
แม้ว่�ก�รเกิด แก่  เจ็บ ต�ย ของคนเร�นั้นดูเหมือนจะเป็นกระบวนก�ร 

ต�มธรรมช�ติที่เร�หลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่ก็ใช่ว่�คว�มเป็นไปและคว�มเสื่อมทรุด

ของชีวิตจะเป็นไปโดยตัวมันเอง  และอ�ศัยเพียงคำ�อธิบ�ยและก�รเยียวย�

จ�กวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์กับคัมภีร์ท�งศ�สน�เท่�นั้น  ทว่�คว�มรู ้ท�ง

สังคมศ�สตร์ก็ได้เข้�ม�มีส่วนในก�รชี้ให้เห็นแง่มุมท�งสังคมวัฒนธรรมอันเป็น

เงื่อนไขประก�รสำ�คัญที่หล่อหลอมปรับรูปสถ�นะสุขภ�พและคว�มเจ็บป่วยของ

คนไม่น้อยเช่นกัน  กล่�วให้ง่�ยก็คือ  เร�ไม่ส�ม�รถจะอธิบ�ยก�รปฏิสนธิของ

ตัวอ่อนว่�เกิดจ�กก�รผสมระหว่�งสเปิร์มกับไข่  แต่คว�มเป็นไปได้ที่จะเกิด

ก�รปฏิสนธิหรือไม่นั้น  ยังข้องเก่ียวกับคว�มสัมพันธ์ของคนอื่นๆ  ที่นอกเหนือ

ไปจ�กหญิงช�ยผู้ให้กำ�เนิดท�รกอีกด้วย  ยิ่งไปกว่�นั้น  โอก�สในก�รลืมต�

ขึ้นม�ดูโลกของเหล่�ท�รกนั้นยังเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอัน

มีส่วนผลักดันหรือขัดขว�งโอก�สดังกล่�วอย่�งปฏิเสธไม่ได้ ที่กล่�วม�ข้�งต้นก็

เพื่อให้ภ�พกว้�งๆ ว่� บทคว�มทุกบทในว�รส�รสังคมวิทย�ม�นุษยวิทย� ฉบับ 

“โลก-คน-ไข้”  ท่ีท่�นผู้อ่�นถืออยู่น้ี  มีจุดสนใจร่วมกัน  นั่นก็คือ  ก�รชี้ให้เห็น

ว่� “ไข้” หรือสถ�นะท�งสุขภ�พของ “คน” น้ัน  มิใช่เพียงแง่มุมด้�นชีวภ�พของ

คนคนหนึ่ง ห�กยังมีคว�มเกี่ยวพันกับ “โลก” ที่โยงใยคว�มคิด คว�มรู้ คว�ม

เชื่อ ก�รกระทำ� และอำ�น�จของคนอื่นๆ อีกไม่น้อย ซึ่งสิ่งเหล่�น้ีส�ม�รถส่งผล

ต่อสุขภ�พและคว�มเจ็บป่วยของคนคนหนึ่งได้ 

บรรณาธิการแถลง
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ในบทคว�มแรก “ ‘ทำ�ไมจึงท้อง’ คำ�ถ�มท่ีหนู...ไม่อย�กตอบ: ว่�ด้วยประสบก�รณ์ก�ร

คุมกำ�เนิดจ�กมุมมองของวัยรุ่นหญิงท่ีตั้งครรภ์ในวัยเรียน”  ว�ทินีย์  วิชัยย� จะพ�ผู้อ่�นเดิน

ท�งเข้�ไปสู่โลกของ “แม่วัยรุ่น”  ผู้ที่ถูกสังคมมองว่�ประพฤติผิดทำ�นองคลองธรรม  ไม่ได้เป็น  

“ผู้หญิงที่ดี”  และ  ไม่ใช่  “วัยรุ่นท่ีดี”  ต�มกรอบเกณฑ์ที่สังคมว�งไว้  ผ่�นเรื่องเล่�ว่�ด้วยก�ร 

คุมกำ�เนิด  บทคว�มนี้สะท้อนว่�ก�รคุมกำ�เนิดมิได้เป็นเพียงเรื่องของคนไม่กี่คน และไม่ใช่เป็น

เร่ืองท�งก�รแพทย์เท่�นั้นด้วย  ห�กแต่เป็นปร�กฏก�รณ์ที่ล้วนแต่ถูกกำ�กับไว้ด้วยอุดมก�รณ์

เรื่องก�รแต่งง�น  คว�มเป็นหญิง  คว�มเป็นช�ย  อ�ทิ  เรื่องก�รคุมกำ�เนิดโดยก�รใช้ถุงย�ง

อน�มัย  ซ่ึงในท�งก�รแพทย์ถือว่�เป็นวิธีที่มีประสิทธิภ�พในก�รป้องกันก�รตั้งครรภ์และ 

โรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์  แต่สำ�หรับ “แม่วัยรุ่น” กับคู่รักของพวกเธอแล้ว  มันคือสัญลักษณ์

ที่สื่อถึงคว�มไว้ใจ  คว�มหม�ยท่ีว่�น้ีสร้�งคว�มกดดันและปิดกั้นท�งเลือกของ  “แม่วัยรุ่น” 

ในก�รจัดก�รร่�งก�ยของเธอเองไม่น้อยเลย  นอกจ�กนี้  ว�ทินีย์ยังชี้ให้เห็นว่�ก�รเลือกวิธีคุม

กำ�เนิดเป็นจุดตัดของอำ�น�จของอุดมก�รณ์หล�กหล�ยประก�รที่สร้�งผลกระทบไม่เฉพ�ะ

เพียง  “แม่วัยรุ่น”  แต่ยังกระทบต่อวิธีคิดและพฤติกรรมก�รคุมกำ�เนิดของฝ่�ยช�ยด้วยเช่นกัน  

ตอนท้�ยของบทคว�ม  ว�ทินีย์อธิบ�ยว่� ภ�ยใต้คว�มกดดันจ�กอำ�น�จในเชิงอุดมก�รณ์

ม�กม�ย  “แม่วัยรุ่น”  เรียนรู้ที่จะเลือกใช้วิธีก�รกินย�คุมกำ�เนิด  ซึ่งแม้ว่�จะมีคว�มเสี่ยงจ�ก

หล�ยปัจจยั แต่เธอมองว่�เป็น “ท�ง” ทีเ่ธอสร้�งเองได้และมีอำ�น�จในก�รควบคมุร่�งก�ยตวัเอง 

ได้เต็มท่ีต�มแต่คว�มรู้และประสบก�รณ์ที่พวกเธอมี  บทคว�มของว�ทินีย์จะช่วยทำ�ให้เร� 

เข้�ใจม�กขึ้นว่�  ก�รคุมกำ�เนิดเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่�ท่ีจะอธิบ�ยจ�กเงื่อนไขระดับ

ปัจเจกบุคคล

ต่อด้วยอีกหนึ่งบทคว�มที่อธิบ�ยถึงเงื่อนไขเชิงโครงสร้�งสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อ

ปร�กฏก�รณ์สุขภ�พ ก็คือบทคว�มของ บุษบงก์ วิเศษพลชัย เรื่อง “ปรปรวนบ�รังชลองโตนเล: 

ประสบก�รณ์ก�รคลอดของเมียฝร่ังช�วกัมพูช�กับก�รปะทะกันของวัฒนธรรม”  บุษบงก์ชวน

ผู้อ่�นไปสัมผัสประสบก�รณ์ก�รตั้งครรภ์และก�รคลอดของ  “ปรปรวนบ�รัง”  หรือเมียฝรั่ง

ในกัมพูช�  โดยชี้ว่�โลกปัจจุบันมีก�รไหลเวียนผู้คน  วัฒนธรรม  คว�มคิด  คว�มเช่ือ  ไปยัง

ส่วนต่�งๆ  ของโลกอย่�งรวดเร็ว  และเกิดก�รปะทะกันท�งวัฒนธรรม  ซึ่งในกรณีของกัมพูช�  

ก�รปะทะกันระหว่�งวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมพื้นบ้�น  ได้หล่อหลอมวิธีคิดและ 

ปฏิบัติก�รในก�รคลอดและตั้งครรภ์ของหญิงกัมพูช�ด้วย  กระนั้นก็ต�มบุษบงก์มองว่�คว�ม

เชือ่เรือ่งก�รคลอดและก�รดูแลหลังคลอดในสงัคมกมัพูช� ไม่ว่�จะเป็นข้อห้�ม พิธกีรรมพ้ืนบ้�น  
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ก�รไหว้ผี  ค�ถ�เวทมนตร์  รวมถึงบทบ�ทหมอตำ�แย  มิได้ถูกวัฒนธรรมตะวันตกเบียดขับจน 

สูญสล�ยไปอย่�งเบ็ดเสร็จเด็ดข�ด  ห�กแต่ปฏิบัติก�รต่�งๆ อันเกี่ยวกับเรื่องก�รตั้งครรภ์และ

ก�รคลอดจ�กวฒันธรรมสองกระแสมลีกัษณะขบัเคีย่ว และถกูเปลีย่น/ปรบั ไปต�ม “ก�รใช้ง�น” 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของปรปรวนบ�รังให้ม�กที่สุด โดยในบทคว�มนี้บุษบงก์ได้เล่�เร่ืองร�ว

ผ่�น 2 กรณีศึกษ� ซึ่งจะทำ�ให้เห็นว่�ปฏิบัติก�รเกี่ยวกับก�รตั้งครรภ์และก�รคลอดของปรปรวน 

บ�รังได้กล�ยเป็นเคร่ืองยกสถ�นภ�พท�งสังคมให้สูงข้ึนได้อย่�งไร และพวกเธอได้สรรค์สร้�ง

ยุทธวิธีในก�รหลบ/หลีก/เลือกวิธีก�รจัดก�รกับครรภ์ของเธอเองได้อย่�งไรท่�มกล�งก�รปะทะ

จ�กคว�มศิวิไลซ์ของวัฒนธรรมตะวันตก 

จ�กบริบทสังคมวัฒนธรรมในกัมพูช�  ณัฐย�  สมวะเวียง  ชวนท่�นผู้อ่�นกลับเข้�สู่

บริบทสังคมไทยผ่�นบทคว�มเรื่อง  “ก�รแพทย์พื้นบ้�นกับก�รเยียวย�รักษ� ‘คว�มบ้�’ ใน

สังคมไทยภ�คเหนือ”  ซึ่งเป็นก�รสำ�รวจองค์คว�มรู้ท�งก�รแพทย์ในก�รจัดก�รกับคว�มเจ็บ

ป่วยท�งจิต  โดยอภิปร�ยถึงข้อถกเถียง  คำ�อธิบ�ย  ก�รให้คว�มหม�ยและคุณค่�ต่อคว�ม

เจ็บป่วยท�งจิตทั้งจ�กมุมมองก�รแพทย์สมัยใหม่กับแพทย์พื้นบ้�นในหล�ยๆ  สังคม ณัฐย�

พย�ย�มที่จะเชื่อมโยงก�รสำ�รวจสน�มเบ้ืองต้นของตนเองเข้�กับง�นศึกษ�ด้�นก�รแพทย์

พื้นบ้�น  โดยพย�ย�มชี้ให้เห็นถึงจุดเหมือนอันว่�ด้วยข้อจำ�กัดของก�รแพทย์สมัยใหม่  และ

ว่�ด้วยก�รให้คุณค่�ด้�นคว�มเชื่อพื้นบ้�นของก�รรักษ�แบบก�รแพทย์พื้นบ้�น  อย่�งไรก็ดี  

ณฐัย�สนใจศกึษ�วิธีก�รเยยีวย�ในบริบทสังคมวฒันธรรมภ�คเหนอืของไทย  โดยอภปิร�ยผ่�น

กรณีศึกษ�ว่�ด้วยคว�มเจ็บป่วยของผู้หญิงวัยกล�งคนผู้หนึ่ง  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่�ก�รรักษ�จ�ก

แพทย์สมัยใหม่มิอ�จเยียวย�อ�ก�รเจ็บป่วยของเธอได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและน่�พอใจ หนำ�ซำ้�

กลับบ่ันทอนกำ�ลังใจในก�รเดินท�งไปรักษ�  ในกรณีนี้  ณัฐย�เล่�ว่�อ�ก�รป่วยของหญิงวัย

กล�งคนได้รับก�รรักษ�และวินิจฉัยจ�ก “ครูบ�” และ “คนทรง” ซึ่งใช้ชุดคว�มรู้อันหล�กหล�ย 

ประกอบกับขั้นตอน กระบวนก�ร และปฏิบัติก�รต่�งๆ จ�กคว�มเช่ือในศ�สน�พุทธ คว�มเช่ือ

เรื่องภูติผี โหร�ศ�สตร์ ไสยศ�สตร์ และสมุนไพร ผสมผส�นกัน จนเธอห�ยป่วยและกลับบ้�น

ได้  ณัฐย�มองว่�คว�มแพร่หล�ยของก�รแพทย์สมัยใหม่ในภ�คเหนือของไทยมิได้เบียดขับ 

องค์คว�มรู้และก�รแพทย์พื้นบ้�นในภ�คเหนือให้สูญสล�ยไปอย่�งเบ็ดเสร็จ  แต่ก�รแพทย ์

พื้นบ้�นกลับเป็นชุดคว�มรู้และวิธีก�รรักษ�ที่ “ใช้ได้” อีกทั้งยังส�ม�รถเยียวย�และตอบสนอง

คว�มต้องก�รของคนป่วยได้ตรงจุดกว่� 
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บทคว�มเกี่ยวกับคว�มเจ็บป่วยท�งจิตอีกหนึ่งบทคว�มอยู ่ในบริบทสังคมเมือง 

บทคว�ม “ว�ทกรรมของโรคจิตเวชในประเทศไทยและกระบวนก�รตีตร�กล่�วโทษ”  โดย  

ชนก�นต์  ชัชว�ล�  เป็นก�รอภิปร�ยว่�คว�มรู้  ก�รรับรู้  และก�รตีคว�มเกี่ยวกับโรคจิตเวช

ในสังคมไทยนั้นประกอบด้วยว�ทกรรมท่ีหล�กหล�ย  คว�มสนใจของชนก�นต์มุ่งมองไปที่ 

ว�ทกรรมท�งแพทย์สมัยใหม่ว่�ด้วย “โรคจิตเวช” ซึ่งแง่มุมที่ชนก�นต์อภิปร�ยไว้อย่�งน่�สนใจ 

ได้แก่  ข้อสังเกตท่ีว่�ก�รใช้องค์คว�มรู้ท�งแพทย์สมัยใหม่ในก�รรักษ�ผู้ป่วยจิตเวชให้ห�ย

จ�กโรคนั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขเดียวท่ีจะทำ�ให้คนป่วยกลับกล�ยม�เป็นคนเดิมที่อยู่ในสังคมได้

อย่�งสมบูรณ์ แต่ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่ส่งผลต่อก�รนิย�มตัวตนคว�มเป็นคนปกติของผู้ป่วยด้วย 

อ�ทิ  ก�รไม่ได้รับก�รยอมรับจ�กชุมชน  ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนว่�ก�รไม่ยอมรับ-ตีตร�จ�กสังคมให้

กล�ยเป็น  “คนช�ยขอบ”  ก็เป็นปัจจัยสำ�คัญอย่�งหนึ่งท่ีทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ห�ยจ�กอ�ก�รท�งจิต

ได้ดังเดิม นอกจ�กนี้ อีกแง่มุมหนึ่งที่น่�สนในของบทคว�มนี้ก็คือ ก�รรักษ� “โรคท�งจิตเวช” 

ด้วยองค์คว�มรู้ท�งว�ทกรรมก�รแพทย์สมัยใหม่  มิเพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตท�งสังคมของ

ผู้ป่วยเท่�นั้น  ทว่�ยังกระทบต่อครอบครัวของผู้ป่วยอย่�งสำ�คัญ  ในตอนท้�ยของบทคว�ม  

ชนก�นต์ได้ยกกรณีตัวอย่�งท่ีเคยปร�กฏเป็นข่�วดังในหน้�หนังสือพิมพ์ขึ้นม�เพื่อชี้ให้เห็นว่�

องค์คว�มรู้ก�รแพทย์สมัยใหม่ว่�ด้วยจิตเวชเองก็ไม่ได้มีคว�มเป็นเอกภ�พ  แต่กลับถกเถียง

และย้อนแย้งกันอย่�งย�กที่จะห�ข้อสรุปได้ 

เรื่องร�วเกี่ยวกับอ�ก�รท�งจิตในว�รส�รฉบับนี้ได้ขย�ยพ้ืนที่ในก�รอธิบ�ย “จิตเภท”  

(Schizophrenia) โดยเชื่อมโยงไปถึงบริบทสังคมก�รเมือง บทคว�มเรื่อง “ ‘คว�มปร�รถน�

แบบจิตเภท’  กับก�รปฏิวัติจิตไร้สำ�นึกท�งสังคมก�รเมือง”  โดย  ธนศักดิ์  ส�ยจำ�ป�  ได้นำ�

เสนอทรรศนะและข้อถกเถียงของ ชีลล์ เดอเลิซ กับ เฟลิกส์ กัตต�รี (Gilles Deleuze and 

Félix Guattari) ซึ่งเป็นคว�มพย�ย�มปรับเปลี่ยนกรอบก�รมองจิตเภทในฐ�นะเป็นตัวปัญห�

และก่อให้เกิดคว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจและสังคมเสียใหม่  โดยใช้แนวคิด  “เภทวิเคร�ะห์” 

(schizoanalysis)  ม�เป็นกรอบคิดเพื่อตั้งคำ�ถ�มและวิพ�กษ์ตรระกะและคำ�อธิบ�ยเก่�ๆ  ที่

อธิบ�ยกลไกก�รทำ�ง�นของจิตกับก�รเก็บกดปิดกั้นจิตไร้สำ�นึก  และมักจะมุ่งสร้�งคำ�อธิบ�ย

ในระดับปัจเจกบุคคลหรือคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคล แต่ข้อถกเถียงของเดอเลิซ  กับ  กัตต�ร ี 

เป็นก�รเสนอคำ�อธบิ�ยกระบวนก�รสร้�งจติไร้สำ�นกึในระดบัสงัคม  คว�มน่�สนใจของบทคว�ม

ของธนศักดิ์จึงเป็นก�รยกเอ�คว�มเจ็บป่วยท�งจิตข้ึนม�ถกเถียงในเชิงปรัชญ�  และเช่ือมโยง

ตรรกะในก�รอธิบ�ยคว�มเจ็บป่วยท�งจิตไปสู่ก�รสร้�งพ้ืนท่ีในก�รเปล่ียนแปลงท�งก�รเมือง 
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คอลัมน์  “เลียบเล�ะห้องเรียน”  นำ�เสนอบทคว�มของ  ปริญญ�  สมบุญย่ิง  เร่ือง  

“ตัวตน  ‘คนพิก�ร’:  ก�รต่อสู้  คัดค้�นคว�มพิก�รท�งสังคม”  ซึ่งได้รับร�งวัลผลง�นดีเย่ียม 

ระดับปริญญ�ตรี  จ�กก�รประกวดข้อเขียน  “คน  ในกระแสก�รเปลี่ยนแปลง”  ส่วนหนึ่งของ 

ก�รสัมมน�วิช�ก�รประจำ�ปี  พ.ศ. 2556  ของศูนย์ศึกษ�สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย  คณะ

สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย�  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์  บทคว�มของปริญญ�ได้ร้อยเรียง 

เรื่องร�วอันผสมผส�นคว�มคิด คว�มรู้สึก และก�รใช้คว�มรู้ท�งสังคมวิทย�และม�นุษยวิทย� 

ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจก�รประกอบสร้�งท�งสังคมว่�ด้วย “คว�มพิก�ร”  อันจะนำ�ไปสู ่ 

อัตลักษณ์ของคนพิก�ร  และคว�มเข้�ใจที่สังคมมีต่อพวกเข�  อย่�งไรก็ดี  คำ�ว่�  “คนพิก�ร” 

ต�มคว�มเข้�ใจท่ัวไป  อ�จโยงใยกับคว�มด้อยสมรรถภ�พ  คว�มหดหู่  หรือภ�พลักษณ์ใน 

แง่ลบ แต่บทคว�มกึ่งวิช�ก�รของปริญญ�ได้ถ่�ยทอดให้เห็นถึงวิธีคิด ก�รต่อสู้  และก�รดำ�รง

ชวีติประจำ�วนัของคนพกิ�รออกม�ได้อย่�งมสีีสันและอ่�นสนกุ  อกีทัง้ทำ�ให้เร�เหน็ว่�ก�รเค�รพ

ในศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์อย่�งเท่�เทียมกันนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และมิควรถูกจำ�กัดให้ใช้

กับคนประเภทใดประเภทหนึ่ง ห�กแต่เป็นสิ่งที่พึงกระทำ�ต่อคนทุกคน 

ต่อด้วยอีกหนึ่งคอลัมน์ประจำ�  “เก็บตกจ�กก�รสัมมน�”  เป็นบทคว�มที่สุมนม�ลย ์ 

สิงหะ  เรียบเรียงจ�กง�นประชุมวิช�ก�รสังคมและสุขภ�พ  “แนวรบสุขภ�พ: พรมแดน

วัฒนธรรมกับก�รรุกของทุน”  ในว�ระพิเศษ  10  ปี  สำ�นักวิจัยสังคมและสุขภ�พ  กระทรวง

ส�ธ�รณสุข  เมื่อวันที่  6-7  สิงห�คม พ.ศ. 2556  ก�รสัมมน�ครั้งน้ีเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยน

คว�มรูค้ว�มคิดเห็น  และสร้�งมติรภ�พท�งวิช�ก�รระหว่�งนกัวชิ�ก�รท�งสงัคมศ�สตร์สขุภ�พ 

บุคล�กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขหล�ยแห่ง  และยังรวมไปถึงนักวิช�ก�รด้�นอื่นๆ  อ�ทิ  

นักประวัติศ�สตร์  นักรัฐศ�สตร์  นักสันติวิธี  เป็นต้น ที่ต่�งก็มีจุดสนใจในประเด็นด้�นสุขภ�พ

ร่วมกัน อย่�งไรก็ดี เนื้อห�ส�ระในก�รสัมมน�ครั้งน้ีมิได้กล่�วถึงเพียงคว�มรู้และปร�กฏก�รณ์

ด้�นสุขภ�พในกระแสก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมและวัฒนธรรมไทย ทว่�ขยับขย�ยคว�มสนใจ

ในปร�กฏก�รณ์สุขภ�พอื่นๆ รวมถึงขย�ยระดับก�รอธิบ�ยให้เชื่อมโยงกับบริบทโลก โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งก�รเชื่อมโยงกับประเทศต่�งๆ ในอ�เซียน
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บทปริทัศน์หนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม และสุขภ�พ ในว�รส�รฉบับน้ี ได้รับคว�ม 

เอื้อเฟื้อจ�กประช�ธิป  กะท�  ซึ่งจะพ�ผู้อ่�นไปรู้จักหนังสือเรื่อง  “HIV  is  God’s  Blessing”: 

Rehabilitating Morality  in Neoliberal Russia  (2011) โดยย�ร์เร็ตต์ ซีกอน  (Jarrett 

Zigon)  นักม�นุษยวิทย�แห่งมห�วิทย�ลัยอัมสเตอร์ดัม  ประเทศเนเธอร์แลนด์  หนัง

สือเล่มนี้เป็นก�รกล่�วถึงก�รบำ�บัดฟื ้นฟูผู ้ติดย�เสพติดในรัสเซีย  ซีกอนได้นำ�แนวคิด

ว่�ด้วย  “ม�นุษยวิทย�ว่�ด้วยระบบคุณค่�เชิงศีลธรรม”  (Anthropology  of  morality) 

เข้�ม�อธิบ�ย  และทำ�ให้แนวคิดนี้กลับเข้�ม�สู ่คว�มสนใจในแวดวงม�นุษยวิทย�อีกครั้ง 

โดยซีกอนพย�ย�มชี้ให้เห็นถึงว�ทกรรมและปฏิบัติก�รต่�งๆ  ในโครงก�รบำ�บัดฟื ้นฟ ู

ผู้ติดย�เสพติด  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกระบวนก�รสร้�งศีลธรรม  ที่แฝงด้วยอุดมก�รณ์ของ 

คริสตจักรรัสเซียออร์โธด็อกซ์  ทว่�ในแง่น้ี จุดมุ่งหม�ยและปฏิบัติก�รต่�งๆ เป็นสิ่งที่ม�กไป

กว่�คว�มพย�ย�มสร้�งให้ปัจเจกบุคคลมีสุขภ�พแข็งแรง  แต่มันเป็นก�รตอกยำ้�จิตวิญญ�ณ 

(social  soul)  ของสังคมรัสเซียให้เข้มแข็ง  ในขณะท่ีบริบทสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

ของรัสเซียนั้นกำ�ลังคลุกตัวอยู่ในระบอบเสรีนิยมใหม่  ในแง่นี้  ซีกอนจึงมองว่�ภ�ยใต้ระบอบ

เสรีนิยมใหม่ที่ให้คว�มสำ�คัญต่อลัทธิบริโภคนิยม  ทำ�ให้โครงก�รบำ�บัดฟื้นฟูมีปฏิบัติก�รที่ 

ย้อนแย้งในตัวเอง 

อย่�งไรก็ดี  แม้สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย�  สำ�นักท่�พระจันทร์  จะมิได้  “คลุกคลี”  

กับประเดน็ด้�นสขุภ�พเป็นทนุเดิม แต่ในช่วงหล�ยปีทีผ่่�นม� ประเดน็ก�รศึกษ�วจัิยโดยเฉพ�ะ

ในวิทย�นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษ�ของคณะฯ  ก็สะท้อนให้เห็นถึง  “คลื่นลูกใหม่ท�งคว�มคิด”  

ที่พย�ย�มจะเปิดและขย�ยมุมมองด้�นสุขภ�พให้กว้�งข้ึน  ว�รส�รสังคมวิทย�ม�นุษยวิทย�

ฉบับ  “โลก-คน-ไข้”  นี้  เป็นอีกหนึ่งกลไกที่พย�ย�มส่ือส�รประเด็นสุขภ�พและสังคมให้กว้�ง

ขว�งออกไป รวมท้ังเป็นก�รเปิดพื้นท่ีให้แก่คลื่นคว�มคิดใหม่ๆ ที่น่�สนใจจ�กแหล่งอื่นๆ ด้วย 

ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะบอกสงัคมว่�เรือ่งของสขุภ�พและคว�มเจ็บป่วยนัน้ล้วนเป็นปร�กฏก�รณ์ท�งสงัคม

และวัฒนธรรมท่ีซับซ้อนและน่�สนใจศึกษ�ไม่น้อยไปกว่�แง่มุมท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 
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ท้�ยท่ีสุดนี้  ขอขอบคุณเจ้�ของบทคว�มทุกบทสำ�หรับก�รกลั่นกรองคว�มรู้  คว�ม

คิด  และประสบก�รณ์ออกม�เป็นส่วนหน่ึงของว�รส�รฯ  ขอขอบคุณเครือข่�ยท�งวิช�ก�รทั้ง 

ในระดับสถ�บันก�รศึกษ�  และหน่วยง�นก�รวิจัยที่เกี่ยวกับสังคมศ�สตร์สุขภ�พ  โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งสำ�นักวิจัยสังคมและสุขภ�พ  (สวสส.)  กระทรวงส�ธ�รณสุข  ในฐ�นะกัลย�ณมิตรท�ง

วิช�ก�รที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมท�งวิช�ก�รของคณะฯ  ม�อย่�งต่อเนื่อง  และขอขอบคุณ

ในนำ้�ใจของคณะผู้จัดทำ�ว�รส�รสังคมวิทย�ม�นุษยวิทย�ทุกท่�นที่เสียสละเวล�และแรงก�ย 

เพื่อผลักดันให้ “โลก-คน-ไข้” เล่มนี้เดินท�งออกม�สู่ส�ยต�ผู้อ่�นได้อย่�งสมบูรณ์
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