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กลิ่นกระเทียม

ผศ. ดร.พจนก กาญจนจันทร

ในระหว่างที่ข้าพเจ้าก�ำลังซึมซับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้ามาในโลก
โบราณคดีของข้าพเจ้าด้วยความหิวกระหายและใคร่ครวญ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กึ่งศตวรรษของคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่รับใช้สังคมมาด้วยความมุ่งมั่น และก�ำลังจะเริ่มต้นทศวรรษใหม่ด้วย
บทบาทและความคาดหวังจากสังคมที่ยิ่งเข้มข้นขึ้นสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่รู้สึกของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผัสสะแรกในความทรงจ�ำที่มีต่อคณะและท�ำให้ประหวัด
ไปถึงธรรมชาติของสาขาวิชานี้ด้วย นั่นก็คือ กลิ่นกระเทียม
คงต้องเท้าความกลับไปเมื่อคราวที่ข้าพเจ้ามาสัมภาษณ์งานในต�ำแหน่ง
อาจารย์ที่คณะสังคมวิทยาฯ ณ ศูนย์รังสิต ที่การเดินทางจากใจกลางเมืองเพื่อไป
สัมภาษณ์งานตอนนัน้ ก็ให้นกึ ค่อนอยูใ่ นใจว่า ท�ำไมเรียกศูนย์รงั สิต ทัง้ ๆ ทีต่ งั้ อยูห่ า่ งจาก
เขตรังสิตไปตั้งไกล มาแจ้งแก่ใจก็ตอนที่ได้มาใช้ชีวิตระหว่างสัปดาห์อยู่แถวนั้นว่า
อาณาบริเวณที่เป็น “ทุ่งรังสิต” นั้นกว้างไกลกว่าเขตรังสิตเป็นไหนๆ แล้วยังมีประวัติ
ภูมทิ ศั น์ทสี่ ำ� คัญไม่นอ้ ยอีกด้วย ประสบการณ์การสัมภาษณ์งานครัง้ นัน้ ก็คงไม่ตา่ งจาก
คนสมัครงานทั่วๆ ไป ที่มีความวิตกกังวลจากความคาดหวังของตนเองและจาก
ผู้สัมภาษณ์ แต่ใครจะคิดว่าข้าพเจ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของคณะโดยเริ่มต้นจาก
กลิ่นกระเทียม
อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทัต (ที่นักศึกษาบอกว่าหล่อและเท่พอๆ กับอินเดียนา
โจนส์ ในหนังฮอลลีวูด) เป็นประธานกรรมการรับอาจารย์ใหม่ในครั้งนั้น พร้อมด้วย
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กรรมการอื่นๆ อีก 4 ท่าน บรรยากาศการสัมภาษณ์ให้ความรู้สึกว่าเป็นการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่ ด�ำเนินไปนานเท่าใดก็จ�ำไม่ได้และไม่มีทีท่าว่า
ช่วงสุดท้ายก�ำลังจะมาถึง กระทัง่ มีคนแง้มประตูเยีย่ มหน้าเข้ามาก่อนร้องถามว่า “ยังไม่
เลิกกันอีกเหรอ เที่ยงวันแล้ว” ท่านคณบดีนั่นเอง การสัมภาษณ์จบลงตอนไหนก็
ไม่ทราบ คงจะจบลงเมื่อข้าพเจ้าได้รับการเชิญชวนให้อยู่รับประทานกลางวันด้วย
ท่านบอกว่าให้คนไปซื้อส้มต�ำไก่ย่างมาแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกเคอะเขิน ในใจคิดว่าควรรับ
ค�ำเชิญเพื่อรักษามารยาท โดยให้เหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าเจ้าบ้านอยากให้อยู่รับ
ประทานกลางวันด้วยจริงๆ จึงรับค�ำเชิญโดยง่าย ครู่เดียวโต๊ะสัมภาษณ์งานเมื่อครู่
ก็แปรสภาพเป็นโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยจานอาหารหลากหลายประเภท
กลิ่นอบอวลของส้มต�ำ-น�้ำตก-ไก่ย่าง-ขาวเหนียวอุ่นๆ ช่างเย้ายวน ระหว่างนั้นก็มี
คณาจารย์ท่านอื่นๆ เข้ามาร่วมวงด้วย ข้าพเจ้าได้รับการแนะน�ำให้รู้จักอาจารย์แต่ละ
ท่านที่มาร่วมวงส้มต�ำ-ไก่ย่าง บทสนทนาของ “เจ้าถิ่น” ในมื้อกลางวันนั้นเป็นเรื่อง
ธุระทั่วๆ ไปภายในคณะ ข้าพเจ้าจึงไม่มีส่วนร่วมในหัวข้อสนทนาแต่อย่างใด ดีเสียอีก
ที่ไม่มีใครสนใจจะได้ไม่รู้สึกอึดอัด ข้าพเจ้าละเลียดตักเส้นมะละกอทีละน้อยจากจาน
ส้มต�ำไทยที่วางอยู่ตรงหน้า จ�ำได้ว่ารับประทานไปนิดหน่อยและปกปิดความ “อยาก”
ส้มต�ำมะละกอเอาไว้เสียมิดชิด จากการใช้ชีวิตในต่างแดนจึงท�ำให้รู้ว่าถ้าส้มต�ำไทย
ต้องมะละกอเท่านั้น ผิดจากนั้นอย่าได้เรียกว่า “ส้มต�ำ” ให้เสียหาย เมื่อวงส้มต�ำก�ำลัง
จะวาย ข้าพเจ้าจึงทราบว่าในภาคบ่ายจะมีการสัมภาษณ์อาจารย์อีกต�ำแหน่งหนึ่ง
ซึง่ ตามก�ำหนดจะต้องใช้หอ้ งสัมภาษณ์หอ้ งเดียวกันนัน้ แต่เจ้าหน้าทีเ่ สนอว่าให้ยา้ ยไป
อีกห้องหนึ่งเพราะว่า “กลิ่นกระเทียมแรงมากค่ะอาจารย์”
ใครจะคิ ด บ้ า งว่ า มาสั ม ภาษณ์ ง านแล้ ว คนเรี ย กสั ม ภาษณ์ จ ะเลี้ ย งส้ ม ต� ำ
แถมท้าย ข้าพเจ้าเดินออกมาจากห้องสัมภาษณ์ แต่ไม่ยักรู้สึกว่ากลิ่นกระเทียมที่ตลบ
อบอวลอยู่นั้นจะน่ารังเกียจแต่อย่างใด ก็เพราะว่าอยู่ใน “วงส้มต�ำ” นี่เล่า แล้วจะเหม็น
กลิ่นกระเทียมได้อย่างไร
กลิน่ ของกระเทียม สามารถเป็นได้ทงั้ กลิน่ หอมและกลิน่ เหม็นในเวลาเดียวกัน
ขึน้ อยูก่ บั ว่าผูร้ บั กลิน่ อยูร่ ะหว่างกิจกรรมใด หากอยูร่ ะหว่างปรุงอาหารหรือรับประทาน
อาหารก็จะรู้สึกว่ากระเทียมช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารจานต่างๆ แต่หากอยู่นอก
มื้ออาหารแล้ว กลิ่นฉุนของกระเทียมจากก�ำมะถันก็มากจนแทบจะทนไม่ได้เลยทีเดียว
หรือบางคนไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่ถูกจริตกับกลิ่นกระเทียมเอาเสียเลย
หากท่านค้นหาค�ำว่า “กลิ่นกระเทียม” ใน Google ก็จะพบว่ามีค�ำแนะน�ำ
มากมายเกี่ยวกับการก�ำจัดกลิ่นกระเทียม ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากจากการรับประทาน
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อาหารหรือกลิ่นกระเทียมติดมือจากการท�ำอาหาร ใครทราบบ้างว่าการดื่มนมสด
ภายหลังหรือระหว่างอาหารจะช่วยดับกลิ่นกระเทียมได้ หรือการถูมือกับเครื่องใช้ที่
ท�ำด้วยสแตนเลส เช่น ช้อน จาน ชาม ฯลฯ สามารถท�ำให้กลิน่ กระเทียมหายไปได้อย่าง
น่าประหลาด ในทางกลับกันกลิ่นฉุนของกระเทียมก็มีประโยชน์ เช่น น�ำน�้ำที่ได้จาก
การแช่กระเทียมสับไว้คา้ งคืนไปฉีดพ่นต้นไม้ตน้ โปรดเพือ่ ไล่เจ้าหอยทากตัวเขือ่ งทีค่ อย
มาเกาะแกะแทะเล็มดอกไม้หรือใบอ่อนจนยอดไม้กดุ จนหมดงาม แต่วธิ นี ตี้ อ้ งแน่ใจด้วย
ว่าเจ้าของต้นไม้ทนกลิ่นกระเทียมในสวนได้
หลังจาก “วงส้มต�ำ” ในวันนั้น หลายเดือนต่อมา ข้าพเจ้าก็ได้รับแจ้งว่าได้
งานต�ำแหน่งนี้ และอีกหลายเดือนต่อมาข้าพเจ้าจึงได้มาเริ่มงานในต�ำแหน่งอาจารย์ที่
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ�ำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไร ก็คงจะมีหลาย
ความรู้สึกระคนกัน ที่ยังไม่รู้สึกอะไรชัดเจนในตอนนั้นก็เพราะยังไม่รู้จักนั่นเอง จาก
นักโบราณคดีภาคสนามทีค่ นุ้ เคยกับวัตถุและฝุน่ ดินในหลุมขุดค้น แล้วก็พยายามท�ำให้
หม้อไหมันสือ่ สารได้วา่ มันมาจากไหน ใช้ทำ� อะไร แต่ไม่คอ่ ยได้สนทนาภาษาโบราณคดี
กับผู้คนร่วมสมัยมากนัก การท�ำงานในภาคสนามระหว่างการขุดค้นก็มีผู้สังเกตการณ์
มากมายที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ก�ำลังใจและเอาใจช่วยให้นักโบราณคดีพบ
“ของ” ตามที่คาดหวัง ระหว่างปฏิบัติงานข้าพเจ้าก็ต้องก้มๆ เงยๆ ท�ำงานไปพลาง
พูดคุยกับผู้สังเกตการณ์ไปพลาง เงยหน้าขึ้นมาแต่ละครั้งสิ่งแรกที่มองเห็นคือเท้าคน
จ�ำนวนหลายๆ คู่ ทีเ่ จ้าของก�ำลังยืนอยูร่ อบหลุมขุดค้นก่อนทีเ่ ลือ่ นสายตาเลยขึน้ ไปเจอ
หน้าคู่สนทนา เมื่อหลุมขุดค้นลึกเกิน 1.50 เมตรลงไป ระดับสายตาของคนขุดกับเท้า
ของคนดูก็จะอยู่ไล่เลี่ยกัน มีค�ำถามและข้อสงสัยมากมายจากผู้สังเกตการณ์เกี่ยวกับ
วิธีท�ำงาน หรือสิ่งที่ก�ำลังค้นหาจากใต้ชั้นดิน รวมไปถึงอรรถประโยชน์ “จะขุดไปท�ำไม
ขุดไปแล้วจะได้อะไร” ข้าพเจ้าพยายามอธิบายทุกข้อสงสัยและตั้งใจตอบทุกค�ำถาม
ในใจก็คิดไปเพียงว่าเป็นโอกาสที่จะได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างงานวิชาการ
กับคนในท้องถิ่นไว้ แต่มีหลายค�ำถามที่สะดุดใจ บางค�ำถามเป็นในเชิงความคาดหวัง
มากกว่าความอยากรู้ในทางวิชาการ หรือการแสดงความสนใจด้วยน�้ำเสียงหวงแหน
มรดกท้องถิ่นอยู่ในที
แม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ตอบค�ำถามต่างๆ กับคนท้องถิ่นไปแบบยืดยาวตามหลัก
วิชาการ บ้างก็ชักแม่น�้ำทั้ง 5 มาสาธยายประกอบเพื่อแสดงภูมิรู้ที่ตนมี แต่ข้าพเจ้า
กลับไม่พอใจค�ำตอบของตัวเอง เพราะมันช่างเพ้อเจ้อเลื่อนลอย มีหลักการแต่หาหลัก
ประกันอะไรไม่ได้เลย ค�ำถามทีก่ อ้ งอยูใ่ นใจก็คอื “ชาวบ้านจะได้อะไรจากงานโบราณคดี”
จนได้มาร่วม “วงส้มต�ำ” ในวันนั้นจนมาถึงวันนี้ ข้าพเจ้าได้รู้สึกว่าได้ขยับขยายตัวเอง
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ออกจากกรอบแคบๆ เดิมๆ ทีเ่ คยอยู่ เบิกตามองผูค้ นรอบตัว มองพวกเขาเป็นส่วนหนึง่
ของสิ่งที่ข้าพเจ้าก�ำลังท�ำ แม้ว่าค�ำถามคาใจจะยังไม่ได้ค�ำตอบที่น่าพอใจ แต่ข้าพเจ้า
ก�ำลังพยายามอย่างมีความหวังและคิดว่าก�ำลังมาถูกทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึกของข้าพเจ้าก็คือ กลิ่นกระเทียม ที่แม้ว่า
จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ทว่ามีความจ�ำเป็น มิได้แค่เพียงเพิม่ รสชาติแต่ยงั มีสรรพคุณโอสถ
ที่สามารถน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ ส้มต�ำไทยและอาหารไทยจะไม่สมบูรณ์เมื่อขาด
กระเทียมฉันใด การศึกษาทางสังคมศาสตร์จะไม่มีความหมายและไร้ทิศทางหากไม่มี
กรอบแนวคิดวิเคราะห์ทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาก็ฉันนั้น ให้ลองคิดดูเล่นๆ ว่ามี
ศาสตร์ใดบ้างทีส่ งั คมวิทยาและมานุษยวิทยาไม่เคยเข้าไปเกีย่ วข้องด้วย ก็คงจะนึกออก
ได้ยากพอๆ กับที่ว่าอาหารไทยจานใดบ้างที่ไม่ต้องใส่กระเทียม และก็คงมีแต่ผีดิบ
อย่างท่าน “เคาท์แดร็กคูลา” เท่านั้นกระมังที่ไม่ชอบกลิ่นกระเทียม
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