั้นๆ	 ส่วนอาจารย์อนุสรณ์ก็เคยกด

ไลก์อะไรตลกๆ	 ที่ผมโพสต์ในเฟซบุ๊กซึ่งเราเป็นเพื่อนกัน	 (และอาจารย์ก็ใช้เฟซบุ๊กทวงงานอันเอ้อระเหย

ชิ้นนี้ของผมด้วย)	

	 ออกนอกห้องไปไกล	 กลับมาที่ห้องเรียนนะครับ	 เราเรียนกัน	 3	 วันต่อสัปดาห์	 คาบละ	 3	

ชั่วโมง	 (ทว่าหลายครั้งมักจะลากยาวไปจน	 4	 ชั่วโมงนั่นแหละ)	 สำหรับผมแล้ว	 สรุปได้ง่ายๆ	 ว่าการ

เรียนที่นี่มีหัวใจหลักอยู่	3	อย่างคือ	“อ่าน	คิด	เขียน”	เราต้องส่งงานเกือบทุกคาบและมีส่วนร่วมในการ

เรียนอย่างสม่ำเสมอ	ทั้งการพูดคุยและการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารหรือหนังสือต่างๆ	ที่อาจารย์มอบ

หมายให้	 แน่นอนว่าจะทำอย่างนั้นได้	 กระบวนการที่เราต้องผ่านและทำให้กระจ่างในเบื้องต้นก็คือ	 “การ

อ่าน” 

	 เพื่อนร่วมรุ่นมีความหลากหลายไม่น้อย	อธิบายให้ชัดๆ	ก็คือ	เรามีทั้ง	“เด็กเนิร์ด”	อย่าง	“ไอ้

หนุน”	 ผู้ทำงานพิเศษขายการ์ตูน	 รุ่นใหญ่รู้เยอะอย่าง	 “พี่อูฐ”	 ที่จบมานุษยวิทยามาแล้ว	 มี	 “จุ๊กจิ๊ก”	

สาวมั่นขยันเก่งที่จบมานุษยวิทยามาเช่นกัน	 น้องเล็กผู้มุ่งมั่นอย่าง	 “ยุ้ย”	 “อุ้ย”	 ผู้มีความรู้หลากหลาย	

“พี่มิงค์”	ที่มีอะไรขำๆ	เปิ่นๆ	“พี่แต้ว”	ซึ่งจบปริญญาโทมาแล้ว	และเป็นเพื่อนสนิทของผม	ส่วนผมเป็น

ประเภทเอาตลกเข้าว่าตลอดเวลา		



195เลียบเลาะห้องเรียน

	 สำหรับเราในตอนนั้น	 เรื่องใหญ่เรื่องโตที่สุดนอกจากการอ่านตัวบท	 ก็คือการนำเสนอหน้า

ห้องเรียนในวิชาทฤษฎี	ที่ต้องนำเสนอเดี่ยวหน้าห้องและต้องศึกษามาเป็นอย่างดี	นั่นคือเรื่องที่ผมหวั่นใจ

มากที่สุด	 เพราะลำพังตนเองคนเดียวก็คงจะไม่สามารถทำได้ด	ี เราแบ่งงานการนำเสนอหน้าชั้นในคาบ

แรกที่เรียนวิชาทฤษฎีกับอาจารย์อนุสรณ์	ผมรู้จักนักทฤษฎีเพียงไม่กี่คน	และมึนงงสับสนว่าจะเลือกใคร

ดี	 ตอนนั้นคิดอย่างเดียวแค่ขอให้มันเป็นการนำเสนอวันหลังๆ	 ก็พอ	 จะได้มีเวลาเตรียมตัวเยอะหน่อย	

แล้วเสียงสวรรค์ก็ดังขึ้นข้างหูผมว่า	

	 “เฮ้ยย	เชื่อกู	เวเบอร์	ง่ายยย”	เสียง	“ไอ้หนุน”	นั่นเอง		

	 ผมยกมือเลือก	มักซ์	เวเบอร์	(Max	Weber)	ในทันที	ก่อนที่	“พี่อูฐ”	“อุ้ย”	และ	“จุ๊กจิ๊ก”	จะ

ทักขึ้นมาว่าเวเบอร์ยากหน่อยนะ	 ผมก็หันไปถาม	 “ไอ้หนุน”	 ว่าเคยอ่านงานเวเบอร์ไหม	 มันก็ตอบแบบ

ยิ้มๆ	ว่า	“เคยบ้างนิดหน่อย”		

	 “อ้าว	 ห่า	 ไหนบอกง่ายวะ”	 ผมท้วง	 “ไอ้หนุน”	 ไปแบบขำๆ	 ส่วนมันก็รับคำกับผมว่าจะช่วย

อย่างเต็มที่		

	 ผมจำคำพูดที่อาจารย์ยุกติเอ่ยกับพวกเราตั้งแต่คาบแรกที่เข้าเรียนได้ดี	 อาจารย์ยุกติบอกว่า	

“คุณไม่ต้องแข่งกันหรอก	ช่วยกันนะ	ช่วยกันอ่าน”	ยอมรับตามตรงประสาคนอ่านตัวบทไม่คล่อง	(จริงๆ	

เรียกว่าไม่ได้เรื่องเลยก็ได้)	 ผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาก	 เพราะตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะเอาตัวรอดจากตัว

บทมากมายก่ายกองที่ต้องอ่านได้อย่างไร		

	 หลังจากนั้นพวกเราจึงแบ่งกันอ่านหนังสือ	 โดยมีการแบ่งจำนวนหน้าและหน้าที่รับผิดชอบใน

การแปลส่วนของตัวเอง	แม้อาจารย์จะท้วงในภายหลังว่าทุกคนควรจะอ่านทั้งหมด	ผมรู้ตัวดีว่าถ้าต่างคน

ต่างอ่าน	 ผมคงจะไม่มีอะไรในหัวเข้ามาเรียนมากเท่ากับการอ่านแบบนี้	 ในรุ่นของเรา	 คะแนนเฉลี่ย

ภาษาอังกฤษไม่ได้ดีเลิศเลอ	ทุกคนไม่ได้อ่านคล่อง	แต่ทุกคนช่วยกัน	ก่อนเข้าเรียนหนึ่งวัน	เราจะส่งบท

แปลในส่วนของตัวเองให้คนอื่นๆ	 อ่านทำความเข้าใจ	 แน่นอนว่าผมซึ่งอ่อนสุดนั้นแทบจะเบี้ยวส่งทุกครั้ง	

และบางครั้งในวันหยุด	เราก็นัดกันมานั่งติวที่ธรรมศาสตร์	เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น			

	 บรรยากาศช่วงแรกเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน	 เราติวหนังสือกันอย่างกับ

เด็กมัธยม	 ผมไม่เคยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มาก่อน	 เพราะแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียน	 ก็

ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ	 ทว่าเมื่อการงานรัดรึงมากขึ้น	 แต่ละคนต่างไม่มีเวลามาเจอกันเพื่อพูด

คุย	ความตึงเครียดก็เกิดขึ้น	การอ่านตัวบทเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการเรียนอย่างยิ่ง	หลายครั้งที่เพื่อนๆ	

ช่วยผมเป็นอย่างมาก	 ทั้งจำนวนหน้าซึ่งผมจะได้น้อยกว่าใครเพื่อน	 ครั้งหนึ่ง	 “ยุ้ย”	 ถึงกับเคยแบ่งงาน

ของผมไปช่วยแปล	 ทั้งๆ	 ที่ของผมก็น้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้ว	 แต่การอ่านบ่อยๆ	 ก็ช่วยทำให้คล่องขึ้น	 แต่
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มันก็ไม่ง่ายจริงๆ	มีอยู่คาบหนึ่ง	 เราคุยกันเรื่องงานของ	คลิฟฟอร์ด	 เกียร์ซ	 (Clifford	Geertz)	 ในส่วน

ของผมนั้น	ผมอ่านไม่รู้เรื่องเลย	อาจารย์ก็กล่าวว่า	 “ไม่ต้องคิดมาก	คุณพูดมาเถอะ	คือพวกนี้บางทีมัน

อ่านยาก	 ตอ่ใหค้นทีใ่ชภ้าษาองักฤษเปน็ภาษาพอ่ภาษาแม	่ มนักย็งัอา่นไมรู่เ้รือ่ง”	 พวกเราในหอ้งตา่งกข็ำ 

แล้วผมก็สบายใจว่า	เออ	ไม่ใช่เพราะเราโง่มากอย่างเดียวสินะ		

	 การเรียนแต่ละครั้ง	 ความคิดทางด้านมานุษยวิทยาล้วนเป็นไปเพื่อทำความเข้าใจมนุษย์	 และ

มันก็ทำให้ผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นจริงๆ	 แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบอาจารย์ผู้สอนมากๆ	 คือเมื่อเวลาเราถาม

อะไรแล้วอาจารย์ไม่รู้	แกก็จะบอกแค่ว่า	“ผมไม่รู้”	ที่ผ่านมา	ผมมักจะเจอคนเก่งๆ	ที่ไม่ว่าอะไรก็รู้ไปทุก

เรื่อง	จึงเป็นเรื่องแปลกใจและออกจะชื่นชมเมื่อได้ยินคนที่รู้มากๆ	ยอมรับเต็มปากเต็มคำว่าไม่รู้		

	 หลายครั้งเรารู้สึกเหมือนกับคัลเจอร์ช็อก	(Culture	Shock)	ที่ต้องมาเจอการเรียนที่เอาจริงเอา

จังกับตัวบท	 เพราะเวลาเราเรียน	 เราจะคุยกันแทบทุกเม็ด	ประโยคนั้นหมายความว่าอย่างไร	คุณคิดว่า

อย่างไร	 ผมจำจากอาจารย์ได้อีกว่า	 เมื่อคุณเจอคัลเจอร์ช็อกก็ไม่ต้องตกใจมาก	 มันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำ	

เพราะมันจะทำให้คุณปรับตัวกับสิ่งใหม่	ได้ไปพ้นจากขีดจำกัดเดิมของตนเอง		

	 เรียนไปได้สักพัก	 บรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้น	 ผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายก่อนการ	 

เสนองานของเพื่อนสนิทของผม	 แต่ว่าผมเองก็ช่วยอะไรเธอได้ไม่มาก	 ได้แต่กดดิกชันนารีแปลศัพท์ยาก	

เรานั่งง่วนอยู่ที่ร้าน	 “ทรู	 คอฟฟี่”	 ตั้งแต่เย็นยันดึก	 ผมเป็นห่วงอย่างมากว่าพรุ่งนี้เธอจะรอดไหม	 จน

กระทั่งเช้าวันเสนองาน	 เธอหายตัวไป	 ไม่มีใครติดต่อเธอได้	 อาจารย์หัวเสียเป็นอย่างมาก	 ผมรู้ดีถึง

ความตึงเครียดของเพื่อน	ผมเสียใจที่ช่วยอะไรเธอได้น้อยมาก	และเสียใจมากกว่าเมื่อหลังจากวันนั้นเธอ

ก็ไม่มาเรียนอีกเลย	 เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมต้องกระตุ้นตัวเองมากยิ่งขึ้น	 เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้น

กับตัวเอง			

	 วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 เหลือเวลาอีกเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นก็จะถึงคิวเสนอหน้าชั้นของ

ผม	 ผมพยายามทั้งหาเพื่อนที่เก่งช่วยแปลให้	 นั่งรถไปถึงศาลายา	 และพบว่ามันยากเกินกว่าที่เพื่อนจะ

อ่านเข้าใจ	 ผมให้เพื่อนที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอยู่ที่โรงเรียนนายเรืออากาศช่วย	 แต่ก็ติดปัญหาความวุ่น

วายต่างๆ	 นานา	 ผมยอมรับว่าตัวเองอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง	 ความตึงเครียดกังวลทับถมในจิตใจ	 ไม่มี

ทางออกใดดีไปกว่าอ่านเอง	 แต่ความรู้ภาษาอังกฤษระดับได้เกรด	 1	ตั้งแต่	 ม.	 1	 ถึง	 ม.	 6	 จนกระทั่ง

เรียนราชภัฏได้	 B-	 เพราะลอกข้อสอบเพื่อน	 และคะแนน	 TU-GET	 ที่น้อยที่สุดในห้องเพียง	 240	

คะแนน	 ไม่มีทางที่จะอ่านได้เรื่องและเข้าใจ	 ผมนั่งกดแปลภาษาใน	 iPad	 จนปวดนิ้ว	 บางย่อหน้า	 แปล

ทุกคำก็ไม่เข้าใจ	ทุกอย่างเป็นไปด้วยความกระท่อนกระแท่น			

	 เหลืออีกไม่กี่วัน	 ผมพยายามหาสิ่งอื่นๆ	 มาช่วย	 เช่น	 งานภาษาไทย	 แต่ส่วนของผมกับงาน

ภาษาไทยที่มีก็ไม่ตรงกันนัก	อีกทั้งบางเล่มก็ถูกยืมจากห้องสมุดจนไม่รู้ว่าจะได้คืนเมื่อไร	ผมตามหาแทบ
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ทุกทาง	จนพบว่าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร	นครปฐม	มีอยู่เล่มหนึ่งที่แปลงานของเวเบอร์	ผม

หาทางจนยืมได้จากรุ่นน้องคนหนึ่ง	 เรานัดเจอกันที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	 เย็นวันนั้นผมกลับบ้านด้วยใจที่ชื้น

เย็นขึ้นนิดหน่อยจากหนังสือในมือ	 พรุ่งนี้ผมจะต้องเสนอแล้ว	 แต่ทุกอย่างยังไม่พร้อม	 ผมอ่านหนังสือ

ไม่รู้เรื่อง	และพบว่างานที่ดั้นด้นหามาก็ช่วยอะไรได้ไม่มาก		

	 ตีสาม	ผมนั่งน้ำตาซึมอยู่ที่โต๊ะอ่านหนังสือ		

 ... 

	 ในวันนำเสนอ	 ผมเอาไฟล์วิดีโอที่พูดถึงเนื้อหามานำเสนอเสริม	 หลังจากจบคลิป	 ผมนำเสนอ

เนื้อหาไปด้วยอาการเกร็ง	 สับสน	 และไม่รู้เรื่องอะไรที่ตัวเองเขียนมาจนเช้าเลย	 ผมไม่ได้นอน	 ตาลาย	

แต่แสร้งทำเป็นอารมณ์ดีเข้าว่า	 เผื่อทุกอย่างจะดีขึ้น	 ในที่สุดผมก็ตัน	 ผมนำเสนอแบบข้างๆ	 คูๆ	 โดย

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ	เกี่ยวกับเนื้อหาเลย		

	 ตอนที่ทำรายงานประกอบการนำเสนอ	 ตอนนั้นผมคิดว่าผมจะมีความคิดเห็นได้อย่างไร	 ใน

เมื่อตนเองไม่เข้าใจอะไรที่นำเสนอเลย	มันเป็นเช้าที่อับอาบ	เรามีรุ่นพี่มาเข้าฟังด้วย	ผมเสนอจบในเวลา

อันรวดเร็ว	และถูกถามว่าสิ่งที่นำเสนอมีเพียงเท่านี้หรือ	อาจารย์ถามผมต่อว่า		

	 “เอาละ	คุณมีความเห็นอย่างไรกับเวเบอร์บ้าง”	

	 ผมนั่งนิ่งเหมือนคนบ้าใบ	้ ในหัวสมองนั้นโล่งไปทุกอย่าง	 คิดอะไรไม่ออกทั้งสิ้น	 อยากให้เวลา

ผ่านไปเร็วเหลือเกิน	

	 “คุณอ่านแล้วตื่นเต้นไหม”	อาจารย์ถามผม		

	 “ไม่ครับ”	

	 “คุณไม่ตื่นเต้นเลยหรือที่เขาเสนอว่า....”	

	 อาจารย์เว้นช่วงไปอธิบายต่ออย่างละเอียดและน่าสนใจมากๆ	 แต่หูผมอื้อไปหมด	 ได้แต่ก้ม

หน้าอับอาย	หัวใจสั่นรัว	อาจารย์หันมาอีกครั้งและถามว่า	

	 “เป็นไง	คุณมีข้อคิดเห็นแล้วหรือยัง”	

	 ผมก้มหน้า	ไม่ปริปากสักคำ	อยากมุดหัวลงไปใต้โต๊ะแทบขาดใจ		

	 หลังจากจบคาบ	วันนั้นผมไม่พูดกับเพื่อนคนไหนเลยสักคำ	ได้แต่รีบเดินออกจากห้องและกลับ

บ้านให้ไวที่สุด		
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	 ถึงบ้าน	ผมปลดปล่อยความสะกดกลั้นต่างๆ	ในใจ	ร้องไห้ออกมาเต็มที่	

	 บ่ายวันนั้นเองที่ผมคิดว่าตนเองไม่มีคุณภาพพอจะเรียนต่อ		

 ... 

	 บ่ายวันนั้น	 เสียงโทรศัพท์แสดงความห่วงใยจากเพื่อนฝูงดังเข้ามาไม่ขาดสาย	 ผมขาดเรียนไป

หนึ่งคาบ	สองคาบ	และเริ่มทำตัวเกเรมากขึ้น	ด้วยเพราะเครียดหนัก	ผมหันหน้าหนีตำราและพึ่งพาสุรา

แทน	 ผมเที่ยวหนัก	 ดื่มกินโดยไม่สนใจการเรียน	 เพื่อนสนิทมากๆ	 ตั้งแต่สมัยเด็กก็มาเสียเอาช่วงนั้น	

ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่	 จิตใจของผมล่องลอยออกไปไกลจากการเป็นนักศึกษามากขึ้น	 สภาพของผมไม่ต่าง

จากขี้เมาที่ยังเกาะพ่อแม่กินไม่เลิกราเสียที		

	 เพื่อนๆ	 ต่างก็เป็นห่วงเป็นใย	 ทุกคนรู้ดีว่าผมเสียศูนย์กับเรื่องนี้ไม่น้อย	 แต่ผมก็เฉไฉว่ามี

ปัญหาเรื่องอื่นในชีวิต	แต่สุดท้ายผมก็เรียนต่อไป	พยายามสู้ใหม่		

	 กำลังใจเริ่มดีขึ้นเมื่อการเสนอหัวข้อในการฝึกทำวิจัยเป็นไปด้วยดี	 และอาจารย์ก็ชื่นชมว่าของ

ทุกคนดีและสามารถเป็นวิทยานิพนธ์ได้	 ผมกลับมาตั้งใจค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านเสื้อแดงในหัวข้อ

ของผม	 เพื่อนๆ	 แต่ละคนก็มีหัวข้อต่างกันไป	 “พี่มิ้งค์”	 ทำเรื่องดนตรี	 “พี่แต้ว”	 เรื่อง	 ด้านศาสนา		 

“พี่อูฐ”	เรื่องแรงงาน	ของ	“หนุน”	เป็นเรื่องชาติพันธุ์	ที่สนุกและผมชอบสุดคือของ	“ยุ้ย”	ที่ทำเรื่องหวย

กล่อง	ซึ่งแม่ของเธอเป็นคนให้ข้อมูลด้วย		

	 บรรยากาศในห้องเรียนเริ่มมีสีสันขึ้น	 ในระหว่างการเตรียมตัวลงพื้นที่	 แต่ละคนต่างก็ตื่นเต้น

ไปกับหัวข้อของตนเอง	พวกเราแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานทั้งในและนอกห้องเรียน		

	 แต่เพียงไม่นานหลังจากที่ผมรู้สึกอึดอัดกับการเรียน	จู่ๆ	ความรู้สึกไม่พร้อมในการเรียนก็ย้อน

กลับมาโจมตีมากขึ้น	 ยังไม่ทันที่จะลงศึกษาภาคสนาม	 ผมก็เขียนโน้ตนี้ขึ้นเพื่อปรึกษาเพื่อนในเฟซบุ๊ก

ของกลุ่ม			

 ... 

  ผมอยากปรกึษาเพือ่นๆ ทกุคนเกีย่วกบัความคดิทีจ่ะ “ลาออก” ของผมครบั 

  คงไม่ต้องพูดกันถึงความหนักหนาสาหัสที่ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันลำบากเพียงไร

ในชวีติการเรยีน ณ ทีแ่หง่นี ้ ผมมกัจะพรำ่บน่ถงึความยากอยูเ่สมอ พรอ้มดว้ยขอ้อา้งสารพดั

ในชวีติ อา่นไมท่นัเอย อา่นไมรู่เ้รือ่งเอย เกรดนอ้ยเอย แตน่ัน่อาจไมใ่ชป่ระเดน็สำคญัเทา่กบั

ความม ี“วนิยั” และความอดทนบากบัน่พากเพยีรใหง้านสำเรจ็ลลุว่ง ดงัเชน่ทีเ่ราไดเ้หน็ความ
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พยายามของยุย้ทีก่ม็คีะแนนภาษาองักฤษเทา่ๆ กนักบัผม แตเ่ธอกย็งัสามารถสง่งานแปลและ

ชว่ยเหลอืเพือ่นๆ ไดท้กุครัง้ ขณะทีผ่มนัน้เรยีนมาทัง้เทอม กลบัเคยสง่เพยีงแคค่รัง้เดยีว 

  ผมละอายใจมากครบักบัการทำตวัเปน็กาฝาก อาศยัแตค่วามชว่ยเหลอืจากคนอืน่ๆ  เตม็ที่

ก็ได้แค่ตลกไปวันๆ  ในห้องเรียนให้เพื่อนได้หัวเราะ  ยอมรับตามตรงว่าเมื่อไรที่เจอกับทะเล

อักษรมากมาย  ผมทั้งท้อใจและไม่อาจบังคับตนเองให้ทำมันให้สำเร็จลุล่วง  ยิ่งนานวันเข้า  

ผมยิง่ทกุขท์นกบัการตอ้งอา่น text 

  หลงัๆ  มานี ้ ผมถามตวัเองบอ่ยครัง้วา่เรามุง่มัน่กบัมนัมากแคไ่หน?  เราอดทนกบัมนัมาก

แค่ไหน?  เรามีแรงผลักดันหรือความมุ่งหวังอะไรกับมันมากแค่ไหน?  เรามีความสุขในการ

เรยีนกบัมนัอยา่งไร?   

  โอเค เรือ่งความสนใจตอนนีม้นัยงัตดัสนิไมไ่ด ้ผมไมช่อบวชิาชาตพินัธุ ์ไมช่อบการเขยีนที่

มีหลักเกณฑ์เป็นวิชาการ  ผมไม่มีความมั่นใจในการเรียนกับอาจารย์อนุสรณ์  แม้จะสนใจใน  

ตัวทฤษฎ ี ผมถามตัวเองว่าหัวข้อที่ผมจะทำอย่าง  “หมู่บ้านเสื้อแดง”  ผมสนใจมากแค่ไหน 

บอกได้เลยว่าผมสนใจเพราะว่ามันดูน่าสนใจ  แต่ถ้าถามว่าตัวตนเราสนใจมันจริงๆ  ไหม  ผม

คดิวา่มนัอาจจะยงัไมใ่ช ่

  เมือ่วนัพธุทีผ่า่นมา  ผมไดเ้หน็สหีนา้แววตาความมุง่มัน่ของอาจารยบ์ญุเลศิในการลงทำงาน

สนาม  ผมกลับไม่มีแรงบันดาลใจในการลงไปทำอะไรแบบนั้นเลย  ผมเพียงอยากมีความรู้

ความเข้าใจในทฤษฎีต่างๆ  เพื่อทำความเข้าใจสิ่งรอบตัวให้มากขึ้นก็เท่านั้น  ไม่ได้อยากสร้าง

ความรูอ้ะไรใหม ่ไมไ่ดอ้ยากเปน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งไหน 

  เมือ่พดูคยุกบัตวัเองไปมา  ผมจงึอาจเพิง่เหน็จดุเริม่ตน้ทีแ่ทจ้รงิของการเขา้มาเรยีนทีน่ี ่ ก็

คอืความคดิทีว่า่ “อยากเปน็นกัเขยีนทีฉ่ลาดขึน้”  

  หลายคำถามทีผ่มคอ่ยๆ ตอบตวัเองกย็ิง่สรา้งความสบัสน 

  กอ่นเขา้มาเรยีน ผมไดม้โีอกาสปรกึษากบัรุน่พีน่กัเขยีนคนหนึง่ชือ่วรพจน ์เขามนีสิยัใจคอ

คลา้ยๆ  กบัผมนีแ่หละ  รกัอสิระ  ไมช่อบกฎเกณฑ ์ แกเตอืนผมวา่  “แลว้ยจูะทนไดห้รอืเปลา่ 

กฎเกณฑ์มันเยอะ”  ตอนนั้นเรานั่งดื่มเบียร์กันอยู่ที่ปาย  ผมก็ตอบไปตามประสาวัยรุ่นอยาก

ลองวา่ “คดิวา่ไดน้ะครบั” 

  ถึงแม้จะไม่มีใครการันตีหรอกว่าจบออกไปแล้วจะต้องเป็นนักวิชาการ  แต่การฝึกฝนที่นี่

ลว้นบม่เพาะใหเ้ราเปน็ไปในแนวทางนัน้  และแนน่อนวา่เราควรตอ้งฝกึตนเองใหไ้ดแ้บบนัน้ให้
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ได ้ แล้วถามว่าท่ามกลางการฝึกฝนอดหลับอดนอนจมอยู่กับเนื้อหาเหล่านี ้ ผมทำได้ไหม  ก็

อาจจะไดส้กัวนั ถา้ภาษาผมดกีวา่นี ้

  แตต่อนนีไ้มไ่หว 

  “ไมไ่หวจรงิๆ”    

  ความรู้สึกนี้มันเพิ่มมากขึ้นทุกวันๆ  ทั้งพฤติกรรมตัวเอง  โดยเฉพาะเรื่องการอ่าน  text 

แรกๆ  กท็ุม่เท  พอหนกัๆ  และนานวนัเขา้มนัไมไ่หว  อา่นแลว้ทอ้  แลว้นีม่แีนวโนม้วา่จะปรบั

ระบบมาอา่นเองทัง้หมด (ซึง่เราคดิวา่ด)ี การเรยีนรูข้องเรากย็อ่มกลายเปน็การฝากความหวงั

ไวก้บัเพือ่นในการเลกเชอรถ์า่ยเดยีว 

  ถามวา่ผมอดทนมากพอหรอืยงั  ผมกไ็มต่า่งจากตุก๊ตานัน่แหละ  เราเตบิโตมาคลา้ยๆ  กนั 

รำ่เรยีนมาในความเขม้ขน้ (ทีเ่บาบาง) ใกลเ้คยีงกนั ไมไ่ดว้า่ตุก๊ตาไมอ่ดทนนะ แตเ่ธออาจจะ

ฉลาดกวา่ผมทีรู่เ้ทา่ทนัตวัเองกอ่นกเ็ปน็ได ้

  อย่างไรก็ด ี (ทำนิ้วงุ้มแบบอุณโณ)  ผมยังไม่ได้ตัดสินใจ  ผมอยากปรึกษาเพื่อนๆ  และ

อาจารย์อีกสักท่าน  คุณจะสังเกตได้ว่าคนที่หัวเราะดังมากเท่าไร  เบื้องหลังเขาก็มักจะร้องไห้

พอๆ กบัเสยีงแหง่ความสขุนัน้นัน่แหละ ลบัหลงัพวกคณุนะ่ ผมขำไมค่อ่ยออกหรอก 

  ขอบคณุสำหรบัคำปรกึษาลว่งหนา้ครบั 

  กตญัญ ู

  ... 

	 หลังจากที่ผมโพสต์ข้อความนี้ไป	 เพื่อนๆ	 ต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นและความเป็นห่วง

มากมาย	ผมอ่านด้วยน้ำตาที่ปลาบปลื้มใจ	เพื่อนๆ	ต่างโทรศัพท์มาพูดคุย	เรียกว่า	“ดราม่า”	กันมากๆ		

	 แต่ผมขอยกความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจมากจาก	“พี่อูฐ”	มาเล่าให้ฟังนะครับ	

 ...  

  มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามานุษยวิทยาเป็นเป้าหมายหรือวางให้มันเป็นเครื่องมือของเรา...   

มนัไมไ่ดบ้อกวา่ใครเจง๋กวา่ แตว่า่มานษุยวทิยาจะเหมาะกบัใครในแบบไหนมากกวา่ บางครัง้พี่

ก็ยังเคยคิดว่าคุ้มไหมกับการมาเรียน  ขนาดเมื่อเช้ายังถามตัวเองอยู่เลยว่าทำไมกูต้องทรมาน

ตวัเองขนาดนีว้ะ แตบ่างครัง้กม็จีติใจฮกึเหมิ อยา่งฟงัอาจารยบ์ญุเลศิ ไมไ่ด ้Inspire จากการ

ลง Field แบบนัน้นะ แตช่อบทีอ่าจารยบ์อกวา่เดก็ฝรัง่มนักไ็มไ่ดเ้กง่กวา่เราหรอก 
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  เพราะฉะนัน้ไมต่อ้งหว่งวา่เราหรอืใครๆ  จะคดิทอ้  ตวัพีเ่องกไ็มเ่คยคงเสน้คงวาหรอก  มนั

สลับกันไปมาระหว่างการชั่งใจตัวเอง  ระหว่างความคุ้มค่าของสิ่งที่ทำกับการกลับไปทำงาน

เลี้ยงตัวเองดีกว่า  ตอนนี้เราไม่ได้เป็นนักเรียนมานุษยวิทยา  แต่เราเป็นนักมานุษยวิทยาแล้ว 

เราตา่งอยูใ่นฟลิดท์ีก่ำลงัทำ  participant  observation  เพราะเราตา่งเขา้ไปมสีว่นรว่มกบัมนั 

แลว้กถ็อยออกมาสงัเกตการณ ์ ใครค่รวญกบัตวัเอง ตัง้คำถามกบัตวัเอง บงัเกดิความไมแ่นใ่จ 

กลบัมาจดุยนืเดมิวา่เราจะเอามานษุยวทิยาไปไวต้รงไหนของชวีติ ถา้เปา้หมายของพี ่(อดุมคติ

ที่สุด)  มันเป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือ  แต่ชีวิตจริง  เราอาจเป็นเพียงพ่อค้าขายผัก  

นกัมานษุยวทิยากไ็ด ้ In  fact  มานษุยวทิยามนักต็อ้งเปน็ทัง้เปา้หมายและเครือ่งมอืนัน่แหละ 

เพยีงแตม่นัชอบทารณุตอ่เรามากกวา่สาขาอืน่ มนัโหดรา้ยตอ่เรา แตถ่า้เราผา่นมนัไปได ้มนัก็

จะไมม่อีทิธพิลตอ่เรา  เปรยีบเหมอืนเปน็พธิกีรรมเปลีย่นผา่น  หรอืเรยีน  รด.  ผา่น  หลงัจาก

นัน้สิง่ทีจ่ะแสดงความเปน็นกัมานษุยวทิยากค็อืวธิคีดิของเราทีม่นัตดิตัง้ในหวัสมองของเราแลว้  

  การอ่าน  Text  เป็นวิธีการหาความรู้ที่ที่นี่ให้คุณค่ามากที่สุด  มันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยง  

ไม่ได้ที่เราต้องเผชิญ  แต่ต่อไปหลังจากนั้น  วิธีการหาความรู้มีหลายช่องทาง  ไม่แน ่ เทรนด ์ 

นกัมานษุยวทิยาอารม์แชร ์ [armchair  anthropologist]  อาจจะกลบัมาฮติอกีกไ็ด ้ อาจจะยาว

สักหน่อยและดูเหมือนคร่ำครวญ  ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากพรั่งพร ู แต่เอาเท่านี้ก่อน  ไม่ได้

หวงัเปน็คำตอบใหใ้คร (ดเูทม่ัย้) แตย่ทูำใหพ้ีต่อบคำถามใหต้วัเองเหมอืนกนั เออ ขอบใจวะ่ที่

เสนอกระทู้นี ้ มีสักกี่คนวะที่จะลาออกแล้วประกาศขอการมีส่วนร่วมจากเพื่อน  สุดท้ายมันก็

ตอ้งชัง่ตวัเองนัน่แล ลองใครค่รวญด ู

 ... 

	 ทั้งอาจารย์และเพื่อนทำให้ผมชั่งใจอยู่หนึ่งสัปดาห์	 ก่อนที่สุดท้ายผมจะลาออก	 ทำให้ผมได้มี

โอกาสลัดเลาะห้องเรียนมานุษยวิทยาเพียงเกือบหนึ่งเทอมเท่านั้น			

	 ช่วงเวลาที่ผมลาออกนั้น	ผมได้มีโอกาสดูหนังเรื่อง	One Day	ซึ่งผมชอบมาก	มันออกจะเป็น

หนังน้ำเน่าอารมณ์เกาหลีนิดหนึ่งด้วยซ้ำ	 แต่มันก็ให้ความรู้สึกหนึ่งแก่ผม	 คือการเป็นนักเขียนอาจไม่

จำเป็นต้องฉลาดล้ำหรือเป็นนักวิชาการก็ได้	 มันอาจดูเป็นข้อแก้ตัว	 ทว่าเสียงในใจบอกกับผมอย่างนั้น	

ผมยังอยากเป็นนักเขียนอยู่	 เพียงแต่ความต้องการเป็นนักเขียนอันชาญฉลาดมันหายไป	 ความยิ่งใหญ่	

ความมีชื่อเสียง	 ได้รับการยอมรับจากแวดวงปัญญาชน	 มันหมดไป	 ผมอาจเป็นเพียงนักเขียนโง่ๆ	 คน

หนึ่งที่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนเพียงเท่านั้นก็คงพอแล้ว	ผมคิดอย่างนี้		



	 บอกตามตรงว่าผมไม่รู้ว่าตนเองคิดถูกไหม	 แต่ก็นั่นละครับ	 ผมตัดสินใจลาออกจากการเรียน

ในที่สุด	 แต่ก็ใช่ว่าความคาดหวังของผมจะไม่บรรลุ	 ก็ในเมื่อผมได้ทั้งมิตรภาพที่ดี	 การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	

และได้อ่านหนังสืออีกตั้งมากโข	สุดท้ายผมโน้ตข้อความฝากถึงเพื่อนก่อนจากไปอีกครั้ง			

 ... 

	 ไม่น่าเชื่อว่าช่วงเวลาสั้นๆ	จะทำให้ผมรู้สึกกับพวกเรามากขนาดนี้	 ผมไม่รู้หรอกว่าอีกสี่ซ้าห้าปี

ผมจะเสียดายไหมที่ตัดสินใจจากไป	แต่วันนี้ผมบอกตัวเองได้แล้วว่า	“ไม่”	

	 เส้นทางของคนมีหลายแบบ	ถนนแบบที่พวกคุณไปมันขรุขระจนตูดระบม		

	 ด้วยว่าเป็นมนุษย์รักสบายและขี้เกียจตัวเป็นขน	ผมจึงขอแวะข้างทาง	

	 หาลำธารดื่มน้ำเย็นๆ	ชื่นชมแมกไม้ข้างทาง	ดื่มด่ำกับแสงตะวันและหมู่ดาวยามค่ำคืนอย่างช้า

เชื่อง	ค่อยๆ	เดินไปตามหนทางอีกแบบหนึ่งของชีวิตก็แล้วกัน	

	 ประโยคจากหนังเรื่องหนึ่ง	 (One  Day)	 ที่ผมชอบมาก	 กล่าวว่า	 “ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร	

วันนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว”	

	 ผมดีใจในวันนี้และวันที่ผ่านมา	 ขอบคุณพวกเราทุกคนกับความจริงใจ	 ความห่วงใย	 เสียง

หัวเราะ	 และความมุ่งมั่นแรงบันดาลใจที่ส่งทอดถึงกัน	 เสียงหัวเราะและความรู้ที่ผมได้แลกเปลี่ยนกับ

พวกคุณนั้นเป็นอีกช่วงชีวิตอันมีค่าที่ผมจะเก็บมันไว้ในความทรงจำอันแสนดี	

 … 

	 ผมคิดว่าห้องเรียนแต่ละห้องย่อมมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปตามผู้คนที่เข้ามาร่วมใช้ชีวิต	

ผมโชคดีที่	 9	 ชีวิตที่เริ่มต้นเรียนด้วยกัน	 แม้จะมีนิสัยใจคอและความสนใจแตกต่างกันไป	 แต่สิ่งหนึ่งที่

ผมได้รับจากเพื่อนร่วมชั้นคือความรู้สึกสนิทสนมกลมเกลียวแบบที่เราเคยได้รับในวัยเด็ก	 อีกทั้งผสม

ปนเปไปกับความเป็นห่วงเป็นใย	 ตักเตือนกันและกันในแบบผู้ใหญ่	 จะว่าไปแล้ว	 ห้องเรียนของผมจึง

ไม่ใช่เพียงตำราหนาหนัก	 หากการเข้ามาร่วมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็หาได้ต่างจากตำรับตำราความรู้อัน	 

เข้มข้นเลยละครับ		
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